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Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20  балів 

– захист результатів розрахунків. 

Перелік допоміжних матеріалів: Таблиця електричних характеристик 

речовин. 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сигнали і їхні основні характеристики 

2. Енергетичні характеристики сигналів 

3.  Розкладання сигналу в узагальнений ряд Фур'є. 

4. Спектральні характеристики сигналів. 

5. Кореляційні характеристики детермінованих сигналів. 

6. Види модуляції радіосигналів. 

7. Дослідження амплітудно-модульованих сигналів. Балансова та 

однополосна модуляції. 

8. Частотна модуляція. 

9. Фазова та відносна фазова модуляція. 

10. Багатократні види модуляції. 

11. Складні (шумоподібні) сигнали; фазо-кодомодульовані, лінійно-

частотно модульовані та дискретно-частотно модульовані сигнали. 



12. Імпульсні види модуляції.  

13. Векторне подання сигналу.  

14. Завади. 

15. Дослідження проходження сигналів через лінійні системи. 

16. Інформація; повідомлення; сигнал. 

17. Електричні та магнітні властивості середовищ. 

18. Пружні властивості речовин. 

19. Спектральна структура прямокутного відео імпульсу та послідовності 

таких імпульсів. 

20. Спектральна структура прямокутного радіо імпульсу та послідовності 

таких імпульсів. 

21. Основні поняття та визначення щодо полів. Класифікація полів; їх 

види. 

22. Опис полів і величини, що їх характеризують. 

23.  Основні поняття та визначення щодо середовищ. Класифікація 

середовищ. 

24. Рівняння і характеристики електромагнітних полів. Рівняння Максвела; 

їх суть. 

25. Хвильові рівняння і методи їх розв’язання. 

26. Вектор Умова – Пойнтінга. 

27. Основні поняття та визначення щодо коливань; їх класифікація. 

28. Вільні коливання; вимушені коливання. 

29. Основні поняття та визначення щодо хвиль; їх класифікація. 

30. Діапазони акустичних і електромагнітних хвиль. 

31. Збудження і випромінювання хвиль. Елементарний електричний, 

магнітний вібратор. Елемент Гюйгенса. 

32. Визначення і характеристики плоскої ЕМХ; уточнена класифікація 

середовищ на надвисоких частотах. 

33. Коефіцієнти розповсюдження, згасання і фази. 

34. Висновки з рішень рівнянь Максвела для плоскої однорідної ЕМХ. 

35. Плоскі ЕМХ у ідеальному та реальному однорідному діелектрику. 

36. Плоскі ЕМХ у реальних провідниках; екранування ЕМ випромінювань. 

37.  Плоскі ЕМХ у плазмі. Іоносферна рефракція; критична частота 

вертикального падіння. 

38. Поляризація плоских ЕМХ. 

39. Плоскі ЕМХ у анізотропних середовищах; ефекти Фарадея та Коттон-

Мутона. 

40. Відбиття та заломлення плоских хвиль. 

41. Принцип Гюйгенса-Френеля. 



42. Зони Френеля; область суттєва для розповсюдження. 

43. Дифракція хвиль на плоских екранах. 

44. Вплив сферичності Землі; дальність прямої видимості. 

45. Тропосферна рефракція; її види; дальність прямої видимості в умовах 

рефракції. 

46. Поле джерел, піднятих над землею; інтерференційний множник землі. 

47. Механізми розповсюдження радіохвиль у іоносфері. 

48. Поглинання хвиль у тропосфері та у іоносфері. 

49. Розсіювання хвиль неоднорідностями; дальнє тропосферне 

розповсюдження. 

50. Ефект Доплера. 

51. Антени, призначення та характеристики. 

52. Резонансні антени. 

53. Дзеркальні антени. Лінзові антени.  

54. Дальність радіозв’язку (розвідки), дальність локації. 

 

 

 

Екзаменатор Астапеня В.М. 

 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


