
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Розповсюдження радіохвиль та антенні пристрої" 

 

Спеціальність: 253  Військове управління 

Галузь знань: 25  Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 2-3 (другий-третій) 

Семестр 4-5 (четвертий-п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5 кредитів / 150 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні положення  

технічної електродинаміки; закономірності поширення радіохвиль, 

що використовуються на лініях радіо, радіорелейного, 

тропосферного та супутникового зв’язку та антенно-фідерні 

пристрої, що використовуються для відповідних радіоліній 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Розповсюдження 

радіохвиль та антенні пристрої” є: навчити курсантів 

закономірностям розповсюдження радіохвиль, принципам та 

особливостям побудови та функціонування антенних пристроїв 

рухомих та стаціонарних засобів радіо-, радіорелейного, 

тропосферного та супутникового зв’язку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати розрахунки ліній коротко- та ультракороткохвильового 

радіозв'язку, радіорелейного, тропосферного, супутникового зв'язку; 

обирати та розгортати антенно-фідерні пристрої відповідних ліній 

радіозв'язку в залежності від умов ведення зв'язку 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проектувати лінії коротко- та ультракороткохвильового 

радіозв'язку, радіорелейного, тропосферного, супутникового зв'язку, 

обирати та розгортати антенно-фідерні пристрої відповідних 

радіоліній в залежності від умов ведення зв'язку 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Основні рівняння електромагнітного поля. 

Вектори ЕМП. Електромагнітні параметри середовищ та матеріальні рівняння. 

Класифікація та властивості середовищ в залежності від характеру їх параметрів. 

Рівняння Максвелла в інтегральній та диференційній формі. Сторонні джерела 

ЕМП. Граничні умови електродинаміки для векторів ЕМП.  

Змістовий модуль 2. Електромагнітні поля при гармонійній часовій залежності. 

Метод комплексних амплітуд для векторних величин. Система диференційних 

рівнянь Максвелла в комплексній формі. Комплексні діелектричні і магнітні 

проникності. Теорема Умова-Пойтінга в комплексній формі. Баланс потужностей. 

Вектор Пойнтінга.  

Змістовий модуль 3. Плоскі хвилі в однорідних і неоднорідних середовищах. 

Визначення й основні властивості однорідної плоскої хвилі. Поляризація 

електромагнітних хвиль. Похиле падіння електромагнітних хвиль горизонтальної 

та вертикальної поляризації на межу розподілу двох ідеальних діелектриків. 

Похиле падіння електромагнітних хвиль на межу розподілу між ідеальним 

діелектриком та реальним середовищем з втратами. Відбиття та заломлення 

електромагнітних хвиль. Узгодження середовищ. 

Змістовий модуль 4. Поле випромінювання елементарних джерел.  

Визначення та види елементарних випромінювачів (диполів). Поле 

випромінювання елементарного електричного диполя. Метод дзеркальних 

відображень для елементарних електричного та магнітного диполів.  

Змістовий модуль 5. Загальні положення розповсюдження радіохвиль і теорії 

антен. 

Класифікація радіохвиль, розповсюдження радіохвиль у вільному просторі. 

Умови здійснення радіозв’язку, симетричний вібратор у вільному просторі. 

Основні параметри антен. Функції антен. Принципи побудови антенних решіток. 

Змістовий модуль 6. Лінії радіозв’язку земними хвилями. Антени земних хвиль.  

Основні відомості про закономірності розповсюдження земних радіохвиль. 

Електричні параметри земної поверхні та її вплив на розповсюдження радіохвиль. 

Визначення амплітуди поля і дальності радіозв’язку. Типи антен для радіозв’язку 

земними хвилями. Дослідження поляризації плоских хвиль і поля 

випромінювання електричного диполя. 

Змістовий модуль 7. Лінії радіозв’язку іоносферними хвилями. Антени 

іоносферних хвиль. 

Основні поняття про розповсюдження іоносферних хвиль. Основи розрахунку 

та експлуатації ліній іоносферних хвиль. Вибір робочих частот. Антени для 

радіозв’язку іоносферними хвилями на ближню, середню і магістральну 

дальність. Дослідження направлених властивостей дротових антен. 

Змістовий модуль 8. Лінії ультракоротких хвиль (УКХ). Розрахунок радіо, 

радіорелейних та супутникових радіоліній. 

Закономірності розповсюдження ультракоротких хвиль при високо піднятих 

антенах. Розповсюдження радіохвиль на трасах радіорелейного, тропосферного та 

супутникового зв’язку. Розрахунок напруженості поля на радіорелейних, 

тропосферних радіолініях. Особливості роботи та розрахунку ліній супутникового 

зв’язку. Дослідження закономірностей розповсюдження УКХ. 

Змістовий модуль 9. Антени УКХ. 

Вібраторні антени. Дзеркальні параболічні антени УКХ радіостанцій, їх 

зовнішні і внутрішні характеристики. Антени обертаючої поляризації. Розрахунок 

параболічних антен. 

Змістовий модуль 10. Живлення АП військових радіостанцій та перспективи 

розвитку антенної техніки. 

Основні елементи антенно-фідерного тракту. Узгоджувальні пристрої. 

Симетрувальні пристрої. Штатні антенні пристрої військової техніки зв’язку та їх 

експлуатація. Антенні пристрої сучасної техніки радіозв’язку. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, лабораторні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Знання з Фізики” та „Вищої математики, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  



 

 

 

 

Пореквізити Знання з технічної електродинаміки та антенних пристроїв можуть 

бути використані під час вивчення систем зв’язку з рухомими 

об’єктами, систем та засобів радіозв’язку, радіорелейних, 

тропосферних, супутникових систем передачі  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Лінії радіозв’язку та антенні пристрої. Навчальний посібник / 

М.Д.Ільїнов, Т.Г.Гурський, І.В.Борисов, К.М.Гриценок. Київ: ВІТІ, 

2018. 268 с. 

2. Ільїнов М.Д., Радзівілов Г.Д. Технічна електродинаміка та 

поширення радіохвиль. Керівництво до лабораторних робіт Київ: 

ВІТІ НТУУ ,,КПІ”, 2008. 64 с. 

3. Ільїнов М.Д., Радзівілов Г.Д. Антенні пристрої. Керівництво до 

лабораторних робіт. Київ: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2008. 41 с. 

4. Ільїнов М.Д., Гурський Т.Г., Шацький І.О. Плоскі хвилі. 

Навчальний посібник. Київ: ВІТІ, 2014. 86 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=7. 

2. WEB-портал на серверах локальної мережі кафедри 

http:\\192.168.12.10\BIBLIOTEKA. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання (клас антенних пристроїв), 

лабораторія технічної електродинаміки та антенних пристроїв, 

проектор 
Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційний залік, курсова робота 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку 

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладач(і) ЧУМАК ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: chumak@viti.edu.ua 

Робоче місце: 418* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

Начальник кафедри      ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

 

Розробник        ЧУМАК Володимир Костянтинович 

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=7

