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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни  «Теорія електричних та магні-

тних кіл» 

1. Вища   математика: диференціальне та інтегральне обчислювання; дії з комплексними 

числами в алгебричній та показовій формі, зображення комплексних чисел у комплексній  пло-

щині; дослідження функцій та побудова їх графіків; розв’язок однорідних і неоднорідних дифе-

ренціальних рівнянь; перетворення Фур’є  для періодичної та неперіодичної функції, його влас-

тивості,  визначення комплексних коефіцієнтів ряду Фур’є,   перетворення Лапласа та його влас-

тивості; перехід від зображення за Лапласом до оригіналу за формулами розкладання Хевісайда; 

2. Фізика: поняття струмів провідності та зміщення, напруги, електрорушійної сили,   за-

кони Ома,  Кірхгофа, Ленца, поняття енергії та потужності електромагнітного поля, резонансні 

явища, розповсюдження електромагнітних хвиль.  

Теорія електричних та магнітних кіл є складовою частиною дисципліни «Теоретичні основи 

електротехніки», що є  базовою дисципліною для вивчення наступних дисциплін електротехніч-

ного профілю.  

1. Електричні машини  

2. Електричні системи та мережі 

3.  Промислова електроніка 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

Метою вивчення дисципліни є опанування фундаментальними поняттями, теорією та ме-

тодологією сучасної теоретичної електротехніки, формування наукового кругозору та електро-

технічної культури студентів, що безпосередньо пов’язана з майбутнім фахом. 

Перелік знань, вмінь та навичок, які мають бути сформовані у випускників в процесі ви-

вчення даної дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

ЗНАТИ: 

◘ дефініції основних понять, що стосуються електричних, магнітних й електромагнітних 

кіл;  

◘ основні закони електричних, магнітних і електромагнітних кіл; 

◘ структурні елементи кіл та параметри, що їх характеризують; 

◘ основні рівняння, що характеризують стан  лінійного електричного кола, та методи ана-

лізу; 

◘ теорію електромагнітної енергії та її потужності; 

◘ явище резонансу у послідовному і паралельному контурах; 

◘ багатофазні кола та методи їх аналізу; 

◘ теорію та методи аналізу перехідних процесів електричних кіл зі зосередженими параме-

трами; 

◘ основи теорії та методології нелінійних електромагнітних апаратів. 

 

Після вивчення дисципліни  студентом він на базі знань фізичних процесів, що відбува-

ються в електричних та магнітних колах, залежностей параметрів кола від складу його елементів 

та схеми з’єднання їх між собою у студента повинні бути сформовані такі вміння та навички. 

Він повинен  

ВМІТИ: 

▫ формувати схеми заміщення й топологічні структури електротехнічних об’єктів; 

▫ обчислювати відповідні параметри та координати усталених режимів електричних кіл на 

підставі різних методів аналізу, електромагнітну енергію та її потужність в таких об’єктах; 

▫ досліджувати методами математичного аналізу та фізичного експерименту явище резо-

нансу, усталені режими багатофазних кіл, кіл при несинусоїдному характері струму, перехідних 

процесів; 

▫ формувати  розрахункові схеми заміщення нелінійних електричних, магнітних кіл; 

▫ обчислювати відповідні параметри та координати усталених режимів і деяких перехідних 

процесів таких кіл, їх електромагнітну енергію та її потужність;  

▫ використовувати вимірювальні прилади для визначення режимів роботи  електричних та 

магнітних кіл та пристроїв. 
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ВОЛОДІТИ: 

1. Методикою вибору тих чи інших вимірювальних пристроїв при необхідності дослідити ре-

жими роботи електричного, електронного чи магнітного кола; 

2. Методами досліджень за характеристиками та контролю за параметрами елементів електрич-

ного кола 

          

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Лінійні електричні кола постійного струму 

 Основні поняття, визначення.  

 Загальні закони теорії електричних кіл: закон Ома, закони Кірхгофа. 

 Методи аналізу лінійних електричних кіл (еквівалентного перетворення,  рівнянь Кірхго-

фа, накладання та активного двополюсника, контурних струмів тощо). 

Модуль 2 

 Гармонічний режим в лінійних електричних колах 

 Гармонічний режим: основні поняття, визначення 

 Параметри окремого електротехнічного елементу та їхній опір у колі гармонічного стру-

му. 

 Методи аналізу стану електричного кола з різноманітним з’єднанням елементів кола між 

собою. 

 Резонансні явища в електричному колі. 

 Кола з взаємною індуктивністю: методи аналізу стану. 

 Трифазні кола 

Модуль 3 

Перехідні процеси в лінійних електричних колах 

 Основні, поняття, визначення закони комутації. 

 Класичний метод аналізу перехідного процесу. 

 Перехідні процеси у колах першого та другого порядків та їх часові характеристики 

Модуль 4 

Операційний метод розрахунку перехідних процесів. Електричні кола несунусоїдного 

струму. 

 Дослідження перехідного процесу в електричному колі  операційним методом 

 Електричні кола несинусоїдного струму. 

 Частотні характеристики кіл. 

Модуль 5 

Нелінійні електричні та магнітні кола 

 Основні  визначення, параметри та характеристики елементів кола. 

 Методи аналізу стану електричного кола. 

 Графічний метод визначення струмів та напруг при з послідовним, паралельним чи зміша-

ним з’єднанням нелінійних елементів між собою. 

 Магнітні кола: основні поняття, визначення,  закони 

 Магнітні кола з постійною та змінною магніторушійними силами. 

 Трансформатор 
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