
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІЗИКА (ВИБРАНІ РОЗДІЛИ)» 
 

РОЗДІЛ 1 ЕЛЕКТРИКА 

Значення електротехнічної підготовки для студентів спеціальності 5.05010301 

-“Розробка програмного забезпечення”. Структура курсу “Фізика (електрика)”. 

Основні поняття та визначення.  

 

Тема 1.1 Електростатика. 

 

Електричний заряд. Закон Кулона. Потенціал. Різниця потенціалів. 

Напруженість електричного поля. Робота електричного поля щодо переміщення 

заряду. Провідники та діелектрики в електричному полі. Енергія електричного поля. 

Потенціал поля. Різниця потенціалів. Електроємність електричного заряду. Одиниці 

електроємності. Конденсатори та їх використання та з’єднання. 

 

Тема 1.2 Постійний струм. Фізичні величини. Закони постійного струму. 

 

Закони постійного струму. Напруга, сила струму. Закон Ома. 

Електропровідність. Зєднанняпровідників. Аналіз і розрахунок електричних кіл 

методом еквівалентних перетворень, методом безпосереднього використання 

законів Кірхгофа, методом контурних струмів, методом двох вузлів, методом 

еквівалентного генератора. Баланс потужності. Потенціальна діаграма. Передача 

електричної енергії. 

 

Тема 1.3 Змінний струм. Потужність змінного струму. 

 

Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур. Закон Ома для 

змінного струму.  

Принцип отримання синусоїдних е.р.с., напруги і струмів. Миттєві, середні та 

діючі значення синусоїдних величин. Зображення синусоїдних величин векторами і 

комплексними  числами. Резистивний, індуктивний та ємністний елемент в колах 

синусоїдного струму.  

Послідовне, паралельне і змішане з’єднання резистивного, індуктивного та 

ємнісного елементів в колах однофазного синусоїдного струму. Резонансні явища. 

Активна, реактивна і повна потужності. Аналіз електричних кіл однофазного 

синусоїдного струму символічним методом. Векторні та топографічні діаграми. 

Баланс потужностей. 

 

 

1.4 Магнітне поле. Сила Лоренса. Робота сил магнітного поля. 

 

Магнітна взаємодія. Індукція магнітного поля. Магнітне поле. Магнітна 

взаємодія електричного струму. Сила ампера. 



Магнітні кола постійних магнітних потоків. Використання закону  повного 

струму для аналізу магнітного кола. Магнітні кола з повітряним проміжком  в 

магнітопроводі. Особливості електромагнітних процесів в котушці з 

магнітопроводом. Машини постійного струму. Машини змінного струму. 

Генератори. 

 

РОЗДІЛ 2. Фізичні основи ЕОМ і електрозв’язку 

 

Тема 2.1 Резонансні явища в колах змінного струму. 

Резонанс напруг. Резонанс струмів. Використання резонансних явищ в техніці  

 

Тема 2.2 Трифазний струм. 

Трифазні системи синусоїдних е.р.с., напруг і струмів. З’єднання трифазних 

кіл. Співвідношення між струмами і між напругами в трифазному колі. Потужність 

трифазного кола. Аналіз трифазних кіл при ввімкнені фаз споживачів зіркою та 

трикутником. Векторні діаграми трифазного кола. 

 

Тема 2.3 Прилади і методи вимірювання електричних величин. 

Переваги електричних методів вимірювання фізичних величин. Засоби 

вимірювань, міри, перетворювачі, установки, системи. Прямі і непрямі 

вимірювання. Метрологічні характеристики засобів вимірювання .Вимірювання 

струмів, напруг, опорів, потужності. 

Тема 2.4 Фізика напівпровідників 

Підсилювачі постійного струму, імпульсивні підсилювачі, операційні 

підсилювачі, резонансні підсилювачі, підсилювачі потужності. Зворотній зв’язок в 

підсилювачах. Використання підсилювачів в мікропроцесорах і мікропроцесорних 

системах. 


