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1. Четириполюсни електрически схеми. Основни положения. Видове четириполюсници. 

2. Системи уравнения на пасивни четириполюсници. Y-система уравнения. Z-система 
уравнения. Предавателни системи уравнения (А и B системи). 

3. Опитно определяне параметрите на пасивни четириполюсници. Еквивалентни схеми. 

4. Характеристични величини на пасивни четириполюсници. Входни и характеристични 
съпротивления. Константа на разпространение на взаимни четириполюсници. 

5. Хиперболичен вид на А-системата уравнения на пасивен четириполюсник от взаимен тип. 

6. Съединения на пасивни четириполюсници: верижно съединение; паралелно съединение; 
последователно съединение. 

7. Коефициенти на предаване на пасивни четириполюсници: коефициент на предаване по 
напрежение; коефициент на предаване по ток. 

8.Трифазни вериги. Определение, класификация и основни зависимости. 

9. Уравнения на трифазна симетрична система; оператор “ а”  и неговите свойства. 

10. Основни връзки между напреженията и токовете при трифазните симетрични вериги. 

11. Мощности в трифазните вериги. 

12.Изследване на трифазните симетрични вериги. Свойства на звездните точки. Основни случаи 
на изследване на трифазни симетрични вериги. 

13. Изследване на трифазни несиметрични вериги при статичен товар. 

14. Създаване на въртящи се и бягащи магнитни полета:Пулсиращи магнитни полета. 
Създаване на въртящо се магнитно поле от трифазна и двуфазна система. 

15. Периодични несинусоидални процеси в линейни електрически вериги. Основи на 
хармоничния анализ. Тригонометрична и комплексна форма на реда на Фурие. Влияние на 
симетрията върху хармоничния състав. 

16. Изследване на периодични несинусоидални процеси в линейни електрически вериги. 
Ефективни стойности при несинусоидални режими. Мощности при несинусоидални режими. 

17. Анализ на периодични несинусоидални режими. 

18. Преходни процеси в линейни електрически вериги. Основни положения, закони на 
комутацията. 

19. Класически метод за изследване на преходни процеси. Анализ на последователно свързани 
RL и RC елементи (свободен режим, постоянно и променливо напрежение). 

20. Класически метод за анализ на преходни процеси в последователно съединени RLC 
елементи. 

21. Класически метод за анализ на преходни процеси при смесено съединени RLC елементи. 
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22. Операторен метод за анализ на преходни процеси. Трансформация на Лаплас, свойства на 
трансформацията на Лаплас, обратна трансформация на Лаплас. 

23. Основни закони за електрическите вериги в операторен вид. 

24. Честотен метод. 

25. Метод с променливи на състоянието. 

26. Линейни електрически вериги с разпределени параметри. Изходни условия за анализ. 
Уравнения за анализ на процеси в еднородна линия. 

27. Стационарни процеси в еднородна линия при синусоидално входно напрежение.Уравнения 
за анализ в комплексен вид. Основни характеристични параметри. 

28. Комплексни решения на телеграфни уравнения . Уравнения с хиперболични функции. 
Реални решения. Бягащи вълни. 

29. Входно съпротивление в еднородна линия. Линия без загуби. Линия при съгласувано 
натоварване. 

30. Нелинейни електрически вериги. Основни понятия и характеристики на нелинейни 
елементи. Определяне и класификация на нелинейните вериги. 
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