
 

სასწავლო კურსის სილაბუსი  
სასწავლო კურსის 

სახელწოდება  

ელექტრული წრედები 

Electric Circuits 

ავტორი (ავტორები)  სასწავლო კურსის სილაბუსის ავტორი 

ლექტორის სახელი, გვარი: ლევი გეონჯიანი; 

სტატუსი: ასისტენტ–პროფესორი; 

სამუშაო ადგილი: თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი  

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

ტელეფონი - 877522995, 

ელ. ფოსტა. - lev.gheonjian@ yahoo.com 

ლექტორი (ლექტორები)  ლექტორის სახელი, გვარი: ოთარ ლაბაძე; 

სტატუსი: ასოციირებული პროფესორი; 

სამუშაო ადგილი: თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერიის დეპოარტამენტი 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 ტელეფონი - 8 99 58 36 52; 

ელ. ფოსტა - olabadze@gmail.com 

 

ლექტორის სახელი, გვარი: ლევი გეონჯიანი; 

სტატუსი: ასისტენტ–პროფესორი; 

სამუშაო ადგილი: თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი  

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

ტელეფონი - 877522995, 

ელ. ფოსტა. - lev.gheonjian@ yahoo.com 

სასწავლო კურსის კოდი  პირობითი დროებითი კოდი EEE1 

სასწავლო კურსის სტატუსი  1. ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა  

2. სწავლების საფეხური - ბაკალავრიატი 

3. სავალდებულო  

სასწავლო კურსის მიზნები  შეასწავლოს სტუდენტს ელექტრული წრედების 

თეორიის საფუძვლები  



კრედიტების რაოდენობა და 

საათების განაწილება 

სტუდენტის დატვირთვის 

შესაბამისად (ECTS)  

სასწავლო კურსის კრედიტები 5 ECTS, 125 საათი;  

 

სტუდენტის საკონტაქტო მუშაობის საათების რაოდენობა 

სემესტრული გათვლით 65  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი 

დრო – 2 საათი; 

დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი 

დრო – 3 საათი 

 

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების 

რაოდენობა სემესტრული გათვლით 60  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი 

დრო 10 საათი;  

დასკვნითი გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი 

დრო 10 საათი.  

დაშვების წინაპირობები  ელექტრონიკის შესავალი EEE, კალკულუსი. 

სწავლის შედეგები  ა) ცოდნა და გაცნობიერება - ელექტრული 

წრედების თეორიის საკითხების გაცნობიერება;  

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - 

წრედების გათვლა.  

გ) დასკვნის უნარი - წრედების პარამეტრებზე 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

სასწავლო კურსის შინაარსი  წარმოდგენილია დანართში. ლაბორატორული 

მეცადინეობა მიზნად ისახავს წრედების მოდელირების 

და კვლების კომპიუტერული მეთოდების და პაკეტების 

დაუფლებას 

სწავლების/სწავლის 

მეთოდები  

ლექცია - 2 საათი კვირაში, სულ 30 sT; 

praqtikuli - 2 საათი კვირაში, სულ 30 sT.  

შეფასების კრიტერიუმები  შუალედური და დასკვნითი (საბოლოო) შეფასების 

ფორმები: 

ლექციაზე დასწრება - 10 ქულა; 

კოლოკვიუმი I - 15 ქულა; 

კოლოკვიუმი  II- 15 ქულა; 

წერითი საკონტროლო - 20 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა. 

 

შეფასების კრიტერიუმები. 

სილაბუსით დაგეგმილი მისანიჭებელი ქულის 

მიხედვით ხდება მიღებული შედეგებისათვის შესაბამისი 



წონითი კოეფიციენტის მინიჭება და ქვემოდმოყვანილი 

კრიტერიუმებით შეფასება: 

წერილობითი გამოცდა 

1. 9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 

ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც 

ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურა 

2. 7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი. 

ტერმინოლოგიურად გამართულია: საკითხის 

გადმოცემისას არსებითი შეცდომა არ არის: სტუდენტი 

კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი 

ლიტერატურა 

3. 5-6 ქულა:  პასუხი არასრულია; საკითხი 

დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; 

ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ 

აღინიშნება მციეროდენი შეცდომები 

4. 3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია 

მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია 

ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს 

ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა; აღინიშნება 

რამდენიმე არსებითი შეცდომა 

5. 1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია. ტერმინოლოგია არ 

არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხი 

არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის 

შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები 

6. 0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან 

საერთოდ არაა მოცემული. 

 

ზეპირი გამოკითხვა პრაქტიკული მეცადინეობების 

განმავლობაში (თუ პრაქტიკული მეცადინეობის წამყვანი 

საჭიროთ თვლის სალონტროლოებთან ერთად აწარმოოს 

ზეპირი გამოკითხვა) 

1. 19-20 ქულა: ზედმიწევნით ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა საკითხს, აქვს 

დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების 

უნარი, შეუძლია ნებისმიერი საპროგრამო მასალის 

გადმოცემა ამომწურავად პროფესიულ ენაზე, პასუხობს 

ლექტორის მიერ დასმულ პროგრამასთან დაკავშირებულ 



დამატებით შეკითხვებს 

2. 15-18 ქულა: ერკვევა პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა საკითხში, აქვს საგანში 

დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, შეუძლია 

ნებისმიერი საპროგრამო მასალის გადმოცემა 

3. 10-14 ქულა: ერკვევა პროგრამით 

გათვალისწინებული საკითხების მნიშვნელოვან 

ნაწილში; შეუძლია საპროგრამო მასალის გადმოცემა, 

ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი 

4. 3-9 ქულა: პროგრამით გათვალისწინებული 

საკითხების ნახევარზე ნაკლების გადმოცემა შეუძლია 

დამაკმაყოფილებლად. ძირითადი ლიტერატურის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი სუსტად აქვს დამუშავებული 

5. 0-3 ქულა: პროგრამით გათვალისწინებული 

საკითხებიდან არც ერთი არ არის განხილული 

დამაკმაყოფილებლად. 

  

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა - 11 ქულა. 

ძირითადი ლიტერატურა  1. Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 

2. Новиков Ю. Электротехника и электроника. Теория цепей и 
сигналов, методы анализа 

3. ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 2009. სახელმძღვანელო  

4. ელექტრული წრედების კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი 

 

დამხმარე ლიტერატურა და 

სხვა სასწავლო მასალა  

1. Хоровиц П, Хилл У. Искусство схемотехники 

დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები  

ლაბორატორული მეცადინეობა ტარდება კომპიუტერულ 

კლასში. სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა - 15.  

 

 

 

 



სასწავლო კურსის შინაარსი  

 

N  თემა (ლექცია და პრაქტიკული,)  სასწავლო მასალა  

1 leqcia 1: eleqtruli wredebis ZiriTadi 
cnebebi da ganmartebebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 5-20) 

2 leqcia 2: eleqtruli wredebis kanonebi; Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 5-20) 

3 leqcia 3: wredebis sixSiruli da 
gardamavali maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 21-35) 

4 leqcia 4: wrfivi eleqtruli wredebis 
analizis meTodebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 36-50) 

5 leqcia 5: rxeviTi konturi; Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 51-70) 

6 leqcia 6: erTmaneTTan dakavSirebuli 
rxeviTi konturebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ. 71-90) 

7 leqcia 7: sixSireze damokidebuli 
wredebis Tvisebebi, parametrebi da 
maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.91-100) 

8 leqcia 8: oTxpolusebis da 
mravalpolusebis parametrebi da 
maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.101-110) 

9 leqcia 9: gadamcemi funqciis cneba; Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.111-120) 

10 leqcia 10: wrfivi wredebis sinTezi; Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.121-130) 

11 leqcia 11: aqtiuri wredebi ukukavSiriT, 
maTi parametrebi da maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.131-140) 

12 leqcia 12: wredebi ganawilebuli 
parametrebiT; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.141-145) 

13 leqcia 13: arawrfivi wredebi, maTi 
ZiriTadi parametrebi da maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო (გვ.146-152) 

14 leqcia 14: wredebi da signalebi, marTvis 
signalebi, radiosignalebi da maTi 
maxasiaTeblebi; 

Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 

2009. სახელმძღვანელო(გვ.153-160) 

15 leqcia 15: Seferxebebi da signalebis Баскаков С.И. Лекции по теории цепей 
ო.ლაბაძე. ელექტრული წრედები, 



damaxinjeba eleqtrul wredebSi; 2009. სახელმძღვანელო(გვ.161-170) 

ლაბორატორული პრაქტიკუმი წრედების მოდელირება დაკვლევა პროგრამული 

გარემოს PSice-ის გამოყენებით 

1 Tema 1 (3 მეცადინეობა): პროგრამული პაკეტის 

გაცნობა, wredis gardamavali (დროითი) da 
sixSiruli maxasiaTeblebis gamokvleva; 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი (გვ. 5-20) 

2 Tema 2 (2 მეცადინეობა): rxeviTi konturis 
gardamavali da sixSiruli 
maxasiaTeblebis gamokvleva; 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი (გვ. 21-40) 

3 Tema 3 (3 მეცადინეობა): oTxpolusebis 
kvleva da sinTezi; 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი(გვ. 41-60) 

4 Tema 4 (2 მეცადინეობა): პასიური და aqtiuri 
RC filtrebis kvleva; 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი (გვ. 61-80) 

5 Tema 5 (2 მეცადინეობა): eleqtruli rxevebis 
generireba, LC avtogeneratori; 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი (გვ. 81-100) 

6 Tema 6 (3 მეცადინეობა): cifruli 
sqemoteqnikis elementebi. 

ელექტრული წრედების 

კომპიუტერული მოდელირების 

კონსპექტი(გვ. 101-120) 

 

 

 

 


