МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та
торгівлею людьми
Кафедра захисту інформації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри захисту
інформації ФПФПБКТЛ ХНУВС
____________________________
(підпис)

(П.І.Б.)

____________________________
(дата, місяць, рік)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни ПОЛЯ І ХВИЛІ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІ
(шифр, назва навчальної дисципліни)

Галузь знань

1701 "Інформаційна безпека"
(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації"
(код, назва напряму підготовки)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр
(назва ОКР)

(4-й семестр)

м. Харків
2015 рік

Передмова
Робоча навчальна програма з дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного
захисту інформації" для курсантів за напрямом підготовки 6.170102 "Системи
технічного захисту інформації" на _____ арк.
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету підготовки
фахівців для підрозділів боротьби з
кіберзлочинністю та торгівлею людьми
ХНУВС
_______________ Протокол № ____

_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

(дата, місяць, рік )

______________ ________________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
_______________ Протокол № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри захисту інформації
ФПФПБКТЛ ХНУВС
_______________ Протокол № ____

(дата, місяць, рік )

(дата, місяць, рік )

____________ ________________
(підпис)

(П.І.Б.)

______________ ________________

(П.І.Б.)

(підпис)

(П.І.Б.)

Рецензенти:
Логвиненко М.Ф., доцент кафедри інформаційних технологій та захисту інформації
факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету
внутрішніх справ к.т.н., доцент.
Хорошайло Ю.Є., професор кафедри ПЕЕА
університету радіоелектроніки, к.т.н., доцент

Харківського національного

Розробник: Носов Віталій Вікторович – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015 р.

© Носов В.В., 2015
© Харківський національний університет внутрішніх справ
2

1.
Найменування
показників
Кількість кредитів
ЕСТS – 11
Загальна кількість
годин – 396
Кількість модулів – 6

Опис навчальної дисципліни

Шифри та назви галузі знань, код
та назва напряму підготовки,
спеціальності, освітньокваліфікаційний рівень
1701 "Інформаційна безпека" ;
(шифр та назва галузі знань)

6.170102 "Системи технічного
захисту інформації"
;
(код і назва напряму підготовки)
бакалавр
назва ОКР

Характеристика навчальної
дисципліни
Цикл дисциплін професійної
та практичної підготовки.
Навчальний курс 2
Семестр 4
Види контролю:
Підсумковий
модульний
контроль - залік
Навчальний курс 3
Семестр 5
Види контролю:
Підсумковий
модульний
контроль - екзамен
Навчальний курс 3
Семестр 6
Види контролю:
Підсумковий
модульний
контроль - залік
Розподіл навчальної
дисципліни за видами
занять:
Семестр 4
Лекції – 54 год;
Практичні заняття – 26 год;
Лабораторні заняття - 28 год;
Самостійна робота – 108 год;
Індивідуальні завдання:
Реферати (тощо) – 4
Навчальний курс 3

Тижневих годин для
денної
форми
навчання:
Семестр 4
аудиторних – 6
самостійної роботи – 6
Семестр 5
аудиторних – 4
самостійної роботи – 4
Семестр 6
аудиторних – 2
самостійної роботи – 2

Семестр 5
Лекції – 32 год;
Практичні заняття – 16 год;
Лабораторні заняття - 18 год;
Самостійна робота – 62 год;
Індивідуальні завдання:
Реферати (тощо) – 2
Семестр 6
Лекції – 14 год;
Практичні заняття – 6 год;
Лабораторні заняття - 8 год;
Самостійна робота – 26 год;
Індивідуальні завдання:
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Реферати (тощо) – 1

4

2.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації" є формування у курсантів знань і вмінь оцінювати електромагнітні і акустичні
поля та хвилі у контексті захисту інформації від витоку технічними каналами.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації" є:
 ознайомлення курсантів із основним положенням теорії поля і принципам
поширення хвиль в різних діапазонах, пристроях і середовищах;
 формування навичок виконувати інженерні розрахунки важливих характеристик і
параметрів фізичних полів і хвиль, що створюють канали витоку інформації.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати: основні положення теорії електромагнітного та акустичного поля,
особливості поширення хвиль різних діапазонів частот у середовищах і в лініях
передачі, явища відбиття, поглинання енергії поля, дифракції, рефракції, фізичні
основи екранування;
вміти: обґрунтовано аналізувати, вибирати та розраховувати характеристики
полів у різних середовищах, пристроях, системах, вміло застосовувати принципи
випромінювання, прийому, екранування під час експлуатації та розробки засобів
технічного захисту інформації.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 11 кредитів ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ № 1. ФІЗИЧНІ ПОЛЯ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Фізичні поля різної природи як носії інформації про об'єкти. Проблеми захисту
інформації. Загальні принципи реєстрації інформативних характеристик полів. Загальні
принципи реєстрації інформативних характеристик полів.
МОДУЛЬ № 2. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ
ХВИЛІ
Електричні, магнітні і електромагнітні поля об'єктів, електромагнітні хвилі, система
рівнянь електродинаміки. Статичні, стаціонарні і квазістаціонарні поля. Випромінювання
електромагнітних хвиль. Резонатори. Принципи екранування статичних і динамічних полів.
Антенні системи різних діапазонів радіохвиль.
МОДУЛЬ № 3. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНА
СУМІСНІСТЬ
Розповсюдження полів в неоднорідних середовищах, дифракція і рефракція
електромагнітних хвиль. Вплив земної поверхні на розповсюдження радіохвиль.
Розповсюдження радіохвиль в іоносфері і тропосфері. Особливості розповсюдження
електромагнітних хвиль різних діапазонів. Взаємні втрати і електромагнітна сумісність.
МОДУЛЬ № 4. АКУСТИЧНІ ПОЛЯ І ХВИЛІ
Основні терміни та поняття в області звукового поля в необмеженому просторі.
Інфразвук, ультразвук. Види звукових хвиль. Основні параметри і характеристики вільного
звукового поля для хвиль різного виду. Основні рівняння акустики.
МОДУЛЬ № 5. АКУСТИКА ПРИМІЩЕНЬ
Особливості процесів поширення звуку в приміщенні. Різні теорії поширення звуку в
приміщенні, особливості аналізу звукового поля в приміщенні при застосуванні різних
теорій. Аналіз звукового поля в приміщенні. Поглинання звукової енергії в приміщенні в
процесі відбиття звукових хвиль від поверхонь, що обмежують приміщення. Звукоізоляція
5

приміщень. Власна звукоізоляція. Звукоізоляція перегородок. Фактори, що знижують
звукоізоляцію приміщень. Вплив малих і великих акустичних отворів на звукоізоляцію.
Звукоізолюючі матеріали і конструкції.
МОДУЛЬ № 6. ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРИЙОМ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У
СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Основні поняття в області випромінювання звуку. Випромінювання звуку
випромінювачами різного типу. Дифузорні гучномовці, принципи дії, основні параметри та
характеристики. Принципи дії, параметри та характеристики мікрофонів різного типу.
Акустика мови та слуху. Процес мовотворення. Мовний апарат людини. Параметри та
характеристики мовних сигналів. Фонеми. Форманти. Основи акустики слуху.
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Семестр № 4
Фізичні поля як носії інформації
52
Тема №1. Фізичні поля різної природи
як носії інформації про об'єкти.
40
Проблеми захисту інформації
Тема №2. Загальні принципи реєстрації
12
інформативних характеристик полів
Теорія електромагнітного поля,
164
електромагнітні хвилі
Тема №3. Електричні, магнітні і
електромагнітні поля об'єктів,
80
електромагнітні хвилі, система рівнянь
електродинаміки
Тема №4. Статичні, стаціонарні і
16
квазістаціонарні поля
Тема №5. Випромінювання
32
електромагнітних хвиль
Тема №6. Резонатори
Тема №7. Принципи екранування
статичних і динамічних полів
Тема №8. Антенні системи різних
діапазонів радіохвиль
Всього за семестр № 4

7

12

6

8

26

10

6

4

20

1-4

4

6

1-4,
Internet

2

МК

42

20

20

82

18

10

12

40

1-3, 6

4

4

8

1-3, 5,
7

6

6

16

1-3, 7

4

МК

4

2

2

1-3, 5,
7

4

2

2

1-3, 6

28

10

14

1-3, 6,
9

216

54

4
26

28 108

Вид контролю

Література

Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Всього

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та
темами (денна форма навчання)
Кількість годин
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
№
Номер та назва змістового модулю,
модулю
номер та найменування теми

залік

4.1.2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і
лабораторних занять

Структура вивчення навчальної дисципліни
Модуль 1. Фізичні поля як носії інформації
Тема №1. Фізичні поля різної природи як носії інформації про
об'єкти. Проблеми захисту інформації
Лекція №1. Історична ретроспектива теорії фізичного поля
Самостійна робота *
Практичне заняття №1. Історична ретроспектива теорії
фізичного поля
Самостійна робота *
Лекція №2. Фізичні поля як носії інформації
Самостійна робота *
Лекція №3. Основні відомості про сигнали
Самостійна робота *
Практичне заняття №2. Обчислення характеристик сигналів
Самостійна робота *
Лекція №4. Модуляція гармонічних сигналів
Самостійна робота *
Лабораторне заняття №1. Дослідження простих та складних
сигналів
Самостійна робота *
Тема №2. Загальні принципи реєстрації інформативних
характеристик полів
Лекція №5. Загальні принципи реєстрації інформативних
характеристик полів
Самостійна робота *
Лабораторне
заняття
№2.
Аналізуючі
засоби
радіомоніторингу
Самостійна робота *
Модуль 2. Теорія електромагнітного поля, електромагнітні хвилі
Тема №3. Електричні, магнітні і електромагнітні поля об'єктів,
електромагнітні хвилі, система рівнянь електродинаміки
Лекція №6. Електричні поля об'єктів
Самостійна робота *
Лекція №7. Магнітні поля
Самостійна робота *
Лекція №8. Взаємодія магнітного поля з електричним струмом
Самостійна робота *
Лекція №9. Електромагнітна індукція
Самостійна робота *
Лекція №10. Електромагнітні поля
Самостійна робота *
8

Кількість
годин
52
40

Вид
контролю
МК

2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
12
2
2
4
4
168
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

МК

Структура вивчення навчальної дисципліни
Практичне заняття №3. Розрахунок параметрів джерел
електромагнітного поля та електромагнітних властивостей
середовищ
Самостійна робота *
Лабораторне заняття №3. Індикатори поля
Самостійна робота *
Лекція №11. Система рівнянь Максвелла в інтегральній формі
Самостійна робота *
Лекція №12. Система рівнянь Максвелла в диференційній формі
Самостійна робота *
Практичне заняття №4. Розрахунок електромагнітних полів за
рівняннями Максвелла
Самостійна робота *
Лекція №13. Система рівнянь Максвелла для монохроматичних
полів
Самостійна робота *
Практичне заняття №5. Розрахунок електромагнітних
монохроматичних полів
Самостійна робота *
Лекція №14. Граничні умови для векторів електромагнітного
поля
Самостійна робота *
Практичне заняття №6. Розрахунок електромагнітних полів
на границях двох середовищ
Самостійна робота *
Тема №4. Статичні, стаціонарні і квазістаціонарні поля
Лекція №15. Статичні поля
Самостійна робота *
Практичне заняття №7. Екранування статичних полів
Самостійна робота *
Лекція №16. Стаціонарні і квазістаціонарні поля
Самостійна робота *
Практичне заняття №8. Розрахунок стаціонарних і
квазістаціонарних полів
Самостійна робота *
Тема №5. Випромінювання електромагнітних хвиль
Лекція №17. Випромінювання електромагнітних хвиль
елементарним електричним вібратором
Самостійна робота *
Лабораторне заняття №4. Моделювання ФНЧ на
зосереджених елементах
Самостійна робота *
Лекція
№18.
Характеристики
випромінювання
поля
елементарного електричного вібратора
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Кількість
годин
4

4
12
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
32
2
2
4
4
2

Вид
контролю

Структура вивчення навчальної дисципліни
Самостійна робота *
Практичне заняття №9. Розрахунок параметрів поля
елементарного електричного вібратора
Самостійна робота *
Лекція №19. Елементарний магнітний випромінювач
Самостійна робота *
Практичне заняття №10. Розрахунок параметрів поля
елементарного магнітного випромінювача
Самостійна робота *
Тема №6. Резонатори
Лекція №20. Об'ємні резонатори
Самостійна робота *
Тема №7. Принципи екранування статичних і динамічних
полів
Лекція №21. Екранування електромагнітних полів
Самостійна робота *
Тема №8. Антенні системи різних діапазонів радіохвиль
Лекція №22. Параметри антенних систем
Самостійна робота *
Лекція №23. Симетричний вібратор та директорна антена
Самостійна робота *
Лекція №24. Антенні системи НВЧ
Самостійна робота *
Лабораторне заняття №5. Моделювання зустрічноштирьового
мікрополоскового фільтру
Самостійна робота *
Всього за заліковим кредитом:
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Кількість
годин
2
4

Вид
контролю

4
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
28
4
4
2
2
4
4
4
4
216

залік

4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни
Завдання що виносяться на самостійну роботу студента
Модуль №1. Фізичні поля як носії інформації
Тема №1. Фізичні поля різної природи як носії інформації про об'єкти.
Проблеми захисту інформації
Опрацювати лекцію №1. Скласти хронологічну таблицю вчених та їх
основних досягнень в теорії електромагнетизму. Відповісти на
контрольні питання лекції 1.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Ознайомитися з
альтернативними поглядами на теорію електромагнітного поля
Опрацювати лекцію №2. Скласти таблицю основних застосувань
фізичних полів у діяльності людини. Відповісти на контрольні питання
лекції 2.
Опрацювати лекцію №3. Скласти перелік безкоштовних програмних
середовищ дослідження сигналів. Відповісти на контрольні питання
лекції 3.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Ознайомитися з
альтернативними програмами дослідження простих і складних сигналів
Опрацювати лекцію №4. Скласти перелік складних видів модуляції та
маніпуляції. Відповісти на контрольні питання лекції 4.
Закінчити виконання завдань лабораторної роботи. Оформити звіт та
підготуватися до його захисту.
Тема №2. Загальні принципи реєстрації інформативних характеристик
полів
Опрацювати лекцію №5. Ознайомитися із засобами реєстрації
інформативних характеристик полів, що не було описані в лекції.
Відповісти на контрольні питання лекції 5.
Закінчити виконання завдань лабораторної роботи. Оформити звіт та
підготуватися до його захисту.
Модуль 2. Теорія електромагнітного поля, електромагнітні хвилі
Тема №3. Електричні, магнітні і електромагнітні поля об'єктів,
електромагнітні хвилі, система рівнянь електродинаміки
Опрацювати лекцію №6. Перенести у середовище MathCad підсумкові
вирази для розрахунку електричного поля об'єктів. Відповісти на
контрольні питання лекції 6.
Опрацювати лекцію №7. Перенести у середовище MathCad підсумкові
вирази для розрахунку магнітного поля. Відповісти на контрольні
питання лекції 7.
Опрацювати лекцію №8. Перенести у середовище MathCad підсумкові
вирази для розрахунку взаємодії магнітного поля з електричним
струмом. Відповісти на контрольні питання лекції 8
Опрацювати лекцію №9. Перенести у середовище MathCad підсумкові
вирази для розрахунку електромагнітної індукції. Відповісти на
контрольні питання лекції 9.
Опрацювати лекцію №10. Перенести у середовище MathCad підсумкові
вирази для розрахунку електромагнітного поля. Відповісти на
контрольні питання лекції 10.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 3, 4 задачі.
Підготуватися до виконання лабораторної роботи
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Література:

1-4,
Internet
1-3,
Internet
1-4,
Internet
1-4,
Internet
1-3,
Internet
1-3,
Internet
1-3,
Internet

1-4,
Internet
1-4,
Internet

1-3, 6,
Internet
1-3, 6,
Internet
1-3,4, 6,
Internet
1-3,4, 6,
Internet
1-3, 6,
Internet

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента
Закінчити виконання завдань лабораторної роботи. Оформити звіт та
підготуватися до його захисту.
Опрацювати лекцію №11. Здійснити пошук середовища моделювання, в
якому існує можливість дослідження систем рівнянь Максвелла в
інтегральній формі. Відповісти на контрольні питання лекції 11.
Опрацювати лекцію №12. Перевірити Приклад 12.1 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 12.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 3, 4 задачі.
Опрацювати лекцію №13. Перевірити Приклад 13.2 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 13.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 4, 5 задачі.
Опрацювати лекцію №14. Перевірити Приклад 14.1 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 14.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 4, 5 задачі.
Тема №4. Статичні, стаціонарні і квазістаціонарні поля
Опрацювати лекцію №15. Перевірити Приклад 15.1 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 15.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 1, 2 задачі.
Опрацювати лекцію №16. Перенести підсумкові вирази лекції у
середовищі моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 16.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 1, 2 задачі.
Тема №5. Випромінювання електромагнітних хвиль
Опрацювати лекцію №17. Перенести підсумкові вирази лекції у
середовищі моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 17.
Закінчити виконання завдань лабораторної роботи. Оформити звіт та
підготуватися до його захисту.
Опрацювати лекцію №18. Перевірити Приклади 18.1, 18.2 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 18.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 4, 5 задачі
Опрацювати лекцію №19. Перевірити Приклади 19.1, 19.2 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 19.
Закінчити виконання завдань практичного заняття. Розв'язати 2, 3 задачі
Тема №6. Резонатори
Опрацювати лекцію №20. Перенести підсумкові вирази лекції у
середовищі моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 20.
Тема №7. Принципи екранування статичних і динамічних полів
Опрацювати лекцію №21. Перенести підсумкові вирази лекції у
середовищі моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 21.
Тема №8. Антенні системи різних діапазонів радіохвиль
Опрацювати лекцію №22. Перевірити Приклади 22.1, 22.2, 22.3 у
середовищі моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 22.
Опрацювати лекцію №23. Перевірити Приклад 23.1 у середовищі
моделювання. Відповісти на контрольні питання лекції 23.
Опрацювати лекцію №24. . За допомогою ресурсів Інтернет здійснити
огляд пропонованих антен НВЧ. Відповісти на контрольні питання
лекції 24.
Закінчити виконання завдань лабораторної роботи. Оформити звіт та
підготуватися до його захисту.
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Література:

1-3, 5, 7,
Internet

1-3, 7,
Internet

1-3, 5, 7,
Internet
1-3, 6,
Internet

1-3, 6, 9,
Internet

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Види електромагнітних сигналів в системах технічного захисту інформації.
2. Види акустичних сигналів в системах технічного захисту інформації.
3. Аналіз сучасних засобів реєстрації інформативних характеристик полів в системах
технічного захисту інформації.
4. Аналіз сучасних рішень екранування електромагнітних полів в системах технічного
захисту інформації.
5. Аналіз сучасних рішень екранування акустичних хвиль в системах технічного
захисту інформації.
6. Огляд систем розрахунку і моделювання антенних систем.
6. Методи навчання
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітичнографічного матеріалу дисципліни, на яких студенти повинні виконувати відповідні розумові,
обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань
лекційних занять, опрацювання завдань семінарських занять.
Індивідуальна робота передбачає написання рефератів.
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7. Методи контролю
Залік проводиться по тестових завданнях на модульному та підсумковому модульному
контролі.
Модуль 1.
1. Які відкриття були зроблені у сфері електромагнетизму у 19 столітті?
2. У чому суть перетворення магнетизму на електрику?
3. Як сприймалося фізичне поле у 19 столітті?
4. Якими є постулати Фарадея?
5. Що Максвел змінив у постулатах Фарадея?
6. Як можна охарактеризувати реальність поля?
7. У чому суть чотиривимірності характеру близької дії ЕМП?
8. Який зв’язок між термінами поле та ефір?
9. Що таке інформація?
10. Якими властивостями можна охарактеризувати інформацію?
11. Види інформаційних процесів.
12. Як можна класифікувати фізичні поля?
13. У чому полягає різниця переносу енергії пружних та електромагнітних хвиль?
14. Як можна представити радіолінію?
15. Як можна представити радіолокаційну лінію?
16. Що таке демаскуючі ознаки об'єктів технічної розвідки?
17. Як можна представити технічний канал витоку інформації?
18. Що таке ПЕМВН (TEMPEST)?
19. Що може бути причиною утворення каналів витоку мовної інформації?
20. Математична модель сигналу.
21. Гармонійний сигнал.
22. Види сигналів.
23. Спектр періодичного сигналу.
24. Спектр неперіодичного сигналу.
25. Ширина спектра сигналу.
26. Поняття децибелів.
27. Амплітудна модуляція гармонічного сигналу.
28. Амплітудно-маніпульовані сигнали.
29. Кутова модуляція гармонічного сигналу.
30. Фазова модуляція.
31. Частотна модуляція.
32. Кутова маніпуляція.
33. Яке призначення і склад індикаторів поля?
34. Які параметри характеризують індикатори поля?
35. Що таке інтерсептори і радіочастотоміри?
36. Які параметри характеризують інтерсептори і радіочастотоміри?
37. Що таке скануючі приймачі і параметри їх характеризують?
38. Які завдання вирішують комплекси радіомоніторингу?
39. Що таке портативні аналізатори спектру і селективні мікровольтметри?
40. Які параметри характеризують портативні аналізатори спектру і селективні
мікровольтметри?
41. На якому принципі працюють детектори диктофонів?
42. На якому принципі працюють нелінійні локатори?
43. Які параметри характеризують нелінійні локатори?
44. Які параметри характеризують комплекси оцінки та аналізу ПЕМВН?
45. На заснований принцип дії засобів оцінки та аналізу акустоелектричних каналів витоку
інформації?
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46. Які параметри характеризують засоби оцінки та аналізу акустоелектричних каналів
витоку інформації?
Модуль 2.
47. Які властивості елементарних частинок і який закон визначає електростатичне поле?
48. Що таке напруженість електричного поля?
49. Що таке потенціал і різниця потенціалів електростатичного поля?
50. Як графічно зображують електростатичні поля?
51. Яким є зв’язок між напруженістю електричного поля і потенціалом?
52. У чому суть теореми Гаусса для електростатичних полів?
53. Від чого і як залежить поле рівномірно зарядженої нескінченно довгої нитки?
54. Від чого і як залежить поле рівномірно зарядженої нескінченної площини?
55. Від чого і як залежить поле рівномірно зарядженої сферичної поверхні?
56. Якими параметрами характеризується магнітне поле?
57. Як графічно зображують магнітні поля?
58. У чому суть Закон Біо-Савара-Лапласа для магнітних полів?
59. Від чого і як залежить магнітне поле прямого струму?
60. Від чого і як залежить магнітне поле кругового струму на його осі?
61. Від чого і як залежить магнітне поле соленоїда кінцевої довжини?
62. Що таке магнітний потік?
63. У чому суть теореми Гаусса для магнітного поля?
64. Що таке циркуляція вектора магнітної індукції і закон повного струму?
65. Як впливає магнітне поле на провідник зі струмом згідно закону Ампера?
66. Від чого і як залежить робота, що виконується при переміщенні провідника зі струмом у
магнітному полі?
67. Що таке магнітний момент і яким є характер сили, яка діє на контур зі струмом у
однорідному магнітному полі?
68. Від чого і як залежить обертальний момент, створюваний силами, прикладеними до
контуру?
69. Як поводить себе і чому контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі?
70. Від чого і як залежить робота, що виконується при обертанні контуру зі струмом у
постійному магнітному полі?
71. Що таке сила Лоренца і як через неї визначається модуль вектора магнітної індукції?
72. Що таке ефект Холла і від чого він залежить?
73. У чому полягає явище електромагнітної індукції і від чого воно залежить?
74. У чому полягає принцип дії генератора змінного струму?
75. Де і як враховуються струми Фуко?
76. Що таке самоіндукція?
77. Від чого і як залежить індуктивність контуру?
78. Від чого і як залежить ЕРС самоіндукції?
79. Яким є характер зміни струму в колі при замиканні і розмиканні кола, що містить
індуктивність?
80. Від чого і як залежить взаємна індукція?
81. Від чого і як залежить енергія магнітного поля?
82. Які параметри фіксуються у магнітних вимірюваннях?
83. Які методи застосовують для вимірювання магнітних характеристик?
84. Дайте визначення і перелічіть основні властивості електромагнітного поля.
85. Дайте визначення магнітного і електричного полів і охарактеризуйте їх об'єктивний
взаємозв'язок.
86. Назвіть вектори, що характеризують електромагнітне поле.
87. Отримайте вираз для вектора напруженості електричного поля, виходячи із закону
Кулона.
88. Опишіть явища поляризації і намагнічення речовини. Що характеризують вектори
поляризованості і намагніченості середовища?
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89. Дайте визначення і вкажіть одиниці вимірювання наступних величин: об'ємна,
поверхнева і лінійна густина заряду, густина струму та поверхневого струму.
90. Наведіть визначення векторів електричного зміщення, напруженості та індукції
магнітного поля.
91. Назвіть основні одиниці системи СІ.
92. Назвіть одиниці вимірювання основних електричних і магнітних величин.
93. Розкажіть про критерії поділу середовищ на феромагнітні, парамагнітні і діамагнітні.
94. Сформулюйте поняття електричних і магнітних силових ліній.
95. Назвіть параметри, що характеризують електромагнітні властивості будь-якого
середовища.
96. Запишіть матеріальні рівняння для векторів електромагнітного поля.
97. Викладіть принцип класифікації середовищ за виглядом функційної залежності
електромагнітних параметрів від величини векторів поля, координат, часу і напрямку.
98. Чи завжди вектори напруженості і індукції електричних або магнітних полів паралельні?
99. Сформулюйте умову макроскопічності електромагнітних явищ.
100. Назвіть і запишіть закони, що лежать в основі рівнянь електромагнітного поля.
101. Напишіть перше і друге рівняння Максвелла в інтегральній формі і поясніть їх фізичний
зміст.
102. Запишіть третє і четверте рівняння Максвелла в інтегральній формі і поясніть їх
фізичний зміст.
103. Назвіть можливі шляхи переходу від інтегральної до диференційної форми запису
рівнянь Максвелла.
104. Отримайте перше рівняння Максвелла в диференційній формі. Поясніть його фізичний
зміст.
105. Одержіть друге рівняння Максвелла в диференційній формі і поясніть його фізичний
зміст.
106. Одержіть рівняння неперервності електричного струму, а також третє і четверте
рівняння Максвелла в диференційній формі та поясніть їх фізичний зміст.
107. Сформулюйте закон збереження заряду. Поясніть зміст релаксації зарядів в провідному
середовищі.
108. Викладіть принцип класифікації електромагнітних явищ за характером часової
залежності.
109. Напишіть вирази гармонічних коливань в комплексній формі.
110. Запишіть систему рівнянь Максвелла в комплексній формі.
111. Поясніть принцип класифікації середовищ за їх електричною провідністю.
112. Наведіть поняття сторонніх електричних струмів, зарядів і полів.
113. Запишіть повну систему рівнянь Максвелла в диференційній формі для
монохроматичних полів.
114. Поясніть необхідність введення граничних умов для векторів поля.
115. Запишіть вирази граничних умов для нормальних і тангенційних складових векторів
електричного і магнітного полів. Поясніть фізичний зміст граничних умов.
116. Запишіть граничні умови на межі ідеального провідника і поясніть їх фізичний зміст.
117. Запишіть повну систему граничних умов в скалярній і векторній формах.
118. Поясніть характер структури електромагнітного поля біля межі ідеального провідника.
119. Отримайте рівняння електростатики із загальних рівнянь Максвелла.
120. Поясніть властивості електростатичного потенціалу.
121. Як можна здійснити електростатичний захист визначеної області простору?
122. Отримайте рівняння магнітостатики із загальних рівнянь Максвелла.
123. У чому полягає аналогія між магніто- та електростатикою?
124. Як можна здійснити статичне магнітне екранування визначеної області простору?
125. Отримайте систему рівнянь для стаціонарних полів із загальної системи рівнянь
Максвелла.
126. Порівняйте властивості стаціонарного електричного та електростатичного полів.
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127. Сформулюйте закон Біо-Савара-Лапласа та одержіть його з рівнянь Максвелла.
128. Який вигляд має система рівнянь Максвелла у разі квазістаціонарного наближення?
129. Які електромагнітні явища враховує і які не враховує квазістаціонарне наближення?
130. В яких випадках доцільно застосовувати квазістаціонарне наближення і які існують
обмеження щодо його використання?
131. Які рівняння Максвелла свідчать про можливість існування і поширення ЕМХ в
діелектричному середовищі?
132. Яким вимогам повинні задовольняти випромінювачі (антени) для ефективного
випромінювання ЕМХ?
133. В чому основні відмінності закритих та відкритих коливальних систем як
випромінювачів?
134. Дайте визначення елементарного електричного вібратора. Для чого необхідно знати
властивості цього випромінювача?
135. Сформулюйте методику визначення поля ЕЕВ.
136. Дайте визначення елементарного електричного вібратора. Для чого необхідно знати
властивості цього випромінювача?
137. Сформулюйте методику визначення поля ЕЕВ.
138. На які зони ділиться простір навколо випромінювача? Вкажіть їх.
139. Опишіть властивості ЕМП в дальній зоні елементарного електричного вібратора (у
ближній зоні, у проміжній).
140. Як змінюється густина реактивної потужності і густина потужності випромінювання
залежно від відстані до ЕЕВ?
141. Що являє собою діаграма спрямованості антени (випромінювача)?
142. У чому полягає різниця між ДС за потужністю і ДС за напруженістю поля?
143. Поясніть залежність амплітуди і фази векторів поля випромінювання диполя Герца від
кутових координат і дальності.
144. Дайте визначення опору випромінювання антен.
145. Назвіть приклади елементарних магнітних випромінювачів.
146. Поясніть методику визначення ЕМП елементарних магнітних випромінювачів.
147. У чому смисл принципу переставної двоїстості?
148. Порівняйте властивості поля випромінювання ЕЕВ і ЕМВ в дальній зоні (структуру поля
та спрямованість).
149. Чому в діапазонах виключно високих, гіпервисоких частот та у оптичному діапазоні
( <10 мм) неможливо реалізувати коливальні системи з зосередженими індуктивністю і
ємністю?
150. Дайте визначення об'ємного резонатора.
151. Які типи резонаторів можна реалізувати на основі відрізків ліній передачі?
152. Які типи резонаторів вам відомі?
153. Що являє собою резонатор біжучої хвилі?
154. Що означають індекси m, n, p в позначенні типів коливань в резонаторі біжучої хвилі?
155. Чим відрізняються ЕМП в резонаторі від характеру хвиль в нескінченному хвилеводі?
156. Запишіть вирази для власної частоти і власної довжини хвилі в резонаторі стоячої хвилі.
157. Що означають індекси m, n, p в позначенні типів коливань в резонаторі стоячої хвилі?
158. Що означає поняття основне (найнижче) коливання?
159. Дайте визначення добротності ОР.
160. Від яких факторів залежить добротність об'ємних резонаторів?
161. Поясніть поняття власної добротності ОР, зовнішньої, навантаженої, радіаційної.
162. У чому полягає принцип дії електромагнітного екрана?
163. Як кількісно оцінюється ефективність екрану?
164. Як залежить ефективність екрану від характеру джерела поля?
165. Які виникають резонансні явища при екрануванні?
166. У чому полягає смисл оборотності екрану?
167. Якою є реакція екрану на джерело електромагнітного поля і об'єкт, що захищається?
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168. Як можна умовно зобразити явища, які виникають при падінні плоскої електромагнітної
хвилі на нескінченну площину?
169. Як можна умовно зобразити вектори Умова-Пойнтінга відповідно падаючої, відбитої і
тієї, що проникла в другу середу, хвиль?
170. Якою є роль і призначення антен при передачі й прийомі сигналів?
171. Які параметри характеризують функції перетворення и випромінювання антен?
172. Що таке дальня зона антени і як вона визначається?
173. Що таке вхідний опір антени, активна потужність, коефіцієнт узгодження і коефіцієнт
корисної дії антени?
174. Яким чином зображують діаграми спрямованості антен?
175. Що таке діюча висота антени?
176. Що таке коефіцієнт спрямованої дії антени?
177. Що таке коефіцієнт підсилення антени?
178. Які параметри описують частотну характеристику антени?
179. Якими параметрами характеризується поляризаційна характеристика антени?
180. Якими параметрами характеризується фазова характеристика антени?
181. Яким є розподіл струму і заряду вздовж симетричного вібратору?
182. Яким є поле симетричного вібратору у дальній зоні?
183. Як залежить діаграма спрямованості симетричного вібратору від та ?
184. Що представляє із себе директорна антена?
185. Від яких параметрів залежить ДС, КСД і смуга пропускання антени "хвильовий канал"?
186. Якими є переваги й недоліки директорних антен?
187. Яким є основні типи хвилеводів?
188. Якою може бути структура електромагнітних хвиль у прямокутному хвилеводі?
189. На які класи поділяються електромагнітні хвилі у хвилеводі?
190. Якими є особливості розподілу хвиль Е і Н у прямокутних хвилеводах?
191. Які типи хвиль можуть існувати у прямокутному хвилеводі?
192. Чим характеризуються рупорні антени?
193. Чим характеризуються лінзові антени?
194. Чим характеризуються однодзеркальні антени?
195. Чим характеризується параболоїд обертання?
196. Чим характеризуються дводзеркальні антени?
197. Якими є властивості антени Кассегрена?
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8. Розподіл балів, які отримують курсанти з навчальної дисципліни
При розрахунку успішності студентів за модулем враховуються таки види робіт:
аудиторна робота (практичні, лабораторні, тощо); самостійна та індивідуальна роботи
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел, підготовка рефератів,
виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання
тестів, контрольних робіт з модулю). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
Результат аудиторної роботи за модуль розраховується, як середньоарифметичне з усіх
виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю.
Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується таким же чином, як і
результат аудиторної роботи.
Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або самостійну та
індивідуальну роботу, має право перескласти її.
За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які
використовуються при розрахунку успішності студентів з кожного модуля, становить:
аудиторна робота – 15;
самостійна та індивідуальна робота – 10;
модульний контроль – 25.
Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:
для аудиторної роботи – 3;
для самостійної та індивідуальної роботи – 2;
для модульного контролю – 5.
Кількість
Результат
балів
аудиторної
набраних
= роботи за модуль х
студентом за
(за 4-бальною
модуль
шкалою)

3

Результат самостійної
та індивідуальної
+
роботи за модуль
х
(за 4-бальною шкалою)

2

Результат
модульного
+ контролю х 5
(за 4-бальною
шкалою)

Формула розрахунку підсумкових балів з модулю
Підсумкові бали (оцінка) з навчальної дисципліни за результатами модульних контролів
визначається, як середньоарифметичне результатів модульних контролів.
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу
результатів, набраних на підсумковому контролі (заліку) з національної системи оцінювання
в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на
підсумковому контролі (заліку), які використовуються при розрахунку успішності студентів
становить 50.
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали
навчальної дисципліни за
результатами модульних
контролів

+

Бали набрані на
підсумковому
контролі

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни
Номер модуля та
кількість тем
Модуль № 1

Модуль № 2

Критерії оцінювання навчальної дисципліни
Самостійна та індивідуальна Модульний
Аудиторна робота
робота
контроль
Отримати не менше Підготувати
реферат, Отримати
за
3 позитивних оцінок
підготувати
конспект
за модульний
темою самостійної роботи.
контроль не менше
30 балів
Отримати не менше Підготувати
реферат, Отримати
за
3 позитивних оцінок
підготувати
конспект
за модульний
темою самостійної роботи.
контроль не менше
30 балів
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Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за
Оцінка в
національною
балах
Пояснення
шкалою
90 – 100

А

Відмінно
("зараховано")
82 – 89

75 – 81

Добре
("зараховано")

68 –74

60 – 67

Задовільно
("зараховано")

35–59

Незадовільно

1–34

("не
зараховано")

"Відмінно" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок
або з однією незначною помилкою.
B "Дуже добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з
двома – трьома незначними помилками.
C "Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання
виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
D "Задовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю,
але прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
E "Достатньо" – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX "Умовно незадовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
F
"Безумовно незадовільно" – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Поля і хвилі в системах
технічного захисту інформації". Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного
захисту інформації". Носов В.В. – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015 р.
2. Робоча навчальна програма дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації". Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту
інформації". Носов В.В. – м. Харків: Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2015 р.
3. Носов В.В. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації. Електронний
курс лекцій. Харків, ХНУВС, 2015 р.
10.2. Рекомендована література
Базова
4. Карпов Я. С. Концепції сучасного природознавства : підручник / Карпов Я.С.,
Кисельник В.В., Кремень В.Г. та інш. - К. : Професіонал, 2004.
5. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації: підручник для студентів
вищих навчальних закладів. Ч.1. / В.М. Шокало, В.А. Усін, Д.В. Грецьких, В.О.
Хорошко, Л.П. Крючкова; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків : ХНУРЕ; Колегіум,
2013.
6. Волков О.Ф., Лумпієва Т.П. Курс фізики: У 2-х т. Т.1: Фізичні основи механіки.
Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм.
Електромагнетизм: Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних
спеціальностей вищих навчальних закладів. − Донецьк: ДонНТУ, 2009.
7. Конспект лекцій з дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації ІІ" / Д.В. Грецьких. – Харків : ХНУРЕ, 2014.
Допоміжна
8. Шапиро Д.Н. Основы теории электромагнитного экранирования. Л., "Энергия",
1975.
9. Антенні пристрої засобів зв’язку: навч. посіб. / І.П. Заїкін, О.О. Зеленський, О.В.
Тоцький, С.К. Абрамов. - X.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009.
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