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

ПОЛЯ І ХВИЛІ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни
підготовки
бакалавра
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації"
(шифр і назва напряму)

(Шифр за ОПП ПП.04)

м. Харків
2014 рік

Розроблено та внесено: Харківським національним університетом внутрішніх
справ
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, економіки, психології та інформаційних технологій навчальнонаукового інституту заочного та дистанційного навчання Харківського
національного університету внутрішніх справ к.т.н., доцент.
Милютченко І.О., професор кафедри основ радіотехніки Харківського
національного університету радіоелектроніки, начальник відділу організації
методичної роботи к.т.н., доцент.
Розробник: Носов Віталій Вікторович – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2014 р.

© Носов В.В., 2014
© Харківський національний університет внутрішніх справ
2

ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Поля і хвилі в системах
технічного захисту інформації" складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра за напрямом 6.170102 "Системи технічного захисту інформації".
Предметом вивчення навчальної дисципліни поля і хвилі в системах технічного
захисту інформації.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна спирається на дисципліни: вища
математика; фізика; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту
інформації, та формує знання для засвоєння дисциплін: метрологія та вимірювання; методи
та засоби захисту інформації; проектування систем захисту інформації.
Програма навчальної дисципліни складається з 6 модулів: фізичні поля як носії
інформації; теорія електромагнітного поля, електромагнітні хвилі; розповсюдження
радіохвиль, електромагнітна сумісність; акустичні поля і хвилі; акустика приміщень;
випромінювання та прийом звукових хвиль у системах технічного захисту інформації.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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.
2. Інформаційний обсяг 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.
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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
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.
3. Рекомендована література
1.
Карпов Я. С. Концепції сучасного природознавства : підручник / Карпов Я.С.,
Кисельник В.В., Кремень В.Г. та інш. - К. : Професіонал, 2004.
2.
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.
3.
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.
4.
Конспект лекцій з дисципліни "Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації ІІ" / Д.В. Грецьких. – Харків : ХНУРЕ, 2014.
5.
Шапиро Д.Н. Основы теории электромагнитного экранирования. Л., "Энергия",
1975.
6.
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.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік та екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання
З метою діагностики успішності навчання курсантів використовуються:
 поточне письмове опитування курсантів на практичних та лабораторних роботах по
тематиці лекцій, що були прослухані;
 тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів;
 тестування курсантів за тестовими завданнями за темами модулів – модульний
контроль;
 підсумкове тестування курсантів за тестовими завданнями з усієї дисципліни підсумковий модульний контроль (залік, екзамен).
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