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1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (18 занять, 36 годин);
- практичних занять (10 занять, 20 годин);
- лабораторних робот (4 заняття, 16 годин);
- самостійної роботи (72 години);
- індивідуальної роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни "Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації" є вивчення структури
інформаційних трактів систем передачі інформації у системах технічного
захисту інформації, їх складу та окремих елементів, принципів їхнього
функціонування та побудови.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації" є:
 вивчення особливостей предметної області передачі інформації;
 вивчення структури інформаційних трактів в галузі технічного захисту
інформації;
 вивчення параметрів та характеристик передавальних трактів;
 отримання практичних навичок вирішення задач аналізу та синтезу
елементів передавальних пристроїв.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення
аналітично-графічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні
виконувати відповідні розумові, обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних
питань лекційних занять, опрацювання завдань практичних та лабораторних
занять.
Індивідуальна робота передбачає виконання розрахунково-графічних або
науково-дослідних завдань.
Критерії оцінювання під час вивчення дисципліни
Робота під час
Самостійна та індивідуальна
Підсумковий
навчальних
робота
контроль
занять
Підготувати реферат,
Отримати за
Отримати не менше підготувати конспект за темою підсумковий
4 позитивних оцінок самостійної роботи, розв’язати контроль не менше
задачі
30 балів
"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.
"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.
"Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
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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.
"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.

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Семестр № 5
Тема № 1. Засоби передавання інформації:
поняття, класифікація, вимоги.
Тема № 2. Генератори з зовнішнім
збудженням (ГЗЗ).
Тема № 3. Параметри роботи ГЗЗ.
Тема № 4. Ланцюги узгодження активного
елемента (АЕ) з навантаженням.
Тема № 5. Генератори з зовнішнім
збудженням на високих частотах.
Тема № 6. Додавання потужностей ГЗЗ.
Тема № 7. Автогенератори.
Тема № 8. Стабілізація частоти
автогенераторів.
Тема № 9. Амплітудна модуляція.
Всього за семестр № 5:

14

4

2

8

1-4

16

4

4

8

1-4

18

4

2

4

8

1-4

18

4

2

4

8

1-4

14

4

2

8

1-4

18

4

2

4

8

1-4

18

4

2

4

8

1-4

14

4

2

8

1-4

14
144

4
36

2
20

8
72

1-4

16

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1 Засоби передавання інформації: поняття, класифікація, вимоги.
Навчальна мета заняття: розглянути структуру інформаційних трактів систем
передачі інформації у системах технічного захисту інформації.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
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Навчальні питання:
1. Основні поняття та визначення
2. Вимоги до радіопередавальних пристроїв
класифікація
3. Загальна структура РПП

(РПП),

їх функції

та

Література: [ 1, 2, 3, 4, 5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати [1-2, л.1, 4 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 1;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції №1;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 1.

Тема № 2 Генератори з зовнішнім збудженням.
Навчальна мета заняття: вивчення побудови генераторів з зовнішнім
збудженням.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Структурна схема ГЗЗ.
2. Режими роботи активного елемента в ГЗЗ.
3. Гармонічний аналіз косинусоїдальних імпульсів струму.
4. Енергетичні співвідношення в вихідному ланцюгу ГЗЗ, працюючого у
режимі з відсічкою вихідного струму.
5. Структурна схема ГЗЗ.
Література: [ 1, 2, 3, 4, 5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати [1-2, л.2, 4 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 2;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 2;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 2;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.

Тема № 3 Параметри роботи ГЗЗ
Навчальна мета заняття: вивчення параметрів роботи ГГЗ.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне
заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
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Навчальні питання:
1. Напруженість режиму АЕ в ГЗЗ.
2. Коефіцієнт використання колекторної напруги в критичному режимі.
3. Вибір кута відсічки.
4. Навантажні характеристики ГЗЗ.
Література: [ 1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.3, 4, 5 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 3;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 3;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 3;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 1.

Тема № 4 Ланцюги узгодження АЕ з навантаженням
Навчальна мета заняття: вивчення параметрів ланцюгів узгодження АЕ з
навантаженням
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне
заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
3. Ланцюги зміщення ГЗЗ.
4. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
Література: [ 1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.4, 4, 5 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 4;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 4;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 4;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 2.

Тема № 5 Генератори з зовнішнім збудженням на високих частотах
Навчальна мета заняття: вивчення генераторів з зовнішнім збудженням на
високих частотах
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год.
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Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Еквівалентна модель та основні параметри біполярного транзистора на
ВЧ.
2. Форми струмів біполярного транзистора з врахуванням його
інерційності.
3. Коефіцієнт посилення по потужності в області високих частот.
4. Вхідний опір ГЗЗ.
Література: [ 1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.5, 4, 5 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 5;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 5;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 5;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.

Тема № 6 Додавання потужностей ГЗЗ.
Навчальна мета заняття: вивчення генераторів з зовнішнім збудженням на
високих частотах
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне
заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Еквівалентна модель та основні параметри біполярного транзистора на
ВЧ.
2. Форми струмів біполярного транзистора з врахуванням його
інерційності.
3. Коефіцієнт посилення по потужності в області високих частот.
4. Вхідний опір ГЗЗ.
Література: [ 1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.6, 4, 5 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 6;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 6;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 6;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 3.
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Тема № 7 Автогенератори.
Навчальна мета заняття: вивчення автогенераторів
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне
заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Загальні відомості. Класифікація автогенераторів.
2. Узагальнена структурна схема АГ. Умови самозбудження і стаціонарного
режиму роботи автогенератора.
3. Одноконтурні автогенератори.
4. Стаціонарний режим АГ. Умова стійкості.
5. Практична схема транзисторного АГ.
Література: [ 1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.7, 4, 5 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 7;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 7;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 7;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 4.

Тема № 8 Стабілізація частоти автогенераторів.
Навчальна мета заняття: методи та способи стабілізації
автогенераторів
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Стабілізація частоти автогенераторів: основні визначення.
2. Параметрична стабілізація частоти.
3. Стабілізація частоти за допомогою високодобротних резонаторів.
4. Кварцева стабілізація частоти.
Література: [1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.8,4,5];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 8;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 8;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 8;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.

частоти
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Тема № 9 Амплітудна модуляція
Навчальна мета заняття: методи реалізації амплітудної модуляції
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
1. Загальні співвідношення при амплітудній модуляції.
2. Амплітудна модуляція зміщенням.
3. Модуляція напругою живлення.
4. Частотна модуляція.
Література: [1,2,3,4,5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати відповідний матеріал [1-2, л.8,4,5];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 9;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 9;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 9;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

4. Інформаційне та методичне забезпечення
Методичне забезпечення
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Засоби
передавання інформації в системах технічного захисту інформації". Напрям
підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації".
Онищенко Ю.М., Світличний В.А. – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015 р.
Робоча навчальна програма дисципліни "Засоби передавання інформації в
системах технічного захисту інформації". Напрям підготовки 6.170102
"Системи
технічного
захисту
інформації".
Онищенко Ю.М.,
Світличний В.А. – м. Харків: Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2015 р.
Онищенко Ю.М. Тексти лекцій з дисципліни «Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації». Харків: ХНУВС,
2015. (Електронний варіант).
Рекомендована література
Базова
Зарудний О.А. Радіопередавальні пристрої [Текст]: Конспект лекцій –
Харків: ХНУРЕ, 2013. – 106 с. (Електронний варіант).
Гайдук О.В. Радіотелекомунікаційні технології: радіопередавальні та
радіоприймальні пристрої. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «АспектПолігаф»», 2007. – 320 с.
Радиопередающие
устройства
[Текст]:
Учебник
для
вузов
/
В.В. Шахгильдян,
В.Б. Козирев,
А.А. Луховкинтадр.,
под
ред.
В.В. Шахгильдяна. – 2-е изд. перераб. и доп. М.: Радиотасвязь, 1990. – 432 с.
Радиопередающие устройства [Текст]: Учебник для вузов / Л.А. Белов,
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М.В. Благовещенский, В.М. Богачевтадр., под ред. М.В. Благовещенского,
Г.М. Уткина. М.: Радиотасвязь, 1982. – 403 с.
8. Петров Б.Е.,
Романюк В.А.
Радиопередающие
устройства
на
полупроводниковых приборах [Текст]. Учеб. пособие для радиотехн. спец.
вузов. М.: Висш. школа, 1989. – 232 с.
9. Пеннин П.И., Филиппов Л.И. Радиотехнические системы передачи
информации: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1984. – 256 с.
10. Тепляков И.М. Радиосистемы передачи информации: Учеб. пособие для
вузов / И.М. Тепляков, Б.В. Рощин, А.И. Фомин, В.А. Вейцель; Под ред.
И.М. Теплякова. – М.: Радио и связь, 1982. – 264 с., ил.
Допоміжна
11. Лев, А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. [Текст]./ учебник.
– М.: Связь, 1978. – 192 с.
12. Бомштейн Б.Д.
Качественние
показатели
трактов
та
каналов
високочастотных систем передачи. [Текст] / Б.Д. Бомштейн, Л.Я. Бурда,
Ю.Д. Фарбер. – М.: Связь, 1972. – 1972. – 367 с.

