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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,
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робота з двома – трьома незначними помилками.
"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.
"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.

Семестр № 5
Змістовий модуль 1. Функції передавальних пристроїв

Модуль 1

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.
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Змістовий модуль 2. Принципи побудови передавальних пристроїв.
Тема № 5. Генератори з
зовнішнім збудженням на
високих частотах.
Тема № 6. Додавання
Модуль 2 потужностей ГЗЗ.
Тема № 7. Автогенератори.
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Тема № 8. Стабілізація частоти
автогенераторів.
Тема № 9. Амплітудна
модуляція.
Усього за 1-й семестр

4

2

8

4

2

8

36

20

144

8

16

72

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

лекції

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

Всього

Номер
модулю

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
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3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1 Засоби передавання інформації: поняття, класифікація, вимоги.
Практичне заняття Засоби передавання інформації: поняття, класифікація,
вимоги.
Навчальна мета заняття: вивчення структури інформаційних трактів систем
передачі інформації у системах технічного захисту інформації.
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Основні поняття та визначення
2. Вимоги до радіопередавальних пристроїв
класифікація
3. Загальна структура РПП
4. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2].

(РПП),

їх функції та

Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 1.
Нагадати основні визначення для:
 Загальної схеми побудови пристроїв генерації та формування
радіосигналів, призначених для передачі інформації;
 Загальних вимог до РПП, (масогабаритні, енергомічні, кліматичні,
механічні, вимоги щодо надійності).
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Основні поняття та визначення.
Детально розглянути матеріал лекції 1. Обговорити питання, розібрати
матеріал лекції що викликає складність в засвоєнні питання. Навести практичні
приклади застосування.
2. Вимоги до радіопередавальних пристроїв (РПП), їх функції та
класифікація.
Обговорити питання, розібрати матеріал лекції що викликає складність в
засвоєнні питання. Навести практичні приклади застосування.
3. Загальна структура РПП.
Розглянути загальну схему РПП. Обговорити питання дії перешкод на
елементи схеми, розглянути питання технічного захисту інформації.
4. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
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Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 2 Генератори з зовнішнім збудженням
Практичне заняття Побудова генераторів з зовнішнім збудженням (ГЗЗ)
Навчальна мета заняття: вивчення структури інформаційних трактів систем
передачі інформації у системах технічного захисту інформації.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Основне призначення, характеристики ГЗЗ, його структурна схема
2. Режими роботи активного елемента в ГЗЗ першого та другого роду
3. Гармонічний аналіз косинусоїдальних імпульсів струму
4. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 2.
Нагадати основні визначення для:
 Загальної схеми побудови пристроїв генерації та формування
радіосигналів, призначених для передачі інформації;
 Загальних вимог до РПП, (масогабаритні, енергомічні, кліматичні,
механічні, вимоги щодо надійності).
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Основне призначення, характеристики ГЗЗ, його структурна схема.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції 2. Обговорити питання 1,
розібрати матеріал лекції що викликає складність в засвоєнні питання. Навести
практичні приклади застосування.
2. Режими роботи активного елемента в ГЗЗ першого та другого роду
Обговорити питання 2, розібрати матеріал лекції що викликає складність в
засвоєнні питання. Навести практичні приклади застосування.
3. Гармонічний аналіз косинусоїдальних імпульсів струму
Розглянути методику розкладання в ряд Фур'є періодичної послідовності
імпульсів. Навести практичні приклади застосування.
4. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.

7

Тема № 3 Параметри роботи ГЗЗ
Практичне заняття Параметри роботи ГЗЗ
Навчальна мета заняття: вивчення параметрів роботи ГГЗ.
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Напруженість режиму АЕ в ГЗЗ
2. Коефіцієнт використання колекторної напруги в критичному режимі.
3. Вибір кута відсічки та навантажені характеристики ГЗЗ.
4. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 3.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Напруженість режиму АЕ в ГЗЗ.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити питання міри
напруженості активного елемента в ГГХ, варіанти побудови динамічних
характеристик для різних режимів напруженостей ГЗЗ. Розібрати матеріал
питання що викликає складність в засвоєнні. Навести практичні приклади
застосування.
2. Коефіцієнт використання колекторної напруги в критичному
режимі.
Обговорити питання 2. Розглянути вибір кута відсічки по критерію
максимальної вихідної потужності. Проаналізувати графічні залежності.
Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає складність в засвоєнні.
Навести практичні приклади застосування.
3. Вибір кута відсічки та навантажені характеристики ГЗЗ
Проаналізувати діаграми напруг і струмів при зміні кута відсічки.
Розглянути залежності  ,  і g1 від кута відсічки, та навантажені
характеристики ГЗЗ. Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає
складність в засвоєнні. Навести практичні приклади застосування.
4. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
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Тема № 4 Ланцюги узгодження активного елемента (АЕ) з навантаженням
Практичне заняття Ланцюги узгодження АЕ з навантаженням
Навчальна мета заняття: вивчення параметрів ланцюгів узгодження АЕ з
навантаженням
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
3. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 4
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити питання
основних задач ланцюга узгодження, розглянути його основні функції.
Розглянути:
- ланцюг узгодження на базі паралельного коливального контуру;
- варіант побудови Г-подібного ланцюга узгодження;
- варіант побудови П-подібного ланцюга узгодження;
- процес фільтрації вищих гармонік у ланцюга узгодження.
Проаналізувати графічні залежності
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
Обговорити питання 2.
Розглянути відмінності схеми ланцюгів живлення та зміщення ГЗЗ.
Проаналізувати достоїнства та недоліки кожної схеми. Проаналізувати графічні
залежності. Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає складність в
засвоєнні. Навести практичні приклади застосування.
3. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 5 Генератори з зовнішнім збудженням на високих частотах
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Практичне заняття Генератори з зовнішнім збудженням на високих частотах
Навчальна мета заняття: вивчення генераторів з зовнішнім збудженням на
високих частотах
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
3. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 5
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити питання
основних задач ланцюга узгодження, розглянути його основні функції.
Розглянути:
- ланцюг узгодження на базі паралельного коливального контуру;
- варіант побудови Г-подібного ланцюга узгодження;
- варіант побудови П-подібного ланцюга узгодження;
- процес фільтрації вищих гармонік у ланцюга узгодження.
Проаналізувати графічні залежності
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
Обговорити питання 2.
Розглянути відмінності схеми ланцюгів живлення та зміщення ГЗЗ.
Проаналізувати достоїнства та недоліки кожної схеми. Проаналізувати графічні
залежності. Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає складність в
засвоєнні. Навести практичні приклади застосування.
3. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 6 Додавання потужностей ГЗЗ
Практичне заняття Додавання потужностей ГЗЗ
Навчальна мета заняття: вивчення генераторів з зовнішнім збудженням
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Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Паралельне включення АЕ.
2. Двохтактне включення.
3. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 6
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Паралельне включення АЕ.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити питання
включення АЕ для підвищення потужності ГЗЗ. Розглянути рисунок 3.1 –
Паралельне вмикання транзисторів, та вираз (3.4)
2. Двохтактне включення.
Обговорити питання 2. Розглянути відмінності схеми двохтактного
включення АЕ. Проаналізувати достоїнства схеми. Розібрати інший матеріал
цього питання, що викликає складність в засвоєнні. Навести практичні
приклади застосування.
3. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 7 Автогенератори
Практичне заняття Автогенератори
Навчальна мета заняття: вивчення автогенераторів
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Загальні відомості. Класифікація автогенераторів.
2. Узагальнена структурна схема АГ. Умови самозбудження і стаціонарного
режиму роботи автогенератора.
3. Одноконтурні автогенератори.
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4. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 7.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Загальні відомості. Класифікація автогенераторів.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити питання
класифікації автогенераторів.
2. Узагальнена структурна схема АГ. Умови самозбудження і
стаціонарного режиму роботи автогенератора.
Обговорити питання 2. Розглянути рисунок 5.1 – Узагальнена схема
автогенератора. Проаналізувати достоїнства схеми. Розібрати інший матеріал
цього питання, що викликає складність в засвоєнні. Навести практичні
приклади застосування.
3. Одноконтурні автогенератори.
Обговорити питання 3. Розглянути графічні ілюстрації щодо цього
питання(5.2 - 5.4) Проаналізувати достоїнства та недоліки схем. Розібрати
інший матеріал цього питання, що викликає складність в засвоєнні. Навести
практичні приклади застосування.
4. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 8 Стабілізація частоти автогенераторів
Практичне заняття Стабілізація частоти автогенераторів
Навчальна мета заняття: методи та способи стабілізації
автогенераторів
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Основні визначення. Параметрична стабілізація частоти.
2. Стабілізація частоти за допомогою високодобротних резонаторів.
3. Рішення практичних задач.
Висновки

частоти
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Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 8.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Основні визначення. Параметрична стабілізація частоти.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити методи та
способи стабілізації частоти автогенераторів. Детально розглянути
параметричну стабілізація автогенераторів.
2. Стабілізація частоти за допомогою високодобротних резонаторів.
Обговорити питання 2. Розглянути рисунок 6.2 – Графічне визначення
частоти автогенератора. Проаналізувати рисунок та зробити необхідні
висновки. Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає складність в
засвоєнні. Навести практичні приклади застосування.
3. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема № 9 Амплітудна модуляція
Практичне заняття Амплітудна модуляція
Навчальна мета заняття: методи реалізації амплітудної модуляції
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Загальні співвідношення при амплітудній модуляції.
2. Амплітудна модуляція зміщенням. Модуляція напругою живлення.
3. Рішення практичних задач.
Висновки
Література: [ 1, 2,3,4,5].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за контрольними питаннями до лекції 9.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази лекції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Загальні співвідношення при амплітудній модуляції.
Детально розглянути учбовий матеріал лекції. Обговорити методи та
способи модуляції. Детально розглянути загальні співвідношення при
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амплітудній модуляції.
2. Амплітудна модуляція зміщенням. Модуляція напругою живлення.
Обговорити питання 2. Розглянути принципові схеми: рисунок 7.2 – Схема
модуляції зсувом; рисунок 7.3 – Схема модуляції напругою живлення.
Проаналізувати схеми та зробити необхідні висновки, щодо достоїнств та
недоліків. Розібрати інший матеріал цього питання, що викликає складність в
засвоєнні. Навести практичні приклади застосування.
3. Рішення практичних задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання практичних завдань, виставити відповідні
оцінки. Зазначити перелік задач для їх розв’язання на самостійній роботі,
вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.

14

4. Методичні вказівки до лабораторних занять
Лабораторне заняття 1. Дослідження характеристик біполярного транзистора
Навчальна мета заняття дослідити статичні характеристики біполярного
транзистора n-р-n типу, з використанням програми Electronics Workbench
Час проведення: 4 год. Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Будова біполярних транзисторів.
2. Принцип дії біполярних транзисторів.
3. ВАХ транзистора, увімкненого за схемою з спільним емітером.
Література: [ 3, 4, 7, 8].
Короткі теоретичні відомості
Будова і принцип дії біполярних транзисторів.
Біполярний транзистор являє собою електронний напівпровідниковий прилад, що має
два взаємодіючих електронно-діркових переходи і складається з трьох областей: емітера,
бази і колектора. р-n перехід, що утворюється на межі областей емітер-база, називається
емітерним, а на межі база-колектор – колекторним. Провідність бази може бути як
електронною (n-типу), так і дірковою (р-типу). Відповідно розрізняють транзистори р-n-р та
n-р-n типу.
На рис. 1 схематично наведено будову і умовні графічні позначення транзисторів n-рn та р-n-р типу.

Для забезпечення ефективного впливу емітерного переходу на колекторний, а отже
забезпечення підсилюючих властивостей транзистора, необхідне виконання наступних
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Рис. 1 - Будова і умовні позначення транзисторів n-p-n (а) та p-n-p (б) типів
основних вимог (реалізуються технологічно при виробництві):
1) база повинна бути багато тоншою за довжину дифузійного пробігу інжектованих
до неї з емітера носіїв електричного заряду;

15

2) концентрація основних носіїв у базі повинна бути значно меншою за концентрацію
основних носіїв в емітері, а концентрація основних носіїв у колекторі повинна бути багато
меншою, ніж в емітері;
3) площа колекторного переходу повинна бути у декілька разів більшою за площу
емітерного переходу.
Принцип дії транзисторів обох типів однаковий. Розходження полягає лише у тому,
що в транзисторі р-n-р типу основний струм, що тече через структуру, створюється дірками,
інжектованими з емітера, а у транзисторі n-р-n типу – електронами (напрямок протікання
струму через транзистор вказує стрілка на його умовному позначенні).
Розглянемо принцип дії біполярного транзистора на прикладі транзистора структури
n-р-n типу.
Якщо до приладу не прикладена зовнішня напруга, через обидва р-n переходи
протікають струми дифузії і дрейфу, як і в звичайному діоді. Оскільки вони врівноважують
один одного, сумарний струм через кожен р-n перехід, а значить і через весь прилад
дорівнює нулю.
Підмикання джерела ЕК, як показано на рис. 1.6, а, зміщує колекторний перехід у
зворотному напрямку і, у результаті, через нього протікає невеликий струм, зумовлений
дрейфом через перехід неосновних носіїв, що виникають з-за термогенерації (у даному разі,
електронів) – струм IК0.
Якщо підімкнути до транзистора також джерело ЕЕ (між базою і емітером), як
показано на рис. 1.6, б, емітерний перехід зміщується у прямому напрямку, і через нього до
бази з емітера інжектується велика кількість носіїв (електронів) – струм IЕ.
Через те, що у базі основних носіїв (дірок) набагато менше, ніж у емітері (електронів)
і товщина бази незначна, тільки невелика частина електронів, що надходять з емітера в базу,
буде встигати рекомбінувати з дірками і створювати струм бази IБ. Електрони, що
залишилися, починають дифундувати у базі за всіма напрямками, у тому числі і до
колекторного переходу. Потрапляючи в область колектора, вони підпадають під дію поля
джерела ЕК і спрямовуються до його позитивного електроду (вони тут є потоком основних
носіїв заряду), створюючи струм колектора IК.

E

n

n

p

IЕ=0

К
IК0

Б

+
EК

–
а)
IЕ E

n

n

p

–

Б

К

IК
+
EК

EЕ
IБ
+

–

б)
Рис. 2 - Спрощена схема вмикання транзистора
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Оскільки виходить, що струм бази (керуючого електрода) набагато менший струму
колектора (струму силового кола), транзистор має підсилюючі властивості.
Струми електродів транзистора зв’язані співвідношенням:
IE  IБ  IK ,
(1.1)
де IЕ – струм емітера; IБ – струм бази; IК – струм колектора.
Відношення струму колектора до струму емітера називається коефіцієнтом передачі
струму емітера

I
 К.
IЕ

(1.2)

Відношення колекторного струму до базового називається коефіцієнтом підсилення
струму

I
IК

 К 

.
I Б I Е  I К 1

(1.3)

У сучасних транзисторів  знаходиться у межах від 0,9 до 0,99, а  –від 10 до 100 і
більше.
Зв’язок струмів електродів біполярного транзистора і прикладених між його
електродами напругами виражається статичними вольт-ампер-ними характеристиками
(ВАХ): вхідними і вихідними. Вид цих характеристик залежить від схеми вмикання
транзистора.
Залежно від того, який з електродів транзистора є спільною точкою за змінним
струмом для вхідного і вихідного кіл, можливі три способи вмикання: зі спільною базою (з
СБ) – рис. 3, а; зі спільним емітером (з СЕ) – рис. 3, б; зі спільним колектором (з СК) – рис. 3,
в.
VT

VT

VT
IБ

IЕ
Uвх

IБ

IБ

IК

IК

IК
Rн

Uвх

IЕ

IЕ
Rн

Uвх

Rн

а) б) в)
Рис.3 - Схеми вмикання транзистора: а) з СБ; б) з СЕ; в) з СК
Найбільше поширення у підсилюючих каскадах та імпульсних пристроях одержала
схема з СЕ як така, що дає найбільше підсилення за потужністю, забезпечуючи підсилення і
за напругою, і за струмом.
Вхідні і вихідні ВАХ транзистора, ввімкненого за схемою з СЕ, наведені на рис. 4
Вхідні характеристики показують зв’язок між струмом бази IБ і напругою,
прикладеною між емітером і базою UБЕ.
Вхідна характеристика (рис. 4, а) при UКЕ = 0 подібна до прямої гілки ВАХ діода. При
UКЕ > 0 вхідні характеристики дещо зміщуються вправо. Зменшення струму бази при цьому
пояснюється зменшенням рекомбінацій у базі при її звуженні за рахунок розширення
запираючого шару (зворотно зміщеного колекторного р-n переходу).

17

IБ

IК
UКЕ= 0
UКЕ=5 В
IБ > 0

IК0
UБЕ

IБ = 0

UКЕ

а) б)
Рис. 4 – ВАХ транзистора, увімкненого за схемою з СЕ: а) вхідні; б) вихідні
Вихідні статичні характеристики (рис. 4, б) показують зв’язок між струмом колектора
IК та напругою між колектором і емітером UКЕ залежно від значення струму бази IБ. При ІБ =
0 маємо ВАХ зворотно зміщеного колекторного р-n переходу. Зі збільшенням ІБ струм
колектора збільшується. При цьому його значення залежить від значення ІБ і (десь при UКЕ >
1 В) майже не залежить від значення UКЕ, бо визначається тільки кількістю носіїв, що після
інжекції із емітера в базу дифундували із бази в колектор.
На рис. 5, а показано лінію навантаження за постійним струмом (динамічну
характеристику) і зони, що відповідають трьом характерним режимам роботи транзистора.
Рівняння лінії навантаження має вигляд:
U KE  E K  I K R K ,
де ЕК – напруга живлення;RК – навантаження транзистора за постійним струмом.
Лінія навантаження за постійним струмом проводиться через точки:
ЕК, що відповідає IК = 0 (режиму холостого ходу);
IК = ЕК / RК, що відповідає UКЕ = 0 (режиму короткого замикання).
Точка а відповідає режиму відтинання транзистора, при якому струм у колі
навантаження дуже малий, внаслідок чого майже вся напруга джерела живлення
прикладається до транзистора.
Точка б відповідає режиму насичення транзистора. У цьому режимі на транзисторі
падає незначна напруга (до 0,1 - 0,3 В), що практично не залежить від зміни керуючого
струму бази. Відповідно напруга і струм у колі навантаження залишаються незмінними.
Проміжок між точками а і б відповідає активному режиму.
Режими насичення і відтинання використовуються в ключових (імпульсних) схемах, а
активний режим – у лінійних підсилювачах. Так для підсилюючого каскаду, що працює у
режимі класу А, перетин лінії навантаження з характеристикою, яка відповідає струмові бази
I0Б (робоча точка Р), визначає струм спокою I0К. Цей струм протікає у колі колектора за
відсутності сигналу змінної напруги у вхідному колі і відповідає напрузі спокою за
постійним струмом U0К. Забезпечується режим спокою поданням у вхідне коло транзистора
напруги зміщення U0Б з-за чого протікає струм спокою бази I0Б, як це показано на рис. 5, б.
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IБ3 > IБ2 > I0Б > IБ1

IК
IК max зона насичення активний режим
ЕК
IБ3
б
РК
RК
IБ2
P
I0Б
I0К
IБ1
а
IБ = 0
IК0
U0К

EК
UКЕ
UКЕ max

зона відтинання
а)
IБ

IК
IБ3

б

IБ2
I0Б

P

/

I0К

P

I0Б
IБ1

UБЕ

а

IБ =0 U К

U0Б

ЕК
U0К
б)
Рис. 5 – Побудова динамічної характеристики транзистора за постійним струмом і
режими роботи транзистора

Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за результатами теоретичної підготовки,
після чого курсанти моделюють завдання лабораторної роботі у програмному
пакеті Electronics Workbench.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Запустіть Electronics Workbench.
2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати
наступні операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save
as буде необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема.
3. Зберіть схему зображену на рис. 6
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Рис. 6 – Схема дослідження

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область
Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі
інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital
Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому
знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область.
5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області
для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно
клацнути на один з контактів основною кнопкою миші і, не відпускаючи
клавішу, довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати
додаткові вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою
миші можна одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над
положенням елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip),
копіювання/вирізання (copy/cut), вставка (paste).
6. Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для
цього потрібно двічі клацнути мишею на елементі. Номінали і властивості
елементів залиште по замовчуванні.
7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення
живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі
(короткого замикання елементу живлення, відсутність нульового потенціалу в
схемі) буде видане попередження.
8. Зняти сімейство вхідних ВАХ IБ = f(UБЕ) при значеннях UКЕ =const.
Потенціометром R2 встановити нульову напругу між колектором та емітером
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9. Змінюючи вхідний струм – струм бази за допомогою потенціометра R2
від 0 до 300 мкА через 50 мкА, виміряти вхідну напругу Uбе для кожного
значення струму і записати в таблиці 1.
10. Повторити пункт 9, встановивши напругу між колектором і емітером
2В і 4В.
11. Після проведення досліду встановіть потенціометри в початкове
положення 0.
Таблиця 1 - Результати вимірів вхідних ВАХ біполярного транзистора
Іб, мкА

Uке =0 В

Uбе, В
Uке =2 В

Uке =4 В

0
50
100
150
200
250
300
Примітка. У табл. 1 позиції, що відповідають значенням ІБ, і не можуть бути встановлені не
заповнювати.

11. Зняти сімейство вихідних ВАХ IК = f(UКЕ) при фіксованих значеннях
струму IБ.
12 За допомогою потенціометра R1 встановити струм бази 40 мкА.
13 змінюючи потенціометром R2 напругу між колектором і емітером від
0 до 7 В через 1 В, виміряти струм, який протікає в ланцюзі колектора Ік –
вихідний струм. Покази приладів записати в таблицю 2.
14 Повторити пункт 13 встановивши струм бази 120 та 200 мкА.
15. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт.
16. Зробіть висновки.

Таблиця 2 - Результати вимірів вихідних ВАХ біполярного транзистора
Uке, В

Іб = 40 мкА

Іке, мА
Іб=120 мкА

Іб =200мкА

1
2
3
4

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання завдань, виставити відповідні оцінки.
Оголосити тему наступного заняття.
ЗМІСТ ЗВІТУ
Звіт лабораторної роботи оформляється на листах білого паперу формату
210х296 мм (А4), і повинен складатися з наступного:
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1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Титульний аркуш.
Послідовність роботи з пояснювальним текстом.
Схему дослідження характеристик біполярного транзистора.
Результати вимірювань (таблиця 1,2). та відповідні графічні залежності.
Висновки.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
У чому полягає відмінність транзистора від діода і тиристора?
Для яких цілей застосовуються в електронних схемах транзистори?
Зобразіть схему підсилювача зі спільним емітером на pnp-транзисторі.
Сформулюйте, чим відрізняються режими роботи транзистора (активний,
відсічення, насичення).
Дайте визначення колекторної вихідний ВАХ транзистора.
Що таке передатна характеристика транзисторного підсилювача?
Як зміниться коефіцієнт передачі за струмом, якщо: а) зменшити напругу
живлення колектора; б) зменшити опір навантаження Rк у колі
колектора?
Чому при керуванні підсилювачем, що працює в ключовому режимі,
прагнуть до того, щоб темп зміни керуючого (вхідного) сигналу був як
можна великим?

Лабораторне заняття 2. Дослідження підсилюючого каскаду з транзистором
включеним за схемою з спільним емітером
Навчальна мета заняття Ознайомитися з основними характеристиками та
параметрами підсилювачів електричних сигналів на біполярних транзисторах.
Дослідити роботу підсилюючого каскаду з транзистором включеним за схемою
з спільним емітером.
Час проведення: 4 год. Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Основні параметри підсилювачів.
2. Схеми включення транзисторів у підсилювальних каскадах.
3. АЧХ підсилювачів.
Висновки
Література: [ 3, 4, 7, 8].
Короткі теоретичні відомості
1 Загальні відомості про підсилювачі електричних сигналів
Підсилювач - пристрій, призначений для підсилення потужності електричних сигналів.
Підсилювач представляє собою активний чотириполюсник з двома вхідними та двома
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вихідними клемами (див.рис.1). Вхідні клеми призначені для подачі вхідного сигналу, який
необхідно підсилити. До вихідних клем підсилювача підєднують опір навантаження Rн. На
вході підсилювача діє вхідна напруга Uвх та вхідний струм Iвх, вихідна напруга Uвих знімається
з опору навантаження Rн, через який протікає вихідний струм Iвих. Кожен підсилювач містить
джерело живлення E. Підсилення потужності електричних сигналів відбувається за рахунок
енергії джерела живлення.
Основні параметри підсилювачів :
1. Коефіцієнт підсилення напруги ku - відношення напруги вихідного сигналу до напруги
вхідного сигналу:

ku  Uвих U вх .

(1)

2. Коефіцієнт підсилення струму ki - відношення вихідного струму до вхідного :

ki  I вих I вх

(2)
3. Коефіцієнт підсилення потужності kp - відношення потужності вихідного сигналу до
потужності вхідного:

kp 

Рис.1. Підсилювач електричних сигналів як
чотириполюсник.

Pвих U вих I вих

 ku ki .
Рвх
U вх I вх

(3)

4.
Амплітудно-частотна
характеристика (АЧХ) - залежність
коефіцієнта підсилення від частоти
сигналу (рис.2).
5. Діапазон підсилюваних частот f діапазон частот, в межах якого
нерівномірність АЧХ k не перевищує
заданої величини (див. рис.2):

f  f max  f min .

(4)

6. Вхідний опір - опір входу підсилювача для змінного струму.
7. Вихідний опір - опір виходу підсилювача для змінного струму.
8. Амплітудна
характеристика
підсилювача - залежність амплітуди
вихідного сигналу від амплітуди вхідного. З
виразу (1) отримуємо:

U вих  kuU вх .

(5)
Тому амплітудна характеристика ідеального
підсилювача має вид прямої лінії з нахилом,
що рівний коефіцієнту підсилення.
9. Коефіцієнт нелінійних спотворень.
Нелінійні
спотворення
обумовлені
відхиленням амплітудної характеристики
реального підсилювача від прямої лінії
(рис.3). Ці спотворення проявляються у виді
нових компонент спектру частот, які відсутні у вхідному сигналі. Якщо підсилювач вносить
нелінійні спотворення, то його амплітудна характеристика описується наступним виразом :
Рис.2. Амплітудно-частотна
характеристика підсилювача.

U вих  a1U вх  a2U вх2  a3U вх3    akU вхk ,

(6)
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де Uвх, Uвих - амплітуди вхідного та вихідного гармонічних сигналів, ai - коефіцієнти, що
визначають вид амплітудної характеристики, k - порядок нелінійності, що визначає число
гармонік на виході. При подачі на вхід підсилювача з такою амплітудною характеристикою
гармонічного сигналу з частотою f,
вихідний сигнал буде представляти
собою суму гармонік з частотами f, 2f,
3f, ... , nf і амплітудами U1, U2, U3, ... ,
Un. Коефіцієнт нелінійних спотворень
представляє собою відношення кореня
квадратного із суми квадратів напруг
гармонік до напруги основної частоти
(першої гармоніки) :

kГ 
Рис.3. Амплітудна характеристика:
(1) - ідеального підсилювача;
(2) - реального підсилювача.

U 22  U 32    U n2
U1

(7)
Тому
коефіцієнт
нелінійних
спотворень
часто
називають
коефіцієнтом гармонік.
Коефіцієнт підсилення напруги ku та коефіцієнт підсилення потужності kp часто
виражають в спеціальних логарифмічних одиницях - децибелах:

k p (дБ )  10 lg

Pвих
.
Pвх

(8)

U вих
.
U вх

(9)

Враховуючи, що PU2, для ku отримуємо :

k u (дБ )  20 lg

2. Класифікація підсилювачів
Як правило, підсилювачі будують на активних елементах - транзисторах та
електронних лампах. Тому розрізняють транзисторні підсилювачі та лампові підсилювачі. В
сучасних радіотехнічних пристроях використовують в основному транзисторні підсилювачі.
Найменша підсилювальна одиниця підсилювача називається підсилюючим каскадом.
Кожен каскад складається з джерела живлення, транзистора та схеми зміщення, яка
забезпечує режим роботи транзистора за постійним струмом. Тому розрізняють
однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі. Коефіцієнт підсилення багатокаскадного
підсилювача рівний добутку коефіцієнтів підсилення окремих каскадів. Якщо коефіцієнти
підсилення окремих каскадів виразити в децибелах, то сумарний коефіцієнт підсилення
рівний їх сумі. В залежності від місця каскаду в підсилювачі розрізняють каскади
попереднього підсилення та вихідні каскади.
В залежності від способу зв’язку між каскадами багатокаскадного підсилювача
розрізняють підсилювачі з безпосереднім зв’язком, підсилювачі з ємнісним зв’язком та
підсилювачі з трансформаторним зв’язком (див. рис. 4).
В залежності від смуги підсилюваних частот розрізняють підсилювачі постійного
струму, смугові підсилювачі та резонансні підсилювачі (див.рис.5). В підсилювачах
постійного струму застосовують безпосередній звязок між каскадами, так як конденсатор і
трансформатор не передають постійний струм. В якості опору навантаження в резонансних
підсилювачах використовуються коливальні контури. Смугові підсилювачі поділяють на
підсилювачі низьких частот (ПНЧ) та високих частот (ПВЧ). ПНЧ, що підсилюють звукові
частоти (20 Гц20кГц), називають підсилювачами звукових частот (ПЗЧ). Смугові
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підсилювачі, що працюють в діапазоні частот 50 Гц 5 МГц, називають відеопідсилювачами.
Смугові підсилювачі високих частот, що підсилюють сигнали в радіочастотному діапазоні
називають підсилювачами радіочастоти.
Підсилювачі, призначені для підсилення потужності різниці вхідних сигналів
називають диференційними підсилювачами. Підсилювачі постійного струму з великим
коефіцієнтом підсилення, виконані у виді інтегральних мікросхем, називають операційними
підсилювачами. Вхідним каскадом операційного підсилювача є диференційний каскад.

Рис.4. Способи звязку між каскадами

багатокаскадного підсилювача:
а) безпосередній звязок,
б) ємнісний звязок,
в) трансформаторний звязок.

Рис.5. Амплітудно-частотні
характеристики
підсилювачів.

3. Схеми включення транзисторів у підсилювальних каскадах
Згідно з рис.1, кожен підсилювач має чотири виводи - два вхідні та два вихідні, а
транзистор має тільки три виводи: емітер, колектор та базу. Тому, в транзисторному
підсилюючому каскаді один із виводів транзистора має бути спільним для входу і виходу.
Таким чином, в підсилюючому каскаді транзистор може бути включений за однією із трьох
можливих схем включення: схема зі спільним емітером (СЕ), схема зі спільним колектором
(СК) та схема зі спільною базою (СБ) (див. рис.6). Всі основні характеристики підсилюючих
каскадів залежать від схеми включення транзистора.

Рис.6. Схеми включення транзистора в підсилюючих каскадах:
а) схема зі спільним емітером,
б) схема зі спільним колектором,
в) схема зі спільною базою.
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Рис.7. Включення транзистора за схемою
зі спільним емітером.

Рис.8. Включення транзистора за
схемою зі спільним колектором.

В схемі зі спільним емітером спільним виводом для вхідного і вихідного сигналу є
емітер транзистора (див.рис.7). Резистори R1 та R2 утворюють подільник напруги для подачі
зміщення на базу транзистора. Резистор R3 являється навантаженням каскаду.
Дана схема включення транзистора дозволяє отримати підсилення як напруги, так і
струму, тому коефіцієнт підсилення потужності при такому включенні є найбільшим. Однак
він сильно залежить від зміни режиму роботи транзистора, температури та заміні екземплярів
транзисторів. Вхідний опір такого каскаду, в залежності від типу транзистора та резисторів
R1 і R2, складає десятки - тисячі Ом. Вихідний опір визначається опором навантаження R3.
Коефіцієнт нелінійних спотворень при включенні транзистора за схемою зі СЕ більший, ніж
при інших включеннях, однак таке включення застосовується найбільш часто, так як
дозволяє отримати найбільше підсилення потужності.
В схемі зі спільним колектором, спільним виводом для вхідного і вихідного сигналу є
колектор транзистора (див.рис.8), хоча безпосередньо з наведеної схеми це не видно. Однак,
необхідно врахувати, що опір джерела живлення Е є дуже малим. Тому спільний заземлений
вивід для вхідного і вихідного сигналу через малий опір джерела живлення підключений до
колектора транзистора. Саме тому дана схема включення транзистора є схемою зі спільним
колектором. Як і в попередньому випадку, резистор R3 виступає в ролі навантаження
каскаду, а резистори R1 та R2 використовуються для подачі напруги зміщення на базу
транзистора.
Дана схема включення транзистора підсилює тільки струм. Коефіцієнт підсилення
струму також залежить від режиму роботи транзистора, температури та заміни екземплярів
транзисторів. Коефіцієнт підсилення напруги при такому включенні транзистора близький до
одиниці, тому такий каскад не підсилює напругу: UвихUвх. Саме тому його ще називають
емітерним повторювачем. Перевагою такої схеми
включення є великий вхідний опір і малий вихідний.
Тому емітерний повторювач застосовують для
узгодження вхідних і вихідних опорів між
каскадами.
В схемі зі спільною базою, спільним виводом
для вхідного і вихідного сигналу є база транзистора
(див.рис.9). Включення транзистора зі СБ дозволяє
отримати підсилення тільки напруги. Коефіцієнт
підсилення струму при такому включенні близький
до одиниці і мало змінюється при зміні режиму
Рис.9.

Включення транзистора
схемою зі спільною базою.

за
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роботи транзистора, температури і заміні екземплярів транзисторів. Вхідний опір транзистора
при включенні зі СБ є меншим, ніж при інших включеннях, а вихідний - більшим. Перевагою
такої схеми включення є дуже малий коефіцієнт нелінійних спотворень та широкий діапазон
підсилюваних частот. Тому таку схему, як правило, застосовують в радіочастотних
підсилювачах.

Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за результатами теоретичної підготовки,
після чого курсанти моделюють завдання лабораторної роботі у програмному
пакеті Electronics Workbench.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Дослідження роботи підсилювального каскаду з включенням транзистора
за схемою зі спільним емітером
1. Зібрати схему установки для дослідження каскаду зі спільним емітером
(рис.10) Встановити вольтметр В1 на діапазон вимірювання постійної
напруги 1 Вольт, вольтметр В2 - на діапазон 10 Вольт, а амперметр А1 - на
діапазон 0,25 мА. Включити живлення установки та перевірити її
працездатність.

Рис.10. Схема установки для дослідження каскаду зі спільним емітером.

2. Користуючись показами вольтметра В1, потенціометром R2 встановити
вхідну напругу Uвх рівною 0,7 В. За допомогою амперметра А1 виміряти
вхідний струм Iвх. За допомогою вольтметра В2 виміряти вихідну напругу
Uвих. Дані занести в таблицю 1.
3. Потенціометром R2 встановити вхідну напругу Uвх рівною 0,8 В. Знову
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виміряти вхідний струм та вихідну напругу. Дані занести в таблицю 1.
4. Обчислити приріст вхідної напруги Uвх, приріст вихідної напруги Uвих,
приріст вхідного струму Iвх та приріст вихідного струму Iвих=Uвих/RK.
5. Обчислити вхідний та вихідний опір каскаду: Rвх=Uвх/Iвх, Rвих=Uвих/Iвих.
Дані розрахунків занести в таблицю 1.
6. Обчислити коефіцієнт підсилення за напругою ku=Uвих/Uвх, коефіцієнт
підсилення за струмом kі=Iвих/Iвх та коефіцієнт підсилення потужності
kp=kuki каскаду з включенням транзистора за схемою зі спільним емітером.
Дані розрахунків занести в таблицю 1.
Таблиця 1. Данні експериментів та розрахунків

Дослідження роботи підсилювального каскаду з включенням транзистора
за схемою зі спільним колектором
1. Зібрати схему установки для дослідження каскаду зі спільним колектором
(рис.11). Встановити вольтметр В1 на діапазон вимірювання постійної
напруги 10 Вольт, вольтметр В2 - на діапазон 10 Вольт, а амперметр А1 - на
діапазон 0,25 мА. Включити живлення установки та перевірити її
працездатність.

Рис.11. Схема установки для дослідження каскаду зі спільним колектором.
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2. Потенціометром R1 встановити вхідну напругу каскаду Uвх рівною 6 В.
Виміряти вхідний струм Iвх та вихідну напругу Uвих. Дані занести в таблицю 1.
3. Встановити вхідну напругу Uвх рівною 8 В. Знову виміряти вхідний струм та
вихідну напругу. Дані занести в таблицю 1.
4. Обчислити приріст вхідної напруги Uвх, приріст вихідної напруги Uвих,
приріст вхідного струму Iвх та приріст вихідного струму Iвих=Uвих/RE.
5. Обчислити вхідний та вихідний опір каскаду: Rвх=Uвх/Iвх, Rвих=Uвих/Iвих.
Дані розрахунків занести в таблицю 1.
6. Обчислити коефіцієнт підсилення за напругою ku=Uвих/Uвх, коефіцієнт
підсилення за струмом kі=Iвих/Iвх та коефіцієнт підсилення потужності
kp=kuki каскаду з включенням транзистора за схемою зі спільним колектором.
Дані розрахунків занести в таблицю 1.
Дослідження роботи підсилювального каскаду з включенням транзистора
за схемою зі спільною базою
1. Зібрати схему установки для дослідження каскаду зі спільною базою (рис.12).
Встановити вольтметр В1 на діапазон вимірювання постійної напруги
1 Вольт, вольтметр В2 - на діапазон 10 Вольт, а амперметр А1 - на діапазон
1 мА. Включити живлення установки та перевірити її працездатність.

Рис.12. Схема установки для дослідження каскаду зі спільною базою.

2. Потенціометром R2 встановити вхідну напругу каскаду Uвх рівною 0,3 В.
Виміряти вхідний струм Iвх та вихідну напругу Uвих. Дані занести в таблицю 1.
3. Встановити вхідну напругу Uвх рівною 1 В. Знову виміряти вхідний струм та
вихідну напругу. Дані занести в таблицю 1.
4. Обчислити приріст вхідної напруги Uвх, приріст вихідної напруги Uвих,
приріст вхідного струму Iвх та приріст вихідного струму Iвих=Uвих/R5.
5. Обчислити вхідний та вихідний опір каскаду: Rвх=Uвх/Iвх, Rвих=Uвих/Iвих.
Дані розрахунків занести в таблицю 1.
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6. Обчислити коефіцієнт підсилення за напругою ku=Uвих/Uвх, коефіцієнт
підсилення за струмом kі=Iвих/Iвх та коефіцієнт підсилення потужності
kp=kuki каскаду з включенням транзистора за схемою зі спільною базою. Дані
розрахунків занести в таблицю 1.
7. Порівняти вхідні та вихідні опори, коефіцієнти підсилення за напругою,
коефіцієнти підсилення за струмом та коефіцієнти підсилення потужності
каскадів з різними схемами включенням транзистора та зробити відповідні
висновки.
8. Проаналізуйте данні таблиці 1 та зробіть необхідні висновки.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Власна і домішкова електропровідність напівпровідників.
2. Поясніть фізичний зміст електронно-діркового переходу.
3. Поясніть принцип роботи транзистора.
4. Схеми включення транзистора. Зобразіть і поясніть принцип їх дії.
5. Що таке статичні характеристики транзистора.
6. Поясніть як працює транзистор в динамічному режимі.
7. Наведіть класифікацію підсилювачів.
8. Поясніть як відбувається підсилення напруги за допомогою транзистора.
9. Назвіть і опишіть основні показники підсилювачів.
10. Що таке динамічні характеристики підсилювачів.
11. Режими роботи підсилювального каскаду.
Лабораторне заняття 3. Емуляція аналогово-цифрового перетворення з
часовим ущільненням за допомогою системи моделювання MATLAB
Навчальна мета заняття дослідити часові та спектральні характеристики
аналогово-цифрового перетворення з часовим ущільненням в математичному
пакеті MATLAB
Час проведення: 4 год. Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ
1. Ознайомитись з системою моделювання MATLAB, з принципами
введення і відображення даних, з принципами побудови схем
моделювання.
2. Розглянути різні сигнали, квантування і відновлення сигналу.
3. Сконструювати мультиплексорну систему з часовим ущільненням.
4. Дослідити помилку квантування, пов'язану з аналого-цифровим
перетворенням.
Висновки
Література: [3, 4, 5, 9, 10].
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Короткі теоретичні відомості
MATLAB - це високопродуктивна мова для технічних розрахунків, що дозволяє
проводити обчислення, моделювання, візуалізацію і програмування в зручному середовищі,
де завдання і рішення виражаються у формі, близькій до математичної. MATLAB - це
інтерактивна система, в якій основним елементом даних є масив.
Система MATLAB
MATLAB містить шість основних частин:
Середовище MATLAB. Це набір інструментів і пристосувань, з якими працює
користувач. Воно включає засоби для управління змінними в робочому просторі MATLAB,
введенням і виведенням даних, а також створення, контролю і відладки М-файлів і
застосувань MATLAB.
Мова MATLAB. Це мова матриць і масивів високого рівня з управлінням потоками,
функціями, структурами даних, введенням-виведенням і особливостями об'єктноорієнтованого програмування.
Графічна система MATLAB. Графічна система включає набір команд високого рівня
для візуалізації двох- і тривимірних даних, обробки зображень, анімації і ілюстрованої
графіки. Вона також включає команди низького рівня, що дозволяють повністю редагувати
зовнішній вигляд графіки.
Бібліотека математичних функцій. Це великий набір обчислювальних алгоритмів від
елементарних функцій, таких як сума, синус, косинус, комплексна арифметика, до
складніших, таких як звернення матриць, знаходження власних значень, функції Бесселя,
швидке перетворення Фур'є.
Програмний інтерфейс. Це бібліотека, яка дозволяє писати програми на Сі і Фортрані,
які взаємодіють з MATLAB.
Simulink. Simulink - це інтерактивна система для моделювання динамічних систем.
Simulink працює з лінійними, нелінійними, безперервними, дискретними, багатовимірними
системами.
Запуск MATLAB
Щоб запустити MATLAB на PC, двічі клацніть на ікону MATLAB. На екрані
з'являється командне вікно MATLAB, в яке можуть вводиться числа, змінні, оператори,
назви функцій.
Введення даних
При введенні даних потрібно керуватися декількома умовами:
- для введення в робочий простір MATLAB деякої змінної А і привласнення їй
числового значення 5 слід написати в командному вікні вираз:
А=5;
Якщо після введеного виразу не поставити знак ";", то MATLAB повторить введений
вираз
А=
5
Якщо після введеного виразу поставити знак ";", то MATLAB запам'ятає введену
змінну в робочому просторі без повторення.
- при введенні матриці або вектора елементи рядка відділяються один від одного
пропусками або комами, крапка з комою використовується для позначення закінчення
кожного рядка, а весь список елементів оточується квадратними дужками:
А=[1 2 4 5; 12 15 20 25; 5 7 9 11; 22 2 20 50];
З введеними в робочий простір змінними, векторами або матрицями можна проводити
різні арифметичні операції або використовувати їх як аргументи вбудованих функцій.
Елемент в рядку i та стовпці j матриці А позначається A(i,j). Наприклад, А(4,2) - це
число в четвертому рядку і другому стовпці.
Введений в командному вікні вираз А=1:10 визначає А як вектор-рядок із значеннями
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А=
123456789 10
Вирази
Як і більшість мов програмування, MATLAB надає можливість використання
математичних виразів, основними складовими яких є змінні, числа, оператори, функції.
У MATLAB немає необхідності у визначенні типу змінної або її розмірності. Коли
MATLAB зустрічає нове ім'я змінної, він автоматично створює змінну і виділяє відповідний
об'єм пам'яті. Наприклад запис
ааа=20
створює матрицю 1x1 з ім'ям ааа і зберігає значення 20 в її єдиному елементі.
Імена змінних складаються з букв, цифр, або символів підкреслення. MATLAB
чутливий до регістрів і відрізняє заголовні і рядкові букви. Щоб побачити матрицю,
пов'язану із змінною, просто введіть назву змінної і натисніть клавішу Enter.
Оператори
Вирази використовують звичайні арифметичні операції і правила старшинства.
+ складання
- віднімання
* множення
/ ділення
^
ступінь
‘
транспонування
( ) визначення порядку обчислень.
Функції
MATLAB надає велику кількість елементарних функцій, таких як abs, sqrt, exp, sin.
Обчислення квадратного кореня або логарифма від’ємного числа не є помилкою: в цьому
випадку результатом є відповідне комплексне число. Щоб вивести список всіх елементарних
математичних функцій, наберіть в командному вікні
help elfun
Для виведення складніших математичних і матричних функцій, наберіть
help specfun
help elmat відповідно.
Для отримання довідки по якійсь конкретній функції і правилах її застосування,
наберіть
help ім’я_функції.
Декілька спеціальних функцій надають значення часто використовуваних констант.
pi 3.14159265...
i уявна одиниця
j те ж саме
Inf нескінченність
NaN не число.
Графіка
MATLAB має широкі можливості для створення графічних зображень даних і
результатів розрахунків або моделювання.
Створення графіка
Функція plot має різні форми, пов'язані з вхідними параметрами, наприклад plot(y)
створює частково-лінійний графік залежності елементів у від їх індексів. Якщо як аргументи
задані два вектори, plot(t,y) створить графік залежності у від t.
Виклик функції plot з численними параметрами створить декілька графіків, причому
MATLAB автоматично привласнить кожному графіку свій колір (виключаючи випадки, коли
це робить користувач), що дозволяє розрізняти задані набори даних.
Побудуйте графік значень функції sin від нуля до 2р, виконавши наступні операції
t = 0:pi/100:2*pi;
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у = sin(t);
plot(t,y)
Побудуйте множинний графік, доповнивши попередні вирази, формулами
у2 = sin(t - .25);
у3 = sin(t - .5);
plot(t,y,t,y2,t,y3)
Підграфіки
Функція subplot дозволяє виводити безліч графіків в одному вікні або роздруковувати
їх на одному листі паперу.
subplot(m,n,p)
розбиває графічне вікно на матрицю m на n підграфіків і вибирає р-ий підграфік
поточним. Наприклад, щоб представити графіки вищезгаданих функцій, у2, у3 один під
одним, слід записати в командному вікні (виконайте цю процедуру):
subplot(3,l,l), plot(t,y), grid;
subplot(3,l,2), plot(t,y2), grid;
subplot(3,l,3), plot(t,y3), grid;
Функція grid розставляє на графіках пунктирні лінії, відповідні діленням на
координатних осях.
Робочий простір
Робочий простір - це область пам'яті, в якій зберігається сукупність створених за час
сеансу роботи MATLAB змінних, і яка доступна з командного рядка робочого вікна
MATLAB. Дві команди, -who і whos, показують поточний зміст робочого простору. Команда
who видає короткий список змінних в робочому просторі, а команда whos розмір і
використовувану пам'ять.
Команда save зберігає вміст робочого простору у МАТ-файлі, який може бути
прочитаний командою load в подальших сеансах роботи MATLAB. Наприклад
save Лютий 12
зберігає вміст всього робочого простору у файлі Лютий 12.mat. Якщо потрібно зберегти
тільки певні змінні, їх імена вказуються після імені файлу.

Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за результатами теоретичної підготовки.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази
відповідного лекційного матеріалу. Провести письмове опитування за
результатами теоретичної підготовки, після чого курсанти моделюють завдання
лабораторної роботі у програмному пакеті MATLAB.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Моделювання динамічних систем
Для моделювання динамічних систем потрібно набрати в командному вікні
команду Simulink і натиснути Enter. На екрані з'явиться вікно Simulink (Рис. 1)
з переліком бібліотек елементів і систем, доступних для моделювання. Вибір
опції меню File/New вікна Simulink дозволяє відкрити нове вікно, в якому
можна шляхом перетягання елементів з вікон бібліотек Simulinka створювати і
редагувати модельовану схему.
Створіть власне вікно для моделювання і збережіть його з яким-небудь
ім'ям, наприклад, my.mdl.
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Рис. 1.
Бібліотека Джерела (Sources) містить набір джерел сигналу,
використовуваних для моделювання. Розміщення покажчика миші на іконці
Sources і подвійне натиснення лівої кнопки миші відкривають бібліотеку.
Використовуючи бібліотеки Джерела (Sources) і З'єднання (Sinks) зберіть
у вікні моделювання my вказані на рис. 2 елементи і виконаєте необхідні
з'єднання між ними. Зміна властивостей будь-якого елементу здійснюється
подвійним натисненням лівої кнопки миші на зображенні елементу. Елемент
Постійна (Constant) дозволяє задавати постійний сигнал в системі.
Елемент Дисплей (Display) показує значення сигналу в деякій точці схеми
моделювання.

Рис. 2.
Елемент Дискретний генератор імпульсів (Discrete Pulse Generator) або
(Pulse Generator) генерує періодичний імпульсний сигнал.
Елемент Осцилограф (Scope) дозволяє візуально спостерігати постійні
або сигнали, що змінюються в часі, в схемі моделювання.
Елемент Годинник (Clock) є свого роду секундоміром, що проводить
відлік часу в системі і що дозволяє синхронізувати всі процеси в схемі
моделювання.
Елемент Буфер (То Workspace) дозволяє запам'ятовувати значення
змінної, що змінюються, в робочому просторі у вигляді вектора з відповідною
назвою.
Вибір опції меню Моделювання/Старт (Simulation/Start) або натиснення
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на кнопку із зображенням чорного трикутника у вікні my моделювання проведе
запуск процесу моделювання, після чого результати моделювання можуть бути
проконтрольовані.
Перед запуском процесу моделювання виберіть опцію меню
Моделювання/Параметри (Simulation/Parameters) і встановіть фіксований
крок моделювання (Solver options/Type: Fixed-step). Опція параметри
моделювання дозволяє користувачу здійснювати моделювання з бажаними
параметрами.
Елемент Дисплей (Display) повинен показати величину, що поступає до
нього на вхід з виходу елементу Постійна (Constant).
Елемент Осцилограф (Scope) при подвійному натисненні на ньому лівою
кнопкою миші повинен відобразити сигнал, що поступає до нього на вхід з
виходу елементу Генератор (рис. 3).

Рис. 3.
У буферних елементах змінних х і t містяться дискретні значення часу і
відповідні цим значенням значення змінної х. Функція x(t) може бути
відображена для отримання твердої копії за допомогою функції plot(t,x).
Виконайте цю команду. Перед побудовою графіків налаштуйте за
допомогою подвійного натиснення на блоки х і t виведення їх значень в масив
(array). Модифікуйте схему моделювання відповідно до рис. 4, яка дозволить
поспостерігати на осцилографі відразу декілька сигналів.

35

Рис. 4. Схема моделювання
Побудуйте графіки за допомогою функції plot.
1. Виберіть в меню MATLAB 6.5
, команду File\Open…, у вікні, що
з'явилося, виберіть директорію з лабораторною роботою і відкрийте файл
samplingusingsampleandhold.mdl. (рис. 5). Дослідіть, організоване за
допомогою цієї схеми аналогово-цифрове перетворення сигналу.

Рис. 5 Випробування із застосуванням дискретизації з запам’ятовуванням
відліків
2. За допомогою кнопки
Simulink library browser відкрийте бібліотеку
компонентів Simulink. Для зняття спектру сигналу необхідно перетягнути з
бібліотеки в модель спектрограф (Spectrum scope). Для цього необхідно
розвернути компонент
. Далі вибрати
і перетягнути
компонент
в модель. Для цього потрібно навести покажчик
миші на компонент і, не відпускаючи його, перемістити у вікно моделі. Для
коректної роботи необхідно включити буфер. Двічі клацніть на
спектрографі, виберіть параметр
. Крім цього для коректної
роботи спектрографа необхідний елемент Zero-Order-Hold. Перетягніть
його з компоненту
Simulink Discrete. Час дискретизації (Sample time)
для цього компоненту встановіть такий саме, як в генераторі функції (Sine
Wave) на схемі.
Підключіть спектрограф через блок Zero-Order-Hold в точки зняття
осцилограм і дослідіть відповідні спектри. Зробіть висновок.
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3. Виберіть в меню MATLAB 6.5
, команду File\Open…, у вікні, що
з'явилося, виберіть директорію з лабораторною роботою і відкрийте файл
tdmoftwosignals.mdl. (рис. 6). Дослідіть, організоване за допомогою цієї
схеми часове розділення каналу. Виконайте пункт 2 для цієї схеми.

Рис. 6 Реалізація 2 сигнального TDM (Time-Division Multiplexing часового ущільнення)
4. Виберіть в меню MATLAB 6.5
, команду File\Open…, у вікні, що
з'явилося, виберіть директорію з лабораторною роботою і відкрийте файл
pcm.mdl. (рис. 7). Дослідіть, організовану за допомогою цієї схеми
імпульсно-кодову модуляцію із змінним квантуванням. Виконайте пункт
2 для цієї схеми.
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Рис. 7 Імпульсно-кодова модуляція із змінним квантуванням
Вхідний потік квантується, з використанням PCM (імпульсно-кодова
модуляція) кодування і декодується з використанням блоку PCM
декодування. Задайте в схемі наведені нижче параметри блоків. (рис. 8, 9)

Рис. 8 Параметри імпульсного модулятора
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Рис. 9 Параметри імпульсного демодулятора
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання завдань, виставити відповідні оцінки.
Оголосити тему наступного заняття.
ЗМІСТ ЗВІТУ
Звіт лабораторної роботи оформляється на листах білого паперу формату
210х296 мм (А4), і повинен складатися з наступного:
2. Титульний аркуш.
5. Послідовність роботи з пояснювальним текстом.
6. Схеми досліджених установок (за потребою).
7. Необхідні копії екрану (або його частини) з пояснювальним текстом,
графіки сигналів із зазначеними параметрами.
8. Висновки.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Які основні частини містить система Matlab?
2. Що таке Simulink?
3. Оберіть з наведених назв змінних для системи Matlab ті, які записані
невірно.
4. Зіставте позначення операторів Matlab з їх семантичним значенням.
5. Зіставте назви команд (функцій) Matlab з виконуваними ними діями.
6. Який результат в системі Matlab буде видано, якщо обчислювати
квадратний корінь від’ємного числа?
7. Для чого призначений елемент Дисплей (Display) з пакету Simulink?
8. Схему чого зображено на рисунку?
9. Який елемент в системі Matlab з пакету Simulink відображає спектр
досліджуваного сигналу?
10. На рисунку зображено схему, оберіть відповідне їй смислове значення.
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Лабораторне заняття 4. Обчислення характеристик сигналів
Навчальна мета заняття дослідити часові та спектральні характеристики
сигналів в математичному пакеті MathCad
Час проведення: 4 год. Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання:
Вступ.
У пакеті MathCad відкрити відповідні файли. Проаналізувати побудову
графіків функцій і спектрів сигналів. Показати часове і спектральне
представлення сигналів:
1. "Меандр" і його апроксимацію рядом Фур'є виду Р(х)
=а1sinх+а3sin3х+а5sin5х+.аnsin(nх)+ ... (де n – ціле непарне).
2. Безперервного коливання типу “меандр”.
3. Одиночного відео імпульсу.
4. Послідовності відео імпульсів.
5. Одиночного гаусового відеоімпульсу.
6. Суми синусоїдального сигналу і гаусового шуму: σ(t)=sin(ωt)+KUψ(t),
(де к=0, 1, 2...).
7. Суми однотонального АМ сигналу і гауссового шуму.
Висновки.
Література: [3, 4, 5, 9, 10].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Провести письмове опитування за результатами теоретичної підготовки.
Нагадати основні визначення, графічні залежності, аналітичні вирази
відповідного лекційного матеріалу. Провести письмове опитування за
результатами теоретичної підготовки, після чого курсанти моделюють завдання
лабораторної роботі у програмному пакеті MathCad.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
У пакеті MathCad відкрити відповідні файли. Проаналізувати побудову графіків
функцій і спектрів сигналів. Показати часове і спектральне представлення
сигналів.
1. "Меандр" і його апроксимацію рядом Фур'є виду. Текст програми:
Р(х) =а1sinх+а3sin3х+а5sin5х+.аnsin(nх)+ ... (де n – ціле непарне).
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a k 

4

- амплитуды гармоник

k
n1

p ( x) 



a 2i 1  sin  ( 2i  1 )    x - ряд Фурье для меандра

i 0

ps ( x  k )  a k  sin  k    x

- отдельная к -я гармоника
1  2  mod ( floor ( x)  2 ) - меандр

Побудувати графіки:
 меандр і його апроксимацію сумою гармонік (1, 2, 3, 10, 100);
 окремі гармоніки, які беруть участь в апроксимації.
2. Безперервного коливання типу “меандр”. Текст програми:

E  4 T  1   1 N  12
n  0  1  N 1  2
T
s ( t)  E 1  2  mod floor 





2

T

t     2 
 

T

T

2

Cc n 

s ( t) cos  n  1  t dt
T
 T
1

2

Cs n 

s ( t) sin  n  1  t dt
T
 T

2

Cn 

 Ccn

2

  Cs n

1

2
2

 n  n  1

Побудувати графіки (для T=1, 2; E=2, 4):
 часове представлення "меандра";
 амплітудно-частотний спектр "меандра" Cn.
3. Одиночного відеоімпульсу. Текст програми:
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1
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1
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f ( t)  cos   t dt




A1     f1( t)  cos   t dt
 


B    

 

f ( t)  sin   t dt

S     A    B  
2

2




B1     f1 ( t)  sin   t dt
 

S1    A1    B1  
2

2

Побудувати графіки (для Ак=10, 5; 1=2, 4):
 часове представлення двох імпульсів;
 амплітудно-частотний спектр імпульсів;
4. Послідовності відеоімпульсів. Текст програми:
  2

T  8 N  6

f (t) 

Ak if 

Ak  1

  
 t
 2 

1  2


 
 2


T

Nf  10 n  0  1  Nf  n  n  1
N

s ( t) 

0 otherwise


i N

T
2

Ccn 

1 

s ( t) cos  n  1  t dt
T  T

2

Cn 

 Ccn 2   Csn 2

f (t  T  i)

T
2

Csn 

1 

s (t) sin n  1  t dt
T  T

2

C0 

C1
2

Побудувати графіки (для Ак=1, 5; =2, 4):
 часове представлення послідовності імпульсів;
 амплітудно-частотний спектр імпульсів.
5. Одиночного гаусового відеоімпульсу. Текст програми:
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me  5

  1 t  4  3.9  10

E  5

  3

  2  2

f (t)  Ednorm t  me  






 1.9  2  2  2 







A     f (t)  cos   t dt
 


B     f (t)  sin   t dt
 

2

S    A    B  

2

Побудувати графіки (для me =1, 5;  =1, 4):
 часове представлення імпульсу;
 амплітудно-частотний спектр імпульсу.

6. Суми синусоїдального сигналу і гаусового шуму: σ(t)=sin(ωt)+KUψ(t), (де
к=0, 1, 2...). Побудова спектру на основі Швидкого Перетворення Фур'є
(БПФ - вбудована функція FFT). Текст програми:
As  1

Ap  0

Ns  127 i  0  1  Ns

i 

  Ap   rnd  1   .5  c  fft( s) N  last ( c) N  64 j  0  N
 10 
Побудувати графіки (для As/Ap=0, 2, 10, 0.5, 0.1):
si  As sin   

 часове представлення сигналу;
 амплітудно-частотний спектр сигналу |cj|.
7. Суми однотонального АМ сигналу і гауссового шуму. Текст програми:
Ns  127 m  1 cf  100 i  1  Ns




s i  1 sin  2 
pm i 

2  i


Ns 

50   rnd  1   .5 

h  fft( s )




xi   2.5  m  s i  5 sin  2    cf 

pom  fft( pm )

k  0 

p i  xi  pm i
f  fft( x)

i 

Ns 

Ns

2

s_p  fft( p )

Побудувати графіки:
 часове представлення сигналів s, x, pm, p;
 амплітудно-частотний спектр сигналів s, x, pm, р.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити результати виконання завдань, виставити відповідні оцінки.
Оголосити тему наступного заняття.
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ЗМІСТ ЗВІТУ
Звіт лабораторної роботи оформляється на листах білого паперу формату
210х296 мм (А4), і повинен складатися з наступного:
1.
2.
3.
4.

Титульний аркуш.
Послідовність роботи з пояснювальним текстом.
Схеми досліджених установок (за потребою).
Необхідні копії екрану (або його частини) з пояснювальним текстом,
графіки сигналів із зазначеними параметрами.
5. Висновки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
В чому полягає спектральний аналіз сигналів та навіщо він виконуються?
Записати математичний вираз розкладу сигналу у ряд Фурьє та вираз
дискретного перетворення Фурьє.
Що таке гармоніка і чим вона характеризується?
Що таке амплітудний та фазовий спектр сигналу, яку інформацію він
несе?
Для чого використовують віконні функції при спектральному аналізі
сигналів?
В чому полягає спектрально-часовий аналіз сигналів та яку інформацію
за допомогою нього можна отримати?

4. Інформаційне та методичне забезпечення
Методичне забезпечення
1. 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.
2. 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.
3. Онищенко Ю.М. Тексти лекцій з дисципліни «Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації». Харків: ХНУВС,
2015. (Електронний варіант).
Рекомендована література
Базова
4. Зарудний О.А. Радіопередавальні пристрої [Текст]: Конспект лекцій –
Харків: ХНУРЕ, 2013. – 106 с. (Електронний варіант).
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5. Гайдук О.В. Радіотелекомунікаційні технології: радіопередавальні та
радіоприймальні пристрої. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «АспектПолігаф»», 2007. – 320 с.
6. 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.: Радио и связь, 1990. –
432 с.
7. Радиопередающие устройства [Текст]: Учебник для вузов / Л.А. Белов,
М.В. Благовещенский, В.М. Богачевтадр., под ред. М.В. Благовещенского,
Г.М. Уткина. М.: Радио и связь, 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.

