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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Засоби
передавання інформації в системах технічного захисту інформації» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за
напрямом підготовки 6.170102 – Системи технічного захисту інформації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні відомості про
функції та принципи побудови і дії передавальних трактів систем ТЗІ, їхні
параметри та характеристики.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна спирається на
дисципліни: «Фізика», «Вища математика», «Основи теорії кіл, сигналів та
процесів в системах технічного захисту інформації», «Компонентна база засобів
технічного захисту інформації», «Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації», «Схемотехнічна практика».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. «Засоби передавання інформації: поняття, класифікація, вимоги».
2. «Генератори з зовнішнім збудженням (ГЗЗ)».
3. «Параметри роботи ГЗЗ».
4. «Ланцюги узгодження активного елемента (АЕ) з навантаженням».
5. «Генератори з зовнішнім збудженням на високих частотах».
6. «Додавання потужностей ГЗЗ».
7. «Автогенератори».
8. «Стабілізація частоти автогенераторів».
9. «Амплітудна модуляція».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення структури
інформаційних трактів систем передачі інформації у системах технічного
захисту інформації, їх складу та окремих елементів, принципів їхнього
функціонування та побудови.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни 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.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати: основні відомості про електронні пристрої систем передачі даних,
принципи їхнього функціонування та побудови, тенденції їхнього розвитку;
основні складові та структуру передавальних трактів у системах ТЗІ;
вміти: аналізувати передавальні пристрої та проводити порівняння з метою
вибору найбільш ефективних. Формувати вимоги до перевальних трактів.
Формувати структурні, функціональні та принципіальні схеми елементів
передавальних трактів.
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4
кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Засоби передавання інформації: поняття, класифікація,
вимоги.
1. Основні поняття та визначення. Вимоги до РПП.
2. Функції радіопередавальних пристроїв.
3. Класифікація радіопередавальних пристроїв.
4. Загальна структура РПП.
Тема № 2. Генератори з зовнішнім збудженням (ГЗЗ).
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.
Тема № 3. Параметри роботи ГЗЗ.
1. Напруженість режиму АЕ в ГЗЗ.
2. Коефіцієнт використання колекторної напруги в критичному режимі.
3. Вибір кута відсічки.
4. Навантажні характеристики ГЗЗ.
Тема № 4. Ланцюги узгодження активного елемента (АЕ) з
навантаженням
1. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
2. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
3. Ланцюги зміщення ГЗЗ.
Тема № 5. Генератори з зовнішнім збудженням на високих частотах
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.
5. Корекція частотних характеристик транзисторних ГЗЗ в області високих
частот.
6. Способи компенсації реактивних складових вхідних опорів транзисторів
в ГЗЗ.
Тема № 6. Додавання потужностей ГЗЗ.
1. Паралельне включення АЕ.
2. Двохтактне включення.
3. Мостові схеми додавання потужностей.
4. Транзисторні помножувачі частоти.
Тема № 7. Автогенератори.
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. Стаціонарний режим АГ. Умова стійкості.
5. Практична схема транзисторного АГ.
Тема № 8. Стабілізація частоти автогенераторів.
1. Стабілізація частоти автогенераторів: основні визначення.
2. Параметрична стабілізація частоти.
3. Стабілізація частоти за допомогою високодобротних резонаторів.
4. Кварцева стабілізація частоти.
Тема № 9. Амплітудна модуляція.
1. Загальні співвідношення при амплітудній модуляції.
2. Амплітудна модуляція зміщенням.
3. Модуляція напругою живлення.
4. Частотна модуляція.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен
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5. Засоби діагностики успішності навчання
З метою діагностики успішності навчання курсантів використовуються:
 поточне усне/письмове опитування курсантів під час проведення
практичних занять та лабораторних робіт по тематиці лекцій, що були
прослухані;
 тестування курсантів за тестовими завданнями по тематиці лекцій;
 підсумкове тестування курсантів за тестовими завданнями з усієї
дисципліни - підсумковий контроль (екзамен).
Основні контрольні теоретичні запитання
1. Основні поняття та визначення РПП.
2. Вимоги до РПП.
3. Функції радіопередавальних пристроїв.
4. Класифікація радіопередавальних пристроїв.
5. Загальна структура РПП.
6. Структурна схема ГЗЗ.
7. Режими роботи активного елемента в ГЗЗ.
8. Гармонічний аналіз косинусоїдальних імпульсів струму.
9. Енергетичні співвідношення в вихідному ланцюгу ГЗЗ, працюючого у
режимі з відсічкою вихідного струму.
10. Напруженість режиму АЕ в ГЗЗ.
11. Коефіцієнт використання колекторної напруги в критичному режимі.
12. Вибір кута відсічки.
13. Навантажні характеристики ГЗЗ.
14. Вимоги до ланцюгів узгодження і основні їх характеристики.
15. Ланцюги живлення та зміщення ГЗЗ.
16. Ланцюги зміщення ГЗЗ.
17. Еквівалентна модель та основні параметри біполярного транзистора на
ВЧ.
18. Форми струмів біполярного транзистора з врахуванням його інерційності.
19. Коефіцієнт посилення по потужності в області високих частот.
20. Вхідний опір ГЗЗ.
21. Корекція частотних характеристик транзисторних ГЗЗ в області високих
частот.
22. Способи компенсації реактивних складових вхідних опорів транзисторів
в ГЗЗ.
23. Паралельне включення АЕ.
24. Двохтактне включення.
25. Мостові схеми додавання потужностей.
26. Транзисторні помножувачі частоти.
27. Класифікація автогенераторів.
28. Узагальнена структурна схема АГ.
29. Умови самозбудження і стаціонарного режиму роботи автогенератора.
30. Одноконтурні автогенератори.
31. Стаціонарний режим АГ. Умова стійкості.
32. Практична схема транзисторного АГ.
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33. Стабілізація частоти автогенераторів: основні визначення.
34. Параметрична стабілізація частоти.
35. Стабілізація частоти за допомогою високодобротних резонаторів.
36. Кварцева стабілізація частоти.
37. Загальні співвідношення при амплітудній модуляції.
38. Амплітудна модуляція зміщенням.
39. Модуляція напругою живлення.
40. Частотна модуляція.
Типові практичні завдання.
1. Амплітудна модуляція: привести приклад з конкретними параметрами.
2. Синтезувати
розв’язуючий
пристрій
(РП):
диференційний,
трансформаторний, резисторний.
3. Оптимізація пристрою при АМ, ЧМ, ФМ.
4. Отримати частотний спектр сигналу.
5. Визначення ефективності багатоканальної системи передачі.
6. Синтез структур передавальних пристроїв.

