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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
Характеристика навчальної
Найменування показників
спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 4
1701 - Інформаційна безпека Цикл підготовки: професійний
Загальна кількість годин - 144
Навчальний курс: 3
6.170102 - Системи технічного
Кількість тем - 9
Семестр: 5
захисту інформації
Підсумковий контроль:
бакалавр
екзамен
Тижневих годин для денної
Розподіл навчальної
форми навчання:
дисципліни за видами занять:
аудиторних – 6
(денна форма навчання)
самостійної роботи – 6
Лекції: 36
Практичні заняття: 20
Лабораторні роботи: 16
Самостійна робота: 72

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни 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 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.
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.

3. Програма 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
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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.
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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Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

лекції

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 5
Тема № 1. Засоби передавання інформації:
поняття, класифікація, вимоги.
Тема № 2. Генератори з зовнішнім
збудженням (ГЗЗ).
Тема № 3. Параметри роботи ГЗЗ.

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

4

2

8

1-4

144

36

20

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:

16

72

4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
курсанта
Тема № 1. Засоби передавання інформації: поняття,
класифікація, вимоги.
Тема № 2. Генератори з зовнішнім збудженням (ГЗЗ).
Тема № 3. Параметри роботи ГЗЗ.

Література:
1-4
1-4
1-4

Тема № 4. Ланцюги узгодження активного елемента (АЕ) з
навантаженням.
Тема № 5. Генератори з зовнішнім збудженням на високих
частотах.
Тема № 6. Додавання потужностей ГЗЗ.

1-4

Тема № 7. Автогенератори.

1-4

Тема № 8. Стабілізація частоти автогенераторів.

1-4

Тема № 9. Амплітудна модуляція.

1-4

1-4
1-4

Вид контролю

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
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5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Вимоги до методів передачі та модуляції для каналів ТЧ.
2. Вимоги до методів передачі та модуляції для каналів КХ.
3. Вимоги до методів передачі та модуляції для каналів УКХ.
4. Формувачі та генератори імпульсів.
5. Аналогово-цифорові перетворювачі.
6. Цифро-аналогові перетворювачі.
7. Мультиплексори.
8. Прилади циклового фазування.
9. Компонентна база узгодження рівнів сигналів.
10. Інтегральні мікросхеми для функцій передавальних трактів.
11. Активні елементи мікросхем.
12. Пасивні елементи мікросхем.
13. Тракти надзвичайно високих частот.
5.1.2. Теми наукових робіт
1. Канали передачі дискретної інформації.
2. Генератори послідовностей максимальної довжини.
3. Системи з частотним та часовим розділенням каналів.
4. Кодове розділення каналів. Прилади тактової синхронізації.

6. Методи навчання
Навчання з дисципліни «Засоби передавання інформації в системах
технічного захисту інформації» проходить у формі: лекцій, практичних занять,
лабораторних робіт, а також самостійної роботи.
Метою лекційного курсу, що проводиться із застосуванням засобів
мультимедіа, є вивчення загальних понять, термінів, класифікацій, функцій,
характеристик, принципів побудови, основних схем, вимог до передавальних
пристроїв.
На практичних заняттях та лабораторних роботах курсанти повинні на
основі знання лекційного матеріалу та самостійної роботи над кожною темою
продемонструвати вміння вирішувати типові задачі на комп’ютерних моделях
та натурним і аналітичним моделюванням.
Самостійна робота за кожною темою передбачає ознайомлення з
електронним варіантом текстів лекцій та додаткової літератури, підготовку до
практичних занять та лабораторних робіт.
Індивідуальна робота передбачає консультування викладачами,
доцентами та професорами курсантів з питань, що залишилися не зрозумілими,
перездачу контрольних і тестових завдань тощо.

7. Методи контролю
Контрольні питання.
1. Основні поняття та визначення РПП.
2. Вимоги до РПП.
3. Функції радіопередавальних пристроїв.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Класифікація радіопередавальних пристроїв.
Загальна структура РПП.
Структурна схема ГЗЗ.
Режими роботи активного елемента в ГЗЗ.
Гармонічний аналіз косинусоїдальних імпульсів струму.
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.
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.
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8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час проведення практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок
курсанта з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

Результат
+
самостійної
роботи за семестр

)/

2)

*10
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Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів,
залікових книжках. Присутність курсантів на проведенні підсумкового
контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо курсант не з’явився на підсумковий
контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість
обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які
використовуються при розрахунку успішності курсантів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль повторно. Повторне складання
підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної
навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії,
що створюється факультетом. Незадовільні оцінки виставляються тільки в
відомостях обліку успішності. Курсантам, які отримали не більше як дві
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше
як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі.
Курсанти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін,
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох
незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами
вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю,
відраховуються з Університету.
Для успішного виконання вимог робочої програми навчальної
дисципліни курсанти повинні:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30 балів
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Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А 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,
B
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
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, 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.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації», ХНУВС, 2015.
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Засоби передавання інформації
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в системах технічного захисту інформації», ХНУВС, 2015.
3. Тексти лекцій нормативної навчальної дисципліни «Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації», ХНУВС, 2015.
4. Навчально-методичні матеріали до практичних та лабораторних занять,
ХНУВС, 2015.
10.2. Рекомендована література
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1. Онищенко Ю.М. Тексти лекцій з дисципліни «Засоби передавання
інформації в системах технічного захисту інформації». Харків: ХНУВС,
2015. (Електронний варіант).
2. Зарудний О.А. Радіопередавальні пристрої [Текст]: Конспект лекцій –
Харків: ХНУРЕ, 2013. – 106 с. (Електронний варіант).
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4. Радиопередающие устройства [Текст]: Учебник для вузов /
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В.В. Шахгильдяна. – 2-е изд. перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1990. –
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высокочастотных систем передачи. [Текст] / Б.Д. Бомштейн, Л.Я. Бурда,
Ю.Д. Фарбер. – М.: Связь, 1972. – 1972. – 367 с.
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