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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Схемотехніка
пристроїв технічного захисту інформації (ТЗІ)» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму підготовки
6.170102 - «Системи технічного захисту інформації»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи
компонентної бази електронних пристроїв які використовуються в сучасних
системах технічного захисту інформації.
Міждисциплінарні зв’язки: «Вища математика», «Фізика», «Основи теорії
кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації»,
«Інформаційні технології». «Схемотехніка пристроїв технічного захисту
інформації».
Дисципліна забезпечує вивчення дисциплін «Схемотехніка пристроїв
технічного захисту інформації», «Засоби приймання та обробки інформації в
системах технічного захисту інформації», «Проектування систем захисту
інформації», «Технічні засоби охорони об’єктів», «Спеціальна техніка ОВС», а
також забезпечує виконання схемотехнічних частин курсових та
кваліфікаційних робіт та проектів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Пасивні компоненти електронної техніки
2. Напівпровідникові прилади
3. Функціональні компоненти електронної техніки.
4. Аналогові інтегральні мікросхеми
5. Цифрові інтегральні мікросхеми
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Компонентна база засобів
технічного захисту інформації» є отримання курсантами необхідних знань що
до сучасної елементної бази яка використовується при побудові засобів
технічного захисту інформації, радіоелектронних пристроїв, їх окремих блоків
та вузлів;
формування практичних навичок та вмінь з аналізу окремих каскадів
електронних пристроїв, засобів технічного захисту інформації;
ознайомлення курсантів студентів та слухачів з сучасним станом та
перспективними напрямками розвитку сучасної радіо елементної бази її
використанні у системах технічного захисту інформації;
розвиток інформаційної культури курсантів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Компонентна база
засобів технічного захисту інформації» є:
- визначення основних груп радiокомпонентiв, принцип дiї яких
заснований на використаннi загальних фiзичних закономiрностей;

- основні фізичні закономірності, які притаманні функціонуванню груп
радіокомпонентів, аналогових і цифрових пристроїв та їх математичному
опису;
- зв'язки характеристик i параметрів радiокомпонентiв, аналогових і
цифрових пристроїв з фізичними процесами, якi виникають в них;
- показ радiокомпонента як елемента електронної схеми еквiвалентною
моделлю;
- деякі властивості конструктивного виготовлення, засоби дослiдження та
використання радiокомпонентiв, аналогових і цифрових пристроїв.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти
повинні:
знати :
– - фiзичнi основи, принципи дії, будову, характеристики, параметри
радіоелементів та компонентів ТЗІ.
– - сучасну компонентну базу радіоелектроніки, об’єктивну оцінку її
функціональних можливостей.
– - вплив властивостей матеріалів, технологічного розкиду та умов
експлуатації на основні характеристики та параметри компонентів в
радіо-електронній апаратурі (РЕА).
– - основнi умовні позначення і особливості застосування компонентів
РЕА.
– - основні типи електронних пристроїв, їх побудову, принцип дії,
характеристики, параметри та умовні позначення.
– - основні методи аналізу і розрахунку параметрів і характеристик
аналогових та цифрових електронних пристроїв (ПА).
– - особливості застосування електронних приладів та пристроїв в засобах
ТЗІ.
вміти :
– експериментально досліджувати електронні прилади і пристрої за
допомогою вимірювальної техніки та аналізувати отримані результати.
– розрахувати параметри і характеристики електронних пристроїв,
користуючись довідниками по електронним приладам та інтегральним
мікросхемам.
– оцінювати вплив параметрів електронних приладів і умов експлуатації на
параметри і характеристики електронних пристроїв.
– аналізувати принципові електричні схеми аналогових та цифрових
електронних пристроїв в засобах ТЗІ.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/
3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Пасивні компоненти електронної техніки
Сучасні компоненти електронної техніки. Електрофізичні властивості
провідникових матеріалів. Електрофізичні властивості діелектричних

матеріалів. Електрофізичні властивості напівпровідникових матеріалів.
Магнітні властивості радіо матеріалів.
Різновидності проводів та кабелів. Основні параметри та
характеристики. Система позначень та маркування.
Резистори. Класифікація і конструкція. Параметри резисторів. Система
позначень та маркування. Конденсатори. Класифікація і конструкція.
Параметри конденсаторів. Система позначень та маркування.
Котушки індуктивності. Фізична природа індуктивності. Конструкції
котушок індуктивності. Параметри котушок індуктивності. Втрати у котушках
індуктивності. Магнітопроводи трансформаторів.
Основні принципи
розрахунку трансформаторів.
Комутуючі пристрої. Електромеханічні реле. Конструкція, основні
параметри та характеристики. Електричні прилади. Основні типи. Позначення
та характеристики.
ТЕМА № 2. Напівпровідникові прилади
Устрій напівпровідникового діода. Основні характеристика та
параметри. Різновидності напівпровідникових діоді та їх застосування. Система
позначень та маркування.
Устрій та принцип дії біполярного транзистора. Основні характеристики
та параметри транзисторів. Схеми включення біполярних транзисторів.
Класифікація та маркування.
Устрій та принцип дії тиристора. Основні характеристики та параметри.
Система позначень та маркування.
Основні різновиди польових транзисторів Устрій та принцип дії
польових транзисторів. Основні характеристики та параметри польових
транзисторів. Класифікація та маркування польових транзисторів.
ТЕМА № 3. Функціональні компоненти електронної техніки
Мікрофони. Принцип дії, класифікація основні характери. Звукознімачі.
Принцип дії, основні характеристики. Позначення. Гучномовці. Основні
характеристики та класифікація.
Принцип дії, класифікація оптоелектронних приладів. Сфери
застосування оптоелектронних приладів.
Електровакуумні прилади. Електровакуумний діод. Електровакуумний
тріод.

Електровакуумні

пристрої

з

додатковими

сітками.

Маркування

електровакуумних ламп. Електронно променеві трубки. Газорозрядні радіо
компоненти
ТЕМА № 4. Аналогові інтегральні мікросхеми.
Мікросхемотехніка операційних підсилювачів. Параметри операційних
підсилювачів. Типи операційних підсилювачів.
Конструктивне виготовлення та маркування операційних підсилювачів.
Особливості застосування операційних підсилювачів.
Мікросхемотехніка
аналогових
компараторів.
Спеціалізовані
компаратори на операційних підсилювачах. Особливості використання.

Класифікація таймерів. Принципи побудови аналоговий таймерів.
Особливості використання таймерів. Спеціалізовані генератори на таймерах.
Базові схеми стабілізаторів. Стабілізатори з регульованою напругою.
Стабілізатори з фіксованою напругою. Основні параметри та характеристики
стабілізаторів. Конструктивне виготовлення та застосування.
Інтегральні підсилювачі. Інтегральні приймачі. Інтегральні
перетворювачі сигналів.
ТЕМА № 5. Цифрові інтегральні мікросхеми.
Базові логічні елементи інтегральних мікросхем. ТТЛ, МДН інтегральні
мікросхеми. Основні параметри та характеристики.
Шифратори. Дешифратори. Суматори. Серійні мікросхеми та
особливості їх використання.
Інтегральні мікросхеми RS, D, JK – тригерів. Типи лічильників та
особливості їх роботи. Серійні мікросхеми лічильників та особливості їх
використання. Основні типи регістрів. Серійні мікросхеми регістрів та
особливості їх використання.
Елементи ПЗУ. Елементи ОЗУ.
Типові структури інтегральних схем ЦАП. Параметри ЦАП. Сучасні
ЦАП провідних виробників.
Параметри АЦП та особливості їх проектування. Сучасні АЦП
провідних виробників.
Сучасні мікроконтролери провідних виробників. Типова структура.
Основні типи архітектури. Класифікація.
Основні сучасні інтерфейси мікроконтролерів. Послідовні інтерфейси.
Сучасні функціональні мікроконтролери. Основні сфери застосування,
Напрямки та перспективи розвитку.
3. Рекомендована література.
Основна
1. Пашинцев П.О. Радіокомпоненти. Напівпровідникові, електровакуумні та
пасивні компоненти. Елементи мікроелектроніки: підручник. – Х.: Харківський
університет Повітряних Сил, 2008. – 520 с.
2. Файнер А.І. та ін. “Радіоматеріали, радіокомпоненти та мікроэлектроніка”
Керівництво до лабораторних робіт ч.1,ІІ ХУПС, 2004.
3. Цифрові пристрої та мікропроцесори,ч.1/В.М.Барбасов та ін.-ХУПС,2007.
4. Цифрові пристрої та мікропроцесори. Керівництво до лабораторних
робіт/За ред.Садового К.В.,ХУПС, 2007.
5. В.Є.Кудряшов, В.С.Наконечний Аналогові електронні пристрої, ч.1 –
ХУПС,2005.
6. В.Є.Кудряшов,В.С.Куц. Аналогові електронні пристрої.Керівництво до
лабораторних робіт,ХУПС, 2007.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.
Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
1. Назвіть основні фізичні властивості матеріалів, які використовуються в
складі радіоелектронних засобів.
2. Назвіть основні причини виникнення дефектів кристалічної решітки
матеріалів.
3. Назвіть основні показники які характеризують електричні властивості
металічних матеріалів.
4. Назвіть основні характеристики проводів та кабелів.
5. Приведіть класифікацію електроізоляційних матеріалів.
6. Назвіть особливості структури електроізоляційних матеріалів.
7. Назвіть матеріали які можливо віднести до групи п’єзоелектричних.
8. Назвіть властивості електроізоляційних матеріалів які використовуються
в електроніці.
9. Які магнітні матеріали називають діамагнетиками, парамагнетиками,
феромагнетиками?
10. Назвіть особливості матеріалу які придають йому магнітні властивості.
11. Приведіть основні характеристики магнітних матеріалів.
12. Назвіть, які матеріали вважаються магніто - м’якими, магніто –
жорсткими.
13. Назвіть матеріали які відносять до напівпровідникових.
14. Назвіть особливості напівпровідникових матеріалів.
15. В чому полягає різниця власного напівпровідника від сумішного.
16. Назвіть напівпровідникові матеріали які найчастіше використовуються в
радіоелектронних приладах та чому.
17. Приведіть класифікацію резисторів.
18. Назвіть різновиди форм та матеріалів резистивних елементів.
19. Назвіть основні характеристики резисторів, одиниці їх виміру та
діапазони значень.
20. Назвіть основні матеріали які використовуються для виготовлення
резисторів.
21. Назвіть типи характеристик які мають змінні резистори.
22. Назвіть основні характеристики конденсатора та одиниці їх виміру.
23. Вкажіть діапазон технічних характеристик конденсаторів.
24. Зобразіть ескіз конструкції змінних конденсаторів.
25. Назвіть матеріал конденсатора який найбільш суттєво впливає на його
характеристики.
26. Визначте. Яким чином на роботу конденсатора впливають діелектричні
втрати.
27. Назвіть основні характеристики котушки індуктивності, одиниці їх
виміру, діапазони значень.
28. Зобразіть ескіз котушки індуктивності та назвіть матеріали що
використовуються.

29. Які матеріали найбільш впливають на характеристики котушки
індуктивності.
30. Назвіть з якою метою використовуються дроселі.
31. Назвіть чим відрізняються високочастотний та низькочастотний
трансформатори.
32. Назвіть компоненти які відносять до напівпровідникових.
33. Поясніть принцип формування p-n переходу.
34. Поясніть принцип роботи напівпровідникового діоду.
35. Намалюйте вольт-амперну характеристику кремнієвого та германієвого
діодів. Поясніть їх особливості.
36. Намалюйте вольт-амперну характеристику стабілітрона. На ній визначте
робочу ділянку та поясніть принци п роботи стабілітрона.
37. Поясніть принцип роботи біполярного транзистора.
38. Назвіть основні схеми включення біполярного транзистора та напрями
зміщення переходів для кожної з них.
39. Намалюйте вхідні та вихідні вольт-амперні характеристики біполярного
транзистора включеного по схемі зі спільним емітером.
40. Назвіть основні властивості схем включення біполярних транзисторів.
41. Назвіть малосигнальні h параметри біполярного транзистора.
42. Поясніть принцип роботи польового транзистора з керуючим p-n
переходом.
43. Поясніть принцип роботи МДН польового транзистора.
44. Намалюйте вольт-амперну характеристику тиристора та поясніть
принцип його роботи.
45. Назвіть основні сфери застосування напівпровідникових діодів.
46. Назвіть основні сфери застосування біполярних транзисторів.

