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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи теорії
кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму
підготовки 6.170102 - «Системи технічного захисту інформації»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теорії електро- і
радіокіл, сигналів та процесів які відбуваються в сучасних системах технічного
захисту інформації.
Міждисциплінарні зв’язки: «Вища математика», «Фізика».
Дисципліна забезпечує вивчення дисциплін «Засоби приймання та
обробки інформації в системах технічного захисту інформації», «Проектування
систем захисту інформації», «Технічні засоби охорони об’єктів», «Спеціальна
техніка ОВС».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні положення, елементи і закони електричних кіл. Методи аналізу
кіл.
2. Режим синусоїдних коливань в електричних колах.
3. Передавальні функції електричних кіл. Частотні характеристики кіл.
4. Чотириполюсники і фільтри.
5. Кола з розподіленими параметрами, Довгі лінії.
6. Класифікація та моделі радіотехнічних сигналів.
7. Основи спектрального аналізу сигналів.
8. Радіосигнали та їх спектри.
9. Проходження сигналів через лінійні кола.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою навчальної дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та процесів
в системах технічного захисту інформації» є засвоєння основних законів та
положень теорії електричних кіл та сигналів, оволодіння методами аналізу та
синтезу кіл, засвоєння методів аналізу сигналів та процесів в електричних колах
пристроїв та систем технічного захисту інформації.
1.2.Основними завданнями дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та
процесів в системах технічного захисту інформації» є:
- отримання курсантами знань про властивості, характеристики та
процеси що відбуваються в пристроях систем технічного захисту інформації;
- оволодіння методами аналізу та синтезу електро- радіо кіл.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні
знати:
– основні поняття , елементи , закони і методи аналізу електричних кіл;

–
–
–
–
–

частотні і часові характеристики електричних кіл;
методи аналізу кіл в усталеному режимі синусоїдного струму;
математичні моделі сигналів та процесів;
спектри детермінованих сигналів та їх властивості;
основні сигнали які використовуються у системах технічного захисту
інформації.
вміти:
– здійснювати аналіз кіл систем технічного захисту інформації;
– розраховувати і вимірювати параметри типових радіотехнічних пристроїв
і сигналів;
– здійснювати аналіз проходження сигналів у пристроях систем технічного
захисту інформації.
На вивчення
9,5 кредити ECTS.

навчальної

дисципліни

відводиться

342

години/

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Загальні положення, елементи теорії і закони теорії
електричних кіл»
Визначення електричного кола. Електричний струм, напруга, потужність і
енергія. Пасивні і активні елементи електричних кіл. Закон Ома. Закони
ТЕМА № 2. «Основні методи аналізу кіл»
Метод еквівалентних перетворень. Методи рівнянь Кірхгофа, вузлових
напруг, накладання, еквівалентного генератора.
ТЕМА № 3. «Загальні характеристики кіл синусоїдного струму»
Основні параметри синусоїдних струмів, напруги та ЕРС. Діюче та середнє
значення. Векторне і комплексне подання синусоїдних струмів, напруги та
ЕРС.
ТЕМА № 4. «Елементи R,L,C в колах синусоїдного струму»
Елементи R,L,C в колах синусоїдного струму. Паралельне та послідовне
з’єднання R,L,C в колах синусоїдного струму. Закони Кірхгофа в комплексній
формі. Енергетичні співвідношення в кола синусоїдного струму. Трифазні кола.
ТЕМА № 5. «Вибіркові властивості електричних кіл»
Комплексні передатні функції електричних кіл. Вибіркові властивості
електричних кіл. Смуга пропускання.
ТЕМА № 6. «Послідовний коливальний контур»
Схема послідовного контуру, резонансний режим , вторинні параметри.
Комплексні передатні функції і частотні характеристики.
ТЕМА № 7. «Паралельний коливальний контур»

Схема паралельного контуру, резонансний режим, вторинні параметри.
Комплексні передатні функції і частотні характеристики. Складні паралельні
контури.
ТЕМА № 8. «Чотириполюсники»
Загальні положення. Система рівнянь прохідних чотириполюсників,
характеристичні параметри. З’єднання чотириполюсників.
ТЕМА № 9. «Електричні фільтри»
Частотні характеристики фільтрів. Фільтри другого порядку та їх схемна
реалізація. Передавальні функції фільтрів.
ТЕМА № 10. «Усталений синусоїдний режим і частотні характеристики кіл
з розподіленими параметрами»
Первинні параметри довгих ліній. Аналіз усталеного синусоїдного режиму
довгих ліній. Режими біжних і стійних хвиль.
ТЕМА № 11. «Математичні моделі сигналів та процесі»
Класифікація сигналів. Періодичні та неперіодичні сигнали. Комплексні
сигнали та спектри. Енергія та потужність сигналів. Ортогональність сигналів.
ТЕМА № 12. «Сингулярні функції та їх використання при моделюванні
детермінованих сигналів»
Одинична функція. Знакова функція. Дельта- функція.
ТЕМА № 13. «Подання сигналу у вигляді суми елементарних коливань.
Ряд Фур’є ».
Базисні системи функцій та їх властивості. Узагальнений ряд Фур’є.
Властивості рядів Фур’є.
ТЕМА № 14. «Спектри детермінованих сигналів».
Гармонічний аналіз періодичних сигналів. Спектральний аналіз
неперіодичних сигналів. Властивості перетворення Фур’є.
ТЕМА № 15. «Сигнали з амплітудною модуляцією».
Тональна АМ. Спектри АМ коливань. Енергетичні характеристики
сигналів з АМ.
ТЕМА № 16. «Радіосигнали з кутовою модуляцією».
Фазова і миттєва частота коливань. Коливання із частотною модуляцією,
Коливання із фазовою модуляцією. Спектри коливань.
ТЕМА № 17: «Радіосигнали із цифровою модуляцією».
Амплітудно-імпульстна модуляція, Амплітудна, частотна, фазова
маніпуляції.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.
Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання:
1. Що таке електричне коло?
2. Дайте визначення поняття «електричний струм». Чим чисельно
визначається електричний струм?
3. Якій роботі чисельно дорівнює напруга?
4. Який напрямок вибраний за позитивний напрямок струму?
5. Чому чисельно дорівнює ЕРС?
6. Для врахування якого явища введено поняття «взаємоіндукція»?
7. Які основні елементи використовуються в теорії кіл?
8. Чим відрізняється реальне від ідеального джерело напруги?
9. Чим відрізняється реальне від ідеального джерело струму?
10. Що розуміють під вузлом, гілкою і контуром електричного кола?
11. Дайте визначення закону Ома у загальному вигляді (для кола, яке має
опори і джерела ЕРС).
12. Як формулюється перший закон Кірхгофа?
13. Як формулюється другий закон Кірхгофа?
14. Чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному з’єднанні опорів?
15. Що таке змішане з’єднання ділянок кола?
16. Чому чисельно дорівнює потужність резистивного приймача?
17. Що розуміють під задачами аналізу та синтезу електричних кіл?
18. Який метод є найбільш загальним при вирішенні задач аналізу кіл?
19. У чому полягає суть методу рівнянь Кірхгофа?
20. За допомогою яких рівнянь можливо перевірити правильність
розрахунків за методом рівнянь Кірхгофа?
21. Які сигнали називаються регулярними?
22. Які основні параметри характеризують синусоїдальний струм?
23. В якому випадку початкова фаза синусоїдального струму позитивна?
24. Чому дорівнює середнє значення синусоїдального струму?
25. Чому дорівнює діюче значення синусоїдальної напруги?
26. Що називається спектром сигналу?
27. Що розуміють під незгасаючими та згасаючими коливаннями?
28. Що визначає логарифмічний декремент згасання?
29. Що характеризує добротність коливальної системи?
30. Що визначає коефіцієнт згасання коливальної системи?
31. Які умови виникнення вимушених коливань в електричному колі?
32. Яким чином зв’язані за фазою в колі змінного струму з опором струм і
напруга?
33. Як залежить від частоти ємнісний опір?
34. На скільки в колі змінного струму з конденсатором струм на
конденсаторі відстає або випереджає подану до нього напругу за фазою?

35. Як залежить від частоти індуктивний опір?
36. На скільки в колі змінного струму з індуктивністю струм на
індуктивності відстає або випереджає подану до неї напругу за фазою?
37. Що розуміється під резонансом у електричних колах?
38. Який опір називається хвильовим (характеристичним) опором контуру?
39. За яких умов у послідовному контурі виникає резонанс напруг?
40. За яких умов у паралельному контурі виникає резонанс струмів?
41. Частотна, фазова і перехідна характеристики диференціюючих CR - і
RL - ланцюгів. Проходження імпульсного сигналу через диференціюючий
ланцюг.
42. Інтеграція сигналу. Частотна, фазова і перехідна характеристики
інтегруючих RC - і LR - ланцюгів. Проходження імпульсного сигналу через
інтегруючий ланцюг.
43. Коливальний контур. Рівняння коливального контура і його рішення.
Резонансна крива коливального контура.
44. Основні параметри коливального контура (повне і характеристичне
опори, добротність і смуга пропускання контура). Паралельний коливальний
контур.
45. Довгі лінії. Хвилеві рівняння довгої лінії без втрат і їх рішення.
Швидкість поширення сигналу в двопровідній і коаксіальній довгих лініях.
46. Хвилевий опір довгої лінії без втрат. Формули для розрахунку
хвилевого опори двопровідної і коаксіальної довгих ліній без втрат.
47. Віддзеркалення хвиль в довгій лінії без втрат за різних умов на кінці
лінії. Коефіцієнти стоячої і такої, що біжить хвиль.
48. Стаціонарний процес в довгій лінії з втратами при гармонійному
збудженні і хвилевий опір цієї лінії. Віддзеркалення хвиль в довгій лінії з
втратами.
49.Поняття сигналу. Класифікація сигналів. Математичне опис сигналів.
Розривні функції (функція Дираку, Хевисайда, знакова функція, прямокутний
імпульс).
50. Основні характеристики неперіодичних і періодичних сигналів.
Ефективна тривалість неперіодичного сигналу.
51. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Ряд Фур'є в комплексній
формі. Властивості коефіцієнтів ряду.
52. Поняття комплексного, амплітудного і фазового спектру
периодического сигналу. Спектральні діаграми.
53. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Ряд Фур'є в
тригонометричній формі. Поняття амплітудного і фазового спектру
періодичного сигналу.
54Спектральні діаграми. Зв'язок між коефіцієнтами ряду Фур'є в
комплексній і тригонометричній формі.
55. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Претворення Фур'є,
спектральна щільність, амплітудний і фазовый спектр неперіодичного сигналу.
Властивість зв'язаної симетрії.

56.Спектральна щільність симетричних сигналів. Вираження енергії через
спектральну щільність.
56. Взаємозв'язок між спектрами періодичних і непериодических сигналів.
Ефективна ширина спектру. Ефект Гиббса.
57. Властивості перетворення Фур'є. Лінійність. Властивість часового
запізнювання/випередження сигналу.
58. Властивості перетворення Фур'є. Диференціювання сигнала.
59. Властивості перетворення Фур'є. Зміна масштабу часу. Поняття бази
сигналу.
60. Властивості перетворення Фур'є. Властивість взаимозаменяе-мости у
парі перетворень Фур'є.
61. Радіосигнали. Поняття радіосигналу. Математичнеопис радіосигналу.
Часові діаграми радіосигналу.
62. Радіосигнали. Спектр радіосигналу. Спектр простого импульсу.
63. Амплітудно-модульовані сигнали. Одинтональний амплітудномодульований сигнал, його математичне опис і часова діаграма.
Поняття коефіцієнта модуляции, його визначення по часовій діаграмі.
Перемодуляция.
64. Амплітудно-модульовані сигнали. Спектр однотонального амплітудномодульованого сигналу. Визначення коефіцієнта модуляції по спектру. Середня
потужність однотонального амплітудно-модульованого сигналу за період
модулюючого і несучого коливання.
65. Амплітудно-модульовані сигнали. Багатотональний амплітудномодульований сигнал, його математичне опис, спектр, ширина спектру, середня
потужність. Балансна і односмугова амплітудна модуляція.
66. Періодична послідовність радіоімпульсів, її математичний опис і
спектр.
67. Сигнали з кутовою модуляцією. Сигнал з одинтональною кутовою
модуляцією, його математичний опис. Девіація частоти і індекс модуляції.
68.Середня потужність сигналу з угловой модуляцією. Спектр сигналу з
тональною кутовий модуляцией при малих і великих індексах модуляції,
ширина спектру.
69. Сигнали з кутовою модуляцією. Частотна і фазова модуляция, їх
порівняльний аналіз. 23. Лінійні радіотехнічні ланцюги. Поняття лінійного
кола, лінійні елементи. Принцип суперпозиції. Поняття линейного кола з
постійними параметрами. Режими роботи ли-нейного кола.

