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Орієнтований перелік питань.

Питання за темами змістовного модуля 1 (Т1 та Т2)

1. Інформація.
2. Повідомлення.
3. Сигнал.
4. Властивості інформації як об'єкту захисту.
5. Матеріальність носія.
6. Цінність інформації.
7. Синтаксична міра кількості інформації.
8. Семантична міра кількості інформації.
9. Класифікація демаскуючих ознак.
10. Класифікація і демаскуючі ознаки сигналів.
11. Джерела і носії інформації.
12. Функціональні сигнали.
13. Сторонні випромінювання.
14. Структура систем ПІ; основні складові та їх роль.
15. Що таке модем?
16. Що таке кодек?
17. Результат  перетворення  повідомлення  неелектричної  природи  в  електричний
сигнал.
18. Як задається модель дискретного повідомлення без пам’яті?
19. Як задається модель дискретного повідомлення з пам’яттю?
20. Які ймовірності необхідно знати для опису джерела з пам’яттю?
21. Як задається модель безперервного повідомлення?
22. Що являється показником достовірності прийому дискретного повідомлення?
23. Що являється показником якості прийому безперервного повідомлення?
24. Як задається модель дискретного джерела з пам’яттю?
25. Як задається модель дискретного джерела без пам’яті?
26. .Що собою являє та який має вигляд безперервний випадковий сигнал?
27. Пояснити, що таке дискретизований сигнал
28. Пояснити, що таке дискретний сигнал
29. Що собою являє та який має вигляд квантований випадковий сигнал?
30. Що собою являє та який має вигляд цифровий сигнал?
31. Поясніть суть теореми Котєльнікова.
32. Сформулювати теорему Котєльникова стосовно випадкових сигналів
33. У  чому  полягають  труднощі  застосування  теореми Котельникова по
відношенню до реальних сигналів?
34. Що  треба  здійснити  перед  дискретизацією  для  того,  щоб  реальний  сигнал
можна було перетворювати у відповідності до теореми Котєльнікова?
35. Поясніть  процедуру  відновлення  безперервного  процесу  на  основі  його
дискретних відліків.
36. Як оцінити середній квадрат помилки дискретизації?
37. Як знайти середній квадрат помилки, що виникає із-за обмеження спектру на
вході АЦП?
38. Квантування сигналів. 
39. Поясніть появу шуму при квантуванні.
40. Як оцінити середній квадрат  помилки квантування?
41. Що таке норма сигналу?
42. Що таке метрика?
43. Визначити норму сигналу, заданого відліками S = 1,3,4,5



44. Визначити метрику для випадку:
45. S1 = 0,1,4,5,
46. S2 = 1,2,2,1.
47. Як визначити метрику сигналу для N-мірного лінійного простору?
48. На що вказує величина косинусу кута між векторами сигналів?
49. Як визначити метрику сигналу для функціонального простору?
50. Що таке АКФ?
51. Що таке коефіцієнт взаємної кореляції?
52. Що таке інтервал автокореляції.?
53. Що таке дисперсія?
54. Що характеризує безперервне повідомлення як функцію часу?
55. Що таке білий гаусовський шум
56. Відобразити автокореляційну функцію БГШ
57. Відобразити частотний спектр БГШ
58. Відобразити  одномірну  щільність  розподілу  ймовірності  миттєвих  значений
БГШ.
59. Відобразіть  рівномірну  одномірну  щільність  розподілу  ймовірностей  миттєвих
значень випадкового процесу.
60. Пояснити смисл теореми Вінера-Хінчина.
61. Що таке об’єм сигналу?
62. Що таке база сигналу?
63. Що таке складний сигнал?
64. Що таке простий сигнал?
65. Яким чином може бути сформований складний сигнал?
66. Що таке вузькосмуговий сигнал?
67. Що таке широкосмуговий сигнал?
68. Поясніть різницю між складним та широкосмуговим сигналом.
69. Види модуляції при застосуванні гармонічного сигналу-носія.
70. Види модуляції при застосуванні сигналу-носія у вигляді послідовності імпульсів.
71. Що таке односмугова модуляція з частково подавленою несучою?
72. Що таке безперервний канал
73. Як визначаються математичні моделі дискретних каналів 
74. Про що свідчить відмінність від одиниці умовної ймовірності p(ai/yj)? 
75. Про що свідчить рівність одиниці умовної ймовірності p(ai/yj)? 
76. Що таке двійковий симетричний канал
77. Що таке двійковий несиметричний канал
78. Що таке канал з пам’яттю?
79. Що таке канал без пам’яті?
80. Що таке стаціонарний канал?
81. Що таке нестаціонарний канал?
82. Як описується вплив на сигнал лінійного каналу з параметрами, що змінюються,  
83. Класифікація каналів за призначенням.
84. Класифікація каналів за частотою.
85. Класифікація каналів за видом сигналу на вході та виході.
86. Класифікація каналів за фізичною природою сигналу-носія.
87. Класифікація каналів за середовищем.
88. Як довжина хвилі пов’язана з частотою?
89. Що таке  безперервний  гаусовський  канал;  чим  він  відрізняється  від  ідеального
каналу?
90. Що таке гаусовський канал з випадковою початковою фазою?
91. Що  таке  гаусовський  канал  з  випадковою  початковою  фазою  та  випадковою
амплітудою?



92. Що таке гаусовський канал з лінійними спотвореннями?
93. Що таке гаусовський канал з нелінійними спотвореннями?
94. Що таке ємність каналу?
95. Які  складові  входять  до  дискретного  каналу  (на  прикладі  структурної  схеми
системи ПІ)?
96. Що таке канал закритого типу?
97. Що таке проводовий канал?
98. Що таке хвильоводний канал?
99. Що таке радіоканал?
100. Що таке оптичний канал?
101. Що таке інфрачервоний канал?
102. Що таке радіорелейний канал?
103. Що таке супутниковий канал?
104. Що таке іоносферний канал, яку і чому він може забезпечувати дальність зв’язку?
105. Що таке канал ДТР; яку і чому він може забезпечувати дальність зв’язку?
106. Що таке дальність прямої видимості та як вона визначається у оптичному діапазоні
(або за межами атмосфери у радіодіапазоні)?
107. Що таке дальність прямої видимості та як вона визначається у радіодіапазоні при
наявності нормальної рефракції?
108. Поясніть структуру супутникового каналу при застосуванні геостаціонарних ШСЗ.
109. Поясніть  структуру  супутникового  каналу  при  застосуванні  високоеліптичних
ШСЗ.
110. Поясніть  структуру  супутникового  каналу  при  застосуванні  низькоорбітальних
ШСЗ.
111. Чим відрізняються і чим схожі спотворення і завади в каналах передачі інформації.
112. Чим обумовлені лінійні спотворення.
113. Чим обумовлені детерміновані лінійні спотворення 
114. Чим обумовлені випадкові лінійні спотворення 
115. Що таке дискретне розсіювання?
116. Що таке дисперсне розсіювання?,
117. Що є загального між дискретним та дисперсним розсіюванням?
118. Чим відрізняються дискретне та дисперсне розсіювання?
119. Нелінійні спотворення та їх наслідки.
120. Яка користь може бути від нелінійних спотворень?
121. Які види завад існують?
122. Параметри завад?
123. Що таке внутрішні завади ?
124. Що таке тепловий шум?
125. Що таке дробовий шум?
126. Що поєднує і що відрізняє тепловий та дробовий шуми?
127. Що таке білий гаусовський шум?
128. Зовнішні завади; їх різновиди.
129. Що поєднує і що відрізняє ненавмисні та навмисні завади?
130. Природні завади.
131. Атмосферні завади; їх джерела та характеристики.
132. Космічні завади.
133. Завади від земної поверхні.
134. Які із природніх завад більше впливають на стільниковий зв’язок?
135. Міжсистемні завади; їх відмінності від внутрішньосистемних завад.
136. Промислові завади.
137. Завади від сторонніх радіозасобів.
138. Навмисні завади; їх роль в інформаційних системах.



139. Шумоподібні завади.
140. Схожість та відмінність загороджувальних і вузькосмугових завад.
141. Схожість та відмінність вузькосмугових і прицільних завад.
142. Імітуючі завади та їх вплив на захищеність ІКС.

Питання за темами змістовного модуля 2 (Т3 та Т4).

1. Що  мають  загального  і  чим  відрізняються  інформація  і  повідомлення,
повідомлення і інформація, інформація і сигнал?
2. Кількість інформації і невизначеність.
3. Вимоги до міри кількості інформації.
4. Одиниці вимірювання кількості інформації.
5. Взаємна інформація дискретних повідомлень.
6. Довести властивість взаємності інформації.
7. Ентропія і надлишковість повідомлень.
8. Ентропія джерела дискретних повідомлень.
9. Властивості ентропії.
10. Максимальна ентропія.
11. Середня взаємна інформація дискретних повідомлень.
12. Інформаційна продуктивність джерела.
13. Умовна середня взаємна інформація дискретних повідомлень
14. Умовна ентропія джерела дискретних повідомлень.
15. Інформаційні характеристики двійкового джерела.
16. Середня взаємна інформація на виході двійкового каналу.
17. Швидкість передачі інформації по дискретному каналу.
18. Пропускна здатність дискретного каналу із завадами.
19. Пропускна здатність ідеального дискретного каналу.
20. Теорема Шенона про кодування для дискретного джерела і каналу.
21. Що таке надлишковість джерела?
22. На що вказує і в яких межах змінюється коефіцієнт стиснення?
23. На що вказує і в яких межах змінюється надлишковість?
24. Чи можна стискати повідомлення при надлишковості нуль?
25. Чи  можна  стискати  повідомлення  при  надлишковості  1  і  яку  значність  слова
отримаємо у такому випадку?
26. Яке значення має власна ентропія джерела при К = 0?
27. Яке значення має власна ентропія джерела при К = 1?
28. Смисл економного кодування.
29. Мета і роль економного кодування.
30. Основна теорема К. Шенона про кодування у відсутності завад.
31. Метод Фано-Шенона.
32. Взаємна інформація безперервних повідомлень.
33. Диференціальна ентропія безперевної випадкової величини.
34. Умовна диференціальна ентропія.
35. Епсилон-ентропія джерела.
36. Прикладне значення епсилон-ентропії.
37. Епсилон-продуктивність джерела.
38. Узгодження джерел і каналів.
39. Пропускна здатність безперервного каналу з нескінченною смугою пропускання.
40. Пропускна здатність безперервного гаусовського каналу із завадами.
41. Теорема Шенона про кодування для безперервного джерела і каналу.
42. Як виглядає формула Шенона для пропускної здатності безперервного каналу? При
яких умовах вона справедлива і що означають величини, які там враховані?



43. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо температура
середовища  та  приймача  зросте  при  незмінних  інших  параметрах  системи?  Пояснити
причини.
44. Що відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  шум при
фіксованій  його  дисперсії  стане  відмінний  від  БГШ  за  розподілом.  Інші  параметрів
системи залишаються незмінними? Пояснити причини.
45. Що відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  щільність
ймовірності  сигналу  стане  відмінною  від  нормального  закону  при  фіксованій  його
дисперсії і незмінних інших параметрах системи? Пояснити причини.
46. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо спектральна
щільність потужності шуму зросте при незмінних інших параметрах системи? Пояснити
причини.
47. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо спектральна
щільність  потужності  шуму  зменшиться  при  незмінних  інших  параметрах  системи?
Пояснити причини.
48. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  енергія
сигналу зменшиться при незмінних інших параметрах системи? Пояснити причини.
49. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  енергія
сигналу зросте при незмінних інших параметрах системи? Пояснити причини.
50. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  ширина
спектру сигналу і  смуга каналу зменшаться при незмінних інших параметрах системи?
Пояснити причини.
51. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  ширина
спектру сигналу і смуга каналу збільшаться при незмінних інших параметрах системи?
Пояснити причини.
52. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  ширина
спектру сигналу збільшиться, а смуга пропускання каналу та інші параметри системи не
зміняться? Пояснити причини.
53. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  ширина
спектру сигналу зменшиться, а смуга пропускання каналу та інші параметри системи не
зміняться? Пояснити причини.
54. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  смуга
пропускання  каналу  збільшиться  при  незмінних  інших  параметрах  системи  і  ширині
спектру сигналу? Пояснити причини.
55. Що  відбудеться  з  пропускною  здатністю  безперервного  каналу,  якщо  смуга
пропускання  каналу  зменшиться  при  незмінних  інших  параметрах  системи  і  ширині
спектру сигналу? Пояснити причини.
56. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо відстань між
абонентами збільшиться при незмінних інших параметрах системи? Пояснити причини.
57. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо відстань між
абонентами зменшиться при незмінних інших параметрах системи? Пояснити причини.
58. Що відбудеться з пропускною здатністю безперервного каналу, якщо температура
середовища та приймача зменшиться при незмінних інших параметрах системи? Пояснити
причини.

Питання за темами змістовного модуля 3 (Т5 та Т6).

1. Коди, способи представлення кодів, поняття про кодування.
2. Що розуміють під кодуванням у широкому та у вузькому смислі?
3. Що називають кодом?
4. Основні параметри кодів.



5. Різновиди кодів.
6. Цілі кодування.
7. Кодування для каналу без шумів. 
8. Мета і принципи побудови завадостійких (коректувальних) кодів. 
9. Класифікація, коректувальні властивості і показники якості завадостійких кодів. 
10. Блочні циклічні та каскадні коди. 
11. Ланцюгові коди. 
12. Алгоритми та пристрої кодування і декодування. 
13. Підвищення достовірності передачі інформації на основі коректувального кодування. 
14. Відстань Хемінга і як вона розраховується?
15. За якими ознаками класифікують коди?
16. Як класифікуються коди за величиною m?
17. Як класифікуються коди за основою?
18. Як класифікуються коди за величиною n?
19. Як класифікуються коди за значністю?
20. Як класифікуються коди за порядком передачі символів у часі?
21. У чому різниця між паралельним та послідовним кодом?
22. Як класифікуються коди за вагою?
23. Що таке одиничний код?
24. Що таке багатопозиційний код?
25. Що таке код Грея?
26. Що таке код з постійною вагою?
27. Що таке код з перевіркою на парність?
28. У  чому  суть  рівномірного  та  нерівномірного  кодування?  Дати  порівняльну
характеристику.
29. Позиційні коди.
30. Непозиційні коди.
31. Составні коди.
32. Рефлексні коди.
33. Що таке завадостійкий код?
34. Що лежить в основі завадостійкого кодування?
35. Кодова відстань і як вона визначається.
36. Яке максимальне (мінімальне) значення може мати відстань Хемінга?
37. Яке максимальне (мінімальне) значення може мати кодова відстань ?
38. Яке максимальне (мінімальне) значення може мати кратність помилки у блочному (n,
k) коді?) коді?
39. Що таке блочний код?
40. Що таке безперервний код?
41. Які коди звуть систематичними?
42. Що таке кратність помилки?
43. Що таке вектор помилки?
44. Що таке поліном помилки?
45. Яка різниця між вектором помилки і поліномом помилки?
46. Що загального між вектором помилки і поліномом помилки?
47. Яку максимальну ступінь може мати поліном помилки при відомій значності коду?
48. Яку мінімальну ступінь може мати поліном помилки?
49. На що вказує кількість ненульових членів поліному помилки?
50. На що вказує кількість нульових членів поліному помилки?
51. На що вказують ступені ненульових членів поліному помилки?
52. Вкажіть зв’язок кодової відстані з кратністю помилок, що виявляються.
53. Поясніть зв’язок кодової відстані з кратністю помилок, що виправляються.



54. Довести теоретично, що залишок від ділення A(x)xr на P(x), доданий за модулем 2 до
A(x)xr, утворює поліном, який ділиться на P(x) без залишку.
55. Яким вимогам повинні задовольняти базові комбінації лінійного коду?
56. Що таке примітивний код?
57. Що таке рівнодоступний код?
58. Яку функцію виконує кодер каналу?
59. Яку функцію виконує кодер джерела?
60. Як представляють числа у системі залишкових класів?
61. Як  визначити  кількість  перевірочних  розрядів  у  кодовій  комбінації  завадостійкого
рівномірного блочного коду?
62. Як визначити ступінь утворюючого поліному циклічного коду?
63. Які поліноми можуть застосовуватись у якості утворюючих?
64. Побудова кодерів (декодерів) циклічних кодів.
65. Структура утворюючої матриці лінійного (n,k) коді?) коду при розташуванні інформаційних
розрядів на початку ( у кінці) кодового слова.
66. Як пов’язані між собою утворююча та перевірочна матриці лінійного коду?
67. Як можна задати лінійний код?

Питання за темами змістовного модуля 4 (Т7 та Т8).

1. Оптимальне розрізнення дискретних сигналів як статистична задача.
2. Критерій мінімуму середнього ризику.
3. Критерій оптимального спостерігача.
4. Критерій максимуму відношення правдоподібності.
5. Функціонал відношення правдоподібності.
6. Прийом і відмінність сигналів з використанням кореляційних схем.
7. Прийом і відмінність сигналів з використанням узгоджених фільтрів.
8.  Прийом дискретних сигналів з випадковою початковою фазою.
9. Види модуляції, що використовуються при передачі дискретних повідомлень.
10. Відносна фазова модуляція.
11. Способи формування опорної напруги при когерентному прийомі ФМ сигналів.
12. Двократна відносна фазова модуляція.
13. Потенційна завадостійкість при прийомі сигналів з повністю відомими параметрами.
14. Імпульсна характеристика узгодженого фільтру.
15. Показники якості некогерентного прийому.
16. Реальна завадостійкість систем з АМ, ЧМ, ФМ.
17. Потенційна завадостійкість систем з АМ, ЧМ, ФМ.
18. Показники якості прийому безперервних сигналів.
19. Структура системи обробки безперервних сигналів і вимоги до її параметрів.
20. Що таке середній ризик?
21. Що таке апріорна щільність розподілу ?
22. Що таке  апостеріорна щільність розподілу ?
23. Чим відрізняється кореляційна та фільтрова обробка
24. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  спектральна
щільність шуму зросте? Пояснити причини.
25. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  спектральна
щільність шуму зменшиться? Пояснити причини.
26. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  потужність
сигналу зросте? Пояснити причини.
27. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  потужність
сигналу зменшиться? Пояснити причини.



28. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з ФМ до сигналу з АМ? Пояснити причини.
29. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з ФМ до сигналу з ЧМ? Пояснити причини.
30. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з ЧМ до сигналу з АМ? Пояснити причини.
31. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з ЧМ до сигналу з ФМ? Пояснити причини.
32. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з АМ до сигналу з ЧМ? Пояснити причини.
33. Що  відбудеться  з  достовірністю  передачі  двійкових  символів,  якщо  перейти  від
сигналу з АМ до сигналу з ФМ? Пояснити причини.
34. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з ФМ до сигналу з АМ? Пояснити причини.
35. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з ФМ до сигналу з ЧМ? Пояснити причини.
36. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з ЧМ до сигналу з АМ? Пояснити причини.
37. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з ЧМ до сигналу з ФМ? Пояснити причини.
38. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з АМ до сигналу з ЧМ? Пояснити причини.
39. Що  відбудеться  з  дальністю  зв’язку  при  передаванні  двійкових  символів,  якщо
перейти від сигналу з АМ до сигналу з ФМ? Пояснити причини.
40. Показник якості систем обміну інформацією.
41. Призначення і характеристики багатоканальних систем ПІ.
42. Багатоканальні системи ПІ з кодовим розділенням каналів.
43. Багатоканальні системи ПІ з частотним розділенням каналів.
44. Багатоканальні системи ПІ з часовим розділенням каналів.

P.S.  Перелік  типових  задач  буде  надано  студентам  окремо.  Задачі
відповідають тим, які розглядаються у практичних та лабораторних заняттях.

Екзаменатор Астапеня В. М.

Завідувач кафедри Бурячок В. Л.



Додаток

Типові задачі з тем 1 та 2.

ДОПОЛНИТЬ ПО ПЗ И Лб

1. Визначити інтервал дискретизації голосового сигналу, який поступає з виходу СТК і підлягає
реєстрації у цифровій формі

2. Визначити  інтервал  дискретизації  радіосигналу  з  середньою  частотою  2  МГц,  який
застосовується для передачі первинного сигналу з шириною спектру 4 кГц.

3. Визначити  необхідну  розрядність  АЦП  (nnАЦП)в  системі,  де  оброблюється  однополярний
сигнал,  амплітуда  якого  може  досягнути  2В;  припустима  амплітуда  шуму  квантування
складає 1,17мВ.

4. Визначити необхідну розрядність АЦП в системі, де оброблюється сигнал, амплітуда якого
може  приймати  значення  у  межах  від  -1,5  до  +1,5  В,  середньостатистична  амплітуда
адитивного фонового шуму, який супроводжує сигнал, складає 25·10-3В.

5. Яку  форму  АЧХ  та  частоту  зрізу  повинен  мати  фільтр  на  вході  АЦП,  якщо
перетворенню у цифровий сигнал підлягає послідовність відеоімпульсів, мінімальна
тривалість яких може становити 100мкс.

6. Представити у десятирзрядному двійковому коді  числа 1030 та 123 і  визначити ступінь
ортогональності цих двійкових повідомлень.

7. Викристовуючи  векторне  представлення  сигналів  довести  ортогональність  функцій
Sin та Cos, взявши їх відліки на інтервалі 0…2π включно з кроком 0,25π.

Визначити ступінь ортогональності  вашого прізвища та імені, представивши

їх  відповідно  двома  кодовими  комбінаціями  десяткового  коду,  значення

розрядів яких дорівнюють номерам відповідних літер в українському алфавіті

(nз  урахуванням  Ґ).  Ці  комбінації  вважати  набором  проекцій  відповідних

векторів.

8. Радіостанція метрового діапазону забезпечує можливість приймати її  передачі  на площі
5000км2 . Визначити висоту щогли, на якій знаходиться її антена.

9. На  якій  відстані  у  степовій  місцевості  спостерігач  може  побачити  світло  ліхтаря,  який
знаходиться на висоті 5м.



10. Визначити  необхідну  висоту  щогл  для  розміщення  антен  радіорелейних  станцій,  що
утворюють канал зв’язку довжиною 160 км; кількість проміжних станцій 3; всі щогли мають
однакову висоту.

11. Доведіть розрахунками, що радіоканал ДТР може забезпечуватись зв’язок на відстані до
800км.

12. Які значення мають і як звуться частоти, довжина хвиль яких лежить у межах 10см…100см?

13. Розрахувати  граничні  довжини  хвиль  діапазонів  низьких  та  ультрависоких  частот  і
визначити у скільки разів відрізняється довжина хвилі цих діапазонів?

14. Як  звуться  хвилі  діапазону  частот  3...30  ГГц  (n…….кГц;……….МГц)  (nдовести  шляхом
розрахунку)?

15.  При використанні 8-ми разрядного АЦП здійснюється передача мовного сигналу, значення
відліку якого дорівнює кількості літер у Вашому імені +200. Відобразити графічно процес
передачі такого повідомлення із застосуванням ШІМ (nАІМ; ЧІМ; КІМ).

16.  При  використанні  10-ти  розрядного  АЦП  здійснюється  передача  мовного  сигналу,
значення  відліку  якого  дорівнює  Вашому  номеру  у  списку  групи  +100.  Відобразити
графічно процес передачі такого повідомлення із застосуванням ЧМ.

17.  При використанні 8-ми разрядного АЦП здійснюється передача мовного сигналу, значення
відліку якого дорівнює кількості літер у Вашому імені +120. Відобразити графічно процес
передачі такого повідомлення із застосуванням АМ (nФМ; ДВФМ; ЧМ).

Визначити  спектральну  щільність  потужності  теплового  шуму  (у
радіодіапазоні) при кімнатній температурі (при температурі – 100° та +100°за
Цельсієм).

Визначити  потужність  теплового  шуму  на  вході  приймача,  смуга
пропускання якого становить 100 (500; 800)кГц; 1 (2; 5; 10; 500)МГц; 1 (2,4;
5; 10)ГГц, при кімнатній температурі.

Визначити  потужність  сумарного  шуму  з  приблизно  рівномірною
спектральною  щільністю  потужності  на  вході  приймача  NΣ =  20мкВт/Гц.
Смуга пропускання приймача становить 100 (500)кГц; 1 (2; 5; 10; 500)МГц; 1
(2,4; 5; 20)ГГц, при кімнатній температурі.

ДОПОЛНИТЬ ПО ПЗ И Лб

Типові задачі з тем 3 та 4.



1. Яка кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом при Pпом  = 0,5
? Що це означає?

2. Яка кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом при P(0) = 0,2
та Pпом  = 0 ?

3. Яка кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом при P(0) = 0,2
та Pпом  = 1 ? Що це означає?

4. Яка кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом при P(0) = 0,2
та Pпом  = 0,2?

5. Яка максимальна кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом
при Pпом  = 0 ? Що це значає?

6. Яка максимальна  кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом
при Pпом  = 1 ? Що це означає?

7. Яка кількість інформації буде передана двійковим симетричним каналом при P(0) = 0,5
та Pпом  = 0,2? Пояснити результат.

Розрахувати ентропію двійкового  стаціонарного  джерела без  пам’яті  та
побудувати її графік при наступних значеннях ймовірності символу 0:

Р(0) = 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1.

Визначити величину ймовірності символів 0 та 1 і надлишковість джерела
при умові, що ентропія двійкового джерела дорівнює 1 біт/стан.

Назвіть величину ймовірності символів 0 та 1  і надлишковість джерела
при умові, що ентропія двійкового джерела дорівнює 0 біт/стан.

Визначити величину ймовірності символів 0 та 1 і надлишковість джерела
при умові, що ентропія двійкового джерела дорівнює 0,72.

8.
9. Визначити середню кількість інформації, що приходиться на кожне повідомлення для

наступних випадків:
а) P(x1) = 0,2;  P(x2) = 0,1;  P(x3) = 0,3;  P(x4) = 0,25;  P(x5) = ……;

б) P(x1) = 0,2;  P(x2) = 0,2;  P(x3) = 0,4;  P(x4) = 0,25;  P(x5) = ……;

в) P(x1) = 0,4;  P(x2) = 0,1;  P(x3) = 0,3;  P(x4) = 0,15;  P(x5) = ……;

г) P(x1) = 0,2;  P(x2) = 0,4;  P(x3) = 0,3;  P(x4) = 0,05;  P(x5) = ……;

д) P(x1) = 0,1;  P(x2) = 0,1;  P(x3) = 0,3;  P(x4) = 0,25;  P(x5) = …….

Визначити ентропію системи з 5 незалежних подій для таких умов:

а) P(a1)=P( a2 )=P(a3)=P(a4 )=0 ,01 ;

б) P(a1 )=P( a2 )=. .. .=P(a4 )=0,1 .

Визначити методом А (методом Б)  кількість інформації  у  повідомленні
(слові)  Iсл,  яке складається з 5 (6; 7; 9; 10) літер (символів), вважаючи, що
алфавіт мови складається з 32 літер і всі вони рівноймовірні.

Визначити ймовірності станів, при яких ентропія джерела із 5 (4; 6; 8; 10;
12;  16;  20;  40;  50;  80;  100)  станів,  досягає  максимуму.  Яка  величина
надлишковості джерела?



Визначити  кількість  інформації,  яка  міститься  в  Вашому  прізвищі,
імені та по батькові, та надлишковість при умові: а) всі літери рівноймовірні;
б)  при  реальній  нерівноймовірності  та  відсутності  взаємоз’вязків;  в)  при
реальній нерівноймовірності та наявності  взаємоз’вязків на глибину 2 (3; 8)
літер.

Визначити максимальну кількість інформації, яка міститься у: а) pin-
коді  банківської  картки;  б)  телефонному  номері.  Вважати  символи  на
кодових позиціях рівноймовірними.

Визначити  максимальну  кількість  інформації,  яка  міститься  у
державному  номерному  знаку  автомобілів  України  (для  сучасної  та
попередньої  модифікації).  (Застосування  цифр  основної  частини  номера
вважати  рівноймовірним;  літери  використовуються  ті,  що  співпадають  з
латинським  написанням;  розподіл  літер  ймовірностей теж  вважати
рівномірним.)

10. Визначити надлишковість алфавіту двійкового джерела, що видає повідомлення “0” і
“1” незалежно при умові, що:

а) Р(0) = 0,1;  б) Р(0) = 0,2;  в) Р(0) = 0,3;  г) Р(0) = 0,4;  д) Р(0) = 0,25;  е) Р(0) = 0,01; ж) Р(0) = 0,02;

з) Р(0) = 0,04  і) Р(0) = 0,05;  к) Р(0) = 0,5.

11. Визначити ентропію повідомлення із п’яти літер, якщо загальне число літер в алфавіті
дорівнює 33 і всі літери та повідомлення рівноймовірні.

Яке значення має власна ентропія джерела при К = 0,5, якщо джерело
має 5 (4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 40; 50; 80; 100) станів?

Слово складається із 5 (6; 8; 9; 10; 12) літер; надлишковість джерела 0,8
(0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0). Скількома літерами можна представити це
слово?

12. Безперервна  величина,  що  вимірюється,  змінюється  у  межах  від  0x до  0x +а і
розподілена рівноймовірно. Знайти диференційну ентропію даної величини.

13. Визначити пропускну здатність безпреревного каналу з  завадами типу білого шуму.
Смуга каналу 1000 Гц; потужність сигналу 4 Вт, спектральна щільність потужності шумів

32 10шN
 

Вт/Гц.
14. При передачі безперервного повідомлення з шириною спектру 50 Гц відбувається його

перетворення в цифровий сигнал;  квантування по рівню має 64 градації.  Визначити
продуктивність джерела.

10. Виконати дослідження інформаційних характеристик дискретного джерела і каналу при

таких умовах.

По  дискретному  стаціонарному  симетричному  каналу  без  пам’яті  передаються

повідомлення x1, x2, ... xN  Їх ймовірності та ймовірність помилки при передачі , а також тривалість

сигналу, який використовується для передачі кожного із повідомлень, надані, як оди з можливих

прикладів, у таблиці 1.

Таблиця 1



Вариант P(x1) P(x2) P(x3) P(x4) P(x5) Тривалість

посилки

(nТпос)

Pпом

2 P(x1) = 0,5  P(x2) = 0,1  P(x3)  =

0,15

 P(x4) = 0,05  P(x5) = ……. 1нс 0.1

10.1. Визначити (nі пояснити чому змінилися):

власну ентропію джерела,

максимальну ентропію джерела,

надлишковість джерела,

швидкість передачі інформації при наявності завад,

швидкість передачі інформації при відсутності завад,

пропускну здатність каналу при наявності завад,

пропускну здатність каналу при відсутності завад.

10.2  Визначити  (nі  пояснити  чому  змінилися  або  не  змінилися)  ці  величини  після

перерозподілу ймовірності повідомлень таким чином, що величина ймовірності найбільш

ймовірного  повідомлення  залишається  незмінною,  а  решта  повідомлень  стають

рівноймовірними.

10.3 Визначити (nі пояснити чому змінилися або не змінилися) ці величини після збільшення

(nзменшення) ймовірності помилки на 0,1, в умовах першого варіанту ймовірностей станів.

Теми 5,6 Здійснити розрахунки при  розв’язанні таких задач.

1. Яку  розрядність  повинен  мати  кодер  джерела  при  представленні  у  двійковому  коді
алфавіту із 26 (n56; 72; 112; 135;190; 220; 236; 350; 510; 513; 565; 1000; 1023; 1300) символів?

2. Яку розрядність повинен мати кодер джерела при представленні у коді за основою 3 (n4; 5;
8; 16) алфавіту із 26 (n56; 72; 112; 135;190; 220; 236; 350; 510; 513; 565; 1000; 1023; 1300)
символів?

3. Яку  мінімальну  розрядність  повинен  мати  двійковий  код  у  системі  дистанційного
управління  вибором номеру  телевізійного  каналу,  якщо  кабельна  мережа  телебачення
транслює до 150 (n250; 120; 60; 30) каналів?

4. Представити у одиничному коді число 9 (n12; 15; 8; 13).

5. Записати у вигляді поліному за основою 2 (n3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) число 9 (n19; 15;  8; 13; 25; 52;
65; 72; 121; 130).



6. Представити у двійковому коді числа 9 (n19; 15;  8; 13; 25; 52; 65; 72; 121; 130; 250; 312; 500;
502; 510; 1023).

7. Представити у шістнадцятковому коді числа 9 (n19; 15;  8; 13; 25; 52; 65; 72; 121; 130; 190;
220; 236; 350; 510; 513).

8. Представити у вісімковоиу коді числа 9 (n19;  15;  8; 13; 25; 52; 65; 72)

9. Представити у двійково-десятковому коді числа 9 (n19  15  8 13 25 (n52; 65; 72;

10. Представити у коді Грея числа від 1 до 8 (n16; 32).

11. Визначити  необхідну  величину  ваги  коду  з  постійною  вагою  при  значності  n =7  і
необхідності передавати інформацію про 30 (n20; 25; 40) подій.

12. Визначити відстань Хемінга між комбінаціями, якими представляються у двійковому коді
за номером літери у алфафіті (nу коді МТК №2) послідовності літер АБ і ВД.

13. Визначити відстані Хемінга між комбінаціями, якими представляються у двійковому коді за
номером літери у алфафіті (nу коді МТК №2; у коді ASCII; у коді KOI-7; у коді KOI-8) літери
Ваших ініціалів.

14. Порівняти можливості щодо виявлення та виправлення помилок кодів, що мають кодові
відстані 4 та 5 (n5 та 6; 6 та 7; 7 та 8; 8та 9; 9 та 10).

15. Перевірити  наявність  помилки  при  прийомі  кодової  комбінації  1010101.  Утворюючий
поліном має вигляд P(nx) = x3 + x2 + 1.

16. Визначити  вигляд  інформаційної  комбінації,  яка  повинна  видаватися  у  декодер
отримувача  інформації,  при  прийомі  кодової  комбінації  виду  1011100,  що  належить
завадостійкому циклічному коду, заданому поліномом P(nx) = x3 + x2 + 1.

17. Визначити, чи буде виявлена помилка, поліном якої має вигляд E(nx) = x2 + 1, декодером
циклічного коду, заданого поліномом P(nx) = x4 + x2 + x + 1.

18. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду, який повинен забезпечити
виявлення помилок  кратності  2  (n3;  4;  5;  6;  7;  8;  9)  при довжині  інформаційної  частини
двійкового слова 4 (n5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12).

19. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду, який повинен забезпечити
виявлення помилок кратності  2 (n3;  4; 5;  6;7; 8; 9) при n = 8 (n10; 12; 16; 20; 32;  40; 64)
символів.



20. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду, який повинен забезпечити
виправлення помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6;7) при довжині інформаційної частини слова
4(n5;6;7;8;9;10;11;12).

21. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду, який повинен забезпечити
виправлення помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6) при при n =  8 (n10; 12; 16; 20; 32;  40; 64))
символів.

22. Відобразити  у  тримірному  просторі  розташування  кодових  комбінацій  двійкового
тризначного коду; пояснити, які кодові комбінації доцільно використовувати для передачі
повідомлень  1 та  0 і  які  при  цьому  можливості  буде  мати  код  щодо  виявлення  та
виправлення помилок.

Задачі підвищеної складності.

23. Представити у непозиційному коді (nу системі залишкових класів) число 9 (n19; 15; 81; 103;
240; 325; 415).

24. Визначити  розмірність  породжуючої  матриці  (nn;  k) коду, який повинен забезпечити)  коду, який  повинен  забезпечити
виявлення помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6;7; 8; 9) при довжині інформаційної частини слова
4(n5;6;7;8;9;10;11;12).

25. Визначити  розмірність  породжуючої  матриці  (nn;  k) коду, який повинен забезпечити)  коду, який  повинен  забезпечити
виправлення  помилок  кратності  2  (n3;  4;  5;  6;7;  8;  9)  при  довжині  кодового  слова
4(n5;6;7;8;9;10;11;12).

26. Визначити  розмірність  породжуючої  матриці  (nn;  k) коду, який повинен забезпечити)  коду, який  повинен  забезпечити
виправлення помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6;7) при довжині інформаційної частини слова
4(n5;6;7;8;9;10;11;12).

27. Визначити  розмірність  породжуючої  матриці  (nn;  k) коду, який повинен забезпечити)  коду, який  повинен  забезпечити
виправлення помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6;7) при n =8 (n10; 11; 12; 16; 20; 32).

28. Двійкове число має вигляд А = 100110 (n011101; 111010; 101101; 111001; 110010; 101011);
породжуюча підматриця лінійного коду

Р = 

‖

1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0

‖

.



Визначити вигляд породжуючої матриці, при необхідності розміщення інформаційних розрядів

на  початку  (nу  кінці)  кодової  комбініції,  вигляд  кодової  комбініції,  що  буде  сформована

кодером, відносну швидкість, надлишковість коду та кратність помилок, які він може виявляти.

29. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду та вибрати можливий до
застосування утворюючий поліном при умові, що код повинен забезпечувати виявлення
помилок  кратності  2  (n3;  4;  5;  6;7;  8;  9)  при  довжині  інформаційної  частини  слова
4(n5;6;7;8;9;10;11;12).

30. Визначити ступінь утворюючого поліному циклічного (nn; k) коду, який повинен забезпечити) коду та вибрати можливий до
застосування утворюючий поліном при умові, що код повинен забезпечувати виправлення
помилок кратності 2 (n3; 4; 5; 6;7) при довжині інформаційної частини слова 4(n5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12).

31. Відобразити  у  тримірному  просторі  розташування  кодових  комбінацій  двійкового
тризначного коду; пояснити, які кодові комбінації доцільно використовувати для передачі
повідомлень  1;  2;  3;  4 і  які  при  цьому можливості  буде  мати  код  щодо  виявлення та
виправлення помилок.

32. Відобразити  у  двомірному  просторі  розташування  кодових  комбінацій  двійкового
двозначного коду; пояснити, які кодові комбінації доцільно використовувати для передачі
повідомлень  1;  2 і  які  при  цьому  можливості  буде  мати  код  щодо  виявлення  та
виправлення помилок.

33. Відобразити  у  лінійному  просторі  розташування  кодових  комбінацій  двійкових  кодів,
дозволені кодові комбінації яких мають кодові відстані, відповідно, 2 і 3 (n 2 і 4; 3 і 4; 3 і 5);
пояснити можливості цих кодів щодо виявлення та виправлення помилок.

Задачі Теми 7 та 8

1. Визначити в скільки разів може відрізнятися рівень шумів при передачі дискретних
повідомлень  з  використанням  ФМ  (nОВФМ,  ЧМ)  і  АМ  (nЧМ,  ФМ,  ОВФМ),  якщо
імовірності помилок у обох випадках однакові.

2. Двійкова інформація передається з використанням частотної маніпуляції (nФМ, АМ),
імовірність помилки прийому посилки Pпом=10-3  ;  визначити потрібне відношення
сигнал/шум при когерентному прийомі.

3. Інформація  передається  з  використанням  АМ(nЧМ,  ФМ);  імовірність  помилок

елементу  Pпом=10-3  .  Питома  швидкість  передачі  
1.B

F 
 Визначити  необхідне

відношення сигнал/шум при некогерентному прийомі.



4. Визначити імовірність  помилки при прийомі двійкового символу в умовах,  коли

PC PШ = 9,9 і використовується ФМ.

5. Виявленню  підлягає  детермінований  сигнал  з  амплітудою  2a B  на  фоні
адитивної  завади  з  нормальним  розподілом  і  нульовим  середнім.  Відомо,  що

дисперсія завади 
2 20,25n B  , відношення імовірності відсутності сигналу  0P

до імовірності наявності   P a
дорівнює 7,3. Визначити пороговий рівень вхідного

сигналу за умови реалізації пристрою, що працює на основі критерія:
а) максимума правдоподібності;

б) ідеального спостерігача.

6. Яким чином і  в  скільки  разів  зміниться  необхідне  відношення сигнал  \шум при
переході від:
а) АМ до ЧМ;

б) АМ до ФМ;

в) ЧМ до ФМ

якщо припустима ймовірність помилки при прийомі символу складає 
310

.

7. Визначити імовірність помилкового прийому кодової комбінації довжиною 10n

при  передачі  по  каналам  з  незалежними  помилками  і  величині  імовірності
помилкового прийому одиночного імпульсу:

а) 
3

1 10omP
 :, б) 

4
1 2 10onP

  .

8. Проілюструвати епюрами процес ОВФМ при передачі комбінацій виду:
 10011100.

9. При передачі двійкової послідовності 1101001110 в системі з ФМ послідовності фаз
можна відобразити стрілками так:

а) як відобразити стрілками, якщо та ж послідовність передається в системі з ВФМ;

б) як буде виглядати послідовність двійкових імпульсів після демодуляції, якщо при

застосуванні ФМ починаючи з моменту прийому 4 (n2; 3; 5; 6; 7; 8; 9)-го імпульсу фаза

опорного коливання змінилась на 180 ;

в)  як  буде  виглядати  послідовність  двійкових  імпульсів  після  демодуляції  методом

порівняння фаз (nамплітуд), якщо при застосуванні ВФМ починаючи з моменту прийому

4  (n2;  3;  5;  6;  7;  8;  9)-го  імпульсу  фаза  опорного  коливання  змінилась  на  180
(nсформулировать точнее);



г)  відобразити  послідовність  фаз,  якщо  послідовність  передається  методом  ДВФМ;

розглянути вплив зміни фази опорного коливання на результати демодуляції.

Пов сложн.

Визначити необхідне значення фізичної швидкості передачі у двійковому стаціонарному

симетричному каналі без пам’яті,  при якому пропускна здатність каналу буде не нижче

1Мбіт/с. Ймовірність помилки становить Рпом = 0,2.    Якщо такий канал є каналом витоку,

то при якому відношенні с/ш (nякій величині Рпом) зловмисник не зможе зовсим сприймати

інформацію? Модуляція АМ (nЧМ; ФМ). 

(Самостійно, наприклад, за 
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