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Семестр, у якому 
викладається дисципліни 

Магістр, 2 семестр 

Факультети/ННЦ,студентам 
яких пропонується 

КТС 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання,що 
забезпечує дисципліна 

1. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 
2. Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми. 
3. Здатність розуміти процеси і явища у технологічних 
комплексах систем автоматики на транспорті, аналізувати 
виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти 
автоматизації, визначати способи та стратегії їх 
автоматизації. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
Матеріал, викладений по даній дисципліни, пов’язано з 

матеріалом учбових курсів: «Метрологія та технологічні 
вимірювання», «Спеціальні вимірювання в системах 
залізничної автоматики» 

Основні теми  дисципліни Лекції – 32 год. 
 

1. Введення. Основи теорії технічного діагностування 
2. Класифікація і характеристика дефектів пристроїв залізничної 
автоматики і телемеханіки 
3. Методи вимірювань діагностичних параметрів 
4. Ефективність роботи систем технічного діагностування і 
моніторингу пристроїв залізничної автоматики і телемеханіки 
5. Особливості неавтоматичного діагностування стану пристроїв та 
автоматичне діагностування параметрів систем залізничної 
автоматики 
6. Інформаційно-вимірюючі системи. Мета, задачі та перспективи 
їх впровадження в залізничній автоматиці 
7. Особливості і задачі технічного діагностування систем 
залізничної автоматики. Діагностуючі тести та алгоритми 
визначення стану систем залізничної автоматики 
8. Прогнозування технічного стану систем залізничної автоматики 
9. Аналіз систем диспетчерського контролю, які експлуатуються та 
в перспективі 
10. Системи діагностичного контролю буксових вузлів 
залізничного рухомого складу 
11. Автоматична система діагностичного контролю температури 
буксових вузлів рухомих одиниць залізничного транспорту – 
АСДК-Б 
12. Комплекс технічних засобів для модернізації обладнання 
апаратури визначення перегрітих букс КТСМ-01 
13. Автоматизована система диспетчерського контролю пристроїв 
залізничної автоматики – АСДК 
14. Автоматизована система контролю рухомого складу АСК ПС 
15. Система передачі даних на базі концентраторів інформації КИ-
6М 
16. Методи та пристрої визначення місцезнаходження та 



ідентифікації рухомого складу 
 

Практичні заняття – 32 год 
 

Пр.з. №1 Діагностування напільних пристроїв електричної 
централізації 
Пр. з. №2 Діагностування постових пристроїв електричної 
централізації 
Пр.з.  №3. Діагностування пристроїв електроживлення електричної 
централізації 
Пр.з. № 4 Діагностування параметрів роботи рейкових кіл 
Пр.з. №5 Методи та засоби діагностування кабельних ліній 
Пр.з. №6 Побудова діагностичних датчиків 
Пр.з.  №7. Розрахунок оптимального набору параметрів контролю 
Пр.з. №8. Визначення мінімального набору параметрів контролю 
 

Мова викладання Українська 
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