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Семестр, у 
якому можливе 
(планується) 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліна вивчається на 4 році навчання здобувачів вищої 
освіти «бакалавр» (2 семестри, з 7-го по 8-й) 

Факультети, 
студентам яких 
планується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи»: 
- спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті); 
- спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП Системи 
керування рухом поїздів). 

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

1. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації 
метрополітену; вміти вибирати параметри контролю та керування 
на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей 
та режимів роботи рейкових кіл та систем автоматичного 
блокування чи авторегулювання метрополітену. 
2. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації 
на основі аналізу їх властивостей для подальшого проектування в 
залежності від їх призначення і технічних характеристик з 
урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов. 
3. Можливість аргументованого вибору технічних засобів 
керування рухом на перегонах на стадії проектування та 
удосконалення при поточній експлуатації пристроїв залізничної 
автоматики на перегонах з мінімальним впливом на пропускну 
здатність. 

Опис дисципліни 
Попередні 
умови, необхідні 
для вивчення 
дисципліни 

Знання дисциплін вища математика, фізика, електротехніка, 
електроніка та МП техніка, технічні засоби автоматизації, 
електричні кола і лінії залізничної АТЗ, метрологія та 
технологічні вимірювання, станційні системи автоматики, 
спеціальні вимірювання в системах залізничної автоматики, 
спеціальні вимірювання та технічна діагностика, надійність та 
діагностування 

Основні теми 
дисципліни 

Теми лекцій (32 години, 7-й семестр): 
1. Загальні відомості про метрополітени. Роль пристроїв автоматики в 
загальному комплексі технічних засобів метрополітену. 
2. Основні поняття про автоблокування, блок-ділянку і захисну ділянку. 
Основи сигналізації в метрополітені. Вимоги ПТЕ метрополітенів до систем 



автоблокування. 
3. Основні поняття про систему АЛС-АРС. Вимоги ПТЕ метрополітенів до 
цієї системи. 
4, 5. Рейкові кола метрополітенів. Режими роботи рейкових кіл. 
6. Рейкові кола метрополітенів. Загальні відомості про безстикові 
(необмежені) рейкові кола. 
7, 8. Рейкові кола з накладанням кодових сигналів АЛС-АРС. 
9. Резонансні рейкові кола з накладанням кодових сигналів АЛС-АРС при 
централізованому розміщенні апаратури. 
10. Схеми лінійних і лінійно-сигнальних реле автоблокування 
метрополітенів. 
11, 12. Особливості систем ІРРП метрополітенів з централізованим 
розміщенням апаратури. 
13, 14. Автоматизовані системи керування метрополітенами. 
15, 16. Комплексна автоматизація руху поїздів на метрополітені. 
Теми лекцій (32 години, 8-й семестр): 
1. Автоматична локомотивна сигналізація з автоматичним регулюванням 
швидкості (АЛС-АРС). Загальна характеристика. 
2. Колійні пристрої системи АЛС-АРС. 
3. Локомотивні прийомні пристрої системи АЛС-АРС. Блок локомотивних 
приймачів БЛПМ. 
4. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Схеми включення реле нульової 
швидкості та контролю швидкості. 
5. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Схеми включення сигнальних 
реле, вузла контролю пильності та керування екстреним гальмом. 
6. Дублюючі автономні пристрої системи автоматичного регулювання 
швидкості руху поїздів (ДАУ АРС). 
7. Дублюючі автономні пристрої системи автоматичного регулювання 
швидкості руху поїздів (ДАУ АРС). Стаціонарні пристрої. 
8. Загальні принципи побудови і особливості системи АЛС-АРС «Дніпро». 
9. Безстикові рейкові кола (БРК) системи АЛС-АРС «Дніпро». 
10. Апаратура живлячого кінця БРК системи АЛС-АРС «Дніпро». 
11. Апаратура релейного кінця БРК системи АЛС-АРС «Дніпро». 
12. Принципи побудови схем для вибору сигнальних частот АЛС-АРС. 
13. Пристрої передачі кодових сигналів системи АЛС-АРС «Дніпро». 
14. Групове включення пристроїв БРК і АЛС-АРС. 
15. Пристрої електричної централізації стрілок і сигналів  на станціях 
метрополітенів. 
16. Пристрої пасажирської автоматики метрополітенів. 
Теми практичних (32 годин, 7-й семестр): 
1. Основи сигналізації та сигнальні пристрої метрополітенів. 
2. Будова та принцип роботи світлофорів, що використовуються в 
метрополітені. 
3. Будова та принцип дії механічного автостопа. 
4. Схема керування приводом автостопа. 
5. Вивчення й аналіз експлуатаційних характеристик пристроїв автоматики 
метрополітену. 
6. Світлофорна сигналізація перегонів метрополітену.  
7. Схеми включення сигнальних ламп світлофорів. 
8. Схеми керування світлофором і автостопом при централізованому 
розміщенні апаратури. 
Теми лабораторних (32 години, 8-й семестр): 



1. Колійні пристрої системи АЛС-АРС. 
2. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Блок вимірювання швидкості 
БИС-200А. 
3. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Блок локомотивних приймачів 
БЛПМ. 
4. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Сигнальний блок БСМ. Блок 
управління БУМ. 
5. Локомотивні пристрої системи АЛС-АРС. Схеми включення виконавчих 
реле. 
6. Апаратура живлячого та релейного кінців БРК системи АЛС-АРС 
«Дніпро». 
7. Схеми пристроїв формування й передачі кодових сигналів системи АЛС-
АРС «Дніпро». 
8. Проектування та розрахунок РК пристроїв автоматики системи «Дніпро». 

Мова 
викладання 

Українська 

Список основної 
та додаткової 
літератури 
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1. Махмутов  К. М. Устройства интервального регулирования движения 

поездов на метрополитене [Текст] / К. М. Махмутов. – М.: Транспорт, 
1986. – 351 с. 

2. Лаврик В. В. Электрическая централизация стрелок и сигналов 
метрополитенов [Текст] / В. В. Лаврик. – М.: Транспорт, 1984. – 238 с. 

3. Автоматическая локомотивная сигнализация и авторегулировка 
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Котляренко. – М.: Транспорт, 1983. – 408 с. 

5. Ковальский А. Н. Система автоматического управления поездом 
метрополитена (САУ-М) и ее модернизация [Текст]. / А. Н. 
Ковальский  //Тр. МИИТ. – 1968. – № 276. – С. 3-13. 

6. Астрахан В. И. Алгоритмы управления движением поездов 
метрополитена по перегонам [Текст] / В. И. Астрахан, В. М. Маликов, 
Е. Г. Фаминская  //Вестник ВНИИЖТ. – 1981. – № 6. – С. 19-22. 

7. Астрахан В. И. Автоматическое управление движением поездов 
метрополитена [Текст]. / В. И. Астрахан и др. // Метрополитены. 
Экспресс-информация/ЦНИИТЭИ МПС. – 1981. – № 1. – С. 34. 

8. Елсуков В. А. Комплексная система автоматического управления 
движением поездов на Ленинградском метрополитене [Текст]: Город и 
транспорт, комплекс развития транспортных систем крупных городов 
и их зон. / В. А. Елсуков. – М.: Высш. шк., 1979. – С. 70-73. 

9. Калиничев В. П. Повышение эффективности метрополитенов [Текст] / 
В. П. Калиничев // Железнодорожный транспорт – 1984. – № 6. – С. 43-
48. 

10. Королев А. И. Технический прогресс и экономика метрополитенов 
[Текст] / А. И. Королев, Ф. Е. Овчинников, М. А. Лебедев. – М.: 
Транспорт, 1982. – С. 3-20. 

11. Техническое описание системы интервального регулирования 
движения поездов на метрополитене "Днепр" (стационарные 
устройства) [Текст]. / Укрзалізниця. – К., 1992. – 48 с. 

12. Елисеев В. М. Устройства пассажирской автоматики на метрополитенах 
[Текст]: учеб. для техн. школ метрополитенов / В. М. Елисеев, В. А. 
Медеников. – М.: Транспорт, 1989. – 191 с. 

13. Воронин В. А. Рельсовые цепи на метрополитене [Текст]. / В. А. 



Воронин, А. П. Евпятьева, Н. В. Кусков. – М.: Транспорт, 2001. – 143 с. 
14. Дмитриев В. С. Системы автоблокировки с рельсовыми цепями 

тональной частоты [Текст]. / В. С. Дмитриев, В. А. Минин. – М.: 
Транспорт, 1992. – 182 с. 

Додаткова 
1. Техническое описание дублирующих автономных устройств системы 

автоматического регулирования скорости движения поездов  (ДАУ-
АРС) для Серпуховской линии Московского метрополитена [Текст]./  
М., 1986. – 21 с. 

2. Организация движения поездов и работа станция метрополитена 
[Текст]: учеб. для подготовки рабочих на производстве. / под ред. А. С. 
Бакулина. – М.: Транспорт, 1981. – 230 с. . 

 


