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Дисципліна вивчається на 1 році навчання здобувачів вищої 
освіти «магістр» (1-й семестр) 

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 застосовувати знання про основні принципи та 
методи побудови та вимірювання електричних величин і 
основних технологічних параметрів; принципи роботи і типи 
стандартних рейкових кіл та їх галузь застосування та 
метрологічні характеристики, зокрема в системах залізничної 
автоматики на перегонах. 
2. Вибір контрольованих фізичних параметрів для визначення 
стану колій на базі систем залізничної автоматики та 
автоблокування, функції безпечного керування та схемної 
реалізації конструкцій в необхідних режимах роботи із заданим 
рівнем пропускної здатності залізничної дільниці. 
3. Формулювання синтез моделей об’єкту керування рухом 
(вимірювання), функцій взаємодії підсистем, окремих схем та 
функціональних вузлів, в тому числі при удосконаленні як в 
поточних умовах експлуатації, так і при описі нових функцій в 
поточному стані (проектування, розробка, аналіз, синтез тощо) 
систем залізничної автоматики. 

Опис дисципліни 
Попередні 
умови, необхідні 
для вивчення 
дисципліни 

Знання таких дисциплін, як 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, 
надійність та діагностування, системи автоматики на перегонах 
(бакалавр) 

Основні теми Теми лекцій (32 години): 
1. Особливості побудови сучасних систем АБ. 



дисципліни 2. Уніфіковані системи автоблокування УСАБ і УСАБ-М. 
3. Системи автоблокування з тональними рейковими колами (ТРК). 
Класифікація.. 
4. Централізована система автоблокування ЦАБ з ТРК типу ТРЦ-1. 
Структура, особливості побудови системи ЦАБ. 
5. Централізована система автоблокування ЦАБ. Схема рейкового кола ТРЦ-
1. Апаратура релейного кінця та  кінця живлення. 
6. Система ЦАБ. Схеми включення апаратури релейного і живлячого кінців 
РК. Групове включення апаратури РК та АЛСН. 
7. Автоблокування з ТРК типів ТРЦ-3, ТРЦ-4 і прохідними світлофорами 
(АБТ). Структура, схеми рейкових і сигнальних кіл. 
8. Автоблокування  АБТ. Апаратура ТРЦ-3 і ТРЦ-4. 
9. Система автоблокування з ТРК, прохідними світлофорами і 
централізованим розміщенням апаратури (АБТЦ). Структура, колійний план 
перегону. 
10. Система автоблокування АБТЦ. Схеми сигнальних кіл. Схеми контролю 
кабелю. 
11. Система автоблокування АБТЦ. Схеми кодування рейкових кіл. 
12. Мікроелектронні системи автоблокування і автоматичної локомотивної 
сигналізації. 
13. Мікроелектронні системи автоблокування АБ-ЧКЕ, АБ-ЧКУ. 
14. Мікроелектронна система автоблокування АБ-Е1. 
15. Мікроелектронна система автоблокування АБТЦ-М. 
16. Мікроелектронна система автоматичної локомотивної сигналізації  
АЛС-ЕН. 
Теми лабораторних (32 години): 
1. Уніфікована система автоблокування УСАБ. 
2. Уніфікована система автоблокування УСАБ-М. 
3. Автоблокування з гетеродинними рейковими колами. 
4. Система автоблокування ЦАБ. Структура та особливості системи. 
5. Система автоблокування ЦАБ. Схеми рейкових кіл ТРЦ-1. 
6. Система автоблокування ЦАБ. Апаратура рейкових кіл ТРЦ-1. 
7. Кабельна лінія в системі ЦАБ. Контроль справності кабельної лінії. 
8. Тональні рейкові кола ТРЦ-3, ТРЦ-4. 
9. Апаратура рейкових кіл ТРЦ-3 і ТРЦ-4. 
10. Дослідження колійного генератора типу ГПУ 
11. Дослідження колійного приймача типу ПП. 
12. Кодування станційних рейкових кіл в маршрутах приймання. 
13. Кодування станційних рейкових кіл в маршрутах відправлення 
14. Мікроелектронна система автоблокування АБ-ЧКЕ. 
15. Мікроелектронна система автоблокування АБ-Е1. 
16. Мікроелектронна система автоматичної локомотивної  
сигналізації АЛС-ЕН. 

Мова 
викладання 

Українська 

Список основної 
та додаткової 
літератури 

Основна 
1. Бойник А.Б. Системы интервального регулирования движения поездов на 
перегонах. [Текст]. / Бойник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. 
– Харьков: УкрГАЖТ, 2005. –256 с. 
2. Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: [Текст] / 
Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. –384с. 



3. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних 
рейкових кіл ЦШ0041 [Текст] / Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін. 
– К.: Видавництво. 2006. – 236 с. 
4. Федоров Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями [Текст]. – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с. 
5. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія 
обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом 
Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 
2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с. 
6. Путевая блокировка и авторегулировка. [Текст]. / Н. Ф. Котляренко, А. В. 
Шишляков, Ю. В. Соболев, И. З. Скрыпин, В. А. Шишляков. – М: Транспорт, 
1983. – 408 с 
7. Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ0001. / Затв. Наказом 
Міністерства транспорту України №259 від 8 липня 1995р. – 2004. 
8. Виноградова В.Ю. Перегонные системы автоматики [Текст] / Виноградова 
В.Ю., Воронин В.А., Казаков Е.А. и др. – М.: Маршрут, 2005. –291 с. 
9. Кулик П.Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, 
регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение 
эксплуатационной надежности [Текст] / Кулик П.Д., Иванкин Н.С., Удовиков 
А.А. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с 
Додаткова 
10. Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] / Міністерство 
транспорту України – К.: Мінтранс, 1996. 
11. Комплекс методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Системи автоматики на перегонах». 
12. Комплекс методичних вказівок до виконання практичних робіт з 
дисципліни «Системи автоматики на перегонах». 
13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Аналіз 
працездатності рейкових кіл при зниженому опорі ізоляції» дисципліни 
«Системи автоматики на перегонах». 
14. Казаков А. А. Системы интервального регулирования движением поездов 
[Текст] / Казаков А. А., Бубнов В. Д., Казаков Е. А. – М.: Транспорт, 1986. 
15. Дмитренко И. Е. Измерения в устройствах автоматики, телемеханики и 
связи на железнодорожном транспорте [Текст] / Дмитренко И. Е., Устинский 
А. А., Цыганков В. И. – М.: Транспорт, 1982. – 312 с. 
16. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з 
технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації 
та блокування (СЦБ) на залізницях України. ЦШЕОТ 0018. / Затв. наказом 
Міністра транспорту України №492 від 12 жовтня 1999р, – К. 1999. – 105 с. 

 


