
Силабус дисципліни 

Назва 

дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЕКТС 

Системи автоматики на перегонах, 14 кредитів 

Загальна 

інформація про 

викладача 

Романцев Іван Олегович, к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та 

телекомунікації» 

Семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

Дисципліна вивчається на 3 та 4 роках навчання здобувачів вищої 

освіти «бакалавр» (3 семестри, з 6-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; вміти 

вибирати параметри контролю та керування на основі технічних 

характеристик, конструктивних особливостей та режимів роботи 

рейкових кіл та систем автоматичного блокування. 

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, 6-й семестр): 
1. Мета визначення та загальний зміст дисципліни. Роль пристроїв 

автоматики і телемеханіки у роботі залізничного транспорту, їх вплив на 

основні показники роботи залізниць. Загальна характеристика перегінних 

пристроїв автоматики і телемеханіки (А і Т). 

2. Основні поняття про системи інтервального регулювання рухом поїздів 



(ІРРП). Вимоги правил технічної експлуатації (ПТЕ) до систем ІРРП. 

Основні та додаткові підсистеми ІРРП. 

3. Колійні оптичні канали і пристрої. Поняття про трикомпонентну теорію 

колірного зору. 

4. Світлофорна сигналізація на залізничному транспорті. Вимоги ПТЕ до 

сигналів. Конструкція світлофорів та їх класифікація. 

5. Рейкові кола (РК) як колійні датчики та канали. Класифікація та галузі 

застосування. 

6. Елементи та основні види рейкових кіл. 

7. Первинні та вторинні параметри рейкової лінії. Рівняння та робочі 

параметри рейкових ліній. 

8. Режими роботи та основні вимоги до рейкових кіл. Загальна та основна 

схеми заміщення рейкового кола. 

9. Розрахунок і аналіз працездатності рейкових кіл в нормальному режимі 

10. Методи розрахунку рейкового кола в шунтовому режимі. 

11. Методика розрахунку чутливості РК до пошкодженої рейкової лінії. 

12. Режим автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) та його зв'язок з 

нормальним режимом. Режим короткого замикання РК. 

13. Аналіз та синтез рейкових кіл. 

14. Особливі види рейкових кіл. 

15. Точкові коліні датчики (ТКД).Класифікація та області застосування. 

16. Системи контролю вільності ділянок колії на основі лічильників осей. 

Теми лекцій (32 години, 7-й семестр): 
1. Автоблокування (АБ). Принцип дії та логічні зв’язки. 

2. Технічна реалізація логічних зв’язків в АБ. 

3. Двоколійне АБ постійного струму з можливістю руху в зворотньому 

напрямі та без неї. 

4. Двоколійна кодова система АБ змінного струму. 

5. Дешифратори типу ДА. 

6. ЧКАБ: 4-значне 2-колійне АБ, 1-колійні системи. 

7. Основи схем зміни напряму руху. 

8. Логічні зв’язки при зміні напрямку руху. 

9. Технічна реалізація логічних зв’язків одноколійного блокування 

постійного та змінного струму. 

10. Ув’язка двоколійного АБ зі станційними пристроями. 

11. Ув’язка одноколійного АБ зі станційними пристроями. Робота схем при 

несправностях. 

12. Автоматична переїзна сигналізація (АПС). Класифікація, функції, 

структура. 

Теми лекцій (32 години, 8-й семестр): 
1. Функціональна схема АПС, алгоритм роботи. 

2. АПС для дільниць з 2-колійним АБ. 

3. АПС для дільниць з 1-колійним АБ 

4. Схеми керування шлагбаумом, щиток керування 

5. АЛС: основи точкових та безперервних систем 

6. Розвиток систем автоматичної локомотивної сигналізації: АЛСЧ, АЛС-

АРС, АЛСН-ЧИ. 

7. Розвиток систем автоматичної локомотивної сигналізації : ЦАБ-ФЧ, 

КСИР, ТГЛК, Г-АЛС1. 

8. Колійні та локомотивні пристрої АЛСН, УК 25/50 

9. Фільтр ФЛ. Дешифратор АЛСН. Основні функції 

10. Робота дешифратора ДКСВ-1 при прийманні сигналу 



11. Напівавтоматичні системи блокування. РПБ ГТСС на 1 та 2-колійних 

дільницях 

12. Напівавтоматичне блокування РПАБ ГТСС. Схеми узгодження та 

керування сигналами 

13. Напівавтоматичне блокування УКП СО 

Теми лабораторних (16 годин, 6-й семестр): 
1. Основи сигналізації та сигнальні пристрої. 

2. Дослідження імпульсного рейкового кола постійного струму. 

3. Дослідження кодового рейкового кола змінного струму частотою 50 Гц. 

4. Дослідження кодового рейкового кола змінного струму частотою 25 Гц. 

5. Дослідження фазочутливого рейкового кола (ФРК) змінного струму 50 Гц 

з реле ДСШ-12.. 

6. Дослідження однодросельного ФРК змінного струму частотою 25 Гц та 

реле ДСШ-13. 

7. Дослідження розрагужених рейкових кіл. 

8. Дослідження тональних рейкових кіл (ТРК) без ізолюючих стиків. 

Теми лабораторних (32 години, 7-й семестр): 
1. Двоколійна імпульсно-провідна система АБ постійного струму. 

2. Двоколійна числова кодова система АБ. 

3. Схеми зміни напрямку руху. 

4. Одноколійне АБ постійного та змінного струму. 

5. Ув’язка 2-колійного АБ зі станційними пристроями 

6. Ув’язка 1-колійного АБ зі станційними пристроями. 

7. Ув’язка при автоблокуванні з тональними рейковими колами та колами 

накладання. 

8. АПС: схеми керування сигналізацією, щиток керування. 

Теми лабораторних (32 години, 8-й семестр): 
1. АПС: керування авто шлагбаумом та світлофорною сигналізацією. 

2. АПС на двоколійних дільницях. 

3. АПС на одноколійних дільницях 

4. АПС на дільницях автоблокування з тональними рейковими колами 

5. Система авторегулювання швидкості АЛС-АРС 

6. ГАЛС: колійні та локомотивні пристрої 

7. АЛСН числового коду: колійні та локомотивні пристрої, УК, ФЛ. 

8. Дешифратор ДКСВ-1: робота схеми при прийманні сигналу 

9. ДКСВ-1: контрольні органи. 

10. Напівавтоматичне блокування РПБ ГТСС 

11. Напівавтоматичне блокування РПАБ 

12. Система напівавтоматичного блокування УКП СО 

Завдання для самостійної роботи (8-й семестр): 
курсова роботи на тему «Аналіз працездатності рейкових кіл при 

пониженому опорі ізоляції баласту 

Мова 

викладання 

Українська 

Список основної 

та додаткової 

літератури 

Основна 
1. 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. –288с 

2. Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: [Текст] / 

Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. –384с. 



3. 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. 

4. 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. 

5. Виноградов В. В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи [Текст]. / Виноградов В. В., Кустышев С. Е., Прокофьев В. А. – М.: 

Издательство «Маршрут», 2002. – 416 с. 

6. Виноградова В.Ю. Перегонные системы автоматики [Текст] / Виноградова 

В.Ю., Воронин В.А., Казаков Е.А. и др. – М.: Маршрут, 2005. –291 с. 

7. Федоров Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными 

рельсовыми цепями [Текст]. – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с. 

8. 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. 

9. Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ0001. / Затв. Наказом 

Міністерства транспорту України №259 від 8 липня 1995р. – 2004. 

10. Казаков А. А. Системы интервального регулирования движением поездов 

[Текст] / Казаков А. А., Бубнов В. Д., Казаков Е. А. – М.: Транспорт, 1986. 

11. 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 

Додаткова 
12. Брылеев А. М. Устройство и работа рельсовых цепей [Текст] / Брылеев А. 

М., Шишляков А. В., Кравцов Ю. А. – М.: Транспорт, 1986. 

13. Казаков А. А. Автоблокировка, АЛС и автостопы [Текст] / Под ред. 

Казакова А. А. – М.: Транспорт, 1980. 

14. Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] / Міністерство 

транспорту України – К.: Мінтранс, 1996. 

15. Комплекс методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Системи автоматики на перегонах». 

16. Комплекс методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Системи автоматики на перегонах». 

17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Аналіз 

працездатності рейкових кіл при зниженому опорі ізоляції» дисципліни 

«Системи автоматики на перегонах». 

18. Виноградов В. В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи [Текст] / Виноградов В. В., Кустышев С. Е., Прокофьев В. А. – М.: 

Издательство «Маршрут», 2002. – 416 с. 

19. Сороко В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики 

[Текст]. / Сороко В. И., Розенберг Е. Н., Разумовский В. А. – М.: НПФ 

«ПЛАНЕТА», 2000. – 1008 с. 

20. 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. 

21. 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. 

 


