
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

"Цифрова обробка сигналів" 13 кредитів ECTS. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

Гаврилюк Володимир Ілліч, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри «Ав-

томатика та телекомунікації» телефон кафедри (056) 373 15 04, 

адреса електронної пошти  vl.gavrilyuk@gmail.com 

Маловічко В.В., к.т.н., доцент., доцент кафедри «Автоматика та телеко-

мунікації» телефон кафедри (056) 373 15 04, адреса електронної пошти 

vladimir_35@ukr.net  

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення ди-

сципліни 

Магістри, 1 та 2 семестр. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи», спе-

ціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП Системи керування 

рухом поїздів). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання,  

що забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для розвитку у студента:  

- здатності проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатності інтегрувати знання з інших галузей, застосовувати сис-

темний підхід та враховувати нетехнічні (економічні, правові, соці-

альні та екологічні) аспекти при розв’язанні інженерних задач та 

проведенні наукових досліджень. 

В результаті навчання студент повинен:  

- вміти створювати високонадійні системи автоматизації на основі 

сучасних положень теорії надійності, функціональної безпеки про-

грамних та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в скла-

дних системах; 

- вміти виявляти, локалізувати та виправляти помилки в роботі про-

грамних та апаратних засобів автоматичного та автоматизованого 

управління; 
- вміти використовувати спеціалізований інструментарій для мате-

матичного моделювання та ідентифікації систем автоматизації 

складними організаційно-технічними об’єктами та системами. 

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як системи диспетчерського керування, 

системи автоматики на перегонах, цифрові системи автоматики та 

зв'язку, станційні системи автоматики. 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 13 кредитів (390 годин), з них лекцій – 

64 години, практичних занять – 64 години, самостійна робота – 262 

години. Передбачена курсова робота. 

1 семестр 

Основні теми лекцій: 

1. Цифрові системи залізничної автоматики та телекомунікації (2 

години). 

2. Дискретні сигнали і системи (2 години). 

3. Проблеми, пов'язані з аналогово-цифровим перетворенням сиг-

налу. Дискретизація.  Неоднозначність представлення сигналу  в 

mailto:vl.gavrilyuk@gmail.com


частотній області. Елайсінг (2 години). 

4. Дискретне перетворення Фур‘є (2 години). 

5. Розтікання спектру (2 години). 

6. Застосування віконних функцій для спектрального аналізу дис-

кретних сигналів (2 години). 

7. Гребінцеві спотворення ДПФ. Роздільна здатність ДПФ (2 годи-

ни).   

8.  Швидке перетворення Фур'є (2 години). 

9. Фільтри з імпульсною характеристикою кінцевої довжини (2 го-

дини). 

10. Фільтри з імпульсною характеристикою нескінченної довжини 

(2 години). 

11. Короткочасне перетворення Фур'є (2 години). 

12. Вейвлет перетворення (2 години). 

13. Неперервне вейвлет перетворення (2 години). 

14. Дискретне вейвлет-перетворення (2 години). 

15. Вейвлет-пакетне перетворення сигналу (2 години). 

16. Загальна характеристика процесорів цифрової обробки аналого-

вих сигналів (2 години). 

17. Задачі та мета вивчення дисципліни. Напрямки розвитку систем 

збирання та обробки інформації на залізничному транспорті (2 го-

дини). 

18. Організація і технічне забезпечення систем збирання інформації 

(2 години). 

19. Класифікація датчиків та особливості їх застосування в систе-

мах діагностування і інформаційних комплексах (2 години). 

20. Принципи контролю та діагностування систем залізничної ав-

томатики і телемеханіки (2 години). 

21. Особливості побудови алгоритмів діагностування систем авто-

матики, вибір пріоритетів, тривалість циклів опитування (2 години). 

22. Особливості використання діагнозу в телемеханічних системах . 

Вимоги при передачі та обробці інформації (2 години). 

23. Методи пошуку відмов в релейних системах автоматики (2 го-

дини). 

24. Можливості сучасних систем диспетчерської централізації по 

контролю та діагностуванню пристроїв автоматики (2 години). 

25. Системи контролю та діагностування стрілочних переводів. Ме-

тоди автоматичної обробки результатів (2 години). 

26. Методи пошуку несправностей в кабельних мережах. Способи 

діагностування кабелів та особливості обробки отриманої інформа-

ції (2 години). 

27. Системи автоматичної локомотивної сигналізації. Принципи 

передачі інформації на рухомий склад. Інформаційні функції сис-

тем (2 години). 

28. Системи виявлення перегрітих букс на рухомому складі. Прин-

ципи обробки та передачі інформації в мікропроцесорних системах 

контролю (2 години). 

29. Системи ідентифікації рухомого складу. Різновиди, переваги та 

недоліки систем різних типів (2 години). 

30. Використання систем ідентифікації рухомого складу на сорту-

вальних гірках (2 години). 

31. Призначення та принцип роботи системи ідентифікації рухомо-



го складу «Пальма» (2 години). 

32. Особливості використання відео та фотофіксації на залізнично-

му транспорті. Методи обробки отриманих зображень (2 години). 

Основні теми практичних занять: 

1. Дослідження характеристик типових сигналів. Дискретизація 

аналогових сигналів (4 години). 

2. Робота в середовищі Matlab. Структура Signal Processing Toolbox. 

Генерація сигналів (4 години). 

3. Інтерполяція та апроксимація результатів вимірювань (4 години). 

4 Обробка дискретних сигналів (4 години). 

5. Віконне перетворення Фур’є (4 години). 

6. Кореляційний аналіз сигналів (4 години). 

7. Дослідження властивостей фільтрів нижніх та верхніх частот (4 

години). 

8. Вейвлет перетворення сигналів (4 години). 

9. Дослідження роботи системи напівавтоматичного блокування на 

точкових датчиках УКП СО (2 години). 

10. Робота апаратури системи УКП СО. Дослідження роботи датчи-

ків (2 години). 

11. Дослідження принципів обробки цифрових сигналів в системі 

автоматичного блокування АБ-Е1 (2 години). 

12. Дослідження можливостей АРМ ШН в системі МПЦ-У по конт-

ролю та діагностуванню апаратури (2 години). 

13. Аналіз роботи АРМ ШН в системах Ebilock-950 та ЭЦ-ЕМ (2 

години). 

14. Вивчення роботи апаратно програмного комплекса диспетчер-

ського контролю АПК-ДК (2 години). 

15. Вивчення роботи системи АС-ДК та АДК-СЦБ (2 години). 

16. Вивчення роботи системи ДК «Каскад», аналіз вибору об’єктів 

контролю (2 години). 

17. Вивчення інформаційних функцій сучасних систем диспетчер-

ської централізації (Сетунь, ТУМС, ДЦ-МПК) (2 години). 

18. Дослідження стану стрілочного переводу по кривій споживання 

струму з використанням спектрального аналізу (2 години). 

19. Вивчення систем технічного діагностування рухомого складу 

(САКМА, ДДК, УКТП) (2 години). 

20. Дослідження роботи систем контролю перегрітих букс ПОНАБ, 

ДИСК, АСДК-Б, КТСМ, порівняння їх можливостей (2 години). 

21. Дослідження роботи системи АЛС-МУ та системи МАЛС. Ана-

ліз роботи каналів передачі даних (2 години). 

22. Дослідження роботи системи КЛУБ. Вивчення роботи блока 

електроніки та індикації в локомотиві (2 години). 

23. Вивчення принципу роботи боку комутації та реєстрації (БКР) 

та переносного блоку вводу даних та діагностування (БВД) системи 

КЛУБ (2 години). 

24. Дослідження піксельного, гістограмного та блочного методів 

порівняння фото та відео зображень (2 години). 

 

Теми для самостійної роботи 

1. Похибка аналогово-цифрового перетворення сигналів. 

2. Підвищення роздільної якості Фур'є перетворення. 

 



3. Аналіз можливостей автоматичної систематизації даних в систе-

мах залізничної автоматики. 

4. Методи підвищення захисту інформації на автоматизованих ро-

бочих місцях в системах залізничної автоматики. 

5. Методи підвищення захисту інформації при передачі по каналах 

в системах залізничної автоматики. 

6. Принципи зберігання інформації при використанні систем авто-

матичного контролю систем залізничної автоматики. 

7. Виконання курсової роботи на тему «Обладнання дільниці заліз-

ниці пристроями диспетчерського контролю». 

Мова викладання Українська 
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кий М.О. Мікропроцесорна система централізації МПЦ-У: Навчальний посібник 

для студентів вузів залізничного транспорту. Київ., 2014.-430с. 
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