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Семестр, у якому  

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Магістрам – другий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких  

пропонується вивчити 

дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік  

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує  

дисципліна 

- здатність вирішувати складні задачі і проблеми у га-

лузі автоматизації та телекомунікації або у процесі 

навчання 

- мати спеціальні знання з проектування та впрова-

дження високонадійних систем автоматизації із засто-

суванням сучасних телекомунікаційних засобів 

- здатність демонструвати спеціальні знання мереже-

вих технологій передачі даних, які застосовують в ав-

томатизованих системах різного рівня та призначення 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчен-

ня дисципліни 

Знання з цифрових систем автоматики та зв’язку,  

систем диспетчерського керування 

Основні теми  

дисципліни 

32 години лекцій, 32 години практичних занять 

Теми лекцій 

1. Огляд телекомунікаційних та радіотехнічних систем 

ВШМ 

2. Система мобільного зв’язку другого покоління 

GSM 

3. Система цифрового радіозв’язку для залізничного 

транспорту GSM-R 

4. Системи GPRS та EDGE 

5. Система транкінгового цифрового радіозв’язку 

TETRA 

6. Системи мобільного зв’язку третього покоління 

CDMA2000 та UMTS. Технології HSPA, HSPA+. 

7. Системи мобільного зв’язку четвертого покоління 

WiMAX 2 та LTE Advanced 

8. Система бездротового зв’язку Wi-Fi 

9. Системи супутникового зв’язку 



10. Глобальні навігаційні супутникові системи 

11. Системи радіочастотної ідентифікації RFID 

12. Системи автоматичної ідентифікації рухомого 

складу 

Теми практичних занять 

1. Основи організації радіорелейного та стільникового 

зв’язку 

2. Територіально-частотне планування стільникової 

мережі 

3. Модуляція сигналів в системах мобільного зв’язку 

4. Особливості розповсюдження радіохвиль 

5. Розрахунок дальності радіозв’язку між мобільною 

та базовою станціями 

6. Системи радіозв’язку з кодовим розділенням кана-

лів 

7. Дослідження псевдовипадкових послідовностей 

8. Модуляція сигналів в системах супутникової наві-

гації 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Радіотехнічні пристрої визначення швидкості руху 

поїзда 

2. Радіотехнічні методи неруйнуючого автоматичного 

контролю 

Мова викладання Українська 
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