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Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

 Компетентності: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 Здатність застосовувати базові знання фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом, 

що застосовується при проектуванні, досліджені та аналізі систем 

автоматизації, а також телекомунікаційних систем та мереж, здатність 

використовувати математичні методи для вирішення задач у галузі 

залізничної автоматики та зв’язку. 

 Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування 

та передачі даних на базі локальних засобів автоматизації, однокристальних 

мікроконтролерів, програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 

 Здатність брати участь в проектуванні систем заліз-ничної автоматики, 

телекомунікаційних систем та мереж, мати базові знання зі змісту і правил 

оформлення проектних матеріалів, складу та послідовності виконання 

проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

документів. 

 Результати навчання: 

 Застосовувати ґрунтовні знання основних розділів вищої математики 

(лінійна та векторна алгебри, диференціальне числення, інтегральне 

числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні 

рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорія 

функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична 

статистика, теорія випадкових процесів) в обсязі, необхідному для 

користування математичним апаратом, що застосовується при проектуванні, 

досліджені та аналізі систем автоматизації, а також телекомунікаційних 

систем та мереж. 

 Вміти проводити аналіз об’єктів залізничної автоматики та зв’язку і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 

основі результатів дослідження їх властивостей. 

 Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування 

та передачі даних на базі локальних засобів автоматизації, однокристальних 

мікроконтролерів, програмованих логічних матриць та сигнальних 

процесорів. 

 Вміння приймати участь в проектуванні систем залізничної автоматики, 

телекомунікаційних систем та мереж, мати базові знання зі змісту і правил 

оформлення проектних матеріалів, складу проекту та послідовності 

виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-

правових документів. 
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Спеціальність 273 Залізничний транспорт: 

 Компетентності: 

 Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

 Здатність застосовувати отримані знання для розробки і впровадження 

технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного 

оснащення, засобів автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні пристроїв та систем керування рухом 

поїздів. 

 Результати навчання: 

 Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. 

 Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

при виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні пристроїв та 

систем керування рухом поїздів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліни, які потрібні для вивчення цієї дисципліни: «Теорія 

автоматичного управління», «Системи цифрового зв’язку». 

Основні теми 

дисципліни 
Лекції: 

1. Детерміновані сигнали. Подання в часовій області 

2. Детерміновані сигнали. Подання в частотній області 

3. Випадкові сигнали. Подання в часовій області 

4. Стаціонарні та ергодичні сигнали. Подання в часовій та частотній 

області 

5. Модуляція. Амплітудна модуляція 

6. Кутова модуляція 

7. Імпульсна модуляція 

8. Диференціальна модуляція 

9. Завади в системах зв’язку 

10. Оптимальне приймання дискретних повідомлень 

11. Структура оптимальних приймачів дискретних сигналів 

12. Завадостійкість оптимальних приймачів дискретних сигналів 

13. Способи приймання маніпульованих сигналів 

14. Багатоканальні системи зв’язку. Частотне ущільнення каналу зв’язку 

15. Ущільнення у часі каналу зв’язку 

16. Кодове ущільнення каналу зв’язку 

 

Практичні заняття: 

1. Потужність та енергія детермінованих сигналів 

2. Кореляційна функція детермінованих сигналів 

3. Ряд Фур’є. Перетворення Фур’є 

4. Амплітудна та кутова модуляція 

5. Оптимальне приймання дискретних сигналів 

 

Назва розділів програми, для самостійного опрацювання: 

1. Мультиплікативна завада. 

2. Схеми демодуляції АМ, ЧМ, ФМ сигналу. 

3. Принципи побудови систем електрозв’язку. 
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