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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
1. Загальні принципи побудови систем радіозв’язку. 

2. Служби радіозв’язку. Діапазони та полоси частот засобів радіозв’язку. 

3. Види радіозв’язку. Класифікація систем радіозв’язку. 

4. Призначення, області застосування та класифікація радіорелейних систем передачі. 

5. Призначення та класифікація супутникових систем зв’язку. 

6. Переваги та недоліки супутникових систем зв’язку. 

7. Первинні сигнали електрозв’язку та їх класифікація. 

8. Загальні характеристики первинних сигналів. 

9. Фізичні характеристики первинних сигналів. 

10. Характеристики телефонних сигналів та сигналів звукового віщання. 

11. Характеристики факсимільних сигналів. 

12. Характеристики телевізійних сигналів. 

13. Характеристики телеграфних сигналів та сигналів передачі даних. 

14. Визначення та класифікація каналів передачі. 

15. Визначення та класифікація каналів електрозв’язку. 

16. Параметри каналів передачі. 

17. Характеристики каналів передачі. 

18. Типові канали передачі. Канал тональної частоти. 

19. Типові канали передачі. Канал звукового віщання. 

20. Типові канали передачі. Канал зображення. 

21. Побудова двосторонніх каналів зв’язку. Вимоги до розв’язувальних пристроїв та принципи їх 

побудови. 

22. Диференційні схеми. 

23. Характеристики продуктивності каналів зв’язку. 

24. Основні енергетичні характеристики радіоліній. 

25. Енергетичний бюджет каналу зв’язку. 

26. Поглинання енергії сигналу за рахунок впливу атмосфери. 

27. Поглинання енергії сигналу за рахунок впливу земної поверхні. 

28. Множинний доступ в системах зв’язку. Багатостанційні системи. 

29. Енергетичні характеристики радіорелейних систем передачі. 

30. Кінцеве обладнання телефонного ствола. 

31. Антенні пристрої, що використовуються в РРЛ. 

32. Сучасні тенденції розвитку обладнання РРЛ. 

33. Особливості розрахунку трас РРЛ в умовах їх експлуатації. 

34. Особливості розрахунку трас РРЛ при проектуванні РРЛ. 

35. Особливості розрахунку трас РРЛ при розробці РРС та оцінюванні їх ефективності. 

36. Розрахунок рівнів сигналу на інтервалах РРЛ. 

37. Завмирання сигналів на інтервалах РРЛ. Їх типи та особливості. 

38. Особливості передачі по РРЛ сигналів багатоканальної телефонії. 

39. Особливості передачі по РРЛ телевізійних сигналів. 
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40. Мінімально допустиме значення множника послаблення. 

41. Стійкість сигналу РРЛ. Розрахунок стійкості на інтервалі РРЛ. 

42. Методи підвищення стійкості сигналу на інтервалах РРЛ. 

43. Механізм дальнього тропосферного розповсюдження УКХ. 

44. Завмирання та середній рівень сигналу при ДТР. 

45. Методи зменшення радіусу кореляції сигналів. 

46. Особливості умов роботи та побудови тропосферних радіорелейних станцій. 

47. Структурна схема проміжної станції ТРРЛ при зчетвереному прийомі з частотним та просто-

ровим рознесенням. 

48. Особливості приймальних та передавальних пристроїв ТРРЛ. 

49. Техніка рознесеного прийому. 

50. Стандарти та скорості передачі цифрових сигналів за допомогою РРЛ. 

51. Способи побудови цифрових РРЛ. 

52. Передача цифрових сигналів в аналогових стволах РРЛ. 

53. Організація цифрових стволів в аналогових РРЛ. 

54. Побудова цифрових РРЛ синхронної ієрархії. 

55. Загальні принципи побудови та характеристики орбіт супутників. 

56. Особливості використання супутників, розташованих на геостаціонарних, високо еліптичних, 

середньо- та низько висотних орбітах. 


