
Робоча навчальна програма з дисципліни 
“Телекомунікаційні системи та мережі” 

 
1. Вступ 
1.1 Об′єкт вивчення  
Об′єктом курса є міжнародні, національні і регіональні телекомунікаційні системи та 

мережі (ТСМ), що застосовуються для передачі аналогової та цифрової інформації, сигналів 
телебачення та радіомовлення, корпоративного та персонального  зв’язку,  у спеціалізова-
них системах зв’язку,  безпеки руху морського, сухопутного та повітряного сполучення то-
що.  

 
1.2 Предмет вивчення 
Предмет курсу – вивчення принципів організації та архітектури побудови глобаль-

них та локальних телекомунікаційних систем та мереж, методів керування в ТСМ, розраху-
нку їх системних характеристик, методів забезпечення надійності передачі інформаційних 
даних в умовах впливу різноманітних завад природного та штучного походження, програм-
ні та технічні засоби, особливості побудови окремих видів систем зв’язку,  принципів інтег-
рації різноманітних систем в телекомунікаційних мережах.  

 
1.3Мета навчання 

Метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань та нави-
чок, що необхідні для їх участі в проведенні аналізу і проектуванні систем керування в  те-
лекомунікаційних мережах і системах передачі інформаційних даних. В результаті вивчен-
ня курсу: 

Магістр повинен знати: 
 
− призначення та області застосування ТСМ; 
− архітектуру, принципи функціонування, узагальнені структурні схеми та типові 

характеристики ТСМ; 
− способи комутації в інформаційних мережах;  
− відмінні ознаки побудови аналогових і цифрових ТСМ та їх системних характери-

стик; 
− основні принципи керування каналами телекомунікаційних мереж і систем мно-
жинного доступу. 
 
− Магістр повинен уміти: 

 
− самостійно аналізувати узагальнену структуру ТСМ та її технічні показники; 
− самостійно вивчати нові ТСМ; 
− застосовувати отримані знання на практиці. 

 
Магістр повинен мати уявлення про : 
 
− сучасні тенденції та перспективи розвитку ТСМ; 
− взаємодію різних ТСМ; 
− основні стандарти і протоколи, що існують у галузі ТСМ.   
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2. Зміст дисципліни 

Вступ 

Всього годин – 4, у т.ч. лекції – 2, самостійна робота– 2. 
 
Лекція 1.  
Предмет вивчення і задачі дисципліни. Сучасні системи передачі інформації і інфо-

рмаційні мережі. Глобальна інформаційна структура. Основні види і служби телекомуніка-
цій. Основні поняття і визначення у галузі ТСМ. Показники ефективності інформаційних 
мереж.. Концепція розвитку телекомунікаційних систем і мереж в Україні. 

 
Розділ 1. Загальні принципи побудови телекомунікаційних систем та мереж  
Всього годин – 54, у т.ч. лекції – 12, самостійна робота – 42 . 
 
Лекція 2. Структура інформаційної мережі. Види мереж - повносв’язні, дерево-

подібні, кільцеві, планарні мережі. Багаторівневі мережі. Продуктивність мереж. Способи 
комутації в інформаційних мережах. Комутація каналів.  Комутація повідомлень. Комутація 
пакетів. Змішана й інтегральна комутація. Віртуальні з'єднання і діаграми. 

 
Лекція 3. Канали передачі даних ТСМ.  Провідні і безпровідні канали зв'язку. Харак-

теристики каналів передачі даних телекомунікаційних систем і мереж. Часове і частотне 
представлення сигналів. Зв'язок між швидкістю передачі даних і шириною смуги. Пропуск-
на здатність каналу. Ширина смуги по Найквисту. Співвідношення сигнал/шум. Межа 
Шеннона для пропускної здатності. 

 
Лекція 4. Взаємодія відкритих систем ТСМ і рівневі протоколи взаємодії. Фізичний і 

канальний рівень. Високорівневе керування каналом. Формат у кадрі  і протокол HDLC. 
Перетворення протоколів. Провідні мережі з комутацією пакетів Х.25. Особливості прото-
колу АХ.25 у безпровідних мережах з комутацією пакетів. 

 
Лекція 5. Цифрові мережі інтегрального обслуговування ІSDN. Еталонна модель ме-

режі. Керування каналами. Протоколи мережі. Фізична структура вузлів комутації і термі-
нального устаткування. 

 
Лекція 6.  Мережі, що комутуються. Особливості побудови міжнародної телефонної 

мережі. Архітектура побудови телефонної мережі України і місцевих телефонних мереж. 
Плезіохронний режим і прослизання в телефонних мережах. Стандарти передачі UTU-T. 

 
. Лекція 7.  Мережі, що не комутуються.  Локальні обчислювальні мережі LAN.  Пе-

редача даних через мережу Ethernet. Високошвидкісні мережі Ethernet. Кільцеві мережі. Ве-
ликомасштабні мережі WAN. Мережі, що використовують протоколи Frame Relay. 

  
 
Розділ 2. Організація, принципи побудови та засоби окремих видів зв’язку  
 
Всього годин – 55, у т.ч. лекції – 14, самостійна робота– 43. 
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Лекція 8. Узагальнена структура побудови аналогових та цифрових систем зв’язку. 
Особливості структурної побудови цифрових систем зв'язку, основні перетворення   в циф-
рових системах. Основні показники систем радіо зв’язку. Сучасні системи звязку с точки 
зору теорії масового обслуговування. Трафік систем масового обслуговування. 

 
Лекція 9. Ущільнення/ множинний доступ в телекомунікаційних системах і мережах. 

Ущільнення з частотним і часовим розділенням сигналів Формування групового сигналу у 
системах множинного доступу. Багатоканальні та багатостанційні системи. Відмінності ба-
гатоканального і багатостанційнного доступу. Порівняння продуктивності систем багато-
станційнного доступу з часовим і частотним розділенням сигналів. 

 
Лекція 10. Системи розширеного спектру. Переваги широкосмугових систем. Уза-

гальнена структура системи зв'язку з розширенням спектру. Вимоги до сигналів. Розширен-
ня спектру при наявності білого шуму і навмисної перешкоди. Багатостанційний доступ з 
кодовим  розділенням сигналів. Ефективність МДКР.  

 
Лекція 11. Енергетичний ресурс каналу зв’язку та енергетичний резерв лінії зв'язку. 

Приступність каналу зв'язку. . Основне енергетичне рівняння лінії зв'язку з урахуванням 
співвідношення сигнал/завада. Відношення енергії біта до спектральної щільності потужно-
сті шуму, необхідне для одержання заданої імовірності помилки. 
 

Лекція 12. Організація побудови супутникових систем зв’язку. Орбіти СТСМ. Осно-
вні показники, геометричні співвідношення та вірогідні характеристики орбітальних угру-
пувань. Зони покриття і зони радіо видимості. Характеристики космічного і наземного сег-
ментів. Характеристики  сегменту управління. Структура космічних та наземних мереж су-
путникових систем. 

 
Лекція 13. Міжнародні системи телерадіомовлення і персонального зв’язку. Системи 

Intelsat, Eutelsat., Iridium, Odyssey. Структури побудови та орбітальне угрупування. систем, 
види послуг. Характеристики космічного та наземного сегментів. Станції сполучення та  
термінальне устаткування. Особливості використання в Україні. 
 

Лекція 14. Класифікація наземних засобів    радіозв’язку. Засоби професійного та  
персонального зв’язку. Загальні принципи побудови і відмінності стільникових та транкін-
гових систем. Територіальна и частотна організація  стільникових систем радіозв’язку. . Ос-
новні процедури аналогових і цифрових стільникових систем стандартів NMT  і GSM. Або-
нентські і базові станціїї GSM.  

 
Лекція 15. Професійні системи рухомого радіозв’язку (ПСРР). Транкінгові ПСРР. 

Архітектура транкінгових систем . Зміст стандарту МРТ1327. Архітектура транкінгової сис-

теми  МРТ1327. Цифрові системи транкінгового зв’язку. Стандарт TETRA. Архітектура та 

обладнання транкінгової системи  TETRA. Загальні положення проблеми електромагнітної 

сумісності супутникових системах зв’язку. Перспективи розвитку систем зв’язку. 

 
3. Лабораторні роботи 

                       Всього годин – 25, у т.ч. аудіторніх занять -15, самостійна робота – 10. 
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1.Дослідження впливу енергетичних характеристик ліній ТСМ на показники 

ефективності систем зв’язку. Оцінка впливу атмосферних явищ не енергетичні показники 
радіорелейних ліній ТСМ (4 години). 

2. Вивчення принципів роботи глобальної супутникової навігаційної системи і 
дослідження характеристик термінальних пристроїв (3 години)..  

3.Вивчення і вимірювання характеристик модему ТСМ с БДЧР (4 години). 
4.Вивчення і вимірювання характеристик модему ТСМ с БДКР (4 години). 

  
4.Семінари, практичні заняття 

                       Всього годин – 22, у т.ч. аудіторніх занять -15, самостійна робота – 15. 
1.Асинхронний метод передачі даних (АТМ). Принцип інтегральної комутації. Мережі 
АТМ. 
2.Інтелектуальні телекомунікаційні мережі і їх архітектурна концепція. Місце ІМ в еволюції 
мереж зв'язку. 
3.Основні міжнародні і національні стандарти в області ТСМ. 
4.Загальні положення проблеми електромагнітної сумісності телекомунікаційних систем і  
мереж. 
5.Сигнали і перешкоди в телекомунікаційних системах і мережах і їх статистичні характе-
ристики. 
6.Основні методи формування сигналів і модуляції в цифрових ТСМ. 
7.Загальні принципи телеконтролю і управління у системах зв’язку.  

 
 
5. Самостійна робота:   

 
1. Проробка матеріалів лекцій – 30 годин. 
2. Підготовка до практичних занять 15 годин. 
3. Підготовка до проведення лабораторних робіт. Вивчення методик проведення вимі-

рів - 10 годин. 
4. Самостійне вивчення чинної нормативної бази у галузі зв’язку, ознайомиться за до-

помогою додаткової літератури та Інтернету з існуючими та перспективними систе-
мами зв’язку України, Росії та інших країн  -53 години.  

 
6. Рекомендована  література 
Основна література 
 

1.Сети и системы телекоммуникаций/ Под ред.М.В.Захарченко. – Киев, “Техніка” 
2000. – 304 с.  

2.Якубайтис Є.А. Открытые информационные сети. - М.: Радио и связь, 1991.–208 с. 
3.Зеленский А.А., Солодовник В.Ф. Системы радиосвязи /– Учеб. пособие, ч. 1, 2,  - 

Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац.  ин-т", 2002. 
 
Додаткова література 
1.Бертсекас Д.,Галлагер. Сети передачи данных. – М.: Мир, 1989.- 544 с. 
2.Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое примене-
ние. -М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003.–1104 с. 

3. Столингс Вильям. Беспроводные линии связи и сети. -М.: Издательский дом 
“Вильямс”, 2003.–640 с. 

4. Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ: технология высокоскоростных сетей.- М.: Эко-
Тредс, 1988.- 234 с. 
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7.Контрольні питання 
 

1.Принципи і мета глобальної інформаційної інфраструктури. Основні атрибути глобальної 
інформаційної інфраструктури. 
2.Показники ефективності інформаційної мережі. 
3.Основні структури мереж. 
4. Кросова й оперативна комутація мереж. 
5. Види оперативної комутації: комутація каналів, повідомлень, пакетів. 
6.Основні принципи швидкої комутації пакетів. 
7. Відмінність багатошвидкістної і швидкої комутації каналів від традиційних спо-собов 
комутації. 
8.Характеристики фізичного рівня відкритих систем. 
9.Протокол HDLC і його відмінність від BSC. 
10.Поняття "віртуальний канал". 
11.Як відбувається маршрутизація в дейтаграммной і віртуальної мережах. 
12.Модель розподіленого сервісу. 
13.Основні мережні служби і їхні функції 
14.Режими сеансового рівня в архітектурі SNA. 
15.Які засоби організації і синхронізації забезпечує сеансовая служба з установленням з'єд-
нання і без установлення з'єднання? 
16.Які служби сеансового рівня зв'язані з керуванням сеансу зв'язку?              
17.Що означають поняття: абстрактний синтаксис даних, синтаксис передачі і представи-
тельный контекст? 
18.Які основні операції виконує прикладний рівень? 
19.Що означають поняття: зміст файлу, атрибут файлу й атрибут функціонування? 
20.Основні функції, що забезпечує стандарт Х.25. 
21.Функції, що виконують засобу мереж Х.25? 
22.Визначення і  послуги ІSDN. 
23.Режими передачі інформації, що забезпечує ІSDN. 
24.Структуру вузла комутації ІSDN. 
25.Ідея реалізації  інтелектуальної мережі (ІМ) та її узагальнена архітектура. 
26.Структура системи керування послугами ІМ. 
27.Характеристика площин, що входять у концептуальну модель ІМ. 
28.Особливості функцій вузлів ІМ. 
29.Сутність режиму ATM, характеристика площин: користувача, керування і менеджменту.                  
30.Основні функції рівнів: фізичного, ATM і адаптації ATM. 
31.Поняття "віртуальний канал" і "віртуальний шлях". 
32.Функції,що виконує комутатор віртуальних шляхів і віртуальних каналів? 
33.Структура рівня адаптації ATM. 
34.Багатоканальні та багато станційні системи. Загальні властивості та різниця.  
35.Поняття множинного доступу і групового сигналу. 
36.Математичні моделі сигналів і завад систем телекомунікацій.  Властивості лінійних та 
ортогональних сигналів. 
37.Види без провідних систем  та їх класифікація. 
38. Відмінні ознаки   радіорелейних, тропосферних, супутникових та стільникових систем . 
39.Загальна організація побудови супутникових систем зв’язку. Смуги частот, що виділя-
ються сучасним ТСМ. 
40. Порівняльні характеристики геостаціонарних, еліптичних, середньо - і низько висотних 
орбіт ТСМ. 
41.Характеристики і склад космічного сегменту.  
42. Основні характеристики космічних апаратів систем зв’язку, космічних платформ і засо-
бів виводу на орбіту. 
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43. Основні характеристики і склад наземного сегменту та сегменту управління ТСМ.  
44. Особливості розрахунку енергетичних характеристик супутникових систем. Енергетичні 
рівняння для супутникової радіолінії. 
45.Вплив шумів штучного походження на чуйність приймальних пристроїв станцій ТСМ. 
46. Багатостанційний доступ з частотним розділенням сигналів. Основні особливості і не-
доліки. 
47.Багатостанційний доступ з часовим розділенням сигналів. Структура циклів. Ефектив-
ність БДЧР. 
48.Системи розширеного спектру. 
49.Переваги широкосмугових систем. Узагальнена структура системи зв'язку з розширен-
ням спектру. 
50. Багатостанційний доступ з кодовим розділенням сигналів. Ефективність БДКР. Порів-
няльні характеристики методів  багатостанційного доступу. 
51. Вимоги до  бортових ретрансляторів та особливості їх побудови.  
52.Структура побудови і апаратура земних станцій. Стандарти ЗС.  
53.Міжнародні системи телерадіомовлення і зв’язку. Система Intelsat. Стандарти Intelsat. 
54. Супутники серії Intelsat. Зони обслуговування та служби. Використання каналів Intelsat 
у системі міжнародного зв’язку України. 
55. Система супутникового зв’язку Eutelsat. Орбітальне угруповання. Космічні апарати серії 
Eutelsat. Зони обслуговування та служби. Особливості використання в Україні.  
56.Низькоорбітальна система персонального зв’язку Iridium. Склад і структура системи, ви-
ди послуг. 
57.Середньо орбітальні системи глобального радіотелефонного зв’язку  з кодовим розділенням 
каналів Odyssey і ICO.  
58.Загальні принципи телеконтролю і управління у супутникових системах зв’язку.  
59.Загальні положення проблеми електромагнітної сумісності супутникових системах 
зв’язку. 
60. Класифікація наземних засобів    зв’язку. Засоби професійного та  персонального 
зв’язку. Трафік радіосистем. 
61.Організація каналів зв’язку у стільникових системах стандартів NMT та GSM. Абонентс-
кие станции ССРР GSM. 
62.52. Класифікація професійних систем рухомого радіозв’язку. Транкінгові ПСРР.  

63.Організація каналів зв’язку у транкінгових системах стандарту МРТ1327 ПСРР. 

64. Особливості побудови цифрових транкінгових систем. зв’язку. Стандарт TETRA.  

65. Архітектура побудови та обладнання транкінгової системи  TETRA. 

 

 

 

 
 
6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю: 

Екзамен – усно. 
 

Програму склав 
Зав.кафедрою 504, 
д.т.н., професор                                                                             О.О. Зеленський 


