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1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності. 

2. 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. 

3. Здатність організовувати експлуатацію пристроїв та систем 

керування рухом поїздів, з обґрунтуванням структури 

управління експлуатацією, технічного обслуговування та 

ремонту. 

4. Здатність організовувати виробничу діяльність 

структурних підрозділів лінійних підприємств та заводів, 

малих колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), 

щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування 

пристроїв та систем керування рухом поїздів, включаючи 

обґрунтування технології виробничих процесів. 

5. Здатність приймати активну участь у наукових 

дослідженнях та експериментах, аналізувати, інтерпретувати і 

моделювати на основі існуючих наукових концепцій окремі 

явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків. 

6. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи 

при зборі, систематизації, узагальненні та обробці науково-

технічної інформації, підготовці оглядів, анотацій, складання 

рефератів, звітів та бібліографії по об’єктах дослідження; 

брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту 

наукових робіт різного рівня та виступів з доповідями та 

повідомленнями по тематиці проведених досліджень; 

володіти способами поширення і популяризації професійних 

знань, проводити навчально-виховну роботу з учнями. 

7. Здатність приймати активну участь у наукових 

дослідженнях та експериментах, аналізувати, інтерпретувати і 

моделювати на основі існуючих наукових концепцій окремі 

явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків. 

8. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи 

при зборі, систематизації, узагальненні та обробці науково-

технічної інформації, підготовці оглядів, анотацій, складання 

рефератів, звітів та бібліографії по об’єктах дослідження; 

брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту 

наукових робіт різного рівня та виступів з доповідями та 



повідомленнями по тематиці проведених досліджень; 

володіти способами поширення і популяризації професійних 

знань, проводити навчально-виховну роботу з учнями. 
Опис дисципліни Дисципліна «Електричні кола залізничної автоматики» є 

важливою дисципліною для професіональної підготовки 

бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізації 

«Автоматика та автоматизація на транспорті» і за 

спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації 

«Системи керування руху поїздів», оскільки його практична 

діяльність пов’язана з проектуванням та обслуговуванням 

апаратури автоматики та телемеханіки, лінійних електричних 

кіл, а саме фільтрів, ліній електропередач та зв’язку, систем 

електроживлення апаратури залізничної автоматики, 

телемеханіки та зв’язку на станціях і перегонах. 

Вивчивши дисципліну, студент повинен: 

- знати  конструктивні, експлуатаційні характеристики, 

електричні параметри, призначення та сферу ефективного 

застосування різних видів лінійних споруд автоматики, 

телемеханіки та зв’язку; основні закономірності поширення 

електромагнітної енергії по направляючим системам, лініям 

джерела небезпечних та мішаючих впливів,  гранично 

доступні значення небезпечних та заважаючих напруг і 

струмів та міри захисту від електромагнітних впливів. 

- вміти використовувати методи розрахунку параметрів 

передачі кіл автоматики, телемеханіки та зв’язку і параметрів 

впливу між ними; використовувати методики оцінки 

небезпечних струмів та напруг, які заважають, від зовнішніх 

електромагнітних полів на кола повітряних та кабельних 

ліній, методи вибору способів захисту; проектувати лінійні 

споруди автоматики, телемеханіки та зв’язку залізничного 

транспорту; виконувати експлуатаційних вимірювання кіл, 

визначати характер та місце пошкодження в лініях та 

електричних колах; виконувати окремі технологічні процеси 

при експлуатації, ремонті і побудові лінійних споруд; 

- мати уявлення про тенденцію розвитку техніки 

направляючих систем та перспективах їх застосування на 

залізничному транспорті; організацію технічної експлуатації, 

технічне обслуговування та профілактику лінійних споруд на 

залізничному транспорті; будову та монтаж лінійних споруд; 

призначення основних видів та типів лінійних споруд 

автоматики, телемеханіки та зв’язку, а також 

електропостачання на залізничному транспорті. 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
Матеріал, викладений по даній дисципліни, пов’язано з 

матеріалом учбових курсів: «Фізика», «Вища математика», 

«Теоретичні основи електротехніки», «Електроніка і 

мікросхемотехніка», «Метрологія та технологічні 

вимірювання». 

Питання, викладені в дисципліні, знайшли застосування 

та подальший розвиток в спеціальних курсах: 

«Автоматизований електропривод залізничної автоматики», 

«Електроживлення систем автоматики», «Експлуатаційні 



основи автоматики», «Безпека руху та ПТЕ залізниць», 

«Системи диспетчерського керування», «Системи автоматики 

на перегонах», «Станційні системи автоматики», «Системи 

залізничного зв’язку», «Спеціальні вимірювання в системах 

залізничної автоматики» та інші. 
Основні теми  дисципліни 5 семестр. Лекції-32 год 

1. Вступ. Значення  ліній автоматики, телемеханіки та зв’язку в 

системах управління роботою залізничного транспорту. 

Особливості лінійного господарства АТЗ. Основні етапи розвитку 

ліній АТЗ 

2.   Повітряні лінії АТЗ. Класи і типи повітряних ліній. Елементи 

повітряних ліній. Дроти і арматура. Профіль опор. 

3.   Високовольтно-сигнальні лінії (ВСЛ) автоблокування. 

Призначення ВСЛ та їх особливості. Секціонування, транспозиція 

та навантаження фаз ВСЛ. 

4.   Параметри повітряних ліній та їх розрахунок 

5.   Кабельні лінії автоматики, телемеханіки та зв’язку. 

Класифікація кабелів, застасованних на залізничному транспорті, 

та їх основні елементи 

6.   Магістральні кабелі. Кабелі автоматики і телемеханіки. Силові 

кабелі. Коаксіальні кабелі. 

7.   Електричні параметри кабельних ліній та їх розрахунок. 

8.   Волоконно-оптичні лінії зв’язку. Волоконні світловоди. 

Конструкція оптичних кабелів. Технологія виробництва волоконно-

оптичних кабелів. 

9. Параметри волоконно-оптичних кабелів. Методи контролю і 

вимірювання параметрів оптичних кабелів. 

10. Основи розрахунку індукційних напруг та струмів. 

11.  Взаємні впливи між комами повітряних та кабельних ліній. 

Принципи розрахунку перехідних затухань. Міри захисту від 

взаємних впливів.  

12.  Вплив зовнішніх електромагнітних кіл на кола АТЗ. Міри 

захисту від зовнішнх впливів. 

13.  Захист ліній від атмосферної електрики схеми захисту 

пристроїв АТЗ.  

14.  Види корозії. Захист підземних кабелів від корозії. 

15.  Проектування та будування ліній. Техніко-економічне 

обгрунтування виду лінії, що обрана для проектування. Вибір траси 

ліній. 

16. Будування ліній. Розбивка траси риття ям та траншей, 

установка опор, підвіска дротів, прокладка кабелів 

 

Практичні заняття – 32 год 

Пр. з. №1   Вивчення арматури та обладнання ВСЛ. 

Пр. з.  №2  Прилади захисту пристроїв СЦБ та зв’язку 

Пр. з. №3   Кабелі СЦБ та зв’язку. 

Пр. з. № 4Виявлення характеру та місця пошкодження ліній за Р-

5.10, Р333 

Пр. з. №5 Визначення електричного і магнітного впливу тягової 

мережі змінного струму на лінії зв’язку 

Пр.з. № 6 Визначення вторинних параметрів лінії з 

розповсюдженими параметрами 

Пр.з. № 7 Визначення залежності первинних параметрів повітряних 

ліній від частоти 

Пр.з. № 8 Визначення залежності первинних параметрів 

двопровідникових кабельних ліній від частоти 

Пр. з. № 9. Розрахунок кабельних мереж. Кабельна мережа 



світлофорів 

Пр. з. № 10. Розрахунок впливу тягової мережі на станційні 

кабельні лінії 

 

6 семестр. Лекції – 32 год. 

 

1.  Вступ. Мета та задачі курсу. Загальні поняття з курсу теорія 

лінійних електричних кіл. 

2.  Резонанс в електричних колах (послідовному та паралельному). 

Частотні характеристики послідовного та паралельного кіл. 

Багатоелементні двополюсники  

3.  Чотириполюсники. Рівняння чотириполюсників для Т-образної і 

П-образної схем. 

4. Характеристичні параметрі передачі симетричного 

чотириполюсника. Мостові чотириполюсники 

5.  Власні параметри передачі. Робочі коефіцієнти та функції 

передачі напруги та струму чотириполюсника. 

6.  Довгі лінії. Диференційні рівняння однородної лінії. 

7.  Первинні та вторинні параметри лінії з розповсюдженими 

параметрами. 

8.  Хвильові процеси в лінії. Падаюча та відображена хвилі 

9.  Види ліній з розповсюдженими параметрами: електрично 

короткі та довгі лінії, штучні лінії, лінія без втрат і т.ін. 

10.  Розповсюдження напруги та струму вздовж лінії 

 11. Визначення параметрів довгої лінії з дослідів хх та кз. 

Однорідні та неоднорідні лінії  

12. Електричні фільтри. Фільтри нижніх частот  

типу К. 

13.  Фільтри верхніх частот типу К.  

14.  Фільтри типу m. Методика побудови послідовно-похідних и 

паралельно-похідних фільтрів типа «m».  ФНЧ и ФВЧ фільтрів 

типу m 

15.  Мостові фільтри. Мостовий фільтр НЧ і ВЧ. 

16.  Смугопропускаючі фільтри. 

 

Практичні заняття – 16 год 

 

Пр.з. №1  Дослідження частотних характеристик дво- і 

трьохелементних двополюсників. 

Пр. з. №1 Дослідження трьохелементних реактивних 

двополюсників. Розрахунок частотної характеристики 

Пр.з.  №3.  Вимірювання робочого затухання чотириполюсника 

Пр.з. № 4 Визначення особистих параметрів чотириполюсників 

методами хх і кз. 

Пр.з. №5   Розподіл напруги та струму вздовж довгої лінії 

Пр.з. №6   Визначення первинних та вторинних параметрів 

однородної двопроводної лінії 

Пр.з.  №7.   Дослідження фільтрів ФНЧ і ФВЧ типу “К” 

Пр.з. №8.   Дослідження фільтрів ФНЧ і ФВЧ типу m. 

 

 

Мова викладання українська 
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