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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації» 
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 
навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз. 

Сучасна телекомунікаційна сфера людської діяльності, що спрямована на обмін інформаційними 
повідомленнями, не можлива без розподілу потоків повідомлень, які здійснюється на вузлах і 
станціях зв'язку різного рівня за допомогою відповідних систем кросування і комутації, є практичною 
основою сукупності знань і вмінь, що суттєво розширюють і доповнюють телекомунікаційний 
профіль фахівця в області систем та мереж зв’язку. 

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з методів і принципів аналізу і синтезу 
телекомунікаційних систем і мереж, а також набуття навичок у вирішенні типових задач проектування, 
розрахунку, побудови та підвищення якості і ефективності сучасних систем комутації, подальше 
становлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців у галузі зв’язку. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
•  оволодіння основними завданнями АТС усіх типів, пов'язані з обслуговуванням мережі 

абонентського доступу і з взаємодією з іншими системами комутації; 
•  набуття знань щодо принципів комутації тимчасових каналів, варіантів управління, основних вимог  

до побудови цифрових комутаційних полів; 
•  оволодіння знаннями щодо призначення функціональних підсистем абонентського і лінійного 

доступу. Типи абонентських терміналів і абонентських ліній. Абонентська сигналізація. Сполучні 
лінії, типи і їх параметри. Лінійні стики; 

•  здійснення аналізу функціональних підсистем сигналізації і управління. Визначення та основні поняття. 
Класифікація видів сигнального взаємодії по ділянках мережі. Способи та принципи управління 
комутацією в системах розподілу інформації. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
•  сучасний стан систем комутації та розподілу інформації і перспективи їх розвитку; 
•  характеристики, принципи функціонування цифрових систем комутації; 
•  принципи комутації тимчасових каналів, варіанти управління, основні вимоги до побудови 

цифрових комутаційних полів; 
•  призначення функціональних підсистем цифрових систем комутації; 
•  лінійні стики та основні сигналізації на цифрових мережах розподілу інформації. 
вміти: 
•  застосовувати одержані з дисципліни знання на практиці; 
•  синтезувати схеми цифрових комутаційних полів з різними технологіями комутації, аналізувати 

процедури комутації; 
•  самостійно аналізувати і вибирати способи сигнальної взаємодії по ділянках мережі телекомунікацій; 
•  самостійно розробляти алгоритми встановлення з'єднань в системах розподілу інформації. 

Навчальний матеріал дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації» структурований 
за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів: № 1 «Основи цифрової комутації 
та архітектура цифрових систем комутації»,  № 2 «Процедури базового з'єднання з комутацією каналів 
та цифрові сигналізації», які є логічно завершеними, відносно самостійними, цілісними частинами 
навчальної дисципліни, засвоєння яких передбачає проведення відповідних модульних контрольних 
робіт та аналіз результатів їх виконання. 

Навчальна дисципліна «Системи комутації та розподілу інформації» базується на знаннях таких 
дисциплін, як: «Вища математика», «Фізика», «Основи програмування в ТКС», «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій», «Основи теорії електричних кіл», «Сигнали та процеси в телекомуні-
каційних системах», «Основи схемотехніки», «Мікропроцесорні пристрої та системи». Знання та 
вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної дисципліни, використовуються також при 
паралельному або наступному вивченні таких дисциплін: «Комп’ютерне моделювання телекомуніка-
ційних систем», «Програмування та активація телекомунікаційних пристроїв» тощо. 
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2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Основи цифрової комутації та архітектура цифрових систем комутації» 
Тема 2.1.1. Комутаційні технології в системах розподілу інформації. 
Класифікація систем розподілу інформації. Види кросових з'єднань. Функції комутації. 

Комутація каналів. Комутація повідомлень. Комутація пакетів. Класифікація вузлів комутації. 
Тема 2.1.2. Основи цифрової комутації. 
Просторова комутація. Багатоланкова комутація. Цифрова комутація з тимчасовим поділом. 

Двокоординатна комутація (П-Ч-П, Ч-П-Ч). Принципи побудови комутаційних полів. 
Тема 2.1.3. Архітектура цифрових систем комутації (ЦСК). 
Структура модельної ЦСК. Базова послуга в ТМЗК з комутацією каналів. Підсистема управління. 

Підсистема комутації. Підсистема доступу. Підсистема сигналізації. Підсистема синхронізації. 
Підсистема ОА&М. 

Модуль № 2 «Процедури базового з'єднання з комутацією каналів та цифрові сигналізації» 
Тема 2.2.1. Цифрова абонентська сигналізація DSS1 та процедури базового з'єднання ISDN. 
Структура і характеристики базового доступу ISDN. Інтерфейси ISDN. Повідомлення другого 

рівня. Повідомлення третього рівня. Структура і характеристики первинного доступу ISDN. 
Структура фізичного і канального рівнів PRI. Структура повідомлень інформаційних елементів 
третього рівня. 

Тема 2.2.2. Загальноканальна сигналізація №7 (SS7). 
Елементи мережі і режими сигналізації ЗКС№7. Ієрархічність мережі сигналізації ЗКС№7. 

Розподіл завдань сигналізації ЗКС№7. Функціональні рівні. Підсистеми ЗКС№7. 
Тема 2.2.3. Особливості використання ЦСК з підсистемою комутації пакетів на 

телекомунікаційних мережах. 
Розвиток ЦСК в напрямку конвергенції технологій комутацій каналів і пакетів. Архітектура ЦСК 

з комутацією пакетів SІ-2000 / v.6.  
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