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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» 

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. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичним і практичним підґрунтям сукупності знань і вмінь, що 
формують телекомунікаційний профіль фахівця в області напрямних систем електричного та оптичного 
зв’язку (НСЕОЗ), і розглядає концептуальні засади синтезу та аналізу НСЕОЗ у сучасних теле-
комунікаційних системах. 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів і 
технологій електричного та оптичного зв’язку (ЕОЗ), дослідження метрологічних засад лабораторних і 
технічних вимірювань характеристик НСЕОЗ, аналізу впливу на ЕОЗ завад і спотворень. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
•  ознайомлення з нормативно-правовою, технічною і технологічною документацією стосовно ЕОЗ і 

НСЕОЗ у цілому; 
•  дослідження сигналів і завад у НСЕОЗ; 
•  дослідження компонентів НСЕОЗ; 
•  оволодіння методами і програмними засобами моделювання процесів, які відбуваються у НСЕОЗ; 
•  оволодіння методами і засобами моніторингу та локалізації несправностей НСЕОЗ. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетенції: 
знати: 
•  основну нормативно-правову, технічну і технологічну документацію стосовно ЕОЗ і НСЕОЗ у цілому; 
•  методи і програмні засоби моделювання процесів, які відбуваються у НСЕОЗ; 
•  методи і технології використання НСЕОЗ, принципи їх ідентифікації та оптимізації; 
•  методи і засоби моніторингу та локалізації несправностей НСЕОЗ, 
вміти: 
•  самостійно проводити дослідження процесів перетворення сигналів у типових НСЕОЗ;           
•  самостійно аналізувати реальні та потенційно досяжні характеристики НСЕОЗ; 
•  самостійно проводити дослідження впливу на зв’язок спотворень і завад у НСЕОЗ з викорис-

танням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ за запланованою програмою;  
•  самостійно проводити дослідження компонентів НСЕОЗ. 

Навчальний матеріал дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» 
структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів: 
№ 1 «Волоконно-оптичні лінії зв’язку», № 2 «Проводові і кабельні лінії зв’язку», які є логічно 
завершеними, відносно самостійними, цілісними частинами навчальної дисципліни, засвоєння яких 
передбачає проведення відповідних модульних контрольних робіт та аналіз результатів їхнього 
виконання. 

Навчальна дисципліна «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» базується на 
знаннях таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-комунікаційних 
технологій», «Основи теорії електричних кіл», «Сигнали та процеси в телекомунікаційних 
системах». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної дисципліни, 
використовуються у подальшому при вивченні таких дисциплін, як «Системи комутації та 
розподілу інформації», «Основи експлуатації телекомунікаційних систем», «Фізика оптичного 
зв’язку», «Багатоканальні системи передачі» тощо. 

 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Волоконно-оптичні лінії зв’язку» 
Тема 2.1.1. Теорія волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). 
Принципи побудови і склад ВОЛЗ. Профілі показників відбиття (ПВ). Кількість мод. Модель 

ВОЛЗ зі ступеневим профілем ПВ. Типи хвиль у ВОЛЗ. Геометрична оптика. 
Тема 2.1.2. Класифікація, параметри і характеристики ВОЛЗ. 
Одно- і багатомодові ВОЛЗ. Геометричні й оптичні параметри ВОЛЗ. Вікна прозорості. 

Параметри передачі. Коефіцієнт послаблення. Дисперсія, ширина смуги пропускання. 
Тема 2.1.3. Задачі і методи розрахунку технічної експлуатації ВОЛЗ. 
Розрахунок послаблення у ВОЛЗ. Складові загальних втрат у ВОЛЗ: втрати на поляризацію, на роз-

сіювання, на поглинання, кабельні втрати. Особливості затухання зовнішньої регенераційної дільниці. 
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Розрахунок дисперсії у ВОЛЗ. Складові загальної дисперсії: модова, хроматична, матеріальна, 
внутрішньомодова, профільна. Обчислення дисперсії довжини регенераційної дільниці. 

Модуль № 2 «Проводові та кабельні лінії зв’язку» 
Тема 2.2.1. Основні положення проводових і кабельних ліній зв’язку (ПКЛЗ). 
Призначення ПКЛЗ. Терміни та визначення. Принципи побудови ПКЛЗ магістральних, зонових, 

місцевих мереж зв’язку. ПКЛЗ систем абонентського доступу. Основні характеристики і параметри 
гіпотетичної моделі ПКЛЗ. 

Тема 2.2.2. Класифікація, параметри і характеристики ПКЛЗ. 
Основні класифікаційні ознаки. Типи і види ПКЛЗ. Симетричні кабелі зв’язку (СКЗ). Первинні та 

вторинні параметри СКЗ. Коаксіальні кабелі зв’язку (ККЗ). Первинні параметри ККЗ. Вторинні пара-
метри ККЗ. Взаємні впливи у ПКЛЗ. Взаємні впливи в СКЗ. Особливості впливів у ККЗ. 

Тема 2.2.3. Задачі і методи розрахунку технічної експлуатації ПКЛЗ. 
Основні задачі розрахунку ПКЛЗ. Особливості розрахунку первинних та вторинних параметрів 

СКЗ. Розрахунок взаємних впливів у СКЗ. Особливості розрахунку первинних і вторинних параметрів 
ККЗ. Розрахунок впливів ККЗ. 
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