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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Авіаційні телекомунікаційні системи» 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.
Бурхливий розвиток авіаційного електрозв’язку, що охоплює системи зв’язку та передавання
даних дуже високих частот (ДВЧ), супутникові канали зв’язку та інші телекомунікаційні системи
(ТКС), призвів до корінної зміни як елементної бази, так і принципів обміну та обробки інформації.
Тому ця дисципліна, розглядаючи існуючі сучасні методи та засоби інформаційного обміну в авіаційних
ТКС, 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 формування знань, вмінь і навичок, необхідних для розуміння
сучасних концепцій, методів та технологій інформаційного обміну в авіаційних ТКС.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
• ознайомлення з основами побудови супутникових та радіосистем авіаційного електрозв’язку;
• оволодіння методами аналізу функціонування авіаційних ТКС;
• дослідження цифрової мережі авіаційного електрозв’язку ATN;
• дослідження систем глобального авіаційного мобільного супутникового зв’язку.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
• принципи побудови авіаційних ТКС;
• вимоги до засобів авіаційних ТКС;
• характеристики цифрової мережі авіаційного електрозв’язку ATN;
• характеристики супутникових систем електрозв’язку,
вміти:
• застосовувати одержані з дисципліни знання на практиці;
• самостійно аналізувати роботу авіаційних і супутникових ТКС і мереж.
Навчальний матеріал дисципліни «Авіаційні телекомунікаційні системи» структурований за
модульним принципом і складається з двох навчальних модулів: № 1 «Авіаційні ТКС», № 2
«Супутникові ТКС». Модулі №№ 1 і 2 є логічно завершеними, відносно самостійними, цілісними
частинами навчальної дисципліни, засвоєння яких передбачає проведення відповідних модульних
контрольних робіт та аналіз результатів їхнього виконання.
Навчальна дисципліна «Авіаційні телекомунікаційні системи» базується на знаннях таких
дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій»,
«Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія передачі інформації та кодування».
Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної дисципліни, використовуються
при вивченні таких дисциплін, як «Системи мобільного зв’язку», «Захист інформації в телекомунікаційних системах», «Основи експлуатації телекомунікаційних систем», «Мережі та технології
радіодоступу», «İнформаційно-телекомунікаційні мережі», «Багатоканальні системи передачі».
2. ЗМİСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛİНИ
Модуль № 1 «Авіаційні ТКС»
Тема 2.1.1. Організація та структура авіаційного електрозв’язку.
Основні призначення авіаційного електрозв’язку (АЕЗ). Вимоги до АЕЗ. Організаційна структура
АЕЗ. Авіаційний наземний електрозв’язок. Авіаційний повітряний електрозв’язок.
Тема 2.1.2. Вимоги до бортових засобів зв’язку.
Основні параметри засобів авіаційного зв’язку. Вимоги до параметрів бортових радіостанцій
метрового діапазону. Вимоги до параметрів бортових радіостанцій декаметрових хвиль. Вимоги до
точності настроювання частоти. Потужність випромінювання.
Тема 2.1.3. Способи і види організації авіаційного зв’язку.
Види здійснення авіаційного електрозв’язку. Способи організації АЕЗ: радіомережа і радіонапрямок. Дальність зв’язку.
Тема 2.1.4. Структурні схеми каналів авіаційного радіозв’язку.
Структурна схема каналу авіаційного радіозв’язку. Канал радіозв’язку з амплітудною модуляцією
(АМ). Канал радіозв’язку з односмуговою АМ. Канал радіозв’язку з частотною модуляцією (ЧМ).
Тема 2.1.5. Синтезатори частот в авіаційних радіостанціях.
Схеми прямого синтезу. Схеми непрямого синтезу. Діаграми фазового детектора.
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Тема 2.1.6. Особливості побудови авіаційних радіостанцій.
Електрична структурна схема типової радіостанції ДВЧ. Структурна електрична схема радіостанції ВЧ.
Тема 2.1.7. Роль цифрових каналів авіаційного зв’язку.
Мережа авіаційного зв’язку (Aeronautical Telecommunications Network, ATN). Цифровий зв’язок між
бортовими та наземними підмережами. Область дії ліній передавання даних ATN. Рекомендації İСАО до
ATN. Еталонна модель взаємодії відкритих систем у побудові ліній передавання даних. Прикладні
процеси, які забезпечуються АTN.
Тема 2.1.8. Характеристика лінії передавання даних режимів VDL.
Мовний ДВЧ зв’язок. Недоліки ДВЧ. Режими VDL (Mode 1, 2, 3, 4). Автоматичне залежне спостереження ADS-B. Служби зв’язку VDL4. Структура кадру TDMA в лінії передавання даних VDL4. Типи
каналів та зони обслуговування повітряного руху.
Тема 2.1.9. Характеристика високочастотної лінії передавання даних HFDL.
Мовний ВЧ зв’язок. Недоліки ВЧ. Компоненти HFDL. Структура протоколів HFDL. Функції протоколів. Співвідношення HFDL та ATN. Частотний менеджмент у ВЧ діапазоні. Характеристики HFDL.
Характеристики рівня МАС HFDL. Співвідношення систем мовного ВЧ зв’язку та HFDL.
Модуль № 2 «Супутникові ТКС»
Тема 2.2.1. Система глобального супутникового зв’язку İNMARSAT.
Стандарти системи İNMARSAT. Параметри станцій системи супутникового зв’язку. Структура
каналів системи İNMARSAT-АЕRО. Типи станцій AES. Конфігурація мережі İNMARSAT-АЕRО.
Тема 2.2.2. Методи організації зв’язку та керування доступом İNMARSAT-AERO.
Радіальна схема організації зв’язку. Методи виділення каналів типу С (мовний зв’язок). Часовий
поділ каналів (TDM/TDMA). Канали позадіапазонної сигналізації. Канал міжстанційної сигналізації.
Послідовність установлення виклику «повітря–земля». Технічні характеристики AES та GES İNMARSATAERO.
Тема 2.2.3. Вимоги İCAO до системи авіаційного мобільного супутникового зв’язку AMSS.
Структура протоколів супутникової підмережі ATN. Характеристика рівнів можливостей. Функціональна структура каналів AMSS. Функціональна структура P-каналу. Швидкості передавання каналами
AMSS. Структура пріоритетів повідомлень в AMSS. Характеристики затримки повідомлень. Вимоги до
каналів AMSS.
Тема 2.2.4. Формати повідомлень в супутникових каналах.
Формат Р-каналу. Формат R-каналу. Формат T-каналу. Формат C-каналу. Структура преамбули.
Синхронізація Р- та R-каналів.
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