
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _ Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення  
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ____доктора філософії____________________________________ 

Спеціальності        _____172 Телекомунікації та радіотехніка___________________ 

Галузь знань          ___17 Електроніка та телекомунікації______________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ____________ Мережі кабельного телебачення ____________________________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 24  18 12 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Вивчення навчальної дисципліни є основні фізичні процеси у мережах та системах кабельного телебачення; 

2.  Принципи роботи активного обладнання для цих мереж та систем і їхніх окремих сегментів та вузлів з позиції 

застосування в техніці зв’язку; 

3. Принципи роботи та методи розрахунку основних підсистем мереж та систем кабельного телебачення. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Вища математика;  

2. Теорія електричних кіл та сигналів; 

3. Основи теорії систем; 

4. Кінцеві пристрої абонентського доступу; 

5. Основи телебачення та радіомовлення. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Архітектуру та типові топології мереж кабельного телебачення. 1.Вибирати топологію та оцінювати  вимоги до продуктивності мереж 

кабельного телебачення. 

2. Принципи побудови локальних і глобальних мереж кабельного 

телебачення, їх призначення та особливості функціонування. 

2.Оцінювати ефективність мереж кабельного телебачення. 
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3. Схемні та програмні засоби реалізації основних алгоритмів 

функціонування мереж кабельного телебачення. 

3.Визначати основні вимоги до функціонального наповнення та 

основних технічних   характеристик мереж кабельного телебачення. 

4. Методи розрахунку та синтезу структурних та принципових схем 

апаратних засобів та їх підсистем. 

4.Розробляти функціональні та структурні схеми елементів 

абонентського обладнання. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1.Принципи побудови систем кабельного телебачення. Система 

стандартних одиниць вимірювання. Формування сигналу в системах 

кабельного телебачення. Рівень сигналу та якість його передачі в 

системі кабельного телебачення. 

1.Проводити налагодження комплексу абонентського обладнання у 

цілому за допомогою програмного забезпечення та вимірювальних 

пристроїв. 

2.Пасивне обладнання коаксіальних систем, кабелі та їх компоненти. 

Волокно-оптичні кабелі в системах кабельного телебачення. Активне 

обладнання в оптичних системах. 

2. Визначати місце пошкодження апаратних засобів на основі показів 

вбудованої системи контролю та індикації. 

3.Автоматичне регулювання підсилювача. Проектування ділянок в 

системі кабельного телебачення. Проектування розподільної мережі в 

системі кабельного телебачення. 

3.Використовувати вбудовану систему контролю та індикації, комплект 

штатних вимірювальних пристроїв для визначення і оцінки основних 

технічних параметрів абонентського обладнання. 

4.Проектування транспортної мережі в системі кабельного телебачення. 

Гібридна система передач в кабельному телебаченні. Живлення, 

прокладка та захист кабельної мережі. 

4.Проводити підготовку абонентського обладнання до роботи, 

забезпечувати роботу кабельного телебачення та регулювання 

параметрів абонентського обладнання. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. 

2. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1.  Загальна архітектура та топології мереж кабельного телебачення 

 Лекція 1 

Тема: Архітектура та 

основні характеристики 

мереж кабельного 

телебачення 

1. Призначення мереж 

кабельного телебачення та 

галузі їх застосування.  

2.Складові частини 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 
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архітектури та функції 

мереж кабельного 

телебачення.  

Лекція 2 

Тема: Принципи та 

технологічні особливості 

функціонування мереж 

кабельного телебачення 

1. Чутливість радіоприймача. 

Структура тракта 

радіочастоти за вимогами 

чутливості приймача. 

Характеристика 

односигнальної 

вибірковості.  

2. Поняття про сусідні та 

побічні канали прийому. 

Заходи послаблення завад 

побічних каналів прийому.  

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 3 

Тема: Типова 

функціональна схема 

системи кабельного 

телебачення 

 

1.Тракти проміжних частот. 

їх призначення та склад. 

Принципи побудови трактів 

проміжних частот. Вибір 

проміжних частот. 

2.Призначення регулювання 

у приймачах. Регулювання 

підсилення у приймачах. 

Регулювання смуги 

пропускання у приймачі. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 4 Тема: Основні 

характеристики та 

класифікація мереж 

кабельного телебачення 

1. Основні типові 

топології мереж кабельного 

телебачення.  

2.      Поняття про 

багатосигнальну 

вибірковість 

радіоприймача. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 5 Тема: Принципи 1.Особливості та  посиланн посилання 
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побудови мереж 

кабельного телебачення 

характеристики глобальної 

мережі кабельного 

телебачення.  

я на 

електрон

ний 

ресурс 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 6 

Тема: Управління 

доступом користувача до 

мережі 

1. Узагальнену структурну 

схему глобальної мережі 

кабельного телебачення. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Вибір обладнання 

параметрів мережі 

кабельного телебачення 

 

1. Проводити підготовку 

абонентського обладнання 

до роботи. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Розрахунок 

заданих параметрів 

мережі кабельного 

телебачення 

 

1. Забезпечувати роботу 

кабельного телебачення та 

регулювання параметрів 

абонентського обладнання. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Особливості 

експлуатації мережі 

кабельного телебачення 

 

1.Оцінювати ефективність 

мереж кабельного 

телебачення. 

 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Дослідження 

діапазонних 

властивостей вхідних кіл 

 

1. Використовувати 

вбудовану систему 

контролю та індикації, 

комплект штатних 

вимірювальних пристроїв 

для визначення і оцінки 

основних технічних 

параметрів абонентського 

обладнання. 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Вибіркові 

властивості 

преселекторів 

 

1.Проектування ділянок в 

системі кабельного 

телебачення. 

2.Розрахунок показників 

транкової та фідерної 

підсистем, їх 
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комбінування. 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Характеристики та 

параметри сигналів 

систем телебачення 

 

1.Визначати основні 

вимоги до 

функціонального 

наповнення та основних 

технічних   характеристик 

мереж кабельного 

телебачення. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Основні типові 

топології мереж 

кабельного телебачення. 

Тема 2. Особливості та 

характеристики 

глобальної мережі 

кабельного телебачення 

Тема 3. Основні 

характеристики та 

класифікація 

абонентського 

обладнання. 

Тема 4. Формування 

сигналів. Методи 

мультиплексування. 

1.Принципи проектування 

кабельних систем. 

2.Економічні та правові 

аспекти будування 

кабельних систем. 

3.Розвиток телевізійних 

кабельних систем. 

4.Класифікація кабельних 

систем. 

5.Викривлення як 

властивість системи.  

6.Лінійне та нелінійне 

викривлення. 

7.Інтермодуляція та 

вирівнювання амплітуд. 

 

1.Розраховувати 

навантаження 

підсилювальної ділянки. 

2.Проектувати мережі 

великого і малого 

масштабу. 

3.Розраховувати  показникі 

транкової та фідерної 

підсистем, їх 

комбінування. 

  

Розділ 2.  Тракт прийому сигналів з амплітудною модуляцією. 

 Лекція 7 

Тема: Індивідуальні 

(окремі) тракти прийому 

радіосигналів. 

1.Слуховий прийом 

амплітудно-маніпульованих 

сигналів. Демодуляція 

односмугових сигналів. 

2.Завадостійкість і 

чутливість прийому сигналів 

з частотною модуляцією. 

3.Структурна схема тракту 

прийому сигналів РІВ і Р7В. 

Завадостійкість і чутливість 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 
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приймачів сигналів РІВ і 

Р7В.  

Лекція 8 

Тема: Шуми в кабельних 

системах 

 

1.Джерела шумів у 

радіоприймачі. 

2.Коефіцієнт шуму 

радіоприймача. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 9 

Тема: Загальні відомості 

про прийом відносно 

фазоманіпульованих 

сигналів. 

 

1.Структурна схема тракта 

прийому відносно 

фазоманіпульованих 

сигналів. 

2.Загальні відомості 

цифрових радіоприймальних 

пристроїв. Аналого-цифрові 

перетворювачі для 

радіоприймальних 

пристроїв. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 10 

Тема: Комплекс 

термінального 

абонентського 

обладнання 

1.Основні характеристики та 

класифікація абонентського 

обладнання. 
 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Лекція 11 

Тема: Принципи 

декодування сигналів 

 

1.Структурну схему 

приймача односмугових 

сигналів. 

2.Завадостійкість і 

чутливість прийому 

односмугових сигналів. 

Структурна схема тракту 

прийому сигналів з 

частотною модуляцією.  

3.Вимоги до характеристики 

тракта прийому сигналів з 

частотною модуляцією. 

 

посиланн

я на 

електрон

ний 

ресурс 

посилання 

на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Вимірювання 

параметрів мережі 
 1. Розраховувати оцінку   
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кабельного телебачення. необхідної кількості 

підсилювачів та вартості 

кабельної структури. 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Технічні та 

організаційні аспекти 

технічної експлуатації 

комплексів цифрового 

кабельного телебачення 

 

1. Розрахунок шуму 

каскаду підсилювача. 

 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Тракт розгортки 

телевізійного приймача. 
 

1.Розрахунок рівня 

сигналів в абонентській 

точці.  
  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Модуль 

кольоровості 

телевізійного приймача 

 

 

1. Проектування ділянок в 

системі кабельного 

телебачення. 

  

Лабораторне 

заняття 6 

 

Тема: Проектування 

розподільної мережі в 

системі кабельного 

телебачення.  

 

1.Розрахунок показників 

транкової та фідерної 

підсистем, їх 

комбінування. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Частотні 

характеристики та шуми 

в кабельних системах. 

Тема 2. Пасивне і 

активне  обладнання 

кабельного телебачення. 

Тема 3. Активне 

обладнання оптичних 

систем 

Тема 4. Підсилювальне 

обладнання коаксіальних 

систем 

 1.Пасивне обладнання 

коаксіальних систем. 

2.Структура та типи 

коаксіального кабеля. 

3.Електричні характеристики 

коаксіального кабеля. 

4.Відображення в 

коаксіальній системі 

передач. 

5.Передача світла по 

оптичному волокні. 

6.Типи, характеристики та 

захист оптичних волокон. 
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7.Структура волокно-

оптичного кабеля. 
8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1.Навчальний посібник «Мережі кабельного телебачення» - Дакова Л.В..: ДУТ, 2017, 78с. 

2. Евсютин О.О. Сжатие цифровых изображений. М.: Горячая линия, 2013. – 124 с. 

3. Безруков В.Н. Системы цифрового вещательного, кабельного и прикладного   телевидения. М.: Горячая линия, 2015. – 608 с. 

4. Волков С.В. Сети кабельного телевидения - М.: Горячая линия, 2010. –   608 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Навчальний сайт Державного університету телекомунікацій, матеріали до курсу «Мережі кабельного телебачення» http://dl.dut.edu.ua/  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Умовою допуску до екзамену є позитивні оцінки поточного контролю.  

За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за 

всіма змістовими модулями більше 30 % балів від загальної кількості з дисципліни (або більше 50 % балів з поточного контролю за всіма 

змістовими модулями). 

Відповіді оцінюються за 4-х бальною системою національної шкали, тестові завдання – за 100-бальною системою оцінювання за шкалою ЕСТS. В 

обох випадках оцінки згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему оцінювання 

(таблиця 1) 

- оцінка “відмінно” виставляється, коли студент виявляє глибокі і всебічні знання з курсу, рекомендованої літератури, аргументовано і логічно 

викладає навчальний матеріал, При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу. 

- оцінка “добре” виставляється, коли студент твердо знає предмет, рекомендовану літературу, аргументовано викладає матеріал, вміє 

застосовувати теоретичні знання для аналізу успішного працевлаштування.  

- оцінка “задовільно” виставляється, коли студент в основному знає предмет, рекомендовану літературу і вміє застосовувати отримані знання для 

аналізу успішного працевлаштування. 

- оцінка “незадовільно” виставляється, коли студент не засвоїв зміст навчальної дисципліни. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

MathCad, Matlab. 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/59/view/894
http://dl.dut.edu.ua/
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