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Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Особливості та принципи побудови комплексів бортового 

обладнання на базі ІМА. Стандартизація компонентів та 

обладнання ІМА та DIMA. Ієрархічна архітектура комплексів 

бортового обладнання. Фізична організація інтерфейсів 

бортових мереж та систем ІМА. Технічне обслуговування 

бортових обчислювальних систем ІМА. Види інтерфейсів 

обміну даних, організація та принципи його розробки і 

вдосконалення. Порти вводу-виводу даних. Інтерфейси 

зв’язку з датчиками. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Вміння бачити та виділяти прогресивні, революційні тенден-

ції розвитку технологій бортового радіоелектронного облад-

нання, у тому числі, систем інтегрованої модульної авіоніки, 

що використовує передові технології  побудови літаків ново-

го покоління.  

 Розумітися на типах, видах та технологіях використання 

бортових інтерфейсах на верхньому та нижньому рівнях 

ієрархії БРЕО. 

  Вміння застосовувати певний інтерфейс для взаємозв’язку з 

датчиками та виконавчими механізмами літака. 

 Розумітися на можливих удосконаленнях або модернізації 

спряження бортового обладнання між собою для ефективного 

обміну даними на різних рівнях. 

Вміння використовувати отриману інформацію для технічно-

го обслуговування бортових систем.    

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння в стандартизації бортових інтерфейсів та 

особливості їх використання, принципів та технологій дозво-

ляє грамотно здійснювати практичну реалізацію щодо прий-

няття технічних рішень, технічного обслуговування бортових 

систем, будувати моделі взаємозв’язку з відповідною комуні-



кацією тощо. Керуватися відповідностями нормативних до-

кументів, що висувають вимоги до обладнання авіоніки роз-

роблені міжнародними організаціями: European Aviation 

Safety Agency, Air Transport Association, Federal Aviation 

Authority, Radio Technical Commission for Aeronautics, Society 

of Automotive Engineers та ARINC. Зокрема вимоги, що вису-

ваються у документах CS-25 та FAR-25 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Історична довідка про розвиток бортових систем авіоніки. 

Основні визначення і терміни. Склад, структура і класифіка-

ція бортового обладнання. Основи побудови сучасних систем 

авіоніки. Склад та будова електричних, інформаційних бор-

тових систем. Загальні принципи побудови мікроелектронних 

пристроїв авіоніки. Інтегрована модульна структура систем 

авіоніки. Загальна класифікація існуючих систем авіоніки. 

Загальні вимоги до систем авіоніки. Процес розробки систем 

авіоніки та її складових. Основна нормативна документація з 

систем авіоніки. Інтерфейси бортових систем. Внутрішні та 

зовнішні інтерфейси систем авіоніки. Основні характеристи-

ки інтерфейсів. Керування інтерфейсами. Способи з’єднання 

та передачі інформації. Принципи обміну інформацією. Спе-

ціалізовані інтерфейси для взаємодії систем авіоніки, встано-

влені авіаційними стандартами. Основні принципи побудови 

ARINC 429 та приклади застосування. Основні принципи по-

будови ARINC 629 та приклад застосування. Мультиплексний 

(MIL-STD-1553) та оптоволоконний (FC-AE) канал інформа-

ційного обміну. Основні принципи побудови. «Asynchronous 

Transfer Mode-ATM»  основна технологія реалізації сучасних 

локальних і глобальних мереж. АТМ на різних фізичних інте-

рфейсах – «Fiber Channal – FC», «Fiber Distributed Data 

Interfase – FDDI», AFDX та інших. 

Види занять:  

лекції, практичні  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання фізики, електроніки та мікропроцесорної техніки, дат-

чики та авіаційних приладів і систем, загальні знання  

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання інтерфейсів бортових систем авіоніки  можуть бути 

використані під час виконання курсових робіт (проектів), а 

також написання бакалаврської (магістерської) дипломної ро-

боти з відповідних спеціальностей. 
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