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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи авіаційного 

радіозв`язку, радіолокації та радіонавігації»  розроблена на основі “Методичних 

вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області технічної експлуатації 

комплексів пілотажно-навігаційного обладнання та об’єктів авіоніки. 

 Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з принципами 

побудови і функціонування бортових радіоелектронних систем, які складають 

інформаційну основу сучасної авіоніки та літаководіння і базуються на принципах 

радіозв’язку, радіолокації і радіонавігації, а також набуття студентами знань з 

питань аеронавігаційного забезпечення польотів, організації та керування 

повітряним рухом. 

У поєднанні із практикою за фахом, дисципліна забезпечує практичне 

освоєння комплексів авіоніки сучасних повітряних суден. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- набуття студентами базових знань про основи радіоелектроніки, необхідні 

для розуміння принципів роботи авіаційних систем радіозв’язку, радіолокації і 

радіонавігації та їхніх компонентів; 

- формування чіткого уявлення у студентів про призначення, принципи 

побудови і функціонування бортових систем радіозв’язку, радіолокації та 

радіонавігації;  

- набуття навичок з проведення технічного обслуговування пристроїв та 

систем аеронавігаційного забезпечення польотів та оволодіння методами 

виявлення їх відмов і несправностей; 

- оволодіння методами навігації, літаководіння та керування повітряним 

рухом з урахуванням забезпечення безпеки польотів. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- основи радіоелектроніки, включаючи поняття про електродинаміку, антени, 

поширення радіохвиль, процеси модуляції, демодуляції, передавання та 

приймання інформації в умовах завад; 

- методи оцінки координат і швидкості та інших параметрів об’єктів 

радіотехнічними засобами; 

- призначення, класифікацію і принципи дії основних типів авіаційних систем 

радіозв’язку і передачі даних, радіолокації та радіонавігації; 

- задачі, що вирішуються при аеронавігаційного забезпечення польотів; 

- принцип побудови пристроїв та систем аеронавігаційного забезпечення 

польотів; 

- сучасні методи та алгоритми комплексної обробки пілотажно- навігаційної 

інформації  в аеронавігаційних системах ПС; 
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Вміти: 

 аналізувати системи радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації та 

оцінювати їхні можливості щодо застосування і якості функціонування; 

 обирати і розраховувати основні експлуатаційні та технічні параметри 

систем радіозв’язку, радіолокації й радіонавігації при заданих умовах; 

– проводити перевірки та регулювання пристроїв і систем, що забезпечують 

розв’язання аеронавігаційних задач; 

 – аналізувати причини виникнення відмов і несправностей пристроїв та 

систем аеронавігаційного забезпечення польотів  і давати обґрунтовані 

рекомендації їх попередження;  

– виконувати інженерно-штурманський розрахунок польоту.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

 навчального модуля №1 «Радіотехнічні основи, компоненти і методи 

передавання інформації та алгоритмічне забезпечення автоматизованих 

режимів керування ПС на усіх етапах польоту»; 

 навчального модуля №2 «Системи авіаційного зв’язку, радіонавігації та 

алгоритмічне забезпечення комплексної обробки пілотажно-навігаційної 

інформації», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Основи авіаційного радіозв`язку, радіолокації та 

радіонавігації» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Вища математика», 

«Фізика», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори»,«Кола та сигнали» та є 

базою для вивчення таких дисциплін, як: «Комп`ютерно-інтегровані системи та 

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Авіаційні телевізійні та 

мультимедійні системи», «Радіотехнічні системи авіоніки», «Пілотажно-навігаційне 

обладнання регіонального/магістрального літака». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Радіотехнічні основи, компоненти і методи передавання 

інформації та алгоритмічне забезпечення автоматизованих режимів керування 

ПС на усіх етапах польоту» 

Тема 2.1.1. Загальні відомості про авіаційні радіоелектронні системи та 

їх компоненти. 

Загальна характеристика електромагнітного випромінювання, 

розповсюдження радіохвиль, склад радіоелектронного обладнання повітряного 

судна. 

Тема 2.1.2.  Методи вимірювання параметрів стану об’єктів 

спостереження. 
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Методи обробки інформації та визначення параметрів об’єктів 

радіоелектронними системами, модуляція радіосигналів. 

Тема 2.1.3. Структурна схема системи аеронавігаційного забезпечення 

польотів, їх основні пристрої та системи.  

Структурна схема системи аеронавігаційного забезпечення польотів її основні 

пристрої та системи, їх принцип дії і характеристики.  

Тема 2.1.4. Інструментальне та алгоритмічне забезпечення 

автоматизації керування ПС на всіх етапах польоту. 

Автоматизація процесів керування ПС на етапах зльоту, маршрутного 

польоту та посадки, алгоритми визначення основних параметрів польоту, алгоритми 

керування бічним та повздовжнім рухом ПС. 

Тема 2.1.5. Алгоритми корекції обчислених координат поточного 

місцезнаходження ПС за допомогою наземних та космічних засобів навігації  

Корекція обчислених координат поточного місцеположення ПС за допомогою 

радіотехнічних засобів навігації. 

2.2. Модуль №2 «Системи авіаційного зв’язку, радіонавігації та 

алгоритмічне забезпечення комплексної обробки пілотажно - навігаційної 

інформації» 

Тема 2.2.1. Авіаційні системи навігації  

Загальна характеристика засобів навігації, методи визначення положення ПС, 

бортові засоби навігації..  

Тема 2.2.2. Системи радіолокації 

Первинні та вторинні радіолокаційні системи спостереження. Бортові 

засоби радіолокації їх характеристика та принцип обробки інформації. 

Тема 2.2.3. Системи авіаційного зв’язку  

Класифікація систем авіаційного зв’язку. Системи зв’язку на ВЧ і ДВЧ. 

Цифрові системи зв’язку і обміну даними.  

Тема 2.2.4. Сучасні методи комплексної обробки пілотажно-

навігаційної інформації  

Метод компенсації похибок, алгоритм оцінювання за методом найменших 

квадратів, алгоритм оцінювання за методом максимуму правдоподібності, рекурентні 

методи обробки інформації. 

Тема 2.2.5. Структура системи аеронавігаційного забезпечення 

повітряного руху 
Загальна структура системи аеронавігаційного забезпечення повітряного руху. 

Призначення, принцип побудови, та основні характеристики наземних систем, що 

входять до складу аеронавігаційного забезпечення повітряного руху. Радіолокаційне 

та радіонавігаційне обладнання аеропортів. 
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