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Тематика лекцій Рекомендовані джерела 
Самостійна 

робота (год.) 

1 2 3 

Сутність навчальної дисципліни. Задачі ра-

діомоніторингу і радіоконтролю. 
[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Радіочастотний спектр, радіочастотний ре-

сурс.  Основні поняття. Управління викорис-

танням радіочастотного спектра.  Вартість 

радіочастотного ресурсу 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Радіоканал і лінія радіозв’язку: структурні 

елементи.  Особливості діапазонного поши-

рення ЕМП. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Характеристики сигналів.  Класи радіосиг-

налів. Види модуляції/маніпуляції. Надання 

сигналів у часової та спектральної формах. 

[1]; [2]; [3]; [4] 3 

Особливості антенних пристроїв для пунктів 

радіомоніторингу. Робота антени у режимі 

приймання. Особливості діаграм спрямова-

ності. Конструктивне виконання комплексу 

антенних пристроїв. 

[1]; [2]; [3]; [4] 3 

Контрольно-вимірювальна апаратура  для 

пунктів радіомоніторингу. Вимоги до техні-

чних характеристик контрольно-

вимірювальної апаратури (КВА). Режими та 

види контролю основних випромінювань 

РПД. Режими та види контролю неосновних 

випромінювань РПД. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Планування та організація робіт з здійснення  

Радіомоніторингу. Вихідні дані для плану-

вання. Перелік робіт, що плануються до ви-

конання. Зміст звітних документів. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Станція радіомоніторингу та радіоконтролю. 

Вимоги до структури станцій радіомоніто-

рингу та радіоконтролю (СРМРК). Стаціона-

рні СРМРК. Мобільні СРМРК. 

 

[1]; [2]; [3]; [4] 3 



1 2 3 

Режими пошуку, контролю, вимірювання та 

 ідентифікації радіовипромінювань радіопе-

редавача. Мета  задачі  пошуку та ідентифі-

кації джерел радіозавад. Підконтрольні па-

раметри радіовипромінювання. 

Вимоги до програмного забезпечення радіо-

контролю. 

[1]; [2]; [3]; [4] 3 

Принципи пеленгування та визначення міс-

цезнаходження джерел радіовипромінювань. 

Географічні координати точки. Радіопелен-

гування джерела радіовипромінювання 

(ДРВ). Класифікація радіопеленгаторів.  

[1]; [2]; [3]; [4] 4 

Похибки радіопеленгування та місцезнахо-

дження об’єктів  радіовипромінювання. 

 Фактори, що утруднюють процедуру РП. 

 Види похибок РП.  Класи якості РП. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Визначення власного місцезнаходження  

радіопеленгатора (рухомого). Склад супут-

никових навігаційних систем. Загальна стру-

ктура глобальної системи супутникової наві-

гації (ГССН). Принцип дії ГССН. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Методи вимірювання частоти при ефірному 

контролі радіовипромінювань.  Методи кон-

тролю частоти.  Технічна реалізація методів. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 

Методи вимірювання займаної смуги частот. 

 Визначення ширини займаної смуги частот 

(ШЗСЧ) і умови її вимірювання.  Метод за 

критерієм відношення потужностей (Метод 

β/2). Метод за критерієм  Х дБ. 

[1]; [2]; [3]; [4] 2 
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