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Завдання 

Тема 1. Основні тактико-технічні 

характеристики та параметри 

вітчизняних РЛС 
2   2  4 10 

Оцінка реалізує 

мості ТТХ РЛС за 

завданням 

курсового проекту 

Тема 2. Особливості побудови 

закордонних РЛС 2     2 6 
Порівняння різних 

типів РЛС 

Тема 3. Спрощена структурна схема 

РЛС 36Д6 

2     2 13 

Дослідження 

можливих 

варіантів 

побудови РЛС за 

завданням 

курсового проекту 



Page 4 of 5 

 

Тема 4. Антенна система 

3   2  5 10 

Розрахунок антен 

з симетричною та 

косеканс-

квадратною ДС 

Тема 5. Вибір технічних рішень і 

вибір або розрахунок характеристик 

та параметрів РЛС 1   8  9 9 

Розрахунок 

чутливості та 

імпульсної 

потужності РЛС 

Тема 6. Підсистема захисту радара 

від активних шумових завад 

4   2 5 11 6 

Варіанти 

побудови 

адаптивних 

просторових та 

поляризаційних 

фільтрів 

Тема 7. Підсистема захисту радара 

відімпульсних завад 

2     2 12 

Структурна схема 

підсистеми 

захисту радара від 

імпульсних завад. 

Аналіз можливих 

втрат 

Тема 8. Дискретне перетворення 

Фур'є 

4    4 8 14 

Амплітудно-

частотна 

характеристика, 
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накопичення 
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обмеження, 

можливі втрати 

Тема 9. Стабілізація рівня хибних 

тривог за амплітудою 4    5 9 13 

Порівняння різних 

методів виявлення 

сигналів 

Тема 10. Стабілізація рівня хибних 

тривог за радіальною складовою 

швидкості 

4     4 16 

Принцип 

розділення 

сигналів. 

Вобуляція. 

Критерії 

виявлення і 

заборони 

Курсове проектування 
      45 

 

Усього годин 28   14 14 56 154  
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 10 

впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною темою 

захист лабораторних 

робіт 

35 захист лабораторної роботи №1 

30 захист лабораторної роботи №2 

35 захист лабораторної роботи №3 

курсовий проект 70 оформлення пояснювальної записки 

20 ілюстративна частина 

10 захист проекту 

складання заліку 60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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