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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Обробка сигналів» складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів  

 

напрям 

підготовки: 

6.040204 Прикладна фізика 

спеціалізація: інформаційні технології обробки даних в енергетичних 

системах 

факультет фізико-енергетичний 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – вивчення базових алгоритмів цифрової обробки сигналів; 

формування практичних навичок реалізації систем цифрової обробки сигналів. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Згідно з метою основні задачі підготовки зводяться до формування у студентів знань та 

вмінь, що забезпечують вирішення професійних задач, пов’язаних із обробкою цифрових 

сигналів. 
 

1.3. Кількість кредитів - 2 

1.4. Загальна кількість годин  

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Вид кінцевого контролю : семестровий екзамен 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

9-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

12 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

36 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
основи теорії цифрової обробки сигналів (ЦОС):  

- методи дискретизації і квантування 

- основні дискретні спектральні перетворення 

- методи цифрової фільтрації і параметричного спектрального аналізу. 
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вміти:  
- використовувати теоретичні знання для алгоритмічного проектування систем 

ЦОС 

- використовувати типові інструментальні засоби і пакети прикладних програм 

для вирішення конкретних прикладних задач обробки сигналів на ЕОМ. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття дисципліни. Дискретні спектральні 

перетворення і методи їх обчислення. 

Тема 1. Задачі цифрової обробки даних (сигналів), заснованих на використанні 

спектральних методів, математичний апарат, використовуваний для обробки даних, ряди і 

інтеграли Фур'є, Z-перетворення. 

 

Тема 2. Поняття про дискретне перетворення Фур'є. Перетворення в нетрігонометричнх 

базисах.  Швидке перетворення Фур'є. Загальний підхід до побудови швидких 

перетворень на основі факторизации матриць перетворення. Теоретико-числові і 

поліноміальні методи виконання дискретних перетворень. 
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Цифрова фільтрація на ЕОМ. Апаратне та програмне 

забезпечення систем цифрової обробки сигналів. 

Тема 3. Загальна структура цифрового фільтра. Нерекурсівние і рекурсивна форма ЦФ. 

Фільтри з кінцевою і нескінченною імпульсною характерістікой. Методи реалізації ЦФ - 

пряма і канонічна форми, каскадна і паралельна форма. частотна характеристика 

цифрового фільтра.  

Синтез фільтрів з скінченною імпульсною характеристикою методом вікна і методом 

частотної вибірки. Синтез аналогових фільтрів-прототипів Баттерворта, Чебишева, 

Бесселя при побудові ЦФ. Метод білінійної перетворення для синтезу ЦФ. Перетворення 

смуги частот при синтезі ЦФ. 

 

Тема 4. Апаратні засоби цифрової обробки сигналів: універсальні процесори, сигнальні 

процесори. Перспективні архітектури для цифрової обробки сигналів.  

Технічні засоби забезпечення вводу-виводу аналогових сигналів в ЕОМ. Апаратні засоби 

ЦОС в системах мультимедіа.  

Класифікація програмних засобів ЦОС. Вимоги до функціонального наповнення і 

інструментальним засобам розробки ПО ЦГЗ. Інтегрірванние пакети програм для ПЕОМ: 

"MATLAB", "MathCAD", LabVIEW "та їх використання для розв’язання прикладних 

задач. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  

усьо

го  

у тому числі   

л п лаб інд с.р.      

1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття моделювання і обчислювального 

експерименту. Похибки обчислень. Комп'ютерне моделювання. Обчислювальний 

експеримент.   

Тема 1. Задачі цифрової 

обробки даних (сигналів), 

15 3  3  9       
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заснованих на 

використанні 

спектральних методів, 

математичний апарат, 

використовуваний для 

обробки даних, ряди і 

інтеграли Фур'є, Z-

перетворення. 

Тема 2. Поняття про 

дискретне перетворення 

Фур'є. Перетворення в 

нетрігонометричнх 

базисах.  Швидке 

перетворення Фур'є. 

Загальний підхід до 

побудови швидких 

перетворень на основі 

факторизації матриць 

перетворення. Теоретико-

числові і поліноміальні 

методи виконання 

дискретних перетворень. 

15 3  3  9       

 Р

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 6  6  18   - - -  

Змістовий модуль 2. Системи комп'ютерної математики. Поняття математичного 

алгоритму. Погрішності обчислень 

Тема 3. Загальна 

структура цифрового 

фільтра. Нерекурсівние і 

рекурсивна форма ЦФ. 

Фільтри з кінцевою і 

нескінченною імпульсною 

характерістікой. Методи 

реалізації ЦФ - пряма і 

канонічна форми, 

каскадна і паралельна 

форма. частотна 

характеристика цифрового 

фільтра.  

Синтез фільтрів з 

скінченною імпульсною 

характеристикою методом 

вікна і методом частотної 

вибірки. Синтез 

аналогових фільтрів-

прототипів Баттерворта, 

Чебишева, Бесселя при 

побудові ЦФ. Метод 

білінійної перетворення 

для синтезу ЦФ. 

Перетворення смуги 

15 3 3   9       
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частот при синтезі ЦФ. 

Тема 4. Апаратні засоби 

цифрової обробки 

сигналів: універсальні 

процесори, сигнальні 

процесори. Перспективні 

архітектури для цифрової 

обробки сигналів.  

Технічні засоби 

забезпечення вводу-

виводу аналогових 

сигналів в ЕОМ. Апаратні 

засоби ЦОС в системах 

мультимедіа.  

Класифікація програмних 

засобів ЦОС. Вимоги до 

функціонального 

наповнення і 

інструментальним засобам 

розробки ПО ЦГЗ. 

Інтегровані пакети 

програм для ПЕОМ: 

"MATLAB","MathCAD","

LabVIEW" та їх 

використання для 

розв’язання прикладних 

задач. 

15 3 3   9       

 Р

Разом за змістовим 

модулем 2 

30 6  6  18   - - -  

 У

Усього годин за 

програмою 

60 12  12  36       

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Задачі цифрової обробки даних (сигналів) 1 

2 Математичний апарат для обробки даних 1 

3 Інтеграли Фур'є, Z-перетворення 1 

4 Дискретне перетворення Фур'є 1 

5 Перетворення в нетрігонометричнх базисах 1 

6 Швидке перетворення Фур'є 1 

7 Факторизація матриць перетворення 1 

8 Методи виконання дискретних перетворень 1 

9 Цифрові фільтри та методи їх реалізації 1 

10 Синтез фільтрів з скінченною імпульсною характеристикою 1 

11 Синтез аналогових фільтрів 1 

12 Перетворення смуги частот при синтезі ЦФ 1 

Разом  12 
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5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Задачі цифрової обробки даних (сигналів) 2 

2 Математичний апарат для обробки даних 2 

3 Інтеграли Фур'є, Z-перетворення 4 

4 Дискретне перетворення Фур'є 2 

5 Перетворення в нетрігонометричнх базисах 2 

6 Швидке перетворення Фур'є 2 

7 Факторизація матриць перетворення 2 

8 Методи виконання дискретних перетворень 2 

9 Цифрові фільтри та методи їх реалізації 4 

10 Синтез фільтрів з скінченною імпульсною характеристикою 2 

11 Синтез аналогових фільтрів 2 

12 Перетворення смуги частот при синтезі ЦФ 2 

13 Апаратні засоби цифрової обробки сигналів 2 

14 Перспективні архітектури для цифрової обробки сигналів 2 

15 Апаратні засоби ЦОС в системах мультимедіа 2 

16 Інтегровані пакети програм для ПЕОМ 2 

Разом  36 
 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 
 

7. Методи контролю 

       На заняттях – опитування, розв’язання задач за допомогою системи MATLAB. По 

закінченні модуля – модульний контроль. Форма підсумкового контролю знань – іспит  
   

8. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальн

е завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4     100 

12 12 12 12 12  60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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Для отримання «автомату» на екзамені від студента потрібно своечасно та якісно виконувати 

навчальний план, бути активним та зацікавленим на аудиторних заняттях. 

 

9. Рекомендована література 

Наочні матеріали надаються з використанням ПЕОМ та проекційного устаткування  

у спеціально обладнаних аудиторіях. 

 

Основна література 

1. Куприянов М.С.,Матюшкин Б.Д. Цифровая обработка сигналов.-СПБ.:Политехника, 

2000.  

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.- СПБ.: Питер, 2002 

3. Бадейкин А.В., Геппенер В.В. Корнеев И.А. Синтез цифровых фильтров с 

использованием пакета программ MATLAB: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2001. с.72. 

4. Геппенер В.В. , Черниченко Д.А., Экало С.А. Вейвлет-преобразование в задачах 

цифровой обработки сигналов: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2002. с.78. 

 

Допоміжна література 

1. Марпл-мл.С.Л. Цифровой спектральный анализ.-М.:Мир,1990 

2. Рабинер Р.,Голд Б . Теория и применение цифровой обработки сигналов 

.- М.: МИР, 1978 

3. Дьяконов В.П., Абраменкова И.А. Matlab Обработка сигналов и изобра- 

жений. Специальный справочник Питер, 2002 

4. Дъяконов В.П. Вейвлет - от теории к практике. М.: Солон-Р.- 2002, с.  

440. 

5. Залманзон Л.А. Преобразование Фурье, Уолша,Хаара и их применение в 

управлении.-М.: Наука,1989. 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Мережа Internet. 

2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 


