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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 6 12 Інформаційні технології; Цикл вибіркових дисциплін
(назва галузі знань)
Загальна кількість годин – 180 (шифр галузі)
Навчальний курс – 2,3
125
–
Кібербезпека
Кількість модулів
– 2
Семестр – 4,5
_____________

бакалавр__
(назва СВО)

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 1,2
самостійної роботи – 1,2

Види контролю:
підсумковий контроль –
екзамен
Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 42;
Практичні заняття – 24;
Лабораторні заняття – 24
Самостійна робота – 90;

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрова обробка
сигналів» є ознайомлення студентів з сучасними ідеями, методами та
алгоритмами цифрової обробки інформації, формування у них знань та навиків,
що необхідні для вирішення задач проектування систем цифрової обробки
інформації різного призначення.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „ Цифрова обробка
сигналів ” є розвиток у студентів практичних навичок щодо розуміння проблем,
які виникають при практичному застосуванні обчислювальних засобів для
цифрової обробки інформації; ознайомити студентів з сучасними методами
математичного опису, а також алгоритмами аналізу і синтезу цифрових систем.
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 принципи побудови систем цифрової обробки інформації;
 методи і алгоритми цифрової обробки сигналів;
 принципами реалізації систем цифрової обробки інформації;
 проблеми реалізації систем цифрової обробки інформації;
 підходи до реалізації зазначених вище механізмів у сучасних;
 сучасний рівень новітніх технологій в галузі цифрової обробки сигналів;
вміти:
 - застосовувати теоретичні положення дисципліни для розрахунку
цифрових фільтрів з бажаними властивостями в системах обробки
інформації різного призначення;

 застосувати концептуальні знання з навчальних дисциплін загальної
підготовки для засвоєння навчальних дисциплін професійної підготовки;
 використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу
інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих
задач професійної діяльності;
мати уяву про:
 перспективи і тенденції розвитку сучасних систем цифрової обробки
інформації;
 можливості сучасних інструментальних засобів систем цифрової обробки
інформації;
 можливості та перспективи використання засобів систем цифрової
обробки інформації у своїй роботі за спеціальністю.
В навчальному плані для вивчення дисципліни передбачені такі
організаційні форми занять як лекції і практичні і лабораторні заняття.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Математичне моделювання цифрових систем.
Місце, роль та задачі дисципліни. Предмет, структура і зміст дисципліни.
Загальні принципи побудови систем цифрової обробки інформації. Узагальнена
схема цифрової обробки сигналів. Основні елементи цифрових систем.
ТЕМА № 2. Аналіз цифрових систем в часовій області
Математичні методи опису цифрових систем в часовій області.
Перетворення Лапласа дискретних сигналів. Теорема Шеннона-Котельникова.
Відновлення безперервних сигналів в цифровій системі. Екстраполятори
низьких порядків. Z-перетворення. Зворотне Z-перетворення. Модифіковане Zперетворення. Дискретні передатні функції цифрових систем. Критерії аналізу
стійкості цифрових систем.
ТЕМА № 3. Цифрові фільтри
Рекурсивні цифрові фільтри. Нерекурсивні цифрові фільтри. Адаптивні
фільтри. Оптимальне нерекурсивне оцінювання. Адаптивні КІХ-фільтри.
Адаптивні БІХ-фільтри. Синтез цифрових фільтрів, що коригують.
ТЕМА №4: Аналогово-цифрові перетворювачі
Аналогово-цифрові перетворювачі загальні відомості. Послідовно-паралельні
аналогово-цифрові перетворювачі. Аналогово-цифрові перетворювачі
послідовного наближення.
ТЕМА № 5 Цифрово-аналогові перетворювачі
Цифро-аналогові перетворювачі для задач автоматизованої обробки сигналів.
Паралельні цифро-аналогові перетворювачі. Логіка цифро-аналогових
перетворювачів

4. Структура навчальної дисципліни
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4.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр 4
Тема № 1: Математичне моделювання
цифрових систем.
Тема № 2: Аналіз цифрових систем в часовій
області.
Всього за семестр

залік

Семестр 5
Тема № 3: Цифрові фільтри

42

10

8

4

20
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4.3. Завдання на самостійну роботу.

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента
Тема № 1: Математичне моделювання цифрових систем.
Загальні принципи побудови систем цифрової обробки
інформації.
Основні елементи цифрових систем.
Тема № 2: Аналіз цифрових систем в часовій області.
Перетворення Лапласа дискретних сигналів.
Зворотне перетворення Лапласа дискретних сигналів

Література:
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,

Z-перетворення. Зворотне Z-перетворення. Модифіковане Zперетворення.
Критерії аналізу стійкості цифрових систем.
Тема № 3: Цифрові фільтри.
Рекурсивні цифрові фільтри.
Синтез цифрових фільтрів, що коригують.
Тема №4: Аналогово-цифрові перетворювачі

[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]

АЦП. Загальні відомості

Конспект лекцій,
[1-6]

Послідовно-паралельні АЦП

Конспект лекцій,
[1-6]

АЦП послідовного наближення
Тема № 5 Цифрово-аналогові перетворювачі

Конспект лекцій,
[1-6]
Конспект лекцій,
[1-6]

Цифро-аналогові перетворювачі для задач автоматизованої
обробки сигналів

Конспект лекцій,
[1-6]

Паралельні ЦАП

Конспект лекцій,
[1-6]

Логіка ЦАП

Конспект лекцій,
[1-6]

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
6. Методи навчання
Вивчення курсу дозволить слухачам оволодіти необхідними теоретичними знаннями
щодо побудови та принципів функціонування інформаційних систем. В навчальному плані
для вивчення дисципліни передбачені такі організаційні форми занять як лекції та практичні
заняття.
На лекційних заняттях викладаються теоретичні засади тем, що вивчаються, а також
приклади їх використання для розв’язання конкретних навчальних задач.
На практичних заняттях слухачі відпрацьовують під керівництвом викладача прийоми
розв’язання типових задач. Практичні заняття проводяться в комп’ютерному класі.
Практичні заняття проводяться у здвоєному форматі, що дозволяє більш ефективно
використовувати комп’ютерну техніку.
Перед практичним заняттям слухач повинен вивчити певний теоретичний матеріал і
(можливо) виконати практичне завдання у відповідності до методичних вказівок до
практичних занять з дисципліни. Після закінчення практичного заняття слухач отримує
домашнє завдання для закріплення практичних навичок розв’язання задач.
Основним видом інформаційно-методичного забезпечення дисципліни є:
 конспект лекцій;
 методичні вказівки до практичних занять;

 навчальні посібники з дисципліни.
Перелічені складові елементи інформаційно-методичного забезпечення існують як у
друкованому вигляді так і в електронній формі у вигляді роздаткових матеріалів,
відповідного розділу сайту кафедри інформаційних систем , а також у вигляді електронного
навчального комплексу з дисципліни на компактному диску.

7. Методи контролю
Питання для проведення екзамену з дисципліни
1. Загальні принципи побудови систем цифрової обробки інформації.
2. Узагальнена схема цифрової обробки сигналів.
3. Основні елементи цифрових систем.
4. Математичні методи опису цифрових систем в часовій області.
5. Перетворення Лапласа дискретних сигналів.
6. Зворотне перетворення Лапласа дискретних сигналів.
7. Теорема Шеннона-Котельникова.
8. Відновлення безперервних сигналів в цифровій системі.
9. Екстраполятори низьких порядків.
10. Z-перетворення.
11. Зворотне Z-перетворення.
12. Модифіковане Z-перетворення.
13. Дискретні передатні функції цифрових систем.
14. Критерії аналізу стійкості цифрових систем.
15. Рекурсивні цифрові фільтри.
16. Нерекурсивні цифрові фільтри.
17. Адаптивні фільтри.
18. Оптимальне нерекурсивне оцінювання.
19. Адаптивні БІХ-фільтри.
20. Адаптивні КІХ-фільтри.
21.Синтез цифрових фільтрів, що коригують.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену)
обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у

відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку),
то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як
середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому
семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю
(роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних
заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих
завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів
вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість
оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або
індивідуальної роботи. Наприклад:

Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за модульний
контроль не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

35–59

1–34

E

Незадовільно
(„не зараховано”)

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

FX

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані

навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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