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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цифрова
обробка сигналів» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра за спеціальністю 125 "Кібербезпека".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні ідеї, методи та
алгоритми цифрової обробки сигналів, формування у них знань та навиків, що
необхідні для вирішення задач проектування систем цифрової обробки
інформації різного призначення.
Міждисциплінарні

зв’язки:

викладання

дисципліни

«Цифрова

обробка

сигналів» базується на знаннях дисциплін «Вища математика», «Теорія
інформації і кодування», «Електроніка та схемотехніка», «Алгоритмізація та
програмування».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМА № 1. Математичне моделювання цифрових систем.
ТЕМА № 2. Аналіз цифрових систем в часовій області.
ТЕМА № 3. Цифрові фільтри.
ТЕМА №4: Аналогово-цифрові перетворювачі
ТЕМА № 5 Цифрово-аналогові перетворювачі

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. 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..
1.2. 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.
1.3. 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.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/2 кредиту
ECTS.
2. Інформаційний обсяг 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.

3. Рекомендована література
Основна література.
1. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов.Севастополь : Изд-во Сев. ГТУ, 1999. – 388 с.
2. Бабак В.П., Шрюфер Е. Обробка сигналів.- К.:Либідь, 1996. – 320 с.
3. Конспект лекцій.
Додаткова література.
1.
Аксенов В.П. Сигнальные процессоры.- Владивосток : Изд-во
ДВГТУ, 2006.135 с.
2.
Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М:
Мир, 1999. – 584 с.
3.
Бесекерский
В.А.
и
др.
Микропроцессорные
системы
автоматического управления. – Л.: Машиностроение, 1988. – 365 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

(перелік інформаційних ресурсів)
Тематичні бази даних www.physics.vir.ru,ufn.ru/ru/articles/.
Закордонні електронні наукові інформаційні ресурси: EuropeanLibrary. Вільний
доступ до ресурсів 47 Національних бібліотек Європи, Австралії, Білорусії,
Великої Британії, Німеччини, бібліотека коледжу Лондонського університету.
http://window.edu.ru/
http://www.arcotel.ru/bibl/res_inet.php
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/science/&lang=ru
http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/index

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

5. Засоби діагностики успішності навчання
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.
22.

