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1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни «Цифрова обробка сигналів» проходить у
формі: лекцій(16 год.), практичних (6 год.), лабораторних (8 год.) а також
самостійної роботи (30 год.). Метою лекційного курсу є розкриття основних
категорій, особливостей тематики та проблемних аспектів відповідних тем.
Аудиторні заняття проводяться у формі практичних занять, на яких
студенти під керівництвом викладача засвоюють практичні навички щодо
використання сучасних методологій стандартизації та сертифікації, шляхом
розв’язання практичних задач які стосуються захисту комп’ютерних систем,
програмного забезпечення, інформаційних ресурсів. Самостійна робота за
кожною темою включає вивчення рекомендованих джерел, навчальної та
науково-монографічної літератури, а також розв’язання практичних завдань,
що сформульовані в методичних вказівках.
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Самостійна робота

Тема № 1: Математичне моделювання
цифрових систем.
Тема № 2: Аналіз цифрових систем в часовій
області.

Лабораторні заняття

лекції

Практичні заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські заняття

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

екзамен

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1: Математичне моделювання цифрових систем.
Навчальна мета заняття: поглиблення знань з дисципліни,
одержання практичних навичок математичного моделювання цифрових
систем.
Час проведення – 6 год. Місце проведення – навчальна аудиторія або
комп’ютерний клас
Навчальні питання:
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Загальні принципи побудови систем цифрової обробки інформації.
Основні елементи цифрових систем.

1.1.
1.2.

1. Завдання для самостійної роботи
.
Вивчити загальні принципи побудови систем цифрової обробки
інформації.
Вивчити основні елементи цифрових систем.

Список літератури.
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.
Тема № 2: Аналіз цифрових систем в часовій області.
Навчальні цілі: ознайомлення з методами аналізу цифрових систем в
часовій області..
Час – 14 годин.
Навчальні питання:
Перетворення Лапласа дискретних сигналів.
Зворотне перетворення Лапласа дискретних сигналів.
Z-перетворення. Зворотне Z-перетворення. Модифіковане Zперетворення.
Критерії аналізу стійкості цифрових систем.
1. Завдання для самостійної роботи.
1.1.

Ознайомитись з перетворенням Лапласа дискретних сигналів,
зворотнім перетворенням Лапласа дискретних сигналів, Zперетворенням, критерієм аналізу стійкості цифрових систем.
Список літератури.
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
Тема № 3: Цифрові фільтри.
Навчальні цілі: формування практичних навичок
практичних навичок аналізу та побудови цифрових фільтрів.
Час – 8 години.
Навчальні питання.

формування
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Рекурсивні цифрові фільтри.
Синтез цифрових фільтрів, що коригують.
1. Завдання для самостійної роботи
.
Вивчити методи аналізу та побудови цифрових фільтрів.
Список літератури.
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
4.

Інформаційне та методичне забезпечення

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.
4. Аксенов В.П. Сигнальные процессоры.- Владивосток : Изд-во
ДВГТУ, 2006.135 с.
5. Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М:
Мир, 1999. – 584 с.
6. 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

