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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Цифрова обробка сигналів»
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію
розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі електроніки
та телекомунікаій.
Основна мета викладання дисципліни полягає в отриманні знань з
методів, способів та алгоритмів цифрової обробки сигналів, а також
формування на базі цих знань високого рівня професійної підготовки фахівця
за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
Основною задачею дисципліни «Цифрова обробка сигналів» при
підготовці фахівців за вищевказаною спеціальністю є вивчення методів
цифрової обробки сигналів для вирішення задач аналізу та синтезу сигналів та
даних з використанням засобів обчислювальної техніки.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
− типи перетворень сигналів у телекомунікаційних системах;
− методи та засоби цифрової модуляції;
− методи цифрової обробки сигналів в телекомунікаційних системах на
базі дискретних базисних функцій;
− методи цифрового аналізу спектра в телекомунікаційних системах;
− методи цифрового оброблення сигналів в багатоканальних системах
зв’язку;
Вміти:
− виконувати математичну формалізацію сигналів, сигнально-кодових
конструкцій та процесів при їх обробці у телекомунікаціях та радіотехніці;
− створювати та аналізувати компʼютерні моделі сигналів та сигнальнокодових конструкцій;
− оцінювати параметри сигналів та випадкових процесів (енергетичні,
спектральні, кореляційні тощо) на основі їх математичних моделей, які
реалізовуються при компʼютерному моделюванні.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з одного навчального модуля № 1 «Методи
цифрової обробки сигналів», засвоєння якого передбачає проведення
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Дисципліна «Цифрова обробка сигналів» вивчається після одержання
знань по загальноінженерним та спеціальним дисциплінам: «Вища математика»,
«Фізика», «Основи програмування в ТКС», «Основи електроніки», «Основи
теорії електричних кіл».
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Методи цифрової обробки сигналів»
Тема 2.1.1. Перетворення сигналів в телекомунікаційних системах.
Форми подання сигналів в телекомунікаційних системах. Теорема
відліків. Дискретне перетворення Фур’є та його властивості. Особливості
дискретних систем. Обґрунтування алгоритмів швидкого перетворення Фур’є.
Алгоритм швидкого перетворення Фур’є з проріджуванням у часі. Програмна
реалізація алгоритму швидкого перетворення Фур’є з проріджуванням у часі.
Алгоритм швидкого перетворення Фур’є з проріджуванням за частотою.
Приклади використання алгоритмів швидкого перетворення Фур’є.
Тема 2.1.2. Методи та засоби цифрової модуляції.
Амплітудно-імпульсна модуляція. Цифроаналогове перетворення.
Імпульсно-кодова модуляція. Імпульсно-кодова модуляція з рівномірним
квантуванням. Імпульсно-кодова модуляція з нерівномірним квантуванням.
Диференціальна імпульсно-кодова модуляція. Дельта-модуляція.
Тема 2.1.3. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних
системах на базі дискретних базисних функцій.
Матриці Адамара та функції Уолша. Перетворення Уолша-Адамара.
Швидке перетворення Уолша-Адамара. Двовимірне дискретне перетворення.
Взаємні перетворення спектрів. Теоретико-числові перетворення. Функції
Хаара та перетворення Хаара. Аддитивна складність дискретних
ортогональних перетворень.
Тема 2.1.4. Цифровий аналіз спектрів в
телекомунікаційних системах.
Приклади застосування цифрових аналізаторів спектра в електрозв’язку.
Цифровий поточний спектр. Поточний спектр з прямокутним часовим вікном і
рівновіддаленими частотами. Аналіз спектрів з використанням прямокутного
“часового вікна” та нерівновіддалених частот. Аналіз спектрів з довільним
“часовим вікном” та рівновіддаленими частотами.
Тема 2.1.5. Цифрове оброблення сигналів в
багатоканальних системах зв’язку.
Цифрове оброблення сигналів з однією бічною смугою. Цифрова
інтерполяція сигналів. Перенесення спектра при інтерполяції дискретного

Система менеджменту якості.
Навчальна програма
навчальної дисципліни
«Цифрова обробка сигналів»

Шифр
документа

СМЯ НАУ
НП 22.01.02-01-2018
стор. 5 з 8

сигналу. Цифрове формування односмугового сигналу. Частотні перетворення
при інтерполяції сигналу при цифровій обробці сигналу. Зменшення частоти
дискретизації (децимація). Зменшення частоти дискретизації при
вузькосмуговій дискретній фільтрації. Використання нерекурсивних і
рекурсивних фільтрів при децимації. Особливості зменшення частоти
дискретизації в цифрових системах. Перенесення спектра при вузькосмуговій
фільтрації зі зменшенням частоти дискретизації.
Тема 2.1.6. Цифрове оброблення сигналів при узгодженні
телекомунікаційних систем.
Найпростіші трансмультиплексори. Трансмультиплексори з додатковим
обробленням сигналів. Багаторівневі трансмультиплексори. Реалізація
трансмультиплексорів.
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