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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Моделювання сигналів та процесів в телекомуні-

каційних мережах» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням № 37/роз 
від 16.06.2015 р. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань і вмінь, 
що формують профіль фахівця в галузі телекомунікацій. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних та практичних знань і 
навичок з комп’ютерного моделювання сигналів і процесів у телекомунікаційних мережах (ТКМ). 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення методів комп’ютерного моделювання з 
використанням алгоритмів обробки сигналів і процесів у складі пакетів MATLAB і Mathcad для 
вирішення задач аналізу та синтезу у галузі ТКМ. 

У підсумку вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності: 
знати: 
•  методи моделювання перетворень сигналів і процесів у ТКМ;  
•  методи моделювання каналів зв’язку;  
•  принципи реалізації комп’ютерного моделювання методів обробки сигналів і процесів у ТКМ; 
•  методи аналізу з використанням комп’ютерних програмно-апаратних засобів параметрів ТКМ; 
•  методи моделювання сигналів і процесів у багатоканальних системах електрозв’язку, 
вміти самостійно: 
•  виконувати побудову комп’ютерних моделей сигналів, сигнально-кодових конструкцій та процесів 

при їхній обробці у ТКМ;  
•  аналізувати відомі комп’ютерні моделі сигналів, сигнально-кодових конструкцій та процесів з 

пакетів Toolbox MATLAB і Mathcad;  
•  на основі комп’ютерних моделей оцінювати енергетичні, спектральні, кореляційні та ін. параметри 

сигналів і випадкових процесів. 

Навчальний матеріал дисципліни «Моделювання сигналів та процесів в телекомунікаційних 
мережах» структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального 
модуля: № 1 «Моделювання сигналів і процесів в ТКМ», що є логічно завершеною, відносно 
самостійною і цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Моделювання сигналів та процесів в телекомунікаційних мережах» 
базується на знаннях з таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій», «Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія 
електрозв’язку». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної дисципліни, 
використовуються при паралельному і наступному вивченні таких дисциплін, як «Основи 
радіомовлення та телебачення», «Системи мобільного зв’язку», «İнформаційні та телекомунікаційні 
мережі», «Захист інформації в телекомунікаційних системах», «Багатоканальні системи передачі», 
«Основи експлуатації телекомунікаційних систем», «Програмні та апаратні засоби сучасних 
телекомунікаційних мереж». 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Моделювання сигналів і процесів в ТКМ» 

Тема 2.1.1. Комп’ютерне моделювання перетворення сигналів у ТКМ. Моделі форми подання 
сигналів у ТКМ. Дискретне перетворення Фур’є. Особливості дискретних систем. Обґрунтування 
алгоритмів швидкого перетворення Фур’є (ШПФ). Алгоритм ШПФ з проріджуванням у часі. 
Програмна реалізація алгоритму ШПФ з проріджуванням у часі. Алгоритм ШПФ з проріджуванням 
за частотою. Приклади використання алгоритмів ШПФ. 

Тема 2.1.2. Комп’ютерне моделювання алгоритмів цифрової обробки сигналів у ТКМ. Комп’ю-
терні моделі ортогональних систем і перетворень на їхній основі. Матриці Адамара та функції 
Волша. Перетворення Волша-Адамара. Швидке перетворення Волша-Адамара. Двовимірне дискретне 
перетворення. Взаємні перетворення спектрів. Теоретико-числові перетворення. Функції Хаара та 
перетворення Хаара. Адитивна складність дискретних ортогональних перетворень. 
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Тема 2.1.3. Комп’ютерні моделі аналізу сигналів і спектрів у ТКМ. Програмно-апаратні засоби 
та комп’ютерні моделі у складі їхніх програмних пакетів. Приклади застосування комп’ютерних 
моделей цифрових аналізаторів спектра в телекомунікаціях. Цифровий поточний спектр. Поточний 
спектр з прямокутним «часовим вікном» і рівновіддаленими частотами. Аналіз спектрів з викорис-
танням прямокутного «часового вікна» та нерівновіддалених частот. Аналіз спектрів з довільним 
«часовим вікном» та рівновіддаленими частотами. 

Тема 2.1.4. Комп’ютерні моделі складних сигнально-кодових конструкцій. Комп’ютерне 
моделювання сигналів у технологіях DSSS, FHSS, CDMA. Комп’ютерні моделі сигналів з однією 
бічною смугою. Цифрова інтерполяція сигналів. Перенесення спектру при інтерполяції дискретного 
сигналу при комп’ютерному моделюванні. Цифрове формування односмугового сигналу. Частотні 
перетворення при інтерполяції сигналу при комп’ютерному моделюванні. Зменшення частоти 
дискретизації (децимація) при комп’ютерному моделюванні. Використання нерекурсивних і 
рекурсивних фільтрів при децимації з використанням комп’ютерного моделювання.  

Тема 2.1.5. Комп’ютерне моделювання систем обробки сигналів при узгодженні ТКМ. Комп’ю-
терне моделювання мультиплексорів у телекомунікаційних системах. Комп’ютерне моделювання 
комутаторів у ТКМ. Комп’ютерне моделювання маршрутизаторів ТКМ. 
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