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РЕФЕРАТ

   Мітлицький Б. О. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ НА БАЗІ НАБОРУ DSK C6713. 
–Магістерська робота. – Кременчук, 2018. – 123 с., 62 рис., 13 табл., 3 додат., 23
джерела.
   Об’єкт досліджень: Методи цифрової обробки сигналів.
   Предмет дослідження: Програмно-апаратне, методичне та тестуюче
забезпечення навчальної системи.
   Мета дослідження – підвищення ефективності навчання методам цифрової
обробки сигналів за рахунок розробки та використання комп’ютеризованої
навчальної системи з програмно-апаратним, методичним та тестуючим
забезпеченням та реалізацією на базі фізичного і віртуальних стендів.
   У роботі було розроблено структуру комп’ютеризованої навчальної
системи, обґрунтовано вибір програмно-апаратного забезпечення для вивчення
методів цифрової обробки сигналів. Розроблено методичне, програмне та
тестуюче забезпечення системи.
   Методичне забезпечення системи дозволяє здійснювати роботу з фізичним
стендом та програмним забезпеченням Labview в навчальному процесі при
підготовці фахівців з напрямку «Системна інженерія». Програмне забезпечення
включає лінійну, поліноміальну, експоненційну апроксимацію, LMS-фільтрацію
та фільтри різних типів для дослідження та вивчення методів цифрової 
фільтрації від шумового впливу, як типових процедур в ЦОС.
   Розроблена система може застосовуватись в якості засобу для вивчення
методів цифрової обробки сигналів у дисциплінах технічних напрямків
підготовки бакалаврів.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА,  ЦИФРОВА ОБРОБКА 
СИГНАЛІВ, ЦИФРОВИЙ СИГНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР, ЛАБОРАТОРНИЙ 
ПРАКТИКУМ, МЕТОДИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ.



ABSTRACT

   Mitlychkii B. O. COMPUTERIZED SYSTEM FOR STUDYING DIGITAL
SIGNAL PROCESSING METHODS ON THE BASIS OF DSK C6713. – Masters
work. – Kremenchug 2018. – 123 page, 62 silt., 13 tab., 3 adj., 23 sources.
   The object of research: Methods of digital signal processing.
   The subject of research: Software and hardware, teaching and testing software
training system.
   Research goal – improving the efficiency of training in digital signal processing
through the development and use of a computerized training system with software 
and hardware, teaching and testing software implementation on the basis of physical 
and virtual stands.
   In the work developed the structure of a computerized learning system, the
choice of software and hardware to explore methods of digital signal processing.
Developed methodical, software and testing software systems.
   Methodological support system provides the work with a physical stand and
Labview software in the educational process in the preparation of specialists in
«systems engineering». The software includes linear, polynomial, exponential
approximation, the LMS filter and different types of filters for research and study of
methods of digital filtering from noise exposure, as standard procedures in the DSP.
The developed system can be used as auxiliary equipment in other disciplines and 
areas where study digital data processing.
   The program can work directly on the computer in the individual heating unit,
and on any computer connected to the Internet using the developed web-based
interface.

COMPUTERIZED TRAINING SYSTEMS, DIGITAL SIGNAL
PROCESSING, DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, LABORATORY PRACTICAL
WORK, METHODS OF SIGNAL PROCESSING


