
Форма № Н-3.03 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
«Цифрові методи обробки сигналів та зображень» 

 
 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни 

підготовки   магістра_ 

зі спеціальності 151 − «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  

за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва»________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
КРЕМЕНЧУК 2019 



2 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

 
 

 
 

 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  Шевченко І. В., д. т. н, проф., 

  Горлова Т. В., старш. викл. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 151 − «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  

Протокол від «28»  лютого  2019 року № 7 

 

Голова  _______________   Оксанич А. П. 
                                          (підпис)                            (прізвище та ініціали)      

 

 



3 

  

ВСТУП 

 

Сучасні комп’ютерно-інтегровані технології досягли такого рівня 

складності, що уявлення та вміння створювати системи, що використовують  

алгоритми цифрової обробки даних, вимагає великої кількості зусиль з боку 

розробників. Сучасний фахівець в галузі автоматизації повинен не тільки 

орієнтуватись у цифрових засобах обробки сигналів, але й використовувати 

методи і прийоми цифрової фільтрації у комп’ютерних системах. 

У рамках курсу «Цифрові методи обробки сигналів та зображень» 

розглядаються базові методи і прийоми цифрової фільтрації, обробки та 

перетворення інформації у вигляді дискретних сигналів та зображень, що 

мають безпосереднє відношення щодо комп’ютерно-інтегрованих 

технологічних процесів. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цифрові методи 

обробки сигналів та зображень» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи обробки сигналів та зображень у комп’ютерно-інтегрованих 

технологічних системах. Розглядаються загальні принципи спектрального 

аналізу та розробки цифрових фільтрів, які використовуються в каналах 

обробки даних. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Цифрові методи обробки сигналів та зображень» базується 

на вивченні дисциплін «Вища математика» і «Теорія автоматичного 

управління».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи цифрової обробки сигналів і цифрова фільтрація. 

2. Спеціальні методи обробки сигналів і зображень. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Цифрові методи обробки 

сигналів та зображень» є ознайомлення студентів з основними методами 

цифрової обробки даних у сучасних комп’ютерних системах, де передбачено 

накопичення, обробка та подання даних. 

1.2. Задачею навчальної дисципліни «Цифрові методи обробки сигналів 

та зображень» є вивчення базових методів і прийомів цифровий фільтрації, 

обробки та перетворення інформації у вигляді дискретних сигналів та 

зображень, що використовуються у сучасних комп’ютерно-інтегрованих 

технологіях. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 теоретичні основи цифрової обробки даних;  

 основні види цифрових фільтрів, методи аналізу і синтезу;   

 особливості цифрової фільтрації даних;  

 спектральний аналіз сигналів;  

 вейвлетну обробку сигналів; 

уміти: 

 виконувати аналіз частотних характеристик сигналів;   

 визначати параметри цифрового фільтру;  

 виконувати розробку цифрових фільтрів;   

 виконувати цифрову фільтрацію сигналів та інтерпретацію результатів 

обробки даних. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 270 годин / 9 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи цифрової обробки сигналів і 

цифрова фільтрація 

 

Тема 1 Введення в цифрову обробку сигналів 

Оцифровка аналогових сигналів. Цифрові сигнали. Обробка цифрових 

сигналів. Функціональні перетворення сигналів. Операції цифрової обробки. 

Поняття про лінійну і цифрову фільтрацію. Області застосування цифрової 

обробки сигналів. 

 

Тема 2 Математичні основи цифрової обробки сигналів 

Векторне подання дискретного сигналу. Скалярне множення і відстань 

для двовимірних векторів. Норма вектора. Зв’язок між векторами. Кореляція. 

Ортонормований базис. Простір функцій. Скалярний твір функцій. Згортка. 

Розкладання функції в ряд Фур’є. Комплексний ряд Фур’є. Парні функції. 

 

Тема 3 Спектральний аналіз 

Перетворення Фур’є і Лапласа для дискретних сигналів. Дискретне 

перетворення Фур’є. Алгоритм швидкого перетворення Фур’є. Властивість 

періодичності спектра. Властивість симетричності спектра. 

 

Тема 4 Цифрові фільтри обробки одновимірних сигналів 

Z–перетворення. Основні теореми Z–перетворення. Дискретне 

перетворення Фур’є. Різницеве рівняння і дискретний ланцюг. Операції над 

дискретними сигналами. Передавальна функція дискретної ланцюга. Загальні 

властивості передавальної функції. Імпульсна характеристика. Згортка. 

Нерекурсивні і рекурсивні цифрові фільтри. Імпульсна реакція фільтрів. 

Передавальні функції фільтрів. Z-перетворення. Стійкість фільтрів.  
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Частотні характеристики фільтрів. Фазова і групова затримка сигналів. 

Структурні схеми цифрових фільтрів. 

 

Тема 5 Нерекурсивні частотні цифрові фільтри 

Типи фільтрів. Методика розрахунків. Ідеальні частотні фільтри. Кінцеві 

наближення ідеальних фільтрів. Застосування вагових функцій. Гладкі частотні 

фільтри. Диференціюючі цифрові фільтри. Принцип синтезу фільтрів.  

 

Тема 6 Фільтри згладжування сигналів. Метод найменших квадратів 

Фільтри МНК 1-го, 2-го і 4-го порядку. Розрахунок коефіцієнтів фільтрів. 

Імпульсні реакції і частотні характеристики фільтрів. Модифікації  

фільтрів. 

Оптимізація згладжування. Розрахунок простого цифрового фільтра по 

частотній характеристиці.  

 

Тема 7 Рекурсивні цифрові фільтри 

Конструкція рекурсивних цифрових фільтрів. Каскадна і паралельна 

форма. 

Режекторні і селекторні фільтри. Білінійне Z-перетворення при синтезі 

рекурсивних цифрових фільтрів. Деформація частотної шкали. Апроксимаційне 

завдання синтезу фільтрів. Передавальна функція фільтрів. Види рекурсивних 

фільтрів. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 Спеціальні методи обробки сигналів і зображень 

 

Тема 8 Медіанна фільтрація сигналів 

Принцип фільтрації. Одномірні медіанні фільтри. Двовимірні фільтри. 

Переваги та недоліки медіанних фільтрів. Медіанна фільтрація комбінованих 

перешкод. Очищення сигналів від квазідетермінованого шуму. Перетворення 

статистики шумів. 



7 

  

Тема 9 Обробка зображень 

Графічне представлення зображень. Кольорові моделі. Геометричні 

перетворення растрових зображень. Частотні спотворення зображень і їх 

усунення. Передискретизація зображень. Фільтрація зображень. Лінійні і 

нелінійні фільтри. Порогова фільтрація. Стиснення зображень, оцінка втрат. 

 

Тема 10 Розпізнавання об’єктів зображень 

Корекція яскравості і контрастності. Визначення меж об’єктів на 

зображенні. Виділення об’єктів. Виділення ознак об’єктів. Виявлення та 

розпізнавання об’єктів. Методи розпізнавання. 

 

Тема 11 Основи вейвлетного перетворення сигналів 

Витоки вейвлет-перетворення. Принцип перетворення. Вейвлетний 

спектр. Безперервне вейвлет-перетворення. Дискретне вейвлет-перетворення. 

Частотно-часова локалізація вейвлет-аналізу. Практичне використання.  

 

Теми лабораторних робіт 

Модуль 1 

Лабораторна робота № 1 Вивчення пакета Mathcad і побудова генераторів 

безперервних і дискретних сигналів. 

Лабораторна робота № 2 Обчислення скалярного множення сигналів і 

відстаней між векторами. 

Лабораторна робота № 3 Розкладання функцій в ряд Фур’є. 

Лабораторна робота № 4 Обчислення спектральних характеристик із 

застосуванням перетворення Фур’є. 

Лабораторна робота № 5 Теорема Котельнікова і дискретне перетворення 

Фур’є.  

Лабораторна робота № 6 Спектральний аналіз шумового сигналу. 
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Модуль 2 

Лабораторна робота № 7 Синтез нерекурсивних фільтрів. 

Лабораторна робота № 8 Синтез рекурсивних фільтрів. 

Лабораторна робота № 9 Аналіз напівтонових і кольорових зображень. 

Лабораторна робота № 10 Обробка напівтонових зображень. 
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4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: іспит,  

диф. залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних і лекційних заняттях, виконання лабораторних робіт, проведення 

контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії та практики, 

виконання курсового проекту. 


