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Запропоновано підхід до вивчення методів цифрової обробки сигналів при підготовці інженерів різних спе-

ціальностей на основі комп’ютеризованої навчальної системи. Наведено розроблену структуру системи з трьо-
ма модулями. Система забезпечує підвищення якості навчання методам цифрової обробки сигналів за рахунок 
використанням віртуальних та фізичного стендів із модулем тестування для оцінки знань. Показано приклади 
реалізації окремих методів цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі 
цифрового сигнального процесору та спеціалізованого програмного забезпечення. Розроблено пакет лабора-
торних робіт для практичної підготовки студентів за напрямом «Системна інженерія». 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тенденція та активне 

зростання світового ринку інформаційних технологій, 
що використовують цифрову обробку сигналів, при-
зводить до збільшення кількості та якості фахівців у 
даній області [1]. Тому в процесі підготовки інжене-
рів різних спеціальностей перед вищими навчальни-
ми закладами (ВНЗ) постає завдання підвищення 
рівня підготовки студентів при вивченні дисциплін із 
цифрової обробки сигналів (ЦОС). 

Розвиток системи освіти орієнтовано на широке 
впровадження інформаційно-комунікаційних техно-
логій у процесі підготовки фахівців. Ефективним та 
актуальним є використання електронних освітніх 
ресурсів, комп’ютерних тренажерів, комп’ю-
теризованих систем навчання. Такі технології до-
зволяють побудувати навчання на основі проблем-
но-ситуаційного підходу, реалізувати активні мето-
дики навчання, формування практичних навиків. 
Комп’ютеризовані навчальні системи орієнтовані на 
вирішення конкретних задач і передбачають підго-
товку інженерного персоналу відповідно до задано-
го алгоритму. 

У навчальному процесі для вивчення ЦОС дуже 
поширено використання окремо теоретичних відо-
мостей, прикладів виконання та варіантів завдань 
щодо етапів та методів цифрової обробки сигналів, 
які вивчаються у рамках навчальних дисциплін цик-
лу професійної підготовки. 

Разом з тим, незважаючи на розроблені універса-
льні підходи до вивчення методів ЦОС, їх реалізації 
залишаються менш доповненими та повноцінно 
сформованими для підвищення якості вивчення та 
подачі матеріалу.  

Тому для ефективного та комплексного вивчення 
методів ЦОС доцільно впровадити комп’юте-
ризовану навчальну систему, що забезпечує вивчен-
ня, дослідження, реалізацію процедур ЦОС у 
комп’ютеризованих системах управління. Причому 
система повинна містити практичне закріплення 
отриманих знань, що досягається лабораторним 
практикумом (моделювання, експериментальне 
дослідження й програмування алгоритмів та при-
строїв ЦОС) з використанням апаратних засобів – 
дослідницьких стендів. 

Метою роботи є розробка структури навчальної 
системи, її методичного, програмного, тестуючого 
забезпечення для вивчення, дослідження та 
реалізації методів ЦОС у прикладних програмних 
пакетах. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
реалізації структури комп’ютеризованої навчальної 
системи з метою покращення якості вивчення мето-
дів ЦОС необхідно використовувати та опиратися 
на сучасні технічні й інформаційні засоби, які забез-
печують формування практичних навичок. 

Узагальнюючи задачі з урахуванням існуючих 
підходів, приходимо до трьох повноцінно сформо-
ваних модулів: довідникового, тренажерного, тес-
туючого, які становлять основу запропонованого 
підходу до вивчення методів ЦОС (рис. 1) [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Структурна схема комп’ютеризованої 
навчальної системи 

 
У структурі системи основним базовим модулем 

виступає блок формування професійно значущих 
практичних умінь – формування практичних нави-
чок. Довідниковий модуль містить регламентовану 
інформацію з певної дисципліни та дозволяє студен-
там розширювати й поглиблювати отримані знання 
через навчальні матеріали різних форматів (графіка, 
аудіо, відео, мультимедіа), розширену мережу елек-
тронної бібліотеки (довідники, словники, хрестома-
тії енциклопедії). 
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Тестуючий модуль включає блоки комп'ютерної 
оцінки знань при вивченні окремого методу та їх 
груп, архіви попередніх тестувань та принцип оцін-
ки знань у вигляді певної шкали. Це дає можливість 
коригування/складання тестів, обробки й протоко-
лювання результатів. 

Модуль формування практичних навичок скла-
дається з віртуальних та фізичного стендів, що за-
безпечують практичну реалізацію окремих методів 
ЦОС. Для реалізації окремого методу використову-
ється послідовність «завдання вхідного сигналу – 
реалізація методу ЦОС – відображення сигналів у 
часовій та частотній області». Так, для віртуальних 
стендів використовуються прикладні програмні 
процедури для завдання, обробки та візуалізації 
сигналів, наприклад, у прикладних програмах 
Matlab, Labview, Mathcad. Віртуальні стенди дозво-
ляють повноцінно моделювати процеси в цифрових 
пристроях при виконанні обробки сигналів. 

До фізичного стенду входить налагоджувальний 
комплект, персональний комп'ютер та вимірювальне 
обладнання – спеціалізований вимірювальний 
генератор і осцилограф. Основу налагоджувального 
комплекту складає процесор обробки сигналів, що 
встановлено на платі DSP Starter Kit (DSK), 
наприклад, компанії-виробники Texas Instruments 
(TMS320C6713), Motorola (DSP56002EVM), Analog 
Devices (ADSP-BF548 Blackfin DSP) [3]. 
Налагоджувальний комплект є зручною 
платформою, що створена в допомогу розробникам 
систем ЦОС. Схемотехнічно налагоджувальний 
комплект являє собою закінчену систему обробки 
сигналів і дозволяє створювати, налагоджувати й 
тестувати програмне забезпечення для цифрової 
обробки сигналів. 

На рис. 2, 3 зображено структуру установки та 
зовнішній вигляд лабораторного стенду, до якого 
окрім плати DSK6713 входять ЕОМ, осцилограф 
(наприклад, OWONPDS5022s) та генератор сигналів 
(наприклад, Matrix MFG-08250A). 

 

 
Рисунок 2 – Структура вимірювальної установки 

для вивчення процедур цифрової  
обробки сигналів 

 
Поєднання фізичного й віртуального стендів 

дозволяє частину функцій системи ЦОС виконувати 
апаратно (аналого-цифрове й цифро-аналогове 
перетворення, множення, множення з 
накопиченням, прийом/передача даних і т.ін.), а 
іншу частину функцій виконувати програмно. 
Таким чином досягається швидке звертання до 
пам’яті, обмін обчислень на високій швидкості, 

максимально швидке виконання операцій множення 
з накопиченням над числами, підвищення вивчення 
складних питань із ЦОС. 

 

 
Рисунок 3 – Зовнішній вигляд лабораторного стенду 

для дослідження процедур ЦОС 
 

На персональному комп’ютері розраховуються 
та генеруються програмні коди до цифрового 
сигнального процесора через інтерфейс передачі 
даних, тому використовується спеціальне програмне 
забезпечення для роботи з налагоджувальним 
комплектом, наприклад, DSK Diagnostics Utility, 
Code Composer Studio, Link for Analog Devices 
VisualDSP++, Real-Time Workshop і Real-Time 
Workshop Embedded Coder, Labview DSP-module, 
LabVIEW DSP Test Toolkit тощо. 

Отже спочатку особа, що навчається, виконує 
дослідження різноманітних методів ЦОС із 
використанням моделювання в прикладних 
програмних пакетах. Потім проводиться практичне 
відпрацювання навичок та вивчення методів ЦОС 
завдяки роботі з налагоджувальним комплектом. На 
рис. 4 зображено розроблений у Labview 
віртуальний прилад «Дослідження фільтрації 
сигналу за максимальною амплітудою».  

 

 
 

Рисунок 4 – Лицева панель віртуального 
приладу «Фільтрація сигналу за максимальною 

амплітудою» 
 

Графічний інтерфейс прибору дозволяє 
переглядати й візуально оцінювати сигнали 
вхідного/вихідного сигналів, застосовувати фільтр, 
переглянути спектральний аналіз, при цьому 
вивчаючи пряме та зворотне перетворення Фур’є. 
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На рис. 5 зображено розроблений у Labview 
віртуальний прилад «Згортка». Графічний інтерфейс 
дозволяє переглядати згенеровані два сигнали та 
візуально оцінювати сумарний сигнал. 

 

 
 

Рисунок 5 – Лицева панель віртуального приладу 
«Згортка» 

 
Всі складові навчальної системи взаємопов’язані 

між собою, що забезпечує в будь-який час роботи 
звернення до необхідних даних. Це забезпечує зруч-
ність, швидкість при роботі з елементами системи 
при вивченні методів ЦОС. 

У Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського (КрНУ) 
впроваджено в навчальний процес лабораторний 
практикум при підготовці бакалаврів напряму 
6.050201 – «Системна інженерія». Лабораторний 
практикум та функціональні можливості системи 
забезпечують здійснення найпоширеніших методів 
ЦОС, до яких відносять: 

–  моделювання типових сигналів у прикладних 
математичних пакетах; 

–  засоби зчитування, запису та відображення 
сигналів у часовому та частотному вигляді у 
прикладних математичних пакетах; 

–  вивчення процесів дискретизації і квантування 
у MatLab; 

–  вивчення апроксимації та згладжування при 
обробці сигналів у прикладних математичних 
пакетах; 

–  спектральний аналіз сигналів у прикладних 
математичних пакетах; 

–  синтез цифрових фільтрів у прикладних 
математичних пакетах; 

–  реалізацію та дослідження роботи типової 
системи обробки сигналів у прикладних 
математичних пакетах; 

–  реалізацію та дослідження роботи системи 
адаптивної фільтрації у прикладних математичних 
пакетах; 

–  вивчення процедури розробки програм для 
ЦСП на базі налагоджувальної плати Texas 
Instruments DSK6713 Starter Kit; 

–  вивчення цифрових фільтрів із використанням 
налагоджувальної плати Texas Instruments DSK6713 
Starter Kit [4];  

–  вивчення адаптивних фільтрів із 
використанням налагоджувальної плати Texas 
Instruments DSK6713 Starter Kit. 

Також розроблено та впроваджено в навчальний 
процес тестові завдання до розділів з вивчення ме-
тодів ЦОС, а саме: 

–  робота з типовими сигналами в КСК; 
–  методи ЦОС; 
–  реалізація та дослідження роботи типової сис-

теми ЦОС із використанням сучасного програмного 
та апаратного забезпечення. 

ВИСНОВКИ. 1. Для якісного вивчення,  
реалізації та дослідження методів ЦОС доцільно 
використовувати комп’ютерну навчальну систему, 
причому для більш продуктивного вивчення та ро-
зуміння методів ЦОС найкраще використовувати 
підхід до навчання, що реалізований окремими мо-
дулями. 

2. Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та впровадження в систему тренажеру на 
основі фізичного та віртуального стендів призво-
дить до активного формування практичних навичок 
з цифрової обробки сигналів. 

3. Приведене технічне, інформаційне та мето-
дичне забезпечення дозволяє вивчати прикладні 
завдання цифрової обробки сигналів у сучасних 
програмних пакетах із використанням сучасного 
мікропроцесорного обладнання.  
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COMPUTERIZED TRAINING SYSTEM FOR THE STUDY OF METHODS OF DIGITAL PROCESSING 
OF SIGNALS IN THE APPLICATION SOFTWARE PACKAGES 

A. Perekrest, H. Havrylets, V. Snihur, O. Chorna 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: Volta21@yandex.ua 
Offered approach to the study of methods digital treatment of signals at preparation of engineers of different speciali-

ties on the basis of the computerized teaching system. The worked out structure over of the system is brought with three 
modules. The system provides upgrading of educating to the methods of digital treatment of signals for an account the use 
virtual and physical stands with the module of testing for the estimation of knowledge. The examples of realization of 
separate methods of digital treatment of signals are shown with the use of the computerized stand on the base of digital 
alarm processor and specialized software. The package of laboratory works is worked out for practical preparation of stu-
dents to direction "system engineering". 

Key words: digital signal processing, laboratory workshop, digital signal processor. 
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