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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Комп'ютерне моделювання процесів і систем» орієнтована на 

здобуття практичних навичок використання середовища LabVIEW під час створення 

автоматизованих систем неруйнівного контролю. Основний акцент, як і у разі вивчення більшості 

мов програмування, ставиться на практичній частині. 

Знання, які отримують студенти під час вивчення дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому при розрахунках та проектуванні автоматизованих приладів та багатоканальних систем 

технічної та медичної діагностики, а також під час експлуатації указаних систем. 

Предмет навчальної дисципліни: середовище програмування LabVIEW в контексті 

створення автоматизованих систем неруйнівного контролю так діагностики. 



Метою кредитного модуля «Моделювання та цифрова обробка сигналів», що належить до 

навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання процесів і систем», є формування у студентів 

компетентностей: 

− ЗК 2 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

− ЗК 4 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

− ФК 4 – Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, 

ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів 

та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій; 

− здатність створювати комп’ютерно-інтегровані інформаційно-вимірювальні системи із 

використанням середовища програмування LabVIEW; 

− здатність використовувати вбудовані віртуальні прилади для цифрового опрацювання та 

аналізу сигналів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного 

модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

ЗНАННЯ: 

− ЗН 3 – Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями 

діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх 

властивостей;  

− технічних характеристик та можливостей сучасних звукових карт ПК; 

− алгоритмів дискретного та швидкого перетворення Фур’є; 

− методів цифрової фільтрації та основних операцій зі спектром цифрових сигналів; 

− структури та особливостей роботи мікросистем збору даних; 

− особливостей підключення вимірювального обладнання до ПК та подальшого опрацювання 

отриманих сигналів на базі LabVIEW. 

УМІННЯ: 

− УМ 3 – Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та 

числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та 

систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій.  

− УМ 5 – Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування 

бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології.  

− УМ 6 – Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне 

забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і 

сигнальних процесорів.  

− УМ 8 – Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного 

моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів 

комп’ютерної графіки.  

− УМ 17 – Вміти проводити експерименти за заданими методиками та використовувати 

сучасні комп’ютерні технології обробки результатів цих експериментів  

− Вміти розробляти програмне забезпечення для керування пристроями збору даних. 



− Вміти вибирати компонентну базу та проектувати вимірювальні канали систем збору даних 

− Розробляти програмне забезпечення для цифрової фільтрації вимірюваних сигналів та 

статистичної обробки вимірюваних даних. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

 

Дисципліна «Комп'ютерне моделювання процесів і систем» (ЗО 13) базується на вивченні 

такої дисципліни: «Спеціальні розділи математики» (ЗО 2) та «Інформаційні технології» (ПО 3), і є 

базовою для дипломного проектування (ЗВ 11). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни / кредитного модуля 

 

Кредитний модуль «Моделювання та цифрова обробка сигналів» складається з двох розділів. 

У першому розділі «Основи роботи з цифровими сигналами» вивчаються базові поняття та 

алгоритми цифрової обробки сигналів, способи зчитування та запису сигналів на базі звукової карти 

ПК. У другому розділі «Робота з мікросистемами збору даних» вивчаються функціональні схеми 

систем збору даних, способи підключення систем збору даних до ПК та методи узгодження і 

обробки сигналів від зовнішніх датчиків на базі LabVIEW. Даний кредитний модуль є базовим для 

дипломного проектування.  

 

Розділ 1. Основи роботи з цифровими сигналами 

 

Тема 1.1. Квантування та дискретизація сигналів. 

Тема 1.2. Основні типи АЦП та ЦАП. Робота з АЦП та ЦАП звукової карти ПК.. 

Тема 1.3. Алгоритми дискретного перетворення Фур’є. 

Тема 1.4. Основи цифрової фільтрації. Функції фільтрації у LabVIEW. 

 

Розділ 2. Робота з мікросистемами збору даних 

 

Тема 1.5. Збір вимірювальних даних з пристроїв National Instruments. Основні типи сигналів, 

основи узгодження сигналів, структурна схема збору даних. 

Тема 1.6. Параметри систем збору даних. Утиліта NI-MAX. 

Тема 1.7. Збір даних з використанням NI-DAQmx. 

Тема 1.8. Аналоговий вивід та робота з цифровими сигналами пристроїв National Instruments. 

Тема 1.9. Використання LabVIEW для автоматизації технологічних процесів. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

 

Базова 

1. Тревис Дж. Кринг Дж. LabVIEW для всех.-М.: ДМК Пресс, 2008.-880 с. 

2. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20:  Справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 2007.- 536с. 

3. Оксанич А.П., Притчин С.Е., Петренко В.Р. Програмні засоби систем управління (LabView). 

Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів. — Кривий Ріг: Мінірал, 2007. — 503 с. 

4. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные 

приборы на основе LabView 7/ Под. Ред. Бутырина П.А. — М.: ДМК Пресс, 2005. 264 с.: ил. 



5. Аш Ж Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Кн. 1. Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 

480 с., ил. 

6. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы.– К.:Вища школа, 1986.-558с. 

7. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів. Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 392с. 

 

Допоміжна 

8. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели 

до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW. - М.: 

ДМК Пресс, 2007.-400 с. 

9. Федосов  В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW/ Под ред. В.П. Федосова. - 

М.: ДМК Пресс, 2007.-472 с. 

10. Цапенко  М.П. Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, схемотехническое 

проектирование.: Уч.пособие для вузов.  М.: Энергоатомиздат, 1985.- 439с.     

11. Блюм П. LabVIEW: стиль программирования. Пер. с анл. Под ред.Михеева П. - М.: ДМК Пресс, 2008.- 

400 с. 

12. LabVIEW User Manuаl, - National Instruments Corp., 2000 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Основні форми навчання – лекції, комп’ютерні практикуми та самостійна робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення основ реєстрації та цифрового опрацювання сигналів і є 

базовим для більш детального та конкретного знайомства з модулями збору та аналізу даних 

автоматизованих систем неруйнівного контролю. 

 

Розділ 1 

Тема 1.1 

Лекція 1. Квантування та дискретизація сигналів. 

Фізичний зміст квантування сигналу. Механізм виникнення похибки квантування. Фізичний зміст 

дискретизації сигналів. Механізм виникнення похибки дискретизації. Теорема Котельникова. [5, 6]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури.. 

 

Тема 1.2 

Лекція 2. Робота з АЦП та ЦАП звукової карти ПК. 

Основні характеристики звукової карти ПК. Функції для збору даних зі звукової карти. Функції для 

запису даних. Режими збору даних [1, 7]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.3 

Лекція 3. Алгоритми дискретного перетворення Фур’є.  

Перетворення Фур’є. Дискретне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є. Функції для 

реалізації перетворення Фур’є в LabVIEW [5, 6, 7]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

 

 



Тема 1.4 

Лекція 4. Основи цифрової фільтрації. Функції фільтрації сигналів у LabVIEW. 

Поняття цифрового фільтру. Види АЧХ фільтрів. Частота зрізу. Порядок фільтра. Цифрові фільтри. 

Огляд функцій цифрової фільтрації в LabVIEW. Налаштування експрес-приладу для цифрової 

фільтрації. Використання бібліотеки функцій фільтрації [1, 7]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Розділ 2 

Тема 1.5 

Лекція 5. Збір вимірювальних даних з пристроїв National Instruments. Основні типи сигналів, 

структурна схема збору даних.  

Узагальнена схема підключення датчиків до аналого-цифрових перетворювачів. Узагальнена 

структура вимірювального каналу. Опис типового термінального блоку. Види сигналів, що можуть 

з’являтися на виході датчиків. Узагальнена структура системи збору даних. Види архітектур 

аналого-цифрових перетворювачів. Види синхронізації, що можуть бути використані в системах 

збору даних [5, 6, 7]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.6 

Лекція 6. Параметри систем збору даних. Утиліта NI-MAX. 

Схеми підключення вимірювального обладнання National Instruments до ПК на прикладі NI USB-

6008. Палітра функції LabVIEW DAQmx Acquisition та опис функцій віртуальних приладів. [1, 10]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.7 

Лекція 7. Збір даних з використанням NI-DAQmx. 

Однократний збір даних: порядок роботи програми та приклад блок-діаграми. Неперервний режим 

отримання даних: порядок роботи програми та приклад блок-діаграми. Поняття віртуальної задачі 

та віртуального каналу [1, 2, 7, 10]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.8 

Лекція 8. Аналоговий вивід та робота з цифровими сигналами пристроїв National Instruments. 

Архітектура виводу аналогових сигналів. Використання Віртуального приладу DAQmx Write. 

Віртуальний прилад буферизованого аналогового виводу. Буферизована генерація сигналів кінцевої 

тривалості. Неперервна буферизована генерація сигналів. Введення/виведення дискретних сигналів 

[1, 2, 10]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

 

 

 

 



Тема 1.9 

Лекція 9. Використання LabVIEW для автоматизації технологічних процесів.  

Приклади використання LabVIEW у високотехнологічних системах світового масштабу. Система 

автоматизованого управління роботами. Система вимірювання медичних параметрів людського 

організму. Системи реєстрації та обробки зображень [1, 7, 10]. 

СРС: самостійно реалізувати та проаналізувати розглянуті під час лекції приклади блок-діаграм. 

Ознайомитись з відповідними розділами основної та додаткової літератури.. 

 

Основним завданням циклу практичних занять (комп’ютерних практикумів) є 

закріплення лекційного матеріалу, набуття практичних навичок роботи з системами збору даних та 

вироблення зазначених у пп. 1 умінь. 

Номер 

розділу 

Номер 

роботи 
Тема заняття 

Об'єм 

(год.) 

1 

1 Робота з АЦП звукової карти 4 

2 Робота з ЦАП звукової карти 4 

3 Розробка цифрового еквалайзера 4 

4 
Дослідження операцій зі спектром сигналів на прикладі системи 

редагування голосу 
4 

2 

5 Робота з аналоговими входами пристрою NI USB-6008 4 

6 Робота з ЦАП та дискретними лініями пристрою NI USB-6008 6 

7 Розробка системи реєстрації температури на основі датчика LM-35 4 

8 Розробка ультразвукового далекоміра на основі модуля HC-SR04 4 

9 Підсумкове заняття 2 

 

6. Самостійна робота студента 

 

У відповідності до робочого навчального плану передбачено 48 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 8 годин - на підготовку до екзамену і 40 годин на підготовку до аудиторних занять, 

опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових завдань, оформлення 

результатів виконання практичних робіт та ознайомлення із навчальною літературою відповідно до 

структури дисципліни. Робота направлена на засвоєння та поглиблення вивченого матеріалу та на 

підготовку до занять та семестрового контролю. Самостійна робота студентів передбачає:  

• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 

• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

• правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom - посилання на конференцію видається на початку 

семестру. 

• правила поведінки на заняттях: 



o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 

o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для виконання 

завдань інформації в інтернеті; 

o забороняється будь-яким чином зривати проведення занять. 

• правила захисту лабораторних робіт: 

o захист лабораторної роботи проходить під час проведення лабораторної роботи, а 

у випадку дистанційного навчання – у режимі онлайн-конференції на платформі 

Zoom, викладач індивідуально задає запитання, на які пропонується відповісти усно; 

o у окремих випадках допускається можливість захисту під час проведення 

консультацій. 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 

результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 

рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

• політика дедлайнів та перескладань: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o захист лабораторних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах 

двох занять після проведення лабораторної роботи; 

o перескладань для підвищення балів не передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами округлення. 

• політика оцінювання контрольних заходів: 

o оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про систему 

оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 

поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; 

o нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

o негативний результат оцінюється в 0 балів. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати і/або 

захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри ПСНК. 

 

 

 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

1. Рейтинг студента з кредитного модуля розраховується зі 100 балів, з них 50 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг студента (протягом семестру) Rс з кредитного модуля 

складається з балів, які він отримує за: 

– виконання практичних робіт (11 практичних робіт протягом семестру) - Rп; 

– виконання контрольних робіт на лекціях (2 контрольні роботи протягом семестру) - Rк. 

Rс = Rп + Rк 

2. Критерії нарахування балів: 

 

2.1. Практичні роботи оцінюються у 5 балів кожна (усього 8×5 = 40 балів): 

– відмінно» – робота виконана і захищається вчасно, самостійно і у повному обсязі, 

відповіді на запитання викладача на співбесіді із захисту роботи чіткі і без довгих 

затримок (не менше 90% потрібної інформації), під час відповіді не використовувались 

будь-які сторонні джерела інформації – 5 балів; 

– «добре» – робота виконана самостійно і у повному обсязі, достатньо повна відповідь на 

запитання під час захисту роботи (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними помилками – 4 бали; 

– «задовільно» – робота виконана у повному обсязі, неповна відповідь на співбесіді із 

захисту роботи (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки під час 

виконання роботи – 3 бали; 

– «незадовільно» – завдання виконане неповністю, відповідь не відповідає вимогам до 

«задовільно» – 0 балів. 

За несвоєчасний захист практичних робіт нараховуються штрафні бали у кількості -1 бал 

за кожну невчасно захищену роботу (усього не більше -5 балів). 

2.2. Кожна контрольна робота складається з 10 тестових завдань та оцінюється 

максимум у 5 балів (усього 2×5 = 10 балів): 

– За кожну правильну відповідь студент отримує 0,5 балів; 

– Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дав правильні відповіді більш 

ніж на 50% тестових завдань; 

 

2.3. Студенти мають можливість отримати заохочувальні бали: 

– За активну роботу на лекційних та практичних заняттях студент може отримати до +0,5 

балів за одне заняття; 

– За участь у наукових конференціях, конкурсах, семінарах тощо за напрямом дисципліни 

– до +4 балів; 

– Загальна сума всіх заохочувальних балів не може перевищувати +5 балів. 

 

2.4. Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, контрольних 

робіт та стартовий рейтинг не менше 26 балів.  

 

3. Умовою позитивної атестації є отримання не менше ніж 50% від максимального рейтингу 

Rс, який є можливим на момент проведення атестації. 

 



4. У випадку, якщо семестровий рейтинг студента з урахуванням всіх штрафних та заохочувальних 

балів становить Rс ≥ 50, він може розраховувати на отримання автоматом оцінки на екзамені. 

В такому випадку, оцінка автоматом розраховується за наступним правилом: 

 

RƩ = Rс+45 

 

У випадку відмови від оцінки автоматом, студент складає екзамен за загальними правилами.  

 

5. На екзамені студенти виконують 2 письмових завдання та 1 практичне завдання. Перелік 

екзаменаційних запитань та завдань наведений у Рекомендаціях до засвоєння кредитного 

модуля.  

 

5.1. Кожне письмове завдання оцінюється у 10 балів за такими критеріями: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), повне, безпомилкове 

розв’язування завдання – 9-10 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або незначні 

неточності (повне розв’язування завдання з незначними помилками) – 8 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та деякі помилки 

(завдання виконане з певними недоліками) – 6-7 балів; 

– «незадовільно», відповідь не відповідає умовам до «задовільно» – 0 балів. 

5.2. Практичне завдання складається з 6-ти пунктів та оцінюється у 30 балів за такими 

критеріями: 

– «відмінно», повне, безпомилкове та творче розв’язування завдання – 27-30 балів; 

– «добре», повне розв’язування завдання з незначними помилками – 23-26 балів; 

– «задовільно»,  завдання виконане з певними недоліками або не в повному обсязі – 18-22 

бали; 

– «незадовільно», завдання не відповідає умовам до «задовільно» – 0 балів. 

 

6. Сума стартових балів та балів за екзаменаційну роботу переводиться до підсумкової 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Є не зараховані практичні роботи або 

не зараховані контрольні роботи або  

стартовий рейтинг менше 26 балів 

Не допущено 

 

 

 

 

 



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

У рамках опанування кредитного модуля «Комп'ютерне моделювання процесів і 

систем 2. Моделювання та цифрова обробка сигналів» допускається можливість 

зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою 

(за попереднім узгодженням викладачем). 

 

 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни / кредитного модуля (силабус): 

Склав асистент кафедри АСНК, доктор філософії Момот Андрій Сергійович 

Ухвалено кафедрою АСНК (протокол № 23 від 02.06. 2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією Приладобудівного факультету (протокол № 6/21 від 17.06. 

2021 р.) 

 


