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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 

 Адаптивні системи опрацювання інформації ) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7,0 
Галузь знань 12 

Інформаційні технології  
Вибіркова 

Модулів – 1 
Спеціальність 122 

 Комп’ютерні науки   

Рік підготовки: 

5-й 

Змістових модулів – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Семестр 

9-й 

Курсова робота – немає 
Лекції 

32 год. 

Загальна кількість годин – 

210 

Практичні 

0 год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Аудиторних: 

ІХ семестр – 4 

Самостійної роботи 

студента: 

ІХ семестр – 9 

Лабораторні 

32 год. 

Самостійна робота 

146 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Адаптивні системи опрацювання 

інформації" є ознайомлення студентів з основами адаптивних систем опрацювання 

інформації, методами мінімізації цільових функцій, методами цифрової адаптивної 

фільтрації та адаптивними системами управління, використанням нейронних мереж при 

проектуванні адаптивних систем, алгоритмами їх програмної та апаратної реалізації. 

 

Предмет навчальної дисципліни "Адаптивні системи опрацювання інформації" – 

методи синтезу та аналізу адаптивних систем управління, адаптивних фільтрів. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 основні види цифрових фільтрів (рекурсивні і нерекурсивні), методи їх аналізу і 

синтезу; 

 основні типи адаптивних фільтрів, методи їх проектування, особливості адаптивної 

цифрової фільтрації; 

 основні застосування адаптивних цифрових фільтрів; 

 прогнозування даних на основі багатошарових нейронних мереж та мереж 

радіальних базисних функцій; 

 основні структури адаптивних систем управління; 

 використання нечітких множин в системах управління. 

 

студент повинен вміти: 

 проектувати нерекурсивні і рекурсивні цифрові фільтри, адаптивні цифрові фільтри 

та виконувати їх моделювання; 

 виконувати синтез, аналіз та моделювання адаптивних систем управління, 

виконувати розрахунок їх основних складових; 

 створювати емулятори та аналізувати роботу нейромереж котрі вирішують задачі 

класифікації, кластеризації та прогнозування даних; 

 мати навики експлуатації програм емуляції нейромережевих структур опрацювання  

інформації. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Адаптивні системи опрацювання інформації" є складовою циклу нормативних навчальних 

дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Для вивчення 

дисципліни необхідні знання з таких предметів: “ Електротехніка і електроніка ”, “ Апаратне 

і програмне забезпечення нейромереж ”, “ Архітектура комп’ютерів ", " Комп’ютерна 

схемотехніка ", " Мікропроцесорна техніка ", " Алгоритмізація і програмування ". 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Використання нейронних мереж при проектуванні 

адаптивних систем опрацювання інформації. 

Тема 1. Класифікація даних на основі нейронних мереж. 

Постановка задачі класифікації даних. Особливості нейронних мереж, їх структура 

для вирішення задачі класифікації даних. 
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Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 18 год. Разом - 26 год. 

Тема 2. Прогнозування даних на основі багатошарових нейронних мереж. 

Класичні системи прогнозування. Структура багатошарових нейронних мереж для 

прогнозування даних. Згладжування вхідних даних, їх нормування. Побудова навчаючих і 

тестуючи пар методом ковзкого вікна. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 18 год. Разом - 26 год. 

Тема 3. Прогнозування даних на основі нейронних мереж радіальних базисних 

функцій. 

Структура нейронних мереж радіальних базисних функцій для прогнозування даних. 

Підготовка вхідних даних для прогнозування. Навчання і тестування нейронних мереж. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 18 год. Разом - 26 год. 

Тема 4. Використання нечітких множин в системах керування. 

Системи ідентифікації параметрів та аналізу несправностей з використанням 

нейронних мереж зустрічного поширення. Нечіткі множини та адаптивні системи 

управління. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 19 год. Разом - 27 год. 

Змістовий модуль 2. Адаптивні системи фільтрації і управління. 

Тема 5. Адаптивні системи та їх цільові функції.. 

Вступ до адаптивних систем опрацювання інформації, їх структура. Методи 

обчислення параметрів і вагових коефіцієнтів функції СКП. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 6 год; самостійна робота - 18 год. Разом - 28 год. 

Тема 6. Нерекурсивні цифрові фільтри. 

Типи цифрових фільтрів. Фільтри з нескінченною імпульсною характеристикою 

(НІХ - фільтри). Фільтри з скінченою імпульсною характеристикою (СІХ - фільтри). Методи 

розрахунку цифрових НІХ-, СІХ- фільтрів. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 19 год. Разом - 23 год. 

Тема 7. Адаптивні системи фільтрації. 

Структурна схема адаптивних фільтрів, фільтри Вінера, алгоритми LMS, RLS 

рекурентного обчислення параметрів адаптивного фільтра. Фільтри Калмана та їх 

використання. 

Лекції - 6 год; лабораторні заняття - 6 год; самостійна робота - 19 год. Разом - 31 год. 

Тема 8. Адаптивні системи управління. 

Загальні принципи побудови адаптивних систем управління. Адаптивна системи з 

еталонною моделлю. Алгоритми налаштування параметрів в адаптивній системі з явною 

еталонною моделлю. Адаптивні системи управління з моделлю об’єкта, що налаштовується. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 17 год. Разом - 23 год. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

лек. пр. лаб. інд. сам. роб. 
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1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Використання нейронних мереж при проектуванні адаптивних 

систем опрацювання інформації. 
Тема 1. Класифікація даних на основі 

нейронних мереж. 
26 4 - 4 - 18 

Тема 2. Прогнозування даних на 

основі багатошарових нейронних 

мереж. 

26 4 - 4 - 18 

Тема 3. Прогнозування даних на 

основі нейронних мереж радіальних 

базисних функцій. 

26 4 - 4 - 18 

Тема 4. Використання нечітких множин в 

системах керування. 
27 4 - 4 - 19 

Разом – змістовий модуль 1 105 16 - 16 - 73 

Змістовий модуль 2. Адаптивні системи фільтрації і управління. 
Тема 5. Адаптивні системи та їх цільові 

функції. 
28 4 - 6 - 18 

Тема 6. Нерекурсивні цифрові фільтри. 23 2 - 2 - 19 

Тема 7. Адаптивні системи фільтрації. 31 6 - 6 - 19 
Тема 8. Адаптивні системи управління. 23 4 - 2 - 17 

Разом – змістовий модуль 2 105 16  16  73 

Усього годин 210 32  32  146 

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ 

п/п 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1. 
Використання нейронних мереж для створення адаптивних програм 

аналізу даних. 
2 

2. 
Використання пошарових нейронних мереж для вирішення задачі 

класифікації даних. 
2 

3. Класичні системи прогнозування. 2 

4. 

Системи прогнозування на основі нейронних мереж з використанням 

пошарових структур. Дослідження для різних функцій активації та різних  

вхідних даних. 

2 

5. 

Системи прогнозування на основі нейронних мереж з використанням 

РБФ (radial basis function (RBF)). Дослідження для різних функцій 

активації та різних  залежностей. 

2 

6. Адаптивні системи кластеризації даних на основі нейронних мереж. 2 

7. 

Системи ідентифікації параметрів та аналізу (знаходження) 

несправностей з використанням нейронних мереж зустрічного поширення 

(Counterpropagation networks (CPN)). 

2 

8. 
Системи автоматичного керування з використанням нейронних мереж та 

нечітких множин (Fuzzy Logic). 
2 

9. 

Вступ до адаптивних систем опрацювання інформації (ознайомлення з 

основними поняттями адаптивних систем, їх різновидністю, 

властивостями адаптивних систем, адаптивним моделюванням, 

системами адаптивного керування, адаптивним лінійним суматором). 

2 

10. 
Методи обчислення параметрів і вагових коефіцієнтів функції СКП 

(методи пошуку параметрів робочої функції, основні принципи методів 
2 
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градієнтного пошуку, їх стійкість і швидкість збіжності, метод 

Ньютона для багатомірного простору). 

11. 

Цифрові фільтри. Проектування нерекурсивних цифрових фільтрів (опис 

цифрових фільтрів передаточними функціями і імпульсними 

характеристиками, нерекурсивні цифрові фільтри з лінійною ФЧХ, 

розрахунок нерекурсивних цифрових фільтрів з допомогою усереднюючих 

вікон). 

2 

12 

Адаптивна фільтрація сигналів (структурна схема адаптивного фільтра, 

фільтр Вінера, алгоритми LMS, RLS рекурентного обчислення 

параметрів адаптивного фільтра). 

2 

13. 

Адаптивні фільтри Калмана (опис лінійних динамічних систем в просторі 

змінних стану, алгоритм реалізації фільтрів Калмана, використання 

адаптивних фільтрів Калмана). 

2 

14. 

Використання адаптивних фільтрів (оцінка імпульсної характеристики 

невідомої системи; очистка сигналу від шуму; вирівнювання частотної 

характеристики невідомої системи; оцінка параметрів лінійного 

прогнозу сигналів). 

2 

15. 

Системи управління з самоналаштуванням. Адаптивні системи з 

еталонною моделлю (Загальні принципи побудови адаптивних систем з 

еталонною моделлю. Структура основного контуру. Алгоритми 

налаштування параметрів в адаптивній системі з явною еталонною 

моделлю). 

2 

16. 

Адаптивні системи управління з моделлю об’єкта, що налаштовується 

(Ідентифікація об’єкту з допомогою моделі, що налаштовується. 

Побудова моделі, що налаштовується, на основі ортогональних функцій). 

2 

 Всього за семестр 32 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

п/п 
Назва лабораторної роботи 

Кількість 

годин 

1. 

Вступне заняття. Ввідний інструктаж з техніки безпеки. Реалізація та 

дослідження роботи пошарових нейронних мереж для вирішення задачі 

класифікації даних. 

4 

2. 
Реалізація та дослідження роботи системи прогнозування на основі 

нейронних мереж з використанням пошарових структур 
4 

3. 
Реалізація та дослідження роботи системи прогнозування на основі 

нейронних мереж з використанням РБФ. 
4 

4. 
Реалізація та дослідження роботи адаптивних систем кластеризації даних 

на основі нейронних мереж. 
4 

5. 

Моделювання лінійних систем в середовищі Scilab (вивчення методів 

моделювання лінійних систем в часовій області - перехідна 

характеристика, імпульсна характеристика, простір змінних стану; в 

частотній області - передаточна функція, АЧХ і ФЧХ засобами 

програми Scilab) 

2 

6. 

Дослідження методів одномірної мінімізації цільових функцій (вивчення 

методів одномірної мінімізації цільових функцій –метод дихотомії, 

метод золотого січення, метод Фібоначчі, метод Пауелла; програмна 

реалізація цих методів і їх тестування ). 

2 

7. 
Дослідження градієнтних методів мінімізації цільових функцій (вивчення 

градієнтних методів багатомірної мінімізації цільових функцій – методу 
2 
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найшвидшого спуску з фіксованим кроком, з діленням кроку, методу 

Ньютона; їх програмна реалізація і тестування). 

8. 

Проектування цифрових нерекурсивних фільтрів (реалізація алгоритму і 

програми розрахунку нерекурсивних цифрових фільтрів методом 

зважування з допомогою віконних функцій; її тестування). 

2 

9. 

Дослідження адаптивних цифрових фільтрів на основі алгоритму LMS 

(реалізація алгоритму і програми розрахунку адаптивного цифрового 

фільтру на основі алгоритму LMS; її тестування). 

2 

10. 

Дослідження адаптивних цифрових фільтрів на основі алгоритму RLS 

(реалізація алгоритму і програми розрахунку адаптивного цифрового 

фільтру на основі алгоритму RLS; її тестування). 

2 

11 

Проектування і дослідження фільтра Калмана (реалізація алгоритму і 

програми розрахунку фільтру Калмана; її тестування на прикладі 

динамічних систем). 

2 

12 

Дослідження адаптивних систем автоматичного керування (реалізація 

алгоритму і програми ідентифікації параметрів об’єкту управління – 

LMS-, RLS- методи, фільтр Калмана). 

2 

 Всього за семестр 32 

 

7. Самостійна робота 

Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання звітів з лабораторних робіт з даної 

дисципліні в позаучбовий час студентам надається можливість користуватися бібліотеками 

Львівського національного університету, книгами бібліотек факультету електроніки та 

комп’ютерних технологій, університету, можливостями комп’ютерних класів, лабораторій 

факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Студенти мають можливість отримати 

консультації з питань даної дисципліни в лекторів. Час відведений на самостійну роботу, 

можна розподілити на виконання наступних завдань: 

- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, контрольних робіт; 

- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт; 

- перегляд періодичної літератури та ознайомлення з новими методами навчання 

нейронних мереж, алгоритмами побудови сучасних адаптивних систем через мережу Internet. 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вивчення теоретичного матеріалу лекцій. 18 

2. Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів. 36 

3. Підготовка до контрольних робіт №1 і №2. 6 

4. Підготовка до колоквіуму. 5 

5. Алгоритм швидкого перетворення Фур’є. 5 

6. Методи одномірної мінімізації цільових функцій, їх алгоритмізація. 5 

7. Методи градієнтної мінімізації (метод найшвидшого спуску). 3 

8. Методи градієнтної мінімізації (метод Ньютона). 3 

9. Методи градієнтної мінімізації (метод Флетчера - Рівса). 3 

10. Адаптивний лінійний суматор з одним і багатьма входами. 3 

11. Методи обчислення параметрів і вагових коефіцієнтів функції СКП. 3 

12. 
Розрахунок нерекурсивних цифрових фільтрів з лінійною фазою методом 

усереднюючих вікон. 
 

13. Основні вагові функції і їх характеристики.  

14. Специфікації не рекурсивних цифрових фільтрів.  

15. 
Функціональна схема лінійного адаптивного фільтра з оберненим 

зв’язком. 
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16. Адаптивний фільтр Вінера, алгоритм його реалізації.  

17. Опис динамічних систем в просторі змінних стану.  

18. Фільтр Калмана, його алгоритмізація.  

19. Реалізація схем змінних стану методом послідовного програмування.  

20. Реалізація схем змінних стану методом прямого програмування.  

21. Реалізація схем змінних стану методом паралельного програмування.  

22. Структура і типи адаптивних систем управління.  

23. 
Адаптивна система управління з самоналаштуванням і еталонною 

моделлю. 
 

24. Алгоритми навчання нейронних мереж радіальних базисних функцій.  

 

10. Методи контролю 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

"Адаптивні системи опрацювання інформації" оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою. Вона складається з 1 модуля і 2 змістових модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів на протязі семестру оцінюються за 100-

бальною шкалою. Курс поділяється на 2 змістові модулі за кожний з яких студент може 

отримати 25 балів. Разом модуль оцінений у 50 балів. 

Підсумкова кількість балів виставляється за результатами поточного контролю знань 

студентів, який включає результати виконання 12 лабораторних робіт, написання 

контрольної роботи, колоквіуму, здачі іспиту. 

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу 1-го змістового модуля – 4,0 

бали, а другого змістового модуля – 2,0 бали. При оцінюванні лабораторної роботи 

враховується підготовка до виконання лабораторної роботи, хід виконання лабораторної 

роботи – 2.0 (4,0) балів або 1,0 (2,0), своєчасна здача і якість оформлення звіту, отримані 

результати та захист звіту про виконану лабораторну роботу - 2.0 (4,0) балів або 1,0 (2,0). 

Контрольні роботи і колоквіум проводяться після кожного змістового модуля. 

Максимальна кількість балів за контрольну роботу і колоквіум – 9,0 балів. 

Іспит проводиться в письмовій формі з наступною усною співбесідою. Кожен білет з 

цієї дисципліни включає в себе вісім питань (4-ри теоретичних і 4-ри практичних) з 

програми даного курсу. 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

№ 

п/п 
Змістовий модуль Види контролю 

К-ть 

видів 
Сума балів 

1 
Класифікація даних на основі 

нейронних мереж. 

Колоквіум 

 

Лабораторна робота  

1 

 

4 

9,0 

 

8,0 – 16,0 

2 
Адаптивні системи фільтрації 

і управління. 

Контрольна робота 

 

Лабораторна робота  

1 

 

8 

9,0 

 

8,0 – 16,0 

 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

№ 

п/п 
Види контролю К-ть видів Бали Сума балів 

1 

2 

Колоквіум 

Виконання і захист лабораторної роботи 

1 

4 

9,0 

2,0-4,0 

9,0 

8,0-16,0 
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3 

4 

Виконання і захист лабораторної роботи 

Контрольна робота 

8 

1 

1,0-2,0 

9,0 

8,0-16,0 

9,0 

Загальна сума балів за семестр  50,0 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення Оцінка за національною шкалою 

90-100 A Відмінно 5 Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
4 Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
3 Задовільно 

51-60 E Достатньо 

26-50 FX Недостатньо 
2 Незадовільно 

0-25 F Незадовільно 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Любунь З. М., Рабик В. Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

з курсу  Адаптивні системи опрацювання інформації . Електронна версія. 

2. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с.. 

3. Любунь З. М., Рабик В. Г,Карбовник І. Д. Інтелектуальний аналіз даних. Методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050101 

“Комп’ютерні науки”.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –70 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Айфичер Э. C., Джервис Б. У. Цифровая обработка сигналов. -М.: Вильямс, 2008. 

- 992 с. 

2. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Справочник/ Л. М. 

Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк. – М.: Радио и связь, 1985. – 312 с. 

3. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы – М.: 

Техносфера, 2003. – 528 с. 

4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов/ А. Б. Сергиенко – СПБ.: Питер, 

2002. – 608 с. 

5. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов и MATLAB: учеб. пособие/ А.И. 

Солонина, Д.М. Клионский, Т.В. Меркучева, С.Н. Перов. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2013. – 512 с. 

6. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. – М.: Радио и 

свіязь, 1989. – 440 с. 

 

Допоміжна 

1. Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование: Пер. с англ. – М.: 

Радио и свіязь, 1983. – 320 с. 

2. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982. – 

592 с. 
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14. Інформаційні ресурси 

1. http://electronics.wups.lviv.ua/archiv 

2. http://www.wikipedia.org 

 

15. Питання контролю знань студентів з дисципліни 

“Адаптивні системи опрацювання інформації” 

1. Поняття аналогового та дискретного сигналів. 

2. Математичний апарат, що використовується для опису аналогових і цифрових 

сигналів. 

3. Принцип адаптації. Типи адаптивних систем. 

4. Адаптивне моделювання і його використання. 

5. Обернене адаптивне моделювання. 

6. Адаптивний лінійний суматор. 

7. Функція середньої квадратичної похибки (СКП). 

8. Градієнтні методи мінімізації цільової функції (метод найшвидшого спуску). 

9. Квазіньютонівські методи мінімізації цільової функції. 

10. Алгоритми знаходження оптимальних вагових коефіцієнтів функції СКП. 

11. Адаптивна фільтрація сигналів. 

12. Фільтр Вінера. 

13. Нерекурсивні цифрові фільтри. 

14. Рекурсивні цифрові фільтри. 

15. Алгоритм LMS (метод найменших квадратів). 

16. Алгоритм RLS. 

17. Фільтр Калмана. 

18. Використання адаптивних фільтрів. 

19. Постановка задачі адаптивного управління. 

20. Типи адаптивних систем управління. 

http://electronics.wups.lviv.ua/archiv
http://www.wikipedia.org/

