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1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

Дисципліна “Акустичні інформаційні системи” є однією з завершуючих у 

підготовці по спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації:  «Акустичні мультимедійні 
технології», :«Акустичний моніторінг,біо- та психоакустика».  

Вивчення дисципліни “Акустичні інформаційні системи” забезпечується 

дисциплінами  загальнотеоретичного циклу, а також загально інженерного циклу: 

“Фізика”, “Теоретичні основи  акустики”, “Електроакустичні перетворювачі”, “Аналогові 
електронні пристрої”, “Мікропроцесорна техніка”, “Методи обробки акустичних 

сигналів”. Вона забезпечує підготовку спеціалістів із дисциплін “Проектування 

акустичних приладів і систем ”, “Проектування  медичних акустичних приладів і 
апаратів” , “ “Акустичне методи вимірювання та контролю ”, “Методи діагностики  та 

терапії”.   

Мета дисципліни - вивчення принципів побудови та функціонування 

інформаційних систем, які використовують акустичні методи спостереження, виявлення 

та локалізації  об’єктів спостереження.  

Завдання дисципліни: 

- вивчити методи отримання інформації про наявність об’єкту спостереження, його 

геометричні координати  та характеристики руху  

- ознайомитись з основами теорії інформації та іі розділами , що застосовуються в 

акустичних інформаційних системах: 

- вивчити особливості генерації та обробки акустичних сигналів;  

- ознайомитись з теорією  виявлення сигналу  замаскованого завадою; 

- вивчити, на структурному рівні, принципи побудови оптимального приймача; 

- ознайомитись з комп'ютерними технологіями синтезу та обробки сигналів в 

програмному середовищі Matlab; 

- отримати навички імітаційного моделювання   кореляційних та узгоджених 

приймачів в програмному додатку Simulink. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Розділ 1. Акустотехнічні методи отримання інформації. 
Тема 1.1. Вимірювання координат об’єкту. Вимірювання швидкості руху  об’єкту. 

Методи та прийоми  спостереження навколишнього середовища з метою 

отримання необхідної інформації. Методи вимірювання відстані. Допплерівський метод 

вимірювання швидкості. Методи вимірювання кутових координат. Фазовий та 

кореляційний методи визначення пеленгу. 

 Розділ 2. Застосування теорії інформації в акустотехніці  
Тема 2.1.  Основи теорії інформації та її застосування в задачах акустики 

Основи теорії ірнформації та  основні визначення. Оцінка інформаційних 

характеристик джерел повідомлень та каналу зв’язку. Швидкість та пропускна здатність 

акустичної інформаційної системи, узгодження фізичних характеристик системи та 

сигналу. Застосування теорії інформації  в  акустичній  локації. Передача інформації  за 

наявності акустичних завад.  

Розділ 3. Акустичні сигнали  інформаційних систем. Особливості обробки 

сигналів в АІС 

Тема 3.1. Особливості  генерації та обробки акустичних сигналів.   



Основні види акустичних сигналів які застосовуються в системах активної та 

пасивної локації. Інформаційні характеристики сигналів. Особливості генерації 
акустичних сигналів.  Амплітудо - модульовані сигнали. Локаційні  сигнали з імпульсною  

та кутовою модуляцією. Основи обробки прийнятих акустичних сигналів. 

Розділ 4. Приймальний канал акустичних інформаційних систем 

Тема 4.1. Статистична теорія виявлення сигналів замаскованих завадою. та 

побудова приймачів. 

 Статистична теорії виявлення  сигналів та виміру їх параметрів  у присутності 
завад. Структурні схеми оптимальних приймачів. Схема оптимального приймача сигналу 

з відомими параметрами. Схема оптимального приймача сигналу з випадковими 

параметрами. Узгоджений фільтр. Неоптимальний приймач. 

.  
3.ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

( комп’ютерний практикум) 

 

Мета – закріпити окремі розділи і теми теоретичного курсу, навчитись  аналізувати  

поставлену задачу, обґрунтовувати метод локації, вибирати  параметри сигналів та  

проводити розрахунки їх  характеристик . Ознайомитись із  програмним  пакетом  Matlab 

для  розрахунків , імітаційного моделювання та визначення характеристик інформаційних 

сигналів.  

3.1. Аналіз, розрахунок та моделювання  завад  у програмному середовищі Matlab.  

3.2. Ознайомлення з пакетом імітаційного моделювання. Simulink. 

3.3. Розрахунок, моделювання , візуалізація та вимірювання інформаційних характеристик 

акустичних сигналів. 

3.4. Аналіз типових задач локації. Обґрунтування  методів локації. Проведення чисельних   

розрахунків. 

3.5. Розрахунок, моделювання , візуалізація вимірювання  координат об’єкту. 

3.6. Математична модель акустичного сигналу. Вибір та обґрунтування приймача 

акустичних сигналів.  

3.7. Імітаційне моделювання  прийомного пристрою локатору у програмному середовищі 
Simulink.   

3.8. Спостереження  та визначення параметрів сигналів і завад на виході прийомача. 

  

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

(Розрахункова робота) 

 

Мета - використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих 

завдань по вивченню принципів побудови та функціювання  акустичних приладів та 

систем  спостереження, виявлення,  вимірювання, контролю, діагностики та 

дефектоскопії. Теми розрахункових робіт формулюються так, щоб студент виявив не 

розрізнені знання окремих тем і розділів , а їх інтегроване застосування . 

Пропонуються орієнтовні теми розрахункових робіт:  

4.1. Гідроакустичні   інформаційні  системи - ехолот, станція спостереження, гідролокатор 

для картографії. 
4.2 Системи пасивної акустичної локації -  шумопеленгатор, охоронний пристрій, 

пристрій виявлення  витоку газів та рідин. 

4.3. Ультразвукові засоби дистанційного контролю - рівнемір, дальномір, витратомір. 

4.4. Розробка  акустичних  охоронних систем . 

4.5. Локалізація  атмосферних джерел звуку- пеленгатор маломірних літальних апаратів.. 

4.7 Медичні прилади діагностики -А-локатор , В-локатор, ехо-кардіоскоп.. 

4.8. Прилади акустичного неруйнівного контролю матеріалів та конструкцій. 

 



5. МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

 

Мета проведення контрольних робіт –перевірка  засвоєння студентом  окремих тем 

і розділів дисципліни. Пропонується 2  роботи. 

Перша контрольна робота:  

Розділ 1. Акустотехнічні методи отримання інформації. 
Розділ 2. Застосування теорії інформації в акустотехніці  
Друга контрольна робота: 

Розділ 3. Акустичні сигнали  інформаційних систем. Особливості обробки сигналів в АІС/ 

Розділ 4. Приймальний канал акустичних інформаційних систем 

 

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Методичні вказівки до лабораторних робіт  мають на меті організувати роботу 

студента по закріпленню  теоретичного матеріалу в забезпечують послідовність у 

виконанні  розрахункових робіт.  Включають  теоретичну частину, розрахункову,  

програмну та імітаційну у середовищі Matlab. Перевірка знань ведеться по відповідям на 

контрольні запитання. 

 

7. НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1. Козерук С.О.Акустичні інформаційні системи.Теоретичні основи та лабораторний 

практикум; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.70 Мбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 168 с. 

2. Сіверс  А.П. Основы  радіолокації.-Л.: Судостроение,1959. 

3. Слока В.К. Вопросы  обрабки  радіолокаційних  сигналів. М.:Сов. Радіо, 1970 

4. Бартон Д., Вард Г. Довідник по радіолокаційним  вимірюванням.(Переклад з англ..).- 

М.:Сов.радіо, 1976 – 392с. 

5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. Учебник для вузов. – Питер, 2003. 

6. Ширман Я.Д., Голинов В.Н. Основи теорії овиявлення радіолокаційних сигналів. – 

М.:Сов. радіо –1963. 

7. Пошук, виявлення та вимірювання параметрів сигналів в радіонавігаційних системах. 

Под ред. Казаринова Ю.М.-М.:Сов. Радіо  1975. 

8. Дж.Бендат, А.Пирсол. Вимірювання і аналіз ймовірних процесів. Под ред. И.Н. 

Коваленко -  М.:Мир, 1978. 

 

Додаткова література. 

1. Кайно Г. Акустичні хвилі. Пристрої візуализації и аналогова обрабка. – М.:Мир, 1990 

65с  

2. Крауткремер И., Крауткремер Г. Ультразвуковой  контроль материалов. Пер. с 

немецкого- М.:Металлургия,1991-752с. 

3. Лазарев Ю. Matlab 5.X. Библиотека студента. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 

384с. 

4.Гультяев  В. Визуальное моделирование в среде Matlab. Учебный курс. – С-Пб.: 

“Питер”, 2000. – 467с 

5.Потьомкин В.Г. Система Matlab. Справочное пособие.-М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1999-350с. 

 

Розробник  програми к.ф.-м.н., доцент Козерук С.О.4 

  Козерук С.О. 

(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 


