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שעותשעות  0404  ––עיבוד ספרתי של אותות עיבוד ספרתי של אותות    
 

Course 701 – 40 Hours 

  
( Matlabמלווה לכל אורכו בהדגמות )בעזרת והוא  בסיסי לעיבוד ספרתי של אותות קורס ינוה קורסה

 מגוון רחב של אפליקציות לעיבוד אותות.הכוללות 

 

ין אותות אנלוגיים ואותות הקשר ב, ייצוג של אותות ומערכות בזמן ובתדרהקורס מטפל בנושאים הבאים: 

מסננים , (multirate systems)מערכות מרובות קצבים , שינוי קצב הדגימה, שיחזורו דגימה, ספרתיים

, שיערוך ספקטרוםו תספקטראליאנליזה , תכנון ומימוש של מסננים ספרתיים, סוגי מסננים, ספרתיים

 ים ספרתיים.( על מימוש מסננFixed pointהשפעות של אריתמטיקה סופית )

טכניקות לעיבוד אות וכן שיקולי מימוש ותכנון. הפוקוס  שלמטרת הקורס להקנות הבנה והכרות בסיסית 

, תוך שימוש רב בהדגמות שמטרתן להמחיש ככל תבקורס הוא על מסננים ספרתיים ואנליזה ספקטראלי

 .Matlabתוכנת הניתן את החומר בעזרת 

 

 נושאי הקורס:
 

 הזמן והתדר. ייצוג אותות בתחום 

 .ייצוג מערכות בתחום הזמן והתדר 

  :מסננים ספרתייםFIR ,IIR,מסנני פאזה ליניארית ,  notch filters. 

  .דגימה של אותות אנלוגייםAliasing ו- Anti-aliasing. 

 .אינטרפולציה פולינומיאלית, שיחזור אידאלי. שיחזור ואינטרפולציה 

 ימה על ידי  דצימציה ואינטרפולציה.מערכות מרובות קצבים: שינוי קצבי הדג 

  ,ימושממסנני אינטרפולציה ודצימציה poly-phase מסננים מרובי דרגות.של מסננים , 

  אפליקציות למערכות מרובות קצביםMulti-Rate systems).) 

  :צרי סרט,  ןתכנון מסנהדגמות שלsigma-delta A/D כמקרה פרטי של predictive coding,  שיקולי

דחיסת מוסיקה בפורמט (, SBC) , סינון בפסי תדרסלולריתשידור וקליטה בתקשורת של מסנני  מימוש

mp3 , לדחיסת תמונה. אליפירמידסינון 

 ( התמרת פורייה דיסקרטיתDFT  והתמרת )הפוריי ( מהירהFFT.) 

 .קונבולוציה מול טכניקות למימוש מסננים ספרתיים OLA ושימוש ב-FFT  למימוש מסנניFIRמוש . מי

 .IIRשל מסנני  קסקדי.וישיר, קנוני, 

 .תקשורת  אותות מחזוריים. שיערוך המחזורOFDM. 

  :שיערוך ספקטרום של סיגנל מחזורי. תיכנון חלונות. שימוש באנליזה ספקטראלית ושיערוך ספקטרום

 .LTEבתקשורת סלולרית  PRACHמקלט לערוץ 

 ( חיזוי ליניאריLPC.) ם.מודל פרמטרי לשיערוך ספקטרו 

  תכנון מסנני:FIR תכנון מסנני חלונות,תכנון בשיטת ה Equiripple (Remez),  תכנון מסנניLeast 

Squares (LS.) 

  תכנון מסנניIIRנארית, מסננים מבוססי מודל: ילי: התמרה בbutterworth ,Chebyshev ,elliptic ,LS. 

 ( ייצוג מספרים באריתמטיקה סופיתfixed point ,)מטיקה סופית על מימוש מסננים.השפעות של ארית 

 ב קוונטיזציה, תחום דינמי, סימולציות-Matlab  ל– fixed point. 

 


