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Efekty kształcenia

- Znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania narzędzi i algorytmów przetwarzania
sygnałów analogowych oraz cyfrowych
- Umiejętność analizowania sygnałów i systemów w dziedzinie czasu i częstotliwości
- Umiejętność implementacji zaawansowanych algorytmów cyfrowego przetwarzania
sygnałów
- Umiejętność tworzenia wirtualnych przyrządów analizy sygnałów

Wymagania
wstępne

Brak

Organizacja
przedmiotu i treści
kształcenia

WYKŁAD
- Sygnały i ich parametry
- Przetwarzanie wstępne sygnału
- Analiza czasowa sygnałów: miary sygnału w dziedzinie czasu, korelacja, koherencja,
cepstrum, demodulacja, obwiednia sygnału,
- Analiza częstotliwościowa sygnałów: widmo amplitudowe i fazowe, algorytmy wyznaczania
dyskretnej transformacji Fouriera, widmo obwiedni sygnału
- Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów: krótkoczasowa transformata Fouriera
sygnałów ciągłych i dyskretnych, transformata Hartley’a, transformata Gabora, transformata
Wignera-Ville’a, transformata falkowa
- Filtracja cyfrowa
- Modelowanie parametryczne AR, MA i ARMA
- Filtracja adaptacyjna
- Zaawansowane techniki próbkowania
- Szum i metody jego redukcji
- Wpływ reprezentacji danych cyfrowych na dokładność obliczeń
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
- Implementacja wybranych algorytmów w środowisku Matlab
- Opracowanie wirtualnego systemu analizy sygnału przy uŜyciu środowiska LabView

Forma zaliczenia sprawdzenia
osiągnięcia efektów
kształcenia

Ocena końcowa wyznaczona jest przez ocenę egzaminu zaliczającego wykład i przez ocenę
pracy w czasie laboratorium
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