
  

 

Course title: 
Basics of Underwater Acoustic Signal Processing 

 

Course scope: 
14 meetings: 28 hours  

 

Target skills and knowledge:  
The course will provide tools for basic signal processing analysis of underwater acoustic signals. 

The student will become familiar with types of acoustic systems and will experiment working with 

acoustic projector, hydrophones, and sonar. Through understanding physical acoustic 

characteristics, topics learned will include: acoustic ranging, acoustic classification, acoustic 

communication, and acoustic detection. Part of the course will take place in a wet lab to aquire 

hands-on experience. 

 

Evaluation method:  
Two homework assignments (50%), lab assignment (50%). 

 

Assessment criteria:  
The ability to design underwater acoustic systems employing detection, ranging, and classification 

while taking into account the impact of the channel noise and impulse response. Part of the course 

will be a lab assignment to obtain hands-on experience in data collection, and in processing 

underwater acoustic data collected from past sea experiment. 

 

Course content:  
The course covers the following topics: underwater acoustic propagation and noise from the 

engineering point of view; correlation techniques; probabilistic estimation techniques; 

spatial filtering; localization techniques; machine learning classification of acoustic signals. The 

course will focus on the three most important technologies for nowadays underwater acoustic 

systems: detection of signals, classifications, and position tracking. We will study the challenges 

related to these three components, describe in details state-of-the art techniques, and learn of ways 

to formalize these problems and to analyze them. During the course, the students will perform a 

lab assignment involving the use of underwater acoustic data obtained from past sea experiments. 

 

Week 1: Introduction to underwater acoustic signals: propagation, noise, Doppler effect, multipath 

Week 2: Introduction to probability analysis. Experimenting on sea noise 

Week 3: Parameter evaluation: least squares, tracking filters 

Week 4: Passive detection of acoustic signals: energy detection. Experimenting on dolphin’s 

signals 

Week 5: Active detection of acoustic signals: matched filter. Experimenting on active sonar 

Week 6: Filtering. Experimenting with filter design 

Week 7: Ranging. Experimenting with finding the direct path 

Week 8: Localization. Trilateration and under-ranked localization. Experimenting on tracking 

tagged sharks. 

Week 9: Underwater simulations. Bellhop. 

Week 10: Signal classification – kmeans, hierarchical, SVM. Experimenting with noise transients 

Week 11: Object detection in sonar images. Experimenting with data from synthetic aperture sonar 

Week 12: Acoustic hardware – characteristics and specifications. 

Week 13: Performing recordings in department’s pool 

Week 14: presentation of projects. 



  

 

Textbooks: 
 Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume 2: Detection Theory, by Steven M. 

Kay, Prentice Hall 1998. 

 Harry L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I, II, III, IV  

 H. Vincent Poor, Introduction to Signal Detection and Estimation 

 Boyd and Vandenberghe, Convex Optimization 
 

Preliminary requirements: 
Probability/statistics, Infinitesimal Calculus 2, Matlab programming 

 
 

 
 שש"ס 2רועי דיאמנט,  , פרופ'מימיים-עיבוד אותות אקוסטיים תת

 
 שעות לימוד  28 משך הפרק בקורס:

 
 מימיים.-עיבוד אותות אקוסטיים תתל התנסות בשיטות מטרת הלימוד:

 
 + פרויקט מחקר שתי משימות שעורי בית שיטת הערכה:

 
מערכות אקוסטיות לגילוי אותות, שערוך מרחק שידור אקוסטי, איכון  הכרות והתנסות עם הישג נדרש:

וסיווג תו״כ הבנת השפעות תופעות אקוסטיות ימיות. חלק מהקורס יתבצע במעבדה לקבלת נסיון אקוסטי, 
 מעשי בפיתוח מערכות עיבוד אותות אקוסטיות.

 
. מימיים-שיטות עיבוד אותות אקוסטיים תתתוך כדי התנסות במגוון יתרכז בלימוד  הקורס תכולת הקורס:

 יוצגו בכלליות המאפיינים של אקוסטיקה תת מימית, בדגש על פרופוגציה אקוסטית ומקורות רעש אקוסטי,
לאפליקציות עיבוד אותות מרכזיות בשיטות . לאחר מכן תוצג סקירה של האתגרים שבניתוח אותות אקוסטייםו

כל סקירה תלווה בהתנסות פעילה של  .גילוי אותות, שערוך מרחקים, לוקליזציה, וסיווג אותות סונאר
במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים  .הסטודנטים לבדיקת השיטות שהוצגו ע״ג מידע אמיתי שנאסף בניסויי ים

וייקט מחקר אשר יפותח במהלך הקורס ילווה בפר מאפייני חומרה אקוסטית ויתנסו בהפעלת חומרה כזו.
 הקורס ע״י הסטודנטים.

 
רקע תכנות , אותות ומערכות, מ׳2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי , או סטטיסטיקה הסתברות דרישות קדם:

MATLAB 
 

 תוכנית הקורס:
 מודלי התפשטות, גורמי רעש, אפקט דופלר, החזרות והדהודים.מימיים: -: אותות אקוסטיים תת1שבוע 
 מאפיינים והשוואה בין התפלגויות. התנסות על רעש ים. –התפלגות אותות אקוסטיים : 2שבוע 
. התנסות בעקיבה על מידע ממצופים recursive least squares –ו  least square – : שיערוך פרמטרים3שבוע 

 נסחפים.
 אותות דולפינים. גילוי אנרגיה. התנסות בגילוי –אותות אקוסטיים : גילוי 4שבוע 
 מסננת מתואמת. התנסות מגילוי אות משודר מסונר אקטיבי.– 2אותות אקוסטיים גילוי : 5שבוע 
 תכנון פילטרים. התנסות בסינון אותות מוקלטים מניסויי ים. – : סינון אותות אקוסטיים6שבוע 
 אותות תקשורת אקוסטית.מציאת נתיב ישיר. התנסות בגילוי זמני הגעה מ –שידור  שערוך מרחק: 7שבוע 
טריאנגולציה, ושערוך מהירות קול. התנסות בלוקליזציה של הקלטות מתגים  –לוקליזציה תת מימית : 8שבוע 

 אקוסטיים ע״ג כרישים.
 . התנסות בהתקנת והפעלת הסימולציה.bellhop –: סימולציות אקוסטיות תת מימיות 9שבוע 
 . התנסות בגילוי טרנזיאנטים ברעש ים.k-means, hierarchal –סיווג אותות : 10שבוע 
 synthetic aperture –שיטות גיאומטריות. התנסות בניתוח מידע מ  –גילוי עצמים בתמונות סונאר : 11שבוע 

sonar. 
 synthetic –שיטות סטטיסטיות. התנסות בניתוח מידע מ  – 2גילוי עצמים בתמונות סונאר : 12שבוע 

aperture sonar. 
 הכרות עם חומרה לשידור וקליטה אקוסטיים. התנסות בהפעלת ציוד במעבדה.: 13בוע ש

 ביצוע ניסוי בברכה.: 14שבוע 


