
  

 

 ס"שש 2, דיאמנט רועי ר"ד, מימיים-תת אקוסטיים אותות עיבוד

 

  לימוד שעות 28 :בקורס הפרק משך

 

 .מימיים-תת אקוסטיים אותות עיבודל בשיטות התנסות :הלימוד מטרת

 

 מחקר פרויקט + בית שעורי משימות שתי :הערכה שיטת

 

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

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

 .אקוסטיות אותות
 

 בכלליות יוצגו. מימיים-תת אקוסטיים אותות עיבוד שיטות במגוון התנסות כדי תוך בלימוד יתרכז הקורס :הקורס תכולת

 אותות שבניתוח האתגריםו ,אקוסטי רעש ומקורות אקוסטית פרופוגציה על בדגש, מימית תת אקוסטיקה של המאפיינים

, מרחקים שערוך, אותות גילוי פליקציותלא אותות עיבודב מרכזיות שיטות של סקירה תוצג מכן לאחר. אקוסטיים

 מידע ע״ג שהוצגו השיטות לבדיקת הסטודנטים של פעילה בהתנסות תלווה סקירה כל .סונאר אותות וסיווג, לוקליזציה

 .כזו חומרה בהפעלת ויתנסו אקוסטית חומרה מאפייני הסטודנטים יכירו הקורס במסגרת .ים בניסויי שנאסף אמיתי

 .הסטודנטים ע״י הקורס במהלך יפותח אשר מחקר יקטבפרוי ילווה הקורס
 

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

 

 :הקורס תוכנית

 .והדהודים החזרות, דופלר אפקט, רעש גורמי, התפשטות מודלי: מימיים-תת אקוסטיים אותות: 1 שבוע

 .ים רעש על התנסות. התפלגויות בין והשוואה מאפיינים – אקוסטיים אותות התפלגות: 2 שבוע

 ממצופים מידע על בעקיבה התנסות. recursive least squares – ו least square – פרמטרים שיערוך: 3 שבוע

 .נסחפים

 .דולפינים אותות בגילוי התנסות. אנרגיה גילוי – אקוסטיים אותות גילוי: 4 שבוע

 .אקטיבי מסונר משודר אות מגילוי התנסות. מתואמת מסננת– 2 אקוסטיים אותות גילוי: 5 שבוע

 .ים מניסויי מוקלטים אותות בסינון התנסות. פילטרים תכנון – אקוסטיים אותות סינון: 6 שבוע

 .אקוסטית תקשורת מאותות הגעה זמני בגילוי התנסות. ישיר נתיב מציאת – שידור מרחק שערוך: 7 שבוע

 אקוסטיים מתגים הקלטות של בלוקליזציה התנסות. קול מהירות ושערוך, טריאנגולציה – מימית תת לוקליזציה: 8 שבוע

 .כרישים ע״ג

 .ציההסימול והפעלת בהתקנת התנסות. bellhop – מימיות תת אקוסטיות סימולציות: 9 שבוע

 .ים ברעש טרנזיאנטים בגילוי התנסות. k-means, hierarchal – אותות סיווג: 10 שבוע

 synthetic aperture – מ מידע בניתוח התנסות. גיאומטריות שיטות – סונאר בתמונות עצמים גילוי: 11 שבוע

sonar. 

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

sonar. 

 .במעבדה ציוד בהפעלת התנסות. אקוסטיים וקליטה לשידור חומרה עם הכרות: 13 שבוע

 .בברכה ניסוי ביצוע: 14 שבוע


