
Course title: 
Advanced Underwater Acoustic Signal Processing 

 

Course scope: 
14 meetings: 28 hours  

 

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

Focus will be given on optimization techniques, parameter estimation, channel equalization, and signal 

detection. Part of the course will involve a sea experiment to practice the tools learned via an hands-on 

experience. 

 

Evaluation method:  
Continues lab assignment. Assignment will be given on each class. 

 

Assessment criteria:  
Student will be required to show deep understanding of underwater signal processing, and to master 

tools for communication, detection, and classification. 

 

Course content:  
Probabilistic approaches for signal processing, linear and non-linear optimization, statistical 

classification of signals. Challenges of underwater acoustics will be surveyed in three parts: signal 

characterization, detection and classification, and processing of real data. 

 

Week 1: Introduction- detection, classification, and channel tracking. 

 

Part I: Basic techniques for statistical signal processing and optimization 

Week 2+3: Least Squares + Recursive Least Squares 

Week 4: Tracking filters- Kalman filter, Particle filter 

Week 5: Optimization techniques- formalization, convex optimization, linear programming 

 

Part II: Detection and classification 

Week 6: Detection of known signals- matched filter, optimal filters 

Week 7: Detection of unknown signals- energy detection, cyclostationary analysis 

Week 8+9: Blind classification- K-means 

Week 10+11: Modeled classification- The EM Algorithm 

 

Part III: Lab assignment 

Week 12+13: Supervised laboratory 

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, Signal and systems, random processes, Matlab 

programming 

 
 

 טכניקות מתקדמות בעיבוד אותות תקשורת
 

 שעות לימוד 28משך הקורס: 
 

 לימוד שיטות אופטימיזציה ושערוך פרמטרים בהיבט של עיבוד אותות תקשורתמטרת הלימוד: 
 

 פרויקט מחקרשיטת הערכה: 
 

קשורת מבוססים עיבוד אותות הסטודנט נדרש להראות הבנה מעמיקה של תכן אלגוריתמי תהישג נדרש: 
סטטיסטי ואופטימיזציה עבור משימות של גילוי, סיווג, ושערוך נתונים. כחלק מהקורס, הסטודנט יממש חלק 

 ממערכת תקשורת מעבדתית.
 

כולל לימוד שיטות סטטיסטיות לעיבוד אותות בדגש על גילוי אותות הסתברותי, לימוד  תכולת הקורס: הקורס
לימוד שיטות סיווג סטטיסטי של אותות תקשורת. במסגרת הקורס לינארית, ו-ה לינארית ולאאופטימיזצישיטות 

נכיר את האתגרים בעיבוד אותות סטטיסטי, ואת השיטות הקיימות בספרות לפתרון בעיות תקשורת מעשיות 
( 3סיווג אותות, ( גילוי ו2( עיבוד אותות סטטיסטי ואופטימיזציה, 1בתחום זה. הקורס יחולק לשלושה מרכיבים: 

 מעבדה לפיתוח שיטה לגילוי, סיווג, או שערוך פרמטרים בהיבט של תקשורת נתונים. 
 

רקע תכנות  אותות, תקשורת נתונים,עיבוד  אותות ומערכות,דרישות קדם: אלגברה, אותות ומערכות, 
MATLAB 

 
 תוכנית הקורס:

 ורתמבוא לשערוך פרמטרים וגילוי וסיווג של אותות תקש: 1שבוע 
 

 חלק ראשון: אופטימיזציה ושיטות סטטיסיות בעיבוד אותות
  Least Squares: 2שבוע 
 Recursive Least Squares: 3שבוע 
 Tracking filters- Kalman filter, Particle filter: 4שבוע 
 Optimization techniques- formalization, convex optimization, linear programming  :5שבוע 

 
 חלק שני: גילוי וסיווג אותות

 matched filter, optimal filtersגילוי אותות בעלי מבנה ידוע. : 6שבוע 
 energy detection, cyclostationary analysisגילוי אותות בעלי מבנה לא ידוע.  :7שבוע 
 K-means :8שבוע 
 hierarchal clustering: 9 שבוע

 Modeled classification- The EM Algorithm :10שבוע 
 Modeled classification- The EM Algorithm :11שבוע 

 
 מעבדה שלישי:חלק 

 ביצוע ניסויים מעבדתיים. :12שבוע 
 ביצוע ניסויים מעבדתיים. :13שבוע 
 :הצגת פרויקטים.14שבוע 

 


