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Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Αςκήςεισ Πράξησ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα

Ελλθνικι
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://electronicstaff.teipir.gr/rangoussi/index.php/el/teaching/-/-/projects.html
http://electronicstaff.teipir.gr/rangoussi/index.php/el/teaching/-/-/laboratory.html

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια διακζτει προθγμζνεσ
γνϊςεισ ςτο αντικείμενο τθσ Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ ιματοσ, με βάςθ τισ οποίεσ είναι ςε
κζςθ να:
1. Περιγράφει με διαγράμματα βακμίδων τισ βαςικζσ και τισ ειδικζσ διεργαςίεσ τθσ
Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ ιματοσ,
2. Επιλζγει τθν κατάλλθλθ μεταξφ των εναλλακτικϊν περιγραφϊν ψθφιακοφ ςυςτιματοσ,
με βάςθ το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει,
3. Κάνει φαςματικι ανάλυςθ ςθμάτων και ςυςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία
προςομοίωςθσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων για τον υπολογιςμό τθσ εξόδου,
4. Ερμθνεφει τα αποτελζςματα τθσ φαςματικισ ανάλυςθσ ψθφιακϊν ςθμάτων και
ςυςτθμάτων, ϊςτε να προχωρά ςε χαρακτθριςμό και κατθγοριοποίθςι τουσ,

5. Αναλφει προβλιματα επεξεργαςίασ ςιματοσ ςε ρεαλιςτικά ςενάρια εφαρμογϊν
(επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ ςιματοσ, βιοϊατρικϊν ςθμάτων, τθλεπικοινωνιακϊν
ςθμάτων) και ςυνκζτει λφςεισ (ςχεδιάηει ψθφιακά ςυςτιματα) με βάςθ τισ
διδαχκείςεσ προςεγγίςεισ,
6. υνεργάηεται ςε ομάδα για τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ (ανάλυςθ – ςφνκεςθ)
ςφνκετου προβλιματοσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ, τθν κριτικι αξιολόγθςθ
εναλλακτικϊν λφςεων και τθ λιψθ αποφάςεων προσ υλοποίθςθ.
Λζξεις κλειδιά: ιματα και ςυςτιματα διακριτοφ χρόνου, (αυτο-) ςυςχζτιςθ, κρουςτικι
απόκριςθ πεπεραςμζνθσ / άπειρθσ διάρκειασ, ψθφιακά φίλτρα, κανονικι μορφι Ι και ΙΙ,
Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform, φαςματικι ανάλυςθ.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Αυτόνομθ Εργαςία
3. Ομαδικι Εργαςία
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ι: Ειςαγωγή
1. Γενικι τοποκζτθςθ του αντικειμζνου τθσ ΨΕ ςτο επιςτθμονικό πεδίο του
τθλεπικοινωνιακοφ θλεκτρονικοφ. Παρουςίαςθ των κυριοτζρων ςφγχρονων τεχνικϊν
εφαρμογϊν τθσ ΨΕ με ζμφαςθ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ. Σοποκζτθςθ του μακιματοσ τθσ
ΨΕ και ςφνδεςθ με τα προθγοφμενα και τα επόμενα μακιματα.
2. Επανάλθψθ βαςικϊν προαπαιτοφμενων γνϊςεων (Μεταςχθματιςμοί Laplace, Fourier,
Z και αντίςτροφοι). Οριςμόσ ςθμάτων και ςυςτθμάτων διακριτοφ χρόνου ςε ςφγκριςθ
με τα αντίςτοιχα μεγζκθ και ςυναρτιςεισ ςυνεχοφσ χρόνου. Διακριτόσ Μ/Σ Fourier και
αντίςτροφοσ, ιδιότθτεσ.
3. Προςομοίωςθ και γραφικι αναπαράςταςθ ςθμάτων και ςυςτθμάτων διακριτοφ
χρόνου ςε λογιςμικό τφπου Matlab.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙ: Αναλογο-ψηφιακή και ψηφιο-αναλογική μετατροπή
1. Βαςικά κεωριματα και μζκοδοι, θλεκτρονικά κυκλϊματα, επιςκόπθςθ ςφγχρονου
διακζςιμου υλικοφ (hardware) (A/D & D/A converters, DSP boards) και κριτιρια
επιλογισ του.

2. Ειςαγωγι ςε A/D και D/A διατάξεισ με χριςθ ςφγχρονων καρτϊν υλικοφ (hardware) και
εφαρμογι ςε ακουςτικά ςιματα και ςιματα φωνισ. Πειραματικι εξοικείωςθ με τα
βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αναλογο-ψθφιακισ μετατροπισ και τθν επίδραςι τουσ
ςτθν ποιότθτα.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ: Βαςικζσ ςυναρτήςεισ ΨΕ και ιδιότητεσ
1. Βαςικά «εργαλεία» εργαςίασ ςτθν ΨΕ και ιδιότθτεσ αυτϊν (ςυνζλιξθ, ςυςχζτιςθ /
αυτο-ςυςχζτιςθ) και μζκοδοι υπολογιςμοφ τουσ ςτα πεδία χρόνου και ςυχνότθτασ.
2. Χριςθ λογιςμικοφ για τθν προςομοίωςθ, υπολογιςμό και αναπαράςταςθ ψθφιακϊν
ςθμάτων / ςυςτθμάτων, ςυνζλιξθσ και αυτο- / ετερο-ςυςχετίςεων.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙV: Διακριτόσ Μεταςχηματιςμόσ Fourier (DFT) και Σαχείεσ
υλοποιήςεισ του (FFT)
1. Διακριτόσ Μεταςχθματιςμόσ Fourier, Σαχφσ Μεταςχθματιςμόσ Fourier. Αλγόρικμοι
υπολογιςμοφ του και πολυπλοκότθτα. Τλοποιιςεισ ςε υλικό (hardware).
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ V: Γραμμική Πρόβλεψη (Linear Prediction)
1. Ειςαγωγι ςτθν κεντρικι ζννοια τθσ γραμμικισ πρόβλεψθσ (linear prediction) ςε
ςυςτιματα διακριτοφ χρόνου, με επίλυςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων ειδικισ μορφισ.
φάλμα πρόβλεψθσ και βελτιςτοποίθςθ. Μοντελοποίθςθ ςυςτθμάτων.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ VI: φγχρονη Φαςματική Ανάλυςη
1. φγχρονθ φαςματικι ανάλυςθ, παραμετρικζσ και μθ παραμετρικζσ μζκοδοι.
Φαςματικι ανάλυςθ ςτάςιμων / θμιςτάςιμων ςθμάτων: μζκοδοι οικογζνειασ Fourier,
παραδείγματα. Φαςματικι ανάλυςθ μθ ςτάςιμων ςθμάτων: χρονο-ςυχνοτικζσ και
χρονο-κλιμακωτζσ αναπαραςτάςεισ, παραδείγματα.
2. Πειραματικι εφαρμογι μεκόδων φαςματικισ ανάλυςθσ ςε πραγματικά ςιματα,
ςτάςιμα και μθ. Χριςθ λογιςμικοφ προςομοίωςθσ για τθν αναπαράςταςθ των
φαςμάτων και τθ ςφγκριςθ τθσ ποιότθτασ του αποτελζςματοσ.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ VII: Ειςαγωγή ςτη ςχεδίαςη ψηφιακϊν φίλτρων
1. Κυριότερεσ μζκοδοι ςχεδίαςθσ. Ειςαγωγι ςτα προςαρμοςτικά (adaptive) ψθφιακά
φίλτρα.
2. χεδίαςθ και χριςθ ψθφιακϊν φίλτρων για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ, κυρίωσ
ακουςτικζσ / φωνθτικζσ. Πειραματικι εξοικείωςθ με τθν επίδραςθ των βαςικϊν
παραμζτρων ςχεδίαςθσ φίλτρων ςτθν ποιότθτα του αποτελζςματοσ.
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ
1. Ο DSP TMS320C5505 και το Integrated Development Environment Code Composer
Studio v.5
2. Ηχϊ και Αντιχθςθ
3. Παραγωγι Ημιτονικϊν Κυμάτων
4. Παραγωγι αλλοιωμζνθσ φωνισ
5. φνκεςθ DTMF για τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ
6. Ψθφιακά Φίλτρα Comb
7. Ψθφιακά Φίλτρα FIR

8. Ψθφιακά Φίλτρα IIR
9. Προςαρμοςτικά Φίλτρα
10. Εφαρμογι προςαρμοςτικϊν φίλτρων ςτθ μείωςθ ακουςτικοφ κορφβου

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο (κφριοσ τρόποσ),
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (επικουρικόσ τρόποσ)
εκπαίδευςθ κ.λπ.
 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία  Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ ψθφιακϊν
με τουσ φοιτθτζσ
διεργαςιϊν ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ,
 Εξειδικευμζνο λογιςμικό προγραμματιςμοφ και
εκτζλεςθσ ψθφιακϊν διεργαςιϊν ςε hardware
ειδικοφ ςκοποφ (Digital Signal Processor) ςτθν
εργαςτθριακι εκπαίδευςθ,
 Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
μελζτθσ, αςκιςεισ, λυμζνα κζματα εξετάςεων,
ςθμειϊςεισ και φυλλάδια εργαςτθρίου),
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
υγγραφι ατομικισ
τεχνικισ αναφοράσ ςτο
εργαςτθριακό μζροσ του
μακιματοσ
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου
52
52
26
26

24

180

φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Σελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
(Α) Για το θεωρητικό μζρος του μαθήματος:
Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με τθ λιξθ των
διαλζξεων και περιλαμβάνει ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(άςκθςθ ι εργαςία (ατομικι ι ομαδικι) ι πρόοδπ)
κακϊσ και τελικι Γραπτι Εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
 Η ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (30%) γίνεται ςτο μζςον
του εξαμινου και επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα
τεχνολογιϊν αιχμισ και εφαρμογϊν τουσ.
 Η τελικι Γραπτι Εξζταςθ (70%) πραγματοποιείται
ςτα ελλθνικά, χωρίσ ςθμειϊςεισ αλλά με
τυπολόγιο που παρζχεται μαηί με τισ εκφωνιςεισ
των κεμάτων, και περιλαμβάνει:
1. Μελζτθ ευςτάκειασ, αιτιατότθτασ και
περιοδικότθτασ ψθφιακϊν ςθμάτων και
ςυςτθμάτων,
2. Μελζτθ των ςχζςεων ειςόδου-εξόδου
ψθφιακοφ ςυςτιματοσ με χριςθ του
μεταςχθματιςμοφ Ζ, και εφαρμογι μετάβαςθσ
μεταξφ περιγραφϊν ςυςτιματοσ (εξίςωςθ
διαφορϊν, ςυνάρτθςθ μεταφοράσ, κρουςτικι
απόκριςθ),
3. χεδίαςθ ςυςτιματοσ ςε μορφι
διαγράμματοσ βακμίδων, βάςει
προδιαγραφϊν,
4. Εφαρμογζσ του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ
Fourier και ερμθνεία αποτελεςμάτων,
5. Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με κζματα
ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςθμάτων, και
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ.
(Β) Για το εργαστηριακό μζρος του μαθήματος:
Oι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν:
 Προφορικι αξιολόγθςθ (20%) κατά τθ διάρκεια
των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςτισ κεματικζσ
ενότθτεσ του μακιματοσ, με ςυνεκτίμθςθ των
ατομικϊν εργαςτθριακϊν τεχνικϊν αναφορϊν, και
 Δφο απαλλακτικζσ αξιολογιςεισ, μία ςτο μζςον
και μία ςτο τζλοσ του εξαμινου, (2 x 40% = 80%)
επί τθσ φλθσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που
πραγματοποιικθκαν ςτο αντίςτοιχο διάςτθμα.
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