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 שעות מלאות 40: היקף הקורס

 

משתתפי הקורס ירכשו ידע, אשר יאפשר להם להבין תכנון מערכות תקשורת ועיבוד : רציונל הקורס

וביצירת  MATLAB. משתתפי הקורס ירכשו ידע בסביבת הפיתוח  Simulinkו   MATLABאות באמצעות 

, תכנון LTIשיאפשר להם לבצע עיבוד אות מתקדם: מערכות  MATLABסיגנלים בסביבת העבודה של 

מתכן  Simulink. בנוסף יינתן דגש על עבודה בAdaptive Filteringותכנון  Spectral Analysisפילטרים, 

 לצורך השמה בחומרה. HDLמערכת עד ייצור קוד 

 

 נוספותמטרות 
  הכרת סביבתMATLAB .כסביבת פיתוח קוד ותכן מערכות 

 כתיבת פקודות, ייצירת משתנים, וייבוא מידע לסביבת העבודה ב-MATLAB. 

  כתיבת פונקציות ואלגוריתמים בעזרת קודMATLAB. 

 .תצוגת מידע באמצעות פונקציות מובנות 

 .סיגנלים דיסקרטים, ייצור סיגנלים דגומים, משפט נייקוויסט 

 Modulation and demodulation והשפעה על הסיגנלים. 

 השפעות רעש וdelay על סיגנלים דיסקרטיים. 

 אות:  עבודה בתחום התדר של מערכת עיבודFFT ,zero padding ,windowing. 

  ,עבודה עם סיגנלים רעשייםspectral estimation methods. 

  עבודה עםsystem objects בMATLAB. 

  מערכתLTI :הצגת מערכת באמצעות ,transfer function, zero-pole-gain, 

   טרנספורםZ ,Dirac response ,frequency response. 

 י ויזואליזצית פילטרים, תכנון פילטר, מעבר של סיגנל בפילטר.פילטרים: שימוש בכל 

 .עבודה עם אפליקצית אנליזת סיגנלים 

  מה הםmultirate filters? 

  תכנוןmultirate filters :decimating FIR filter, interpolating FIR filter, multistage 
multirate Filters. 

  מהי סביבתSimulink? 

  תכנון מערכתSimulinkהגדרת מערכת ויצירת רכיבים, שימוש ב :Simulink library הגדרת ,

 כניסות ויציאות למערכת.

 הגדרת מאפייני המערכת, בניית מודל מערכת, והגדרת משוואת מודל.ן מערכת דיסקרטית: ותכנ 

 .תכנון מערכת רציפה: הגדרת מאפייני המערכת, בניית מודל מערכת, והגדרת משוואת מודל 

  מהםsolver-ים? איך לבחור את הsolver .המתאים למערכת שלנו 

  בדיקת סימולציתSimulink  והתאמתה לייצור קודHDL 

 בחינת שימוש בfixed point בייצור הקוד 

  ייצור מודלmultirate  עבור ייצור קודHDL 

  ייצור קודHDL  :אופטימלי באמצעותdistributed pipelines, sharing resources, mapping to 
DSP blocks. 

 

חוברות ההדרכה והתרגול של מבוסס על הקורס  - פירוט דרכי וכלי הערכת הישגי המשתלמים

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב. .MathWorksחברת 



 

 

 
 

 משך זמן   מודול  נושא מרכזי יום

1 

 ותרגיל שיעור - 2 יצירת משתנים, מטריצות ופקודות במטלב עבודה במטלב

 שיעור ותרגיל - 3 משתנים מיוחדים, והצגה ויזואלית במטלב

 שיעור ותרגיל - 3 כתיבת סקריפטים, ופונקציות.

2 

 שיעור ותרגיל - 2 סיגנלים בסביבת עבודה של מטלב עיבוד אות בסיסי

Spectral Analysis 3 - שיעור ותרגיל 

 שיעור ותרגיל - LTI 3מערכות 

3 

 שיעור ותרגיל - 2 תכנון פילטרים אות מתקדםעיבוד 

 שיעור ותרגיל - 1 עיבוד סיגנלים מתקדם

Multirate Filters 3 - שיעור ותרגיל 

 שיעור ותרגיל – Adaptive Filters 2תכנון 

4 

 שיעור ותרגיל - 2 ייצור מודל בסימויולינק simulinkעבודה ב

 ותרגילשיעור  - 3 מידול מערכת דיסקרטית

 שיעור  ותרגיל - 1 מידול מערכת רציפה 

 שיעור ותרגיל – Solver 2-מבוא ל

5 

HDL  הכנה של מודל סימיולינק לייצור קודHDL 2 - שיעור ותרגיל 

 שיעור ותרגיל - 3 עבור מודלים מרובי קצב HDLייצור קוד 

 שיעור  ותרגיל - 3 אופטימלי HDLייצור קוד 


