تٌام ذسا
« فزم عزح زرط »
دانشکده :ههندسی پسشکی رشته :ههندسی پسشکی گرایش :بیوالکتریک و بالینی هقطع :کارشناسی
واحد نظری 3 :تعداد واحد عولی - :عنواى درس پیشنیاز :ریاضیات ههندسی

نام درس:تجسیه و تحلیل سیستوها و سیستن ها تعداد

نام هدرس :هنوچهر احودوند توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالس آزهایشگاه 
ّسف کلی زرط :

رئَط هغالة
ّفتِ اٍل

هعزفی عیگٌالْای سهاى پیَعتِ ٍسهاى گغغتِ -هتغیز هغتقل ٍ تثسیل آى :اًعکاط فؾززُ عاسی-گغتززُ عاسی-ؽیفت

ّفتِ زٍم

اًَع عیگٌالْای اًزصی ٍ تَاى -عیگٌالْای ًوایی ٍ عیٌَعی -عیگٌالْای ضزتِ ٍ پلِ

ّفتِ عَم

عثقِ تٌسی عیغتوْا -ذغی ،غیز ذغی -هحلی ،غیز هحلی -تغییز پذیز ٍ تغییز ًاپذیز تا سهاى -پایسار ٍ ًاپایسار

ّفتِ چْارم

عیغتن ّای ذغی تغییز ًاپذیز تا سهاى -اًتگزال کاًَلَؽي -کاًَلَؽي تِ رٍػ تزعیوی -عیغتوْای تَفیف ؽسُ تا هعازالت
زیفزاًغیل ٍ تفاضلی

ّفتِ پٌجن

ًوایؼ عزی فَریِ -عیگٌالْای هتٌاٍب سهاى پیَعتِ ٍ سهاى گغغتِ

ّفتِ ؽؾن

پاعد فزکاًغی عیغتوْای سهاى پیَعتِ ٍ سهاى گغغتِ تا اعتفازُ اس تَاتع ٍیضُ

ّفتِ ّفتن

تثسیل فَریِ سهاى پیَعتِ ٍ پاعد فزکاًغی

ّفتِ ّؾتن

ذَاؿ تثسیل فَریِ سهاى پیَعتِ

ّفتِ ًْن

تثسیل فَریِ سهاى گغغتِ ٍ پاعد فزکاًغی

ّفتِ زّن

ذَاؿ تثسیل فَریِ سهاى گغغتِ -هعزفی FFT ٍDFT

ّفتِ یاسزّن

هؾرـ عاسی سهاًی فزکاًغی عیگٌالْا ٍ عیغتوْا -تاذیز گزًٍُ -وَزار تَر

ّفتِ زٍاسزّن

هعزفی ًوًَِ تززاریً -گْسارًسُ هزتثِ ففز -اذتالط فزکاًغیً-زخ ًایکَئیت

ّفتِ عیشزّن

هعزفی هقسهاتی عیغتوْای هراتزاتی -هسٍالعیَى زاهٌِ

ّفتِ چْارزّن

تثسیل ً –Zاحیِ ّوگزایی -قضایای هزتَعِ -تثسیل  Zیک عزفِ

ّفتِ پاًشزّن

ارسیاتی ٌّسعی تثسیل فَریِ اس رٍی ًوَزار قغة ٍ ففز -ذَاؿ تثسیل Z

ّفتِ ؽاًشزّن

جثز تاتع عیغتن – ًوَزارّای تلَکی

تَجِ:
ًحَُ ارسؽیاتی فعالیت زاًؾجَ زر عی زٍرُ:

زر فَرت تغییز هثاحث ٍ ًحَُ تسریظ زرط زر ّز ًیوغال السم اعت فزم هزتَعِ هجسزا تَعظ اعتاز هحتزم تکویل ٍ جْت تِ رٍس رعاًی زر اذتیار آهَسػ زاًؾکسُ ٍ عایت ٍاحس قزار گیزز.

هٌاتع هغالعاتی:
-1کتاب عیگٌالْا ٍ عیغتوْا -تالیف اپٌْاین – ٍیلغکی ٍ ًَاب
ً -2زم افشار هتلة ٍ اعتفازُ اس آى زر عیگٌالْا ٍ عیغتوْا ٍ رعن ًوَزارّای تَر
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