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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην γραμμική και μή γραμμική  
Επεξεργασία Σήματος. Να τον τροφοδοτήσει με τις κατάλληλες γνώσεις και τις ικανότητες, 
ώστε να είναι μπορεί να αναλύει το σήμα στο πεδίο των συχνοτήτων, να διακρίνει τα διάφορα 
είδη θορύβου, να κατασκευάζει γραμμικά μοντέλα και να προβλέπει την αντίστοιχη 
χρονοσειρά. Επίσης, να μπορεί να  αναλύει με μεθόδους μη γραμμικής  δυναμικής  ένα σήμα 
και να βρίσκει τις αναλλοίωτες παραμέτρους όπως η διάσταση συσχετισμού, η διάσταση 
εμβύθισης, ο συντελεστής Lyapunov, η εντροπία Kolmogorov. Ο φοιτητής θα μπορεί να 
ανακατασκευάζει τον χώρο των φάσεων να αφαιρεί τον θόρυβο και να κάνει πρόβλεψη 
χρονοσειρών με μή γραμμικές μεθόδους.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Είδη σημάτων, χαρακτηριστικά μεγέθη σημάτων, πεδίο χρόνου και συχνοτήτων, 
μετασχηματισμοί Fourier – Αναλογικό Ψηφιακό σήμα μετατροπείς, είδη θορύβου, φίλτρα. 
Κατασκευή γραμμικών μοντέλων και πρόβλεψη. Εισαγωγή στη θεωρία του χάους. Χαοτικές 
χρονοσειρές, χωρος των φάσεων, η συνάρτηση αμοιβαίας πληροφορίας, η συνάρτηση 
αυτοσυσχετισμού. Τα διαγράμματα διαχωρισμού χώρου χρόνου, παράθυρο του Τheiler.  Οι 
αναλλοίωτες παράμετροι διάσταση συσχετισμού ν και διάστασης εμβύθισης, η μέθοδος των 
κοντινότερων γειτόνων για την εύρεση της διάστασης εμβύθισης, ο συντελεστής Lyapunov, 
εντροπία Kolmogorov. Ελάττωση θορύβου. Πρόβλεψη χρονοσειρών με την ανακατασκευή του 
χώρου των φάσεων. Χρήση  κατάλληλου λογισμικού για τις ανωτέρω διαδικασίες. 
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