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10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Пружити знања о компресивном одабирању аналогних сигнала, реткој репрезентацији сигнала
Циљ
и ретком кодовању сигнала. Оспособити студенте да у овој веома актуелној области
предмета
истраживања напишу научно-истраживачки рад.
Студенти најпре стичу знања о савременим приступима у аквизицији података, компресивном
одабирању аналогних сигнала, реткој репрезентацији сигнала и ретком кодовању сигнала,
Исход
изазовима које ова област истраживања носи и поставља, а затим та знања примењује кроз
предмета
научно-истраживачки рад у А/Д конверзији различитих сигнала.
Садржај предмета
Савремени приступи у аквизицији података. Значај компресивног одабирања аналогних
сигнала и ретке репрезентације сигнала. Математичка формулација компресивног одабирања.
Потребни услови за компресивно одабирање. Проблем конвексне оптимизације у
компресивном одабирању. Минимизација векторских норми l0, l1 и l2. Детерминистички приступ
у компресивном одабирању. Пробабилистички приступ у компресивном одабирању. Ретка
репрезентације сигнала за реконструкцију информација из непотпуних података. Ретко
кодовање сигнала. Компресивно одабирање за унапред дефинисани речник. Похлепни
алгоритми за реконструкцију сигнала (Greedy algorithms) и алгоритми са релаксираним условом
реткости. Алгоритам базиран на тражењу поклапања уз услов ортогоналности (Orthogonal
matching pursuit). Алгоритам базиран на тражењу поклапања (Мatching pursuit). Алгоритам
базирани на тражењу приближног поклапања (Weak matching pursuit). Анализа квалитета
добијених апроксимација. Формирање речника на основу расположивих сигнала. Примене
алгоритама за реконструкцију компресивно одабираног сигнала у А/Д конверзији сигнала,
Теоријска
обради МRI и препознавању лица.
настава
Практична Предавања. Консултације. Студијски истраживачки рад.
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Методе
Предавања, PowerPoint презентације, консултације.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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