
MÔN HỌC: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 
1. Tổng số tín chỉ: 2                
 
2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Dương Tử Cường GVC Tiến sỹ Khoa CNTT 

2     

 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước:  

 Là môn học cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Công nghệ 

Thông tin. Học viên phải được học các kiến thức về môn học này trong chương trình Đại học.  

- Môn học song hành:  

4. Mục tiêu môn học:  

Sau khi kết thúc môn học, học viên phải nắm chắc được các kiến thức cũng như một số 

thuật toán cơ bản và nâng cao của Xử lý Tín hiệu số. Trên cơ sở các kiến thức này có thể áp 

dụng vào giải quyết các bài toán trên thực tế như thiết kế các bộ lọc số, ứng dụng trong xử lý 

ảnh, xử lý tiếng nói v.v  

5. Bộ môn phụ trách: An ninh mạng 

6. Phương tiện đảm bảo: Máy tính, Projector. 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 

I. Biến đổi Fourier rời rạc DFT 
1.1. Tính chất của DFT 

1.2. Các phương pháp lọc tuyến tính dựa trên DFT. 

1.3. Phân tích tín hiệu trong miền tần số bằng  DFT. 

6 1, 2, 4 

2 

II. Các thuật toán biến đổi nhanh Fourier 
2.1. Các thuật toán FFT. 

2.2. Ứng dụng của các thuật toán FFT. 

2.3. Sử dụng phương pháp lọc tuyến tính để tính DFT. 

6 1, 2, 3 

3 

III. Thực hiện các hệ thống rời rạc theo thời gian 
3.1. Cấu trúc thực hiện của hệ thống rời rạc theo thời gian. 

3.2. Cấu trúc trúc của hệ thống FIR. 

3.3. Cấu trúc của hệ thống IIR.  

3.4. Phân tích hệ thống không gian trạng thái và cấu trúc. 

3.5. Biểu diễn số 

10 2, 3 



3.6. Lượng tử hoá các hệ số của bộ lọc 

3.7. Hiệu ứng làm tròn trong bộ lọc sô  

4 

IV. Thiết kế bộ lọc số 
4.1. Các kiến thức chung. 

4.2. Một số phương pháp cơ bản. 
8 

1, 2, 3, 

4, 5 

 
7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

....     

 Tổng    

 
7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn: 10 tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Bài tập 10 Giao về nhà  

2     

 Tổng  10  

 

8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  hoặc 

Khoa có,  cho 

mượn để TV pho 

tô hoặc có File 

Điện tử 

Đề 

nghị 
mua 

mới 

Đề 

nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 
Dương Tử Cường. Xử lý tín hiệu số. Nhà xuất 

bản quân đội nhân dân, 2001. 
Có  

  

2 

John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis. Digital 

Signal Processing, Prentice - Hall International, 

inc. 1996. 

 Có File điện tử 

  

3 

Samuel D.Stearns Ruth A. David, Signal 

processing algorithms in fortran and c,  Prentice 

Hall, 1993 

 Giáo viên có 

  

4 
Paul A. Lynn, An introduction to the analysis 
and processing of Signals, Macmilian,Third 
Edition, 1989. 

 Giáo viên có 
  

5 
Tống Văn On, Lý thuyết và bài tập xử lý tín 

hiệu số, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 2002 
 Giáo viên có 

  

 
 
 
 
 



9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 01 20 

2 Thực hành, thí nghiệm   

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 01 20 

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 01 60 

  
         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN    GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
 

 

 

 TS. DƯƠNG TỬ CƯỜNG    TS. DƯƠNG TỬ CƯỜNG 


