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Tematyka badawcza 
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Proponowane tematy 
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Cyfrowe przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych, a w 
szczególności przetwarzanie wieloszybkościowe i 
projektowanie filtrów cyfrowych wykorzystywanych w 
realizacji takiego przetwarzania. Przykładowe problemy: 
• Projektowanie filtrów ułamkowoopóźniających o 

przestrajanej szerokości pasma oraz zastosowania takich 
filtrów.  

• Obniżanie złożoności obliczeniowej zmiany szybkości 
próbkowania sygnałów cyfrowych. Przykładowo: 
realizacja zmiany szybkości próbkowania bazującego na 
filtrze interpolacyjnym zrealizowanym w technice 
maskowania charakterystyki częstotliwościowej. 

Research interest or 
expertise  (max 100 words) 
Proposed title of 
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Digital processing of telecommunications signals, in 
particular multirate signal processing and design of digital 
filters used in the implementation of such processing. 
Exemplary problems: 
• Design of fractional delay filters with tunable bandwidth 

and applications of such filters. 

• Reduction of computational complexity of the sampling 
rate conversion of digital signals. For example: 
implementation of sampling rate conversion based on an 
interpolation filter implemented with the frequency 
response masking technique. 
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