نام درس :اصول و کاربرد آشکارسازی و تخمين ديجيتالی
شرح مختصري از درس:
در اين درس دو مسأله آشکارسازی و تخمين که از موضوعات مطرح در حوزه پردازش سيگنال با کاربردهای
مختلف (سيگنالهای مخابراتی ،راداری ،صوت و تصوير) به شمار می روند بررسی می شود .در بخش اول که به
تئوری تخمين اختصاص دارد در مورد مفهوم تخمين و رويکردهای  Bayesianو  Non-Bayesianبحث می
شود .سپس انواع روشهای تخمين شامل  MAP ،MMSEو  MLمعرفی می گردند .مسأله ارزيابی خروجی
تخمينگرها نيز با تعريف باياس ،واريانس تخمين و معيار  CRLBبررسی خواهد شد .با تعميم اين مفاهيم و
روشها به حالت چند بعدی ،مسأله تخمين چند متغيره يا برداری نيز پوشش داده می شود .در بخش دوم درس
که به مسأله آشکارسازی اختصاص دارد پس از تعريف موضوع و مسألة تصميم گيری ،به مفهوم آزمون فرضيه و
تجزيه فضا بر اساس آن و تصميم گيری روی «آمارگان کافی» پرداخته می شود .در ادامه ،انواع روشهای
طراحی آشکارساز در شرايط مختلف از قبيل  LMP ،UMP ،LRTو  GLRTمعرفی می شوند .ارزيابی کارآيی
آشکارساز با تخمين احتمال خطا و همچنين ترسيم منحنی  ROCنيز مورد بررسی قرار می گيرد .در راستای
ارزيابی آشکارسازی ،در اين درس حدودی که برای احتمال خطا ارائه شده اند مانند حد  chernoffو فاصله
 Bhattachariyyaنيز معرفی می گردند .همچنين نمايش فرآيندهای تصادفی به کمک توابع پايه و بسط KL
از مباحثی است که در اين درس پوشش داده می شود.

سيالبس درس:
- 1مقدمه ای بر تئوری تخمين و کاربردهای آن.
- 2تابع هزينه وBayesian Risk, CmE, CME, MAP.
- 3مسايل خطی/غيرخطی.
- 4تخمين حداکثر درستنمايی(ML).
- 5حدود ) Cramer-Rao Lower (CRLBو تخمينBiased/Unbiased /Consistent.
- 6روش گشتاورها(MoM).
- 7تخمين گرUniformly Minimum Variance Unbiased (UMVUM) .
- 8تخمين چندين پارامتر.

, Likelihood Ratio Testing (LRT), Sufficient Statistics, Principle of ،آزمون فرضيه- 9
Sufficiency, the Likelihood Principle.
. فضای سيگنال و فضای نويز، (ROC)مشخصه عملکرد گيرنده- 10
.نامعلوم/آشکارسازی سيگنال در نويز گوسی با واريانس معلوم- 11
CFAR.آشکارساز- 12
Factorization Criterion. وFactorization, Rao-Blackwell, Lehman-Scheffe تئوری- 13
. مروری بر بهينه سازی، Maximum Penalized Likelihood تخمين،تخمين غيرخطی- 14
Expectation-Maximization.الگوريتم- 15
MMSE.تعامد در تخمين- 16
. فيلتر کالمن، Wiener-Hopf معادله،فيلتر وينر- 17
Mercer. و تئوریKarhunen-Loéve (KL) بسط- 18
Bhattacharyya.و فاصلهAsymptotic Gaussian Approximation ، Chernoffحدود- 19
Monotone Likelihood Ratio(MLR). و شرطUniformly Most Power (UMP) آزمون- 20
Locally Most Powerful Unbiased  و آزمونLocally Most Powerful (LMP) آزمون- 21
(LMPU).
Generalized Likelihood Ratio (GLRT).آزمون- 22
23- Model order Selection criteria, Bayesian Information Criterion (BIC) or
Schwarz Information Criterion (SIC), Minimum Description Length.
24- General Multivariate Gaussian Detection Problems, Mahalanobis Distance
Interpretation,
Quadratic
Form
Interpretation,
Estimator-Correlator
Interpretation.
Correlator Interpretation. ،زمان در نويز جمع شونده گوسی-آشکارسازی سيگنال گسسته- 25
. رنگی گوسی/ در نويز سفيدdeterministic پيوسته سيگنال های-آشکارسازی زمان- 26
the Integrated Likelihood Ratio, Quadrature

، Incoherentآشکارسازی- 27
Demodulator Interpretation

