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مطابق ساعات مشاوره اعالم شده در برنامه هفتگی استادساعات مشاوره :    

 

درس پیشنیاز  

ین درس پیشنیاز ا می شوندکه در دوره کارشناسی مهندسی برق ارائه  و تجزیه و تحلیل سیستم و احتمالدرس آمار 

 می باشد.

 

 اهداف درس

هدف اصلی این درس معرفی تئوری تخمین به عنوان مبنای کار با سیگنالها و سیستمهای تصادفی برای دانشجویان 

ه کار بر روی سیستمهای مهندسی برق می باشد.  این درس برای دانشجویان عالقمند ب و دکتری کارشناسی ارشد

 مخابراتی و شبکه، سیستمهای کنترل و پردازش سیگنال مفید می باشد. 

این بخش شامل معرفی تخمین  در بخش اوّل درس، اصول تئوری تخمین برای متغیرهای تصادفی ارائه می شود.

 Maximum)و تخمین گر بیشترین درستی  (MSE)تخمین گر حداقل مربع میانگین  گرهای مختلف از جمله 

Likelihood)  می باشد. همچنین نقش ماتریس اطالعاتFisher  و کران پایینCramer-Rao  در سنجش کارایی

 تخمین گرهای مختلف بررسی می شود. 

با ویان دانشجتئوری تخمین برای سیگنالها یا فرایندهای تصادفی ارائه می شود. در این قسمت، در بخش دوّم درس، 

تخمین و پیش گویی فرایندهای ایستان در مفهوم وسیع آشنا می شوند. در انتها نیز تخمین پارامترهای سیستمهای 

 بررسی می گردد. (Kalman)دینامیک خطی و فیلترهای کالمن 



 

رفصل درسس   

 مروری بر تئوری احتمال 

 Review of  the Probability Theory 

 واریانس بایاس نشده تخمین گر حداقل 

 Minimum Variance Unbiased Estimator 

 راو -کران پایین کرامر 

 Cramer-Rao Lower Bound 

  بهترین تخمین گر خطی بایاس نشده 

 Best Linear Unbiased estimator 

  تخمین گر بیشترین درستی 

 Maximum Likelihood Estimator 

 تخمین گر بیز 

 General Bayesian Estimator 

 سیستمهای دینامیک خطی و فیلتر کالمن 

 Dynamical Signal Model and Kalman Filters 
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 نحوه ارزیابی

نمره(،  5) %52پروژه تحقیقاتی  به عالوه نمرات کالسی  ،نمره( 05) % 55،  پایان ترم نمره( 5) % 25   میان ترم 

 

  پروژه تحقیقاتی

به بعد( که در ارتباط با موضوعات درسی باشد انتخاب کرده و آن را  2502دانشجویان باید یک مقاله جدید )چاپ   

( بازسازی نمایند. MATLABمطالعه کنند. سپس بخشی از شبیه سازیهای مقاله را در محیط یک نرم افزار )بطور نمونه 

ارائه خواهند شد. دانشجویانی که بتوانند یک نوآوری بصورت پروژه های تحقیقاتی در هفته های پایانی ترم در کالس 

تئوری یا به کمک شبیه سازی در پروژه تحقیقاتی خود ارائه دهند نمره مثبت بیشتری )حداکثر یک نمره( دریافت 

 خواهند کرد.
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