به نام خالق آسمانها و زمین

سرفصل درس پردازش سیگنالهای حیاتی )(BSP
اهداف کلی درس و رئوس مطالب:
 )۱مقدمه
معرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن ،یک سیستم پردازش سیگنالهای بیولوژیکی ،تقسیمبندی سیگنالها ،مشکالت عمده در ثبت
سیگنالهای بیولوژیکی
 )۲منشا سیگنالهای بیولوژیکی و معرفی برخی از آنها
انواع سیگنالهای بیوالکتریکی ،پتانسیل استراحت سلول ،پتانسیل عمل EGG ،ECG ،EMG ،EP ،EEG ،EOG ،ERG ،ENG ،و الکترودرمال
)(GSR, SDR
 )3مقدمهای بر فرآیند تصادفی
تئوری احتمال ،توابع توزیع و چگالی احتمال ،متغیرهای تصادفی و فرآیند های تصادفی ،ممانهای متغیرهای تصادفی ،ایستایی و ارگادیسی
 )4فشردهسازی سیگنالهای بیولوژیکی
نمونهبرداری وفقی ،نمونهبرداری غیر یکنواخت با کدینگ  ،RLEروشهای  ،DPCM ،LADT ،FAN ،TPکدینگ هافمن و شانن
 )5تئوری تخمین
کلیات ،تعاریف ،Bias ،کارایی ،سازگاری ،فاصله ی اطمینان و حد کرامر-رائو ،تخمین  ،LSتخمین  MAPو تخمین ML
 )6میانگینگیری
تخمینهای 𝑥𝜇  ،𝑟𝑥𝑦 (𝜏). 𝑟𝑥 (𝜏). 𝜎𝑥 .متوسط گیری سنکرون ،محدودیتهای میانگینگیری ،تاثیر میانگیری در  ،SNRپاسخهای از نظر آماری
مستقل ،پاسخهای کامال وابسته ،تخمین تاخیر و صف بندی ثبت
 )7آنالیز حوزه فرکانس
آنالیز طیف ،فیلترینگ خطی ،کپستروم
 )8مدلسازی سیگنالهای تصادفی
مدلهای  ،ARMA ،MA ،ARفرآیندهای فصلی  ،ARIMAکاربرد در پردازش سیگنالهای پزشکی و تخمین طیف
 )9تخمین طیف
پریودوگرام ،روش بارثلت ،روش بلکمن-توکی ،مشخصههای عملکردی تخمین به روش غیر پارامتری
 )۱0فیلترهای وینر و وفقی
فیلتر وینر ،فیلتر وینر غیر علی و وینر علی ،اصول حذف نویز بهصورت وفقی ) ،(ANCالگوریتمهای  LMSو  RLSروش  ،ALEکاربردهای پزشکی
 )۱۱بازشناسی الگو
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