
 به نام خالق آسمانها و زمین

 (BSP)های حیاتی سرفصل درس پردازش سیگنال

 داف کلی درس و رئوس مطالب:ها

 ( مقدمه۱

 ها، مشکالت عمده در ثبتسیگنالبندی های بیولوژیکی، تقسیممعرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن، یک سیستم پردازش سیگنال

 های بیولوژیکیسیگنال

 های بیولوژیکی و معرفی برخی از آنهامنشا سیگنال (۲

و الکترودرمال  ENG ،ERG ،EOG ،EEG ،EP ،EMG ،ECG ،EGGهای بیوالکتریکی، پتانسیل استراحت سلول، پتانسیل عمل، انواع سیگنال

(GSR, SDR) 
 ای بر فرآیند تصادفی( مقدمه3

 های تصادفی، ایستایی و ارگادیسیهای متغیرتصادفی و فرآیند های تصادفی، ممانتئوری احتمال، توابع توزیع و چگالی احتمال، متغیرهای 

 های بیولوژیکیسازی سیگنال( فشرده4

 ، کدینگ هافمن و شاننTP ،FAN ،LADT ،DPCMهای ، روشRLEبرداری غیر یکنواخت با کدینگ برداری وفقی، نمونهنمونه

 ( تئوری تخمین5

 MLو تخمین  MAP، تخمین LSرائو، تخمین -، کارایی، سازگاری، فاصله ی اطمینان و حد کرامرBiasکلیات، تعاریف، 

 گیری( میانگین6

.𝑟𝑥𝑦(𝜏)های تخمین 𝑟𝑥(𝜏). 𝜎𝑥. 𝜇𝑥گیری در گیری، تاثیر میانهای میانگین، متوسط گیری سنکرون، محدودیتSNRهای از نظر آماری ، پاسخ

 ته، تخمین تاخیر و صف بندی ثبتهای کامال وابسمستقل، پاسخ

 ( آنالیز حوزه فرکانس7

 فیلترینگ خطی، کپسترومآنالیز طیف، 

 های تصادفیسازی سیگنال( مدل8

 های پزشکی و تخمین طیف، کاربرد در پردازش سیگنالARIMAهای فصلی فرآیند، AR ،MA ،ARMAمدلهای 

 ( تخمین طیف9

 های عملکردی تخمین به روش غیر پارامتریتوکی، مشخصه-بلکمن، روش پریودوگرام، روش بارثلت

  فیلترهای وینر و وفقی( ۱0

 ، کاربردهای پزشکیALEروش  RLSو  LMSهای ، الگوریتم(ANC)صورت وفقی وینر علی، اصول حذف نویز به و فیلتر وینر، فیلتر وینر غیر علی

 ( بازشناسی الگو۱۱
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