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 .  گنالیپارامتر و س ن یتخم یارها یبا روش ها و مع ییآشنا: هدف

 

 :  سرفصل مطالب درس

  یژگیو،  اسیو با  انسیو ارتباط آن با وار  نگریتخم  یمفهوم خطا،  آن  یو کاربردها  نی تخم  یتئور  تیاهم  یمعرف:  مقدمه

 اسیبدون با ی ها نگریتخم

 ، دیسف یگوس زیدر نو گنالیس یرائو برا-باند کرامر، نهیبه نگریرائو و تخم-باند کرامر  یمعرف: (CRLBکرانه کرامر رائو )

 یگوس یپارامتر و حالت کل ل یتبد یرائو برا-باند کرامر

با  انس یحداقل وار  نیتخم   منین   ه یو قض  یروش بدست آوردت آماره مکف،  یآماره مکف  یمعرف:  (MVUE)  اسیبدون 

 اس یبدون با انس یحداقل وار نگریکامل و استفاده از آن در بدست آوردن تخم یآماره مکف، شریف

بهتر  یخط  ی دلهام   ی معرف،  یگوس  یمدل خط  ی برا  نهیبه  نگریتخم،  یمدل خط  یمعرف:  (BLUE)  یخط  نگری تخم  نیو 

 آن   یایو مزا  اسیبدون با یخط نگریتخم نیبهتر

( تخم:  (MLروش حداکثر شباهت  برا  نگریتخم،  حداکثر شباهت و خواص آن  نگریمحاسبه  پارامتر    ی حداکثر شباهت 

 حداکثر شباهت  نگریتخم  یروش محاسبه عدد، افتهی لیتبد

حداقل  نگریتخم، آن یهندس فیو توص  یحداقل مربعات خط، روش حداقل مربعات ی معرف: (LSروش حداقل مربعات )

 دیحداقل مربعات مق نگریتخم، یبیترت یمربعات خط

 ی در حالت حد ی نگرهایتخم یآمار لی تحل،  روش گشتاور و خواص آن ی معرف: (Momentsروش گشتاور )

،  (MMSEحداقل متوسط مربعات خطا )  نگریتخم  یمعرف،  آن  یها  یژگیو و  یکل  نیز یب  نگریتخم  یمعرف:  نیزیب  نگریتخم

هز معرف  نهیتابع  مزاLMMSE)   یخط  نیزیب  نگریتخم  یمعرف ،  MAP  نگریتخم  یو  و    نیزیب  نگریتخم  یمعرف،  آن  یای( 

 ( SLMMSE) یبیترت یخط

،  کالمن و استخراج روابط آن  لتریف  یمعرف،  با زمان  ریمتغ  یبا پارامترها  ایبا مدل پو  یها  ستمیس  یمعرف :  (KFکالمن )  لتریف

 (EKF) یخط ریغ  ی مدل ها یکالمن برا لتریف یمعرف 

 

: منابع  
[1] Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Steven. M. Kay. 

[2] Detection, Estimation, and Modulation Theory, HL Van Trees. 
 

 


