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مدرس

فزؽبد الَّتی ،داًؾیبر

اهداف درس

ایي یک درط هقذهبتی تحصیالت تکویلی در هَرد تئَری اطالػبت اعت .تئَری
اطالػبت بب دٍ هغبلِ اعبعی هزبَط بِ حذٍد ًْبیی تئَری هخببزات هَاجِ اعت :حذ
ًْبیی فؾزدُ عبسی اطالػبت ٍ ًزخ ًْبیی ارعبل بزای هخببزات یب ظزفیت کبًبل .در
ایي درط داًؾجَیبى بب ایي هفبّین ،ؽوبّبی کذیٌگ هزبَطِ ٍ تکٌیکْبی هحبعبِ
ایي کزاًْبی ػولکزدی آؽٌب هی گزدًذ .گذراًذى درعْبی تحصیالت تکویلی در
هَرد فزآیٌذّبی اتفبقی ٍ ًظزیِ کذیٌگ تَصیِ هی ؽَد.

نتبیج درس

داًؾجَیبًی کِ ایي درط را بب هَفقیت پؾت عز بگذارًذ قبدر خَاٌّذ بَد
 -1هفَْم آًتزٍپی ٍ اطالػبت هتقببل را بزای هتغیز ّب ٍ فزآیٌذّبی تصبدفی
گغغتِ ٍ پیَعتِ درک کٌٌذ.
 -2هْفَم دًببلِ ًَػی ٍ هضوَى آًْب در کذیٌگ کبًبل ٍ هٌبغ را دریببٌذ.
 -3داًؼ پبیِای اس حذٍد ػولکزد ًْبیی فؾزدُعبسی بذٍى تلف هٌبغ ٍ
رٍػّبی دعتزعی بِ آًْب بِ دعت آٍرًذ.
 -4داًؼ پبیِای درهَرد ظزفیت کبًبل هخببزاتی گغغتِ ٍ رٍػّبی دعتزعی
بِ آى را کغب کٌٌذ.
 -5حذٍد ظزفیت را بزای کبًبلّبی هختلف بب ًَیش عفیذ جوغ ؽًَذُ ،بِ طَر
خبؿ بب هحذٍدیتّبی تَاى ٍ پٌْبی ببًذ ٍ بزخی اًَاع کبًبل ّبی هَاسی
بِ دعت آٍرًذ.
 -6داًؼ پبیِای در هَرد ًظزیِ ًزخ-اػَجبج ،کِ حذٍد ًْبیی ػولکزد را بزای
فؾزدُعبسی بب تلف ًؾبى هیدّذ ،پیذا کٌٌذ.

 -7هلشٍهبت ػلوی ٍ تجزبِ جْت اًجبم تحقیقبت در تئَری اطالػبت ٍ
سهیٌِّبی هزبَط بٍِیضُ در هخببزات بیعین را بِ دعت آٍرًذ.
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 .آًتزٍپی ٍ اطالػبت هتقببل :تؼزیف ٍ ٍیضگیّبی آًتزٍپی ٍ اطالػبت
هتقببلً ،بهغبٍیّبی هفیذ در تئَری اطالػبت ،سًجیز هبرکف ٍ ًزخ آًتزٍپی
فزآیٌذّبی اتفبقی
ٍیضگی تغْین بزابز هجبًبی)ً ٍ AEP :(AEPتبیج آى ،دًببلِّبی ًَػی،
هحذٍدیتّب بز ػولکزد فؾزدُعبسی
کذیٌگ بذٍى تلف هٌبغً :بهغبٍی کزافت ،کذّبی ّبفوي ،ؽبًَى ٍ حغببی
ظزفیت کبًبلّبی گغغتِ :قضیِ کذیٌگ کبًبل ؽبًَى بزای کبًبل ّبی
گبٍعی ،ببًذ هحذٍد ،هَاسی ٍ کبًبلّبی بب پظخَرد
آًتزٍپی تفبضلی :هتغیزّبی تصبدفی پیَعتِ ،AEP ،آًتزٍپی ٍ اطالػبت
هتقببل ،رابطِ بب حبلت گغغتِ.
ظزفیت کبًبل ّبی گبٍعی :قضیِ کذیٌگ کبًبل ؽبًَى بزای کبًبلّبی
گبٍعی ،ببًذ هحذٍد ،هَاسی ٍ کبًبلّبی بب پظخَرد
ًظزیِ ًزخ اػَجبج :تببغ ًزخ اػَجبج ،تَصیف تببغ ًزخ اػَجبج (ٍ ظزفیت
کبًبل) ،الگَریتن بالَّت -آریوَتَ (عشار-تَعٌبدی)
هَضَػبت هٌتخب (اگز سهبى اجبسُ دّذ) :هقذهِای بز تئَری اطالػبت
ؽبکِ ،پیچیذگی کَلَهَگزٍف ٍ  ،MDLاطالػبت فیؾز

استفبده از کبمپیوتر MATLAB

تکبلیف

درط ؽبهل  6تب  7تکلیف اعت.
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