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Nederlands, Engels
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Interferentie

Situering
Deze inleidende cursus heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschillende
methodes die aangewend kunnen worden bij het schatten van onbekende grootheden
(estimatie) en het testen van hypothesen (decisie).
Deze methodes vinden ondermeer toepassing in de communicatietechniek, de
signaalverwerking, en het verwerken van gegevens.

Inhoud
• Inleiding: probleemstelling
• Klassieke estimatietheorie: Fisher estimatie, echte schatters met minimale variantie,
• maximum-likelihood schatting, Pearson's methode der momenten, lineaire schatters,
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•
•
•
•

kleinste-kwadraten methode
Bayesiaanse estimatietheorie: Bayesiaanse schatters, lineaire Bayesiaanse schatters
Decisietheorie: klassieke decisie, Bayesiaanse decisie
Besluit: overzicht

Begincompetenties
Kunnen toepassen van de elementaire rekenregels uit de probabiliteitstheorie, kennis
hebben van vaak voorkomende waarschijnlijkheidsverdelingen

Eindcompetenties
1
2
3
4
5

Schattings- en detectieproblemen vertalen naar een wiskundig model.
Optimale ontvangerstructuren uitwerken.
De performantie van ontvangerstructuren (benaderend) bepalen.
Het intuitief interpreteren van de bekomen oplossing.
De pro's en contra's van de verschillende paradigma's afwegen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Syllabus (Engelstalig, te downloaden via Minerva of te koop aan de prijs van de kopies)

Referenties
•
•
•
•

S. Kay, "Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume 1: Estimation
Theory" (Prentice Hall, 1993).
S. Kay, "Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume 2: Detection Theory"
(Prentice Hall, 1998).

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva en/of persoonlijk (op afspraak)

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met open boek - oefeningen

Eindscoreberekening
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