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Pràctica Tema 2: Detector de Neyman-Pearson per a sistema 
de comunicacions òptiques 

Introducció 
En aquesta pràctica es dissenyarà el detector de Neyman-Pearson per a un sistema de comunicacions 
òptiques digitals. També es representarà la ROC (Receiver Operating Characteristic) i es faran 
simulacions de Montecarlo per a calcular de forma empírica la probabilitat de detecció i de falsa 
alarma en un cas concret. 
 
Estudi Previ: Disseny del detector de Neyman-Pearson 
Suposi el sistema de comunicacions òptiques [1] de la Figura 1,  
 

 
Figura 1. Sistema de comunicacions òptiques 

 
en el que un làser transmet 𝑁𝑁(𝑡𝑡) fotons en un interval de temps 𝑡𝑡 amb una probabilitat de Poisson 
𝑁𝑁(𝑡𝑡)~Pois[𝜆𝜆𝑡𝑡] que ve donada per  

  𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑛𝑛] = 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆 (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑛𝑛

𝑛𝑛!
 (1) 

on 𝑛𝑛 = 0,1,2, …  i 𝜆𝜆 és un paràmetre que depèn de la intensitat de llum del làser1. El sensor CCD 
(Charge-Coupled Device) detecta cada fotó amb probabilitat 𝑝𝑝, de manera que 𝑀𝑀(𝑡𝑡) és el nombre de 
fotons detectats en un interval de temps 𝑡𝑡. 
 

Qüestió 1.1. Demostri que 𝑀𝑀(𝑡𝑡)~Pois[𝑝𝑝𝜆𝜆𝑡𝑡] és una v.a. de Poisson amb paràmetre 𝑝𝑝𝜆𝜆, és a dir 

 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚] = 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 (𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑚𝑚

𝑚𝑚!
 (2) 

Suposi ara un sistema de comunicacions òptiques binari en el que un làser durant el període de bit t=T, 
transmet fotons amb 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆0 per a transmetre un 0 (hipòtesi H0), i amb 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆1 per a transmetre un 1 
(hipòtesi H1). Els bits són equiprobables. 
 

Qüestió 1.2. Trobi el detector de Neyman-Pearson del sistema de comunicacions òptiques binari 

 
𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑇𝑇)=𝑚𝑚|𝐻𝐻1]
𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑇𝑇)=𝑚𝑚|𝐻𝐻0] > 𝛾𝛾 (3) 

de manera que 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 𝛼𝛼. Doni les expressions de 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 i 𝑃𝑃𝐷𝐷. Per a resoldre aquest apartat, expressi 
el resultat en funció de la funció distribució cumulativa d’una v.a. de Poisson definida per 

 F(𝑥𝑥; 𝜆𝜆) = 𝑒𝑒−𝜆𝜆 ∑ 𝜆𝜆𝑘𝑘

𝑘𝑘!
⌊𝑥𝑥⌋
𝑘𝑘=0  (4) 

on ⌊x⌋ = floor(x), és a dir, representa la part entera de 𝑥𝑥. 

                                                           
1 La mitjana i variància de la v.a. 𝑁𝑁(𝑡𝑡)~Pois[𝜆𝜆𝑡𝑡] és 𝐸𝐸{𝑁𝑁(𝑡𝑡)} = 𝜆𝜆𝑡𝑡 i 𝐸𝐸{[𝑁𝑁(𝑡𝑡) − 𝜆𝜆𝑡𝑡]2} = 𝜆𝜆𝑡𝑡. 
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Activitat al laboratori:  
 
Llevat que s’indiqui el contrari, durant tota l’activitat es treballarà amb 𝜆𝜆0 = 1, 𝜆𝜆1 = 3,  i 𝑝𝑝 = 0.75. 

Activitat 1.1. Suposant   𝑇𝑇 = 4 , obtingui el llindar 𝛾𝛾′ per tal que la 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 0.1. Un cop trobat 𝛾𝛾′ calculi 
la 𝑃𝑃𝐷𝐷 i la  𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 obtingudes. Comenti perquè la probabilitat de falsa alarma no és exactament igual a 0.1. 

Nota: usi les funcions de Matlab poisscdf i poissinv. Consulti el menú d’ajuda. 

Activitat 1.2. Generi una seqüència de R = 104 bits equiprobables amb un període de bit de 𝑇𝑇 = 4. A 
continuació, generi R  v.a.’s de Poisson amb distribució 𝑀𝑀(𝑡𝑡)~Pois[𝑝𝑝𝜆𝜆0𝑡𝑡] en cas de que es transmeti 
un 0, i distribució  𝑀𝑀(𝑡𝑡)~Pois[𝑝𝑝𝜆𝜆1𝑡𝑡] en cas de que es transmeti un 1. Calculi la 𝑃𝑃𝐷𝐷 i la  𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 empíriques 
a partir dels 𝑅𝑅 bits. Compari-ho amb les teòriques de l’activitat 1.1, i comenti els resultats. 

Nota: usi la funció de Matlab poissrnd. Consulti el menú d’ajuda. 

Activitat 1.3. La Figura 2 representa la funció de probabilitat 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑇𝑇) = 𝑚𝑚]  amb paràmetre 𝜆𝜆0𝑝𝑝  en 
blau, i amb paràmetre 𝜆𝜆1𝑝𝑝 en vermell per a 𝑇𝑇 = 1: 0.5: 10. Fixi’s que la probabilitat de que 𝑀𝑀(𝑡𝑡) > 50 
és pràcticament nul·la. 

 

Figura 2 .- Funció de probabilitat de 𝑀𝑀(𝑡𝑡) suposant H0 i H1. 

Representi la ROC, és a dir la 𝑃𝑃𝐷𝐷 en funció de la  𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹, del detector de Neyman-Pearson per a diferents 
valors de 𝑇𝑇 = 1: 0.5: 10. El procediment que convé seguir consisteix en, per a cada valor de 𝑇𝑇, donar 
valors al llindar 𝛾𝛾′ i calcular el parell de valors teòrics {𝑃𝑃𝐷𝐷 ,𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹} per a cadascun d’ells.  

Comenti els resultats obtinguts de la ROC. 
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