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چکیده :هدف اصلی این مقاله ،تشخیص وجودداشتن یا نداشتن طیف خالی براساس ویژگی ایستان گردشی سیگنالها در یک
محدودۀ وسیع فرکانسی است .با استفاده از یک سیستم فیلترینگ بسیار ساده ،سیگنال هدف در بین سیگنالهای دریافتی به شکل
مؤثرتری (در صورت وجود) نسبت به دیگر سیگنالها از فیلتر عبور میکند .فرکانسهای گردشی سیگنال ،برای اجرای الگوریتم
وفقی کمترین میانگین مربعات نرمالیزهشده ( ،)Normalized Least Mean Squared-NLMSبه کار گرفته میشوند .نمونهها ی
فرکانسی انتقالیافتۀ آن ،از این الگوریتم برای تخمین سیگنال دریافتی استفاده میکنند .هنگامی که سیگنال مدّ نظرر در سریگنال
دریافتی وجود ندارد ،اندازۀ ضرایب تخمین الگوریتم استفادهشده ،تقریباً صفر است .ازطرفدیگر ،در حضور سیگنال مدّ نظرر،
اندازۀ ضرایبِ تخمین بهطور چشمگیری افزایش مییابد؛ بنابراین هنگامی که اندازۀ تخمین از یک سطح آستانۀ معین باالتر است،
مطابق روش پیشنهادی ،فرض میشود که باند فرکانسی در نظر گرفته شده اشغال است .این روال در کل باند فرکانسی بهصورت
همزمان و با انتخاب فیلترها و فرکانس های گردشی مناسب و یا بهصورت پیدرپی با تغییر موقعیرت فرکانسری فیلترر و تغییرر
فرکانس های گردشی انجام میشود .بهدلیل اتکای سراختار پیشرنهادی بره الگروریتم  ،NLMSپیچیردگی و عملکررد الگروریتم
پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر حسگریِ طیف مبتنی بر ویژگی ایستانِ گردشی سریگنالها ،بسیار اندک است.
واژههای كلیدی :حسگری طیف ،ایستان گردشی ،باند وسیع ،فرکانس گردشی ،الگوریتم .NLMS

 -1مقدمه
1

منابعِ طیف فرکانسی ،شاهراه اصلی انتقال اطالعات در
شبکههای بیسیم است و محدودیت آن یکی از مهمتررین
چالشها است و پیشبینی میشود تا چند سال آینده بهعنوان
مانعی بزرگ بر سر راه شبکههای نسل آینده مخابرات سیار

قرار گیرد.
با توجره بره ایرن محردودیت منرابع طیفری ،تراکنون
راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد
شده است .تمامی راهحلهای پیشنهادشده تا بره امرروز در
مفهومی جدید به نام رادیو شناختگر خالصه شده است [.]1
بخش آشکارسازی یا حسگریِ طیف یکی از مهمترین
بخشهای الزم جهت پیادهسازی سیستمهای رادیوشناختگر

 1تاریخ ارسال مقاله 1395/02/14 :

است که دقت و سرعت عمرل آن ترأثیر مسرتقیم برر روی

تاریخ پذیرش مقاله 1395/04/08 :

استفادۀ هرچه بهتر از منابع طیفی دارد .در یک تعریف کلی،

نام نویسندۀ مسئول  :کمال شاهطالبی
نشانی نویسندۀ مسئول  :ایران – اصفهان – خیابان هزار جریب –
دانشگاه اصفهان – دانشکدۀ فنی و مهندسی

آشکارسازی طیفی را میتوان وارسیکرردن پیوسرتۀ طیرف
فرکانسی برای یافتن باندهای خالی تعریف کرد.
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حسگری طیف را میتوان بره دو دسرته تقسریم کررد:

عالوهبراین ،چون ویژگی ایستان گردشی برا تغییرر نسربت

حسگری طیف بر روی باند باریک و حسرگری طیرف برر

سیگنال به نویز تغییر نمیکند ،در شرایطی که نسبت سیگنال

روی باند وسیع .در حسگری طیف باند باریرک ،محردودۀ

به نویز پایین است نیز ،رفتار آن مناسب اسرت .در مقابرل،

طیفی بررسیشده حوزۀ کوچکی از باند فرکانسی است .در

عملکرررد مطلرروب ای رن آشکارسررازها در گرررو آگرراهی از

مقابل ،در حسگریِ طیف باند وسیع ،عملیات تشخیص برر

فرکانس های گردشی سیگنال ها بوده و زمان پردازش آنهرا

روی محدودۀ وسیعی از فرکانسها انجام شده اسرت و بره

طوالنی است.

این ترتیب احتمال پیداکردن طیفهای بدون استفاده افزایش

در بیشتر پژوهش هایی کره در زمینرۀ حسرگری طیرف

مییابد و ظرفیت عملکرد سیستم باال میرود .با این وجود

مبتنیبر فرآیندهای ایستان گردشی صورت گرفته است بره

به دلیل حضور چندین فرکانس حامل در سیستمهای مبتنی

جای استفادۀ مستقیم از همبستگی فرکانسی بین مؤلفههرای

بر حسگری طیف باند وسیع ،این سیستم ها دارای سراختار

مختلف سیگنال ،معموالً با محاسبۀ کیفی توابع چگالی طی ف

پیچیدهتری نسبت به سیستمهای باند باریک هستند.

توان یا توابع وابسته به آن (که الزمۀ آن داشتن نمونره هرای

در رادیو شناختگر ،آشکارسازی فرستنده اولیه براساس

زیاد و انجام محاسبات طوالنی و پیچیده اسرت) و مقایسرۀ

آشکارسازی سیگنال ارسالی توسط فرستندۀ اولیره ازطریرق

نتایج حاصل با یک سطح آستانه ،وجود داشتن یا نداشرتن

مشاهدات محلی کاربران رادیو شناختگر انجام میشود کره

سیگنالی غیر از نویز ،در محیط تشخیص داده میشود.

برای این منظور از الگویتمهرای حسرگری طیرف در بانرد

مطابق بررسیهای صورتگرفتره ،تنهرا پایرۀ عملکررد

باریک مرسومی مانند فیلتر منطبق [ ،]2آشکارسازی انرر ی

مراجع [ ]10و [ ،]11استفادۀ مستقیم از ویژگری همبسرتگی

[ ]3و آشکارسازی ویژگیهای ایسرتان گردشی [ ]4استفاده

فرکانسی است .با این وجود ،مبنای عملکرد آنهرا در بانرد

میشود .از سوی دیگر ،حسگری طیف بر پایۀ خصوصیات

باریک است .بنابراین ،پژوهش در حسگری طیف باند وسی ع

ایستان گردشی مطرحشده در [ ،]5حسگری طیف مبتنی بر

مبتنی بر ویژگیهای ایستان گردشری و ترالش بررای ارائرۀ

فشردهسازی سیگنال (به کمک مبدل های مناسب آنالوگ به

روشی سریع که مبتنری برر اسرتفادۀ مسرتقیم از همبسرتگی

دیجیتررال) و محاسرربۀ تررابع خودهمبسررتگی آن در [ ]6و

فرکانسی است ،جایگاه مناسبی در حوزۀ حسگری طیف باند

حسگری طیف مبتنی بر روش چند نرخی [7و ]8مثالهایی

وسیع خواهد داشت.

از حسگری طیف بانرد وسریع هسرتند .در مرجرع [ ]9نیرز

در این مقاله سعی شده است با توجه به تحقیقات نوین

مروری بر روش های گوناگون حسگری طیف بانرد وسریع

صورتگرفته در جهت بهبود سررعت عمرل سیسرتم هرای

ارائه شده است.

حسگری طیف در باند وسیع ،ساختار منطقی ،مناسب و برا

با توجه به دسته بندی مطرحشده ،دستهای از روشهرا،

سرعت عملکرد مطلوب در باند وسریع و مبتنری برر رفترار

چه در باند باریک و چه در باند وسیع ،مبتنیبر ویژگیهای

ایستان گردشی سیگنال ها ارائه داده شود و عملکررد آن برا

ایستان گردشی سیگنالها هستند .برای مثال ]5[ ،و [ ]10را

آخرین روش های حسگری طیف باند وسریع مطررحشرده

مشاهده کنید.

مقایسه شود .اساس کار انجامشده مبتنی بر استفادۀ مستقیم

در بین روش های مطرح در حسگری طیف که هرم در
باند باریک و هم در باند وسیع ارزیابی و تحلیل شردهانرد،

از همبستگی فرکانسی بین مؤلفه های متفاوت فرکانسری در
یک سیگنال ایستان گردشی است.

آشکارسازهای مبتنی بر رفتار ایستان گردشری سریگنال هرا،

در این مقاله ،فرآیندهای تصادفی زمران گسسرته را برا

دقت عملکرد بسیار خوبی حتی در سریگنال بره نویزهرای

]𝑛[𝑥 نشان داده شده است 𝔼[𝑥] .نشاندهندۀ امید ریاضی

بسیار پایین دارد [ .]5درواقع ،مزیت اصلی الگروریتمهرای

متغیر تصادفی 𝑥 است .مزدوج مختلط 2کمیت عددی مختلط

آشکارسازی براساس ویژگی ایستان گردشی ،توانایی تفاوت

𝑎 را با ∗𝑎 و ترانهادۀ مزدوج مخرتلط 3برردار 𝐴 را برا 𝐻𝐴

قائلشدن بین سیگنال کاربر اولیه از نویز و ترداخل اسرت.

1

نشان داده شده اسرت |𝑨| = √𝑎 ∗ 𝑎 .و 𝐴 𝐻𝐴√ = ‖𝐴‖ بره
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ترتیب نشاندهندۀ قدر مطلق کمیرت عرددی مخرتلط 𝑎 و

نیسررتند 𝛼0 = 0 .یررک فرکررانس گردشرری برررای تمررام

بردار 𝑨 هستند .بررای برردار 𝑨 برا ابعراد 𝑨 = 𝟎 ،𝑀 × 1

فرآیندهای ایستان گردشری اسرت .هرر فرکرانس گردشری

نشاندهندۀ 𝑇] 𝑨 = [0,0, … ,0است که 𝑇 بیرانگر عملگرر

نشانگر فاصلۀ فرکانسی بین یک سیگنال گردشی و سیگنال

ترانهاده است.

انتقالیافتۀ فرکانسی همبسته با آن است .به عبرارت دیگرر،

ادامۀ این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است:

وجود فرکانس گردشی 𝑗𝛼 ،نشانگر همبستگی بین سریگنال

در بخش  ،2مفهوم و ویژگیهرای فرآینردهای ایسرتان

]𝑛[𝑥 و سیگنال )𝑛 𝑗𝛼𝜋 𝑥[𝑛]exp(𝑗2است.

گردشی بیان شرده اسرت .عملکررد الگروریتم  NLMSدر

بسیاری از سیگنالهای مخابراتی ،دارای ویژگی ایستان

بخش  3به صورت مختصر ارائه شرده اسرت .در بخرش ،4

گردشی هستند .سیستمها با پارامترهای متفاوت ماننرد نرو

ساختار روش پیشنهادی مطررح شرده اسرت .در بخرش ،5

مدوالسیون ،دورۀ سمبل ،فرکانس حامل و ...ویژگی ایستان

احتمال آشکارسازی صحیح و احتمال خطا در اعالم حضور

گردشی را در فرکانسهای گردشری مختلرف خرود نشران

سیگنال بهصورت تحلیلی به دست آمده است .در بخش ،6

میدهند [ .]12- 14در تئوری فرآیندهای ایسرتان گردشری،

نتررایج شرربیهسررازیهررا آورده گرفترره اسررت و در بخررش 7

بسیاری از سیگنالهای مخابراتی میتوانند به عنروان فرآینرد

نتیجهگیری شده است.

تصادفی ایستان گردشری مردل شروند [ .]15سریگنالهرای
کاربران اولیه ،به دلیل متنراوببرودنِ ترابعِ همبسرتگیشران

 -2فرآیندهای ایستان گردشی

(به خصوص در سیسرتم هرای مبتنری برر رادیرو شرناختگر)

فرآیند آماری ]𝑛[𝑥 با میرانگین صرفر ،فرآینرد ایسرتان
گردشی نامیده میشود ،اگر تابع همبستگی آن بهصورت زی ر
باشد:
]]𝑘 𝑅𝑥 [𝑛, 𝑛 + 𝑘] = 𝔼[𝑥[𝑛]𝑥 ∗ [𝑛 +

()1

𝛼

𝐿

میتوانند به عنوان سیگنال ایسرتان گردشری در نظرر گرفتره
شوند.

 - 3الگوریتم NLMS
∞}]𝑛[𝑥  {𝑋[𝑛],را در
زوجهای ورودی  -خروجی 𝑛=1

)𝑛 𝑗𝛼𝜋= ∑ 𝑅𝑥 𝑗 [𝑘] exp(𝑗2
𝑗=1

نظر بگیرید 𝑋[𝑛] .بررداری بره طرول 𝑀 و ]𝑛[𝑥 کمیترری

که در آن
𝛼

𝑁−1

()2

= ]𝑘[ 𝑗 𝑥𝑅

1
)𝑛 𝑗𝛼𝜋∑ 𝑅𝑥 [𝑛, 𝑛 + 𝑘] exp(−𝑗2
𝑁 ∞→𝑁
lim

𝑛=0

عددی است .این دو برهترتیرب ،ورودی و سریگنال مرجرع
سیستمی هستند که رابطۀ ( )3آنها را بههم مربوط میکند.
()3

… 𝑥[𝑛] = 𝑊 𝐻 𝑋[𝑛] + 𝑢[𝑛] for 𝑛 = 1,2,

𝑗𝛼

و 𝔼 نماد میانگین و ]𝑘[ 𝑥𝑅 و تبدیل فوریرهی آن

در ای رن رابطرره ]𝑛[𝑢 اخررتاللهررای سیسررتم ناش ری از

𝛼

)𝑓( 𝑗 𝑥𝑆  ،به ترتیب همبستگی گردشی و چگالی طیف توان
گردش ری بررا فرکررانس گردش ری 𝑗𝛼 نامی رده م ریشرروند .در
فرآیندهای ایستان گردشی با دورۀ تنراوب منفررد 𝛼𝑗 ،یرک
فاکتور صرحیح از فرکانس تکی و ثابرت  𝑓0اسررت؛ یعنری
(  .)𝛼𝑗 = 𝑗𝑓0در فرآیندهای ایستان گردشری برا دوره هرای
تناوب چندگانه ،فرکانسهای گردشی از هم جدا هستند .به
عبارت دیگر ،هیچ دو مضرب صحیحی از آنها با هم برابر

سنجشها و یا سیگنال نویز جمعی است.
∞}]𝑛[𝑥  ،{𝑋[𝑛],الگروریتم NLMS
با داشتن دنبالۀ 𝑛=1

تالش میکند بهصورت بازگشتی بردار ناشناختهی 𝑊 را با
رابطۀ بههنگامسازی ( )4تخمین بزند.
()4

𝜇
]𝑛[∗ 𝑒]𝑛[𝑋
]𝑛[𝑋]𝑛[ 𝐻𝑋

𝑊|𝑛 = 𝑊|𝑛−1 +
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خطای تخمین ]𝑛[𝑒 از رابطۀ زیر به دست میآید:
𝐻
𝑒[𝑛] = 𝑥[𝑛] − 𝑊|𝑛−1
]𝑛[𝑋

()5

سیگنال ایسرتان گردشی𝐿  𝑠ℓ [𝑛], ℓ = 1, … ,اسرت .ایرن
سیگنال بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:
𝐿

𝜇 اندازۀ گام الگوریتم است که یک مقدار مثبت و غالباً
کمتر از یک است 𝑊|𝑛 .تخمیررن 𝑊 در لررحظۀ (گرام) 𝑛

است [.]16
در روش پیشنهادی ،الگروریتم  NLMSبررای تخمرین
پاسخ ضربۀ تعدادی فیلتر خطی تغییرناپذیر با زمان به کرار
گرفته می شود .مجمو خروجی های این فیلترها ،تخمینری
مطلوب از سیگنال دریافتی براساس معیار کمترین مربعرات

]𝑛[𝑣 𝑥[𝑛] = ∑ 𝑠ℓ [𝑛] +

()6

ℓ=1

در رابطۀ باال 𝑣[𝑛] ،نویز گوسی سفید با میانگین صفر و
واریانس  𝜎𝑣2است .فرض شده است سیگنالهای ]𝑛[  𝑠ℓبا
یکدیگر همبستگی فرکانسی ندارند.
اگر سیگنال ایستان گردشی ]𝑛[  𝑠ℓفرکانسهای گردشی
𝑀

ℓ
 {𝛼ℓ,𝑚 }𝑚=1داشته باشد ،درصورت حضور هر 𝐿 سیگنال و

با فرض ناهمبستگی آنها ،سیگنال ]𝑛[𝑥 نیز یرک سریگنال
𝐿

خطا هستند .فیلتر ها با یک فرم پاسخ ضربۀ محردود 4مردل

ایستان گردشی با فرکانسهای گردشری

شده اند .ورودی هر فیلتر ،یک انتقالیافتۀ فرکانسی (با یکی

خواهد بود [.]15

از فرکانس های گردشی غیرصفر) سیگنال دریافتی است .با
این فرض که سیگنال دریافتی دارای ویژگی ایستان گردشی
با فرکانس های گردشی غیر صفر اسرت (یعنری وقتری کره

𝑙=1

𝑀ℓ

} {{𝛼ℓ,𝑚 }𝑚=1

فرض کنید هدف ،تشخیص حضورداشتن یرا نداشرتن
ℓاُمین سیگنال ایستان گردشی )]𝑛[  (𝑠ℓباشد ،که درصورت
حضور در باند  𝐵ℓقرار دارد (از این سیگنال گاهی بهعنوان

سیگنال دریافتی ،دربردارندۀ سیگنال هدف با فرکانس هرای

سیگنال هدف یاد میشود .).در این صورت مسئلۀ حسگری

گردشری شرناختهشررده اسرت) ،در ایررن شررایط الگرروریتم

طیف در باند وسیع ،معادل تصمیمگیری برین فرضریههرای

 NLMSبه مجموعه ای از فیلتر های پاسخ ضربۀ محدود برا

دودویی زیر است:
𝐿

ضرایب غیر صفر همگرا میشود .ازطرفدیگر ،هنگامی که
سیگنال دریافتی یک نویز سفید بدون ویژگی ایستان گردشی

]𝑛[𝑣 𝑠𝑚 [𝑛] +

𝑚=1,𝑚≠ℓ

()7

]𝑛[𝑣 𝑠𝑚 [𝑛] +

است ،الگوریتم  NLMSبه مجموعه ای از فیلتر های پاسرخ
ضربۀ محدود با وزن های نزدیک به صفر همگرا مریشرود.
بنابراین ،الگوریتم  ،NLMSاز نتیجۀ تخمین ضرایب ،وجود
داشتن یا نداشتن سیگنالی غیر از نویز در سیگنال دریافتی را
بهدست خواهد آورد.

∑

𝐻1,ℓ: 𝑥[𝑛] = 𝑠ℓ [𝑛] +
𝐿

∑

= ]𝑛[𝑥 𝐻0,ℓ:

𝑚=1,𝑚≠ℓ

در رابطررۀ برراال 𝐻1,ℓ ،و  𝐻0,ℓبرره ترتیررب بیررانگر
حضورداشتن و نداشتن سریگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر بانرد فرکانسری
معینشده هستند.
شررکل ( )1سرراختار روش پیشررنهادی برررای تشررخیص

 -4روش پیشنهادی حسگری طیف براساا

حضورداشتن یا نداشتن سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر سریگنال دریافتی

همبستگی فركانسی

را نشران میدهد.

سیگنال باند وسیع دریافتی گسسته زمان ]𝑛[𝑥 حاوی 𝐿
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شکل( :)1ساختار روش پیشنهادی برای تشخیص حضورداشتن یا نداشتن سیگنال ]𝒏[ 𝓵𝒔 در سیگنال دریافتی

برای تشخیص حضورداشتن یا نداشرتن ایرن سریگنال،

پیشنهادی از تعدادی از فرکانسهای گردشی شرناختهشردۀ

فیلتر بسیار سادهای که خروجی غالرب آن سریگنال ]𝑛[ 𝑠ℓ

سیگنال ]𝑛[  ،𝑥ℓبرای تولید سیگنالهای جدید استفاده شده

اسرت ،در ورودی سرراختار قرررار م ریگی ررد .بررا توجرره برره

است .متعاقباً این سیگنال ها که انتقالیافتۀ فرکانسی سیگنال

برراقیمانرردن ویژگرریهررای ایسررتان گردشرری در عبررور از

دریافتی بوده است و درصورت ایستان گردشیبودن سیگنال

سیستمهای خطی و تغییرناپذیر با زمان ،دقرت چنردانی در

دریافتی ،با آن همبستگی دارند ،در بههنگامسازی وزنهرای

طراحی این فیلتر نیاز نیست .خروجی فیلتر برابر است با:

الگوریتم وفقی ( )NLMSاستفاده شرده انرد .مطرابق روش

()8

𝐿 ℓ = 1, … ,

𝑥ℓ [𝑛] = 𝑠ℓ [𝑛] + 𝑢ℓ [𝑛] ,

پیشنهادی ،اندازه و یا نُرم وزنهای تخمین زده شده ،درمورد
حضورداشتن یا نداشتن سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓاطالعات دارند.
𝑀

در رابطۀ باال ]𝑛[  𝑢ℓ [𝑛] = 𝑢ℓ1 [𝑛] + 𝑢ℓ2اسرت کره

ℓ
 {𝛼ℓ,𝑚 }𝑚=1فرکانسهای گردشی غیر صفر ]𝑛[ 𝑠ℓ
اگر

در آن ]𝑛[  𝑢ℓ1ناشرری از ورود مؤلفرۀ ]𝑛[ 𝑚𝑠 ∑𝐿𝑚=1,𝑚≠ℓ

باشند 𝑋ℓ,𝑚 [𝑛] ،را بهصورت رابطۀ ( )9تعریف میشود.

است .توجه کنید که به دلیل غیر ایدئالبودن فیلترر𝑢ℓ [𝑛] ،

()9

به فیلتر و ]𝑛[  𝑢ℓ2ناشررری از ورود مؤلفرۀ ]𝑛[𝑣 برهفیلترر
عالوه بر نمونرههرای نرویز ،حراوی نمونرههرایی از دیگرر
مؤلفههای تضعیفشدۀ سیگنال دریافتی نیز هست.
پارامتر  𝜂ℓرا بهصورت نسربت تروان ]𝑛[  𝑢ℓ1برهتروان
]𝑛[  𝑠ℓتعریف شده است .مقدار پارامتر  𝜂ℓبیانکنندۀ دقت
الزم در طراحی فیلتر است ،هرچه مقدار  𝜂ℓبیشرتر باشرد،
نشاندهندۀ این است کره فیلترر در روش پیشرنهادی دارای
دقت کمتر و ساختار سادهتری بوده است .با بررسی احتمال
آشکارسررازی صررحیح و احتمررال خطررا در اعررالم حضررور
سیگنال ،و نیز در شبیهسازیهای انجامشده ،تأثیر پارامتر 𝜂ℓ

بر احتمال آشکارسازی سیگنال بررسی شده است.
همانطور که در شکل ( )1مشاهده می شرود ،در روش

𝑛 𝑚𝑥ℓ [𝑛]𝑒 𝑗2𝜋𝛼ℓ,
)𝑥ℓ [𝑛 − 1]𝑒 𝑗2𝜋𝛼ℓ,𝑚 (𝑛−1
= ]𝑛[ 𝑚𝑋ℓ,
⋮
])[𝑥ℓ[𝑛 − 𝐾 + 1]𝑒 𝑗2𝜋𝛼ℓ,𝑚 (𝑛−𝐾+1

که 𝐾 تعداد انشعاب های (طول) 5هر یک از فیلتررهرای
پاسخ ضربۀ محدود مورد اسرتفاده در الگروریتم پیشرنهادی
است .همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،درصرورت حضرور
]𝑛[  𝑠ℓدر ]𝑛[  ،𝑥ℓسیگنال ]𝑛[  𝑥ℓنیز یک سریگنال ایسرتان
𝑀

ℓ
 {𝛼ℓ,𝑚 }𝑚=1و همبسته
گردشی حاوی فرکانسهای گردشی

با ]𝑛[  𝑠ℓخواهد شد و با توجه به مطالب عنوانشده درمورد
فرآینرردهای ایسررتان گردش ری ،ب رین ]𝑛[  𝑠ℓو انتقررالیافت رۀ
فرکانسی ]𝑛[  ،𝑥ℓیعنی

𝐾−1
𝑘]𝑒 𝑗2𝜋𝛼ℓ,𝑚 (𝑛−𝑘) }𝑘=0

 ،{𝑥ℓ [𝑛 −همبسررتگی وجررود

دارد .به عبارت دیگر 𝑠ℓ [𝑛] ،و ]𝑛[ 𝑚 𝑋ℓ,همبسته اند و یک

حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنالها
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ترکیب خطی از انتقالیافته های فرکانسی ]𝑛[ 𝑥ℓمریتوانرد
]𝑛[  𝑠ℓرا تخمین بزنرد .توجره کنیرد کره همبسرتگی بررای
فرکانس گردشی برابر مقدار صفر بردیهی اسرت؛ بنرابراین

]𝑟 𝑅𝑥0ℓ [−𝑟] = 𝑅𝑠0ℓ [−𝑟] + 𝑅𝑢0ℓ [−خواهد بود .نکتۀ
مضرراعف اینکه برای هر  𝛼ℓ,𝑚 ≠ 0داریم:
𝛼
]𝑟𝑅𝑠ℓℓ,𝑚 [−

=

𝛼
]𝑟𝑅𝑥ℓℓ,𝑚 [−

=

𝛼
]𝑟𝑅𝑥 ℓ,𝑚 [−

 .برررررای

انتقال فرکانسی به اندازۀ صفر مردّ نظرر نیسرت .در غیراب

بررسی بیشتر این برابریها میتوانید به مبرانی فرآینردهای

سیگنال ایستان گردشی ،ایرن ترکیرب خطری هرمارز صرفر

ایستان گردشی در [ ]15مراجعه کنید.

خواهد بود .برای نشاندادن این موضو توجه داشته باشید

زمانیکه سریگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر سرریگنال دریافتی نباشرد،

که اگر بدون ازدستدادن کلیت مسئله ،فرض شود کره 𝑀

]𝑛[  𝑥ℓ [𝑛] = 𝑢ℓو درنتیجه مقدار 𝑘 𝑤ℓ,𝑚,بررای مقررادیر

مؤلفۀ (  )𝑀 ≤ 𝑀ℓاول در نظر گرفتره شرده اسرت و ایرن

𝑀  𝑘 = 0,1, … , 𝐾 − 1 , 𝑚 = 1,2, … ,برابررررر صررررفر

مؤلفهها هیچیک فرکانس گردشی سیگنال ]𝑛[  𝑢ℓنیستند ،در

خواهد بود .دقت کنید که در ایرن حالرت 𝑞𝛼ℓ,هرا (یعنری

اینصورت:

فرکررانسهررای گردش ری اختصاص ری ]𝑛[  )𝑠ℓدر مجموع رۀ

𝑀 𝐾−1
∗
𝑘𝑠ℓ [𝑛] = ∑ ∑ 𝑤ℓ,𝑚,
) )𝑘(𝑥ℓ [𝑛 − 𝑘]𝑒 𝑗2𝜋𝛼ℓ,𝑚(𝑛−

()10

𝑀

فرکانس های گردشی ]𝑛[  𝑥ℓوجود نداشته اسرت؛ بنرابراین
=0

𝑚=1 𝑘=0

𝐻
𝑚+𝑧ℓ [𝑛] = ∑ 𝑊ℓ,
]𝑛[ 𝑋ℓ,𝑚 [𝑛] + 𝑧ℓ

𝛼
] 𝑅𝑥ℓℓ,𝑞 [.

 .ازطرفدیگر ،اگر سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر سیگنال

دریافتی حضور داشته باشد ،سریگنال ]𝑛[  𝑥ℓیرک سریگنال

𝑚=1

𝛼

ایسرتان گردشی خواهرد شرد ( )𝑅𝑥ℓℓ,𝑞 [. ] ≠ 0و ضررایب
در رابطرررۀ بررراال 𝑧ℓ [𝑛] ،خرررررطای تخمیرررررررن و

تخمین ،مخالف صفر خواهند شد .به عبارت دیگر ،اگر 𝕎ℓ

𝑇] 𝑊ℓ,𝑚 = [𝑤ℓ,𝑚,0, … , 𝑤ℓ,𝑚,𝐾−1است.

و ]𝑛[  𝕏ℓبهصورت زیر تعریف میشود:

براساس معیار کمترین میرانگین مربعرات خطرا ،یعنری

()13

𝑇
𝑇
𝑇 𝑇
𝕎ℓ = [𝑊ℓ,1
, 𝑊ℓ,2
𝑀, … , 𝑊ℓ,
]

مقررررادیر

()14

𝑇
𝑇
𝑇
𝕏ℓ [𝑛] = [𝑋ℓ,1
[𝑛], 𝑋ℓ,2
𝑀[𝑛], … , 𝑋ℓ,
𝑇]]𝑛[

کمینررررهکررررردن] min𝑤ℓ,𝑚,𝑘 𝔼[|𝑧ℓ [𝑛]|2
𝐾−1
𝑘=0

𝑀

} {{𝑤ℓ,𝑚,𝑘 }𝑚=1را میتوان طبق اصرل تعامرد محاسربه
با استفاده از روابط تعریفشدۀ ( )13و ( )14در رابطرۀ

کرد ،یعنی:
𝔼[(𝑧ℓ [𝑛])𝑥ℓ∗ [𝑛 − 𝑟]𝑒 −𝑗2𝜋𝛼ℓ,𝑞 (𝑛−𝑟) ] = 0

()11

( )10به رابطۀ ( )15رسیدهایم.
()15

𝐻𝕎 = ]𝑛[ 𝑠ℓ
]𝑛[ ℓ 𝕏ℓ [𝑛] + 𝑧ℓ

در رابطۀ باال𝑟 = 0,1, … , 𝐾 − 1 , 𝑞 = 1,2, … , 𝑀 ،
1

 lim𝑁→∞ 𝑁 ∑𝑁−1را
است .اگر به دو طرف رابطه ،عملگر 𝑛=0
اعمال شود ،با توجه به رابطۀ ( )2و روابط جبری متعرارف،
خواهیم داشت:
()12

𝑘[

𝑀 𝐾−1

)𝑚−𝛼ℓ,

𝛼

𝛼(

∗
𝑘𝑅𝑠ℓℓ,𝑞 [−𝑟] = ∑ ∑ 𝑤ℓ,𝑚,
𝑞𝑒 −𝑗2𝜋𝑘𝛼ℓ,𝑞 𝑅𝑥ℓ ℓ,

]𝑟 −

𝑚=1 𝑘=0

در روند رسیدن به رابطۀ ( )12تنها بایرد بره ایرن نکتره
توجره داشررت کرره درصررورتیکره فرکررانسهررای گردش ری
انتخررابشررده و مربرروط برره ]𝑛[  ،𝑠ℓهرریچ اشررتراکی بررا
فرکانس های گردشی دیگر سریگنال هرای ایسرتان گردشری
موجود در ]𝑛[  𝑥ℓنداشته باشند ،آنگاه برای هر 𝛼ℓ,𝑚 ≠ 0
𝛼

𝛼

داریرم .𝑅𝑥ℓℓ,𝑚 [−𝑟] = 𝑅𝑠ℓℓ,𝑚 [−𝑟]:ازطرررفدیگرر ،برررای
فرکانس گردشری صرفر  𝛼ℓ,𝑚 = 0این برابری بهصرورت

بنابراین با توجه به رابطۀ (:)8
()16

𝐻𝕎 = ]𝑛[ 𝑥ℓ
]𝑛[ 𝑙𝑢 ℓ 𝕏ℓ [𝑛] + 𝑧ℓ [𝑛] +

به این ترتیب با توجه به توضیحات ذکرشده ،درصورت
حضور سیگنال ایستان گردشی ]𝑛[  𝑠ℓدر سیگنال دریافتی،
با توجه به فرکرانس هرای گردشررری انتخررابی𝕎ℓ ≠ 𝟎 ،

خواهد بود .ازطرفدیگر ،درصورت حضورنداشتن سیگنال
]𝑛[  𝑠ℓدر سرریگنال دریررافتی ،فرکرررانسهررای گردشر ری
𝑀

 ،{𝛼ℓ,𝑚 }𝑚=1فرکانسهای گردشی سریگنال ]𝑛[  𝑥ℓنبروده
اسررت؛ بنررابراین ب رین ]𝑛[  𝑥ℓو ]𝑛[  𝕏ℓهمبسررتگی وجررود
نخواهد داشت .درنتیجه ،در ترکیب خطی ]𝑛[  𝑥ℓبرحسب
]𝑛[  𝕎ℓ = 𝟎 ،𝕏ℓخواهد شد.
مشاهده میکنید که رابطۀ ( )16فرمی دقیقاً مشابه رابطۀ
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( )10دارد (بررررای ایرررن منظرررور فررررض کنیرررد کررره:

پایین تری نسبت به روش های دیگر تشرخیصِ طیرف دارد.

]𝑛[ 𝑙𝑢  .)𝑢[𝑛] = 𝑧ℓ [𝑛] +بنابراین میتروان از الگروریتم

درواقع ،دو ویژگی بسیار درخور توجه الگروریتم ،NLMS

وفقی  NLMSبرای تخمین مقادیر  𝕎ℓو درنتیجه تشخیص

یعنی توانایی تشخیص بسیار سریع تغییرات پارامتر و میزان

حضور سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓاستفاده کرد .ایرن الگروریتم ترالش

بسیار اندک حجم محاسباتی آن نقرش بسرزایی در سرادگی

می کند  𝕎ℓو برهطرور معرادل ،وزن هرای  {𝑊ℓ,𝑚 }𝑚=1را

ساختار و دقت زیاد روش پیشنهادی دارند .ایرن در حرالی

تخمین بزند .رابطۀ بههنگامسازی برابر است با:

است که استفاده از تنها یک فرکانس گردشی و فیلترری برا

𝑀

()17
()18

𝜇
]𝑛[ ∗𝕏ℓ[𝑛]𝑒ℓ
𝕏]𝑛[
𝐻𝕏
]𝑛[ ℓ
ℓ
]𝑛[ 𝑒ℓ [𝑛] = 𝑥ℓ[𝑛] − 𝑥̂ℓ
𝐻𝕎 = 𝑥ℓ[𝑛] −
]𝑛[ ℓ|(𝑛−1) 𝕏ℓ
𝕎ℓ|𝑛 = 𝕎ℓ|(𝑛−1) +

اگر نتیجۀ اجرای الگوریتم تخمینزن ،برهصرفر همگررا
شود ،به این معنی است که سیگنال ایستان گردشی مدّ نظر
وجود ندارد (فرضیه ی .)𝐻0,ℓازطرف دیگرر ،هنگرامی کره
سیگنال ایستان گردشی مدّ نظر وجود داشته باشد ،تخمرین
ضرایب برابر صفر نیست (فرضیۀ .)𝐻1,ℓ
در روال عادی عملکرد الگروریتم  NLMSدر تخمرین
ضرایب ،درصورت حضورنداشتن سیگنال ایستان گردشری
]𝑛[  𝑠ℓو نویزبودن سیگنال دریافتی فیلترشده (]𝑛[  )𝑥ℓو یا
به عبارت دقیقتر ،عدم انطباق فرکانسهای گردشی انتخابی
در ساختار تخمینزن با فرکانس های گردشی این سریگنال،
روند همگرایی 𝑛| 𝕎ℓبه صفر و درصورت حضور سیگنال
ایستان گردشی ،بهمقادیر غیر صفر ،بهصورت عرادی ادامره
مییابد .با واردشدن سیگنال ایستان گردشی و یا خارجشدن
آن ،بالفاصله روند همگرایی ضرایب تغییر میکند و تغییرات
آنی شدیدی در مقدار آن ها رخ می دهرد .درواقرع برا ورود
سیگنال ،این رونرد برهسرمت مقرادیر غیرر صرفر نهرایی و
درصورت خروج سریگنال ،برهسرمت صرفر تغییرر جهرت
میدهد .برای تشخیص لحظۀ وقو چنین حالتی کافی است،
نُرم 𝑛| 𝕎ℓدر هر لحظه با یک سطح آستانۀ 𝑇 سنجیده شود.
بزرگتر (کوچکتر) شدن اندازۀ فوق از این سطح آستانه در
یک زمان مشخص ،نشانگر وارد (خارج) شدن سیگنال ℓام
به (از) باند مربوطه است .به این ترتیب درصورتیکه تا این
لحظه روند همگرایی ضرایب تخمینی به سمت صفر (غیرر
صفر) بوده ،از این پس به سمت غیر صرفر (صرفر) تغییرر
جهت داده است.
روش پیشرنهادی ،پیچیردگی و زمران تشرخیص بسریار

تعداد انشعابهای بسیار کم نیز در شرایط متعارف میتواند
منجر به نتایج رضایتبخشی شود .بر خالف این روش ،برا
توجه به مطالعات انجامشده ،تقریباً تمامی روشهای دیگر،
نیاز به تخمین چگالی طیف تروان گردشری دارنرد کره برار
محاسباتی آن بسیار زیاد است.
با درنظرگررفتن تعرداد عملیرات ضررب در الگروریتم
 ،NLMSپیچیدگی محاسرباتی این الگوریتم برای هر نمونۀ
زمانی از مرتبۀ 𝐾 اسرررت ()𝐾(𝒪) .اگرر 𝑏 نشرراندهنردۀ
تعررداد نمونررههررای الزم برررای تصررمیمگیررری در مررورد
حضورداشتن و یا نداشتن سیگنال هدف باشد (𝑏 ترابعی از
ثابت زمانی همگرایی الگوریتم  NLMSاسرت و در روش
پیشرنهادی ای رن مقالرره عرردد کرروچکی اسررت ،).پیچی ردگی
محاسباتی کلری در عملیرات حسرگری طیرف𝒪(𝑀𝐾𝑏) ،

خواهد بود .برای مثال ،با توجه به اینکه معموالً در عملیات
حسگری طیف ،استفاده از  2فرکانس گردشی و  5انشعاب
فیلتررر کررافی اسررت و  4یررا  5نمونررۀ اول ،نشرراندهنرردۀ
حضورداشتن و یا نداشرتن سریگنال هردف هسرتند ،تعرداد
عملیات ضرب که عمل اصلی در اجرای الگوریتم است در
حدود  2 × 5 × 5 = 50عدد خواهد بود.
این در حالی است که در روشهای دیگر ازجمله روش
پیشنهادی [ ،]17چون نیاز به محاسبۀ ترکیبی تبدیل فوریره
سررریع 6و همبسررتگی طیفرری نمونررههررا دارد ،پیچیرردگی
𝑁

محاسرباتی برابرر اسررت برا )𝑁  𝒪 (𝑁 2 + 2 log 2کره 𝑁

اندازه تبدیل فوریره سررریع اسرت .برهعنروان مثرال بررای
 𝑁 = 1024تعداد عملیات ضربی که نیاز است در حردود
 1053696عرردد خواهررد بررود کرره در مقایسرره بررا روش
پیشنهادی این مقاله مقدار بزرگی است.
همچنین در روش پیشنهادی [ ]18چون نیاز به محاسبۀ
معکوس ماتریس است ،پیچیدگی برابر )  𝒪(𝑘𝑓3خواهد بود
( 𝑓𝑘 ،تعداد نقاطی است کره از ترابع چگرالی طیرف تروان

حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنالها
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گردشی بازسازی میشود و تابع در آن نقاط دارای قلههای
همبستگی طیفی است .).برای مثال ،اگر در کمترین حالرت

که منجر به رابطۀ زیر خواهد شد:
()21

 𝑘𝑓 = 324باشد ،در آن روش ،تعداد عملیات ضربی که در
محاسرربۀ معکررروس مررراتریس نیرراز اسرررت ،در حررردود
 3243 = 34012224خواهد بود که در مقایسه با رویکرد
پیشنهادی این مقاله مقدار بسیار بزرگی است.

𝐷 𝑊ℓ,1 = 𝑅ℓ−1

در رابطۀ باال،

] ∗
𝑘𝑟𝑟[

=  𝑅ℓیرک ماتریررس 𝐾 × 𝐾 برا

]𝑟  𝑟𝑟𝑘 = exp(−𝑗2𝜋𝑘𝛼ℓ,1)𝑅𝑥0ℓ [𝑘 −و ] ∗𝑟𝑑[ = 𝐷 یرررررک
بردار  𝐾 × 1با ]𝑟 𝑑𝑟 = 𝑅𝑥𝛼ℓℓ,1 [−است.

در قسمت بعد ،احتمرال آشکارسرازی و هشردار غلرط

با درنظرگررفتن فرضریات براال ،احتمرال آشکارسرازی

(خطا در اعالم حضور) در روش پیشرنهادی بررسری شرده

صحیح و احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال به ترتیب در

است.

حالت ورود و خروج سیگنال محاسربه خواهند شد .گفتنی
است ،در تمامی فرمولهایی که در ادامه خواهند آمد𝑊ℓ,1 ،

 -5آنالیز عملکرد روش پیشنهادی

در رابطۀ ( )21نشاندهندۀ حالتی است که سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر

در این قسمت ،احتمال آشکارسازی صحیح و احتمرال

طیف حضرور دارد (یعنری ظهرور  𝑊ℓ,1در روابرط بعردی

خطا در اعالم حضور سیگنال در روش پیشنهادی به دسرت

نشانگر غیر صفربودن آن و حضور سیگنال مربوطه در باند

آمده است .بررسی مسئله در حالت کلی تا حدودی دشوار

است).

است .بنابراین بره منظرور سرادهسرازی و امکرانپرذیرکردن

لحظرۀ 𝑛 وارد سریسرررتم شرود ،از روابررط ( )17و ( )18بررا

محاسبات ،فرضیات زیر در نظر گرفته شده است.
 )1فرض میشود که فقط از یک انتقال فرکانسی (مرثالً
 )𝛼ℓ,1اسرتفاده شررده اسررت .در ای رن صررورت رابطررۀ ()16
بهصورت زیر خواهد شد:
()19

𝐻
𝑊ℓ,1
]𝑛[𝑋ℓ,1

]𝑛[ + 𝑧ℓ [𝑛] + 𝑢ℓ
𝐻
= 𝑊ℓ,1
]𝑋ℓ,1[𝑛] + 𝑢[n

با درنظرگرفتن شرایط فروق ،اگرر سریگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر

= ]𝑛[𝑥ℓ

کره ]𝑛[  𝑋ℓ,1از رابطرۀ ( )9برهازای  𝑚 = 1بره دسرت
میآید.

قراردادن
 𝑚 = 1و  ،𝑊ℓ,1|𝑛−1 = 0خررررررررررطای تخمر رین
𝐻
 𝑒ℓ [𝑛] = 𝑥ℓ [𝑛] = 𝑊ℓ,1خواهررد
برابررر ]𝑛[𝑢 𝑋ℓ,1 [𝑛] +

بود؛ بنابراین:
()22

𝐻
]𝑛[∗ 𝑢 [𝑛]𝑊ℓ,1 +
𝐺 = 𝑋ℓ,1
𝜇
]𝑛[
=𝑯
2 𝑋ℓ,1
‖]𝑛[ ‖𝑋ℓ,1

()24

𝐺𝑯 = 𝑛|𝑊ℓ,1

()23

 )2در آستانۀ تغییر وضعیت ،فرض میشود که الگوریتم
به پاسخ نهایی خود همگرا شده است و خطای تخمین فقط
ناشی از نویز جمعی اسرت؛ یعنری در حرالتی کره سریگنال
]𝑛[  𝑠ℓدر لحظۀ 𝑛 وارد میشود ،ضریب تخمین 𝑊ℓ,1|𝑛−1

به مقدار واقعی  𝑊ℓ,1 = 0رسیده است و در حالت خروج
سررررریگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر لحظر رۀ 𝑛 𝑊ℓ,1|𝑛−1 ،بررره مقررردار
 𝑊ℓ,1 ≠ 0رسرررریده اسرررررت کررره در ایرررن حالرررت
𝑇] 𝑊ℓ,1 = [𝑤ℓ,1,0 , … , 𝑤ℓ,1,𝐾−1و از رابطرررررۀ ( )12برررررا
درنظررررگرفتن  𝑟 = 0,1, … , 𝐾 − 1و  𝑚, 𝑞 = 1بهصورت
زیر به دست خواهد آمد:
()20

با انتخاب سرطح آسرتانۀ  𝑇ℓبررای آشکارسرازی ورود
سیگنال ]𝑛[  ،𝑠ℓاحتمال آشکارسازی صرحیح 𝑃𝐷,ℓ ،برابرر
است با:
()25

}𝑃𝐷,ℓ = 𝑃{‖𝑊ℓ,1|𝑛 ‖ ≥ 𝑇ℓ |𝐻1,ℓ
} = 𝑃{‖𝑯G‖ ≥ 𝑇ℓ

بهطور معادل:
()26

‖𝑋ℓ,1 [𝑛]‖𝑇ℓ
≥ |𝐺|{ 𝑃 =
}
𝜇

𝑃𝐷,ℓ

𝛼
]𝑟𝑅𝑥ℓℓ,1 [−
𝐾−1

اگر فرض شود که ]𝑛[𝑢 یک فرآیند با میرانگین صرفر

=

باشد و قسمتهای حقیقی و موهرومی آن برهطرور آمراری

∗
𝑘∑ 𝑤ℓ,1,
]𝑟 exp(−𝑗2𝜋𝑘𝛼ℓ,1) 𝑅𝑥0ℓ [𝑘 −
𝑘=0

گوسررری مسرررتقل 7برررا واریرررانس  𝜎 2باشرررند ،آنگررراه
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𝐻
 |𝑊ℓ,1دامنۀ فرآینرد نرمرال دو متغیرری
|]𝑛[𝑢 𝑋ℓ,1 [𝑛] +

حقیقی و موهومی ]𝑛[𝑢 دارای توزیع یکسان مستقل گوس ی

دایرهای 8است که دارای توزیع ریسین است و داریم:

با واریانس برابر  𝜎 2و میانگین صفر هستند .در این حالرت

()27

𝐻
𝑃𝐷,ℓ = 𝑄1 (|𝑊ℓ,1
) 𝜎𝜇𝑋ℓ,1 [𝑛]|⁄𝜎 , ‖𝑋ℓ,1[𝑛]‖𝑇ℓ ⁄

در رابطه باال ترابع  Marcum 𝑄-function ،𝑄1اسرت.

|]𝑛[𝑢| دارای توزیع رایلی خواهد بود و داریم:
)‖‖𝑋ℓ,1[𝑛]‖(𝑇ℓ − ‖𝐴𝑊ℓ,1
}
𝜇

()35

2

مرجع [ ]19را مشاهده کنید.

2

)‖‖𝑋ℓ,1 [𝑛]‖ (𝑇ℓ − ‖𝐴𝑊ℓ,1
}
𝜇 2𝜎 2

متدهای تکرارشونده و تقریبهای متنوعی بررای محاسربۀ
معکوس  Marcum 𝑄-functionوجود دارد ،بررای مثرال،

= exp {−

با استفاده از روابط ( )34و ( )35داریم:
2

رابطۀ زیر نشران میدهد که چگونه سررطح آسرتانه 𝑇ℓ

> |]𝑛[𝑢|{ 𝑃

2

)‖‖𝑋ℓ,1[𝑛]‖ (𝑇ℓ − ‖𝐴𝑊ℓ,1
≤ exp {−
}
𝜇 2𝜎 2

()36

𝑃𝐹,ℓ

به احتمال آشکارسازی صحیح مربوط میشود ()𝑦 𝑄1−1 (𝑥,

در برابری 𝑦 = ))𝑦  𝑄(𝑥, 𝑄1−1 (𝑥,صدق میکند:).

𝜎𝜇
𝐻
𝑄1−1(|𝑊ℓ,1
) 𝑋ℓ,1 [𝑛]|⁄𝜎 , 𝑃𝐷,ℓ
‖]𝑛[‖𝑋ℓ,1

با جایگزاری رابطۀ ( )28در رابطۀ ( )36خواهیم داشت:
= 𝑇ℓ

()37

برای محاسبۀ احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال ،اگر

()38

()28

𝐻
𝐶 = 𝑄1−1(|𝑊ℓ,1
) 𝑋ℓ,1 [𝑛]|⁄𝜎 , 𝑃𝐷,ℓ

𝑃𝐹,ℓ

2

سیگنال ]𝑛[  𝑠ℓدر لحظۀ 𝑛 خارج شود با توجه به فرضیات
اولیۀ  ،𝑊ℓ,1|𝑛−1 = 𝑊ℓ,1داریم:
()29

𝑊]𝑛[ 𝐻
𝑊ℓ,1|𝑛 = 𝑊ℓ,1|𝑛−1 + 𝑯(𝑥ℓ∗ [𝑛] − 𝑋ℓ,1
) ℓ,1|𝑛−1
𝐻
)[𝑛]𝑊ℓ,1
= 𝑊ℓ,1 + 𝑯(𝑢∗ [𝑛] − 𝑋ℓ,1

احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال برابر است با:
}𝑃𝐹,ℓ = 𝑃{‖𝑊ℓ,1|𝑛 ‖ > 𝑇ℓ |𝐻0,ℓ
𝑊]𝑛[ 𝐻
= 𝑃{‖𝑊ℓ,1 + 𝑯(𝑥ℓ∗ [𝑛] − 𝑋ℓ,1
(ℓ,1 )‖ > 𝑇ℓ } ) 30

}= 𝑃{‖𝐴𝑊ℓ,1 + 𝑯𝑢∗ [𝑛]‖ > 𝑇ℓ

𝐻
]𝑛[
𝐴 = 𝐼 − 𝑯𝑋ℓ,1

()31

}

رابطۀ باال ارتباط بین احتمرال آشکارسررازی صرحیح و
احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال را نشان میدهد.

 -6نتایج شبیهسازی
در این قسمت نتایج شبیهسازیها و توضیحات مربوط
به آنها آورده شده است.

از 𝐿 س ریگنال ایسررتان گردشرری }𝐿 𝑠ℓ (𝑡), ∀ℓ ∈ {1, … ,
𝐿

‖]𝑛[ ∗𝑢𝑯‖ ‖𝐴𝑊ℓ,1 + 𝑯𝑢∗ [𝑛]‖ ≤ ‖𝐴𝑊ℓ,1‖ +

خواهیم داشت:

)𝑡( 𝑥(𝑡) = ∑ 𝑠ℓ (𝑡) + 𝕦ℓ

()39

ℓ=1
∞

} 𝑡 𝑠ℓ (𝑡) = ∑ ℜ{𝑎ℓ (𝑛𝑇𝑐ℓ )𝑝ℓ (𝑡 − 𝑛𝑇𝑐ℓ )𝑒 𝑗2𝜋𝑓𝑐ℓ
∞𝑛=−

} 𝑃𝐹,ℓ ≤ 𝑃{‖𝐴𝑊ℓ,1 ‖ + ‖𝑯𝑢 ∗ [𝑛]‖ > 𝑇ℓ

و با جایگزینی 𝑯 و محاسبات جبری ساده:
)‖‖𝑋ℓ,1 [𝑛]‖(𝑇ℓ − ‖𝐴𝑊ℓ,1
}
𝜇

باند 𝑩 باشد ،سیگنال دریافتی باند وسیع )𝑡(𝑥 که متشرکل
است را بهصورت رابطۀ ( )39در نظر گرفته میشود.

با توجه به نامساوی زیر

()33

{

فرض کنید محدودۀ طیفی تحت نظرارت دارای پهنرای

که در آن

()32

2
𝜎𝜇
( ‖]𝑛[‖𝑋ℓ,1
)‖𝐶 − ‖𝐴𝑊ℓ,1
‖]𝑛[‖𝑋ℓ,1
≤ exp −
𝜇 2𝜎 2

در رابطۀ باال 𝑎ℓ (𝑛𝑇𝑐ℓ ) ،و )𝑡(  𝑝ℓبه ترتیب سمبلهای
اطالعاتی و فیلتر شکلدهندۀ پالس مربوط به ℓاُمین سیگنال
ایسررتان گردشرری هسررتند 𝕦ℓ (𝑡) .نررویز گوسرری سررفید

> |]𝑛[𝑢|{ 𝑃 ≤ 𝑃𝐹,ℓ

جمعشونده در باند مربوط به ℓاُمین فرسرتنده اسرت 𝑓𝑐ℓ .و

در این حالت هم مثل قبل فرض میشود که مؤلفههای

 𝑇𝑐ℓنیز به ترتیب فرکانس حامل و دوره سمبل مربروط بره

()34
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ℓاُمین سیگنال ایستان گردشی هستند .فرض مریشرود کره

نمونهبرداری نیز برابر 𝑧𝐻𝐺 𝑓𝑠 = 1درنظرر گرفتره شرده

سمبلهای اطالعات ارسررالی دارای میرانگین تروان  𝜎𝑎2ℓو

است.

فیلتر شکلدهندۀ پالس )𝑡(  𝑝ℓبا انر ی واحد هستند .مقدار

برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،حالتی در نظر

 SNRرا بهصورت  SNRℓ = 𝜎2ℓدر نظر گرفته شده است

گرفته شده است که در آن ،سریگنال بانرد وسریع دریرافتی

2
𝑎𝜎

𝕦ℓ

که  𝜎𝕦2ℓواریانس نویز در کانرال مربروط بره )𝑡(  𝑠ℓاسرت.
همچنین توانهای دریافتی از تمام فرستندهها برابرر فررض
میشوند؛ درنتیجه SNR ،در باند برای تمرام سریگنالهرای
حاضر ،مشابه خواهد شد .بنرابراین عملکررد آشکارسرازی
باندهای مطلوب برای تمام 𝐿 سیگنال یکسان مریشرود .در
شبیهسازیها فرض شده است که سریگنالهرای )𝑡(  𝑠ℓبره
یکی از دو صورت  BPSKو یا  QPSKمدولره شردهانرد.
هرگرراه سرریگنال از نررو  BPSKباشررد ،فرکانررررسهررای

گردشرری آن برابر 𝑘𝑇  ±2𝑓𝑐ℓ +برای …  𝑘 = 0, ±1, ±2,و
𝑘

𝑐𝑇

ℓ

𝑐ℓ

) (𝑘 ≠ 0خواهد بود و هرگاه سیگنال از نرو QPSK

باشررد ،فرکررانسهررای گردشرررری آن برابررر

𝑘
𝑐𝑇

)(𝑘 ≠ 0

ℓ

خواهد بود .پس از دریافت سیگنال باند وسیع ،از آن با نرخ
نایکوئیسررت 𝑠𝑓 نمونررهبرررداری شررده اسررت و سرر س
حضورداشرررتن و یرررا نداشرررتن سررریگنال ،مطرررابق روال
مطرحشرررررده در این مقالره ،بررسرررری شرده اسرت .در
کلیرۀ شربیهسازیهایی که در ادامه نشان داده خواهند شرد،

متشررکل از سرره سرریگنال باشررد کرره ) 𝑠1 (tو)𝑡(  𝑠2دارای
مدوالسرریون  BPSKو )𝑡(  𝑠3دارای مدوالسرریون QPSK

باشررد و برره ترتی رب در فرکررانسهررای مرکررزی 𝑧𝐻𝑀،90
𝑧𝐻𝑀 193و 𝑧𝐻𝑀 403قرار داشته باشرند .دوره سرمبل
سه سیگنال ذکرشرده برابرر 𝑠𝜇𝑇𝑐2 = 0.4𝜇𝑠 ،𝑇𝑐1 = 0.3

و𝑠𝜇 𝑇𝑐3 = 0.7در نظر گرفته شده است .همچنرین انردازه
گام الگوریتم 𝜇 برابر  𝜂ℓ ،0.01برابر 𝐵𝑑 10و از فیلترهای
 FIRبا  5انشعاب استفاده شده است .نویز سیستم نیز نویز
گوسی سفید با میانگین صفر و 𝐵𝑑  𝑆𝑁𝑅 = −10در نظر
گرفترره شررده اسررت .در ایررن شرربیهسررازی از بررین تمررامی
فرکانس های گردشی ،فقط  𝛼ℓ = ±2𝑓𝑐ℓبرای سیگنالهای
1

 BPSKو 𝑇  𝛼ℓ = ±برای سیگنال  QPSKدر نظر گرفته
𝑐ℓ

شده است .برای ارزیابی درستی و دقت الگوریتم پیشنهادی،
س ریگنال )𝑡(  𝑠2در س ریگنال ارسررالی حررذف شررده اسررت.
همانطور که در شررکل ( )2مشراهده میشرود ،بهدرسررتی ،
حضورداشتن و یا نداشتن سریگنالها در میزان نُرم

پهنای باند محدودۀ طیفی تحت نظارت برابر 𝑧𝐻𝐺 1و نرخ

شکل( :)2عملکرد آشکارسازی روش پیشنهادی در حالت عدم وجود سیگنال ]𝒏[ 𝟐𝒔

بردار ضرایب تخمین زدهشده برا الگروریتم نشران داده
شده است.
با درنظرگرفتن شرایط شبیهسازی قبلری ،در شرکل ()3

احتمررال آشررررکارسازی روش پیشرررنهادی در دو حالررت
شربیهسررازی و اسرررتفاده از رابطرۀ تحلیلری ( )27برهازای
بهکارگیری فیلترهای مختلرف نشررران داده شرده اسررت.
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همانطور کره در شرکل ( )3مشراهده مریکنیرد ،الگروریتم

با یک سطح آستانه تشخیص داده میشود .همچنین در []18

پیشنهادی حتی در شرایطی کره در آن از فیلترهرای بسریار

از سیگنال دریافتی با استفاده از روش نمونهبرداری فشرده،

ساده و غیر ایدئال (  𝜂ℓباال) استفاده شود ،عملکرد مناسربی

نمونهبرداری میشود .س س تابع چگالی طیف توان گردش ی

دارد.

نایکوئیسرت از نمونرههرای پرایینترر از نررخ نایکوئیسرت
بازسازی میشود و پس از آن با استفاده از تابع چگالی طیف
توان گردشی بهدستآمده درباره حضورداشتن و یا نداشتن
سریگنال مدّ نظر در طیف ،تصرمیمگیری میشرود .گفتنری
اسررت ،برررای رعای رت عرردالت ،ع ررملکرد الگرروریتمهررای
پیشنهادی در مراجع [ ]17و [ ]18به ترتیب برای حالتی که
از نمونههای نایکوئیست استفادهشونده و نسربت فشرردگی
برابر  ،1به دست آمدهاند و با روش پیشنهادی در این مقاله

شکل ( :)3احتمال آشاکارساازی روش پیشاانهادی بهازای
بهكارگیری فیلترهای كیفی مختلف

مقایسه شدهاند .همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود،
هرچند هر سه الگوریتم در SNRهای باال عملکرد مشابهی
دارند ،اما الگوریتم آشکارسرازی پیشرنهادی ایرن مقالره در

در شکل ( ،)4مقایسره میران احتمرال آشکارسرازی ،در

SNRهای پرایین ،عملکررد بهترری نسربت بره روشهرای

روشهای پیشنهادی مطرحشرده در مراجرع [ ]17و [ ]18و

آشکارسازی پیشنهادی در مراجع [ ]17و[ ]18دارد .همچنین

احتمرررال آشکارسرررازی روش پیشرررنهادی آشکارسرررازی

در روش پیشنهادی با افزایش تعداد انشعاب های فیلترها برا

مطرحشده در این مقاله در دو حالت شبیهسازی و استفاده از

پاسخ ضربۀ محدود ،عملکرد الگوریتم پیشنهادی بره علرت

رابطۀ تحلیلی ( ،)27با به کارگیری فیلترهرای پاسرخ ضرربۀ

نزدیکشدن به حالت بهینه بهتر میشود.

محدود با انشعاب های مختلف ،صرورت گرفتره اسرت .در

در شکل ( ،)5احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال ،با

مرجع [ ]17حضورداشتن و یا نداشتن سریگنالها با مقایسۀ

استفاده از الگوریتم پیشنهادی در دو حالرت شربیهسرازی و

پارامتر تصمیمگیری (که تابعی از مقادیر تابع چگالی طیرف

اسرررتفاده از رابطۀ تحلیلی ( )38و بهازای بهکارگیرری

توان گردشی در فرکانسهای گردشی سیگنال بررسی شرد)

شکل ( :)4مقایسه میان احتمال آشکارسازی روشهای پیشنهادی در مراجع [ ]17و [ ]18در SNRهای مختلف با روش پیشنهادی بر
حسب انشعابهای مختلف
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شکل ( :)5احتمال خطا در اعالم حضور سیگنال در روش پیشنهادی با بهكارگیری فیلترهای با انشعابهای مختلف

فیلتر های پاسخ ضربۀ محدود برا تعرداد انشرعاب هرای
متفاوت نشان داده شده است.

ارسال شده اسرت؛ ولری در برازۀ ] [1000,3000سریگنال
ایستان گردشی ]𝑛[  𝑠2حرذف شرده اسرت؛ یعنری در برازۀ

در شبیهسازی بعدی نحوۀ عملکرد الگوریتم پیشرنهادی

] [1000,3000فقرط س ریگنالهررای ]𝑛[  𝑠3 [𝑛] ،𝑠1و نررویز

در مواقعی که سیگنال هدف فقط در یک بازۀ زمانی حضور

وجود داشتهانرد .همرانطرور کره در شررکل ( )6مشراهده

نداشته باشد ،بررسی شده است .برای این منظور در شرایط

میشود ،اینبار نیز میزان نُرم بردار ضرایب تخمین زدهشده

در نظر گرفته شده در اولین شبیهسرازی ،ایرنبرار هرر سره

با الگوریتم بهدرستی ،حضورداشتن و یا نداشتن سیگنالها را

سیگنال ایستان گردشی به همراه نرویز در برازۀ ][0,5000

نشان داده است.

شکل ( :)6عملکرد آشکارسازی روش پیشنهادی در حالت عدم وجود سیگنال ]𝒏[ 𝟐𝒔 در بازۀ زمانی ]𝟎𝟎𝟎𝟑 [𝟏𝟎𝟎𝟎,

 -7نتیجهگیری
در این مقاله ،حسگریِ طیف در باند وسیع با استفاده از
ویژگیهای ایستان گردشی سیگنالها بررسی شد .با استفاده
از یرک شریوۀ فیلترینرگ سراده و برازنگری و تطبیرق روال
عملکرد با ویژگیهای باند وسیع ،روشی ارائه شرد کره بره

کمک آن کلیۀ سریگنال هرای موجرود در سریگنال دریرافتی
شناسایی میشوند .برخالف روشهای دیگرِ تشخیص طیف
مبتنی بر استفاده از ویژگی های ایستان گردشری ،الگروریتم
پیشنهادی از داده های دریافتی برای تخمین طیرف اسرتفاده
نکرده است و مستقیماً آنها را در یک فرآیند تخمین و روال
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 چنین عملکرردی.تصمیم گیری لحظه ای به کار گرفته است
پیچیدگی و زمان تشخیص کمتر و تحرک و سرعت عملکرد
و دقررت بیشررتری را نسرربت برره سررایر روشهررای مرسرروم
 نتایج شربیهسرازی عملکررد.حسگریِ طیف نتیجه میدهد
مطلوب روش پیشنهادی را از نقطه نظر باالتربودن احتمرال
هرای پرایین و در مقایسره برا دیگررSNR آشکارسازی در
روشهای مطرح و کاربردی در حسگری طیف نشران داده

.است
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