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 به نام خداوند لوح و قلم 

 سخن دبیر 
با توجه به اهمیت گسترده مهندسی مخابرات در عرصه هاي مختلف زندگی اعم از اقتصاد، صنعت، پزشکی و سالمت اجتماعی روند توسعه 

زمینه هاي مختلف بوجود آمده است. لذا، تحقیق و  جهانی در صنعت مخابرات روز به روز افزایش یافته و نیازمندیهاي بسیار متنوعی در  

پژوهش و هم افزایی براي رشد و توسعه مهندسی مخابرات در کشور عزیزمان همگام با سایر کشورهاي پیشرفته دنیا، اهمیت ویژه اي  

 .دارد

سالت را بر دوش قرار داده است  دانشگاه مطرح صنعتی کشور این ر  8دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان یکی از    1400از این رو درسال  

تا بتواند فضایی مناسب را براي بیان و ابراز پیشرفتهاي دانشگاهیان در حوزه مهندسی مخابرات ایجاد نماید و بتواند میزبان خوبی براي 

ن کنفرانس که در  دانش پژوهان و دانشگاهیان ارجمند در برگزاري پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران باشد. هدف از برگزاري ای

در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار میشود، فراهم نمودن زمینه اي    1400سطح ملی و در روز بیست و پنجم سال  

جهت تبادل افکار بین پژوهشگران، ارائه دستاوردهاي جدید علمی و پژوهشی، آشنایی با مسائل و دستاوردهاي روز و دریافت آموزش  

 ه مدت در زمینه تمامی محورهاي اصلی و فرعی حوزه تخصصی مهندسی مخابرات می باشد. هاي کوتا

مقاله علمی در زمینه هاي مختلف مهندسی مخابرات، با همکاري    85در این راستا کمیته برگزار کننده کنفرانس پس از دریافت حدود  

 علمی و داوري و پس از داوري هر مقاله توسط حداقل سه  نفر از اعضاي هیات علمی از دانشگاههاي سراسر کشور در کمیته هاي  90

مقاله براي ارائه به صورت شفاهی پذیرفته شدند. مقاالت مختلف موضوعی اعم از پردازش    49داور تخصصی مرتبط با موضوع مقاله، نهایتا  

ستم هاي مخابرات نوري، سیگنالهاي  سیگنال و تصویر، سیستمهاي مخابرات بی سیم، آنتن، مایکروویو و مدارات مخابرات نوري و سی

 پزشکی،ارائه شده اند. 

  آفرینینقش"  و  "بر رایانش شناختی شهرهاي هوشمند و رویکردهاي نوین مبتنی"سخنرانی کلیدي با عناوین  3عالوه بر مقاالت برگزیده،  

“Networks Station) Platform Altitude (High HAPS 6G/B6G   و   " دیجیتال  تحول  در   ایرانسل  گیرچشم

Everything” – ... Positioning, Sensing, Computing, Communications, Integrated for  و یک  کارگاه آموزشی پیش 

شده است که شرکت کنندگان محترم امکان بهره مندي حداکثري از موضوعات مختلف   بینی شده است. برنامه زمانبندي به گونهاي چیده 

 امید است که اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی بتوانند بهره کافی را از برنامه هاي این کنفرانس ببرند.را داشته باشند. 

  در پایان بر خود الزم می دانم از تمامی عزیزانی که با تالشها و همکاریهاي صمیمانه شان ما را در برگزاري کنفرانس یاري نمودند، تشکر

کمیت اعضاي  کلیه  از زحمات  آموزشی،  نمایم.  هاي  کارگاه  ارائه دهندگان  مقاالت،  نویسندگان  اجرایی،  داوري، کمیته  علمی، کمیته  ه 

سخنرانان دانشمند، حامیان اصلی کنفرانس، مسئولین محترم دانشکده مهندسی برق، هیات رییسه محترم دانشگاه و دانشجویان عزیز  

 .تقدیر و تشکر میشود

 

 سید مسعود میررضایی 

      کنفرانسدبیر 
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 : برنامه زمان بندي کنفرانس

 1400شهریور  25زمان برگزاري کنفرانس : پنج شنبه 

 صبح  10الی   8:45افتتاحیه از ساعت 

 قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی  8:50  –   8:45

 کلیپ معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود  8:55  –   8:50

 محمد مهدي فاتح کنفرانس پروفسور    رییس  یسخنران 9:00تا    8:55

 کلیپ معرفی دانشکده برق 9:05  –   9:00

 ی دبیر علمی کنفرانس دکتر محمدرضا جوانسخنران 9:10  –   9:05

 فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات( سخنرانی پروفسور ستار هاشمی )معاون نوآوري و   9:25  –   9:10

 پخش کلیپ معرفی شرکت ایرانسل  9:30  –   9:25

 ی دکتر بیژن عباسی آرند )مدیر عامل شرکت ایرانسل(سخنران 9:45  –   9:30

 سخنرانی پروفسور حلیم یانیک اومر اقلو )استاد دانشگاه کارلتون کانادا(  10:00  –   9:45

 لینک ورود : 

/mainmeeting/ir.ac.shahroodut.meeting://http 

 

 توجه: شرکت در تمامی نشستها برای عموم آزاد می باشد 

 

http://meeting.shahroodut.ac.ir/mainmeeting/
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 ( 12 – 10:00)   1: میدان و امواج 1نشست 

 حسان زارعیانولی اهلل مشایخی و دکتر ادکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله ارایه دهنده زمان ارایه 

10:00 – 10:15 
  رالساداتی حق نیدحسیس

 یطرنج
 icce5-00220006 1 با بهره باال  H صفحه ESIW پهن باند يپوریتوسعه آنتن ش

 ی آران یمسعود سلمان 10:30 – 10:15
شده و گپ  اي توسط زیرالیه حذفشده رزونهکوپلکاهش تزویج متقابل در آنتن آرایه پچ  

 ايمغناطیسی صفحه 
icce5-00380011 2 

 icce5-00380025 3 شکل فشرده شده براي کاربرد اینترنت اشیاء عظیمآنتن دوبانده برگی ی آران یمسعود سلمان 10:45 – 10:30

 LMDS icce5-00390038 4فرآیند طراحی یک آنتن آرایه بازتابی جدید براي ایستگاه مرکزي  ی رضا معصوم 11:00 – 10:45

 icce5-00460054 5 طراحی و توسعه آنتن زیست سازگار براي کاربردهاي کاشتنی در بدن نژاد يموسو دیسع دیس 11:15 – 11:00

 يزیفاطمه زاده پار 11:30 – 11:15
Design of a Novel Compact Monopole Antenna with Optimized 

Patch for Ultra-Wideband Applications icce5-00520053 6 

 icce5-00980102 7 آنتن پوشیدنی پهن باند با قابلیت پالریزاسیون دایروي براي کاربردهاي پزشکی ی کاخک  یواعظ قهیصد 11:45 – 11:30

 یراحله مسموع  12:00 – 11:45
سازي حسگر تشدیدي ریزموج سه بانده براي آشکارسازي و موقعیت یابی ترک هاي  پیاده 

 زیر سطحی
icce5-00920086 8 

 fieldsandwaves/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ لینک ورود به نشست

  

http://meeting.shahroodut.ac.ir/fieldsandwaves/
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 ( 12  – 10:00)  1های مخابراتی  سیستم: 2نشست 

 محمدرضا جوان و دکتر امیدرضا معروضی دکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله ارایه دهنده زمان ارایه 

 icce5-00090095 1 بهینه بهبود راندمان شبکه هاي مخابراتی مبتنی بر پهپاد بر اساس مسیریابی و تخصیص توان  صدیقه نصرالهی 10:15 – 10:00

 icce5-00090100 2 داده و مدیریت انرژي مبتنی بر اینترنت اشیاء در شهرهاي هوشمندتجزیه و تحلیل کالن زهره تیموري  10:30 – 10:15

 LDS-CDMA icce5-00180036 3و   IDMAمتعامد گانه غیرهاي دسترسی چندمقایسه تکنیک ي جعفر هی راض 10:45 – 10:30

 Energy Efficient Power Allocation in Massive MIMO Systems with نیما ایمانی  11:00 – 10:45
Mismatch Channel Estimation Error 

icce5-00410045 4 

 ي دهکرد یاسدالله قیشقا 11:15 – 11:00
Coverage Analysis of Wireless Full-Duplex Cellular Networks with 

Non-Orthogonal Multiple Access 
icce5-00840070 5 

 icce5-00440084 6 با استفاده از سطوح هوشمند قابل پیکربندي  6بهبود کارآیی توان در شبکه هاي بی سیم نسل   راد  يمحمود نیام 11:30 – 11:15

 icce5-00880076 7 هاي سلولی ناهمگن با قابلیت ارتباط دستگاه به دستگاه شده منابع در شبکهتخصیص توزیع  ی مهسا محمدرضائ 11:45 – 11:30

 icce5-00810063 8 امنیت الیه فیزیکی در شبکه رادیوشناختگر مشارکتی با استفاده از مسدودکننده  ي زیتشن یفیشر الیدان 12:00 – 11:45

 telesystems/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ لینک ورود به نشست

  

http://meeting.shahroodut.ac.ir/telesystems/
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 ( 12 – 10:00)   1: پردازش سیگنال و مهندسی پزشکی 3نشست 

 فرد رضا احمدیعلیحسین مروی و دکتر  دکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله ارایه دهنده زمان ارایه 

 icce5-00700056 1 هاي تشخیص کلیدواژه دادگان گفتار فارسی در ارزیابی سامانه :SBU-KWS یزارع  دیسع 10:15 – 10:00

 icce5-00750067 2 ویژگی تشخیص احساسات گفتاري بر اساس تغییر فضاي  شکوهمند وایش 10:30 – 10:15

 SPCC icce5-00320082 3ارزیابی عملکرد فیلترهاي کاهش نویز از گفتار با کمیت اندازه گیري مبتنی بر  ی هاجر مومن 10:45 – 10:30

 icce5-00500029 4 رافیابی ناهنجاري شبکه حسگر با استفاده از پردازش سیگنال روي گتشخیص و مکان روزآباد یالسادات شمس ف دهیسپ 11:00 – 10:45

 icce5-00600087 5 سیستم تشخیص فعالیت مبتنی بر تصویرسازي اطالعات حالت کانال و شبکه عمیق بازگشتی  یابوالقاسم رضایعل 11:15 – 11:00

 خسرو رضایی 11:30 – 11:15
تشخیص خودکار سقوط سالمندان براساس یادگیري انتقالی عمیق اصالح شده و سیستم 

 اینترنت اشیاء با استفاده از تصویربرداري حرارتی 
icce5-00990104 6 

 بافریشک نیرحس یام 11:45 – 11:30
 بهبود مقاومت و شفافیت واترمارکینگ تصاویر رنگی دیجیتال با جایگذاري ترکیبی در حوزه

 QRي تبدیل موجک و تجزیه
icce5-00200019 7 

 icce5-00090078 8 تحلیل و ارزیابی نقاشیهاي گوگل جهت جایگزینی با تصاویر نقاشی کودکان علی سلطانی محمدي  12:00 – 11:45

 signalprocessing/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ نشستلینک ورود به 

 

 

  

http://meeting.shahroodut.ac.ir/signalprocessing/
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 ( 15:45 – 13:30)  2: میدان و امواج 4نشست 

 نیما آزادی طینت و دکتر محمد ذوفقاری دکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله ارایه دهنده زمان ارایه 

 ی حامد حملبرگرام 13:45 – 13:30
گذر براي کاربردهاي  روشی جدید براي ایجاد صفرهاي انتقال قابل تنظیم در فیلترهاي میان

5G 
icce5-00290008 1 

 ا ی سجاد ک دیس 14:00 – 13:45
پراکندگی امواج تابشی در دو باند  کاهش سطح مقطع راداري با استفاده توام از جذب و 

 فرکانسی 
icce5-00310050 2 

 5G icce5-00380024 3شده با استاب براي گذر دوبانده با استفاده از رزوناتور بارگذاريفیلتر میان ی آران یمسعود سلمان 14:15 – 14:00

 icce5-00570040 4 یوند جوزفسون ابررساناي دما باال متري مبتنی بر پ آشکارساز در باند زیرمیلی ی هدش  یمحبوبه باغ  14:30 – 14:15

14:30 – 14:45 
 دمحمدحسنیسعلی فریور و 

 جوادزاده
 icce5-00570042 5 آشکارساز اندوکتانس جنبشی ابررسانا در باند زیرمیلیمتري

 icce5-00710064 6 فوق پهن باند با گرافن  RCSکاهش  ی قیافسانه صد 15:00 – 14:45

 icce5-00720051 7 سیمهاي بیباند براي استفاده در شبکهفاز فراپهن  دهندهطراحی شیفت  ایزهره اسداله زاده ض 15:15 – 15:00

 یرزان ينوروز نیرحس یام 15:30 – 15:15
مربعی و  پذیر و غیرحساس به پالریزاسیون بر پایه گرافن به شکل حلقهباند تنظیمجاذب پهن

 در باند تراهرتز درجه  45مربع با چرخش 
icce5-00870073 8 

 icce5-00910096 9 سازي کاواک استخراج کالیسترون چند باریکهطراحی و شبیه  محمد استوار  15:45 – 15:30

 fieldsandwaves/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ لینک ورود به نشست

  

http://meeting.shahroodut.ac.ir/fieldsandwaves/
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 ( 15:15 –  13:30) 2های مخابراتی  : سیستم5نشست 

 سید مسعود میررضایی و دکتر امیدرضا معروضی دکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله ارایه دهنده زمان ارایه 

 icce5-00680046 1 بررسی عملکرد سیگنال چیرپ غیر خطی در انتقال داده  علی ایمانی فر  13:45 – 13:30

 icce5-00430020 2 شناسایی مدوالسیون سیگنال ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن ي جواد بنسبرد  14:00 – 13:45

 ی کمان  نیمت دیس 14:15 – 14:00
چند خروجی هم مکان با  معیار   -طراحی وفقی شکل موج ارسالی در رادارهاي چند ورودي

 بیشینه سازي نسبت سیگنال به کالتر و نویز در خروجی آشکارساز
icce5-00370031 3 

 icce5-00760057 4 هاي نوري منعطف هتشخیص فرمت مدوالسیون با استفاده از یادگیري عمیق در شبک احسان وارسته  14:30 – 14:15

 شبنم حسین زاده  14:45 – 14:30
تأثیر حذف نویز مبتنی بر شبکه خود رمزنگار عمیق بر دقت تخمین اختالف زمان ورود  

 ( TDOAسیگنال )
icce5-00860072 5 

 رینان گ يمهد 15:00 – 14:45
Reliable Spread Spectrum Communication Systems by Using Low-

Density Parity-Check Codes 
icce5-00410035 6 

 6G Networks for Internet of Things: Applications and Development icce5-00140049 7 ی ادانیخ ای ناد 15:15 – 15:00

 telesystems/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ لینک ورود به نشست

 

 

 

  

http://meeting.shahroodut.ac.ir/telesystems/
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 ( 15:45 – 13:30) 2: پردازش سیگنال و مهندسی پزشکی 6نشست 

 زینب محمد پوری مهدی کفایی و دکتر  دکتر  رئیس نشست و داور :  

 ردیف شماره مقاله عنوان مقاله دهندهارایه  زمان ارایه 

 icce5-00960099 1 اثر حذف نویز به روش وردش کلی بر الگوریتم بازگشایی فاز تداخلی با استفاده از فیلتر کالمن  محمد رضا بهمه ء 13:45 – 13:30

 icce5-00790055 2 برجستگی در سطح ناحیهآشکارسازي کشتی در تصاویر پالریمتري سار به روش  زاده یاحسان مقبل دیس 14:00 – 13:45

 ياحمدآباد یروح اهلل فضل 14:15 – 14:00
Improved image encryption using 3D logistic chaotic map and a 

diffusion strategy 
icce5-00560062 3 

 ياحمدآباد یروح اهلل فضل 14:30 – 14:15
Image Watermarking using Hybrid IWT-DCT Method and Chaotic 

maps 
icce5-00560081 4 

 ندا جوادي 14:45 – 14:30
  3طراحی کویل رادیو فرکانسی انعطاف پذیر جدید براي سیستم تصویربرداري مغناطیسی 

 تسال
icce5-00490047 5 

 icce5-00530041 6 تخمین سن مغز بر اساس سیگنال الکتروانسفالوگرام خواب  محبوبه مروت  15:00 – 14:45

 icce5-00360058 7 تشخیص درد از روي حاالت چهره در ویدیو با استفاده از هیستوگرام گرادیان جهتدار فرناز فرزام پور 15:15 – 15:00

 icce5-00130010 8 بازشناسی حرکات ورزشی انسان با استخراج نقاط کلیدي و تطابق منیفلد ها  نورید  انیکاظم محمد 15:30 – 15:15

 يمرجان نظر 15:45 – 15:30
هاي آموزشی کم و مبتنی  طیفی سنجش از دور با استفاده از تعداد نمونهبندي تصاویر ابرطبقه 

 هاي چند مقیاسی بر ویژگی
icce5-00540037 9 

 signalprocessing/ir.ac.shahroodut.meeting://http/ لینک ورود به نشست
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 عضو کادر اجرایی  محمد سلطانی محمدي  11

 عضو کادر اجرایی  متین گلپایگانی  12
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 shahrood university of technology جواد قالیبافان  دکتر 22

 K. N. Toosi University of Technology کمال محمد پور پروفسور  23

 Shiraz University of Technology کامران کاظمی  دکتر 24

 Shahid Chamran University of Ahvaz کریم انصاري اصل دکتر 25

 University of Tabriz لیلی فرزین وش  دکتر 26

 Tabriz University محمود محصل دکتر 27

 Yazd University مسعود آقا بزرگی  دکتر 28

 Urmia University مهدي چهل امیریان دکتر 29

 Iran Telecommunication Research Center (ITRC) مهدي فسنقري دکتر 30

 University of Kashan مهدي مجیدي  دکتر 31

 Tabriz University مهدي نانگیر دکتر 32

 Tabriz University میرجواد موسوي نیا دکتر 33
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 Semnan University محمد الري دکتر 34

 Sharif University of Technology محمد معماریان  دکتر 35

 Shiraz University of Technology محمد صادق هل فروش    پروفسور 36

 Yazd University محمد ذوالفقاري دکتر 37

 Isfahan University of Technology محمد صادق فاضل  دکتر 38

 Shiraz University of Technology محسن اسالمی دکتر 39

 Hakim Sabzavari University مرتضی رضایی  دکتر 40

 Shiraz University of Technology نجمه نزهت دکتر 41

 Tehran University محمد صیاد حقیقی  دکتر 42

 K. N. Toosi University of Technology نصرت اهلل گرانپایه پروفسور  43

 shahrood university of technology امیدرضا معروضی  دکتر 44

 Tarbiat Modarres پاییز عزمی  دکتر 45

 K. N. Toosi University of Technology رمضان علی صادق زاده  پروفسور  46

 Tabriz University رباب کاظمی  دکتر 47

 Iran Telecommunication Research Center (ITRC) محمد حسام تدین  دکتر 48

 Iran Telecommunication Research Center (ITRC) رقیه کریم زاده بایی  دکتر 49

 Iran University of Science and Technology                    علی اصغر بهشتی شیرازيسید  دکتر 50

 shahrood university of technology سید مسعود میررضایی  دکتر 51

 Sharif University of Technology سید محمد کرباسی  دکتر 52

 Iran University of Science and Technology سید محمد رضوي زاده دکتر 53

 University of Isfahan سید محمد صابرعلی  دکتر 54

 Urmia University سید صدرا کاشف  دکتر 55

 University of Kashan سید سجاد جهان بخت  دکتر 56

 Razi University سید وهاب الدین مکی  دکتر 57

 Shahid Chamran University of Ahvaz شهرزاد عجبی  دکتر 58

 shahrood university of technology ولی اهلل مشایخی  دکتر 59

 K. N. Toosi University of Technology زهرا قطان کاشانی  دکتر 60
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 سخنرانی هاي کلیدي: 

 ی شناخت انشیرا بریمبتن  نینو یکردهایهوشمند و رو یشهرها .1

 پروفسور ستار هاشمی 

  رازیدانشگاه ش  یعلم  ات یعضو ه و    اطالعاتمعاون نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات و فناوري  

 

 تالی جیدر تحول د رانسلیا  ریگ چشم ینیآفرنقش .2

 دکتر بیژن عباسی آرند 

 مدیر عامل شرکت ایرانسل و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

3. B6G HAPS (High Altitude Platform Station) Networks 

 پروفسور حلیم یانیک اومر اقلو 

 عضو هیئت علمی دانشگاه کارلتون کانادا 
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25 
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38 

 44 مسدودکننده امنیت الیه فیزیکی در شبکه رادیوشناختگر مشارکتی با استفاده از  8

 49 آشکارسازي کشتی در تصاویر پالریمتري سار به روش برجستگی در سطح ناحیه 9

 54 هاي نوري منعطف تشخیص فرمت مدوالسیون با استفاده از یادگیري عمیق در شبکه 10

11 An Augmented Feature Space for Speech Emotion Recognition 60 

 66 سیمهاي بیباند براي استفاده در شبکهفاز فراپهن  دهندهشیفت طراحی  12

13 Ultra-wideband RCS reduction with graphen 72 

14 SBU-KWS: 79 تشخیص کلیدواژه  هايدادگان گفتار فارسی در ارزیابی سامانه 

 85 بررسی عملکرد سیگنال چیرپ غیر خطی در انتقال داده  15

 89 تشخیص فعالیت مبتنی بر تصویرسازي اطالعات حالت کانال و شبکه عمیق بازگشتی سیستم  16

 94 آشکارساز اندوکتانس جنبشی ابررسانا در باند زیرمیلیمتري 17

 99 متري مبتنی بر پیوند جوزفسون ابررساناي دما باال آشکارساز در باند زیرمیلی 18

19 Image Watermarking using Hybrid IWT-DCT Method and Chaotic maps 104 

20 Improved image encryption using 3D logistic chaotic map and a diffusion strategy 110 

هاي چند  هاي آموزشی کم و مبتنی بر ویژگیطیفی سنجش از دور با استفاده از تعداد نمونهبندي تصاویر ابرطبقه  21

 مقیاسی 
117 

 124 تخمین سن مغز بر اساس سیگنال الکتروانسفالوگرام خواب  22

23 Design of a Novel Compact Monopole Antenna with Optimized Patch for Ultra-
Wideband Applications 

130 

 135 یابی ناهنجاري شبکه حسگر با استفاده از پردازش سیگنال روي گرافتشخیص و مکان 24

 142 تسال  3کویل رادیو فرکانسی انعطاف پذیر جدید براي سیستم تصویربرداري مغناطیسی طراحی  25



 

 ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین 
5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

 1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود 

 م 

 

شماره   عنوان مقاله  ردیف 

 صفحه

26 Design and Development of Biocompatible Antenna for Implantable Applications 147 

 153 استفاده از سطوح هوشمند قابل پیکربندي با  6بهبود کارآیی توان در شبکه هاي بی سیم نسل   27

28 Energy Efficient Power Allocation in Massive MIMO Systems with Mismatch Channel 
Estimation Error 

158 

29 Reliable Spread Spectrum Communication Systems by Using Low-Density Parity-Check 
Codes 

165 

30 Design Procedure for a Novel LMDS Base Station Reflectarray Antenna 170 

31 A Leaf Shape Compact Dual Band Antenna for Massive IoT Applications 176 

 5G 182شده با استاب براي گذر دوبانده با استفاده از رزوناتور بارگذاريفیلتر میان 32

33 Reducing Mutual Coupling in Aperture Coupled Patch Array Antenna Using Removal 
substrate & UC-EBG 

186 

 نسبت سازي بیشینه معیار   چند خروجی هم مکان با -طراحی وفقی شکل موج ارسالی در رادارهاي چند ورودي 34

 آشکارساز خروجی در نویز و  کالتر به سیگنال
192 

 198 روي حاالت چهره در ویدیو با استفاده از هیستوگرام گرادیان جهتدارتشخیص درد از  35

 SPCC 204ارزیابی عملکرد فیلترهاي کاهش نویز از گفتار با کمیت اندازه گیري مبتنی بر  36

 210 کاهش سطح مقطع راداري با استفاده توام از جذب و پراکندگی امواج تابشی در دو باند فرکانسی  37

 5G 215گذر براي کاربردهاي روشی جدید براي ایجاد صفرهاي انتقال قابل تنظیم در فیلترهاي میان 38

39 Development of a Wideband and High Gain ESIW H-plane Horn Antenna 221 

ي تبدیل موجک و تجزیه بهبود مقاومت و شفافیت واترمارکینگ تصاویر رنگی دیجیتال با جایگذاري ترکیبی در حوزه 40

QR 
226 

 LDS-CDMA 233و   IDMAمتعامد گانه غیرهاي دسترسی چندمقایسه تکنیک 41

42 6G Networks for Internet of Things: Applications and Development 240 

 246 بازشناسی حرکات ورزشی انسان با استخراج نقاط کلیدي و تطابق منیفلد ها  43

 251 داده و مدیریت انرژي مبتنی بر اینترنت اشیاء در شهرهاي هوشمندتجزیه و تحلیل کالن 44

 259 تخصیص توان بهینه بهبود راندمان شبکه هاي مخابراتی مبتنی بر پهپاد بر اساس مسیریابی و  45

 264 تحلیل و ارزیابی نقاشیهاي گوگل جهت جایگزینی با تصاویر نقاشی کودکان 46

 269 شناسایی مدوالسیون سیگنال ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن 47

 275 سازي کاواک استخراج کالیسترون چند باریکهطراحی و شبیه  48

 281 وردش کلی بر الگوریتم بازگشایی فاز تداخلی با استفاده از فیلتر کالمن اثر حذف نویز به روش  49



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

1 
 

 نترنتیا بستراصالح شده و  قیعم  یانتقال یری ادگیبراساس سالمندان سقوط  خودکار صیتشخ

  یحرارت یربرداریبا استفاده از تصو  ءایاش 
 1مریم صابری اناری

 ران ی،تهران،ا یو حرفه ا  یدانشگاه فن وتر،یکامپ یگروه مهندس 1

m@tvu.ac.ir-saberi 

   2خسرو رضائی
 میبد، ایران  میبد،دانشگاه گروه مهندسی پزشکی،  ، دانشکده مهندسی2

Kh.rezaee@meybod.ac.ir 

د سقوط را در  توانیم خوردگیزمینزودهنگام    صیتشخ   —چکیده 

در   %47 تا 25از طور متوسط به. سالمندان افراد مسن کاهش دهد

،  مرئی  یربردار ی با تصو سهیهستند. در مقاسقوط معرض خطر 

و  کنددرگیر می افراد را کمتر  یخصوص میحر یحرارت یربردار یتصو

مشخص   ماشینی یینایدهد تا حوادث مختلف بر اساس بیاجازه م

و   یحرارت یربرداریتصو منطبق بر  ق یاستفاده از نظارت دق لذا،شود. 

  یخصوص میحرافشاء ، خطرات ن یماش  یری ادگی یهاتمیالگور

  رگذاریتأث صیو تشخ دادهکاهش  یقابل توجه  زان ی را به م  سالمندان

  قی از طر د یجد یاچارچوب دو مرحله کیدهد. یم  شیسقوط را افزا

انسان    یابیرد  که شامل شده  یمقاله معرف نی در ا یتحرار یلمبردار یف

،  . در مرحله اولاست حوادث سقوط صیتشخ  یبرا قی عم  یریادگیو 

،  شود. سپس یافراد استفاده م تی موقع  صیتشخ یکالمن برا لتر یف

که در   یافراد مکان پاالیش  ی برا ShuffleNetساختار اصالح شده 

استفاده از  با   یشنهادیپ کردیشود. روی م بکار  ،خطر سقوط هستند

سقوط  ی هامجموعه داده  لیو تحل هی شود. تجزیاجرا م اءیاش نترنت یا

 7  از کمتردهد که به طور متوسط یرا نشان م  مناسبی  ج ینتا  یحرارت

رقم زده   یسقوط معمول صیتشخ یبا مدل ها   سهمقای در خطا درصد

حوادث و  بهتر به پردازش  ءایاش نترنت ی، بستر انیبر ا  وه. عالاست

  ت یریو مد یمصرف انرژ   تیری، مدسازی نظارت بالدرنگ کارآمدتر  

  کند. میکمک   یبهداشت  یهامراقبت

تصوسقوط  صیتشخ   —واژه  کلید انتقال    یر یادگی،  یحرارت  یربردار ی، 

 کالمن.   لتری، فء ایاش  نترنتی، اقیعم

 مقدمه  .1

در سطح جهان هستند که طبق  ریپذبیآس یتیسالمندان جمع چنانچه

هشاتم کیزده شاده که حدود    نی، تخم2000بعد از ساال  تیآمار جمع

شاامل ساالمندان با سن   طور عمدهبهاند و  داده لیجهان را تشاک  تیجمع

[.  2و1نفر هسااتند    ونیلیم  750 با جمعیتی بالغ برسااال  65باالتر و  

نشااان    ینیبشی، پ 2010  لمنتشاار شااده در سااا تیطبق آمار جمع

 65  یاروپا را افراد باال تیسااوج جمع  کی،  2035دهد که در سااال یم

مشاکت  ضاع  دهد که ی[. آمارها نشاان م3خواهند داد   لیساال تشاک

کرده که  ریمتحده درگ  اال ینفر را در ا ونیلیم 20  عضاااتنی در افراد،

زودهنگاج   صیتشاخ[.  4دارند  ساال   60  یافراد ساالمندان باال نیاکثر ا

اجازه   متخصاص طب ساالمندی به پزشاکان عضاتنی و ریساک خطردرد 

دهند. آنها    شانهادیرا پ  یریشاگیدرمان و پ  یمناساب برا  یدهد تا راهیم

  را یی، تغقیدق  لیاو تحل  هیاو تجز  یوگرافیتوانناد باا اساااتفااده از رادیم

کنناد.    یاساااتخوان مفصااال بزرگسااااالن را بررسااا  دردماانناد    یمهم

و   یجیتدر  شیمفصاال، فرسااا  یدن فضاااتنگ شااتحلیل  ، یوگرافیراد

های بررساای عدج تعادل  از جمله شاایوه ممکن اساات حرکت در شااب

مانند    یسااالمند عتئم طب[. متخصااصااان 5  حرکتی فرد تلقی شااوند

را نشانه اختتال  در راه رفتن   یدرد، ضع  عضت  و عدج تعادل حرکت

تواناد باه    یمادل راه رفتن م  لیاو تحل  هیا[. تجز6دانناد  یم  یعیرطبیغ 

  ی از عوارض جانب یریانساان و جلوگ یحرکت  یاختتال  الگو صیتشاخ

تواند با  یدر راه رفتن م  را ییمانند افتادن در سااالمندان کمک کند. تغ

[.  7ادغاج شاود    هایماریمربوط به انواع ب یاختتال  عصاب  هیعتئم اول

 اساات که بر اسااا   یتهاجم ریغ   یربرداریروش تصااو  کی یترموگراف

سااط  شاده از ساطح اجسااج،    یگرما  و مطابق بااشاعه مادون قرمز   ذبج

  ی . اشااعه مادون قرمز نوع سااازدهای تصااویری را میساار میثبت داده

همراه با گرما امکان  همه اجسااج که از اسات   نییبا فرکانس پا گنالیسا

 [8شناسایی آن ممکن است  

عدج تعادل در حرکا    صیساقوط و تشاخ  یدادهایرو  صیتشاخ  اگرچه

- 9قرار گرفته اسات   یمورد بررسا  قا یاز تحق یاریساالمندان در بسا

مختل  ممکن   یها چالش هاروش نی[، اما در صاور  اساتفاده از ا12

بر نظار   یمبتن  یکردهای[. رو14و13بگذارد    ریاسااات بر عملکرد ت ث

ش، بخش پرداز  یطراح  یدگیچیاز پ   میتوانی. ماردد  یمشاکتت  یریتصاو

احتمال   ینیبشیپ   یمناساب برا  زجیو فقدان مکان صیدقت کم در تشاخ

بر اساااا    یشااانهاادیپ   یهاا[. اکثر روش15   میکن  ادیاوقوع حاادثاه  

گرفته شاااده از حرکا  ساااالمندان در  ریو تصااااو  یبصااار  یدئوهایو

 یهاکیاسات. تکن  یهداشاتمراقبت ب یهاساتمیو سا یداخل  یهاطیمح

افراد و مشکت    یخصوص  میمانند حر یمختلف یهابا چالش  یشنهادیپ 

مانند مصانوعا  و    ییهالمیدر ف یحرکت فرد لیو تحل هیمربوط به تجز

، یبصاار  یربرداریبا تصااو سااهی[. در مقا17و16روبرو هسااتند   نویز
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کند  یم  ظحف  یافراد را تا حدود  یخصاوصا میحر  یحرارت  یربرداریتصاو

مختل  مانند ساقوط قبل از وقوع آنها را   یدادهایرو  ینیب  شیو امکان پ 

[.  18-21کناد  یفراهم م  نیمااشااا  یریادگیا  یهااکیابر اساااا  تکن

که بتواند عملکرد    قیدق یمراقبت بهداشااات  ساااتمیسااا  کبکارگیری ی

افراد را   یخصاوصا مینشاان دهد و حر  ساقوط  یدادهایکارآمد را در رو

  یردار ربی[ از تصااو22و همکاران    نیکال  .اساات یضاارور  ،حفظ کند

ط باه ربااط و  و مشاااکت  مربو  دیارومااتوئ  تیا، آرتردر آرتروز  یحرارت

  ل یا[ پتاانسااا23و همکااران    توکالاناد. اتحاادتاانادون اساااتفااده کرده

اناد.  کرده  یابیادرد و نظاار  بر درماان ارز  صیرا در تشاااخ  یترموگراف

ارائه  ربوط به افراد مسان را م  یتوانند تماج داده هایها م نیاگرچه دورب

را   یینایبر ب  یمبتن  یسانساورها یافراد برا  یخصاوصا می، اما حردهند

م برخکننادینقض  تصاااوهاانیاز دورب  ی.  ماانناد  ، یحرارت  یربرداری، 

، از نیاساتفاده شاوند. عتوه بر ا  یخصاوصا  میحفظ حر یتوانند برایم

در طول شب و    تصاویر مناسبتوان در گرفتن یم  یحرارت  یربرداریتصو

   استفاده کرد. کیدر مناطق تار

اسات که در آن   نیماشا  یریادگیدر جدید   کردیرو  کی یانتقال  یریادگی

بیناد و در فراینادهاای  هاا، یاک مادل آموزش میباا حجم وسااایعی از داده

مورد اساتفاده در  کردیموضاوع، رو  نیا  یبرا  شاود.مشاابهی بکار گرفته می

تواند در آنالیز دقیق تصااویر  اسات که می ShuffleNetمقاله سااختار  نیا

 .  حرارتی موثر باشد

شااده اسااتش روش   یسااازمانده ریبه شاارز زهای مقاله  سااایر بخش

  یربردار یساقوط بر اساا  تصاو  یدادهایرو  صیتشاخ یبرا یشانهادیپ 

  ج ی، نتاعملی  یهاارائه شاده اسات. مجموعه داده  2مادون قرمز در بخش 

  جهینت  و در نهایتداده شاده   حیتوضا 3ما در بخش   ا یو بحث در تجرب

 شده است. ارائه  5از مطالعه انجاج شده در بخش  یریگ

 پیشنهادی روش .2

 یکالمن برا لترینشاان داده شاده اسات. ف  1در شاکل  یشانهادیروش پ 

 اولیه مکان سااالمندان یبرچسااب گذارو   سااتمیحالت ساا یریاندازه گ

ساااازد و سااااختار نتایج اولیه را میکالمن   لتری. فشاااوداساااتفاده می

ShuffleNet   .این نتایج را پاالیش خواهد کرد 

A.   فیلتر کالمن 

کند  گیری شده مقایسه میمقدار پیشگویی را با مقدار اندازهفیلتر کالمن  

اندازهو اختتف پیش کند و  گیری شده را وزن دهی می گویی و مقدار 

( به  1در رابطه )  itآورد. تخمین در زمان  تخمینی جدید را حاصل می

 نمایش در آمده استش

(1)                                
 گیری،  مااتریس انادازه  بهره کاالمن،    در این رابطاه، 

( 2عبار  پیشاگو اسات که مطابق با رابطه )  ورودی سایساتم و 

 آیدشبدست می

(2)                                                 
شااود و از طرفی  نیز ماتریس ساایسااتم نامیده میدر این رابطه

اینکه با فرض شاود.  ماتریس بهره از ماتریس کوواریانس خطا مشاتق می

باشاااد، حالت سااایساااتم را  itپیکسااال فریم نمونه در زمان  

توان فرض نمود که  . میشاودزده میتخمین  

کند پیکسال واق   مشاخص میهاسات که یک نگاشات باینری از پیکسال

باه زمیناه متعلق اسااات یاا باه بخش    it-1( در زماان  x,yبر مختصاااا  )

 1( معرفی شاده اسات که مقدار 3متحرک تصاویر. این رابطه در معادله )

نمایش دهنده بخش هدف یا در حال حرکت فریم نمونه اساات و صاافر 

 نمایانگر پس زمینه تصویرش

(3)         

آید و در ( حاصل می4رابطه معرفی شده در )  که در آن آستانه مطابق با

صور  رخداد هر یک از حاال  صفر یا یک، فاکتور بهره متفاو  خواهد  

 بود.

(4)                         

 
 چارچوب کلی روش پیشنهادی در شناسایی زمین خوردگی سالمندان . 1شکل  
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فیلتر کالمن بازگشاتی اسات، یعنی تخمین شاامل تماج اطتعا  سایساتم 

گیری شاده را خخیره درباره گذشاته اسات، بدون آنکه همه مقادیر اندازه

کند. میزان روشاانایی یک پیکساال به صااور  یک حالت از ساایسااتم 

رض گردد.  شاود تا به صاور  یک پیکسال پس زمینه فتخمین زده می

شود که اگر ای بر اسا  معادال  در نظر گرفته میدر این حالت آستانه

جسام در حال حرکت در تصاویر از معادال  پیروی کند، آنگاه جزئی از 

پس زمینه خواهد بود و در غیر این صور  جزئی از پیش زمینه است.

B.  ساختار یادگیری عمیق

گنجااناده    ShuffleNetکاه در چاارچوب   یانقشاااه گساااترده  یهااکااناال

،  نیکمک کننده هساتند. بنابرا شاتریاطتعا  ب  یرمزگذار یبرا  ،اندشاده

کوچک با اساتفاده از شابکه خکر شاده موثرتر در نظر گرفته   یهایمعمار

در   افتهیاساات که عملکرد کاهش   نیا  تیشااوند. آسااتانه عدج قطعیم

هزیناه باا    یانقطاه  یدگیاچیاساااتفااده از پ   بااکوچاک    یهااچاارچوب

 نیب  یحاداکثر همبساااتگ  جاادیا  یدهاد. برایرخ م  محااسااابااتی بااال

ی ها که اطتعا  را از گروه  شاده شانهادی، پ یو خروج  یورود  یهاکانال

سااااختاار   کیا.  کنیم  یجم  آور  یمختل  باه روش کاانولوشااان گروه

ShuffleNet  یانقطاه  یگروه  یدگیاچیپ   جاادیباه منظور ا  (GConv  و )

محااساااباه    نادیفرآ  یدگیاچیتاا پ   ایمکرده  جاادیا  جلوگیری از وابساااتگی

باا    ShuffleNet[. اگر  24را باه حاداقال برسااااناد    1×    1  یهاا  چشیپ 

گساترده   یهایژگیتوان از نقشاه ویمحاسابه ارائه شاده باشاد، م  صیتخصا

ها  حجم پردازش داده یابه طور قابل متحظه نهیگز نیاسااتفاده کرد. ا

، دارند  یناکاف  یکوچک که به طور معمول کانال ها یهاشاابکه  یرا برا

اصاااتز شاااده تا   ShuffleNet پیشااانهادیدهد. چارچوب  یم شیافزا

کالمن در مرحله  لتریحرکت سااالمندان را در ابتدا با ف هیاول  صیتشااخ

شاده بر اساا    یتعر  ارهدوب بی. دو بخش در ترکعملیاتی ساازد هیاول

ShuffleNet .با گاج وجود دارد 

 شود.یدور زدن اضافه م رمسی بهمتوسط  3×   3جم    (1)

باا    یابعااد کااناال، افزودن عنصااار  شیمعقول افزا  ناهیحفظ هز  ی( برا2)

 شود.یم  نیگزیاتصال کانال جا

C.   بستر اینترنت اشیاء

، ، ابر و مه اسات و پردازشلبه  یهاهیشاامل ال  ءایاشا نترنتیچارچوب ا

را  سااالمندانحوادث سااقوط    تیریاطتعا  و مد  ی، سااازماندهرهیخخ

انتخااب   نادیو فرا  یاساااه مرحلاه  قیسااااختاار تحق  کیاکناد.  یفراهم م

ساااختار توان با اسااتفاده از   یرو، م نیشااود. از ایم شاانهادیپ   یمنطق

و انتقاال  هیاخاص هر ال یریادگیا، چارچوب یانرژ  تیاریدماای و شااابکاه

. به عنوان میرا انجاج ده هی، برآورد هر الهاابزارها و شبکه نیها بکیتکن

تواناد  یم  FLIR ONE  یحرارت  نیتلفن همراه مجهز باه دورب  کیا،  مثاال

آشاکار   ساقوط را سایساتم تشاخیص کیبا اساتفاده از لبه و مه به عنوان  

امر  نیانجاج شاود. ا  بصاور  بتدرنگتواند  یم یشانهادیپ  کی. تکنساازد

کااهش    یهاا برامیمکاان فر  رییهاا و تغمیباا کااهش وضاااوز و ابعااد فر

زمان پردازش را با به  آن اسات. قصاد  شاود لیمحاسابا  تساه  یدگیچیپ 

افزاهااعملکرد داده  یحاداقال رساااانادن باازه زماان دقات در مورد   شی، 

ها و  میساااالمندان در فر  ادیز  تیاعمال شاااده بر جمع  یها  تیمحدود

ر یافراد و ساا  نیب  یهمپوشاان  ای کسالیمانند انساداد پ  نظار  بر مشاکت 

 .میده  شیافزا  یانسان ریغ  اءیاش

عملی  نتایج .3

ی ها تیفعال  ییشااناسااا  یهامجموعه داده یبر رو  یشاانهادیساااختار پ 

 ری. مجموعه داده شااامل تصاااوگرفته اسااتقرار   یمورد بررساا  یحرارت

در   FLIR ONE یدساتگاه ضابط حرارت کیمتحرک اسات که توساط 

دگاه یاتاق با د کیدر   Androidعامل   ساتمیتلفن هوشامند مجهز به سا

 35متحرک،    لمیف 44[. از 21  اسااتمنحصاار به فرد به دساات آمده  

ساقوط(   میفر 828در کل،    میفر 391 هزار 36از حادثه ساقوط )  لمیف

(  میفر  22   ،116)  ADLشاامل   یحرکت  می. فقط نه فرشاده اساتضابط 

شاده    میتنظ 480×   640  ریدر وضاوز تصاو  یحرارت ریاسات. وضاوز تصاو

گرفته  یحرکت  یهامیاز فر چند نمونه فریم حرکتی،  3اسات. در شاکل 

در این شااده اند.   یجم  آور  هیبر ثان  میفر 12  ای  25شااده با ساارعت 

 هیاول یریادگیمقدار نرخ شاکل اثر مراحل اول به نمایش درآمده اسات. 

(μدر ساااختارها )یبرا .شااده اساات نییتع 001/0از آموزش   شیپ   ی 

کانولوشان به  ShuffleNet یاهر بلوک ساازه یو آماده سااز  قیدق میتنظ

به   یموضاوع بساتگ نی. ابوده اسات  ازیسااعت زمان ن 4-6  یبیمقدار تقر

چند   2 شاااکل  دقت مراحل آموزش و آزمون و محااسااابه خطاها دارد.

فرد مسان را پس از اساتفاده از آنها   کیساقوط   یحرارت  رینمونه از تصااو

ها به داده  ، دادهیابیپردازش نشاان داده اسات. در مرحله ارز  شیپ  یبرا

شنهاد یشوند. ما سه مرحله سقوط را پ یم میو آزمون تقس  یآموزش یها

 ءایاشاا نترنتیکرده و در بسااتر ا یابیارز  یشاانهادیکه روش پ   میاکرده

که شاده   یبرچساب گذار  فرد  یحرارت  یهامیاکثر فر شاود.یپردازش م

 .دهدپیچیدگی محاسباتی را در پردازش اطتعا  کاهش می



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

4 
 

 

 دهد یرا نشان م لتریف جیسوج( نتا  ی )رد یابیردنتیجه دوج( و   ی)ردفرد بدن قالب  . شده استاول( اعمال   یمادون قرمز )رد ریتصاو یکالمن برا  لتریف. 2شکل 

. 

 . شیو آزما  آموزشی  یهااصتز شده بر اسا  داده ShuffleNet  ییسرعت همگرا. 3شکل 

 
 .دهدی م نشان  ShuffleNetتوسط اصتز شده  یاب یرد  جی نتا شی و پاال  ی اب ی را در رد یبیعملکرد روش ترکاین شکل  .4شکل 

پیشانهادی  ShuffleNetسارعت همگرایی شابکه پیش تعلیم  

و  3های  و نتایج حاصال از پاالیش ردیابی به ترتیب در شاکل

  در مطالعا  مشاابه با اساتفاده ازبه نمایش درآمده اسات.  4

fusion-Diff-ROI-3DCAE   21]  ،3DCAE-3DCNN  

 25]،  Conv-LSTMAE   26  و  ]DSTCAE-C3D   34] ،

( با  ROC)  رندهی( مشاخصه عملکرد گAUC) یمنحن ریساطح ز

ساطح قاب محاسابه   یبه ناج نمره ناهنجار یاریاساتفاده از مع

را   یحرارت  لمیف درانسااان را   یابیمشااابه رد  یکردهایشااد. رو

و   شیآزماا  یکاه برا  ییهاامیتعاداد فر  رایز  ،دنادهینشاااان نم

  ی ها، مدلرو نیمتفاو  اسات. از ا  ،شاود  یآموزش اساتفاده م

کاالمن بر   لتریماادون قرمز را کاه ف  یهاامیمربوط باه فر  گرید

  ی ابیرد کیتکن کیرا به عنوان   ساالمندانساان  کیآنها   یرو

با   یشاانهادیمدل پ  سااهی. مقامیدهیمآموزش   ،دهدیقرار م

نشاان از  شاده    یابیرد  یحرارت  یهادر قاب  یقبل  یهاساتمیسا

 عملکرد مناسب روش پیشنهادی دارد. 
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 گیری نتیجه .4

  شناسایی  یبرا  در بستر اینترنت اشیاءمدل   کی، مقاله  نیدر ا

نظار  بر راه رفتن    ستمیس  کیعنوان  ب  سقوطخودکار حوادث  

پ  ف  یسازادهیسالمندان  از  مدل  است.  و    لتریشده  کالمن 

 ت یفعال  لیو تحل  هیتجز  یاصتز شده برا ShffleNet آموزش 

.  کرده استاستفاده    یحرارت  یربرداریسالمندان بر اسا  تصو

طبقه  نیانگیم حادثه    یمعمول  یرو  اده ی پ   قیدق  یبندنرخ  و 

کند که  یم  دیی ت    ی تجرب  جی است. نتا  95  یسقوط هر دو باال

 ی برا  یباالتر  شناسایی دقت    یدارا  یشنهادیپ   تمیالگور

 ص یتشخ  یمادون قرمز برا  تصاویر مختل     ی هامجموعه داده

به عنوان   افراد،  یخصوص  میحفظ حر  همچنین باسقوط است.  
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پالریزاسیون دایروی  آنتن پوشیدنی پهن باند با قابلیت 

 برای کاربردهای پزشکی
2یاکبر خزائ  یو عل 1صدیقه واعظی کاخکی

2و1دانشکده مهندسی برق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد استمی،مشهد، ایران
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3پژمان رضایی

، ایران سمنان، سمناندانشگاه  ، برقدانشکده مهندسی 

prezaei@semnan.ac.ir 3 

را    یدنیپوش  (on/off body)آنتن دو حالته    کیمقاله    نیا — چکیده

نیا  .دهدیارائه م  (WBAN)  بدن  محیط  میسیشبکه ب  یکاربردها   یبرا 

گاهرتزیگ  ۸/۵و    ۴۵/۲  (ISM)ی  و پزشک  یعلم  ،یصنعت  یباندها  یتکنولوژ

م پوشش  دو  .  دهدی را  عنوان  به  مذکور  فرکانس  دو  در  با  آنتن  قطبی 

کند، که به دلیل الگوی همه جهته آن،  عمل می (CPدایروی )   پتریزاسیون

دایروی    پتریزاسیونباشد.  استفاده می برای ارتباطا  درون و بیرون بدن قابل 

((CP    داخل بدن مناسب  و  با پهنای باند گسترده برای ارتباطا  خارج از بدن

فید شیپوری شکل، ،  (CPW)  مسطح موجبر  کآنتن از یباشد. ساختار  می

است.    شده   لیشکل معکو  تشک  Lنوار    یسر  کینامتقارن و    نیصفحه زم

جنس   از  ابعاد  FR4  (δtan, 4/4  =rɛ=02/0)زیرالیه    با 
3mm8 /0×60×60  است شده  مطالعه  ،  آنتن  یطراح  ندیفرآ  .استفاده 

قرار گرفته   لیمورد تحل  2بخش    در  یرویپتریزاسیون دا  زجیو مکان  یپارامتر 

است. 

 CPW(coplanar waveguide) —،  ISM  (industrialواژه  کلید

scientific and medical  )   ،on/off body،  WBAN  (Wireless Body 

Area Network) ،(Voltage Standing Wave Ratio )VSWR

مقدمه  .1

پوشیدنیآنتن،  اخیرهای  دهه  در خود    ، های  به  را  زیادی  توجه 

 WBANهایشبکه هستند.  توسعه  و به سرعت در حال    جلب کرده

نظار  پزشکی، مراقبت از کودکان در   نقش خود را    به طور گسترده

اکتشاف  میدان جنگ،  از  پشتیبانی  غیره    و سالمندان، نجا ،  ایفا و 

جمله  [  1_5   کنند.  می شبکه  از  که  هستند  و   WBAN  مواردی 

 د.  می توان مشاهده کردهای را کاربرد آن

پوشیدنیآنتنحیاتی    نقش از  جم   ،های  اطتعا   آوری 

خارج و  کاشت  /بدن  حسگرهای  اخذ  نی  واحد  به  اطتعا   ارسال 

آنمیاطتعا    تقسیمباشد.  دسته  دو  به  توان  می  را  کرد. ها  بندی 

داخل بدن های  با آنتن  شانکه برقراری ارتباط  ییهاساختار دسته اول  

1 - Specific absorption rate 

دوج    . باشدمی با    توانایی   که  ییساختارهادسته  ارتباط  برقراری 

 را دارند.  بدن  یهای خارج و روآنتن

های  شده در دستگاه های تعبیههای پوشیدنی، برختف آنتنآنتن

اند. بنابراین پرتابل، برای کار در محیط پیچیده بدن در نظر گرفته شده

است   ممکن  محیطی  نامطلوبشرایط  عملکرد    اثرا   بر  زیادی 

ی  دن یپوش  یهاآنتن  یو الزاما  عملکرد  یطراح  کردیروبگذارد.  هاآن 

شکرد انیب لیبه صور  ختوان می را

آنتن -1 با  انسان  بدن  دلتعامل  به  خواصهاش  یل 

بدن انسان، با قرار گیری   ی بافتالکترومغناطیسی پیچیده

گردد. تغییرا  فرکانس تشدید ایجاد میآنتن روی بدن 

های پوشیدنی برای کار در نزدیکیاثرا  بر بدن انسانش آنتن -2

می طراحی  انسان  ویژه  بدن  جذب  نرخ  به  بنابراین  شوند؛ 

(SAR )1   برابر تشعش    توجه ویژه گردد. محافظت بدن در

.  باشدآنتن باید سطح استاندارد 

های پوشیدنی،های آنتنبرخی از ویژگی  تغییرا  در ابعادش   -3

و کشش   فشار  عوامل  اثر  به  در  تغییر شکل/خمش منجر 

. دهندمیتحت تاثیر قرار در نتیجه عملکرد آنتن را آنتن 

براحتی  ، تعریقرطوبت آب  عواملی از قبیل جذبجذب آبش   -4

توانند فرکانس تشدید یک آنتن را تغییر دهند. می

دامنه  -5 و  بودن  راحت  منظور  به  حجمش  کم  و  سبک  وزن 

باشد.های مهم میحرکتی گسترده یکی از پارامتر

و  پذیریشانعطاف -6 پذیری  انعطاف  اینخمش    قابلیت  در 

ها حتما باید مورد توجه قرار گیرند. آنتن

اند،   شده ساخته  سخت  و سفت مواد از مرسوج مسطح هایآنتن

های جایگزین خوبی برای آنتن توانندپذیر میانعطاف هایتکنولوژی 

زیر و کاغذ بر مبتنی های آنتن نساجی، هایآنتن پوشیدنی باشند.

همه انعطاف های الیه پذیرانعطاف هایآنتن از هایی نمونه پذیر، 

کاربردهای برای ساخته شده پارچه روی که ساختارهایی  .هستند

mailto:prezaei@semnan.ac.ir
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ها توصیه هستند؛ از موان  موجودی که استفاده آن  مناسب پوشیدنی

 .اشاره کرد مایعا  جذب توان به ساخت و ناپیوستگی وگردند مینمی

 نسبتا  با تلفا  شوند نیز  ساخته می کاغذی روی زیرالیه که هاییآنتن

ال منجر به انحنای با  و ها خم شدگیزیادی روبرو هستند. در این آنتن

زیرالیهتلفا  می منظور  به همین   نمی توصیه کاغذی هایگردند، 

 شود. 

انتقال  هایمحدودیت کردن  برای  FCC  2  توسط   توان   سنکرون 

پژوهشی را به سمت   توجه جامعه  ،GHz  6/10_1/3  باند  در  ارتباطا 

باند )  هایآنتن  اتوماسیون  مانند  سیم  و بی  پوشیدنی  UWB )3پهن 

 بر  ]1[  ؛ معطوف کرده است(  WBAN)  بدن  سیم   بی  هایشبکه  اتاق، 

اسا  آنتن    2013درسال  این  برای  UWBیک   کاربردهای  مناسب 

روی   2016سال  در  و همکارانش    Sallamارائه کرد.    indoorپوشیدنی  

نازک بررسی    بسیار  پذیر  انعطاف   کروا  پاپیونی با زیرالیه  آنتن  یک

بررسی   آزاد  در دو حالت مختل  فضای آنتن  .  های خود را انجاج دادند

 5/3  ،5/2( 4WiMax  GHz و WLAN )GHz )56/3  ،4/2 فرکانس  وشد.  

می (3/2، پوشش  سال    .]2[دادرا  آنتن    2017در  با پوشیک  یدنی 

و   یماراز راه دور ب یتورینگمان یستمس یک یمجدد برا  یمتنظ قابلیت

ب داده  بهداشت  ینانتقال  مرکز  و  سنسورها  ارتباطا ،   یرو   واحد 

در این کار، با تغییر حالت   . ]3[شد  اج انج  یمکسو وا  WBAN  ی هاباند

تشعشعی   ON/  OFFدیود    پین خصوصیا   تغییر  و  تنظیم  قابلیت 

هادی   سطوزو برای کاهش تشعش  پشت آنتن از    دی گردمی  حاصل

مصنوعی پتریزاسیون  دوبانده  5(AMC)  مغناطیسی  به  وابسته  ی 

 کاهش   را  SAR  میزان  و   بخشد   بهبود  را   آن  عملکرد  تا استفاده کرد  

را     SARتوان مقدار  های دیگری که می. شایان خکر است، از روشدهد

  ، ]4[  در.  باشد  6( EBG)  باند الکترومغناطیسیداد، استفاده از  کاهش  

 کاربردهای  برای(  EBG)  و ساختار  دایروی  حلقه  با   CPW  آنتن  یک

گردید مطرز   GHz به    شده   پیشنهاد  آنتن  باند  پهنای .  پوشیدنی 

 را (ISM) پزشکی  علمی   صنعتی  4/2  باند  که  است،  28/2_64/2

یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده    . دهد  می   پوشش

بتوان می  قطبی  چند   و  باند  چند   پوشیدنی  های  از سیستم تا  باشد 

در   .د ناستفاده شو  مکانی  موقعیت  ردیابی   برای  و  داخلی  محیط  برای

 و همکاران به بررسی این مهم پرداختند. آنها   Paracha،  2019سال 

 
2 - Federal Communications Commission 
3  -Ultra-wideband 
4 - Worldwide Interoperability for Microwave Access 
5 - Artificial Magnetic Conductor 

کم   آنتن  یک باند  برای  دو  قابلیت   پوشیدنی  های  کاربرد  حجم  با 

 بتواند   ساختار  بیرونی پیشنهاد دادند تا/    داخلی  عملکرد برای محیط

ساختار بر اسا    .]5[کند  را ردیابی  بیرونی/    داخلی  محیط  همزمان

CSRR  7 فرکانس   باند   که  است  شده  طراحی  معمولی  پنتاگون  پچ  یک

  باند   شد و  ایجاد  پچ  توسط  RHCP9  با ویژگی  8GNSS (L1)  پایین

WLAN  شکاف  یک  توسط  U  برایبدست آمد.    زمین  صفحه  در  شکل 

  AMC  صفحه  یک  از  انسان  تشعش  روی بدن  اثرا   رساندن  حداقل  به

 ارزیابی  واکسل مورد  بدن  مدل  یک  روی  آنتن  عملکرد  شد و  بکارگرفته

   .گرفت قرار

 پوشیدنی تنآن طراحی .2
A. پیشنهادی  ساختار آنتن 

پ   یکربندیپ  ابعاد آن    1در شکل    یشنهادیآنتن    1جدول  در  و 

 FR4  (02/0 tan  ای از جنسساختار با زیرالیه  .داده شده است  نشان

 =δ&  4/4 = rɛ)    و ضخامتmm 8/0و    یطراح عرض  است.  شده 

هوا تغذ  ییفاصله   mmو    mm1/3 اهم    CPW،  50  هیخط 

باشد میی  روی دا  از نوع پتریزاسیونآنتن    نیا  ونی زاسیاست. پتر38/0

برای طراحی یک   .شودبرانگیخته می CPW  هیتغذآنتن بوسیله یک    و

باشد و همیشه باید  اساسی می، یک سری پارامترها مهم و  CPWآنتن  

که در     CPW  مورد توجه قرار گیرند. با استفاده از معادال  حاکم بر

 .  [1-6  توان به مقدار مطلوب رسیدخیل بیان شده است، می
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6 - Electromagnetic Band Gap 
7 - Complementary Split Ring Resonator 
8 - Global Navigation Satellite Systems 
9 - right-handed circular polarization 
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فاصله هوایی  و    (w)  آنتنعرض خط تغذیه    از قبیل  پارامترهایی 

ها آنتن  تطبیق امپدانس نقش مهمی در    (gبین خط تغذیه و زمین )

ها پهنای باند را به صور  قابل توجهی  و تغییرا  در آن د نکنایفا می

توان دریافت می  2از مشاهده شکل نیبنابرادهند. تحت تاثیر قرار می

باند   که به    پهنای  افزا  اریبس  wنسبت  است.  کاهش   ا ی  ش یحسا  

در پهنای باند    رییتغ  منجر به شیفت فرکانسی و  پارامترهای مذکور،

نها  شود.می  یبرا     mm  38/0  =g  و     mm  1/3  =Wمقادیر    ت،یدر 

 .مطلوب استامپدانس  قی تطب حصول

مراحل طراحی آنتن پیشنهادی و تاثیر آن بر ضریب    3شکل  در

تلفا  برگشتی برحسب فرکانس را به نمایش گذاشته است. با مشاهده 

توان دریافت که، تغییر هندسه خط تغذیه از یک نوار مستطیل آن می

های باالتر فرکانس  (، در فرکانس1_3ساده به یک نوار شیپوری )طرز  

آل در برای رسیدن به تطبیق امپدانس ایدهکند.  رزونانس ایجاد می

، 4تغییر شکل دادیم. در مرحله  3به    2های باال، طرز از حالت  فرکانس

نوارهای   از  استفاده  مطلوب  Lبا  باند  پهنای  به  معکو   را تر  مانند 

با ایجاد چندین شکاف روی صفحه زمین به   5. مرحلهکند یفراهم م

 و  GHz4/2 بین فرکانس     notch bandپتریزاسیون دایروی و یک

8/5  GHz .رسیدیم  

B. بررسی پارامترهای موثر در آنتن 

برگشتی تلفا   بررسی  به  )S11)  حال  محوری  نسبت   ،)Axial  

Ratioپردازیم. ( و بهره آنتن پتریزاسیون دایروی در فضای آزاد می

ترتیب   به  نتایج هر کداج  قابل   4_8های  در شکلشایان خکر است، 

است. شکل  روًیت  سازی  شبیه  نتیجه  اسا   بازه4بر  در  آنتن  ی ، 

  بیاز ضر (GHz  )87/6_15/3   و  (GHz  )82/2_77/1  یفرکانس

 
 آزاد  ی در فضا یرویدا  پتریزاسیونبا   CPWآنتن  ی کل کیشمات  :1شکل 

 

ی شنهاد یپارامتر آنتن پ  ریمقاد: 1جدول   

 پارامتر 
 ابعاد
(mm) 

 پارامتر 
 ابعاد
(mm) 

L 60 R1 10 

M 54 R2 14 

W 3.1 P1 30.3 

g 0.38 P2 17.45 

F 28.1 P3 8.7 

D 10 P4 11.3 

K 27 P5 2.95 

e1 13 q1 5 

e2 2 q2 6.5 

N1 15 q3 7 

N2 12.5 q4 1.5 
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 تغییرا  عرض خط تغذیه و تاثیر آن بر ضریب تلفا  بازگشتی  :2شکل 

 
 آنتن  بازگشتینمای کلی از طراحی آنتن و تاثیر آن بر ضریب تلفا   :3شکل 

 بازگشتی مطلوبی برخوردار است. این میزان پهنای باند به این منظور 

CPW    آزاد  پتریزاسیونبا فضای  در  که،  دایروی  است  شده  لحاظ 

و   انسان  بدن  مجاور   آنتن  گرفتن  قرار  صفحه هنگامی  ی حضور 

می کاری  فرکانس  تغییر  به  منجر  )که  عملکرد رفلکتور  روی  شود،( 

محدوده در  آنتن  و  نگذاشته  منفی  تاثیر  فرکانسی  آنتن  باند   ی 

GHz4/2و .GHz  8/5    باشد. میزانکاریی الزج را داشته  VSWR   در

بوده است و این موضوع مبین تطبیق   2کاری آنتن ، کمتر از    فرکانس

 باشد. تن و آنتن میآن خط تغذیه متصل بهامپدانس مناسب بین 

را تشخیص    آنتن  توان نوع پتریزاسیونهایی که مییکی از روش

   x rEروش دیگر، بررسی مقدار    و  Axial Ratioداد، استفاده از نمودار  

ها است. در این گزارش از روش اول به و اختتف فاز بین آن    yErو  

که  همانطور  پرداخت.  خواهیم  پتریزاسیون  نوع  تشخیص  بررسی 

گر دایروی بودن بیان  4در نمودار شکل dB3میدانیم، مقادیر کمتر از  

می فرکانسی  محدوده  آن  در  بازه  پتریزاسیون  در  بنابراین  باشد؛ 

ن دارای آنت  )GHz 04/6  _  07/4(و   )GHz 58/2  _  29/2(فرکانسی

 پتریزاسیون است. 

 yoz (φ = 90)  و xoz (φ = 0) صفحه در  .  D2  انتشار توان  یالگو

در فرکانس  انتشار    یالگو  ،6(a)شکلشده است.    ارائه  6در شکل    در

GHz4/2    و(b)6 در فرکانس  و  GHz8/5    به صور    سه بعدی  یالگوو

به   رانتشا  یالگو  نیا.  باشدمیقابل رویت    6(c)شکلدر    یدوقطب  کی

انتشار  کیاز  یمتقارن یالگو ،معنا است که در هر دو سمت آنتن نیا

جهت دارد.    یهمه  بررسی  7شکلوجود  آنتن  به  تشعش    ویژگی 

برداشت ریدا  پتریزاسیون شکل  از  که  همانطور  است  پرداخته  وی 

 
10 - left-handed circular polarization 

  RHCP  ، باشدمی  یکدیگر  مخال تشعش  آنتن در دو جهت  شود،  می

از این ویژگی    یابد میانتشار   -zدر صفحه   LHCP 10  و  +   z  صفحهدر  

توان برای جلوگیری از تداخل هنگاج ارسال و دریافت اطتعا  از می

های مختل  بهره آنتن در فرکانس  8شکلاین دو لینک استفاده کرد.  

 dB  5/4تقریبا    بهره مقدار  ، فرکانس کاری  هر دو  ترسیم شده است، در

آنتن پتریزاسیون دایروی در فر .باشدمی  GHzکانس  توزی  جریان 

مقایسه چند   2نشان داده شده است و در جدول  9در شکل  47/2

 آنتن پوشیدنی با آنتن پیشنهادی آورده شده است. 

 

 
 دایروی در فضای آزاد  پتریزاسیونبا  CPWآنتن  S11مشخصه   .4شکل 

 
 دایروی در فضای آزاد  پتریزاسیونبا  CPWآنتن  ARی مشخصه  .5شکل 

 

 
(b)  

 

 
(a)  
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(C)

D2انتشار  یالگو GHz 47/2 f= ،(b)در 2Dالگوی انتشار  (a) .6شکل 

GHz 47/2 در فرکانس3Dالگوی انتشار توان  GHz 8/5 =f ،(c)در

(b)(a)

در فضای آزاد  :CPآنتن  یتشعشع یها یژگیو  .7شکل 

دایروی در فضای آزاد  پتریزاسیونبا  CPWبهره انتشار توان آنتن   .8شکل 

(b)(a)

(d)(c)

GHz 47/2فرکانس  دایروی در  پتریزاسیونبا  CPWتوزی  جریان آنتن   .9شکل

0 deg (a) ،(b) 90 deg  ،(c) 180 deg  ،(d) 270 deg

گیری نتیجه .3

ساختار ساده   گسترده و  باند یبا پهنا CPآنتن در این مقاله یک 

حجم استو    یطراح  کم  شده  آنتن .  پیشنهاد  اینکه  به  توجه  با 

برای پیشنهادی دارای پتریزاسیون دایروی می باشد گزینه مناسبی 

از ویژگی    on/off bodyکاربردهای   خواهد بود. بخصوص استفاده 

LHCP/RHCP    برای دو باندGHz  8/5  عدج تداخل در دریافت   45/2و

عش  پشت آنتن حذف کند. برای اینکه تشیا ارسال داده را فراهم می

می نگذارد،  بدن  بر  نامطلوب  اثرا   روشو  از  موجود توان  های 

AMC،EBG     یاFSS  استفاده کرد تا بتوان تبادل دیتا    در پشت آنتن

های داخل/ خارج بدن برقرار کند با اینکار ین آنتن نیز افزایش با آنتن

یابد. می
ی شنهاد یآنتن پمقایسه کارهای مروری با  :  2جدول

POL
Gai

n

(dB)

SUB.
Freq.

GHz

Size

)3(mm
Ref

tanδɛr

LP2–3_2.93.1–10.6
26×16 

×0.068 
[1]

2013

LP6.3
0.00

27
3.38

2.4- 3.65

2.3,2.5,3.5

80×60

×0.2

[2]

2017

LP/CP
6.4/

3

0.00

13
32.45/ 3.35

89 ×83 

×1.52 
[3]

2017

LP 7.30.021.22.4
81×81

×4

[4]

2018

CP/ 

LP 
5.1

5.03

0.00

14
3

1.5

/2.45

70.4×7

6.14 

×3.11

[5]

2019

LHCP/

RHCP

4-

-4.5
0.024.4

2.45

/5.8

60×60

×0.8
pro.
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 یسطح  ریز  یها ترک یابیآشکارسازی و موقعیت  یسه بانده برا   زموجیر  یحسگر تشدید  یساز ادهیپ
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فلز با   ی از نوع ترک بر رو  یسطح  ریز   ی ناهنجار   صیتشخ   —چکیده  

 ک ی  نجای.  در اشود¬یم   یمقاله معرف  نیدر ا   یاستفاده از حسگر سه فرکانس

 کی  ریترک ز  تیشکل و موقع  ی آشکارساز  ی برا  یسه فرکانس  ی دیتشد  لتریف

مکان حسگر    رییشکل ترک از تغ  نییتع  ی شده است. برا  یرنگ طراح  ی ¬هیال

استفاده   دیفرکانس تشد  رییتغ  ی ¬و مشاهده    ی و افق  ی عمود  ی در دو راستا

فرکانس    ی ترک رو  رگذاریمتعدد تاث  ی شده است. با توجه به وجود پارامترها

رنگ   ی ¬هیضخامت ال  ا یترک نسبت به سطح و    تیبار موقع  نیاول  ی برا  د،یتشد

دید  می. در انتها خواهدیآ  یبدست م  ی ری گ ¬میدرخت تصم  تمیالگور  ق یاز طر

یفاصله    نییتع   ی برا  ی مناسب  اریتواند مع  یم  دیسه فرکانس تشد  را ییکه تغ

 یو برا  دهیچ یترک با شکل پ  کی  ی بدست آمده برا  جیترک از سطح باشد. نتا

شود.  یمقاله ارائه م نیا ی مختل  در انتها ی ها ¬عمق

 یبردار   ریشکافدار، تصو  ی ا¬حلقه  دگری ترک، تشد  صیتشخ   —واژه  کلید

شکافدار ی ا¬حلقه دگریفرامواد، مکمل تشد ک،ینزد دانی حسگر م زموج،یر

مقدمه

 زمان  مرور  به  است  ممکن  ی رفلزیغ   ای  و   ی فلز  یسازه هر  در

 نیا.  بود  خواهد  پنهان  چشم  دید  از  که  دیآ  وجود  به  ییها ی ناهنجار

در اثر جذب رطوبت و   یخوردگ  ای  شی شامل فرسا  تواندیم  های ناهنجار

همچن  ای  یشکستگ  ای و  بتن  داخل  در   جادیا  ی هاترک   نیترک  شده 

 باشد.   ی سطوز فلز

ما، یهواپ   بدنه   در  مثت  ی فلز  سطوز   یک یمکان  یکپارچگی  مثال   عنوان  به 

در   تواندیم...  و  ی فلز  ی هاپل  ،ی اهسته  روگاهین  بخار  د یتول  ی هانیتورب

 شکل   به  تواندیم  یخوردگ   نیا.  فتدیب  خطر  به  شده  جادی ا  یاثر خوردگ

 ،ییهاترک  ن یچن   صیتشخ.  باشد  متریل یم   از  کوچکتر  ابعاد  با  ییهاحفره

 شود،  پنهان ک یالکتری د  پوشش با کل  در ای رنگ با که  یزمان مخصوصا

یفلز   سطح   ی نگهدار  و  تی فی ک  یابیارز  و  ی بازرس  در  مهم  گاج  کی

 . ]1[باشد یم

 مورد  شد    به  ریاخ  ی ها در سال  زموجیربر    یمبتن  صیتشخ  ی هاروش

-روش  به  نسبت  ی فرد  به  منحصر  مشخصا   ی دارا  و  اندگرفته  قرار  توجه

 ا ی  پوشش  ریز  نواقص  ای  پنهان،  و  یمخف  بیمعا  صیتشخ  ی برا   گرید  ی ها

-ی د  ه یناح  در  قیعم  نفوخ  یی توانا  لیدل ه  ب  هاروش  نیا.  هستند  رنگ

،یکی الکتر  ی هایژگیو  بر  یمبتن  مختل   مناطق  صیتشخ  ک،یالکتر

 . باشندیم سودمند باال  وضوز و نییپا نهیهز

کنند  نفوخ  کیالکتری د   پوشش  با  مواد  به  توانندیم  زموجیر  ی هافرکانس

 حذف  ای  سطح  کردن  زیتم  به   از ین  بدون  را  ی فلز  سطوز  را ییتغ  و

 نیا  گرید   ی ایمزا  جمله  از.  دهند   صیتشخ  دهنده   پوشش  مواد  از  ی مقدار

از ین  تست  تحت  نمونه  در  یکیمکان   نفوخ  ایاست که به تما     نیا   هاروش

 محسوب   مخرب  ریغ  ی هاروش  دسته  جزء  لحاظ  نیا  از  و  ندارند

 . ]3-2[. شوند یم

پا یم  زموجیر بر    یمبتن  صیتشخ  ی هاروش بر   یدهیپد  ی هیتوانند 

و    ایانعکا    موج  کنند.    یسیالکترومغناط  دیتشد  ایانتقال  عمل 

ی تر دهیچیپ  ی ساز ادهیپ   زجیمکان  ،بر انتقال و انعکا   ی مبتن  ی ها روش

ها روش  نیا  شود. یآنها توسط طول موج محدود م   کیدارند و قدر  تفک 

شده بتواند کنتراست    جادیا  ی هستند که نوع ناهنجار  دی مف   یزمان  معموال 

متحظه پارامتر  ی اقابل  لحاظ  مح  ی کیالکتر  ی هااز  کند.    جاد یا  طیبا 

یبرا  کیتوانند در فواصل نزد یم   زموجیر  ی بر حسگرها  یمبتن  ی هاروش

ناهنجار  صیتشخ دل  ی نوع  به  شوند.  که    ییباال   تیحساس  لیاستفاده 

جسم مقابل     یکیالکتر  ی پارامترها  را ییتغ  به  حسگر  دیفرکانس تشد

م  داردآن   ترک  عمقتوان  یمعموال  شکل  پوشش    ی رو  ی هاو  با  فلز 

mailto:Raheleh.Masmouei@gmail.com
mailto:zoofaghari@yazd.ac.ir
mailto:aghafoorzadeh@yazd.ac.ir


ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین
5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

12 

یموضوع. آورد بدست ی د یتشد ی ها روش  از استفاده با را کی الکتر ی د

ی بر انعکا ( به راحت  ی)مبتن  ی رادار  روش  کی  از  استفاده  با  دیشا  که

زموجی ر  دیتشد  حسگر  کی  ی سازادهیپ  حال   نی ع  در.  نباشد  یاب یقابل دست 

ترسبود  خواهد  ی رادار   ستمیس  کی   از  ترراحت  مراتب  به جینتا  می . 

ن ییتعدر  یبه راحت  ی سه بعد   ای  ی دو بعد  ریبصور  تصاو  زموجیرسنجش  

-یم  دیپنهان شده مف    ی ها ی ناهنجار  تیاندازه، شکل، جهت و موقع

 . ]2[باشد 

 همه   در  ی اساس  مسئله  کی  ،ترک  ل یقب  از  یاختتالت  صی تشخ  گذشته   در

ی  دو دهه  در.  شدیم   ستمیس   نقص   به   منجر  که  بود  ی ساختار  عناصر

 یحسگرها  یطراح  ی برا  کینزد  دانی م  یزموجیر  ی هاروش  زا  گذشته 

فلز  صیتشخ مواد  ک یعملکرد    ]6[است. در   استفاده شده  ی ترک در 

در   باز  انتها  برا  کیبعنوان    20GHzموجبر  ترک   صیتشخ  ی حسگر 

 ب یضر  در  رییتغ  با   می مستق  یهمبستگ  قی طر  از  840umبا عرض    یسطح

به  قادر   ی موجبر  حسگر  اگرچه.  گرفته است  قرار  استفاده  مورد  انعکا 

-یم  محدود  حسگر  نیا  تی حساس  است،  ی متریلیم  ی ها ترک  صیتشخ

نیاز    باالتر  ی هافرکانس  به  ، باز  انتها   موجبر  تیحساس  بهبود   ی برا.  باشد 

 .  ابدییم شیافزا ی ریگ اندازه ما ی تنظ نهیهز و یدگ یچیپ که داریم

 ی دگرهایتشد  بر  یمبتن  کی نزد  دانیم  ی حسگرها  ر،ی اخ  ی هاسال  در

 از   آنها  ی ساختار  ی هابلوک   که  اندکرده  دایپ  گسترش  کوچک  یکیالکتر

 یاحلقه  دگریتشد  شامل  ییدگرهایتشد  نیچن.  اند شده  لیتشک  فرامواد

.  باشندیم(  CSRR)  مکمل  یشکاف  ی ا حلقه  دگریتشد  و (  SRR)  یشکاف

CSRRو    SRRمثل    یکیکوچک الکتر  یدگرهایسنجش در تشد  زجیمکان 

-یم   دگرهایتشد  اطراف یسیالکترومغناط  ی هادانی اختتل م بر  ی مبتن

CSRRحسگر    ی ایمزا.  شودیم  دیتشد  فرکانس   رییتغ  باعث  ،اختتل.  اشد ب

مقا روش  سهیدر  در  کار  ترک،  صیتشخ  ی برا  گرید  یزموج ی ر  ی هابا 

دامنه  ن،یی پا  نسبتا  ساخت   نهیهز  باالتر،  ت یحساس  تر،نییپا  فرکانس 

و   ی ر یپذنشیگز  ،یطراح  یسادگ  ،یمکان  ی ریپذکیتفک  شتر،یب  ییایپو

کوچک   ی گرهایتشد  ی ایمزا  از  گرید   یکی.  باشد یم   ی ریپذا یمق

گنجانده    یبزرگ  هیدر آرا  یبه آسان  توانندیم  آنها  که  است  نیا  یکیالکتر

 . ]4-3[کنندطرفه را فراهم  کیکوچک  ی حسگرها تیشوند و مز

مورد   یستیسنجش ز  ی ساخت حسگرها در کاربردها  ی برا  SRRs  ،]7[  در

قرار گرفت. در   لبه  SRR  چند  زین   ]8[استفاده  و  ابعاد مختل    ی ها با 

ک ی  ،]9[. در  شدند  گزارش  نمونه  چند  همزمان  صیتشخ  ی براشکاف  

 شودیم  کی تحر  ی زنواریخط ر  کیتوسط    CSRR  کیحسگر با استفاده از  

فلز  هاترک  صیتشخ  ی برا  که است.  حسگر  شده  یمعرف  ی در سطوز 

 یفرکانس  رییتغ  کیبا    متریلیم  ریترک با اندازه ز  کی  صیقادر به تشخ

 بلوک  کی   در  100um  با عرض  ترک  کی  ی برا  MHz  240به    کینزد

سطوز  در  هاترک  صیتشخ  ی برا  ن یهمچن  CSRR. حسگر  باشدیم  ی فلز

  ،ییای پو  دامنه  لحاظ  از  حال، نیباا.  ردیگ یم  قرار  استفاده  مورد  ی رفلزیغ

در    ییهاحسگر ب  را ییتغ  صیتشخ  ی برا  ]11[و    ]10[که  نیکوچک 

چالش  بادر نظر گرفته شده،    کینزد  یابعاد عرض   ی مختل  دارا   ی هاترک

الکتر  ی دگرها یتشد  تی حساس  نیبنابرا  هستند،  مواجه  ی کیکوچک 

 . ابدیبهبود  دیبعنوان حسگر با

بعد  یفیک  ری تصاو  ]2[  در آلوم  ی دو  با    وجینیاز صفحا   که  زده  زنگ 

CSRRبر    ی مبتن  ی شده با استفاده از حسگرها  ده یتفلون پوش  ی هاورقه

منطقه   و  ی فلز  نهیزم  نیب  تضاد  ،ی فلز  ی ساختارها  در.  اندشده  یابیباز

ی پراکندگ   بیضرا  میترس  نیبنابرا  و  است،  بزرگ  کامت  کی الکتری د   ترک

. الزج به خکر است کند  فراهم  نواقص  درباره  یاطتعات  یآسان   به  تواندیم

معموال شامل    CSRRبا استفاده از حسگر    ی ربرداریکه در گذشته، تصو

 ی پارامترها  بر  یمبتن  یف یک  ریتصو  نیبنابرا  و  شد، یم  ی فلز  ی ساختارها

ک یالکتری د  ریتصاو  به  ی ابیدست  ی برا  حال،نیباا.  بود  مناسب  یپراکندگ

ساختار ایآ که شود مشخص  دیبا ابتدا  در یشیآزما ی ساختارها از ی فیک

ارائه     ]2[در     یموضوع روش  نیا  ی برا  رکه یخ  ای  است  ی فلز  هیال   شامل

 شده است. 

ما  یمبتن  ی لیمستط  CSRRحسگر    کی  ]12[  در یبرا  پیکرواستریبر 

شده   داده توسعه و یطراح  ک یالکتری د  ی درون ساختارها وبیع نییتع

صیتشخ  چوب،  ت یفی ک   نییتع  شامل  روش  نیا  یمعمول  کاربرد.  است

 باال   ت یحساس  ی دارا   روش   نیا.  باشد یم ...    و  هاکیسرام  ی ساختار  نواقص

زموج ی ر  ی هاروش  با  سهیمقا  در  یقبول  قابل  بطور  ساخت  نهیهز  و  است

به   قادر  کار   نیا  در  شده  دنبال   روش  ن، یبرا  عتوه.  باشدیم  نییپا  گرید
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 عتوه  کیالکتر ی د  ی ساختارها   یکیالکتر  یگذرده  بیضر   ریتصو  یابیباز

 . ]12[تست است هیساده از ناح یف یک زموجیر ریتصو بر

فشرده، با هدف    دیبر تشد  یمبتن  یدو حالت  زموجیحسگر ر  کی  نیهمچن

ط یبا مح  زموجیر  ییایم یدر سنجش ش  ی حذف اثر نادرست رطوبت نسب

( SRR)  یشکاف  ی احلقه  دگریتشد  کیشده است.    شنهادی کنترل نشده، پ 

شده گرفته  بکار  حسگر  هسته   دیتشد  نیاول  و  است  بعنوان 

(𝑓1~0.552 𝐺𝐻𝑧  )دوج  دیتشد   و  (𝑓2~1.03 𝐺𝐻𝑧)  دگر یتشد

مورد   طیمح  RH11از    ی بالقوه ناش   ی ریگاندازه  ی خطا  ونیبراسیکال  ی برا

از   استفاده  با  تیحساس  و  حسگر  طرز  ی سازه یشب.  ردیگ یاستفاده قرار م

ر ییتغ  ی ریگاندازه  با  شتریب  که  است  شده  ارائه  و  انجاج  محدود  المان  روش

 .]13[شود یانجاج م %7-%5از  RH ریی با توجه به تغ دی مشخصا  تشد

بعنوان مرج    یکی پ،یکرواستریخط ما ی مشابه بر رو SRRدو  ]14[ در

شده    ی ( بارگذارای)پو  طی مح  را ییتغ  یابیرد  ی برا  ی گری( و دستای)شبه ا

SRRتاشو    طرز کیواحد با    SRRمقاله در استفاده از  نیا یاست. تازگ

 ریتاث  حذف  ی برا  که  است  دوگانه  دیتشد  پاسخ  دهنده  نشان  که  است،

ه  ب.  ردیگ یم  قرار  استفاده  مورد  سنجش  ی درکاربردها  ی نسب  رطوبت

های    حذف  منظور از حسا   ی حسگرها  نادرست  یاحتمال  پاسخ   ،

شود  یواحد بطور همزمان استفاده م   SRR  کیاول و دوج    ی دهایتشد

 . کند ی رطوبت ناخواسته را حذف م  ریموضوع تاث نیکه ا

یمربع  SRRبر    یمبتن   د یبا سه فرکانس تشد  حسگر  کی مقاله    نیا  در

دار    ی از سه حلقه  حسگر  نیاشود.   یم  ی ساز  هیو شب  یطراح شکاف 

و    ل یتشک  یمربع از    دیتشد  ی ها فرکانس  م یتنظ شده  استفاده  با 

م    ی ا  لبه  ی ها شکاف انجاج  فرکانس   یآنها  از   تشدیدشود. وجود سه 

 حسگر  فرکانس  رییتغ  تیحساس  نکهیااست. اول    تیچند جهت حائز اهم

 یها یژگیبا توجه به ابعاد و  ی ترک به عنوان هدف آشکارساز  مقابل   در

ص یتشخ  به  موضوع  نیا  و باشد    شتری فرکانس ب  کیتواند در   یترک م

 نکه یا  به  توجه  با  گرید  طرف  از.  کند  کمک  ترک   مشخصا   و  محل  بهتر

ترک    توانندی م  فرکانس   سه مشخصا   به  توجه   متفاوتی  را ییتغبا 

فاصله  باشند   داشته و  بعدی  دو  قابل   موقعیت  سطح  از  ترک  ی 

11 - relative humidity 

های تشدید  پردازش و تحلیل تواج اثر فرکانس  . آشکارسازی خواهد بود

شود. در این مقاله  خواهیم   مختل  برای اولین بار در این مقاله انجاج می

می دوج  و  اول  تشدید  فرکانس  تغییر  که   عمده  دید  طور  به  توانند 

تواند  فاصله ی  موقعیت دو بعدی ترک و تغییر فرکانس تشدید سوج می

برای ما مشخص کند.   ابتدا ساختار    در  ترک از سطح را   حسگرادامه 

  یو سپس عملکرد آن را در برابر ط  میکن  یم  یشده را معرف  یطراح

  .داد میقرار خواه یمورد بررس یسطح ریز ی هااز ترک یعیوس

 پیشنهادی حسگر ساختار   معرفی  .1

نشان داده شده است.   2مقاله در شکل  نیشده در ا یطراح حسگر

با شکاف    یمربع  SRR  ی از سه حلقه    حسگرهمانطور که مشخص است  

تاثیرگذار  در پارامتر    کی  ی اکاف لبه. عرض ششده است  لیتشک  ی البه

 است.   حسگر تشدید ی هافرکانس  تعیین 

 د ی مدار تشد   ک ی   صور    به   حسگر بکار رفته در ساختار    SRRسلول واحد   

LC  م عمل   ی  رابطه  توسط  آن   𝑓0  دیتشد  فرکانس  که  کندیساده 

 ش شود یم  انیب ریز معروف

𝒇𝟎 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑳𝑪
(1)  

اندوکتانس  Cو    L  که  ساختار سل  و خازن موثر سلول واحد هستند. 

ت یظرف   ودو حلقه    نیب  جیمنفرد و تزو  ی هااندوکتانس حلقه  لیعمدتا بدل

حلقه   نیمتقابل ب   یخازن  تیهر حلقه و ظرف  شکاف  لیدله  عمدتا ب  یخازن

 ها است.  

طول  ش  عبارتند از  دگری تشد  عملکرد  روی   بر  رگذاریتاث  ی از پارامترها   یبرخ

(، g)یشکاف داخل  عرض،  (t)حلقه  نوار  عرض،  SRR  (a)و عرض حلقه  

-پارامتر   نیا  ریمقاد .(d)  ها حلقه  نی ب   فاصله   و  (  𝑔𝑤  )ی ا شکاف لبه  عرض

 آورده شده است.  1در جدول   مقاله  نیا در شده ارائه ساختار ی برا اه
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 پیشنهادی حسگر ی پارامترهای ساختار: 1جدول

مقدار  پارامتر 

𝑎 2.02mm 

𝑡 0.2mm 

𝑑 0.1mm 

𝑔 0.5mm 

𝑔𝑙 0.4mm 

𝑤1 0.1mm 

𝑤2 0.3mm 

𝑤3 0.2mm 

𝑔𝑤1 0.1mm 

𝑔𝑤2 0.3mm 

𝑔𝑤3 0.5mm 

SRRساختار : 1 شکل

ن یاندوکتانس حلقه و همچن  شیحلقه منجر به افزا  عرض  و  طول  شیافزا

امر منجر    نیا  که  شودیم   فلز سطح    شیافزا  ل یدله  حلقه ب  خازنی  تیظرف

موجب   زین   حلقه  عرض  شیافزاشد.  خواهد  دیبه کاهش فرکانس تشد

 و   تر، ی وس   یسطح  ی هاانیجر  جادیا  لی دل   بهاندوکتانس حلقه     شیافزا

شکاف  عرض  شیافزا   ،گری.  از طرف دشودیم  دیکاهش  فرکانس تشد

.  شد  خواهد  تشدید  فرکانس  شیافزا   وحلقه    ت یظرف  کاهش  باعثحلقه  

ق یاز طر  شتریب  یساختار با جسم خارج  نیدر ا  حسگر  یهادانیم  جیتزو

لبه م  ی اشکاف  ا یانجاج  و  ب  نی شود  تغ   ریتاث  نی شتریشکاف  در  ر ییرا 

داشت.    تشدیدفرکانس    خازن   تواند یم  یخارج  جسموجود  خواهد 

فرکانس    دلامع و  حساس  تغییر را    تشدیدساختار   فرکانس    ت یدهد. 

تواند ترک با یاست که م  ادیز  ی به قدر  یبه جسم خارج  حسگر  دیتشد

 کند.  ی را آشکارساز متریلیابعاد کمتر از م

که بر   2ارائه شده در شکل    SRRسه    شامل ساختار    یادامه به بررس  در

휀𝑟با    Rogers RT Duroid  هیال   ری ز  ی رو = ضخامت    و  10.2

1.27mm  میپردازیاند م شده  یطراح   کرونیم  35  یمس   یفلزپوشان  با .

 ه یتغذ  یاهم  50  پیکرواستریخط ما  کیتوسط    یلیمستط  SRR  عناصر

 شوند. یم

SRR شامل سه ساختار: 2 شکل

0.1mm    ،0.3mm   ب یبه ترت  SRRرا در سه    ای لبه  ی شکاف ها   عرض

انجاج   HFSSدر نرج افزار    حسگرسازی  شبیه  .میریگیدر نظر م  0.5mmو  

انتقال ساختار را بر حسب فرکانس نشان   بیضر  ی اندازه  3شکل  شده و  

است    کهدهد. همانطور   یم فرکانس    حسگردر شکل مشخص  در سه 

7.72GHz  8.24 وGHz8.92وGHz  ر یتاث  یبررس  ی کند. برا  یم  تشدید 

بر حسب عرض   تشدیدسه فرکانس    را ییتغ  یمنحن  ،ی ا عرض شکاف لبه

نشان   6تا    4های  در شکلاول و دوج و سوج    ی ها  SRR  ی البه  ی هاشکاف

داده شده است.  
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 اندازه ضریب انتقال ساختار: 3 شکل

مشخص است تغییرا  عرض شکاف    6تا    4که در شکل های    طور همان

ای اول تاثیر عمده روی فرکانس تشدید اول و تغییرا  عرض شکاف  لبه

و سوج خواهد لبه اول  تشدید  های  فرکانس  روی  عمده  تاثیر  سوج  ای 

.داشت

 ی ابر حسب عرض شکاف لبه تشدید های فرکانس را ییتغ یمنحن: 4 شکل

SRR   اول 

 ی ابر حسب عرض شکاف لبه تشدید های فرکانس را ییتغ یمنحن: 5  شکل

SRR دوج   

 ی ابر حسب عرض شکاف لبه تشدید های فرکانس را ییتغ یمنحن:  6 شکل

SRR  سوج 

حضور یک سطح فلزی در مقابل حسگر: 7 شکل         

 سطح فلزیدر حضور  حسگرپاسخ فرکانسی : 8 شکل

های روی سطوز فلزی  حسگر مورد نظر قرار است برای آشکارسازی ترک

ابتدا عملکرد حسگر در حضور مورد استفاده قرار گیرد. به همین منظور 

پاسخ      8(. شکل  7)شکل    شودیک سطح فلزی بدون ترک بررسی می

ابعاد  با  آلومینیومی  جسم  یک  حضور  در  حسگر  فرکانسی 
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𝟏𝟐 × 𝟏 × 𝟏𝟎𝒎𝒎    فاصله ی در  لبه  0.1mmکه  قرار از  ی حسگر 

ی فرکانسدهد. با توجه به شکل کاهش قابل متحظهدارد را نشان می 

 تشدید دوج مشاهده می شود. 

 ترک تصویربرداری .2

رایب   ی شنهادیپ  حسگر  یابیارز  ی برا  HFSS  ی های سازهی ب شدر این بخش  

یک ترک    یومین یآلوم  در وسط سطحاست.   ترک انجاج شده  ی ربردار یتصو

S    مطابق شکل عمق    9شکل  می   1mmبه  با   حسگرگیریم.   درنظر 

یدر جهت عمود  1mm  ی هاو استپ  یدر جهت افق   3mm  ی هااستپ

  .کندی م شیرا پو سطح فلز

Sپویش جسم آلومینیومی دارای ترک به شکل  :9شکل

 تصویر دو بعدی ترک با استفاده از فرکانس اول :10 کلش

برای  به ترتیب فرکانس های تشدید اول تا سوج را    12تا    10شکل های  

بعدی نشان می ها موقعیت قالب شکل رنگی دو  ی مختل  حسگر در 

هد. همانطور که مشخص است مکان و شکل تقریبی ترک با استفاده  د

-اول بدست آمده است. این در حالی است که فرکانس  از فرکانس تشدید

های تشدید دوج و سوج  قدر  تفکیک مناسبی برای تشخیص شکل 

کنند.  ترک ایجاد نمی

 عدی ترک با استفاده از فرکانس دوجتصویر دو ب :11 شکل

سوجعدی ترک با استفاده از فرکانس تصویر دو ب :12 شکل

 ی سطح  ریز یها کتر ی آشکارساز  .4

های زیر سطحی از یک  رزیابی عملکرد حسگر در تشخیص ترکبرای ا

 صفحه   سطح  پوشش  ی برا  کرونیم  50  ضخامت   با  تفلون  نازک  هیال 

دید مستقیم چشم ترک را از    تواندیم  کهشود   ی استفاده میومینیآلوم

و عمق    21mmرابطه یک ترک مربعی با مساحت    در این  پنهان کند.

0.5mm  ی آلومینیومی بکار رفته و تاثیر ابعاد  در وسط صفحه(CDi  ) و

عملکرد    در(  LT)نی  وآن و همچنین ضخامت پوشش تفل  ( CDe)  عمق

ای مقادیر مختلفی که بر  2گیرد.  جدول  حسگر مورد بررسی قرار می 

الیه همچنین ضخامت  و  ترک  عمق  و  پوشش  ابعاد  نظر  ی  در  دهنده 

یکی از این پارامترها با ثابت  بار    دهد. هرگرفته شده است را نشان می

نتایج تغییرا  فرکانس های تشدید اول تا بودن بقیه تغییر می کند و 

بدون    سوج حالت  به  برای  نسبت  حسگر    4ترک  فواصل موقعیت  )با 

1mm نمایش داده شده است  15تا  13( در شکل های .
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پارامترهای ترک مقادیر ش 2لجدو

 ابعاد ترک 

(CDi) 
عمق ترک

(CDe)

ضخامت الیه رنگ

(LT)

0.5⨯0.5(mm2) 
0.5(mm) 0 

1⨯1(mm2) 1(mm) 50(µm) 

2⨯2(mm2) 2(mm) 125(µm) 

 
بر حسب   تشدید برای ابعاد مختل  ترک تغییرا  فرکانس: 13 شکل

  موقعیت حسگر

 
بر حسب  تشدید برای عمق ترک های متفاو  تغییرا  فرکانس: 14لشک

 گر موقعیت حس

 
بر  های الیه رنگ متفاو  تشدید برای ضخامت تغییرا  فرکانس :15 شکل

 حسب موقعیت حسگر 

تر شود تغییرا  مقدار زیاد وقتی ابعاد ترک ازیک 13با توجه به شکل  

در فرکانس های اول و دوج اتفاق می افتد. به عنوان مثال در ای عمده

.𝟎اینجا وقتی ابعاد ترک از   𝟓𝒎𝒎× 𝟎. 𝟓𝒎𝒎   𝟏به𝒎𝒎×

𝟏𝒎𝒎    افزایش یابد تغییرا  فرکانس های اول و دوج به شد  کاهش

×𝟐𝒎𝒎یابد و این کاهش حتی در افزایش ابعاد ترک به   می

𝟐𝒎𝒎 جالب اینجاست که در این حالت تغییرا  شود. مشاهده نمی

فرکانس سوج قابل متحظه نیست. بر این اسا  می توان گفت  

𝚫𝒇𝟏تغییرا  زیاد   + 𝚫𝒇𝟐  نسبی   با فرض ثابت بودن𝚫𝒇𝟑 تواند  می

 نشانه برای تغییرا  ابعاد ترک باشد.  

به توجه  با    تشدیدفرکانس    15تا    13  های شکل  با  تنها  تغییر  سوج 

ی ترک از دهنده یا به بیان دیگر تغییرا  فاصلهضخامت الیه پوشش  

ز جمله در سایر موارد ا  در حالیکهای داشته است  تغییرا  عمده  ،سطح

تغییرا  عمق و ابعاد ترک تغییرا  قابل متحظه ای ندارد. بر این اسا  

ی ترک از سطح یا تغیرا  ضخامت  ی فاصلهآوردن نقشهبرای بدست  

میالیه مکان  با  رنگ  تعیین  ی  کرد.  استفاده  سوج  فرکانس  از  توان 

های مختل  ازجمله صنای   ا  ضحامت الیه رنگ روی فلز در جاتغییر

تواند حائز اهمیت باشد.  خودروسازی می

رنگ ی تعیین ضخامت  الیه -5

ترک موقعیت برای  و  ابعاد  با عمق،  به حسگر،  ها  نسبت  مختل   های 

های  تواند تفکیک قابل توجهی روی فرکانس ی رنگ می ضخامت الیه

توان برای تعیین حدودی   تشدید حسگر ایجاد کند. از این موضوع می

های تشدید  مقادیر فرکانس  16گ استفاده کرد. شکل  ی رن ضخامت الیه

)بر  ترک که دارای ابعاد، عمق مختل  هستند  216حسگر برای حدود  

های متفاو  نسبت به حسگر قرار دارند  ( و در موقعیت2اسا  جدول  

ی پوشش دهنده در یک   مقدار ضخامت برای الیه   3با در نظر گرفتن  

همانطور که در این شکل مشخص است دهد.   نمودار سه بعدی نشان می

است. در این جا  های مختل  ایجاد شده تفکیک خوبی برای ضخامت

تصمیم می درخت  الگوریتم  یک  از  ضخامت   توان  تعیین  برای  گیری 

است   آورده شده  17ی رنگ استفاده کرد.  یکی از نتایج در شکل   الیه

اول و سوج    های تشدید تواند تفکیک ضخامت را براسا  فرکانس که می

های با شکل و ابعاد مختل  مواجه   انجاج دهد. از آنجا که در عمل با ترک

مختل   های  برای ضخامت  پیشنهادی  تفکیک حسگر  قابلیت  هستیم 

 ای را ایجاد کند.    تواند مزیت قابل متحظه می
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ترک مختل  از لحاظ ابعاد  216فرکانس های تشدید حسگر برای  :16شکل 

 ، عمق و ضخا  الیه ی پوشش دهنده و موقعیت نسبت به حسگر 

نمودار درختی بدست آمده برای تعیین ضخامت الیه ی رنگ با  :17 شکل

 های تشدید اول و سوج استفاده از فرکانس

گیری نتیجه -6

معرفی   SRRدر این مقاله یک حسگر با سه فرکانس تشدید مبتنی بر  

توان برای تعیین شکل ترک روی سطح فلز  شده است. از این حسگر می

-استفاده کرد. همچنین با توجه به رفتار متفاوتی که تغییرا  فرکانس

این  پارامترهای مختل  دارند،  برابر تغییر  تا سوج در  اول  های تشدید 

تری از ترک در اختیار قرار دهد. ارزیابی اند اطاعا  جام تو حسگر می

تشخی برای  الیهحسگر  حضور  )در  زیرسطحی  های  ترک  رنگ( ص  ی 

های تشدید اول و دوج  آمده،  فرکانسانجاج شد. با توجه به نتایج بدست  

فرکانس تشدید سوج در تعیین  بعدی ترک و    بیشتر در تعیین موقعیت دو

در انتها با    ی رنگ استفاده شود.سطح یا ضخامت الیهی ترک از  فاصله

کند و به   استفاده از تفکیکی که فرکانس های تشدید حسگر ایجاد می

تصمیم درخت  الگوریتم  ضخامت   کارگیری  تعیین  برای  روشی  گیری 

 ی پوشش دهنده ترک ارائه شد.   الیه
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های ناحیه  فناوری با  ک طرز ناهمگن  در این مقاله ی   —چکیده

و سلولیبیمحلی   ارتباطیقابلیتبه همراه    سیم  به    های  دستگاه 

. معماری فرض شده برای شبکه به صورتی ارائه شده است  دستگاه  

ایستگاه    توانند با اتصال مستقیم به یکمی  کاربراناست که در آن  

نقطه دسترسی   عنواندیگری که به  UEیا با اتصال از طریق    پایه

از  کند، خدما  تلفن همراعمل می BSه را دریافت و ترافیک را 

منتقل   بهینهنمایندسلولی  راستا  این  در  اتصال  .  های    UEسازی 

قرار    یموردبررسمختل  با هدف به حداقل رساندن توان انتقال کل  

منظور   بدین  است.  مانند  سازی  بهینه  ی هاروش گرفته  متفاوتی 

و راهبرد    ازدحاج خرا   یساز نهیبهو  جستجوی گرانشی    یساز نهیبه

ارائه    بیشینه هموار گیریو تصمیم  Qشده مبتنی بر یادگیری  توزی 

شده عتوه بر به دست آوردن عملکرد مشابه  شده است. راهبرد ارائه 

. ارددیافته، پیچیدگی محاسباتی کمتری نیز  انتقال   ازنظر کل توان

سلولی  هاشبکه مناب ،    شده  یتوزتخصیص     —دواژهیکل ی 

دستگاه ناهمگن،   به  دستگاه  ارتباط  جستجوی  قابلیت  الگوریتم   ،

.Qیادگیری  گرانشی،  

مقدمه  .1

سال دلیل  در  به  همراه  تلفن  داده  ترافیک  اخیر  های 

تلفن از  گسترده  چشمگیری  استفاده  افزایش  هوشمند  های 

فناوری و  فرکانسی  طی   است.  برای  داشته  موجود  های 

از داده نشبکه   .خواهند بودهای سلولی پاسخگوی این حجم 

12 Fifth Generation 
13 Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 
14 Macrocell 
15 Microcell 

روشازاین  معرفی  فناوریرو  و  استفاده  ها  برای  جدید  های 

کارآمدتر از مناب  ضروری است.

( پنجم  نسل  همراه  تلفن  برایG512شبکه  با   (  مقابله 

ی آن باید  ها طراحی شده است که درنتیجهحجم عظیم داده

منظور افزایش ظرفیت با افزایش کارایی در انرژی، طی  و به

های  روش.  [1 شود  های پیشرو پاسخ داده  هزینه، به چالش

شبکه اعمال  برای  شبکه  در  چندگانه  تقریباً   G5  دسترسی 

مانند  های فعلی  ثابت هستند. این بدین معنا است که فناوری

( متعامد  فرکانسی  تقسیم  چندگانه  (  OFDMA13دسترسی 

تا به  50  حداقل  کرد.  خواهند  کار  آینده  ترتیب،  این سال 

برنامهمی اتخاخ  با  به برطرف کردن  توان  اسا  شبکه  ای در 

G5 . ازآنجاکه ساختار سلولی [2]  نیازهای کاربران کمک کرد

باید   بنابراین  است،  سلولناهمگن  بزرگ هاشامل  ،  14ی 

متوسطهاسلول  سلول15ی  کو،  رله های  و  باشد.    16ها چک 

)ارتباطا    به دستگاه  الگوی    عنوانبه،  (D2D17دستگاه  یک 

تجهیزا  کاربر   بینارتباطی که امکان برقراری ارتباط مستقیم  

(UE   18ها)  سازد، توجه بسیاری را برای کمک به را فراهم می

وری انرژی و طی   منظور دستیابی به بهرههای سلولی بهشبکه 

شده مبتنی  از روش توزی  این مبحث  در  .  [3   جلب کرده است

یادگیری   چارچوب  بهماشین  بر  اجرای  برای  ابزاری  عنوان 

میبهینه  استفاده  اشودسازی،  در  هر  .  روش،  طور به  UEین 

16 Relay 
17 Device-to-Device 
18 User Equipment 

mailto:mahsamrezaei@yahoo.com
mailto:e.rashedi@
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( AP19)  نقطه دسترسیترین  گیرد مناسبمستقل تصمیم می

سلولی را بر اسا  تجربه قبلی خود در    (BS20)  ایستگاه پایه  یا

در این   .[4   های مختل  انتخاب کند  BSیا    APاز    استفاده

بهینه   یریکارگبهبا  مقاله،   گرانشی  سازی  روش  جستجوی 

(GSA21  )راهبرد یادگیری  توزی   و  بر  مبتنی  و    Qشده 

 23نا محدب یسازنه یبه ، مسئله22بیشینه هموار  گیریتصمیم

در ادامه، در بخش دوج مدل و معادال  مسئله   شود. حل می

سوج   بخش  در  است.  شده  روشسازنه یبهآورده  و  های  ی 

چهارج    مورداستفادهی  سازنه یبه بخش  در  است.  شده  آورده 

بیان می شود.    Qروش توزی  شده مبتنی بر روش یادگیری  

ی و بندجم  در بخش ششم    تیدرنهادر بخش پنجم نتایج و  

 آورده شده است. ی ریگجه ینت

مسئله  معادالت و مدل .2

A.  مدل مسئله 

در  که  دارد  وجود  سلولی  شبکه  یک  که  است  این  بر  فرض

را  ( فعلی  هوشمند  های گوشی  ، مثالعنوان به)  UE  هر  آن

اتصال  برقراری  برای  آن  از  و   کرده  تبدیل   APیک    به  توانیم

با  (WLAN24سیم )سیم با فناوری شبکه ناحیه محلی بیبی

مجموعه  صور   به  J  BS  مدل  این   در  . کرد  استفاده   ها   UE  سایر

 1, , JS S = سلولیفناوریبا،KUE که عنوانبهای

AP   مجموعه  با   کنندیم  فعالیت   ها   1, , KA A =  و

NUE     بدون نقشAP  صور   به 1, , NU u u=    نمایش

دراست.nRبرابرUEnuنرخ بیت موردنیاز    . شوندمی  داده

تا  ها   AP  یا   ها   BS  از  یعنی  25فروسو  جهت  در  ارتباط  مدل   این

UE  است  شده   فرض  ها.  AP  ترافیکارائه    بر  ها، عتوه  UE 

 داشته  را  خودشان  خدماتی   الزاما   است  ممکن  دیگر،   های

19 Access Point 
20 Base Station 
21 Gravitational Search Algorithm 
22 Softmax 
23 Non-convex 

برابر،APkA  برای  یازموردن  بیت  در این صور ، نرخ  .باشند

A,با  kR  شودیمدر نظر گرفته .

B.  ی بزرگ هاسلول ارتباط در 

26فرکانسی   بلوک  M  از  متشکل   JBS  که  است  آن   بر  فرض

 )اگر   UE N  به  توانندمی  که  کنندمی  عمل  ،B  باند  پهنای  با

 AP K  از  یکی  به  یا  (باشد  متصل  ها  BS  از  یکی  به  یماًمستق

فرکانسی    یهابلوک  میانگین  تعداد  یجه،درنت  . یابند  اختصاص

)BS  jSدر    یازموردن 1, , )j J=    به  خدما   ارائه  برای

UE ششودیمبیان  زیرصور  به  ها

(1) 
, ,

1
req, , ,

1 1, , , ,

N

A k k n nN K
n n

j n j k j

n kU n j A k j

R b R
R

M c a
r r

=

= =

+ 

=  + 


 

,n jcکهیدرصورتاست.دودوییصشاخیکUEnuبهBS

jSمقداراینباشدمتصل با برابر . شدخواهد1شاخص

k,باشد،متصلBS  jS  به  AP  kA  اگر  مشابه،طور  به ja

,  . دهدیم  اختصاص  خود  به  را  1  مقدار ,U n jrاستظرفیتی

فرکانسییکبهUE  nu  تخصیص  زمان  در  که BSازبلوک

jSدست ,. آیدمیبه ,A k jrاستظرفیتیAPkA صور در

فرکانسییمBS  jS  اتصال به بلوک یک در بهآنازتواند

.آورددست 

,RBبرابر با    BS  jS  در  بلوک فرکانسی  هر  انتقالی  توان jP

بلوک    هر  ظرفیت  ،27شانون  رابطه  گرفتن  نظر  در  با  .است

یعنیBSjS  و UE  nu  بین  ارتباط   در  فرکانسی  ،, ,U n jrرا

ش زد تخمین زیر صور به توانیم

24 Wireless local area network 
25 Downlink 
26 Resource Block 
27 Shannon 
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(2)

RB,

, ,

, , 2

, ,

log 1

j

U n j

U n j

N U n j

P

L
r B

P I

 
 
 = +
 +
 
 

       

, ,U n jL   بین  مسیر  تلفا  UE  nu   وBS  jS  شامل   که  است  

  . است  (29سایه   اثر )  28آراج  محوشدگی  و   فاصله  به   وابسته  تلفا 

N oP N B=   طی    چگالی  با   شده  گیریاندازه  نویز  توان  

30نویز   توان
oN است  ., ,U n jI  تداخل   متوسط  دهندهنشان 

  اتصال  صور   در  که است  بلوک فرکانسی   هر   در  یسلولدرون

UE nu به BS  jS،  درUE  nu شودیم حاصل. 

C.  ارتباطD2D 

مجموعه   از  UE  یک  و     مجموعه  از  AP  یک  بین  ارتباط

U،  ارتباطا   یفنّاور  D2D  آن  بر   فرض  .سازدیم  فراهم   را 

 AB  باند  پهنای  دارای  UE  و  AP  بین  D2D  ارتباط  که  است

ادامه،  .است ,  دستیابیقابل  بیت  نرخ  اگر  در  ,D k nr  از  باالتر  

 در  UE این برای تنها را هاداده AP باشد، nR  یازموردن مقدار

k,  زمان  طول n  ارسال   شود، یم  بیان   زیر   رابطهصور   به  که  

 . کرد خواهد

(3                       ),

, ,

min 1, n
k n

D k n

R

r


 
=   

 
 

ارائه   برای  AP  kAتوسط    که  متوسطی  توان  ترتیب،ینابه

A,  برابر  شودمی  منتقل UE  nu  به  سرویس k nP     .استAP 

 به  توجه  شود. بامی  فرض ثابت  که  است  AP  kA  انتقالی  توان

  با   است  فعال  AP  kAکه    یزمانمد   مجموع  شد،  گفته  آنچه

k شودمی بیان زیر رابطهصور  به و. 

 
28 Slow fading 

29 Shadowing 

(4                                                   )
, ,

1

N

k k n k n

n

b 
=

 =  

,آمده  دستبه  بیت  نرخ ,D k nr  بین  لینک  در  AP  kA   و  

UE nu ششودیم محاسبه زیر شکل به 

(5             ), ,

, , 2

, , ,

log 1

A

D k n

D k n A

N A D k n

P

L
r B

P I

 
 
 = +

+ 
 
 

 

,N A o AP N B=     برابر توان نویز درUE    و, ,D k nI   میانگین

سایر   طرف  از  که  است  فرکانس    APتداخلی  در  که  هایی 

 شود. یمایجاد    UE  nuکنند در  یمفعالیت    AP  kAیکسان با  

 سازیینهبه مسئله .3

 مرز  در  واق   باال  بسیار  موردنیاز  بیت  نرخ  اگر کاربران با

  زیادی   مقدار  به  شوند  متصل  BS  به  یماًمستق  سلول بزرگ  یک

  مقابل،   در  .شوندیم   نیازمند  توان  یجه،درنت  و   بلوک فرکانسی

این   اتصال  است  به  UEممکن    با   AP  یک  طریق  از  BS  ها 

 بیت  نرخ  میزان  همان  برای  تریکم  بهتر، توان  انتشار  شرایط

 از  استفاده  ی میاناموازنه   بنابراین،؛  ایجاد کند   BS  در  موردنیاز

  که  آیدیم  به وجود  D2D  ارتباط  و  ی بزرگهاسلول  در   مناب 

 .شودمی سازیبهینهمسئله  یک ایجاد به منجر

گرفته،بهینه  از  هدف صور     رساندن   حداقل  به  سازی 

 و  سازیبهینه مسئله    بنابراین؛  است  انتقالی  توان  کل   میانگین

  بیان  زیرصور   به  آن  برای  شده گرفته  نظر  در   هاییتمحدود

 ش شودیم

30 Noise power spectral density 
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( )

( )

, , , ,, TOT , RB, req, , ,

1

,

1

min min ,

                                                       

k n n j k n n j

J

b c b c j j k n n j

j

K

A k k n

k

P P M b c

P b

=

=


= 




+  







(6) 

s.t. 

(7          )
, ,

1 1

1, 1, ,
K J

k n n j

k j

b c n N
= =

+  =                         

(8                             )req, , 1, ,jM M j J =  

(9 ), , , , 1, , ; 1, ,D k n k n nr b R n N k K =  =  

(10        )
, ,

1

1, 1, ,
N

k k n k n

n

b k K
=

 =  =  

 سازی بهینهمسئله    یک(  10)  - (  6)  روابط  در   شدهیانمسئله ب

و  مسئله    منظوربه  .است  دودویی   غیرخطی   ی سازنهیبهحل 

  یادگیری  بر  مبتنیشده  ی توزغیرخطی از دو روش یعنی روش  

Q  استفاده می ادامه و روش جستجوی گرانشی  در  که  شود 

 شوند. توضیح داده می

A. روش جستجوی گرانشی 

ن قانون  د  وتن، یطبق  خره در جهان، خرا   به    گری هر  را 

را تشکیل   GSA  تمیاسا  الگورمهم    نی. اکندیخود جلب م

در نظر گرفته    ایعنوان اش، عوامل بهGSA  تمی. در الگوردهدیم

آن  شوندیم جرج  از  براو  آن  یریگاندازه  یها  ها  عملکرد 

م  اششودیاستفاده  اش  ای. همه  توده سنگ  ایبه سمت    ترنیبا 

حرکت   یبا سرعت کمتر  نیسنگ  یها. تودهکنندیحرکت م

 . [5  شوندیخوب شناخته م ی هاحل عنوان راهو به  کنندیم

B.  روش بهینه سازی ازدحام ذرات 

خرا   سازنه یبه  تمیالگور ازدحاج    داشتن  با (  PSO31)ی 

.  کندیم( کار  33)خرا    هاحلراه ( از  32ازدحاج  کی)  تیجمع  کی

 
31 Particle Swarm Optimization 
32 Swarm 

به توجه  با  موقع  خرا   همچن  تی بهترین  و  بهترین    نیخود 

جمعیت  تیموقع فضا  کل  حرکت    یدر  .  کنندیمجستجو، 

، حرکا   شوندیمکش     افتهیبهبود  یهاتیموقع  کهیهنگام 

خرا    اشوندیم  روزبه جمعیت  تا    شودیمتکرار    ندیفرا  نی. 

 . [6  کش  شود  بخشتیرضا حلراه کی تیدرنها

 Q یادگیری روش بر مبتنی شدهیع توز روش .4

  . [7   است  Q  روش یادگیری  بر  مبتنی  شدهتوزی    روش

  از   استفاده  هنگاج  در  را  خود  تجربه  از  رکورد  یک UE  nu  هر

,kA  (1های    AP  از  یک  هر ,k K=  مقدار در   )

AP, ( )nQ k    و تجربه استفاده خود از هر یک ازBS    هایjS 

(1, ,j J=   مقدار در  را   )BS, ( )nQ j   طبق و  خخیره 

 نمایدش یم یروزرسانبهمعادال  زیر  

(11         )AP, AP, AP,( ) (1 ) ( ) ( )n n nQ k Q k W k  − +  

(12         )BS, BS, BS,( ) (1 ) ( ) ( )n n nQ j Q j W j  − +  

(0,1)     و یادگیری  ,APنرخ  ( )nW k    وBS, ( )nW j  به  

 BS  jS  یا  AP  kA  از  استفاده  از  ناشی   های پاداش  ترتیب

 .هستند

A.  محاسبه پاداش 

, ,k n jP  توان  BS  jS   ترافیک  تحویل  برای  یافتهاختصاص 

UE nu بین ارتباط طریق از BS  jS و AP kA است. 

(13                           ), , RB, , ,k n j j k n jP P M=  

, ,k n jM   یازموردنفرکانسی    ی هابلوک  تعداد  UE  nu در  BS  

jS این اتصال هنگاج در UE طریق  از AP kA است. 

33 Particle 
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(14                                                   )
, ,

, ,

n
k n j

A k j

R
M

r
= 

 UE  nu  اتصال  زمان  در  پاداش  تاب   شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با

 ششودمی تعری  زیرصور  به AP kA به

(15)

, , ,AP,

max,

ˆ0,  if 

( )
1 , صورت   ن ير اي در غ

n n

A k n k n jn

A j

r R

P PW k

P P






 += 
− +

 

max, jP  توان    حداکثرBS  jS  صور   به  که   است

max, RB,j jP M P=  شودیم محاسبه . 

 UE  nuبه    شدهدادهاختصاص    BS  jS  انتقالی  توان

 شود.یمزیر محاسبه  صور به

(16                                            ), RB, ,n j j n jP P M=  

,n jM  فرکانسیهابلوک  تعداد  برای  BS  jS  موردنیاز  ی 

 .است UE nu الزاما  کردن برآورده

(17                                                     ),

, ,

n
n j

U n j

R
M

r
= 

  تاب    است  متصل  BS  jS  به  UE  که  زمانی   اسا ،  این  بر

 ششودمی تعری  زیرصور  به پاداش

(18  )

,BS,

max,

ˆ0,  if 

( )
1 , صورت   ن ير اي در غ

n n

n jn

j

r R

PW j

P




= 
−



 

 کارلو مونت سازییهشب .5

مسئله    منظوربه عددی   یسازه یشباز    یسازنه یبهحل 

کل توان انتقالی نسبت    1. شکل  شودیم استفاده    کارلومونت

ی اشبکهها را برای  UEتوسط  شدهگرفتهبه تعداد تصمیما  

یک   روش    APعدد    4و    UEعدد    BS  ،6با  از  استفاده  با  و 

یادگیری    GSAی  سازنه یبه تعداد کندیممقایسه    Qو    کل   . 

 الگوریتم   زیرا  است  گراییهم  معیار  دهندهنشان  تصمیما 

  توسط  جدید   تصمیما   کهطور  همان  را  بهینه  حلراه  یجتدربه

UE  2شکل   .آموزدیم  شوند،می  گرفته  مختل   های 

اجرای برنامه   زمانمد   ازنظر  را  شدهگرفته  نظر  در  راهبردهای

ی سازنهیبهی  هاتمیالگورها برای    UE  تعداد   از  تابعی عنوان  به  و

 1۰۰۰۰ مجموع برای آزمایش هر . کندیم متفاو  مقایسه

  روش با شدهمشاهده نتایج  . شودمی  اجراعضو    30و    مرحله

  کاهش   GSAی  سازنه یبه  روش   به  نسبت  Q  یادگیری

برنامه  زمانمد   توجهقابل با    اجرای  جواب   یگرائهمرا  به 

نشان   میان    .دهدیممشابه  از  ادامه  ی  هاتم یالگوردر 

تعداد  PSOالگوریتم    ی،سازنه یبه جواب   با  و  یکسان  تکرار 

برای تماج   اجرای ترکم  زمانمد   ها تمیالگورمشابه  را در  ی 

تآوردیم  به دستبرنامه   است که  حالی  در  این  این  .  رکیب 

مرسوج   وراثتی  الگوریتم  با  تعداد    تواندیم [8 الگوریتم  در 

الگوریتم  ترکمی  تکرارها به  نسبت  بهینه   جواببه    PSOی 

 دست یابد. 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

24 
 

توسط   شدهگرفتهکل توان انتقالی نسبت به تعداد تصمیما   :1شکل 

UE .ها 

زمان اجراي برنامه به ازاي كاربران مختلف.  :2شکل   

 گیری نتیجه .6

ا به  مقاله   نی در   نیی تع  یبرا   GSA  ی سازنهی روش 

برا  نهی گز  نی ترراحت  حداقل    UEهر    ی اتصال  به  هدف  با 

شد ارائه  انتقالي  توان  کل  است رساندن  روش  همچنین    . ه 

هموار    نه ی شی ب   یری گمی و تصم  Q  ی ری ادگی بر    یمبتن   شدهعی توز

است.    شدهگرفته طرح، در نظر    یاجرا   ی برا  یعنوان ابزاربه

  ی برا  UEهر    ازآنجاکهو    شدهع ی توز  تی این روش با توجه به ماه

  ی هااست، نسبت به روش   یفقط به تجربه خود متک  یری گمی تصم

  BSها،    APهمه    رفتنرا با در نظر گ   یسازنه ی متمرکز که به

 دارد  یکمتر یدگ ی چی ، پ دهندی ها انجام م UEها و 
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همپهن   یهاجاخب   یطراح   —چکیده   ی دارا  شهیباند 

بوده است. از    یسازاده یاز جمله مشکت  در ساخت و پ  ییهاچالش 

  ا یدر سطح و    شدههیبودن فراماده تعب  هیمشکت  چندال  نیجمله ا

از جاخب  نیا  یطراح  یدگیچیپ  کیمقاله    نیها است. در ادست 

و    یمربعقهشکل حلگرافن به   هیجاخب فراماده با جذب کامل بر پا

شده است.    یارائه و بررس  درجه در باند تراهرتز45مرب  با چرخش  

ز  نیا  یطراحدر   عنوان  به  طت  از  عا  هیرالیساختار  و    ق یرسانا 

جداکننده استفاده    ه یرالی(  به عنوان ز2SiO)  دیاکسید  میسیلیس

جذب    یدارا  THz   2.94تا  1.63جاخب در فرکانس    نیشده است. ا

درصد    90  یباند جذب باال  یپهنا   یدرصد است و به عبارت  90  یباال

با برابر  مزا  THz   1.3آن  ب  نیا   تیست.  به  نسبت    شتر یساختار 

اپهن   یساختارها  در  مشابه  ا  نیباند  که  قابل  نیاست    ت یساختار 

و    باشدیگرافن م  هیال  کیتنها    یدارا  رایدارد ز  یترساخت آسان 

  ک یشده  دارد. جاخب ارائه   یانسبتا ساده   یطراح  یگرافن  هیال  نیا

فرکانس جذب آن را بدون   توانیم  رایز  استپذیر  یمساختار تنظ

تغ  یساختار   را ییتغ  جادیا با  فرم  رییتنها  )  یسطح  (،  cµگرافن 

برا  رییتغ عتوه  جا  نیداد.  آن  ارائه  ییاز  جاخب  طراحکه    ی شده 

حسا  بوده و نسبت    ریغ  یموج تابش  ونیزاسیدارد، به پتر  یمتقارن

درجه از تحمل نسبتا    45تا    0در بازه    زیتابش ن  هیزاو  را ییبه تغ

    ینوز  هیبر پا  زیساختار ن  نیجذب ا  زجیبرخوردار است. مکان  ییباال

تمام  یبررس  یکیالکتر  دانیم است.  که   یاتیخصوص  یشده 

  ر ینظ  ییکاربردها  یجاخب را برا  نیشده به همراه دارد اارائه جاخب 

 . سازدیم  ناسبم  اری بس  یبردار  ریتصو  و  سنجش

فراماده،    پذیر،تنظیمباند،  پهن    —واژه  کلید کامل  جاخب 

 غیرحسا  به پتریزاسیون، فرکانس تراهرتز، گرافن. 

 مقدمه     .1

ابزار و  یکه اساتفاده از فرامواد در سااخت و طراح ییجااز آن

حوزه شااده اساات،   نیا  شاارفتیباند تراهرتز باعث پ   زا یتجه

باه فرامواد دارناد.   یاحوزه توجاه قاابال متحظاه  نیمحققاان ا

مواد   ا یخصااوصاا  رییهسااتند که با تغ  یفرامواد مواد مرکب

  یات یوصابا خصا  یبه مواد  دنیبه منظور رسا عتیموجود در طب

 نیا  یدارا عتیکه مواد موجود در طب  ند،یآیدسات مبه  خاص

  قی از طر  تواننادی. فرامواد م[1]  ساااتنادین  ا یاخصاااوصااا

  یحاذف امواج نااخواساااتاه برا   ایا و  شیجاذب، افزا لترکردن،یف

با   توانیبه کار گرفته شاوند. م یسایکنترل امواج الکترومغناط

دقا  یدساااتاکااار و  ماواد    قیاماخاتصااار  فاراماواد،  ساااااخاتااار 

کرد. فرامواد    میها را تنظدهنده آن  لیتشااک سیالکترومغناط

 بیو ضار  یمصانوع   سیمغناط  رینظ یرفتارها و خواصا  یدارا

مواد نور را   نیا  یعنی؛   [2]نور در خود هساتند  یشاکسات منف

 .  کنندیمنکسر م  یدر جهت مخال  مواد عاد

 کدانیزیف،  وستگوبار توسط    نیاول  ینوع از مواد برا  نیوجود ا

فرامواد    وستگومورد بحث قرار گرفت.   1967در سال    ی،روس

کرد تا ثابت    یدسات چپ معرف تیبا خاصا یرا به عنوان مواد

 ،یکیالکتر  یهاادانیاباا اساااتفااده از م  تواننادیمواد م  نیکناد ا

بردارهااا  یسااایمغناااط  یهااادانیاام امواج  یو  ثاااباات    فاااز 

با   ساهیدسات چپ را در مقا  تیبا خصاوصا یسایالکترومغناط

سای کنند.    جادیمعروف به مواد دسات راسات ا  یمواد معمول

ه گذشات  [3   چپ  درباره مواد دسات گوساالاز مقاله و  پس  ساال

 نی. اشدسااخته   شاگاهیدر آزما چپ ماده دساتفرا نیتا اول بود

انجاج شااد. در سااال  شو همکاران  تیتوسااط اساام  شیآزما

مواد  نیسااخت ا  یبرا  یو همکارانش از پندر  تیاسام 2000

شاکسات شاامل   بی، ضاردیدانیکه م طورمانالهاج گرفتند. ه

 (μ) یسایمغناط  یری( و نفوخپذε) یکیالکتر  تیدو پارامتر هدا

 εبا    ییکرد، سااختارها  یمعرف  یکه پندر  هایی. سااختاراسات

اسات  یمنف μ،  مثبت εنازک و   میمثبت به ناج سا μ ی ومنف

و همکارانش   تیشود. اسمیم  دهینام که رزوناتور حلقه شکاف

ها توانسااتند  آن بیدو ساااختار الهاج گرفتند و با ترک نیاز ا

از    یکیکنند.   دیتول  شااگاهیرا در آزما چپ مواد دساات نیاول

mailto:a.norouzi@semnan.ac.ir
mailto:prezaei@semnan.ac.ir


 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

26 
 

 هاساااختارها طول موج کوتاهتر آن  نیا  یهایژگیو  نیترمهم

  ی کی  گذارد.یم  ریت ث یسایامواج الکترومغناط روی  سات که برا

  ه منظورها بآنتن یسااااخت و طراح در فرامواد  یاز کاربردها

نشااان   یشااگاهیآزما جی. نتا [4]ها اسااتبهبود عملکرد آنتن

دهناد.  یم  شیمواد قادر  تاابش آنتن را افزافرادهاد کاه  یم

ها،  آنتن یدر سااخت و طراح  فرامواد، اساتفاده از نیعتوه بر ا

 .   [5]ددهیآنتن را کاهش م  یاندازه کل

  خود، گرافن با توجه به خواص منحصار به فرد  فرامواد نیدر ب

 تیابااال و هادا  یی، رسااااناای بودن، دوبعادوچاکماانناد انادازه ک

و   [7 ,6]هاا  آنتن  یسااااخات و طراح  ناهیدر زم  میقاابال تنظ

 یساایالکترومغناط  شاایلدهایمتناوب، از جمله    یساااختارها

جااخب[8] حساااگرهاا  [9]  یسااایالکترومغنااط  یهاا،   یو 

بار  نیگرافن اول اسات.کاربردی   اریبسا  [10] یسایالکترومغناط

در دانشاگاه منچساتر   2004در ساال    و نووسالوف  مایتوساط گ

  ی وندهایاده است که از شکستن پ مفرا  کیساخته شد. گرافن  

ضاخامت  یگرافن دارا ور نیسااخته شاده اسات. از ا   یتیگراف

  ی فرامااده دوبعاد  کیاباه عنوان    نیاتم اسااات و بناابرا  کیا

اسات که گرافن  نکته قابل توجه این.  [11]شاود  یشاناخته م

 .[12]است  تا کنون نیز  کش  شدهی  ماده نیتریقو

طور کاه اشااااره شاااد فرامواد در سااااخات و طراحی  هماان 

های الکترومغناطیسای کاربردی هساتند؛ که به عبارتی  جاخب

توان گفت گرافن در میان این فرامواد بیشااترین کاربرد را  می

ی سااختارهایی  سایالکترومغناط  یهاجاخب در این حوزه دارد.

 انتقاال تاابش  وباازتااب    هساااتناد کاه باه منظور جلوگیری از

ها  جاخب نی. ااندی طراحی و ساااخته شاادهساایالکترومغناط

ی متفااوتی  فرکاانسااا  هاایرا در بااناد  یسااایتاابش الکترومغنااط

باانادهاای جاذب   [14]تراهرتز    و  [13]  ویکروویماا  همچون 

   .کنندیم

  از طریقگرافن را   ییایمیشاا  لیتوان پتانساایکه م  ییاز آنجا

،  [15]  ادد  رییتغ  ییایامیشااا  ناگیدوپ   ایا  یخاارج  ولتااژ  ا یاباا

پذیر کنترل  پتریزاسایونبا    ییهاآنتن سااختو   یامکان طراح

باا اساااتفااده از   [17] میقاابال تنظ  یهااجااخب نیو همچن  [16]

به دو نوع جاخب   یها به طور کلفراماده وجود دارد. جاخب  نیا

 می( تقساتشادید  یهاجاخب[ )19  کیبار  باندو    [18]باند  پهن

  یو سااااخت خود دارا  یکه در طراح  ییهاشاااوند. جاخبیم

اسات به عنوان   100به   کیها نزدهساتند و جذب آن فرامواد

 در.  [20]د  شاااونایمشااانااختاه  هاای کاامال فرامااده  جااخب

به   تی، عدج حساااسااباالجاخب، عتوه بر جذب  یساااختارها

طراحی  با    این ویژگی که ؛مهم اسات اریبسا زین  پتریزاسایون

 . یافتنی استدست متقارن به صور  ساختار

دارای  کنند  یتراهرتز کار م  یکه در باند فرکانساا  ییهاجاخب

 و  یربرداری، تصاوسانجش، صیمانند تشاخ یادیز  یکاربردها

  تی مانند عدج حسااسا  ییهایژگی. و[22 ,21]باشاند  می  رهیغ 

  تابش  هیزاوتغییر و تحمل باال در برابر   [23]  پتریزاساایونبه 

ی مختلف یکاربردها  یشود که جاخب برایم  سببباشد،   [24]

   منعط  باشد.

شاااده  بااناد ارائاهدر این مقاالاه، یاک جااخب فرامااده کاامال پهن

این سااختار در  دهد کهساازی نشاان میاسات. نتایج شابیه

درصااد  90دارای جذب باالی    THz  2.94تا 1.63فرکانس  

درصاااد در   90باه عباارتی پهناای بااناد جاذب بااالی    اسااات.

جاخب پهن در  .اسااتتراهرتز    1.31شااده برابر  ارائه  ساااختار

پهن   یمقاله، بر ختف اکثر جاخب ها نیباند ارائه شاااده در ا

شاده اسات؛  اساتفاده در طراحی  گرافن   هیال  کیباند، تنها از  

تر از  تر و مقرون به صاارفهساااختار را آسااان نیکه ساااخت ا

 .  سازدمید وافرام  هیالچندپهن باند با    یساختارها

 کی،  از جنس طت  رساااانا هیالزیر کیسااااختار شاااامل   نیا

 میسااایلیسااا  از جنس  کیاالکتریدهناده دفااصااالاه  زیرالیاه

درجه و  45ی با چرخش گرافنمرب    کی  ،SiO)2 (دیاکسااید

باه   شااادهارائاهسااااختاار    .اساااتگرافنی    مربعیحلقاه  یاک  

  هی زاو  را ییو و نساابت به تغپتریزاساایون حسااا  نیساات 

  یی درجاه از تحمال نسااابتاا بااال  45تاا    0در باازه    زیتاابش ن

  ی هایژگیو و  یسااازهیشااب  جیبرخوردار اساات. با توجه به نتا

، جشسااان  یکاربردها  یجاخب برا نی، اشااادهارائهسااااختار  

 مناسب است. اریبس یسنج  یو ط یربرداریتصو

 جاذب  ساختار طراحی .2

)ال ( مشاااخص اسااات، جااخب   1طور کاه در شاااکال  هماان

 1شاکل طور که در الیه اسات. همانشاده یک جاخب ساهارائه

)ب( مشاااهده میکنید، الیه رسااانا زیرین این ساااختار  یک 

اسات و ضاخامت این  P=43 µm مکعب با طول و عمق برابر با

طور که در شاکل  . همانµm1T 0.3=زیرالیه نیز برابر اسات با  
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( Auنشاان داده شاده اسات، جنس این زیرالیه از طت )  )پ( 1

 است.  S/m 7= 4.1×10Auσ [25]با رسانایی برابر با  

و   P=43 µmالیاه میاانی نیز مکعبی باا طول و عمق برابر باا  

)ب( و  1که به ترتیب در شاکل  µm2T 17=ضاخامتی برابر با  

)پ( قابل مشااهده اسات. همچنین نمای کناری سااختار که 

دهد که جنس شااده اساات نشااان می)پ( ارائه 1  در شااکل

 میسااایلیساااالکتریاک این الیاه جاداکنناده طت و گرافن،  دی

rϵ =ی برابر با  نسااب یکیالکتر  ( با گذردهی2SiO)  دیاکسااید

طور که در قساامت مقدمه خکر شااد،  اساات. همان  [26] 3.9

طور که گرافن یک ماده دو بعدی اسات. در این سااختار همان

)ب( مشاخص اسات، گرافن دوبعدی به شاکل یک  1در شاکل  

درجاه در مرکز و همچنین یاک حلقاه    45مرب  باا چرخش  

شاده را احاطه  مربعی شاکل، که دور تا دور این مرب  چرخیده

تعبیه شاده اسات؛   دیاکساید  میسایلیساه کرده اسات، روی الی

، طول اضتع حلقه  X=18 µmطول ضل  مرب  مرکزی برابر با 

و عرض این   38µm1L  ،=29µm2L=مربعی شاااکال برابر باا  

382L -1W= (L) =2/(- 4.5 =2/(29حلقه نیز برابر اسااات با  

µm ب( کامت مشهود است. 1شکل  که در( 

 

 
 )ال (

 
 )ب( 

 

 
 )پ( 

بعدی )ب( ابعاد سااختار از  های واحد از نمای ساه)ال ( سالول  :1شککل  

 ها از نمای کناری.نمای دوبعدی )پ( ضخامت و جنس زیرالیه

 سازیشبیه نتایج .3

  CST Studio Suiteافزار  نرجدر    جاخب  سازی ساختارشبیه

 شده است.   ( انجاجT= 300 Kو در دمای اتاق )

 )ال ( 

 )ب(

)ب( و    TMو    TE  مد  طی  جذب ساختار برای )ال ( دو  :2شکل  

( با زمان آرامش ثابت  cµمقادیر مختل  پتانسل شیمیایی گرافن )

 . τ= 0.1 psگرافن برابر با  

و زمان آرامش گرافن برای این ساختار به   یپتانسیل شیمیای

در نظر گرفته شده است.     psτ= 0.1  و  eVcµ 1.1 =ترتیب برابر با  

نشان    TMو    TE  مدطی  جذب ساختار را برای هر دو    2شکل  

همان می ساختار  دهد؛  این  جذب  است،  مشخص  که  در  طور 
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رسد؛ به  درصد می   90به باالی    THz   2.94تا  THz   1.63فرکانس

باالی  عبارتی می باند جذب  پهنای  این    90توان گفت که  درصد 

)ب( نیز طی  جذب این    2شکل    .THz   1.31ساختار برابر است با

نشان   گرافن  شیمیایی  پتانسیل  مختل   مقادیر  برای  را  ساختار 

،  طور که پیداست با تغییر پتانسل شیمیایی گرافندهد. همانمی

توان گفت که ساختار  کند؛ در نتیجه میفرکانس جذب تغییر می

توان فرکانس جذب  پذیر است زیرا میشده یک ساختار تنظیمارائه 

برای کاربرد مورد نظر   ایجاد تغییرا  ساختاری،  نیاز به  را، بدون 

 تغییر داد.

  ی ا یزوا  تحتجذب    یها یط  دهدکهنشان می )ال (   3شکل  

تغییری پتریزاسیون    مختل  و  هستند  منطبق  هم  روی  کامت 

کهنمی درمیابیم  نتیجه  در  به    شدهارائه ساختار    کنند؛  نسبت 

  3، همانطور که در شکل نی. عتوه بر اپتریزاسیون حسا  نیست

  وایای زرا تحت    نسبتا باالیی)ب( نشان داده شده است، سازه تحمل  

 . دهدنشان میاز خود  درجه    45تا    صفردر محدوده    مختل  تابش

 )ال ( 

 )ب(

طی  جذب ساختار تحت )ال ( زوایای مختل     :3شکل  

 )ب( و زوایای مختل  تابش.   پتریزاسیون

در شکل  نکته با    4ای که  که  است  این  است  مشاهده  قابل 

( یا به عبارتی با نزدیک شدن Wافزایش عرض حلقه مربعی شکل )

با پهنای  مرکزی  مرب   به  شکل  مربعی  باالی  حلقه  جذب    90ند 

یابد.  درصد افزایش یافته و در مقابل میزان جذب کمی کاهش می

شود که عکس این مسئله این نکته دریافت می  4به عتوه از شکل  

نیز صادق است و با کاهش عرض حلقه مربعی و دور شدن آن از  

باند   پهنای  عوض  در  و  یافته  افزایش  میزان جذب  مرکزی،  مرب  

باالی   باعث  د ساختار کاهش می درص  90جذب  ویژگی  این  یابد. 

از  می میزان جذب  که  کاربردهایی  برای  را  ساختار  بتوان  تا  شود 

 پهنای باند جذب اهمیت بیشتری دارد و یا بالعکس طراحی  نمود. 

 

طی  جذب ساختار برای مقادیر مختل  عرض حلقه  : 4شکل  

 (. Wشکل )مربعی 

 مقایسه  و بحث .4

ر را براسا  توزی  میدان الکتریکی  جذب ساختامکانیزج    5شکل  

می در شکل  نشان  از    5دهد. همان طور که  است  )ب( مشخص 

فرکانسآن در  که  بیشترین    THz 2.61 جایی  به  ساختار  جذب 

خود می  99)باالی    میزان  میدان  درصد(  توزی   شد   رسد، 

  5های مرب  مرکزی زیاد است. اما در شکل  الکتریکی روی گوشه 

نشان    THz   1.63توزی  میدان الکتریکی را در فرکانس که  ) )ال 

دهد، این نکته مشخص است که شد  توزی  میدان نسبت به  می

فرکانس در  میدان  توزی   زیرا   THz 2.61 شد   است   کمتر 

  THz 2.61طور که به آن اشاره شد، میزان جذب در فرکانس  همان

  90ان  این میز   THz   1.63درصد است که در فرکانس   99باالی  

می دریافت  نکته  این  است. همچنین  حلقه  درصد  وجود  شود که 

مربعی به باال رفتن میزان جذب و بیشتر شدن پهنای باند جذب  

 کند.کمک می

پهن  ساختار  شد  گفته  که  ارائه همانطور  پتریزاسیون  باند  به  شده 

به تغییرا  زاویه تابش در     حسا  نیست و تحمل باالیی نسبت

دهد. ساخت اکثر ساختارهای  رجه از خود نشان مید 45تا  0بازه 
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باند دشوار است و مقرون به صرفه نیست زیرا در بیشتر  جاخب پهن 

پهن  جاخب  ارائه ساختارهای  استفاده  باند  فراماده  چندالیه  از  شده 

شده است و عتوه بر این، طراحی آن دسته از ساختارهایی که از 

ده است، معموال پیچیده است.  یک الیه فراماده در آن ها استفاده ش 

آن از  ارائه بنابراین  ساختار  که  طراحی  جایی  مقاله،   این  در  شده 

ای دارد و در طراحی آن تنها از یک الیه گرافن استفاده شده  ساده 

آسان  ساخت  قابلیت  صرفهاست،  به  مقرون  و  به تر  نسبت  تری 

 باند مشابه دارد.  ساختارهای پهن 

های  شده در این مقاله، از نظر ویژگی ارائه   ساختار  1در جدول         

شده در  خکرشده در این بخش، با برخی از ساختارهای مشابه ارائه 

اخیرسال  است.    های  شده    جاخب   ساختاری  یهایژگیومقایسه 

تصوسنجش  ی کاربردها   یبرا را    آنشده،  ارائه  و    یربردار ی، 

 . سازدمیمناسب    اریبس  یسنج یط

 

 )ال ( 

 ب()

  TE( تحت تابش نرمال   real(EZتوزی  میدان الکتریکی )): 5شکل 

 . تراهرتز   2.61)ب(تراهرتز     1.63های )ال (در فرکانس 

ساختار جاخب مقاال  مختل  با  خصوصیا   سه یمقا  :1جدول 

 . مقاله نی ساختار جاخب ارائه شده در ا خصوصیا  

 ویژگی     

 مرجع

پیکربندی  
 فراماده

حساسیت به 
 پالریزاسیون 

پهنای باند 
جذب باالی 

 درصد  90

 غیرحسا   تک الیه [27]

0.83 THz 

( 2.47-1.64  

THz) 

 غیرحسا   چندالیه  [28]

2 THz  تقریبا 

( 9.4-7.4  

THz) 

 غیرحسا   چندالیه  [29]

0.288 THz 

( -1.26

.5481  THz) 

 حسا   چند الیه  [30]

0.84 THz 

( 2.08-1.24  

THz) 

 جاذب  

 پیشنهادی 
 غیرحساس  تک الیه 

1.31 THz 

( 2.94-1.63  

THz) 

 گیری نتیجه .5
ارائه  به  ساختار  مقرون  و  آسان  ساخت  قابلیت  مقاله  این  در  شده 

باند مشابه دارد زیرا تنها  تری نسبت به بیشتر ساختارهای پهن صرفه

است و در عین حال  شده از یک الیه فراماده گرافن در آن استفاده  

درصد این ساختار    90دارد. پهنای باند جذب باالی  طراحی ساده 

پذیر است  است. این ساختار یک ساختار تنظیم  THz   1.31برابر با

می تغییرا   و  ایجاد  به  نیاز  بدون  را،  آن  جذب  فرکانس  توان 

، با تغییر پتانسل شیمیایی گرافن تغییر داد. این جاخب به  ساختاری 

زاویه پ تغییر  به  باالیی  نسبتا  و تحمل  نیست  تریزاسیون حسا  

درجه دارد. خصوصیاتی که ساختار ارائه    45تابش در بازه صفر تا  

،  سنجش   یکاربردها   یبراشده دارد، باعث شده است که این ساختار  

 . باشد  مناسب  اریبس  یسنج یو ط  یربرداریتصو

 تشکر و قدردانی 
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های پالس مدوله شده به کمک یک  در این مقاله، نویز سیگنال    —چکیده

گردد. شبکه پیشنهادی با  شبکه عصبی مصنوعی کانولوشنی عمیق حذف می 

سیگنال  زمانی  اختتف  تخمین  دقت  بهبود  توانایی  خود  خوب  های  عملکرد 

دریافتی پس از حذف نویز را دارا است. نتایج تخمین بعد از حذف نویز با روش  

و همچنین با متک قرار داردن    SNRدهد که میزان بهبود  نشان می   مذکور

بل نسبت به روش مرسوج  دسی 15های کمتر از  SNRانحراف معیار خطا در  

    بسته موجک به نتایج بهتری دست یافته است.

، تخمین خطا،  حذف نویزمکان یابی، اختتف زمان ورود،     —واژه  کلید

 تبدیل موجک. رمزنگار عمیق،   شبکه خود

 مقدمه  .1

اسااتفاده از  موقعیت دقیق هدف،  به دساات آوردن های یکی از راه

 ای اسات. ی آرایه( در یک گیرنده34TDOAاختتف زمان ورود سایگنال )

هاا بااعاث بروز خطاا گیری در گیرنادهوجود نویز در محیط و خطاای انادازه

شاااود. به بیان دیگر در رادارهای پسااایو از در تخمین تاخیر زمانی می

TDOA [1]شود  برای تخمین تاخیر زمانی استفاده می. 

 پیشنهادی  وشر تشریح .2

A. یابی  مکانTDOA 

آنها مشاخص  تیاز حساگرها که موقع  یبر اساا  گروه  یابیمکان

مورد مطالعه قرار  گنالیپردازش سا قا یاسات، به طور گساترده در تحق

از جمله شاابکه   یرنظامیو غ   ینظام  یها نهی[ و در زم2گرفته اساات  

به کار گرفته شاده   رهیو غ   ی، رادار، ناوبرمیسا  یحساگر، ارتباطا  ب  یها

 
34 Time Difference of Arrival 

  ف زمان ورود ساایگنال اختت  معموالً شااامل  یابیکانم  یهااساات. روش

(TDOA)اختتف فرکانس ورود ،  (FDOA)  ،ورود  هیزاو  (AOA)  فتیش  ای 

 [.3داپلر است  

توان با اساتفاده  ی، مTDOAبر   یمبتن  ابی تیموقع ساتمیسا  کیدر 

مختل ، مکان   یبه حسااگرها  گنالیاز محاساابه اختتف زمان ورود ساا

  ا ی  یاز معادال  هذلول  یا، مجموعهبیترت نیهدف را محاسابه کرد. به ا

مختصااا    توانیکه با حل معادال  فوق م  دیآ  یبدساات م دیپربولوئیه

 اریبساا  تیباال حساااساا (SNR) زیبه نو گنالیساا ت. نساابافتیهدف را  

شود.  یتر مکان مقیدق  نیدهد که منجر به تخم یم  ستمیرا به س  یخوب

بااناد کوچاک   یاز پهناا  ینااشااا  نییبااالتر دقات پاا  SNR،  نیعتوه بر ا

 [.  4کند  یرا جبران م گنالیس

  ی هااگناالیسااا  یباه طور معمول برا  TDOAهاای مبتنی بر  فنااوری

کاار    ی، باه خوبWiMAX  ایا  DVB-T  ،DAB  ،LTEمادرن ماانناد    یارتبااط

امکان جبران اثرا  بازتاب و انتشااار  یحت  TDOA[. مفهوج 5کند    یم

متراکم    یهااطیدر مح  ژهیو آن را باه و  کنادیرا فراهم مچنادمسااایره  

   سازد.یقدرتمند م یشهر

، روش همبستگی متقابل  TDOAهای متداول تخمین یکی از روش

گسسته   یمعادله همبستگ یاضی[. از نظر ر6  ( است.GCCتعمیم یافته)

 شودشینشان داده م به این صور 

(1                       )𝑅𝑥𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑡)𝑁−1
𝑡=−𝑁 𝑦∗(𝑡 + 𝑘) 

  و   x(t)ی سیگنال  تاب  همبستگ  xyR (k)است.    گنالیطول س  Nکه  
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y(t)  که  ییاست. از آنجا  مختلطشود، * نشانگر مزدوج  یم   دهینام       xyR

(k)   ب  کی  یبرا،  دهدرا نشان میy(t) و    x(t)  دو سیگنال  نیشباهت 

خاص   ب  kمقدار  با  م  ،شباهت  نیشتریمتناظر  خود  حداکثر  رسد.  یبه 

به حداکثر  xyR (k) ،  های یک سیگنال باشند تاخیریافته  y(t)و     x(t)اگر

 باشد.  گنالیدو س نیب ریتاخ k اگررسد یخود م

شود و در دو حسگر  یمنب  ساط  م  ک یکه توسط    یگنال یمدل س

 بصور  زیر استششود یم  افتیدرمختل  

(2                                         )𝑟1(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑛1(𝑡) 

(3         )                             r2(t) = s(t-D) +

n2(t)  

محاسبه   یدر دو حسگر است و برا  گنالیاختتف زمان ورود س  Dکه   

 شمیدار ریتاخ

(4                                             )�̂� =
argmax𝑅(𝑘)

𝑘
 

، مربوط   k،  یاست، مقدار حداکثر تاب  همبستگ  ادیز  SNRکه    یهنگام 

تاخ برا  D  ی واقع  یزمان   ریبه  استاندارد  انحراف  دقت   یاست.  محاسبه 

GCC  باشد عملکرد   کتر یمقدار به صفر نزد  نی شود که هر چه ایاستفاده م

سنسور   4نیاز به ت خیر زمانی بین  مکان    نییتع  یبهتر است. برا  نیتخم

 مستقل است.

روش  نیا سیم   شنهادیپ  یمقاله  که  برا  را  ها گنالیکند  آنکه  از   یقبل 

سیگنال   زیپردازش کرده و نو ش یداده شوند پ  ستمیس به ریت خ نیتخم

 دهد. ی کاهش م یادیرا تا حد ز

B.   حذف نویز با استفاده ازCDAE 

 یریادگیبر   یمبتن  گنالیساا زیکاهش نو یهاتمیاز الگور یاریبساا

  ی عصاب  یهاو شابکه (AE)خود رمزگذار  یهامانند شابکه  (DL) قیعم

کاهش   ی[. خود رمزگذارها برا78,اند شده شنهادیپ  (CNN) یکانولوشن

 یشاوند که ورودیاساتفاده م زینو  یدارا  یهاگنالیسا  یژگیو  یابعاد فضاا

 
35 Pooling 

 زیهسااتند. کاهش نو زیتداخل و نو  یدارا  یهاگنالیآنها ساا یو خروج

ها را که نساابت به شیاز نما  یکند برخیم  یسااع (DAE)خودرمزگذار  

ها  شینما نیو با اسااتفاده از ا  اموزدیدارند ب یکمتر تیحساااساا زینو

 کند.یم  یابیرا باز زیبدون نو گنالیس

با طول کوتاه که در   zرا به کد   x یورود f (· | η) ابتدا، رمزگذار 

توسااط   zکند. سااپس کد  یم ینشااان داده شااده رمزگذار  1شااکل 

با توجه   د.شاویم لیتبد x اندازه در �̅� یبه خروج g (· | θ)  یرمزگشاا

𝒊=𝟏{𝒙𝒊}مجموعه داده   کیابه  
𝒏  ی پارامترها  یریادگیا ،، هدف از آموزش  

∑ مرب  یم شاده اسات که مجموع خطایتنظ ‖𝒙𝒊 − �̅�𝒊‖
𝟐𝒏

𝒊=𝟏    را به

 .رساندیحداقل م

 

 

 AEش فلوچار  عملیا   1شکل  

CNN  اساات که از   هیاز پرسااپترون چند ال  یمنظم یهاها نسااخه

،  CNN یالهاج گرفته شااده اساات. دو مولفه اصاال یکیولوژیب  یندهایآفر

ماانناد حاداکثر 35  ادغااج  ا یاکاانولوشااان و عمل  ا یاعمل  یبرا  ییهااهیاال

  ی کل  یکه الگوها (FC)  تمااج متصااال  یهاهیااسااات. برختف ال  36ادغاج

را   یمحل یتوانند الگوهایکانولوشان م  یهاهی، الرندیگیم  ادیرا  یورود

 .رندیبگ  ادی

CNN-AE  یریادگیا  نادیآفر  شینماا  یایاهاا مزا  AE    را باا کااهش

متنااطر باا کااهش    یهااهیاال CNN-AEکناد. در  یادغااج م  CNN  یدگیاچیپ 

متناظر با    یهاهیدر قسامت رمزگذار شابکه توساط ال  یبردارنرخ نمونه

شاوند.  یشابکه دنبال م یدر قسامت رمزگشاا  یبردارنرخ نمونه شیافزا

CNN-AE  نااجباه    دهیاآموزش د  CDAE را  زینو یدارا  گناالیتواناد سااایم

36  Max Pooling 
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دارد،    یکمتر  تیحساااساا زیکه نساابت به نو یشااینما یفضااا  کیدر 

از  یعار  یهاگنالیسا  ،ییرمزگشاا  ندیپس از فرآ  نینگاشات دهد. بنابرا

 زیکاهش نو یشااابکه کارآمد برا کی  یریادگی یکند. برایم دیتول زینو

اسات، اساتفاده از   دساتر از داده در   یکه مقدار متوساط  یزمان گنالیسا

از   CDAE  یهاباشااد. شاابکه دیمف  اریتواند بساایم  CDAE  یهاشاابکه

 زیش نوهکا یکه برا  یمحل گنالیساا  یابیو باز  یمحل  ییبازنما  یریادگی

با اساااتفاده از   تیقابل نیا  .کنندیالزج اسااات، اساااتفاده م گنالیسااا

 .ستیدر دستر  ن ریتماج متصل اخ یهاشبکه

قاعده و  چیه DL یکاربرد  یآل در برنامه ها  دهیساااختار ا یطراح

محققاان  ا یاتجرب یبر آزمون و خطاا و برخ  یندارد و مبتن  یاصاااول کل

شده    ی، ساختار ارائه شده طراحبا انجاج تعدادی آزمایش، نیاست. بنابرا

 است. 

باه   دیااز پاارامترهاا باا  یا، مجموعاهناهیباه شااابکاه به  یابیادسااات یبرا

بر اساااا   ناهیتااب  هز  کیامنظور،  نیا  یشاااوناد. برا  میتنظ  یدرسااات

شابکه  یهدف و خروج زیبدون نو گنالیسا نیقدر مطلق خطا ب  نیانگیم

 رسد.یشده تعرب  شده است که به حداقل م یطراح

  ی تصاادف  انیکاهش گراد کیبا اساتفاده از تکن  یساازنهیبه  ندیفرآ

𝑖=1{𝑥𝑖}شاود. با توجه به مجموعه آموزش  یانجاج م  یبصاور  تکرار
𝑛  ،

 ریز  یسااازنهیتوان با به حداقل رساااندن مساائله بهیرا م AEآموزش  

 کردش  یسازمدل

(5                        )
min 
θ. η

∑ ‖xi-g(f(xi ∣ η) ∣ θ)‖
2n

i=1 

را    یریادگی زانیم ی، که به طور وفقADAM  یساازنهیبه تمیالگور

انتخاب شاده اسات.  نهیبه حداقل رسااندن تاب  هز یکند، برایم نییتع

اسات که   یتصاادف  انیاز کاهش گراد یاافتهینساخه بهبود  تمیالگور نیا

 تمیتر اسااات. الگورمنااساااب  قیعم  یریادگیا  یهااآموزش مادل  یبرا

ADAM  یهاتمیالگور  ا یخصاوصا نیبهتر  AdaGrad   وRMSProp   را

ارائه دهد که بتواند    یساااازنهیبه تمیالگور کیاکناد تا  یم بیابا هم ترک

 نیبهتر  ADAMکند.    تیریمد زینو یدارا  لیمساا یتنک را برا  انیگراد

که در  یکند و با اسااتفاده از روشاایم دایشاابکه پ  ینوع آموزش را برا

 
37 Wavelet Packet Decomposition (WPD) 

 کند.یبه روز م اها روزنآورده شده است،  1جدول  

 ADAMالگوریتم    2جدول  

휃𝑡𝑒𝑚𝑝 ← 휃𝑡−1 − 𝛽1 ∗ 𝑣𝑡−1 

Calculate gradient: ℎ�̂� ←  𝛻
𝑡𝑒𝑚𝑝

∑ ℒ(𝑓(𝑥; 휃𝑡𝑒𝑚𝑝). 𝑦)𝑖  

                                𝑘�̂� ←  𝛻
𝑡−1
∑ ℒ(𝑓(𝑥; 휃𝑡−1). 𝑦)𝑖  

𝑡 ← 𝑡 + 1 

Update history/ bias 1𝑠𝑡 order 

moment: 𝑣𝑡 ←  𝛽1𝑣𝑡−1 + 휂ℎ�̂� 

Update bias 2𝑠𝑡 order moment: 𝑚𝑡 ←  𝛽2 ∗ 𝑚𝑡−1 +

(1 − 𝛽2) ∗ 𝑘�̂� ∗ 𝑘�̂� 

Bias correction of 1𝑠𝑡 order moment:𝑣�̂� ←  
𝑣𝑡

1−𝛽1
𝑡 

Bias correction of 2𝑠𝑡 order moment:𝑚�̂� ←  
𝑚𝑡

1−𝛽2
𝑡 

Calculate updates:∆휃 ←
∈+√𝑚�̂�

∗ 𝑣�̂� 

Apply update:휃𝑛𝑒𝑤 ←  휃𝑜𝑙𝑑 − ∆휃 

End while  

Return 휃𝑛𝑒𝑤 

های عمیق بصاور  زیر تعری  می تاب  خطی مورد اساتفاده در الیه

 ودشش

(6                                )ReLu(x) = {
0               x < 0
x      otherwise

} 

C. حذف نویز با استفاده از بسته موجک 

 امکان   که  است  38موجک   یهیتجز  یافتهی میتعم  ،37موجک   یبسته

  ل یتبد  در.  کندیم  جاد یا  فرکانس  حوزه  در  گنالیس  لیتحل  یبرا   یشتریب

 ن یا   و  شودیم  میتقس  ا ییجز  و  بیتقر  یشاخه  دو  به  گنالیس  موجک،

  یدرخت  ی عنی  سطح  n  یبرا.  شودیم  تکرار  بیتقر  یشاخه  یرو  بر   روند

  گنال یس  یکدگذار  ا ی  هیتجز  یبرا  ممکن  ریمس  n+1  تعداد   n  عمق  به

  همانند   توانی م  زین  را  ا ییجز،  موجک  یبسته   لیتحل  در.  دارد  وجود

38 Wavelet Transform (WT) 
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 متفاو   روش    2n  از  ش یب  به  یدسترس  کار  ن یا  حاصل.  کرد  هیتجز  بیتقر

 از   ی اگوشه  موجک  لیتبد  قتیحق  در.  است  گنالیس  یکدگذار  یبرا

 از  یبهتر  ش ینما  موجک  یبسته  نیبنابرا.  است  موجک  یبسته  یهیتجز

  شنهاد یپ   لیدل  نیهم به  و  دهد یم  ارائه  موجک  لیتبد  به  نسبت  گنالیس

  تریجزئ  صور   به  گنالیس  موجک،  درخت  عمق  شیافزا  با.  است  شده

  ی دگ یچیپ   باالتر  مراتب  با  39WPD  از  استفاده  صور   در.  شودیم  هیتجز

  ی حت  و   ابدییم  شیافزا  گنالیس  پردازش  یبرا  ازین  مورد  زمان  و  تمیالگور

تبد  با   .ابدی   کاهش  زین  دقت  است  ممکن از  و    ل یاستفاده  موجک 

و عمق   هیموجک و با انتخاب تاب  پا  لی مناسب و معکو  تبد  یابیآستانه

مموجک  ی  هیتجز س  زینو  توانیمناسب  در  حدی  را    گنال یموجود  تا 

 ش[9]  شودیم  انجاج  مرحله  سه  در  موجک  زینو  حذف  ندیفرا  .کرد  حذف

 ی آستانه  یریگ  اندازه(  ب،  یزینو  یها گنالیس  موجک  یهیتجز(  ال 

 معکو   ل یتبد  از  استفاده   با   گنالیس  یبازساز(  ج،  باال  فرکانس   بیضرا

 .موجک

 گنال یس  یانرژ  شتریب  موجک،  لیتبد  از  یزینو  گنالیس  عبور  از  پس

  طور   به   زینو  یانرژ  و  شده  متمرکز  موجک  خاص  بیضرا  از  یبرخ  در

 بیضر  که  آنجا  از.  شودیم   یتوز  موجک  یحوزه  سراسر  در  یمساو

 بیضر   مجدد   م یتنظ  با   توانیم   است،  کوچکتر  گنال یس  از  زینو  موجک

 یآستانه  روش  در  موجود  زینو.  کرد  استخراج  را  زینو  صفر،  به  زینو  موجک

  ، یژگیو  نیا  از  استفاده  با .  دارد  قرار  باال  یهافرکانس   در  معموالً  موجک

 آوردن  دست  به  یبرا  سپس   و  شوندیم   یاب یآستانه  باال   فرکانس  بیضرا

 مورد  ی ابیآستانه  تواب   نیبهتر.  شوندیم  یبازساز  زینو  بدون   گنالیس

  و  Donoho  توسط  که  هستند  سخت  و   نرج  یآستانه  تاب    استفاده

  حذف   روش  ، یشنهادیپ   روش  در اند.شده  شنهادیپ   [109]  همکارانش

 نسبت  بهبودبا    شده  یآور   جم   یزینو  گنالیس  یبرا  موجک  یبسته   زینو

ی برجسته ی  بیشینه  نقطه  جادیاو در راستای    (SNR)  زینو  به  گنالیس

  ریتاخ  زمانتر  دقیق   نیتخم  به  منجر  که  است  شده  مطرز  تاب  همبستگی

 . است متقابل  یهمبستگ تاب  از

 
39 Wavelet Packet Decomposition 

 استفاده مورد داده .3

A.  مدل سیستم 

 یبوده که بر رو  یلیپالس مستط  کی  ستم یس  نیبه کار رفته در ا  گنالیس

 گردد یمگاهرتز سوار م  1090  ا یو    1030حامل با فرکانس    گنالیس  کی

در   هینانوثان  450پالس    نی. عرض ااست  نشان داده شده    3که در شکل

مگاهرتز   1090در فرکانس    هینانوثان  800مگاهرتز و    1030فرکانس  

  ی هابوده و نمونه  هیسمبل بر ثان  گا یگ  1در حدود    یبرداراست. نرخ نمونه

  یافتی در  گنالیس  .شوند یم  زهیکوانت  یبرداربه دست آمده بعد از نمونه

نمونه  از  پهناب  انگذریم  لتر یف  کیاز    یبردارقبل   60  –  30باند    یه 

 ز یاوالً کاهش توان نو  لتریف  نی. علت استفاده از ادی نمایرتز عبور ممگاه

مجاور فرکانس    یاندهاب  یبر رو  گنالیبوده و مهمتر از آن حذف تداخل س 

باند نامحدود است.    یپهنا  یپالس دارا  گنالیس  رایز  باشد؛یمورد نظر م

به    زین  2پالس نشان داده شده در شکل  یدر ابتدا و انتها  یاعوجاج جزئ

. پالس نشان داده شده به صور  پشت سر هم  باشدیم  نگیلتریف  لیدل

فاصله و  شده  ن  یهاپالس  نی ب  یزمان   یارسال  است.    امعلوجمختل  

 هیکروثانیم  نیبعد از چند  ای ممکن است بتفاصله و    یپالس بعد  نیبنابرا

 گردد.  افتیدر

 

 

 

 

 زمان  حسب  بر  یافتیدر  پالس تک  2 شکل
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  یبردارنمونه   زیو با صرف نظر از نو  یافتیدر  گنالیاز س  یبرداربعد از نمونه 

 پیشنهادی شبکه پیکربندی  3 جدول

کوانت دل  ون،یزاس یو  تقو  لیبه  از  س   تیاستفاده  عبور  و  از   گنالیکننده 

  گنالیبا س  د یسف  یگوس  زینو  کیکه    گرددیفرض م  ،یزینو  یمدارها

 AWGN کانال  کیکانال به صور     نی است. بنابرا  دهیجم  گرد  ی افتیدر

  بل یدس  20و    15،  12،  5برابر با   (SNR) هایزیبه نو  گنالینسبت س  با

  گنال، یدو س  نیب  یاختتف زمان  نکهیتوجه به ا   با د.شویدرنظر گرفته م

  ی ابیارز  یبرا  نیندارد، بنابرا  نیمع  یا جهیبوده و نت  نیتخم  کیحاصل  

محاسبه گردند. در  نیتخم یآمار یالزج است تا پارامترها نیدقت تخم

وار (unbiased) ا ی با  ریغ   یهان یتخم کمتر   نیتخم  انسیهرچقدر 

بودن   ا یبا  ریبا توجه به غ   نیخواهد بود. بنابرا  شتریباشد، دقت آن ب

وار  ن،یتخم مع   ای  انسیاز  آن   تیفیک  یابیارز  یبرا  نیتخم  اریانحراف 

متفاو  به دست   ی رهایت خ  یبه ازا  نی تخم  جهی. درنتم یینمایاستفاده م 

و    ریت خ   قی)با معلوج بودن مقدار دق  نیتخم  یخطا  ار یآمده و انحراف مع

 . د گردیم ه آن( محاسب نیکسر از مقدار تخم

 
40 Deep Denoising Autoencoder 
41 Overfit 
42 Encoder 
43 Decoder 

B. ساختار پیشنهادی جهت حذف نویز و بازسازی سیگنال 

از شبکه حذف    ن،یو با هدف بهبود دقت تخم  زیبه منظور حذف نو

اساتفاده شاده اسات. با توجه به  40ی عمیقکانولوشان  خودرمزگذار زینو

شابکه و   حیصاح یریادگیمورد بحث، جهت  یبودن شابکه عصاب قیعم

  ی باه انادازه کااف  دیاباا  یآموزشااا  یهاا،داده  41برازش  شیاز ب  یریجلوگ

 گنالیسا  10000  یساازهیشاب نیمنظور در ا نیبزرگ باشاند. به هم

و   بلیدسااا (5-20)برابر با   زیبه نو  گنالیدر نسااابت سااا  افتهی ریتاخ

  .استفاده شده است(  مگاهرتز 30)  لتریباند ف  یپهنا

و پنج الیاه   42مادل پیشااانهاادی از پنج الیاه کاانولوشااانی کادگاذار

اندازه سایگنال ورودی در  تشاکیل شاده اسات.  43کانولوشانی کدگشاا

و در انتهای آن به دلیل اسااتفاده از الیه   1500ابتدای بخش کدگذار  

پیکربنادی   2نموناه کااهش پیادا کرده اسااات. جادول    125باه   44ادغااج

 دهد.شبکه پیشنهادی را نشان می

 

سااز  آخر از تاب  فعال و در الیهRelu 45سااز  ها از تاب  فعالدر همه الیه

Linear .46ادغاج بیشاینه  یهاهیرالیاز ز  هیدر هر ال اساتفاده شاده اسات  

جهت آموزش شابکه    یاساتفاده شاده اسات تا تعداد پارامترها زین  یژگیو

(  1500%)15ها جهات آموزش ، ( داده7000%)70کناد. از   دایاکاهش پ 

  ی شاابکه عصااب  شی( جهت آزما1500%)15و   ساانجی صااحتجهت 

  ی ابیارز اریو مع  ADAMشاابکه  نیا سااازنهیاسااتفاده شااده اساات. به

جهت مقایساه کارایی   مطلق  در نظر گرفته شاده اسات. یخطا  نیانگیم

مختل    هاایSNRمادل حاذف نویز پیشااانهاادی این شااابکاه باه ازای  

آموزش و نتایج با روش حذف نویز مبتنی بر بساته موجک مقایساه شاده  

 .است

   تجربی نتایج و سازیشبیه .4

های مرج  و تاخیر یافته جهت ارزیابی میزان بهبود روش سایگنال

حذف نویز پیشانهادی در تخمین میزان اختتف زمانی بین دو سایگنال 

شاااوناد. میزان  تهیاه می  dB20و  dB5  ،dB12  ،dB 15هاای  SNRدر  

44 Pooling 
45 Rectification Linear Unit 
46 Maxpooling 

   
  

 
En

co
d

e
r

 

Layer Proposed Kernel 

Size 

Number Signal 

Size 

Activation Size after 

Pooling 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Input 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

- 

16 

28 

32 

32 

64 

- 

50 

50 

50 

40 

40 

1500 

1500 

750 

375 

125 

125 

- 

Relu 

Relu 

Relu 

Relu 

Relu 

- 

750 

375 

125 

125 

125 

  
  
  

D
e
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d

e
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Layer Proposed Kernel 

Size 

Number Signal 

Size 

Activation Size After 

Upsampling 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

Conv1D 

64 

32 

32 

28 

16 

1 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

125 

125 

375 

750 

1500 

1500 

Relu 

Relu 

Relu 

Relu 

Relu 

Linear 

125 

125 

750 

1500 

- 

- 
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میکروثانیه در -] 375/0  ,375/0[ها در بازه  تاخیر اعمالی در ساایگنال

عد از آموزش شابکه پیشانهادی، میزان کارکرد  نظر گرفته شاده اسات. ب

تاخیر تصاادفی در باز  مذکور جهت آزمایش   200شابکه با اعمال تعداد  

 مورد بحث را در سایگنال 3شابک  ارائه شاده انتخاب شاده اسات. شاکل

SNRهای آزمایشاای،  دهد. پس از تولید دادههای مختل  را نشااان می

های مرج  و تاخیر یافته  المیزان بهبود نسابت سایگنال به نویز سایگن

توساط الگوریتم پیشانهادی این پژوهش و روش بسته موجک محاسبه و  

میزان بهبود نسابت سایگنال به نویز دو   3مقایساه شاده اسات. جدول  

 دهد.روش مذکور را نشان می

 

 ادیروش مبتنی بر بسته موجک و روش پیشنه  SNRمقایسه میزان بهبود  3جدول 

 SNR(dB) میزان بهبود

 

   
ک 

وج
ه م

ست
ش ب

رو
 

98/5 

09/6 

73/5 

25/3 

5 

12 

15 

20 

26/30 

26 

5 

12 

 

ی
اد
نه
یش

ش پ
رو

 

48/22 

43/17 

15 

20 

گردد که میزان بهبود نسبت سیگنال به  با توجه به جدول مشاهده می

نویز روش پیشنهادی نسبت به روش متداول تبدیل موجک بیشتر است. 

سیگنال  تواب  موجک    برختف تبدیل موجک که با اعمال ترکیب خطی از

از را بازسازی می کند، شبکه پیشنهادی با عبور دادن سیگنال ورودی 

باال   های سطحهای غیرخطی و استخراج ویژگیهای مختل  با واحدالیه

های سیگنال از نویز بهتری نسبت به روش از آن، توانایی جداسازی مولفه 

 خکر شده دارد.  خطی

 پیشنهادی روش  با TDOA تخمین نتایج ارزیابی و  مقایسه .5

درست      تخمین  برای  سیگنال  زمانی  رزولوشن  افزایش  منظور  به 

سیگنال  قسمت تاخیر  اعشاری  را  های  درون   10سیگنال  یابی  برابر 

. بعد از استخراج پوش هر دو سیگنال دریافتی، ت خیر زمانی را نماییم می

 4آوریم. شکلها به دست میهای آناستفاده از همبستگی بین پوشبا  

با روش محاسبه    TDOAانحراف معیار خطای تخمین به دست آمده 

 های آغشته به نویز، حذف شده با روش بستهمذکور سیگنال

 

 

 بل.دسی 20و 15،  12،  5های  SNRشکل سیگنال مورد بحث در    :3شکل  

 دهد. موجک و حذف نویز شده با روش پیشنهادی را نشان می
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مقایسه میزان انحراف معیار خطای تخمین در روش همبستگی   :4شکل  

 متقابل 

هادی در گردد که ساختار حذف نویز پیشنمشاهده می  4با نظر به شکل

SNR  بسته توانایی بهتری نسبت به روش حذف نویز مبتنی بر  های پایین 

دارد.   کموج خطا  معیار  انحراف  میزان  کاهش  در    در  که  درحالی 

SNR  های بیشتر ازdB15 های باال رونده  ، با توجه به وضعیت مطلوب لبه

معیار خطا در هر سه  انحراف  میزان  پالس مورد بحث،  رونده  پایین  و 

حالت نزدیک به هم هستند.

 

 گیری نتیجه .6

نتایج به دست آمده در شبیه   به  انجاج شده، روش سازی با توجه  های 

بهتری نسبت   نایی بهبود نسبت سیگنال به نویزاحذف نویز پیشنهادی تو

باشد. همچنین دقت به روش مرسوج حذف نویز بسته موجک را دارا می

های حذف  بل سیگنالسی د15های کوچکتر از  SNRتخمین تاخیر در  

نویز شده توسط ساختار پیشنهادی نسبت به روش بسته موجک بهتر 

 است.
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Abstract—In this paper, we consider a non-orthogonal multiple 

access (NOMA) full-duplex (FD) enabled cellular network with 

uplink (UL) and downlink (DL) transmissions.   NOMA technique 

is deployed in the FD base station to simultaneously serve two DL 

users and two UL users, over the same frequency band. To manage 

the interference in the NOMA DL users, caused by the NOMA UL 

users, we propose nearest near and nearest far user (NNNF) 

selection scheme. Closed-form expressions are provided for the 

near UL/DL and far UL/DL users' coverage probability which can 

be evaluated numerically. These results provide insights into 

the impacts of various system parameters on the system 

performance.  Our results show that by increasing the BS transmit 

power the DL coverage probability increases, while the UL 

coverage probability decreases. 

Keywords—Non-orthogonal multiple access (NOMA), full-

duplex, user pairing, coverage probability. 

1.  INTRODUCTION  

    Due to exponential increase in number of users or 

nodes with a variety of applications and services, 

improving the spectral efficiency (SE) is becoming an 

important challenge in beyond fifth-generation (B5G) 

communication networks. To meet this increase in traffic 

demand, full-duplex (FD) communication, i.e., the 

simultaneous transmission and reception of radio signals 

in the same frequency band, has been recognized as a 

promising solution. Nevertheless, despite the promising 

benefits of FD communications, its performance is 

severely limited by self-interference (SI) caused by signal 

leakage from the transceiver output to its input [1]-[2]. 

Moreover, FD operation in cellular networks causes 

additional interferences as the simultaneous active links 

are increased compared to the conventional half-duplex 

(HD) cellular systems. Specifically, the downlink (DL) 

rates will be degraded by new interference from uplink 

(UL) users, transmitting over the same frequency band 

and UL rates will be degraded by the SI and intra-cell 

interference. Although recent advances in SI 

cancellation techniques [3] have made the 

FD transceivers feasible for wireless communications, 

interference management in the FD cellular system is still 

challenging.   

   On the parallel avenue, non-orthogonal multiple access 

(NOMA) has been identified as another potential 

technology to enhance the SE of the B5G wireless 

networks.  Code domain NOMA (CD-NOMA) [4] and 

power domain NOMA (PD-NOMA) [5] are two 

categories of NOMA. By using the PD-NOMA, which is 

the focus of this paper, it is possible to serve multiple 

users simultaneously by allocating different power to 

each user at the transmitter, and using successive 

interference cancellation (SIC) at the receive side. 

Therefore, NOMA is an ideal option for wide 

connectivity and low latency transmissions in B5G 

networks [6]. Following the NOMA principle, two or 

more users with diverse channel conditions are paired. 

Therefore, optimal user pairing is crucial to further 

improve the performance of NOMA systems [7].  

   Since NOMA and FD communications are 

complementary to each other, their integration is a viable 

solution to further increase the SE of the wireless 

networks [8]. One of the applications of FD-NOMA 

systems is to enable simultaneous transmission across UL 

and DL channels for more than one user. In particular, 

data from UL users and data sent to DL users are received 

and transmitted at the same frequency at the same time [9-

11].  The authors in [9], investigated resource allocation 

problem for multicarrier NOMA systems employing an 

FD base station (BS) for serving multiple HD DL and UL 

users simultaneously. Analytical and simulation results 

were provided in [10] to demonstrate that FD-NOMA can 

offer significant performance gains over HD- NOMA and 

orthogonal multiple access in cellular systems. The 

authors in [11], formulated an optimization problem to 

maximize the total SE in FD-NOMA multiuser systems, 

where each user is guaranteed a minimum data rate. In the 

mailto:%7d@stu.sku.ac.ir
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aforementioned works, UL and DL user pairing has not 

been taken into consideration. Moreover, coverage rate 

analysis of UL and DL transmissions have not been 

provided in the literature.    

    In this paper, we consider a cellular system consisting 

of multiple UL and DL users, where their locations are 

modeled as homogeneous Poisson Point Process (HPPP). 

UL and DL users are simultaneously served on the same 

frequency band by a dual-antenna FD BS, located in the 

origin of the cell. NOMA technique is deployed in the BS 

to serve multiple users in both DL and UL channels. To 

this end, the BS sends a linear combination of information 

of DL users in its DL channel and simultaneously receives 

the information sent by UL users. In this system, the 

management of interference caused by UL users to the DL 

users is an important issue. In order to manage the inter-

user interference, we focus on user scheduling approach. 
In summary, the contributions of this work are as 

follows: 
• To manage the interference in DL users, caused by UL users 

transmitting over the same frequency band, we propose 
nearest near and nearest far user (NNNF) selection 
scheme. Initially, the cell area is divided into an inner area 
and an outer ring [11, 12]. Accordingly, one DL user from 
the inner area and one DL user from the outer ring are 
selected to receive data from the BS, while one UL user 
on the inner area and one UL user from the outer ring are 
scheduled to upload their data to the BS. 

• We derive closed-form expressions for the coverage 
probability of the near UL/DL and far UL/DL users as the 
system parameters. The impacts of key system parameters 
on the performance of the UL and DL coverages are given 
and discussed. Our results reveal that by increasing the BS 
transmit power the DL coverage probability increases, 
while the UL coverage probability decreases.  

2. SYSTEM MODEL 

A. Network Description 

    We consider a NOMA communication scenario in 

cellular network, in which a FD BS is located in the center 

of cell as shown in Fig. 1. Two groups of users: near and 

far users are considered, where all users have single 

antenna and operate in HD mode. The location of near 

and far users are modeled according to HPPP
n and 

f

with spatial density
n and

f , respectively. Moreover, 

each near user operating in DL and UL channel with 

probability
1P  and ( )11 P− , respectively. Therefore, density 

of DL near user is 
1 nP   and UL near user’s density is

( )11 nP − . Also, each far user is operating in DL and UL 

channel with probability
2P , ( )21 P− , and thus, density of 

DL far user and UL near user is 
2 fP   and ( )21 fP −

,respectively. Similar to [11,12], we assume that the near 

users are deployed within a disc of radius
1R , and the far 

users are distributed within a ring of inner and outer 

radius
1R and

2R . In order to make ensure that  

 
Fig. 1. FD-NOMA based cellular network model. 

the performance analysis for the far users is tractable, 

we assume that
2 1R R . For a given time slot, the BS 

serves one pair of DL users and one pair of UL users. 

Specifically, the BS applies NOMA technique and send 

information to the selected DL users, while receiving 

information sent by a pair of selected UL users.  

B. User Selecting 

    Since DL and UL user users are assigned at the same 

time and operate over the same frequency band, co-

channel interference will be intense in NOMA system. 

Therefore, the optimal user selection is an important 

issue, which must be dealt, to improve the performance 

of NOMA system. Assuming that FD BS is located at the 

center of the disk with radius 
2R , we divide the cell into 

two regions as shown in Fig.1. The first region 
1A  is inner 

disk with radius 
1R . Moreover, users distributed in 

1A  are 

termed as near users. The second region is outer ring 
2A  
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with radius 
2 1R R− , and users distributed in this ring are 

named NOMA far users [11, 12].  

    We assume two DL users are selected from 
1A and 

2A , 

respectively and termed as NOMA DL near and far users. 

Specifically, one nearest near user from 
1A  and one 

nearest far user from 
2A  are selected. Moreover, two UL 

users, i.e., one user within in 
1A  and one user within 

2A , 

are selected based on the nearest distance to the BS 

criterion. The network with NNNF user selection scheme, 

due to small path loss, would have better performance 

in terms of coverage probability compared to the 

network with random user selection.   

C. Signal Transmission Model 

    During each time slot, by considering the NOMA 

protocol, the BS broadcasts a combined signal for the 

scheduled dual DL users., 
1DL (near DL user in 

1A ) and 

2DL  (far DL user in 
2A ). Moreover, at the same time slot, 

the BS receives information from the selected UL users, 

1UL (near UL user in 
1A ) and 

2UL (far UL user in 
2A ). 

i. Downlink Transmission Protocol:  

    The BS transmits combination signal

     1 ,1 2 ,2BS dl BS dls n P x n P x n = + to the pair of 
1DL  and 

2DL  

to accomplished NOMA protocol, where BSP is the BS 

transmit power, 
,1dlx and ,2dlx  are the information signal 

intended for 
1DL  and 

2DL , respectively.  Moreover 
1  and 

2  denote the NOMA power allocation coefficient, such 

that
1 2 1 + =  and

1 2  . Due to the FD operation of the 

BS, the UL signals interfere with the receive signal at the 

DL users. Hence, the received signal at the i-th,  1, 2i   

DL user is given by 

   
2

, , , ,

1

,dl i dl i UL j ji ul j D

j

y h s n P h x n n
=

= + +
 

 

(1) 

where ,dl ih denotes the channel between i-th DL user and 

BS, ,UL jP and ,ul jx are the transmit power and the 

transmitted signal from the j-th UL user, respectively. jih

with  , 1, 2i j  is the channel between j-th UL user and i-

th DL user, ( )~ 0,D nn CN  denotes the Additive whit 

Gaussian noise (AWGN) and α is the path loss exponent. 

     According to the NOMA concept, SIC is performed at 

1DL , i.e., 
1DL detects the information signal predestinated 

for 
2DL and subtracts it from its received signal [2]. 

Therefore, the SINR for 
1DL is given by 

2

1 ,1 ,1near

DL 2
2

2

, 1 1

1

SINR ,
BS dl dl

UL j j j n

j

P d g

P d g









−

−

=

=

+
 

 

 

() 

where 
2

,1 ~ exp(1)dlg , 
,1dld are the small-scale fading 

channel power gain and distance between near DL user 

and BS, respectively.
2

1 ~ exp(1)jg  and 
1jd are the small-

scale fading channel power gain and distance between j-

th UL user and near DL user, respectively. Transmitted 

signal for the NOMA near user is treated as interference 

at the DL far user. Therefore, the SINR for 
2DL  is given 

by: 
2

2 ,2 ,2far

DL 2
22 2

1 ,2 ,2 , 2 2

1

SINR ,
BS dl dl

BS dl dl UL j j j n

j

P d g

P d g P d g



 



 

−

− −

=

=

+ +

 

(3) 

where 
2

,2 ~ exp(1)dlg ,
,2dld  are the small-scale fading 

channel power gain and distance between far DL user and 

BS, respectively. ( )
2

2 ~ exp 1jg  and 2jd are the small-scale 

fading channel power gain and distance between j-th UL 

user and far DL user, respectively. 

ii. Uplink Transmission Protocol:  

    The received signal from selected UL users at the BS 

can be written as: 

   
2

, , ,

1

.BS UL j ul j ul j SI BS

j

y P h x n h s n n
=

= + − +
 

 

() 

where ,ul jh denotes the channel between j-th UL user and 

BS. According to the NOMA concept, we assume the near 

UL user with strong channel will experience perfect 

cancellation of the far user signal. Therefore, the near UL 

user signal is received without any interference from the 

other UL users [13]. Accordingly, the SINR for a near UL 

user is given by: 
2

,1 1 ,1 ,1near

UL 2 2 2

,2 2 ,2 ,2

SINR ,
UL ul ul

UL ul ul BS SI n

P d g

P d g P h







 

−

−
=

+ +
 

(5) 
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where 
2

,1 ~ exp(1)ulg  and ,1uld denotes the small-scale 

fading channel power gain and distance between near UL 

user and BS, respectively.
2

,2 ~ exp(1)ulg  and ,2uld

denotes the small-scale fading channel power gain and 

distance between far UL user and BS, respectively, 

( )
2 2~ 0,SI SIh CN  is the SI channel [2, 12].  

    Furthermore, the far UL user with weak channel 

experience the interference generated by the NOMA near 

UL users. Therefore, the SINR for far UL user can be 

expressed as 
2

,2 2 ,2 ,2far

UL 2 2
SINR .

UL ul ul

BS SI n

P d g

P h





−

=
+

 

 

(6) 

3. PERFORMANCE ANALYSIS 

    In this section, we study the coverage probability of DL 

and UL users. The coverage probability is defined as the 

probability that the instantaneous SINR is upper than an 

SINR threshold [14]. We define 2 1
DL
thR DL

th− =   and 

2 1
UL
thR UL

th− =   as the thresholds for DL and UL 

transmission, respectively, where, DLR and ULR are DL 

and UL data rates, respectively. 

1) Downlink Coverage Probability: 

    The DL coverage probability is defined as 
DL DL DL

n fC C C= + where DL

nC and DL

fC are the coverage 

probability for the near and far DL users, respectively 

[15]. Accordingly, the coverage probability of DL user 

can be expressed as: 

( ) ( )( ) k

DL , ,Pr SINRDL DL DL

x dl k th dl kC R d d x=   =
 

( )( ) ( )k

DL

0

Pr SINR ,DL

th xx f x dx


= 
 

 

(7) 

where  n,fk  denote the near and far user, ( )xf x

denotes the pdf of distance between the typical user and 

BS. In case of NNNF scheme ( )xf x can be calculated as 

[12] 

( ) ( )22 exp .x k kf x r r = −
 

() 

The following Lemma provide key result for the coverage 

probability of the scheduled DL user.   

Lemma1: The coverage probability of the near DL user 

with NNNF scheme is derived as: 

1 2
,1 2

0 1

,1

1

2 exp(

) ,

R DL
DL n th

n n

BS

DL

th

dl

BS

C r r
P r
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dr
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= − −



 
 −
 
 


 

 

(9) 

where 
1

DL

th

BS

r
s

P





= , and 

( )
( )

( )
( )

12

,1 1 2 1

,1

2 1 2

1 2 2 1
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4 1, ;1 ;

2 2
1, ;1 ; .
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UL
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R
s R F

s P

R R
R R F
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−

−

 −
=− + 

  

 − +
− + + 

    
 (10) 

Proof: By substituting near

DLSINR from (2) into (11) and by 

setting 
2

2

,1 , 1 1

1

DL UL j j j

j

I P d g−

=

=  we got: 

( )( )
( )

( )

( )

( )

1

,1

2
2 ,1near

DL ,1 ,1

1 ,1

2

,1

1 ,10

2
,1

1 ,1 1

Pr SINR Pr

exp Pr

exp ,
DL

DL

DL n thDL

dl th dl

BS dl

R DLa
DLn th

DL th

BS dl

DLDLb
dl thn th

I

BS dl BS

I
d g

P d

d I
P d

d
L

P d P









 




 




 

 

−

−

−

 +
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 (11) 

where (a) follows from
2

,1 ~ exp(1)dlg . In (11) 
,1DLIL is the 

Laplace transform of the PDF of ,1DLI  giving as 

( ) ( ) ( )
,1 ,1, ,1,

,
DL DL n DL fI I IL s L s L s= 

 
   (12) 

where 
1,

( )
DL nIL s is the Laplace transform of the PDF of 

2

1, ,1 11 11DL n ulI P d g−=  and 
1,

( )
DL fIL s  is the Laplace transform of 

the PDF of 2

1, ,2 21 21DL f ulI P d g−= . In (12), 
,1
( )

DLIL s  can be 

evaluated as 
 

( ) ( ) 
( )

,1

1 1 2

,1

2

,1 ,2

,1 ,20 0

exp

exp 2 ,
1 1

DLI DL

R R Ra
UL UL

UL UL

L s sI

sP x sP x
xdx

sP x sP x

 

 


+− −

− −

=  −

  
= − +    + +  

 
 

 (13) 

where (a) follows from 2

,1 ~ exp(1)ig . 
12R is the maximum 

distance between near DL user and the interfering UL 
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near user and 
1 2R R+  is the maximum distance between 

near DL user and the interfering UL far user. Therefore, 

we get 

( ) ( )( )
,1 ,1exp ,

DLI dlL s s= −
 

(14) 

where ,1( )dl s is given by (10). Substituting (14) into (11) 

and finally plugging the result into (7), we arrive at the 

desired result in (9). 

Lemma2: The coverage probability of the selected far DL 

user with NNNF scheme can be derived as 
 

( )

2 2

,2 2

0 2 1

2 exp(

R DL

n thDL

f f DL

BS th

r
C r r

P


 

 
  

= − −
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( )
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2 1
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BS th
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where 
( )2 1

DL
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DL

BS th

r
s

P




  
=

−
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2

2 1 2

,2 1 2 2 1
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UL
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2
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1 2 1
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UL

R
R F
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− + 

    

 

 

(16) 

Proof: The proof is similar to Lemma 1 and thus omitted 

for the sake of space limitation.  

2) Uplink Coverage Probability: 
    The UL coverage probability is defined as 

,UL UL UL

n fC C C= + where UL

nC  and UL

nC  are the coverage 

probability for the near and far UL uses, respectively. In 

the following we provide key results on the coverage UL 

probability of the system. 

Lemma3: The coverage probability of the near UL user 

with NNNF scheme is derived as: 

( )
( )

1

2 2

,1 2

0 ,1 1

2 exp(
1

ULR
BS SI n th

UL
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UL th
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(18) 

Proof: The proof is similar to Lemma 1 and thus omitted 

for the sake of space limitation. 

Lemma4: The coverage probability of a far UL selected 

user  is derived as: 

( )2

2 2

,2 2

,2 20

2 exp .

ULR
BS SI n th

UL

f f

UL

r P h
C r r dr

P


 

 


 +
 = − −
  
 


 

(19) 

Proof: The proof is similar to Lemma 1 and thus omitted 

for the sake of space limitation. 

4. NUMERICAL RESULTS 
In this section, we present numerical results to confirm the 

analysis in Section II and investigate the impact of system 
parameters on the coverage probability achieved by the NNNF 
scheme. The system’s parameters used in this section are shown 
in Table 1. 
Fig.2, shows the coverage probability of the near and far DL 
users versus BS transmit power and for different user densities. 
Analysis and simulation results demonstrate that the derived 
closed-form expressions match well with simulation results over 
the various channel conditions. It is clear that by increasing the 
BS transmit power, the coverage probability of near and far DL 
user increases. This is due to fact that, the received power in the 
DL user increases by increasing the 𝑃𝐵𝑆. Moreover, by 
inspecting the results for two different values of 𝜆𝑛 and 𝜆𝑓, it is 

clear that by increasing density the DL users, the coverage 
probability improves.  This can be explained by the fact when 
the density of users increases, the number of DL users increased  

Table 1: system parameters 

Parameter  value Parameter  value 

2

n
 

2.09 
1p
 

0.8 

,DL UL

th th   
0.6 

2p
 

0.2 

  2.5 
1

 
0.2 

,1ULP
 

35dbm 
,2ULP

 
30dbm 

1R
 

25m 
2R

 
    75m 
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Fig. 2. DL Coverage probability of near and far DL users versus 𝑃𝐵𝑆. 

 

 
Fig. 3. UL Coverage probability of near and far UL users versus 𝑃𝐵𝑆. 

and thus the distance between users and BS is decreased thus the 
coverage probability increases. 
Fig.3, plots the coverage probability of the near and far UL users 
versus BS transmit power and for different user densities. It can 
be inferred that with the increase in power of BS, the coverage 
probability of near and far UL users decreases. This can be 
explained by the fact that by increasing the 𝑃𝐵𝑆, the power of the 
SI is increased, thus, the coverage probability is decreased.  
Also, by considering the two different values of 𝜆𝑛 and 𝜆𝑓, it is 

evident that by increasing density the UL coverage probability 
improves. This increase is more pronounced in case of the far 
UL user. 
 
  

5. CONCLUSION 
    In this paper, we investigated the coverage rate of a FD-
NOMA cellular network with UL and DL transmissions. To 
manage the interference in the NOMA DL users, we proposed 
NNNF user selection scheme. Moreover, we derived close-form 
expression of the Coverage probability for near and far DL and 
UL users. Our results have shown, by increases the power of BS 

the DL coverage probability increased, while the UL coverage 
probability decreased. 
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 امنیت الیه فیزیکی در شبکه رادیوشناختگر مشارکتی با استفاده از مسدودکننده  
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رادیوشناختگر    —چکیده شبکه  فیزیکی  الیه  امنیت  مقاله  این    در 

شود. فرستنده ثانویه در نقش  مشارکتی با رله غیرقابل اعتماد، بررسی می

کند.  میرله غیرقابل اعتماد، به ارتباط مابین منب  و مقصد شبکه اولیه کمک  

برای مقصد اولیه، این گره همزمان  با در نظرگرفتن تکنولوژی کامتً دو طرفه  

ای جهت تضعی  سیگنال شنود  با دریافت اطتعا ، سیگنال مسدودکننده

اعتماد ارسال می اولیه  شده در رله غیرقابل  اینکه مقصد  با توجه به  کند. 

 ، مس له خودتداخلی مجهز به چند آنتن برای دریافت و ارسال سیگنال است 

پرتودهی زیر    همین منظور با استفاده از طرز ساز است. بهدر این گره مشکل 

داده  شود. نشانبهینه اجبار به صفر، مشکل خودتداخلی در این گره لغو می

شود که روش پیشنهادی متشکل از پرتودهی و ارسال سیگنال تداخل  می

، به میزان قابل توجهی امنیت  یا مسدودکننده دوستانه از طرف مقصد اولیه

 بخشد.  شبکه رادیوشناختگر مشارکتی را بهبود می

امنیت الیه فیزیکی، پرتودهی، رله غیرقابل اعتماد، شبکه     —واژه  کلید

 رادیو شناختگر، مسدودکننده دوستانه

 مقدمه  .1

در   سااایمبا توساااعه تجهیرا  و کاربردهای سااایساااتم ارتباطی بی

( به عنوان یک CR)  47رادیوشااناختگرهای شاابکه ،های اخیرسااال

باا مشااا ل کمبود طی  رادیویی کارویکرد امیادبخش برای مقاابلاه 

کاربران ثانویه،  مشااارکتی،    CRدر شاابکه   [.1ند اپیشاانهاد شااده

کنند. شرط استفاده  همزمان با کاربران اولیه از یک طی  استفاده می

یه در جهت از طی  توساط کاربران ثانویه این اسات که به کاربران اول

هاای ارتبااط مشاااارکتی ماانناد تکنیاک انتقاال اطتعاا  از طریق روش

 .[2رله مشارکتی کمک کنند 

به عنوان یک فناوری قدرتمند، با محو شادن سایگنال  رله مشاارکتی  

کناد.  سااایم مباارزه میباه دلیال انتشاااار چناد مسااایره در محیط بی

توجاه باه توزی  اساااتفااده از رلاه مشاااارکتی برای انتقاال اطتعاا  باا  

باا    [4 در مرج     [.3کناد هاا، قاابلیات چنادگاانگی را نیز مهیاا میآنتن

مشارکتی را به عنوان   CR، شبکه  CRبررسای الگوهای مختل  شابکه 

کناد. باا  یاک راهکاار برای نسااال پنجم مخاابرا  سااایاار معرفی می

 
47 Cognitive radio 

48 Friendly jamming 

از ماهیت شاابکه مشااارکتی    CRحال، در صااورتی که در شاابکه این

عنوان یک  تواند بهتی در دسات نباشاد، کاربر ثانویه میاطتعا  ،ثانویه

.  [5 شااانودگر، اطتعا  دریافتی از فرساااتنده اولیه را شااانود کند

بنابراین، مساا له کاربر ثانویه غیرقابل اعتماد به یک موضااوع چالش  

 است.تبدیل شده CRبرانگیز در حوزه امنیت شبکه 

مطرز شاده،   [6 وینر اساتفاده از مبانی امنیت الیه فیزیکی که توساط

  ها مطرز اساات.گونه شاابکهعنوان یک راهکار ارتقاء امنیت در اینبه

کنناده و  وینر تفااو  نرخ قاابال دساااتیاابی اطتعاا ، توساااط دریاافات

است. در صورتی که این تفاو  نرخ،  شنودگر را مورد بررسی قرار داده

در مثبت باشاد، شانودگر قادر به تفسایر اطتعا  محرمانه نیسات و  

صاورتی که این تفاو  نرخ، منفی باشاد، اطتعا  توساط شانودگر یا  

[  7 به عنوان نمونه، مرج  کاربر غیرقابل اعتماد قابل تفساایر اساات. 

مشاارکتی در حضاور رله غیرقابل    CRبررسای ارتقاء امنیت شابکه به

نویساندگان    [8 در   پردازد.می48اعتماد با طرز مسادودکننده دوساتانه

های پرتودهی و تقسایم توان، محرمانگی سایستم گیری از طرزبا بهره

.  رساااانناد میحداکثر به  ،اولیاه را در مقاابل کاربرثانویه غیرقابل اعتمااد

( جهت افزایش DJ)  49از طرز ارسااال مساادودکننده مقصااد  [9 در 

ای شاامل فرساتنده، گیرنده و رله گره محرمانگی یک سایساتم ساه

 . استاستفاده شدهغیرقابل اعتماد  
مشارکتی با رله غیرقابل اعتماد  CRدر این مقاله، عملکرد محرمانگی یک سیستم 

دهیم. در این  را مورد بررسی قرار می (FD) 50ه و مقصد اولیه کامتً دوطرف 

کاربران اولیه را به عنوان پاداش  سیستم، یک فرستنده ثانویه غیرقابل اعتماد، پیاج

کند. برای کاربران اولیه، این  شبکه اولیه، پخش میاستفاده از باندهای مجاز 

استفاده از مزیت چندگانگی مفید و از جهت دیگر،   همکاری از یک جهت به دلیل

ها را دارند، به عنوان  به این دلیل که کاربر ثانویه فرصتی برای شنود اطتعا  آن

ستفاده از قابلیت  منظور افزایش امنیت در این شبکه، با اآید. بهحساب میتهدید به

 کنیم.استفاده می DJمقصد اولیه، از طرز  FDچند آنتنه و تکنولوژی 

49 Destination Jamming 
50 Full-Duplex 

mailto:d.sharifi@stu.sku.ac.ir
mailto:Second.author@kbei.ir
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ش مدل سیستم ارتباطی شبکه رادیو شناختگر مشارکتی با رله غیرقابل  2شکل 

 اعتماد

این قاابلیات را دارد کاه یاک نویز سااااختگی را باا هادف    FDمقصاااد  

دریافت توساط رله غیرقابل اعتماد منتشار کرده و همزمان سایگنال 

شاده توساط فرساتنده اولیه را دریافت کند. فرضایه چندآنتنه  ارساال

وجود خودتداخلی را به مشااکلدر مقصااد اولیه،   FDحالت  بودن در

بااهمای باااآورد.  ماناظاور  طار هامایان  لاغاو  ارائااه  بار  عاتوه  پارتاودهای،  ز 

 دهیم.خودتداخلی محرمانگی را نیز افزایش می

 نتایج حاصل شده در این مقاله به شرز خیل استش
های بهینه پرتودهی برای دریافت و انتقال سیگنال از روش •

ترکیب  نسبت  حداکثر  جمله  نسبت ،    (MRC)  51از  حداکثر 
 FDدر مقصد    (ZF) 53و روش اجبار به صفر  (MRT)52انتقال

 بریم. بهره می خودتداخلی منظور حذفبه
را برای سیستم پیشنهادی   (SOP)  54احتمال قطع محرمانگی  •

بدست آورده و پارامترهای کلیدی در عملکرد محرمانگی را 

 کنیم. بررسی می

های ریاضی انجاج  سازی، صحت تحلیلبا کمک نتایج شبیه •

را بررسی می ارسال مسدودکننده  شده در مقاله  تاثیر طرز  کنیم و 

 CRدوستانه مقصد و پرتودهی پیشنهادی در افزایش امنیت سیستم  

 دهیم. مورد بررسی را نشان می

  (Bold)گذاریش از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک با فونت توپر  نشانه

کنیم.  باه ترتیاب برای نشاااان دادن مااتریس و بردار اساااتفااده می

دهد. عملگر  هرمیتی یک بردار یا ماتریس را نشان می، †(⋅)باالنویس  

‖ . شاااود. از نمااد  برای نشاااان دادن انادازه بردار اساااتفااده می  ،‖

 
51 Maximum Ratio Combining 

52 Maximum Ratio Transmission 
53 Zero Forcing 

54 Secrecy Outage Probability 

𝑋~ℂ𝑁(𝜇, 𝜎2)   برای نشاااان دادن توزی  مختلط گوسااای متقارن با

کنیم.  اساتفاده می Xبرای متغیر تصاادفی    𝜎2و واریانس     𝜇متوساط  

P(.)  ،(.)XF و (.)Xf  ان دادن احتماال، تااب  توزی  باه ترتیاب برای نشااا

 Xمتغیر تصاااادفی    F)D(P  56( و چگاالی احتماالCDF)  55تجمعی

اساات.   nدهنده فاکتوریل عدد صااحیح  نشااان !nشااود.  اسااتفاده می

 𝛤(𝛼).معرف تاب  گاما است 

 سیستم مدل .2

 در این سیستم ارتباطی، یک شبکه رادیوشناختگر بر مبنای طرز 
کنند را  مشارکتی که در آن کاربران اولیه و ثانویه از یک باند طی  استفاده می

مشخص است، این شبکه   1گونه که در شکل دهیم. همانمورد بررسی قرار می

  و گیرنده ثانویه (C) ، فرستنده ثانویه (B)  ، گیرنده اولیه  (A)شامل فرستنده اولیه

(D) است. گرهC  با پروتکل تقویت و    در شبکه اولیه در نقش یک رله مشارکتی

غیرقابل اعتماد به ارتباط مابین فرستنده و گیرنده اولیه کمک   (AF) 57ارسال 

کند. در این سیستم، فرستنده اولیه، گیرنده و فرستنده ثانویه مجهز به تک  می

آنتن برای   TNآنتن برای دریافت سیگنال و  RNز به  آنتن و گیرنده اولیه مجه 

کنیم که  برای داشتن یک مدل انتشار واق  بینانه، فرض می   ارسال سیگنال است.

کند. ضرایب  کانال اثرمحو شوندگی را در هر دو مقیا  بزرگ و کوچک تجربه می

A کانال برای مسیرهای  → B ،A → C  ،B → C   وC → D    به ترتیب به صور

ABh ،ACh  ،BCh  وCDh  دلیل تقارن کامل کانال، شود. بهنشان داده میCB=hBCh   

 شود.فرض می

ایجاد شرایط مناسب جهت اشتراک طی  مابین کاربران اولیه و ثانویه،   منظوربه 

  Aگیرد. در بازه زمانی اول، گره طرز انتقال سیگنال در دو بازه زمانی انجاج می

شود.  دریافت می Cو  Bکند. این سیگنال توسط گره ل خود را منتشر میسیگنا

نویز  ،  𝐰𝐭پرتودهی انتقال   با استفاده از بردارهای Bدر همین بازه زمانی گره 

کند. سیگنال به نویز و  ی، ارسال م Cساختگی را به منظور دریافت توسط گره 

در بازه زمان اول به صور  زیر قابل   B( دریافت شده توسط گره  SINR) 58تداخل 

 بیان استش

(1) 
𝛾𝐵,1 =

𝑃𝐴|𝒘𝒓
†𝒉𝑨𝑩|

2

𝑃𝐵|𝒘𝒓
†𝑯𝑩𝑩𝒘𝒕|

2
+ 𝜎𝐵

2
 . 

گرهAPکه   ارسالی سیگنال در  توان   ،A   ،BP    ارسالی گره و   Bتوان 

𝐡𝐀𝐁 ∈ ℂ
NR×1   .است𝐰𝐫   گره در  پرتودهی  دریافتی     Bبردارهای 

است   Bهای دریافت در گره  ، حاصل خودتداخلی در آنتن𝐇𝐁𝐁هستند.  

,ℂ𝑁(0( به صور   i.i.d) که به صور  توزی  یکنواخت مستقل σBB
2 )  

𝜎𝐵مدل شده است.  
 است.  Bواریانس نویز دریافت شده در گره   2

55 Cumulative Distribution Function 
56 Probability distribution Function 

57 Amplify-and-Forward 
58 Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio 
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 SNIR    دریافتی در گرهC  ور  زیر قابل بیان صدر بازه زمانی اول به

 استش
(2 ) 

𝛾𝐶 =
𝑃𝐴|ℎ𝐴𝐶|

2

𝑃𝐵|𝒉𝑩𝑪𝒘𝒕|
2 + 𝜎𝑐

2 . 

𝐡𝐁𝐂و    hAC~ℂN(0,1)که     ∈ ℂ
1×NT     و𝜎𝑐

دریافت شده در   واریانس نویز  2

است. در این مدل سیستم، فرض ما بر این است که در بازه زمانی   Cگره  

-در حالت غیرفعال قرار داشته و درنتیجه سیگنالی دریافت نمی   Dاول گره

 ند.ک

، سیگنال دریافتی در بازه زمانی اول را با ضریب  Cدر بازه زمانی دوج، گره  

βتوان  =
1

√PA|hAC|
2+PB|𝐡𝐁𝐂𝐰𝐭|

2+σc
2

همراه سیگنال  کند. سپس به  تقویت می  

در بازه زمانی دوج    Cدهد. سیگنال منتشر شده در گره  خودش بازنشر می

 شودش به صور  زیر بدست آورده می

(3 ) 𝑥𝑅[𝑛] = √𝛼𝑃𝐶𝛽𝑦𝐶⌈𝑛⌉ + √(1 − 𝛼)𝑃𝐶𝑥𝐶[𝑛] , 

ضریب تخصیص توان برای سیگنال تقویت    C  ،α، توان ارسالی در گره  PC  که

0با مقدار    Cشده و سیگنال گره   ≤ α ≤ سیگنال دریافتی    yC⌈n⌉ است.    1

  Dبه گره    Cسیگنال پیاج گره    xC[n]در بازه زمانی اول و    Cتوسط گره  

 است. 

، سیگنال منتشر شده  Aدر بازه زمانی دوج  با فرض غیر فعال بودن گره     

 اینکه   شود. با توجه بهیافت میدر   Dو    Bتوسط گره    Cتوسط گره  

باشد و  ، خود تولید کننده خودتداخلی است، قادر به تشخیص آن میBگره  

سیگنال مسدودکننده را به راحتی از سیگنال دریافتی در بازه زمانی دوج  

 کند.  حذف می

SNIR    دریافتی در گرهB    در بازه زمانی دوج، به صور  زیر قابل بیان

 استش 

 

(4   ) 

𝛾𝐵,2

=
𝛼𝑃𝐴𝛽

2𝑃𝐶|ℎ𝐴𝐶|
2|𝒘𝒓

†𝒉𝑪𝑩|
2

𝛼𝑃𝑐𝛽
2𝜎𝑐

2|𝒘𝒓
†𝒉𝑪𝑩|

2
+ (1 − 𝛼)𝑃𝑐|𝒘𝒓

†𝒉𝑪𝑩|
2
+ 𝜎𝐵

2
 . 

را در بازه     ZF، طرز پرتودهی Bوجود آمده در گرهبه   SIمنظور حذفبه

های  . در این طرز، گیرنده اولیه از آنتن[10 دهیمزمانی اول پیشنهاد می

کند. عتوه براین، از  خودتداخلی استفاده میدریافت چندگانه جهت حذف  

با کمک روش   نیز  انتقال  𝒘𝒕,𝟏به صور     MRTبردارهای پرتودهی 
𝑴𝑹𝑻 =

𝒉𝑩𝑪

‖𝒉𝑩𝑪‖
کنیم. در رله غیرقابل اعتماد استفاده می  SNIR، به منظور کاهش   

𝒘𝒓,𝟏مقدار بردار  
𝒁𝑭    با حل مس له بهینه سازی زیر قابل محاسبه استش 

(5 ) max|𝒘𝒓,𝟏
† 𝒉𝑨𝑩|

2
 

𝑠. 𝑡    𝒘𝒓,𝟏
† 𝑯𝑩𝑩𝒉𝑩𝑪

† = 0 .                                                                                
 آیدش به صور  زیر بدست می  ZFدر نتیجه، بردار پرتودهی دریافت برای طرز  

 
59 Selection Combining 

(6 ) 𝒘𝒓,𝟏
𝒁𝑭 =

𝑫𝒉𝑨𝑩
‖𝒉𝑨𝑩‖

 , 

𝑫که  = 𝑰 −
𝑯𝑩𝑩𝒉𝑩𝑪

†
𝒉𝑩𝑪𝑯𝑩𝑩

†

‖𝒉𝑩𝑪𝑯𝑩𝑩
† ‖

 . است 

در بازه زمانی دوج از    Bگره    SNIRهمچنین جهت به حداکثر رساندن    

کنیم. بنابرین، بردارهای پرتودهی دریافت در بازه  استفاده می  MRCطرز  

𝒘𝒓,𝟐زمانی دوج به صور   
𝑴𝑹𝑪 =

𝒉𝒄𝑩
‖𝒉𝑪𝑩‖

 شوند. مدل می  

در فاز اول و دوج از طریق کانال مستقیم و رله،    Bبا توجه به اینکه گره  

کند. بدون از دست دادن  را دریافت می  Aدو نسخه مستقل از سیگنال گره  

مندی  را برای بهره   (SC)  59عمومیت طرز پیشنهادی، ما طرز انتخاب ترکیب

 [. 11 کنیماز مزیت چندگانگی مطرز می

   محرمانگی سیستم تحلیل عملکرد  .3
پیشنهادی تمرکز   بر روی عملکرد محرمانگی سیستم  این بخش  در 

مطرز شده    PDFو     CDFکنیم. با توجه به کمبود جا در این مقاله، اثبا می

 شود. در ورژن ژورنال ارائه می 

برای یک شبکه مشارکتی اشتراک طی  در حضور رله غیرقابل اعتماد،  

 شودش حاسبه میصور  زیر مظرفیت محرمانگی به

(7 ) 𝐶𝑠 = [𝐶𝐵 − 𝐶𝑠]
+ =

1

2
[log2

1+𝛾𝐵

1+𝛾𝐶
]
+
,   

+[x]که در آن،   = max{0, x}    وCB =
1

2
log2[1 + γB]    ظرفیت شانون

قانونی و   کانال  انتقال  فاز  دو  CCدر  =
1

2
log2[1 + γC]    شانون ظرفیت 

 کانال رله غیر قابل اعتماد است. 

شبکه رادیو شناختگر مشارکتی با مسدودکننده دوستانه    SOP  قضیه:

 آید.  صور  معادله پایین صفحه بدست میمقصد، به

 

(9 ) 𝑔1(𝑥) = 𝑒
−
𝑥
�̅�1∑

1

𝑘!
(
𝑥

�̅�1
)
𝑘

𝑁𝑅−2

𝑘=0

. 

 و 

 

(10 ) 
𝑔2(𝑥) =

1

�̅�3
𝑁𝑇
𝑒
−

𝑥
(𝑎−(1−𝛼)𝑥)�̅�2   

× (
𝑥(1 − 𝛼)(�̅�3 − �̅�2) + 𝛼�̅�2
𝛼�̅�2�̅�3 − (1 − 𝛼)𝑥�̅�2�̅�3

)

−𝑁𝑇

 

)احتمال اینکه ظرفیت محرمانگی از یک    SOPبا توجه به تعری     ثبات:ا

صور  زیر قابل  به  SOPکمتر باشد( معادال  ریاضی    SR مقدار مبنا مانند

 بیان استش 

(11 ) 𝑃𝑆𝑂𝑃 = 𝑃(𝐶𝑆 < 𝑅𝑠) = ∫ 𝐹𝛾𝐵(𝜓)𝑓𝛾𝑐(𝑥) 𝑑𝑥
∞

0

 . 
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𝜌𝑠 = 2
2𝑅𝑠    و𝜓 = 𝜌𝑠𝑥 + 𝜌𝑠 −  است.   1

𝒘𝒕,𝟏با جایگذاری  
𝑴𝑹𝑪   و𝒘𝒓,𝟏

𝒁𝑭   ( 1درمعادله  ،)SNIR    گرهB   در بازه

𝑁𝑅)2اسکوئر با  زمانی اول یک تاب  با توزی  کای − درجه آزادی است    (1

 آن به صور  زیر قابل بیان استش   CDFکه  

(12 ) 
𝐹𝛾𝐵,1𝑍𝐹

(𝑥) = 1 − 𝑒
−
𝑥
�̅�1∑

1

𝑘!
(
𝑥

�̅�1
)
𝑘

𝑁𝑅−2

𝑘=0

. 

γ̅1 =
PA

dAB
a σB

2    ،dAB    فاصله بین گرهA    وB  .استa     ضریب محو شوندگی

 مسیر است.  

𝐹
𝛾𝐵,2
𝑀𝑅𝐶/𝑍𝐹(𝑧) =  {

1 −
1

�̅�3
𝑁𝑇
𝑒
−

𝑧

(𝑎−(1−𝛼)𝑧)�̅�2   × (
𝑧(1−𝛼)(�̅�3−�̅�2)+𝛼�̅�2

𝛼�̅�2�̅�3−(1−𝛼)𝑧�̅�2�̅�3
)
−𝑁𝑇

       0 <  𝑧 <
𝛼

1−𝛼

1                                                                                                                        𝑧 ≥
𝛼

1−𝛼

 (13) 

 

𝒘𝒕,𝟏با جایگذاری  
𝑴𝑹𝑪    درβ  و  𝐰𝐫,𝟐

𝐌𝐑𝐂  ( 3در رابطه)   و با فرض اینکهσB
2 =

در بازه زمانی دوج  به صور  معادله باالی صفحه، محاسبه    Bگره    CDFباشد،     0

γ̅2شود. که  می =
PA

dAC
a σC

2  ، dAC  فاصله گرهA    بهC    .استγ̅3 =
PB

dBC
a σC

2  ،dBC   

 است.  Cبه   Bفاصله گره  

 𝐹𝛾𝐵(𝑥)کنیم،  در این سیستم استفاده می   SCبا توجه به اینکه از طرز

 آیدش صور  زیر بدست میدر دو بازه زمانی به

(14 ) 𝐹𝛾𝐵(𝑥) = 𝐹𝛾𝐵,1𝑍𝐹
(𝑥)𝐹

𝛾𝐵,2
𝑀𝑅𝐶/𝑍𝐹(𝑥) 

𝒘𝒕,𝟏با جایگذاری  
𝑴𝑹𝑪  ، PDF  11، این گره به صور  قابل بیان است .] 

 
 

(15 ) 

𝑓𝛾𝐶,1𝑍𝐹
(𝑥) =

𝑒
−
𝑥
�̅�2

�̅�2�̅�3
𝑁𝑇
(
𝑥

�̅�2
+
1

�̅�3
)
−𝑁𝑇

× 

                   [ 1 + 𝑁𝑇 (
𝑥

�̅�2
+
1

�̅�3
)
−1

] . 

(  8مطابق معادله )  SOP(، رابطه  11( در )15( و )14با جایگذاری معادال  ) 

 آید. بدست می 

 سازی نتایج شبیه .4
در این بخش عملکرد سیستم و صحت نتایج بدست آمده را مورد بررسی  

𝜎𝐶) دهیم. واریانس نویز در گیرنده اولیه  ارزیابی قرار میو  
و فرستنده اولیه  (2

(𝜎B
  0.5برابر  C  (α  )ایم. ضریب تخصیص توان در گره  در نظر گرفته  1برابر    (2

منظور درک بیشتر تاثیر سیگنال مسدودکننده،  به است.  0.2برابر    SRو مقدار  

نیز رسم    (NJ)در این شکل نمودار طرز بدون ارسال سیگنال مسدودکننده  

 است. شده 

P    ( PAرا بر حسب تغییرا  توان  SOP،  2شکل  = PB =
P

2
-می  ننشا  ( 

افزایش  د با  مقدار  APهد.   ،SNIR  برای هر دو گرهB     وC  یابد. در  بهبود می

 Cو     Aبهتر از کیفیت کانال گره  Bو     Aکیفیت کانال مابین گره صورتی که  

، کیفیت سیگنال دریافت شده در   BPیابد. با افزایش  باشد، محرمانگی بهبود می

در بازه زمانی اول دچار تخریب شدیدتری شده، و این موضوع سبب    Cگره  

جاد  شود. جهت ای می SOPتب  آن کاهش مقدار بهبود ظرفیت محرمانگی و به

 DJ  ،=3T=NRNو در طرز     NJ  ،=6RNشرایط یکسان از نظر تعداد آنتن در طرز  

 است.  در نظر گرفته شده 

و   Aکشد.  تصویر میبه  SOPتاثیر موقعیت رله غیرقابل اعتماد را بر     ،3شکل 

B  ( 0,0به ترتیب در موقعیت  )،  (قرار دارند. مختصا  گره  0,8 )C    بر روی

کنید که با فاصله گرفتن کند. مشاهده میتغییر می   (1,7در بازه )  xمحور  

یابد. واضح  طرز بهبود می رله از منب  اولیه، عملکرد محرمانگی برای هر دو

است که با نزدیک شدن رله به مقصد اولیه، تاثیر سیگنال مسدودکننده برای  

این طرز،  بیشتر شده و این موضوع دلیل بهبود وضعیت محرمانگی    DJطرز  

به وجود لینک مستقیم مابین کاربران اولیه،   با توجه  است.  NJنسبت به طرز  

-با افزایش تعداد آنتن دریافت در مقصد اولیه، میزان محرمانگی به طور چشم

 یابد. گیری بهبود می

،  P (=8ABd ،=6ACd ش احتمال قط  محرمانگی بر حسب تغییرا  توان 3شکل  

=2BCd ،R=NTN . ) 

 

(8) 
𝑃𝑆𝑂𝑃 = 1 − ∫ 𝑔1(𝜓)𝑓𝛾𝐶,1𝑍𝐹

(𝑥) 𝑑𝑥
∞

0

−∫ 𝑔2(𝜓)𝑓𝛾𝐶,1𝑍𝐹
(𝑥) 𝑑𝑥 − ∫ 𝑔1(𝜓)𝑔2(𝜓) 𝑓𝛾𝐶,1𝑍𝐹

(𝑥) 𝑑𝑥

1
𝜌𝑠
[
1
1−𝛼

]−1

0

1
𝜌𝑠
[
1
1−𝛼

]−1

0

 . 
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، dBAP 12=اعتماد )ش احتمال قط  محرمانگی برحسب موقعیت رله غیرقابل  4شکل 

=10 dBBP ،=3TN . ) 

 گیری نتیجه .5

ها برای انتقال امن اطالعات مابین مبدأ  در حالی که استفاده از رله

هایی  سیستمدر    قابل توجهی را بدست آورده است، مثبت    نتایج    ، و مقصد

،  ها، اطالعاتی در دست نیستکه از ماهیت و میزان قابل اعتماد بودن رله

با مطرز کردن   این مقاله  در  است.های امنیتی مهمی را ایجاد کردهچالش

رادیوشناختگر مشارکتی،   اعتماد در شبکه  ثانویه غیرقابل  موض  کاربر 

  نتایج  بررسی قرار گرفت. این شبکه موردعملکرد محرمانگی ای از نمونه

همراه ارسال سیگنال  استفاده از مقصد کامتً دو طرفه بهکه    دهد مینشان  

محرمانگی ش مناسب،  پرتودهی  و  میزان  مسدودکننده دوستانه  به  بکه 
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 آشکارسازی کشتی در تصاویر پالریمتری  سار به روش برجستگی

 در سطح ناحیه  
 1سید احسان مقبلی زاده

 صنعتی شیراز ، دانشگاه  الکترونیکدانشکده مهندسی برق و 1
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 09173070853شماره تلفنش 

ای، پدیده  در تصاویر پتریمتری سار وجود عواملی چون نویز لکه   —چکیده

بی و  پسنظمیپراکنش  در های  مشکتتی  باعث  دریا  در  خصوص  به  زمینه 

های پتریمتری  داده  پردازشهای مبتنی بر  شود. روشآشکارسازی کشتی می

در   قطبیدگی  اثرا   گرفتن  نظر  در  با  میهاآنو  برای  ،  مناسب  ابزار  توانند 

انتخاب شوند. ها  اما این روش  آشکارسازی کشتی در تصاویر پتریمتری سار 

سرعت و    دارای پیچیدگی محاسباتی و سرعت پایینی هستند. جهت افزایش

تشکیل نواحی پایدار و مقاوج    بهالگوریتم پیشنهادی  دقت به طور همزمان، در  

سار پرداخته شده است و به    های موجود در تصاویرنظمیدر برابر نویز و بی

روش دادهکمک  به کمک  برجستگی  بر  مبتنی  پتریمتری، کشتی های  های 

ل نواحی پایدار و ایجاد  شود. در مرحله آشکارسازی پس از تشکیآشکارسازی می

سوپرپیکسل، به کمک آزمون مشابهت با پیکسل مرکزی نقاط برجسته مورد  

به گیری  تصمیمجلوگیری از  گیرند. در نهایت برای  تجزیه و تحلیل قرار می

-به کمک قانون بیزین و اعمال آن بر روی داده ،گذاری تجربیآستانه  روش

های انجاج شده به کمک  . آزمایشهای خروجی آزمون، کشتی آشکار خواهد شد

نتایج گویای سرعت و دقت    .تصاویر حقیقی پتریمتری سار انجاج شده است

 ها است.   باالی روش پیشنهادی نسبت به سایر روش
 بیزین، پتریمتری، تصویر سار، سوپرپیکسل   برجستگی،    —واژه کلید

 مقدمه  .1

دقت باالیی یک  توان با  در یک سیستم تصویر بردار ماکروویو می

 به دست آورد 1دهانه مصنوعی تصویر از زمین را به وسیله فناوری رادار

 3ناج دارد، از قطبیدگی   2که سار پتریمتری   SARتر  در نوع پیشرفته.  ]1[

در چند کنند. های ارسال و دریافت استفاده می امواج مایکرویو در حالت

ترکیب   روزنه  با  رادار  فناوری  اخیر  آشکارسازی   SARدهه  کاربرد  در 

 
1 Synthetic aperture radar 

2 Polarimetic sar 

کشتی اطتعا  مفید و سودمندی برای پایش و نظار  بر عبور و مرور 

های نفتی را در اختیار کشتی های نظامی و غیرنظامی وآشکارسازی لکه 

ار . از این رو برای یک تصویر به دست آمده از یک راد]1[قرار داده است  

ممکن است   ،با روزنه ترکیبی تک کاناله، در الگوریتم آشکارسازی اهداف

های دارای کنتراست و مغایر  کم با دریا را آشکارسازی برخی از کشتی

نکند. در حالی که برای یک تصویر به دست آمده از داده رادار پتریمتری 

از تک کاناله می  ،کانال   ۴حاوی   بیشتری  استخراجاطتعا   کرد   توان 

ثابت   . ]2[ اشتباه  هشدار  نرخ  آشکارسازی  روش رایج  4روش  ترین 

اسا  مدل بر  اهداف  تصاویر سار میآشکارسازی  آماری در    باشد های 

قبل .  ]3[ از  با  آماری  تست  نباشد  معلوج  هدف  توزی   که  صورتی  در 

یک  و  دریا  زمینه  پس  برای  احتمال  چگالی  تاب   یک  کردن  مشخص 

از این تست با ناج نرخ هشدار ثابت، تعری  میهشدار اشتباه   شود که 

  هم های آن، در این روش و بسط  در  شود.یاد می  CFARاشتباه ثابت و یا  

  و   شودمی  سازی  مدل  مناسب  توزی   یک  اسا   بر  دریا   سطح  ریختگی

وردن یک احتمال هشدار اشتباه به دست آ  دست  به  برای  حد آستانه  یک

میمی آن  از  بعد  و  کرد   کشتیتوان  آید  شناسایی  از   . ]6-5[  را  یکی 

مواردی که در به وجود آمدن اشتباه در پیدا کردن کشتی ها در سطح 

نقش   خشکی  ،دارددریا  است    هاوجود  نکته   .]3[ونویز  این  به  توجه 

ضروری است که ضبط اطتعا  سراسری عتوه بر اطتعا  محلی بسیار 

-ها نمیآشکارسازی دارد. از طرفی این روش  در   مهم است و تاثیر زیادی 

.  ]7[های سراسری و محلی را حاصل کنند  توانند با دقت کاملی ویژگی 

3 polarization 
4 Constant False Alarm Rate (CFAR) 

mailto:E.moghbelizadeh@sutech.ac.ir
mailto:Second.author@kbei.ir
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روش   دیگر  CFAR-AS  یا   1نرخ هشدار ثابت با توزی  پایدار آلفا  روش

مطرز و متداول جهت آشکارسازی کشتی در دریا است و بر اسا  مدل  

است   استوار  آلفا  پایدار  پیچیدگی محاسباتی  ]8[آماری  از  روش  این   .

 آلفا است. توزی  فراوان برای تخمین پارامترهای

  ی هادر بخش  ا ی   یکشت  یآشکار ساز  یاز مطالعا  برا  یدر بعض  

-استفاده می  یبرجستگ  صیتشخ  یبرا  مدل کارآمد   ک یاز    ریتصو  یاب یباز

مدل    کیانجاج شده است که تا کنون    نهیزم  نیدر ا  یادیز  یکارها  کنند.

را آشکار کند    ریتصو  یموثر و کارآمد که بتواند با محاسبا  کم برجستگ

 ریتصودر    یبرجستگ  یآشکارسازبرای  بهتر    ییکارا  یبرا.  ارائه نشده است

و    یپراکندگ  سیماتر  هیبر تجز  یمبتن  یدیجد  یژگیو  ،سار پتریمتری

در این مقاله پس تولید    . ]9[ به کار گرفته شده است  انس یکوار  س یماتر

سوپرپیکسل مقاوج در برابر نویز، از روش برجستگی در سطح ناحیه به 

کمک داده پتریمتری صور  گرفته است. سپس به کمک قانون بیزین 

شوند. شرز روش پیشنهادی در این مقاله بدین ها آشکار میتماج کشتی

ح داده شده  ( روند کلی الگوریتم توضی2شکل است که ابتدا در بخش )

شود. در های آن تک تک مراحل با جزئیا  بیان میسپس در زیر بخش

نتایج آشکارسازی به صور  کمی و کیفی نشان 3نهایت در بخش )  )

 داده شده است.  

 پیشنهادی روش  کلی چارچوب .2

در الگوریتم پیشانهادی برای آشاکارساازی به تولید نواحی پایدار از  

د  روشاانایی پرداخته شااده اساات. نظر عدج تغییر در کنتراساات و شاا

و    های پتریمتریکمک دادهبه ساااپس نواحی برجساااته در هر ناحیه 

به مورد نظر،  پایدار  در بین نواحی  آزمون شاااباهت با پیکسااال مرکزی

شاده و به کمک روش بیزین   یکشاتی شاناسااینهایی یعنی هدف  عنوان  

 گیری برای آشااکارسااازی این اهداف صااور  گرفته اساات. درتصاامیم

نهایت نواحی که به عنوان کشاتی اشاتباه آشاکار شادند و هشادار اشاتباه 

 اسات.هساتند به روش بازساازی تصاویر به روش مورفولوژی حذف شاده  

 
1 Alpha-stable (AS) CFAR 

2 Extremal 

شاود اوال سارعت الگوریتم از نظر پردازش در ساطح این روش باعث می

، افزایش در ساطح پیکسالهای پتریمتری ناحیه و عدج محاسابه با داده

پردازش در ساطح ناحیه و به وجود آوردن نواحی پایدار باعث  پیدا کند.  

شاود.  میهای ساطح دریا )کتتر(  نظمیمقاوج بودن الگوریتم در برابر بی

بیزین یک روش دقیق برای برچسااب دادن کشااتی و  از روش اسااتفاده  

 است.   غیر کشتی است که باعث افزایش دقت در آشکارسازی شده

 مک سوپرپیکسل  بندی تصویر سار به کتقسیم -1-2

الگوریتم در برابر بی -برای پردازش در سطح ناحیه برای مقاوج بودن 

 .شودپیشنهاد می   MSERالگوریتم  های سطح دریا، تولید نواحی  نظمی

اف تبدیت   به  الگوریتم نسبت  پایدار هستند همچنین ساده و  ایاین  ن 

در واق     MSER  تمیبه وجود آمده توسط الگور  . نواحیباشند کارآمد می

-هانستروش آ  ک ی  یریهستند که با بکارگ  ریدر تصو  کنواختی  ینواح

 2یحد   هیاز دو بخش ناح  MSER  تمیناج الگور  .دنشویاستخراج م  یگذار

 انگریب  ی حد  هیعبار  ناح  .شده است است  لیتشک  3یداریپا   نهیشیو ب

،  MSER  ی عنی  هیناح  کی  روند  یاست که همه درجا  خاکستر  نیا

-مناطق با اکسترمم))  شتریب  ای   ((،رهیت  ی هامناطق با اکسترمم  ))  کمتر

عبار  حداکثر  .هستند هیناح رونیب یاز درجا  خاکستر ((روشن یها

نواح  یراب  است.  ینواح  یدارپای   شرط  بیانگر  زین  یداری پا  یاستخراج 

MSER  داده شده است. شرز  ]10[در روش کار  

 تولید نواحی برجسته -2-2

ارائه یک روش در آشکارسازی برجستگی از یک آزمون   برای  ]9[در  

سازی یجاد این مدلتست مشابهت استفاده کرده است. به عبارتی برای ا

به کمک پیکسل مرکزی یک بتک و میزان شباهت با همسایگانش،  

-مکانیزج پدیده پراکنش بین اهداف کشتی و بیمیزان تفاوتی که بین  

  آورد. این ایده بر اسا  حرکت یکهای دریا است را بدست می نظمی

ب  شودپنجره متحرک انجاج می پیکسلر اسا   و  های شمارش تعداد 

 گیرد. صور  می 4مشابه با پیکسل مرکزی 

3 Maximally stable 
4 Similar pixel number (SPN) 
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روش این  در  سازی  دادهبرجسته  کمک  به  و  ها  پتریمتری  های 

های افقی  ساخت ماتریس پراکندگی ناشی از پراکنش است که پراکنش

است.    VVSو    HHSیعنی   و دو جهت دیگر  VHS HV=Sو عمودی باهم یعنی  

که یک توزی  گوسی دارد   kتوان مقدار به کمک ماتریس پراکندگی می

 ش]9[ را پیدا کرد

(1) 

2

s
hh

k s
hv

s
hv

=
−

 
 
 
 
 

 

(2) 1 1
( ) exp( ' )

3| |
p k k C k

C

−
= − 

(3) 1
C '

1
n k k
i i in

=  =
 

نمایش   پیکسل  سطح  در  را  برجسته  ناحیه  مطالعا   از  بعضی  در 

دهند و پردازش یا یک پیکسل و همسایگانش است. به این ترتیب به  می

بین   1های پتریمتری یک معیار به ناج آزمون تست نرخ تشابهکمک داده

 شودشتعری  می   Xj  و  Xi  که به ترتیب    jو  iدو ماتریس کواریانس پیکسل  

(4) ln( ) 6 ln 2 ln | | ln | | 2 ln | |Q X X X X
ij i j i j

= + + − + 

ln(Q(گذاری برای با توجه به فرمول و به کمک آستانه
ij

توان دو  می

 .  پیکسل را مشابه هم یا متفاو  از یکدیگر فرض کرد

از  پس  پیکسل  سطح  در  کردن  کار  جای  به  پیشنهادی  روش  در 

برای   ، آزمون تست تشابه راMSERمشخص شدن نواحی پایدار به روش  

شود. به عبارتی به کمک های مرزی هر سوپرپیسکل محاسبه میپیکسل

های مرزی، شباهت هر یک ماتریس کواریانس پتریمتری نظیر با پیکسل

شود سوپر پیکسل از یک دیگر سنجیده می  های مرزی بین دواز پیکسل

و سپس به کمک تاب  توزی  خروجی این آزمون برچسب کشتی و غیر 

احتمال مربوط    یتاب  توز  SPN𝑇(𝑃(اگر  شود.  کشتی به هر ناحیه داده می

تصو باشد   ریبه  آزمون  هر  ،  آماره  برای  گوسی  چگالی  تاب   رابطه  طبق 

 کت  داریمش  

 
1 Likelihood-ratio test 

2 Maximum a Posterior (MAP) 

(5) 𝜌(𝑇𝑠|𝑊𝑠)

=
1

√2𝜋𝜎𝑊𝑆
 𝑒𝑥𝑝 (

(𝑇𝑠 − 𝜇𝑠)2

2𝜎𝑤𝑠
2 )     

شامل   Ws={wc,wu}برای هر کت  و   SPNT= sTکه در این رابطه 

به ترتیب    𝜎𝑊𝑆و    𝜇𝑠های کشتی و غیر کشتی است. همچنین  کت 

 توان نوشتشباشد. طیق قانون بیزین میمیانگین واریانس هر کت  می

(6 ) p(Ws|Ts)= 𝑝(𝑇s|𝜔s) 𝑃(𝜔s)    

اگر احتمال رخداد دو کت  را برابر در نظر گرفته شود به کمک 

تخمین مناسب واریانس و میانگین هر کت  احتمال رخداد متناظر با  

آید. سپس به کمک بدست می  SPNفاصله بدست آمده به کمک آزمون  

توان برچسب نهایی برای هر نواحی  می 2قانون ماکزیمم احتمال پیشین

 د و در نهایت ش کاندید را بدست آور

(7) arg max ( | )Ws p Ts Ws= 

تخمین پارامترهای میانگین و واریانس برای مشخص شدن حد آستانه 

یا  3به روش بیشینه انتظار MAPو تصمیم گیری از طریق قانون بیز و 

EM  11[ گیردصور  می[. 

 . نتایج آشکارسازی به کمک روش پیشنهادی3

دو  ساازی در این تحقیق بر روی پایگاه داده از ش شابیهپایگاه داده - الف

 2تصاویر  برای GaoFen-3 ،1تصاویر برای Radarsat-2ساجنده راداری  

  POLSARPRO  برای تولید تصااویر پلساار از نرج افزار انجاج شاده اسات.

 1استفاده شده است. تصویر  RGBبرای تولید تصاویر   و از تجزیه پوئولی

باا    و تصاااویر دوج  700×600و ابعااد    m12.5×m12.5باا رزولوشااان 

های گرندتوروث اسات. کشاتی  999×753و ابعاد  m8×m12رزولوشان  

 هر یک از این تصاویر با مرب  قرمز رنگ مشخص شده اند.

 یشانهادیدر روش پ شاود،  ( مشااهده می1در شاکل )ش نتایج کمی  - ب

و اساتفاده از   هیشاد اساتفاده از پردازش در ساطح ناح طور که گفتههمان

تر و کت  دیشااد  زیدر برابر نو یشااود حتیباعث م  MSER  داریپا ینواح

از دست رفته که به  کشتیانتخاب شود و تعداد    داریپا ینواح یقو  یاه

. پس از آن نواحی برجساته  کمتر باشاد  ،باشادیعنوان هدف مورد نظر م

 باید آشکارسازی شوند. 

3 Expectation – Maximization (EM) 
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 )ب(  )ال ( 

 MSER)ال ( تصویر حقیقی پلسار بشد  نویزی و )ب( نواحی  :1شکل 

از داده  SPNآزمون   باه کماک مااتریس کواریاانس حااصاااال  هاای  و 

، میزان  مرزی پتریمتری در باانادهاای متفااو  نظیر باا یاک پیکسااال

مرتبه دو خود با    گانهمساااای  همراه با مرکزی شاااباهت هر پیکسااال

 د.  کنبررسی میهمسایگان مجاور خود، 

  
 )ب( )ال (

 
 (ج)

تولید   ، )ب(2، )ال ( تصویر2 آشکارسازی کشتی در تصویر نتایج :2شکل 

 SPNچگالی احنمال خروجی    )ج( سوپرپیکسل
های حاصااال به کمک رابطه  خروجی گیری،اندازه از  در این مرحله پس

شاااوناد. در این میاان باه کماک توزی  آمااری و میآناالیز احتماالی بیزین  

تاب  چگالی احتمال خروجی حاصاال از مرحله قبل این تصاامیم گیری 

با بررساای تاب  چگالی احتمال   (2با توجه به شااکل )  شااود.انجاج می

توان به کمک ها را میمشاااهده شااد که داده  SPNحاصاال از خروجی 

توزی  گوسای در دو حالت کشاتی و غیر کشاتی قرار داد. در این مرحله 

 
1 Ground-Truth 

همانطور که گفته شاد برای تخمین توزی  مورد نظر و برآورد پارامتر آن 

در مرحله آخر   اساتفاده شاده اسات. EMدر طول آشاکارساازی از تخمین 

حذف تعدادی از نواحی به عنوان نواحی هشااادار اشاااتباه یا به عبارتی  

False Alarm  امر مهمی اساات. در این پژوهش برای حذف این نواحی

یا بازساازی تصاویر به کمک عملیا  مورفولوژی بساتن   MRاز عملیا  

 شود.انجاج می

روش    ویژگی  SO-CFARدر  توزی  شااااد  ترکیاب  و  مکاانی  هاای 

 .]8[  دهدروشنایی ماهیت اصلی روش را تشکیل می

  
 )ب(  )ال ( 

  
 ( د) ( ج)

-SOروش   ، )ب( 1تصویر  )ال (، 1 نتایج آشکارسازی کشتی در تصویر :3شکل 

CFAR ،)1و )د( گرندتوروث  روش پیشنهادی )ج 

با توجه به مرب  های سابز  شاود  که مشااهده میطور  همان(  3در شاکل )

های خروجی های آشااکار نشااده در شااکلو قرمز که نشااان از کشااتی

های سااطح دریا در مرز نواحی دارای  نظمیبه علت وجود بیهسااتند،  

های از ها با حاشاایه کشااتی تعداد کشااتینظمیکشااتی و ادغاج این بی

بیشااتر از روش پیشاانهادی اساات.    SO-CFARدر روش ، دساات رفته

باعث شااده    ،SPNهمچنین در روش پیشاانهادی به دلیل اسااتفاده از 

کتترهای در حاشایه کشاتی با بدنه کشاتی، مورد مقایساه قرار  ،اسات

بگیرند و تعداد هشادار اشاتباه کاهش یابد. در این روش ممکن اسات به 

عدادی ناحیه ت  ،علت تشااابه توزی  مکانی به علت وجود نویز و ناهمگنی

  ( 4شاکل )اشاتباه آشاکار شاده و یا تعدادی کشاتی از دسات برود. در 

های  تصاویر مرب  آبی نشان آشکارسازی درست و مرب  زرد نشانه کشتی

 آشکارنشده و مرب  قرمز نشانه هشدار اشتباه است.
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 )ب(  )ال ( 

  
 ( د) ج( )

-Rروش  ، )ب(2تصویر  )ال (، 1 نتایج آشکارسازی کشتی در تصویر :4شکل 

filter  ، )و )د( گرندتوروث  روش پیشنهادی )ج 

روش   همبستگی  ،  ]R-filter  ]7در  به  روش  ماهیت  اینکه  دلیل  به 

نظمی و یا  های پراکندگی سروکاردارد ممکن است نواحی با بیماتریس

نواحی غیر هم جنس خود شباهت داشته باشند ناهمگنی شدید و نویز به  

 گذاری در یک کت  قرار بگیرند.  و در نهایت با آستانه

 ش ارزیابی روش پیشنهادی 1جدول 

 ( sزمان ) NCD NM NFA Q 1تصویر 

 SO-CFAR 30 11 0 74% 120s روش

 80s %87 0 5 36 روش پیشنهادی

 ( sزمان ) NCD NM NFA Q 2تصویر 

 R-filter 12 6 4 60% 160s وشر

89 % 80 2 2 16 روش پیشنهادی s 

( جدول  درست1در  آشکارسازی  تعداد  چپ  به  راست  از  ترتیب  به   )  

(NCD)  ،  تعداد هشدار اشتباه(NFA)    و تعداد کشتی از دست رفته(NM )  

 و ضریب کیفیت برای هر دو تصویر مورد آزمایش محاسبه شده است.  

 

(8) 𝑄

=
𝑁𝐶𝐷

𝑁𝐹𝐴 + 𝑁𝑀 +𝑁𝐶𝐷
 

 گیری نتیجه .3

  ی و اسااتفاده از داده ها  داریپا یاسااتفاده از نواح یشاانهادیدر روش پ  

  ا  یو اسااتفاده از عمل  برای آشااکار برجسااتگی سااطح دریا یمتریپتر

مقاوج   دلیل برای  نیترهشادار اشاتباه مهم یحذف نواح  یبرا  یمورفولوژ
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بندی فرمت مدوالسیون  های طبقهیکی از روش  —چکیده

نوری    هایدر شبکه .باشداستفاده از تصاویر صور  فلکی می

شبکه در هر لحظه در حال به روزرسانی برای ارسال  پذیر،  انعطاف

  .باشدهای مدوالسیون بر حسب نیاز میاطتعا  در انواع قالب

ها  های مختل  متناسب با شرایط کانال استفاده از انواع مدوالسیون 

  بقال  5در این مقاله از  تواند کارایی شبکه را ارتقاء دهد.   می

در  ( متداول  16-32-64-128-256)  M-QAM  مدوالسیون

،   AlexNet  ، GoogLeNetیق  شبکه یادگیری عم  4و   فرستنده

ResNet101    وInceptionv3     بندی  برای طبقهشناخته شده

مدوالسیون از    5های دریافتی در این  . سیگنال شده استاستفاده  

شده از یک شبکه االستیک  سازی  ی وسی  شبیهیک مجموعه داده 

توان دید که با میسناریوی مختل  بدست آمده است.    248با  

های مدوالسیون نتایج  های تجربی در قالبدادهین تعداد  کمتر

  4این  بندی به دست آمده است و از بین  قابل قبول در طبقه

بهترین   AlexNetشبکه از نظر زمانی و پیچیدگی محاسباتی   

 عملکرد را دارد. 

نوری     —واژهد  کلی شبکه  مدوالسیون،  فرمت  تشخیص 

 منعط ، یادگیری عمیق 

 مقدمه  .1

باشد که  ای از یادگیری ماشین میزیر شاخهیادگیری عمیق  

توان آن را به عنوان یک ساختار شبکه چند عصبی شامل  می

و گرایش  رشتهکه در    [1 پارامتر و الیه تعری  کرد   یتعداد

یادگیری    که  ایمساله  گیرد.ای مختل  مورد استفاده قرار می ه

به   نسبت  ماشین عمیق  سایر    یادگیری  هوش  های  شبکه  و 

عمیق برای آموزش به   یادگیری   دارد این است کهمصنوعی  

که    های داده دارد  نیاز  دادهالبته  زیادی  حوزه ها  این  در 

  ی ارتباطی و سرعت باالهای  به دلیل وجود دستگاهمخابرا   

راحتی   به  داده  استانتقال  دستیابی  در    قابل  اینکه  دوج  و 

عمیق یادگیری  انتخاب  ،  یادگیری  شبکه    هاویژگیو  توسط 

می بهپذیر  انعطاف  نوریهای  شبکهدر  [.  2شود  انجاج    که 

  استنطباقی معرفی شده  پذیر و انعطاف ی اشبکه  نوان یکع 

با  کارایی طیفی باالیی د ،[3  این رو گیرنده همدو   از  ارد 

تقاضای  ا برای هر  نرخ داده  نطباق به شرایط واقعی شبکه و 

بهر میهترافیکی  حداکثر  به  را  طیفی  شبکهوری    های رساند. 

مدوالسیون    پذیر انعطافنوری   حوزه  به   تواندمیدر  توجه  با 

کانال بهینه،  شرایط  و  کارایی  افزایش  به  برای  مناب   سازی 

این تغییر در  [.  4ند  صور  پویا قالب مدوالسیون را تنظیم ک

الگوریتم   ،شود در گیرنده همدو ث میقالب مدوالسیون باع 

و  نشود  انتخاب  طور صحیح  به  مدوالسیون  قالب  به   وابسته 

یرنده باید نوع  بنابراین حتماً در گ  [.5   برودعا  از بین  اطت

اخیر های  در سال  .شودانتخاب  به درستی    قالب مدوالسیون

طبقههای  روش و  تشخیص  جهت  قالبمختلفی  ای  هبندی 

این روش بیشتر  پایه  مدوالسیون مطرز شده است که  بر  ها 

می ماشین  سیستمیادگیری  برای  که  همدباشد  از  های  و  

استفاده  [ SVM   8[ و CNN 6 ،]KNN   7 هایی مثل رویکرد

 ت. شده اس

تشخیص شبکه   برای  نیز  عمیق  یادگیری  های 

است   شده  استفاده  مختل   مقاال   در    [. 9مدوالسیون 

که   داردچالشی  شبکه  مربوط  وجود  ماهیت  نوری   هایبه 

ای باید شبکه  است. به عبارتی   و نرخ بیت باالی آن  پذیرانعطاف

بدون در دست داشتن     DSPدر قسمت تا  آن جا داده شود 

قبلی   در  )اطتعا   مدوالسیون  نوع  هر    بستهمانند  ارسالی 

عمل   تربهینه  بتواند در تشخیص قالب مدوالسیون  (سیگنال

mailto:st_e.varasteh@urmia.ac.ir
mailto:mahdi.ranjbarzefreh@polito.it
https://arxiv.org/abs/1409.4842
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همچنین این   .تر(پیچیدگی محاسباتی کم  ویاتر  زمان کم)کند

را در تشخیص مدوالسیون در  بیشتری  انتقال چالش  شبکه 

های نوری منعط  خواهد داشت چون سیگنال دریافتی  شبکه 

انواع مختل   از  را در عبور  اثرا  مختل  خطی و غیرخطی 

پهنای با  مسافتفیبرها  مختل ،  و  باندهای  متفاو   های 

 نماید. های متنوع تجربه میکیفیت 

-M-QAM(16-32   مدوالسیونب  قال  5از    هدر این مقال 

شبکه   4و  های منعط   دهفرستندر    متداول(  64-128-256

عم و    AlexNet  ،GoogleNet  ،ResNet101  یقیادگیری 

Inceptionv3     شده  طبقه بندی استفاده  برای  شناخته شده

سیگنال این  است.  در  دریافتی  یک   5های  از  مدوالسیون 

شده از یک شبکه االستیک زیسای وسی  شبیه مجموعه داده

توان دید که  میسناریوی مختل  بدست آمده است.    248با  

داده های مدوالسیون های تجربی در قالب با کمترین تعداد  

بندی به دست آمده است و از بین  نتایج قابل قبول در طبقه

  AlexNet   ، شبکه از نظر زمانی و پیچیدگی محاسباتی  4این  

 عملکرد را دارد.بهترین 

 متن اصلی  .2

شده، می مطالعه  مقاال   با  مقایسه  به  در  وجه   2توان 

 تمایز مهم اشاره کردش 

نوع کانال ارسالی است   ،یکی از موارد این تغییرا  .1

ساده    که کانال  از  استفاده  جای  به  مقاله  این  در 

 AWGN  گوسییز  نو کانال  سفید    فیبرنوری  از 

استفاده شده است که در این کانال هم اثرا  غیر

روی  و همچنین نویز گوسی  راکندگی رنگی  پ ،  طیخ

 . شودسیگنال ارسالی اعمال می

-تخاب تصاویر داده شده به شبکه میمورد دیگر ان .2

اشد که هیچگونه پیش پردازشی روی تصاویر در  ب

تصاویر   همان  و  است  نشده  داده  انجاج  مقاله  این 

سفی و  ساسیاه  نظر  میمنظومه      دهد  از  که  باشد 

 .کند پیچیدگی محاسباتی بسیار بهینه عمل می 

 5کنیم که این  قسمت تقسیم می  5مقاله را به    ،در ادامه

 قسمت به منوال زیر ادامه داده شده استش 

A: تولید سیگنال ،: B شبکه عمیق  ،C: و  آموزشD: نتایج . 

A. تولید سیگنال 

ند  ، نیازمسیستم قابل اعتمادبرای دستیابی به یک  

مجموعه داده  باشیم.  به یک مجموعه داده مرج  و کامل می

استفا شبیه مورد  با  مقاله  این  در  نوری ده  سیتم  یک  سازی 

آمده است دست  سناریوی مختل  ب   248در    WDMهمدو   

روش   به  آن  در  فیبرنوری  گردیده  شبیه   SSFMکه  سازی 

اثرا  مختل  خطی و غیرخطی 10است  این سیستم  [. در 

درنظر گرفته     EDFAی  کنندهکانال فیبرنوری و اثرا  تقویت

 شده است. 

نمونه برداری   لوسکوپیاسسیگنال الکتریکی توسط یک  

شوند، سپس وارد هسته مرکزی  آوری میها جم شده و داده

DSP    صور پردازش  عملیا   و  پارامترهای  می  شده  گیرد. 

 1مختل  درنظرگرفته شده در سناریوهای مختل  در جدول

قرار داده شده است که هر سناریو ترکیبی از هرکداج از این  

می مالتپارامترها  بدلیل  داده  این مجموعه  در  پلکسی  باشد. 

های مختل   موج و ت ثیر متفاو  اثرا  غیرخطی در بخشطول 

. برش  سیگنال ارسالی داریم  ی ز طبرش متفاو  ا  C  ،3باند  

  5که هر برش دارای    کانال اول، کانال میانی و کانال انتهایی

در    نوع پتریزاسیون  2مدوالسیون  هر  (x,y)سطح  که 

نوع    3ها،  spanتعداد    ،مدنظر  SNRمدوالسیون بر اسا  یک  

، در طول موج و پهنای باند مختل   spanفیبر مختل  بین هر  

نتایج بدست آمده    خروجی دست پیدا کرده است.  هایدادهبه  

 خاص برای اطمینان بیشتر تکرار شده است.   SNRبرای یک 

انتخاب   پردازشقالب مدوالسیون برای    5ها در  سیگنال

  ، ها در گیرندهبعد از دریافت دادهایجاد تصاویر   برای  شوند.می

  پتریزاسیون   2ی و موهومی سیگنال دریافتی با  از بخش حقیق

می تولید  تصاویر  کارایی  مختل ،  سنجش  برای  شوند. 

های مختلفی برای تولید تصاویر  دادهتعداد  های عصبی از  شبکه 
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داده برای تولید    2000و    1000،  500شود. تعداد  انتخاب می

.  بعدی منظومه بکار گرفته شده است2سیاه و سفید  تصاویر  

را به     اصلی بدون حاشیه عمل برش  هایدادهی برداشتن  برا

داده که  حنحوی  تصویر  در  میای  انجاج  نشود  - دهیم.)ذف 

 (1کلش

B.  شبکه عمیق 

و  شبکه الیه  چند  از  کل  در  عمیق  یادگیری  های 

شوند که برای استخراج  چندین نرون در هر الیه تشکیل می

اولیه برای های  الیه  کنند.خصوصیا  به طور مستقل کار می

با تبدیلهای  انتزاعی و الیههای  استخراج ویژگی های  عمیق 

جدید  های  ویژگی  ، ی متعدد بر روی خروجی الیه قبلغیر خطّ

 کنند.را استخراج می

 دیتاست آمار    :1دول ج

 
 الف(                                   

 
 ب(                                    

 
 پ(                                    

 
 ت(                                 

 
 ث(                                

-ال ( تصاویر برش داده شده منظومه سیاه و سفید ش1شکل

QAM 16 )ب-QAM32 )پ-QAM64) -QAM128 )ث-

QAM256 

 

 (KM)116~80 طول فیبر 

 TYPE 1,2,3 نوع فیبر 

α  )0.21,0.22 )دسی بل بر کیلومتر 

γ ( )1.30,1.35,1.77 وا  بر کیلومتر 

β2 2.129- ( )نانومتر بر هرتزe-26, -4.846e-27 ,    -

2.589e-27 

(16-32-64-128-

256)-QAM 

 نوع مدوالسیون 

 WDMتعداد   60~40

1.279e+11~9.600e

+10 

 نرخ سمبل 

16QAM=11.475 

32QAM=14.461 

64QAM=16.997 

128QAM=19.73 

256QAM=22.31 

OSNR TARGET 
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پیچیدگیم ترتیب  به  مقاله  این  در  یادگیری    4  ،ا  شبکه 

شبکه از روی    4نحوه انتخاب این    کنیم.عمیق را انتخاب می 

های  پارامتر مهم صور  گرفته است که بتوان از کل شبکه   2

 یادگیری عمیق بهترین شبکه را انتخاب نمود.

یکی  که  مهم  پارامتر  آموزش   دو  برای  الزج  زمان  مد  

الیهشبکه پیچیدگی  دیگری  و  دقیق  ها  استخراج  برای  ها 

طبقهویژگی برای  میها  عملکرد  بهترین  با  باشد.  بندی 

دیده از قبل  های آموزشهای انتخاب شده از نوع شبکه شبکه 

الیه بیشتر  که  آنبوده  الیههای  تنها  و  شده  منجمد  های  ها 

دید. در نتیجه با وجود بزرگ بودن و  انتهایی آموزش خواهند 

ها را با سرعت بیشتری آموزش توان آن عمیق بودن شبکه، می

 داد.

• AlexNet 

 ILSVRC-اولین شبکه عصبی کانولوشن که در چالش

 8که از    Alexnetشبکه   .بود  AlexNetاعمال شد2012 

های کانولوشنی و الیه  ،الیه اول  5الیه تشکیل شده است که  

maxpooling  بقیه    باشندمی از   3و  ساختار الیه 

fullyconnected    پارامتر  .[11 ندکنمی پیروی های  تعداد 

  میلیون میرسد. 60موجود در شبکه به 

-الیه را تغییر می  2جدید    هایدادهآموزش با  برای    ما

جدید و الیه بعدی    های دادههیم که یک الیه برای ورودی  د

کت    5به   ضکت  پیش فر 1000ها از عداد کت برای ت

فعال  در  Alexnet  . یابندتغییر می به جای  سازی خود  تواب  

  تاب  فعالسازی درکند و  می  استفاده    Reluاز تاب   tanhتاب   

 . باشدمی  softmaxالیه خروجی 

• GoogleNet 

  Szegedy سال   و در  شرکت  ۲۰1۴همکاران    در 

کرد  GoogLeNet ،گوگل معرفی  شبکه  ند.را    7  از  این 

-از الیه  الیه تشکیل شده است که نسبتاً  22  میلیون پارامتر و

به طور   GoogLeNet . شبکه  بردبهره می  یای عمیق بیشتره

قابل توجهی عمق و عرض شبکه را بهبود بخشیده، با وجود  

اینکه تقاضای بار محاسباتی را در سطح معقولی نگه داشته  

است.این شبکه با در نظر گرفتن شیب انتشار معکو  با اضافه  

به شبکه داده و هم  کردن الیه های میانی، هم نظم خاصی  

 را کاهش داده است.   محو شدگی گرادیاناثرا  

• ResNet101 

سال   مایکروسافت    ۲۰1۵در  محققین  از  تعدادی 

دادند  ResNet  معماری ارائه   101از  ResNet شبکه    .را 

تشکیل شده است که مشکل اولیه  میلیون پارامتر    44و  الیه  

-موزش را دشوار میآاین شبکه از بین رفتن گرادیان بود که 

 [. 12   کرد که راه کارهایی برای حل این مشکل ارایه داده شد 

• InceptionV3 

  مد آکه یک شبکه گسترده و کار   inceptionشبکه  

چند مشکل دارد که این    ،بندیدر طبقه  میلیون پارامتر   23با  

پیچیدگی محاسبا  را بسیار    1×1ها به لط  یک فیلتر  مشکل

موازی های  این مدل از شاخه  .کرد اما نه به اندازه دلخواه  کم 

می میبهره  که  چندین    برد  از  پردازش   GPUتوان  برای 

 استفاده کرد. 

C.  آموزش 

( را در رنج  1)شکل  برای آموزش شبکه تصاویری 

تولید    به صور  جداگانه    یادگیری عمیق پیکسلی هر شبکه  

بر   .شودرا با برنامه متلب انجاج داده میکه این کار    کنیممی

-یر مییتغ 0.001به  0.01حسب تجربه نرخ یادگیری را از 

های  توان از بچ سایزمورد استفاده می   GPUابد و به نسبت  ی

   که سیستم استفاده شده با مشخصا   مختل  استفاده کرد

corei7,RAM16,GPU QUADRO3000    سایز بچ    64با 

   .انتخاب شده است

 1000بار دیگر    داده،   500 بندی تصاویر  بابرای هر طبقه

با   آخر  در  و  می  2000داده  ساخته  تعداد    .شودداده  برای 

، به یادگیری epoch  4ها برای هر شبکه با    epochدفعا   

https://arxiv.org/abs/1409.4842
https://arxiv.org/abs/1409.4842
https://arxiv.org/abs/1512.03385
https://arxiv.org/abs/1512.03385
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  2000تعداد تصاویر در هر کت   د. نکنخوبی دست پیدا می

احتمی با  که  کت سباشد  تعداد  داده اب  و   30000  ها ها 

% برای 50زش نیز  موآبرای    سازیم. تصویر می(  3×5×2000)

برای  25  ،  موزشآ  %validation     تست  25و برای  نیز   %

 دهیم. قرارمی

 نتایج 

بندی  با احتساب زمان و  به دست آمده طبقهنتایج   

( آمده است. همانطور که  2بندی در جدول )درصد دقت طبقه

شود، با کمتر شدن تعداد داده ها در هر تصویر  مشاهده می

شود، به طوری که شبکه های کمتر میبندی هم  دقت طبقه

Inceptionv3  وResNet101  تر و  به لط  الیه های عمیق

پیچیدگی محاسباتی بیشتر در زمان یادگیری بیشتر یادگیری  

اند  داده در تصاویر رسیده  500به درصدهای بهتری حتی در  

داده،   2000در تصاویری با   Inceptionv3به طوریکه شبکه 

دست    100دقیقه آموزش، به دقت %  420ی  در زمان یادگیر

 یافته است.  

 

بندی به دست آمده از متلب که محور  ای طبقهنمودار نقطه  :2شکل

بندی  های طبقهها و محور عمودی درصدافقی زمان آموزش شبکه

ها به ترتیب از باال به نقاط مربوط به تعداد داده  .نشان داده شده

دهد با کمتر  باشد که نشان میمی  500و  1000و  2000پایین،  

شود.  شبکه  بندی هم کمتر میشدن داده در تصاویر درصد طبقه

AlexNet    .کمترین زمان را به خود اختصاص داده 

-باشد  که دقت طبقهای می(  یک نمودار نقطه2شکل)

آمده،    2ندی بر حسب زمان آموزش با نتایجی که در جدول  ب

تفاند که می رسم شده این  را در کمتر شدن دقت  توان  او  

ها در هر تصویر نیز متحظه بندی نسبت به تعداد دادهطبقه

بندی(  نمود. نمودار که از یک محور عمودی )درصد دقت طبقه

توان و یک محور افقی )زمان آموزش( تشکیل شده است می

های مختل  شبکه را در تعداد داده  4های زمانی این  تفاو 

می که  کرد  شبکهبینمتحظه  زمان    AlexNetیم  کمترین 

 باشد.  تعداد داده ها را دارا می 3آموزش در هر 

داده در هر    500یک نمونه ماتریس در هم ریختگی    :3شکل

AlexNet تصویر  در شبکه دقیقه   46،که در  

-بندی صحیح هر کت  را در خانهرسیده.درصد طبقه98.9به%

ها با درجه  کت ای سبز با تعداد نمونه تست نشان داده شده.  ه

یعنی   4مدوالسیون نشان داده شده است. مثالشکت   

QAMمدوالسیون   -16  

هم3شکل) در  ماتریس  از  نمونه  یک     500ریختگی  ( 

شبکه  داده در  می   AlexNetای  نشان  الزج  را  زمان  که  دهد 

طبقه میمی دقیقه    46بندی  برای  متحظه  و  شود  باشد 

طبقه در   خطا  کت   بیشترین  در  به   8بندی  متعلق  که 

باشد، رخ داده است. در این  می QAM-256مدوالسیون 
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نمونه در کت     16نمونه به درستی و    484مدوالسیون  

-تعلق دارد، به غلط طبقه  QAM-64 که به مدوالسیون    6

 ندی شده است.ب

 نتیجه گیری 

که    آنتایجی  از  حاکی  آمده  دست  که به  است  ن 

به    Inceptionهای بیشتر مخصوصاً شبکهشبکه هایی با الیه

پیچیدگی و زمانهای بهتری رسیدهدرصد اما    محاسبا   اند 

 .نقش به سزایی دارد  پذیرانعطافنوری  شبکه    DSPدر قسمت  

شبکه  که  است  این  توجه  قابل  و    AlexNetهای  نکته 

 GoogLeNet  طبقه برای  خوبی  درصدهای  به  بندی  هم 

اما معیار مهمتررسیده پیچیدگی   ،اند  است که شبکه   میزان 

AlexNet      دقیقه آموزش    46در  98.9به%  500در تعداد داده

درصد کمتر از دقت طبقه 0.1که تنها دقت آن رسیده است 

بوده اما از لحاظ پیچیدگی نسبت    ResNet101نده شبکه  ب

است. بهینه  بسیار  آن  های  با الیه    AlexNetپس شبکه    به 

 تواند باشد. ها بهترین گزینه میکمتر نسبت به دیگر شبکه

 2000و1000و  500های  تعداد داه  هر شبکه نسبت به درصد و زمان آموزش در    بندی درنتایج طبقه  :2جدول

 AlexNet GoogLeNet  ResNet101 Incepsionv3 تعداد داده ها 

 زمان  دقت زمان  دقت زمان  دقت زمان  دقت 

عدد  500 دقیقه  46 98.9%  دقیقه  100 94%  دقیقه350 99%  دقیقه  430 97.80%   

عدد  1000 دقیقه  42 99.40%  دقیقه  85 98.50%  دقیقه  341 99.50%  دقیقه  410 98.60%   

عدد  2000 دقیقه  40 99.80%  دقیقه  91 99.60%  دقیقه  364 99.60%  دقیقه420 100%   

 سپاسگزاری
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Abstract— With rapid developments in artificial 

intelligence applications, the need for better human-

machine interaction is more tangible and subjects such as 

emotion recognition have become controversial research 

areas. In this paper, we develop a speech emotion 

recognition model by introducing novel features, which 

results in higher accuracies, yet less computational 

complexities compared to the literature. The evaluation of 

the proposed framework is carried out using three 

classifiers including support vector machine (SVM) with 

linear kernel, radial basis function (RBF) SVM, and extreme 

gradient boosting (XGBoost). The best performance is 

reported for linear-kernel SVM with accuracies of 86.28% 

and 100% on RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of 

Emotional Speech and Song) and TESS (Toronto emotional 

speech set) datasets, respectively. Furthermore, the 

performance achieved is compared with that of neural 

network-based methods. It is demonstrated that our 

results are highly comparable with the literature, although 

the method holds lower complexity.   

Keywords—emotion recognition; SVM; XGBoost; 

RAVDESS; TESS 

1. INTRODUCTION  

Emotion recognition is of great importance in 

the field of artificial intelligence (AL). Sometimes 

identifying one’s emotion is hard for people, let 

alone machines [1]. A great deal of energy and 

research was dedicated over the past years in 

order to improve emotion perception in human-

machine interaction [2]. Emotions are the 

combination of several senses, and could be 

perceived in voice, gesture, and text [1], [3].  

Since speech is one of the most common ways of 

communication, several speech-operated 

applications have been designed for emotion 

recognition. Emotion recognition is useful in a 

variety of applications, some of which include 

the diagnosis of autism disorder [4], mobile 

services [5], security systems [6], and police 

investigations for a criminal’s verbal deceits [7]. 

The recognition of emotions through speech 

signals is a challenging task [8]. Apart from the 

noise that should be removed, there are lots of 

other factors such as the type of filter and 

window that were applied, frame length, types 

of features and what classifier is best suited for 

your work, should be considered [9]. To deal 

with these factors, various machine learning and 

deep learning techniques have been introduced 

[2]. Although huge efforts have been made, 

there is a vast gap between the proximity of 

elicited results in understanding emotions and 

what we have obtained so far [10]. 

To obtain better performances, some works 

proposed increasing the number of features, 

whereas others either utilized more powerful 

machine learning techniques, or leveraged a 

large feature space along with a state-of-the-art 

model. Stuart et al. focused on enlarging the 

feature space by extracting zero-crossing rate 

(ZCR), energy entropy, spectral centroid, flux, 

roll-off factor, tempo, 13 Mel-frequency cepstral 

coefficient (MFCC). They trained an artificial 

neural network (ANN) on International Affective 

Digitized Sounds (IADS) dataset to classify 

emotions.[11]. Ghai et al. main purpose was to 

compare the performance of the classifiers such 

as SVM, gradient boosting and random forest on 

Berlin dataset. Their result suggested that 

random forest had achieved the best 

performance with an accuracy of 81.05% for 

mailto:Shokouhmand.sh@email.kntu.ac.ir
mailto:kmpour@kntu.ac.ir


 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

61 
 

emotion recognition using energy and MFCC 

features [12].  

A new framework was proposed by Hossain 

and Muhammad on eNTERFACE’05 and extreme 

learning machine (ELM) database. SVM had been 

used along with a convolutional neural network 

(CNN) classifier, leveraging the first derivative 

(delta of MFCC), and the second derivative 

(delta-deltas), and MFCC. They were managed to 

get an accuracy of 86.4% and 91.3% on 

eNTERFACE’05 and ELM databases, 

respectively[13].    

In this paper, we propose a novel feature 

extraction framework by including a large 

number of features extracted in time domain, 

spectral domain, and cepstral domain in Section 

II. The logic behind such an exhaustive feature 

extraction is, the more relevant features 

extracted, the stronger classifier could be 

trained. Then, we establish our feature space, 

and train machine learning classifiers based on 

the labels, i.e., emotions, provided by the 

dataset. The results are analyzed in Section III. 

The paper is concluded in Section IV. 

2. METHOD 

Audio signal could be either speech or music. 

In this research our choice of study is non-

musical audio. Thus, there will be no concern 

about sound effects and their impacts on 

emotion analysis [1]. 

A. Dataset 

For the sake of emotion recognition, 

researches are carried out on the audio part, 

specifically speech signals of RAVDESS dataset. 

The voice of twenty-four actors and actresses 

are included in the dataset, uttering 2 English 

sentences through 8 different emotions. Each 

folder incorporates 60 wav files. Our study 

evaluates 6 emotions including happy, anger, 

calm, fear, surprise and disgust [9].  

Our model has been tested on 7 emotions in 

Tess dataset as well. As for RAVDESS, the spoken 

language is English. In this dataset, a carrier 

sentence has been said by two actresses with a 

set of about 200 words for each emotion. 

Therefore, we have 2400 wav files for all 

considered emotions combined [14].    

B. Pre-processing 

To begin, a 2nd-orderButterworth band-pass filter 
within the range of 200-4000 Hz is used to remove the 
background noise. This practice ensures that the 
information of the signal remains undisturbed [10]. In 
order to make our dataset uniform for further 
processing, the sampling rate and the number of 
channels had to be modified to fixed numbers. To this 
end, we re-sampled all wav audio files to 48 KHz, and 
by separating channels and merging them back as the 
mean of channels, all files were converted from stereo 
to mono [15], [16]. Subsequently, a 30-ms framing was 
done on each signal. 50% overlap was designated 

Fig. 1. The proposed method, pre-processing, feature extraction, and classification 
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between consecutive segments [17]. Afterwards, 
hamming window was applied to the derived audio 
frames [16]. 

C. Feature extraction 

A vast range of features were extracted 

including time and frequency domain features 

and cepstral features. 

1) Power ratio: This feature was obtained 
prior to framing. The signals in time 
domain were segmented into smaller 
segments and then the power ratio of 
each segment was calculated. The 
power ratio amounts have closeness 
inside one emotion and more variation 
in different class of emotions [10].  

2) Pitch and magnitude: Pitch depends 
directly on characteristic of signals. This 
feature along with its derivatives is 
related to vocal prosodic features. For 
the parts that frequency was higher than 
zero, magnitude of signal had been 
calculated as well [2]. 

3) ZCR: Changes in frames can be identified 
by ZCR. It is basically the fluctuation of 
signal from negative to positive 
amplitude. ZCR will be increased in 
frames with background noise. ZCR can 
be calculated with the below formula 
[14]. Note that M is sign (a[k]). 

 

𝑍𝐶𝑅 = 
1

2𝑀
∑ |𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎[𝑘] − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎[𝑘 − 1])|𝑀
𝑘=1      

(1) 

 

𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖(𝑛)] = {
1,       𝑥𝑖(𝑛) ≥ 0

−1,    𝑥𝑖(𝑛) < 0
                  (2) 

4) Spectral centroid: this feature indicated 
the center of gravity in Fourier transform 
of signal. Normalization was done on 
each frame and then centroid elicited 
per frame. Centroid was calculated 
according to equation below. x(n) is the 
weighted frequency and f(n) indicates 

the center frequency of each bin and n 
refers to number of bins [11]. 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 =  
∑ 𝑓(𝑛)𝑥(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

∑ 𝑥(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

                          

(3) 

5) Roll off frequency: the frequency in 
spectrum at which at least 85 to 90 
percent (in this study we use 85) of 
frame’s energy is contained in bins 
below or equal to this frequency [9]. 

6) LPC: Linear predictive coding is a 
mathematical approximation coding 
method for vocal tract. In this model 
representation of speech samples are as 
sum of previous samples, which derived 
linearly. By using LPC, inputs and filter’s 
coefficient will be calculated, quantized 
and then transmitted. Filter will be 
rebuilt by using coefficient in decoder 
[18]. 

7) Mel spectrogram:  Evaluation of Mel 
spectrum is done on frames’ Fourier 
transform which passed through band-
pass filters i.e., Mel-filter bank [17]. Mel 
unit is a logarithmic equation and a 
replica of human ears. Our feature space 
contains the power of these logarithmic 
numbers [14]. The formula that maps 
our frame frequency into Mel scale is: 

𝑀𝑒𝑙(𝑓) = 2995log (1 +
𝑓

700
)              (4) 

8) MFCC: By applying discrete cosine 
transform on Mel scale spectrum, MFCC 
is calculated. In this study we extracted 
the first 26 MFCC and 26 Mel spectrum. 
MFCC appears to be one of the most 
effective features in speech analysis. 
Dynamic parameters such as deltas and 
delta-deltas are also extracted [18]. 
 We also evaluated skewness and 

kurtosis of our whole frames combined. 

Skewness refers to asymmetry of 

information around mean and kurtosis 

compares whether the data is light-

tailed or heavy-tailed in proportion to 

normal distribution [10].  
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In order to get more information about 

signals, maximum, minimum, mean, median and 

standard deviation amounts have been 

calculated for each feature in whole signal [19]. 

D. Classification 

Classification is a machine learning algorithm 

which takes our feature space as input and split 

them with specified ratio into train and test data. 

In this study we used Gradient boosting 

algorithm and SVM with both RBF and linear 

kernel [19]. 

SVM is proved to be one of the best classifiers 

working with limited data. This classifier 

specifies a decision boundary and divides various 

data in different classes. In case of linearly 

separable data, linear kernel can be used. In 

contrast RBF kernel could be more effective  for 

nonlinear data analysis [20]. Gradient boosting is 

an algorithm that works  based on decision tree 

algorithm with optimized gradient boosting 

framework [9].  

Before classification, useless features such as 

min and median of the pitch and magnitude 

were found to have less alteration among 

different classes. Hence, for diminishing 

complexity calculation, they have been omitted 

from our feature space.  

For classifying our feature space, ratio of 1:5 

was used for randomly selecting test and train 

data, respectively. The performance of our 

proposed model was evaluated comparing 

predicted values and true labels [17]. The results 

were reported using standard metrics such as 

precision, accuracy, recall and F1-score [21]. 

Performance assessment of each classifier for 

TESS dataset is illustrated in table 1 and for 

RAVDESS dataset in table 2. 

RESULTS 

In previous works, so many different 

features and classifiers were used on the same 

datasets. Zeng et al. did his study with several 

neural network classifiers and their best 

achieved accuracy was 64.52% on RAVDESS 

dataset. Bhavan et al. used Gaussian kernel with 

a bagged ensemble of SVM on features such as 

MFCC and its derivatives and spectral centroid. 

They selected their features by wrapper method 

and approached 75.69% accuracy on RAVDESS 

dataset [15]. 

TESS dataset was evaluated in Huang 

and Bao study and accuracy of 85% was reported 

using CNN. They combined vocal and textual 

data to get higher accuracy [20]. In another 

experiment Venkataramanan and Rajamohan 

evaluate different classifiers such as 2D CNN, 3D 

CNN, LSTMS, and CNN-LSTMS. Their best results 

referred to 2D CNN classifier. They acquired the 

accuracy of 68% for RAVDESS and 62% for TESS 

[8]. Dolka et al. presented an ANN with ReLU 

framework on both TESS and RAVDESS datasets. 

For improving accuracy, they used only 6 

emotions from RAVDESS dataset. Classification 

was done with ANN and their results 

demonstrates 88.72% accuracy for RAVDESS and 

99.52% for TESS dataset [14]. 

Our proposed model examined by TESS 

and RAVDESS speech dataset. We made our 

signals uniform by setting their sample rates and 

number of channels the same. After building this 

foundation, we separated our features to those 

that directly derived from our signals and those 

which required more pre-processing. The former 

feature example would be the power ratio that 

we extracted directly from sliced signal. The 

latter features were those which passed through 

framing and windowing algorithm including 

pitch, magnitude, ZCR, spectral centroid, roll-off, 

13 LPC, 26 Mel-frequency and 26 MFCC. Using 

extracted features, we then made feature 

vectors and applied them to classifiers. SVM with 

two different kernels (linear and RBF) and 

XGBoost classification were our choice of 
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classifiers [12]. For TESS dataset our results 

indicate the accuracy, precision and F1-score of 

100% for SVM with linear kernel. 68.16% 

accuracy for SVM with RBF kernel and 98.42% for 

XGBoost were obtained. In the case of RAVDESS 

dataset the highest accuracy referred to 

XGBoost with 84.85%. SVM with linear and RBF 

kernel got the accuracy of 80.60%, 40.84%, 

respectively.   

Table 1. Performance assessment of the proposed framework on TESS dataset 

 

Table 2. Performance assessment of the proposed framework on RAVDESS dataset 

 

Table 3 summarize the performance 

Table 3. Comparison of the proposed framework with the literature. 
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results of current and previous works. Among 

TESS emotions, sad, angry and disgust claimed to reach 

highest precision in various classifiers. In contrast, for 

RAVDESS dataset emotions such as calm, fear and 

surprised were the three tops as a matter of precision. 

3. CONCLUSION 

In this paper a novel framework for speech 

emotion recognition was introduced. The proposed 

method performs based on augmented feature space, 

by features such as power ratio of sliced signal. We 

managed to get higher accuracy in TESS dataset and 

results with good proximity to existed methods in 

RAVDESS dataset. Our model designed base on 

machine learning algorithms and are highly 

comparable to what others obtained through NN and 

its descendant. Using machine learning algorithms, 

decreased model complexity and it requires nor 

remarkable memory, neither high speed processor. For 

future works, in order to achieve even higher accuracy, 

it is recommended that silence parts of signals 

removed completely. 
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 م یس یب یهااستفاده در شبکه یباند برافاز فراپهن دهندهفتیش یطراح
 زاده ضیا زهره اسداله

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز 

 تبریز، ایران 

zohreh.asadzade@yahoo.com  

 * رباب کاظمی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز 

 تبریز، ایران 

r.kazemi@tabrizu.ac.ir  

با استفاده    (UWBباند )فاز فراپهن   دهندهفتیش  یمقاله نوع  نیدر ا   —چکیده

شده کوپل  مایکرواستریپ  خطوط  شبکه   از  در  استفاده  بی برای  سیم های 

های  مهم در آنتن های فاز از جمله قطعا   دهنده. شیفت شده است  شنهادیپ

 دهندهشیفت و ... هستند.  فاز    هایکنندهل یتعد هوشمند،  یهاآنتن ،  آرایه فازی 

مسطح،  پیشنهادی    فاز ساختار  فرکانسی  با  بازه  گیگاهرتز    39/1-46/4در 

دارای  105باند  )پهنای   فاز  %(،  فاز    90°شیفت  خطای  تلفا     ±3/ 6°با  و 

  gλ  15/0×  gλ  38/1  برابر  تارساخد  ابعااست. همچنین    dB72 /0عبوری کمتر از  

خطای فاز  و    ، هزینه ساخت پایینمسطحدهنده دارای ساختار  این شیفت   ت.اس

با توجه به مشخصا  عملکردی،    پهنای باند وسی  است کهو تلفا  پایین در  

 کند.  های ارسالی ایجاد می کمترین اعوجاج را در سیگنال 

کوپل   دهنده شیفت   – واژه  کلید خط  فراپهن فاز  خطایشده،  فاز،  باند  ، 

(UWB) .مایکرواستریپ ، 

 مقدمه  .1

طور  هساااتناد کاه باه یجیرا  یویکرویقطعاا  ماا  ،فااز  یهاادهنادهفاتیشااا

آنتن در  پرتو،    یکیالکترون  چرخش  یبرا  یفااز  هیاآرا  یهااگساااترده 

مدوالتورها و    ،یریگاندازه  یهاساااتمیسااا  ،یویکروویما  قیدق یابزارها

   .رندیگیمورد استفاده قرار م  گرید یصنعت  یاز کاربردها یاریبس

تر این و هزینه سااخت پایین در مطالعا  پیشاین عتوه بر ابعاد فشارده

قطعاا ، تمرکز محققین بر کااهش تلفاا  عبوری، خطاای فااز کمتر و  

باند باالتر، انواع یابی به پهنایپهنای باند وسای  بوده اسات. برای دسات

  73، خط بار [1 72فمنیمانند شامختلفی از سااختارهای قدیمی و سااده 

، بررسااای و  ای[، باه طور گساااترده3   74یمتاامتریاالهاای  طرز[ و  2 

  ی کاه بادسااات آماده، باانادیپهناا حاداکثرحاال،    نیا  باا  .انادطراحی شاااده

را  (UWB) باندهای فراپهنمساتیسا  ازیتواند ننمی که اسات 80%  حدود

باه بیبهبود پهناا  یبرا[  4   در  .برآورده کناد از ساااه اکتااو    شیبااناد 

اما ساختار  شده است،اساتفاده    گانهچند  یشاعاع   هایاساتاب  از  ،(%100)

فاز    هایدهندهفتیشاا  .اساات  دهیچیشااده آن نساابتاً پ نهیو روش به

 
72 Schiffman  

73 Load-line 
74 metamaterial 

  (MMR)75های چندمودی اساااتفاده از تشااادیدکنندهباندی که با  پهن

، باا وجود خطاای فااز کمتر، باه کوپلیناگ بسااایاار  ]5[ناد  اهشاااد  طراحی

 در.  کاه در حاالات عملی ممکن نیساااتتری بین خطوط نیااز دارد  قوی

با   90°فاز    دهندهفتیشااا ی، طراحیاکتاو ساااه یهابا طرز  ساااهیمقا

اسااات. در   زیچالش برانگ  یهنوز کار،  از چهاار اکتااو شاااتریباند بیپهناا

از باند وسای ، با وجود پهنای[،  6  76یبخشاچندفاز   دهندهفتیشامورد 

 کننده هستند. خسته یو از نظر طراح دهیچیپ   ینظر ساختار هندس

  هاای روپلچنادالیاه باا اساااتفااده از ک  هاایدهنادهنوع دیگری از شااایفات

با    . این نوع ساختارها[7 اند  طراحی شده شکل T یهااستابو باند  پهن

 ،هیاسااااختاار چنادال  دلیالبااناد وسااای ، باهخطاای فااز کم و پهناای  وجود

و ممکن  دسااخت باالیی دار هنیو هزهای فراوانی برای نصاب پیچیدگی

 کپارچهی یِارتباطهای سااازگاری با ساایسااتماساات در حالت عملی،  

های قابل قبول، باعث  یابی به ویژگیبرای دساات باشااد. تتشنداشااته

اساات، اما  های اخیر شاادهها در سااالدهندهبهبود و گسااترش شاایفت

ا افزایش تر و یگونه که گفته شااد، هزینه ساااخت باال، ابعاد بزرگهمان

هاا باا  هاای بااال، بااعاث شاااد کاه هرکاداج از این طرزاعوجااج در فرکاانس

های فوق، ایراداتی نیز داشاته باشاند و نتوانند نیازهای ما را وجود مزیت

 باند برآورده کنند.  برای کاربردهای فراپهن

های ارتباطی سااازگاری الیه، با تمامی ساایسااتمهای تکدهندهشاایفت

تر و ابعااد  بااناد بااالیی را باا اتتف عبوری پاایینتوانناد پهناایدارناد و می

های  ها از روابط حاکم بر موددهندهتر ارائه دهند. این نوع شیفتکوچک

[  11 -[8توان از روابط موجود در  کنناد و میزوج و فرد تبعیات می

 کمک گرفت.  

شاود که در یم  شانهادیپ جدیدی   90°   فاز  دهندهفتی، شامقاله نیا در

تواند  می  dB27/0و تل  عبوری   ±6/3° % با خطاای فاز  105  باندیپهناا

 نیازهای ما را برآورده کند.

 دهنده شیفت طراحی و تئوری .2

ال  آورده شاده،  -1فاز پیشانهادی، همانطور که در شاکل دهندهشایفت

75 multimode resonator 
76 Multi-section 
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تواند در باشااد که میازوی اصاالی و یک بازوی مرج  میشااامل یک ب

بخش   4مورداساتفاده قرار گیرد. کل مدار از های تغذیه مختلفی شابکه

شاده و بازوی  اسات، در واق ، بازوی مرج  از ساه خط کوپلشادهتشاکیل

اسات که در بازوی شادهتشاکیل 77بساتهشاده هماصالی از یک خط کوپل

ج، به -1ب و  -1های اسات. شاکلشاده مرج ، خط ساوج به زمین وصال

 دهد.ترتیب مدار معادل مود زوج و فرد بازوی مرج  را نشان می

 
فرد  مدار معادل مود   )ب(  ،دهنده فاز موردنظر)ال ( مدل مداری شاایفت :  1شکککل  

 مرج .زوج بازوی   مود)ج( مدار معادل    مرج ،بازوی  

از اختتف فاز عبوری  الزجمقدار فاز  فاز،    هایدهندهشایفتدیگر  همانند  

دلیل اینکه سااختار آید. بهدسات میمرج  بهبازوی  اصالی و  بین بازوی

پیشانهادی متقارن اسات، از روابط حاکم بر مودهای زوج و فرد اساتفاده  

فاز بین ، شاایفتfآوریم. در فرکانس  دساات میکرده و روابط پایه را به

 آیدشدست میبه از رابطه زیر  [9 بازوی اصلی و بازوی مرج  

(1)                                    )()()( 4321 fSfSf −= 

و برای مود  eiZاج را برای مود زوج با iس مشخصه خط شماره اگر امپدان

،  GHz  3 =0 fنشااان دهیم، در فرکانس مرکزی   oiZ  (i=1,2,3,4)فرد با  

اسات. اگر امپدانس    θ 0= 90° برابر  (  θ 2طول الکتریکی خط کوپل دوج )

اهم باشاااد، طول الکتریکی هرکداج از   50های ورودی و خروجی پور 

دسات از روابط زیر به  Kضاریب  و  θ  ، برحسابfدر فرکانس  (  iθبازوها )

   آیدشمی

(2)                           K==== 4321 ,22 

 
77 interconnected 

(3)                                            0032 /2 ff === 

[  11ساازی روابط و اساتفاده از روابط موجود در  با حل معادال  و سااده

های زوج و فرد خط مرج ، خواهیم [، برای ضریب انعکا  حالت12و  

 داشتش 

(4)                                   
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آمده، پارامترهای پراکندگی بازوی مرج  از دساتط بهبا اساتناد به رواب

 آیدشدست میروابط زیر به

(6)              
22

1111
21

1111
11

oeoe SS
Sو

SS
S

−
=

+
= 

، از رابطاه زیر ]13[فااز عبوری از باازوی مرج ، طبق روابط موجود در  

 شودشمحاسبه می

(7)         
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دهیم تا بتوانیم صاافرهای انتقال را میقرار    S|21| = 0را برابر   21Sاندازه 

 محاسبه کنیم که در حالت کوپلینگ ضعی ، ثابت هستند.
(8)                                  GHzff zz  6,0 21 == 

این صاافرهای انتقال توسااط سااومین خط کوپلینگ متصاال به زمین، 

نیز، طبق   اصاالی، فاز عبوری از بازوی [15 توجه به شااوند. با  ایجاد می

   آیدشدست میرابطه زیر به

(9)                       
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(، شااایفات فااز موردنظر باه 1( در رابطاه )8( و )7باا جااگاذاری روابط )

 آیدش  یر بدست میصور  ز
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و فاز    ،∆Ф،  محاسابه شادهبه همین ترتیب، خطای فاز نیز از تفاو  فاز  

 آیدشدست میبه صور  زیر به،  0Фمدنظر،  
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شاده اسات،  اهم در نظر گرفته 50امپدانس مشاخصاه برای بازوی مرج  

توان بازوی اصلی را معادل خط انتقال میاین جمله به این معناست که 

 اهمی درنظر گرفت. 50

دسات آوریم و  را نسابت به فرکانس به  | 11S| و   PEمشاتق مرتبه اول اگر 

 به مقادیر اکسترموج دست یابیم.  توانیمآن را برابر صفر قرار دهیم، می

(12)                
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هماانطور کاه قبت گفتیم، معاادال  حااکم بر مودهاای زوج و فرد در این 

مدار نیز صاادق اسات و امپدانس مشاخصاه خطوط کوپلینگ با پارامتری 

 شودشمی بیانو امپدانس موهومی  i( iρ(1,2,3,4=نظیر 

(13) mioieiii
oi

ei ZZZ
Z

Z
== ,)1( 

درنظر   1را برابر   iρدر این طراحی برای ساااهولات محااساااباا ، انادازه  

با اساتفاده از مراحل زیر، مقادیر امپدانس موهومی هرکداج از   ایم.گرفته

 آید.دست میدهنده فاز، بهها و پارامترهای این شیفتبخش

با توجه به اصااالی اسااات که  خط  یکیالکترمربوط به طول  Kثابت  (  1

 یکیطول الکتربا در نظر گرفتن و   شاااده فاز مشاااخص شااایفتمقدار 

شااود.  ، تعیین می0fنده، در فرکانس مرکزی دهفتیشااتمامی خطوط 

کنیم که فاز عبوری از برای این کار ابتادا این نکته را دوباره یادآوری می

خط(  m)  یاصااالخط   م(  r)مرج     و  بااا    [18طبق    توانیرا 

 انیاباصااالی  خط    یکیالکتر  یو پاارامترهاا  مرج خط    ABCD  سیمااتر

 
78 pole 

 در نتیجهش  کرد.
(14)                                    KSm −== 43 
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فاز عبار  اساات از اختتف فاز بازوی اصاالی و  و طبق تعری ، شاایفت

 بازوی مرج  که در خیل آمده استش
(16)                            rm −= 

الکتریکی   اگر تغییرا  فاز را نسبت به تغییرا  فرکانس و تغییرا  طول

دسااات آوریم و در فرکاانس مرکزی این مقاادیر را برای هر دو باازوی  باه

 اصلی و مرج  برابر یکدیگر قرار دهیم، خواهیم داشتش
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فاز در فرکانس  از طریق شاایفت   توانیمرا   ط اصاالیخ یکیالکتر طول

دست آورد. همانطور که قبت گفته شد، در فرکانس مرکزی به 0fمرکزی 

GHz  3=0fطول ،( 2الکتریکی خط کوپل دوجθ  ) 0= 90° برابر  θ   .اساات

 در نتیجه ش
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با اسااتفاده از   را  miZ توانیم(  13)  -( 10[ و روابط )13 بر اسااا  (  2

 .محاسبه کرد  عبوری و خطای فازاتتف  

بدساات    miZمناسااب    ریمقاد  ،فاز  دهندهفتیباند شاای( با انتخاب پهنا3

 .آیدمی

درنظر   1را برابر   iρدر این طراحی برای ساااهولات محااساااباا ، انادازه  

و برای باازوی    ρایم. اگر مقادار این پاارامتر را برای باازوی مرج  باا  گرفتاه

توان دریافت که این مقادیر  نشااان دهیم، با کمی دقت می  ρ′ اصاالی با

 باشد و داریمشبرای خط اصلی و خط مرج  متفاو  می
(21) ', 4321  ====  

توان معاادل  میرا    ط مرج خطوط اتصاااال خ،  1شاااکال    بناابراین، در

را فراهم    78هاای انتقاالکاه قطاب  درنظر گرفات  ییهااتشااادیادکنناده
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.  تواند صافرهای انتقال را فراهم کندمیهم    شادهکوپل 3خط   و  دنکنمی

ای انتخاب شاااود که شااایفت فاز  باید به گونه  ،ρ  برحساااب  ρ′ مقدار

دسااات مقادیر به  .]13[  یکنواختی را در باند فرکانسااای موردنظر بدهد

 طبق روابط به صور  زیر خواهد بودش ρ  و ρ′آمده برای 

(22)      2.1',1.1 ==  

[،  13 -[9مطاالاب فوق و اساااتفااده از روابط منادرج در    باا توجاه باه

شااده و ابعاد  ال  طراحی-2نظر مطابق شااکل دهنده فاز موردشاایفت

 ختصه شده است. 1اجزای مختل  آن در جدول 

 
)ال ( 

 
 )ب(

ساازی  بعدی شابیهدهنده پیشانهادی، )ب( تصاویر ساه)ال ( سااختار شایفت:  2شککل  

 .CSTشده در نرج افزار  

   (mmدهنده نهایی )برحسب ابعاد شیفت :1جدول 

1.65 5W 0.78 3W 0.56 1W 
0.14 6W 2.50 3S 2.69 1S 
0.2 7W 15.70 3L 8.01 1L 

2.31 5L 1.62 4W 1.11 2W 
2.05 6L 1.04 4S 2.14 2S 
0.2 R 29.125 4L 15.11 2L 

  فاز دهنده شیفت سازیشبیه تایجن .3

  CST 2020افزار  ب در نرج-2دهنده فاز مطابق شکل سازی شیفتشابیه

 یهابا اکثر ساایسااتم  که الیه بودهاساات. این ساااختار تکانجاج گرفته

با    RO4003Cروی زیرالیه  اسات. این سااختار  ساازگار   کپارچهی یِارتباط

طراحی شاده اسات؛   0.0027δtan=و   mm 813/0 ،55/3=rε  ضاخامت

باه    4و    2هاای  ( و پور باه عنوان ورودی )تحریاک  3و    1هاای  پور 

  باا   برابر  نهاایی  اناد. انادازه سااااختاارخروجی درنظر گرفتاه شااادهعنوان  
2mm38/8×63/75 (gλ  15/0× gλ  38/1.است ) 

سااازی ساااختار دساات آمده از شاابیهنتایج به 7تا    3های  در شااکل

های ورودی مطابق شاکل بازگشاتی در پور پیشانهادی آمده اسات. تل  

بهتر ،  % پهنای باند(105)  گاهرتزیگ 46/4تا   39/1  ه فرکانسایزدر با 3

است.  dB 27/0های خروجی کمتر از و تل  عبوری در پور  dB15از 

فااز در محادوده فرکاانسااای موردنظر، اختتف، در  6مطاابق شاااکال  

فااز  کاه هماان شااایفات  بااشااادمی  90±°6/3°هاای خروجی برابر  پور 

  .موردنظر است

نیز میزان ایزوالسیون بین پورتهای مجاور در ورودی و خروجی  7شکل  

اسات و لذا کوپلینگ بین پورتهای  dB  40بهتر از    دهد کهمیرا نشاان 

 شود.یفت دهنده فاز نمیمجاور باعث تخریب عملکرد ش

 

های ورودی. تل  بازگشتی در پور   :3شکل    

 

. های خروجیان تلفات عبوری در پورت میز :4شکل   
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 . های خروجیپور در نمودار فاز : 5شکل 

 

 فاز نسبت به فرکانس.  نمودار تغییرا  شیفت :6شکل 

 

خروجی شیفت دهنده  ایزوالسیون بین پورتهای مجاور در ورودی و  : 7شکل  

 فاز.

پیشاین فاز پیشانهادی با کارهای    دهنده، مشاخصاا  شایفت2در جدول  

باند  شاود که طرز پیشانهادی در پهنایمشااهده می  اسات.مقایساه شاده

مشاخصاا  باعث  ، خطای فاز و تلفا  عبوری پایینی دارد و این وسای 

ها ایجاد  فاز کمترین اعوجاج را در ساایگنالدهندهشااود که شاایفتمی

 کند.  

 کارهای پیشین شیفت دهنده فاز پیشنهادی با سه یمقا  :2جدول 

تلف  

 عبوری

 (dB) 

 تلف 

 بازگشتی 

 (dB) 

 باند پهنای

 )%( 

 ابعاد موثر 

)2
gλ) 

تعداد  

 هاالیه 

 فاز شیفت 

(°) 
 مرجع

 [ 5  90 ± 5 الیهتک    0/ 29 ×0/ 77 103 14 0/ 7

 [ 8  90 ± 2/ 3 الیهتک  0/ 27 × 0/ 31 48 11 1/ 1

 [ 12  90 ± 6/ 72 الیهتک  0/ 06 × 0/ 51 81/ 9 10 0/ 53

 [ 16  90 ± 4 الیهسه 0/ 15 ×0/ 86 80 13 2/ 5

28 /1 76 /15 20 N.A.  الیهتک 
79 /5 ± 

9 /146 
 17 ] 

 پیشنهادی طرز  90 ± 3/ 6 الیهتک  0/ 15 ×1/ 38 105 15 0/ 27

 گیری تیجهن .4

الیه با استفاده از  دهنده فاز مسطح و تکدر این مقاله یک شیفت

است. این شیفت دهنده  شده، طراحی شدهمایکرواستریپ کوپلخطوط  

  ی خطای فازِادارGHz  46/4   -  GHz  39/1  (105%  )  باند  فاز در پهنای

ساختار هندسی  در واق ،  .  است  dB  27/0عبوری کمتر از  و تل    ±  6/3 °

باند باال، تل  عبوری و خطای فاز کم  ساده، هزینه ساخت پایین، پهنای

باند، از نقاط قو  این طرز نسبت به کارهای قبلی  در کاربردهای فراپهن

این شیفت در صنای دهنده میاست.  در    پزشکیتواند  مثال  عنوان  )به 

ق   یپزشک  زا یتجه  کیآکوست  ی هامبدل  یفاز  یهاه یآرا  لیباز 

شبکهفراصو    یربرداریتصو  یاسکنرها و  بی  های(،  مورد   GPSسیم 

 استفاده قرارگیرد.
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Abstract—An ultra-wideband structure has been 

presented for Radar Cross Section reduction application. 

In this two-layer structure including the main substrate 

and graphene substrate, this material has been used as a 

key element in controlling the total surface impedance of 

the structure and determining the RCS reduction. The 

proposed design over the a few MHz to 60GHz reduces the 

bistatic RCS to less than -10 dB by creating a phase 

difference of 180°±37° between the incident and the 

reflected wave (wave canceling). The proposed structure 

has several novel features such as wide frequency 

coverage without any change in the geometry of the 

structure, and insensitivity to the angle of the incident 

wave. 

Keywords— RCS; Graphene; Artificial magnetic 

conductor;  AMC  

1.  INTRODUCTION  

 Today, due to the development of radar 
technology, the provision of new solutions to reduce 
the target detection capability is felt more than ever . 
The radar cross section (RCS) represents the equivalent 
area of the target that can be detected by the radar. 
Therefore, the smaller RCS, the lower the possibility of 
identifying the target  so RCS reduction has quickly 
become an attractive research topic. The method of 
measuring RCS is based on the location of the 
transmitter and receiver radar in two ways: (1) Bistatic: 
the radar transmitter and receiver are not co-located, (2) 
Monostatic: the radar transmitter and receiver are co-
located. Generally, the RCS reduction is obtained in 
two ways: (1) using radar absorbing materials, (2) 
modifying the target’s geometry to redirect the 
reflection wave away from the backscatter direction. 

 In previous studies, various techniques have been 
proposed to reduce the RCS: shaping, absorber 
materials and structures, passive or active wave 

cancellation [1-4].In this topic, some works have been 
done to introduce the new structures for reducing the 
sensitivity of the RCS to the angle or polarization of 
incident wave, increase the bandwidth and tune the 
frequency range of operation. 

In this article, we proposed a new ultra-wideband 
RCS reduction surface that designed by using the 
adjustable conductivity of graphene surface in the 
microwave frequency range and structure presented in 
with Slight changes. The main objective of this study 
is to evaluate the ability of graphene to design RCS 
reduction structures with broad frequency band.  

The rest of this paper is organized as follows. The 

related works to our idea are discussed in 

Section Ⅱ. The Graphene conductivity 

equations and related topics are discussed in 

Section Ⅲ. We described our proposed model 

and experiments and their results are discussed 

in the next section. Finally, in Section Ⅴ we draw 

the paper to conclusions. 

2. RELATED WORKS 

One of the most common absorbers for RCS 

reduction is λ/4 the Salisbury screen  with narrow 
bandwidth [1]. Construction and use of this structure 
due to its high thickness at low frequencies are 
impractical. Using laminated surfaces can improve the 
bandwidth of this absorber, however, have a bulky and 
heavy structure such as the Jaumann absorber[5]. In 
this case, the metamaterial and frequency selective 
surfaces (FSSs) are used to reduce the volume and 
thickness of the absorbers [6].  

In past years, many studies have been done to 
increase the RCS reduction bandwidth. In [7] , the ink 
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and the Nano-platelets graphene have been used to 
create some attractive bandwidth resonances. In [8, 9] 
by varying the arrangement of the AMC elements, the 
ultra-wideband structures have been proposed. A Dual 
wideband structure  consists of a double-layer EM 
surface is proposed to realize multi-band RCS 
reduction and the theoretical expressions between the 
bandwidth and RCS reduction value are established 
in[10]. To achieve absorbers with the capability of 
tuning frequency, the substrate thickness can be 
changed[11].  

Recently, extensive researches have been carried 
out on the design of tunable absorbers with novel 
material such as graphene [12]. Graphene application 
is beyond this limit so that it is used to design and 
fabricate the transparent light absorbers [13]. 

From the aspect of the modifying target geometry, 
it should be noted that simultaneously with the 
reduction of RCS, the aerodynamic efficiency does not 
diminish. For this purpose, artificial impedance 
surfaces are used which, unchanged in the target 
structure, redirect reflect wave in a direction far away 
from the backscatter path thus reduces the RCS. In this 
structure, a 180° phase difference between the 
reflection fields of two different cells is created. The 
shape and the arrangement of the cells on the screen are 
effective in determining the bandwidth reduction of 
RCS. In most of the previous researches, studies have 
been done on the shape of the artificial magnetic 
conductive (AMC) elements[14]. Furthermore, 
changing the arrangement of two AMC cells in the 
structure has improved the bandwidth of the RCS 
reduction. In [8] by varying the arrangement of the 
AMC elements, the ultra-wideband structures have 
been proposed. 

 In new studies by using metasurfaces and arrange 
cells in new pattern RCS have been reduced and 
another present change phase of cells dynamically is 
tuned RCS reduction frequency [15]. In [15] a 
metasurface by using cells that loaded separately has 
been introduced. The phase of each element can be 
controlled by the bias voltage. Therefore with adjusting 
phase of each cell, the phase distribution determined by 
a genetic algorithm is obtained and RCS has been 
reduced. In other work, a polarization-insensitive 
broadband absorber with a notched band characteristic 
with a three-layered structure, consisting of metal-
printed substrate layers separated by air spacers has 
been presented for radar cross section (RCS) reduction 
applications[16]. A Dual wideband structure  consists 
of a double-layer EM surface is proposed to realize 
multi-band RCS reduction and the theoretical 
expressions between the bandwidth and RCS reduction 
value are established in [10]. 

In this work, unlike any work done, there are a few 
important points at the same time: 

• The bistatic bandwidth of the proposal of this 
article is more than the other articles 

• The studied structure does not require any physical 
reform to change the bandwidth 

In this structure, the method of creating a phase 
difference between the return wave and the collision 
wave to the target is used, which, unlike the collision 
wave absorption method, does not cause heat in the 
structure. 

3. GRAPHENE CONDUCTIVITY 

Graphene is a newly discovered material consisting of 

6 carbon atoms in a honeycomb structure. Due to its 

intriguing electronic, optical, chemical, and 

mechanical properties, graphene has attracted special 

attention worldwide. Graphene is a planar atomic layer 

of carbon atoms with a hexagonal pattern. It can be 

shaped into different forms and dimensionalities. For 

example, if wrap up the layer in the form of a ball, it 

becomes 0D fullerene; if rolled, then it becomes 1D 

nano-tube, and if stack its layers, then it becomes 3D 

graphite[17]. The electron movement in graphene is 

faster as compared to silicon, as a result, faster and 

efficient devices can be designed. The first synthesis of 

the single layer of graphene was made by Geim and his 

group in 2004. This breakthrough has given a new 

direction and leads to many new potential applications 

in the fields of electronics, wireless communications, 

opto-electronics, energy, terahertz, and photonics [11-

13]. Moreover, owing to remarkable properties (high 

electrons and holes mobility, bespoke functionalities, 

and high surface area,) graphene also has numerous 

advantageous and interesting applications in the field 

of biotechnology, e.g., electrical and optical 

biosensors, drug delivery and molecular imaging, 

bioelectronics, and implants, etc. This is because 

graphene is non-corrosive and does not react with most 

biomolecules. Also, graphene nanosensors have a 

negligible effect on the human body due to their 

biological compatibility. Furthermore, due to the 
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flexibility and transparency of graphene, it can be used 

to make printed antennas for several applications from 

bio to wireless communications. Some of the popular 

applications of Graphene in Antennas are described 

in[18, 19].  This material has unique thermal, 

mechanical, and electrical properties. According to the 

graphene structure, its surface conductivity consists of 

two inter and intra parts defined as follows[20]: 
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In equation (2), the   is the reduced Planck's 

constant, BK   is the Boltzmann constant, q  is 

the elementary charge,   is the angular 

frequency 2 f (rad/s), f is the operating 

frequency, c
 is the chemical potential,T  is the 

temperature (Kelvin), and   is the relaxation 

time which is assumed to be independent of the 

energy . The last four parameters determine 

the graphene surface conductivity. Therefore, at 

a specific frequency, the surface conductivity and 

subsequently the graphene surface resistance 

depend on ambient temperature, graphene 

production quality, and chemical potential. The 

chemical potential of graphene is expressed by 

(3)[21]. 

0 b
c f

V
v

dq

 
 =                                      (3)                    

where 
61 10fv =   is the Fermi velocity in 

graphene, 0 is the permittivity of free space, 
b

V  

is the DC bias voltage, d  and  are the thickness 

and the relative permittivity of the dielectric 

separating the graphene sheet and the back gate 

material, respectively. 

According to the above relations, the graphene 

conductivity can be changed by applying 

different DC bias voltages. As shown in Fig. 1, the 

DC bias voltage is applied between the graphene 

plate and the back semiconductor that is 

separated by a dielectric. 

 

Fig. 1. A typical biased graphene surface 

In various references, a simple approximation of 

the relaxation time ( ) is assumed independent 

of the chemical potential ( c ). The number of 

carriers induced in graphene directly affects the 

rest time. In high carrier density, when relatively 

high DC bias voltages are applied, longitudinal 

photons limit the minimum surface strength. In 

this case, the rest time created by longitudinal 

photons is equivalent to the following. 
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Where D is the deformation potential ( )eV , 
7

7.6 10
m


−

=  is the two-dimensional mass 

density of graphene, and 4
2.1 10

ph
v =   is the 

sound velocity of LA phonons in graphene. The 

precise deformation potential D  value is still 

discussed, but some experimental values have 

been obtained in the literature, and 18D eV  

seems to be a common and accepted value for 

graphene over a substrate. 

The substrate used for graphene is hBN. The 

graphene specification and the substrate 

parameters are as follows : 
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4. PROPOSED MODEL 

By combining graphene and AMC cells, a 
broadband structure was designed, which is examined 
and presented in detail below.  

A. Proposed Model 

Fig. 3 shows the proposed structure consists of 

two types of AMC cells in [9] that are ordered in 

a chess format. As shown in Fig. 2, in order to 

integrate the implementation of the graphene 

layer, a narrow slit is created in square cell. The 

dimensions of the cells are as table Ⅰ. 

TABLE I.  DIMENSIONS OF AMC-1 AND AMC-2 

 

Parameters Dimensions (mm) 

Wr 6.3 

Wp 9 

Wc 12 

Rc 8.6 

Ws 14 

 

 

Fig. 2. AMC cells 

 

 

Fig. 3. Ultra-broadband RCS reducing structure 

The standard Rogers RT/duroid-5880 dielectric 

with a thickness of 6.35 mm and a dielectric 

constant of 2.2 is used as substrate. As shown in 

Fig. 2, each AMC cell is composed of two parts, 

PEC and graphene. In this structure, the graphene 

surface are layers according of Fig. 1 with the 

parameters listed in section Ⅲ. This reduces the 

thickness of the top layer and its existence 

creates switch case between visibility and 

invisibility. 

The amount and phase of the scattered wave 

from the surface, which determines the amount 

of radar cross section, is affected by the surface 

impedance of the structure. The surface 

impedance of each of the AMC cells is dependent 

on to surface impedance of graphene. Based on 

(2) and (3), the graphene's complex surface 

impedance is changed by the DC voltage in a non-

linear way.  

Therefore, due to the use of graphene, by changing the 

DC voltage, the surface impedance of graphene, AMC 

cells, and consequently whole structure changes 

without any reform and RCS is controlled.  

B. Experiments and Discussion 

 

The introduced structure was simulated in CST 

Studio Suite 2019 software. In this case, RCS 
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reduction can be controlled over the a few MHz 

to 60GHz. The results are given in Fig. 4 and Fig. 

5 show that RCS reduction of the proposed 

graphene-based structure can the proposed 

structure is distinct for different DC voltages. RCS 

reduction over a ultra-wideband (few MHz to 

60GHz) in voltage of 0.1v is under 10dB− and 

when we apply 25v as bias voltage this value 

becomes about zero, just like when this coverage 

does not exist. In the mentioned frequency 

range, graphene AMC cells reduce the value of 

RCS to under 10dB−  by creating a 180 37  

phase difference between the incident wave and 

the reflected wave. 

The all above results are for the normal incident 

where the incident angle is 0˚. For oblique 

incidences, the surface impedance of AMCs and 

the impedance of incoming wave changes as a 

function of incidence angle [9]. Fig. 6 and Table 

Ⅱ show the RCS reduction bandwidth for 

different incident angles at fixed DC voltage. The 

results show that the RCS reduction bandwidth is 

decreased for higher incident angles.   

A general comparison between the proposal 

design in this paper and the work similar to 

works presented in the references is 

summarized  in Table Ⅲ. As you can see, it has a 

frequency bandwidth more than the previous 

work. This bandwidth is obtained for bistatic 

RCS. Also, Besides, the RCS can be selected 

simply by changing the voltage and without 

changing the geometry of the structure. 

 

Fig. 4. Reduction of RCS in the proposed structure at bias voltage 

0.1V 

 

Fig. 5. Reduction of RCS in the proposed structure at bias voltage 

25V 

 

Fig. 6. The RCS reduction for various incident angles at DC 

voltage 0.1V 

As can be seen, the maximum bandwidth 

obtained in the latest research by the wave 

cancellation method is less than 100%. This 

number reaches about 93% in adjustable 

adsorbent structures at best, which of course is 

achieved by changing the structure.  While in the 

proposed design, in a fixed structure and 

electronically with a bandwidth of 200%, 

multitude of the important frequency bands 

covers military radars. 

TABLE II.    THE RCS REDUCTION DIFFERENTIAL 

BANDWIDTH FOR VARIOUS INCIDENCE ANGLES AT DC VOLTAGE 

25V 

Angel of incidence 10-dB RCS reduction BW(%) 

10˚ 200 

30˚ 200 

50˚ 187 

 

TABLE III.  COMPARISON OF THE PROPOSED DESIGN WITH 

POPULAR SIMILAR WORKS PRESENTED  
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4.2 -
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GHz 
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53.9 
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Broad 

Band
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Bistat
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This 
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Phase 

Differ
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100M

Hz-
60GH

z 

200 

Tuna
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Wide

band 

Bistat
ic 

 

5.  CONCLUSION 

In this paper, a structure is presented for RCS 

that using the variable complex surface 

impedance of an emerging material called 

graphene that can have ultra wide bandwidth, 

insensitivity to the angle of the incident wave, 

and selective RCS without changing the 

geometric shape simultaneously. 

The designed structure was analyzed at a 

frequency of 100MHz to 60 GHz. The results 

showed that the mentioned structure with 

Incredible  frequency bandwidth, in the 

frequency range of 100MHz to 60GHz, due to the 

graphene bias voltage in this range can reduce 

bistatic RCS by less than -10dB. The effect of 

incident angles on the RCS reduction has been 

investigated. The results indicate similar to the 

conventional AMC structure, the RCS reduction 

bandwidth is slightly decreased by increasing the 

incident angles in the whole frequency range of 

operation  so it can be said that the structure is 

insensitive to the incidence angle of the wave. 

Due to the solution presented in this article, it is 

possible to have wide frequency bandwidth and 

select RCS ability in a fixed structure, an issue 

that is considered by many researchers today 

due to the importance of RCS reduction in the 

stealth industry, and it is not found in the before 

works. 
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SBU-KWS :  های تشخیص کلیدواژه گفتار فارسی در ارزیابی سامانهدادگان 
 1سعید زارعی

 دانشگاه شهید بهشتی ، مهندسی و علوج کامپیوتردانشکده 1

 تهران، ایران 
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 ۰۲1۲۹۹۰۴1۰۶شماره تلفنش 

 2یاسر شکفته
 ی بهشت  دیاه شهگدانش وتر،یو علوج کامپ ی مهندسدانشکده 2

 تهران، ایران 
 y_shekofteh@sbu.ac.ir 

 ۰۲1۲۹۹۰۴1۰۶شماره تلفنش 

های تشخیص کلیدواژه صوتی  هدف سامانه    —چکیده

(KWS)  یافتن کلیدواژه مورد نظر در فایل صوتی است. به ،

ها موقعیت زمانی کلیدواژه موردنظر را  عبارتی این سامانه 

یابی  کنند. از آنجایی که ارزدر صورت وجود، مشخص می 

، از اهمیت باالیی برخوردار است،  KWSیک سامانه 

بنابراین به یک دادگان مناسب نیازمندیم. در این مقاله  

که حاوی گفتار مکالمه   SBU-KWSابتدا به معرفی دادگان 

است و در ادامه  و محاوره فارسی است، پرداخته شده

مبتنی بر مدل   ارزیابی اولیه این دادگان بر اساس سامانه 

خفی مارکوف و سامانه مبتنی بر شبکه عصبی عمیق انجام  م

سامانه مبتنی بر مدل مخفی   FOMاست. دقت شده

به  SBU-KWSمارکوف بر روی دادگان توسعه و آزمون  

شد. همچنین برای سامانه مبتنی بر   ۶۶.۳۱و  ۷۲.۵۷ترتیب  

بر روی دادگان توسعه و   FOMعصبی عمیق دقت  شبکه 

 حاصل شد.  ۶۰.۲۲و  ۵۵.۵۶تیب به تر SBU-KWSآزمون 

گفتار     — واژه  کلید دادگان  کلیدواژه،  تشخیص  ارزیابی، 

 عصبی عمیق، مدل مخفی مارکوف.   فارسی، شبکه 

 مقدمه  .1

های شناسایی  یکی از شاخه  (KWS)سامانه تشخیص کلیدواژه  

های شناسایی  خودکار گفتار است که تفاو  اصلی آن با سامانه

ها، هدف شناسایی  خودکار گفتار این است که در این سامانه

مجموعه   روی  بر  فقط  جستجو  و  نیست  گفتار  کلما   همه 

های این  گیرد. از جمله کاربردمحدودی از کلما  صور  می

جستجوی اسناد صوتی، تعامل انسان با  توان به  ها میسامانه

 کامپیوتر، فرمان صوتی و غیره اشاره کرد. 

به دقت   (DNN)های عصبی عمیق با استفاده از شبکه  [1]در 

دادگان    ۹۸.۵۶ روی   Google Speech Commandبر 

های  اند. این دادگان به زبان انگلیسی بوده و شامل فایلرسیده

ژه است که توسط گویندگان  کلیدوا  3۰ای از  صوتی یک ثانیه

 .  [2]است مختل  بیان شده

سامانه اغلب  فارسی  زبان  مجموعه در  از  شده  معرفی  های 

کردهکلیدواژه استفاده  هم  به  نسبت  متفاوتی  برای  های  اند. 

یک سامانه تشخیص کلیدواژه برای زبان فارسی    [3]مثال در  

شده  عمل ارائه  صداوسیما  فارسی  اخبار  روی  بر  که  است 

داده انجاج  را  کلیدواژه  در  تشخیص  برای    [4,5,6]است.  نیز 

از مجموعه واژه  های  آزمودن دقت سامانه تشخیص کلیدواژه 

اند. همچنین در استفاده کرده [7]دا  پرکاربرد دادگان فار 

است  دادگانی متشکل از اصطتحا  فوتبالی معرفی شده  [8]

هزار نمونه در    31و ارزیابی را بر روی این دادگان که شامل  

 اند. کت  است، انجاج داده 1۸

سامانه دقت  اینکه  دلیل  نوع  به  به  کلیدواژه  تشخیص  های 

های موجود در آن دادگان وابسته دادگان و مجموعه کلیدواژه

برده بهره  متفاوتی  دادگان  از  که  مقاالتی  مقایسه  اند،  است، 

گفتاری   دادگان  یک  معرفی  مقاله  این  هدف  است.  دشوار 

های تشخیص گفتار است. وجود اسب برای ارزیابی سامانهمن

پیاده مقایسه  واحد  دادگان  ممکن  سازییک  را  مختل   های 

 کند.  می

را معرفی   SBU-KWSدر ادامه مقاله و در بخش دوج دادگان 

های مبتنی بر  کنیم. سپس در بخش سوج ساختار سامانهمی

مارکوف   مخفی  شبکه  (HMM)مدل  بر  مبتنی  مدل  های  و 

شود. در بخش چهارج  توضیح داده می  (DNN)عصبی عمیق  

ایم و در نهایت بخش  ها را بررسی و گزارش کردهنتایج آزمایش

 گیری اختصاص دارد.پنجم نیز به نتیجه

 دادگان  معرفی .2

ای فارسی است  یک دادگان گفتار محاوره  SBU-KWSدادگان  

مجموعه شامل  فایلکه  از  از  ای  شده  استخراج  صوتی  های 

های سیاسی است. هر فایل از این  های تلویزیونی تحلیلبرنامه

mailto:sae.zarei@mail.sbu.ac.ir
mailto:y_shekofteh@sbu.ac.ir
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شده بیان  گوینده  یک  توسط  تنها  همچنین دادگان  است. 

متناظر با هر فایل گفتاری یک فایل برچسب نیز وجود دارد  

بر دارنده های موجود در آن فایل، به همراه  کلیدواژه  که در 

های صوتی دادگان  هر کلیدواژه است. فایل  زمان شروع و پایان

برداری   نمونه  نرخ  کاناله   1۶حاوی  تک  و  بوده  کیلوهرتز 

 هستند.

شده تقسیم  آزمون  و  توسعه  بخش  دو  به  دادگان  است. این 

های موجود در هر دو دادگان با یکدیگر متفاوتند و  کلیدواژه

.  ها بین دو دادگان مشترک استعدد از آن کلیدواژه  ۲۰تنها  

فایل  1شکل   زمانی  )برحسب هیستوگراج طول  دادگان  های 

فراوانی همراه  به  میدقیقه(  نشان  را  ادامه  شان  در  دهد. 

 ایم. مشخصا  هر دادگان را  بررسی کرده

 
ش هیستوگراج طول زمانی فایل های توسعه و آزمون دادگان  5شکل 

SBU-KWS ها نی آنبرحسب دقیقه به همراه فراوا 

A.  دادگان توسعه 

ساعت داده گفتاری   ۵.33، شامل  SBU-KWSدادگان توسعه  

عدد    1۰1های منحصر به فرد این دادگان  است. تعداد کلیدواژه

های  عدد کلیدواژه است. جدول  1۸13بوده و در مجموع شامل  

دهند.  فراوانی تعداد هجا و واج این دادگان را نشان می ۲و  1

جدول   در  توسعه  م  3همچنین  دادگان  کامل  شخصا  

 است.  آمده

 

 

 

 

-SBUدادگان توسعه  ی هادواژهی کل دهندهلیتشک یتعداد هجاش 4جدول 

KWS  ها آن یبه همراه فراوان 

 تعداد هجا
تعداد 

 کلیدواژه 

تعداد تکرار در  

 دادگان 

۱ 1 ۲۶ 

۲ 1۵ ۲۵۶ 

۳ 3۹ ۷۲3 

۴ 3۵ ۶۴3 

۵ 1۰ 1۵۵ 

۶ 1 1۰ 

 
دادگان توسعه   یهادواژهیکل  دهندهلیتشک هایواجتعداد ش 5جدول 

SBU-KWS  ها آن ی به همراه فراوان 

 تعداد واج 
تعداد 

 کلیدواژه 

تعداد تکرار در  

 دادگان 

۴ ۲ ۷۷ 

۵ 1۰ 1۶۶ 

۶ 1۶ 3۴۶ 

۷ ۲1 ۲۷3 

۸ ۲3 ۴3۶ 

۹ 1۶ 3۰1 

۱۰ ۹ 1۵1 

۱۱ ۲ ۲3 

۱۲ ۲ ۴۰ 

 

 SBU-KWSش مشخصا  دادگان توسعه 6جدول 

 مقدار  مشخصه

 ۵.33۷3 زمان)ساعت( 

 ۷۰ تعداد فایل 

 1۸13 تعداد کل کلیدواژه 

 1۰1 های منحصر به فردتعداد کلیدواژه 

 ۷ تعداد گویندگان زن 

 ۵۵ تعدادگویندگان مرد 

B.  دادگان آزمون 

شود. تعداد  ساعت داده گفتاری را شامل می  ۵.3۶این دادگان  

عدد بوده و در    ۹۶های منحصر به فرد این دادگان  کلیدواژه
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  ۵و    ۴های  عدد کلیدواژه است. جدول  1۶۶۰مجموع شامل  

می نشان  را  دادگان  این  واج  و  هجا  تعداد  دهند.  فراوانی 

 ست.  امشخصا  کامل این دادگان آمده ۶همچنین در جدول 
-SBU آزموندادگان  ی هادواژهی کل دهندهلیتشک یتعداد هجاش 7جدول 

KWS  ها آن یبه همراه فراوان 

 تعداد هجا
تعداد 

 کلیدواژه 

تعداد تکرار در  

 دادگان 

۳ ۴3 ۷۹۶ 

۴ ۴۲ ۷۲۹ 

۵ 11 13۶ 

  آزمون دادگان  یهادواژهیکل  دهندهلیتشک هایواجتعداد ش 8جدول 

SBU-KWS  ها آن ی به همراه فراوان 

 تعداد واج 
تعداد 

 کلیدواژه 

تعداد تکرار در  

 دادگان 

۵ 1 3۲ 

۶ 1۷ 31۶ 

۷ ۲۸ ۵۴۴ 

۸ 1۷ ۲۹۸ 

۹ ۲۴ 333 

۱۰ ۴ ۵۵ 

۱۱ 3 3۶ 

۱۲ 1 1۶ 

۱۳ 1 31 

 SBU-KWS آزمونش مشخصا  دادگان 9جدول 

 مقدار  مشخصه

 ۵.3۶۲۲ زمان)ساعت( 

 ۶۰ تعداد فایل 

 1۶۶1 تعداد کل کلیدواژه 

 ۹۶ های منحصر به فردتعداد کلیدواژه 

 ۸ تعداد گویندگان زن 

 ۵1 تعداد گویندگان مرد 

 ها سامانه سازیپیاده .3

سازی و دادگان استفاده شده در  در این بخش جزئیا  پیاده

پیاده نوع  مدل  دو  و  مارکوف  مخفی  مدل  بر  مبتنی  سازی 

 
79 Lattice 

 است. مبتنی شبکه عصبی عمیق شرز داده شده

A.  سامانه مبتنی بر مدل مخفی مارکوف 

یک مدل شناسایی    HTK  [9]ی ابزار  در این رویکرد، به وسیله

بعد که با    3۹با  MFCCهای دادیم و از ویژگی واج را آموزش

. برای  [10]اند، استفاده کردیم  پردازش شدهپس  MVAروش  

فار  دادگان  از  دادگان آموزش  از  بخشی  و  کوچک  دا  

دا  بزرگ استفاده شد. مشخصا  دادگان آموزشی در  فار 

ج بر روی مجموعه است. این مدل شناسایی واآمده  ۷جدول  

(  PERدا  کوچک به درصد خطای واج )دادگان آزمون فار 

 (.  [11]رسید )بر اسا  مقاله  ۲۵.۴

بر   مبتنی  کلیدواژه  تشخیص  سامانه  ابتدا  HMMدر   ،

از پیش تعری     ها با استفاده از یک مجموعه کلیدواژهکلیدواژه

د  شده، تشخیص داده شدند. در این مرحله برای باال بردن درص

فایل صوتی یک مشبک تشخیص کلیدواژه ازای هر  به   79ها، 

از  ها و واجحاوی کلیدواژه ها ساخته شد و سپس با استفاده 

مشبککلیدواژه  Latt2MGram [12]ابزار   از  ساخته ها  های 

ها عتوه بر زمان شروع و  شده استخراج شدند. این کلیدواژه

نیز   Log-Likelihoodپایان، حاوی امتیاز اطمینان مبتنی بر  

ها به طول زمانی  سازی امتیاز کلیدواژههستند. سپس با نرمال

کلیدواژهآن  و  شد  تعری   آستانه  حد  یک  که  ها،  هایی 

امتیازشان از این حد آستانه بیشتر بودند، به عنوان خروجی 

 درست شناخته شدند.

 
زش سامانه مبتنی بر  ش مشخصا  دادگان استفاده شده در آمو 10جدول 

 مدل مخفی مارکوف.

 دادگان 
تعداد 

 فایل 

مدت زمان  

 )ساعت( 

تعداد 

 گوینده

دات کوچک  فارس 

 )آموزش( 
۴۴۸ ۴.3 ۲۲۴ 

دات بخشی از فارس 

 بزرگ 
۴۰۰ 1۲.۹ 1۰۰ 
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B. سامانه مبتنی بر شبکه عصبی عمیق 

  [13]سامانه مبتنی بر شبکه عصبی عمیق ساختاری مشابه با 

برد با این تفاو   بهره می  CNN-RNNدارد  یعنی از ساختار  

. این مدل   [14]ایمدر آن استفاده کرده  Residualکه از الیه  

از نوع   RNNالیه    ۵و    Residualاز نوع    CNNالیه    3شامل  

Bidirectional    تکنیک از  همچنین   Dataاست. 

Augmentation  ورودی شبکه نیز  [15]است  شده  نیز استفاده .

 بعد است.    1۲۸با  Spectrogramهای ویژگی

موزیتست رایگان  دادگان  استفاده،  مورد  آموزشی    80دادگان 

. با این  [16]ساعت داده رسید  ۲۲1پردازش به  که پس از پس

فایلپس برچسب پردازش  با  که  نبودند  هایی  هماهنگ  شان 

سپاری است . دادگان موزیت یک پروژه جم [17]حذف شدند  

و کاربران با ضبط کردن صدای خود و گوش کردن به صدای  

سایر کاربران برای ت یید یا عدج ت یید آن، به تهیه این دادگان  

پردازش در  از پسکنند. مشخصا  این دادگان بعد  کمک می

است. همچنین با استفاده از دادگان همشهری آمده  ۸جدول  

گراج ساخته شد. پس از آموزش مدل یک مدل زبانی پنج  [18]

( و درصد خطای حرف  WERبه ترتیب به درصد خطای کلمه )

(CER)  3۰.۴۸    فار   11.۹۸و آزمون  دادگان  روی  دا  بر 

 کوچک رسیدیم.

واژه، با استفاده از خروجی شبکه در ادامه برای تشخیص کلید

DNN    که یک ماتریس حاوی اطتعا  احتمال حروف در هر

قاب است و تزریق اطتعا  مدل زبانی، توالی کلما  گفتار  

اشتاین،  مورد نظر شناسایی شدند. سپس با معیار شباهت لون

میزان شباهت هر یک از کلما  شناسایی شده را با مجموعه 

پی کلیدواژه از  آن  های  و  نموده  محاسبه  شده،  تعری   ش 

ای که بیشترین شباهت به کلمه مورد نظر را داشت،  کلیدواژه

نظر   در  سامانه  عنوان خروجی  به  شباهتش  امتیاز  همراه  به 

یک حد آستانه   HMMگرفتیم. سپس همانند روش مبتنی بر  

هایی که امتیاز شباهتشان از این حد تعری  کرده و کلیدواژه

 ودند را رد کردیم. آستانه کمتر ب

 

 
80 www.commonvoice.mozilla.org 

 ش مشخصا  دادگان موزیتی فارسی 11جدول 

 مقدار  مشخصه

 ۲۲1.۷۹ زمان)ساعت( 

 ۲۰1۹۹۰ تعداد فایل 

 3۲۹۹ تعداد گوینده

 ۲۰۴۸  –مرد    1۰۵1  –زن    ۲۰۲ گویندگان جنسیت 

 نامشخص 

 1۴۶۵۴ جمالت متمایز 

 آزمایشات  نتایج .4

های مبتنی بر مدل مخفی مارکوف  نتایج سامانه  ۹در جدول  

-SBUو شبکه عصبی عمیق را بر روی دادگان توسعه و آزمون  

KWS  کرده بیشینه گزارش  درصد  اسا   بر  نتایج  این  ایم. 

و همچنین معیار    FOM(، معیار  MDRها )تشخیص کلیدواژه

هر    ROCاند. منحنی  )سرعت پردازش( بیان شده  RTFزمانی  

و    ۲های  و سامانه برای دادگان توسعه و آزمون نیز در شکل د

نشان    1طور که در معادله  همان  FOMاست. معیار  رسم شده  3

کلما ، داده درست  تشخیص  نرخ  میانگین  با  است  برابر  ایم 

تغییر کند.   1۰وقتی که معیار نرخ هشدار نادرست از یک تا  

اژهایی که  تعدادی از کلیدو  11و    1۰های  همچنین در جدول 

 ایم. اند، آوردهبیشترین تشخیص و کمترین تشخیص را داشته 

(1                                          )
=

=
10

1

)(1.0
fa

faDRFOM 

های مبتنی بر مدل مخفی مارکوف و شبکه  ش نتایج سامانه12جدول 

 SBU-KWSعصبی عمیق بر روی دادگان توسعه و آزمون 

نوع  

 سامانه 
 FOM MDR RTF دادگان

مدل 

مخفی 

 مارکوف 

 ۰.۲۰ ۷۹.3۷ ۷۲.۵۷ توسعه 

 ۰.1۸ ۷۷.۹۶ ۶۶.۰۸ آزمون 

شبکه  

عصبی 

 عمیق

 ۰.۰۸ ۶۸.۸۹ ۵۵.۵۶ توسعه 

 ۰.۰۸ ۶۸.3۹ ۶۰.۲۲ آزمون 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

83 
 

بیشترین و کمترین تشخیص را    که ییها دواژهیکلش تعدادی از 13جدول 

 .اندداشته SBU-KWSدادگان توسعه و آزمون  یبر رو HMMمدل  با

 دادگان آزمون  دادگان توسعه 

بیشترین  

 تشخیص

کمترین  

 تشخیص

بیشترین  

 تشخیص

کمترین  

 تشخیص

 توهین اقتصاد  روزنامه  عملکرد 

 اتحاد  مشارکت  شاهد  آگاهی

 اعتقاد  سرنوشت  اجازه  مدیریت 

 حقوق  اشتباه  حقوق  آینده 

 نگهبان  رسیدگی ایاال  گفتگو

 تضعب  هشدار  رأی  جوانان 
  بیشترین و کمترین تشخیص را با هایی که  کلیدواژهش تعدادی 14جدول 

 اند. داشته SBU-KWSبر روی دادگان توسعه و آزمون   DNNمدل 

 دادگان آزمون  دادگان توسعه 

بیشترین  

 تشخیص

کمترین  

 تشخیص

بیشترین  

 تشخیص

کمترین  

 تشخیص

 اتحاد  اقتصاد  رأی  قبول 

 ت مصلح مشارکت  صاحب  مدیریت 

 رابطه  تجربه قطبی مخال  

 اعتقاد  رسیدگی عملکرد  مجازی 

 نفوخ  بحران  کاندید  گفتگو

 مطبوعا   بازار  بینی پیش  دستور 

است، دقت سامانه  قابل مشاهده  ۸طور که از نتایج جدول  همان

مبتنی بر شبکه عصبی عمیق از سامانه مبتنی بر مدل مخفی  

است. دلیل این نتایج این است که در مدل  مارکوف کمتر شده

مبتنی برشبکه عصبی از دادگان با برچسب غیردقیق استفاده  

دا  که در مدل  ایم، این در حالی است که دادگان فار   کرده

HMM  شده برچسب استفاده  متاسفانه  اند  دارند.  دقیق  های 

دا  بصور  آوایی و دادگان  های دادگان فار چون برچسب 

موزیت بصور  کلمه و حروف الفبایی است در این مرحله نمی 

توان مقایسه جامعی بین کارایی این دو نوع داده انجاج داد.  

سامانه مبتنی بر شبکه هرچند خکر این نکته ضروریست که  

پایین، از سامانه    (FA)های نادرست  عصبی عمیق در هشدار

است و عتوه بر  مبتنی بر مدل مخفی مارکوف بهتر عمل کرده

مدل مبتنی بر شبکه عصبی عمیق بسیار بهتر   RTFآن مقدار  

نشان دهنده    MDRو مقدار    FOMاست. بعتوه نتایج معیار  

تخاب شده در این دادگان برای این است که فایلهای صوتی ان

های   سامانه  دربرگیرنده    KWSارزیابی  کافی  اندازه  به 

محاورهچالش سبک  مانند  گفتار  خودکار  شناسایی  ای های 

گفتار و انتخاب کلما  کلیدی است و می تواند به طور مناسب  

 باشد.    KWSبیانگر کارایی سامانه های پیشرفته 

 
های مبتنی بر مدل مخفی مارکوف و شبکه  سامانه ROCش نمودار 6شکل 

 SBU-KWSعصبی عمیق بر روی دادگان توسعه 

 
مارکوف و شبکه   یبر مدل مخف یمبتن ی هاسامانه ROCنمودار ش 7شکل 

 SBU-KWS آزموندادگان  ی بر رو قیعم یعصب

 گیری نتیجه .5

ارزیابی   برای  جدید  دادگان  یک  معرفی  به  مقاله  این  در 

این  سامانه از  استفاده  پرداختیم.  کلیدواژه  تشخیص  های 

برای   ارزیابی  دادگان  ساخت  به  نیاز  اینکه  بر  عتوه  دادگان 

های مختل  شود تا سامانهکند، باعث میها را رف  میسامانه

اولیه دو را نیز بتوان با یکدیگر مقایسه نمود. در ادام ه دقت 

شبکه  KWSسامانه   و  مارکوف  مخفی  مدل  بر  های  مبتنی 

 عصبی عمیق را بر روی این دادگان گزارش شده است.
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 ال داده بررسی عملکرد سیگنال چیرپ غیر خطی در انتق
 1علی ایمانی فر

 صنعتی شیراز ، دانشگاه  الکترونیکدانشکده مهندسی برق و 1
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در    —چکیده فراوانی  کاربرد  گسترده  طی   مخابرا   های  سیستم 

  IEEEدر استاندارد    2007ارتباطا  بی سیم دارند. این نوع سیستم ها از سال  

نیز قرار گرفتند تا استفاده از آنها در بستری استاندارد گسترش یابد. در این  

مقاله سیگنال های چیرپ غیر خطی مثلثاتی معرفی خواهد شد و عملکرد آنها  

در آشکارسازی داده های دریافتی در گیرنده تحت شرایط نویزی با پهنای باند  

ساز مینیمم فاصله استفاده    های مختل  بررسی می شود. در این مقاله از آشکار

شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی های متفاو  نشان دهنده عملکرد  

بهتر سیگنال های چیرپ مثلثاتی نسبت به سیگنال های چیرپ خطی می 

   باشد.  

سیگنال چیرپ، مخابرا  طی  گسترده، چیرپ مثلثاتی،     —واژه  کلید

 له فشرده سازی پالس، آشکارساز مینیمم فاص

 مقدمه  .1

امروزه مخابرا  و ارتباطا  بی سایم گساترش فراوانی در زندگی، کار و  

تفریحا  افراد یافته اسات. افزایش اساتفاده از مخابرا  بی سایم در عین  

مزایاا و بهروری هاا، معاایبی همچون ایجااد محیط هاایی پرتاداخال و در 

  ی ها  سااتمیساانتیجه نیازمندی به آشااکارسااازهای قوی تر را نیز دارد. 

 نیدارند. ا میسا  یدر ارتباطا  ب یگساترده کاربرد فراوان  یط مخابرا 

قرار گرفتند تا   زین  IEEEدر اساتاندارد   2007ها از ساال  ساتمینوع سا

. بنابراین ارائه  [4,6]  ابدیاساتاندارد گساترش    یاساتفاده از آنها در بساتر

راهکاارهاایی برای کااهش خطاا آشاااکاارساااازی در محیط هاای نویزی 

باشاد. اساتفاده از سایگنال چیرپ به همراه مدالسایون های  ضاروری می  

دیجیتال، باعث بهبود عملکرد و کارایی بهتر سایستم های مخابراتی می  

 1962شاود. مدالسایون چیرپ برای اولین بار توساط وینکلر در ساال 

کواچ توانساب اثبا  کند که عملکرد  1983. در ساال  [6]معرفی گردید

ای داپلر بساایار مناساابتر از حالت عدج  چیرپ خطی در کانال های دار

آلشاارف توساط احتمال  2015. در ساال  [8]اساتفاده از چیرپ می باشاد

تایی از سامبل ها، در کانال  Mخطای سامبل ها را در آشاکار ساازی آرایه  

بررساای کرد و نشااان داد که عملکرد چیرپ   Fadingو   AWGNهای  

. در ساال  [6]شاودخطی مناسابتر از حالتی اسات که از چیرپ اساتفاده ن

 
81 Maximum A Posteriori 

وناگ و همکاارش جیااناگ نشاااان دادناد کاه چیرپ مثلثااتی قاادر    2013

اساات تا با اسااتفاده از پهنای باند کمتر، عملکرد یکسااانی را به نساابت 

  .[1]چیرپ خطی داشته باشد

در این مقاله سااایگنال های چیرپ خطی و غیر خطی معرفی و مزایا و  

 معایب هر کداج از آنها ارائه می گردد.  

 فاصله  مینیم ساز آشکار .2

وقتی در یک مساله آشکارسازی تشخیص دو سیگنال از هم در حضور  

 نویز سفید مد نظر باشد، مساله به صور  زیر تعری  می گردد. 

(1)   0 0

1

: [ ] [ ] [ ]

1: [ ] [ ] [ ]

H x n S n w n

H x n S n w n

= +

= +  

سیگنال های  
0 1

[ ], [ ]S n S n    معلوج می باشند. با توجه به کاربرد مخابراتی

آشکارسازی   کلی  کردن خطای  حداقل  مناسب  معیار  می    epمساله، 

بیانگر آشکار ساز   احتماال    81MAPباشد که  با در نظر گرفتن  است. 

 ( هم  برابر  0پیشین  1( ) ( )p H p H=  آشکارساز  ،)MAP    82بهML 

 . [2]تبدیل می شود

(2)  

1

0

01

0 1

( )( | )
: 1

( | ) ( )

H

H

p Hp X H
ML

p X H p H


=


 

 iHبا توجه به اینکه در فرضیا  مساله نویز سفید گوسی است، تصمیم  

 اتخاخ می شود که رابطه زیر کمینه شود. 

(3)  
1

22

0

( [ ] [ ])
N

i i

n

x n s n X S
−

=

− = −  

 می باشد.  iSبا  Xرابطه باال بیانگر فاصله اقلیدسی  

 رابطه خطای آشکار سازی به صور  زیر می شود. 

82 Maximum Likelihood 
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(4)  
2

1 0

24
e

S S
p Q



 −
 =
 
 

 

0همان طور که مشاهده می شود با افزایش فاصله دو سیگنال   1,S S  

میزان خطای آشکارسازی کاهش پیدا می کند. با توجه به یکسان بودن 

احتماال  پیشین، شرط عملی برای محقق شدن این شرایط، این است 

که مقدار متوسط انرژی را مقداری مشخص در نظر گرفته شود و سپس  

 فاصله سیگنال ها طوری تعیین گردد که خطا کمینه شود.  

(5)  2

1 0 1 0 1 0 1 0( ) ( ) 2 2T TS S S S S S S S− = − − = −  

 رابطه ضریب همبستگی به صور  زیر است.

(6)  
1 0

1 1 0 0

1
( )

2

T

s
T T

S S

S S S S

 =

−

 

با توجه به تعری  ضریب همبستگی بین دو سیگنال فاصله اقلیدسی به 

 صور  یر تعری  خواهد شد. 

(7)  2

1 0 2 2 2 (1 )s sS S    − = − = −  

 در نتیجه خطای آشکار سازی به صور  زیر خواهد شد. 

(8)  
2

(1 )

2

s
ep Q

 



 −
=   

 
 

1s، کمترین خطا به ازای  Qبا توجه به اکیدا نزولی بودن تاب    = −  

که  افتد  می  اتفاق  وقتی  خطا  بیشترین  که  حالی  در  دهد  می  رخ 

1s = ثابت بودن    + با  بنابراین  را طوری   باشد.  باید سیگنال ها 

 انتخاب نماییم که کمترین همبستگی را داشته باشند. 

 چیرپ  سیگنال .3

شود که فرکانس آن با گذشت  سیگنال چیرپ به سیگنالی گفته می

یابد. این نوع ( میDownChirp( و یا کاهش )UpChirpزمان افزایش )

به گونه ای است که   را جاروب میسیگنال  از فرکانس  و    نمایدطیفی 

. فرج [5]باشدکاربرد آن در مواردی همچون رادار، سونار، لیدار و... می

 است. (9)کلی این سیگنال به صور  

(9)  
( ) exp( ( )) T

T

t
S t A j t Rect






 −
=  

 
 

 که در آن

(10)  
1

1,
2
1

0,
2

Re ( )
t

t
ct t






= 


 

شوند. در  سیگنال چیرپ به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم می

 پردازیم. دسته و خواص هر کداج میادامه به معرفی این دو 

A.  سیگنال چیرپ خطیLFM 

می تغییر  خطی  صور   به  خطی  چیرپ  سیگنال  نماید.  فرکانس 

 . [1]باشدمی (10)شکل کلی این نوع از سیگنال به صور   

(11)  2( ) exp( ) T
LFM

T

t
S t A j t Rect






 −
=  

 
 

عرض پالس سیگنال است. فاز    Tτو    LFMشیب منحنی    αدر اینجا  

 آید. بدست می (12)ای سیگنال با استفاده از رابطه لحظه 

(12)  2( )LFM t t =  

 آید. ای با مشتق گیری از فاز بدست میفرکانس لحظه

(13)  1 ( )
( )

2
LFM

d t
f t t

dt





= =  

در دوره پالس، فرکانس از  
2

T
تا  −

2

T
در حال تغییر است.   

 شود.می (14) ین پهنای باند سیگنال به صور بنابرا

(14)  
LFM TB =  

در ارساال اطتعا  به صاور  باینری، از دو سایگنال اساتفاده می شاود 

و دیگری به صاور  مزدوج    (12)که یکی سایگنال با فاز ارائه شاده در 

 اولی می باشد.
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 قسمت حقیقی و موهومی شکل موج سیگنال چیرپ خطی  8شکل 

B. سیگنال چیرپ غیر خطی 

)در ساایگنال چیرپ غیر خطی مشااتق  )t   رابطه خطی نساابت بهt 

نخواهد داشات. در عین حال، شاکل کلی این سایگنال به صاور  رابطه  

هاای اسااات. برای طراحی یاک سااایگناال چیرپ غیر خطی روش  (9)

تواب    باا اساااتفااده از توان اساااتفااده نمود. در این مقاالاهمختلفی را می

   .مثلثاتی، فرکانس تغییر داده خواهد شد

ای از تواب  ای هستند که برای تغییر فاز لحظه ها به گونهاین سیگنال

می استفاده  مثامثلثاتی  عنوان  به  در  نمایند.  تاب     [1]ل  از  استفاده  با 

sin(x)  سیگنال  گنال چیرپ را تغییر داده شده استای سیفاز لحظه .

لحظه فاز  دارای  پیشنهادی،  مثلثاتی  صور   چیرپ  به    سینوسی ای 

 آورده شده است. (15)ای این سیگنال در باشد. فرج کلی فاز لحظهمی

(15)  sin(2 )Trig

T

t
  


= 

ای این سیگنال خواهیم به فرکانس لحظه  (15)گیری از  با مشتق

 رسید.

(16)  
1 cos(2 )Trig

T

t
f  


=  

در ارساال اطتعا  به صاور  باینری، از دو سایگنال اساتفاده می شاود 

و دیگری به صاور  مزدوج    (15)که یکی سایگنال با فاز ارائه شاده در 

 اولی می باشد.

 
 مثلثاتی  رپیچ  گنالیس موج شکل ی موهوم و یقیحق  قسمت9شکل 

 سازی شبیه نتایج .4

همان طور که در بخش دوج بیان شااد، هر چه فاصااله اقلیدوساای دو  

سایگنال از هم بیشاتر باشاد، خطای آشاکارساازی کاهش پیدا میکند و  

بالعکس. با توجه به تاثیر مسااتقیم ضااریب خودهمبسااتگی در خطای 

در ادامه نمودار این پارامتر حیاتی برای هر دو نوع سیگنال آشکارسازی،  

 چیرپ در پهنای باندهای مختل  آورده شده است.

 
 ضریب همبستگی دو سیگنال ارسالی بر حسب پهنای باند های مختل   10شکل 

ضاریب خودهمبساتگی سایگنال چیرپ مثلثاتی در  10شاکل با توجه به  

اکثر پهنای باندها با اختتف از سایگنال چیرپ خطی کمتر اسات و در 

خواهد داشات. برای   LFMنتیجه خطای آشاکار ساازی کمتری نسابت به 

ازی به صاور  تئوری و  بررسای دقیقتر این موضاوع خطای آشاکار سا

های مختل  برای هر دو نوع ساایگنال چیرپ    SNRشاابیه سااازی در 

 خطی و مثلثاتی، محاسبه گردید و در 

نمودار آنها آورده شااده اساات. همان طور که   12شااکل و   11شااکل  
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مشااهده می شاود، نمودار خطای آشاکارساازی در هر دو حالت تئوری و  

شابیه ساازی شاباهت فراوانی به نمودار ضاریب همبساتگی دارد. و در 

قسامت هایی که ضاریب خود همبساتگی مقدار پایین تری داشاته اسات؛  

 شکارساز خطای آشکارسازی کمتری را تجربه کرده است. آ

 
خطای آشاکار ساازی برحساب پهنای باند، سایگنال چیرپ    11شاکل 

 های مختل SNRخطی در  

 
  در ، سیگنال چیرپ مثلثاتیباند یپهنا برحسب  یساز آشکار یخطا12شکل 

SNRمختل   یها 

 گیری نتیجه .5

همان طور که در بخش قبلی مشااهده شاد، سایگنال چیرپ مثلثاتی با  

توجه به ضاریب همبساتگی کمتر توانساته اسات خطای آشاکارساازی 

کمتری نسبت به سیگنال چیرپ خطی داشته باشد. بنابراین استفاده از 

این سایگنال در ارتباطا  بی سایم موجب بهبود عملکرد سایساتم های  
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در هر   میسیب  یهاگنالیس  یدهپوشش   ری چشمگ  شیبا افزا   —چکیده

عموم خصوص  یمکان  مبتن  یهاستم یس  ،یو  ب  یسنجش  توجه    م یسیبر 

.  را به سمت خود جلب کرده است  یقاتیتحق-یعلم  یهاها و موسسه شرکت 

سیستم  یکاربردها  موضوعات  هااین  تشخ  یدر  بر    ت،یفعال  صیمانند  نظار  

هوشمند نشان داده شده است.    یهاساختمان  واز راه دور    یبهداشت  یهامراقبت 

 یخصوص  میبدون تداخل در حر  تیفعال  ص یتشخ  ستمیس  کی، ما  مقاله  نیدر ا

  یاطتعا  حالت کانال برا   یرساز یبر تصو  یمبتن  ،یدنیبه ابزار پوش  ازیو عدج ن

اطتعا  حالت کانال    یرسازی. پس از تصومیدهی هوشمند ارائه م  یهاساختمان 

مق  میسیب و  لیتبد  ینماا  یتوسط  انجاج    ریبافت تصاو  زیآنال  ولت،یگسسته 

  قیتوسط شبکه عم  تیهر فعال  ریبافت تصاو  یاستخراج  هایی ژگیشده است. و

 ستم یعملکرد مطلوب س انگری روش ب  این  حاصل از   جی. نتاشوندی م  یبندطبقه

 .  است  یشنهادیپ  تیفعال  صیتشخ

تشخیص  تبدیل ویولت،اطتعا  حالت کانال،  آنالیز بافت،   —واژه   کلید

 .بازگشتی  شبکه عمیق  فعالیت،

 مقدمه  .1

روزمره   یهاتیهوشامند، ثبت فعال  یهاساتمیو سا  یتکنولوژ شارفتیبا پ 

 لیبه دل  ریاخ  یهاشاااده اسااات. در ساااال  یمحبوب و کاربرد اریبسااا

و نظار ،    تیامنمختل  از جمله بهداشت،   یهانهیآن در زم  یکاربردها

 تیاهم  یانسااان  یهاتیهوشاامند، شااناخت فعال  یهاو خانه یساارگرم

در درجه اول به ساه  هوشامند صیتشاخ  یهاساتمیسا. ]4-1[اسات  افتهی

 شوندش  یم میدسته تقس

 کیها از روش نیا  گریاسااات به عبار  د  یینایبر ب یاول مبتن دساااته

 کیساپس با اساتفاده از   کنند،ینظار  بر کاربر اساتفاده م یبرا نیدورب

ضاابط شااده    یهالمیرا از ف  ییهاحالت  ن،یماشاا  یریادگی سااتمیساا

اسات. عتوه   یشاخصا مینقض حر  نی. اساتفاده از دوربکنندیاساتخراج م

قرار  کیاز جمله  نور کم و تار  یطیمح  طیشارا حتاگر شاخص ت  ن،یبر ا

 .شودیدچار مشکل م نیاستفاده از دورب ردیگ

 
1 Channel State Information 

  یی هاروش نی. چنکنندیدوج از انواع مختل  سنسورها استفاده م دسته

 نیکاه ا  دیاسااانساااور را باه همراه خود حمال نماا  کنادیکااربر را ملزج م

 کاربر را به همراه دارد.   یتینارضا

کار   طیدر مح ییویراد  یهافرکانس  یهابازتاب اسااا  سااوج بر  دسااته

  ت یکه از فعال ییویراد  یهافرکانس یهاگنالیس  ها،ستمیس نی. اکندیم

 رهایمسا  گریبازتاب شاده د یهاگنالیرا از سا  شاوندیکاربر خارج م  یبدن

 ی ریادگی تمیالگور قیجداشده را از طر  یهاگنالی. ساپس ساکندیجدا م

فرد را   تیاتاا نوع فعاال  کننادیم  لیاو تحل  هیاتجز  یشااانهاادیپ   نیمااشااا

  ، ی افتیدر  میسایب  گنالیسا  را ییتغ تیکم نییتع یبرا  د.ناساتنباط کن

از   میسایکانال ب  قیرا از طر  یکیزیف هیال  ا یخصاوصا  توانندیمحققان م

 یهاااز کاار   یاریادر بسااا ی، کاه باه راحت  1اطتعاا  حاالات کااناال جملاه

 یریگموجود اسااات، اندازه 5300 نتلیاز جمله ا یرابط شااابکه تجار

 .]5[کنند

 قیبند عمطبقه  سااتمیساا  ت،یفعال صیتشااخ  ورپژوهش به منظ نیدر ا

  ج ینتا  .میانموده  شانهادیاطتعا  حالت کانال پ   یرساازیبر تصاو یمبتن

شارز   نیاسات. سااختار مقاله بد یشانهادیعملکرد خوب روش پ   دیمو

.  م یدهیاطتعا  حالت کانال را شارز م  گنالیاسات که در بخش اول سا

ولت گسااسااته را ارائه  یو  لیبر تبد یمبتن  یرسااازیدر بخش دوج تصااو

  ان یرا در بخش ساوج ب  یژگیو اساتخراج و  ریبافت تصااو زی. آنالمیدهیم

را گزارش  آن      جینتاا  روش پیشااانهاادی و  . در بخش چهاارجمیانموده

 .ردیگیم صور   یکل یبندو جم  لیتحل  تینموده و در نها

 کانال  حالت اطالعات .2

 یکانال ارتباط  ا یاسااات که خصاااوصااا یاریاطتعا  حالت کانال مع

کند. در حوزه فرکانس  یم  یرا توصاا  میساایکانال ب تیفیو ک  میساایب

 ششود  ی( تعر1تواند به صور  فرمول )یم  CSI  سیماتر
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(1                                   )                             y Hx n= + 

اطتعا     سیماتر Hارسال شده،   گنالیس xشده،   افتیدر گنالیس  y که

 .]6[است یگوس دیسف زیبردار نو nکانال و  حالت 

  ن یاز چناد  رنادهیهر جفات آنتن فرساااتناده و گ  نیب  MIMOکااناال    هر

 یپاساخ ضاربه کانال برا،  CSI  ریشاده اسات. مقاد  لیتشاک  یفرع  رحاملیز

  ی عنیاساات.   رندهیگ-هر جفت آنتن فرسااتنده نیب  یفرع   رحاملیهر ز

  رناده یگ  یهااتعاداد آنتن  MRفرساااتناده و    یهااتعاداد آنتن  MT  یوقت

  شاود. یارائه م  MT × MRکانال    سیاترم  کی رحاملیهر ز  یاسات، برا

هر    یبرا  MT × MR × NSباشاااد، ابعااد    NSها  حامل ریتعاداد ز  یوقت

 یریگاندازه یشاد، برا انی. همان طور که بشاودیثبت م  یبساته ارساال

شاابکه   یهابا کار   میساایب  یهااز دسااتگاه  دیاطتعا  حالت کانال با

اطتعا  حالت کانال   5300 نتلی، ا حاضاردر حال .  شاوداساتفاده   ژهیو

  یر یتصااو  شینما 1. در شااکل دینمایرا اسااتخراج م رحاملیز 30برای

در   رندهیفرسااتنده و سااه گ  کیکه  یحالت یاطتعا  حالت کانال برا

 .دیینمایاند را مشاهده مقرار داشته طیمح

 

و سمت راست اطتعا    اطتعا  حالت کانال سه آنتن گیرنده  سمت چپ  ش1شکل 

 . ]7[هر زیرباند

 

 کانال  حالت اطالعات تصویرسازی .3

 یفرکاانس برا-کاه از نظر زماان  ،یچناد رزولوشااان  1یهاااساااکاالگراج

تاب    شاوند. اساکالوگراجیحالت کانال نشاان داده م  یاطتعات یهابساته

بساته  یموجک رو  وساتهیپ   لیاسات که با اساتفاده از تبد یانرژ  یچگال

  انس یاز وار  توانیرا م  E(t,f)  یانرژ  ی. تاب  چگالشودیعمال ما CSIداده  

  ک یا  یرو  یساااازتااب  مرب   کیاباا اعماال     Cd(t,f)تااب دامناه    ا اطتعا

 گسسته بدست آورد.   یتوال

زمان  -فرکانس یریگ( شارز داده شاده، اندازه2همانطور که در معادله )

نشان   s ا یو مق tدر زمان   میسیب  x (t)گنالیس  Cc (t,s)از  توانیرا م

 .]8[داده شده، محاسبه کرد

(2                        )( , ) ( ) ( , )cC t s x t KT KT f d 
+

−
= + 

باشاد     T = 1 / F ها با بازه زمانییک توالی گساساته از نمونه  x (KT)اگر

هنگامی که   ،دهدرا نشاااان  برداری سااایگنالفرکانس نمونه F و مقدار

( را در 2رابطه ) توانجایگزین شااود ، می SCCSI(kT) با x (kT) عبار 

 فرکانس به صور  زیر نوشتش-حوزه زمان

(3        )    ( , ) ( ) ( , )SC

d

K

C t f T CSI x t kT KT f d = + 

 هاایبرداری از واریاانس اطتعاا  دامناه سااایگناالفرکاانس نموناه  قادارم

میلی ثانیه   3برابر  T هرتز و مقدار  60( روی 4در معادله ) f سااایمبی

 "مور "موجک را ، ما موجک مادر  پژوهشدر این  تنظیم شاده اسات.

توان را می سایمبی هایسایگنالاز   E(t,f)  اساکالگراج.  ایمانتخاب نموده

 .داد  نمایش (4به صور  رابطه )

(4    )                                            ( , ) ( , )d dE C t f C t f=  

دامنه فرکانس   بر اساا  2های نشاان داده شاده در شاکل اساکالوگراج

نمایید  همان طور که مشاهده می .)مقیا  لگاریتمی( ترسیم شده است

تصااویرهای متمایزی را به نمایش گذاشااته های مختل ،  برای فعالیت

 .است

 
1 scalogram 
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 .برای سه نوع فعالیت کانالاطتعا  حالت نمایش اسکالوگراج ش 2شکل 

 بافت  آنالیز .4

 روشانایی، شاد  درجا  مکانی تغییرا  توزی  با که اسات الگویی بافت

 در توانمی را بافت شاود. مفهوجمی ایجاد کوچکی نسابتاً نواحی برروی

ها  کرد. بافت بررسای هاهمساایگی پیکسال و روشانایی درجا  با رابطه

ای  ( نمونه3) کامتً منظم باشاند. در شاکلممکن اسات از نسابتاً منظم تا  

 .نماییدمیشاهده  را م  بافتاز 

 
 .]9[های گوناگونتصاویر با بافتش 3شکل 

 

 
1Binary Quantization 

A.  استخراج ویژگی بافت 

ز شااابکاه عمیق   بر  یباافات مبتن  شینماا  یهاااز روش  یادیاتعاداد 

  ارائه شاده اسات. ریتصاو  یطبقه بند برای  ریاخ  یهادر ساالکانوولوشانی  
شاااد     اطتعا بنادی بر مبناای  هماان طور که میادانیاد مسااائلاه طبقاه

ها  هایی اسات. از جمله این چالشو بصاری تصاویر دارای چالش  روشانایی

بزرگ بودن ابعاد دادگان و وجود تغییرا  گساترده درون کتسای اسات. 

های سااطح پایین که عموماً از تصااویر با توجه به این شاارایط ویژگی

گردد قابل ساازگاری در شارایط جدید نیساتند. با توجه به اساتخراج می

های ساطح باال که نسابت به سااختار شابکه عمیق در دساتیابی به ویژگی

ی عمیق شااابکاهاناد.  د، عملکرد مطلوبی را ارائاه دادهتراناتغییرا  مقااوج

PCANet   تار پایه در بر مبناای ساااه سااااخ ]10[ در مرج پیشااانهاادی

 شنماییدمشاهده می  4اشد که در شکل بپردازش می

تعیین شااده اساات.   نوع فیلتر در شبکه عمیق در ساختار اول 

 یکانولوشان قیعم یهادر شابکه لتریرا به عنوان بانک ف  PCA  یلترهایف

باا . در ساختااندنموده محاسبه دوج  الر  مناظاور  در   یرخطایاغا  یهیااه 

متناساب با    تاًینها اند.دادهرا قرار  1ینریبا  نگی، مرحله کدعمیق شابکه

به عنوان را   ریتصااو  یهابلوک  سااتوگراجیهدر شاابکه،   pooling   یهیال

 اند.محاسبه نمودهویژگی  

 

 .]10[نمایش بلوک دیاگراج استخراج ویژگی مرج ش 4شکل 

اند.  انجاج  نموده  2های اساسیآنالیز مولفهطراحی شبکه مبتنی بر روند  

باه روی (    L2و    L1در هر الیاه باه تعاداد  )    2kدر    1kفیلترهاایی باه ابعااد  

و تعداد فیلتر در الیه اول   5در  5ابعاد فیلتر   گردد.  تصااااویر اعمال می

عدد در نظر گرفته شااده اساات. مقادیر ابعاد   12عدد و در الیه دوج   8

خطا در راساتای دساتیابی    فیلتر و تعداد فیلتر بر مبنای روش آزمون و

 به بیشترین دقت تعیین شده است. 

2 PCA 
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 پیشنهادی روش .5

اسااتفاده    Wiarاز دادگان   یشاانهادیعملکرد روش پ  یابیبه منظور ارز

 یبرا نوع آنتن یرا بر مبنا یشانهادیپ   ساتمیسا  صی. دقت تشاخمیانموده

 .میینمایسه کاربر ارائه م

A.  دادگان 

  رنده یبه عنوان گ 5300، از کار  شاابکه اینتل دادگان  یآورجم  یبرا

ه شاامل  داد  گاهی. پا]7[اساتفاده شاده اساتیک آنتن  از زیارساال ن  یو برا

 10توساااط  نموناه برای هر یاک از فعاالیات افراد اسااات. آزماایش    30

 کلدر شا  آزمون که طیانجاج شاده اسات. مح  زن  5مرد و  5داوطلب که  

  ی ابیارزجهت  است که  نوع مکانسه  دهنده نشان  ،نماییدمشاهده می  5

  مورد استفاده قرار گرفته است. ستمیعملکرد س صیتشخ یبرا

 

 . ]7[مکان ثبت اطتعا های نقشهش 5شکل 

 شاده اسات  یآورمختل  جم   تیفعال  شاانزده  یبرا  یآموزشا یهانمونه

 .نماییدمشاهده میها را که در جدول یک نوع فعالیت
 . ]7[جهت ثبت دادگانهای انجاج شده  ش فعالیت1جدول 

 

B. بند طبقه 

که در آن محتوا در هر گاج   یساانت  یبازگشاات  یختف شاابکه عصااب رب

  LSTM  یبازگشات  یشابکه عصاب کیدر    شاودیم  یسایاز نو بازنو  یزمان

شده    یمعرف یهادروازه قیاز طر  یقادر است نسبت به حفظ حافظه فعل

که نتایج   ]7[پژوهش با مرج   نیا LSTMبند طبقه  د.کن یریگمیتصام

 .ارائه نموده یکسان است  Wiarبه روی دادگان  

C. بازگشتی عمیق  بنددقت طبقه  جینتا 

 کاربر با مرج    3به مقایساه نتایج روش پیشنهادی برای   2-4در جدول  

 .اند، پرداخته شده استکه از همین دادگان استفاده نموده ]7[

 . ]7[کاربر اولبند برای ش دقت طبقه2جدول 

 الگوریتم  آنتن اول  آنتن دوج  آنتن سوج 

9187/0 8687/0 9187/0 KNN 

8500/0 8562/0 8312/0 NB 

8937/0 8750/0 8375/0 RF 

8437/0 7875/0 7875/0 DT 

8987/0 9062/0 8875/0 SVM 

- - 9085/0 CNN 

- - 9180/0 LSTM 

 روش پیشنهادی 9323/0 9215/0 9375/0

 . ]7[دوجبند برای کاربر دقت طبقهش 3جدول 

 الگوریتم  آنتن اول  آنتن دوج  آنتن سوج 

8750/0 9375/0 9062/0 KNN 

9312/0 9500/0 8500/0 NB 

9625/0 8750/0 8812/0 RF 

9062/0 8375/0 9062/0 DT 

9562/0 9000/0 8687/0 SVM 

- - 9250/0 CNN 

- - 9350/0 LSTM 

 پیشنهادیروش  9475/0 9325/0 9450/0

 . ]7[سوجبند برای کاربر ش دقت طبقه4جدول 

 الگوریتم  آنتن اول  آنتن دوج  آنتن سوج 

9250/0 8937/0 8937/0 KNN 

8937/0 8250/0 8187/0 NB 

8937/0 9062/0 8562/0 RF 

8312/0 8437/0 8000/0 DT 

9250/0 8625/0 8825/0 SVM 

- - 9000/0 CNN 

- - 9175/0 LSTM 

 روش پیشنهادی 9215/0 9146/0 9345/0

روش پیشنهادی در راستای تشخیص نوع  ترنتایج موید عملکرد مطلوب

 فعالیت با استفاده از اطتعا  حالت کانال است. 
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 نتایج تحلیل .6

 در این پژوهش هدف توصاای  ساایگنال اطتعا  حالت کانال به نحوی

بگاذارد. از آنجاا کاه افراد متفااو  باه نماایش  هاا را  تکاه تماایز در فعاالیا

های متناظر با خودشان هستند، استفاده از تبدیل ویولت دارای سایگنال

را ارائه   نسابت به سایگنال اصالی از سایگنال تریگساساته نمایش مطلوب

 دهد.می

ر گرفتن افراد از اقر نحوهنمایید،  مشااهده می 5همان طور که در شاکل 

سااات. در نتیجه  در هر مکان متفاو  ا  گیرندهی  هاننظر فاصاااله با آنت

ماهیت اصاالی ساایگنال به بیان دیگر قدر  ساایگنال دریافتی متغیر 

 است. 

همچنین تجهیزا  داخال هر مکاان اختصااااص باه آن مکاان دارد. این 

تجهیزا  بر روی سااایگناال اطتعا  حالت کانال تاثیرگذار اسااات. در 

مبتنی بر تبدیل ویولت ویژگی  اسااتفاده از آنالیز بافت تصاااویر   نتیجه با

 منحصر به فردی توسط شبکه عمیق برای هر فعالیت استخراج گردید.

مشااخص اساات،   2-4  هایهمان طور که از نتایج ارائه شااده در جدول

شاخیص هوشامند  تری برای تدقت مطلب  ی عمیق اساتخراجیهاویژگی

بی باه  دساااتیااهاا امکاان  فعاالیات ارائاه نمودناد و باا ترکیاب اطتعاا  آنتن

 های تحقیق در آینده است.نهباشد که از جمله زمیمیباالتر    دقت

 بندیجمع .7

بر اطتعاا  حاالات کااناال     یتوصااااز این پژوهش،    هادف  باه طور کلی

گونااگون و عادج کااهش دقات    طیبودن در شااارا  ریپاذمیتعم  یمبناا

 با اساتفاده از روش ویولت و آنالیز بافت با اساتفاده از  .باشادیبند مطبقه

نتایج بدساات آمده نساابت به کارهای پیشااین دارای  شاابکه عمیق، 
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مقاله     —چکیده این  دقیقابتدا  در  و  بهتر  بررسی  رزوناتورهای  با  تر 

سازی  طراحی و شبیهترین نوع آن، اقداج به آشکارساز و سپس انتخاب مناسب

ایم. رزوناتور طراحی  مدارباز کرده  λ/۲ابررسانایی با طول موج    آشکارسازرزوناتور  

آشکارسازی   با هدف  تصوشده  فرکانسی    یربرداریو  باند  در  امواج کهکشانی 

از   700-600 مدارا  مخابراتی  آنکه ساخت  به دلیل  انجاج شده.  گیگاهرتز 

شود با استفاده از تراهرتز بسیار کوچک میجمله آشکارسازها در باندفرکانسی  

می تکنولوژی  ماکروویو  این  فرکانسی  باند  در  را  کهکشانی  امواج  توان 

 آشکارسازی نمود. 

و در   با ساختار موجبری  رزوناتوری  مدار  در گاج سوج چگونگی طراحی 

دارند   را  جنبشی  اندوکتانس  خاصیت  که  ابررسانایی  مواد  انتخاب  با  نهایت 

ر را در فرکانس  توانستیم  و شبیه  6زوناتوری  سازی کنیم. گیگاهرتز طراحی 

  را در دو نرج افزار   یمدار رزوناتور دقت طراحی،  کردن از    دایپ  نانیاطم  یبرا 

SONNET    وCST  سازی ها های حاصله از شبیهپاسخ.  مینمود  یساز  ه یشب

 کامت مطابق با محاسبا  و انتظارا  بود.  

باند زیر میلیمتری،    ،یکهکشان  یآشکارسازها  ،ییابررسانا   —واژه  کلید

 . نص  طول موجرزوناتور    ،یبا اندوکتانس جنبش  ییرزوناتور ابررسانا

 مقدمه  .1

امروزه با گساترش هرچه بیشاتر مرزهای علم و شاناخت هرچه بیشاتر 

پیرامون خود در خاارج از جو زمین ناه تنهاا تواناایی بر رصاااد دنیاای  

تر و شااناخت توان رصااد دقیقها داشاات، بلکه میسااتارگان و سااحابی

هاا و ابتادای پیادایش آنهاا توساااط تری نسااابات باه کهکشاااانکاامال

ها و شااناخت های کهکشااانی داشاات. حوزه رصااد سااحابیتلسااکوپ

باشاد، اما طراحی و    ها شااید در محدوده فیزیک اخترشاناسایکهکشاان

های کهکشااانی به عهده  های واق  در تلسااکوپساااخت آشااکارساااز

 باشد.  مهندسین مخابرا  میدان موج می

باشد  به دلیل آنکه باند فرکانسی امواج کهکشانی در محدوده تراهرتز می

طراحی و سااخت مدارهای آشاکارسااز در ابعاد بسایار کوچکی حاصال  

غیر ممکن و دشااوار اساات. به همین   شااود که ساااخت آنها تقریبامی

های کهکشاانی با بکارگیری از منظور برای طراحی و سااخت آشاکارسااز

مواد ابررساانایی که خاصایت اندوکتانس جنبشای دارند، امکان طراحی و  

ها در محدوده فرکانسای ماکروویو امکان  سااخت این دسات آشاکارسااز

 Microwave Kineticشاود. به این نوع تکنولوژی آشاکارسااز پذیر می

Inductance Detectors  (MKIDs)  گویند.  می 

 کهکشانی آشکارسازهای شناخت .2

آشاکارساازهای کهکشاانی که اساا  کار آنها رصاد عمق کهکشاان اسات 

متری،  دارای حساسیت بسیار زیادی بوده و در باند فرکانسی امواج میلی

امواج ایکس بکاارگیری میریز میلی این نوع شاااوناد.  متری و  غاالاب 

کلوین و یا کمتر کار   100آشااکارسااازهای کهکشااانی در دمایی حدود  

شااود. در کنند که به آنها آشااکارسااازهایی با دمای پایین گفته میمی

 کنیم.بخش بعدی تعدادی از آشکارسازهای رایج را معرفی می

A.  آشکارساز بالومتر 

آمده از برخورد  بالومترها با اندازه گیری مقاومت ناشای از حرار  بوجود 

کناد. این هاا باه یاک ترمیساااتور، میزان توان امواج را تعیین میفوتون

مایالای اماواج  طایا   در  مایالایتاکاناولاوژی  ریاز  و  باکااارگایاری  ماتاری  ماتاری 

 .[1,2]شودمی

B. مغناطیسی مترآشکارساز میکروکالوری 

متر نیز هماانناد نموناه قبلی کاار آن بر اساااا  سااانجش میکروکاالری

دمایی اسات، با این تفاو  که این آشاکارسااز تغییرا  میدان تغییرا   

متر که حاصال از برخورد امواج مغناطیسای بوجود آمده در صافحه کالری

 .[3]کندباشد را اندازه گیری میها میو یا فوتون

C. های ابررسانایی  آشکارساز 

هساتند.  ها با مواد ابررساانایی و با دمای پایین  تکنولوژی دیگر آشاکارسااز

رود.  مقااومات الکتریکی این دسااات مواد تحات دماای بحرانی از بین می

های مواد ابررسااانایی تحت دمای بحرانی خود متراکم شااده و  الکترون

دهند. در چنین شاارایطی انتقال جریان ها را میتشااکیل زوج الکترون

ها  گیرد. هنگاامی که فوتونمساااتقیم بدون هیچ مقااومتی صاااور  می
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ها شاکساته و  شاوند اتصاال بین زوج الکترونررساانایی میجذب مواداب

 .[4,5]آیندشبه خرا  بوجود می

D. ای آشکارساز سنسور انتقال لبه 

کنند، آشاکارسااز  از جمله آشاکارساازهایی که با روند گفته شاده کار می

آید.  ای اسات که نوعی آشاکارسااز خرا  به حسااب میسانساور انتقال لبه

ای متشاکل از هلیوج خنک کننده )خنک کنندهاین آشاکارسااز در یک  

مای ( قرار دارد. در این آشاکارسااز یک نوار کوچک ابررساانا قرار دارد که 

باشااد.  شاارایط کاری آن بین محدوده ابررسااانایی و رسااانایی عالی می

شاوند جریان حاصاله باعث تغییر ها جذب این نوار میهنگامی که فوتون

و دما را تا محدوده دمای بحرانی نزدیک   گردددر دمای ابررسااانایی می

ای به کند. به دلیل ضااعی  بودن جریان، آن را با یک تقویت کنندهمی

 Superconductor Quantum Interference Device (SQUID)ناااج  

کنند. ایراد اساااساای این دساات آشااکارسااازها برای اندازه گیری می

های زیاد باید تعداد  یکسالهای بسایار زیاد در تعداد پ بکارگیری در آرایه

ها استفاده شود. همین امر نه تنها  بسیار زیادی از این نوع تقویت کننده

شااود، بلکه خود تقویت باعث بزرگ شاادن اندازه مدار آشااکارساااز می

 .[6,7]کنندها نیز گرمای زیادی را تولید میکننده

E.  آشکارساز ابرسانایی چندالیه 

ا، آشاکارساازهایی هساتند که دارای  نوع دیگری از این دسات آشاکارساازه

ابررساانا یا اتصاال تونل ابررساانا  -رساانا-سااختاری متشاکل از ابررساانا

باشاند. در این سااختار شابه خرا  تشاکیل شاده ناشای از جذب فوتون می

ها دارند. ناج این حرکت شبه خرا ، جریان حرکتی تونل وار در بین الیه

این جریاان نیااز باه تقویات   گویناد. برای انادازه گیریجوزفساااون می

نااج  کنناده باا   Radio-Frequency Single Electron Transistorsای 

(RF-SETs)   نیاز اسات. یکی از مشاکت  این دسات آشاکارسااز سااخت

نواری با کیفیت بسایار باال و یکنواخت اسات که نگهداری از آن نیز خود 

 .[8,9]باشدهایی میدارای چالش

F.   با خاصیت اندوکتانس جنبشیآشکارساز ابررسانایی 

دساته آخر از این آشاکارسااز های با دمای پایین، آشاکارساازی اسات که 

اساا  کار آن بر خاصایت اندوکتانس جنبشای مواد ابررساانایی اسات. 

های جذب شاااده ظرفیت اندوکتانسااای مدار رزوناتوری را تغییر فوتون

چک است و آنها  داده تا مدار فعال گردد. اندازه این دست رزوناتور ها کو

، امواج ایکس،  UVتوان تا چند صااد پیکساال در باند فرکانساای  را می

متری بکارگیری کرد. این روند را در شااکل متری و زیرمیلیامواج میلی

 .[10,11]نشان داده شده است 1
ها  شاود زوج الکترونجذب ابررساانایی می һυها با نیروی  هنگامی که فوتون  :1شککل  

بااعاث تغییر در انادوکتاانس مادار شاااده کاه منجر باه رزوناانس مادار  را شاااکساااتاه و  

 .[12]گرددمی

 ابررسانایی  آشکارساز رزوناتور طراحی .3

های زمین پایه به دلیل وجود اتمساافر زمین توانایی  بیشااتر تلسااکوپ

گیگاهرتز را دارند باند فرکانس مورد  800آشکارسازی امواج تا فرکانس  

گیگاهرتز اسات. به دلیل   600-700 هدف ما برای طراحی آشاکارسااز

شود  آنکه ابعاد مدارا  رزونانسای در این باند فرکانسی بسیار کوچک می

تاکاناولاوژی   باکااارگایاری  فارکاااناس    MKIDsبااا  ماادار   6در  گایاگاااهارتاز 

قاابال  رزونااتوری را طراحی می این فرکاانس  مادارا  در  ابعااد  کنیم. 

ج کهکشاانی را باشاد که توانایی آشاکارسااختن امواطراحی و سااخت می

 .[13]دارد

های مختلفی از جمله یاقو   برای آشاکارسااز های ابررساانایی از زیرالیه

شاود. اما به دلیل سااخت و پیاده ساازی مدار از زیرالیه کبود اساتفاده می

RO4003 تر هم اشااره شاد سااختار کنیم. همانطور که پیشاساتفاده می

باشاد، که دلیل انتخاب آن کوپتژ  موجبر از نوع ماکرواساتریپ الین می

 .  [14]است  CPWباال با خط تغذیه و راحتی ساخت آن به نسبت موجبر  

مدار باز را که از موجبر    λ/2( اندازه رزوناتور 1ابتدا با اساتفاده از رابطه )

افزار  کنیم. ساپس در نرجماکرواساتریپ الین انتخاب شاده را تعیین می

 2کنیم. در شاکل  را شابیه ساازی میمدار   SONNETالکترومغناطیسای 

رزوناتور طراحی شاده و پاساخ فرکانسای آن نیز نمایش داده شاده اسات. 

باید توجه داشاات که رابطه ارائه شااده اندازه حدودی رزوناتور را به ما  

 .  [15]دهدمی
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(1)                                                𝑙𝜆/2 =
𝑐

2×𝑓0
 (√

2

1+ 𝑟
) 

 

f0 هرتز در نظر   گاایگ  6بااشاااد کاه ماا آن را   یرزونااتور م  یفرکاانس کاار

ماده   ی)برا هیال ریز  کیالکتر  ید  بیضار    εrسارعت نور و   c،    میگرفت

 باشد.یاست( م 0.001برابر با   دیاکس ید کونیلیس

 گیگاهرتز. 6طراحی اولیه یک رزوناتور ابررسانایی با پاسخ فرکانسی در  :2شکل 

A. رزوناتور آشکارساز های نحوه طراحی بخش 

متری کهکشاانی در فرکانس  هدف رزوناتور آشاکارسااختن امواج ریزمیلی

گیگاهرتز اساات. پس باید ساااختاری را طراحی کنیم که بیشااترین  6

میزان جذب فوتون را داشاااته باشاااد. برای قسااامت کوپلر رزوناتور از 

ابررساانایی  کنیم. به دلیل آنکه در شارایط سااختار مارپیچی اساتفاده می

مقااومتی وجود نادارد مادار رزونااتوری تنهاا دارای یاک ظرفیات سااالفی و  

باشاد که قسامت کوپلر آن بخش سالفی رزوناتورمان هسات و  خازنی می

 ( قابل محاسبه است. 2مقدار آن از رابطه )
(2)                                                    𝐿 =  

𝜇0

2
 𝑁𝑖𝑛𝑑𝑆𝑖𝑛𝑑 

طول هر فینگر ماارپیچی    S_indتعاداد و    N_ind( فااکتور  2در رابطاه )

 است. 

دهد. برای این بخش نوع بدنه رزوناتور را قسامت خازنی آن تشاکیل می

ساااختاری که درنظر گرفته شااد ساااختار حلزونی اساات. برای تعیین 

 توان استفاده کرد.  ( می3میزان ظرفیت خازنی رزوناتور از رابطه )

(3)                                      𝐶 = 휀0(1 + 휀𝑟) 𝑁𝑐𝑎𝑝𝑆𝑐𝑎𝑝 

 .[16]ها استچیمارپ طول  S_capتعداد و   N_cap( 3در رابطه )

متر  میلی  975×450با ادقاج دو ساااختار ارائه شااده رزوناتوری با ابعاد  

 3کناد. در شاااکال  گیگااهرتز رزوناانس می  6داریم کاه در فرکاانس  

س رزونانس آن نمایش داده شااده.  های رزوناتور به همراه فرکانقساامت

به سااختار رزوناتور طراحی شاده رزوناتور ابررساانایی با عناصار فشارده یا  

Lumped Element Kinetic Inductance Detectors (LeKIDs)  می-

 آیند.  به حساب می  MKIDویند که در دسته رزوناتورهای آشکارساز گ

 

 طراحی شده و پاسخ فرکانسی حاصل از آن.  LeKIDمدار   :3شکل 

نمایش    3پاساخ فرکانسای بدسات آمده از رزوناتور طراحی شاده در شاکل 

 داده شده که در فرکانس مورد انتظار مدار رزونانسی عمل کرده است. 

B.  ساختار نهایی رزوناتور آشکارساز 

یک آرایه شاش تایی از رزوناتورهای آشاکارسااز ابررساانایی را  4در شاکل  

اند و پاساااخ  گیگاهرتز رزونانس کرده 7تا   6کنید که در  مشااااهده می

ارائه شاااده. ضاااریب کیفیت هرکداج از   5فرکانسااای مدار در شاااکل 

 گزارش شده است.   1های رزونانسی در جدول پاسخ

پیاداسااات، باا تغییر در انادازه طول رزونااتور   4هماانطور کاه از شاااکال  

 ای حاصل شده.های فرکانسشیفت
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 .ضرایب کیفیت مدار رزوناتوری آشکارساز :1جدول  

 

 عددی رزوناتورهای ابررسانایی آشکارساز و پاسخ فرکانسی آنها. 6آرایه   :4شکل 

در انادازه طول رزونااتور   رییباا تغ  داسااات،یاپ   4هماانطور کاه از شاااکال  

 حاصل شده.  ایفرکانس هایفتیش

C.  ساختار نهایی رزوناتور آشکارساز 

خواهیم رزوناتورهای طراحی شاده را در باند فرکانسای  به دلیل آنکه می

گذر  گیگاهرتز بکارگیری کنیم نیاز هساات که فیلتری میان  700-600

را برای این امر طراحی کنیم. با انجاج این کار تفکیک کانالی را حاصاال  

گاذر  کناد. فیلتر میاانکنیم کاه هر رزونااتور در چاه کااناالی رزوناانس میمی

 5فیلتر هیرپین اسات که به همراه پاساخ فرکانسای آن در شاکل  از نوع 

 باشد.  قابل مشاهده می

فیلتر هیرپین طراحی شااده به منظور تفکیک کانال و پاسااخ فرکانساای در    :5شککل  

 باند گذر فیلتر. 

ماان اطمیناان  هاای فرکاانسااای حااصااال از طراحیبرای آنکاه از پااساااخ

طور دقیق در نرج افزار تری حااصااال کنیم همین طراحی را باه  کاامال

مدار طراحی شاده به  6دهیم. در شاکل  نیز انجاج می  CSTمغناطیسای  

 همراه پاسخ فرکانسی حاصله ارائه شده است.
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پاساخ    که  CSTعددی در نرج افزار   6طراحی رزوناتورهای آشاکار با آرایه    :6شککل  

 به طور مجزا ارائه شده است.  رزوناتورفرکانسی هر  

های فرکانساای بدساات آمده در هر دو نرج تر پاسااخبرای مقایسااه دقیق

گرد    2فرکاانس رزوناانس مادارهاا را در جادول    CSTو    SONNETافزار  

 ایم.آوری کرده

و   SONNETمقایسااه پاسااخ های فرکانساای حاصااله در دو نرج افزار    :2جدول  

CST. 

 

 گیری نتیجه .4

توان دریافت  با توجه به نتایج حاصاله از ضاریب کیفیت، به روشانی می

مدارباز     λ/۲که طراحی انجاج شده برای رزوناتور آشکارساز با طول موج  

قرار   RO4003که ساختار موجبر آن ماکرواستریپ الین بر روی زیرالیه 

گرفته گویای طراحی بسااایار دقیقی آن اسااات. شااابیه ساااازی مدار  

های    رزوناتوری آشاکارسااز در دو نرج افزار مجزا بیانگر معتبر بودن پاساخ

باشاد و اثباتگر آن هسات که رزوناتور طراحی شاده توانایی  حاصاله می

بسایار مهم   بسایار کاملی در آشاکار سااختن امواج کهکشاانی دارد. مزیت

توان به قابلیت پیاده  طراحی این رزوناتور آشااکارساااز ابررسااانایی می

سااازی و ساااخت آن اشاااره داشاات. چرا که اگر زیرالیه یاقو  کبود را 

% 99کردیم امکاان تهیاه این نوع زیرالیاه باا خلوص بااالی  اب میانتخا

انجااج شااااده تواناایی اجرا و   نبود. در نتیجاه کاار علمی  امکاان پاذیر 
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 دما باال  یجوزفسون ابررسانا  وندیبر پ یمبتن یمتریلیرم یآشکارساز در باند ز

 1محبوبه باغی هدشی

   شاهد، دانشگاه مخابرا  میدان و موجانشجوی کارشناسی ارشد د1

 تهران، ایران 
mbaghihedeshi@gmail.com 

 09128199405شماره تلفنش 

   2سید محمد حسن جوادزاده
   شاهد،دانشگاه فنی و مهندسیانشکده  استادیار گروه مخابرا  دا2

 تهران، ایران 
@shahed.ac.irsmh.javadzadeh 

 02151212082شماره تلفنش 

ی متفاو  مانند  در پیوند جوزفساون بین دو ابررساانا یک الیه—چکیده

گیرد، با عبور جریان ثابت از این پیوند بین  عایق یا رساااانای معمولی قرار می

زنی از یک  دو تاب  ابررسااانا دارای اختتف فاز و در نهایت ساابب پدیده تونل

شاود. هدف ما در این مقاله طراحی آشاکارسااز  ابررساانای دیگر میابررساانا به  

یپی  و بررسای پاساخ فرکانسای رزوناتور مایکرواساتر  مبتنی بر پیوند جوزفساون

باشاد. ابتدا طراحی را با  کیفیت سااختار میهیبرید جوزفساونی و بیان ضاریب

رسااز  متری شاروع کرده و ساپس با تغییر در سااختار آشاکاسااز موج میلیآشاکار

جوزفساااونی به بهبود این پارامترها پرداختیم. ساااپس آشاااکارسااااز در باند  

متری را با کوپلر جهتی ریبلت طراحی شااده در این باند بیان کرده و  زیرمیلی

رزوناتورها را به صااور  آرایه با اسااتفاده از خطوط مایکرواسااتریپ هیبرید با  

د دارای ابررساانای دمای  اساتفاده از تغییر نوع ماده پیوند جوزفساونی که پیون

ها طراحی کردیم و پارامترها را مقایساااه و  بحرانی باال و تغییر ضاااخامت الیه

 بهبود بخشیدیم.

هیبرید،  جوزفساونی،رزوناتورمایکروواساتریپیابررساانا،آشاکارسااز-هکلیدواژ

 کوپلر جهتی ریبلت.متری،  زیرمیلیباند

   و اهمیت آن متریمیلی متری و زیر . امواج میلی1

های منتشر شده از ابرهای  متری هم شامل اغلب انرژیباند زیر میلی     

تاثیرا  طول موج کوتاه، پهنای باند زیاد و    .باشدشده میمولکولی سرد

متری بوده که هر یک سبب متقابل جوی، سه مشخصه مهم امواج میلی

تر جایی که طول این امواج کوتاهشوند. از آنهایی میمزایا و محدودیت

ها  توان آن تر بوده و میمتری کوچکمیلی  زیر  است، اجزای عناصر موج

 ].1[را به صور  فشرده در هواپیما، موشک و ماهواره استفاده نمود

  موجبری   رزوناتور   و  کوپلر  بر  مبتنی  ساز   آشکار  طراحی  .2

 جوزفسونی 

 . ساختار خط انتقال1- 2

 .ایمبر مستطیلی استفاده نمودهفناوری موج ما از     

طراحی رزونااتور جوزفساااونی از خط ماایکرواساااتریاپ   برای     

 ].2[استشدهاستفاده 

 . جنس مواد2- 2

متری با توجه  ما در طراحی رزوناتور آشاکارسااز در باند میلی      

کاه ابررسااااناای نوع دوج و از نظریاه   Siاز هاادی  ] 3[باه مقاالاه مرج   

BCS کنیم.کند و استفاده میپیروی می 

هاای دماای بحرانی بااال در از ساااویی دماای بحرانی در هاادی      

رزوناتور آشااکارساااز در باند  ما در طراحی ]. 4[کلوین اساات 77حدود  

( با دمای بحرانی YBCOمتری از ایتریم باریم کوپر اکساااید )زیرمیلی

 ]. 5[کنیمکلوین با میکا استفاده می 92

 محدوده باند فرکانسی. 2- 2

گیگاهرتز و   101تا   83متری سااختار آشاکارسااز در باند میلی     

 شود.حی میگیگاهرتز طرا  510تا   490متری در باند زیرمیلی

 متری سازی آشکارساز در باند میلیطراحی و شبیه.  3

 متر طراحی رزوناتور پیوند جوزفسونی در باند میلی. 3-1

 1 و هم چنین در شاکل  cstدر  ابعاد این طراحی 1در جدول       

 است.پاسخ فرکانسی آورده شده

 مقادیر ابعاد رزوناتور   ش1جدول 

 

 

 

 

 ابعاد مترمیلی

5،25 B 

5.25 H 

2،52 total width 

10 total leight 

0،2 T 

3،4 L0 

0،4 W1 

2،2 L1 

0،5 W2 

1،2 L2 
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 پاسخ فرکانسی رزوناتور در باند میلی متر  21Sنمودار  :1شکل

باند  2- 3 در  مساوی  توان  کننده  تقسیم  کوپلر  طراحی   .

 متری میلی

بعاد از انجااج طراحی  ] 6[و مقاالاه مرج    2باا توجاه باه شاااکال       

به عنوان  2ابعاد جدول  CST افزارمهندسااایساااازی با نرجاولیه و بهینه

چنین با توجه به رزوناتور مربوط به همابعاد نهایی کوپلر به دساات آمد.  

و نتایج  اسااات درجه طراحی شاااده 90های کوپلردهانه  1-3قسااامت 

 است.آورده شده hfssدر  3شکل سازی در شبیه

 
 ] 6[متریای فرکانس میلیشماتیک کوپلر ریبلت چند پله :2شکل 

 متری موج میلیای مقادیر ابعاد نهایی کوپلر ریبلت چند پله :2جدول 

      

 

 

 

 

 

 

 

 hfssسازی شده با متری شبیهکوپلر ریبلت میلیاسخ های فرکانسی  پش 3شکل

 متری میلی  دطراحی آشکار ساز با دو رزوناتور در بان.  3- 3

متری را با توجه به رزوناتور  در این بخش آشاکارسااز موج میلی     

  ]4[و مرج     2-3و کوپلر طراحی شاااده قسااامات    1-3قسااامات  

 1و    0.5،   0.1کنیم. بین کوپلر و رزوناتور فاصااله گپسااازی میشاابیه

 است.در نظر گرفته شده  مترمیلی

 0.1الف( طراحی آشککارسکاز با در نظر گرفتن فاصکله گ   

 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل

  0.1شاابیه سااازی آشااکارساااز دو رزوناتوری با گپ   cst در     

نماایش    4  نتاایج حااصااال از آن در شاااکال  انجااج شاااده ومتر  میلی

 است.شدهداده

 

 دو رزوناتوری قسمت ال  متری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ :4شکل

و ضاریب   0.215ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     

 باشد.می 183.011کیفیت خروجی 

 0.5ب( طراحی آشککارسکاز با در نظر گرفتن فاصکله گ     

 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل

  0.5شابیه ساازی آشاکارسااز دو رزوناتوری با گپ   در نرج افزار     

نماایش    5نتاایج حااصااال از آن در شاااکال    انجااج شاااده ومتر  میلی

 است.شدهداده

 
 دو رزوناتوری قسمت ب متری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ :5شکل 

و ضاریب   0.214ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     

 باشد.می 188.445کیفیت خروجی 

ج( طراحی آشککککارسککاز بکا در نظر گرفتن فکاصککلکه گک  

 ابعاد مترمیلی

2.5 
 عرض رزوناتور 

 طول رزوناتور  10

 ضخامت الیه میکا  0.5

 ضخامت الیه سیلیکون  2

 عرض فلز مس 0.5

 ضخامت فلز مس  0.018
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 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل1

 1شابیه ساازی آشاکارسااز دو رزوناتوری با گپ نرج افزار  در      

 است. شدهنمایش داده 6 نتایج حاصل از آن در شکل  انجاج شده ومیلی  

 

 دو رزوناتوری قسمت ج متری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ: 6شکل 

و ضاریب   0.192ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     

 باشد .می 187.165کیفیت خروجی 

متری دو  سکازی آشکارساز موج میلید( مقایسکه نتایج شکبیه

 رزوناتوری

با توجه به مقایسااه نتایج قساامت ال  دارای پاسااخ فرکانساای       

تر قساامت ب تر و قساامت ج دارای تلفا  پور  ورودی پایینمطلوب

 ضریب کیفیت خروجی باالتر است.

طراحی آشکار ساز با چهار رزوناتور )آرایه دو رزوناتوری( در   .3-3

 متر باند میلی 

توجه به رزوناتور    متری را بادر این بخش آشاکارسااز موج میلی     

کنیم.  شابیه ساازی می  2-3و کوپلر طراحی شاده قسامت  1-3قسامت 

در نظر گرفته   مترمیلی  1و   0.5،   0.1بین کوپلر و رزوناتور فاصاله گپ

 است.شده

 0.1الف( طراحی آشککارسکاز با در نظر گرفتن فاصکله گ   

 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل

میلی  0.1شاابیه سااازی آشااکارساااز چهار رزوناتوری با گپ      

 است.شدهنمایش داده 7نتایج حاصل از آن در شکل   انجاج شده و

 
 چهار رزوناتوری قسمت ال  متری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ :7شکل 

و ضاریب   0.337ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     

 باشد.می 188.577کیفیت خروجی 

 0.5ب( طراحی آشکککارسککاز با در نظر گرفتن فاصککله گ   

 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل

شابیه ساازی آشاکارسااز چهار رزوناتوری با گپ   نرج افزاردر      

نمایش   8نتایج حاصاال از آن در شااکل    انجاج شااده و  مترمیلی  0.5

 است.شدهداده

 
 چهار رزوناتوری قسمت بمتری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ :8شکل 

و ضریب کیفیت   0.327سازی تلفا  پور  ورودی  با توجه به شبیه     

 باشد. می 188.071خروجی 

 1ج( طراحی آشککککارسککاز بکا در نظر گرفتن فکاصککلکه گک   

 بین کوپلر و رزوناتورمتر  یمیل

 1شابیه ساازی آشاکارسااز چهار رزوناتوری با گپ   نرج افزاردر      

نماایش    9  نتاایج حااصااال از آن در شاااکالانجااج شاااده و    رمتمیلی

 است.شدهداده

 
 چهار رزوناتوری قسمت ج متری موج میلیهای فرکانسی آشکارساز ش پاسخ9شکل 

و ضریب کیفیت   0.288سازی تلفا  پور  ورودی  با توجه به شبیه     

 باشد. می 184.516خروجی 

متری  سکازی آشککارسکاز موج میلید( مقایسکه نتایج شکبیه

 چهار رزوناتوری

با توجه به مقایسااه نتایج قساامت ال  دارای پاسااخ فرکانساای       

تر قساامت ال  تر و قساامت ج دارای تلفا  پور  ورودی پایینمطلوب

 ضریب کیفیت خروجی باالتر است.

 متریآشکارساز در باند زیرمیلیسازی  شبیهطراحی و . 4

. طراحی رزوناتور مایکرو اسکتریپی هیبرید جوزفسونی  4- 1

 متریدر باند زیرمیلی
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اکساااید و میکا در نرج افزار  کوپرباریمطراحی رزوناتور با ایتریم     

ابعاد این   3 ساازی شاده و در جدولانجاج شاده و بهینه  cstمهندسای  

 است.طراحی آورده شده

 متریمیلیمقادیر ابعاد رزوناتور موج زیر :3جدول 
 ابعاد مترمیلی

 عرض رزوناتور  0.5

 طول رزوناتور  1

 ضخامت الیه ایتریم باریم کوپر اکساید  0.02

 ضخامت الیه میکا  0.2

 عرض فلز مس 0.025

 ضخامت فلز مس  0.018

باند درمساویتوانکنندهکوپلرتقسیم.طراحی2- 4

 متری زیرمیلی

بعد از    اسات.  10شاکل  ] 7[این کوپلر با توجه به مقاله مرج       

به عنوان ابعاد   4ابعاد جدول  CSTساازی با  انجاج طراحی اولیه و بهینه

  چنین با توجه به رزوناتور طراحی شااده همنهایی کوپلر به دساات آمد.  

 است.درجه طراحی شده 90کوپلر  1-4قسمت 

 

 ] 7[متریای فرکانس زیرمیلیشماتیک کوپلر ریبلت چند پله :10شکل 

 متریموج زیرمیلیای مقادیر ابعاد نهایی کوپلر ریبلت چند پله :4جدول 

 ابعاد مترمیلی

1.146  width coupler 
2.969  leight coupler 

0.136 thickness coupler 

0.168 L1 

0.376 L2 

0.6 L3 

0،2 L4 

0.6 L5 

0.644 W1 
0.858 W2 
0.962 W3 

 است.آورده شده نتایج شبیه سازی 11شکل  در      

 
سازی  متری شبیهپاسخ های فرکانسی کوپلر ریبلت زیرمیلی :11شککل  

 hfssشده با  

 متری طراحی آشکار ساز با دو رزوناتور در باند زیرمیلی.3- 4

متری را باا توجاه باه در این بخش آشاااکاارسااااز موج زیرمیلی     

  ]4[و مرج     2-4و    1-4رزونااتور و کوپلر طراحی شااااده قسااامات

و 0.1کنیم. بین کوپلر و رزونااتور فااصااالاه وکیوجساااازی میشااابیاه

آورده  12اساات و نتایج در شااکل در نظر گرفته شااده  مترمیلی0.001

 شده است.

 

 رزوناتوری قسمت ال   متری دوموج زیرمیلیکارساز فرکانسی آشپاسخ :12شکل 

و ضاریب   0.173ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     

 باشد.می 26.493کیفیت خروجی 

ب( طراحی آشککککارسککاز بکا در نظر گرفتن فکاصککلکه وکیوم 

 بین کوپلر و رزوناتورهامتر یمیل 0.001

شاابیه سااازی آشااکارساااز دو رزوناتوری با وکیوج   نرج افزاردر      

نمایش   13شکل نتایج حاصل از آن در  انجاج شده ومتر میلی  0.001

 است.شدهداده

 

 رزوناتوری قسمت ب   متری دوموج زیرمیلیهای فرکانسی آشکارساز پاسخ :13شکل 

و ضاریب   0.306ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه     
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 باشد.می 29.172کیفیت خروجی 

متری  سازی آشکارساز موج زیرمیلیج( مقایسه نتایج شبیه

 دو رزوناتوری

با توجه به مقایسااه نتایج قساامت ال  دارای پاسااخ فرکانساای       

قساامت ب دارای  و تر  تلفا  پور  ورودی پایین تر وبازگشااتی مطلوب

 تر ضریب کیفیت خروجی باالتر است.پاسخ فرکانسی عبوری مطلوب

. طراحی آشکار ساز با چهار رزوناتور )آرایه دو رزوناتوری( 4- 4

 متری در باند زیرمیلی

متری را باا توجاه باه در این بخش آشاااکاارسااااز موج زیرمیلی     

کنیم.  ساازی میشابیه  2-4و    1-4رزوناتور و کوپلر طراحی شاده قسامت 

در نظر   مترمیلی0.001و    0.1بین کوپلر و رزونااتور فااصااالاه وکیوج  

 است.گرفته شده

 0.1الف( طراحی آشککارسکاز با در نظر گرفتن فاصکله وکیوم 

 کوپلر و رزوناتورهابین  متر  یمیل

ساازی آشاکارسااز چهار رزوناتوری با وکیوج شابیه 15در شاکل      

 اسات.شادهنمایش داده 14نتایج حاصال از آن در شاکل و  متر  میلی  0.1

و ضااریب کیفیت   0.238سااازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شاابیه

 باشد.می 25.019خروجی 

 

 رزوناتوری قسمت ال   متری چهار موج زیرمیلیفرکانسی آشکارساز   پاسخ :14شکل 

ب( طراحی آشککککارسککاز بکا در نظر گرفتن فکاصککلکه وکیوم 

 بین کوپلر و رزوناتورهامتر یمیل 0.001

آشاکارسااز چهار رزوناتوری با وکیوج   ساازیشابیهر نرج افزار  د     

نمایش   15نتایج حاصل از آن در شکل  انجاج شده ومتر میلی  0.001

و   0.427ساازی تلفا  پور  ورودی با توجه به شابیه  اسات.شادهداده

 باشد.می 26.453ضریب کیفیت خروجی 

 

 رزوناتوری قسمت ب متری چهار موج زیرمیلیفرکانسی آشکارساز   پاسخ :15شکل 

متری  زیرمیلیسازی آشکارساز موج  ج( مقایسه نتایج شبیه

 چهار رزوناتوری

با توجه به مقایسااه نتایج قساامت ال  دارای پاسااخ فرکانساای       

قساامت ب دارای  و تر  تر و تلفا  پور  ورودی پایینبازگشااتی مطلوب

 ضریب کیفیت خروجی باالتر است.و تر پاسخ فرکانسی عبوری مطلوب

 گیری . نتیجه5

متری رزوناتور در حوزه میلیطراحی آشاکارسااز مبتنی بر کوپلر و  

تری به های مطلوبمتر پاسااخدهم میلیدر مجموع در فاصااله گپ یک

آوردیم.طراحی آشااکارساااز مبتنی بر کوپلر و رزوناتور در حوزه دساات 

های مطلوب تری دارد. اساااتفاده از ابررساااانای زیرمیلی متری پاساااخ

به سایلیکون    کوپراکسااید مزیت این سااختار اسات که نسابتباریمایتریم

ها  شاود و بهبود پاساختر فراهم میتر و صارفه هزینه کمبه صاور  راحت

متری باا فااصااالاه وکیوج چنین در طراحی زیرمیلیکناد. همرا فراهم می

تری در حدود  متر پاسااخ های فرکانساای عبوری مطلوبهزارج میلییک

دهم  بل و ضااریب کیفیت باالتری نساابت به فاصااله یکشااش دساای

تر  متری ابعاد را خیلی کوچکری در برداشات و در باند زیرمیلیمتمیلی

 باشد.  که مزیتی برای ساخت می  طراحی کردیم
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Abstract— Today technology allows the distribution 

of digital images quickly and easily, so it is important to 

protect copyrights in multimedia files. Watermarking 

techniques are commonly used for copyright protection. 

However, it is still a challenge to achieve the 

imperceptibility of the watermark and its robustness 

against various attacks. In the present work, a non-blind 

watermarking method based on the integer wavelet 

transform (IWT) and the discrete cosine transform 

(DCT) is proposed with the aim of improving robustness 

and imperceptibility. The watermark image is encrypted 

by Arnold's chaotic map before being inserted by 

scrambling the pixels to offer additional security. The 

results demonstrate good quality in the cover image (38 

dB), as well as the recovered watermark image (35 dB) 

and robustness against attacks such as JPEG 

compression, salt and pepper noise, rescaling, 

sharpening and cropping.  

Keywords— watermarking; integer wavelet transform; 

discrete cosine transform; Arnold chaotic map; YCbCr 

space 

1. INTRODUCTION  
With the growth of technology, the distribution of 

digital data such as video, audio and image is common. 
So copyright protection is important in order to 
preserve digital data.  

Digital watermarking is a process of hiding 
information, where the information is embedded into 
digital data (image, video, audio) that can be detected 
or extracted later, that is used for copyright protection, 
data security, identification of ownership and 
authentication of content [1]. Watermarks can be 
visible or invisible. The visible watermark is 
perceptible to the human eye, instead the invisible 
watermark consists of embedding a secret image in a 
cover image without the watermark being noticeable 
by the human eye [2]. The watermark can be made on 
the spatial domain or transform domain. In the spatial 
domain, the data is embedded directly in the pixels, the 
advantage is that it is simple to implement and it has 
low computational complexity. However, this scheme 
is not robust as it is sensitive to attacks [3]. In the 
transform domain, the data is not embedded directly in 
the pixels, so it is more robust to various attacks. The 
most commonly used transforms for digital 

watermarking are the fast Fourier transform (FFT), the 
discrete cosine transform (DCT), the discrete wavelet 
transform (DWT) and the integer wavelet transform 
(IWT). 

Watermarking techniques are challenged to 
increase robustness and imperceptibility to a variety of 
attacks, such as JPEG compression, noise, filtering, 
cropping etc. These techniques can be classified 
according to three characteristics: robustness, 
imperceptibility and insertion capacity, which are 
related to each other since when modifying one 
characteristic the others may be affected [4].  

In [5], Winarno et al. propose the image 
watermarking method using DCT transform based on 
8*8 pixel sub-blocks, collecting the DC coefficients to 
be transformed with the DWT, and introducing the 
binary watermark in the LL (Low-Low) sub-band. 
However, the peak signal to noise ratio (PSNR) 
obtained is low, using a grayscale cover image. Susanto 
et al. [6], propose a watermarking method combining 
the Discrete Cosine Transform (DCT) and the Haar 
Wavelet Transform (HWT) based on two levels DCT 
using 4*4 pixel blocks for grayscale images, obtaining 
a high PSNR. However, the robustness against attacks 
such as salt and pepper noise and cropping is low. 
Bansal et al. [7], propose a watermarking method for 
color images, using a binary watermark and the RGB 
color space for the cover image. The red color channel 
of the cover image is used to apply the DWT to insert 
the watermark. Subsequently, the DCT is implemented 
in the 8*8 pixel blocks of the cover image. In [8], 
Jamali et al propose a method for color images using 
the YUV color space concentrating the information of 
the binary watermark in the Y channel. The insertion 
of the watermark is carried out in the DCT coefficients 
of the wavelet sub-bands. 

In the present work, the integer wavelet transform 
is used. The integer wavelet transform (IWT) maps an 
integer data set to another integer data set unlike the 
DWT, which converts floating point values to integer 
by truncation process. Truncation leads to data loss. 
The LL sub-band of the integer wavelet transform 
appears to be a close copy with a smaller scale of the 
original image, whereas in the case of the discrete 
wavelet transform, the resulting LL sub-band is 
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distorted [9]. The advantage of the IWT is that it is less 
time consuming than the DWT, since the IWT requires 
less data length and less memory avoiding problems 
with the floating point precision of the DWT. 

Most of the techniques use binary images as a 
watermark and grayscale images as covers, and the 
robustness to some attacks is low. In this article, a non-
blind watermarking method is proposed for color 
images. In this method, the insertion is carried out in 
the transform domain combining the IWT and DCT to 
obtain a high imperceptibility and robustness for 
attacks such as salt and pepper noise, sharpening, 
cropping, rescaling and JPEG compression. The IWT 
transformation was applied at the second level. In 
addition, providing additional security by scrambling 
the pixels of the watermark image using Arnold's 
chaotic map before being inserted and scrambling the 
cover's LL2 sub-band after applying the DCT 
transform, which makes the pixels evenly distributed 
throughout space. 

2. PROPOSED METHOD  
The proposed method has two stages: the insertion 

of the watermark and the extraction of the watermark. 
The extraction scheme uses a non-blind method since 
it requires the cover image and the watermarked image.  

A. Watermark Insertion Stage 
This stage consists of inserting the bits of the 

watermark into the RGB cover image. Before inserting 
the watermark, the bits of the watermark image are 
scrambled using Arnold's chaotic map. The insertion 
method is based on the transform domain combining 
IWT at the second level and the DCT. The insertion is 
done in N pixels per block, where N equals 8. The steps 
for inserting the watermark are as follows: 

1. The cover image is transformed into the 
YCbCr space. 

2. The IWT transform is applied to the luminance  
channel Y, obtaining the sub-bands LL1, HL1, 
LH1, and HH1. 

3. IWT is again applied to the LL1 sub-band, 
obtaining the LL2, HL2, LH2, and HH2 sub-
bands. 

4. The LL2 sub-band of size m2×n2 is selected, 
and divided into 8*8 pixel sub-blocks for 
applying DCT. To obtain the number of blocks, 
use (1), where B is the number of blocks. 

(1)                                2 2

8 8

m n
B =    

5. Pixels of the LL2-DCT sub-band are 
scrambled using Arnold's chaotic map [10].  

6. Watermark pixels are scrambled using 
Arnold's chaotic map and converted to a vector 
Vw. 

7. The watermark bits with equation (2) are 
inserted, in the N coefficients of the block, 

from low to high frequencies in the form of a 
zig-zag as shown in Fig. 1, without taking the 
DC coefficient. 

(2)                         wAC AC V = +    

where AC is the selected DCT coefficients, α is 
the scaling factor and Vw indicates the 
watermark vector. 

8. The inverse Arnold chaotic map is applied to 
the pixels in the LL2-DCT subband that 
contains the watermark. 

9. Inverse DCT (IDCT) is applied to each block 
of the LL2 subband.  

10. The inverse IWT transform is applied twice to 
obtain the watermarked luminance channel Yʹ.  

11. Finally, the watermarked luminance channel Yʹ 
is transformed together with the chrominance 
channels (obtained in step 1) from the YCbCr 
color space to the RGB color space, to obtain 
the watermarked image. 

The block diagram of the watermark insertion 
process is shown in Fig. 2. 

 

Fig. 1. Zig-Zag insertion in the DCT coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Block diagram of the watermark insertion process. 
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B. Watermark Extraction Stage 

This stage consists of extracting the bits from the 
RGB watermarked image. For the extraction, the cover 
image and the watermarked image are needed since it 
is a non-blind method. The steps for removing the 
watermark are as follows: 

1. The cover image is transformed into the 
YCbCr space. 

2. The IWT transform is applied to the luminance 
channel Y, obtaining the sub-bands LL1, HL1, 
LH1 and HH1. 

3. IWT is again applied to sub-band LL1, 
obtaining the LL2, HL2, LH2, and HH2 sub-
bands. 

4. The LL2 sub-band of size m2×n2 is selected, 
and divided into 8*8 pixel sub-blocks by 
applying DCT. To obtain the number of blocks, 
use (1), where B is the number of blocks. 

5. The pixels of the LL2-DCT sub-band are 
scrambled using Arnold's chaotic map. 

6. The watermarked image is transformed into the 
YCbCr space. 

7. The IWT transform is applied to the luminance 
channel Yʹ to obtain the sub-bands LL1ʹ, HL1ʹ, 
LH1ʹ and HH1ʹ. 

8. The IWT transform is applied to the LL1ʹ sub-
band, obtaining the sub-bands LL2ʹ, HL2ʹ, 
LH2ʹ and HH2ʹ. 

9. The LL2ʹ sub-band of size m2×n2 is selected, 
and divided into 8*8 pixel sub-blocks by 
applying DCT.  

To obtain the number of blocks, use (1), where 
B is the number of blocks. 

10. The pixels of the LL2ʹ sub-band are scrambled 
using Arnold's chaotic map. 

11. The watermark bits are extracted with equation 
(3), from the N coefficients of the block, from 
low to high frequencies as shown in Fig. 1, 
without taking the DC coefficient. 

( ) /wV AC AC = −                             (3) 

where ACʹ are the DCT coefficients of the 
water- watermarked image, AC are the DCT 
coefficients of the original image, α is the 
scaling factor and Vw indicates the watermark 
vector. 

12. The watermark vector is transformed into a 
matrix of size r×r with equation (4). 

r B N=                                     (4)  

13. Inverse Arnold's chaotic map is applied to the 
watermark pixels obtained in the previous step. 

The block diagram of the watermark extraction 
process is shown in Fig. 3. 

 

  

Fig. 3. Block diagram of the watermark extraction process. 

3. TESTS AND RESULTS  

To evaluate the proposed method, we have used the 
standard test images Lena and Mandrill with size 
1024×1024 as cover images (Fig. 4) and the watermark 
image with size 32×32 is used as shown in Fig. 5. Each 
color channel’s size of cover image is 1024×1024, and 
the decomposed image in the 2-level wavelet domain 
has sub-bands with a size of 256×256, so after dividing 
the LL sub-band to blocks, we will have 32 × 32 blocks 
that have the same size as watermark image. 

Some metrics were used to measure the quality of 
the watermarked images and the resistance of the 
watermark to various attacks. The metrics are the Peak 
Signal to Noise Ratio (PSNR), the Structural Similarity 
Index (SSIM) and the normalized correlation 
coefficient (NC). These metrics allow evaluating the 
imperceptibility and robustness of the method. SSIM is 
a measure of essential similarity between two images. 
It has been developed to measure the visual quality of 
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a watermarked image compared to the original image 
[11]. Normalized correlation coefficient is defined to 
compare the similarities between the original 
watermark w(i, j) and the extracted watermark wʹ(i, j) 
calculated as 

 (5)   

1

1 1

( , ). ( , )

( , )

[ ( , ). ( , )] [ ( , ). ( , )]

M

i

M M

i i

w i j w i j

NC w w

w i j w i j w i j w i j

=

= =



 =

 



 

 

PSNR is used to measure imperceptibility between 
the original image and the watermarked image that is 
defined by 

 

Fig. 4. Lena and Mandril cover images in RGB space and YcbCr 
space. 
 

 
Fig. 5. (a) Watermark image, and (b) Scrambled watermark. 

(6)                           
2
max

1010log ( )
C

PSNR
MSE

= 

where Cmax is the maximum pixel value of image and 
MSE is the mean squared error between the original 
image I(m, n) and the watermarked image Iw(m, n) 
obtained by 

(7)            
2

1 1

1
( , ) ( , )

M N

w

m n

MSE I m n I m n
M N = =

= −  


       

Table I shows the results obtained from the PSNR 
and SSIM of the watermarked images. The values of 
Table I show that the proposed method has good 
quality in the watermarked images since the PSNR is 
greater than 35 dB. To evaluate the robustness of the 
method, compression attacks, salt and pepper noise, 
sharpening and rescaling were applied to the 
watermarked cover images and the extraction results 
will be obtained with the correlation coefficient, 
comparing the original watermark with the extracted 

watermark. In Fig. 6, the proposed watermarking 
method has been tested with Lena image. Fig. 6 (b) 
shows the watermarked image obtained by the 
proposed method using scaling factor α=0.05 that 
attacked with the salt and pepper noise and Fig. 6 (c) 
represents the extracted watermark. The results show 
the robustness of the proposed method in the case of 
salt and pepper noise attack. Fig. 7 shows the 
normalized correlation coefficients for different JPEG 
compression quality factors for the recovered 
watermark from the Lena and Mandrill images. 
TABLE I. PSNR AND SSIM OBTAINED FROM 
WATERMARKED IMAGES  

Cover 

images 

Metrics for watermarked images 

PSNR SSIM 

Lena 39.44 dB 0.9976 

Mandrill 38.23 dB 0.9935 

 

 

 
Fig. 6. (a) Original image, (b) Watermarked image after attacked with 
salt and pepper noise and (c) Extracted watermark. 

 
Fig. 7. Normalized correlation coefficient of the watermark obtained 

for the JPEG compression attack. 
 

Table II shows the attacks that were made to the 
cover images and the normalized correlation 
coefficient of the recovered watermark.  

In [7] the average PSNR obtained in the different 
watermarked images is low (35 dB), which is lower 

(a) (b) 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

108 
 

than the average PSNR obtained by the method 
proposed here (38 dB), because in [7] the authors work 
on the red channel (RGB) so the robustness of the 
method is less. 

 

For the JPEG compression attack with quality 
factor 90% in [8] an average correlation coefficient of 
0.9005 was obtained from the extracted watermark 
image. whereas in the proposed method an average 
correlation coefficient of 0.9780 was obtained after the 
JPEG compression attack with a quality factor of 90. 
Therefore, the method proposed in this work obtained 
better results for the JPEG compression attack 
compared to [8]. 

 

As a final point, it must be noted that the watermark 

quality is greatly dependent on the scaling factor. The 

scaling factor is defined as a ratio that the cover image 

and the watermark image should be combined. There is 

a trade off between the robustness and imperceptibility 

of watermaking method in determination of the scaling 

factor value. If the value of the scaling factor is low, the 

robustness of the method will be degraded. Besides, 

when the scaling factor has a high value, the 

imperceptibility of the watermarked image will be 

degraded. Thus, there is a requirement for optimizing 

the scaling factor. Meta-heuristic algorithms, for 

example PSO, are widely used for optimization of 

scaling factor in the field of image watermarking [12]. 

 

4. CONCLUSION  

In the present work, a non-blind method is 
proposed for the insertion of a watermark in color 
images, based on the integer wavelet transform and the 
discrete cosine transform. The combination of these 
two transforms allowed the method to have good 
robustness and imperceptibility. Additional security 
was provided by scrambled the pixels of the watermark 
with Arnold's chaotic map. The pixels of the LL2-DCT 
sub-band of the cover image were also scrambled 
before inserting the watermark in this sub-band. The 
scrambling allows pixels to have modified distribution 
throughout the LL2, improving the quality of the 
watermarked image. The method obtained PSNR 
values greater than 35dB in the watermarked images of 
Lena and Mandrill, which indicates a good quality. In 
addition, it was shown that the watermark remains 
invisible to the human eye. The watermark was 
resistant to salt and pepper noise attacks, cropping, 
sharpening, rescaling and especially JPEG 
compression attacks. 

TABLE II. NORMALIZED CORRELATION COEFFICIENT OF ORIGINAL 

WATERMARK AND EXTRACTED WATERMARK (α=0.05)  

Attack Lena cover 

image 

Mandrill cover 

image 

No attack  

 

NC=1 
NC=1 

Salt and pepper 

noise   

(density=0.001) 
 

NC=0.9792 

 

NC=0.9865 

Sharpenning  

(strength =1 ) 

 

NC=0.9924 

 

NC=0.9961 

Jpeg compression 

(quality factor 

=80%) 

 

NC=0.9720 

 

NC=0.9810 

Rescaling  

(scale = 0.25) 

  

NC=0.9590 

 

NC=0.9732 
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Abstract— Simple and effective chaotic system 

combined with a diffusion technique for grayscale image 

encryption is introduced in this paper. First, the RGB 

image converted to the grayscale image to encrypt it 

using a pixel mixing method and then, a 3D logistic 

chaotic map used to form the cryptographic key 

sequences that performed on the ciphered image to 

obtain the initial encrypted image. Second, the new 

diffusion strategy performed on the initial ciphered 

image to improve the security of the image encryption. 

The simulation results show that the proposed method 

can improve the histogram uniformity of image 

encryption and it has superior confusion and diffusion 

properties compared to the other chaotic based 

algorithms, which strongly resist statistical attacks. 

Keywords— image encryption; logistic; chaotic map; 

diffusion 

1.  INTRODUCTION  

Multimedia data contains text, audio, video and 
images and having a secure and reliable means for 
communicating with multimedia data is becoming a 
necessity that its related issues must be carefully 
considered. Image and video encryption have 
applications in various fields, including wireless 
communications, multimedia systems, digital water-
marking, steganography, medical imaging and military 
communications [1–4]. Image encryption differs from 
other multimedia encryption due to some intrinsic 
features, such as bulk data capacity, high redundancy 
and high correlation among pixels so these make 
traditional encryption techniques are not suitable for 
practical applications. However, an ideal image 
encryption method has great challenges such as real 
time processing, fidelity reservation, image format 
consistency, data compression for transmission, high 
security and high quality demands in practice. During 
the last decade, several remarkable schemes have been 
developed to overcome these challenges [5-9]. 

Recently, chaotic maps were considered as a 
promising tool that have been successfully utilized in 
image encryption techniques. The interest in using 
various kinds of chaotic maps in image security has 

been increasing through the last decade due to high 
sensitivity to initial conditions, control parameters, 
ergodicity, periodicity and pseudo-randomness, can be 
related with those of good ciphers, such as confusion 
and diffusion. In particular, the random-like behavior 
of the outputs of chaotic maps makes them suitable 
sources for use in stream ciphers [10]. One of the 
chaotic maps, which commonly used in image 
encryption, is 1D logistic map. In [11], the authors 
propose a color image encryption method using total 
characteristics of the plain image and an optimized 1D 
logistic map which ensures fast encryption. The 
parameters and initial conditions of the logistic map are 
adjusted using a 128-bit symmetric key. Optimized 
distribution leads in faster and more accurate statistical 
results. An alternative RGB image encryption method 
by utilizing the multi chaotic map presented in [12]. To 
ensure that the properties of a secure cipher especially 
confusion and diffusion are accomplished, encryption 
of an image is done through a multi chaotic map. Then, 
using a fusion of 1D logistic map and Sine chaotic map, 
the key sequence for encrypting the image is made. In 
[13], the authors use the 1D chaotic map along with bit 
plane algorithm for image encryption. The algorithm 
proceeds through two stages, first it uses the 1D linear 
chaotic maps for bit plane diffusion process and then it 
uses the Beta map for bit-plane scrambling of the rows 
and columns. To verify the robustness, this algorithm 
uses hash based keys. 

The image encryption algorithms based on one 
dimensional chaotic system are characterized by: 
simple structure, easy implementation and low 
computational cost, but security provided by them is 
limited since they provide the limited key space and 
possess some weaknesses such as non-uniform data 
distribution of output chaotic sequences. Therefore, 
they cannot resist exhaustive attack and cannot satisfy 
requirement of image security in practice. Higher 
dimension chaotic functions are far more secure from 
cryptographic attacks. Moreover, higher dimentional 
chaotic maps have better chaotic behaviour and are 
more unpredictable respect to 1D map. However, it is 
proved that the application of chaotic map with higher 
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dimension for image encryption algorithms could 
improve the quality and security of cryptosystems. Due 
to the disadvantages of 1D logistic map, different 
versions of 2D chaotic maps have been developed. In 
[14], the authors have proposed a color image coding 
strategy which is focused on improving the security of 
keyframes resulted from diagnostic hysteroscopy 
videos. To do this, a 2D logistic map is employed to 
form the cryptographic key sequences, which is based 
on combining the orbits of the chaotic map in order to 
create the stream keys for the encryption approach. The 
introduced method provides high security and shows 
high efficiency. For enhancing the security, the 3D 
logistic chaotic map is introduced and utilized for color 
image encryption in [15]. The method expands key 
space, take full advantage of chaotic map iterative 
values and well resistance to statistical attacks. 

In this paper, we have proposed a method that uses 
the 3D chaotic logistic map combined with a diffusion 
process in order to increase the level of security for 
image encryption algorithm. The method consists of 
five steps: generation of 3D logistic chaotic maps, 
histogram equalization, row rotation, column rotation 
and XOR operation. The simulation results show that 
the pixel values of the encrypted image are more 
uniformly distributed in the cases where a combination 
of 3D chaotic logistic map and the diffusion process are 
used. Thus, from the statistical analysis point of view, 
it provides more security against different types of 
attack. 

The paper is organized as follows. In Section 2, 
weintroduce the theory of chaotic based image 
encryption. The design of the proposed algorithm in 
detail is described in Section 3. The Simulation 
results for security analysis given in Section 4. 
Section 5 gives the conclusion. 

2. IMAGE ENCRYPTION USING 3D CHAOTIC 

LOGISTIC MAP 

In image encryption scheme which uses chaotic 
maps, usually chaotic map are used to generate the keys 
or actual values, which the pixels or bits of the image 
are encrypted. The user can specify the initial 
conditions of the chaotic map which then generates the 
string or number of characters required to encrypt the 
full image. The 3D logistic chaotic map to generate 
chaotic sequences defined by 

2 3
1 (1 )i i i i i iX X X Y X Z  + = − + +                                        

(1) 

2 3
1 (1 )  i i i i i iY Y Y Z Y X  + = − + +                                           

(2) 

2 3
1 (1 )  i i i i i iZ Z Z X Z Y  + = − + +                                         

(3) 

 

where X, Y and Z are the system’s trajectory, γ, β 

indicate the parameters of system and i is the 

number of iterations. The 3D logistic map exhibits 

chaotic behaviour for 3.53<γ<3.81,  

0 <β <0.022, 0< α <0.015 and the initial values of 

X, Y and Z can be any value between 0 and 1. 

Thus, the parameters and the initial values can 

be seen as secret keys. For comparison 

purpose in simulation tests, we take the initial 

value of X0 = 0.235, Y0 = 0.35, Z0 = 0.735 and also 

we set α =0.0125, β = 0.0157 and γ =3.77, which 

serve as our keys in the encryption. Presence of 

cubic, quadratic coupling and three constant 

terms make the 3D logistic map even more 

complicated and secure. There are four steps 

involved in the initial image encryption process: 

• Conversion of RGB image to an 8-bit grayscale 
image. 

• Converting grayscale image into a 3D matrix of 
binary  numbers where each binary stream in the 
position (i, j) is the binary representation of the 
pixel intensity at that position. 

• Producing a new 3D position matrix using 
chaotic equations with unique values, which 
associated to new positions of blocks after 
shuffling. 

• New image is encrypted image. 

Repeating the above steps in reverse order will 

give the decrypted image. 

3. PROPOSED IMAGE ENCRYPTION SCHEME 

In order to use chaos theory effectively in 
cryptography, the chaotic maps should be implemented 
such that the entropy generated by the map can yield 
desired confusion and diffusion. The principles of 
confusion and diffusion are employed in designing an 
encryption method. Confusion means that the process 
strongly changes data from the input to the output. 
Diffusion means that changing a single  character of the 
input will make to change in many characters of the 
output. When each part of the input affects each part of 
the output, leading analysis much harder. 
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In this paper, we have combined a diffusion 
technique combined with 3D logistic chatic map to 
increase the security of image encryption by improving 
the confusion and diffusion properties which strongly 
resist statistical attacks. Figure 1 shows the block 
diagram of the proposed encryption method. The 
proposed encryption process consists of three main 
blocks. Here, we will discuss each block in detail.  

A. Pixel Mixing Block 

In this block, an initial cipher is performed using  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Block diagram of the proposed image encryption/decryption 
alorithm 

permuting image pixel positions without changing the 
value of each pixel. Four steps of this block are 
discussed below. 

• Convert the original RGB image to grayscale 
image. In this step, we convert the pixel value 
from a 3D value to 1D value to decrease the 
complexity and increase the speed of the 
algorithm. 

• Produce a row vector from image pixels by 
computing the total number of the original 

image pixels and converting the image matrix 
of size M×N to a row vector with length N×M. 

• Random permutation of the row vector is 
performed by randomly replacing the vector 
elements positions. 

• Convert a row vector to a matrix of size M×N 
to produce the cipher image. 

B. 3D Chaos Map Generation 

Using Eq. (1), the logistic chaos sequences are 
generated and new ciphered image are produced by 
changing the values and positions of image pixels 
through the chaotic map. If chaotic parameters  can be 
mapped symmetrically or mapped to generate 
acceptable outputs, it will make it impossible for an 
adversary to acquire the outputs without any 
information about the initial values. The initial 
parameter values, i.e. X0 = 0.235, Y0 = 0.35, Z0 = 0.735, 
α=0.0125, β= 0.0157 and γ=3.77 are the secure keys of 
the image encryption and thus, it makes decryption of 
image almost impossible if the initial key values are 
unknown. 

C. Diffusion Block 

Diffusion aims to change the value of each pixel in 
the whole image to increase the security of image that 
avoid the attacker decrypting it. The four steps are 
considered to perform in this block, listed in the 
following. 

• Histogram Equalization  

It can be seen that the histogram of X, Y and Z, 
produced from chaotic map, has non-uniform 
distribution. For higher the security we need to equalize 
histogram. We can equalize a gray image with size 
M×N by the following equations 

integer( 1) mod  newX X Key N=                                          

(4) 

integer( 2) mod  newY Y Key M=                                           

(5)                       

integer( 3) mod  256newZ Z Key=                                        

(6) 

where Key1, Key2 and Key3 are big numbers generally 
greater than 20000. 

• Row Rotation  

To do the row rotation of a gray image with size of 
M×N, we must select M number of chaos sequence. 
First, we generate a large random number Key1 then 
select M number of chaos starting from index Key1 and 
rotate row according to the value of chaos ‘X’ from Eq. 

Input color 

Image 

Convert row vector to 
image matrix 

Produce 3D logistic 

chaotic map 

Convert color image to 
grayscale 

Convert image pixels to 
row vector 

Random scrambling of 
row vector 

Histogram 
equalization 

XOR operation 
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Row rotation 
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Mixing 
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(1). For enhance the security we rotate left when the 
chaos is even and rotate right if the chaos value is odd. 

• Column Rotation  

The column rotation is similar to the row rotation. 
A column rotation is based on the value of chaos Y 
from Eq. (1). To improve security, we must rotate the 
columns up if the chaos is an even value and rotate 
down if the chaos is an odd value.  

• XOR Operation  

After the rotation of row and column, the image 
becomes encrypted but the problem is remained. The 
histogram distribution may cause histogram attack. To 
protect this attack, we need another step that changes 
the image pixel values. XOR operation change the 
pixel value into new value that can’t reverse without 
knowing chaos key. At first, we generate a large 
random number Key4 and convert M×N image into 
1×MN row vector image. After that we XOR the chaos, 
starting from index Key4, and row-column shifted 
image and finally we get the encrypted image. 

4. SIMULATION RESULTS  

We have performed various simulations to verify 
the capability of the proposed method and the results 
given in the folowing sub-sections. For our tests, we 
used standard test images: Lena, Peppers, Barbara, 
Baboon and House with size 256×256. 

A. Encryption Verification 

Using the images of Lena and Barbara, we have 
check the proposed encryption and decryption 
algorithms and the results shown in Fig. (2). We can 
see that the image pixels are diffused properly and 
completely different from the original image. 

B. Statistical Analysis 

Statistical analysis can be performed by image 
histogram that shows the pixel distribution of the 
image. It is one of the simplest ways to confirm the 
quality of the image encryption method. A good image 
encryption algorithm generates an image with a 
uniform histogram distribution. In this experiment, we 
compare the histogram of image encryption using 3D 
logistic chaotic map before employing the diffusion 
block and after using the diffusion block. For this 
purpose, the histogram of original image and encrypted 
image for three standard images Lena, House and 
Baboon are compared in Fig. (3). As can be seen in Fig. 
3, the proposed method using diffusion process can 
improve the histogram uniformity of encrypted images 
so as to does not contain any information to the 
intruder. Thus, the proposed encryption scheme has 
superior confusion and diffusion properties which 
strongly resist statistical attacks. 

C. Key Sensitivity Analysis 

A good algorithm should be highly sensitive to any 
change in the key even if the change is very small. 
Suppose that we make a slightly change in the 
encryption Key1 to get Key2 (for example Key1=X0, 
Key2=X0+10-17). We will see that the decrypted image 
using Key2 is completely different from the image 
decrypted using Key1. The experiment results using 
test image “Baboon” shown in Fig. 4 that verify the key 
sensitivity of the proposed method. 

D. Correlation Coefficient Analysis 

To evaluate the encryption quality of the proposed 
encryption algorithm, the correlation coefficient, given 
in Eq. (7), is employed to calculate the correlation 
coefficient between two vertically and horizontally 
adjacent pixels of an encrypted image.   

cov( , )

( ) ( )

x y

D x D y
 =                                                                    (7) 

 

Fig. 2. Image encryption and decryption using the proposed. 

 

Fig. 3. Histogram of original and encrypted Lena, House and Baboon 

images, (a)–(c) Histogram of original images, (d)–(f) Histogram of 

ciphered images before diffusion step, (g)–(i) Histogram of 

encrypted images after diffusion. 
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Fig. 4. Testing the proposed encryption/decryption methods by 
changing the key, (a) original image, (b) decrypted image using 
Key1=X0=0.235, (c)  decrypted image using Key2=0.235+10-17, (d)–
(f) the histogram of images (a) – (c).  

 

2

1

1
( ) ( )

M

i

D x x x
M =

= −                                                            (8) 

1

1
cov( , ) ( )( )

M

i

x y x x y y
M =

= − −                                            

(9) 

in which M is the number of randomized pairs, and x, 
y are the values of the randomized image pairs. From 
Fig. 5, we can derive that although the original image 
is very correlated in pixels and the values are 
distributed near the center whereas the pixel values are 
uniformly distributed after encryption, which leads to 
the lower correlation value. The correlation 
coefficients for the images Peppers and Barbara, both 
plain and encrypted images, are shown in Table I. As 
we can see in the results, the correlation coefficients of 
encrypted images using the proposed algorithm are 
close to zero. This indicates that the presented approach 
is resistance against statistical attack. 

 

TABLE I. CORRELATION COEFFICIENT OF ORIGINAL AND 

ENCRYPTED IMAGES 

 

 

Direction 

Peppers Barbara 

Plain 

Image 

Encrypted 

Image 

Plain 

Image 

Encrypted 

Image 

Vertical 0.9375 0.0016 0.7597 -0.0072 

Horizontal 0.9338 0.0005 0.8252 -0.0022 

 

E. Plain text Sensitivity Analysis 

There are two important measures in image 
encryption which are NPCR (Number of Pixel Change 
Rate) and UACI (Unified Average Changing 
Intensity). The parameter NPCR is used to test the 
sensitivity of the algorithm respect to the change in 
plain image given by 

,

( , )

100%
i j

D i j

NPCR
M N

= 



                                                 

(10) 

 

1 2

1 2

0  ,  ( , ) ( , )
( , )

1 ,   ( , ) ( , )

if C i j C i j
D i j

if C i j C i j

=
= 


                                      

(11) 

 

in which C1 and C2 are different encrypted images 

generated by different keys. The parameter UACI 

defined as an average intensity of differences 

between two ciphered images of size M×N, 

 

1 2

,

( , ) ( , )1
100%

255i j

C i j C i j
UACI

M N

−
= 


                      

(12) 

 

Table II shows the results of NPCR and UACI of 
three different images. The worst value of NPCR is 
99.6506 and the worst value of UACI is 33.6096 which 
are satisfactory for image encryption. 

 

Fig. 5. Vertical and horizontal correlation of the original and 

encrypted Peppers image. 
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TABLE II. PLAIN TEXT SENSITIVITY ANALYSIS 

Parameter Peppers Lena Baboon 

NPCR 99.6628 99.6506 99.6582 

UACI 33.6737 33.6096 33.6781 

 

F. Entropy Analysis 

The Shannon's entropy is used to measure the 
uncertainty related with random variables that can be 
computed by 

1

2

0

( ) ( ) log ( ( ))
N

i i

i

H S P S P S
−

=

= −                                            

(13) 

where 𝑁 indicates to the total number of pixel 

values, Si indicates to symbol source and 𝑃(Si) 

refers to the probability of the symbol. For 

example, if source S produces 28 symbols, i.e. {S1, 

S2, . . ., S255}, with equal probability then the 

result of entropy is H(S)=8, which corresponds to 

a true random source and demonstrates the 

ideal value of entropy for message source S. The 

greater the information entropy, the more the 

distribution of gray values is uniform. Table III 

shows the entropy values of the original and 

encrrypted images using the proposed algorithm. 

The results show that the entropy values are 

very close to the optimal value. Thus, we could 

say that our presented encryption approach is 

robust against the entropy attacks. 

 

 

TABLE III. ENTROPY VALUES FOR ORIGINAL AND ENCRYPTED 

IMAGES 

Baboon Peppers Lena 

Plain 

Image 

Encrypte

d Image 

Plain 

Image 

Encrypte

d Image 

Plain 

Image 

Encrypte

d Image 

7.263

6 

7.9903 7.555

3 

7.9901 7.446

7 

77.9901 

 

G. Comparison Results 

We can compare the proposed algorithm with other 
methods given in the literature based on the NPCR, 
UACI and correlation coefficient metrics. The results 
are given in Tables IV and V. From these results, it is 
clear that we  have achieved the best results for image 
encrption compared to the other references. 

5. CONCLUSION  

Classical encryption algorithms such as DES, 
IDEA and AES are not appropriate for multimedia files 
due to public data capacity, strong pixel correlation and 
high redundancy, which reduces the encryption 
efficiency.  Because of the good characteristics of the 
chaotic system denoted before, we have used the chaos 
based image encryption algorithms. 3D chaos is more 
key space than 1D and 2D chaos and provides higher 
security than others. Therefore, we have used the 3D 
logistic chaotic map in this paper. The proposed 
method includes three main components: pixel mixing 
method, 3D chaotic sequences generation and a 
diffusion strategy. The performance of the proposed 
method has been assessed based on the NPCR, UACI, 
key sensitivity, histogram uniformity and correlation 
coefficient metrics and the experimental results using 
some standard test images have been investigated. The 
simulation results show that the proposed approach has 
a good performance and it is better than some 
remarkable image encryption algorithms. The 
characteristics make it a suitable candidate for use in 
high security cryptographic applications. 

TABLE IV. COMPARISON OF NPCR AND UACI WITH OTHER 

ALGORITHMS FOR LENA IMAGE 

Method NPCR (%) UACI (%) 

[16] 99.6292 28.5050 

[17] 99.51 33.4500 

[18] 99.6115 33.6319 

[19] 99.5376 32.5738 

Proposed 99.6628 33.6737 

TABLE V. COMPARISON OF CORRELATION WITH OTHER 

ALGORITHMS FOR LENA IMAGE 

 

Method 
Plain Image Encrypted Image 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

[16] 0.9471 0.9665 -0.0159 -0.0195 

[17] 0.9537 0.9792 0.0047 0.0030 

[18] 0.9894 0.9931 − 0.0055 -0.0194 

[19] 0.9132 0.9768 0.0021 0.0004 

Proposed 0.9375 0.9338 0.0016 0.0005 
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های آموزشی کم و مبتنی بر طیفی سنجش از دور با استفاده از تعداد نمونهبندی تصاویر ابرطبقه

 های چند مقیاسی ویژگی
 1مرجان نظری

 الکترونیک،دانشگاه صنعتی شیراز  دانشکده مهندسی برق و 1

 ، ایران فار 
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 4،شیرین حسن زاده3،محمد صادق هل فروش2حبیب اله دانیالی
 الکترونیک،دانشگاه صنعتی شیراز  دانشکده مهندسی برق و 4، 3 ،2
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مهم    —چکیده از  پردازش یکی  دور،  ترین  از  سنجش  تصاویر  های 

هایی از بندی این تصاویر با چالش باشد. طبقهطیفی میبندی تصاویر ابر طبقه

  های آموزشی کافی، باال بودن ابعاد تصویر،قبیلش دردستر  نبودن تعداد نمونه 

برای حل این مشکت  نیاز به های ترکیبی رو به رو است.  وجود نویز و پیکسل 

این تصاویر  میهای غنیاستخراج اطتعا  و ویژگی از جمله تری در  باشد. 

بند ادغاج اطتعا  طیفی و مکانی  ها برای باال بردن دقت طبقهموثرترین روش 

طیفی ارائه شده است که بندی تصاویر ابر است. در این مقاله یک روش طبقه

می مقیاسی  چند  ویژگی های  استخراج  بر  تعداد  مبتنی  در  روش  این  باشد. 

های آموزشی کم که یک چالش اساسی برای این تصاویر است، عملکرد  نمونه 

قابل توجه ای دارد. در روش پیشنهادی، ابتدا بُعد طیفی تصاویر به دلیل باال 

شود.  همچنین حذف نویز، کاهش داده می  های طیفی تصاویر وبودن تعداد باند 

های  گردد تا ویژگیسپس تبدیل موجک به اطتعا  مکانی هر باند اعمال می 

استخراج و به طبقه بردار پشتیبان داده شود و در چند مقیاسی  بند ماشین 

طبقه  نقشه  نمونه  نهایت  تعداد  در  پیشنهادی  روش  نتایج  گردد.  حاصل  بند 

نمونه آموزشی از هر کت ( بر روی سه تصویر    6ای  آموزشی کم )تنها به از

درصد،    76.48های  طیفی مرسوج، ایندیانا، پاویا و سالینا  به ترتیب دقتابر 

دهد. روش پیشنهادی دارای دقت  درصد را نشان می  92.49درصد و    85.41

باشد و بدلیل عملکرد بسیار  های موجود می بندی باالیی نسبت به روشطبقه

در نمونه  مناسب  می تعداد  آموزشی  کم  برای  های  مناسبی  کاندید  تواند 

 های عملی باشد.  کاربرد 

های آموزشی  طیفی، تبدیل موجک، تعداد نمونه تصاویر ابر    —واژه   کلید

 بندی، ویژگی چند مقیاسی کم، طبقه

 مقدمه  .1

از دوردر تصویر اطتعا 87برداری سنجش  تصاویر بدون هیچ تما    ، 

 ز منطقه ای اهای هوایی و ماهوارهی سنجندهبه وسیلهفیزیکی با شیء  

نظ آوریمورد  جم   در [1 شودمی  ر  را  رنگی  تصاویر  انسان  چشم   .

دهد، در حالیکه نانومتر  تشخیص می  700تا    400محدوده طول موج  

 
87 Remote Sensing 

88 Hyperspectral image 
89 Classification 

موج   رداری سنجش از دور صدها باند باریک را در محدوده طولبتصویر  

می  2500تا    400 قرار  یکدیگر  کنار  فاصله  با  در [ 2 دهدنانومتر   .

ابر تصویر  سنجنده  88طیفیبرداری  از  استفاده  باند  ،  هابا  صدها  از  بیش 

برداری رهای مختل  تصویطیفی به طور منظم و پیوسته در طول موج

شود. تشکیل میطیفی  ابر  مکعب یک  ها  هم قرار گرفتن آن  شده و با کنار

و یک بعد طیفی    x  ،yمکعب ابرطیفی دارای دو بعد مکانی در راستای  

ها و تعداد  است که به ترتیب نشان دهنده تعداد پیکسل  zدر راستای  

طیفی با در نظر گرفتن یک پیکسل ردر تصاویر اب  .[ 3 ،[1 باشدها میباند

ها را بر توان یک طی  پیوسته از طول موج در راستای بعد طیفی، می

 حسب امواج الکترومغناطیسی بازتاب شده نشان داد که امضای طیفی 

می  است  نامیده  فرد  به  منحصر  ماده  هر  برای  و  امروزه   .[5 ،[4 شود 

طبقه ابرر  تصاوی در  مختل طیفی  مواد  جداسازی  آشکارسازی ،  بندی، 

مشخص[۶ تغییرا  پوشش  ،  انواع  گیاهی،کردن  کیفیت   های  کنترل 

   کارآیی مؤثری دارد.های نظامی وغیره کاربرد و  [۷ غذاها 

طیفی یکی از موضوعا  مورد  تصاویر ابر  89بندیهای اخیر طبقهدر دهه

  به هر پیکسل بر چسب خاصی ،  بندیبوده است. با استفاده از طبقه   توجه

یابد و با  می  اختصاصکه نشان دهنده تعلق آن به کت  خاصی است  

  . [9 ،[ 8 گرددها نسبت به یگدیگر تفکیک میپیکسلبندی، اعمال طبقه 

تصاویر هایی رو به رو است.  و چالش  مسائلطیفی با  بندی تصاویر ابرطبقه 

پیکسلابر ابعاد  بودن  بزرگ  دلیل  به  مکانی  طیفی  رزولوشن  دارای  ها 

شود. باشد که باعث از دست رفتن جزئیا  و اطتعا  تصویر میپایین می

ها موجب ترکیب مواد مختلفی در هر پیکسل پیکسل بزرگ بودن سطح 

از طرف دیگر، به   .[1۰ ، [۸ گویند  90می شود که به آن پیکسل آمیخته 

های برخی از گاز،  نامطلوب جو زمین مانند وجود بخار آباثرا   دلیل  

ها  طیفی پیکسل  رزولوشنو زاویه خورشید بر  زمین   در جو  دیگر موجود

-اساسی  از  یکی  .[11 شودها میگذارد و باعث ایجاد نویز در بانداثر می

طبقه  رینت نمونهبنمشکت   تعداد  .  باشدمی  91آموزشیهای  دی، 

90 Mixed pixels 
91 Training samples 
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کت  تفکیک  بهتر  جداسازی  و  باال  طبقهپذیری  در  تصاویر ها  بندی 

های  های آموزشی وابسته است. این تعداد نمونهطیفی، به تعداد نمونهابر

اگر   ها و بعد فضای ویژگی متناسب باشد. ستی با تعداد باندآموزشی بای

بندی ها متناسب نباشد، دقت طبقههای آموزشی با تعداد باندتعداد نمونه

بند  یابد و موجب افت عملکرد طبقه ها کاهش میپذیری کت و تفکیک

پدیده،  های غلبه بر این  یکی از راه  گویند.  92شود که به آن پدیده هیوزمی

های  طیفی است که موجب تعادل بین تعداد نمونهکاهش بعد تصاویر ابر

باند تعداد  و  ابرآموزشی  تصویر  از جمله روش طیفی میهای  های شود. 

در آن داده ها در که    [1۲ است    93آنالیز مولفه اصلی  روش،  بعد  کاهش

ها نسبت به یکدیگر  تصویر شده و دادهبیشترین مقدار واریانس  راستای  

که مبتنی بر   [13 94. روش تحلیل مولفه مستقل شوندغیر همبسته می

وابستگی رساندن  حداقل  وبه  است  آماری  مستقل  اجزای  روش   های 

به  سیگنال  نسبت  بیشترین   [ 1۵ ،[1۴ 95نویز  بیشترین  اسا   بر  که 

های موثر در باشد از دیگر روشیا کمترین مقدار نویز می  SNRر  مقدا

بند ماشین بردار های متعدد، طبقهبنددر میان طبقه  کاهش بعد است.

باال و  ابعاد  ها برای تصاویری با  بندترین طبقهیکی از متداول  96پشتیبان 

کم  هاینمونهتعداد   هدف    آموزشی  بردارهای  با  فاصله  سازی  بیشینه 

های غلبه تواند یکی از راهکه می،  باشدپشتیبان از صفحه جداکننده می

طبقه  طرفی  از  باشد.  هیوز  پدیده  بسیار بر  پشتیبان  بردار  ماشین  بند 

، که اعمال الگوریتم های کاهش  باشدهای نویزی میحسا  به ویژگی

می آن نویز  عملکرد  بهبود  موجب  از .  [1۶ شود  تواند  یکی  همچنین 

طبقهراه دقت  بردن  باال  بر،  بندهای  هیوز  غلبه  افزایش  پدیده   ،

بهتر    پذیریتفکیک  جداسازی  ویژگیها کت و  همزمان  ادغاج  های  ، 

   . [۲۰ ، [1۹ ، [1۸ ،[1۷ ،[1۵ باشد طیفی و مکانی می

ها و اطتعا   ویژگی  استخراج ویژگی از تمامی  های متداولدر روش

های چند مقیاسی  شود اما در روشتصویر به صور  یکپارچه استفاده می

توان از ویژگی و اطتعا  مورد نظر و مشخصی در یک ناحیه محدود  می

تصوی مقیا  ر  از  استفاده کرددر  افزایش دقت   که،  های مختل   باعث 

شود. مقاال  متعددی در این زمینه ارائه شده است که در بند میطبقه 

هفت مقیا  مختل  به طور همزمان   [1۹ گردد. مقاله  ادامه بررسی می

شود که  داده می  بند نمایش تنکشود و به طبقه انتخاب می  ناحیهاز یک  

 
92 Hughes Phenomenon 

93 Principle Component Analysis 
94 Independent Component Analysis 

فیلترینگ  پنجره دربرمینواحی  های  را  ایجاد ،  گیردبزرگتری    موجب 

شود. از دیگر معایب این روش اطتعا  اضافی می با  بزرگتر های مقیا 

است   ها ی آنباال  زشی باال و پیچیدگی محاسباتی نیاز به تعداد نمونه آمو

طبقه  دیکشنری  نبودن  در دستر   در صور   نمایش  و همچنین  بند 

های چند مقیاسی  امکان طبقه بندی تصاویر وجود ندارد. ویژگی  ،تنک

 SVMبند  با استفاده از هرج گوسی استخراج و به طبقه   [۲1 در مقاله  

داده می شود که از معایب این روش استفاده از الگوریتم های درون یابی  

به   تصاویر  بازگرداندن  اضافی،    ابعاد برای  اطتعا   ایجاد  باعث  اولیه 

 [ ۲۲   باشد. در مقالهبرنامه میی  پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرای باال

های چند مقیاسی  ویژگی  ،DCTهای مختل  تبدیل  با استفاده از فرکانس

به طبقه و  این   SVMبند  استخراج می گردد  از معایب  داده می شود. 

می باالروش  آموزشی  نمونه  تعداد  وجود  به  در   20ی  توان    درصد، 

دستر  نبودن همزمان اطتعا  زمان و فرکانس و پیچیدگی محاسباتی  

طیفی  بندی تصاویر ابرارائه روشی برای طبقه،    هدف این مقاله  اشاره کرد. 

در   باشد. کم میبسیار در نرخ آموزشی  با استخراج ویژگی چند مقیاسی 

های  تعداد باند  یز،و کاهش نو  این مقاله ابتدا برای غلبه بر پدیده هیوز

شود و سپس با استفاده  کاهش داده می  KMNFروش    ا طیفی برتصاویر اب

ویژگی ایستا  موجک  تبدیل  چند از  صور   به  را  باند  هر  مکانی  های 

طبقه به  طبقه   SVMبند  مقیاسی  نقشه  نهایت  در  و  حاصل داده  بند 

 شود. می

استش در بخش    سازماندهی شده  مقاله به شرز زیر  باقی مانده بخش های  

های مورد استفاده در شبیه  داده  3جزئیا  روش پیشنهادی، در بخش    2

   5در بخش نهایتا ئه می شود.  انتایج شبیه سازی ار  4سازی و در بخش 

 .به نتیجه گیری و جم  بندی پرداخته شده است

  پیشنهادی روش .2

بند و تفکیک روش پیشنهادی باال بردن دقت طبقه  ارائهاز  اصلی    هدف 

. بلوک دیاگراج باشدکم می ها با تعداد نمونه آموزشیپذیری بهتر کت 

 ( نشان داده شده است.  1)شکلدر روش پیشنهادی کلی 

95 Minimum Noise Fraction   
96 Support Vector Machines (SVM) 
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طیفی  بندی تصاویر ابر بلوک دیاگراج روش پیشنهادی برای طبقه   ش1شکل  

 با استخراج ویژگی چند مقیاسی

A.  97کاهش بعد  مبتنی بر بیشترین نسبت سیگنال به نویز با کرنل 

ها و کاهش اثر نویز در تصاویر  در ابتدا به دلیل باال بودن تعداد باند

در   KMNFشود. اعمال روش  ، بعد طیفی تصویر کاهش داده میطیفی ابر

ابر تصاویر  طیفی  بعد  پذیری راستای  تفکیک  رفتن  باال  باعث  طیفی، 

یک تبدیل خطی   KMNFشود. روش  بند میبهبود دقت طبقهها و  کت 

است که هدف آن حداقل کردن نسبت نویز یا معادل آن، حداکثر کردن 

نویز می به  اگر   KMNFباشد. در روش  ترکیبا  خطی نسبت سیگنال 

باشد.  می  () پیکسل    بعد و    دارای   فرض کنیم ماتریس  

( به ( و نویز )ی )بنابراین یک سیگنال از مجموع سیگنال اصل

 شود. صور  زیر در نظر گرفته می

(1)                                            

با فرض مساتقل بودن سایگنال و نویز، ماتریس کواریانس هر یک  

 آید.ها به صور  زیر بدست میاز سیگنال

(2)                                            

( و نسابت سایگنال به نسابت نویز )  از ترکیب خطی 

 شوند.( به ترتیب به صور  زیر محاسبه مینویز )

(3)                                

(4)                                 

 شود.های باال به صور  زیر بازنویسی میرابطه

(5)                                      

 
97 Kernel Minimum Noise Fraction 

(6)                                         
بیشاینه شاود،   حال برای حداقل رسااندن نویز باید مقدار

  شودشکه به صور  زیر محاسبه می

(7)                           

باشاد.  می ابعاد  دارای  با توجه به رابطه فوق ماتریس  

Ta حال با قرار دادن X b ی ساای باال به صااور  زیر بازنویمعادله

 شودش  می

(8)                                

در فضای کرنلی، داده اصلی با استفاده از    برای محاسبه  

شود. با اعمال  به فضایی با بعد باالتر منتقل می  نگاشت  

 شود.( به صور  زیر نمایش داده می8تبدیل کرنل رابطه )

(9)             

باند با بیشترین نسبت سیگنال به    توان  با حل این معادال  می

 باند طیفی  جدا کرده و تعداد باندها را کاهش داد.   نویز از 

B.  98تبدیل موجک ایستان 

از تبدیل   های بسیار موثر در استخراج ویژگی تبدیل موجک یکی 

( هدف اصلی تبدیل موجک ایجاد تصاویری 2باشد. با توجه به شکل)می

ی مختل  جزئیا  آن تصویر در راستاهاشامل تقریبی از تصویر اصلی و 

های تبدیل موجک، بازسازی مجدد تصاویر باشد. یکی دیگر از مزیتمی

 د.  باش( به حالت اولیه می IDWTبا استفاده از معکو  تبدیل موجک )

98 Stationary Wavelet Transform  

Xdmm d
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 [ ۲3 ستانیا  موجک  یبعد دو نمایش یک مرحله تبدیل  :2شکل  

ها در  در این مقاله از تبدیل موجک ایستان جهت استخراج ویژگی

های مختل  استفاده شده است. تصاویر خروجی تبدیل  راستاها و  مقیا 

یابی نقاط، هم  برداری و درون موجک ایستان به دلیل عدج نیاز به نمونه 

باشد.  زیرباند فرکانسی مجزا می  4اندازه و هم بُعد با تصویر اصلی و در  

 یها از باند  کیهر    یرو  یاسیچند مق  ی هایژگیو  جادیا  یمقاله برا  نیدر ا

ا  لیتبد  سطح  N  ،یفیط م  ستانیموجک  باندشودیاعمال  چون    یها. 

فرکانس  یدارا  یفیطابر  ریتصاو در    باشد،یم   یمختلف  ی مشخصه  پس 

  ی گوناگون  ی و رفتارها  ها یژگیو  ر،یمختل  تصو  ی هاو رزولوشن   ها ا یمق

هر   م  یفرکانس  ی هاباند  ریز  از  کیدر  بکارگشودیمشاهده   نیا  یری؛ 

   . شودیبند مدقت طبقه شیباعث افزا هایژگیو

C.  استخراج ویژگی 

های تصاویر  که اشاره شد با توجه به باال بودن تعداد باندر  همان طو

در راستای    KMNFابتدا با اعمال الگوریتم کاهش بعد طیفی    طیفیابر

های  . سپس روی هر یک از باندیابدهای طیفی، بعد ویژگی کاهش میباند

شود که هر سطح تبدیل موجک ایستان اعمال می  5طیفی باقی مانده،  

هر   باشد. رزولوشن و مقیا  مختل  از تصویر می  5ها دارای  یک از باند

و   زیرباند   5، باند  زیر   5، باند  زیر 5ها دارای باند یک از

قابل به خکر است که در این روش پیشنهادی  باشد.  می  باند زیر   5

استفاده شده است. سپس     به دلیل وجود اطتعا  بیشتر از زیر باند  

اول    باند باند  زیر   5با پشت سرهم قرار دادن باند اول تصویر اصلی و  

ه همین ترتیب تا  باند دوج و ب  باند  زیر  5و باند دوج تصویر اصلی و  

آخرین باند تصویر اصلی ادامه داده و بردار ویژگی را تشکیل و در نهایت 

 
99 University Pavia 

   شود. داده می  SVMبند ها به طبقهبردار ویژگی

D. بندی ماشین بردار پشتیبان  طبقه 

دارای  طبقه  که  پشتیبان  بردار  ماشین  کتسه  دو   نمونه  بند 

برچسب    آموزشی  هر   یا    با  برای 

باشد. هدف روش ماشین بردار پشتیبان،  یک از نمونه های آموزشی می 

باشد که بر  بیشینه سازی فاصله بردار پشتیبان از صفحه جداکننده می

 شودشاسا  رابطه زیر مشخص می

(10)                             

انتخاب تصادفی   راستای طیفی و  بردار ویژگی در  از تشکیل  پس 

شود. در این بند حاصل میموزشی از هر کت ، نقشه طبقه های آنمونه 

به طور جداگانه    6مقاله   از هر کت   نمونه آموزشی به طور تصادفی 

   شود.ها به عنوان نمونه تست در نظر گرفته میانتخاب و بقیه نمونه

 استفاده  مورد هایداده .3

مقاال  موجود در مقاله، مشابه  این  تصاویر  بندی  زمینه طبقه  در 

تصویر از سه  استفاده شده    ابرطیفی،  ایندیانا  و  پاویا، سالینا   مرسوج 

از یک منطقه   ROSISتوسط سنجنده نوری    99است. تصاویر دانشگاه پاویا 

شهری ایتالیا واق  در اطراف دانشگاه پاویا گرفته شده است. این تصویر 

پیکسل   340610باند طیفی و ابعاد مکانی هر باند طیفی    115دارای  

نامطلوب جو زمین،  می اثرا   به دلیل  باند طیفی آن حذف    12باشد. 

میکرومتر و    0.68تا    0.43محدوده طول موج    در  شود. این تصویرمی

 . باشدکت  می 9دارای 

های نوری در محدوده طول موج توسط سنجنده  100تصویر سالینا 

باند    224شود. این تصویر شامل  میکرومتر جم  آوری می  2.5تا    0.42

باند نویزی آن حذف شده و تماج آزمایشا  با    20باشد که  طیفی می

512باند طیفی برابر  شود. ابعاد مکانی هر باند طیفی انجاج می 204

 . شد باکت  می 16پیکسل و دارای  217

100 Salinas 
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ایندیانا  در محدوده طول موج    AVIRISتوسط سنجنده    101تصویر 

و   ناحیه کشاورزی  یک  از  ایندیانا  ایالت  در شرق  قرمز  مادون  و  مرئی 

دارای   تصویر  این  است.  به   220جنگلی گرفته شده  است  باند طیفی 

باشد. رزولوشن مکانی این می  145  145طوری که ابعاد هر باند آن  

پ   20تصویر    باند طیفی تصویر به دلیل  20باشد که  یکسل میمتر بر 

ها از این وجود بخار آب در جو زمین حذف شده است و تمامی آزمایش

 باشد. کت  می  16شود. بعتوه، این تصویر دارای  باند استفاده می  200

نمونه کیفیت  و  موثرتعداد  از  یکی  آموزشی  در  های  عوامل  ترین 

باشد. در این بند میت آوردن دقت طبقهطیفی و بدسارزیابی تصاویر ابر

نمونه آموزشی به ازای هر کت  به صور  تصادفی انتخاب   6مقاله تنها  

نمونه    96بندی و ارزیابی تصاویر ایندیانا با  شده است. به طور کلی، طبقه

 42722نمونه آموزشی و    54نمونه تست، پاویا با    10153آموزشی و  

نمونه تست انجاج   54033نمونه آموزشی و    96نمونه تست و سالینا   

ارزیابی تصاویر طبقه  شده است. از دو  به طور معمول برای  بندی شده 

شود. دقت کلی نشان استفاده می  102معیار اصلی دقت کلی و ضریب کاپا

باشد. ضریب کاپا  بندی شده میهای درست طبقه دهنده درصد پیکسل

های به طور  پیکسل  بت بهبندی شده نسهای درست طبقهدرصد پیکسل

شده انتخاب  می  اندتصادفی  نشان  دقت  دهد،  را  دیگر  عبار   به  یا 

کند و  بندی را نسبت به یک طبقه بند کامت تصادفی محاسبه میطبقه 

دارد.   مطابقتهای واقعی  بندی چقدر با دادهکه طبقه   به این معنا است

ب کاپا ارزیابی شده  در این مقاله تمامی نتایج با معیار دقت کلی و ضری

  است.

 

  سازی شبیه نتایج .4

های ایندیانا، سالینا  و  در روش پیشنهادی برای هر کداج از داده

باندهای نویزی کاهش یافته و از   KMNFپاویا، ابتدا با اعمال کاهش بعد  

شود و همچنین با افزایش تعداد  سطوز پدیده هیوز غلبه می  طرفی بر 

 6بند در نرخ آموزشی محدود )فقط به ازای  تبدیل موجک دقت طبقه 

 
101 Indian pines 

یابد. این در حالی است که در نمونه آموزشی از هر کت ( افزایش می

از   بیشتر   ( باال  آموزشی  نمونه  نرخ  در  نتایج  مقاال    10الی    5اغلب 

. و بدیهی است که افزایش تعداد  [۲۲ ، [ 1۹ ،[1۸ درصد( ارائه شده است

 شود.بند میهای آموزشی موجب بهبود عملکرد طبقه نمونه 

 

های دیگر  بند روش پیشنهادی با دیگر روش مقایسه دقت طبقه  :1جدول

 طیفی در نرخ آموزشی مختل   شبیه سازی شده برای تصاویر ابر 

 

در نرخ نمونه   یاسایچند مق  یژگیبا اساتخراج و یشانهادیاما در روش پ 

از هر کت ،   یشزنمونه آمو  6  ی%( و فقط به ازا1درصد ) کی یآموزشا

ت یمز  نیاسات، که ا افتهی  شیافزا  یریچشامگبه طور    یبنددقت طبقه

کم موجب   یتعداد نمونه آموزشا  یاسات. از طرف یشانهادیروش پ  یاصال

  از یااطتعاا  و ن  یجم  آور  یصااارف زماان کمتر برا  هاا،ناهیکااهش هز

و مشاخص کردن برچساب  ینواح  ییشاناساا  یکمتر به کارشانا  برا

  ی ها یژگیبر و یمبتن  یشاانهادیپ  رو روش نی. از اشااودیها م  کساالیپ 

کم اسات. در  یآموزشا یهاتعداد نمونه یموثر برا یروشا  ،یاسایچند مق

هر    یبه ازا نظرمورد  یآموزشااهای تعداد و درصااد نمونه  جینتا  یتمام

مقدار از هر کت  با هم   نیا  تیکه در نها است،  کت  نشان داده شده

.  د یآیمبدسات هر داده    یبه ازا یو تعداد کل نمونه آموزشا  جم  شاده

  بی ضار  نیانگیو م  (mean OA)یدقت کل  نیانگیم شاا یآزما  یدر تمام

ازا(  mean Kappa)کااپاا باار اجرا  یباه  برا  یده   یهاانموناه  یبرنااماه 

بند دقت طبقه( 1)جدول  در  ارائه شاااده اسااات.  یتصاااادف  یآموزشااا

. ارائه شاده اسات  گریمتداول د  بندیطبقه  یروش ها  یو برخ یشانهادیپ 

بندی بند پیشاانهادی و برخی روش های طبقهدقت طبقه(  1)جدول در

102 Kappa cofficient 
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در شرایط یکسان  [۲1 متداول دیگر ارائه شده است. نتایج مقاله مرج   

بدسات  بندی  نتایج طبقه و مشاابه مقاله پیشانهادی بدسات آمده اسات.

نمونه  6م )آمده نشاان می دهد که روش پیشانهادی در نرخ آموزشای ک

درصاد نسابت به  4.4آموزشای به ازای هر کت ( برای تصاویر ایندیانا  

روش مرج  افزایش دقت داشاته اسات. همچنین در همین تعداد نمونه 

به ازای هر کت  از تصاویر پاویا، دقت روش پیشانهادی نسابت به روش 

درصاد بهبود  یافته   6.7درصاد و برای تصاویر ساالینا    8.07مرج  

بندی خروجی حاصال ی طبقهتصااویر نقشاه  5تا   3های  شاکل در اسات.

در نرخ   [۲1 از پیاده سااازی روش پیشاانهادی و روش مورد مقایسااه 

نمونه به ازای هر کت ، نماش داده شااده اساات. مقایسااه   6آموزشاای 

 بناد، بااالتر بودن دقات تفکیاک کت  هاا و موثر بودننقشاااه هاای طبقاه

کند، بعتوه پیچیدگی محاسااباتی روش روش پیشاانهادی را تایید می

 باشد.پیشنهادی کم می

  

 )ب(    )آ( 

در    ایپاو  ریبند تصونقشه طبقه، )ب(   [۲1 بند  نقشه طبقهش )آ(  3 شکل

   یشنهادیروش پ

 

 )ب(    )آ( 

  نا یسال  ریبند تصونقشه طبقه)ب(    ، [۲1 بندنقشه طبقهش )آ(  4شکل  

   یشنهادیروش پ

 

 )ب(    )آ( 

  انایندیا  ریبند تصونقشه طبقه، )ب(   [۲1 بندنقشه طبقهش )آ(  5شکل  

   یشنهادیروش پ

بند را به صور  بصری کرد و افزایش دقت طبقه توان بهبود عملمی

بند نیز مشاهده کرد که به عنوان نمونه یک مورد های طبقهاز روی نقشه 

   ( با کادر بنفش مشخص شده است.4آن در شکل )

 

 گیری نتیجه .5

ویژگی بر  مبتنی  روشی  مقاله  این  مقیاسی در  چند  برای   های 

را   ابرطیفیتصاویر    . ابتداشده است  پیشنهادطیفی  بندی تصاویر ابرطبقه 

روش   از  استفاده  بعد    KMNFبا  تبدیل    دادهکاهش  اعمال  با  و سپس 

مکانیویژگیایستان    موجک مختل   رزولوشن  های  گوناگون در  های 

می مقیا آید بدست  از  حاصل  ویژگی  بردار  نهایت  در  مختل  .  های 

بند حاصل بند ماشین بردار پشتیبان داده و نقشه طبقهبقهموجک، به ط

های  و پیکسل مال کاهش بعد عتوه بر حذف باندهای نویزیشود. اع می

سطوز  عمال . همچنین با امی گردد  نیز موجب کاهش اثر هیوزآمیخته 

های مختل  مختل  تبدیل موجک، اطتعا  مکانی موثرتری در مقیا 

 دهد که روش پیشنهادی نتایج پیاده سازی نشان می.  شودمی  استخراج

انتخاب   با  ب  6تنها  هر کت   ازای  به  آموزشی  طبقه نمونه  دقت  بند  ه 

 رسیده است. های موجود در این زمینه تری نسبت روشباال
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 تخمین سن مغز بر اساس سیگنال الکتروانسفالوگرام خواب
 1محبوبه مرو 

 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز 1
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 3کامران کاظمی 2اله دانیالیحبیب
 دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز 3و 2

 فار ، ایران 
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kazemi@sutech.ac.ir 

  شودمی ساختار وعملکرد مغز   ی درراتییتغگذر زمان موجب   —چکیده

را   را ییتغ نیا  توان یم ای از مغزدوره های یربرداری تصوانجاج که با  

های عصبی مانند آلزایمر، پارکینسون و  و مطالعه نمود. بیماریدنبال 

با تشخیص به موق  و  افسردگی ارتباط نزدیکی با آتروفی مغز دارد که 

توان با استفاده از دارو درمانی سرعت این  تعیین نرخ پیشرفت آن، می

های کاربردی و دقیق تخمین سن  روند را کنترل نمود. بنابراین روش

کنند. همی را در این راستا ایفا میمغزجهت مقایسه با سن زمانی، نقش م

ویژگی   49در این مقاله سیستمی برای تخمین سن مغز با استفاده از 

کننده و مدل  موثر از سیگنال الکتروانسفالوگراج خواب برای هر شرکت

شود. خطای این سیستم  ی درخت تصمیم، پیشنهاد میکنندهبینیپیش

  سن زمانی و سن تخمینی سال )میانگین تفاو3.8بینی کننده به پیش

دهد که سیستم  سازی نشان مییابد. نتایج شبیه سیستم( کاهش می

است و استفاده از  های رایج دقت بهتری داشتهپیشنهادی نسبت به روش

های موثر کمتر، پیچیدگی محاسباتی کمتری را به دنبال  تعداد ویژگی

  دارد.

عقل، — کلیدواژه زمانی،  زوال  مغز،    سن  سیگنال  سن 

 .الکتروانسفالوگراج خواب، یادگیری ماشین

 مقدمه .1

افتد،  ای از تغییرا  که در اثر گذر زمان اتفاق میمجموعه

انداجشود و موجب تحلیل رفتن همهپیری گفته می های  ی 

شود و میزان این تغییرا  در افراد مختل ، متفاو   بدن می

مهم[1 است   عنوان  به  هم  انسان  مغز  بدن، .  عضو  ترین 

نیست.   تغییرا   این  از  مغز  مستثنی  زندگی،  طول  در 

می تغییراتی  و دستخوش  ساختار  اسا   برهمین  و  شود 

پیچیده میکارکردهای  تغییر  نیز  آن  شبکهی  و  کند،  ها 

یا جدا میمسیر به هم متصل  پیاج  ارسال  لوب  های  و  شوند 

 
103 Frontal lobe 

2Chronological Age (CA) 
3Brain Age (BA) 

4Dementia 

ناحیه ای جلویی از مغز که وظای  اجرایی مانند    -103فرانتال

ریزی و هماهنگی را  عملکردهای حرکتی، حافظه کاری، برنامه

گیرد. به  با گذر زمان بیشتر تحت تاثیر قرار می  -بر عهده دارد

پیری مغز گفته می روی مغز،  بر  تغییرا   در  .  [2 شود  این 

پیری مغز با سه کلید واژه روبه رو هستیم که شامل    بررسی

زمانی  مغز 104سن  سن  عقل  105،  زوال  سن  [ 3 است    106و   .

شناسنامهزمانی   سن  دفعا     است  ایهمان  تعداد  از  که 

می دست  به  خورشید  دور  به  زمین  و  آیچرخش  تغییرا  د 

از   فرد  آنناشی  زمان در  با گذر  است که  تغییرا  طبیعی   ،

می اتفاق  بیماریسالم  از  یک  هیچ  که  فردی  در  های  افتد. 

های سیستم عصبی  نوروبیولوژیکی، اختتال  عروقی و عفونت

ا فرد  و همچنین  نشود  مشاهده  والکل  مرکزی  مخدر  مواد  ز 

استفاده نکند، به عبارتی فرد سالم باشد، سن مغز با در نظر  

بینی کننده با سن زمانی تطابق  گرفتن خطای سیستم پیش

دارد و اگر سن مغز از سن زمانی با سرعت بیشتری نسبت به  

مطلق   قدر  نظرگرفتن  در  با  البته  گیرد  پیشی  عادی  روال 

شود فرد دچار زوال  ته میکننده، گفبینیخطای سیستم پیش 

 . [1 استعقل شده

در تخمین سن مغز به کمک تغییرا  ساختاری، ازتصاویر 

مغناطیسی از   107رزونانس  عملکردی،  تغییرا   بررسی  در  و 

مغناطیسی رزونانس  سیگنال    108عملکردی -تصاویر  یا 

شود  ی ورودی استفاده میبه عنوان داده  109وگراج الکتروانسفال

107Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
108Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) 

109Electroencephalogram (EEG) 

mailto:m.morovat@sutech.ac.ir
mailto:danyali@sutech.ac.ir
mailto:kazemi@sutech.ac.ir
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  آوری آن، . پس از مشخص کردن مدالیته داده و جم [11-1 

پردازش   پیش  مرحله مرحله  ورودی،  خاج  های  داده  روی 

-های مناسب ودر نهایت مدلی پیش استخراج و انتخاب ویژگی

شود. در بررسی  کننده برای تخمین سن مغز استفاده میبینی

انجاج شده در دو  کلی موضوع سن مغز، می  توان  تحقیقا  

در دسته اول مقاالتی که فقط با توجه    بندی کرد.دسته تقسیم

مدالیته روشی  به  کمک  به  پزشکی  مختل   تصاویر  های 

پیشپردازش تصویر و مدل به تخمین سن  بینیهای  کننده، 

پردازند و این تخمین را با سن زمانی فرد  مغز افراد سالم می

کنند که رقابت اصلی در مینیمم کردن این اختتف  مقایسه می

ی دیگر از مقاال  عتوه بر تخمین سن . در دسته[5-7 است  

مغز، تاثیر شرایط محیطی به کمک داده مربوط به دوقلوهای  

و شرکت  همسان  سایر  [8 کننده  ناهمسان  تاثیر  یا   ،

فشار   استخوان،  تراکم  سنجش  مانند  غیرمغزی  پارامترهای 

 . [9 اند خون، دیابت و... را بررسی کرده

کمک  به  مغز  سن  تخمین  در  همکاران  و  سان 

استخراج    EEGسیگنال از   102با  خواب  گاج  هر  از  ویژگی 

ویژگی برای هر فرد، در    510حوزه زمان و فرکانس، جمعا با  

سال )تفاو  بین سن زمانی و    7.8به دقت  MGH110دیتاست

تخمین مغز  برای  زدهسن  و  سیستم(  کمک  به  شده 

سال و برای   8.2برای مراجعه اول به دقت    SHHS111 دیتاست

توان مانند  . می]3[دست یافتندسال    9.4مراجعه دوج به دقت  

، از جداسازی باندهای فرکانسی و تقسیم آن به باند دلتا،  [6 

اج ویژگی ازحوزه زمان، فرکانس و  تتا، آلفا، بتا و گاما استخر

،  ویژگی 2407های سیگنال انجاج داد که با ارتباط بین کانال

و   MRI . در بررسی سن مغز به کمک تصاویر است 6.8دقت 

 
110 Massachusetts General Hospital 
2Sleep Hearth Health Study: SHHS 
112Convolutional Neural Network 

های محلی و مورفولوژی با استخراج ویژگی  [ 11 ها در اطلس

سال و استخراج ویژگی به صور     4.1ویژگی به دقت    90ا  ب

شبکه به کمک  کانولوشنیاتوماتیک  عصبی  دقت    112های  به 

ویژگی آماری    1024به کمک    [ 10 و در    ند سال رسید  3.5

های تخمین سن مغز به . روشاستگزارش شده  4.48به دقت

تصویربرداری ارائه کمک  بهتری  دقت  گرچه  ساختاری،  های 

کنند اما این نوع تصویربرداری به راحتی در دستر  و قابل  می

 باشد.   های کاربردی پاسخگو نمیتکرار نیست و برای روش

توضیح به  ادامه  میدر  مغزی  سن  راجب  بیشتری  -ا  

پردازیم و سپس به سیستم تخمین سن و در آخر نتایج ارزیابی  

 شود.ائه میو ار

 تاثیرا  گذر زمان بر مغز

-گذر زمان موجب تغییرا  ساختاری و عملکردی مغز می

باید  [1۲ شود   ابتدا  بررسی سن مغز  برای  دلیل  به همین   .

تغییرا   براسا   را  مغز  سن  بینی  پیش  که  کرد  مشخص 

عملکردی به هنگاج خواب یا بر اسا  تغییرا  ساختاری مغز 

انجاج داده خواهد شد. زیرا بر این اسا  مدالیته داده ورودی  

شود. در ادامه به بررسی هر کداج از این تغییرا  مشخص می

 شود.پرداخته می

.A     ذر زمان  گساختاری مغز بر اثرتاثیرا 

مغز، می ساختاری  بررسی  در سطح در  تغییرا   از  توان 

وسلولملکول در ها  تغییرا   تا  مغز  سن  تخمین  برای  های 

  [ 5 مغز، کمک گرفت    114خاکستری و    113ی سفید حجم ماده

113Gery Matter: GM 
114White Matter: WM 
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برروی .  [11 و    [ 10 و    [8 و   زمان  از گذر  ناشی  تغییرا  

 ساختار مغز عبار  است ازش

  - 115پوکامپ یش کوچک شدن لوب فرونتال و هیمغز توده

رمزگذاری خاطرا  جدید  و  یشناخت  که در عملکرد  یمناطق

   نقش دارند. 

کاهش    لیمغز به دل  یشدن سطح خارج قشرش نازک  تراکم

س است  یناپسیاتصاال   ممکن  کمتر  اتصاال   پردازش . 

 . [13  کند رتآهستهرا  یشناخت

تغییر در حجم ماده سفید، ماده خاکستری ش  ها حجم بافت

  ی سن کم م   شیبا افزا  نیل یم  در واق .  نخاعی-و مای  مغزی

را    یپردازش را کند کرده و عملکرد شناخت  جهیشود و در نت

 . [8 دهد  یکاهش م 

عصبانتقال  یهاستمیس افزایدهنده  با  مغز  سن،    شیش 

ایم  دیتول   یکمتر  ییایمیش  یمسنجرها و  کاهش    نیکنند، 

است که    یو نوراپ   نی، سروتوننیکول  لی، استنیدوپام  تیفعال

افزا  ،ممکن است در کاهش شناخت   یافسردگ  شیحافظه و 

 . [14  نقش داشته باشد 

 

B . مغزتاثیرا  گذر زمان بر قسمت عملکردی 

توان از این ویژگی  با تغییر کیفیت خواب با گذر زمان، می

برای مطالعه عملکرد مغز برای تخمین سن مغز استفاده کرد  

 . [ 1۵-1۲ و  [۶ 

د مغز  در تحقیقا  اخیر برای تخمین سن مغز بر اسا  عملکر

درحالت استراحت یا خواب استفاده    FMRIو    EEGی  از مدالیته

 
6Hippocampus 

. علت قرارگرفتن در حالت خواب در  [16 و    [6 و    [3 شود  می

بررسی عملکردی مغز، این است که با افزایش سن، خواب افراد دچار  

تواند در سطح معماری خواب باشد  . این تغییرا  میشودتغییر می

تر از بقیه از خواب  روند و سری ر به خواب میتتر سری که افراد مسن

یابد و حرکت  شوند، تعداد دفعا  بیداری آنها افزایش میبیدار می 

تر عملکردی هنگاج  یابد. در سطوز پایینسری  چشم آنها کاهش می

، با افزایش سن  EEGدهد که در سیگنال  خواب تحقیقا  نشان می

 .  [12 و    [2 کند  شکل موج و نوسان سیگنال خواب تغییر می

عملکردی ناشی از پیری مغز در حالت خواب که    را ییتغ

 عبارتند ازشقابل تشخیص است   EEGبه کمک سیگنال 

ونوسان   مغز در حالت  سیگنالتغییر در شکل موج  های 

   استراحت

   های مغزی ها و شبکهتغییر در ارتباط عملکردی بین ناحیه

 . [16 شود تر می( آهسته8-12موج فرکانسی آلفا)

 ارزیابی و روش .2

سااان مغز ابتدا باید تعیین شاااود که با بررسااای  تخمیندر 

خواهیم باه هادف ماذکور سااااختاار مغز یاا عملکرد آن، می

یاابیم زیرا بر این اساااا  نوع مادالیتاه داده ورودی دسااات

شاود. پس از مشاخص کردن مدالیته داده، مرحله  مشاخص می

پردازش روی داده اساااتخراج و ورودی، مرحلاه    هاایپیش 

کننده  بینیهای مناساب ودر نهایت مدلی پیشانتخاب ویژگی

 شود.میمغز، در نظر گرفته برای تخمین سن
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 سن مغز   یبررس یکل ستمیس ش1شکل

شاده  نشاان داده  1سایساتم کلی تعیین سان مغز در شاکل 

 پردازیم.است. در ادامه به بررسی هر کداج می

A. داده  آوری جمع 

برچساب سان   یدارا  دیبا تخمین سان مغزی مربوط به  هاداده

 .  باشدشده کیتفک ماریباشند و  افراد سالم از ب  یزمان

  ر،یاخ قا یمربوط به ساان مغز در تحق هاییربرداریتصااو در

  ، یزمان  یباال  پذیریتفکیک  ،یساادگ  لیبه دلEEG  گنالیسا

 خطریباه ب ناانیدر دساااتر  بودن ، قاابال تکرار بودن باا اطم

 [3 مد نظر است  یربرداریتصو  هایروش  گریبودن نسبت به د

مورد  زیبودن آن ن  یکاربرد  ق،یدق  یروشااا  هیعتوه بر ارا رایز

 نهیو با هز یهر فرد به راحت یبرا گنالیتوجه اساات. ثبت ساا

 ریتااث توانیم  نیبناابرا  ردیانجااج گ  توانادیدر منزل م  یکم حت

  یرا به صااور  منظم بررساا  یروند آتروف  ایخاص   یدارو کی

از یک مجموعه    EEGهای مربوط به سیگنال دادهدالیل  .کرد

بر مربوط به یک آزمایشگاه خواب در آمریکا در دو ی معتداده

سااال از    5.2ی زمانی  به فاصااله EEGمرحله ثبت ساایگنال  

  برچساب داشاتن  برعتوه که اساتشاده هیهت  SHHS116مرکز

و   یمااربی  نظر  از  افراد  هااکننادهشااارکات  یبرا  زماانی  سااان

و 4Cکانال  دو    از  تاساتید نیااز  شاده اند.   یبررسا زین  یساتمت

3C   است.  10-20مربوط به ناحیه مرکزی از استانداردکه 

B. پردازش داده پیش 

هایی است  شامل پردازش به طور کلی هااین دسته از پردازش

شاود  که قبل از تحلیل داده و اساتخراج اطتعا  اساتفاده می

هاا  ش حاذف نویزهاای نااخواساااتاه هنگااج جم  اوری دادهماانناد

بهبود و  نویز دساااتگااه،  یاا  ازقبیال نویز مربوط باه گیرناده 

 
116https://sleepdata.org/datasets/shhs 

2Region Of Interest 

های ورودی و یا انتخاب ناحیه مهم از  نرمالساااازی سااایگنال

هاا  پردازش دادههادف اصااالی از پیشاسااات.    117گناالیسااا

هاای دقیقی کاه بساااتر منااسااابی برای  آوردن دادهدساااتباه

کننده  بینیاستخراج ویژگی فراهم کند و توانایی سیستم پیش

ها به پردازشا برای تخمین افزایش دهد. بعضای از این پیشر

صاورتی دساتی به کمک فیلترهای مختل  و بعضای به صاور   

نویزها و  منب EEG در سااایگنال شاااود.  اتوماتیک انجاج می

های ها اسات یا از تکنیککنندهها یا از سامت شارکتآرتیفکت

های مربوط آرتیفکتنویزها و    ترینرایج ثبت ساایگنال اساات.

بادن،    هاایاناداج  حرکات  :از  عباارتناد  هااکننادهباه شااارکات

  ، (عضااات   اناقاباااض  از  ناااشااای  اماواج)الاکاتارومایاوگارافای

 ، حرکاا (قلاب  فعاالیات  نااشااای  امواج)الکتروکااردیوگرافی

نویز مربوط : ها وتعریق اساات ونویزهای مربوط به ثبتچشاام

رکت  هرتز(، نوساااانا  امپدانس، ح 60یا   50به برق شاااهر)

ها، چساابندگی زیاد الکترودها بهم ها، قط  تما  ساایمکابل

افتد  اسات که هر کداج در محدوده فرکانسای خاص اتفاق می

هاا را باه کماک فیلترهاای مختل  باا توجاه باه کاه میتوان آن

محدوده فرکانساایشااان یا به صااور  اتوماتیک با اسااتفاده از  

 ]. 18 [و ]17 [حذف کرد  FORCeهایی مانند  الگوریتم

ثاانیاه ای    30  3هاایدراین مقاالاه ابتادا سااایگناال  باه قسااامات

اسات ساپس برای هر قسامت، برای حذف نویز تقسایم شاده

هرتز و از فیلتر   60برق شاااهر از فیلترهاای نااچ باا فرکاانس  

باااتارورث  مایااان ناویاز   0.5-30گااذر  حااذف  بارای  هارتاز 

اسات. برای عمل نرمالساازی نیز از  الکترومیوگراج اساتفاده شاده

  اسات.شادهبه صاور  زیر انجاج Z-scoreروش نرمالیزاسایون  

پس از نرمالسااازی داده، تفکیک باندهای فرکانساای دلتا، تتا،  

 است.  آلفا و بتا انجاج شده

C.  استخراج و انتخاب ویژگی 

از    یاضااایامحااساااباا  ر  ایا ت یتباد  جیکاه از نتاا  یباه اطتعاات

را    هایژگی. وشاااودیگفته م  یژگیو  دآیمی دسااات به  هاداده

انتخاب کرد. اسااتخراج   یاز کل داده ورود  ای  ROIاز  توانیم

3Epochs 
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انجاج  کیوهم به صاور  اتومات  یهم به صاور  دسات  یژگیو

فرکانس   یزهزمان، حو یدر حوزه  یژگی. اساتخراج وشاودیم

حوزه م-زماان  یو  انجااج  اشاااودیفرکاانس    هاا یژگیو  نی. 

  و،یاتورگرسااا  بیاضااارا  ،یکیمورفولوژ  هااییژگیو  تواناد،یم

 لیاتحل  ایاو  یکیتوپولوژ  یهاا گر یتوصااا  ،یآماار  هاایمومنات

 که هاهحوز نیا  یژگی[. و6[ و  3باشاااد    یاصااال هایمولفه

 کرداسااتخراج   EEG  گنالیاز ساا یبه صااور  دساات توانمی

مراحل خواب   صیبا هدف تشااخ  شااتریب ا ییجز  با ]19[در

 یدقت شاود که بعضا  دیبا  یژگیاساتخراج و. در اساتشادههئارا

دهند که   هئرا ارا  مشااترکی  اطتعا  اساات ممکن هااز حوزه

 کیبا انتخاب  توانیکه م  شاودیم  هایژگیو  یمنجر به افزونگ

اطتعاا  باه کااهش    یوحااو  دیاهاا مف  یژگیاز و  رمجموعاهیز

با بعد باال    یژگیو  یکمک کرد. در بردارها  یژگیو  یابعاد فضاا

افزونگ  یتااهاایدر مجموعاه د  ایاو ب  یبزرگ،  بودن   ربطیو 

  ی دگیاچیپ   شیباه وفور وجود دارد کاه موجاب افزا  هاایژگیو

  کننده ینبیشیپ  سااتمیعمل کردن ساا  یو ضااع  یمحاساابات

مرتبط بودن در   زیو آناال  ینگافزو  زیباا آناال  نی. بناابراشاااودیم

باا بعاد کمتر،   هاایژگیو  شنماای  برعتوه  ،یژگیمرحلاه انتخااب و

 توانیمساتقل را م  یرهایاز حد متغ  شبی کاربردنبه ساکیر

به   کیابه صاااور  اتومات  یژگی. اساااتخراج و]20[دادکاهش  

 [.11 شودیانجاج م قیعم  یریادگیکمک 

 گناالیسااان مغز باه کماک سااا  نیتخم  یبرادر این مقاالاه  

EEG49و فرکانس    ،زمان  هاز حوز  یبه صااور  دساات  یژگیو

  تخراجاسااا ایهیثان  یسااا  هایقسااامت یبرافرکانس  -زمان

فرکانس شاامل ضارایب تبدیل -ویژگی حوزه زمان .اساتشاده

پس از  امده اساات سااطح به دساات   6موجک که از تجزیه  

کانال و اساتخراج    کی  یا  هیثان 30  هایقسامت همه یبررسا

از    های شااابیه بهم،یژگیو  یخکر شاااده، از همه  هاییژگیو

این و   شااودیم یرگینیانگمیساایگنال،   مختل های قساامت

جزییاا  این   .شاااودیهر کااناال و هر فرد انجااج م  یبراکاار  

 است.شدهبیان 1ها در جدول  ویژگی

 

 

 های انتخاب شده در تخمین سن مغزویژگی  1جدول

 

}میانگین }  − −   

}توان }  

}انحراف معیار }    

}اسکیونس } −  

 آنتروپی شانون

بزرگتر دامناه ساااه پیاک فرکاانسااای  

 طی 

}توان }total − 
  

 کورتوسیس سطح اول ضرایب ویولت

 واریانس سطح چهارج ضرایب ویولت

 

- 8-10-11-13ضارایب اتورگرسایو 

7-6-4} 

حاااااوزه 

 زمان

 

 

 

 

 

حاااااوزه 

 فرکانس

حاااااوزه 

  -زمااااان

 فرکانس

ضااارایب 

اتاورگار  

 یو

کااناال  
C3 

}میانگین   }
  

}انحراف معیار }    

}اسکیونس } 

  کورتوسیس
{ }  − −

  

 آنتروپی شانون

دوج   و  اول  پیاک  فرکاانس  و  دامناه 

 طی 

 فرکانس پیک سوج

تااااااااااااااااااااااااااااااااوان 
{ : }total     − − + + + 

 واریانس کلیا   

 2و1کورتوسیس ضرایب سطح 

 

 

- 11-12-13ضاارایب اتورگرساایو 

10-9-7-5-3-2} 

حاااااوزه 

 زمان

 

 

 

 

حاااااوزه 

 فرکانس
 

 

حاااااوزه 

-زمااان  

 فرکانس

ضااارایب 

اتاورگار  

 یو

کااناال 
  

C4 
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D. کننده بینیمدل پیش 

هساتند   ونیسان مغز از نوع رگرسا یمساائل مربوط به بررسا

اساات    وسااتهیپ   یعدد  وارهکننده هم  ینبیشیپ   یخروج رایز

  یکه برا   هاییمدل که نشاااان دهنده سااان مغز فرد اسااات.

یادگیری ماشااین   هایمدل  رودیساان مغز به کار م یبررساا

 .  شوداستفاده می قیعم  یریادگیو یا  [ 4  ونیرگرس

با   هایتمیالگور نهیزم نیدر ا  نیماشاا  یریادگی هایتمیالگور

و  بانیبردار پشات  ونیرگرسا  ،یخط  ونینظار  هساتند. رگرسا

رگرسااا الگور  هااایینماونااه  ونیادرختااان   ج یرا  هااای  تمیاز 

های و از الگوریتم  [6  اسات نیماشا  یریادگیدر   ون،یرگرسا

به وفور مورد  یکانولوشااان هایشااابکه  یادگیری عمیق مانند

های استخراج شده  این مقاله ویژگیدر   گیرد.استفاده قرار می

برای تخمین سااان مغز به عنوان داده ورودی به رگرسااایون  

می گرفتااه  نظر  در  تصااامیم  درخات  شاااود.  درخاات  یااک 

شاااروع    اولیاه  118گیری باه طور معمول باا یاک نُودتصااامیم

هاای احتماالی باه صاااور   شاااود کاه پس از آن پیاامادمی

ها به هایی از آن منشاعب شاده و هر کداج از آن پیامدشااخه

باه نوباه  هاای دیگری منجر شااااده کاه آننُود   خودهاا هم 

  ساااختار  این که  ایجاد کنند را  دیگر  احتماال  از  هاییشاااخه

مبدل  رختد رانجاج به نموداری شابیه به یکسا شااخهشااخه

 شود.می

E.  ارزیابی و نتایج 

نفر از افراد ساالم که هیچ یک از بیماری  550داده مربوط به 

قلبی، فشاارخون، ساکته مغزی، بدرفتاری های خواب و ساایر  

سال از    66تا  53ای نداشتند در بازه سنی های زمینهبیماری

اند. الزج به خکر اسااات تنهاا از دو مراجعاه اول انتخااب شاااده

ضااابط     3Cو   4Cکااانااال   بااه    SHHSداده    EEGمربوط 

% به عنوان  90کنندهاسات. ازاین تعداد شارکتشادهاساتفاده

شده ی تست در نظر گرفته%به عنوان داده10داده آموزشی و 

  Fold-5اساات. برای آموزش بهتر از اعتبارساانجی ضااربدری 

های ورودی به رگرسایون  ها دادهویژگیاسات.  اساتفاده شاده

ثانیه  0.83درخت تصمیم هستند و مد  زمان آموزش مدل  

 
118 Node 

2Mean Absolute Error: MAE 

 اری، از معکنندهینبیشیپ   سااتمیدقت ساا  یابیارز  یبرا اساات.

  ی تفاو  سااان زمان  نیانگیاکه م،  119قدر مطلق خطاا  نیانگیام

که در اسات،   هاکنندهشارکت یبرا  ساتمیزده سا نیوسان تخم

  120و ریشه میانگین مربعا  خطا  است( رابطه آن خکر شده1)

 .شودیاستفاده م
(1 ) 

 
1

1
| ( ) ( ) |

n

i

MAE CA i BA i
n =

= − 

 

در  ،شاادههای ارائهروش پیشاانهادی باسااایر روش سااهیمقا

اسات و تفاو  سان زمانی و سان مغز در بیان شاده  (2)جدول

 مشخص است. 2شکل
 مقاال   گریبا روش د یشنهادیروش پ سهی(مقا2جدول)

RMSE MAE  تعداد

ویژگی برای  

 هر فرد 

 مرجع 

- 8.2 510 ]3[ 

8.4 6.8 2407 ]6[ 

 پیشنهادی 2سیستم 49 3.8 4.7

ها و تخمین  مشااخص اساات تعداد کمتر ویژگیهمانطور که  

های موثری در تر سااان مغز حاکی از آن اسااات ویژگیدقیق

بر این با ساادگی  اسات عتوهتخمین سان مغز اساتفاده شاده

توان از این ساایسااتم در کاربردهای  مدل میمدالیته داده و 

 پزشکی استفاده کرد.  

120Root Mean Squared Error: RMSE 
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   مربوط به داده تست وسن مغز  ی سن زمان  سهیمقاش 2شکل

 گیری نتیجه .3

مغز  یو عملکرد یدر سااطح ساااختار یراتییمغز تغ یریبا پ 

نسابت به   یشاتریبا سارعت ب  را ییتغ نی. اگر اافتدیاتفاق م

  . شاودیم زوال عقلآتروفی مغز یا  باشاد فرد دچار   یسان زمان

مثال   هاایییمااریب   یتسااار  ایامنجر    عادج کنترل این روناد،

 هاییماریب  ریسااا  ایو   یسااکته مغز  نسااون،یپارک  مر،یآلزا

 EEGاین مقاالاه باا کماک سااایگناال  .شاااودیم  یکیولوژینوروب

ویژگی برای هر فرد و مدلی براسااا   49خواب و اسااتخراج  

ساال و زمان آموزش   3.8رگرسایون درخت تصامیم با دقت  

دهد  اسات. نتایج نشاان میثانیه سان مغز را تخمین زده0.83

های موثر اساتخراج شاده و ساادگی مدل  تعداد کمتر ویژگی

هاای کنناده و مادالیتاه داده ورودی نسااابات باه روشبینیپیش

ئه شاده، سایساتم پیشانهادی دارای پیچیدگی محاساباتی  ارا

  کمتر و دقت باالتری است.
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Abstract—In this paper a novel compact ultra-wideband (UWB) 

monopole antenna is introduced and optimized. Teaching learning 

based optimization is used in order to obtain the proper UWB 

bandwidth. The proposed antenna is designed at three stages. In the 

first stage, a basic monopole antenna which operates at 12-14 GHz 

is designed. In the second stage, the ground plane of the antenna is 

modified and obtains multiple the lower resonance bands. Finally, 

in the last one, MATLAB software is linked with High Frequency 

Structure Simulator (HFSS) software for finding the shape of patch 

and/or parasitic elements adjacent to the patch on substrate. The 

optimized antenna operates at 2.2-10.2 GHz and 11.2-14.2 GHz for -

10 dB impedance bandwidth and has very compact dimensions of 

17×17×1.6 mm3. So, this antenna is compatible and highly suitable 

for recent and advanced wireless systems. The antenna gain 

maximum is 4.1 dBi. 

 

Keywords—ultra-wideband antennas; compact antennas; 

optimization. 

1.  INTRODUCTION 

       Today, design of compact ultra-wideband (UWB) 

antennas is an important and necessary requirement, 

especially for handheld and wearable applications [1]. 

UWB antennas are realized by using different methods. 

The basic UWB monopole antennas have been presented 

with rectangular, circular or elliptical patches. 

Furthermore, a number of configurations have been 

designed by modification of the ground plane and the 

shape of the patch [2]. These suggested structures 

consist: elliptical patch with circularly symmetric slot [3], 

creating L and inverted T-shaped slots in the ground 

plane and patch [4], adding rectangular parasitic 

elements adjacent to microstrip line and applying a U-

shaped slit in the partial ground plane [5], cutting stair-

shaped elements in the ground plane [6].  

On the other hand, in [7], particle swarm optimization 

(PSO) was applied for designing an UWB compact 

stepped triangle shape antenna. The operating 

bandwidth was optimized by changing the cavity size, 

cavity length, cavity width and feed ground length. This 

structure operates at 3.1 GHz to 10.6 GHz with 

dimensions of 24×24.4×8 mm3. 

       In this paper, a compact monopole UWB antenna is 

presented. The proposed antenna has dimensions 

17 17 1.6   mm3. The design mechanism is explained in 

details. In this work, HFSS-MATLAB are linked for 

optimizing the patch shape and/or parasitic elements 

adjacent to the patch on substrate. According to [8], the 

comparison of the performance of GA, PSO and TLBO 

algorithms shows the ability of TLBO algorithm for 

designing antennas in terms of faster convergence and 

better performance. So, we apply this algorithm. The 

optimized antenna is able to operate in two frequency 

bands 2.2-10 GHz and 12-14.2 GHz . 

2. ANTENNA GEOMETRY AND WORKING PRINCIPLE 

       The presented structure is created in three stages. In 

stage 1, a basic monopole antenna is considered that is 

shown in Fig. 1. The whole structure is designed on 

single-layer dielectric slab of FR4 with relative 

permittivity 4.4 and the height of 1.6 mm. The antenna 

is excited by a microstrip line  which provides a 50  

input impedance.  

       In stage 2 (Fig. 2) by modified ground plane 

(approximately similar to [9]) lower frequency band is 

observed in term of reflection coefficient. In fact, 

according to Fig. 3 the basic monopole antenna 

mailto:F.zadehparizi@sutech.ac.ir
mailto:Jam@sutech.ac.ir
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resonates in 12-14 GHz, the antenna with the modified 

ground plane operates in 3.2-4.1 GHz, 5.7-6.5 GHz and 

8.6-12 GHz bands. 

In the last stage, the purpose is changing the patch for 

obtaining an appropriate performance of -10 dB 

bandwidth for 2.2-14.3 GHz band. So, a rectangular sheet 

as a 5-to-5 matrix is considered in the determined 

location (as shown in Fig. 4) and for creating a symmetric 

shape for the patch, this matrix is repeated in the other 

half of the structure. The matrix elements can be 

replaced with 1 that it shows slot or 0 for metal. The size 

of each element of the matrix is 1.7 1.8 mm2. Then, 

MATLAB-HFSS are linked for finding these elements and 

consequence obtaining the optimized structure.   

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. Antenna structure (stage1); a) front view (patch); b) back view (ground 

plane) 

 
Fig. 2. (stage2), modified ground plane 

 
Fig. 3. Reflection coefficients of the presented antenna in stage1 and stage 2 

 
Fig. 4. Display of matrix and matrix location in the antenna structure 
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The dimensions of different sections of the antenna in all 

stages are presented in Table 1. 
Table1. Antenna parameters (mm) 

sW  sL  pW  pL  fW  

17 17 10 10.5 3 

fL  gL  e f  

5 5.26 5 2.2  

The single-objective optimization is defined as: 

11

1

( ) ( ( ) 10),
N

i i

i

f x S f f BW
=

=  −                                     (1) 

Where, ( )f x  is the cost function, x  is a vector consisting 

of 5 continuous variables (for each matrix row) in space 

of 0 to 31. Let us set BW equals to 2.2-14.3 GHz. N is the 

number of frequency points considered in the simulation 

at the corresponding ranges of BW. 

3. RESULTS 

      The optimized antenna is shown in Fig. 5. Fig. 6 

illustrates frequency response for this structure, it can be 

seen that the antenna operates as a UWB structure in 

bands of 2.2-10.2 GHz and 11.2-14.2 GHz. The 

normalized radiation patterns of the antenna are shown 

for three frequencies, 5 GHz, 8 GHz and 14 GHz in Fig. 7. 

It can be seen that radiation patterns are nearly 

omnidirectional. The maximum antenna gain is 4.1dBi. 

Furthermore, a comparison is done between the 

proposed antenna and UWB antennas presented in 

literature and is shown in Table 2. According to this table, 

the proposed antenna has a very compact size. 

 

Fig. 5. The optimized antenna (top view) 

  

Fig. 6. Reflection coefficient of the optimized antenna of Fig. 5. 
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(c) 

Fig. 7. Normalized radiation patterns at frequencies (-- xz-plane, - yz-plane); 

(a) 5 GHz, (b) 8 GHz, (c) 14 GHz 

 

Table 2. Comparison of different published compact antennas 

Reference Size (mm3) Frequency Band (GHz) 

[2] 16 22 1.6   3.1-18.6 

[5] 35 25 1.5   2.9-16.3 

[6] 35 25 1.5   2.9-16.3 

[7] 24 24.4 8   3.1-10.6 

[9] 20 20 1.6   2.7-11 

[10] 42 24 1.6   2.4-2.48, 3.1-10.6 

[11] 50 55 1.5   2-6.8 

Proposed 

antenna 

17 17 1.6   2.2-10.2, 11.2-14.2 

 

 

CONCLUSION 

       The goal of this paper was to apply optimization 

algorithms to design compact monopole antennas for 

UWB applications. Teaching learning based optimization 

was used in order to find the shape of the patch for 

having the proper bandwidth. For this purpose, HFSS-

MATLAB were linked. The optimized antenna operates at 

2.2-10.2 GHz and 11.2-14.2 GHz. This antenna has very 

compact dimensions of 17×17×1.6 mm3. So, the 

proposed antenna is compatible and highly suitable for 

recent and advanced wireless systems. The antenna gain 

maximum is 4.1 dBi. 

 

REFERENCES 

 

[1] S. Koziel, and A. Bekasiewicz, “A structure and simulation-driven design 
of compact CPW-fed UWB antenna,” IEEE Antennas and Wireless 
Propagation Letters. vol. 15, pp. 750-753, 2015. 

[2] R. Mondal, P.S. Reddy, D.C. Sarkar, and P.P. Sarkar, “Compact ultra-
wideband antenna: improvement of gain and FBR across the entire 
bandwidth using FSS,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 
14, no. 1, pp. 66-74, 2020. 

[3] N.C. Azenui, and H.Y.D. Yang, “A printed Crescent patch antenna for 
ultra-wideband applications,” IEEE Antennas Wireless Propagation 
Letters, vol. 6, pp. 113–116, 2007. 

[4] M. Ojaroudi, Ch. Ghobadi, and J. Nourinia, “Small square monopole 
antenna with inverted T-shaped notch in the ground plane for UWB 
application,” IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, vol. 8, pp. 
728-731, 2009. 

[5] S. Baudha, and D.K. Vishwakarma, “A compact broadband printed 
monopole antenna with U-shaped slit and rectangular parasitic patches for 
multiple applications,” International Journal Microwave Wireless 
Technology, vol. 8, pp. 123–1235, 2016. 

[6] S. Baudha, and D.K. Vishwakarma, “A compact broadband printed 
circular slot antenna with stair shaped ground plane,” Progress In 
Electromagnetics Research Letters, vol. 74, pp. 9–16, 2018. 

[7] M.A. Trimukhe, and B.G. Hogade, “Design of the compact ultra-
wideband antenna bandwidth optimization using particle swarm 
optimization algorithm,” Iranian Journal of Electrical and Electronic 
Engineering, pp. 195-202, 2019. 

[8] F. Zadehparizi, and Sh. Jam, “A new chaotic teaching learning based 
optimization for frequency reconfigurable antennas design,” Journal of 
Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 36, no. 2, pp.1353-1360, 2019. 

[9] S. Hota, S. Baudha, B.B. Mangaraj, and M.V. Yadav, “A novel compact 
planar antenna for ultra-wideband application,” Journal of 
Electromagnetic Waves and Applications, pp. 116-128, 2019. 

[10] S. Mishra, G. Kumar, K. Rajiv, A. Vaidya, and J. Mukherejee, “A 
compact dual-band fork-shaped monopole antenna for Bluetooth and 
UWB applications,” IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, vol. 
10, pp. 627–630, 2011. 

[11] S. Baudha, and D.K. Vishwakarma, “Bandwidth enhancement of a planar 
monopole microstrip patch antenna,” International Journal of Microwave 
and Wireless Technologies, vol. 8, pp. 237–242, 2014. 

  

 -40
 -20

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 
 

135 
 

 گراف  یرو گنالیشبکه حسگر با استفاده از پردازش س  یناهنجار یابیو مکان صیتشخ
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  یطیمح  یهاده یبر پد  توانی استفاده از حسگرها مامروزه با     —چکیده

از اطتعا  حسگرها    یبخش  ینظار  داشت. گاه  ایکنترل    ،فشار  و  دما، نور  رینظ

  ی ناهنجار  نیمکان و زمان ا  صیکه تشخ   شوندیم  یاناخواسته   را ییدچار تغ

ستمت و نظار  است. اطتعا     ت،یامن  ی هااز مباحث پرکاربرد در حوزه   یکی

دارند،    زین  یمکان  یوابستگ  ،یزمان  یعتوه بر وابستگ  ،ثبت شده توسط حسگرها

  ی رو  گنالیاز پردازش س  توانیم  را ییتغ   صیها و تشخپردازش آن   یلذا برا 

شبکه حسگر    یواقع  یهامقاله داده   نیآن استفاده نمود. در ا  یگراف و ابزارها 

  یرو  گنالیگراف، مدل شده است و سپس با پردازش س  میبا استفاده از مفاه

  ی ناهنجار  یابیو مکان  صیشده است که به تشخ  شنهادیپ  یتمیگراف، الگور

 تم یکم الگور   یعملکرد مناسب و حجم محاسبات  ،ی سازه یشب  جی. نتاپردازدیم

 .  کندیم  دییموجود تا  یهاتمیبا الگور  سهیدر مقا را

س   —واژه   کلید تبد  یرو  گنالیپردازش  گراف،    یرو  ه یفور  لیگراف، 

 شبکه حسگر   ،یمحل  را ییتغ  ،یناهنجار  صیتشخ

 مقدمه  .1

های  های مختل  مانند شبکهبر روی شبکه   هاسیگنالاز    برخیامروزه  

قرار دارند.    123های بیولوژیکی و شبکه  122های حسگر شبکه  ،121اجتماعی

  برای ای هستند. در واق   ها دارای ساختار نامنظم و پیچیدهسیگنالاین  

هایی، مکانی که داده روی آن قرار دارد و ارتباط  پردازش چنین سیگنال

استخراج اطتعا    .]1[گیری دارای اهمیت استآن با سایر نقاط اندازه

این   از  روش  هاسیگنالارزشمند  به  نوآورانهنیاز  داردهای  ها  گراف.  ای 

پردازش سیگنال  و    را دارند   ها دادهارتباط پیچیده بین   سازینایی مدلتوا

گراف داده  ،124روی  این  پردازش  منظور  قرار به  استفاده  مورد  ها 

و  .]1[گیردمی و  گراف  ساختار  به  توجه  س  یهایژگیبا   گنالیپردازش 

  مانند   کیکتس  گنالیپردازش سدر    موجود می مفاه  توانیگراف، م  یرو

 یو برا  را به این حوزه تعمیم داد   سیگنال  و همواری  هیفور  ل یتبد  لتر،یف

حسگرها  یگذاریجا  نظیر  ییکاربردها   ی هموارنا  صیتشخ  و  مناسب 

 
121 Social Networks 
122 Sensor Networks 

123 Biological Networks 
124 Graph Signal Processing (GSP ( 

کرد. است    استفاده  خکر  فشایان  ساختار  را  یکیزیگراف  محقق  شبکه 

س  کند یم مقاد  یرو  گنالیو  وس  یریگاندازه  ریگراف  به  هر   لهیشده 

به عبار  بهتر در پردازش سیگنال روی گراف،  .  دهد یحسگر را نشان م

دو دسته اطتعا  شامل گراف پس زمینه و مقدار سیگنال روی رئو  

 . ]2[گراف در دستر  است

داده  به در  الگوهایی  ندارد،  یافتن  مطابقت  انتظار،  قابل  رفتار  با  که  ها 

  مانند ناهنجاری با عناوینی دیگری  .  ]3[شودتشخیص ناهنجاری گفته می

دورافتاده داده خرابیاختتال ،  125های  و  غیرواقعی  مشاهدا   نیز   126، 

های تشخیص ناهنجاری در کاربردهای مختلفی  شود. از روشنامیده می

مانند تشخیص نفوخ و مسائل سایبری، تشخیص پزشکی، پردازش تصویر 

به طور کلی  .  ]3[شودشبکه حسگر استفاده میو    و صو ، پردازش متنی 

م  یناهنجار  صیتشخ پنج    توانیرا   روشکردش    یبندمیتقس  روشبه 

آمار،    یمبتن نزد  ی مبتن  روشبر  بر    ی مبتن  روش   ه،یهمسا  نیکتریبر 

 هیبر تجز  یمبتن  روشو    128یبندبر طبقه  ی مبتن  روش  ،127یبندخوشه 

های ها، تکنیکیا ترکیب آن  هاروشیفی. با به کارگیری هر کداج از  ط

 .]4[متفاوتی برای تشخیص ناهنجاری ارائه شده است

ها را تواند فواصل و شباهت بین دادهها، گراف میسازی شبکهدر مدل

 ن یکتریبر نزد  یمبتنتشخیص خطا    هایتصویر کند. حال از آنجا که روش

هایی  خصوص دادهو به   ها ، بر اسا  مقایسه داده با سایر دادههیهمسا

شود لذا تشخیص ناهنجاری ها قرار دارند انجاج میکه در همسایگی آن

بندی کرد.  توان در این گروه دستهبا پردازش سیگنال روی گراف را می

روش از  استفاده  با  طرفی  تجز  یمبتن  از  گراف ط  هیبر  حوزه  در  یفی 

تری مورد توان رفتارهای ناهنجاری را در زیرفضای جدید با دقت بیشمی

داد قرار  مؤلفه ]2[بررسی  و  همواری  مفاهیم  همچنین  فرکانس  .  های 

توان  پایین و باالی سیگنال که در تشخیص ناهنجاری کاربرد دارند، را می

125 Outlier 
126 Malfunction 
127 Clustering 
128 Classification 

mailto:Sepideh.shams.id@stu.yazd.ac.ir
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 . ]1[با استفاده از پردازش سیگنال روی گراف استخراج کرد

ناهنجاری،   تشخیص  روی گراف در  پردازش سیگنال  از  استفاده  اخیرا 

از  قرار گرفته است.    مورد توجه  یناهنجار  صیتشخ  ،]6[و  ] 5[هدف 

 استفاده از  عتوه بر  است. برای انجاج این کار  شبکه حسگر  یها روداده

میحسگر  ی هاداده از  ،  استفاده  با  ب مانند    ی اطتعاتتوان   نیفاصله 

موجود   یعادریرفتار غ   ،طیدر مورد مح  ی حسگرها و هرگونه دانش قبل

را   شبکه  داددر  گراف  یمبتن  یلترهایفاز    .تشخیص  حد    بر  تعری   و 

از سیگنال    و ناهنجار  هنجار   ی رفضاهایز  یطراح  یبرا  توانآستانه، می

های  داده را در یناهنجار ، وجود یا عدج وجودحاصلاز نتایج و  بهره برد

برای ساخت گراف عتوه بر فواصل اقلیدسی از   ]6[شبکه تخمین زد. در  

دمایی   دراطتعا   است.  شده  استفاده  نیز  های  پیکسل  ]7[  گذشته 

آن  قرارگیری  مکان  و  وزن تصویر  گراف  عنوان  به  سطوز ها  و  دار 

می مدل  گراف  روی  سیگنال  صور   به  از خاکستری  استفاده  با  شود. 

شود زمینه تخمین زده میماتریس الپتسین گراف، اطتعا  آماری پس

و با پردازش سیگنال روی گراف، تشخیص انواع ناهنجاری تصویر و یا  

نیز   ]8[پذیر است. در  نیز امکان  130ها و تخمین گرادیان  129ها حتی لبه

های هوشمند انرژی،  های خراب ناشی از حمله به شبکهتشخیص داده

های شبکه را توانند دادهها میمورد بررسی قرار گرفته است. این حمله 

های الکتریکی، گراف به خطر بیندازند. در این مقاله با استفاده از مشخصه 

فوریه روی جهت تشکیل می  بدون تبدیل  از  استفاده  با  شود و سپس 

آستانه، حمله  131گراف داده میو حد  برای   ]9[شوند. در  ها تشخیص 

سازی گراف از فواصل اقلیدسی و ارتفاع استفاده شده است و برای  مدل

پنجره از  ناهنجاری  موجکتشخیص  تبدیل  و  فوریه  تبدیل  و   132های 

روشی مبتنی بر فیلتر  ]10[ه شده است. در استفاد  133یادگیری ماشین

مکان و  تشخیص  برای  گراف  با  روی  است.  شده  ارائه  ناهنجاری  یابی 

ها حذف شده و  های فرکانس پایین دادهاستفاده از فیلتر باالگذر، مؤلفه

سپس با اطتعا  گذشته دما و تعری  معیاری از اختتف دما با میانگین 

ناهنجاری تشخیص و مکانسه روز گذشته و تعری  حد آس یابی  تانه، 

 یها گنالیس  یهمبستگبر اسا     ]11[روش ساخت گراف در   شود.می

تغییرا  کلیها  أر معیار  از  و  و    134ست  ریاضی  امید  از  استفاده  با  و 

 
129 Edges 
130 Gradient 
131 Graph Fourier Transform 
132 Wavelet Transform 

را در زمان و مکان   واریانس این معیار در مشاهدا  گذشته، ناهنجاری

 دهد.  تشخیص می

ای ارائه های شبکهطور که اشاره شد گراف نمایش بهتری از دادههمان

های موجود در گراف، معموال به علت فیلترهای  کند، از طرفی روشمی

دارند. د باالیی  پیچیدگی محاسباتی  این مقاله گراف و تجزیه گراف،  ر 

یک روش با استفاده از پردازش سیگنال روی گراف ارائه شده است که 

پیچیدگی محاسباتی  نسبت به روش  های موجود عملکرد قابل قبول و 

دار برای حسگر دما با  گراف بدون جهت و وزنیک  ابتدا  کمتری دارد.  

ستگی  استفاده از فواصل هندسی و با در نظر گرفتن تاثیر ارتفاع و نیز همب

می ساخته  حسگرها  سایر  با  حسگر  هر  تشخیص دمایی  برای  شود. 

و مقایسه آن با حد آستانه، وجود  135از معیار تغییرا  محلی   نجاریناه

شود و برای تشخیص مکان تشخیص داده می  یناهنجار  یا عدج وجود

شود. روش وقوع ناهنجاری از معیار تغییرا  محلی نرمالیزه استفاده می

 دارد. یابی ناهنجاری  عملکرد قابل قبولی در تشخیص و مکان  ،پیشنهادی

مقدما  و مفاهیم پردازش سیگنال روی گراف در  ابتدا  در ادامه مقاله،  

 آنشود. بخش سوج به توضیح ناهنجاری و وقوع  بخش دوج معرفی می

بخش چهارج در  پردازد.  های حسگر و چگونگی ساخت گراف میدر شبکه

 شودمکان ناهنجاری در شبکه حسگر پیشنهاد میروشی برای تشخیص  

قرار مینتایج شبیه  سپس   و و مورد بحث  ارائه شده  در سازی  و  گیرد 

 گیری بیان خواهد شد. بخش آخر نیز نتیجه 

 نظری  مبانی .2

𝐺دار  غیرجهتگراف   = (𝜐,𝑾)  است آن    مفروض  در  𝜐که  =

{𝜐0, 𝜐1, … , 𝜐𝑁−1}    از ماتریس  رأ  گراف    𝑁یک مجموعه محدود  و 

𝑾وزن   ∈ ℂ𝑁×𝑁  المان هر  که  است  مربعی  ماتریس    س یماتر  یک 

𝑤𝑖,𝑗𝜖 ℂ  از گره  داروزن  الی  کیگر  نشان𝜐𝑖   به  𝜐𝑗   در این مقاله   .]2[است

𝑤𝑖,𝑗𝜖 ℝشود و داریم  ها مثبت فرض میوزن 
،  𝜐𝑗ی گیمجموعه همسا. +

گره  مجموعه  م  𝑖مانند    ییها به  طور  شودیاطتق  𝑤𝑖,𝑗   کهیبه  ≠ 0  

 کی درجه  .  ]1[گراف بدون جهت متقارن است  یبرا  وزن  س یماتر.  باشد

133 Machine Learning 
134 Total Variation 
135 Local Variation (LV) 
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  ی است که با گره مورد نظر تتق یی هاالوزن ی مجموعگره از گراف برابر 

 ی قطر  سیماتر  کیگراف به شکل    ک ی  یبرا  𝑫درجه    سی ماتر لذا  دارند.

درجه گره متناظر   گر انیآن نما  یقطر اصل  هیکه هر درا  شود یم   یتعر

درا آن  از   است.  هیبا  گراف  الپتسین  𝑳ماتریس  = 𝑫 −𝑾     محاسبه

میمی را  ماتریس  این  رابطه  شود.  از  استفاده  با  𝑳توان  = 𝑼𝚲𝑼𝑻 

که  قطری کرد  ستون   𝚲سازی  و  ویژه  مقادیر  از  قطری  های ماتریس 

که  𝑼ماتریس   آنجایی  از  هستند.  الپتسین  ماتریس  ویژه  بردارهای   ،

و     𝑳ماتریس  مجموعهنیمه  متقارن  است،  مثبت  از معین  کاملی  ی 

 . ]2[شودبردارهای ویژه متعامد و یکه را شامل می

𝑿یک ماتریس  ∈ ℝ𝑁×𝑀 = [𝒙0, 𝒙1, … , 𝒙𝑁−1]
𝑇    را در نظر بگیرید

𝒙𝑖که در آن هر سطر  ∈ ℝ
𝑀   یک سیگنال زمانی روی گره𝑖    و هر یک

𝑡 ستون آن، سیگنال روی گراف در زمان    𝑀از   ∈ {0,1, . . . , 𝑀 − 1} 

پارا    گنالیس کتسیک،    هیفور  ل یتبداست.   تصویر   متعامد   ی هاهیبر 

می  گنالیس  ی فرکانس  یمحتواو  کند  می نشان    در مفهوج    نیا  دهد.را 

روی   هیفور  لیتبد  که به آنوجود دارد    زینپردازش سیگنال روی گراف  

ابزار  هیفور  ل یتبد .گویندمی  گراف آن  عکس  و    شینما  یبرا  یگراف 

یکی از   .کندیفراهم مرا     یدر دو حوزه رأ  و ط  گنالیس  کیمعادل  

از ماتر  گنالیاز س  هیفور  لیتبدتعاری     نیالپتس  سیگراف با استفاده 

همانند    ژهیو  ریگراف مقاد  یرو  گنالیس  هیفور  لیتبد  در  .شودیمحاسبه م

 . ]2[متعامد هستند  یهاهیهمانند پا ژه یو یهاو بردار فرکانس

سیگنال   لحظه،  اگر  یک  فرج  در  𝒙به  = [𝑥(0), 𝑥(1), … , 𝑥(𝑁 −

1)]𝑇   بر روی رئو  گرافG  تبدیل فوریه و عکس تبدیل  ،  تعری  شود

�̂�به ترتیب به فرج  روی گراف  فوریه سیگنال   = 𝑼𝑻𝒙     و𝒙 = 𝑼�̂�    بیان

 است.ل فوریه سیگنال روی گراف یدهنده تبدنشان  �̂�  که شودمی

و تنها   اگر ،است  𝐾محدود    باند   یپهنا  یگراف دارا  ی رو  گنالیس  کی 

داشته صفر    مخال   لفهمؤ  𝐾،  آن  گراف  یرو  گنالیس  هیفور  لیاگر تبد

ابتدای طی  قرار گیرند، سیگنال در  ضریب تبدیل فوریه    𝐾  این  اگر  . باشد

 یگراف برا  هیفور  لیتبد   بیضرااندازه  که  گویند. در صورتی  136را هموار 

تقریبا  مقدار  بزرگ،  ژهیو  ریمقاد را  سیگنال  باشند،  داشته  ناچیزی 

شود  باعث میگراف  سیگنال روی    ی برا  یهموار.  ]12[نامندمی  137هموار 

.  ]2[باشد  کیآن نزد  گانی همسا  ریرأ  به مقاد  کی  گنالیکه مقدار س

 
136 Smooth 
137 Approximately Smooth 

برا  یکی ساده  روابط  رئو    گنالیس  یهموار  صی تشخ  یاز  به  نسبت 

 استفاده ازش هیهمسا

(1)  (𝑳𝒙)(𝑖) = ∑ 𝑊𝑖,𝑗[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)],𝑗∈𝒩𝑖
 

  با سایر رئو  همسایه اش و با توجه به یال  أ اختتف یک ر ت کهاس

اگر اختتف بین (  1طبق رابطه )  .]2[کند میمحاسبه    ها میان آندار  وزن 

مقدار   حاصل آن  زیاد باشد،   ،های بین آن دو گره دو سیگنال و وزن یال

تواند به صور  منفی نیز اختتف دو سیگنال، می  .بزرگی خواهد داشت

امکان   بنابراین  و  )باشد  رابطه  در  مقادیری که در عمل جم   ( 1دارد 

شرکت دارند اثر یکدیگر را خنثی کنند و مقدار عبار  کلی، کاهش یابد.  

 ]2[به صور است و  𝑖که تغییرا  محلی در رأ   (2)رابطه 

(2)  ‖𝛻𝑖𝒙‖2 ≔ [∑ 𝑊𝑖,𝑗[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)]
2

𝑗∈𝒩𝑖

]

1
2

. 

به علت غیرمنفی بودن این نقص را برطرف کرده است.  ،   شودتعری  می

با استفاده از این تعری ،    .مقدار حاصل همواره مثبت استماتریس وزن،  

 ش]2[شودبه صور  زیر تعری  می  𝒙از سیگنال   138دیریکله-pرابطه 

(3)  𝑆𝑝(𝒙) =
1

𝑝
∑‖𝛻𝑖𝒙‖2

𝑝

𝑖∈𝜐

=
1

𝑝
∑[∑ 𝑊𝑖,𝑗[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)]

2

𝑗∈𝒩𝑖

]

𝑝
2

.

𝑖∈𝜐

 

𝑝در صورتی   = الپتسین گراف از مرتبه دوج نامیده    𝑆2(𝒙)باشد،    2

 ، یعنی شودمی

(4)  𝑆2(𝒙) =
1

2
∑∑ 𝑊𝑖,𝑗[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)]

2

𝑗∈𝒩𝑖

= ∑ 𝑊𝑖,𝑗[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)]
2

(𝑖,𝑗)∈𝑖∈𝜐

. 

 توان به صور   رابطه را می

(5)  𝑆2(𝒙) = 𝒙
𝑇𝑳𝒙, 

های مجاور گر معیاری از همواری کل سیگنال در گرهنوشت که بیاننیز  

مقدار این عبار  برای یک سیگنال روی گراف بیشتر باشد  است. هرچه  

بیشتر  به گرهدر سیگنال  یتنوع  مربوط  داردهای مجاور  های  و    وجود 

 . ]2[سیگنال ناهموارتری بر روی گراف قرار دارد

138 p-Dirichlet 
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 گراف  ساخت .3

های حسا  قبل از استفاده آن در  داده  سنجیو صحت  سنجینان یاطم

یکی از رویکردهای آسان برای تشخیص   .مهم است  اریبس  ی،ریگمیتصم

بندی هرآنچه در آن ناهنجاری، شناسایی مناطق عادی و سپس دسته

به   ندارد،  قرار  و  داده  عنوانمنطقه  تعری   اما  است.  غیرعادی  های 

بندی بین مناطق مرز  عتوه براین  .تشخیص مناطق عادی سخت است

مشکل خواهد بود. از طرف دیگر رفتار حوزه   معموال  عادی و غیرعادی نیز

 .]4[نباشد موجود  یعادی ممکن است تغییر داشته باشد و الگوی ثابت

شبکه در  بی  هایناهنجاری  خرابی،  حسگر  علت  به  است  ممکن  سیم 

باتری شدن  تماج  یا  حسگر  شکستگی  عملیا   های  یا  و  بیفتد  اتفاق 

که به منظور گمراهی، مقداری اطتعا  اشتباه را   باشدخریبی دشمن  ت

کند. نوع دیگر از ناهنجاری، رویداد  به صور  عمدی به شبکه تزریق می

سوزی است که در اصل هدف طراز شبکه، تشخیص خاصی نظیر آتش

ممکن است   ،در یک شبکه حسگر، یک ناهنجاری  .]13[این رویداد است

ا در یک مکان خاص اتفاق بیفتد. به عبار  بهتر در یک زمان خاص و ی

بازه طول  از  خاص  زمان  یک  تشخیص  هدف  زمانی،  حالت  ی  در 

گیری است که در آن ناهنجاری رخ داده است و در حالت مکانی،  اندازه

 .]13[هدف تشخیص یک نقطه ناهنجار در زمان مورد نظر است

ان و مکان بررسی  در این مقاله تشخیص ناهنجاری در شبکه حسگر در زم

  و داریم  شود ناهنجاری با تاب  ضربه در رأ  مدل مییک  وقوع  شود.  می

(6)  𝜹𝑚(𝑛) = {
1                    𝑚 = 𝑛
0                    𝑚 ≠ 𝑛

  

 ا ب 𝑡در لحظه  𝑚در رأ    𝑎دارای ناهنجاری به مقدار �̃�(𝑡) سیگنال

(7)  𝒙(𝑡) = 𝒙(𝑡) + 𝑎. 𝜹𝑚, 

با پردازش سیگنال روی گراف، به   تشخیص ناهنجاری  درش  شودبیان می

.  مهم استها  علت تاثیر رئو  همسایه، ساخت گراف و مقداردهی یال

ها بر اسا  فاصله اقلیدسی رئو  دهی یالدر بسیاری از مقاال ، وزن

 ماتریس وزن از ]14[ مثت در. ]14و  10و  9[و  ]5-6[است

(8)  
𝑊𝑖𝑗 = 𝑒

−
𝑑𝑖𝑗
2

2𝛼2 , 

پارامتر ثابت است.    αفاصله اقلیدسی بین رئو  و    𝑑که    شودمحاسبه می

، از  دو بُعد طول و عرض جغرافیایی عتوه بر فاصله اقلیدسی در    ]9[در  

به عنوان   استفاده  بُارتفاع  توان مقدار است. همچنین میشده  عد سوج 

 شبه صور  ،ها را از همبستگی آماری سیگنال آن 𝑗و   𝑖بین رئو    یال

(9)  𝜌𝑖𝑗 =
𝔼[(𝑍𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑍𝑗 − 𝜇𝑗)]

√𝔼[(𝑍𝑖 − 𝜇𝑖)
2]𝔼 [(𝑍𝑗 − 𝜇𝑗)

2
]

 , 

امید ریاضی و    𝑖 ،𝔼متغیر تصادفی در رأ   بیانگر     𝑍𝑖کهمقداردهی کرد 

𝜇    میانگین متغیر تصادفی𝑍𝑖  مقدار همبستگی آماری دو رأ   است .𝑖 

میانگین توزی   و تقریب    𝒙  سیگنالمشاهده از  𝑀برای مقادیر محدود    𝑗و  

 ]11[با میانگین عملی، با رابطه ضرایب نیمن پیرسون و به صور 

(10)  𝑟𝑖𝑗|ℴ𝑀 =
∑ (𝑥𝑖

(𝑝)
− �̂�𝑖)(𝑥𝑗

(𝑝)
− �̂�𝑗)

𝑀
𝑝=1

√∑ (𝑥𝑖
(𝑝)
− �̂�𝑖)

2
𝑀
𝑝=1 ∑ (𝑥𝑗

(𝑝)
− �̂�𝑖)

2
𝑀
𝑘=1

 

𝑥𝑖  که  شود معادل می
(𝑝)     مقدار رأ𝑖    در𝑝 اُمین مشاهده ،  μ̂i    میانگین

 است. 𝒙  سیگنالمشاهده ازفضای  ℴ𝑀و   𝑖عملی از کل مشاهدا  رأ  

 ناهنجاری  تشخیص  برای پیشنهادی روش .4

وقوع یک ناهنجاری در یک گراف، باعث تغییراتی در همواری سیگنال  

  ی گی و با استفاده از روابط همسا  یبه صور  محل  د یبا   یناهنجارشود.  می

. روش پیشنهادی در فاز اول وجود ناهنجاری داده شود  صیتشخرئو   

 𝑡در روز  . سیگنال مورد نظر  دهد تشخیص میو در فاز دوج مکان آن را  

روز   𝑘ی  ها. با دما است  𝒙(𝑡−𝑒)  و  𝒙(𝑡)  صور ترتیب به  روز گذشته به    𝑒و  

شود. به ازای ( استخراج می2بردار تغییرا  محلی از رابطه )  𝑘گذشته،  

در نظر گرفتن حد آستانه    ا ب  𝒙(𝑡)غییرا  محلی سیگنال   ، ضریب تأر  هر

λ،  زرگترین ضریب تغییرا  محلی در  با ب𝑘    روز گذشته (𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑛)  )

 به ازای حداقل یک رأ ، رابطه اگرحال شود، مقایسه می

(11)  𝐿𝑉(𝑛) > 𝜆. 𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑛) 

 است. در سیگنال روی گراف به معنای وجود ناهنجاری   ،باشدبرقرار 

  ، (2رابطه )   براسا   شود.میمکان ناهنجاری تشخیص داده    ،در فاز دوج

رئو  با درجه بزرگتر، مقادیر بیشتری خواهد داشت و  تغییرا  محلی  

آن داردبا مجذور مجموع وزن،  مقدار  رابطه مستقیم  الزج   . ها  بنابراین 

جذور درجه آن رأ  هر رأ  با تقسیم بر م  است ضریب تغییرا  محلی

های مناسب، مجموعه ای از رئو   . با تعری  آستانه((𝑳𝑽𝑛نرمالیزه شود

هم مقایسه و بزرگترین مقدار به    کنند، با( صدق می11که در رابطه )

مراحل تشخیص و   1شود. الگوریتم  عنوان ناهنجاری تشخیص داده می

 دهد. یابی سیگنال ناهنجار را شرز میمکان
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ناهنجاری  وقوع یک  یابی  ش تشخیص و مکان 1الگوریتم  

گراف 𝐺  ورودیش  = (𝜐,𝑾)  ،𝒙(𝑡) = [𝑥(0), 𝑥(1), … , 𝑥(𝑁 − 1)]𝑇 ،
𝒙(𝑡−𝑒) , e = 1,… , k 

ش تشخیص و تعیین مکان گره دارای ناهنجاری خروجی  

ازای به  محلی  تغییرا   بردار  تشکیل  اولش  𝒙(𝑡)  بردار  گاج  و     k بردار    

𝒙(𝑡−𝑒)تغییرا  محلی به ازای   ( 2با استفاده از رابطه )     

k گاج دوجش انتخاب بزرگترین ضریب تغییرا  محلی از   بردار به ازای هر    

 𝑳𝑽𝑚𝑎𝑥 رأ  به عنوان بردار

λگاج سوجش تعیین آستانه   به صور  تجربی   

چهارجش رأ   گاج  یک  در  حداقل  𝐿𝑉(𝑛)   اگر  > 𝜆. 𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑛) رقرار  ب

اشد، ب 𝒙(𝑡) شود، در غیر این  دارای ناهنجاری بوده و گاج بعدی اجرا می   

 صور  سیگنال بدون ناهنجاری است. 

𝐿𝑉(𝑛)گاج پنجمش تقسیم ضریب   هر رأ  بر مجذور درجه آن رأ  به   

)عنوان تغییرا  محلی نرمالیزه 𝐿𝑉𝑛(𝑛)) 

 به عنوان رأ  ناهنجار ∗𝑚 گاج ششمش انتخاب رأ   
𝑚∗ = argmax

𝑚∈𝜐
{𝐿𝑉𝒏|∃ 𝐿𝑉(𝑛) > λ × 𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑛)} 

 سازیشبیه .5

یابی  سازی برای ساخت گراف و تشخیص و مکاندر این قسمت، شبیه

اجرا شده است. ابتدا برای ساخت   139افزار پایتونناهنجاری در محیط نرج

موقعیت   از   150گراف،  آمریکا  متحده  ایاال   در  هواشناسی  ایستگاه 

ماتریس اولیه وزن ساخته  (  8استخراج شد و با استفاده از رابطه )  ]15[

یال بهبود گراف،  برای  ارتفاع  شد.  اختتف  با  رأ  مجاور  بین دو  های 

استفاده از   . همچنین با140د متر، صفر در نظر گرفته ش  1500بیشتر از  

در حالت استفاده    (10پیشین هر حسگر در رابطه ) همبستگی اطتعا 

و در انتها   ساخته شددیگری    ، ماتریس وزنهای بدون ناهنجاریاز داده

حاصل ضرب هردو ماتریس به عنوان ماتریس وزن برای ساخت گراف 

ترین نزدیک    𝑙مبنی بر حداکثر  ]5[مشابه شرط موجود در    استفاده شد. 

عدد   از  رأ   هر  درجه  بودن  کوچکتر  شرط  گراف   7همسایه،  به  نیز 

شکل   شد.  اضافه  شده  روز   1ساخته  دمای  با  شده  ساخته  گراف  آ. 

سیگنال بر حسب مقادیر ویژه  . اندازه طی   ب  1و شکل    12/09/2003

می نشان  را  روز  همان  در  همانگراف  دردهد.  که   .ب  1شکل    طور 

 های تقریبا هموار هستند. های واقعی دما، دادهشود، سیگنالمیمشاهده  
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 آ

 

 ب

های هواشناسی با دمای روز  آ.گراف از موقعیت ایستگاه   1شکل  

ب.طی  سیگنال در همان  بر حسب فارنهایت  بر روی گراف    2003/ 09/ 12

  روز.

از مجموعه  از دماهای سه روز قبل،  برای آستانه مناسب،  بزرگترین ای 

شود. در نظر گرفته می هر رأ    اندازه از ضرایب تغییرا  محلی به ازای

تغییرا  محلی محاسبه می  نیز ضریب  نظر  روز مورد  شود. طبق برای 

که یکی از ضرایب، بزرگتر از حاصلضرب حدود  ، در صورتی1الگوریتم  

عنوان   به  روز  آن  باشد،  گذشته  روزهای  محلی  تغییرا   و  آستانه 

میناهنج داده  تشخیص  میاری  نرمالیزه  ضرایب  سپس  و  شود.  شوند 

از بین ضرایب   بزرگتر از حدود آستانه به عنوان    𝑳𝑽بزرگترین ضریب 

 شود. رأ  ناهنجار انتخاب می

روز تماج سال انتخاب شده است. میانگین دمایی    360اطتعا  دمایی  

ه دما به ترتیب درجه فارنهایت و کمینه و بیشین  53در تماج روزها تقریبا  

. برنامه برای این اطتعا   ]16[درجه فارنهایت است  105/ 8و    -9/19

مکان با توزی  یکنواخت گسسته،  تصادفی    انتخابدمایی و برای حاال   

 یابد. درجه سانتی گراد کاهش می 6متر ارتفاع ، دمای هوا  1000به ازای هر  140
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مرتبه برای   100،000حالت مختل (  360×150روزها، )  ناهنجاری و

ناهنجاری    4 مختل   برای    20،  15،  10،  5مقدار  شد.  مقایسه اجرا 

شود. الگوریتم تشخیص، از معیار منحنی مشخصه عملکرد استفاده می

در    142و نرخ مثبت کاخب  141این منحنی نسبت بین نرخ مثبت صحیح

به عبار  بهتر نرخ مثبت صحیح، میزان است.  های مختل   سطوز آستانه 

که نرخ در حالی  ،تشخیص درست ناهنجاری به عنوان ناهنجاری است

خ تشخیص روزهای عادی به عنوان روز دارای ناهنجاری مثبت کاخب، نر

روش  ]17[است با  تشخیص  برای  پیشنهادی  الگوریتم   ]10[و    ]5[. 

شکل   صور   به  نتایج  است.  شده  پیشنهادی   2مقایسه  روش  است. 

در   موجود  روش  به  نسبت  بهتری  ضعی   ]5[عملکرد  عملکرد  تری و 

به   روش    ]10[نسبت  این  حسن  بدارد.  مقایسه  سادگی    ]10[ا  در 

های متعامد و یکه حاصل از تجزیه ماتریس  محاسبا  و عدج نیاز به پایه

گراف در  که  است  قسمتالپتسین  از  یکی  حجیم،  اساسی  های  های 

قرارگیری   یابیمکاننتایج عملکرد    1شود. جدول  محاسبا  محسوب می

ردی  اول در حالت وجود دهد.  را ارائه میپس از تشخیص  ناهنجاری  

دوج  ی ردی   و  ناهنجاری  دامنه ک  با  ناهنجاری  دو  وجود  حالت  برای 

  یکسان است.

مختل     یابیمکان درصد    :1جدول   مقادیر  در  پیشنهادی  روش  یک  صحیح 

 ناهنجاریش  

 مقدار ناهنجاری 5 10 15 20

58 /0  4 /0  1 /0  01 /0  درصد تشخیص یک ناهنجاری  

68 /0  30 /0  03 /0 ناهنجاری درصد تشخیص دو  0   

 

 آ

 
141 True Positive Rate (TPR) 

 

 ب

 

 پ

 

  

پ   a=10ب    a=5ش منحنی مشخصه عمکرد با مقادیر مختل . آ  2شکل  

a=15   a=20 . 

 گیری نتیجه .6

از تغییرا  محلی   استفاده  با  پیشنهادی  به بررسی روش  این مقاله  در 

شبکه  در  ناهنجاری  تشخیص  از برای  ابتدا  شد.  پرداخته  حسگر  های 

و   اقلیدسی حسگرها  دادهفواصل  پیشین، گراف روابط همبستگی  های 

سپس با پردازش سیگنال روی گراف، معیار تغییرا  محلی    ، ساخته شد

شد. روش   ناهنجاری انجاجیابی  آن تشخیص و مکانکه با  تعری  شد  

142 False Positive Rate (FPR) 
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پیشنهادی بدون نیاز به تجزیه گراف و با داشتن حجم محاسباتی کمتر 

روش  به  دارای  نسبت  مشابه،  و  های  تشخیص  در  قبولی  قابل  عملکرد 
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 تسال 3پذیرجدید برای سیستم تصویربرداری مغناطیسی طراحی کویل رادیو فرکانسی انعطاف
 1ندا جوادی

   تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه دانشکده مهندسی برق 1

 تهران، ایران 

 Neda.javadi@sru.ac.ir 

   2فاطمه گران قراخیلی
   ییرجا   دیشه دبیر تیبرق، دانشگاه ترب   یانشکده مهندسانشیار دد 2

 تهران، ایران 

 F.geran@sru.ac.ir 
-رادیویی انعطاف  دریافت فرکانس در این مقاله یک کویل  —چکیده

تست ارائه    3ذیر برای کاربرد در سیستم تصویربرداری تشدید مغناطیسی  پ

از  شده  با    19است. کویل  متر تشکیل شده و به طور  سانتی  2قطر  حلقه 

شده  متصل  هم  به  قطر  سری  با  دایروی  حلقه  یک  نهایت  در  که    12اند 

میسانتی ایجاد  خازنمتر  توزی شود.  از  های  کویل  حلقه  در  موجود  شده 

کاری به مقدار کمینه  خازن اینتردیجیتال است به همین جهت میزان لحیم

سازد.  پذیر هموار میوی زیرالیه انعطافسازی کویل را بر ررسیده و پیاده

پهنای باند  مگاهرتز نوسان نموده و    127/ 7کویل پیشنهادی در فرکانس  

عمق  84/3 در  مغناطیسی  میدان  همگنی  همچنین  دارد.  های  مگاهرتز 

شود. بیشینه نرخ جذب ویژه هم  سازی مشاهده میمختل  بافت در شبیه

لوگرج است که در محدوده ایمن  وا  بر کی  0/ 734گرج از ماده    10برای  

 قرار دارد. 

  خازن اینتردیجیتال، تصویربرداری تشدید مغناطیسی،     —واژه  کلید

 پذیر. ای فرکانس رادیویی، کویل انعطاف کویل چندحلقه

 مقدمه  -1

مغناطیسی تشدید  تصویربرداری  فن  (MRI)  143روش  وری آیک 

که   است  غیرتهاجمی  میتصویربرداری  آن  کمک  تصاویر توان  با 

تولید  - 3آناتومی   جزئیا   با  تشخیص   نمودبعدی  برای  اغلب  که 

پایش   و  پزشکان  درمان  دوره  بیماری  قرار   برداریبهرهمورد  توسط 

تصویربرداریمی روش  این  آهن  گیرد.  یک  میدان از  تولید  برای  ربا 

به همراه   (RF)کننده سیگنال رادیویی  مغناطیسی ثابت، یک تولید  

دریافت و یک سیستکویل ارسال و  رادیویی  م کامپیوتری های موج 

-جهت تولید تصویر تشکیل شده است. این روش تصویربرداری را این

قوی در   ثابت ، میدان مغناطیسیرباآهن توان توضیح داد کهگونه می

 راستا همموجب    کند کهتولید می )محل قرارگیری بیمار(    MRIقفسه  

این بدن با  های  بافتموجود در    هایگشتاور مغناطیسی پروتون  شدن

می  مغناطیسی  میدان سپس  ثابت  با شود.  رادیویی  موج  پالس  یک 

و   معین  زمانی  با رال)فرکانس    مشخص  فرکانسطول  متناسب  مور 

. موج شودمیبیمار ارسال  به  آب موجود در بافت(  پروتون هیدروژن  

 های یاد شده،تونوشود که گشتاور پرسبب می  رادیویی اشاره شده،

 
143 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

 .دنقرار گیر  ثابتداده و عمود بر میدان مغناطیسی    موقت  تغییر جهت

معین،   زمانی  طول  در  رادیویی  موج  نمودن  غیرفعال  گشتاور با 

پروتون برمیها  مغناطیسی  خود  اولیه  حالت  همبه  در  و  ین گردند 

فرکانس با موج رادیویی ارسالی، ساط  مرحله یک موج رادیویی، هم

. میزان موج رادیویی ساط  معروف است MRشود که به سیگنال می

  ها با میدان مغناطیسی برای تراز مجدد پروتونشده و مد  زمان الزج  

به وابسته  مولکول  ثابت  شیمیایی  ماهیت  و  است.هامحیط  بافت   ی 

با  های  کویل کامپیوتری  سیستم  همراه  به  رادیویی  موج  دریافت 

و رادیویی  گیریاندازه  آشکارسازی  موج  مد  و  شده    ساط   میزان 

الزج   پزشکان زمان  به  گشتاورها،  اولیه  تراز  حالت  به  برگشت  برای 

 را تشخیص دهند.بین انواع مختل  بافت ها  کنند که تفاو کمک می 

دریاافات باه عنوان رابط بین    توان گفات کاه کویالباا توصااای  فوق می

 سایساتم   ترین اجزااز مهمیکی    ،و نمونه تصاویربرداری  MRI  اساکنر

که عملکردش بر روی چگونگی کیفیت تصاویر بسایار تاثیرگذار   اسات

نسبت سیگنال   داشتن  کیفیت عالی،. برای داشتن یک تصویر با  است

البته  ضاروری اسات. در خروجی کویل دریافت    (SNR)  باال 144به نویز

الزج اسات که یادآوری شاود نویز ظاهر شاده در خروجی کویل شاامل  

نویز تولیدی از خود کویل و نویز تولیدی از بافت اسات. برای افزایش  

ساایگنال به نویز سااه رویکرد )ال ( افزایش میدان مغناطیساای ثابت  

های بازساازی ی روشساازساازی کویل دریافت )ج( بهینه)ب( بهینه

ساااازی کویل  که در این مقاله رویکرد بهینه  [1 تصاااویر وجود دارد 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

  سااازی کویل دریافت، سااه روش کاهش حال با انتخاب رویکرد بهینه

پاذیر برای ای و انعطاافی کویال و اساااتفااده از کویال صااافحاهانادازه

اما    [3-1 افزایش ساایگنال به نویز در مراج  معرفی شااده اساات  

  [4 چون اساتفاده از ابررسااناها در سااخت کویل  های دیگر همروش

در واق  با کاهش اندازه هم وجود دارد که موضاوع بحث مقاله نیست. 

پاذیر نمودن آن، هم تزویج بین کویال و  ای و انعطاافکویال و صااافحاه

نمونه بافت افزایش یافته و هم نویز تولید شاده توساط بافت و کویل  

شاود که نهایتا هر ساه روش منجر به افزایش سایگنال به نویز کم می

144 Signal to Noise Ratio 
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یگنال  شاود. کوچک نمودن اندازه کویل عتوه بر مزیت افزایش سامی

تر نموناه تر در ساااطح کم اماا عمق بیشباه نویز تولیاد میادان همگن

تواند در تصاااویربرداری مناطق کوچک با عمق  نماید که میبافت می

توان گفات باه عباارتی می.  [1 نفوخ زیااد مورد اساااتفااده قرار گیرد  

منطقه تصاویربرداری در کویل کوچک کم    (FOV)  145ی دیدمحدوده

چون اساات و در کاربردهای آناتومی با سااطح وساای  و عمق کم، هم

مغز و زانو، مناسااب نیساات. برای غلبه بر این مشااکل، اسااتفاده از 

که به طور ای پیشانهاد شاده اسات های کوچک ساطحی آرایهکویل

این نوع اتصاال عتوه بر    .[6   [5   [1 شاوند  میمتصال   به هم  یمواز

فراهم  را  داشاااتن مزایاای کویال کوچاک، محادوده دیاد منااسااابی  

  نیب تزویجاز جمله    ییهاچالش  یاهیآرا لیسااخت کو  یول.  ساازدمی

هاا وجود دارد باه  بین آن مادار اتصاااال منااسااابچگونگی  و    هااکویال

 نه یمسااتلزج هز ترشیب یکیالکتر  یداشااتن اجزا لیبه دل طوری که

  [3 در   .کنندمی اشاغال یترشیب یفضااو  هساتند   یسااخت باالتر

. بادین صاااور  کاه ارائاه شاااد  (MLC)  146ایچناد حلقاه  ایاده کویال

تر را گیرند و کویل بزرگچندین کویل به صور  سری با هم قرار می

ای کاه مساااتقال از هم  هاای آرایاهدهناد، برختف کویالتشاااکیال می

ها با هم جم  ها، نویز خود حلقههسااتند. به دلیل سااری بودن کویل

شااود. عتوه بر این به موجب کاهش نویز کلی میشااده و همین امر 

دریافت شاااده افرایش    MRسااایگنالدلیل کاهش اندازه هر حلقه، 

ای در ساایگنال به نویز کویل  متحظهبهبود قابل  یافته که در نهایت  

وجود آمده اسات. سااختار پیشانهادی مقاله یاد شاده بر روی زیرالیه به

زیرالیه توان از میساااازی شاااده اسااات در حالی که ساااخت پیاده

اساااتفااده نمود تاا کویال را همانعطااف شاااکال منطقاه مورد پاذیر 

تصاویربرداری درآورد و آن را تا حد ممکن به ساطح نزدیک نمود و به 

به طور مختصار،  1تر سایگنال به نویز دسات یافت. شاکل بهبود بیش

رویکردهای افزایش سایگنال به نویز را به همراه مزیت و معایب روش 

 ن کرده است.بیا

 از یک حلقه سیم و خازن   MRIدانیم کویل سنتی گونه که میهمان

 
145 Field of view 
146 Multi-Loop coil 

 

  MRIرویکردهای افزایش سیگنال به نویز در  :1شکل 

مگاهرتز   100تا بتواند در محدوده فرکانس    [1 تشاکیل شاده اسات  

( به حالت تشاادید  MRIمگاهرتز )بسااته به شااد  میدان  300تا  

درآید. واضاح اسات برای کاهش اندازه کویل الزج اسات از یک خازن 

ر کااربرد ماد نظر، برای کااهش نرخ انرژی بزرگ اساااتفااده کرد. اماا د

برداری  تر در منطقه تصااویرو تولید میدان یکنواخت  (SAR)  147ویژه

. در  [7 کنند  از چند خازن سری به جای یک خازن تنها استفاده می

شاود که کار را کاری در سااختار پدیدار مینتیجه تعداد زیادی لحیم

که   نجاآاز سااازد.  پذیر مشااکل میسااازی با زیرالیه انعطافدر پیاده

کاری تشاکیل شاده  از چندین خازن لحیم  [3 سااختار ارائه شاده در 

پذیر تقریبا  ساازی مساتقیم سااختار بر روی زیرالیه انعطافاسات پیاده

غیرممکن اساات. در این مقاله با ایده جایگذاری خازن اینتردیجیتال 

پاذیر کویال هموار شاااده  ساااازی انعطااف، پیاادهSMDباه جاای خاازن 

حلقه یای کویل ساطحی و چنداتماج مز طرز تقریبااین ارائه با  اسات. 

ساری حفظ مانده و میزان سایگنال به نویز نسابت به سااختار قبلی  

 یابد.افزایش می

این مقاله در چهار بخش تنظیم شاده اسات. در بخش دوج، سااختار  

شاود. در بخش ساوج،  پیشانهادی معرفی و مراحل طراحی آن بیان می

سااازی و تفساایر عملکرد ساااختار پیشاانهادی به طور دقیق شاابیه

 گیری در بخش چهارج آمده است.شود و در نهایت نتیجهمی

147 Specific absorption rate  
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تی و مدل مداری آن : نمایش کویل سن2شکل   

 پیشنهادی کویل ساختار معرفی -2

  MRIیک کویل سانتی و مدار معادل آن را برای سایساتم   2شاکل 

دهد. میزان خازن این کویل وابسته به شعاع، شد  میدان نشااان می

مغنااطیسااای ثاابات و نوع اتمی اسااات کاه از خااصااایات گشاااتااور  

امترهای ناج  شااود. پاراش در تصااویربرداری اسااتفاده میمغناطیساای

ه، تعیین کنناده فرکاانس الرمور پروتون عنصاااری اسااات کاه از دبر

برداری شاود. برای بهرهآن در تصاویربرداری اساتفاده می  MRخواص  

از این خاصاایت الزج اساات که فرکانس ارسااال موج رادیویی اسااکنر 

MR  برابر با فرکانس الرمور باشدش 
 𝜔0 =
𝛾𝐵0                                                                                 (1         )  

شااود و به طور نمونه ضااریب ژیرومغناطیس هسااته نامیده می  γکه 

𝛾مقدار  2𝜋⁄    برای هساته هیدروژن )که در تصاویربرداری بدن از آن

با انتخاب   مگاهرتز در تساات اساات. 58/42شااود( برابر اسااتفاده می

مگاهرتز خواهد  7/127سه تست، فرکانس الرمور برابر   MRIسیستم  

بود. حال با انتخاب شاعاع دلخواه، میزان سال  حلقه محاسابه )شاکل 

𝜔0ال ( و ساپس با اساتفاده از رابطه  -2 = 1 √𝐿𝐶⁄    خازن مورد نیاز

شااود. به دلیل لزوج ایجاد میدان مغناطیساای همگن و  محاساابه می

انرژی ویژه در محل تصاااویربرداری، خازن به طور کاهش نرخ جذب 

. با  [7 گیرد  )ال (، در حلقه قرار می-3توزی  شاااده، مطابق شاااکل 

 (𝑤)متر و پهناای هاادی  ساااانتی  12کویال برابر باا    (𝐷)انتخااب قطر 

گیرد. ساااپس با ایده ارائه  متر، طرز اولیه شاااکل میمیلی 2برابر با  

𝑑حلقه کوچک ساری با قطر   19به صاور     [3 شاده در   = 2 𝑐𝑚  ،

آیاد. چگونگی انتخااب )ب(، درمی-3نشاااان داده شاااده در شاااکال  

 قطرهای کویل با توجه به عمق نفوخ تصااویربرداری در بافت بدن، به 

توضیح داده شااااااده است. ساختار نهایی ارائه    [7,  3 طور کامل در 

و ثابت   مترمیلی8/0به ضاخاماااااااااات    FR4شاده بر روی زیرالیه 

پذیری دارد.  شاود که قابلیت انعطافساازی میپیاده 3/4الکتریک  دی

  11)ب(،  -3مطابااق شکل  

 

)الف( کویل تک حلقه با خازن توزیع شده )ب( کویل چند حلقه با   :3شکل 

 خازن توزیع شده 

خازن در طرز پیشااانهادی مورد نیاز اسااات که با توجه به فرکانس  

پیکوفاراد محاسبه شده است. در طاااااارز جدید ارائه    33مورد نظر 

روی   SMDکویل از خازن پذیری  شاده در مقاله حاضار، برای انعطاف

کاری اجتناب شاده و به جای آن از خازن اینتردیجیتال حلقه و لحیم

اسااتفاده شااده اساات. البته خازن تطبیق و دو خازن یکسااان که در 

اند و نیاز به باقی مانده  SMDچنان  مسااایر خط تغذیه قرار دارند هم

دارناد.  لحیم چنادحلقاهشاااماای  کااری  کویال  خاازن کلی  باا  ای 

 .)ال ( نشان داده شده است-4یجیتال در شکل اینترد

 )الف( خازن اینتردیجیتال 

)ب( نشاان -4نمونه خازن اینتردیجیتال به همراه ابعاد آن در شاکل 

  روابط داده شادهمقدار معادل خازن اینتردیجیتال از  داده شاده اسات. 

 ش[8  شودمحاسبه می  (2)

𝐶(𝑝𝐹) = 𝑟𝑒10
−3

18𝜋

𝐾(𝑘)

𝐾′(𝑘)
 (𝑛 − 1)𝑙𝐼𝐷𝐶 (2                                   )  

 برابر است باش  𝑘که 

𝑘 = 𝑡𝑎𝑛2 (
𝑎𝜋

4𝑏
) , 𝑎 =

𝑤

2
 𝑎𝑛𝑑 𝑏 =

𝑤+𝑔

2
(3                                )  

پهناا    𝑤،  تعاداد  𝑁  ،طول  𝑙𝐼𝐷𝐶، الکتریاک موثر زیرالیاهثاابات دی  휀𝑟𝑒کاه  

های بیضوی  انتگرال ′𝐾  و  K های خازن اسات.انگشاتفاصاله بین  𝑔و  

 هستند.  

ها بر  تعداد، عرض و فاصااله بین انگشااتگونه که واضااح اساات همان

هر کاداج بااعاث    تغییرباه طوری کاه    ،ظرفیات معاادل خاازن تااثیر دارناد

جا باید برای تحقق خازن حال در اینشاااود.  ظرفیت خازن می تغییر

درون طول عمودی خازن ای عمل شااود که پیکوفارادی به گونه 33

ی درون هاایکنواختی میادانحلقاه را تحات تااثیر چنادان قرار نادهاد تاا  

مورد ابعااد خاازن اینتردیجیتاال    بمااناد.  باه قو  خود بااقی  حلقاه

اسات. البته الزج به خکر اسات که در   همدآ  )ب(-4در شاکل اساتفاده  
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 سنتز خازن 

 
)ب(   اینتردیجیتالتوزی  شده  هایبا خازن ایحلقه کویل چند()ال  : 4 شکل

 نمایش خازن اینتردیجیتال 

 سازیابعاد و بهینه( از بررسی پارامتری 2عتوه بر استفاده از رابطه )

برای دساتیابی به هم اساتفاده شاده اسات.   CSTافزار تماج موج نرج

  1متر و عرض میلی 5/2ای به شاااعاع  های حلقهتطبیق بهتر از زائده

این   دهد کهمی نتایج نشاان چنین. هماساتفاده شاده اساتمتر  میلی

و  درون حلقاه  میادان مغنااطیسااای    تر شااادنهاا موجاب همگنزائاده

 اند.ضریب انعکا  برگشتی طرز شدهپهنای باند   تر شدنکباری

 نتایج  و سازیشبیه -3

چندحلقه شده  ارائه  در  کویل  اینتردیجیتال  با خازن   افزارنرمای 

ترسیم و با تحریک توسط کابل   CST Studio Suite 2019  موج تمام

سازی انجام شد. دلیل اهم، در حوزه فرکانس شبیه  50کواکسیال  

جای حوزه زمان، عملکرد بهتر آن نسبت انتخاب حوزه فرکانس به

-. اولین نتیجه بررسی شده از شبیه [9]به حوزه زمان بوده است  

اش در ازی، پارامتر ضریب برگشتی کویل بوده است که نتیجهس

گونه که مشخص است کویل در فرکانس آمده است. همان  5شکل  

مگاهرتز نوسان نموده و دارای ضریب برگشتی برابر   7/127

 مگاهرتز است.   84/3باند دسیبل و پهنای  -15/34با 

از پارامترهای دیگر عملکردی کویل محاسبه میدان مغناطیسی 

های مختلف بافت است تا هم میزان همگنی میدان و هم در عمق

میدان    6میزان عمق نفوذ تصویربرداری مشخص گردد. شکل  

𝐵−  متر از بافت  میلی  5/16و    11/ 5،  5/6،  5/1های  را در عمق

 کنیم.ها مشاهده میهمگنی مناسب در را در شکلدهد. نشان می

نرخ جذب ویژه بافت است. پارامتر دیگر عملکردی کویل میزان  

رادیویی  سیگنال  شده  جذب  توان  دهنده  نشان  ویژه  جذب  نرخ 

شود و مقدار آن باید توسط بافت است که موجب گرم شدن آن می

بین استانداردهای  مجاز  و  ایمن  محدوده  باشدر  نتیجه المللی  د. 

دهد که بیشینه نرخ آمده است نشان می 7سازی که در شکل شبیه

وات بر کیلوگرم   734/0گرم از بافت برابر    10برای    جذب ویژه

  درصدی دارد.   12/64بهبودی    [3]است که نسبت به کویل مشابه  

 

ضريب بازگشتی کويل پيشنهادی: 5 شکل  

 

 بافت مختل    عمق درون فانتوج در  −𝐵میدان   :6شکل 

 

 

 توزیع نرخ جذب ویژه کویل در بافت  :7شکل 
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 گیری نتیجه -4

های کوچک سری به همراه ای با حلقهدر اين مقاله، کويل چندحلقه 

خازن اينترديجيتال توزيع شده، ارائه شده است. طرح پيشنهادی 

چون اندازه کوچک، به دليل دارا بودن چندين خاصيت توامان هم

اری بسيار نزديک شده پذيری به سطح تصويربردقابليت انعطاف

افزايش   MRو به همين دليل هم نويز دريافتی کاهش و هم سيگنال  

يابد که نهايتا منجر به افزايش سيگنال به نويز و کيفيت تصوير  می

مگاهرتز نوسان نموده و پهنای   7/127شود. کويل در فرکانس  می

 درصد است. 3باند نسبی آن 
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Abstract—This paper propose a new miniaturized antenna that 

covering the industrial scientific medical (ISM) band 2.4-2.483.5  

GHz. The antenna consists of a rectangular patch with coaxial feed 

and Y slot. The compact size of the proposed antenna is 8 × 8 × 

1.27 𝒎𝒎𝟑. In the proposed antenna, simulated bandwidth is about 

160 MHz. The result was verified by CST software in a three-layer 

phantom and human tissues (skin, muscle, stomach, small 

intestine, and colon). For safety consideration the SAR analysis of 

the antenna configuration has been studied. The designed 

implantable microstrip patch antenna (MPA) features has been 

compared with previously reported implantable antennas. 

 Keywords— Implantable antenna, microstrip patch antenna 

(MPA), industrial, scientific, and medical (ISM) band. 

1.  Introduction  

Various applications and emerging technologies for 

implantable medical devices (IMDs) have experienced 

enormous development over the last decade and has been 

increasingly studied [1]. An antenna is an important 

component of any wireless IMDs and plays a significant 

role in this devices and recently become a popular subject 

of research. An overview of the problems and 

challenges we face in design of implantable 

antennas have presented and schematic diagram for 

numerical simulations, experimental investigations and 

characterizations for biomedical applications have 

suggested [2-5]. Important points that should be 

considered in the design of implantable antenna are: small 

size, biocompatibility, acceptable gain, operating 

bandwidth, high efficiency, low Specific Absorption Rate 

(SAR) and safety considerations [6]. Different frequency 

bands are approved for IMDs.  IEEE 802.15.6 supports 

various frequency bands, including medical implant 

communication service (MICS) 401-406 MHz, wireless 

medical telemetry services (WMTS) with 420-450 MHz 

and 863-870 MHz frequencies  and industrial, Scientific 

and Medical (ISM) 433-434.8 MHz, 902-928 MHz, 2.4-

2.483.5 GHz and 5.725-5.875 GHz [7]. 

Recent studies on implant antennas can be mentioned in 

the following. A miniaturized implantable antenna 

systems for scalp implantation and intracranial pressure 

(ICP) is presented [8]. The proposed antenna with slotless 

and vialess ground plane, exhibit dual-band 

characteristics on the ISM bands (915 MHz and 2450 

MHz) and integrated with the microelectronic 

components for depth-based(e.g., heart, stomach, colon, 

intestine) and surface-based implantation scenarios. The 

published article in the year of 2020, a dual-circular-

polarized wideband conformal endoscopic antenna is 

designed at the MICS band (402 MHz) and ISM bands 

(915 MHz, and 2.4 GHz) [9]. The meandered antenna is 

wrapped inside the standard capsule and simulated in 

heterogeneous environment and integration with 

electronic components. A research team from Department 

of Biomedical Engineering, Hanyang University, Seoul 

have published an implantable antenna for scalp 

implantation and leadless pacemaker systems [10]. The 

spiral-shaped antenna with vialess and hook-shaped slot 

in the ground plane has multi bands: MICS (402–405 

MHz), ISM (433.1–434.8 MHz and 2400–2483.5 MHz), 

and midfield (1520–1693 MHz). Another article from this 

team was published in 2018 [11]. In this paper, a 

miniaturized triple band implantable antenna which 

operates at the ISM band (902–928 MHz, 2400–2483.5 

MHz) and the midfield band (1824–1980 MHz) is 

presented. Antenna integrated system has two 

architecture, a capsule type for deep tissue implantation 

and a flat type for skin implantation. Also meandered 

patch, insertion of shorting pin, high dielectric substrate/ 

superstrate and open end ground slot are used for size 

reduction and bandwidth enhancement.  

Two pairs of triangular and rectangular compact 

microstrip antennas were introduced for a dual-unit 

retinal prosthesis operating at two frequencies of 1.45 

mailto:prezaei@semnan.ac.ir
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GHz and 2.45 GHz [12]. Triangular antennas loaded by a 

shorting pin and curve slits along lateral sides were 

simulated inside a sphere with the dielectric properties of 

human eye and fabricated antenna evaluated in eye 

phantom. Unlike other articles these antenna components 

are not encapsulated in biocompatible material such as 

Alumina (𝐴𝑙2𝑂3, 휀𝑟= 9.8) to avoid direct contact with the 

human tissue. In an article, authors have proposed a 

flower-shape radiating patch that included a shorting pin 

and open-ended slots in the ground plane. Dual-band 

(902–928 MHz and 2.4–2.4835 GHz) antenna printed on 

the Rogers ULTRALAM liquid crystalline polymer. This 

flexible and biocompatible material with 0.1mm 

thickness is used as both the substrate and superstrate 

[13]. In reference [14], an antenna consists of a 

rectangular loop, an asymmetric U-shaped strip, and a 

protruding L-shaped stub is designed for ingestible 

wireless capsule endoscope (WCE) systems at ISM band 

(2.4–2.48 GHz) with circular polarization (CP). The 

broadband conformal antenna is fed by asymmetric 

coplanar waveguide (CPW) and was placed in the center 

of the muscle model, stomach, small intestine and colon.  

Antennas can be designed and presented in various 

shapes. Like the above references, they can be 

rectangular or triangular with meandered or spiral patch 

and sometimes are circular or annular-ring. A circular 

implantable antenna with a radius of 10 mm that 

operates at the MICS band (402-405 MHz) and ISM band 

(2400-2483.5 MHz) with linear polarization, via hole, 

open-ended slots in the ground plane and a superstrate 

is presented in [15]. In reference [16], a circular patch 

antenna with wide axial ratio bandwidth working at 915 

MHz ISM band has been studied. In another letter [17], a 

circular-shaped CP annular-ring antenna at ISM band 

(2.4–2.48 GHz) is proposed.  

A flexible circular ring slot antenna with wideband 

characteristics with CPW-fed and ISM frequency band is 

presented [18].  A 2 × 2 array of metamaterial unit cell 

with Epsilon Very Large (EVL) property has been used for 

3 dB gain enhancement. By employing four C-shaped 

slots and a complementary split-ring resonator (CSRR) a 

miniaturized CP implantable antenna, operating in the 

ISM band (2.40–2.48 GHz), is designed [19].  

In this paper, a miniaturized and simple biocompatible 

antenna has been introduced that is suitable for scalp 

implantation systems and other medical application at 

the Industrial, Scientific, and Medical band and operating 

frequency of 2.45 GHz.  

Antenna has been designed in appropriate dimensions that has 
the characteristics of an implant antenna compared to previous 
works. In Sect. 2, the design procedure and structure of the 
antenna has been discussed and performance of the implanted 
antennas in different tissue models was checked. In Sect. 3, 
results are discussed and to ensure user safety, specific 
absorption rate (SAR) is computed. Eventually, the antenna 
performance parameters are calculated and compared with the 
other works. 

2.  DESIGN OF IMPLANTABLE ANTENNA 

In the present study an implantable patch antenna is 

designed to operate in the ISM band, from 2.4 to 2.48 

GHz, for biomedical applications. Antenna is embedded 

in the human body, in which the electromagnetic 

environment is totally different from free space.  

A. Antenna Structure 

Fig. 1 shows the geometrical structure of the designed 
antenna, which has a square-shaped patch and two Y slots. Table 
I presents the detailed parameters of the proposed patch. Both 
the substrate and the superstrate are made of Rogers RO6010 (휀𝑟 
= 10.2, tanδ = 0.0023) with a thickness of 0.635 mm. A 0.1 mm 
thick biocompatible ceramic alumina (Al2O3, 휀𝑟= 9.8, tan δ = 
0.008) is used for encapsulation to avoid shorting and direct 
contact of the antenna with the surrounding human tissues. The 
conventional patch with 8 x 8 mm size has high resonant 
frequency about 5.15 GHz (case1). In order to lower the 
resonant frequency, two Y slots are embedded. The resonance 
frequency decreases and shifts from 5.15 GHz to 4.08 GHz 
which is still much higher than 2.4 GHz (case2). Then a shorting 
pin with diameter of 0.5 mm is used and resonant frequency 
decrease to 2.42 GHz (case3). The proposed antenna is fed 
through a 50-Ω coaxial cable with an inner conductor radius of 
0.2 mm and the distance between the feed point and the center 
of patch is 1mm. The simulated 𝑆11 bandwidth below −10 dB 
ranges from 2.40 GHz to 2.46 GHz. One way to increase 
bandwidth is to create slots in the ground or patch plane. 
Enhanced bandwidth (2.39-2.55 GHz) operation can be 
achieved by introducing ground slots and moving feed and pin 
at the appropriate position (case4). 

According to the studies and simulation results if another Y-
shaped slot is created on the other side of the antenna, it has no 
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effect on the resonant frequency. Also, increasing the height of 
the substrate and decreasing the height of the superstrate 
improves the radiation performance of the antenna and gain. 

B. Tissue Model 

The Implantable antennas operate in the presence of the 
human body and have different implantation scenarios: may be 
fixed inside the human body (e.g., monitoring of diabetes and 
intracranial pressure, pacemaker) or travel through different 
human tissues as endoscopic capsule (e.g., photography, heat 
therapy and topical radiotherapy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (a)                                                 (b) 

 

Fig. 1. Structure of the proposed antenna (a) Radiating patch.  
(b) Ground plane. (c) Side view. 

 Table I: Detail parameters of the proposed patch. 

Therefore, the effect of the presence of the human body in design 
and performance evaluation of these antennas must be 
considered. An appropriate human tissue model of phantoms 
with electromagnetic parameters of the human body must be 
created. One-layered, cylinder and three-layered phantoms were 

employed in the past, where dielectric properties for different 
age groups of both genders is described in [20-22].  The detail 
of these models and dielectric properties of human tissue at 2.45 
GHz are listed in Table II. In the present study, we consider both 
homogenous single layer and multi-layer (skin, fat, and muscle) 
phantoms to check the performance of antenna in different 
environments. The dimension 80 × 80 × 42 𝑚𝑚3  and 4mm deep 
inside of phantom is used to design and simulate the proposed 
antenna in CST Microwave Studio as is shown in Fig. 2. 
Changing and increasing the dimensions of the phantom has no 
effect on the resonance frequency and its amount, but the depth 
of antenna implantation affects the performance and parameters 
of the antenna. As the implantation depth increases, the antenna 
gain decreases. 

 

   

 

 

 

 

 

Fig. 2. Three-layer phantom in CST. 

TABLE II: Dielectric properties of human tissue at 2.45 GHz 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Simulated |S11| vs. frequency of proposed antenna in 
multi-layer phantom. 

Parameters 
Value 
(mm) 

Parameters Value (mm) 

Lg 9 Rp 0.25 

Wg 9 L1 0.9 

L 8 L2 4 

W 8 L3 1 

h 0.635 W1 0.9 

W2 0.5 W3 0.5 

W4 0.5 Ls 2 

 

 

Tissue 𝜺𝒓  𝝈(𝑺 𝒎⁄ ) Loss 
Tangent 

Density(
𝒌𝒈

𝒎𝟑)⁄  

Skin 38.1 1.43 0.283 1100 

Fat 5.29 0.1 0.145 900 

Muscle 52.7 1.74 0.242 1040 

 

 
 

(c) 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

150 
 

 

Fig. 4. Simulated |S11| vs. frequency of proposed antenna in 
single- layer phantoms. 

 

 

Fig. 5.Simulated on-phantom radiation patterns of the proposed 
design antenna at 2.4GHz. 

3. SIMULATION AND RESULT  

The performance and design procedure of the proposed 
antenna systems were performed with CST simulator using a 
heterogeneous environment of human body phantom. Due to the 
diversity of human tissue, its effects on design of the proposed 
implantable antenna was considered.  

A. Reflection Coefficient and Gain Radiation Performance 

Fig. 3 shows the simulated |S11| values for different 

antenna cases in which the radiating patch, substrate 

and superstrate of the antenna, have the same size. Fig. 

4 shows return loss for single layer human tissues (skin, 

muscle, stomach, small intestine, and colon) 

implementation and this antenna has almost the same 

function in these tissues and can be used for different 

applications. The simulation results of radiation pattern 

of the antenna are shown in Fig. 5 where the maximum 

peak gain over the ISM band is -15.8 dBi.  

 

     (a)                                                     (b) 

Fig. 6. SAR plot in a three-layer tissue model. (a) 1g. (b) 

10g. 

B. Effects of the Ground Slots 

The antenna with patch having two Y symmetrical slot 

and full ground plane was resonating at 2.42 GHz with 

narrow bandwidth, 60 MHz, and a weak resonance at 4 

GHz. To tune 

the antenna at the desired ISM frequency band without 

increasing the size of the antenna, and increase the -

10dB bandwidth we introduced a horizontal slot in the 

ground, By inserting vertical slots and optimization the 

width and length of them we improve -10dB bandwidth 

to 160MHz. 

C. SAR Consideration 

Due to implementation of the antenna inside the human 

body, special safety considerations must be considered. 

To find out the exposure levels of electromagnetic wave 

radiation, SAR value by using the multi-layered phantom 

model in CST is computed. The simulated maximum SAR 

value for 1g and 10g of tissue is found to be 179 W/kg 

and 23.4 W/kg respectively as shown in Fig. 6. According 
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to IEEE C95.1-1999 standard the SAR averaged over 1 

g of tissue must be less than 1.6 W/kg or 2 W/kg over 

any 10g tissue [23-24]. To satisfy SAR requirement, the 

power which can be applied to the antenna would be 

below 8.9 mW.  

Finally, in Table III the performance of the proposed antenna 
has been compared with previously reported implantable 
antennas. From the results, it is observed that the proposed 
antenna has Competencies and biocompatibility features such 
as low SAR, small volume, large bandwidth, and acceptable 
gain compared to other reported antennas 

 

 

 
Ref. 

Operatin
g Freq. 
(GHz) 

Dimension   

(𝒎𝒎𝟑) 

 Dielectric 
material  

(𝜺𝒓) 

Patch 
Shape 

𝑷𝒊𝒏 
SAR1g,ma
x [W/kg] 

𝑮𝒎𝒂𝒙 [dBi] 
10dB-BW 
[MHz] 

[8] 0.9/2.4 8×6×0.5 
Rogers 
6010(10.2) 

Rec. No 971/807 -28.5/-22.8 90/210 

[11] 
0.9/1.9/
2.4 

7×6×0.5 
Rogers 
6010(10.2) 

PIFA 
ye
s 

363/358/3
80 

-20.4/-23/-
26.4 

79/155/1
78 

[14] 2.4 
16.6×14.2×0.
254 

Rogers 
6010(10.2) 

Rec.  
ye
s 

368.7 -29.1 780 

[17] 2.4 120.69 
Rogers 
3010(10.2) 

Circular  No 733.5 -22.7 199 

[19] 2.4 8.5×8.5×1.27 
Rogers 
3210(10.2) 

CSRR 
ye
s 

210.8 -17 293 

[25] 2.4 16×16×0.275 Silicon(11.7) CSRR No 269 -16.5 2150 

[26] 2.4/4.8 7.7×6.9×1.52 
TMM 
13i(12.85) 

Rec. 
ye
s 

337/571.5 -16.7/-12 80/115 

[27] 2.4 10×10×1.27 
Rogers 
6010(10.2) 

Truncated 
Rec. 

ye
s 

- -27.2 150 

[28] 0.4/2.4 22×23×1.27 
Rogers 
3010(10.2) 

Rec. 
ye
s 

832/690 -36.7/-27.1 30/168 

This 
work 

2.4 8×8×1.27 
Rogers 
6010(10.2) 

Rec. 
ye
s 

179 -15.8 160 

CONCLUSION 

In this letter, a new miniaturized antenna that covering 

the ISM band (2.4-2.483.5 GHz) has been proposed and 

analyzed. By employing Y slots on the patch and a 

shorting pin, miniaturization was achieved and by 

creating slots on the ground plane and moving feed and 

pin at the appropriate position and adjusting the width of 

slots enhanced bandwidth operation can be achieved. 

The result was verified by CST software in a three-layer 

phantom. Antenna performance in single layer human 

tissues (skin, muscle, stomach, small intestine, and colon) 

has also been investigated. For safety consideration the 

SAR analysis of the antenna configuration has been 

studied. With appropriate characteristics and safety 

parameters it can be applied to biotelemetry devices.  

Finally the designed MPA features are compared with the 

state-of-the-art implantable antennas. 
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با نیاز روز افزون به افزایش نرخ داده، قابلیت اطمینان، کارایی     —چکیده

طیفی و کارایی توان و همچنین کاهش تاخیر در شبکه مخابراتی بی سیم،  

آغاز شده است.   2020مطالعا  جهانی بر روی نسل ششم این شبکه از سال 

در این پژوهش به بررسی چندین فناوری جدید الیه فیزیکی خواهیم پرداخت  

ه برخی از آنها مانند ارتباطا  تراهرتز، سطوز هوشمند قابل تنظیم و سیستم ک

چند خروجی فوق العاده عظیم، برای پشتیبانی از سرعت   –های چند ورودی 

دسترسی بسیار باال و ظرفیت شبکه برتر در نسل ششم نوید بخش می باشند  

ولی با این حال فناوری های خکر شده هنوز در ابتدای کار تحقیقاتی هستند و  

که به تعداد   هنوز برای اجرای عملی با چالش های بسیاری روبرو هستند. چرا

احتیاج دارند در نتیجه از لحاظ هزینه و پیچیدگی   RFیار زیادی زنجیره  بس

سخت افزاری مشکتتی را ایجاد می کنند که با استفاده از سیستم های انتقال  

بی سیم مبتنی بر سطوز هوشمند قابل تنظیم راهی برای ساده سازی سخت  

از   استفاده  با  نهایتاً  معرفی می کنیم.  و کاهش هزینه  ریاضی،  افزاری  روابط 

بهبود کیفیت سیگنال در گیرنده را نشان خواهیم داد و همینطور نتایج خوب  

 و احتمال خطا را نمایش می دهیم. SNRبدست آمده از بررسی عملکرد  

  بی سیم  شبکه،  ی توان، سطوز هوشمند قابل تنظیمکارای   —واژه  کلید

 نسل ششم

 مقدمه  .1

پنجم، که انعطاف پذیری  ساال  اگرچه اسااتاندارد مسااتقل اولیه ن      

با بهره برداری از را در طراحی ساایسااتم به ارمغان می آورد   بیشااتری

   متری و روش مالتی پلکساااینگ تقسااایم فرکانس متعامد   امواج میلی  
148OFDM،   تکمیل شاده اسات، محققان بی وقفه   2018در طول ساال

نسال های بعد از نسال پنجم   وری های نوظهور برایآ در حال یافتن فن

مخابرا    ،149NOMAمتعامد  شاامل دساترسای چندگانه غیر هساتند که 

رادیویی، سایساتم   /و راه حل های ترکیبی فرکانس نوریبی سایم نوری  

باا    150MIMO-Mچنادگااناه    هاای عظیم باا ورودی چنادگااناه و خروجی

 
     148   Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
     149   Non Orthogonal Multiple Access 
     150   Massive-Multi Input Multi Output 
151   Ultra Massive-Multi Input Multi Output 

هزیناه کم، ارتبااطاا  تراهرتز و فن آوری هاای جادیاد سااااخات آنتن می  

ی آینده نسال شاشام مانند همتایان خود وری هاحتی اگر فنا  .[1]باشاند

در این زمان به نظر برساد، باز هم موارد کاربردی جدید مورد اساتفاده و  

طراحی  ممکن اسات مهندسای و 2030روندهای جدید شابکه در ساال  

. چاالش هاا و مساااائلی کاه بااعاث  [2]ارتبااطاا  را چاالش برانگیزتر کناد

را  بی سایم شاود. ضارور  وجود روشاهای جدید در الیه فیزیکی مخاب

ترل محیط انتشاااار باه در این چاارچوب، عتقاه فزایناده ای جهات کن

بی ساایم وجود داشااته کیفیت خدما  برای ارتباطا   منظور افزایش  

با این حال چنین فناوری هایی برای عملی شادن هنوز با چالش   اسات.

و   151MIMO-UMسایساتم های   های بسایاری روبرو هساتند. به ویژه

ارتبااطاا  تراهرتز کاه باه تعاداد بسااایاار زیاادی زنجیره هاای فرکاانس  

نیااز دارناد و لاذا از هزیناه هاای بااال و پیچیادگی هاای    152RFCرادیویی

. در اداماه بحاث، روش هاای جادیادی را [3]ساااخات افزاری رنج می برناد

معرفی   1536G برای رف  مشاکت  فوق در شبکه های مخابراتی بی سیم

نوان مثال استفاده از قابلیت های قدرتمند سطوز متا  می کنیم که به ع 

ساطوز قابل برنامه ریزی  فرادر مدیریت امواج الکترومغناطیسای بوسایله 
154PM  به معرفیاین مقاله   2در بخش  .  [9]می باشاادPM   می پردازیم  

در ابتدا مفهوج اسااسای ساطوز قابل برنامه ریزی را معرفی خواهیم که 

ر روش امیادوار کنناده ای در سااایساااتم هاای  کرد و در اداماه باا تغیی

مخابراتی بی سایم آینده که توساط این مفهوج بیان می شاود را خواهیم 

که از این   155RIS قابل تنظیمصافحه هوشامند   3در بخش   .[5]داشات

PM  و سایساتم انتقال بی سایم جدیدی را مبتنی بر   ها تشاکیل شاده

RIS  سااطوز فراماده دسااتگاه  ،  . از طرف دیگر[11]معرفی خواهیم کرد

شاایان    های هوشامندی هساتند که محیط انتشاار را کنترل می کنند.

کامتً  قابل تنظیم  خکر اسات که مفهوج انتقال مبتنی بر سطوز هوشمند 

موجود و روش های شاکل دهی پرتو   MIMOمتفاو  از سایساتم های  

152   Radio Frequency Chain 
153   Sixth Generation 
154   Programmable Metasurface 
155   Reconfigurable Intelligent Surfaces 
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شدگی است، و این در حالی  وش های امروزی جهت مقابله با پخش یا ر

تعداد زیاد عناصر  بسیار کوچک، کم هزینه و غیرفعال    RISت که دراس

وجود دارد کاه فقط سااایگناال تاابیاده شاااده را باا تغییر فااز قاابال تنظیم 

بادون نیااز باه منب  انرژی اختصااااصااای برای پردازش، رمزگشاااایی، 

، منعکس می کناد. مفهوج RFرمزگاذاری یاا انتقاال مجادد در ساااطح  

از کارهای اولیه در این مورد با اسااتفاده از دیوارهای هوشاامند در یکی  

سااطوز فعال فرکانس گزین برای کنترل پوشااش ساایگنال ارائه شااده  

اساات که جایگزینی مناسااب برای روش شااکل دهی پرتو اساات که به 

تعداد زیادی آنتن نیاز دارد. همچنین نشاان داده شاده اسات که به طور 

یگناال هاای دریاافتی از موثر می توان بادون نیااز باه باافر یاا پردازش سااا

آرایه های بازتابی برای تغییر فاز سایگنال های  منعکس شاده اساتفاده  

کرد و نیز می توان با تنظیم تغییر فاز هر عنصار در آرایه بازتابی کیفیت 

سایگنال دریافتی را افزایش داد. بهره برداری از کل ساطح پیوساته برای 

  MIMOسااایساااتم های  باعث تکامل    RISانتقال و دریافت در مفهوج 

. در ادامه این مبحث، ابتدا یک مدل ریاضای برای [7]عظیم شاده اسات

تجزیه و تحلیل عملکرد خطا در سایساتم های مخابراتی بی سایم مبتنی 

ارایه می دهیم که ساااعی بر آن شاااده تا تاثیر تعداد عناصااار    RISبر 

ه به بازتابنده بر روی عملکرد خطا را بررسای کرده و نتایج جالبی را بسات

نشاااان دهیم. البتاه باا الهااج گرفتن از پتاانسااایال    156SNRانواع مختل  

، از آن به عنوان یک نقطه دساتیابی  RISامیدوار کننده انتقال مبتنی بر 
157AP   اساااتفااده خواهیم کرد کاه در این طرز، بااز تاابناده هاای فاازی ناه

  بلکاه برای انتقاال اطتعا  نیز اساااتفااده   SNRتنهاا برای حداکثر کردن 

می شاوند. توساط شابیه ساازی های گساترده کامپیوتری نشاان داده شاده  

می تواند به صااور  موثری هم به عنوان بازتابنده و    RISاساات که یک 

 .  [10]آینده استفاده شود 6Gدر شبکه های بی سیم   APهم به عنوان 

 PM ریزی برنامه قابل  سطوح فرا ساختار و اصول .2

PM         یک صافحه تشاکیل شاده از فراماده اسات که از مزایای فراماده

مانند ضریب شکست منفی نیز بهره می برد لذا به دو نوع منتقل کننده  

مشااهده   1همانطوری که در شاکل  و منعکس کننده تقسایم می شاود.

زی اساااساااً متشااکل شااده اند از قابل برنامه ری سااطوز فرا،  کنید  می

زیر موج الیه نازک دو بعدی و با خواص الکترومغناطیسای   سااختارهای

قاابال برنااماه ریزی، کاه می تواناد باه طور باالقوه در طی  وسااایعی از 

 
156   Signal-to-Noise Ratio 
157   Access Point 

به    اساااتفااده گردد.  فرکانس های کاری، از مایکروویو گرفتاه تا نور مرئی

ی سااالولی قابال  طور معمول در طراحی دقیق این ساااطوز از واحد ها

تنظیم که سااختار فلزی و دی الکتریکی دارند، اساتفاده شاده اسات. می  

را بوساایله این واحدهای ساالولی   PMتوان فاز و دامنه موج تابشاای به 

الکترومغنااطیسااای  دنیاای  رابطاه بین  امر  این  بناابراین  تنظیم کرد. 

فراساااطوز قاابال برنااماه ریزی و دنیاای دیجیتاال را فراهم می کناد، کاه 

 مخصوصاً برای برنامه های کاربردی مخابرا  بی سیم جذاب است.

 

 [1]ش نوع انتقالی ، نوع بازتابی  PMالگویی از دو نوع  :1شکل 

نشان داده شده است، دو   1به طور کلی همانطور که در شکل        

نوع فراسطوز قابل برنامه ریزی وجود داردش بازتاب کننده و انتقال  

، موج نوع بازتابی دهنده. در فرا سطوز قابل برنامه ریزی

 تابشی به موج بازتابی تبدیل می شود که در  EM158الکترومغناطیسی 

خارجی تنطیم  این حالت دامنه و فاز این موج با سیگنال های کنترلی 

انتقالی، موج الکترومغناطیسی تابشی به در نوع   شده است و برعکس

Nطور عمده موج انتقال یافته تبدیل می گردد.  و   M به ترتیب تعداد  

PM  ردی  ها و ستون های مرتب شده واحدهای سلولی در یک   را 

  𝐸𝑛.𝑚مشخص می کنند. به عنوان مثال در نوع بازتابی با فرض اینکه 

پیوستگی امپدانس را محیط انتقال با نا  متری است که رابطه بینپارا

برابر است با ضریب همبستگی بین موج تابشی و  مشخص می کند که 

 به ترتیب نمایانگر  𝜙𝑛.𝑚و 𝐴𝑛.𝑚موج بازتابی واحد سلولی و همینطور 

𝐸𝑛.𝑚دامنه قابل کنترل و تغییر فاز است و همینطور  و   �̃�𝑛.𝑚 به ترتیب  

تر موج تابشی و موج بازتابی از این واحد سلولی است. رابطه بین پارم

𝐸𝑛.𝑚 و   Ẽn.m نشان دادش  ( 1معادله )را می توان به صور     
(1)              �̃�𝑛.𝑚 = 𝐴𝑛.𝑚 ∙ 𝑒

𝑗𝜙𝑛.𝑚 ∙ 𝐸𝑛.𝑚 
   

158   Electro Magnetic 
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    �̃�(𝑝) موج   کل  EM بازتابی در نقطه مشاهده   p که در مقابل   PM 

شده، برآیندی از ترکیب تماج امواج منعکس شده از کلیه این   واق 

به پارامتر  و  واحدهای سلولی است  ℎ𝑛.𝑚(𝑝) که پاسخ فرکانسی کانال   

که به بی سیم بین هر واحد سلولی و نقطه مشاهده بستگی دارد، 

ش ( بیان می شود2صور  معادله )  
 

 (2)   �̃�(𝑝) =  ∑ ∑ ℎ𝑛.𝑚(𝑝) ∙
𝑀
𝑚=1

𝑁
𝑛=1 𝐴𝑛.𝑚 ∙ 𝑒

𝑗𝜙𝑛.𝑚 ∙ 𝐸𝑛.𝑚 
       

نشانگر اصول کاری ساختار فرا سطوز قابل برنامه ریزی  (2معادله )   

بازتابی است و همتای نوع انتقالی   نوع �̂�𝑛.𝑚  نیز اصول شبیه به این 

PM سطوز قابل برنامه ریزی فرابوسیله  .دارد دو مدل جدید برای  

فرستنده   های انتقال پیشنهاد می شود، برای مثال معماری سیستم

 و گیرنده با امکان   RFCF159بدون استفاده از زنجیره فرکانس رادیویی

، که از پتانسیل باالیی برای   SDC160 تبدیل فضایی رو به پایین 

  سیستم کاهش هزینه سخت افزاری و پیچیدگی انتقال بی سیم در

باند تراهرتز  آینده های مخابراتی  UM-MIMO . برخوردار هستند   

طرفه   سایساتم های ارتباطی بی سایم دیجیتال مدرن در حالت دو      

باایاد قاادر باه   کنناد. باه عنوان مثاال ایساااتگااه پاایاهکاار می    Duplexیاا  

  و ساپس اطتعا  و اطتعا  بازخورد کاربران باشاد    دریافت درخواسات

بناابراین، در نظر گرفتن طرز یکپاارچاه    داده را باه کااربران منتقال نماایاد.

و    PMبر  مبتنی  RFCFفرسااتنده  ، یعنی ترکیبموارد خکر شاادهای از 

در   از اهمیات ویژه ای برخوردار اسااات.  PMمبتنی بر    SDCگیرناده  

، می توان از یاک PMگیرناده یکپاارچاه مبتنی بر  -طراحی فرساااتناده

برای جابجاایی بین حالت های فرساااتنده و   Tx/Rxسااایگناال کنترلی 

گی، یک ساایگنال حامل تک گیرنده اسااتفاده کرد. در حالت فرسااتند

از یاک تقویات کنناده قادر  عبور کرده و باه آنتن آرایاه ای  فرکاانس 

  فعال می کند در ضامن ضارایب انتقال و را   PMمتصال شاده و ساپس 

توساط سایگنالهای کنترلی قابل    PMموجود در  سالولیهای  واحدبازتاب  

. انتقال چند کاناله خواهیم داشات  تنظیم هساتند و نهایتاً یک سایساتم

توسااط ساایگنال عملگری تبدیل رو به پایین    PMدر حالت گیرندگی،  

در هماان   کنترل می شاااود و باه عنوان مبادل کااهناده عمال می کناد.

لحظاه، آنتن آرایاه ای باه زنجیره هاای گیرناده تغییر یاافتاه و در نتیجاه 

ای را کاه فرکاانس آنهاا کااهش یاافتاه را دریاافات می    RFسااایگناال هاای  

ل های باند پایه دیجیتال که برای پردازش مناسب  کند و در آخر سیگنا

 
159   Radio Frequency Chain Free 
160   Space Down Converter 
161   Symbol Error Probability  
162   Field Programmable Gate Array 

 هستند، به دست می آید.

 توان کارایی تحلیل و RIS  بر مبتنی سیم بی انتقال مدل .3

و ارائه یک   RISدر این بخش، مدل عمومی سیستم انتقال بی سیم مبتنی بر       

161چهارچوب یکپارچه برای محاسبه 
SEP    نظری آن را ارائه می دهیم. نمودار

 igو  ihنشان داده شده است که در آن  5در شکل  RISبلوکی طرز انتقال مبتنی بر 

به ترتیب نشان دهنده ضرایب کانال بی سیم محو شونده یا پاسخ فرکانسی کانال بی  

هستند. با فرض کانال   RIS - تک آنتن مقصدو  RIS –سیم بین تک آنتن مبدا

، بنابراین می توان تصور کرد که   𝐶𝑁 ~ ig , ih(1 , 0)محوشونده مدل رایلی داریمش 

RIS  در قالب آرایه بازتابی شاملN  عنصر بازتاب دهنده ساده و قابل تنظیم  مجدد

162است که توسط نرج افزار 
FPGA  .کنترل می شوند 

 بین فرستنده و  NLOS163 در حالت RISشکل 2: انتقال بی سیم از طریق 

 [4]گیرنده

 

مدل پیاده سازی انتقال را بر مبنای دانستن فاز کانال   بنابراین       

RISمربوط به  می  در کانال محوشونده تخت آهسته،  انجاج می دهیم.  

RISتوان سیگنال باند پایه دریافت شده از طریق  با     N عنصر غیر  

نشان دادش   ( 3معادله )فعال را به صور    
(3)               𝑟 =

[ ∑ ℎ𝑖𝑒
−𝐽̇𝜙𝑖𝑔𝑖  

𝑁

𝑖=1
] 𝑥 + 𝑛 

        
   s وRIS اج  i فاز قابل تنظیم ناشی از باز تابنده i  𝜙     که در آن 

 و  PSK / QAM164تایی با مدالسیون M نشانگر سمبل ارسالی از آرایه 

n  نویز در حالت AWGN165 با n ~𝐶𝑁(0 , N0) می باشد. روابط hi  

𝑔𝑖    بر حسب دامنه و فاز به صور  giو  = 𝛽𝑖𝑒−𝐽̇𝛹𝑖   ، ℎ𝑖 =
 𝛼𝑖𝑒

−𝐽̇ 𝑖   

مقدار  ( 3معادله )و   2با توجه به شکل نمایش داده می شوند.  SNR 

(D) در سمت گیرنده  محاسبه می گرددش  (4معادله )از   

163   Non Line of Sight 
164   Quadrature Amplitude Modulation 
165   Additive White Gaussian Noise  
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(4)          𝛾 =  
|∑ 𝛼𝑖𝛽𝑖𝑒

�̇�(𝜙𝑖−𝜃𝑖−𝛹𝑖)
𝑁

𝑖=1
|

2

𝐸𝑆

𝑁0
 

 

جایی که         𝐸𝑆 میانگین انرژی منتقل شده در هر سمبل است و اگر   

γبخواهیم مقدار  ماکزیمم شود باید فاز کانال بی سیم مبتنی بر    RIS  

 را برابر صفر در نظر بگیریم بنابراینش
(5)     ⇒    𝜙𝑖 = 휃𝑖 +𝛹𝑖      𝜙𝑖 − 휃𝑖 −𝛹𝑖 = 0 

 

پس رابطه         SNR ختصه می شودش (6صور  معادله )ماکزیمم به     

(6)           γ =  
|∑ 𝛼𝑖𝛽𝑖

𝑁
𝑖=1 |

2
𝐸𝑆

𝑁0
 =   

𝐴2𝐸𝑆

𝑁0
  

 

الزج به خکر است که          𝛼𝑖و 𝛽𝑖 از هم   متغیرهای تصادفی مستقل 

ش بوده و توزی  رایلی دارند بطوری که  

(7)    E[𝛼𝑖𝛽𝑖] =  
𝜋

4
VAR[𝛼𝑖𝛽𝑖]   و    =  1 − 

𝜋2

16
 

 

اگر تعداد کافی از عناصر بازتاب دهنده       (N≫1) داشته باشیم

𝐴مطابق تئوری حد مرکزی برای متغیر تصادفی گوسی   داریمش    

(8)    E[𝐴] =  
𝑁𝜋

4
VAR[𝐴]    و     =  𝑁 (1 −

𝜋2

16
) 

 

پس مشاهده می شود که          γ ک متغیر تصادفی با توزی  رایلی و ی  

chi-squareبه صور   که تاب    غیرمرکزی با یک درجه آزادی است 

 آن با رابطه ) 9( نمایش داده شده  MGF166مولد گشتاور   

                                   استش

(9)        𝑀γ(𝑠) =

 (
1

1−
𝑠𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆

8𝑁0

)

1

2

𝑒𝑥𝑝 (

𝑠𝑁2𝜋2𝐸𝑆
16𝑁0

1−
𝑠𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆

8𝑁0

)           
 

عتوه بر این ، میانگین دریافتی         SNR که با      N2  متناسب است را

بیان کردش   (10معادله )می توان به صور    

(10)            E[γ] =  
(𝑁2𝜋2+𝑁(16−𝜋2))𝐸𝑆

16𝑁0
 

       
همچنین می توان میانگین         SEP یا احتمال خطای سمبل را برای  

M-PSKحالت  بدست آوردش    

(11)        𝑃e = 
1

𝜋
∫ 𝑀γ
(𝑀−1)𝜋/𝑀

0
(
−𝑠𝑖𝑛2(

𝜋

𝑀
)

𝑠𝑖𝑛2
)  𝑑휂 

 

  به فرج معادله )12( ساده می شودش BPSK167       که برای حالت   

(12)     𝑃e = 
1

𝜋
∫ (

1

1+
𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆
8𝑠𝑖𝑛2𝜂𝑁0

)
𝜋/2

0

1

2

𝑒𝑥𝑝 (
−

𝑁2𝜋2𝐸𝑆
16𝑠𝑖𝑛2𝜂𝑁0

1+
𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆
8𝑠𝑖𝑛2𝜂𝑁0

)  𝑑휂 

 
166   Moment Generating Function 
167   Binary Phase Shift Keying   

 

휂با فرض          =
𝜋

2
(  13)معادله الی احتمال خطا به صور  کران با  

 نشان داده می شودش 

(13)  𝑃e ≤ 
1

2
(

1

1+
𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆

8𝑁0

)

1

2

𝑒𝑥𝑝 (
−
𝑁2𝜋2𝐸𝑆
16𝑁0

1+
𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆

8𝑁0

)  

 

( نمودار احتمال  13)معادله ( و 12)معادله  با توجه به  3در شکل   

رسم    N = 32و    N = 16برای    SNRنسبت به     168BER خطای بیت  

 شده استش  

 N=32 [4]و  N=16برای  RISطرز مبتنی بر  BERعملکرد  :3شکل 

در مقایسه با طرز   RISمشخص است، طرز مبتنی بر  3همانطور که از شکل       

دارد. به عبار  دیگر، یک  BER، عملکرد بهتری در AWGNکانال BPSKکتسیک 

RIS   بازتاب کننده ها کانال محوشده بی می تواند از طریق تنظیم هوشمندانه فاز

سیم را به یک کانال ارتباطی عالی تبدیل کند که می توان در این کانال مقادیر  

فراهم کرد و نیز منحنی ها دارای   SNRبا سطوز خیلی کم    را BER بسیار پایین

مناطق آبشاری و اشباع هستند که با فرض   
𝑁𝐸𝑆

𝑁0
≪ برای منطقه آبشاری می    10

 ( بیان کردش14از طریق معادله )توان 

(14)                𝑃e ∝  𝑒𝑥𝑝 (−
𝑁2𝜋2𝐸𝑆

16𝑁0
) 

 

که عملکرد مناسب         BER RIS را در طرز مبتنی بر  نشان می   

چرا که در این منطقه  . دهد SNR به واسطه رابطه نمایی با     N2 نسبتاً  

Nکم است ولی با افزایش  احتمال خطای   BER خیلی کم می شود.   

همچنین با فرض   
𝑁𝐸𝑆

𝑁0
≫ 1 نیز برای منطقه اشباع می توان گفتش     

168   Bit Error Rate   
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(51)     𝑃e ∝  (
𝑁(16−𝜋2)𝐸𝑆

8𝑁0
)
−
1

2
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑁𝜋2

2(16−𝜋2)
) 

 

با تعداد   RISبرای طرز مبتنی بر  BERعملکرد شبیه سازی شده   :4شکل     

 BPSK [9]در حالت  Nمتفاوتی از عناصر بازتاب دهنده 

عملکرد حالت اشباع می توان گفت که         BER برای مقادیر باالی  

SNR به واسطه رابطه نمایی با     (− 1

2
) در عین حال   و را نشان می دهد  

BERکه میانگین   با توجه به   N   ولیکه به صور  نمایی کم می شود  

𝑃e افزایش   با   N   4درشکل  به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.  

BERعملکرد  حالت    BPSK در طرز مبتنی بر   RIS به ازای   N های   

SNRمختل  رسم شده است و همانطور که مشخص است سطح   با   

Nدو برابر شدن  تقریباً    6dB   کاهش می یابد. )یک چهارج می شود( 

 گیری نتیجه .4

سیم کم هزینه و کم مصرف  تحقق شبکه های مخابراتی بی برای     

جدید و نوآورانه ای  ، دو طرزدر شبکه مخابرا  بی سیم نسل ششم

RFCF فرستندهبناج های  SDC و گیرنده  که هر دو مبتنی بر   PM  

شده است که به دلیل   هستند، را پیشنهاد کردیم و نیز نشان داده

PMقابلیت برتر   در تغییر دادن امواج  ها  EM ممکن است شاهد یک  

تغییر روش اساسی در طراحی سیستم های انتقال بی سیم باشیم.  

مدل های پیشنهادی فعلی تنها یک فرکانس حامل را در نظر می  

OFDM گیرند، در عین حال با تحقق روش بر  مبتنی   PM چالش   

خواهند شد پس الزج است برای مطالعه چگونگی   های زیادی ایجاد

PMترکیب فناوری های  با   OFDM-MIMO تحقیقا  الزج را آغاز   

یافته های جدید نشان می دهد که انتقال مبتنی بر  کنیم. RIS به   

SNRطور موثر می تواند  دریافتی را تقویت کند و با مقادیر بسیار   

SNR پایین    احتمال خطای کم رسید.ه انتقال با می توان ب 
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Abstract—In this paper, we investigate the energy efficient 

power allocation for the downlink in the massive multiple-input 

multiple-output (MIMO) systems under zero-forcing (ZF) 

receiver. The radio frequencies (RF) that have a significant 

effect on system performance has not been considered in most 

of previous researches.  Increasing of random changes in RF 

creates a mismatch channel. We must consider the effects of the 

RF circuit for the performance evaluation of the massive MIMO 

systems. We also consider the rate of system in the presence of 

estimation error, similar to real world, with the quality of 

service (QoS) constraint and the transfer capacity of users. In 

the scenario of this paper, users are divided into two groups. The 

first group are users who have stronger channel conditions or in 

other words are located in the center of the cell, and the second 

group belongs to users who have weak channel conditions and 

are located at the edge of the cell.     By using Karush-Kuhn-

Tucker (KKT) conditions, we obtain the optimal power of users. 

The results of implementation and simulations are given to 

confirm the efficiency of the proposed algorithm. 

Keywords—Massive MIMO, Energy efficiency, Power 

Allocation, Radio Frequency, Error Estimation, Spectral 

Efficiency, KKT conditions. 

1. INTRODUCTION 

       Multiple-input multiple-output (MIMO) systems are one 
of the most effective technologies of the fifth generation (5G) 
cellular systems. These systems have an acceptable 
performance in the spectral efficiency (SE) and the energy 
efficiency (EE). The MIMO systems, in which a base station 
(BS) is equipped with hundreds of antennas and 
communicates with tens or hundreds of users simultaneously 
in a same frequency-time block, are considered. As the 
number of BS antennas in massive MIMO systems goes to 
infinite, the noise and dimming effects disappear in the small 
scale range. Massive MIMO systems provide reliable 
communication, high EE, and low-complexity schemes for 
signal processing. Several technologies are involved in the 
massive MIMO in 5G networks including non-orthogonal 
multiple access (NOMA), heterogeneous networks, 
millimeter waves, and device-to-device (D2D) 
communications [1]. 

      In [2], a closed form solution is proposed using 

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions to maximize the total 

data rate in the presence of error estimation. In the 

simulation results of [2], the NOMA and orthogonal 

multiple access (OMA) scenarios are compared with 

each other, which shows that NOMA outperforms 

OMA. It has also been shown that the NOMA interest 

increases as the number of users within the cluster 

increases. Most research has been accomplished only 

to discuss the effects of wireless channels, and it is less 

common to study the effect of radio frequency (RF) 

circuits on the system performance. Another closed 

form expression is presented for detailed analysis of 

the total data rate in the downlink of the MIMO 

systems using the maximum ratio transmission (MRT) 

and zero forcing (ZF) pre-encoding [3]. Furthermore, 

for the simplest case of user equipment incompatibility 

with the ZF encoding, the water-filling solution is 

applied.  For other cases of non-conformity, before 

using some convex optimization solution tools, 

through convex inequality, variable substitution, and 

Taylor expansion techniques, a convex relaxation is 

performed on an asynchronous problem. Finally, an 

iterative algorithm is proposed to approach the 

optimal solution. 

      A multiple-user duplex MIMO system is considered 

in [4]. In this system, the BS is equipped with a large 

number of antennas that serve the users of the single 

antenna that is located around it. In  the downlink, it is 

assumed that users can obtain useful information 
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about the status of the channel with the help of pilot 

sequences transmitted by the BS to decode the data 

signals. In this system, each user employs the 

Minimum Mean Square Error (MMSE) method to 

obtain estimations of the effective channel gain. 

      In [5], an energy efficient power allocation for 

massive MIMO systems by NOMA method is 

considered. In the proposed scheme, the model 

system is divided into two areas, the first area is for 

users whose distance to the BS is less than half of the 

cell radius, and users whose distance to the BS is more 

than half of the cell radius are in the second area.  A 

coefficient based on user distance is also introduced, 

which determines the total amount of the power 

allocated to each area. Using the standard interference 

function (SIF), a new iterative algorithm is proposed to 

solve the optimization problem.  

      An energy efficient power allocation for the 

massive MIMO systems with minimum power 

constraint per user is proposed in [6]. This provides a 

minimum quality of service (QoS) for each user. In 

order to maximize the EE, in this article, a minimum 

power condition has been considered, and if this 

condition is met, EE will be maximized, otherwise a 

user is added to the cluster.  In this paper, an iterative 

algorithm is presented, which consistent with the 

simulation results, it is concluded that its performance 

is better than the proposed algorithms. 

      A power limited non-convex optimization problem 

to maximize the EE of a massive MIMO system is 

investigated [7]. In this issue, the optimization is 

required to consider the QoS. Using the fractional 

programming properties and the lower bound of the 

sum-rate of users, it is possible to turn the problem 

into a convex optimization problem.  Then, the 

Lagrange dual function is used to convert a constraint 

to an unconstraint problem. By using the SIF, an 

iterative algorithm to solve the optimization problem, 

i.e., the optimal power allocation scheme, is 

presented. The simulation results clearly show that the 

proposed algorithm converges rapidly. Of course, it 

shows the effects of parameters such as the number of 

users and the number of antennas on the system 

performance. 

      The total data rate resulting from the power 

allocation in massive MIMO systems with respect to 

the time division duplex transmission is derived [8]. An 

energy efficient 

power allocation scheme for the MIMO-NOMA system 

is proposed in [9] to reach a minimum acceptable rate 

for each user by considering multiple users in a cluster. 

The allocation of efficient energy resources problem 

for theses systems has not been completely 

considered and previous work is on the selection of 

sub-channels and power allocation to maximize the 

sum rate. The maximization problem of the EE value 

for the NOMA networks in the downlink are discussed 

in [10], which uses the optimization techniques and 

allocating of the sub-channel power. By employing the 

Newton methods and common user communication 

based on the Lagrange analysis, an algorithm has been 

proposed with low-complexity. Based on the results of 

[11], the proposed algorithm provides maximum EE 

value for the case that the BS is equipped with a large 

number of transmitter antennas.  

      The total data rate is obtained using ZF receivers 

and pre-encodings in the downlink and uplinks.  This 

paper presents a network-wide scheduling scheme to 

avoid the joint optimization that is highly complex. The 

simulation results show that the proposed scheme has 

a significant advantage in comparison with the equal 

power allocation. 

      The main novelties and properties of our proposed 

scheme in this paper are summarized as follows: 

• The effects of RF and channel estimation error 
are not considered in most research. We 
include these two factors in the power 
allocation calculations at the same time and 
show their effects on system performance. 

• Users are divided into two groups. The first 
group is the users who have strong channel 
conditions and located in the center of the cell. 
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The second group belongs to the users whose 
channel conditions are weak and located at 
the edge of the cell. 

• An efficient power allocation algorithm is 
introduced that calculates the power of users 
based on the group in which they are located 
with improved performance. 

      The structure of this paper is as follows. In Section 

II, the proposed system model is introduced and the 

interface is formulated. In Section III, the optimization 

problem is formulated and then we solve the 

optimization problem using the proposed solution. In 

Section IV, the simulation results are presented to 

evaluate the performance, and finally in Section V, the 

conclusions of this paper appears. 

2. SYSTEM MODEL 

     The system model that is considered in this paper is 

shown in Fig. 1. In this model, users are divided into 

two categories. The first group are users who are close 

to BS and the second group are users who are at the 

edge of the cell. The BS in this system, the model is 

equipped with an M antenna and users who are 

randomly distributed around it, with an antenna. 

 

Fig.1. System model of the massive MIMO systems. 

    Assume G is the matrix of the flat fading channel 

between the BS and the K users. G can be written as 

[7]: 

𝐆 = 𝐇𝐐1/2, (1) 

where, 𝐇 = [𝒉1
𝑇 , 𝒉2

𝑇 , … , 𝒉𝐾
𝑇 ]𝜖𝐶𝑀×𝐾 is the small scale 

fading mismatch channel  matrix and𝐐 =

𝑑𝑖𝑎𝑔{𝛽1. 𝛽2. … . 𝛽𝐾} denotes the large scale fading 

matrix, where, 𝛽𝐾 = 𝜐𝜍/𝑑𝑘
     represents the path loss 

and shadow fading. 𝜐 is a constant related to the carrier 

frequency and antenna gain, 𝑑𝑘 is the distance between 

the BS and the k-th user, 휀 ∈ [2,6]  represents the path 

loss exponent, and 𝜍 is the shadow fading with 

lognormal distribution, i.e., 10 log10(휃)~𝛮(0, 𝜎𝜍
2). 

    If ℎ̂𝑘 is assumed to be an estimation of ℎ𝑘, the 

relation ℎ𝑘 can be expressed as ℎ𝑘 = ℎ̂𝑘 + 𝜖, where the 

distribution is 𝜖~𝒞𝒩(0, 𝜎𝜖
2) [2]. The distribution of ℎ̂𝑘 

is a Gaussian distribution with zero mean and variance 

𝜎ℎ̂𝑘
2 = 𝑑𝑘

−𝛼 − 𝜎𝜖
2. 

     Accordingly, at user k, the observed signal is 

formulated as:  

𝑦𝑘 = √𝛽𝑘𝑝𝑘𝜏𝑑ℎ̂𝑘𝑠𝑘  
𝑢𝑟,𝑘
𝑢𝑡,𝑘

  

                      +√𝛽𝑘ℎ̂𝑘  ∑ √𝑝𝑘′𝜏𝑑𝑠𝑘′
𝐾
𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

𝑢
𝑟,𝑘′

𝑢𝑡,𝑘′
 

(2) 

                     +𝜖 (∑ √𝑝𝑘𝜏𝑑
𝐾
𝑘=1

𝑢𝑟,𝑘

𝑢𝑡,𝑘
) + 𝑛𝑘 . 

 

𝑝𝑘 denotes the transmission power allocated to the k-th 

user, ℎ𝑘 is the k-th column of G, 𝑠𝑘 represents 

transmission data symbol of the k-th user 

(𝐸{|𝑠𝑘|
2}=1), 𝜏𝑑 is the length of pilot symbols. 𝑛𝑘 

shows the additive white Gaussian noise at the k-th user 

with distribution 𝛮(0, 𝜎2). 

. 𝑢𝑟,𝑘 and 𝑢𝑡,𝑘  are the complex RF circuit gains, which 

can be written as 𝑢𝑟,𝑘 = |𝑢𝑟,𝑘|𝑒
𝑖𝜑𝑟,𝑘     and   𝑢𝑟,𝑡 =

|𝑢𝑟,𝑡|𝑒
𝑖𝜑𝑟,𝑡 with 𝜑𝑟,𝑘~𝑈[−휃𝑟,𝑘 , 휃𝑟,𝑘], where 휃 is the 

maximal mismatch phase of RF gain in the reception of 

users. The amplitude of the RF gain is assumed to be of 

log-normal distribution, i.e.,  

ln|𝑢𝑟,𝑘|~𝒩(0, 𝛿𝑢,𝑟
2  )  and   ln|𝑢𝑡,𝑡|~𝒩(0, 𝛿𝑢,𝑡

2  ) [3], 

where,  𝛿𝑢,𝑘
2  is the mismatch variance of the RF gain in 

the reception of users and 𝛿𝑢,𝑡
2  is the mismatch variance 

of the RF gain in the transmission of users. The received 

signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) of the k-

th user is given by, 
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𝛾𝑘 =
𝛽𝑘𝑝𝑘𝜏𝑑 |𝑢𝑟,𝑘|

2
 |𝑢𝑡,𝑘|

−2
|ℎ̂𝑘|

2
|𝑠𝑘|

2

𝜏𝑑𝛽𝑘𝜋 + 𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2 + 𝜎2

, 

 

(3) 

where, 

𝜋 = ∑ √𝑝𝑘′
𝐾
𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

|𝑢𝑟,𝑘|
2
|𝑢𝑡,𝑘′|

−2
|ℎ̂𝑘′|

2
|𝑠𝑘′|

2. (4) 

By considering the length of the pilot symbol (𝜏𝑑), and  

length of coherence interval (T) of the downlink 

transmission, the data rate value is as follows: 

𝑟𝑘 =
𝑇 − 𝜏𝑑

𝑇
 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝛾𝑘). (5) 

The ratio of total user data rates to total user transfer 

power and fixed circuit power can be introduced as a 

general definition for the EE. According to this 

definition we have, 

𝐸𝐸 =  
∑ 𝑟𝑘
𝐾
𝑘=1

∑ 𝑝𝑘+∑ 𝑃𝑐,𝑚
𝑀
𝑚=1

𝐾
𝑘=1

, (6) 

where, 𝑃𝑐,𝑚 shows the constant power consumed by 

circuits. 

3. THE PROPOSED POWER ALLOCATION ALGORITHM 

      In this section, we first formulate the proposed energy 

efficient power allocation scheme and then the method of 

solving the problem is explained.   

A. Problem Formulation 

       In this section, we formulate an energy-efficient 

power allocation problem for a MIMO system. This 

optimization problem has three constraints. The 

purpose of this formulation is to maximize the EE 

value, 

        max{𝑝1.𝑝2.….𝑝𝐾}   휂𝐸𝐸  (7.a) 

                𝐶1:∑ 𝑝𝑘 ≤ 𝓀𝑐
𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑐

1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 (7.b) 

                𝐶2: ∑ 𝑝𝑘 ≤ 𝓀𝑒
𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑒

1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 (7.c) 

               𝐶3:  𝑝𝑘 ≥ (2
𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛
− 1) (∑ 𝑝𝑗 +

𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2+𝜎2

‖�̂�𝑘‖
2

𝑘−1
𝑗=1 ). (7.d) 

𝑃 denotes the flexible transmission power, 𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛 

represents the minimum data rate per user. 

Constraints C1 and C2 also represent the maximum 

transfer power constraint (all users’ power must be 

less than a maximum power value) for users with 

strong channel conditions (set of 𝐾𝑐) and users with 

weak channel conditions (set of 𝐾𝑒), respectively. 

Constraint C3 also indicates that each user’s 

transmission power must be greater than a minimum 

power value. 𝓀 indicates how much of each user set 

(with strong channel conditions and weak channel 

conditions) utilizes the total transmission power. Its 

relationship can also be shown as follows: 

𝓀𝑐 =
∑ 𝛽𝑗
𝐾𝑐
𝑗=1

∑ 𝛽𝑘
𝐾
𝑘=1

  ,  𝓀𝑒 = (1 − 𝓀𝑐) =
∑ 𝛽𝑗
𝐾𝑒
𝑗=1

∑ 𝛽𝑘
𝐾
𝑘=1

. 
(8) 

In this section, the optimization problem was 

formulated and its constraints were clearly analyzed. 

In the following, we will solve this optimization 

problem. 

B. The Proposed Solution 

1) Convex transformation 

     As can be clearly seen from )6(, the EE relationship 

has a fractional form. Therefore, it can be included in 

the non-convex fraction in the programming 

classification. By taking advantage of the fractional 

programming features and the minimum user data 

rate, the non-convex problem is turned into a convex 

problem. By following a similar approach as in [12], the 

maximum EE can be achieved if and only if: 

max{𝑝1.𝑝2.….𝑝𝑘} {∑ 𝑟𝑘 − 𝑞
∗ (∑𝑝𝑘

𝐾

𝑘=1

+ ∑ 𝑃𝑐.𝑚

𝑀

𝑚=1

)}
𝐾

𝑘=1
= 0. (9) 

Using the perfect channel state information features, 

the Rayleigh fading and Jensen’s inequality 

(𝐸[log2(1 + 𝑒
𝑥)] ≥ log2(1 + 𝑒

𝐸[𝑥])), the lower 

bound of the k-th user’s data rate is formulated as 

follows [3]: 

�̃�𝑘 = log2(
(|ℎ̂𝑘|

2
− 𝐾)𝛽𝑘𝑝𝑘𝜏𝑑

𝑒2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑∑ 𝛽𝑘′

−1𝑝𝑘′ + 𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2 + 𝜎2𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

). (10) 

Let q denote the value of the EE. By using (9) and (10), 

the optimization problem is reformulated as:  

𝑚𝑎𝑥{𝑝1.𝑝2.….𝑝𝑘} {∑ �̃�𝑘 − 𝑞
∗ (∑𝑝𝑘

𝐾

𝑘=1

+ ∑ 𝑃𝑐.𝑚

𝑀

𝑚=1

)}
𝐾

𝑘=1
 (11.a) 

            𝐶1: ∑ 𝑝𝑘 ≤ 𝓀𝑐

𝐾

𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑐

1

𝑇 − 𝜏𝑑
𝑃 (11.b) 

            𝐶2: ∑ 𝑝𝑘 ≤ 𝓀𝑒

𝐾

𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑒

1

𝑇 − 𝜏𝑑
𝑃 (11.c) 
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      𝐶3:  𝑝𝑘 ≥ (2
𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛
− 1)(∑𝑝𝑗 +

𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2 + 𝜎2

‖�̂�𝑘‖
2

𝑘−1

𝑗=1

). (11.d) 

The obtained relation is a simplified which is a convex 

optimization problem. Now, we use the Lagrangian 

dual function to turn this problem into a unconstraint 

convex problem. 

2) Elimination of constraints 

     Considering Φ as the dual Lagrangian function, 

problem (11) is simplified as follows [13]:   
 Φ(𝒫,𝜔𝑐 , 𝜔𝑒 , 𝜆𝑘) =

−𝜔𝑐 [𝓀𝑐
1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 ∑ 𝑝𝑘

𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑐

] −𝜔𝑒 [𝓀𝑒
1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 −

∑ 𝑝𝑘
𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑒

] − 𝝀𝑘 (𝑝𝑘 − (2
𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛

− 1) (∑ 𝑝𝑗 +
𝑘−1
𝑗=1

𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2+𝜎2

‖�̂�𝑘‖
2 )), 

(12) 

where, the parameter 𝒫 represents the acceptable 

power for each user. The parameters 𝜔𝑐 ≥ 0 and 𝜔𝑒 ≥

0 represent the Lagrangian multiplier corresponding to 

the transmission power constraint for users with 

strong and weak channel conditions, respectively. 

Furthermore,  𝝀𝑘 ≥ 0 indicates the Lagrangian multiplier 

corresponding to the minimum rate required 

constraint by users. 

3) Iterative Algorithm 

     In order to obtain the optimal allocated power for 

users, it is necessary to derive the Lagrangian dual 

function and then set its derivation to zero. This should 

be done for both groups of users. 

     If  𝛽
𝑘
≥ ℓ , i.e., users whose channel conditions are 

greater than a certain value, the following relation is 

used. Let ℓ denotes the predetermined positive 

threshold for the path loss and shadow fading (𝛽). 

(13) 

 
𝜕𝜙

𝜕𝑝𝑘
=

∑

𝑒
2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑 ∑ 𝛽

𝑘′
−1𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

(𝑒
2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑 ∑ 𝛽𝑘′

−1𝑝𝑘′+𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2+𝜎2𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

)𝑙𝑛2

𝑗=1.  𝑗≠𝑘 

 −
1

𝑝𝑘𝑙𝑛2
+ 𝑞 + 𝜔𝑐 + (𝝀𝑘 − ∑ (𝜔𝑗 − 1)𝝀𝑗

𝑘−1
𝑗=1 ) = 0. 

If  𝛽
𝑘
< ℓ, i.e., users whose channel conditions are less 

than a certain value, the following relation is used. 

(14) 

 
𝜕𝜙

𝜕𝑝𝑘
=

∑

𝑒
2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑∑ 𝛽

𝑘′
−1𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

(𝑒
2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑∑ 𝛽𝑘′

−1𝑝𝑘′+𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2+𝜎2𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

)𝑙𝑛2

𝑗=1.  𝑗≠𝑘 

 −
1

𝑝𝑘𝑙𝑛2
+ 𝑞 +𝜔𝑒 + (𝝀𝑘 − ∑ (𝜔𝑗 − 1)𝝀𝑗

𝑘−1
𝑗=1 ) = 0. 

According to  )13(, the optimal power for users with 

strong channel conditions is formulated as follows: 

𝑝𝑘 =
1

(∑
Ω

(Λ 𝑙𝑛2)𝑙𝑛2𝑗=1.  𝑗≠𝑘  + 𝜔𝑐 + 𝑞 + 𝜒) 𝑙𝑛2
, 

(15) 

where,  

Ω = 𝑒2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑 ∑ 𝛽𝑘′

−1

𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

, (16) 

Λ = 𝑒2𝛿𝑢,𝑡
2
𝜏𝑑 ∑ 𝛽𝑘′

−1𝑝𝑘′ + 𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖
2 + 𝜎2

𝐾

𝑘′=1
𝑘′≠𝑘

, (17) 

𝜒 = (𝝀𝑘 −∑(𝜔𝑗 − 1)𝝀𝑗

𝑘−1

𝑗=1

). (18) 

Similarly, the optimal power for users with weak 

channel conditions is formulated as follows:  

𝑝𝑘 =
1

(∑
Ω

(Λ 𝑙𝑛2)𝑙𝑛2𝑗=1.  𝑗≠𝑘  + 𝜔𝑒 + 𝑞 + 𝜒) ln 2
. (19) 

In the following, we provide our proposed algorithm in 

a step by step procedure. Let 𝑛 denote the iteration 

number. 𝜛1, 𝜛2 and Θ𝑘  denote the positive step sizes in 

the algorithm. 

Algorithm 1 Energy efficient power allocation algorithm for the           

massive MIMO system. 

Step 1: Initialize  

𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛  ,  𝑢 = 0 , 𝑣 =

𝜎2 𝑙𝑛2
𝑚𝑖𝑛⏟
𝑘

 {𝛽𝑘‖�̂�𝑘‖
2
} , 휀 > 0 𝑝𝑘 > 0 (𝑘 =

1,2,… , 𝐾)  transmission power and Lagrangian multipliers  P , 

𝜆𝑘
(0)

, 𝜔𝑐
(0), 𝜔𝑒

(0) 

 
Step 2: Calculate   

Let 휂𝐸𝐸 =
𝑢+𝑣

2
,  

If  ( 𝛽
𝑘
≥ ℓ): 

            solve 𝑝𝑘 according to formula (15), 

else if ( 𝛽
𝑘
< ℓ): 

            solve 𝑝𝑘 according to formula (19), 

end if 

Then a realistic EE q can be got by formula (5), 
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           If_2 (휂𝐸𝐸 ≥ 𝐸𝐸), then 𝑢 = 휂𝐸𝐸 

            Else 𝑣 = 휂𝐸𝐸. 

            End if_2 

Step 3: Update 

      𝜔𝑐
(𝑛+1) = 𝑚𝑎𝑥 (0. 𝜔𝑐

(𝑛) −𝜛1 (𝓀𝑐
1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 − ∑ 𝑝𝑘

(𝑛)𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑐

)) 

      𝜔𝑐
(𝑛+1) = 𝑚𝑎𝑥 (0. 𝜔𝑐

(𝑛) −𝜛2 (𝓀𝑒
1

𝑇−𝜏𝑑
𝑃 − ∑ 𝑝𝑘

(𝑛)𝐾
𝑘=1
𝑘∈𝐾𝑒

)) 

      𝜆(𝑛+1) = max (0. 𝜆(𝑛) − Θ𝑘(𝑝𝑘 − (2
𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛

− 1) (∑ 𝑝𝑗 +
𝑃𝜏𝑑𝜎𝜖

2+𝜎2

‖�̂�𝑘‖
2

𝐾
𝑗=1.𝑗≠𝑘 )) 

Step 4: Optimal solution  

if_3 (𝑣 − 𝑢 < 휀) then q ≈  
𝑢+𝑣

2
 

 Else go to Step 2. 
  End if_3 
  n=n+1 
end  

TABLE I.  The simulation parameters. 

Parameters  Value 

Noise spectral density  𝑁0  -170 dBm/Hz 

Variance of log-normal shadow fading  𝜎2  10 dB 

Efficiency of PA (휁)  0.5 

Factor   𝜐  1 

4. SIMULATION RESULTS 

      In this section, we analyze the simulation results. A 

total transmission power of 1W is considered. In the 

system model the radius of cell is assumed to be 500 

meters. The important parameters of this system that 

are used in the simulation process are given in Table 1. 

      Figure 2 shows the EE performance of the system 

with increasing the RF mismatch variance. The channel 

estimation error for this figure is equal to 0.03. This 

figure is drawn for two scenarios (M = 200 and M = 

100). Obviously, with increasing the RF variance, the EE 

of the system decreases. But there are two very 

important points in this figure. First, the algorithm 

proposed in this paper performs better than equal 

power allocation, and second, when the RF variance is 

larger (𝛿𝑢,𝑟2 = 𝛿𝑢,𝑡
2 > 2), the large number of antennas does 

not improve system performance and gives almost the 

same results. In other words, the proposed algorithms 

are effective in this type of system model for a low 

amount of RF mismatch variance. 

 
Fig. 2. EE versus different RF mismatched variance (𝛿𝑢,𝑟

2 = 𝛿𝑢,𝑡
2  ) 

(P = 20 dBm). 

      Figure 3 shows the performance of the total system 

data rate with increasing of the channel estimation 

error. In this figure, two scenarios of two-user and 

three-user are presented. The RF mismatch variance is 

assumed to be 0.3. Two scenarios for 𝜎𝜖
2 <0.05 have 

almost the same performance, and for larger values 

the performance improvement of the proposed 

algorithm is clearly seen. For instance, for the two-user 

case, at 𝜎𝜖
2=0.2, the value of the improvement in total 

data rate is about 0.26 bit/s/Hz, and this gap value is 

about 0.27 bit/s/Hz for the three-user case. 

 
Fig. 3. SE versus different channel estimation error variance(𝜎𝜖

2
). 

(P = 20 dBm). 

  In Table II, we show the EE performance variations 

for some values of the minimum user rate. Furthermore, 

the amount of improvement in the proposed algorithm 

is presented in comparison with the equal power 

allocation scheme. According to the obtained results, by 
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increasing the minimum user rate, the results of two 

methods get closer to each other. 
TABLE II.   The EE versus different values of 𝑅𝑘

𝑚𝑖𝑛. 

User rate 

constraint   

(𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛 ) 

EE 

convergence 

in the 

proposed 

algorithm 

(bit/J/Hz) 

EE 

convergenc

e algorithm 

in the equal 

power 

allocation 

method 

(bit/J/Hz) 

Amount of 

improveme

nt 

(bit/J/Hz) 

1 30.478 28.947 1.531 

1.5 28.465 27.296 1.169 

2 24.368 23.412 0.956 

5. CONCLUSION 

In this paper, the allocation of energy efficient power 

for a massive MIMO system is investigated. Effective 

parameters, namely the radio frequencies and the 

channel estimation error, which have received less 

attention in most researches, are considered in this 

paper and their effect on system parameters is shown.  

Users are divided into two groups. The first group 

included users with strong channel conditions and the 

second group included users with poor channel 

conditions. An efficient power allocation algorithm is 

presented and the implementation results confirms 

that it outperforms the equal power allocation 

scheme. 
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Abstract—A joint scheme for the channel coding and spectrum 

spreading communication system is proposed in this paper. The 

Bit Error Rate (BER) performance of the joint proposed scheme 

is evaluated and compared with the case of channel coding scheme 

without spectrum spreading. We employ a single Low-Density 

Parity Check (LDPC) code for the both channel coding and direct 

sequence spectrum spreading. We show that the BER 

performance is significantly improved while the complexity does 

not increase too. The philosophy behind this achievement is that 

the spectrum spreading techniques provide the ability of channel 

noise protection for the communication systems by themselves.  

Keywords—LDPC Codes; Direct Sequence; Spread Spectrum; 

SPA; Channel Coding; BER. 

1.  INTRODUCTION  

       By growing the technology and increasing the use of 

wireless communication systems, data encounter some 

problems during transmission process in the communication 

systems and channels such as jamming, interception, high-

power noise, etc. [1]. This causes to increase the demand for a 

high quality and strong telecommunication system. Now, the 

question is, what do we have to do to overcome on these 

destructive factors and their bad effects?  

     The procedures that is going to be perused in this paper is 

combining LDPC codes and Direct Sequence Spread Spectrum 

(DSSS) systems [2] together for generating the spreading 

sequence with the capability of channel error correction. We 

utilize the parity-check matrix H of an LDPC code for 

producing spreading codes. Basically, the LDPC codes are one 

of the efficient channel error correction codes that is being used 

in communication systems abundantly [3]. These codes are 

linear block codes that aim to compensate the corruption caused 

by the communication channel noise. The binary version of 

LDPC codes can distinguish the occurrence of bit flipping 

through information transmission by the channel. The 

theoretical limit of the channel error correction is known by a 

quantity called the channel capacity or the Shannon capacity of 

channel, which is the maximum possible rate under error free 

communication [4]. 

      Nowadays, LDPC codes is being used in extensive areas 

such as the wireless communication systems [5], the 

cryptography based systems [6], the optical communication 

systems [7], the satellite communication systems [8], the digital 

video broadcasting systems [9], and so on. Furthermore, the 

LDPC codes are an important part of the Wi-Fi 802.11 standard 

technology as an optional part of 802.11n and 802.11ac [10]. 

These codes are efficient and faster than turbo codes because of 

their low decoding complexity [11]. 

      The spread spectrum technique is a procedure that spreads 

the particular bandwidth of a communication signal carrying 

information to a wider bandwidth in the frequency domain [12]. 

There are various types of spreading schemes, including the 

direct sequence spreading, the frequency hopping spreading, 

the time hopping spreading, and also combination of them 

which cause hybrid schemes. These schemes are being used for 

different reasons and provide many advantages such as the 

secure communications, resistant to interference, the ranging 

ability, the low probability of interception, anti-jamming, noise 

protection, multiple-access communication, etc. [12].  In this 

work, we focus on the direct sequence technique. Clearly, our 

proposed scheme can be extended by using other techniques of 

spectrum spreading. 

      By employing the LDPC codes in the spread spectrum 

procedure, we combine their goals and obtain a joint scheme 

with their advantages. Specially, the results of BER 

performance get so much better by using this joint scheme. As 

a simple example, for a communication system with a parity-

check matrix H(128,256), using only LDPC coding procedure, 

the BER value at SNR=5 dB becomes about 
33.1 10− , while 

by using both LDPC codes under the DSSS scheme with the 

processing gain of 10, the BER value at SNR=5 dB becomes 

about 
91.3 10−  which improves the BER value significantly. 

In addition, by increasing the processing gain of spread 

spectrum, the BER gets better. Based on our experiments and 

implementations, if we consider a system with processing gain 

of 100 and the same LDPC code, then lower values of the BER 

are completely achievable in such a way that we observe the 
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BER values close to zero. Furthermore, utilizing the matrix H 

for generating spreading code of DSSS provides a low-

complexity scheme which is another achievement. 

The rest of the paper is organized as follows. The system 
model and definitions are proposed in Section II. Details of the 
LDPC codes, DSSS technique, and our proposed joint scheme 
are provided in Section III. The simulation and implantation 
results are in Section IV. Finally, Section V concludes this 
paper.   

2. SYSTEM MODEL AND DEFINITIONS 

      The task of a basic communication system is transmitting 

data from one point to another point. A block diagram of a 

communication system that is equipped with the spread 

spectrum technique has demonstrated in fig. 1.  

      A source and channel encoder is located prior to the 

modulator for preparing binary data. The source encoder block 

aims to compress data and remove redundancy. Conversely, the 

channel encoder adds some redundancy intentionally to protect 

compressed data against the communication channel noise 

which is considered to be an Additive White Gaussian Noise 

(AWGN) channel.  

 

Fig. 1. A block diagram of a communication system with Spread-Spectrum 

procedure. 

      The  source encoder maps the input information symbols to 

the code-words with a shorter length. It can be lossy or lossless. 

The Huffman codes, the Lemple-Ziv codes, the Fano codes, the 

arithmetic codes, and the Shannon codes are some of the 

applicable source coding schemes [13]. 

      The channel encoder generates longer code-words that are 

made by the source encoder to increase the reliability of 

transmission over the channel. In another word, the channel 

coding schemes enable the receiver to detect and correct errors 

which occur during data transmission. The LDPC codes, the 

turbo codes, the family of convolutional codes, and the Reed-

Solomon codes are some of the famous schemes that are used 

for the channel coding [14]. 

      Data for being transferred on the channel needs to be 

superimposed on a high-frequency signal, which is called 

carrier wave, such that its frequency is higher than encoded 

data. Hence, the modulator in the communication system 

superimposes the encoded data on a high-frequency signal. By 

changing one of the carrier wave parameters such as amplitude, 

phase, or frequency, the scheme of modulation is determined. 

The phase-shift keying, the frequency-shift keying, and the 

amplitude-shift keying are methods of digital modulation [15]. 

      The task of the spread spectrum block in the 

telecommunication system is spreading the signal over a large 

frequency band to provide secure efficient communication [12]. 

After spreading spectrum of the modulated data, it is transferred 

through the AWGN channel, which is an acceptable model for 

real-world communication channels.  

      At the receiver, all operations should be done 

reversely on the received signal based on processes, 

which have been done on the input data at the 

transmitter. Basically, all of the blocks in a 

communication systems act separately and 

independently, but they can be joined together for 

reaching more efficiency and lower complexity, e.g., joint 

source-channel encoder. In this paper, we jointly design 

channel encoder and spread spectrum. 

3. THE LDPC BASED DSSS SYSTEMS 

The  LDPC codes are linear block codes that use a low-
density parity-check matrix H, such that the portion of 
ones to zeros is very low. The parity-check matrix H has 
some properties which make it useable for a variety of 
intentions. By increasing size of parity-check matrix H, 
the performance improves due to decreasing the BER [5]. 
Furthermore, by increasing the number of iterations in 
the Sum-Product Algorithm (SPA) in the receiver the BER 
performance improves [5]. Also, by decreasing the rate 
of the parity-check matrix H, the BER improves [5]. An 
example of a parity-check matrix and its related Tanner 
graph is demonstrated in fig. 2, that its corresponding 
graphical representation of the parity-check matrix H. 
Tanner graph has two groups of nodes, the variable 
nodes and the check nodes, j-th variable node and i-th 
check node are connected each other if and only if hi,j=1. 
The close path that is shown by bolded lines in fig. 2, 
shows a loop of length=6 in the parity-check matrix H. 
Girth of a parity-check matrix H is the shortest loop which 
exist in its Tanner graph. Performance of LDPC codes 
improve by designing a parity-check matrix H with a 
higher Girth [16]. 
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H=  

(

 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1)

 
 

 

Fig. 2. Tanner graph of the parity-check matrix H. 

Assume C is the output of the channel encoder. At the 
transmitter, the output C obtains by multiplying the 
binary information block of length n and the generator 
matrix G with the size of n×m. The length of the output 
vector becomes m such that, the result of multiplying the 
output vector C and transpose of the parity-check matrix 
H becomes an all-zero vector (C.HT=0). Clearly, the length 
of the redundancy that is added to the codeword is m-n. 
Note that, the generator matrix G is derived from the 
parity-check matrix H [7]. Therefore, the output C is as 
follows, 

C1,m = D1,nGn,m .                                  (1) 

where, D1,n is information bits. At the receiver, the SPA is 
being used for channel decoding because of its good 
performance and low-complexity. The SPA is a kind of 
bit-flipping algorithm, and the only difference is that the 
SPA is soft decision message-passing algorithms while 
bit-flipping algorithm is a hard decision algorithm [17]. 
Message-passing algorithms are iterative algorithms 
such that some messages pass between the variable 
nodes and the check nodes iteratively, until the process 
stops. Suppose Ri as the received data and Ej,i of 
probability matrix E as the probability of being Ri=1.  

The probability P of being established a parity-check 
equation such that, Ri equals 1 can be calculated as 
follows where Bj is the set of variable nodes that has 
connected to j-th check node. 

𝑃𝑗,𝑖
𝑒𝑥𝑡= 

1

2
− 

1

2
𝑖′𝐵𝑗 ,𝑖

′ 𝑖(1 − 2𝑃𝑗,𝑖′) .               (2) 

Log-Likelihood Ratio (LLR) is a metric for a binary variable 
and can be written as follows, the sign of LLR is a metric for 
making a hard decision and, the magnitude of LLR shows the 
reliability of the made decision, 

L(c) = log 
𝑃(r=0)

𝑃(r=1)
 .                              (3) 

Therefore, the probability of being Ri equals 1 or 0 can be 
written as follows, 

( )

( )
( 1)

1

L r

L r

e
p r

e

−

−
= =

+
,                              (4) 

( )

1
( 0)

1 L r
p r

e−
= =

+
 .                            (5) 

Transferring information from j-th check node to i-th 
variable node is expressed as follows, 

Ej,i = L(𝑃𝑗,𝑖
𝑒𝑥𝑡) =log

1 + 
𝑖′𝐵𝑗 ,𝑖

′ 𝑖
( 
1− 𝑒

−𝐿(𝑃
𝑗,𝑖′

)

1+ 𝑒
−𝐿(𝑃

𝑗,𝑖′
)
 )

1− 
𝑖′𝐵𝑗 ,𝑖

′ 𝑖
( 
1− 𝑒

−𝐿(𝑃
𝑗,𝑖′

)

1+ 𝑒
−𝐿(𝑃

𝑗,𝑖′
)
 )

 ,            (6) 

   =2 tanh-1  𝑖′𝐵𝑗 ,𝑖
′ 𝑖 tanh (𝐿(𝑃𝑗,𝑖′)/2) . 

Also, by assuming following relations, 
𝑆𝑗,𝑖′=sign(𝐿(𝑃𝑗,𝑖′)),                                         (7) 

𝑀𝑗,𝑖′ = |𝐿(𝑃𝑗,𝑖′)| ,                                           (8) 

  𝐿(𝑃𝑗,𝑖′) = 𝑆𝑗,𝑖′𝑀𝑗,𝑖′  ,                                   (9) 

the equation 6 can be written as follows, 

Ej,i = 𝑖′  𝑆𝑗,𝑖′  . 2tanh-1 log−1 ∑ log(tanh (
1

2
𝑀𝑗,𝑖′)𝑖′ ).       

(10) 
 The total LLR of the i-th bit is as follows, where, Ai is the set 
of connected check nodes to the i-th variable node, 

𝐿𝑖
total=Li + ∑ 𝐸𝑗,𝑖𝑗𝐴𝑖  .                                 (11) 

The decoder is initialized by setting variable node 
information 𝐿(𝑃𝑗,𝑖) such that hi,j=1. Then, Li for the binary input 

and AWGN channel can be calculated as follows, where, yi is 
the i-th information bit that has been received, 

Li = L(ci|yi) = - 4yi/N0 .                                 (12) 

After calculating total LLR of variable nodes, �̂�𝑖 is obtained 
as follows, where, N is the length of codeword, 

�̂�𝑖={
1           if   𝐿𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  < 0  

0                  else,            
    , for  i=1, 2, …, N;          (13) 

The precision of decoded data �̂� obtains by multiplying 

�̂� and HT. If �̂�𝐻𝑇equals zero, then the decoded data is correct, 
else LLRs should be updated as follows, 

𝐿(𝑃𝑗,𝑖′) = ∑ 𝐸𝑗′ ,𝑖 𝑗′𝐴𝑖,𝑗
′𝑗 + Li .                      (14) 

This operation continues until multiplying of �̂� and HT becomes 
zero vector, or the number of iterations equals the limit that has 
been supposed. 

Spread spectrum is a procedure that spreads the particular 
bandwidth to a wider bandwidth in the frequency domain. The 
proportion of the chip rate to the data bit rate is called processing 
gain that is always higher than one. It means the chip rate of 
spreading sequence is higher than data bit rate (Rc Rd). Due to 
the processing gain, the received signal has low probability of 
interception and can be demodulated even in the case that the 
power of the signal is lower than the level of noise power [8].  
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Fig. 3. The parity-check matrix H for the proposed joint scheme. 

In this paper, we generate the spreading sequence from the 
parity-check matrix H by the exclusive disjunction  of some 
parity-check matrix H columns or by applying NOT operation 
on some parity-check matrix H columns.  By this procedure the 
channel encoder and the spread spectrum works jointly such 
that, it improves the performance of the communication system. 
Also, by using this procedure to generate the spreading sequence 
there is no need for transmitting the spreading sequence to the 
receiver because the receiver itself can generate the spreading 
sequence by the parity-check matrix H that have. Then, there 
will be no need for blind estimation of spreading sequence that 
have shown in paper [9]. 

At the receiver, we generate the spreading sequence from the 
parity-check matrix H exactly similar to the transmitter when the 
channel noise is applied. Then, we multiply the received data 
and spreading sequence. By multiplying the received data and 
spreading code, the de-spreading is done. Simultaneously, the 
spectrum of the channel noise spreads and its power decrease by 
the processing gain factor. Hence, the destructive effects of 
channel decrease and the performance improves. 

4. SIMULATION AND IMPLEMENTATION RESULTS 
In this section, we demonstrate and analysis the performance 

of using both LDPC codes and DSSS scheme jointly. The BER 
is calculated by dividing the number of incorrect received bits 
by the number of total received bits on the implementation tests. 

All plotted charts in this section represents the BER 
performance of the LDPC encoding and decoding scheme with 
and without employing DSSS technique. The difference 
between two charts shows the improvement caused by the DSSS 
scheme. Figures 4, 5, and 6 represent the gap between two 
systems for different parity-check matrices of H. The number of 
iterations in the SPA is 100 and all reported values are based on 
average value over 50 tests. In our implementations, data 
modulation and spread spectrum modulation are both considered 
to be the BPSK modulation for its simplicity.  

 
Fig. 4. Performance of the proposed scheme with parity-check matrix 

H(384,512,irregular), rate 0.25, and the processing gain is 4. 

For instance, as it is observed from the figures, the BER of 
the system with the parity-check matrix H(384,512) equipped 
with the spread spectrum improves. For instance, in a 
communication system with H(384,512) by using only LDPC 

codes, the BER value at SNR=6 dB is about 
67 10− , while it is 

equipped with the DSSS technique under the processing gain 4, 

the BER value at SNR=6 dB becomes about 
97.8 10− . 

Based on our results and observations, by increasing the 
SNR value, the amount of improvement in the BER value for the 
DSSS equipped system increases exponentially. The reason of 
this observation is that increasing the SNR cause to decrease the 
BER in the channel coding schemes, furthermore, the effect of 
noises weakens in the DSSS scheme, which cause another 
reduction in the BER value. 

In the following, in figures 5 and 6, the performance of the 
proposed joint scheme are given for the parity-check matrices of 
H(128,256) and H(64,192), respectively. All degree 
distributions of the codes are designed based on the density 
evolution method [18], which produces irregular codes. 
Furthermore, the matrices are obtained using the progressive 
edge gross algorithm [18]. As it is seen, by increasing the SNR 
value, the amount of improvement in the BER value increases 
and this show the efficiency of our proposed scheme.  

In fig. 7, we illustrate the performance of increasing the 
processing gain of the DSSS scheme. By increasing the 
processing gain of the DSSS the BER value decreases. For 
instance, the BER value in the proposed joint scheme with the 

processing gain of 10 is about 
91.3 10− , while its value for the 

same communication system with the processing gain of 4 is 

about 
68.2 10− . The exponentially increasing gap between the 

BER curves is clearly seen by increasing the SNR. 
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Fig. 5. Performance of the proposed scheme with parity-check matrix 

H(128,256,irregular), rate 0.5, and the processing gain is 4. 

 
Fig. 6. Performance of the proposed scheme with parity-check matrix 

H(64,192,irregular), rate 2/3, and the processing gain is 4. 

 
Fig. 7. The BER performance of the proposed scheme with the processing 

gains of 4 and 10 and parity-check code H(128,256,irregular), rate 0.5. 

5. CONCLUSION 
An efficient joint channel coding and spectrum spreading 

scheme is proposed in this paper based on the LDPC codes and 
the DSSS technique. The parity-check matrix of an LDPC code 
which is employed in the encoding and decoding procedures is 
used to generate spreading code in a DSSS communication 

system. The BER performance of the system is significantly 
improved while the complexity does not increase a lot. For the 
high SNR values and also for high processing gain values of the 
spread spectrum systems, we observe very small values for the 
BER.  
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Abstract— A reflectarray antenna is demonstrated which can 

operate at X-band as a Local Multipoint Distribution Service 

(LMDS) base station antenna. The configuration consists of a 

center-fed single layer reflectarray consisting of 23×27 elements. 

The unit cell of the reflectarray has linear polarization with more 

than 400° linear phase shift. The geometrical parameters of the 

unit cell have been optimized to increase the bandwidth and 

achieve lower cross polarization (XP) level for the reflectarray. A 

design procedure, valid for obtaining any arbitrary pattern, has 

been implemented. In this procedure, to achieve a specified 

radiation pattern over a desired frequency range, a phase-related 

synthesis method is applied to obtain required phase shift on the 

reflectarray surface. The method has been successfully applied to 

a LMDS base station antenna, characterized by a sectorial 

cosecant squared beam in the frequency range of 9.4 GHz - 11.5 

GHz. The simulation results are in a good agreement with the 

design requirements. The antenna has cosecant squared pattern 

over the bandwidth of 21%, XP level better than -30 dB, and SLL 

less than -20 dB in both elevation and azimuth planes. Also, the 

23×27-element array size is 246×289 mm2 which its 1dB gain 

bandwidth is higher than 19%.  

Keywords— Beam shaping reflectarray; Microstrip patch; 

LMDS base station Antenna; Cosecant squared pattern 

1.  INTRODUCTION 

Reflectarray antennas (RAs) due to their planar geometry, 
low profile, low manufacturing cost, low weight, ease of 
transportation and capability to beam forming and control, are 
preferred to be used in phased array antennas, specially in 
telecommunication satellites and beam-shaping applications 
[1]–[3]. However, the main deficiency of reflectarrays is their 
narrow bandwidth due to the intrinsic finite bandwidth of 
microstrip elements [4]. Therefore, in recent decades, various 
structures of RAs have been introduced in literature and the 
bandwidth issue has been resolved to some extent [5], [6]. 

There are several methods to increase the bandwidth of RAs, 
including: 1) using multilayer structures, which may 
substantially increase the cost and complexity of the 
manufacturing process and increase the weight and loss; 2) 
utilizing thicker substrates, but it decreases phase variations 
capability due to the reduction of phase response slope, which in 

turn, reduces the efficiency; 3) using phase delay lines to obtain 
a phase range much larger than 360° [5]-[7]; 4) employing multi-
band antennas.  

In recent years, many efforts have been made to achieve 
beam-shaping reflectarrays [8]-[11]. In [8], a folded multi-layer 
microstrip reflectarray with shaped pattern is presented. In [9], 
multiple contoured beam reflector antenna systems, which 
require simultaneous optimization of several beams, were 
investigated. In [10], a multiple-beam sector antenna with dual 
planar reflectarray arrangement is proposed. A dual planar 
reflectarray with synthesized phase and amplitude distribution, 
producing multi-beam, is studied in [11]. However, their beam 
shaping is restricted to specific patterns and the design process 
depends on various parameters, which require simultaneous 
optimization. 

In this paper, we proposed a novel unit cell with a symmetric 
configuration which provides appropriate phase variation to 
design a beam-shaping RA for efficient operation in LMDS base 
stations. The unit cell is comprised of a cross-shaped slot at the 
center of a square, four square slots at the corners and four 
rectangular stubs connected to the middle of the main square 
sides. Each unit cell can provide phase variation larger than 360° 
by sweeping its parameters in the resonant bandwidth. In 
addition, the geometrical parameters of the unit cell are 
optimized to increase the bandwidth and achieve appropriate co- 
and cross-polarization radiation patterns at both elevation and 
azimuth planes. At the next step, a phase-related synthesis 
method is applied to obtain the required phase-shift on the 
reflectarray surface. This method has been successfully applied 
to design a LMDS base station reflectarray antenna, 
characterized by a sectorial cosecant squared beam in the 
frequency range of 9.4 GHz-11.5 GHz. 

2. DESIGN OF THE UNIT CELL OF THE REFLECTARRAY 

ANTENNA 

The proposed unit cell of the RA is comprised of a cross-
shaped slot at the center of a square, four square slots at the 
corners and four rectangular stubs connected to the middle of the 
main square sides. This design, which is shown in Fig.1, 
produces adequate phase shift. Phase shift will be achieved with 
changing the main square ring side “d”. The ring size and stub 
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lengths are optimized in both HFSS and CST simulation 
softwares with master-slave and unit cell boundary conditions, 
respectively. 

The unit cell is designed on RO4003C substrate with the 
thickness of 0.813 mm, ɛr = 3.55, and tanδ=0.0027. Its 
dimensions are optimized for appropriate matching and low 
cross-polarization level and are summarized in Table I. 

 
(a)  

 
(b) 

Fig. 1.  (a) The novel unit cell of the RA modeled in HFSS, 

(b) dimensions of the unit cell. 

The parameters’ optimization results in smooth and linear 
phase shift with larger than 360° coverage in the phase response. 
The optimized phase response is shown in Fig. 2 which has 
adequate phase shift to design the reflectarray.  

TABLE IV.  TABLE I. OPTIMIZED DIMENSIONS OF THE UNIT CELL 

Parameter m w k s L1 

Value 

(mm) 

1 1 8.15 1.95 20.7 

TABLE V .  

Fig. 2.  Optimized unit cell phase response simulated in HFSS 

and CST. 

The tolerance of the RA characteristics against the design 
errors should be investigated as well. For this purpose, the 
largest variation for unit cell’s parameters, ±ΔL, in which the 
radiation pattern of the RA is still in good shape, is calculated. 
The linearity of the element’s phase shift and its larger phase 
response range in the results, proves the tolerance of the 
structure against design errors.  

The maximum tolerance of the RA is ΔL = ± 0.15mm which 
is easily accomplished by current fabrication technologies. The 
radiation pattern of the RA with ±0.15mm tolerance is shown in 
Fig. 3 in elevation (φ=0°) and azimuth (φ=90°) planes. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3.  Radiation pattern with ±0.15mm tolerance at a) φ=0° 

plane, b) φ=90° plane. 

3. PHASE DISTRIBUTION OF THE RA 

In order to produce cosecant squared pattern in elevation 
plane and sectoral pattern in azimuth plane, the best phase 
distribution on the RA surface is obtained through an iterative 
approach and simultaneously for both planes. 

For this purpose, first a 3160-07 standard model of feed horn, 
which its pattern is usually modeled as Cos q(θ), is designed in a 
way that its efficiency (the product of illumination and spill-over 
efficiencies) has the maximum value at the center frequency of 
f0 = 10.4 GHz. The horn antenna, with dimensions summarized 
in Table II, is located at a distance of 50 mm from the 
reflectarray surface. The simulated radiation pattern of the feed 
horn at f0 and the variation of its peak gain over the frequency 
range is illustrated in Fig.4. 

TABLE VI.  TABLE II. FEED HORN PHYSICAL DIMENSIONS 

Waveguide 
L1 

(cm) 

L 

cm 

W 

(cm) 

H 

(cm) 

Frequency Range 

(GHz) 
Model b 

(cm) 

a 

(cm) 

1.016 2.286 12.62 22.9 5.8 7.6 8-12 3160-07 
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(a) 

 
(b)  

 
(c)   

Fig. 4.  (a) X-band feed horn schematic, (b) radiation pattern 

at f0 =10.4GHz, (c) variation of peak gain vs. frequency. 

At the second step, the required phase shift for each element 
of the RA is calculated to produce a plane wave. The phase shifts 
should compensate the difference in spatial phase delays 
between the feed and each element in m×n elements of the RA 
illuminated by a low-gain feed located at a distance of 𝑟𝑓 from 

the reflectarray surface. The required phase delay for each 
element is calculated by [1] 

𝛼𝑚𝑛– 𝑘0[| �̅�𝑚𝑛– �̅�𝑓|  +  𝑟𝑚𝑛. û0̇]  =  2𝑛𝜋,   𝑛 = 0,1,2, …  
 (1) 

where 𝛼mn is the required phase shift for (m,n)th element. 
According to Fig. 5, 𝑟𝑚𝑛 is the position vector of the (m,n)th 
element, and �̂�0 is the direction of the main beam in the free-
space. In fact, (1) results in a co-phasal plane for the reflected 
wave at the aperture. The reflected field in the observation 
direction of �̂� at the far field is calculated by the array theory 
as [1] 

𝐸(�̂�) = ∑ ∑ 𝐹(𝑟𝑚𝑛 ∙   𝑟𝑓)𝐴(𝑟𝑚𝑛 ∙
𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1

  �̂�0)𝐴(�̂� .  �̂�0)  ×  𝑒
−𝑗𝑘0[|𝑟𝑚𝑛 − 𝑟𝑓| +  𝑟𝑚𝑛∙ �̂�0] +𝑗α𝑚𝑛   (2) 

 
Fig. 5.  Reflectarray coordinate system. 

where F and A are the feed and the unit cell patterns, 

respectively. In the third step and beam-shaping process, at first  

a large q is considered for the horn feed, which is equal to 
illuminating only the center elements, since with this high 
tapering, only the central elements get most of the radiated 
power from the horn. Next, the patterns in elevation and azimuth 
planes are considered to be super-position of pencil beams 
having different θs for their main lobe directions. Using fast 
Fourier transform (FFT), and iterative process, the phases are 
calculated and the desired beam shapes are achieved. 

For a 2D array, the array factor F(θ,φ) is calculated by [1] 

𝐹(휃, 𝜑)  =

 ∑  
𝑁𝑥
𝑚=−𝑁𝑥

∑ 𝐶𝑚𝑛 𝑒
𝑗𝑘𝑠𝑖𝑛  (𝑚𝑑𝐶𝑜𝑠𝜑+𝑛𝑑𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑁𝑦

𝑛=−𝑁𝑦
 (3) 

We consider parameter M as the total pattern of all elements 
which can be produced with the given array, and B as the 
combination of all the patterns that satisfy the requirements of 
LMDS Antenna. These requirements are expressed as two 
horizontal and vertical masks and set the upper and lower 
limitations for the pattern of the antenna. For each beam shaping 
process, there is a specific mask, which defines the minimum 
requirements for the antenna pattern.  

The intersection approach, which finds the similarities of the 
two M and B sets, is employed using successive projectors. 
Successive projector is an operator which gives the best 
approach to a goal function according to a presumed scale like 
mean square norm [1]. In this article, Fourier series gives the 
best mean square norm and is used as the basis of alternating 
projector method. The iteration begins with xn  and by using the 
projectors becomes xn+1 in each step as follows 

𝑥𝑛+1 = 𝑃𝐵  𝑃𝑀  𝑥𝑛  (3) 

where PB and PM are projectors defined as follows according to 
the masks 
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𝑃𝑀𝐹(𝑢)  =  

{
 

 𝑀𝑈(𝑢)
𝐹(𝑢)

|𝐹(𝑢)|
                         |𝐹(𝑢)| >  𝑀𝑈(𝑢) 

𝐹(𝑢)                        𝑀𝐿(𝑢)  ≤ 𝐹(𝑢)  ≤  𝑀𝑈(𝑢)

𝑀𝐿(𝑢)
𝐹(𝑢)

|𝐹(𝑢)|
                        |𝐹(𝑢)|  ≤  𝑀𝐿(𝑢)

 (4) 

ML and MU are the short form for the lower and upper masks, 
respectively, and PM is a projector which changes the array 
factor in a way that fits on or between the masks. 

 With small number of elements being involved at first, the 
array factor and element pattern is considered in shaping super-
positioned beams. The phase distribution is acceptable in each 
step if the goal function, which is the difference from the masks 
in several points, gets minimum. Second, it is investigated that 
if the optimal achieved pattern serves as the requirements of the 
masks and has an acceptable maximum ripple level. 

If with the primary q and related number of elements, the 
process converges to the optimal results, the process is finished, 
if not, the q becomes smaller and more elements are illuminated 
and used in forming the patterns. The process continues until the 
produced patterns become acceptable with minimum number of 
elements and fit properly into the masks of cosecant squared 
beam in elevation and sectoral beam in azimuth planes. 

The flowchart of the Design process is shown in Fig. 6. The 
phase distribution on array surface is achieved in an iterative 
process with increasing the number of elements being involved 
in shaping the pattern. The goal function for the design is defined 
as (6), which simultaneously reduces the side lobe level in the 
process of finding the best distribution to produce the pattern 
satisfying the masks’ requirements. 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑤1 ∙ ∑ ∑(|𝐸(𝑢. 𝑣)

(𝑢.𝑣) ∈ 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑏𝑒𝑎𝑚
𝑎𝑛𝑑 |𝐸(𝑢.𝑣)<𝑀𝐿(𝑢.𝑣)

− 𝑀𝐿(𝑢. 𝑣))
2   

   + 𝑤2. ∑ ∑(|𝐸(𝑢. 𝑣) − 𝑀𝑈(𝑢. 𝑣))
2

(𝑢.𝑣) ∈ 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑏𝑒𝑎𝑚
𝑎𝑛𝑑 |𝐸(𝑢.𝑣)>𝑀𝐿(𝑢.𝑣)

(6) 

Lowering the side lobe level can also be fulfilled by using 
special tapering on the elements’ phase distribution, like 
Chebyshev. 

The shapes of acceptable masks for ETSI standards are 
shown in Fig.7 for both planes with following transforms: 

𝑣 =  𝑠𝑖𝑛 (휃). 𝑠𝑖𝑛 (𝜑), 𝑢 =  𝑠𝑖𝑛 (휃). 𝑐𝑜𝑠 (𝜑) (7) 

Designed reflectarray and the feed horn simulated in CST 
are shown in Fig.8. The 23×27 unit cells form an array with a 
total size of 246×289 mm2. In addition, the optimized phase 
distribution on the reflectarray surface is illustrated in Fig.9. The 
color bar shows the size of the designed element related to 
required phase shift value.  

 
Fig. 6.  Flow chart of design process. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 7.  (a) cosecant squared mask (b) sectoral mask. 

 
For covering 360° phase shift, the lengths of the unit cells 

are changed from 13 mm to 15.6 mm. Because of having the 
desired sectoral beam in azimuth plane, which is symmetric, the 
phase shift of the elements on the surface of the reflectarray is 
symmetry in y-direction as well.  
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Fig. 8.  lateral view of reflectarray. 

 
Fig. 9.  Phase distribution on the elements of the reflectarray. 

The radiation patterns of the RA in elevation and azimuth 
planes, simulated in CST and calculated in Matlab, are shown in 
Fig.10 and compared with [12]. 

Having low cross-polarization (XP) level is one of the most 
important aspects of antenna design procedure. Smooth phase 
shift response of the designed unit cell, as well as appropriate 
phase distribution of the elements, results in low cross-
polarization level. The XP patterns in elevation and azimuth 
planes for f0 = 10.4 GHz are shown in Fig.11. As can be seen, the 
XP level of the proposed RA is less than -30 dB, which approves 
the linearity of the reflectarray polarization. The Co-pol and XP 
radiation patterns at the lower and upper edges of the bandwidth 
(9.3GHz and 11.5 GHz) are plotted in Figs.12 and 13, 
respectively, in two orthogonal planes.  The XP level is always 
less than -30dB. The radiation patterns show good fitting within 
the masks in the lower and upper edges of the desired frequency 
range.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 10.  Co-polarization radiation patterns at f0 = 10.4 GHz in 

CST, Matlab compared with [12]; (a) at φ=0° plane, (b) at 

φ=90° plane. 

 
Fig. 11.  XP level in E-plane and H-plane at the center 

frequency of 10.4 GHZ. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 12.  Co-pol radiation patterns at 9.3 GHz and 11.5 GHz; (a) at φ=0° plane, 
(b) at φ=90° plane.  
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(a) 

 
(b) 

Fig. 13.  Cross-polarization radiation patterns; (a) at 9.3 GHz, 

(b) at 11.5 GHz.  

In ETSI standard, at least 18dB gain over the bandwidth is 
necessary for a reflectarray having at least 55° sectoral beam. 
The variation of peak gain of the reflectarray vs. frequency is 
plotted in Fig.14; it is higher than 18dB at the range of 9.3 GHz 
- 11.5 GHz. Therefore, this bandwidth meets both desired 
radiation pattern shapes in elevation and azimuth planes and the 
minimum acceptable gain requirement over the bandwidth of 
21%.  

 
Fig. 14.  Calculated and simulated peak gain vs. frequency. 

4. CONCLUSION 

In this paper, a novel single-layer linearly polarized unit cell 
is proposed for reflectarray antennas which has some unique 
features. The proposed unit cell of the RA is comprised of a 
cross-shaped slot at the center of a square, four square slots at 
the corners and four rectangular stubs connected to the middle 

of the main square sides. Its dimensions are optimized to obtain 
phase shift larger than 360° with smooth variation.  

A phase-related iterative synthesis method was acquired to 
calculate the appropriate phase shift on the reflectarray surface. 
A rectangular reflectarray of this element arranged in a 23×27 
grid with a total size of 246×289 mm2 was used to produce a 
cosecant squared sectoral pattern. The demonstrated reflectarray 
has 21% bandwidth and perfectly meets the requirements of the 
LMDS base station antenna. The simulation results show that 
the structure has better element and array pattern bandwidth and 
better shaping of the patterns and lower cross-pol level 
compared to the similar works. 
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Abstract— In this paper, a microstrip patch antenna with the 

ability to function in a specific standard IoT dual band frequency 

is presented. Primarily, the proposed antenna is designed using 

one rectangular main microstrip patch and two slotted patches, 

which are connected to the main rectangular patch. The 

rectangular shaped antenna is designed to operate at dual 

operating frequencies of 434MHz (Europe and Asia) and 

915MGHz (North America) and can be used for IoT (Internet of 

Things) applications. It is then etched to look like a plant leaf 

shaped antenna for specific IoT applications functioning at the 

mentioned dual band frequencies. The measured gain of 

rectangular antenna without the connecting patches is 3.4dB but 

it is surprisingly increased to 4.21dB when it is connected with the 

slotted patches as plant leaf looking like antenna. Both designs are 

implemented using FR4 dielectric substrate. Ansoft HFSS and 

CST are employed to simulate the output and the results are 

compared with that of practically measured antennas. The results 

are analyzed and discussed in terms of return loss, radiation 

pattern and gain. 

Keywords— IoT antenna, Dual band Iot antenna, Leaf shape 

antenna, Compact IoT antenna 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, with the internet and the Internet of 

Things (IoT) introduction, increasing number of 

communication devices are desired to be exploited 

with affordable cost and impact size. This enforces 

research efforts to be focused on searching for 

appropriate technologies for 5G communication and 

IoT applications, especially to enable management of 

all devices within one system [1,2].  

As technology is advancing promptly in current 

communication systems. Today, wireless 

communication systems are required to operate at 

more than one frequency without increasing the size 

of the antenna. Dual frequency microstrip antennas 

have many advantages which includes doubling of 

system capacity by frequency reuse and better 

antenna reception and transmission performance by 

polarization diversity [3,4]. On the other hand, it is 

stimulating to design and implement miniaturized 

UWB antennas because of certain fundamental 

limitations for electrically small antennas. This size 

reduction can explicitly shorten the current path and, 

consequently, reduce the impedance matching for 

lower frequencies [5-11].  

To design RFID systems that operate at sub-Giga 

Hertz, where a number of different frequency bands 

are involved, many advantages as well as 

disadvantages associated with deploying each 

frequency band are revealed. But at a lower 

frequency, RFID systems are exposed to slower data 

read rate in addition to a shorter read range, however 

Omni-directional ability is improved and the 

existence of metal or liquid can be well controlled. 

These effects are converse if a system operates at a 

higher frequency especially when the antennas are 

surrounded by liquids or metals [2]. Within this 

context, a number of design techniques are proposed 

such as antennas with coplanar waveguide feed, slots 

etching, employment of metamaterials, multilayer 

design structure, reconfigurable antenna, flexible 

antenna and etc. [5-16]. 

In this report, multiple slot patching technique is 

employed to design a compact dual band IoT plant 

mailto:Afalahati@iust.ac.ir
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leaf shape antenna for the EWIN (Emergency Water 

Information Network) project in countries with low 

incomes where the antennas are not visible to be 

taken away. Primarily, the proposed antenna is 

designed using one rectangular main microstrip patch 

and two slotted patches, which are connected to the 

main rectangular patch. This design is then etch 

manipulated to be as a plant leaf shaped IoT antenna 

for the aforementioned purposes. It operates at dual 

operating frequencies of 434MHz (Europe and Asia) 

and 915MGHz (North America). The measured gain of 

antenna without the connecting patches is 3.4dB but 

surprisingly, it is increased to 4.21dB when it is 

connected with the leaf shaped slotted patches. The 

antenna is implemented using FR4 dielectric 

substrate. Ansoft HFSS and CST antenna software 

packages are employed to simulate and observe the 

designed antenna behaviors. The results were 

analyzed and discussed in terms of return loss, 

radiation pattern and gain. 

2. CONVENTIONAL RECTANGULAR ANTENNA 

MATHEMATICAL ANALYSIS 

To consider the requirements for resonant 

frequencies and bandwidth, the related formula to 

develop the proposed design is employed. At this 

point, it must be stated that the relations deployed 

here are from the given references with slight 

modifications bearing in mind that, the main 

objectives are the design of the patched antenna to 

deliver the given frequency bands.  

The width (W) of the patch antenna is calculated by 

[13], 

2

2 1

o

r r

v
W

f 
=

+
                                    (1) 

where v0 is the free space velocity of light. The actual 

physical length (L) of the patch antenna is calculated 

by, 

2effL L L= −               

(2) 

Leff is the effective length of the patch antenna caused 

by fringing fields and L is the extended length due to 

fringing fields. Leff and L are given by, 

2
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=                        

(3)                                                                                     
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where εreff is the effective dielectric constant of 

microstrip patch antennas on dielectric substrate 

such that, 

1

2
1 1 12

(1 )
2 2

r r

reff

h

W

 


−+ −
= + +                        

(5) 

The resonant input resistance Rin at distance y = y0 

from the edge for the inset feed line is, 

2( ) ( 0).cos ( )o

in o in

y
R y y R y

L
= = =              

(6) 

The required value of Rin(y = y0) = 50Ω for the patch 

antenna as the feed line, so, it is also of 50Ω. Thus, 

the value of y0 can be determined which is the 

distance at which the patch antenna has Rin = 50Ω. 

Bearing in mind that, Rin(y = 0) is the resonant input 

resistance at the edge, and it is determined by, 

1 12

1
( 0)

2( )
inR y

G G
= =


                               

(7) 

where G1 is the self-conductance of the slots when the 

microstrip patch antenna is represented by two 

radiating slots, and G12 is the mutual conductance 

between slots, as, 
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where λ0 is the free-space wavelength, j0 is the Bessel 

function of the first kind of order zero, and k0 is the 

wavenumber. The mutual conductance (G12) is 

typically very small as compared to self-inductance 

(G1) and usually omitted as given by (7). 

The width of microstrip feed line (W0) for the 

characteristic resistance of Zc = 50Ω is calculated by 

(10) below with the following arranging terms, 
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(10) 

The two slots that are etched on the patch in fact 

miniaturize the patch size and to make the patch 

resonate in two different frequencies. The substrate 

used for the patch antenna is FR4 of dimensions 25 × 

27 cm2 with height h = 1.6 mm, dielectric constant εr 

= 4.4, and loss tangent tan δ = 0.02.  

The etching of slots creates defect in the radiating 

patch plane which disturbs the current distribution in 

the patch. The positions of etched slots are 

determined using parametric analysis to meet the 

objective of dual band operation. The optimized 

parameters for the designed rectangular patch 

antenna bearing 434 MHz and 915 MHz bands are 

depicted in Table.1 and its geometry dual-band 

operation is shown in Fig. 1 (front view) and the other 

side is fully used as ground plane without any etching. 

 

Table 1. Optimized parameters for the rectangular patch 

antenna for 434 MHz and 915 MHz bands 

Parameter Value Parameter Value 

Lg 25 cm IFG 3.9 mm 

Wg 27 cm Lf 4.8 cm 

L 15.4 cm W0 5.7 mm 

W 18.2 cm Wslit 10.2 mm 

IFD 1 cm Lslit 58.4 mm 

 

 

Fig. 1: Proposed rectangular patch antenna for IOT dual-band 

applications (front view) 

 

Figure 2 and figure 3 show return loss and radiation 

pattern of the rectangular patch antenna, 

respectively. Low bandwidth at 434 MHz and 915 

MHz is obtained which is sufficient for the given IOT 

applications. 
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Fig. 2: Return loss of the rectangular patch antenna 

 

 

Fig. 3: Radiation pattern of the rectangular patch antenna 

3. PLANT LEAF SHAPE ANTENNA DESIGN 

Now that microstrip rectangular patch antenna 

design for the mentioned dual frequency band is 

described, the design of a dual band leaf-shaped 

antenna (elliptic shape) follows. 

The elliptic patch antenna has almost the same area 

as the rectangular patch antenna. This design is 

performed by simulating an elliptic patch antenna 

and etch some slits within the acquired patch. By 

using this technique, antenna size is be reduced and 

also meets our requirements for resonant 

frequencies and bandwidth. The geometry of the 

plant leaf-shaped antenna for the required dual-band 

operation is shown in Fig. 4 (front view). Fig. 5 shows 

the constructed plant leaf-shaped antenna for the 

required dual-band operation front view. 

  

 

Fig. 4: The proposed simulated plant leaf-like antenna for IOT 

dual-band applications 

 

 

Fig. 5: The proposed fabricated plant leaf-like antenna for IOT 

dual-band applications 

 

As it can be observed, some slots are etched out from 

the elliptic patch for dual band operations. The 

positions and dimensions of the etched slots are 

determined using optimization to meet the objective 

of dual band operation and increasing the gain. The 

optimized parameters are summarized in Table 2. 
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Table 2. Optimized parameters for the elliptic patch antenna 

for 434MHz and 915MHz bands 

Parameter Value Parameter Value 

Lg 20 cm L2 5 mm 

Wg 15 cm Lf 20.8 mm 

L 16 cm W0 3.5 mm 

W 9 cm W1 6 mm 

L1 21.9 mm W2 14 mm 

 

 

Fig. 6: Return loss of the proposed plant leaf-like antenna 

(simulation) 

 

Return loss of the proposed plant leaf-like antenna 

simulation with HFSS software package is shown in 

figure 6. The two exact resonant frequencies can be 

observed at 434 MHz and 915 MHz by simulations. 

Fig.7 depicts S11 measurement of the proposed plant 

leaf-like antenna and Fig.8 presents radiation pattern 

of proposed plant leaf-like antenna by simulations. 

Figure 9 shows the return loss of the proposed plant 

leaf-like antenna comparisons (simulations with CST 

and HFSS packages and implementation results) 

  

  

 

Fig. 7: S11 measurement of proposed plant leaf-like antenna 

 

 

 

Fig. 8: Radiation pattern of proposed plant leaf-like antenna 
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Fig. 9: Return loss of the proposed plant leaf-like antenna 

comparisons (simulations with CST and HFSS packages and 

implementation results) 

4. CONCLUSION 

In this research work, a rectangular patch antenna is 

primarily designed and optimized to resonate at 434 

MHz and 915 MHz dual band frequencies. In the next 

step, a novel dual band plant leaf-like patch antenna 

is designed and fabricated to work at the same dual 

band frequencies (434 MHz and 915 MHz) and the 

maximum gain reaches to 4.21dBi. This new antenna 

is miniaturized and optimized to have the best 

characteristics and have potential of stealth in woods 

and rivers sites. 
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   5Gبرای  شده با استاب  با استفاده از رزوناتور بارگذاری دوبانده    گذر میان  فیلتر 
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 169بارگذاری شده با استابرزوناتور  ساختار  ، از  در این پژوهش  — چکیده

  GHz28ای مرکزی  هفرکانس   با  گذر دوبانده،فیلتر میان  شده است تا  استفاده

ترتیب    GHz39و   به  باند  پهنای  و  4.8و  شود%2.4  حاصل  همچنین  %  ؛ 

از آفست استفاده  با  باندعبور  به گونه   170صفرهای  تغذیه  تنظیم شده  خط  ای 

بیش   ناحیه توق  با تضعی  ،GHz39و  GHz28 عبور است تا میان دوباند

با طول خطوط    dB50  از فرکانسی  باندهای  کنترل  و  تنظیم  شود.  تشکیل 

 شود.رزوناتور و تنظیم پهنای باند عمدتا با کوپلینگ بین رزوناتورها انجاج می 

رزوناتور     —واژه  کلید دوبانده،  رزوناتور    شدهبارگذاری فیلتر  استاب،  با 

 5G  دوبانده  ای، فیلترحلقه

 مقدمه  .1

ه، تحقیقاا  زیاادی درمورد فیلترهاای دوبااناده و  هاای گاذشاااتادر ساااال

چندبانده انجاج شاااده اسااات. به طور ویژه برای فرکانس های کمتر از 

GHz6    کاه باانادهاایGSM171  ،Fi-Wi    وBluetooth  اناد،  واق  شاااده

 است.های مختل  انجاج شده  های فراوانی برای ترکیب قابلیتپژوهش

یاک فیلتر   172دوبااناده، باا اتصاااال متوالیگاذر  فیلتر میاان  ]1[در مرج   

گذر و یک فیلتر میان نگذر بدسات آمده اسات که ابعاد نهایی فیلتر میان

یاک   ]2[در این روش، زیااد اسااات کاه از معاایاب آن اسااات. در مرج   

تا دوباند عبور  شاده اسات 173دیگری جاساازیدرون رزوناتور   یرزوناتور

ونااتورهاا باا ورودی و  بادسااات آیاد. همچنین باا ترکیاب دوساااری از رز

 . ]4[و  ]3[توان فیلتر دوبانده را محقق نمود خروجی مشترک، می

روش دیگری که در سااخت فیلترهای دوبانده مورد اساتفاده قرار گرفته 

 
169 Stub Loaded Resonator (SIR) 

170 Offset 
171 Global System for Mobile Communications 

172 Cascade 

اسات و نیازی به بکارگیری دو رزوناتور مجزا ندارد، اساتفاده از رزوناتور 

های تشادید رزوناتور فرکانس. البته  ]8[-]5[باشاد  می 174ایامپدانس پله

شاااود کار  ای به یکدیگر وابساااته هساااتند که موجب میامپدانس پله

 طراحی فیلتر دشوار شود.

اساتفاده شاده اسات  175شاده با اساتابگذاریدر این تحقیق از رزوناتور بار

گذر دوبانده بدسات آید. نسابت به روش رزوناتور امپدانس  تا فیلتر میان

های  تشدید وابسته هستند، در این روش فرکانس هایای که فرکانسپله

 توان به صور  جداگانه کنترل نمود.تشدید را می

 استاب با شدهبارگذاری رزوناتور طراحی بر ایمقدمه .2

 
مرج    ش رزوناتور بارگذاری شده با استاب 1شکل  ]9[ 

 

شده با استاب طرز شده است که طرز رزوناتور بارگذاری   ]9[  مرج در  

مرج     1در شکل   پیشنهادی  است. طرز  شده  داده  شامل    ]9[نشان 

173 Embedded 
174 Stepped Impedance Resonator (SIR) 

175 Stub Loaded Resonator 

file:///C:/Users/saleh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/m_salmani@elec.iust.ac.ir
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طول موج مایکرواستریپ به همراه استاب مدار باز است که رزوناتور نیم

به ترتیب بیانگر ادمیتانس    2Lو  1Y ،1L  ،2Yآمده است که  a.1در شکل 

واستریپ و استاب مدار باز است. برای تحلیل مشخصه و طول خط مایکر

توان آن را با تقریب به صور  دو بخش زوج و فرد می  a.1ساختار شکل  

نشان داده   b.1در نظر گرفت. ادمیتانس ورودی بخش فرد که در شکل 

   شده است، بدین صور  قابل محاسبه استش

         𝑌𝑖𝑛 𝑜𝑑𝑑 =
𝑌1

𝑗𝑡𝑎𝑛(
휃1

2
)
                               (1)  

طول الکتریکی خط مایکرواستریپ است. با برقراری  1Lβ =1θکه در آن 

های رزونانس مد فرد، به صور  است، فرکانس  0inY=شرط رزونانس که  

 آیندش زیر بدست می

𝑓𝑜𝑑𝑑 =
(2𝑛−1)𝐶

2𝐿1√ɛ𝑒𝑓𝑓
                          (2       )   

 

الکتریک موثر و    ثابت دی  effɛسرعت نور در فضای آزاد،    Cکه در آن،  

n = 1,2,3,…    است. همچنین برای مد زوج که در شکل.c1    ،آمده است

 توان از فرمول زیر استفاده کردش می

        𝑌𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 = 𝑗𝑌1 ∗
2𝑌1 𝑡𝑎𝑛(

𝜃1
2
)+𝑌2 𝑡𝑎𝑛( 2)

2𝑌1−𝑌2 𝑡𝑎𝑛(
𝜃1
2
) 𝑡𝑎𝑛( 2)

            

(3)  

های رزونانس مدهای  ، فرکانسinY 0 =که با درنظر گرفتن شرط رزونانس  

 آیندش زوج، اینگونه بدست می

𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛 =
𝑛𝐶

(𝐿1+2𝐿2)√ɛ𝑒𝑓𝑓
                      (4)  

توان مشاهده کرد، با تغییر طول همانطور که از روابط بدست آمده می

( را می2Lاستاب  زوج  مدهای  پایه  رزونانس  فرکانس  از  (  مستقل  توان 

مقدار   همچنین  داد.  تغییر  فرد  می  1Lمدهای  فرکانس  را  برای  توان 

بدست آورد تا پایین ترین فرکانس    gλ/2رزونانس پایه مدهای فرد، برابر  

 رزونانس حاصل گردد. 

 نشان داده شده است، داریمش  effɛ  الکتریک موثر که با برای ثابت دی

ɛ𝑒𝑓𝑓 =
ɛ𝑟+1

2
+ (

ɛ𝑟−1

2
) [

1

√1+
12ℎ

𝑒

] + 0.04 (1 −

𝑤

ℎ
)
2

        (5)  

 

پهنای خط مایکرواستریپ،    wالکتریک زیرالیه،  ثابت دی  rɛ  که در آن،

h  ضخامت زیرالیه وe .ضخامت خط مایکرواستریپ است 

 دوبانده گذرمیان فیلتر طراحی .3

الکتریک   دی  روی  بر  طرز  ضخامت    Rogers/Duroid 5880این  با 

mm0.254    الکتریک طراحی و شبیه سازی شده    2.2و ضریب دی 

ضریب دی الکتریک موثر، برابر مقدار  ( 5)به کمک رابطه  بنابراین   است.

رزونانس مدهای فرد    فرکانس  (2)رابطه    با به کارگیری  شود.می  1.75

 توان محاسبه کردشرا می

                      𝑓𝑜𝑑𝑑 =
(2𝑛 − 1)𝐶

2 (𝐿1 + 𝐿2 +𝑊𝑓 + 𝑏 −
𝑔
2
)√ɛ𝑒𝑓𝑓

=
𝐶

𝜆𝑔
  

                → 𝜆𝑔 = 2(𝐿1 + 𝐿2 +𝑊𝑓 + 𝑏 −

𝑔

2
)√ɛ𝑒𝑓𝑓                 (6 )  



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

184 
 

 شدهیمقرار می totoalLمحیط رزوناتور را برابر با 

           𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2(𝐿1 + 𝐿2 +𝑊𝑓 + 𝑏 −
𝑔

2
)                 

(7)  

قرار بگیرد،   GHz39برای اینکاه فرکاانس رزوناانس اول ماد فرد در  

(،  7کاه باا اساااتفااده از رابطاه )  تنظیم کنیم  GHz39را برای    0λباایاد  

 ششود( به صور  زیر بیان می6عبار  ساده شده رابطه )

𝜆𝑔 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑜𝑎𝑙 ∗ √ɛ𝑒𝑓𝑓 =
𝐶

𝑓
=
3 ∗ 108

39 ∗ 109
= 7.69 𝑚𝑚 

→ 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
7.69

1.75
= 4.4 𝑚𝑚  

توان  پس برای هر ضل ، میبدست آمد.    mm4.4محیط کل رزوناتور،  

فیلتر   درنظر گرفت و شروع کار ما از این نقطه است.  mm  1.1مقدار  

نرج در  فیلتر   CST 2019افزار  پیشنهادی  نمای  است که  طراحی شده 

 نشان داده شده است. 2گذر دوبانده پیشنهادی در شکل میان

 
گذر دوبانده پیشنهادیش نمای فیلتر میان2 شکل  

 

ایجاد    و همچنین  ای و استاب وسط آناستفاده همزمان از رزوناتور حلقه 

موجب شده ساختار دوبانده فشرده   ،ایآفست خط تغذیه به صور  آینه

GHzبرای باند   و    28 GHz پاسخ فرکانسی فیلتر    3شکل  بدست آید.    39

 پیشنهادی آمده است. 

 
پاسخ فرکانسی فیلتر پیشنهادیش 3شکل   

 

، مشخصا  رزوناتور پیشنهادی آمده است. الزج به خکر است 1در جدول  

بیان شده    مترمیلیبر حسب    کهضخامت خط مایکرواستریپ است    eکه  

 است.

 

: پارامترهای طراحی فیلتر پیشنهادی دوبانده 1جدول   

0.46 g 0.2 1W 1 1L 1.5 b 

0.19 S 0.25 2W 0.2 2L 3.4 gW 

0.01 e 0.3 fW 1.1 3L 0.3 fL 

 متر( است.)میلی mm*  واحد اندازه گیری تماج پارامترهای جدول، 

جدول   مرج   2در  فیلتر  نتایج  بین  مقایسه  فیلتر   ]10[،  نتایج  و 

 پیشنهادی آورده شده است.  

 

Dimen

)2sion (mm 

T

. 

Zero 

FB

W (%) 

*

* OB 

Rejecti

on 

(dB) 

* 

IB 

Rejecti

on 

(dB) 

B

ands 

(GHz) 

Re

f 

2.8

9×3.32 
2 

1.

3/2.1 

2

0 

1

3 

3

9/28 

]1

0[ 

3.4

×3.8 
3 

2.

4/4.8 

4

0 

7

1 

3

9/28 

پی

 شنهادی  

عبور  بانددو  بین فرکانسی * تضعیف  
عبور های خارج باندفرکانسی ** تضعیف   
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 گیری نتیجه .4

برای طراحی   شده با استاباز رزوناتور بارگذاری ،  پژوهشدر این  

میان فرکانسی  فیلتر  باندهای  برای  دوبانده   GHz39و    GHz28گذر 

از شبیه .  شده است  استفاده سازی با نتایج مرج  مقایسه نتایج حاصل 

متحظا  ساخت نشان از برتری فیلتر پیشنهادی دارد. همچنین    ]10[

ملزج  از جمله دقت دستگاه چاپ خط مایکرواستریپ و سادگی چاپ، 

زیرالیه  تاداشت   ثابت دی  از  پایینبا  و    الکتریک  پهنا  تا  استفاده شود 

 تر نشوند. کوچک mm0.2عرض خطوط مایکرواستریپ از حد 
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Abstract— In this paper, we investigate the effects of partially 

removed substrate and a uniplanar electromagnetic band-gap (UC-

EBG) structure in reducing mutual coupling of aperture coupled 

patch array antenna (ACPAA). At first, a novel slot on patch is 

introduced to effectively enhance the bandwidth and miniaturize 

the antenna element. The bandwidth of the modified patch is 

increased by the factor of 1.5 and the size decreased 30%. Then we 

investigate a 1×2 array antenna with UC-EBG cells which leads to 

more than 40dB rejection at center frequency of 12GHz. After that, 

a 2×2 elements array antenna has been designed and by using UC-

EBG, mutual coupling between arrays decreased more than 5dB. The 

results of conventional EBG and the proposed structure are 

compared. 

Keywords— Mutual Coupling Reduction, Antenna Miniaturization, 

Aperture Coupled Patch Antenna Array, Uniplanar Compact 

Electromagnetic Band-Gap (UC-EBG) Superstrate. 

1. INTRODUCTION 

Microstrip antennas are investigated vastly due to their 

properties, such as low profile, low cost, conformability and 

ease of integration with active devices but they have some 

disadvantages like low gain and narrow bandwidth. Although 

the Microstrip antenna has low profile, but it still not small  

enough in many wireless communication systems applications. 

To increase aperture efficiency, we need to increase the number 

of elements in the physical array surface, and to increase the 

number of elements we need to decrease the space between 

them. Mutual coupling, that causes undesirable effects on array 

characteristics, will rise drastically by reducing the elements 

distances [1-2]. 

There are some techniques to reduce mutual coupling such 

as inserting slot on the patch, using electromagnetic band-gap 

(EBG) structures, partially removing the substrate and using 

defected ground structures (DGS). Some of different techniques 

has been compared in [3] and in the optimum configuration 

mutual coupling reduced by 18.25dB. Also, metamaterial 

insulators, may be used to reduce mutual coupling but the 

insulating region occurs in a narrow bandwidth. Moreover, the 

fact that both the patch antenna and EBG share the same layer 

makes the distance between them critical, as a too short distance 

can negatively influence the antenna matching due to reactive 

coupling. Also, the high permittivity materials excite strong 

surface waves [4]. 

An aperture-coupled fed design is proposed for 

Microstrip slot antenna to improve its radiation pattern 

as well as bandwidth. It is based on coupling of an 

aperture between the patch antenna and Microstrip slot 

line, which supports up to 15% bandwidth. 

As we say previously the size of antenna is extremely 

important for most wireless communication systems [6], 

[7] and many techniques have been used in order to 

miniaturize the antenna, such as using dielectric 

substrates with high permittivity [8], applying resistive or 

reactive loading [9], optimizing its shape to increase the 

electrical length of antenna [10], Utilization of 

strategically positioned notches on the patch antenna 

[11]. Also, A meta-surface superstrate has been used for 

mutual coupling reduction of large antenna arrays in [13] 

and mutual coupling of slot antenna array reduced by 

controlling surface wave propagation in [14]. Various 

shapes slits have been placed inside the patch antenna 

to reduce its size. These perturbations that are placed 

inside the antenna are used to increase the surface 

current path. To decrease the resonant frequency of an 

antenna for a given surface area, the current path must 
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be maximized within the area [8]. In section ΙΙ, the design 

procedure and techniques will be discussed and finally in 

section ΙΙΙ, the experimental results will be presented. 

2. DESIGN PRECEDURE AND TECHNIQUES 

A. Slot insertion on the patch 

Aperture coupled patch antenna has two separated 

parts; antenna substrate with dielectric constant of εr1 

and feed substrate with dielectric constant of εr2 [12]. In 

figure 1, the schematic of aperture coupled patch 

antenna has been shown. 

 

Figure 1: schematic of aperture coupled patch antenna 

The width (W) of the patch antenna is calculated by [12], 

      2

2 1

o

r r

v
W

f 
=

+
                       (1) 

where v0 is the free space velocity of light. The actual 

physical length (L) of the patch antenna is calculated by, 

  2effL L L= −            (2) 

Leff is the effective length of the patch antenna caused 

by fringing fields and L is the extended length due to 

fringing fields. Leff and L are given by, 

2

o

eff

r reff

v
L

f 
=            (3)                                                                                     

( )

( 0.3)( / 0.264)
0.1412

0.258)( / 0.8

reff

reff

W h
L h

W h





+ +
 =

− +
             (4) 

where εreff is the effective dielectric constant of 

microstrip patch antennas on dielectric substrate such 

that, 

1

2
1 1 12

(1 )
2 2

r r

reff

h

W

 


−+ −
= + +         (5) 

The proposed antenna structure shown in Fig. 2(b), 

is optimized to have the best return loss and bandwidth 

around 12 GHz [5]. The dimension of antenna is 

4.98×4.98 mm on Rogers Ro4232 with dielectric constant 

of 3.2 and thickness of 1.575mm. The feed substrate is 

RT/Duroid 6010 with relative permittivity of 10.2 and 

thickness of 10mil. A substrate with high permittivity has 

been used to bound the electric fields on substrate and 

prevent the feed line to radiate. The 50-ohm impedance 

line had width of 23mil and length of 7.8mm. Also, the 

length and width of the slot is 3.3mm and 14.6mm, 

respectively. 

  
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figure 2: (a) primary patch (W1=7.3mm, L1=5.4mm) (b) proposed (modified) patch 

(L2=W2=4.9mm) (c) modified patch with details 

  
Table 1: First step parameters (single patch antenna) 

parameter W1(mm) L1(mm) W2(mm) L2(mm) 
value 7.3 5.4 4.9 4.9 

parameter εr1 εr2 h1(mil) h2(mil) 
value 3.2 10.2 60 10 

The dimension of primary patch is 5.4mm×7.3mm, 

[Fig. 1(a)]. In Fig. 3(a), return loss of two patches is 

compared. The bandwidth of the modified patch is 

increased by the factor of 1.5 and the size decreased 

30%. By inserting slots on the patch, two near resonance 

frequency appears which leads RL Bandwidth to 

increase. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3: Comparison of simple patch and slotted patch (a) S11 vs frequency and (b) 

gain vs theta 

 

As we see in Fig. 3(b), Antenna gain is reduced about 

0.83dB  but in the back lobe, the gain is reduced about 

1.7dB. Gain reduction occurs because of reducing the 

patch area, but we can further increase the total gain by 

using it in the array. Because of its smaller size, we can 

place more elements in the design area, further we can 

place more antennas by placing the elements closer and 

controlling mutual coupling by inserting EBG structure 

between them.  

The antenna dimension has been reduced about 30% 

compare with the primary design and this 

miniaturization caused 0.8 dB gain reduction and also 

has much more effect on reducing mutual coupling. 

 

B. Superstrate EBG and removal substrate 

One of the main characteristics of the EBG structures 

is the capability to suppress surface waves at frequencies 

located in the band-gap region. Fig. 4 shows a unit cell of 

the UC-EBG structure used in the proposed 

configuration. This structure exhibits interesting 

behaviors in the microwave frequencies. Resonant 

frequency of the designed patch is 12GHz. The 

parameters of the UC-EBG structure are designed in a 

way that the desired frequency band-gap can Overlaps 

with the Operating bandwidth of the patch. The resonant 

frequency of the antenna. The properties of UC-EBG 

were verified and optimized using band-gap analysis in 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

189 
 

HFSS. After optimization, the band stop of the EBG Cell 

extended to 1GHz around 12GHz. The design parameters 

of the UC-EBG structure are illustrated in Fig. 4. 

 

Figure 4: UC-EBG structure 

In the next step, a 1×2 elements array antenna is 

designed and simulated. A superstrate EBG cell placed 

between the antennas and part of substrate between 

two antennas has been removed (Fig. 5(b), (c)). As is 

shown in Fig. 6(a), at the center frequency of 12GHz, 

antenna isolation is increased to more than 20dB. 

 
(a) 

 
   (b)      (c) 

Figure 5: (a) top view of simple antenna array (b) perspective and (c) top view of 

proposed antenna array 

Table 2: Second step parameters (1×2 array antenna with UC-EBG) 

parameter s(mm) c(mm) g(mm) a(mm) 

value 0.3 0.64 0.37 2.2 

parameter h3(mm) εr3 hcut(mm) Wcut(mil) 

value 60 1 1.1 10 

Furthermore, another achievement which is shown 

in Fig. 6(b), is improving the gain by 1.64 dB at 

Phi=Theta=0. The superstrate height and relative 

permittivity is shown as h3 and εr3, respectively. Also, 

the height and width of removing part of substrate, is 

shown as hcut and Wcut respectively. Removing part 

height (hcut) begin from the lower surface of feed 

substrate toward the patch substrate and involve the 

ground plane. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6: Comparison of simple patch and slotted patch (a) S11 and S12 vs frequency 

and (b) gain vs theta 

 

To investigate E-plane mutual coupling between two 

antennas, a 2×2 elements array antenna has been 

designed. For reducing E-plane mutual coupling, 

optimized UC-EBG has been inserted between two 

antennas and part of substrate  between them has been 

removed. Fig. 7(b) and 7(c). Fig. 8 shows the comparison 

of S11 and Mutual coupling of patches before and after 

inserting EBG-cells and substrate removal.  
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(a) 

                  (b)                   (c) 

Figure 7: (a) top view of primary array antenna (b) perspective and (c) top view of 

proposed array antenna 

 

Table 3: Third step parameters (2×2 array antenna with UC-EBG) 

parameter sud(mm) * cud(mm) gud(mm) aud(mm) 

value 0.16 0.86 0.38 2.2 

parameter hcut ud(mm) Wcut ud(mm) slr(mm) ** clr(mm) 

value 1.5 0.5 0.16 0.86 

parameter glr(mm) alr(mm) hcut lr(mm) Wcut lr(mm) 

value 0.38 2.2 1.4 1.5 

* ud means direction up to down (E-plane). 

** lr means direction left to right (H-plane). 

The S parameters and gain in phi = 0 are compared 

in the Fig. 8 and 9, respectively. As we can see, the 

mutual coupling between the antennas decreases 

drastically which is due to implementation of UC-EBG 

structures and removing some part of the substrate. S12 

and S13 parameter values at the center frequency of 

12GHz decreased by 25dB and 14dB, respectively. 

It is worthy to say, although the patch size decreases 

due to the miniaturization techniques, the maximum 

gain increased about which support the idea of 

increasing the efficiency. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 8: S parameters of (a) simple 2×2 array (b) proposed 2×2 array 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 9: Gain vs Theta of (a) simple 2×2 array (b) proposed 2×2 array 
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3. CONCLUSION 

In this research, we investigated the effect of placing 

UC-EBG cells in the presence of partial substrate and 

ground plane removing. This arrangement shows a great 

isolation between two antenna elements in the E-plane 

and H-plane. Although the front gain is increased and the 

mutual coupling decreased at the center frequency of 12 

GHz. The properties of UC-EBG were verified and 

optimized using band-gap analysis and satisfied our 

requirement which was 1GHz band stop around 12GHz. 
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چند خروجی هم مکان با معیار بیشینه   -طراحی وفقی شکل موج ارسالی در رادارهای چند ورودی

 در خروجی آشکارساز  کالتر و نویزسازی نسبت سیگنال به 
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های ارسالی  در این مقاله بحث طراحی وفقی شکل موج   —چکیده

چند خروجی بررسی شده است. منظور    -در رادارهای چند ورودی

اطتعا  مربوط  به  از طراحی وفقی، طراحی سیگنال ارسالی با توجه  

باشد.  توزی  هدف و کتتر می  یعنی اطتعا  مرتبط با  ،به محیط

سیگنال دریافتی از هدف، کتتر    شامل  مدل کلی سیگنال دریافتی

نویز  مختلفی  .  باشدمی  و  معیارهای  به  توجه  با  ارسالی  سیگنال 

معیار بیشینه نمودن از  شود که در اینجا  بهینه سازی میطراحی و  

استفاده  نسبت انرژی هدف به کتتر و نویز در خروجی آشکارساز  

از شبیه سازی کامپیوتری عملکرد  شودمی استفاده  با  نهایت  . در 

موج مبهتر شکل  به شکل  نسبت    استاندارد   وجهای طراحی شده 

LFMشود. ، نشان داده می 

ور   —واژه  کلید سیگنال    -دیوچند  رادار،  خروجی،  چند 

 کتتر  ارسالی، وفقی، نسبت سیگنال به نویز و

 مقدمه .1

اساسی رادار فازی در شکل    MIMO  تفاوت  آرایه  با رادار 
میموج رادار  دو  این  توسط  ارسالی  طراحی  های  پس  باشد. 

تفاوت    MIMOشکل موج ارسالی در رادار   تعیین کننده  که 
مسئله بسیار مهمی است که مقاالت    ،باشدبین این دو رادار می
بیشتر تحقیقاتی که در زمینه طراحی  اند. مختلفی به آن پرداخته

 های هم مکانبا آنتن  MIMOرادار  در  های ارسالی  شکل موج

به صورت متعامد   های سیگنالانجام گرفته است،   ارسالی را 
. در  [1]ای لحاظ نموده است در نظر گرفته و هدف را نیز نقطه

  فرض این مقاله عالوه بر اینکه هدف به صورت توسعه یافته  
طراحمی موجشود،  شکل  به  فقط  هم  ارسالی  سیگنال  های  ی 

 شود.  نمی متعامد محدود

دو   به  ارسالی  موج  شکل  طراحی  کلی  بندی  تقسیم  یک  در 
 صورت وفقی 

 

 

گیرد. در طراحی شکل موج به صورت  و غیر وفقی انجام می
رادار  وفقی از اطالعات مربوط به محیطی که مورد بررسی  

شود. ولی در طراحی به صورت غیر وفقی  ، استفاده می باشدمی

نمی استفاده  اطالعات  این  عملکرد  از  دلیل  همین  به  شود. 
.  [ 2]باشد های غیر وفقی میهای وفقی بهتر از سیگنال سیگنال

مورد  به صورت وفقی  طراحی شکل موج ارسالی    ،در این مقاله
 . گیرد بررسی قرار می

-شکل موج ارسالی با توجه به معیارهای مختلفی طراحی می 
شکل موج با یک معیار  طراحی  شود. الزم به ذکر است که  

ارهای دیگر نداشته  ممکن است عملکرد مناسبی در معی خاص  
شود تا توان کالتر در  باشد. مثال اگر شکل موجی طراحی می

مناسبی در  آشکارساز را کمینه سازد شاید عملکرد  خروجی 
آشکارساز   در خروجی  هدف  از  دریافتی  توان  سازی  بیشینه 
نداشته باشد. پس باید با توجه به هدفی که یک سیستم راداری  

مع سازد،  برآورده  را  آن  موج باید  شکل  مناسب طراحی    یار 
   تعیین شود. ارسالی

معیارهای مختلفی که در طراحی شکل موج ارسالی در مقاالت  
 عبارتند از:  ،گیرندمختلف مورد بررسی قرار می

طراحی شکل موج ارسالی با هدف ایجاد ( 1 Beam-
Pattern دلخواه    
 2( طراحی  شکل موج ارسال ی با استفاده از تابع ابهام رادار 

 3( طراحی  شکل موج ارسال ی با استفاده از تئور ی اطالعات 

4( طراحی  شکل موج ارسال ی برا ی بهبود تخمی ن پارامترهای  
 هدف 
5( طراحی  شکل موج ارسال ی با هدف بیشینه نمودن نسبت  
 Signal to Interference(   SINR) سیگنال به کالتر و نویز

and Noise Ratio در خروجی  آشکارساز   

های دیگری در مورد طراحی  تقسیم بندی  [4] و    [3]البته در  

ها هم مکان بیان با آنتن  MIMOشکل موج ارسالی در رادار  

بررسی   مورد  موضوع  است.  روششده  مقاله  این  های  در 
  ی طراحیعنی   طراحی شکل موج ارسالی در مورد معیار پنجم

  ی در خروج   SINRنمودن    بیشینهبا هدف    ی شکل موج ارسال

  گیرد.ز مورد بررسی قرار میآشکارسا

به دو شیوه    MIMOسیگنال دریافتی در رادار    ،در گام اول

بر اساس هر کدام  ،  در گام بعدیشود.  مختلف مدل سازی می
بیان حل آن  و الگوریتم  از دو مدل بیان شده، مسئله بهینه سازی  

از روشگردمی نیز عملکرد هر یک  نهایت  در  بهینه  د.  های 
از نرم افزار    های کامپیوتری با استفاده سازی توسط شبیه سازی
 .  متلب بررسی خواهد شد 
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 هدف  از دريافتی سيگنال سازی مدل .2

پارامترهایی که برای طراحی شکل موج ارسالی  در این قسمت  
می تعریف  است،  مختلف،  نیاز  شیوه  دو  به  ادامه  در  شود. 

شود. در روش اول با استفاده  سیگنال دریافتی مدل سازی می
دریافت،   و  ارسال  هدایت  بردارهای  و  ارسالی  سیگنال  از 

شود. در روش دوم، سیگنال دریافتی  سیگنال دریافتی مدل می 
فاده از پاسخ ضربه هدف، کالتر و ماتریس کانال رادار  با است 

(Radar Channel Matrix  .مدل سازی خواهد شد ) 

گیرنده  𝑁𝑅فرستنده و به تعداد     𝑁𝑇شود که به تعداد  فرض می
ای که در راستای سمت و برد  وجود دارد. تعداد نقاط گسسته

همچنین در  باشد  می  𝑁𝑟و  𝑁𝑎شود، به ترتیب برابر  بررسی می 
نقطه وجود    𝑁𝑓و    𝑁𝑠حوزه زمان و فرکانس به ترتیب به تعداد  

 . دارد

فرستنده   آنتن  از  ارسالی  برابر    nسیگنال  که  می𝑠𝑛 ام  باشد 

𝑁𝑓 برداری با ابعاد ×   برداری با ابعاددر حوزه فرکانس و     1

𝑁s × شامل سیگنال ارسالی   𝑠بردار باشد.  در حوزه زمان می 1
𝑁𝑇𝑁𝑓های ارسالی بوده و ابعاد آن برابر  آنتناز همه   × در    1

𝑁𝑇𝑁sحوزه فرکانس و   ×  باشد. میدر حوزه زمان  1

(1) 𝑠 = [𝑠1 .  .  . 𝑠𝑁𝑇]
𝑇 

 روش اول مدل سازی سيگنال دريافتی  .2-1

سیگنال   از  استفاده  با  شد،  بیان  که  این روش همان طور  در 
سیگنال دریافتی  ارسالی و بردارهای هدایت ارسال و دریافت  

 . [ 5] شودمدل می

   𝑎𝑅(휃)و    𝑎𝑇(휃)بردار هدایت ارسال و دریافت به ترتیب با  
د.  شون سبه میمحا زیر  با استفاده از روابط  شده و  نمایش داده  

باشد  های دریافت میفاصله بین المان  d  زیر در رابطه  همچنین  

بهترین عملکرد   برای داشتن  𝑑که  =
𝜆

2
-در نظر گرفته می  

برابر طول موج مورد استفاده در سیستم   𝜆در ضمن  . [ 6] شود

 باشد. راداری می

(2
) 

𝑎𝑇(휃)

= [1  𝑒𝑗2𝜋𝑁𝑅
𝑑
𝜆
𝑠𝑖𝑛 ( )  …  𝑒𝑗2𝜋(𝑁𝑇−1)𝑁𝑅

𝑑
𝜆
𝑠𝑖𝑛 ( )]

𝑇

 

(3
) 

𝑎𝑅(휃)

= [1  𝑒𝑗2𝜋
𝑑
𝜆
𝑠𝑖𝑛 ( )  …  𝑒𝑗2𝜋(𝑁𝑅−1)

𝑑
𝜆
𝑠𝑖𝑛 ( )]

𝑇

 

 휃𝑁𝑎تا   휃1در راستای سمت از    𝑎𝑅(휃)یا    𝑎𝑇(휃)حال اگر  

ایجاد    𝐴𝑅یا    𝐴𝑇های  کنار هم قرار داده شوند به ترتیب ماتریس

برابر   𝐴𝑇که  د.  د شن خواه 𝑁𝑇ابعادی  × 𝑁𝑎    دارد و 𝐴𝑅 نیز
𝑁𝑅ابعادی برابر   × 𝑁𝑎  های  . ماتریسخواهد داشت𝐴𝑇   و𝐴𝑅   

 شوند: به صورت زیر تعریف می

)4( 𝐴𝑇 = [𝑎𝑇(휃1), … , 𝑎𝑇(휃𝑁𝑎)] 

(5) 𝐴𝑅 = [𝑎𝑅(휃1), … , 𝑎𝑅(휃𝑁𝑎)] 

ℎ𝑡  پراکندگی هدف می نقاط  توزیع  بردار   ℎ𝑐باشد و  بیانگر 
می کالتر  پراکندگی  نقاط  توزیع  بردار  تمام    ℎ𝑐باشد.  بیانگر 

فقط در    ℎ𝑡تابد را در بردارد ولی ها مینقاطی که رادار به آن
یک ناحیه مستطیلی محدود قرار دارد. کل نقاطی که رادار به  

𝑁𝑎تابد یک ماتریس )مستطیل( به ابعاد  ها میآن × 𝑁𝑓  باشد.  می

  ℎ𝑐  باشد یعنیحالت برداری شده این ماتریس می  ℎ𝑐در واقع  
ابعاد   با  𝑁𝑎𝑁𝑓برداری  × نقاط مقدار    1 باشد که در تمام  می 

باشد ولی در همه نقاط  ابعاد می  همین  دارایهم    ℎ𝑡دارد. البته 
   . ندارد غیر صفر  مقدار

کلی) دریافتی  هدف xسیگنال  از  دریافتی  سیگنال  شامل  که   )  

(𝑥𝑡،)   (کالتر𝑥𝑐 (و نویز )𝑛می )  باشد، به صورت زیر خواهد
 بود: 

)6( 𝑥 = 𝑥𝑡 + 𝑥𝑐 + 𝑛 

)7 ( 𝑥𝑡 = 𝒜𝑠𝑡𝑠  ,𝒜𝑠𝑡 = 𝒜𝑅𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ𝑡)𝒜𝑇
𝑇  

)8( 𝑥𝑐 = 𝒜𝑠𝑐𝑠  ,𝒜𝑠𝑐 = 𝒜𝑅𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ𝑐)𝒜𝑇
𝑇  

 برابر هستند با: 𝒜𝑅و   𝒜𝑇فوق    ابطودر ر

)9( 𝒜𝑇 = 𝐴𝑇⊗ 𝐼𝑁𝑓  

)10(   𝒜𝑅 = 𝐴𝑅⊗ 𝐼𝑁𝑓 

برابر   𝐼𝑁𝑓باشد.  بیانگر ضرب کرانیکر می  ⊗در رابطه فوق  

𝑁𝑓ماتریس همانی با ابعاد   × 𝑁𝑓 ابعاد    .وووووو𝒜𝑇    و𝒜𝑅  

برابر   ترتیب  𝑁𝑇𝑁𝑓به  × 𝑁𝑎𝑁𝑓 و 𝑁𝑅𝑁𝑓 × 𝑁𝑎𝑁𝑓 وو−

   .وووو

توزیع آماری هدف و کالتر نیز به صورت گوسی با میانگین 
کواریانس   ماتریس  و  همچنین    باشد.می  𝑅ℎ𝑐و    𝑅ℎ𝑡صفر 

𝑅ℎ𝑡 = 𝑉ℎ𝑡𝑉ℎ𝑡  
𝐻    و𝑅ℎ𝑐 = 𝑉ℎ𝑐𝑉ℎ𝑐  

𝐻  باشد.  می𝑉ℎ𝑡    و

𝑉ℎ𝑐 ند: شوبه صورت زیر تعریف می 

(11) 𝑉ℎ𝑡 = [𝑣ℎ𝑡[1], … , 𝑣ℎ𝑡[𝑟𝑡]] 

(12) 𝑉ℎ𝑐 = [𝑣ℎ𝑐[1], … , 𝑣ℎ𝑐[𝑟𝑐]] 

م از  ا𝑖به ترتیب برابر ستون    𝑣ℎ𝑐[𝑖]  و   𝑣ℎ𝑡[𝑖]در روابط فوق  

𝑉ℎ𝑡  و  𝑉ℎ𝑐  سیگنال دریافتی از    توزیع آماری  . در ضمنهستند

یعنی   محاسبه    𝑅𝑥𝑐و    𝑅𝑥𝑡هدف و کالتر  زیر  به صورت   ،

 شوند: می

(13) 𝑥𝑡 = 𝒜𝑠𝑡𝑠 ⟶ 𝑅𝑥𝑡 = 𝒜𝑠𝑡𝑠𝑠
𝐻𝒜𝑠𝑡

𝐻

= 𝑉𝑥𝑡𝑉𝑥𝑡  
𝐻 

⟶ 𝑉𝑥𝑡 = 𝒜𝑠𝑡𝑠 

(14) 𝑥𝑐 = 𝒜𝑠𝑐𝑠 ⟶ 𝑅𝑥𝑐
= 𝒜𝑠𝑐𝑠𝑠

𝐻𝒜𝑠𝑐
𝐻 = 𝑉𝑥𝑐𝑉𝑥𝑐  

𝐻 ⟶ 𝑉𝑥𝑐
= 𝒜𝑠𝑐𝑠 

در خروجی آشکارساز به صورت زیر    SINRدر این حالت،  

 شود: محاسبه می 

(15) 𝑆𝐼𝑁𝑅(𝑠) =
𝑊𝐻𝑅𝑥𝑡𝑊

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛𝑊
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(16) 
𝑊 = 𝑅𝑥𝑐𝑛𝑉𝑥𝑡[𝑉𝑥𝑡

𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛
−1 𝑉𝑥𝑡 + 𝐼]

−1
2  

(17) 𝑅𝑥𝑐𝑛 = 𝑅𝑥𝑐 + 𝑅𝑛 

 برابر است با:  𝑅𝑥𝑐𝑛که  

(18) 𝑅𝑥𝑐𝑛 =∑𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]𝑠𝑠
𝐻𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]

𝐻

𝑟𝑐

𝑖=1

 

(19) 𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖] = 𝒜𝑅𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑣𝑐𝑛[𝑖])𝒜𝑇
𝑇  

(20) 𝑣𝑐𝑛[𝑖] = 𝑣𝑐[𝑖] + 𝑛 

 روش دوم مدل سازی سيگنال دريافتی  .2-2

در این روش برای مدل سازی سیگنال دریافتی از پاسخ ضربه  
. چون  [ 7] شودهدف، کالتر و ماتریس کانال رادار استفاده می

دارای   و    𝑁𝑇رادار  می  𝑁𝑅فرسنده  ابعاد  گیرنده  پس  باشد، 

𝑁𝑅ماتریس کانال برابر    ×𝑁𝑇 باشد. می 

𝑁𝑅با ابعاد    𝑡(𝑛)پاسخ ضربه دریافتی از هدف برابر با   ×𝑁𝑇 

-می  𝑡𝑘,𝑙(𝑛)های این ماتریس شامل  باشد. در ضمن المانمی

ام سیگنال ارسال  lکه فرستنده    وقتی  که بیانگر پاسخ ضربه  باشد

باشد. همانند کند، میام سیگنال را دریافت میkکند و گیرنده  می

توان پاسخ ضربه تعریف کرد. پاسخ  برای کالتر هم میهدف  

با   برابر  از کالتر  دریافتی  ابعاد    c(𝑛)ضربه  𝑁𝑅با  ×𝑁𝑇  

-می  𝑐𝑘,𝑙(𝑛)های این ماتریس شامل  باشد. در ضمن المانمی

ام سیگنال ارسال  lکه فرستنده    وقتی  باشد که بیانگر پاسخ ضربه

در    باشد. کند، میمی  ام سیگنال را دریافتkکند و گیرنده  می

ماتریس    ،و کالتر  بر اساس پاسخ ضربه هدف توان  ضمن می

ها را محاسبه نمود. ماتریس کواریانس  کواریانس مربوط به آن

نمایش   𝑅𝑐(𝑚)و ماتریس کواریانس کالتر با    𝑅𝑡(𝑚)هدف با  

 شوند: و با استفاده از روابط زیر محاسبه می  شوند داده می

(21) 𝑅𝑡(𝑚) ≜ 𝐸{𝑣𝑒𝑐(𝑡(𝑛)) 𝑣𝑒𝑐(𝑡(𝑛 −𝑚))
𝐻} 

(22) 𝑅𝑐(𝑚) ≜ 𝐸{𝑣𝑒𝑐(𝑐(𝑛)) 𝑣𝑒𝑐(𝑐(𝑛

− 𝑚))𝐻} 

توان  می و   کرده را به صورت زیر تعریف   Tو  Cهای ماتریس

آن از  استفاده  رادار    ،هابا  از  دریافتی  را    MIMOسیگنال 

های  از نوع ماتریس  Cو    Tهای  در روابط زیر ماتریس  نوشت. 

Toeplitz  های پاسخ ضربه هدف و  بلوکی هستند که از نمونه

 شوند. کالتر ساخته می

(23) 𝑇 ≜

[
 
 
 
 
 
 
 

  

𝑡(0)  0 ⋯      0

𝑡(1)  𝑡(0) ⋱        
⋮
0

⋮
𝑡(𝐿)
0
⋮
0

  

𝑡(1)
⋮

𝑡(𝐿)
⋱
⋯

   

 ⋱
 ⋱
⋱
⋱
0

   

𝑡(0)
𝑡(1)
⋮

𝑡(𝐿)

  

]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(24
) 

𝐶

≜

[
 
 
 
 
 
 
 

  

𝑐(0)  𝑐(−1) ⋯      𝑐(−𝐿𝑇)

𝑐(1)  𝑐(0) ⋱        
⋮
⋮

⋮
⋮
⋮
⋮

𝑐(𝐿𝑅)

  

𝑐(1)
⋮
⋱
⋱

𝑐(𝐿𝑅 − 1)

   

 ⋱
 ⋱
⋱
⋱
⋯

   

𝑐(0)

𝑐(1)
⋮

𝑐(𝐿)

  

]
 
 
 
 
 
 
 

 

همان طور که قبال بیان شد، هدف در تمامی نقاط مورد بررسی  

هایی که  رادار وجود ندارد. به همین دلیل هدف در همه پاسخ

-های مختلف ارسال و دریافت میها و گیرندهتوسط فرستنده

پاسخی که از محیط دریافت    Lشوند، حضور ندارد و فقط در  

هایی که توسط  . ولی کالتر در تمامی پاسخوجود دارد  شود،می

گیرندهفرستنده و  میها  دریافت  و  ارسال  مختلف  شوند،  های 

به همین دلیل در ماتریس المان غیر    Lفقط    T  حضور دارد. 

المان  همه  ولی  دارد  وجود  ماتریس  صفر  صفر    Cهای  غیر 

با توجه به ماتریس ، سیگنال دریافتی کلی  Tو    Cهای  هستند. 

 برابر است با: 

(25) 𝑥 = (𝑇 + 𝐶)𝑠 + 𝑛 = 𝑇𝑠⏟
𝑥𝑡

+ 𝐶𝑠⏟
𝑥𝑐

+ 𝑛 

مدل سازی قبلی اصال وارد فیلترینگ سیگنال دریافتی نشد ولی  

شود.  یرنده در نظر گرفته میدر اینجا عملیات فیلترینگ در گ

 سیگنال دریافتی پس از فیلترینگ برابر است با: 

(26) 𝑦 = 𝑑𝐻𝑥 = 𝑑𝐻𝑇𝑠 + 𝑑𝐻𝐶𝑠 + 𝑑𝐻𝑤 

این حالت   به صورت زیر    SINRدر  در خروجی آشکارساز 

 شود: محاسبه می 

(27) 𝑆𝐼𝑁𝑅(𝑠, 𝑑) ≜
|𝑑𝐻𝑇𝑠|2

𝐸{|𝑑𝐻𝐶𝑠|2} + 𝐸{|𝑑𝐻𝑤|2}
 

 ( فرمول  مقایسه  و  15با  می27) (  مشخص  کامال  که  (  باشد 

SINR    در روش اول به ضرایب فیلتر گیرنده وابسته نیست چون

اصال این ضرایب وارد مدل سازی نشد ولی در روش دوم،  

SINR    به ضرایب فیلتر گیرنده وابسته است چون در مدل سازی

 از این ضرایب استفاده شده است. 

 ارسالی  موج شکل سازی هينهب .3

در این قسمت دو روش مختلف طراحی شکل موج ارسالی با  
-در خروجی آشکارساز بررسی می  SINRمعیار بیشینه سازی  

های بیان شده در  ود. هر روش متناظر با یکی از مدل سازیش
 باشد.  قسمت قبل می

 روش اول طراحی شکل موج ارسالی   .3-1

در   SINRروش اول طراحی شکل موج با هدف بیشینه سازی 

روش اول مدل سازی سیگنال  آشکارساز که متناظر با    خروجی
بیان می به صورت زیر  است،  بهینه    .[ 5] شوددریافتی  مسئله 
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انرژ با    سازی  نسبت  نمودن  بیشینه  و  هدف  به کالتر  ی هدف 
   شد: بابه صورت زیر می نویز

(28) 

𝑀𝑎𝑥{𝑆𝐼𝑁𝑅(𝑠)}     𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:  ||𝑠||
2
≤ 1 

= 𝑀𝑎𝑥 {
𝑊𝐻𝑅𝑥𝑡𝑊

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛𝑊
}   𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:  ||𝑠||

2
≤ 1 

.|| در رابطه فوق عملگر   باشد.  بیانگر نرم یک عبارت می||

𝑠||2||در ضمن   ≤ سیگنال    1 توان  روی  که  است  شرطی 
 دهیم.  ارسالی قرار می

شود که مسئله بهینه سازی فوق به صورت زیر در  اثبات می
 آید:می

(29) 

𝑀𝑎𝑥{𝑆𝐼𝑁𝑅(𝑠)} = 𝑀𝑎𝑥 {
𝑊𝐻𝑅𝑥𝑡𝑊

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛𝑊
} = 

𝑀𝑎𝑥 {
𝑊𝐻𝑄𝑠𝑡𝑊

𝑊𝐻𝑄𝑠𝑐𝑛𝑊
} = 𝑀𝑎𝑥 {

𝑠𝐻𝑄𝑤𝑡𝑠

𝑠𝐻𝑄𝑤𝑐𝑛𝑠
} 

بهی  به صورت زیر محاسبه  پارامترهای مسئله  نه سازی فوق 
رنک ماتریس    𝑟𝑡و    𝑅𝑥𝑐  ماتریس  رنک  𝑟𝑐شوند. در ضمن  می

𝑅𝑥𝑡 باشد. می 

(30) 

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛𝑊

= 𝑊𝐻∑𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]𝑠𝑠
𝐻𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]

𝐻

𝑟𝑐

𝑖=1⏟              
𝑄𝑠𝑐𝑛

𝑊 

توان به صورت زیر هم  رابطه فوق را میشود که اثبات می
 نوشت: 

(31) 

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑐𝑛𝑊

= 𝑠𝐻∑𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]𝑊𝑊
𝐻𝒜𝑠𝑐𝑛[𝑖]

𝐻

𝑟𝑐

𝑖=1⏟                
𝑄𝑤𝑐𝑛

𝑠 

 همین معادالت برای توزیع هدف هم وجود دارد: 

(32) 

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑡𝑊

= 𝑊𝐻∑𝒜𝑠𝑡[𝑖]𝑠𝑠
𝐻𝒜𝑠𝑡[𝑖]

𝐻

𝑟𝑡

𝑖=1⏟              
𝑄𝑠𝑡

𝑊 

 توان به صورت زیر هم نوشت: رابطه فوق را می

(33) 

𝑊𝐻𝑅𝑥𝑡𝑊

= 𝑠𝐻∑𝒜𝑠𝑡[𝑖]𝑊𝑊
𝐻𝒜𝑠𝑡[𝑖]

𝐻

𝑟𝑡

𝑖=1⏟              
𝑄𝑤𝑡

𝑠 

  ارسالی شکل موج  با توجه به مقدمات فوق، روش اول طراحی  
 شود: می  مطرح به صورت زیر  ،SINRبیشینه نمودن با معیار 

-عبارت  ،   LFM  سیگنالاولیه مثل   یک شکل موج با فرض   (1

برابر بردار ویژه    Wشود و  میمحاسبه    𝑄𝑠𝑐𝑛و    𝑄𝑠𝑡ای  ه

𝑄𝑠𝑐𝑛
𝐻𝑄𝑠𝑡    قرار داده  آن  مقدار ویژه    بزرگترینمتناظر با

 شود. می
شود  میمحاسبه    𝑄𝑤𝑐𝑛  و   𝑄𝑤𝑡  محاسبه شده،  Wبا توجه به  (2

ویژه    جدید  𝑠و   بردار  𝑄𝑤𝑐𝑛برابر 
𝐻𝑄𝑤𝑡    با متناظر 

 شود. میقرار داده   آن مقدار ویژه بزرگترین
 شود. میبه همگرایی تکرار  مراحل قبلی تا رسیدن (3

 روش دوم طراحی شکل موج ارسالی  .3-2

با معیار بیشینه سازی   روش دوم طراحی شکل موج ارسالی 
SINR    با متناظر  که  آشکارساز  مدل  در خروجی  دوم  روش 

 . [7] شودسازی سیگنال دریافتی است، به صورت زیر بیان می

 مسئله بهینه سازی در این قسمت برابر است با: 

(34) 𝑀𝑎𝑥𝑠,𝑑  𝑆𝐼𝑁𝑅(𝑠, 𝑑)    𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: ||𝑠||
2

≤ 1 

𝑠||2||در رابطه فوق   ≤ شرطی است که روی توان سیگنال    1

قرار می یا  ارسالی  تساوی  معموال حالت  این شرط  در  دهیم. 

||𝑠||2 =  شود. مد نظر قرار گرفته می 1

بیشینه نمودن  با معیار    ارسالیشکل موج  روش دوم در طراحی  
SINR،  شود: می  مطرحبه صورت زیر 

اولیه مثل   یک شکل موج(   در گام اول با استفاده از 1

𝑅𝑐,𝑠، عبارت   LFM سیگنال = 𝐸{𝐶𝑠𝑠
𝐻𝐶𝐻} محاسبه می-

 ود. ش

ضرايب فيلتر گيرنده    𝑅𝑛  و  Rc,s(   در اين مرحله با استفاده از  2

 شود. طراحی می

)35( 
𝑑 = (𝑅𝑐,𝑠 + 𝑅𝑛)

−1 𝑇𝑠 

 شود. محاسبه می 𝑅𝑐,𝑑(   حال بر اساس ضرايب فيلتر بدست آمده، 3

(36 ) Rc,d = E{Cd𝑑
HCH} 

محاسبه شده از مرحله قبل سيگنال ارسالی    𝑅𝑐,𝑑(   حال با استفاده از  4

 شود. جديد به صورت زير محاسبه می

(37 ) 𝑠𝑁𝑒𝑤 = (𝑅𝑐,𝑑 + 𝑑
𝐻𝑅𝑛,𝑑 . 𝐼)

−1 𝑇𝐻𝑑 

باشد. در ضمن در هر مرحله ماتريس همانی می    Iدر رابطه فوق،  

 سيگنال  

𝑠ارسالی محاسبه شده، به صورت   =
𝑠

||𝑠||
 شود. نرماليزه می 

 با  ها  ، اين سيگنال های طراحی شده سيگنال  عملکرد برای درک بهتر

استاندارد   می  LFMسيگنال  ارسالی    شوند.مقايسه  به    LFMسيگنال 

 صورت  

 : شودتعريف میزير 

)38( 
𝑠 = [𝑠𝑓1 , 0, … 0⏟      

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎#1

, … , 𝑠𝑓𝑁𝑓 , 0, … 0⏟      
𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎 #𝑁𝑇

]

𝑇

 

𝑠𝑓𝑖  نمونهi ام از تبدیل فوریه گسسته سیگنالLFM  باشد. می 
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ای  الزم به ذکر است در هر دو روش طراحی، شرط بسیار ساده
است شده  لحاظ  ارسالی  سیگنال  توان  بررسی    . برای  برای 

پیچیدههاشرط میی  ارسالی  سیگنال  طراحی  در  به  تر  توان 
 مراجعه نمود.   [9]و    [8]مقاالت  

اول  گام  در  ارسالی،  موج  شکل  طراحی  روش  دو  هر    در 
شود و پس از دریافت آن با  به محیط ارسال می   LFMسیگنال 

شود.  های بیان شده شکل موج جدید ساخته میتوجه به الگوریتم
 یابد. همگرا بشود، ادامه می SINRاین روند تا جایی که 

 کامپيوتری  سازی شبيه .4

می فرض  سازی  شبیه  انجام  که  برای  𝑁𝑇شود  = 𝑁𝑅 = 4 

باشد و فاصله  می2𝜆   های ارسالی برابرفاصله بین آنتنباشد.  می

برابر    𝜆در ضمن    باشد. می  0.5𝜆های گیرنده برابر  بین آنتن

می رادار  موج  همچنین  طول  سیگنال  باشد.  حامل  فرکانس 

𝑓𝑐ارسالی برابر   = 1.2 × 10 9𝐻𝑧  پهنای باند این سیستم    و

𝐵راداری برابر   = 10 4𝐻𝑧  توزیع نویز به صورت  باشدمی .

-فرض می   𝜎2𝐼گوسی با میانگین صفر و ماتریس کواریانس 

-برای شبیه سازی روش اول طراحی سیگنال فرض می شود. 

دا کالتر  و  هدف  و  شود  میانگین صفر  با  گوسی  توزیع  رای 

برای انجام شبیه سازی    هستند.  𝑅ℎ𝑐و    𝑅ℎ𝑡ماتریس کواریانس  

پاسخ ضربه هدف  روش دوم طراحی سیگنال فرض می شود 

 برابر است با: 

(39) (𝑡(𝑛))𝑘,𝑙 = {
1            𝑛 = 0,… ,20 
0            𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒  

 

ماتریس   ولی  نداریم  اختیار  در  را  کالتر  ضربه  پاسخ  البته 

𝑅𝑐(𝑚)کواریانس کالتر موجود و برابر   = 𝐺𝑃
|𝑚|𝐺  می-

توان با استفاده از آن پاسخ ضربه کالتر را محاسبه  باشد و می

 Positive های ماتریس  Pو    Gنمود. در ضمن در این رابطه  

Semi Definite باشند.  دلخواه می 

رد بسیار بهتر روش اول نسبت به شکل موج  عملک  2در شکل  

LFM  باشد. ایراد روش اول طراحی شکل موج،  مشخص می

بودن   غیرکاهشی  که  است  تکرارهای    SINRاین  در 

(Iterationsنمی تضمین  را  متوالی  اصال  (  مسئله  این  کند. 

مطلوب نیست چون دوست داریم هرچه تعداد تکرارها افزایش  

به صورت افزایشی نیست حداقل به صورت    SINRیابد اگر  می

 غیر کاهشی باشد.  

 

نسبت    طراحی سیگنال مقایسه میزان بهبود عملکرد روش اول :1لشک

در تکرارهای   SINRو تضمین نشدن غیرکاهشی بودن  LFMبه سیگنال  

 روش   این متوالی در

نبودن روش دوم طراحی شکل موج    2در شکل   غیرکاهشی 

م تکرارهای  در  میارسالی  مشخص  دوم  باشد.  توالی  روش 

  LFMعالوه بر اینکه همانند روش اول بسیار بهتر از سیگنال  

می بودن  عمل  غیرکاهشی  تکرارهای    SINRکند،  در 

(Iterationsمتوالی را تضمین می ).کند 

تر یابیم که روش دوم سریع، در می2و شکل    1با مقایسه  شکل   

شود. به عبارت  همگرا میاز روش اول به مقدار نهایی خود  

  SINRتکرار به حداکثر مقدار    5دیگر روش دوم تقریبا پس از  

تکرار   20کند. ولی روش اول تقریبا بعد از خود دست پیدا می

مقدار   حداکثر  می  SINRبه  همگرا   شود. خود 

 

نسبت  طراحی سیگنال  ش مقایسه میزان بهبود عملکرد روش اول 2شکل

در تکرارهای   SINRو تضمین شدن کاهشی بودن  LFMبه سیگنال 

 روش  این متوالی در 
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کند در هر بار تکرار، مقدارش تغییری نمی  LFMشکل موج  

در تکرارهای    LFMحاصل از شکل موج    SINRبه همین دلیل  

  باشد. مختلف دارای مقدار ثابتی می

مت خوبی  هم مقاو CNRدر ضمن روش دوم در مقابل افزایش 

به    3توان در شکل  دهد. این موضوع را میاز خود نشان می

 وضوح مشاهده نمود. 

 

نسبت به   LFMمقایسه روش دوج طراحی سیگنال و سیگنال  ش3شکل 

 CNRافزایش 

 گيری  نتيجه .5

طراحی وفقی شکل موج در رادارهای    روش   دو در این مقاله  

ها هم مکان با معیار بیشینه چند خروجی با آنتن   - چند ورودی

آشکارساز    SINRسازی   خروجی  قرار  در  بررسی  مورد 

مقایسه گردید    LFMها با سیگنال  گرفت. عملکرد این شکل موج

های طراحی شده خیلی  و مشخص شد که عملکرد شکل موج

استاند موج  شکل  از  میبهتر  دوم  ارد  روش  همچنین  باشد. 

طراحی شکل موج ارسالی به دلیل طراحی سیگنال ارسالی و  

مان، عملکرد بهتری نسبت  اضرایب فیلتر گیرنده به صورت تو 

باشد. البته برای بدست آوردن این شکل  به روش اول دارا می

ها به اطالعات مربوط به محیط مورد بررسی رادار یعنی  موج

باشد. به عبارت دیگر بهتر  و کالتر نیاز می  توزیع آماری هدف

در    LFMها نسبت به شکل موج  بودن عملکرد این شکل موج
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 حاالت چهره در ویدیو با استفاده از هیستوگرام گرادیان جهتدار تشخیص درد از روی 
 1فرناز فرزاج پور

 صنعتی سهند، استان آخربایجان شرقی دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه  1

 ، ایران تبریز

F_farzampour97@sut.ac.ir 

 شماره تلفنش  

   2حسین ابراهیم نژاد
 دانشگاه صنعتی سهند، استان آخربایجان شرقی ،دانشکده مهندسی برق2

 ، ایران تبریز
 Ebrahimnezhad@sut.ac.ir 

 فنش  شماره تل

اندازه  درد نوعی احسا  خهن   —چکیده و  ی است و چگونگی ارزیابی 

. هدف از این مقاله تشخیص درد  به شمار می آیدگیری آن یک چالش بزرگ 

بر اسا  تغییر حاال  چهره است. استخراج ویژگی یکی از مراحل اصلی در 

های  های مکانی از فریم برای توصی  ویژگیتشخیص درد است. در این مرحله  

ناحیه صور  تشخیص داده    Viola-Jonesویدیویی از نقاط معتبر ابتدا با روش  

و دهان استخراج شده و ویژگی هیستوگراج    می شود. در ادامه نواحی چشم

ویژگی های استخراج شده  گرادیان جهتدار در آنها محاسبه می شود. در انتها،  

اعمال شده و فریم های ویدیویی مورد آنالیز به دو    SVM  ه یک طبقه بندب

 شوند.  دسته درد و بدون درد طبقه بندی می

هیستوگراج    تشخیص درد، حاال  چهره، ماشین بردار پشتیبان،     —واژه  کلید

 گرادیان جهتدار، استخراج ویژگی، طبقه بندی  

 مقدمه   -1

  ی محاسبات  فیلدهای مهم در سیستم های از    یکی   ینرابط انسان و ماش     

تواند رفتار انسان یدارد که م  یستمیس   یدر طراح  یاست و نقش مهم

کند. مطالعه حاضر به یکی از ویژگی    و درک   یصتشخ  یقرا به طور دق

های خاص رفتار درد یعنی تشخیص درد اتوماتیک از طریق بیان صور   

 یماری است که در اثر ب  یند ناخوشا  یاراحسا  بس   یک است. درد    پرداخته

  یابیارز.  ]1[د  رنج باش  یا   یتواند دلهره روحیم   یا شود  یم   یجادجراحت ا  یا

کند تا شد  یکمک م   ینبه مراقب  یرااست، ز  یاتیح  یاردرد بس  یقدق

روش   یندرمان را درک کنند. بهتر  یشرفتپ   یصو تخص  یمارب  یتوضع

که راحت و ساده است   است  یمارخود ب  یابی درد، ارز  یابی شناخته شده ارز

و به مهار  خاصی متکی نیست. معموال از طریق مصاحبه یا با استفاده  

، از بیمار VASبا    .شوده گیری می( اندازVASاز مقیا  آنالوگ بصری)

)بدون درد( تا    0شود درد خود را در مقیا  خطی با دامنه  خواسته می

این روش به    ،گذاری کند و به دلیل سادگی )بدترین درد( عتمت  10

دارای  روش  این  این حال،  با  است.  تبدیل شده  رایج  بسیار  روش  یک 

اشاره    هنیآن جمله می توان به تغییرا  خ  ازکه    ت استیچندین محدود

الزج است یک روش مطمئن و موثر برای شناسایی خودکار درد   نمود.

 .]2[ ایجاد شود

 مروری بر کارهای پیشین   - 2

سال      پ    Ashraf،  2009در  همکارانش  توجه  شرفتیو  در   یقابل 

مدلخودکار    صیتشخ از  آنها،  آوردند.  دست  به   ی ظاهر  یهادرد 

صور  استفاده    ریجدا کردن شکل و ظاهر در تصاو  یبرا   (AAM)فعال

آموزش  (SVM)   بانیبردار پشت  یهانیماش  ، یطبقه بند  یکردند. برا

را   یسطح توال   صیو هم تشخ  میسطح فر  صیداده شدند. آنها هم تشخ

 .]3[در نظر گرفتند

تحق   Marinal،  2016در سال      رو  قا یو همکارانش  بر  را   یخود 

رو  صیتشخ از  برا  یدرد  آنها  متمرکز کردند.  تحق  یچهره   قا یانجاج 

 ق ی استفاده کردند. تلف  PCAو    فیلترهای گابور  یقیخود از دو روش تلف

چهره   یدرد از رو  صیتشخ  نهیدر زم  یخود نوآور  یدو روش به نوبه  نیا

برا آنها  روش    یهایژگیو  یبندطبقه  یبود.  از  آمده  دست    SVMبه 

 . ]4[استفاده کردند

را در زم   Philipp،  2017در سال       نه ی و همکارانش مطالعا  خود 

خود   قا یگرفتند تحق  م یگسترش دادند. آنها سپس تصم  ریپردازش تصو

رو بر  رو  صیتشخ  یرا  از  استخراج   یدرد  روش  کنند.  متمرکز  چهره 

روش    یی هایژگیو کردند،  استفاده  آنها  و    Philippبود.    PCAکه 

تصم نت  میهمکارانش  تحق  شیآزما  جیاگرفتند  روش   قا یو  با  را  خود 

SVM  5[و ارائه دهند یطبقه بند[. 

و همکارانش روش مبتنی بر حرکت را برای  Zamzmi،  2018در سال  

تشخیص میزان درد نوزادان در ویدیو ها معرفی کرد. در مرحله پیش  

نقطه صور   68پردازش، صور  نوزاد در هر فریم تشخیص داده شد و 

استخراج شد. سپس این نقاط برای تراز کردن صور ، برش دادن آن و  

ناحیه مورد استفاده قرار گرفت. برای استخراج ویژگی    4تقسیم آن به  

های مربوط به درد، بردار های نوری بین فریم های متوالی محاسبه و  

بافت  شکل  تغییر  گیری  اندازه  که  نوری،  کرنش  بزرگی  تخمین  برای 

یک  سپس  شدند.  محاسبه  است،  داده  رخ  صور   طول  در  صور  

ی کرنش که مطابق با صور  است، انجاج آشکارسازی برای منحنی ها

شد. برای طبقه بندی، از ویژگی های کرنش استخراج شده برای آموزش 

 ]. 2[داستفاده ش  SVM،KNNکت  های مختل  یادگیری ماشین،

mailto:F_farzampour97@sut.ac.ir
mailto:Second.author@kbei.ir
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های موجود از مجموعه مجموعهو همکارانش    Virrey،  2019در سال     

پایه ای برای ساختن وداده ارزیابی بیان درد   های صور  را به عنوان 

توان یت حالت چهره همراه با درد را میاستفاده کردند. چندین خصوص

یافت.   مقاله  این  برای    تصاویردر  هستند  شدید  درد  دچار  که  افرادی 

توسط   برای  FACSشناسایی خصوصیا  حالت چهره  اند.   گرفته شده 

طبقه برای  و    (AAM)ظاهر فعال    جدا کردن ویژگی های صور  از مدل

 ]. 6[استفاده شده است  SVM از بندی ویژگی ها

ها و  اما  انسانی عمدتا با اشیا، صحنهرویدادهای عمومی و کش  اقد   

و فعالیت تجزیه  در  صور   وقای   تشخیص  دارد.  سروکار  انسانی  های 

های ارزشمندی عضت  صور  تمرکز دارد، که نشانههای  تحلیل فعالیت

آورد. یک راهکار یا اهداف انسان فراهم می  احساسا را برای استنباط  

درد تجزیه و تحلیل بیان صور  است. بیان صور  یک   صبرای تشخی

ها و آشکار کردن احساسا  کتمی قدرتمند برای انتقال پیاج   روش غیر

است. از آنجا که درد نوعی احساسا  یا محبت است، بیان صور  نکا   

های  کند. با پیشرفت تکنیکبرای تجزیه و تحلیل درد فراهم می مهمی را  

تشخیص چهره، به تازگی، تشخیص خودکار درد از طریق حاال  صور   

باعث افزایش  به یک منطه تحقیقاتی در حال تحول تبدیل شده است و 

 عتقه جامعه محاسبا  شده است. 

  دیاست که قادر به تول   یو سر  قیدق  تمیالگور  کی  ارائهمقاله    نیهدف ا    

در  ی ر یگمیتصم نیصور  و همچن انیب زانیم یریگارزش مداوج اندازه

در    ی ریگمیتصم  یمورد درد / عدج وجود درد از صور  کسر شود. برا

از   جدا   یکننده برا  یروش گسسته )ساخت طبقه بند  کیمورد درد، 

سطح شد  درد،    یریگاندازه  یدرد( و برا  ریکردن درد در مقابل موارد غ 

 . می کنیم استفاده  های استخراج ویژگیاز روش

  گاه ی از پا  یشرز مختصر  یش در بخش بعداست  ریمقاله به شرز ز  هیبق    

  شی آزما  یکه برا  شودیارائه م   UNBCMcMasterدرد شانه    انی داده ب

. در  شودیم   یتوص  یشنهادیپ   تمیالگور  4. در بخششده است  استفاده

نیز نتیجه   6. در بخش  شوندداده ارائه مینشان    ی تجرب  جینتا     5  بخش

 شود. گیری کلی ارائه می

 

 
1 Prkachin and Solomon Pain Intensity 

 

 درد  احسا   صور  هنگاج    تغییرا از    ینمونه ا  1شکل  

 

 

 با شد  درد متفاو   UNBCتعدادی تصویر نمونه از پایگاه داده   2شکل  

     

 پایگاه داده- 3

الگور  ارزیابی  یبرا  پایشنهادی پ   تمیعملکرد  از  ما   UNBCداده    گاهی، 

McMaster Shoulder Pain Archive  پایگاه    نیا.  میاستفاده کرده ا

است که از درد شانه رنج    نفر  25از    یی ویدی سکانس و  200شامل    داده

دارد و همه آنها با کد    فریم تصویری  48398داده    گاهیپا   نیبرند. در ایم

FACS (Facial Action Units)  شده اند. سازندگان    یکدگذارUNBC  

-ارائه می   1PSPI  ا ینمره درد را بر اسا  مق  ، می هر فر  یبرا  نیهمچن

اطتعا  زیادی کند.  یم   یتعر  FACSسطح درد را با کمک    16هند که  د

ابراز درد از طریق صور  توسط انسان در مطالعا    در مورد چگونگی 

علوج رفتاری شناخته شده است. اکثر این مطالعا  رمزگذاری درد ناشی  

است. نمونه   FACS، براسا  AU از حرکت عضت  صور  به یک سری

نشان   1شود، در شکل  ای از تغییرا  صور  که در هنگاج درد ایجاد می
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دهد که با سطح ی را نشان م  یمختلف  ریتصاو نیز    2شکل  داده شده است.  

 شده اند.  بیان یدرد خاص

  یدر مورد حالت ها  یمطالعه ا  ]7[و همکاران     Lucey،  1992در سال  

واحد    ن یسطح درد مجموع شد  چند  که   ند افتی و در  ند صور  انجاج داد

  (AU6)  ی، سفت شدن مدار (AU4)مربوط بهش کاهش ابرو   (AU)عمل

، باال آمدن لب  (AU9)  ینیو چروک ب  نی، چ (AU7)باال بردن گونه  

  .بیشترین سهم را دارد  (AU43)و بستن چشم    raiser (AU10)  ی فوقان

اکثر اطتعا  درد   یحاو  "یاصل"چهار عمل    نیکردند که ا  دیی ت    آنها

 یاست. آنها درد را به عنوان جم  شد  کاهش ابرو ، سفت شدن مدار

بسته شدن چشم و  باالبرنده  انقباض  کردند  ،  تحقیق،  .  تعری   این  در 

 ش شده است  یتعر( 1رابطه )صور   درد به ا یمق

Pain = AU4 + (AU6||AU7) + (AU9||AU10) + AU43           
(1   )  

 پیشنهادی روش  - 4

این در  نشان داده شده است.    3ش پیشنهادی در بلوک دیاگراج شکل  رو

وش، نواحی مورد نظر شامل ناحیه دهان و ناحیه چشم از تصویر صور  ر

ویژگی و  استخراج جدا شده  آنها  در  جهتدار  گرادیان  هیستوگراج  های 

شده    اعمال  SVMشوند. ویژگی های استخراج شده به یک طبقه بند  می

 و  منجر به تشخیص درد می شوند.  

 

 بلوک دیاگراج روش پیشنهادی    3شکل 

 
1 Histogram of Oriented Gradients 

هر گوریتم پیشنهادی پرداخته شده است.  به شرز جزئیا  ال  ،در ادامه 

  نیا  یشود. برایچهره داده م  ییمرحله شناسا  کیداده به    گاه یاز پا  میفر

 نیاز محبوب تر   یکی  رای، زشودیاستفاده م    Viola-Jonesاز روش  منظور

به صور   Viola Jones تمیکار در الگور  نیا.  صور  است  یها  ابیرد

عنصر کمک  به  م Ada Boost خودکار   کیبوست    آدا.  شودیانجاج 

 یها   یژگیکردن و  دایآن پ   فهیکه وظ  باشد یم  ینیماش  یریادگی  تمیالگور

 یها ی ژگیو  یی از شناسا  بعد  .باشدیم  ی ژگیهزار و+  1۶۰  انیاز م  یکاربرد

در  یریگمیتصم برآورد و یاز آن برا ی حساب شده ا بیمختل ، از ترک

از آن   کیهر    ا یآکه    گرددیمشخص م  و  شودیمورد هر پنجره استفاده م

 .ریخ ای  باشد یصور  م یها در خود دارا

صور    از  مهم  ناحیه  دو  آن،  برش  و  صور   تشخیص  از  یعنی  -پس 

کمک  با  دارند،  سزایی  به  نقش  درد  تشخیص  در  که  دهان  و  چشم 

شوند. در نهایت این دو ناحیه به عنوان  جدا می  Viola-Jonesالگوریتم  

توصیفگر   به  ویژگی  استخراج  مرحله  می  HOGورودی  شود. داده 

ورود  HOG  ی ها  یژگ یو  یبردارها عنوان  به  گروه  یسپس  از    ی به 

  شوند.یداده م  (SVM) یبانیبردار پشت  یهانیماش

   )1HOG (هیستوگرام گرادیان جهتدار  2-4

  ا ی  یمحل نور  شد     گرادیان   یتوان با توزیم  ظاهر و شکل اجساج را   

لبه آگاه   ی، حتهاجهت  مربوط   ت یموقع  ا ی   بیاز ش  قیدق  ی بدون  لبه 

به   شود کهیم  HOG  کیتکن   یمنجر به تعر  هیانیب  نیا  مشخص کرد.

استفاده شده است ] 8[ ایمق یرهایمتغ یهایژگیو رییدر تغ طور کامل

. ]9[رده مورد استفاده قرار گرفته استانسان به طور گست  صیو در تشخ

 ر یتصو  کیاز کل    یفیتوص  دآییها همانطور که از اسمشان برم  فگریتوص

مف  یبخش  ای اطتعا   استخراج  با  آنها  آن هستند.  ر  دیاز   ختن یو دور 

غ  م  ریتصو  ،یضرور  ریاطتعا   ساده  توصکنندی را  معموال    فگرهای. 

-یم  3780با طول    یبه بردار  لیرا تبد  3×128×64با اندازه    یریتصو

با    ییرا به بردارها  ریتصو  تواندیم  جهتدار  انیگراد  ستوگراجی. البته هندک

  د.کن ل یهم تبد  گرید یطول ها

که به کت    ی ها هنگام  تمیالگور  نی شده توسط ا  د یتول  یژگ یبردار و  

  .کنندی م  د یرا تول  ی خوب  اریبس  ج ینتا  شوندیاعمال م SVM رینظ  هایی بند

. شودیاستفاده م  یژگیبه عنوان و  گرادیان جهتدار  ستوگراجی، ه HOG در

در   ب یاندازه ش  رایست. زحاوی اطتعا  مفیدی ا    ریتصو  کی  انیگراد

بزرگ خواهد شد و لبه ها و گوشه ها    یاطراف لبه ها و گوشه ها عدد 
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  دارندیدر خود نگه م  ریرا نسبت به سطوز هموار تصو  یشتریاطتعا  ب

ابتدا  ( HOG ) ی هیستوگراج شیب های جهت داربرای محاسبه .   ]9[

این کار بوسیله ی باید گرادیان های   را محاسبه کرد.  افقی و عمودی 

 .فیلتر کردن تصویر توسط کرنل های زیر انجاج خواهد شد

 

در   4شکل   را  جهتدار  گرادیان  هیستوگراج  ویژگی  استخراج  جزئیا  

 ناحیه دهان نشان می دهد. 

 

 استخراج ویژگی هیستوگراج گرادیان جهتدار  4شکل

شده  الگوریتم   گرفته  پنبکار  آشکارسازی  از  پیکسلی   64×128جره 

به  استفاده می به چندین سلول  پنجره  این  پردازش  از پیش  بعد  کند. 

هر    8×8اندازه   گرادیان  اسا   بر  سلولی  هیستوگراج   و  شده  تقسیم 

ها است.  آید. گرادیان شامل اندازه و شیب پیکسلپیکسل به دست می

ی براسا  شیب اندازه گرادیان هر سلول برای ساخت هیستوگراج سلول

کنارهم یک بلوک را تشکیل   2×2سلول    4شود.  بین تقسیم می  9آنها به  

ها نرمالیزه های این بلوکدهند که هیستوگراج سلولی براسا  داده  می

ایجاد هیستوگراج سلولی محاسبه گرادیان   بخش هایشوند. یکی از  می

 آیدش  های زیر به دست میاست که از رابطه

𝑆 = √𝑆𝑥2 + 𝑆𝑦2                             (2) 

θ = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑆𝑦

𝑆𝑥
)                            (3) 

 
1 Support Vector Machine 

اندازه    θو    𝑆های افقی و عمودی و  به ترتیب بردار  𝑆𝑦و     𝑆𝑥  که در آن     

بین دارند، از   36سازی هر بلوک که حداکثر  برای نرمالو شیب است.  

 استفاده شده است.  L2-Hysروش 

𝑣𝑖
𝑛 = 

𝑣𝑖

√‖𝑣‖2
2+ ∈2

                              (4) 

بین موجود در هیستوگراج بتک است و برای جلوگیری از  𝑣𝑖که در آن  

   استفاده شده است. ∋صفر بودن مخرج از  

   )1SVM(ماشین بردار پشتیبان   3-4

-نیاز ماش  یبه گروه  یسپس به عنوان ورود    HOG  ی ژگیو  یبردارها    

پشت  یاه م   (SVM)  ی بانیبردار  بند  کی SVM شوند.یداده   یطبقه 

توسط    یکیتفک که  تعرجدا  صفحهابر    کیاست  با  یم   یکننده  شود. 

  تمی ، الگورشده  یگذاربرچسب  یآموزش  یهااز داده  یاتوجه به مجموعه 

کند که نمونه  ی( را محاسبه م دهیمطلوب )مدل آموزش د  صفحهابر    کی

طب  دی جد  یها مناسب  کت   در  بردار   نیماش  کند.یم  یبند  قهرا 

روش  ی کی  یبانیپشت برا  یریادگ ی   یهااز  آن  از  که  است   یبانظار  

کننده    یبنددسته  یکار  یمبنا  .شودیاستفاده م  ونیو رگرس  یبندطبقه 

SVM   ی ها سعداده  ی خط  میها است و در تقسداده  ی خط  یبنددسته  

  داشته باشد   یشتریب  نانیاطم  هیرا انتخاب کرد که حاش  یخط  شودیم

، همراه با مسائل مربوط   SVMدر مورد    یشتریب  ینظر  میمفاه.  ]10[

  SVMروش  .  ]11[شود  یم  افتی  Vapnikو    Cortes، در    یساز  اده یبه پ 

  چند  مسائل  و  مناسب است  هدو کتسمسئله    کی  یفقط برا  کیکتس

 ] 12[که در    "کیدر برابر    کی"توان با استفاده از روش  یرا م  کتسه

 ، برطرف کرد. ارائه شده است

 

 های پشتیبان به همراه مرز و حاشیه بهینهبردار 5شکل
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به نمونهدیده می   5همانطورکه در شکل   بردارهای  هااشود  ی مارزی، 

برای محاسبه مرز تصمیمپشتیبان می و  گیری دو کت  کامتً  گویند 

ای گونه  این حاشیه به د.شاوجدا از هم، از روش حاشیه بهینه استفاده می

در یک طرف مرز و تماج  +  1 های کات نمونه  شود که تماجمحاسبه می

-در طارف دیگر مرز واق  شوند و مرز تصمیم  -1ی کات   هاانموناه

های آموزشی هر باشد کاه فاصله نزدیکترین نمونهای میگونه   یری بهگ

گیری تاا جاایی کاه دو کات  از هام در راستای عمود بر مرز تصمیم

را باه طاور گیری  تصمیمخاواهیم مارز  اگر ب.  ممکان اسات حداکثر شود

باین  از  تاا  دهایم  گساترش  طارف  دو  از  خاط  دو  توسط  موازی 

نمونه بگذرد نزدیکترین  کت   دو  تصمیم  ،های  بهیناه مرز  گیری 

(hyperplane Optimal)  می وجود  کاه به  اسات  مارزی  کاه  آید 

خط موازی . آن دو  های دو کت  وجود داردبیشترین فاصله بین نمونه

مارزحاشایه  مرزهای  پیکسلبرای  . مندناامای ایرا  از  بیرون  که  هایی 

 رابطه زیر برقرار استش  گیرناد ی قرار میاحاشیه

𝑤𝑇𝑥 + 𝑤𝑁+1 = −1             (5) 

 

نتایج آزمایش تصاویر تصادفی. تصویر سمت راستش تشخیص حالت    6شکل 

 تصویر سمت چپش تشخیص حالت بدون درد   –درد  

 n یاک باردار w و  گیریمیمیک نقطه روی مرز تص  xکه در آن،  

 . گیری استعمود بر مرز تصمیم  بعادی

 ایج آزمایش نت  - 5

شود. در این مطالعه در این بخش نتایج روش پیشنهادی بررسی می

استفاده شده است که   UNBC-McMasterهای درد  از مجموعه داده

موضوع است و تعدادی توالی ویدیو برای هر موضوع وجود   25شامل  

های ویدیویی مورد است. توالی  200های همه افراد  دارد. تعداد کل توالی

-گر متخصص به روشبرند یا یک مشاهدهبرای افرادی که از درد رنج می

از نظر شد  درد برچسب ا  گذاری شدند.های مختل   ز شناسایی  بعد 

ناحیه و جداسازی  به روشچهره  و دهان  و     Viola Jonesهای چشم 

جهت استخراج ویژگی روش هیستوگراج گرادیان جهتدار روی   برش آنها، 

   SVMشود و در نهایت با روش طبقه بندی  نواحی جدا شده اعمال می

شوند. پس  بندی میها به دو کت  درد و بدون درد طبقهمجموعه داده

وزش برنامه، تصاویری برای تست کارهای انجاج شده به برنامه داده  از آم

 شود.  می

دو نمونه از تصاویر تست شده را در کتسهای درد و بدون  6در شکل

با    1درد نمایش داده شده است. جدول   را  پیشنهادی  نیز دقت روش 

این روش در  همچنین  دهد.  می  قرار  مقایسه  مورد  مقاال   سایر  های 

  این روش،در  دیگری نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.  جدول روش  

وسط صویر منتجه تت  ،Viola-Jonesچهره با الگوریتم    آشکارسازیبعد از  

PCA  یافته های استخراج ویژگی است، کاهش بعد داده  که یکی از روش

نتایج آزمایش بیانگر این است که   شود.میطبقه بندی    LDA  و توسط

در   های هیستوگراج جهتدار  ویژگی  بکارگیری  از  پیشنهادی که  روش 

بهره می گیرد،    SVMناحیه چشم و دهان و اعمال آنها به طبقه بند  

 عملکرد بهتری را در مقایسه با روش های دیگر از خود نشان می دهد. 

ویدیو با سایر روش    مقایسه روش پیشنهادی برای تشخیص درد در  1جدول  

   ها  

 نمونه مورد مطالعه  دقت)%( روش ها 

Ashraf et al[3] 31/68 20-142 

Lucey et al[7] 99/80 20-142 

BoW+Max+SVM[13] 52/81 23-147 

 17/70 25-149 ( PCA-LDA)روش 
 پیشنهادیروش 

(HOG-SVM) 
33/83 25-149 

 گیری نتیجه  - 6

در این مقاله برای تشخیص درد از روی حاال  چهره در ویدیو یک     

روش جدید مبتنی بر ویژگی هیستوگراج جهتدار برای تشخیص خودکار  

AU  گاه ی از پاارائه شده است. در ادامه    فریمبه    فریم در سطح    صور   یها  

در   یی داده ها  یکه حاو  شده استاستفاده    UNBC-McMasterداده  

-یم  ریورا به تص  یاز شانه است که درد واقع  دهید  بیآس   مارانیمورد ب

از سختیکیکشد.   مسئلهی  این  با  مرتبط  کار  عمده    رییتغ  های  شکل 

ناش م   استاز درد    ی صور  و حرکت سر  باعث  و  شود  یکه  تشخیص 

تبدیل گردد. در این کار ابتدا   چالش  کبه یصور     یهایژگیومطالعه  

ویژگی   استخراج  روش  استفاده کردیم که یک روش   LDAو     PCAاز 

آزمون و خطا بوده و دقت کمتری حاصل شد. جهت بهبود کیفیت برای 
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و برای طبقه بندی    HOGهای چشم و دهان روش  استخراج ویژگی ناحیه

 هاد شد. پیشن  SVMها به دو کت  درد و بدون درد روش این ویژگی

کارهای آتی جهت افزایش عملکرد سیستم، افزایش استحکاج، دقت   در

  شتر ی ب  یهایژگیاستخراج و  یبرا  های جدیدو انطباق آن با تلفیق تکنیک

 شود. تاکید می ریتصو یها میاز فر
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 SPCCبر  فیلترهای کاهش نویز از گفتار با کمیت اندازه گیری مبتنیعملکرد ارزیابی 

 1هاجر مومنی
 اردکان ، دانشگاه فنی و مهندسیانشکده گروه مهندسی برق، د1

 ، ایران اردکان
 h.momeni@ardakan.ac.ir 

 03533900000شماره تلفنش 

کاهش نویز به معنای تخمین یک سیگنال گفتار     —چکیده

تمیز از روی مشاهدا  نویزی در چند دهه اخیر، مورد توجه بسیاری  

از محققین قرار گرفته است. با در نظر گرفتن معیار متوسط مربعا   

های  (، بسیاری از ویژگی MSEیا   Mean Square Errorخطا )

- به-مطلوب فیلترهای بهینه کاهش نویز مثل رفتار نسبت سیگنال

تواند  ( خروجی نمیSNRیا     Signal-to-Noise Ratioنویزِ )

مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله، معیار مبتنی بر مرب  ضریب  

( پیرسون   Squared Pearson Correlationهمبستگی 

Coefficient    یاSPCC  از استفاده  با  است.  شده  پیشنهاد   )

اندازه کمیتتوان  می  MSEبجای    SPCCضرایب   گیری  های 

تر بیان نمود. نتایج  را واقعیعملکرد فیلترهای کاهش نویز از گفتار 

گیری مبتنی بر های اندازه های انجاج شده مزایای کمیتسازی شبیه

SPCC  کندرا تایید می. 

پیرسون،     —اژهو  کلید همبستگی  ضریب  گفتار،  بهسازی 

 . گیری، متوسط مربعا  خطاکاهش نویز، کمیت اندازه 

 مقدمه  .1

مسئله کاهش نویز به معنای کاهش میزان نویز ناخواسته است  

به طوریکه منجر به بهسازی سیگنال گفتار از نظر کیفیت و 

بسته های کاهش نویز از گفتار  قابلیت فهم گفتار شود. روش

های میکروفونی، چگونگی ترکیب نویز با گفتار،  به تعداد کانال

حوزه  و  گفتار  و  نویز  بر  حاکم  آماری  آن روابط  در  که  ای 

د  شود، متفاو  هستنپردازش سیگنال گفتار نویزی انجاج می

شونده  . در این مقاله با فرض ناهمبسته بودن نویز جم  ]2و1[

کاناله  مسئله کاهش نویز تکبا گفتار و پردازش در حوزه زمان،  

 شود. گفتار انجاج می

فیلتر وینر یک فیلتر بهینه برای تخمین گفتار تمیز است که  

 Mean Squareبا معیار حداقل نمودن متوسط مربعا  خطا )

Error     یاMSE میان گفتار تمیز و گفتار تخمین زده شده )

می معیار  بدست  اگرچه  و   MSEآید.  ترین  شده  شناخته 

خکر  پرکا قابل  اما  است  گفتار  بهسازی  برای  معیار  ربردترین 

است که با بکارگیری آن در کاهش نویز ازگفتار، بسیاری از 

گیرد. به عنوان های مهم فیلتر کاهش نویز را نادیده میویژگی

نویزِ بهتوان رفتار سیگنالبه دشواری می  MSEنمونه با کاهش  

(Signal-to-Noise Ratio    یاSNRخروجی )    .را تحلیل نمود

خروجی وجود   SNRو   MSEزیرا هیچ رابطه مستقیمی میان 

عتوه هنگامی که سیگنال تمیز و نویز هر دو سفید ندارد. به

هستند و بطور طبیعی فیلتر وینر نباید کاهش نویز انجاج دهد  

طور اشتباه کاهش نویز را  به  MSEگیریِ  های اندازهاما کمیت

این پژوهش با کمک معیار دیگری    . در]4و3[کنند  بیان می

  MSE، سعی شده این دو ضع  معیار  MSEبه غیر از معیار  

 برطرف شود.

پردازش  مختل   کاربردهای  در  معیار همبستگی  از  استفاده 

همبستگی   ضریب  مرب   بکارگیری  استش  متداول  گفتار 

(  Squared Pearson Correlationیا   SPCCپیرسون 

Coefficientتخمین تاخیر ]7-4[ز از گفتار  ( برای کاهش نوی ،

از همبستگی متقابل سیگنال استفاده  با  های دریافتی  زمانی 

های  های متوالی زمانی و نمونه، همبستگی میان فریم]9و8[

به فرکانسی  و مجاور  گفتار  حضور  احتمال  تخمین  منظور 

 . ]15-10[ بهسازی گفتار

یرسون در این مقاله معیار مبتنی بر مرب  ضریب همبستگی پ 

(SPCCکمیت شناسایی  ضمن  و  است  شده  معرفی  های  ( 

گیری فیلتر بهسازی گفتار مبتنی بر این معیار، دو ضع   اندازه

نتایج    MSEمعیار   شد.  خواهند  بررسی  معیار  این  توسط 

دهد که معیار  های انجاج شده نشان میسازیها و شبیهتئوری 

در این    MSEدر مقایسه با  تر  یک معیار قوی  SPCCمبتنی بر  

 زمینه است. 

مروری بر    2ش در قسمت  شاملهای مختل  این مقاله  قسمت

های اندازه گیری آن خواهیم داشت. در و کمیت  MSEمعیار  

mailto:h.momeni@ardakan.ac.ir


 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

205 
 

گیری آن معرفی  های اندازهو کمیت  SPCCمعیار    3قسمت  

های انجاج شده به منظور آزمایش  4خواهند شد. در قسمت  

گیری این دو معیار ارائه خواهند شد.  های اندازهمقایسه کمیت

 .آمده است 5گیری در قسمت نتیجه 

 هایکمیت  و  MSE  معیار  بر  مروری  و  مسئله  بیان .2

 آن  گیری اندازه

نویز به معنای تخمین سیگنال در این مقاله، مسئله کاهش  

)تمیز مورد نظر   )x k    ِاز روی مشاهده نویزی( )y k    است که

)در آن   )x k    سیگنال گفتار تمیز در لحظه زمانیk    با میانگین

)صفر است و   )y k    از یک سیگنال گفتار نویزی ضبط شده 

اگر   است.  )میکروفون  )v k    نویز و را  ناهمبسته  تصادفی 

)شونده با  جم   )x k  در نظر بگیریم داریمش 

(1                                   )                         ( ) ( ) ( )y k x k v k= + 

نویزیِ   مشاهده  )اگر  )y k    با 1Lرا  لحظا     − در  مشاهده 

)در یک بردارِ    kزمانی قبل از   )ky   قرار دهیم، آنگاه معادله

 آیدش ( به فرج برداری زیر درمی1)

(2                                        )                  ( ) ( ) ( )k k k= +y x v 

(3           )         ( ) ( ) ... ( 1)
T

k y k y k L= − +y 

)، طول بردارِ  Lترانهاده یک بردار است و    Tنماد   )ky   .است 

)تخمینی از   )x k    ِبا ناج( )z k  تواند با عبور  می( )ky   از یک

)فیلتر خطیِ  )kh ش بدست آید. یعنی 

(4                                      )                      ( ) ( ) ( )Tz k k k= h y 

)که در آن،   )kh   ِیک فیلتر با طول محدودL  .است 

تخمینِ   بخواهیم  )اگر  )z k    با 1Lرا  لحظا    − در  تخمین 

از   قبل  بردارِ    kزمانی  یک  )در  )kz    بردار باید  دهیم  قرار 

)مشاهدا ِ   )ky    ِفیلترینگ ماتریس  اندازه    Hاز  Lبا  L  

 عبور کند. در این هنگاج،  

(5                                   )                             ( ) ( )k k=z H y 

)و   )kh    ِسطر اول از ماتریسH    است. همچنین( )z k   درایه

)اول بردارِ  )kz است. 

A.   مروری بر معیارMSE 

اگر خطای میان سیگنال گفتار تمیز و تخمین آن در لحظه  

k صور  زیر باشد،به 

(6                                       )                    ( ) ( ) ( )e k x k z k= − 

 فرج زیر استشیعنی متوسط مربعا  خطا به MSEآنگاه  

(7                                  )                          2( ) ( )J e k =   h 

با در نظر گرفتن    دهد. همچنینامید ریاضی را نشان می  که  
2

v  ،به عنوان واریانس نویز  MSE  فرج زیر  نرمالیزه شده نیز به

 شودش تعری  می

(8                                )                                  
2

( )
( )

v

J
J


=

h
h 

 ش داریمشود،  استفاده می  Hبرای حالت برداری که از ماتریس  

(9             )              ( ) tr ( ) ( )TJ k k =   H e e 

که   tr   ( ردّ  و  traceنماد  است  ماتریس  یک   )( )ke    فرج

)برداریِ  )e k  است؛ یعنی 

(10                                 )                        ( ) ( ) ( )k k k= −e z x 

 شفرج زیر استفرج برداری بهنرمالیزه شده به MSEهمچنین 

(11                                )                            
 

( )
( )

tr vv

J
J

R
=

H
H 

)که   ) ( )T

vvR k k =   v v    ماتریس کواریانس نویز است. در

گیری فیلتر کاهش نویز که  های اندازهادامه، بعضی از کمیت

اندیس   شود. برای راحتیمیهستند معرفی    MSEمبتنی بر  

 .حذف شده است kزمانی  

B.  گیری مبتنی بر  های اندازه معرفی کمیتMSE 

- به-گیری پرکاربرد، نسبت سیگنالهای اندازهیکی از کمیت

یا   یا    SNRاست.    SNRنویز  توان iSNRورودی  نسبت   ،

 سیگنال تمیز به توان نویز است یعنیش
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(12                         )                       
 

 

2

2

tr
iSNR

tr

xxx

vvv

R

R




= = 

مشابه   بطور  2که 

x    و تمیز  گفتار  سیگنال    xxRواریانس 

ماتریس کواریانس سیگنال گفتار تمیز هستند. پس از کاهش  

  oSNRخروجی یا  H ،SNRیا ماتریس   hنویز توسط فیلتر  

 شودشفرج زیر نوشته میبه

  (        14و13)
 
 

tr
oSNR( ) , oSNR( )

tr

TT
xxxx

T T
vv vv

RR

R R
= =

H Hh h
h H

h h H H
 

بهبود  مهم نویز،  کاهش  مسئله  در  هدف  است    SNRترین 

 برقرار شود. oSNR > iSNRکه طوری به

گیری میزان عملکرد فیلتر بهسازی، کمیت مهم دیگر در اندازه

شود. این  نشان داده می  nrکاهش نویز است که با    فاکتور

صور  نسبت توان نویز اصلی و توان نویز باقیمانده  فاکتور به

 ش]1[)نویز مانده بعد از فیلترشدن( است 

     (   16و15)
 

 

2

nr nr

tr
( ) , ( )

tr

vvv

T T
vv vv

R

R R


 = =h H

h h H H
 

بزرگتر باشد، به معنای آن است که نویز   nrهر چه مقدار  

رود  بیشتری کاهش یافته است. بعد از فیلتر کردن انتظار می

، یک  nrکه نویز مانده کمتر از نویز اصلی باشد یعنی حداقلِ 

 است.

گیری دیگر، نماد اعوجاج گفتار است. بعد از فیلتر کمیت اندازه

می تغییر  تمیز  گفتار  سیگنال  هم  و  نویز  هم  کنند.  کردن، 

عبار  دیگر با عبور گفتار نویزی از فیلتر، نویز کاهش یافته  به

می اعوجاج  دچار  گفتار  اندازهولی  برای  میزان شود.  گیری 

استفاده شده است.   sduد  از نما  MSEاعوجاج گفتار مبتنی بر  

توان سیگنال گفتار به  این نماد به صور  نسبت تضعی  در 

 ش]1[توان گفتار تمیز تعری  شده است 

(17   )                 
( )

2

sd 2
( )

T

x

x

u


  −
  

=

h x

h 

 (18       )                             

( ) ( )
( )

T

sd T
u

  − −
 

=
   

Hx x Hx x
H

x x
 

رود که باند باالی  صفر است و انتظار می  sduباند پایین برای  

مقدار   هرچه  باشد.  یک  گفتار    sduآن  سیگنال  شود  بیشتر 

 بیشتر اعوجاج پیدا کرده است. 

می اینجا  معیار  در  مهم  ضع   نمود.    MSEتوان  بیان  با  را 

آید  معادله زیر بدست می  ،زه شده نرمالی  MSE  بررسی بیشتر

 ش]1[

(19    )                 
1

( ) iSNR ( )
( )

sd

nr

J u


=  +H H
H

 

نرمالیزه    MSEشود  ( مشاهده می19همانطور که در معادله )

ورودی، نماد اعوجاج و فاکتور کاهش نویز رابطه   SNRشده با 

با   مستقیمی  رابطه  هیچ  ولی  یا    SNRدارد    oSNRخروجی 

  MSE  ،SNRتوان گفت با حداقل کردن  ندارد؛ بنابراین نمی

 دهد. خروجی چه رفتاری از خود نشان می

ها از فیلتر کاهش نویز استفاده  سازیشبیهاز آنجا که در انجاج  

را بطور اجمالی    MSEفیلترهای مبتنی بر  جا  کنیم، در اینمی

می نمودکنیممعرفی  حداقل  با  وینر  معروف  فیلتر   MSEن  . 

می بهبدست  از  طوری آید؛  )که  )J H    به مشتق   Hنسبت 

شود. فیلتر وینر )گرفته و نتیجه مساوی با صفر قرار داده می

wHش]1[فرج زیر است ( به 

(20      )              1 1T

W yy xx yy vvR R R R− −= = −H I 

و    Iکه   است  واحد  گفتار    yyRماتریس  کواریانس  ماتریس 

شود.  نویزی است که توسط مشاهدا  نویزی تخمین زده می

است   Hسطر اول از ماتریسِ    hهمچنین قبت بیان شد که  

 ش]5[توان نوشت پس می

(21                                        )1

w yy xxR R−=h e 

1که  0 0 ... 0
T

= e   1با اندازهL .است 

با اعمال فیلتر وینر هرچه نویز بیشتری کاهش یابد، گفتار هم  

می اعوجاج  دچار  اینبیشتر  از  بینابین  شود؛  فیلترهای  رو 

(tradeoff توسط معیار )MSE شود تا بتوان میزان  تعری  می



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

207 
 

پارامتر تنظیم نمود و   نویز و اعوجاج گفتار را توسط  کاهش 

 انجاج داد.  بهتری بهسازی 

بر   مبتنی  بینابین  فیلترهای  از  حداقل    MSEیکی  هدف  با 

نمودنِ اعوجاج گفتار به شرط آن که مقداری نویز مانده باقی  

  فرج زیر است( بهTHبماند، تعری  شده و رابطه فیلتر بینابین ) 

  ش]1[

(22        )             
1

1(1 ) ( )T T

T w 
−

− = − + H I H 

پارامتر   تعیین   که  را  اعوجاج گفتار  و  نویز  میزان کاهش 

بهمی اگر  گونهکند؛  که  0ای  Tباشد،    = =H Ι    که است 

1نویز کاهش نیافته و گفتار هم اعوجاج ندارد. اگر   باشد،    =

باشد، آنگاه نویز باقیمانده    1فیلتر همان وینر است. اگر  

شود و برای حالت شود ولی اعوجاج گفتار بیشتر می کمتر می
1دهد.  ، عکس حالت قبل رخ می 

  گیری اندازه  هایکمیت  و  SPCC  معیار  با  آشنایی .3

 آن

معیار مرب  ضااریب همبسااتگی پیرسااون    قساامتدر این 

(SPCC)    کنیم.میرا معرفی 

A.  آشنایی با معیارSPCC 

دو متغیر تصادفی با مقدار حقیقی و میانگین صفر    yو    xاگر  

یا   پیرسون  همبستگی  ضریب  آنگاه  صور ِ به  PCCباشند، 

 ( , ) ( )x yx y xy  =   می شود.  تعری   xy 

مرب  این ضریب  . چون است yو  x  همبستگی متقابل میان

2یعنی   ( , )x y    در دارد،  یک  و  بین صفر  مقداری  همیشه 

نویز معمول است که مرب  ضریب همبستگی  مسئله کاهش 

 ش ]5[مورد استفاده قرار بگیرد SPCCپیرسون یا 

(23                                    )                     2

2

2 2
( , )

x y

xy
x y

 


= 

میزان قدر    SPCCیا    2ود که  شمشاهده می بیان  برای 

رود. هرچه مقدار  رابطه خطی میان دو متغیر تصادفی بکار می
2 ( , )x y  تر باشد، همبستگی خطی میان دو  به یک نزدیک

 تر است.قوی yو   x متغیر

B.  گیری مبتنی بر های اندازه معرفی کمیتSPCC 

روبرو هستیم و   zو  x ،y  ،vسیگنال   4در این پژوهش با 

دو  SPCCتوان  می و  بهمیان  بررسی  را  متغیرها  این  دوی 

اندازه عنوان کبه میان    SPCC  گیری معرفی نمود. چونمیت 

x   و تخمین آن یعنیz  2های جالبی دارد،  ویژگی ( , )x z  

   .]5[ یم کنرا بیشتر بررسی می

(24   )

 

2 2

22

2

22

2

2

( , ) ( , )

( )
( , )

( )

( ) oSNR( )

1 oSNR( )( )

T T T

T

TT
x yyx

T T

xx

T T

x xx yy

x

xxz
x z

Rzz

x R

R R

 






   
= =

   

   
=  

+

h x h x h y

h y

h h

h x h h h

hh h h h

 

( تعری   24معادله  با   )SPCC  ( جایگذاری  23)معادله  و   ))

( و فرض ناهمبسته بودن گفتار تمیز 13( و )4( و )2معادال  )

( قابل تامل  24و نویز بدست آمده است. دو نکته در معادله )

 استش

1)  2  2ضرب دو  میان گفتار تمیز و تخمین آن، حاصل 

 دیگر استش

(25)  2 2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )T T T Tx z x x   = = h y h x h x h y 

2که   ( , )Tx h x  تواند نمادی برای اعوجاج گفتار باشد؛ اگر  می

نباشد   گفتار  در  2اعوجاجی  ( , ) 1Tx =h x   هرچه اما  است. 

شود گفتار بیشتر دچار اعوجاج مقدار آن به صفر نزدیک می 

همچنین  می 2شود.  ( , )T T h x h y  بهبود می میزان  تواند 

SNR   را نشان دهد، پس نمادی برای کاهش نویز است. اگر

SNR  بهبود    یاد باشد،ز  خروجیSNR    نیز زیاد خواهد شد در

  SPCCشود؛ زیرا این  یشتری میعوض گفتار دچار اعوجاج ب

Tو   zخواهد  می
h x   را به هم نزدیک کند، نهz   وx. 

2فرج زیر برای ( یک باند باالیی به2 ( , )x z  قابل بیان استش 

(26           )2 oSNR( )
( , )

1 oSNR( )
x z 

+

h

h
 

خروجی    SNRو    SPCC( که رابطه مستقیم میان  26معادله )

می نشان  معیار  را  برتری  مبیّن  معیار    SPCCدهد،  برابر  در 

MSE    معیار ضع   مستقیم MSEاست.  رابطه  وجود  عدج   ،
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)  SNR  و  MSEمیان   بود که در معادله  ( نشان  19خروجی 

 داده شد.  

C.  اگر گفتار تمیز و نویز هر دو فرایند سفید باشند 

( مورد  whنشان داده شده است که وقتی فیلتر وینر ) ]1[در 

 برقرار استش  MSEگیرد، ویژگی زیر از دیدگاه  استفاده قرار می

(27 )               
oSNR( ) iSNR ( ) 1 , ( ) 1w nr w sd wu   h h h 

( معادله  مشاهده  می27با  نظر  به  کمیت(  که  های  رسد 

خوبی رفتار فیلتر وینر را در بتوانند به  sduو    nrگیری  اندازه

مسئله کاهش نویز نشان دهند. اما یک استثنا وجود دارد. اگر  

باشند، آنگاه  گفتار تمیز و نویز ه ر دو فرایند تصادفی سفید 

پیش به  نمونهقادر  قبلیبینی  روی  از  جدید  و  های  نبوده  ها 

 شود. در این صور ،ماتریس کواریانس آنها قطری می

(28                             )                          1

w yy xxR R −= =h e e 

یک عدد ثابت مخال  صفر و مخال  یک و برابر است  که،  

 باش 

(29      )( )
2

2

2

iSNR
,

1+iSNR

x

y

x y


 


= = = 

)که در معادله فوق بدست آمد( در معادله    whبا جایگذاری  

 ( داریمش 12( و مقایسه با معادله )13)

(30                             )                           woSNR( ) iSNR=h 

کند در مورد خاصی که سیگنال تمیز و  ( بیان می30معادله )

باشند،   سفید  دو  هر  نیافته   SNRنویز  بهبود  اصت  خروجی 

 است. 

 ش ]5[با اعمال فیلتر وینر رابطه زیر برقرار است  SPCCاز دید 

(31    )
2

2 2

oSNR( ) iSNR ( , ) 1

, ( , ) ( , )

T

w w

T T

w w

x

x y



 

  



h h x

h x h y
 

هنگامی که گفتار تمیز و نویز هر دو سفید باشند، طبق معادله  

(30  ،)SNR    خروجی باSNR    ورودی برابر است. از آنجا که

( فیلتر وینر برابر با بردار ثابت یکّه )یعنی  28مطابق با معادله )

w =h eمی ثابت  (  ضریب  و  طرفین  می  شود  از  تواند 

((  23)معادله )  SPCCصور  و مخرج کسر تعری  شده برای  

پس   شود،  2حذف  2( , ) ( , )T T

w w x y =h x h y    1و=
2 ( , )T

wx h x     عبار است.  2برقرار  ( , ) 1T

wx =h x    مشخص

Tکند که نمونه زمانیِ  می

wh x    دقیقا همبسته با نمونهx    است؛

از  عبور  از  پس  روی سیگنال گفتار  بر  اعوجاجی  یعنی هیچ 

 رخ نداده است.   whفیلتر 

2همچنین  2( , ) ( , )T T

w w x y =h x h y  کند که پس ازبیان می  

از فیلتر   از  whعبور  نویزی  انجاج   هیچ کاهش  نویزی  گفتار 

  SPCCگیری مبتنی بر  های اندازهکمیتنشده است. در نتیجه  

2یعنی   ( , )T

wx h x    2و ( , )T T

w w h x h y    در موردی که گفتار و

از کمیت نویز هر دو سفید هستند، دقیق اندازهتر  گیری های 

در    کنند کهمیخروجی را بیان    SNR، رفتار  MSEمبتنی بر  

 تایید خواهد شد.  هاسازیادامه در شبیه 

 نتایج  ارزیابی و SPCC و MSE معیار  دو مقایسه .4

شبیه انجاج  از  کمیت سازیهدف  مقایسه  انداها  گیری  زههای 

در مسئله بهسازی گفتار    SPCCو    MSEمبتنی بر دو معیار  

کاناله است. سیگنال گفتار نویزی از مجموع گفتار تمیز و تک

جمله   یک  تمیز  گفتار  سیگنال  است.  آمده  بدست    3نویز 

نمونهثانیه فرکانس  با  که  است  با    8برداری  ای  و  کیلوهرتز 

یز مورد استفاده بیت بر نمونه ضبط شده است. نو 8رزولوشن 

ها نویز سفید گوسی است. ماتریس کواریانس  سازیدر شبیه 

گیری بازگشتی محاسبه شده  ها نیز با روش متوسطسیگنال

 . ]1[است 

منظور بررسی عملکرد دو معیار خکر شده در مسئله کاهش  به

ورودی مختل     SNRنویز از گفتار، فیلترهای متفاو  در چند  

با کمیت اندازهبکار گرفته شده و  از هر دو معیار  های  گیری 

ها از فرج کلی  اند. برای انجاج آزمایشمورد سنجش قرار گرفته 

( معرفی شد، استفاده شده  22فیلتر بینابین که در معادله )

اندش  گرفتهفیلتر مورد آزمایش قرار      ،4است. با تغییر پارامتر  

1  )0 نامگذاری شده    Hdفیلتر بدون اعوجاج است که    =

1(  2است.   ها  در آزمایش  Hwکه فیلتر وینر است و با ناج    =

است.   شده  با  3مشخص  بینابین  فیلتر   )4 با    = که 

H_T,mu=4    .است شده  با    ( 4نامگذاری  بینابین  فیلتر 
0.6   iSNR.  گذاشته شده است  mu=0.6T_H,که ناج آن    =

دسیبل افزایشی تغییر   5های  دسیبل و با قدج  25تا    -10را از  

،  oSNRگیریِ  کمیت اندازه  6فیلتر نامبرده با    4داده و عملکرد  

nr  ،2 ( , )T T h x h y  نویز(،  )به منظور بررسی میزان کاهش 
2 ( , )Tx h x  ،sdu    )برای بررسی میزان کاهش اعوجاج گفتار(
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2و   ( , )Tx h y    .مورد سنجش و مقایسه قرار داده شده است

 شود.  مشاهده می 1ها در شکل سازی نتایج شبیه

  SNRال (، برای فیلترهای وینر و بینابین، )  1مطابق با شکل  

از   بیشتر  بدون    SNRخروجی  فیلتر  برای  اما  است.  ورودی 

)ب( و )د(    1شکل    است.   oSNR(Hd)=iSNR(،  Hdاعوجاج )

تر که نویز غالب است،  های پایینiSNRکند که در  تایید می

یعنی   است  بیشتر  نویز  کاهش  است.  تبزرگ  nrمقدار  ر 

همچنین  
sdu   اعوجاج دچار  بیشتر  گفتار  یعنی  است  بیشتر 

است. شکل    شده  به  توجه  که    1با  وقتی  )ه(،  و  )د( 
2 ( , )Tx h x    بیشتر است، آنگاهsdu   ،کمتر است و در نتیجه

در    شود و بالعکس. سیگنال گفتار تمیز کمتر دچار اعوجاج می

( اعوجاج  بدون  فیلتر  عملکرد  همه Hdمورد  به  توجه  با   )

شکل  قسمت می  1های  که  مشاهده  ،  oSNR=iSNRشود 

nr 1 =  ،sd 0u =،  2 ( , )Tx h y   2  و ( , )T T h x h y   از آن 

در این    SNRعبار  دیگر، بهبود  فیلترهای دیگر کمتر است. به 

2عتوه  فیلتر از فیلترهای دیگر بدتر است. به ( , ) 1Tx =h x 

 است یعنی هیچ اعوجاجی روی گفتار ایجاد نشده است.

 
                )ب(                                                         )ال (     

 
         )د(                                            )ج(                     

 
                    (و)                                        (                   ه)                                 

  های مختل ، ال ( iSNR ش مقایسه عملکرد فیلترهای مختل  در1شکل 

oSNR ، )ب  nr ،)2  ج ( , )T T h x h y ،  )دsdu ،)2  ه ( , )Tx h x ،)و  
2 ( , )Tx h y 

 

با   بینابین  4فیلتر  بقیه = با  مقایسه  را در  بیشتری  نویز   ،

از نشانه باالتر بودن  فیلترها کاهش داده است.  امر،  این  های 

oSNR  ،nr    2و ( , )T T h x h y    در اما  است.  بقیه  به  نسبت 

قبال کاهش نویز بیشتر، اعوجاج بیشتری نیز روی گفتار ایجاد  

بودن باالتر  است.  و    sdu  کرده  دیگر  فیلترهای  به  نسبت 

بودنِ  پایین 2تر  ( , )Tx h x    با مقایسه   mu=0.6T_H,در 

تایید می  گونهاین را  فیلترعملکرد  این  عملکرد  عکس    ،کند. 

0.6عملکرد فیلتر بینابین با   گونه که انتظار  است. همان  =

توان می  1های )ال ( تا )ه( شکل  رود، با مقایسه قسمتمی

این نکته را بیان نمود که عملکرد فیلتر وینر مابین فیلترهای  

 است.  H_T,mu=0.6و  H_T,mu=4بینابین 

2باالتر بودنِ کمیت   ( , )T T h x h y    4در فیلتر بینابین با =  

می فیلتر،  تایید  این  که  دارد.    SNRکند  بیشتری  خروجی 

2همچنین کمیت   ( , )Tx h x    در فیلترHd   از همه باالتر است

کنندهکه   در   یتایید  است.  فیلتر  این  بودنِ  اعوجاج  بدون 

iSNR  ،وینر فیلتر  باالتر،  2های  ( , )Tx h y   دارد که باالتری 

2ی این است که فیلتر وینر،  دهندهنشان ( , )x z    را بیشینه

 کند. می

شبیه دوج  و  سازی در قسمت  وینر  فیلتر  عملکرد  فیلتر    3ها 

هنگامیفوق  دیگر  فرایند  الذکر  دو  هر  نویز  و  سیگنال  که 

گیری مبتنی کمیت اندازه  6تصادفی سفید باشند نیز توسط  

این   SPCCو    MSEر  ب در  است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد 

با   نویز سفید گوسی  ورودی    SNRآزمایش، سیگنال تمیز و 

ها در  سازی صفر دسیبل در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه

مشاهده    1طور که در جدول  درج شده است. همان  1جدول  

وینر،  می فیلتر  برای  dB oSNR=iSNR=  ،nr 0شود  1    ،

sd 0u     2= 1و ( , )Tx h x    و
2 2( , ) ( , ) 0.5T T x y = =h x h y  ها  آزمایش  است. نتایج این

می کهتایید  معیار    sduو   nr  کنند  از  استخراج   MSEکه 

کردهشده عمل  اشتباه  خاص  مورد  این  در  ولی  اند  اند 
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بر  کمیت مبتنی  رفتار  به  SPCCهای  بیان    oSNRخوبی  را 

 اند. نموده

 

 

که  1جدول   موردی  با  مرتبط  خواص  تایید  ،   iSNR = 1 (0 dB)در  ش 
 سیگنال و نویز، هر دو سفید هستند. 

 گیری نتیجه .5

مقاله   این  نقطه ضع   در  یا  دو  مربعا  خطا  متوسط  معیار 

MSE  عدج رابطه    (1 ششدبیان در مسئله کاهش نویز از گفتار

میان   و    SNRمستقیم  خطا  و  عمل    (2خروجی  نرمال  غیر 

کمیت  اندازهکردنِ  بر  های  مبتنی  که    MSEگیری  وقتی 

مرب    معیار  معرفی  با  هستند.  سفید  دو  هر  نویز  و  سیگنال 

گیری  های اندازهو کمیت  SPCCضریب همبستگی پیرسون یا  

آن نشان داده شد که این معیار نیز قابلیت برابری در مقابل  

ترهای کاهش نویز منظور سنجش عملکرد فیلبه  MSEمعیار  

یک معیار    SPCCعتوه معیار  های مرتبط را دارد. بهبا کمیت

که واقعی خاصی  موارد  در  فیلترها  عملکرد  سنجش  برای  تر 
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(dB) 
nr  2 ( , )T T h x h y  (dB)sdu  2 ( , )Tx h x  2 ( , )Tx h y  
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 4982. 9964. 29.78- 0.5 1.6 0 وینر
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4 =  
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بینابین با  

0.6 =  
0 1.3 0.5 -37.94 .9983 .4992 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8767166/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8767166/proceeding


 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

211 
 

 مقطع راداری با استفاده توام از جذب و پراکندگی امواج تابشی در دو باند فرکانسی کاهش سطح 
 سید سجاد کیا  1

 سمنان ، دانشگاه  کامپیوتردانشکده مهندسی برق و 1

 ، ایران سمنان

 @semnan.ac.irs.s.kia 
 02331532689شماره تلفنش 

 مجید افصحی  2
 سمنان کامپیوتر،دانشگاه برق و دانشکده مهندسی 2

 ، ایران سمنان

 @semnan.ac.irm_afsahi 

 02331532689شماره تلفنش 

آوری هایی که امروزه برای کاهش سطح  از جمله مهمترین فن   —چکیده

شود،استفاده از  مقط  راداری یا کاستن بازتاب از یک جسم به کار گرفته می

انتخاب در سطوز  متناوب  ساختارهای  این  از  گیری  بهره  است.  فرکانس  گر 

شودش یکی استفاده  شاخه عمده و مجزا تقسیم میحالت غیر فعال خود به دو  

از ساختار های جاخب موج و دیگری استفاده از ساختارهای پراکنده ساز و لغو  

فازی. هر کداج از این دو شاخه اصول و قوانین مخصوص به خود را داشته و لذا  

طلبد. در هر کداج شگردهای مختص به خود را نیز در طراحی و بکارگیری می

قاله ما ساختاری را معرفی می کنیم که به صور  همزمان از هر دو روش  این م

کند.  گیرد و به نوعی پیوند این دو شاخه عمده را برقرار مییاد شده بهره می

شود.  گر فرکانس پیشنهادی از دو سلول واحد مجزا تشکیل میسطح انتخاب

داش توامان  عملکرد جذبی  فرکانسی  محدوده  در یک  دو سلول  در این  و  ته 

سازند و به  با یکدیگر می180± 37محدوده فرکانسی دیگر اختتف فاز مخرب 

دو   در  و  نهائی  ساختار  در  را  راداری  مقط   و سطح  موثر  بازتاب  این طریق 

 و CSTشبیه سازی ها با هر دو نرج افزار دهند. محدوده فرکانسی کاهش می

HFSS   خوبی با یکدیگر دارند.انجاج گرفته است و نتایج بدست آمده تطابق   

کاهش سطح   سطوز انتخابگر فرکانس،  ساختار جاخب موج،   —واژه  کلید

 هادی مغناطیسی مصنوعی.  مقط  راداری،

 مقدمه  .1

در ساخت جاخب های  فرکانس  استفاده از سطوز انتخابگراخیراً عتقه به  

اجازه   هااین نوع ساختار چرا که رشد چشمگیری داشته است مایکروویو

از  محدوده   درد  نمی ده جذب   هست  مورد عتقهکه    فرکانس   خاصی 

جاخب های الکترومغناطیسی  های گذشته،  در سال  [.1-5   گیرد  صور 

 - زمینهبسیاری از    ه اند.توجه گسترده ای از صنعت را به خود جلب کرد

به مربوط  مسائل  مانند  کاربردی  الکترومغناطیسی  های  و    سازگاری 

و غیره هر کداج به نوعی   ، فناوری مخفی کاریتداخل الکترومغناطیسی

بهره الکترومغناطیسی  های  جاخب  قابلیت  میاز    [. 6- 11 شوند  مند 

اما  هستند  شناخته شده ای  اگرچه جاخب ها ساختارهای مهندسی کامتً  

این که در رابطه با  پیشرفتهای زیادی در این زمینه وجود دارد    هنوز هم

مطالعا  عمدتا    این   هدف اصلی د.  ساختارها به طور مداوج منتشر می شو

عملکرد  برای حجم  ، بهبود  کاهش  کاهش  و  ،  باند  وزن  پهنای  افزایش 

 باشد. جذب می

فرکانس   انتخابگر  سطوز  از  گیری  بهره  در  دیگر  موثر  بسیار  راه  یک 

به  است از هادی مغناطیسی مصنوعی است که عملکرد آن مربوط  فاده 

خاصیت جذبی نبوده بلکه از مشخصا  امپدانس سطح باالی آن ناشی  

نظریه اصلی این فناوری آن است که هادی الکتریکی    [.12-15 شود  می

شوند تا تداخل مخرب  کامل و هادی مغناطیسی مصنوعی با هم ترکیب  

طح را تحریک کنند که در نتیجه آن به جای جذب،  در امواج بازتابی از س

 180±37انکسار در انرژی پراکنده شده رخ دهد. با ایجاد اختتف فاز  

درجه در فاز ضریب بازتاب و پراکنده کردن امواج با دامنه های برابر اما  

قرینه در عتمت، ترکیب هادی مغناطیسی مصنوعی و هادی الکتریکی  

بخش بزرگی از توان بازتابی را در فرکانسهای   کامل قادر خواهد بود تا 

مطلوب و مورد نظر به خوبی تقلیل دهد. در سالهای اخیر استفاده از این 

روش به خصوص در کاهش سطح مقط  راداری رشد چشمگیری داشته 

 و توجه طی  قابل توجهی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

در یک ساختار معین، ترکیبی از در این مقاله قصد ما بر این است که  

هر دوی این روش ها را به کار بگیریم تا بازتاب و سطح مقط  راداری 

حالت   این  در  دهیم.  کاهش  مجزا  فرکانسی  محدوده  دو  در  را  جسم 

طراحی سلول های واحد به گونه ای صور  گرفته است که در یک ناحیه  

یگر مانند یک همانند یک سطح جاخب انتخابگر فرکانس و در ناحیه د

هادی مغناطیسی مصنوعی لغو کننده و پراکنده ساز موج عمل نمایند  

تا در نهایت مجموعه آنها در ساختار نهایی هر دو جنبه مورد بحث را 

 پوشش دهند. 

 واحد سلول معرفی .2

اهمیات انتخااب سااالول واحد در این مقااله از آن جهات اسااات که بایاد  

mailto:s.s.kia@semnan.ac.ir
mailto:m_afsahi@semnan.ac.ir
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همزمان هر دو خاصیت جذبی و لغو فازی اقناع شود. از این رو با تحلیل 

ها بر روی زیرالیه با ابعاد مختل  و با  و بررساای و شاابیه سااازی آرایش

نشاان داده    1توجه به روابط نظری، دو سالول واحد آنچنان که در شاکل 

ساانتیمتر   1×ساانتیمتر  1حی شاده اسات. ابعاد کلی هر سالول شاده طرا

  و  4/4با ضاااریب گذردهی    FR4بوده و زیر الیه از جنس دی الکتریک  

باشاااد که از سااامت دیگر با یک الیه هادی از می 02/0تانژانت تلفا  

جنس مس به طور کامل پوشاانیده شده است. رنگ آبی در شکل معرف  

بر روی زیرالیه و رنگ ساابز معرف  میکرون  35پچ مساای با ضااخامت  

 باشد.میکرون در پایین زیرالیه می 35زمین مدار با ضخامت  

 
 نمای دو بعدی و سه بعدی سلول های واحد  :1شکل 

 نشان داده شده است.  1در جدول   1مقادیر مشخص شده در شکل 

 بر حسب میلی متر 1مقادیر مربوط به پارامترهای شکل  :1جدول  

33/4 G 59/4 A 

08/6 H 65/0 B 

61/5 I 28/3 C 

97/3 J 71/1 D 

3/0 K 53/1 E 

4/0 L 83/5 F 

هر یک از دو سلول واحد به طور مستقل با اعمال شرایط مرزی متناوب 

مختصااا  دکارتی بسااط داده شااده اند و تحت تابش   yو   xدر جها  

پارامترهای جذبی    HFSSو    CSTدر هر دو نرج افزار  zعمودی از جهات 

توضاایحا    4و   3و لغو فازی آنها بررساای شااده اساات. در بخش های  

 تکمیلی در این باره ارائه شده است. 

 واحد هایسلول  جذبی رفتار .3

با رابطه   توانمیزان جذب صاور  گرفته توساط یک سالول واحد را می

     به خوبی مدل کردش  (1)ریاضی  

Absorption=1-|𝑆11|
2-

|𝑆21|
2                                                         (1) 

بیان کننده ضاریب انتقال   12Sبیانگر ضاریب بازتاب و  11S به طوری که

توان تابیده شده   در مورد دو سلول واحد مورد بحث در این مقاله، است.

تواند انتقال یابد چرا که ساطح زیرین سالول به طور کامل با هادی  نمی

در این حالت میزان جذب  برابر با صفر خواهد بود.  12Sپوشانده شده لذا 

صاور  گرفته توساط سالول به طور کامل فقط وابساته به ضاریب بازتاب  

باا کماک  بناابراین می خواهاد بود، پاارامتر جاذب را   (2)رابطاه  توان 

 دشبازتعری  کر

Absorption=1-|𝑆11|
2                                                     (2) 

نکته مهم آن اساات که در این حالت مقدار ضااریب بازتاب کمتر بیانگر  

لذا بررسای وضاعیت جذب تنها با   میزان جذب بیشاتر اسات و بالعکس.

 به خوبی میسر خواهد بود.  11Sتحلیل اندازه 

به ترتیب  dBبر حسب   11Sاندازه   3و  2تحت تابش عمودی در شکلهای  

 داده شده استش   گیگاهرتز نشان 0-20برای سلولهای یک و دو در بازه  

 
 1اندازه ضریب بازتاب بر حسب فرکانس برای سلول واحد  :2شکل 

 
 2اندازه ضریب بازتاب بر حسب فرکانس برای سلول واحد  :3شکل 

 5و    4به ترتیب در شااکلهای  2و   1درصااد جذب هر یک از ساالولهای 

 نشان داده شده استش
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 1درصد جذب بر حسب فرکانس برای سلول واحد  :4شکل 

 
 2درصد جذب بر حسب فرکانس برای سلول واحد  :5شکل 

ای است که هر دو سلول ز محدودهگیگا هرت 5/11-7/12بازه فرکانسی  

یا به عبارتی جذب  -dB 10اندازه ضاااریب بازتاب زیر   اًواحد مشاااترک

)در  دارند CST % را با توجه به نتایج بدساات آمده از نرج افزار90باالی  

نیز با جا به جایی جزئی نتایج صاادق اسات(. در بخش    HFSSنرج افزار 

نزدیک همین محدوده فرکانسای در نشاان خواهیم داد که تقریبا در  5

ساااختار نهایی نیز جذب باالیی رخ خواهد داد که موید هم افزایی موثر 

 باشد.جذبی این دو سلول واحد می

 واحد  سلول دو فاز اختالف وضعیت .4

اسااتفاده از دو ساالول به عنوان هادی مغناطیساای مصاانوعی و ایجاد   

به تضاعی  در توان   در فاز ضارایب بازتاب آنها، منتج  180±37اختتف 

 کنند.های پراکنده شده یکدیگر را لغو میشود و میدانبازتابی می

ماادامی کاه دو سااالول واحاد باا یاک چینش هادفمناد و موثر در کناار هم  

قرار بگیرند کاهش مطلوب ساطح مقط  راداری تضامین شاده اسات. به 

عنوان مثال یک چینش صافحه شاطرنج مانند از دو سالول واحد که به 

معرفی شده است منجر به یک کاهش    5وان سااختار نهایی در بخش عن

بیان شااده    (3)رابطه  سااطح مقط  راداری مناسااب خواهد شااد که در 

 استش

𝑅𝐶𝑆 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =

|
|ɼ1|𝑒

j<ɼ1+|ɼ2|𝑒
j<ɼ2  

2
 |                                      (3) 

باشند. نمودار فاز  دو سلول واحد میازتاب ضریب ب ɼ2و   ɼ1به طوری که 

گیگاهرتز    0-10بازه  ضارایب بازتاب برای دو سالول واحد پیشانهادی در 

  و  6به ترتیب در شاکلهای   HFSSو  CST اساتخراج شاده از نرج افزارهای

 نشان داده شده استش 7

 
 CSTفاز ضرایب بازتاب دو سلول واحد در نرج افزار  :6شکل 

 
 HFSSفاز ضرایب بازتاب دو سلول واحد در نرج افزار  :7شکل 

گیگاهرتز محدوده فرکانسای هسات که در آن دو سالول واحد   5/7-7 

عمودی طبق جه ای را برای تابش  در  180±37اختتف فاز بازگشاااتی  

نیز باا    CST)در نرج افزار   کننادباا هم حفط می  HFSSخروجی نرج افزار 

جا به جایی جزئی نتایج صادق است(. لذا دو سلول فوق چنانچه در یک 

ساااختار شااطرنجی مانند قرار بگیرند در بازه فرکانساای مذکور رفتاری 

این مطلب نشااان  5پراکنده ساااز و لغوی خواهند داشاات که در بخش  

 ده شده است.دا

 نتایج  .5

از هر کداج از سالول    5× 5چینشای صافحه شاطرنجی مانند با ترکیبا   

   20×  20هاای واحاد در کناار هم قرار گرفتاه تاا سااااختاار نهاایی باا ابعااد  
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 نشان داده شده است ساخته شود. 8سانتیمتر آنچنان که در شکل 

 
 دو سلول واحد   از   چیدمان صفحه شطرنجی  :8شکل  

گیگاهرتز، سااختار مورد تابش عمودی قرار  13تا    6فرکانسای  در بازه   

 حاصل شده است. 9گرفته و اندازه ضریب بازتاب مطابق شکل 

 
 اندازه ضریب بازتاب بر حسب فرکانس برای ساختار نهائی : 9شکل 

شااود در حدود دو بازه فرکانساای  همانطور که در شااکل مشاااهده می 

 dBبه کمتر از  𝑆11||   ،گذشااتبحث آن    4و   3مختل  که در بخشااهای 

کند که این موید تاثیر خاصایت جذبی سالول های واحد نزول می -10

باشاااد.  در یک محدوده و خاصااایت لغو فازی آنها در محدوده دیگر می

به   1( که سالول واحد 2گیگاهرتز )شاکل   15عتوه بر این در فرکانس  

سااختار  𝑆11|| داشات باعث اثرگذاری در  -dB 20کمتر از 𝑆11|| تنهایی  

کمتر از در فرکاانس یاک دره دیگر    نهاایی شاااده و باا انادکی جااباه جاایی

dB 10-   شاکل گرفته اسات.    گیگاهرتز  5/12-13در محدوده فرکانسای

الگوی ساه بعدی پراکنده ساازی سااختار که دارای چهار گلبرگ   برایند

نشاان داده شاده   10گیگاهرتز در شاکل  2/7  در فرکانسباشاد  اصالی می

استاتیک در است. الزج به خکر است که حداکثر سطح مقط  راداری بای

 dBsm 10این فرکانس نسابت به صافحه هادی هم مسااحت در حدود  

 -dB 10گیگااهرتز نااحیاه کمتر از    1/7-2/7دهاد.کااهش را نشاااان می

 برای اندازه ضریب بازتاب است.

 
 گیگاهرتز   2/7لگوی سه بعدی پراکنده سازی در فرکانس ا :10شکل 

نشاان   11گیگاهرتز در شاکل   10-13درصاد جذب سااختار در محدوده  

بیش از 5/12-9/12و همچنین 11-4/11داده شااده اساات که در بازه  

 دهد.نشان می% جذب را از خود 90

 
 گیگاهرتز 10-13درصد جذب بر حسب فرکانس در بازه  :11شکل 

 بندی جمع .6

جدید، امکان کاهش ضریب بازتاب    دو سلول واحد  با معرفیدر این مقاله  

لغو فاز   از دو روش جذب و  استفاده همزمان  با  راداری  و سطح مقط  

شود در یک ساختار واحد از قابلیتهای  بررسی شد و نشان داده شد که می 

 هر دو روش برای تحقق اهداف بهره برد. 
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 5Gگذر برای کاربردهای روشی جدید برای ایجاد صفرهای انتقال قابل تنظیم در فیلترهای میان

 حامد حملبرگرامی  

 تبریز، تبریز، ایران ، دانشگاه کامپیوتردانشکده مهندسی برق و 
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 تبریز، تبریز، ایران دانشگاه  کامپیوتر،برق و  دانشکده مهندسی 
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انتقال   — چکیده ایجاد دو صفر  این مقاله روند  قابل تنظیم در   179در 

رزوناتوری  ناحیه خارج از باند عبور یک فیلتر موجبری با استفاده از یک ساختار  

میت  با توجه به اه.  مورد بررسی قرار گرفته است  180جدید تولید کننده صفر

تعیین مکان صفرهای  ،  زیاد وجود صفر انتقال در ابتدا و انتهای باند عبور فیلتر

بررسی شده است.    182و افزایش سطح باند توق    181برای کاهش باند گذار انتقال  

همچنین اثر هر بخش از ساختار پیشنهادی روی موقعیت صفرهای انتقال و  

به   است.  شده  تشریح  جداگانه  صور   به  الکتریکی  میدان  منظور  توزی  

فیلتر  نمونه  اعتبارسنجی ساختار پیشنهادی برای ایجاد صفرهای انتقال، یک  

میان شبه نرج موجبریِ    183گذربیضوی  در  هفت  تماج امرتبه   CSTموج  فزار 

Microwave Studio  در فرکانس    موردنظرسازی و نشان داده شد که فیلتر  شبیه

.  است  dB  0.06عبوری حدود    افتو    %13باند  دارای پهنای  ،  GHz  29مرکزی  

با استفاده از ساختار جدید پیشنهادی،  دهد که  نتایج بدست آمده نشان می

قابل تنظیم    باالیی با دقت صفرهای انتقال به صور  مستقل از هم و موقعیت 

 . است

بیضوی، صفرهای انتقال قابل  گذر موجبری شبهفیلتر میان    —واژه  کلید

 تنظیم، باند گذار باریک، سطح باند توق  باال.

 مقدمه  .1

  از آنها را گنالیعبور سا  یبرا  یانتخاب باند فرکانسا تیخاصا  لترهایف

فیلتر به طور کامل عبور در باند عبور  گنالیساااآل،  در فیلتر ایده  دارند.

بساته به   لترهایفشاود.  یم  یبه شاد  ضاع توق در باند    یول  کند،می

شاوند.  می یبندآنها دساته  گیری صافرهایقرارمحل   ای  یپاساخ فرکانسا

که   یاسات، در حال  کنواختیکامتً   عبور و توق پاساخ باترورث در باند  

 یبرا  یپاسخ فرکانس  نیتردارد. مهم نوساندر باند عبور  ش یپاسخ چب

اساات و به آن   تینهایواق  در ب  یبا قطبها  شاا یپاسااخ چب  ،لترهایف

به   موجبری  یلترهایف  [.1شااود  یگفته م شاا یچب  یقطبتماج لتریف

در   بسااایاار پاایین،، تحمال توان بااال و تلفاا   بااال تیافیک  بیاضااار  لیادل

گساترده   ورصابه  ایو ماهواره مخابراتی یهاساتمی، سایامنظ   یصانا

فیلترهای موجبری،   نیترمحبوب  .[2-1   رندیگیمورد اساااتفاده قرار م

 .دارند  سطح باند توق  پایینیمتاسفانه  ای هستند که فیلترهای پنجره

 
179 Transmission Zero 
180 Extract zero resonator  
181 Transition band 
182 Out-of-band rejection level 

.  شوندمی  یمختل  طراح  روشبر اسا  سه    یضویبشبه فیلترهای

 نی[. ا3اسااات    184متقاط با تزویج  رزوناتورهایبر اساااا   اول  روش

صفرهای  دایجا  یموارد برا  شتریاند و در بشناخته شده  یبه خوب لترهایف

بر اساا  رزوناتور ایجادکننده صافر    د. روش دوجنشاویاساتفاده م انتقال

 صافرهای انتقال راکنترل مکان معرفی شاده اسات و ا[  4  در اسات که

روش ساوج برخی اصاتحا  انجاج شاده بر روی آورد. سارانجاج، یفراهم م

 اند.  معرفی شده[  6[ و  5 های قبلی است که در روش

باند  در  صافر انتقال  جادیا یبرا  یطراح  هایروش  معرفی و توساعه

توق  فیلتر به منظور افزایش سااطح باند توق  و ایجاد باند گذار باریک  

 یطراح  یهااشااارفاتیاز پ   یکیو تاداخال،    زینو  برای جلوگیری از ایجااد

 گاذاربااناد  باه منظور بهبود عملکرد  .  [7اسااات    هاای ماایکروویویلتریف

محققان  توسط ایجاد صافر انتقال  یبرا  یادیز  هایروش  ،گذرفیلتر میان

 روش  دوالیه با چهارمرتبه  لتریف یک[،  8در  شااده اساات.    شاانهادیپ 

روش ،  [9در  .  شاده اسات طراحی صافر انتقال دیتول یبرا  متقاط تزویج 

هر دو    شاده اسات. شانهادیپ  الیهتکموجبر  کی یبرا متقاط رزوناتور 

ها  روش  نیا  یبرا  باند توق   سطحمناسب هستند، اما معرفی شده روش  

 فیلتر از باند عبورموقعیت صااافرهای انتقال ایجاد شاااده  و   بوده  پایین

،  [10در    .شااودکه منجر به افزایش زمان گذار می  دارند یادیفاصااله ز

صافر تواند  یم این سااختار ارائه شاده وجدید    185سااختار تا شاده کی

 نیو همچن داده  شیرا افزا  لتریحجم ف ساختار  نیکند، اما ا جادیا انتقال

قرار   فیلتر  باه بااناد عبور  کیاد نزدناتوانینم  صااافرهاا[  9[ و  8ماانناد  

[ ارائه شاده اسات. 11در    یجاد صافرا یسانتز برا شارفتهیپ  . روشدنریگب

ی  هااصااافرتوان  ی، میمادار عموم یتوپولوژ  کیا  یباا معرفدر این روش  

[، از یک رزوناتور در راساتای 12در    کرد.  ایجاد با دقت باالتریرا  الزج

میدان الکتریکی و دیگری در راساااتای میدان مغناطیسااای برای ایجاد  

صاافرهای انتقال در لبه پایین و باالی باند عبور فیلتر اسااتفاده شااده  

های معرفی شاده قبلی ساطح باند توق  اسات. این روش نسابت به روش

شاااده   10dBتی کمتر از  فیلتر را بهبود داده، اماا میزان تلفاا  باازگشااا

های پایین  اسات. برای رف  این مشاکل، مکان صافرهای ایجاد شاده از لبه

183 Pseudo elliptic band pass filter 
184 Cross-coupling 
185 folded 
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و باالی باند عبور باید فاصااله زیادی داشااته باشااد که منجر به افزایش 

[، صاافرهای انتقال با اسااتفاده از 13باند گذار فیلتر خواهد شااد. در  

فرهای انتقال  ایجاد شاده اسات. در این روش فاصاله صا  186روش یکتایی

 های باند عبور فیلتر فاصله زیادی دارند.  از لبه

یک با   اصاتز شاده  صافر  کنندهیجاد  ا رزوناتور کی، حاضار  مقاله در

  در باند  صاافرهای انتقال  جادیا  یشااکل برالیمسااتطدندانه و یک لبه  

این ساااختار در ابتدا یا   .شااده اساات  یمعرف  گذریک فیلتر میان توق 

توان مسااتقل از ساااختار فیلتر، موقعیت انتهای فیلتر قرار گرفته و می

صافرهای ایجاد شاده را تنظیم کرد و تا حد دلخواهی به باند عبور فیلتر 

  یضو یبشبه  لتریف کی، یشنهادیپ روش   درستی  دییت    یراب نزدیک کرد.

-WR موجبربا   30.5GHz - 27GHzمحدوده فرکانسای  مرتبه هفت در 

 سااختار پیشانهادیشاده و ساپس   یساازهیشاب  CSTافزار  نرجدر  34

سااااختاار ابعااد    میتنظ  باا.  ردیگیقرار مفیلتر  هاای  پاایااناهیکی از    نزدیاک

نزدیک به باند    ت باال،دق  باصافرهای انتقال را   مکان توانیم یپیشانهاد

 .کرد تعییناز هم مستقل صور  به   عبور فیلتر و

  لبه   و  دندانه  همراه  به  صفر  کننده  ایجاد  رزوتانور  طراحی .2

 مستطیلی

به  های انتقالصافر کنندهتولیدرزوناتور  روند طراحیبخش،   نیر اد

منظور،  نیا یبرااسات.   شاده یبررسادندانه و لبه مساتطیلی یک  همراه 

 یجاد کنندهارزوناتور  کیانتخاب شده و  WR-34 یلیموجبر مستط کی

 در فرکانسای بزرگتر صافر کیتا  موجبر قرار گرفته   ییباالخش  در ب صافر

 شاااکل.  کند  جادیا  ( 30.5GHz>  fلبه انتهایی پهنای باند موردنظر ) از

نشااان را   CST  افزارنرج شااده در رزوناتور مدلسااازیساااختار  ال    -1

،  2به دساات آمده در شااکل . نمودار تلفا  عبوری و بازگشااتی دهدیم

 32GHz  هایفرکانس در  صفردو  تواند  یساختار م نیکه ا  دهدنشان می

در محدوده فرکانسای    تلفا  بازگشاتی  زانیکند و م دیولت  34.61GHzو  

یاک فیلتر توان  در نتیجاه می.  اسااات  20dB  ریز  31.94GHzتاا    26.20

ز ا .بدسااات آورد 30.5GHzتا   27GHzفرکانسااای  محدوده  در ند  باپهن

اسات، فاز   موج انتشاار جهت ایجادکننده صافر دررزوناتور آنجا که طول  

 شاود.یمربوط م 2a  و  1aهایعرضبه   ماًیمساتقی سایموج الکترومغناط

1b  2وb  از    گشتیهساتند و موج باز صافررزوناتور ایجاد کننده  ارتفاع نیز

مادار بااز رزونااتور ماانناد یاک سااااختاار    نیکنناد. ایرا کنترل م  رزونااتور

 ب  -1ل آن در شااک  فرکانس پایین یکند و مدل مداریموج عمل ممین

 
186 singlet 

 نشان داده شده است. 

 
 )ب(                                                )ال (                           

مدل مداری    (ب)صاافر بدون دندانه،  کننده   تولیدساااختار رزوناتور    ( ال)  .1شککل  

  (.mm =2 b5 mm,  =1 b8 mm,  =2 a 5 mm, =1a 1فرکانس پایین )

 
 .1شکل سازی ساختار رزوناتور  نتایج حاصل از شبیه .2شکل 

و   تر کردن مکاان صااافر انتقاال باه بااناد عبور فیلترنزدیاکه منظور با

مطابق   رزوناتوردر ساامت راساات   دندانه  کی ،سااطح باند توق  شیافزا

 صفر تیتوان موقعیم  دندانه نیبا استفاده از ا .گرفته استقرار   3شاکل 

مقدار خازن و سال   رییبا تغ  دندانه نای  کرد. میتنظ  یشاتریرا با دقت ب

نتایج حاصال  .  کندجابجا میرا   صافر  مکانب   -1  شاکلمدل مداری در 

. اضاافه کردن دندانه  اسات  آمده 4در شاکل  سااختار   این  یساازهیشاباز 

انتقال   31.44GHz =1 zبه  32GHzمکان صفر از فرکانس    شودمیباعث  

 ساااختارنساابت به   رزوناتورهای  سااایر قساامت  ندازهدرحالی که ا  ،یابد

 تغییر نکرده است. ال   -1شکل 

  باالی باند   لبهصافر در   ایجادباعث   3در شاکل سااختار معرفی شاده  

 کی  ،باند عبور  ینییپا  لبهدر    صافر  جادیبه منظور اشاود.  عبور فیلتر می

در شود.  می اضافه به ساختار رزوناتور  5شکل مطابق    شکللیمستط لبه

همانطور که دیده  اسات. آمده  ساازی این سااختار نتیجه شابیه 6شاکل  

یعنی کمتر از لبه پایین   26.19GHz = 2zدر فرکانس  دوج ، صفر  شودمی

جابجایی ناچیزی   . با افزودن این لبه مساتطیلی،شاودایجاد میباند عبور 

شاود  یایجاد م (31.44GHz =1 zباال )صافر موجود در فرکانس  در مکان  

  که قابل صرفنظر کردن است.

P1 P2 
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اول صافر انتقال  تنظیم مکان  برای    اد کننده صافر با دندانهمدل رزوناتور ایج .3شککل  

(1 mm =3 b =3a). 

 
 (.3)شکل    با دندانه  صفر کنندهسازی ساختار رزوناتور ایجاد  نتایج شبیه .4شکل 

صافر    فرکانستاثیر زیادی در   شاکلقرارگیری لبه مساتطیل  مکان

. باه همین دهادتغییر می  عبوری راتلفاا    قادارایجااد شاااده نادارد ولی م

، بهترین موقعیت برای لبه مسااتطیلی در نظر تکراردلیل بعد از چندین  

داده شاده    نشاان 5شاکل در   4bآن با پارامتر اندازه گرفته شاده اسات و  

 است.

 
کننده صافر به همراه دندانه و لبه مساتطیلی برای ایجاد  مدل رزوناتور ایجاد   .5شککل 

 (.mm =4 b6 mm,  =5a7 mm,  =4 a 3.1صفرهای انتقال باال و پایین )

 
 .(5شکل  )  رزوناتور ایجاد کننده صفرنهایی  سازی ساختار  نتایج شبیه .6شکل 

با تغییر نحوه توزی    یتوساااط روش پیشااانهاد انتقالصااافرهای 

عملکرد    شااتریب یبررساا یشااوند. برایم یجادا موجبرداخل های  میدان

 انتقال های صاافرمیدان الکتریکی ساااختار در فرکانس  ی، توزرزوناتور

(1z   2وz  )یبرا الکتریکی دانیم  یتوزاند.  بررسای شادهطور جداگانه   به 

)شاکل    و با دندانه(  1)شاکل بدون دندانه   صافرایجاد کننده   هایرزوناتور

 دانیم  یتوز.  اندب نشان داده شده  -7 ال  و -7شکل  در به ترتیب (3

وجود دندانه    اما  ،اساتمتقارن   صافر برای حالت بدون دندانهدر فرکانس  

 دانیمشاااود که میدان از حالت متقارن خارج شاااده و اندازه  باعث می

ه سااختار  ب دندانه  با اضاافه کردن  ود.شاتر یقواطراف دندانه  الکتریکی

را به  آنتوان و می  شااودتنظیم میصاافر با دقت باالیی    کانم رزوناتور،

کااهش یااباد. همچنین فیلتر    بااناد گاذارتر کرد تاا عرض  نزدیاکعبور  بااناد  

شاااود که در پایانه خروجی فیلتر میدان دریافتی  وجود دندانه باعث می

دندانه به شاد  بیشاتری تضاعی  شاده و تقریباً به نسابت به حالت بدون  

 به  1سااختار شاکل   یبرا بازگشاتیو    عبوریتلفا   قدار م  صافر برساد.

مقدار ، اما با اضاافه کردن دندانه،  اسات 18dB  بیشاتر از و 0.8dB بیترت

 23.2dBو   0.02dBبه مقدار   بیترت  به 3شکل ر  ساختا در هاپارامتر این

 بهبود یافته است.
    

 
  )ب(                                           )ال (                         

)ال (  برای سااااختارِ    31.44GHz =1 zتوزی  میدان الکتریکی در فرکانس   .7شکککل 

 بدون دندانه، )ب( با دندانه.

 
 )ب(                                       )ال (                         
صافرهای انتقال؛    در فرکانس 5برای سااختار شاکل  توزی  میدان الکتریکی   .8شککل 

 . 26.16GHz =2z )ب(، 31.44GHz =1 z)ال (  

فرکانس صااافرهای انتقال اول و دوج  در های الکتریکی میدانتوزی       

ب   -8ال  و   -8ایجاد شاده با وجود لبه مساتطیلی به ترتیب در شاکل  

شاود که جه به نحوه توزی  میدان مشااهده میبا تو.  اندنشاان داده شاده

فقط میدان در لبه مساتطیلی وجود دارد و   26.16GHz =2 zدر فرکانس  

رسد؛ همچنین در بخش رزوناتور ( نمی2به دهانه خروجی فیلتر )دهانه  

  31.44GHz1z=ایجاد کننده صاافر هم میدانی وجود ندارد. در فرکانس  

میدان فقط در رزوناتور ایجادکننده صافر وجود دارد و به پور  دو و لبه 
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 ود.ششکل توانی منتقل نمیمستطیلی

 پیشنهادی ساختار از استفاده با گذرمیان فیلتر طراحی .3

رزوناتورها  ، تعاداد  تلفاا  عبوری،  پهناای باند  ،های موجبریلتریدر ف

در   دیهسااتند که با  ییپارامترها  نیترمهم صاافرهای انتقال تیو موقع

مرتبه   گذر. در اینجا یک فیلتر میاندر نظر گرفته شاااوند لتریف یطراح

س از شااده اساات. پ  طراحی[  1موجود در   کیاز تکن هفت با اسااتفاده

به منظور بررسای عملکرد روش پیشانهادی در ایجاد صافر  ،فیلتر طراحی

های  یکی از دهانهانتهای  در 5سااختار شاکل انتقال در باند توق  فیلتر،  

در برای طراحی   مدنظر لتری. مشااخصااا  فقرار داده شااده اساات فیلتر

 شده است. آورده 1  جدول

با سااختار بیضای شابههفت  گذر مرتبه  میانحاضار یک فیلتر فیلتر 

اسااات.   27GHz-30.5GHzو باا پهناای بااناد عبوری    موجبری  ایپنجره

فیلتر باه   و ساااه بعادی  ییبااال  ینماا بیاترت باهب    -9  ال  و  -9شاااکال  

فیلتر ابعاد  .  دهدینشاان م ( را5شاکل  ایجادکننده صافر )همراه سااختار 

در این   گزارش شاده اسات. 2  در جدول  یساازنهیپس از به  شاده طراحی

  دوج  صاافر انتقالو  لبه مسااتطیلی توسااط    پایین صاافر انتقال ،ساااختار

توان به یرا م  صافرها نیا  مکان  شاود.یم جادیا  3سااختار شاکل توساط 

در  رییبا تغ  ،گریدهم روی بر بسیار ناچیزی  ریبا ت ثاز هم و طور مستقل 

 کنترل کرد.های مربوط به هر کداج  بخشابعاد  

 

 مقایسه و فیلتر سازیشبیه نتایج .4

آمده   10در شاکل  پیشانهادی لتریف  ساازیشابیهحاصال از   جینتا

شاود باند عبور این فیلتر محدوده فرکانسای  همانطور که دیده می اسات.

27GHz   30.5تاGHz  های انتقال صافرو   دهدپوشاش میکامل    طوربه

.  اندظاهر شاده 30.87GHzو   26.65GHzهای  در فرکانسمطابق انتظار 

 هایلبهاز  0.37GHzو  0.35GHz  هایدر فاصاله به ترتیب  صافرهااین 

شاااود  هماان طور کاه دیاده می.  قرار دارناد فیلتر بااناد عبور  پاایین و بااالی

عملکرد فیلتر را دچار مشاکل ایجاد کننده صافرها،  سااختار پیشانهادی  

فیلتر شاده اسات.   ساطح توق افزایش کاهش باند گذار و  نکرده و باعث  

 0.06dBحادود    %13پهناای بااناد    باافیلتر  ن  برای ای  تلفاا  عبوریمقادار  

اسات. این فیلتر عملکرد متقارنی دارد و ساختار پیشنهادی تولید کننده  

 تواند در دهانه اول یا دوج فیلتر قرار بگیرد.صفر به دلخواه می

 
 )ال (                                               

 
 )ب(                                                

 .فیلتر   نمای سه بعدی )ال ( نمای باالی فیلتر، )ب( .9شکل 

 متر(  . ابعاد فیلتر نهایی )بر حسب میلی2جدول 

8.636 a 4.40 7= L 1L 
4.318 b 5.14 6= L 2L 
4.60 1h 5.31 5= L 3L 
3.15 2h 5.35 4L 

1 3t = h 5.20 8= d 1d 
6.30 8L 4.03 7= d 2d 
6.86 9L 3.71 6= d 3d 
6.00 9d 3.64 5= d 4d 

 

  مشخصا  عملکردی فیلتر. .10شکل 

از    تعدادیو   یپیشانهادعملکرد فیلتر بین  ایمقایساه 3در جدول  

انجاج    اند،استفاده کردهصفر انتقال   تولید  هایروشاز  مشابه که   کارهای

 مدنظر   . مشخصا  فیلتر1جدول  

 مقدار  مشخصا  

 27GHz-30.5GHz باند عبور پهنای 

 0.5dB  تر از کم  تلفا  عبوری 

 31GHz>  و  26GHz< صفرهای انتقال  فرکانس 

 WR-34 نوع موجبر 
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ترین ویژگی  توان بیان کرد که مهمجدول میبا توجه به .  شااده اساات

های پایین و  طرز پیشانهادی این اسات که صافرهای ایجاد شاده به لبه

اند. این ویژگی باعث افزایش تر شادهباالی باند عبور فیلتر بسایار نزدیک

ساااطح باند توق  و کاهش عرض باند گذار فیلتر شاااده و مان  از عبور 

 شاااود، در نتیجه کیفیتتداخلی میهای ناخواساااته، نویز و سااایگنال

 .یابدبهبود میفیلتر   عملکرد

 

 گیری نتیجه .5

ساطح باند توق  و کاهش عرض باند   بهبودمقاله، به منظور  نیدر ا

جدید به همراه یک دندانه و   صافر  تولید کنندهرزوناتور  کگذار فیلتر، ی

  . با اساتفاده شادارایه  انتقالصافر   دو دیتولشاکل برای یک لبه مساتطیل

طرفین بااناد عبور و در سااااختاار پیشااانهاادی دو صااافر انتقاال در    از

د دندانه  با تغییر ابعا شد وایجاد   30.87GHzو    26.65GHzهای  فرکانس

مساتقل از هم  سااختار، مکان صافرهای انتقال  و لبه ایجاد شاده در این

، یک فیلتر هادیپیشان . به منظور اعتبار بخشای به سااختارتعیین شاد

 27GHz  عبوری  باانادپهناای    باابیضاااوی  مرتباه هفات موجبری شاااباه

 انتهایصافر در   هکنند  تولیدسااختار طراحی شاد و ساپس   30.5GHzتا

نشان داد که فیلتر   سازیشاد. نتایج بدسات آمده از شبیهفیلتر قرار داده  

 %13طراحی شاده با اساتفاده از سااختار پیشانهادی دارای پهنای باند  

 اسااات.  0.06dBباا تلفاا  عبوری حادود    29GHzر فرکاانس مرکزی  د

از   0.37GHzو   0.35GHzهمچنین صافرهای انتقال به ترتیب در فاصاله  

لبه پایین و باالی باند عبور فیلتر ایجاد شااادند. سااااختار تولید کننده  

های ورودی یا خروجی تواند به دلخواه نزدیک هرکداج از دهانهصافر می

فیلتر قرار گیرد و بادون اختتل در عملکرد فیلتر، مکاان صااافرهاا قاابال  

   تنظیم باشد.
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Abstract— In this paper, a new structure of an Empty Substrate 

Integrated Waveguide (ESIW) H-plane Horn Antenna with improved 

impedance bandwidth and gain is introduced. Stepping the opening 

area of the SIW horn antenna with optimal dimensions leads to 

improve its impedance bandwidth. In addition to, using ESIW 

technology instead of the conventional SIW technology would 

improve antenna gain.  Using our new proposed technique, adding 

radiation slots as magnetic dipoles could drastically reduce HPBW of 

E-plane pattern in case of the ESIW horn antenna with stair sections. 

Moreover, adding non-radiating slots keep the radiation 

performance and could also quadruple impedance bandwidth of the 

SIW horn. Simulation results show that the proposed antenna 

provides 14.1 dBi gain with 98% radiation efficiency and 11.3% 

fractional impedance bandwidth from 25.5 GHz up to 28.5 GHz.  

 

Keywords— Substrate Integrated Waveguide (SIW), Empty SIW 

(ESIW), ESIW H-plane Horn Antenna, Impedance Bandwidth.  

1.  INTRODUCTION  

Empty Substrate Integrated Waveguide (ESIW) technology 
was first introduced in [1]. This technique is a special type of 
SIW technology, except that the dielectric part of the structure 
is removed. This leads to propagating of electromagnetic waves 
in the air and therefore, the dielectric loss is reduced and antenna 
radiation efficiency is improved. In addition to, the ESIW 
technique reduces the weight of the antenna structure. Also, the 
Existing rules and regulations for the design with SIW and 
ESIW methods are almost constant and the only difference is in 
the construction and the results [2-4]. 

Using ESIW technology instead of the conventional SIW 
method in the simulation and design of the H-plane horn antenna 
lead to increase impedance bandwidth and radiation efficiency. 
Also, adding non-radiation slots along tapering section of the 
SIW horn significantly increase its impedance bandwidth [5, 6]. 
Dielectric loading at the end of the hollow SIW H-plan horn 
antenna increases directivity and the size of the antenna but can 
significantly reduce radiation efficiency [7]. In general, one of 
the disadvantages of SIW horn antennas is their large HPBW of 
E-plane. This factor reduces gain over the operating bandwidth 

[8]. In [9] by adding a rectangular waveguide at the end of 
radiating aperture of a horn and loading it by electrical dipoles 
up and down, the HPBW of both E-plane and H-plane are highly 
improved. In this design, the radiation from the antenna aperture 
and the electric dipoles are combined in a certain ratio and 
increase the antenna gain. Although the use of dipoles arrays in 
this antenna leads to improve radiation performance, the final 
structure is not planar. A reflector plate around the radiating 
aperture of the SIW horn with a suitable size would increase 
antenna gain [10, 11]. In [12] the opening area of the SIW horn 
antenna is divided into five waveguides with different lengths. 
The length of the end waveguide is determined in such a way 
that in addition to stimulating the first mode, the third mode is 
also propagated. The proper combination of amplitude and 
phase of radiation from these waveguides has improved the 
radiation performance of the horn antenna. 

In this paper, the radiation performance of an ESIW  
H-plane horn antenna including the impedance bandwidth and 
E-plane half power beamwidth (HPBW) are simultaneously 
improved using both radiating and non-radiating slots. Adding 
radiation slots with appropriate size, nearly half a guided 
wavelength, and position on the top and bottom side of the 
structure leads to increase antenna gain, but this limits the 
antenna bandwidth. To improve the antenna impedance 
bandwidth, non-radiating slots with proper length are also added 
at the proper position at both the upper and bottom side of the 
structure.   

2. ANTENNA DESIGN CONCEPT AND STRUCTURE 

The design procedure of the proposed antenna are provided 
in five following steps. At the first, as shown in Fig. 1 (a), a 
conventional ESIW H-plane horn antenna is designed at the 
desired frequency.  Fig. 1 (b) shows the designed antenna, in the 
second step, in which the tapered section of the horn antenna is 
divided into five-set of parts designated by a to e with the same 
lengths and different widths. Fig. 1 (c) shows the modified horn 
to achieve the best impedance bandwidth. The last step consists 
of two parts, first the radiation slots and then non-radiation slots 
are added to the set at the top and bottom of the structure. The 
proposed final antenna is shown in  
Fig. 2. The dimensions of the proposed antenna in different steps 
of design process are summarized in Table I. In this table, Lsr is 
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the length of the radiation slots and Lsnr is the length of the non-
radiation slots. All antennas in this paper are made using 
TLY062 substrate with a dielectric constant of 2.2 and thickness 
of 1.578 mm. In addition to, different antennas in this paper are 

simulated using HFSS and their radiation performance including 
return loss, impedance bandwidth, radiation patterns and 
antenna gain is studied.  

 

                       (a)                                                                            (b)                                                                     (c) 

Fig. 1: The geometry of, a) Conventional ESIW H-plane horn antenna, b) ESIW H-plane stair antenna, c) 
Modified ESIW H-plane stair antenna. 

 

         Fig. 2: The geometry of the proposed 

antenna. 

 

Table I: The geometrical parameters of all horn 

antennas  

(all dimensions in mm) 

value parameter 

Conventional 

ESIW H-plane 

Horn 

7.6 1a 

26 2a 

24.4 L 

3 pL 

4.5 srL 

Proposed 

 Horn Antenna 

3 snrL 

3 3L 

6 4L 

6 5L 

6.8 6L 

10.2 7L 

4 8L 

10.4 9L 

3. SIMULATED RESULTS 

A. ESIW H-plan Horn, Stair and Modified Stair Antenna 

The reflection coefficient, S11 of the different horn antennas 
including conventional horn, horn with stairs and modified horn 
with staircase sections are plotted in Fig. 3 versus frequency. It 
can be seen that using staircase sections of the horn leads to shift 
up the resonate frequency and to increase the impedance 
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bandwidth [11]. The characteristic impedance of the waveguide 
designed in this area is determined using equation (1), in which, 

0 the ambient impedance, h the layer thickness, W waveguide 
width, and fc waveguide cut-off frequency [13]. 

0

2

1

SIW

c
r

hK h
Z

W f
W

f






= =

 
−  

 

 

(1) 

It should be noted that the waveguide width, W is the most 
important parameter which effects on the characteristic 
impedance of the structure. Therefore, optimizing the width of 
these parts leads to improve return losses and increase 
impedance bandwidth. It can be seen that horn antenna with 
three sections of the staircase would double the impedance 
bandwidth compared to that of horn with five staircase parts.  

 

Fig. 3: S11 of different horns, including 

conventional, staircase horn and modified 

staircase horn. 

B. Adding Radiation Slots 

Adding radiation slots on the top and bottom side of 

the modified horn antenna, which leads to radiation in 

addition to that of the radiating aperture of the horn. 

Therefore, the radiation pattern obtained from the slots 

and the radiation aperture is combined and HPBW in E-

plan is greatly reduced. For this purpose, different slots 

are located in a proper place as shown in Fig. 2 to enhance 

the whole radiation. The location of these radiating slots 

is in places, where surface current distribution is weak. 

The length of all slots (Lsr) is determined based on 

equation (2) at the center frequency of 26.5 GHz, in which 

r ,, c and a is dielectric constant, operating frequency, 

speed light in vacuum, and waveguide width respectively 

[14]. 

2 2

2
g

r
c a




 


=

   
+   

   

 

(2) 

To maintain the symmetry of the radiation pattern, 

slots are also created at the bottom plate. Fig. 4 shows E-

plane radiation patterns of horn antenna with and without 

radiating slots. It can be seen that using slots, HPBW of 

E-plane patterns is reduced by about 50 degrees and 

FTBR and SLL parameters are also improved. 

 

 

Fig. 4: E-plane radiation pattern of modified 

staircase horn with and without radiating 

slots. 

C. Adding Non-Radiation Slots 

Although radiation slots would increase antenna gain 

but impedance bandwidth is limited. To increase the 

impedance bandwidth, the ninth to eleventh non-

radiation slots are added at the upper and bottom side of 

the structure. The length of these slots (Lsnr) is less than 

that of radiating slots (Lsr). The location of these slots is 

also in places where the surface current distribution is 

stronger [5]. Fig. 5 shows S11 of the modified staircase 

horn antenna with and without  
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non-radiating slots versus frequency. According to this 

figure, non-radiation slots would increase the impedance 

bandwidth by approximately four times. Also, the 

changes in gain and radiation efficiency of the proposed 

antenna are plotted in  

Fig. 6. The antenna gain in the generated bandwidth 

varies between 9.3 dBi to 14.1 dBi with 98% radiation 

efficiency. The radiation performances of the proposed 

horn antenna are summarized in Table II including the 

radiation characteristics of recently published horn 

antennas for comparison.  

 

Fig. 5. S11 of the modified staircase horn 

antenna before and after adding slots.   

 

 

Fig. 6. Gain and radiation efficiency of the 

proposed antenna versus frequency.

Table II. Compares the basic parameters of the proposed antenna at different steps of design. 

Proposed Antenna 

Modified Stair 

Antenna with 

Radiation Slots 

Modified Stair 

Antenna 

Conventional ESIW Horn 

Antenna 
Parameter 

11.11 2.64 4.64 - Impedance Bandwidth (%) 

26.5 26.5 27.5 28.7 Resonate Frequency (GHz) 

14.1 13.9 9.3 8.67 Antenna Gain (dBi) 

48 55 107 107 E-plane HPBW (degree) 

20 19 20 21 H-plane HPBW (degree) 

-11.1 -12.6 -7.8 -16.7 (dB)H SLL 

7 5 4.6 5.5 FTBR (dB) 

     



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

225 
 

4. CONCLUSION 

One of the attractive features of the SIW H-plane horn 
antenna is its compact structure. This factor makes these 
antennas easy to integrate with other flat devices. Since the horn 
antennas are implemented with the SIW method in  
H-plane, so their radiation pattern on E-plane is not desirable. 
This problem leads to a decreased gain in the operating 
frequency. So far, many techniques have been used to improve 
the radiation pattern of the horn antenna. Usually, in most of 
these methods, the dimensions of the antenna are change or 
decompressed. In this paper, for the first time, the gain of the 
designed antenna has increased by 4.8 dBi and its bandwidth has 
quadrupled by creating radiation and non-radiation slots. One of 
the important features of this technique is that no devices have 
been added to the antenna structure and it has not changed at all. 
In addition, using waveguides with optimal dimensions in the 
horn area can improve the impedance matching and the 
frequency bandwidth alone. Also, the design of the antenna with 
ESIW technology has improved the radiation profile, especially 
the radiation efficiency.    

REFERENCES 

[1] A. Belenguer, H. Eseban, and V. E. Boria, "Noval empty Substrate 
integrated waveguide for high-performance microwave integrated 
circuits, "IEEE Trans.Microw. Theory Techn. vol. 62, no. 4, pp. 832-839, 
2014. 

[2] A. A. Khan, M. K. Mandal, and R. Shaw, "Compact and wideband SMA 
connector to empty substrate integrated waveguide (ESIW) transition, 
"IEEE International Microwave and RF Conference (IMaRC), 
Hyderabad, India, pp. 246-248, Dec. 2015. 

[3] H. Esteban, A. Belenguer, J. R. Sanchez, C. Bachiller, and V. E. Boria, 
"Improved Low Reflection Transition from Microstrip Line to Empty 
Substrate-Integrated Waveguide, "IEEE Microwave and Wireless 
Components Letters, vol. 27, no. 8, pp. 685-687, Aug. 2017. 

[4] Z. Liu, J. Xu, and W. Wang, "Wideband Transition from Microstrip Line-
to-Empty Substrate- Integrated Waveguide Without Sharp Dielectric 
Taper, "IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 29, no. 
1, pp. 20-22, Jan 2019. 

[5] Haghirosadat, S. H. and Mohammad H. Neshati. Development a 
Wideband ESIW H-Plane Horn Antenna with Improved Radiation 
Performance. in 2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering 
(ICEE). 2020. IEEE. 

[6] Haghirosadat, S. H., “ Design and Simulation of H-plane Horn Antenna 
using Empty Substrate Integrated Waveguide Technology to Improve 
Radiation Characteristics”, MSc. disertation Ferdowsi University of 
Mashhad, Mashhad, Iran, 2020. 

[7] Qi, Z., et al., Dielectric-Slab-Loaded Hollow Substrate-Integrated 
Waveguide $ H $-Plane Horn Antenna Array at $ Ka $-Band. IEEE 
Antennas and Wireless Propagation Letters, 2019. 18(9): p. 1751-1755. 

[8] Z. Li, K. Wu, and T. A. Denidni, "A new approach to integrated horn 
antenna, "Presented at the in-Proc. Int. Symp. Antenna Technol. Appl. 
Electromagn., 2004. 

[9] H. Jamshidi-Zarmehri, Mohammad H. Neshati, "Design and 
Development of High-Gain SIW H-plane Horn Antenna Loaded with 
Waveguide, Dipole Array, and Reflector Nails Using Thin Substrate, " 
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 67, no. 4, April 
2019. 

[10] Rahimi, E. and Mohammad H. Neshati. “Low profile modified H-plane 
SIW horn antenna with improved directivity.” 3d IEEE, Conference on 

Millimeter-Wave and Terahertz Technologies (MMWATT), Tehran, 
Iran, 2014.  

[11] Rahimi, E. and Mohammad H. Neshati, “Development of low profile SIW 
horn Antenna with Improved gain.” Amirkabir International Journal of 
Electrical Engineering, Vol. 48, No. 2, pp. 63-70, 2016. 

[12] Rahimi, E. and Mohammad H. Neshati, Development of an enhanced gain 
substrate integrated waveguide H-plane horn antenna using thin substrate. 
International Journal of Engineering, 2016. 29(8): p. 1062-1067. 

[13] F. Ishihara and S. Iiguch, "Equivalent characteristic impedance formula 
of waveguide and its applications", Electrical and Communications in 
Japan, vol. 75, no. 5, pp. 54-66, 1992. 

[14] A. Kumar, N. Muchhal, A. Chakraborty, S. Srivastava, "Analysis of 
Empty Substrate Integrate Waveguide H-plane Horn Antenna for K Band 
Application, "Advances in Signal Processing and Communication, 95-
106, 2019. 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

226 
 

  تبدیل موجک و بهبود مقاومت و شفافیت واترمارکینگ تصاویر رنگی دیجیتال با جایگذاری ترکیبی در حوزه 

  QRی تجزیه 
 1 امیرحسین شکیبافر 

 دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه یزد 1

 یزد، ایران 
Amir.shakibafar@stu.yazd.ac.ir  

 

 2حسین قانعی یخدان
 دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه یزد  2

 یزد، ایران 
 hghaneiy@yazd.ac.ir  

توسعه   —چکیده داده   نترنتیا  یهای آور فن  یبا  همراه،  تلفن    یهاو 

  تال یجید  نگیاند. واترمارکقرار گرفته   یو دستکار  ریدر معرض تکث  یاچندرسانه 

شده   داریها پدمجاز داده   ریاز انتشار غ  یر یچاپ و جلوگمحافظت از حق   یبرا 

است.    گشته  لیاطتعا  تبد  ینگارپنهان   یهاروش   نیکاربردتراز پر   یکیو به  

 DWT-QR  یدر حوزه  ی بیترک  کورمهین  نگیروش واترمارک  کیمقاله    نیدر ا

  یموجک، باند فرکانس  لیروش ابتدا با استفاده از تبد  نیدر ا  ارائه شده است.

LL  سپس  گرددی انتخاب م  ستمیو باال بردن مقاومت س  هیتعب  ندیمنظور فرآبه .

به مقدار مطلوب    یابیمنظور دستو به   دهش  میتقس  4×4  یهاباند به بلوک   نیا

دارند    یترکم  HVS  یکه مقدار آنتروپ  ییهافقط بلوک   ت،یشفاف  اریمع  یبرا 

ها  بلوک  نی، اQR  یتجزیهبا استفاده از    تای. نهاشوندی م  دهیبرگز  یجهت جاساز

و بهبود مقاومت    تیشفاف  نیمنظور تضمشده و به  م یتقس  Qو    R  سیبه دو ماتر

در   ت یزوج و فرد اصتز شده، چهار ب  یاز قاعده  یریگبا بهره   ،یشنهاد یروش پ

درا ماتر  یهیچهار  اول  نتاگرددی م  یجاساز  R  سیسطر  از   ج ی.  حاصل 

  PSNRضمن داشتن مقدار    یشنهادیکه روش پ  دهدینشان م  های ساز اده یپ

باالتر dB  41  در حد از مقاومت  اکثر حمت  متداول  برابر  نسبت به   ی، در 

                                                                   .باشدی برخوردار م  رج م  یهاروش 

آنتروپ   لیتبد  ،تالیجید  ریتصاو   نگیواترمارک   —واژه   کلید   ،یموجک، 

 . مقاومت  ت،ی، شفافQR  یتجزیه

 مقدمه   - 1

فنآور  یاچندرسانه  یهاداده توسعه  موبا  ینترنتیا  یهای با  طور  به  ل یو 

توجه  افزا  اندافتهیگسترش    یاقابل  به  منجر  از حد حجم   ش یب  شیو 

قابل دستر  شده اانداطتعا   نوبه   نی .  به  بروز   یموضوع  باعث  خود 

است. با    اطتعا  گشته  تیریتبادل و مد  ینه یدر زم  یمشکت  مختلف

بران  کار  یبرا  نترنتیدر ا  یاز اطتعا  به راحت  یادیحجم ز  نکهیا  بهتوجه  

مطلوب جهت   یلهیوس  کیکاربران    ی برا  نترنتیلذا ا  باشد،یموجود م

در                      .باشدیبه اطتعا  م  ت یبدون محدود  یدسترس

ها در آن یهااطتعا  که داده ی مالکان واقع  یمسئله برا نیا کهی صورت

ا دارد    نترنتیبستر  آن  و قرار  به  دسترسکاربران  ا  ی ها  از  و    ن یداشته 

  کنند، یحق چاپ استفاده م  تیو بدون رعا  رمجازیاطتعا  به صور  غ 

 
187 Singular Value Decomposition (SVD) 

مشکل، قانون   نیرف  ا  ی. لذا براشودیم  ی تلق  زیبر انگ  چالش  امر  کی

از   توانیم  نیقوان  نیا  یسازادهیمنظور پ وض  شده است. به  تیحق مالک

بر اسا    تال،یجید   نگینمود. واترمارک  استفاده   تالیجید  نگیواترمارک

ش  مانند  مهماست که اطتعا     یو روش  کندیاطتعا  کار م   یاصل اختفا

دادهسازنده  مالکیت و    چاپ حق    نشان در  را  اثر  پنهان   میزبان   یی 

 . [1 نماید یم

ی در حوزه  توانندیم   ی طور کلبه  اویر دیجیتالصی واترمارکینگ تهاروش

حوزه   یهاروشدر    شوند.  یبندطبقه   )فرکانس(   لیتبدی  یا حوزه  مکان و

 یسطح خاکستر  های کسلیپ   ریمقاد  رییبا تغواترمارک  مکان جاسازی  

م  یاصل  ریتصو واترمارکینگ  [2   شودیانجاج  اما  تبد.  حوزه  را  ل یدر 

ی تبدیل یافته انجاج داد.  فرکانس  بیضرا  و تغییر  اصتز  قیتوان از طریم

های مختل  واترمارکینگ مورد از تبدیت  رایج و کاربردی که در طرز 

می است  گرفته  قرار  مانندش  استفاده  تبدیتتی  به  ی فوریه  لیتبدتوان 

،  [ 5   هاداماردوالش    ل یتبد،  [4 ی گسسته  نوسیکس  لیتبد   ،[3 ه  گسست

  [ 7  (SVD) 187تکین        مقادیر ی، تجزیه[6 گسسته موجک  لیتبد

 ، اشاره کرد. [QR  8 یتجزیهو 

های  ی روشهای گستردههای اخیر با توجه به کاربردهمچنین در سال

نمودنهان سعی  محققان  دیجیتال،  تصاویر  ضع  هنگاری  نقاط  تا  اند 

گیری با بهره ی تبدیل راهای واترمارکینگ تصاویر حوزه موجود در روش 

از تبدیت  ترکیبی بهبود بخشند. دلیل این امر آن است که با استفاده  

ها جهت بهبود توان از مزایای مشترک آناز ترکیب تبدیت  متعدد، می

 برد.  های واترمارکینگ بهرهمقاومت و شفافیت سیستم

ی یک روش واترمارکینگ غیرکور برای تصاویر رنگی در حوزه  [9  در

صور  ترکیبی ارائه شده است.  تبدیل موجک و کسینوسی گسسته به

جهت برقراری توازن میان شفافیت و    Kدر این روش از ضریب مقیا   

در   همچنین  است.  شده  گرفته  بهره  روش  روش   [10 مقاومت  یک 

حوزه  در  کور  وواترمارکینگ  موجک  تبدیل  پیشنهاد    QR  یتجزیه  ی 

ولی  شد است.  برخوردار  خوبی  مقاومت  از  رایج  حمت   برابر  در  که  ه 

mailto:%20Amir.shakibafar@stu.yazd.ac.ir
mailto:%20hghaneiy@yazd.ac.ir
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ی کم تغییرا  در فرآیند جاسازی، در برابر حمت  قوی،  دلیل دامنهبه

ابعاد که در   تغییر  و  تیزکردن  فیلترها،  انواع  بکار   ]11[مانند حمت  

 باشد. پذیر و شکننده میگرفته شده، روشی آسیب

ها بر روی معیار شفافیت و مقاومت روش وجکعتوه بر این اثر انواع م

سری   هادامارد  والش  و  ایستان  موجک  تبدیل  حوزه  در  واترمارکینگ 

 . [11 مورد بررسی قرار گرفته شده است 

)که در آن برای استخراج   کورگ نیمهدر این مقاله، یک روش واترمارکین

نیست( اصلی  واترمارک  تصویر  به  نیازی  با       بهبودیافته    واترمارک، 

ی تبدیل  های تصویر در حوزه بلوک  HVSگیری از مقادیر آنتروپی  بهره

ها  سازیگردد. نتایج حاصل از پیادهپیشنهاد می  QR  یتجزیه  موجک و

های  دهد که روش پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به روش نشان می

 مرج  دارد. 

 تحقیقروش  - 2        

 تبدیل آرنولد  - 2- 1

از مراحل رایج در افزایش    یراوتص  نگاریپنهان   یکی  دیجیتال به جهت 

های تصویر به صور  ل، تغییر مکان پیکسامنیت در مقابل انواع حمت 

 .  باشدیم با استفاده از نوعی نگاشت خاص  تصادفی 

نگاشت   ارزش  و  رایج  هایاز  جا  با  تصویرپیکسل  جاییبهجهت    ،های 

  . اعمال تبدیل آرنولد استپذیر و متناوب  برگشتدو بعدی    های تبدیل

  دهد نمی  تغییر  را  تصویر  رنگ  ترکیب  یا   شد ،  آرنولد به تصویر دیجیتال

با یک دوره تناوب معین   ها را بصور  تصادفیمکان اصلی پیکسلبلکه  

باعث   این نگاشتکند. بنابراین استفاده از  ریختگی میدچار تغییر و درهم

یک می دیجیتالیر  اوتص  واترمارکینگدر    امنیت  افزایش برای  گردد. 

 شودش ( بیان می1ی )ماتریس مربعی، تبدیل آرنولد طبق رابطه 

(1                                          )
p 1 1 p

mod N
q 1 2 q

     
=          

 

موقعیت اصاالی عناصاار قبل از اعمال تبدیل آرنولد و  qو  pکه در آن،  

باشااد. همچنین ها بعد از اعمال تبدیل آرنولد میموقعیت آن  و 

N   12 بیانگر دوره تناوب این تبدیل است]. 

 تبدیل موجک گسسته و انتخاب باند بهینه - 2- 2

 یورود  ریموجک تصو  لیتبد  تال،یجی د  ریتصاو  نگیفرآیند واترمارک  در 

تواند  که می  کندیم  هیمحدود تجز  یهااز باندها با مؤلفه  یارا به مجموعه 

تر،  طور واضح خطا استفاد شود. به  بروز  بدون  یاصل  ری تصو  یبازساز  یبرا

این   از  مرحله  یک  قسمت   زبانیم  ریتصو  ، لیتبداعمال  چهار  به  را 

  ، (HL)  یافق  ا ی، جزئ(LL)  نییپا  فرکانس  ا یجزئ  شاملش  رهمپوشانیغ 

جزئ  (LH)ی  عمود  ا یجزئ باال  ا یو  فرکانس   میتقس  (HH)  مورب 

 . [13  کند یم

در روش پیشنهادی فقط یک مرحله تبدیل موجک هار به تصویر میزبان 

های شود. اما برختف روشاست اعمال می  1024×1024که دارای ابعاد  

 LLدرگیر نخواهند شد، بلکه فقط باند  معمول، تمامی باندهای فرکانسی  

می جاسازی  برگزیده  که  است  آن  انتخاب  این  دلیل  های  دادهشود. 

باندواترمارک   باالی  در  فرکانسی  کاهش    HHو    LH،HLهای  باعث 

 استحکاج طرز در برابر انواع حمت  رایج خواهد شد. 

نیمهبلوک  -2- 3 جهت  میزبان  باند  فرآیند  بندی  ساختن  کور 

 واترمارکینگ

تصویر  نیازمند  گیرنده  در  که  دهیم  ارائه  روشی  بتوانیم  که  این  برای 

به روش  و  نباشیم  نیمه میزبان  تصویر صور   باید  باشد،  اجرا  قابل  کور 

مقادیر  باینری  معادل  از  استفاده  با  را  خاکستری  سطح  واترمارک 

ماتریسپیکسل به  آن،  مقادیر  ی  های  نمود.   1و    ۰با             تبدیل 

ها را به بلوکی از تصویر میزبان نسبت داده و با  آنگاه هریک از این بیت 

 ها، عملیا  جاسازی را در آن بلوک اعمال کنیم. توجه به نوع بیت 

باند   ابعاد  به  توجه  با  مقاله  این  که   LLدر  میزبان  تصویر  به  مربوط 

  های تصویر واترمارک، چهار بیت در هر است و تعداد بیت  512×512

ابعاد    بلوک ابعاد بلوکگردد. دلیل اینتعبیه می  4×4با  در   4×4ها  که 

های تغییر یافته، بر کاهش تعداد بلوکنظر گرفته شد آن است که عتوه

انتخاب بهینه قدر   بلوکگری  واترمارک،  ترین  جاسازی  جهت  ها 

 شود. یافته که این خود باعث بهبود شفافیت سیستم میافزایش

 انسان ها براساس مفهوم سیستم بیناییانتخاب بلوک - 2- 4

های  در قسمت قبلی مشاهده شد که باند فرکانسی تصویر میزبان به بلوک

ی آن های واترمارک به همهشود. اما برای جاسازی بیتتقسیم می  4×4

هایی انتخاب شوند  ها نیاز نداریم و به دنبال آن هستیم که بلوکبلوک

 انسانحد امکان ارتقا یابد. از نظر سیستم بینایی  که شفافیت روش تا  

(HVS) باشد  های واترمارک باید غیر قابل درک، فرآیند جاسازی بیت  .

 داشته و  یکمتر      تیحساس  ریتصوهای زائد  دادهنسبت به    این سیستم

نمود.                     منظور از    یتوصی آنتروپ  قیتوان آن را از طریم

بوده که انواع   های موجود در تصویریافزونگ ، همان ریتصوهای زائد داده

افزونگی آنها،  از  نوع  دارند. یک  از   هایمختلفی  که  بوده  پیکسلی  بین 

گردد. در این صور  برای های مجاور هم ناشی میهمبستگی پیکسل

های آن ویر، هر چه همبستگی پیکسلبلوکی با ابعاد دلخواه از یک تص

 . [14 بیشتر باشد، آنتروپی )میزان ابهاج( آن بلوک کمتر خواهد بود 

pq
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برای  محاسبه   ینحوه آنتروپی  هر    Nی  وقوع  احتمال  که  نمونه 

 باشد، چنین استش  ipی آن برابر با نمونه 

 (2                                                    )
N

i 2 i

i=1

E = - p log (p ) 

اطتعا     حاوی   ریتصو  های یکلبهشود که  اشاره می  [ 15 همچنین در  

واترمارک    یجاساز  نیدر حبایست  و می  است  آن  یهایژگیاز و  یمهم

توان  یرا م  ندیفرآ  نیکند. ا  رییتغ  زبانی م  ریتصو  یلبهنقاط  حداقل تعداد  

(  3ی )های تصویر میزبان طبق رابطهبلوک  یلبه  یآنتروپ   یبا محاسبه

 درنظر گرفتش

(3                                            )
N

edge i i

i=1

E = - p exp(1- p ) 

 احتمال بین صافر تا یک    با،  کسالیپ امین iاحتمال وقوع  ،ipکه در آن 

-i1و p  باشدمی کسلیاز مقدار پ   یناآگاه ای نانیعدج اطم. 

 ریمقاد          صور  میانگینآنتروپی مبتنی بر سیستم بینایی انسان به

شود ( بیان   می4ی )گردد و طبق رابطه تعری  می  لبه  یو آنتروپ   یآنتروپ 

 ش [15 

(4                   )
N

HVS i 2 i i i

i=1

E = - (p log (p ) + p exp(1- p )) / 2 

ی معکوسی که و با در نظر گرفتن رابطه   HVSی  حال بر اسا  مشخصه 

داده افزونگی  از  بین  بعد  دارد،  وجود  آنتروپی  و  ی  محاسبهها 
HVSE  

  .کنیممی  مرتب  یصعود  بیترتها را بههای تصویر، آنبرای تمامی بلوک

عنوان  بهها کمتر است  آن  HVSهایی که مقدار آنتروپی  در نهایت بلوک

که در این صور  شفافیت روش نسبت به   شوندیانتخاب م  هیتعب  نواحی

 .یابدصور  تصادفی باشند، بهبود میهای انتخابی بهحالتی که بلوک

             QR  یی تجزیهواترمارکینگ در حوزه - 2- 5

های تبدیل که در مبحث واترمارکینگ کاربرد دارد یکی دیگر از روش

ان را به سه که تصویر میزب  SVDباشد. برختف روش  می  QRی  تجزیه 

دو ماتریس   به  Aنماید، در این روش تصویر میزبان  ماتریس تجزیه می

گردد. در این حالت چون بعد از تجزیه می   Qو متعامد     Rباال مثلثی

تجزیه با دو ماتریس رو به رو هستیم، لذا پیچیدگی و زمان محاسبا   

  Q، عناصر ماتریس  QRی  کمتر خواهد بود. در تجزیه   SVDنسبت به  

دست آمده و عناصر به  Aاشمیت، از روی ماتریس    -گراج یطبق قائده

   Qاصر ماتریس  با عن  Aنیز با ضرب داخلی عناصر ماتریس    Rماتریس  

 شوند. حاصل می

های متداول که یک بیت در هر بلوک میزبان  در این روش برختف روش

میجای تجزیه گذاری  انجاج  از  بعد  منتخب   QRی  شود،  بلوک  هر  در 

جای بیت  میچهار  جایگذاری  این  قاعدهگردد.  به  توجه  با   یگذاری 

شود، صور   های واترمارک ارائه میخاصی که درقسمت جاسازی بیت

شود. همچنین می  Rپذیرد و باعث تغییر عناصر سطر اول ماتریس  می

ماتریس   اول  سطر  عناصر  انتخاب  بیت  Rدلیل  جاسازی  های جهت 

اندازه،  مطلق  قدر  لحاظ  از  مقادیر  این  تمامی  که  است  این  واترمارک 

، بزرگتر بوده و نیز دارای Rنسبت به دیگر مقادیر موجود در ماتریس  

گذاری باشند، بنابراین اگر ضرایب سطر اول جهت جایصی مینظم خا

 . [16  یابد میارتقا  مقاومت روش پیشنهادی شوند، انتخاب 

 معیارهای ارزیابی - 2- 6

از معیار نسبت اوج برای سنجش شفافیت تصویر واترمارک دامنه   شده 

نویز   به  ادراک  یزانم  یانگرب  که  ( PSNR) سگنال   تصویر  بین  یشباهت 

  ( 5ی )رابطه  طبقاستفاده شده و  ،  باشدمیشده  واترمارک  تصویرو    یاصل

 یصقابل تشخ  یرغ   یدواترمارک با در فرآیند واترمارکینگ،  .  گردد بیان می

 .[17 نکند ییرتغتا حد ممکن  یاصل یرتصو یفیتباشد و ک

(5                          )           
2
max

w

I
PSNR(I, I ) = 10log( )

MSE
   

که در آن
W

I،بیانگر تصااویر واترمارک شااده
maxI   بیانگر حداکثر مقدار

اساات و   N در Mبا ابعاد    Iممکن برای سااطح خاکسااتری در تصااویر 

MSE  شود.( تعری  می6ی )به صور  رابطه 

(6 )                    
2M N

w

m=1 n=1

1
MSE = (I (m,n) - I(m,n))

M× N
 

مقاوج  به نظر  از  واترمارکینگ دیجیتال  عملکرد سیستم  ارزیابی  منظور 

بودن در برابر حمت  مختل ، از معیار همبستگی متقابل نرمالیزه شده  

(NCC )  18 شود  ( ، استفاده می7ی )رابطه طبق] . 

(7                        )
W W

W W

M N

i=1 j=1

M N
2

i=1 j=1

(W(i, j).W (i, j))

NC(W,W ) =

(W(i, j))








 

تصویر واترمارک استخراج   Wتصویر واترمارک اصلی و  Wکه در آن

 باشد. می M×Nشده با ابعاد 

                                         روش پیشنهادی                                - 3

های واترمارک بیان شده  در این قسمت روش جاسازی و استخراج بیت

 گردد. در ادامه روند جاسازی و استخراج تصویر واترمارک ارائه می
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  های واترمارکروش جاسازی و استخراج بیت -1-3

بیت جاسازی  درایهجهت  چهار  واترمارک،  اول های  سطر  روی  ی 

ترتیب با  به های واترمارک،، با توجه به مقدار بیتRماتریس باال مثلثی  

 کنند.  ( تغییر می1پیروی از روند نمای شکل )

( شکل  نمودار  اسا   واترمارک  1بر  بیت  اگر   ،)0   بررسی باشد، 

فرد، در صور  زوج بودن تغییری کنیم که مقدار درایه زوج است یا  می

نمی بیت روی  برای  شده  ارائه  روند  طبق  باشد  فرد  چنانچه  ولی  دهد 

گردد. حال اگر بیت واترمارک  زوج می  ، مقدار آن درایه   0واترمارک  

1   باشد، مجددا بررسی گشته که مقدار درایه زوج است یا فرد، اگر

ه زوج باشد همانند روند ارائه  کند ولی چنانچمقدار آن فرد بود تغییر نمی

 گردد. فرد می ، مقدار آن درایه 1شده برای بیت واترمارک 

های که در این روش، در فرآیند زوج یا  فردسازی، درایهبه دلیل آن

ماتریس   اول  از    Rسطر  تامین تغییر می0/ 1کمتر  بر  عتوه  لذا  کنند، 

مت میزبان  تصویر  واترمارکینگ،  طرز  باالی  کماستحکاج  ترین حمل 

 شود.تخریب بصری خواهد شد و شفافیت آن نیز تضمین می
 های واترمارک ش مراحل جاسازی بیت( 1شکل )

 فرآیند جاسازی تصویر واترمارک در تصویر میزبان -2-3

روند کلی فرآیند جاسازی تصویر واترمارک در تصویر میزبان طبق         

 شود.می( اجرا 2مراحل نمودار شکل )

توسط تبدیل آرنولد با مقدار  هم ریختن تصویر واترمارکش به1گاج         

 دوره تناوب ده، جهت افزایش امنیت فرآیند واترمارکینگ. 

ماتریس  2گاج          سه  به  خاکستری  واترمارک سطح  تصویر  تبدیل  ش 

 . Bو   Gو  Rی رنگ اصلی باینری با ابعاد یکسان، معادل سه مؤلفه 

 ی رنگ اصلی. یک تصویر رنگی میزبان به سه مؤلفه ش تفک3گاج 

های رنگ ش اعمال تبدیل موجک گسسته بر روی هریک از مؤلفه 4گاج  

 گذاری.جهت جای  LLو انتخاب باند

باند  5گاج   تقسیم  مؤلفه  LLش  بلوکهر  به  رنگ  بدون   4×4های  ی 

 ها. ی آن بلوکی آنتروپی کلیه پوشانی و محاسبههم

انتخاب بلوک6گاج   آنتروپی دارا هستند، ش  هایی که کمترین مقادیر 

ها برای گیرنده به صور  رمز سازی و ارسال مختصا  آنسپس خخیره

 یا قراردادی معین.

 روی هر بلوک انتخاب شده.  بر  QRی ش اعمال تجزیه7گاج        

های واترمارک در ماتریس  ماتریس ش جاسازی چهار بیت از8  گاج         

 .  1-3، بر اسا  روش خکر شده در قسمت Rباالمثلثی 

 4×4هایجهت بازسازی بلوک  R  و Qهای ش ادغاج ماتریس9گاج 

ی ش اعمال تبدیل معکو  موجک گسسته برای هر مؤلفه10گاج         

ای  تغییر یافته  LLبدون تغییر و باند    LH,HL,HHهای  رنگ، بر روی باند

 اند.  های واترمارک جاسازی شدهکه در آن بیت

مؤلفه11گاج          ادغاج سه  واترمارک ش  تصویر  بازتولید  رنگ جهت  ی 

 شده. 
 تصویر واترمارک از تصویر میزبانفرآیند استخراج  -3-3

های زیر استخراج تصویر واترمارک از تصویر واترمارک شده طی گاج

 شودش انجاج می

 .های رنگ اصلیش تفکیک تصویر واترمارک شده به مؤلفه 1گاج 

های  ش اعمال تبدیل موجک گسسته بر روی هریک از مؤلفه2گاج         

 ترمارک.جهت استخراج وا  LLرنگ و انتخاب باند

باند  3گاج   تقسیم  مؤلفه  LLش  بلوکهر  به  رنگ  بدون   4×4های  ی 

 پوشانی. هم

 ها بر اسا  مختصا  دریافت شده در گیرنده. ش انتخاب بلوک4گاج 

 . ۴های گاج بر روی بلوک QRی ش اعمال تجزیه5گاج 

بیت 6گاج          استخراج  مؤلفه ش  هر  برای  واترمارک  از های  رنگ  ی 

 ی زوج و فرد. ، بر اسا  قاعدهRلثی  ماتریس باالمث

های استخراج شده به هم و  ش ادغاج سه ماتریس باینری بیت7گاج         

 تبدیل آن به تصویر واترمارک سطح خاکستری.
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به8گاج          ده،  )کلید(  تناوب  دوره  با  آرنولد  تبدیل  اعمال  منظور  ش 

 استخراج و بازسازی تصویر واترمارک. 
 

 نمای کلی جاسازی تصویر واترمارک در تصویر میزبان  ش روند (2شکل )     

 

 ها یافته  - 4

دو تصویر سطح اند ازش  های مورد استفاده در این پژوهش عبار داده

که نقش واترمارک را ایفا نموده و سه تصویر   96×96با ابعاد  خاکستری

های  عنوان تصویر میزبان که در شکل به  1024×1024×3رنگی با ابعاد  

 اند. ( نمایش داده شده5( و )4)

 Jet Planeج(     Pearsب(تصویر  Barbaraش تصاویر رنگی میزبان ال (   (3شکل )   

 

 

 

 
 Cameramanب(تصویر  Lenaال (  ش تصاویر واترمارک(4شکل)

نویز نمک    - 1عبارتند ازش   حمتتی که در این مقاله به کار گرفته شده

 25چرخش و برش    -3،  2/1تغییر مقیا   - 2،  01/0و فلفل با چگالی  

  ، 3×3فیلتر میانه با نقاب    -5%،  20سازیفشرده  -4،در دو مرحله  درجه

 تیز کردن.   -8نویز پواسن و  -7،  5×5گذر با نقاب فیلتر پایین -6

عنوان بهدر این مقاله دو روش واترمارکینگ مبتنی بر تبدیت  مرکب  

پیشنهادی انتخاب شدند. روش اول    مرج  جهت مقایسه و ارزیابی روش

مقدار   [9  در  آن  مقاومت  که  است  غیرکور  واترمارکینگ  طرز  یک 

گردد. روش با مقاومت روش پیشنهاد شده مقایسه می  dB  41شفافیت  

باشد که مقاومت و شفافیت نیز یک طرز واترمارکینگ کور می  [ 10 دوج  

  .آن با طرز پیشنهادی مقایسه خواهد شد

( نتایج مربوط به مقاومت و شفافیت  4( و )3( ،)2(، )1در جداول )

سه تصویر میزبان و دو  های مذکور برای  ی روشسازی شدهمقادیر شبیه 

 تصویر واترمارک ارائه شده است.

مقادیر  (:1جدول ) NCC به دست آمده برای تصویر میزبان   Barbara 

  (Lena)تصویر واترمارک  (Cameraman)تصویرواترمارک
روش 

پیشنهاد

 ی
 روش

[ 01 ] 

 روش

[9] 

روش 

پیشنهاد

 ی
 روش

[ 01 ] 

 روش

[9] 
 نوع حمله

0.9394 0.682

1 
0.596

6 0.9173 0.616

1 
0.459

 تیز کردن 5

0.9732 0.820

4 
0.673

8 0.9644 0.752

0 
0.489

0 

  تغییر

1/ 2)مقیا 

) 

0.7481 0.669

6 
0.393

1 0.7498 0.679

9 
0.230

2 

چرخش  و  

درج25برش

 ه 

1 1 0.566

3 1 1 0.434

 نویز پواسن  1

0.7448 0.747

6 
0.454

4 0.7704 0.683

2 
0.330

7 
نویز  نمک و  

 فلفل  

0.9901 0.858

7 
0.982

6 0.9855 0.818

8 
0.983

2 
فیلتر میانه   

3×3  

0.9909 0.974

0 
0.841

7 0.9864 0.965

9 
0.718

5 
فیلتر پایین  

5×5گذر   

0.5733 0.641

7 
0.615

2 0.4612 0.551

2 
0.439

9 

  فشرده 

سازی  

(20%)  
 

 

 

 

الف                         ب                            
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 Pearsبه دست آمده برای تصویر میزبان   NCCش مقادیر  (2جدول )   

   (Lena)تصویر واترمارک  (Cameraman)تصویرواترمارک

روش 

 پیشنهادی

 روش 

[10] 

 روش 

[9] 

روش 

 پیشنهادی

 روش 

[10] 

 روش 

[9] 
 نوع حمله

 تیز کردن  0.6649 0.7642 0.9514 0.7981 0.8087 0.9632

0.9920 0.8888 0.9014 0.9890 0.8276 0.7720 
 تغییر 

( 2/1)مقیا   

0.7436 0.6754 0.6050 0.7472 0.6835 0.4255 
چرخش  و 

درجه 25برش  

 نویز پواسن 0.3559 1 1 0.5486 1 1

0.7571 0.7200 0.4785 0.7008 0.6642 0.3417 
نویز  نمک و  

 فلفل 

0.9875 0.9501 0.9982 0.9801 0.9221 0.9960 
فیلتر میانه   

3×3  

0.9840 0.9778 0.9373 0.9791 0.9658 0.8707 
فیلتر پایین  

5×5گذر   

0.5811 0.6342 0.6978 0.4777 0.5491 0.5130 
سازی  فشرده 

(20% )  

 Jet Plane  تصویر میزبان به دست آمده برای NCCش مقادیر  (3جدول)

   (Lena)تصویر واترمارک  (Cameraman)تصویرواترمارک

روش 

 پیشنهادی

 روش 

[10] 

 روش 

[9] 

روش 

 پیشنهادی

 روش 

[10] 

 روش 

[9] 

 نوع حمله

 تیز کردن  0.5400 0.8352 0.9535 0.6834 0.8693 0.9621

0.9879 0.9192 0.7237 0.9834 0.8816 0.5416 
 تغییر 

( 2/1)مقیا   

0.7105 0.6770 0.4540 0.7141 0.6857 0.3029 
چرخش  و 

درجه 25برش  

 نویز پواسن 0.3215 1 1 0.4637 1 1

0.8485 0.7200 0.4174 0.8199 0.6642 0.2964 
نویز  نمک و  

 فلفل 

0.9975 0.9672 0.9921 0.9958 0.9549 0.9832 
فیلتر میانه   

3×3  

0.9941 0.9817 0.8020 0.9943 0.9734 0.6617 
فیلتر پایین  

5×5گذر   

0.6266 0.6854 0.6782 0.3985 0.5491 0.4718 
سازی  فشرده 

(20% )  

نتایج   در  دقت  دربا  شده  )  خکر  )2)  (، 1جداول  و  مشخص  3(   )

کهمی اکثر   شود  برابر  در  مرج   روش  دو  به  نسبت  پیشنهادی  روش 

فشرده حمله  جز  به  کیفیت  حمت   ضریب  با  مقاوج20سازی  تر % 

تغییرا می رنج  بردن  باال  بهبودی  این  دلیل  با جاسازی   ،باشد.  همراه 

  .باشدیم LLو باند   R ماتریس های واترمارک در سطر اولبیت

ش مقادیر (4جدول )         PSNR دست آمده برای تصاویر میزبانبه   (dB) 

   (Lena)   تصویر واترمارک (Cameraman)تصویرواترمارک

روش 

 پیشنهادی 
   روش 

[10] 

 روش

[9] 
روش 

 پیشنهادی 
 روش

[10] 

 روش

[9] 
تصویر 

 میزبان

41.11 37.90 41.61 41.13 37.90 41.40 Lena 

41.15 37.89 41.58 41.15 37.90 41.37 Pears 

41.09 37.86 41.58 41.08 37.87 41.37 Jet 

Plane 

مقادیر    بر         ) اساس  می(،  4جدول  که شفافیت  مشاهده  شود 

 بوده اما طرح    41dBهر دو در حدود  [ 9]پیشنهادی و روش    روش

در معیار شفافیت    dB  4  حدود  [10]پیشنهادی نسبت به طرح  

 Jetبهبود یافته است. در ادامه با در نظر گرفتن تصویر میزبان  

Plane تصاویر واترمارک بازیابی شده در برابر انواع حمالت برای ،

شکل  در  پیشنهادی  )روش  )5های  تا  است.  12(،  شده  ارائه   )

که  نهما تص  شود،  مشاهده میطور  بازیابیاکثر  واترمارک    اویر 

جز   به  حمالت  برابر  در  فشردهشده  کیفیت  حمله  دارای  سازی 

 .دنباشمی و رضایت بخشی  نسبتاً خوب

 
Figure 2زکردن یت حمله برابر   در شده  ی اب ی باز  یهاواترمارک(ش 5)شکل 

 
Figure 3فلفل و  نمک  زینو  حمله  برابر در  شده  یاب یباز یهاواترمارک(ش 6)شکل 

 
Figure 4انهیم  انهیم  لتریف  حمله  برابر در  شده  یاب یباز یهاواترمارک(ش 7)شکل 

 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

232 
 

 
Figure 5برش و چرخش حمله برابر در شده یابیباز یهاواترمارک(ش 8)شکل 

 
Figure 6ا یمق رییتغ  حمله  برابر در  شده  یاب یباز یهاواترمارک(ش 9)شکل 

 
Figure 7یسازفشرده  حمله  برابر  در  شده  یاب یباز یهاواترمارک(ش 10)شکل 

 
Figure 8پواسن  زینو  حمله  برابر  در  شده  یاب یباز یهاواترمارک(ش 11)شکل 

 
Figure 9گذر نییپا لتریف حمله برابر در شده یابیباز یهاواترمارک(ش 12)شکل 

 

 نتیجه گیری - 5  

ا         واترمارک  یک  ،مقاله  یندر  با    یجیتالد  یرنگ  یرتصاو  ینگروش 

شد.   پیشنهاد QR  تجزیه  و DWT  یلتبد  یدرحوزه   یبیترک  گذارییجا

و  یبیترک  یاستفاده تبد  ینا  هاییژگیاز  جاساز  یلدو  اسا    یو  بر 

زوج و فرد اصتز شده منجر به بهبود مقاومت روش در برابر   یدهعقا

مختل  ازجمله  ی هاحل راه یریکارگبا به ین. همچنیدگردانواع حمت  

ها  آن  HVS  یکه مقدار آنتروپ   ییهاواترمارک در بلوک  هاییتب  یجاساز

.  یافتیمدست  یتشفاف یارمع یحد ممکن برا ینتربود، به مطلوب یین پا

مزایای دیگر  فرآنیمه  پیشنهادی،  روش   از  ساختن  استخراج   یندکور 

 یزبانم  یباند فرکانس  یبنداز راهکار قطعه  یریگبوده که با بهره  رمارکوات

نتا است.  آمده  در  اجرا  م  یجبه  نشان  آمده  دست  روش   دهد یبه  که 

، در مقابل اکثر dB  41در حد     مطلوب  یتضمن داشتن شفاف  یشنهادیپ 

از مقاومت    [10 و    [ 9   روش نسبت به دو    یرپردازش تصو  یجحمت  را

    . باشدیبرخوردار م یباالتر
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  LDS-CDMA و  IDMAمتعامدگانه غیرهای دسترسی چندسه تکنیکمقای
 1راضیه جعفری

 شیراز ، دانشگاه  کامپیوتردانشکده مهندسی برق و 1
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 شیراز دانشگاه   کامپیوتر،برق و دانشکده مهندسی 2
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mfarhang@shirazu.ac.ir 

های دسترسی  به بررسی و مقایسه تکنیک   این مقاله،ما در     —چکیده

گانه  های دسترسی چند که هر دو از تکنیک LDS-CDMAو    IDMAگانه  چند 

در حالت کنترل توان  همچنین عملکرد سیستم  ایم.  متعامد هستند، پرداخته غیر 

کامل و در صور  وجود مسئله اثر دور نزدیک و شاخصه تکراری بودن را بررسی  

در حالت کنترل توان کامل و در    IDMAمشاهده کردیم که تکنیک    ایم.کرده 

کند و هر عمل می  LDS-CDMAحالت وجود اثر دور نزدیک بهتر از تکنیک  

 دو تکنیک در برابر اثر دور نزدیک مقاوج هستند.  

گانه  های دسترسی چند تکنیک   ،IDMA: ،  LDS-CDMA   —واژه  کلید

 متعامد غیر 

 مقدمه  .1

تاریخ   بیسیمدر  کلید  تکنیک  ،مخابرا   چندگانه  دسترسی  های 

گانه  های دسترسی چنداند. تکنیکهای بیسیم مختل  بودهتمایز سیستم

در طرز دسترسی  شوند.  بندی میمتعامد طبقه به دو دسته متعامد و غیر

منابعی که در حوزه فرکانس، زمان یا کد متعامدند، به    ، گانه متعامدچند

یابند که در نتیجه به علت تخصیص مناب   تصاص میکاربران مختل  اخ

های  ختف تکنیکبر  ها وجود ندارد.ها تداخلی بین آنمتعامد به کاربر

چند چنددسترسی  دسترسی  تکنیک  متعامد،  غیرگانه  متعامد،  گانه 

های بیشتری را  برتعداد کار  ،متعامدتواند از طریق تخصیص مناب  غیر می

ها بیش از تعداد مناب  در دستر  ه تعداد کاربر پوشش دهد، به طوری ک

شود که کنترل آن به ها ایجاد میباشد. در این حالت تداخل بین کاربر 

پیچیدگی گیرنده محقق می افزایش  تکنیکبهای  های دسترسی  شود. 

وزه کد و حوزه توان تقسیم  متعامد به دو دسته تکنیک در ح گانه غیرچند

که    189CDMA-LDSو   188IDMAما به بررسی دو تکنیک . [1] شوندمی

، LDS-CDMAایده اصلی تکنیک    پردازیم.می  ،هر دو در حوزه کد هستند

دنباله کد گسترش  از  المان  190دهنده استفاده  تعداد  )با  تراکم  های  کم 

 
188 Interleave division multiple access 
189 Low density spreading code division multiple access 
190 Spreading sequence 

این  در  است.  کم(  صفر  گسترش غیر  دنباله  چون  کد جا  تعداد    ،دهنده 

دارد، در هر    191CDMA-DSبه حالت  های غیر صفر کمتری نسبت  المان 

گویند( هر کاربر، تداخل تعداد  چیپ، )هر المان دنباله کد را چیپ می

کاربر از  میکمتری  را حس  بهبود ها  سیستم  عملکرد  نتیجه  در  کند. 

 .[3]و    [2]ها باشد  تواند بیش از تعداد چیپیها م یابد و تعداد کاربرمی

متعامد است که از ، یک تکنیک دسترسی چندگانه غیرIDMAتکنیک  

اینترلیور  کاربر  192های طریق  به  که  اختصاص مختلفی  مختل   های 

کارمی جداسازی  امکان  میبریابند،  فراهم  را  اینترلیور ها  انواع کند.  ها 

ور تصادفی  های داده را طبق الگوی خاص یا به طمختلفی دارند و چیپ 

ها  داده  ،در سمت گیرنده ها  اینترلیور و با کمک دی  [4]ریزند  در هم می

این است   IDMAگردانند. اصل کلیدی در طراحی  میرا به حالت اولیه بر 

کاربر تداخل  کاهش  منظور  به  اینترلیور که  کاربرها،  مختل ،  های  های 

  ،در قسمت دوج مقاله.  [9]  و  [8]و    [7]و    [6]و    [5]  باید متفاو  باشند 

و در قسمت   LDS-CDMAتکنیک  و گیرنده  به بررسی ساختار فرستنده  

مقاله فرستنده    ،سوج  ساختار  بررسی  گیرنده  به   IDMAتکنیک  و 

ها و مقایسه سازی مربوط به نتایج شبیه  ،مقاله  چهارجقسمت    ایم.پرداخته 

مختل    سنایورهای  در  تکنیک  گیری دو  نتیجه  شامل  پنجم  قست  و 

 باشد. می

  LDS-CDMAساختار   .2

A.  ساختار فرستندهLDS-CDMA 

های خود را به طور ها دادهکد نشده که کاربر CDMAیک سیستم 

 Kکنند، با  گوسی ارسال میبا نویز سفید  حافظه  زمان روی کانال بیهم

بردار دریافتی،    yکه  در نظر بگیرید. با فرض این  Nکاربر و بهره پردازشی  

191 Direct sequence code division multiple access 
192 Interleaver 
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های  بردار سمبل   xبردار ضرایب کانال برای هر کاربر،    khچیپ،    Nشامل  

و    Hارسالی،   کانال  ضرایب  باشد   ماتریس  گوسی  سفید  نویز  بردار 

 داریمش

 (1 ) ,

1

Hx ν
K

n n k k n

k

y h x
=

= +  = +  

دنباله کد گسترش    ، بردار ضرایب کانال برای هر کاربر 

دهنده است که به هر کاربر به طور جداگانه اختصاص  

ند. یابد و گیرنده آن را می می  تکنیک  در    دا LDS-CDMA  ،

های  شوند و داده ها مدوله می های همه کاربر ابتدا داده 

که به صور  زیر    کم تراکم دهنده  حاصل در دنباله گسترش 

  dvتولید می شوند، ضرب می شوندش ابتدا  یک  کد   با طول  

یابند. اگر     عدد  N-dv  بهره پردازشی باشد،  Nگسترش می 

صفر به آن اضافه می شود 193. سپس به هر  کد گسترش  

یک اینترلیور تصادفی جداگانه اختصاص    ، کاربر دهنده  

را در    بر هر کار   بردار گسترش دهنده یابد و از این طریق  می 

دنباله    های هر کاربر در . پس از ضرب داده ریزیم هم می 

ها با  های همه کاربر داده   گسترش دهنده مختص به خود، 

ا نویز سفید گوسی شوند و به کانال بی هم جم  می    حافظه ب

شوند و بردار خروجی  فرستاده می شونده  جم   y که شامل    

N شود.  تولید می   ، چیپ است     

 

ش ساختار فرستنده و گیرنده در  1شکل   LDS-CDMA   [3]  

شود ماتریس ضرایب  ( دیده می 1طور که در شکل ) همان 

باشدش کانال به صور  زیر می   

 (۲ )                                                           

=H AGS  

 
193 Zero padding 

 1( , ..., )Kdiag A A=A 

1

1 )

( , ..., )

( , ...,

K

K

diag g g=

=

G

S s s

 

A ها،  ماتریس ضرایب بهره سیگنال ارسالی کاربر    G  

ها و  ماتریس ضرایب بهره کانال کاربر  S های  ماتریس کد   

ها است. برای مدلسازی سیستم  گسترش دهنده برای کاربر 

[10]  شود از فاکتور گراف استفاده می  هر جا المان  .  

Sماتریس   مخال  صفر باشد، المان ماتریس     F ؛  یک است   

ا آن، صفر است. در غیر این  صور  المان متناظر ب  

(3      )           

,

,

,

0 0
; 1, ,

1 0

n k

n k

n k

s
f k K

s

 =
= =

 





 

این فرض  یک  nξکه  با  مکان  مجموعه  ماتریس  نشانگر  سطر  هر  در  ها 

کاربر  چه  خروجی،  بردار  چیپ  هر  در  یعنی  باشد؛  گراف  هایی  فاکتور 

ها در هر ستون ماتریس  نشانگر مجموعه مکان یک  kζدخالت دارند و  

هایی از بردار  بدین معنی که هر کاربر در چه چیپ  فاکتور گراف است؛

به   بردار خروجی،  دریافتی در هر چیپ  خروجی حضور دارد، سیگنال 

 شودشصور  زیر محاسبه می

 (4 ) [ ] [ ]

,
n

n T n

n n k k n n
k

y h x


= +  = +  H x  

[ ]
x

n چیپ   در  که  است  کاربر هایی  ارسالی  بردار    n  نشانگر 
[ ]

H
n و  دارند  با چیپ   شرکت  کانال مرتبط    nماتریس ضرایب 

المان  اینجا  در  مختلط  ها است.  دهنده  گسترش  بردار  ی 

ماتریس    هستند،  شدن  دیکد  یکتا  جهت  واق   در   H  یک

رش دهنده هر کاربر اعمال به بردار گست  چرخش فاز جداگانه 

 . [3]شده است  

شودش شاخصه یکتایی جواب به صور  زیر تعری  می   

داده  ازای  کاربر به  )بردار های  مختل   ورودی  های  های 

بری نداشته باشیمش های بدون ن مختل ( خروجی  ویز برا  
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 (۵   )                         1 2 1 2 1 2, :x x X x x Hx Hx      

حالتی که ماتریس ارتباط دهنده ورودی و خروجی مختلط  در  

معلوج  تعداد  این است که در حالت حقیقی  مانند  را  باشد،  ها 

کرده  برابر  مجهول دو  تعداد  درنتیجه  و  تعداد  ایم  از  کمتر  ها 

باشد   کامل  مرتبه 194  ماتریس  که  در صورتی  و  است  معلوج ها 

ماتریس   که  حالتی  در  اما  است.  یکتا  جواب  دارای  معادله 

ها  ارتباط دهنده ورودی و خروجی حقیقی است و تعداد کاربر 

تعداد چیپ  از  که  بیش  هستیم  مواجه  ای  معادله  با  است،  ها 

یک تایی   است 195  و  معلوج ها  تعداد  از  بیش  مجهوال   تعداد 

[11]  جواب آن منوط به شرایط خاصی است  و     [12] و     [13] . 

B.   197  196آشکارسازی چند کابره تکراریSISO    در تکنیک-LDS

CDMA 

تواند با پیدا کردن بیشینه کاربره بهینه میسازی چندمسئله آشکار 

ها حل شود. این امر های ارسالی کاربرتاب  جرمی احتمال پسین سمبل

آشکار از  استفاده  می  198MAPساز  با  بردار شود.  حاصل  مشاهده  با 

را در خروجی داریم،    Hکه ماتریس  در گیرنده و با توجه به این  yخروجی  

xبهینه،  MAP سازآشکار


 زندش میرا به صور  زیر تخمین   

   (6 )                                                     

K

ˆ arg max p( | )


=
x X

x x y  

K
X اینری کاربر ها که شامل     مجموعه تماج ترکیبا  ممکن ب

K2  ترکیب بردار ورودی است.    

طراحی   اهداف  از  LDS-CDMAیکی  پیچیدگی     کاهش 

حالت   به  نسبت  گیرنده  DS-CDMAساختار  است.    آن   جا  از 

از آشکار  استفاده  ا  ب ساز  که  MAP برای ساختار     بهینه  LDS-

CDMA نمی    محقق  هدف  بنابر این  روش  شود،  یک  این 

الگوریتم   مانند تکراری در سطح چیپ  بهینه  سازی زیر آشکار   

 .  [3]،   به کار گرفته می شود   SPA199  [10]معروف   

لگوریتم پیاده  سازی ا SPA ا تبادل پیغاج    ر  ب هایی بین گره کارب

و چیپ محقق می شود. لگاریتم نسبت درست نمایی 200 پیغامی  

 
194 Rank 
195 Under determined equation 
196 Iterative 
197 Soft Input Soft Output 

kx  به  گره چیپ  ارسال می شود، به صور   n که از گره کاربر 

شودش زیر تعری  می   

   (7                                 )
,

( ) ,

( 1)
log

( 1)k

ext n

k

n x ext n

k

P x

P x


= +
=

= −
L  

اج به گره کاربر  nپیغامی که از گره چیپ نمایی  لگاریتم نسبت درست 

kx شودش شود، به صور  زیر تعری  مییرسال ما 

 (8   )                        

[ ]

[ ]

, [ ]

( ) , [ ]

[ ] ,

: 1

[ ] ,

: 1

( 1 , \ )
log

( 1 , \ )

( | ) ( )

log
( | ) ( )

k

n
nk

n
nk

ext n n

k n k

n x ext n n

k n k

n ext n

n l

l kx x

n ext n

n l

l kx x

p x y x

p x y x

p y p x

p y p x

→

=

=−

= +
= =

= −

 

 

x
L

x

x

x

 

SPAطبق   ش داریم     

(9) 
( )k k

k

n x

m

m x

n

L L



→=   

 ( داریمش 7با توجه به رابطه )

 (10 ) ,

,

1/2
( )

1

k

k k

k

n xk
n x

ext n

k n k
n xk

x L
x Le

p x e
x L

e






= = 

+

  

شودش ( به صور  زیر ساده می 8رابطه )   

[ ]

[ ]

[ ] [ ] 2

2
\: 1

[ ] [ ] 2

2
\: 1

1
exp( | | )

2 1

1
exp( | | )

2 1

x

x

x

x

k

k

kn k
nk

k

n k
nk

n x

n xk

n T n

n
n xl kx

n xk

n T n

n
n xkl kx

L

x L
e

y h
x L

e
Ln

x L
e

y h
x L

e

→



=



=−

=

− −
 +

− −
 +

 

 

 

    (11 )  

198 Maximum a posteriori probability 
199 Sum product algorithm 
200 Log likelihood ratio 
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kx  به صور  زیر محاسبه   مقادیر احتمال پسین   نهایی برای  

شودش می   

   (12    )              

( ) ,
k

k

k n x

n

L x L k = 1,...,K→



=   

شودش سمبل ارسالی با استفاده از رابطه زیر تخمین زده می   

(13        )       

( ) 0 1
; 1,...,

( ) 0 1

k k

k k

L x x
k K

L x x

  = +
 =

  = − 

 IDMA ساختار  .3

A.  مدل سازیIDMA 

 ( گیرنده   ( 2شکل  و  فرستنده  ساختار  IDMA     نشان را 

ک سیستم مخابراتی با  دهد. ی می  K کاربر در نظر گرفته که    

کنند. در قسمت  زمان ارسال می های خود را به طور هم داده 

nفرستنده   کاربر     اطتعاتی  بیت  امین  k صور    که      به 

ا     نشان داده می شود،  بر اسا  کد ب k,nd 1, 1 n 1,..., N= − + =

کد  کم  اطتعا     شود. می گذاری  نرخ  بیت  دنباله  عبارتی  به 

dk  ورودی   1, 1− +   در یک دنباله کد گسترش دهنده   شامل  

طول    به  S شود. حال دنباله کد  ضرب می    C   ایجاد شده استش   

  که   k, jC , j 1, 2, ..., P= P=NS  طول دنباله کد ،C  است. سپس  

ا اینترلیورهای مختل  تصادفی به طول  دنباله کد  ها ب P که    

ینترلیور جداگانه  یو  ای اختصاص می به هر کاربر، ا ینترل یابد، ا

  ساخته   k, jx , j 1, ..., P= ارسالی   سیگنال  حال  می شوند. 

سپس  می  اینترلیور شود.  کانال    ها خروجی  ضرایب  و  در 

  ها کاربر   همه خروجی  شوند و  می ضرب  ها  ضرایب دامنه کاربر 

گوسی  با نویز سفید  حافظه  شوند و به کانال بی با هم جم  می 

می شونده  جم   در چیپ  فرستاده  دریافتی  سیگنال  شوند.  j  

 به صور  زیر استش 

(14)                                       , , ,
1

K

j k j k j k j j
k

r A h x n
=

= + 

 
201 Turbo processor 

jn    واریانس و  صفر  میانگین  با  گوسی  سفید  2نویز  0

2
ch

N
  و  =

  k, jx 1=   وk, jh  ضریب کانال برای کاربرk  و چیپj   .اج است
k, jA

 .[6] است jدر چیپ  kدامنه کاربر 

 

 IDMA  [6]ش ساختار فرستنده و گیرنده 2شکل

B.  ی در سطح چی  برای گیرنده تکرارIDMA  کد نشده 

سااز در ساطح  گیرنده اساتفاده شاده در این تکنیک از یک آشاکار

تشاکیل شاده اسات. در قسامت SISO عدد دیکدر   Kچیپ و بانکی از 

طور که همانشاده اسات. اساتفاده   [14] 201گیرنده از پردازشاگر توربو

اینترلیو  دی خروجی های آشاااکارساااازشاااود  ( دیده می2در شاااکل )

باه دیکادمی تکرار فرساااتااده میشاااوناد و  شاااوناد. خروجی کنناده 

گاذرناد تاا برای دور کنناده تکرار و اینترلیور میهاا از یاک کادکننادهدیکاد

کاربره مورد اسااتفاده قرار سااازی چندبعدی پردازش آشااکار  202تکرار

,kگیرناد. هر   jx   یاک متغیر تصاااادفی باا میاانگین,( )k jE x  و واریاانس 

,

2
k jxو    [5]  ها به ترتیب صاافر و یک اسااتاساات که مقدار اولیه آن

 ش  [6]  باشدروابط به صور  زیر می  .[6]

202 Iteration 
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 (15     ) 
,, , k jk j k k j j

k k

A h x n
 



 = +  

k, j های دیگر و مؤلفه مجموع تداخل کاربرj  .اج نویز کانال است 

 (16  )                                      , , ,

1

( ) ( )
K

j k j k j k j

k

E r A h E x
=

=  

 (17     )                                    
,

2 2 2 2 2

, ,

1
j k j

K

r k j k j x ch

k

A h
=

 =  +    

تداخل    Kکه  در صورتی  مرکزی جمله  قضیه حد  از  باشد،  ,kبزرگ  j  

تواند با یک متغیر تصادفی گوسی با میانگین و واریانس زیر تقریب می

 زده شودش

 (18       )                                      , , , ,k j j k j k j k jr A h x = − 

 (19       )                                    
,

2 2 2 2 2

, , ,k j jr k j k j k jA h =  −   

 با توجه به اصل توربوش

(20)

,

, ,

,

, ,

, , ,

2

( 1 | ) ( 1)
( )

( 1 | ) ( 1)

2 ( )
, ,

k j

k j j k j

dem k j

k j j k j

k j k j j k j

P x r P x
x Ln Ln

P x r P x

A h r
k j



= + = +
 = − ==

= − = −

+ − 




 

توجه   )با  شکل  مقادیر  2به   )dem k, j(x ) میدی و اینترلیو  شوند 

dem k, j(c )  شوند.  کننده میشود. سپس این مقادیر وارد دیکدحاصل می

 ها به صور  زیر استش روش دیکد شدن برای بیت اول کاربر 

(21) 

( ) , ,

,1 , ,

1 1, ,

( | )
( )

( | )

S S
k j k j j

rep k k j dem k j

j jk j k j j

P c s r
d Ln s c

P c s r



= =

= +
 = = 

= −
   

کننده که شوند. خروجی دیکدهای دیگر دیکد میهمین ترتیب بیت  به

به صور     ،k,1dبرای داده    ،گیردبرای دور تکرار بعد مورد استفاده قرار می

 شودشزیر محاسبه می

 (22  )                       ( ) ( ), , ,1 ,( )rep k j k j rep k dem k jc s d c =  −  

شوند و به عنوان اطتعا  اولیه به منظور  میسپس این مقادیر اینترلیو  

در  تازه وارد دمدوالتور  ورودی،  بردار  واریانس  و  میانگین  مقادیر  سازی 

  شوند.سطح چیپ می

(23)                                    
, ,

1
( ) tanh( ( ( )))

2
k j rep k jE x x=  

(24)                                                  
,

2 2

,1 ( )
k jx k jE x = − 

C.   برای در سطح چی   تکراری  کانال    IDMAگیرنده  با  نشده  کد 

 مختلط 

باه   IDMAو     LDS-CDMAباه منظور مقاایساااه دو تکنیاک  

تفاو  این  در حضور کانال مختلط پرداختیم.  IDMA بررسی تکنیک

 khحقیقی در این اسااات کاه تنهاا ضااارایاب    IDMAحاالات باا حاالات  

 ش[5]باشند  تند. روابط به صور  زیر میمختلط هس

(25                                                         )Re Im

k k kh h i h= + 

 (26                    )
Re Im( ) ( ) ( ) ( )k k k k

k k

r j h x j i h x j n j= + +  

( )n j 2ی نویز سفید مختلط گوسی با واریانس  نمونه .است 

 (27                 )                  Re Re( ( )) ( ( ( )))k k

k

E r j h E x j=  

(28)                                    Im Im( ( )) ( ( ( )))k k

k

E r j h E x j=  

 (29                       )
2Re Re 2( ( )) ( ) ( ( ))k k

k

Var r j h Var x j= +  

 (۳0                       )
2Im Im 2( ( )) ( ) ( ( ))k k

k

Var r j h Var x j= +  

(31                                    )Re Im( ) ( ( ( )))k k k

k

j h h Var x j =  

(32       )
Re 2 Re

4Im 2 Im Re Im

(Re( ( ))) ( ) ( ( ))

( ) ( ( )) 2 ( ) ( ( ))

k k k

k k k k k

Var h j h Var r j

h Var r j h h j h Var x j

 = +

+  −

 

2 Re( ( )) (Re( ( )))
( ( )) 2

(Re( ( )))

k k k

dem k k

k k

h r j E h j
x j h

Var h j

− 
 =

 (33)        
2Re Re Im ImRe( ( )) ( ) ( ) ( )k k k k k kh j h r j h r j h x j = + −  (34)         

 سازی شبیه نتایج .4

دهنده ها شاش و طول بردار گساترشعداد کاربردر هر دو تکنیک، ت

تعاداد    ،مختلط  LDS-CDMAبااشااااد. در تکنیاک  می برابر باا چهاار

هر کااربر شاااامال    ،مختلط  IDMAهاای هر کااربر یاک و در تکنیاک  بیات

و تعاداد تکرار    1۰۰۰بیات اسااات. تعاداد تکرار مونات کاارلو برابر    1۲۸

داده حساا  اسات،   باشاد. چون عملکرد هر دو تکنیک بهمی  1۰داخلی 

تعداد زیادی بردار احتمال خطا برای متوسااط گیری از  ،نتایج حاصاال
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نتیجه حاصاال، متوسااط    LDS-CDMAداده اساات. البته برای تکنیک 

. همچنین عملکرد  هاای ورودی اساااتتمااج ترکیباا  ممکن بردار داده

ترین و ضاعیفترین کاربر در حالت اثر دور نزدیک و  سایساتم را برای قوی

در هر دو تکنیک در کنترل توان کامل آن کاربر بررساای کردیم.   حالت

ترین کااربر چهاار حاالات وجود اثر دور نزدیاک، نسااابات توان بر نویز قوی

واژه  ترین کاربر بیشااتر اساات.دساای بل از نساابت توان بر نویز ضااعی 
203PPC    در برچساااب نمودار باه معناای حاالتی اسااات کاه کنترل توان

 کامل برقرار است.

 
bE/0ش مقایسه نمودار احتمال خطا بر حسب  1شکل  N  درIDMA  وCDMA-LDS  

 
  LDS-CDMA و  IDMAش مقایسه نمودار احتمال خطا بر حسب تکرار در  2شکل 

 

 
203 Perfect power control 

bE/0نمودار احتمال خطا بر حسکب ش  3شاکل N  در تکنیکIDMA  در حالت اثر دور-

 زدیک برای کاربر با بیشترین توان و حالت کنترل توان کامل آن کاربرن

 
bE/0نمودار احتمال خطا بر حسکب  ش 4شاکل  N  در تکنیکIDMA  در حالت اثر دور-

 توان و حالت کنترل توان کامل آن کاربر کمترینزدیک برای کاربر با ن

 
bE/0نمودار احتمال خطا بر حسکب   ش5شاکل  N  در تکنیکCDMA-LDS   در حالت اثر

 توان و حالت کنترل توان کامل آن کاربر بیشتریننزدیک برای کاربر با -دور

  
bE/0دار احتمال خطا بر حسب  نموش 6شکل  N  در تکنیکCDMA-LDS   در حالت اثر

 توان و حالت کنترل توان کامل آن کاربر کمترین نزدیک برای کاربر با-دور
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 گیری نتیجه .5

-LDSبهتر از   IDMAشاااود تکنیاک طور کاه متحظاه میهماان

CDMA  کناد. این بهبود عملکرد هم در حاالات کنترل توان  عمال می

کامل و هم در حالت وجود اثر دور نزدیک برقرار اساات. نمودار احتمال 

تکرار و در تکنیک  7بعد از   IDMAخطا بر حساااب تکرار در تکنیک 

LDS-CDMA    شود. عملکرد هر دو تکنیک تکرار همگرا می 4بعد از

به این معنی که عملکرد کاربرها    ؛اسات  نسابت به اثر دور نزدیک مقاوج

کناد و  کنترل توان کاامال تفااو  چنادانی نمیو  در حاالات اثر دور نزدیاک  

با کیفیت توانند سایگنال هم میاز ایساتگاه پایه   دوردر فاصاله  کاربران 

 شود.زیت بزرگی محسوب میدریافت کنند و این م خوبی
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Abstract— With the expansion of 5G networks, the use of the 

Internet of Things (IoT) is increasing. 5G meets the needs of many 

IoT applications by providing massive connectivity, security and very 

low latency. However, 5G has limitations in real-time data 

exchange. These limitations give rise to the sixth generation of 

mobile communications (6G) which has higher network capacity, 

less latency and faster data transmission than 5G networks. To 

explain the impact of 6G on the development of IoT usage, in this 

article, we first describe the current IoT applications and then the 

features of 6G. The following describes the applications and of 6G in 

the Internet of Things development. 

Keywords—Internet of Things, IoT, 5G, 6G. 

1.  INTRODUCTION  

With the increasing development of wireless 
networks, we need to be able to access information 
anywhere and anytime and be able to share our 
information. The Internet of Things (IoT) is becoming a 
very important part of our lives. The pervasiveness of the 
Internet of Things requires increased capacity, improved 
data rates, reduced latency, and improved data security 
during transmission. These are the features that are 
intended for the sixth generation (6G) wireless 
communications. Although the development of the fifth 
generation (5G) has only just begun in the world, studies 
on 6G have been underway for some time. 

It is estimated that there will be more than 30 billion 
IoT devices in the world by 2025 [1]. Therefore, current 
and next generation networks should be able to support 
a large number of IoT devices that are intelligently 
connected [2], [3]. Existing wireless technologies may 
lose their performance in the face of such a large number 
of devices and their simultaneous access to the network. 

This shows the importance of redesigning and improving 
existing networks [4]. 

In ordinary wireless communication networks, there 
are mainly human communications, while in IoT 
networks, there are also machine-to-machine 
communications [5]. IoT networks must be able to 
provide wireless access to a large number of users or 
machines. This issue has two important challenges: 
increasing the access collision probability and complex 
resource management. In the event of an access 
collision, radio access methods are re-used, although this 
increases the transmission latency and reduces the 
quality of service (QoS). Increasing numbers of users and 
machines create problems in wireless resources 
management, including problems in scheduling and 
power control in wireless channel and inter-user 
interference [6]. On the other hand, IoT networks must 
be able to provide services to heterogeneous users or 
devices. There may be a variety of wireless devices in IoT 
networks with different QoS requirements and 
preferences. 

A higher stage in the development of the Internet of 
Things is the perception through the Internet (Perception 
Internet). This means an intelligent network that has 
sensors that can exchange data through various 
networks such as tactile internet and visual internet. The 
6G network provides perception Internet, which is 
different from traditional networks. Different intelligent 
subjects that have the learning ability can feed back and 
control the information gained through perception to 
gain the corresponding experience. This is a new 
generation of information technology that combines a 
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control system and a computer system. In fact, 6G can 
turn traditional IoT into AIoT (AI + IoT) [7]. 

The continuation of this article is set as follows. 
Section 2 refers to IoT applications, the characteristics of 
the sixth generation of mobile communication are briefly 
described in section 3. Section 4 addresses the 6G impact 
on IoT development. Finally, in the section 5, the 
conclusion is stated. 

2.  IOT APPLICATIONS 

With attention to recent advances in pervasive 
computing, there are now countless IoT applications 
diverse for many different environments that are 
expected to enhance and improve the quality of daily life 
for the end-user community. The variety of these 
applications means that there is no one-size-fits-all 
solution, as each of these applications has different 
characteristics and can be broadly categorized into a 
number of different contexts. A number of these 
applications are discussed below, focusing on the 
differences in needs between program domains [8]: 

1) Smart Home: 

A smart home is where devices are connected to the 
Internet and can make independent decisions based on 
information received from sensors, thus improving the 
personal lives of end users by making home control 
easier. It is expected that smart home devices and 
systems to interact regularly with their living 
environment including all Internet-connected smart 
devices and home appliances, and external environment 
such as smart grid entities [9]. From the IoT perspective, 
the smart home is one of the main areas of application 
and there are several applications that have been 
proposed [10]. ZigBee, based on IEEE 802.15.4, is the 
most popular standard used in the smart home domain. 

2) Intelligent Transportation Systems (ITSs) 

ITSs are used to ensure efficient monitoring and 
control of the transportation network [11], [12]. ITS is 
designed to use the following network components 
including vehicle subsystems (such as GPS, RFID, on 
board unit (OBU) and communications), ITS monitoring 
unit, station subsystems (such as roadside equipment) 
and security subsystems to ensure guarantee of 
reliability, availability, efficiency and safety of the 
transport network. Regulators are working on 
improvements that make vehicle-to-vehicle 

communications possible for future use of the Internet 
of Things. 

3) Smart City  

There are several applications that work to improve 
and enhance the quality and lifestyle of city dwellers by 
gathering information about their needs [13], [14]. These 
applications enable the connection of intelligent 
technologies to ensure that the basic services required 
by the residents are provided, including transportation, 
health, homes and buildings, traffic congestion (vehicle-
to-vehicle communication) and waste management 
system, etc. [15]. Like smart homes, communication 
devices in these applications must consume little energy, 
but can also be deployed over very large areas, on the 
other hand, they need much longer communication 
range than devices in smart homes. Typically, 
communication requirements can be considered similar 
to those of a smart home. 

4) Industrial  

In the Industrial IoT (IIoT) (especially in process 
monitoring and control), data reliability should be high, 
while in smart cities and smart homes this level of 
reliability is not required [16]. In industrial environments, 
due to high time constraints, low latency and jitter, 
wireless communication data is usually deterministic 
[17]. Two of the most important issues that have 
hindered the implementation of the IIoT are the inability 
of low-power wireless networks to meet the 
requirements of high reliability and low power 
consumption, as well as the incompatibility of the IP 
protocol stack for end-to-end communications 
compatible with constrained leaf devices [18]. In 
addition, unlike other application domains, the industrial 
domain is known for proprietary solutions that limit 
interoperability, while the other applications domains 
are usually more open and use standard protocols more 
widely. However, the ISE100.11a and WirelessHART 
standards, which are based on IEEE802.15.4, are 
specifically designed for industrial applications. 

5) Smart Healthcare  

The Internet of Things is expected to have a major 
impact on the medical and healthcare system. Recent 
developments in the wearable field have created an 
opportunity for connected healthcare, with advanced 
sensor devices connected to patients and medical data 
and vital signs such as blood pressure, body 
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temperature, cholesterol levels, heart rate, Etc. are 
collected from the patient. In this way, without 
significant human involvement, diagnosing conditions 
[19], tracking progress and showing abnormalities is 
done directly to the health care provider. This simplifies 
the process of collecting patient data and providing an 
innumerable amount of data that can be used to 
advanced scientific studies in the treatment of diseases, 
diagnosis, and so on [20]. 

As mentioned, the features of these applications are 
different, so the standard for these applications should 
cover this diversity. However, IoT includes a diverse set 
of applications with different needs. On the one hand, 
there are applications that tolerate latency, but 
applications such as closed loop control require low 
latency of 1 to 10 milliseconds and high reliability. This 
leads to an ecosystem with heterogeneous devices and 
technologies. Also, regardless of the amount of data or 
data latency, different applications require different 
reporting intervals. For industrial applications or home 
alarms, updates may be very fast, every few seconds. 
Whereas, smart city applications may need daily 
updates. 

3. CHARACTERISTICS OF 6G 

Numerous research studies on 6G have been or are 
ongoing [21], [22], [23], [24], [25] and [26]. For example, 
practical implementation, multiple access, air interface 
and data center for 6G communications are presented in 
[27], [28] and [29]. With the advent of 6G in 2030, 
creating a fully digital, intelligent, and data-driven 
information society is possible with almost 
instantaneous and unlimited wireless connectivity [30]. 
6G will allow to connect everything, provide full wireless 
coverage, and all functions such as measurement, 
communication, computing, storage, control, 
positioning, radar, navigation and imaging to fully 
support vertical applications [31]. 6G will be an 
intelligent systems with human-like intelligence and 
awareness. 6G has both human-centric and machine-
centric features, and supports several ways to 
communicate and interact with smart terminals. [31]. 

6G supports high-precision holographic 
communications for tactile applications, so it includes 
both IoT and mobile Internet [32], [33]. The sixth 
generation processes large amounts of real-time data 
with very high throughput and low latency. In addition, 

6G wireless networks support high definition movies 
such as SHD and EHD. 6G will have very little latency for 
the industrial Internet [32]. 6G consumes very low power 
and can be used on the Internet for Nano Things and 
healthcare applications. 6G will expand range of human 
activity in everywhere such as sea and space. 6G can be 
used in transportation systems such as high-speed trains 
and aircraft. 6G can improve 5G applications such as 
autonomous vehicles and the Internet of Things.  6G has 
other uses including further enhanced mobile 
broadband, ultra-massive machine type 

communications, enhanced ultra-reliable and 

low-latency communications, long-
distance and high mobility 
communications and ultra-low power 
communications [31]. 

Various parameters such as energy spectrum and 
efficiency, peak data rate, user experience data rate, 
area traffic capacity, connection density, latency and 
mobility are considered in the evaluation of 6G wireless 
networks [34]. A minimum peak data rate is 1 Tb/s, which 
is expected to reach up to 10 Tb/s. These are 100 to 1000 
times more than that of 5G, respectively [35]. A user-
experienced data rate of 100 Mb/s in 5G, this value is 
improved 10 times in 6G and it is expected to reach 10 
Gb/s for some cases. 6G has low latency (10-100 µs) for 
high mobility systems such as high speed trains and 
airplanes. The connectivity density will reach up to 107 

devices/km2 and area traffic capacity will reach up to 1 
Gb/s/m2 in 6G, which are several times those of 5G. The 
spectrum efficiency in 6G is 5-10 times and the energy 
efficiency is 10 to 100 times 5G. 6G offers higher 
capabilities for various scenarios and applications of the 
intelligent information society [31]. 

4. 6G  EFFECTS ON DEVELOPMENT OF IOT 

The 6G architecture consists of integrated space and 
terrestrial networks infrastructure as well as intelligent 
systems. 6G infrastructure includes satellites, drones, 
and ground-based systems that allow applications that 
require real-time network traffic to provide mobile 
services in any location. Using 6G intelligence and 
combining it with artificial intelligence can provide an 
optimal communication environment for heterogeneous 
IoT devices. 6G significantly and beyond what is possible 
in existing networks and technologies, expands IoT. A 
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large number of IoT devices can be able to exchange data 
at high speeds and low latency without spatial limitation 
using 6G technology [36]. In this section, the potential 
applications of 6G in the field of IoT are introduced.  

1) Holographic Communication 

Extended reality (XR) services including augmented 
reality (AR), mixed reality (MR), and virtual reality (VR) 
are very important features of 6G communication 
systems. All of these features use 3D objects and artificial 
intelligence as key driving elements. In addition to 
providing the perceptual needs of computing, cognition, 
storage, the human senses, and physiology, 6G provides 
a truly ubiquitous AR / MR / VR experience by integrating 
co-design and high-quality 6G wireless connectivity [25]. 
VR is a 3D computer simulation in which computer 
technologies use headsets to create realistic senses and 
replicate a real environment or create an imaginary 
world. A complete virtual reality engages all five senses, 
touching, smelling, tasting, seeing and hearing. AR is a 
live view of the real world that combines real world 
elements with audio, video, visual sensor data and the 
Global Positioning System (GPS). It uses existing reality 
and adds data to it by using some kind of devices. MR 
combines the real world and the virtual world to create 
new visuals for real-time interaction. MR is sometimes 
called hybrid reality. An important feature of MR is that 
artificial content and the real world can coexist. XR refers 
to all the combined real and virtual environments and 
human-machine interactions produced by computer and 
wearable technology. This includes all descriptive forms 
such as AR, VR and MR and combines AR, VR and MR 
under one term. The high-data-rate, low-latency, and 
highly reliable wireless connectivity in the 6G system is 
critical to a true XR experience [37]. 

2) Industrial Automation  

6G mobile communications, along with automated 
control techniques, are expected to revolutionize the 
industry. For instance, in Industry 4.0, industrial 
automation programs require a delay of 0.1 milliseconds 
with a reliability of 1-10 nano to disperse control 
commands. For example, drive control using closed-loop 
control must be updated at the sub-millisecond rate and 
received at a very low data loss rate [38]. Also, unlike 
existing 5G uRLLC (Ultra Reliable Low Latency 
Communications) services, industrial automation 
requires a delay jitter of less than 1 microsecond to 
maintain system stability. The delay jitter is a new 

performance metric in 6G, which requires a network that 
delivers packets in a very precise and almost equal time 
interval without varied inter-packet latency [39]. In 
addition, very precise positioning is required to control 
the movement of the robots. To monitor and collect the 
data produced in the production process to control the 
closed loop of industrial automation, a large number of 
sensors are required for deployment in 3D environment. 
Finally, network security and data privacy are critical to 
the performance of autonomous systems [40]. 

3) Security and Privacy  

Various aspects of security and privacy should be 
considered in IoT applications. The real identity of the IoT 
user must be well protected from public view, but if 
necessary, it must be traceable by the authorities while 
maintaining privacy. In addition, forward and backward 
security must be supported to effectively deploy IoT 
applications [41]. 5G does not support information 
security and privacy, while security and privacy issues are 
considered in the 6G. 

4) Wireless Brain-Computer 

A new way to communicate and control without the 

use of the human nerve system is brain-computer 

interface (BCI) technologies. Advances in mobile 

communication technologies have led to the creation of 

wireless BCI. BCI is commonly used for patients who are 

unable to control their bodies. However, wireless BCI has 

revolutionized interfaces for a variety of uses. 5G is 

limited due to data speed and delay in supporting BCI 

wireless. 6G will support wireless BCI technology with 

better networks and spectrum. These 6G features can be 

used on a variety of wearable devices and head-up 

displays [36]. 
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To support these services, 6G aims to increase its 

capability by 10 to 100 times compared to 5G, for 

example, a fast connection with a maximum data rate of 

more than 1 Tbps. Key performance Indicators (KPIs) are 

summarized in Table I [26], [31], [39], [42]. We can see 

that the 6G new services support have performance 

indicators much higher than 5G. New KPIs, such as delay 

jitter and security, have been introduced to provide 

delay-sensitive and reliable services. Also, 6G should 

support more accurate positioning and higher 

connection density [40]. 

5. CONCLUSION 

The current expectation and future evolution of the 
Internet of Things gives users hope for new services and 
enhanced quality of experience (QOE). This is also very 
challenging due to the limited network resources, 
because it must be ensured that the requirements for 
the widespread deployment of machine-type 
communication (MTC) applications are met everywhere. 
6G is expected to be able to support various new and 
unknown IoT services in the future.  

In this paper, firstly, various applications of IoT are 
introduced such as smart home, city, healthcare, 
industry and intelligent transport systems. In the 
following, the characteristics of 6G were expressed 
including full intelligence, high data rates, low latency 
and high bandwidth. Then, the effect of 6G on the 
development of IoT is expressed. Important features of 
6G that affect IoT are holographic communications and 
industrial automation, which are 10 to 100 times higher 
than 5G. On the other hand, 6G pays attention to security 
and privacy, which is not considered in 5G. However, 

there are many research challenges in IoT networks. 
Although a number of current IoT issues will be 
addressed with the introduction of 6G, more efforts are 
needed to meet 6G and IoT-based applications to meet 
their changing needs. 
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   با استخراج نقاط کلیدی و تطابق منیفلد ها انسان ت ورزشیابازشناسی حرک
 1کاظم محمدیان دینور 

 صنعتی سهند دانشکده مهندسی برق، دانشگاه 1

 ، ایران بریزت
 kmd1372@gmail.com 

   2نژاد  محسین ابراهی
 صنعتی سهند ،دانشگاه  برقدانشکده مهندسی 2

 ، ایران بریزت
 ebrahimnezhad@sut.ac.ir 

س  شرفتیپ    —چکیده  تم یالگور  ، یتالیجید  یها  ستمیروزافزون 

ما    ی عصب  یشبکه ها  یریادگیو    یهوش مصنوع   وتر،یکامپ  یینایب  یها

 یبرا  شتریانسان با دقت باال و سرعت ب  یحرکت  ی را قادر به اخذ داده ها

داده    ی   ندهیکنند. با توجه به رشد فزا ی م یسنتز حرکت در علوج ورزش

 ک یداده ها به    نیا  یو طبقه بند  ریتفس  ودکار،خ  یاب یباز  ؛یحرکت  یها

 ق یعم  ی مقاله به کمک شبکه عصب  نیدر ا  شده است.  ل یمهم تبد  قیتحق

 وسته یپ   یو قسمت ها  ینگاشت حرارت  یبدن را با روش ها  یدینقاط کل

کاستن   یرا برا  آنالیز مؤلفه ای اصلینگاشت  در ادامه،    .میکن  یاستخراج م

  ی داده ها  ی بر روسپس    . میکن  ی شده اعمال م  جاد یا  یدی ابعاد نقاط کل

 میتنظ  یشبکه عصبرگرسیون مبتنی بر  توسط    یمنحن  کی  ،فلدیهر من

.  می کن  ی حرکت استفاده م  ییشناسا  یها برا  یکرده و از اختتف منحن

دهد    یکند و نشان م  یم   دیی چارچوب ما را ت    یربخشاث  ، یتجرب  جینتا

  فلد یمن  یریادگی   استخراج نقاط کلیدی بوسیله شبکه عصبی عمیق و   که

 کننده است.   دواریام یانسان یها تیفعال یی کار شناسا یبرا

یادگیری عمیق، منیفلد، نگاشت حرارتی، قسمت های    —واژه  کلید

 پیوسته، کاهش ابعاد، تنظیم منحنی  

 مقدمه   .1

اخاذ حرکات باا اساااتفااده از   یداده هاا  دیاتول  یبرا  یاریابسااا  یروش هاا

  کداج وجود دارد که هر   ینور  ای  یساایمغناط  ،یکیمکان  یها  سااتمیساا

 نیآخر یبررسااا  ینقاط قو  و ضاااع  خاص خود هساااتند. برا  یدارا

[  3،4به   یورزشااا  یاخذ حرک ها ی نهیدر زم  یعلم  یها شااارفتیپ 

از بمیکن  یمراجعاه م اخاذ حرکات،   یداده هاا  دیاولت  یروش هاا  نی. 

  ر یبخاطر عدج تداخل در حرکا ، تاث  یینایبر ب یمبتن  یها ساااتمیسااا

و ارزان بودن مورد توجه قرار گرفته   یساایمغناط  یها  دانینگرفتن از م

 رییهمچون تغ  ییچالش ها زین  یینایبر ب  یمبتن  یها  سااتمی. اما ساااند

 یرا دارند. برا واردم  گریو د  نیحرکت دورب  ،ینور، انساداد، خود انساداد

  ت یفعال لیو تحل  هیتجز نهیدر زم  یعلم  یها شاارفتیپ  نیآخر یبررساا

- 5به  توان   یآن م  یچالش ها یو بررسا  یینایبر ب یمبتن  یانساان  یها

حاالات انساااان باه طور   نیتخم  یهاا  کردیرو  کرد.  [ مراجعاه23،  20،  9

 کردینفره. رو  نیشوندش تک نفره و چند  یجدا م یمعمول به دو دسته کل

بر   یو مبتن  میمساااتق  ونیبر رگرسااا  یتاک نفره باه دو گروه مبتن  یهاا

به دو   زینفره ن  نیچند  یها کردیشاود. رو  یم  میتقسا   ینگاشات حرارت

  ی حالت دو بعد  نیشوند. تخم یم جدا نییبه باال و باال به پا  نییگروه پا

باشااد.    یبدن م  کیآناتوم یدیکردن نقاط کل  دایپ  ی انسااان، مساائله

کردن مکان    دایحالت انسااان به صااور  گسااترده معطوف به پ  نیتخم

  ی گفتاه م زیبادن ن  یدیانقااط کلباه آن بااشاااد کاه   یخااص بادن م  یاجزا

  یی نایب  یاخذ شاااده در کاربرد ها  یداده ها  شاااتریب  [.12-10  شاااود

هسااتند، اما بعد    ییباال  ییابعاد فضااا  یحوزه ها دارا  گرید  ایو   وتریامپک

تر به   نییبا ابعاد پا  ییتوان آنها را در فضااا  یاساات و م  نییآنها پا  یخات

 ینمود. روش هاا  هیااطتعاا  از دسااات برود، تعب  نیکاه کمتر  یگوناه ا

 یدسااته از داده ها هسااتند. برا نیا  ییبه دنبال بازنما فلدیمن  یریادگی

- 1،  17-13باه  توان    یآن م  یو کااربردهاا  فلادیمن  یریادگیا  یمرور کل

 کرد. [ مراجعه2

 پیشین  های کار بر مروری  .2

 یندی، فرآحالت به طور ختصااه نیتخم  ایحالت بدن انسااان   نیتخم

با گذشات    یسانساور ورود طریق اسات که در آن سااختار اجزاء بدن از

حرکات   لیاتحلباه آن  کاه اصاااطتحااً    زناد  یم  نیتخمرا  زماان حاالات هاا  

  ی اخذ حرکت به نشااانگرها   یها سااتمیشااود. ساا  یانسااان گفته م

 نید. اندار اجیاحت اند  بدن متصاال شااده یرو که( یساای)الکترومغناط

از  یاریدارندش مزاحم و گران هساتند. بسا  یها دو مشاکل اسااسا  ساتمیسا

نظاار  و تعاامال انساااان و    ناهیدر زم  ژهیباه و  ،یکااربرد  یبرنااماه هاا

  ی ها ساتمید. سانبر  یکه بدون نشاانگر باشاد بهره م  ی، از راه حلوتریکامپ

ها به عنوان سانساور،   نیاز دورب فادهبا اسات  یینایبر ب یاخذ حرکت مبتن

موضوع   نیا گذشته  انیدارند. در طول سال  یراه حل  نیدر ارائه چن یسع

قرار گرفته اسات و همچنان  قا یتحق  یاز شااخه ها یاریمورد توجه بسا

 [19-18،  12-3باشد.    یمفعال   یقاتیحوزه تحق کی
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اسات.  یاز آزاد  ییدرجه باال  یاسات که دارا  یبدن انساان جسام مفصال

محدود    یحرکت  نیکند و چن یحرکت م یسه بعد  یاین در دنبدن انسا

 یشااود تا ورود  یها افکنش م که توسااط لنز بدن اساات  کینامیبه د

.  ردیشااکل بگ  میکن  یضاابط م  مانیها نیدورب قیرا که از طر یدارید

  ی ها  تیاز فعال یاریبسا  ،یبند کرهیپ   یبودن فضاا  یرغم چند بعد  یعل

  ی . شاکل شابح انساانردیگ  یقرار م  نییابعاد پا  فلدیانساان در من یحرکت

 اسات  ایشاکل پو کیاز  یژسات نمونه ا کیانجاج   ایدر حال قدج زدن 

 نی. ادیاب  یشااکل م رییزمان تغ یبر اسااا  عمل انجاج شااده در طکه 

  ی زمان  یها  تیدودو مح  یبدن  یها  تیشااکل ها توسااط محدود رییتغ

در  شکل های    نیچن  فلدیشوند. من  یاز عمل انجاج شده محدود م  یناشا

خورده و خود متقاط    چیپ   ،باال اریتواند با ابعاد بساا  یم یدارید  یفضااا

 [6باشد.  

و   یرخطیغ  عتیدر طب  تیفعال  یها فلدیاسات که من  نیا یچالش اصال

، مدل  منیفلد بودن یرخطیغ  لیخورده هسااتند. به دل چیبه هم پ  یحت

 لیو تحل  هیو تجز ،یاصااال  یمولفه ها لیو تحل هیمانند تجز یخط  یها

 نی. از اساتندین  یاسااسا  فلدیمن  یقادر به کشا  سااختارها یگساساته خط

  ژه یو  ی[، نگاشااات ها10   یمحل یخط هیامانناد تعب  ییها کیارو از تکن

  فلد ی[ که قادر به گرفتن من22  کیزومتری[ و نگاشاات ا21   یالپتساا

 .میکن  یهستند استفاده م  یخط ریغ   یها

 پیشنهادی روش  .3

نمودار بلوکی چارچوب مبتنی بر منیفلد ما را  نشان می دهد.    1شکل  

چارچوب پیشنهادی شامل دو مرحلهش آموزش و ارزیابی است. در مرحله 

آموزش، ابتدا نقاط کلیدی بدن انسان در هر فریم حرکتی استخراج می  

طول در  کلیدی  نقاط  مختصا   و  شوند.    شود  می  ثبت  حرکت  زمان 

سپس، تغییر مختصا  نقاط کلیدی در فریم های متوالی در ابعاد باال به  

حرکتی   رفتارهای  برای  شود.  می  نگاشت  پایین  ابعاد  با  منیفلد  یک 

های جداگانه تشکیل می شود. در  مختل  موجود در پایگاه داده منیفلد

شده   تشکیل  نامعلوج  حرکت  منیفلد  ارزیابی،  های مرحله  منیفلد  با  و 

پاسخ  عنوان  به  موجود  منیفلد  نزدیکترین  تا  شود  مقایسه می  موجود 

 مسئله انتخاب شود.     

 

 بلوک دیاگراج روش پیشنهادی :1شکل 

 کلیدی  نقاط استخراج   .1-3

را با استفاده از شبکه   وستهیپ   یو قسمت ها  یروش نگاشت حرارت  ما

بدن   یدیاستخراج نقاط کل  ی( برا[OpenPose    10)  قیعم  یعصب

حرکت   کی  ی. برام یاعمال کرد  میکه ساخته بود  ر یداده تصاو  گاه یپا  یرو

 رهیخخ سیماتر  کیدر    یرا به صور  سطر   میهر فر  ی دیخاص نقاط کل

  ی م  م یهر فر یبعد برا 24طول و عرض که  قدارمفصل با م 12)  میکرد

تصویری از پایگاه داده آورده شده است. همچنین در   2در شکل  شود(.  

با رنگ   فردقسمت پیوسته روی    4  نقشه حرارتی و در شکل  3  شکل

 سبز آورده ایم. 
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 ر یتصاو  گاهیاز پا ر ینمونه تصو :2 شکل

 
نقشه حرارتی صور . در این تصویر ما ارائه دوبعدی از موقعیت پیکسلی  :3شکل 

 عضو را حد  می زنیم. 

 

ت. بردار غالب دو بعدی از گردن تا ران قسمت پیوسته گردن تا ران راس :4شکل  

  راست با رنگ سبز نشان داده شده است.  

 حرکت منیفلد  یادگیری  .2-3

غیر خطی   ابعاد  از یک چارچوب کاهش  ما  کار،  این  نگاشت   ماننددر 

که در مرحله قبل ایزمتریک برای استخراج منیفلد خاتی نقاط کلیدی  

کنیم.    ه، ایجاد شد می  ا اعمال  برچسب کت  نجایدر  اطتعا   از  ما   ،

به طور جداگانه و به صور    تیهر کت  فعال یو برا میکن ی استفاده م

 . م یساز یرا م  دهافلینظار ، من

 

 فعالیت های منیفلد شناخت  .3- 3

پا  ی در فضا  فلد یمن  یها  ریمس  سهیبا مقا  تیفعال  یی شناسا تر    ن ییبعد 

  ی ها  فلدیمن نیفاصله ب یریاندازه گ یکار، ما برا نیشود. در ا یانجاج م

  "مقدار متوسط حداقل ها"  یعنیهاسدورف،    ارینوع مع  کیمختل ، از  

 ش میکن ی استفاده م

(3) Dist(M1. M2) = 

1

N
∑min

 
‖M1(i) − M2(i)‖

N

i=1

 

  فلد ینقطه اول من  M1(i)هستند.    سهیتحت مقا   فلدیدو من  M1    ،M2  که

M1  مع آنجا که  از  بنابرا  اری است.  است،  دار  اندازه   نیهاسدورف جهت 

 شودش  یاز تقارن اصتز م نانیاطم یفاصله برا یریگ

(4) D(M1. M2) = Dist(M1. M2) + Dist(M2. M1) 

ا  ریبه شرز ز  تیفعال  یی فاصله، روش شناسا   یریاندازه گ  ن یبر اسا  

خود در هر کت    فلد یساخت من  یابتدا برا  تیاست. بخش تست فعال

تازه    فلد یمن  نیشود. ا  ی نگاشت م  فلدیمن  یشناخته شده در فضا  تیفعال

 سهی شناخته شده مقا  تیهر کت  فعال  یها  فلدیساخته شده سپس با من

 شود.  یم

 نتایج   .4

  ی م  یابیاخود را ارز  فلادیبر من  یچاارچوب مبتن  ییبخش، کاارا  نیدر ا

 میتقسااا  شیمجموعه داده را به مجموعه آموزش و مجموعه آزما  .میکن

را   یتیفعاال  یهاا  شیآزماا  هیااز کل  یهاا  دو مجموعاه بخش  هر  .میکن  یم

  دهند.   یکه توساط همه شارکت کنندگان انجاج شاده اسات، پوشاش م

از مجموعاه آموزش    آن  مربوطاه  یهاا  و پاارامتر  تیافعاال  یهاا  فلادیمن

 نتایج بدست آمده در زیر آورده شده است.  شوند. یآموخته م

 ال ( تخمین بعد خاتی منیفلد

وجود   یانسااان  تیفعال  یبرای  نییبعد پا  فلدیمن  یاز آنجا که ساااختار ها

کار، از  نی. در امیبزن  نیها را تخم فلدیمن  یدارد، مهم است که ابعاد خات

  ی برآورد اسااتفاده م  ی[ برا24شااده در   شاانهادیپ   ماندهیباق  انسیوار

 ششده است  یتعرصور   نیبه ا  ماندهیباق  انسی. وارمیکن

(5) 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝑅2(𝐷𝐼 . 𝐷𝑀) 

𝐷𝐼   و  𝐷𝑀  اقل  ی ها  س یماتر  بیبه ترت و    یورود  یدر فضا  ی دسیفاصله 

کم    هیتعب  یفضا بعد  در    یخط   یهمبستگ  بیضر  𝑅و    ندتهسشده 

پوشش را    𝐷𝑀و     𝐷𝐼  ی ها  یکه تماج ورود(  6)معادله    استاندارد است
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با ابعاد    یورود  ی کمتر باشد، داده ها  ماندهیباق  انس یهرچه وار  داده است.

 شوند.  یداده م   شینما هترب یکم بعد فلدیمن  یباال در فضا

(6) 𝑟 =
𝑆𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑆𝑥𝑥 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦
 

 
𝑆𝑆𝑥𝑥 =∑𝑥2 −

1

𝑛
(∑𝑥)

2

 

 
𝑆𝑆𝑥𝑦 =∑𝑥𝑦 −

1

𝑛
(∑𝑥) (∑𝑦) 

 
𝑆𝑆𝑦𝑦 =∑𝑦2 −

1

𝑛
(∑𝑦)

2

 

 
ایزومپ.  محور طول بعد و    :5  شکل باقی مانده روش کاهش بعد  واریانس 

. هر چه در محور طول به  را نشان می دهدمحور عرض واریانس باقی مانده  

صفر نزدیک می شویم ابعاد کاهش یافته بیشتر می شود و هر چه در محور  

 عرض به یک نزدیکتر می شویم میزان شباهت بیشتر می شود. 

 

  ی از ابعاد فضااا  یرا به عنوان تابع  ماندهیباق  انسیوار  ریمقاد (5)  شااکل

بیش  از   یریجلوگ  یبرا  دهد.  ینشاان م شات زدنم  تیفعال  یبرا  فلدیمن

برآورد  قسامت زانوی منحنی  یبا جساتجو d فلدیمن  ی، ابعاد خاتبرازش

شااود و به طور   یبا کاهش ابعاد متوق  م یشااود که در آن منحن  یم

مختل    یهاا  فلادیمن  یبرا  یابعااد خات  .ابادیا  یکااهش م  یقاابال توجه

باالتر باشاد،    یتوجه داشات که هرچه بعد خات  دیبا متفاو  اسات.  تیفعال

،  نیبنابرا برخوردار اساات. یتر  دهیچیو ساااختار پ  رییاز ابعاد تغ  تیفعال

خودش را  ساااختار  4مشاات زدن در بعد  دهد که   یما نشااان م  جهینت

  یبرا  یز آنجا که ابعاد خاتسارانجاج، ا  .حفظ کرده اسات %98نزدیک به  

در  بیاباه ترت  تیافعاال  یهاا فلادیمختل  متفااو  اسااات، من  یهاا  تیافعاال

 شوند.  یم یخود ساخته و طبقه بند  یبعد خات  یها  فضا

 ب( تاثیر تعداد نزدیکترین همسایگان

 
204 Five-fold cross 

  ی( تعرk)  گانیهمسااا نیکتریچارچوب تعداد نزد  گرید  کلیدیپارامتر 

اسااات که   یهیبد اسااات.  روش های کاهش ابعادشاااده در مرحله اول 

را به   پیوساته  فلدیمن کی اشاتباهکوچک ممکن اسات به   k کی مینیبب

روش کاهش  ،  این صاور در   کند. میتقسا  شاده جدا  یفرع  زیر منیفلد

اسااات    kآنهاا کمتر از   یرا کاه ابعااد خات  ییهاا تعبیاهتواناد    یفقط م  ابعااد

 یخط  یبزرگ ممکن اساات فرض اساااساا  k کیدر مقابل،    کند.  یابیباز

مطاالعاه،   نیهاا، در ا  تیامحادود  نیباا توجاه باه ا  را نقض کناد.  یبودن محل

عملکرد از اعتباار   یابیاارز  یبرا  .میکن  یم  شیآزماا  25تاا    5را از    kماا  

اسات   آن k نیبهتر  یابیارز یبرا .شاود  یاساتفاده م  204متقابل پنج برابر

  ی طبقه بند  نیانگیم 6شکل    د.انبه حداکثر برسرا   یدقت طبقه بند که

  ی نشااان م 25و   20،  15،  10، 5در   kاز    یرا به عنوان تابع  نادرساات

خطا نشاان دهنده انحراف اساتاندارد در پنج برابر اعتبار   یها لهیم  دهد.

همانطور که در شاکل نشاان داده شاده اسات،  .هساتندمتقابل   یسانج

  ی کاهش م k = 5از  یبه طور قابل توجه  نادرسااات  یطبقاه بناد  زانیم

باشد،   10بزرگتر از   kکه    یهنگام رسد. یبه حداقل م  k = 10و در   ابدی

  ی مشاااهده نشااان م نیا  .ابدی  یم شینادرساات افزا یطبقه بند  زانیم

 فلدیساخت من  یبرا  نیبهتر  هیهمسا  نیکترینزد  10دهد که استفاده از  

   مجموعه داده ماست. یبرا  تیفعال  یها

 
چارچوب   ی ( بر عملکرد طبقه بندk) گانی همسا نی کتریتعداد نزد ریت ث  :6شکل 

 فلد یبر من یمبتن

 پ( دقت روش

برای هر     = 10kباا    شیمجموعاه آزماا  دقات  1  جادولدر  سااارانجااج،  

نشان آزمون هست   320آزمایش تصادفی که در مجموع   32حرکت در  

( %73.15)  ها  تیدر کل فعال  صیتشااخ  یدقت کل داده شااده اساات.

را به صااور     تیهر فعال صیاگر عملکرد تشااخ .اساات  درصااد 15/73
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نشااان داده   1  ، همانطور که در جدولمیقرار ده  یجداگانه مورد بررساا

( کمترین %0.625حرکت دفاع با دساات پایین با دقت )شااده اساات،  

( بیشترین دقت را شامل  %0.8125پنجه دست با دقت )  حرکت دقت و

می شاوند. منیفلد دفاع با دسات پایین با منیفلد های حرکت پا معموالً 

 ه ی آن اساتدننشاان ده  مورد  نیا بیشاترین اشاتباه را شاامل می شاود.

  ی مشاابه   یرهایمسا دراشاکال  یدارا  تیساه فعال نیا  یها  دفلیکه من

آنها از  تمیز دادنما در  فلدیبر من  یکه چارچوب مبتن  یهساتند به طور

   مشکل دارد.  گریکدی
همسایگی در روش کاهش ابعاد استفاده  10دقت هر حرکت وقتی که از  :1جدول 

 کردیم 

 دقت حرکت نوع 

 0.7812 حرکت مشت زدن 

 0.6875 حرکت آرنج 

 0.625 حرکت دفاع با دست پایین 

 0.75 حرکت تیغه دست 

 0.8125 حرکت پنجه دست 

 0.7187 حرکت دفاع با دست باال 

 0.75 حرکت ضربه به ساق پا 

 0.7187 حرکت ضربه به ران پا 

 0.75 حرکت ضربه به سر با پا 

 0.7512 حرکت با ک  پا 

 گیری  نتیجه  .5

چاارچوب    کیامقاالاه،    نیدر اکاه در بااال خکر شاااد،    مطاالبیبر اساااا   

روش های  از شبکه عصبی عمیق ورا با استفاده   یانسان  تیشناخت فعال

، یریگ  جاهینت  کیاباه عنوان    .میکردارائاه    منیفلاد  یریادگیابر  مبتنی  

 یرا برا  یخات  پاایین  بعادمنیفلاد   یچاارچوب ماا قاادر اسااات سااااختاارهاا

  کند.   اخذهساتند،    یدوره ا مهین  ای یکه به صاور  دوره ا  ییها  تیفعال

جم    شیتواند در نما  یم  تیکه شاناخت فعال  مادی، نشاان دنیعتوه بر ا

  ی کارها   یبرا  کساب کند. یکننده ا دواریام  جیانجاج شاود و نتا تر  و جور

  فلد یمن نیفاصاله ب یریاندازه گپیاده ساازی روش های    ، هدف ماندهیآ

  وجیمحدود، اکوار  یدسایاقل  یهمگون، فضاا  یدسایقلا  یفضااها همچون 
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در حال    یبزرگ  اریبه شکل بس  IoTها در  هر روزه حجم داده  —چکیده

م  شیافزا رشد  بزرگترباشدی و  زم  ن ی.  در  افزاداده  نیا  نهیچالش    شی ها 

ا  سیسرو  تیفیک  یهاشاخص    ت یفی ک  شیافزا  یبرا   باشد،یم  نهیزم  نی در 

  نیاستفاده نمود که در ا  یگوناگون  یهااز روش   توانی م  سیسرو  یهاشاخص 

  ن یدر ا   یگریمنظور استفاده شده است. اما چالش د  نیبه ا  یساز نهیاز به  مقاله

  ن یا   یاست، برا   نهیزم  نیسرعت پردازش در ا  شیافزاکه    باشد،ی مطرز م  نهیزم

( استفاده خواهد  Map/Reduceاز مدل نگاشت و کاهش )  مقاله  نیامر در ا

  شی فزاسرعت محاسبا  پارامترها را ا  یشد تا بتوان با استفاده از پردازش مواز

  استفاده کرد.    دایدست پ  یزمان پردازش  نیدر کمتر  ریمقاد  نیترنه یبه به  وداد  

و از    بخشدیها را بهبود مداده  لیو تحل   هیطرف سرعت تجز  کیروش از    نیاز ا

هوشمند    یدر شهرها   یبا کاهش محاسبا  باعث کاهش مصرف انرژ  گریطرف د

شد. فاصله  نیا  خواهد  کاهش  دنبال  به    ی هاشرفت یپ  نیآخر  انی م  یمقاله 

شهر هوشمند    یانرژ  تیریمانند مد  یکاربرد  یهابرنامه   ینهیحاصل شده در زم

  دادهنبر کت  یمبتن   IoTفعال    طیمح  کیکاربردها در    نیانداز ادغاج او چشم

 . باشدیم

داده،  اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، تجزیه و تحلیل کتن   —واژه  کلید

 مدیریت انرژی. 

 مقدمه  .1

)فاااوا( هاار روز   یو ارتباطاتاا  یاطتعاتاا  یهااایرشااد شااگرف فناور

بشاار بااه همااراه دارد. حماال و نقاال هوشاامند،  یباارا یاارمغااان تازه

های بااارز در شااهر هوشاامند از نمونه  ااراًیساااختمان هوشاامند و اخ

 .رونادباه شامار می طاهیح انیا

با توجه به گساترش روزافزون محبوبیت و اساتقبال کاربران، شاهروندان 

شاهرهای هوشامند، شاهرهای بسایاری در ساراسار    های مختل  ازو دولت

جهان وجود دارند که درصاادد تبدیل به یک شااهر هوشاامند بوده و به 

اینترنت اشاایا و   های مربوط به آن هسااتند.دنبال توسااعه زیرساااخت

ای اسات که این روزها زیاد به هم وابساتهشاهرهای هوشامند دو واژه به

ال در زمیناه علم و  هاای فعاخورد؛ چرا کاه امروزه شااارکاتگوش می

خواهناد رویاای شاااهر تکنولوژی باا همکااری اپراتورهاای مخاابراتی می

هوشامندی را که تمامی اشایاء و وساایل آن به اینترنت مجهزند و کارها  

  .[2]ند با سرعت بسیاری قابل انجاج خواهد بود، محقق کن

هاای انتقاال و پردازش اطتعاا  و همچنین کااهش مصااارف  یکی از راه

در شهرهای هوشمند استفاده از رایانش لبه و اینترنت اشیا است.   انرژی

با استفاده از مفهوج رایانش ابری به لبه شبکه، آن را برای  لبهمحاسبا  

های کاربردی که نیاز به تعامت  در و ساایر برنامه (IoT) اینترنت اشایاء

شابکه مفهوج یکپارچه  لبهمحاسابا   .  کندآل میزمان واقعی دارند، ایده

شاود تا جایی که ها ایجاد میهای بیرونی جایی که دادهاسات که از لبه

های مشااتری شااود، چه در ابر و چه در مرکز دادهدر نهایت خخیره می

هاای  کااربردهاای مبتنی بر اینترنات اشااایااء داده  .شاااودامتاداد داده می

هاای حجیم برای کنناد. در موارد متعادد، این دادهحجیمی را تولیاد می

رساانند که در این شارایط فرصات عمل  تجزیه و تحلیل خود را به ابر می

برای حل این مشاکل رایانش    .روی آنها ممکن اسات از دسات رفته باشاد

معرفی گردیاد. هادف این فنااوری آن اسااات کاه تاا حاد امکاان محال   لباه

کننده آن نزدیک کند تا از این های تولیدها را به دسااتگاهپردازش داده

کیفیت سارویس بهتری فراهم آید و هم ترافیک هساته شابکه    طریق هم

 به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

 مسئله  تعریف .2

های قابل قبولی را رشاد ساری  جمعیت در شاهرها، خدما  و زیرسااخت

کند تا بتواند نیازهای آن شاااهر را برطرف ساااازد. بنابراین  اقتضاااا می

های هوشامند و  ها، تلفنهایی مثل سانساورها، محرکدرخواسات دساتگاه

، رو به افزایش اسات. عتوه بر IoT... به منظور پیشابرد تجار  به سامت  

ها قابلیت به هم پیوسااتن و ارتباط به یکدیگر از دسااتگاه آن همه این

هاای اینترنات مسااایری باه طریق اینترنات را دارناد. بناابراین تکنولوژی

گساترش  ساازند.سامت ایجاد و اشاتراک راه ارتباطی مشاترک، فراهم می

در ممکن  داده و ساایر تکاملی فناوری اینترنت اشاایاء نقش مهمیکتن

file:///D:/Dropbox/Dropbox/دانشجویان%20ارشد/تیموری/zohreh17345@yahoo.com
mailto:sm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir
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 .[3]  کندازی میشدن شهرهای هوشمند ب

برند که کارایی حوزه شااهرهای هوشاامند از چندین تکنولوژی بهره می

ساااتمت، حمل و نقل، انرژی، آموزش و ... را بهبود ببخشاااند تا باعث  

افزایش ساطح راحتی شاهروندان شاود. این مسائله عتوه بر این که باعث  

شاود، همچنین شاامل کاهش  مشاارکت فعال و اثرگذار شاهروندان می

هاای اخیر کاه بااشاااد. یکی از تکنولوژیزیناه و مصااارف منااب  هم میه

کنند  های شهرهای هوشمند ایفا میپتانسایل زیادی در افزایش سرویس

 .[1] ها استدادهآنالیز کتن

و اینترنت اشاایاء و  داده  کتنحاضاار به تعری  و بررساای اجمالی  مقاله

ی موجود را هااهاا و محادودیاترایاانش ابری پرداختاه، ساااپس چاالش

الیه اسات که در آن  3کند. سااختار مدل ارائه شاده دارای  شاناساایی می

و تولیاد محتوا را دارد، الیاه داده  کتنآوری منااب   الیاه اول وظیفاه جم 

دوج مسئول ارتباط بین سنسورها و تقویت آنها بوده و مدیریت اطتعا  

دهاد؛ و  جااج میان  Hadoopهاا را باا اساااتفااده از معمااری  و پردازش داده

هاای کااربردی و نحوه اساااتفااده از نتاایج و الیاه ساااوج مسااائول برنااماه

ساازی این سایساتم شاامل مراحل مختلفی های تحلیلی اسات. پیادهداده

بنادی، پردازش، ساااازی، طبقاهآوری، یکپاارچاهاسااات کاه تولیاد، جم 

گیرد. براسااا  گیری در مورد اطتعا  را دربر میمحاساابه و تصاامیم

در   ،آوری شاده و معماری سایساتم مورد نظرهای جم ا  و تحلیلاطتع 

های  و حساااگرها از موقعیت  هاها با اساااتفاده از دساااتگاهنهاایت، داده

های  آوری شاااده، محاسااابا  ابری سااارویسجغرافیایی مختل  جم 

مختل  در یاک شاااهر را مورد تجزیاه و تحلیال قرار داده و موجباا   

ت شااهر هوشاامند و ایجاد رفاه  گیری هوشاامند برای مدیریتصاامیم

 آورد.شهروندان را فراهم می

 در دسات مفهوج این. اسات مطرز  ابری  رایانش  موضاوع  دیگر،  ساوی از

  عظیم  شابکه  هایداده از عظیمی  بخش  زیرا  اشایاء دارد؛ اینترنت دسات

 پردازش. دارد ابری قرار  ساازیخخیره  هایسایساتم روی بر  ما، نظر مورد

  های دساتگاه از خارج  پرقدر ،  سارورهایی روی بر  عمدتاً  هم  هاداده این

  ی آیناده  خااطر،  همین  باه.  گیردمی  صاااور   پیرامونماان(  )اشااایاای  ماا

 رایانش یحوزه در  بیشاتر هرچه هایپیشارفت  گروی اشایاء در اینترنت

 .[4] است ابری

 
 تحقیق  مدل مفهومی -1شکل 
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 هوشمند   شهر در دادهکالن .3

  ی هاتلفن  مانند مختل   مناب   توساط  داده  زیادی مقدار حاضار،  حال در

  یاب موقعیت  یهاسایساتم یهادوربین  حساگرها،  کامپیوترها،  هوشامند،

 تولیدها  بازی و  تجاری  معامت  اجتماعی، یهاشبکه یهاسایت  جهانی،

 هرگونه برای گیریتصامیم  یهابرنامه در  توانندها میدادهکتن.  شاودمی

.  باشاند  کنندهیاری هوشامند  شاهر  مناطق و  مناب   خدما ، در  توساعه

  سااارعات،   انادازه،  و  حجم  برخوردارناد،  مهم  چهاار ویژگی  هاا ازدادهکتن

باال    پردازشای سارعت  داده،  باالی بسایار حجم از  حاکی که  مقدار و تنوع

  هوشاامند،  شااهر در  دادهکتن فناوری  کاربرد. اساات  داده متنوع  انواع  و

 که  اطتعاتی تولید برایها  داده بتدرنگ پردازش و  ساازیخخیره  شاامل

 .[5] شودمی  پذیرامکان  دهد، افزایش را هوشمند شهر مختل   خدما 

 پیشنهادی  روش معرفی  .4

 باشدش ترتیب زیر میاین روش از چندین بخش تشکیل شده است که به 

و بیان پارامترهای کیفیت سرویس و محاسبه این   سازی مسئلهمدل •

 پارامترها  

 ها  سازی شاخصبهبود و بهینه •

استفاده از مدل نگاشت و کاهش برای افزایش سرعت پردازش در   •

 این سیستم 

A. سازی مسئله  مدل 

از ای  که براساا  شابکه  اسات معماری الگوی یک  لبه )مه( محاسابا 

های لبه دریافت  مشاتریان تشاکیل شاده اسات که خدماتی از دساتگاه

  هستند   سازیخخیره و  محاسباتی  ظرفیت  دارای  هادستگاه کنند. اینمی

باه هر    را  ابر  خادماا   از  هاایینموناه  و  هااداده  دهادمی  اجاازه  آنهاا  باه  کاه

  و  مکان مورد  در گیریتصامیم  برای  بنابراین،.  دهند مشاتری اختصااص

  و   هااداده  مادیریات  هاایسااایااسااات  هاا،داده  و  خادماا   دادن  قرار  زماان

لبه یک مشکل بزرگ  خدما   دادن  قرار مشکل.  است نیاز مورد خدما 

  مقاله باشااد. پارامترهای مورد بررساای در این در زمینه این خدما  می

 باشندشقابل تعری  می [6]باشند که براسا  مقاله شامل موارد زیر می

این زماان مربوط باه پردازش باا اساااتفااده از دو  میاانگین زماان پردازشش  

 است. reduceو  mapمتد  

(1) 𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑬𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑻𝒊𝒎𝒆

= 
∑ 𝒆𝒕𝒎(𝒊)
𝒏𝒎
𝒊=𝟏

𝒏𝒎
+
∑ 𝒆𝒕𝒓(𝒋)
𝒏𝒓
𝒋=𝟏

𝒏𝒓
 

زمان صارف شاده برای پردازش در متد نگاشات و    metبراساا  این رابطه  

ret  زمان پردازش در متد کاهش است وnm   تعداد کارها در حالتmap 

این دو    مقاالاهبااشاااد کاه در این  می  reduceتعاداد کاارهاا در حاالات   nrو  

باشااند، زیرا کارها به هر دو متد نگاشاات و کاهش  مقدار یکسااان می

 شوند.  محول می

زمان الزج برای پردازش کل کارها    :(Make Span)زمان بحرانی  ❖

های مه اختصاص داده شوند  باشد که باید طوری کارها به گرهمی

 که این مقدار در کمترین حد ممکن برای انجاج کل کارها باشد. 

دهنده هزینه  این مقدار نشان  هزینه محاسباتی ماشین مجازی: ❖

باشد که به شکل رابطه زیر قابل براسا  دالر می  cpuاستفاده از  

 محاسبه است.

(2) 

𝑽𝑴 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒖𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒔𝒕 = 

 (∑ 𝒆𝒕𝒎(𝒊) + ∑ 𝒆𝒕𝒓(𝒋)

𝒏𝑽𝑴

𝒋=𝟏

𝒏𝑽𝑴

𝒊=𝟏

)

× 𝑽𝑴 𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓 𝑼𝒏𝒊𝒕 𝑻𝒊𝒎𝒆 
 

دهنده هزینه پرداختی به ازاء  نشااان  VM Costکه براسااا  این رابطه 

زمان صارف شاده    metباشاد.  به ازاء واحد زمان ثانیه می cpuاساتفاده از 

 زمان پردازش در متد کاهش اسات.  retزش در متد نگاشات و برای پردا

براساااا  این پاارامترهاا باایاد این ساااه پاارامتر مقاداری کمیناه یاابناد.  

 براسا  این سه پارامتر رابطه برازندگی نهایی به شکل زیر خواهد بود.  
 

(3) 
𝑭𝒊𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔
= (𝒘𝟏 × 𝑨𝒗𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑬𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑻𝒊𝒎𝒆)
+ (𝒘𝟐 ×𝑴𝒂𝒌𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒏) + (𝒘𝟑 × 𝑽𝑴 𝑪𝒐𝒔𝒕) 

 

این   تناسب نشان  w1, w2, w3  رابطهبراسا   ضرایب  دهنده 

باشند که برای اینکه بتوان این سه پارامتر با مقادیر واحد مختل  را می

ها  wها استفاده شده است، براسا  این رابطه مجموع  wجم  نمود از  

 باشد. برابر یک می

B.  هاسازی شاخص بهبود و بهینه 

براساا  اختصااص کارها به های کیفیت سارویس  افزایش شااخصله ئمسا

هایی نمایش داد که توان در قالب ماتریسهای پردازشااای مه را میگره

 باشاد و در واق  این راهدهنده یک راه حل مسائله میهر ماتریس نشاان

باشاد که باعث افزایش کیفیت دهنده بهترین ماتریسای میها نشاانحل
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 های مطرز شده براسا  تاب  برازندگی شود.شاخص

اولین  شااود کهها به این صااور  عمل میسااازی شاااخصرای بهینهب

 انتخاب  تصاااادفی  صاااور  که همان اولین راه حل اسااات به  ماتریس

 این مااتریس در طول روناد الگوریتم و براساااا  احتماال  اماا.  شاااودمی

که احتمال انتخاب   هاییماشاین و  شاودمی ها محاسابهماشاین انتخاب

 .دنشود برگزیده مینبیشتری دار

هایی  راه حلساپس در میان (،  Aپس از انتخاب اولین راه حل )راه حل 

به دنبال پاسااخ    باشااند،و شااامل فضااای مساائله می  نزدیکند A به که

کنیم در تش میتگردیم. به بیانی دیگر  تری برای مساائله میمناسااب

 برازندگی نزدیکند عضاوی بیابیم که مقدار تاب  A میان اعضاایی که به

باشاد. ساپس این   Aاز مقدار تاب  برازندگی برای راه حل  کمتربرای آن  

تااب  برازنادگی   برای  نسااابی  کمیناهدهیم تاا باه یاک  روناد را اداماه می

 .دست یابیم معرفی شده

  شاده   خواساته  پاساخ  لزوماً  آمده دسات به نسابی کمینهبدیهی اسات که 

توان به می نیسات؛ ولی اگر الگوریتم گفته شاده چندین بار تکرار شاود

یافتن پاساخی مطلوب امیدوار بود. )در هر بار اجرای الگوریتم نخساتین  

 (.  شودعضو به صور  تصادفی انتخاب می

ها اسات که در مرحله ساازی نسابی شااخصهدف از این مرحله بهینه

 سازی شوند.ها به صور  کامل بهبود و بهینهبعدی این شاخص

C.  مدل نگاشت و کاهش 

های روی کتسااترها  نویساای موازی جهت پردازش دادهبرنامهیک مدل  

 و فاز کاهش (map) باشااد که از دو فاز اصاالی شااامل فاز نگاشااتمی

(reduce)تشکیل شده است. 

MAP  نودش Master های  کناد و آن را به قساااماتورودی را دریافت می

تقسااایم  Worker نماایاد و آنهاا را بین نودهاایمی تر تبادیالکوچاک

خود ممکن اسااات این مرحلاه را تکرار کناد و در  Worker نود  کناد.می

 .آیدنتیجه یک ساختار درختی به وجود می

Reduce  نودش Master هاای کوچاک شاااده را دریاافات  جواب قسااامات

کند تا خروجی مورد نظر تشاکیل  کند و آنها را با یکدیگر ترکیب میمی

 .شود

راه حل تولید شده    اطتعا  و ماتریس هر  Mapدر قسمت   مقالهدر این 

مقدار تاب  برازندگی هر راه حل به   Reduceشاااود و در بخش  وارد می

شاااود تا زمان پردازش کاهش یابد زیرا صاااور  موازی محااساااباه می

بیشااترین حجم محاسااباتی در این الگوریتم در بخش محاساابه تاب   

دهد  کاهش، در این اسات که اجازه میبرتری نگاشاتباشاد.  برازندگی می

شاود. فراهم آوردن این  های پردازش و کاهش توزی پردازش عملیا   تا

ها مسااتقل از دیگران اساات، که خود امر که هر کداج از این نگاشاات

نحوه عملکرد   2شااکل  در  هاساات.متضاامن اجرای موازی این نگاشاات

 .تواب  نگاشت و کاهش نمایش داده شده است

 
 و کاهش نگاشت  -2شکل 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

255 
 

 

 سازی شبیه نتایج .5

برای ارزیاابی روش پیشااانهاادی، نتاایج باه دسااات آماده باا اساااتفااده از 

مورد مقایساااه  [6]  الگوریتم پیشااانهادی را با نتایج الگوریتم مقاله پایه

 نشاااان  11تا   3لب نمودارهای قرار داده که نتایج این مقایساااا  در قا

 داده شده است. 

ای معرفی  برای ارزیابی روش پیشااانهادی از مجموعه داده  مقالهدر این 

های ای برای ارزیابی ساایسااتمکه یک مجموعه داده  [7]  شااده در مقاله

 شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا است استفاده شده است. 

ساازی، به عملکرد این روش به این صاور  اسات که در گاج اول شابیه

ی حس شاااده خواهیم پرداخات. در گااج بعادی، توپولوژی  تولیاد داده

در گاج  و    شاوندها در شابکه قرار داده میشاود و گرهشابکه سااخته می

بعد، مسایریابی در شابکه باید انجاج شاود. در مسایریابی انجاج شاده هم  

شاود. این گاج  ها در نظر گرفته میها و هم ساطح انرژی گرهموقعیت گره

 رحله استششامل سه م

شاااوناد. در اداماه این در مرحلاه اول، مراکز اولیاه جهات مادل تعیین می

شاااود. در مرحلاه دوج،  مرحلاه بروزرساااانی مراکز نگااشااات انجااج می

ساازی  گیرد و با توجه به روش بهینهها صاور  میساازی شااخصبهینه

شاود و در ادامه خکر شاده، اولین ماتریس به صاور  تصاادفی انتخاب می

  Aشاوند. ماتریس  های دیگر با توجه به فضاای مسائله انتخاب میراه حل

در واق  همان راه حلی اساات که بهینه شااده اساات. هر راه حل باید  

های واساط مسایریابی را با اساتفاده از تاب  برازندگی مشاخص شاده  گره

هاا و سااانجش میزان  تعیین کناد. در این مرحلاه برای پردازش مااتریس

ساابه تاب  برازندگی( از مدل نگاشاات و کاهش  کیفیت هر راه حل )محا

 گردد.  استفاده می

ها به مراکز و از مراکز به مرکز کنترل شاهر در مرحله ساوج، ارساال داده

ژی آنها، صاااور   های هر گره و انربا توجه به مشاااخصاااا  همساااایه

 گیرد.  می

برای انجاج مقایسااه، عملکرد روش پیشاانهادی و روش مقاله پایه را بر 

ساازی کرده و دو خروجی به دسات  ناریو تعری  شاده اولیه، پیادهروی سا

برای هر دو   آید که مربوط به روش پیشاانهادی و مقاله پایه اساات.می

تکرار در نظر گرفتاه   1000و  200،  100الگوریتم تعاداد تکرارهاا برابر  

ساااازی تااب   شاااد. هر چاه تعاداد تکرارهاا افزایش پیادا کناد دقات بهیناه

توان انتظار داشااات که دقت  کناد در نتیجاه میبرازندگی بهبود پیادا می

نهایی مسایریابی نیز بهبود پیدا کرده و در نتیجه زمان اجرا کاهش پیدا  

 کند.

 
 تکرار 100 –زمان اجرا برای هر دو الگوریتم  -3شکل 

 
 تکرار 200 –زمان اجرا برای هر دو الگوریتم  -4شکل 

 
 تکرار 1000 –رای هر دو الگوریتم زمان اجرا ب  -5شکل 

در   الگوریتم  دو  هر  برای  اجرا  زمااان  نمودارهااا  این  و    200،  100در 

تکرار نمایش داده شاده اسات و با اینکه هر دو الگوریتم سایری   1000

کنند اما الگوریتم پیشانهادی توانساته با چند جهش و در نزولی طی می

 تکرار آخر به کمترین مقدار ممکن دست پیدا کند.  
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 تکرار 100 –زمان بحرانی برای هر دو الگوریتم  -6شکل 

 
 تکرار 200 –زمان بحرانی برای هر دو الگوریتم  -7شکل 

 
 تکرار 1000 –زمان بحرانی برای هر دو الگوریتم  -8شکل 

و    200،  100در این نمودارهاا زماان بحرانی برای هر دو الگوریتم در  

تکرار نمایش داده شااده اساات که میزان این زمان در الگوریتم  1000

پیشانهادی در تکرار آخر با اختتف محساوسای نسابت به الگوریتم مورد 

 مقایسه کاهش یافته است. 

 
 تکرار  100 –هزینه محاسباتی ماشین مجازی برای هر دو الگوریتم  -9شکل 

 
 تکرار 200 –هزینه محاسباتی ماشین مجازی برای هر دو الگوریتم  -10شکل 

 
 تکرار 1000 –هزینه محاسباتی ماشین مجازی برای هر دو الگوریتم  -11شکل 

الگوریتم در این نمودارها هزینه محاساباتی ماشاین مجازی برای هر دو  

تکرار نمایش داده شاااده اسااات که الگوریتم   1000و   200،  100در 

پیشاانهادی توانسااته با مقداری بساایار کمتر در تکرار آخر به کمترین 

مقدار هزینه دسات پیدا کند و با اینکه الگوریتم مورد مقایساه تواساته به 

الگوریتم پیشانهادی نزدیک شاود اما باز هم الگوریتم پیشانهادی با دو  

 جهش به بهترین مقدار خود دست یافته است.

 توان به چند نکته اشاره نمودشبراسا  نتایج هر دو الگوریتم می

هر دو الگوریتم سایر نزولی قابل قبولی برای رسایدن به جواب طی    -1
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کند  الگوریتم پیشانهادی با سارعت باالیی به سامت بهینه حرکت می  -2

 باشد.  باالیی برخوردار میو از سرعت همگرایی 

تواند با کمترین تعداد تکرار و محاساابا  الگوریتم پیشاانهادی می  -3

 باشد.  جواب بهینه را به دست آورد و نیازی به تکرار زیاد الگوریتم نمی

اینکاه از پردازش موازی برای این منظور   -4 باا  الگوریتم مقاالاه پاایاه 

نهایی نتوانساته مقداری کمتر  اساتفاده نموده اسات اما باز هم در نتیجه

 از الگوریتم پیشنهادی به دست آورد. 

های  های مختل  در شااهر هوشاامند و گرهمعماری گره 12  در شااکل

   واسط انتخاب شده جهت مسیریابی نشان داده شده است.

 
های واسط توسط روش  های شهر هوشمند و انتخاب گرهمعماری گره -12شکل  

 پیشنهادی

به ترتیب انرژی باقیمانده کل شاابکه و همچنین   14و   13های  شااکل

   دهند.های زنده باقیمانده در شبکه را نشان میگره

شااود روش پیشاانهادی با دقت  دیده می 12طور که در شااکل  همان

های واساط را به صاور  غیر متمرکز و  مناسابی قادر بوده اسات که گره

شاود.  دیده می 14و   13ی  هابهینه انتخاب کند که نتیجه آن در شاکل

دهد روند مصارف انرژی در شابکه  طور که این دو شاکل نشاان میهمان

ها جهت ارساال داده به یک روند منطقی بوده اسات، زیرا هرکداج از گره

های خود دارند،  ها، با توجه به مشااخصاااتی که از همسااایهساارخوشااه

شاد و به طور کنند که بیشاترین انرژی را داشاته بامسایری را انتخاب می

شاود. در نتیجه  های حساگر انجاج میمسااوی توزی  و توازن بار بین گره

های زنده با شاایب کمی کاهش یافته و طول عمر کل شاابکه تعداد گره

دهد مصاارف انرژی در شاابکه به نیز افزایش یافته اساات که نشااان می

صااور  معقوالنه بوده و عملیا  مساایریابی به درسااتی صااور  گرفته 

 است.

 
 ها در شهر هوشمند انرژی کلی گره -13شکل 

 

 های زنده در شهر هوشمند تعداد گره -14شکل 

 گیری نتیجه  .6

  ی هاتوسااط مناب  مختل  مانند تلفن  هداد  یادیدر حال حاضاار مقدار ز

  یابی یتموقع یهایسایتمها، ساینحساگرها، دورب  یوترها،کامپ هوشامند،
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 یدها تولیو باز یمعامت  تجار  ی،شااابکه اجتماع   یهایتساااا  ی،جهان

تحلیال و    یاااشااا  ینترناتقادرتمناد و گونااگون ا یهاایشاااود. تکنولوژیم

غلبه کرده و   یسنت یهاشبکه یهاساختیرتوانند به زیاطتعا  آنها، م

 یللحو ت  یهتجز یطشاارا یندر ایجاد کند.  ا  یوسااتهشاابکه به هم پ  یک

  یاد تول  یهااداده  یاانو را از اق  یداریمعن  ا تواناد اطتعایهاا مدادهکتن

و    یهتجز ینحسااگر اسااتخراج کند و همچن  یهاشااده توسااط دسااتگاه

 یتموفق  یبرا  یدیعامل کل یکها به  دادهموثر و استفاده از کتن یلتحل

مثال شاهرهوشامند    نوانبه ع  یو تجار  یخدمات  یهااز حوزه یاریدر بسا

 .شده است  یلتبد

با اساتفاده از الگوریتم پیشانهادی به کاهش    مقالهبر این اساا  در این 

پرداخته   VM Cost  ،Make Span  ،Execution Timeمیزان پارامترهای 

دهنده اختصااص کارها به شاد. براساا  این الگوریتم هر راه حل نشاان

باشاند که با جابجایی کارها بین های رایانش ابری برای پردازش میگره

توان میزان این پارامترها را کاهش داد. براساا  ای رایانش لبه میهگره

نتاایج کاه در قاالاب نمودارهاا نماایش داده شاااده اسااات نتاایج الگوریتم 

پیشنهادی نشان از برتری الگوریتم پایه در این زمینه دارد. 
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های  ها یا واسطهای ارتباطی بیسیم، استفاده از رلهدر شبکه   —چکیده

ها  عوامل مهم در بهبود عملکرد سیستم است. در واق  رلهمخابراتی یکی از  

توان  می بهبود  همچنین  و  داده  ارسال  نرخ  افزایش  در  موثری  نقش  توانند 

ها(  205UAVی بدون سرنشین)سیستم داشته باشند. در این مقاله وسایل نقلیه

آنجایی که  شدههای مخابراتی در نظر گرفته  به عنوان واسط از  ها  UAVاند. 

ترین  هایی با ظرفیت محدود هستند، مساله به صور  یافتن بهینهی باتریدارا 

با کمترین مصرف توان برای مجموعه در حالیکه بیشترین    UAVمسیر برای  

برای   را  ارسال  کندنرخ  فراهم  متقاضی  جفت  بین  میارتباط  تعری   شود.  ، 

ی بهینه سازی غیر محدب است. از آنجا که یک مسالهتعری  شده  ی  مساله 

ی اصلی را با ثابت در نظر گرفتن برخی  دشوار بوده، مساله  چنین مسائلیحل 

های مبتنی بر  قیود به چند زیر مساله تبدیل کردیم و با استفاده از الگوریتم

ها را حل کرده  و به جوابی  تکرار مثل بهینه سازی محدب پی در پی زیر مساله

ی کارایی الگوریتم ی اصلی رسیدیم. نتایج شبیه سازی نشان دهندهساله برای م

 .  می باشدپیشنهادی  

بهینه سازی، تخصیص توان، رله، غیر محدب، مسیریابی،     —واژه   کلید

 ی بدون سرنشین.   وسایل نقلیه

 مقدمه  .1

باا توجاه باه افزایش چشااام گیر کااربرهاای موباایال در نسااال پنجم و  

هاای مخاابراتی آیناده، اینترنات اشااایاا در شااابکاهی  همچنین توساااعاه

های مخابراتی با حجم زیادی از داده روبرو خواهند شااد که ساایسااتم

ی زمینی موجود اسات. برای حل این های پایهخارج از ظرفیت ایساتگاه

-1 چالش و بهبود پوشاش دهی شابکه، رله گذاری روش موثری اسات

 
205 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

هاا و  ک محادود گرههاای کااربردی ماانناد تحرباه علات محادودیات[.  2

گذاری موجود رله   هایهای پشتیبانی، بیشتر روشسیمی بودن سیستم

یک روش  .های اساتاتیک هساتندهای با مکان ثابت یا رلهمبتنی بر رله

جدید رله گذاری به ناج رله گذاری متحرک ارائه شاده اسات که در آن 

دارند. برای تحقق های رله قابلیت تحرک با ساارعت نساابتا باالیی  گره

ی هوایی اساتفاده  توان به عنوان مثال از وساایل نقلیههایی میچنین رله

هاا و  هاایی باه دلیال کااهش هزیناهکرد. امروزه اساااتفااده از چنین رلاه

همچنین کوچاک سااااازی ادوا  در تجهیزا  مخاابراتی پیشااارفات 

پذیر  های هدایت عتوه بر رله گذاری، این پرنده ای داشته است.گسترده

در کااربردهاای دیگری چون جم  آوری داده، پخش اطتعاا ، انتقاال 

باشند. آنچه علت  توان و بخصوص در مدیریت بحران قابل بکارگیری می

کند، قابلیت تحرک اساااتفاده از پهپاد را در این کاربردها برجساااته می

دیااد   خط  بااا  ارتباااطی  کااانااال  از  برخورداری  و  تقاااضااااا  بر  مبتنی 

بساااته به این که چه مقدار از قابلیت  [.  4-3ت ( اساااLOSمساااتقیم)

توان در دو  تحرک پهپااد اساااتفااده کنیم، تحقیقاا  در این زمیناه را می

ی اول روی بهینه ساازی مکان و آرایش پهپادهای  شااخه گنجاند. شااخه

های  ایساتا با هدف دسات یابی به بیشاترین میزان پوشاش دهی ترمینال

دیگر هدف بهره برداری از بیشاترین  ی کند. در شااخهزمینی تمرکز می

ی  میزان تحرک پرنده و طراحی مسایر مناساب برای آن اسات که درجه 

های ارتباطی آزادی جدیدی را برای بهینه ساااازی عملکرد سااایساااتم

. یکی از پارامترهای موثر در پوشاش دهی پهپادها  بیسایم به همراه دارد

اد، کانال ارتباطی ارتفاع آن هاسات. به طور کلی با تغییر مختصاا  پهپ

باه گرهنیز تغییر می باه عباار  دیگر هرچاه پهپااد  هاای زمینی کناد. 

mailto:Sedghe83@yahoo.com
mailto:sm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir
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[.  6-5ی بیشاااتر برخوردار خواهد بود تر باشاااد از کانال با بهرهنزدیک

ی گذشااته های مخابراتی، در دههبسااته به نوع کاربرد پهپاد در شاابکه

اسات. در   تحقیقا  وسایعی در این حوزه در مخابرا  بیسایم انجاج شاده

به عنوان   UAV[، سایساتمی بررسای شاده اسات که در آن از یک 7 

ثابتی قرار دارند،    های زمینی که در مکانی داده از ترمینالجم  کننده

هایی با انرژی  ازآنجایی که پهپادها دارای باتری اسااتفاده شااده اساات.

ی پهپاد مورد بررسی محدود هستند، در این مقاله کنترل انرژی محرکه

هاای مورد قرار گرفتاه اسااات. باه دلیال همین محادودیات انرژی بااتری

های مخابراتی مبتنی اساتفاده در پهپادها، بهره وری انرژی در سایساتم

اولین کارهایی  . بر پهپاد بسایار مورد توجه پژوهشاگران قرار گرفته اسات

وری انرژی مناساب های ارتباطی پهپادی با بهرهکه برای طراحی شابکه

وری انرژی باا  رفات، باا پهپااد باا باال ثاابات بود کاه در آن بهرهصاااور  گ

از آنجایی    [.8شد ی مدلی که تاب  شتاب و سرعت بود ماکزیمم میارائه

های سااختاری در طراحی مکانیکی و تفاو  در مدل  که به دلیل تفاو 

انرژی محرکاه، این نتاایج قاابال تعمیم باه پهپااد باا باال متحرک نیسااات،  

یاک مادل ارتبااطی برای پهپااد باا باال متحرک در   [9نویسااانادگاان در  

ی  در حوزه   UAVحالت چند کاربر ارائه دادند. یکی دیگر از کاربردهای  

ی  [ یک شاابکه 10( اساات. در  D2Dارتباطا  دسااتگاه با دسااتگاه)

به عنوان یک ایساتگاه    UAVارتباطی بیسایم بررسای شاده که در آن 

ی جغرافیاایی مشاااخص کاه در آن نااحیاهپاایاه برای پوشاااش دهی یاک  

گیرند، در نظر گرفته شاده اسات. با یکدیگر ارتباط می  D2Dهای جفت

که در لینک پایین)فروساو(    UAVدر واق  در این مقاله همزیساتی بین 

مورد متحظه و بررسای قرار  D2Dی ارتباطی  فرساتد و شابکهداده می

تواند نقش منب  می  ، پهپادD2Dهای با کاربر  در شاابکه گرفته اساات.

های ی تخصیص مناب  برای شبکه[ مساله11انرژی نیز داشته باشد. در 

به عنوان منب    UAVبررسای شاده اسات که در آن   UAVمبتنی بر  

که عموما   D2Dهای  ( را برای جفتRFانرژی، انرژی رادیو فرکانساای )

ژی کاه کناد. تکنولوژی برداشااات انرمنااب  انرژی ثاابتی نادارناد تاامین می

[ به آن پرداخته شده است، امروزه به عنوان یک تکنولوژی مهم  12در  

همانطور که اشااره شاد    شاود.برای افزایش طول عمر شابکه محساوب می

آفرینی پررنگی  در حوزه نقش  ی مادیریات بحران نیز امروزه پهپاادهاا 

از جملاه بتیاای طبیعی، زیر دارناد. چراکاه هنگااج وقوع بحران هاایی 

بینند. در این صاور   ی ارتباطی گاها به طور کلی خساار  میهاسااخت

های اضاطراری را توانند به سارعت شابکههای مبتنی بر پهپاد میشابکه

های  ی مختصاری به پژوهش[. ضامن اینکه اشااره14-13تحقق بخشاند 

های مخابراتی مبتنی بر پهپاد داشاتیم،  ی شابکهصاور  گرفته در حوزه

های مخابراتی بحث ن کاربرد پهپاد در شاابکهتوان گفت که بیشااتریمی

توان به ی کاربردهای خکر شاده را میرله گذلری اسات. به عبارتی همه

نوعی در این دسااته گنجاند. در این مقاله یک جفت ارتباطی که امکان  

ی  گیریم کاه پهپااد باه عنوان رلاه ارتبااط مساااقیم نادارناد را در نظر می

ها را ابد تا زیرساااخت ارتباطی بین آنیها اسااتقرار میمتحرک بین آن

تامین کند. هدف ما، بیشاینه کردن نرخ اطتعا  با توجه به مسایریابی  

ی شاکل گرفته ی پهپاد و تخصایص توان مناساب آن اسات. مساالهبهینه

ی بهینه ساازی غیر محدب اسات که همین عدج تحدب، حل یک مسااله

ی اصاالی را به دو زیر سااازد. بدین جهت ابتدا مسااالهآن را دشااوار می

ها به جواب  ی محدب تبدیل کرده و ساااپس با حل متوالی آنمسااااله

رسایم. در ادامه ابتدا به فرمول بندی مسااله و ساپس ی اصالی میمسااله

گیری  به الگوریتم پیشاانهادی پرداخته شااده و در بخش آخر نیز نتیجه

 آید.به عمل می

 مساله   بندیفرمول .2

  Bو   Aهای  ، یک منب  و یک مقصاد به ناجدر ساناریوی تعری  شاده،  

های مشاخصای قرار دارند، مفروض اسات که پهپاد در نقش  که در مکان

ها را از مبدا به مقصاد برسااند. فرض شاده اسات که خواهد دادهرله می

کناد. باه منظور ساااادگی محااساااباا   پرواز می Hپهپااد در ارتفااع ثاابات  

در نظر گرفته شااده   (L,0,0)( و  0,0,0مکان مبدا و مقصااد به ترتیب )

(  x(t), y(t),H)پروازکرده و مختصاا  آن    Tاسات. پهپاد در مد  زمان 

0باشاد که می ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. (نشاان داده شاده  1شاماتیک مدل در شاکل )

 است.

 
 ی پهپادیش مدل سیستم مخابراتی با رله1شکل

ی زمانی مسااوی تقسایم بازه  Nرا به  Tبرای ساادگی تحلیل، کل زمان 

  N، موضاوع مهمی اسات که باید به آن توجه نمود. Nکنیم. انتخاب یم

ها  های زمانی که طول آنای بزرگ باشاد که بازهباید به اندازه
𝑇

𝑁
اسات،    

ی  درهر بازهمقادیر بسایار کوچکی داشاته باشاند تا بتوان مکان پهپاد را 

کنیم کاه باه محض اینکاه داده از زماانی ثاابات در نظر گرفات. فرض می

مبدا به پهپاد رساید، توساط پهپاد به مقصاد فرساتاده شاود. به عبارتی  
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انی  ی زمشاود. بنابراین برای هر بازهتاخیر در ارساال در نظر گرفته نمی

در قسامت اول مبدا سایگنال را به شاود.  دو قسامت در نظر گرفته می

شاخصای ضارب  ی مدر بهره پهپاد فرساتاده و در قسامت دوج پهپاد آن را

های دریافتی و در نظر فرساتد. با توجه به سایگنالکرده و به مقصاد می

توان نسابت سایگنال ها میگرفتن کانال با خط دید مساقیم برای ارتباط

 به نویز در مقصد را به صور  زیر نوشتش

(1) 𝛾[𝑛] =
𝑃𝐴[𝑛]𝑃𝑈[𝑛]ℎ𝐴𝑈[𝑛]ℎ𝑈𝐵[𝑛]

(𝑃𝐴[𝑛]ℎ𝐴𝑈[𝑛]+𝑃𝑈[𝑛]ℎ𝑈𝐵[𝑛]+𝜎2)𝜎2
 

باه ترتیاب توان    ℎ𝑈𝐵[𝑛]و𝑃𝐴[𝑛]  ،𝑃𝑈[𝑛]  ،ℎ𝐴𝑈[𝑛]روابط بااال  در  

ارساالی مبدا و پهپاد و کانال ارتباطی بین مبدا و پهپاد و پهپاد و مقصاد  

اسات. نویز مشااهده شاده در پهپاد و مقصاد نیز که از نوع نویز سافید  

توان می SNRاز روی  نشاان داده شاده اسات.   𝜎2جم  شاونده اسات با  

نرخ ارساال اطتعا  در لینک ارتباطی از مبدا تا مقصاد را به صاور  زیر 

 نوشتش

(2) 𝑅[𝑛] =
1

2
log2(1 + 𝛾[𝑛]),         𝑛 = 1,… ,𝑁 

ی باال را ماکزیمم کنیم.  هدف این اساات که نرخ بدساات آمده در رابطه

و    𝛾[𝑛]شود تاب  هدف ما یعنی نرخ بر حسب همانطور که مشاهده می

های مبدا و پهپاد و همچنین کانال که متناساب با  بر حساب توانآن نیز 

ساازی این خواهیم با بهینهباشاد. لذا میعکس مجذور فاصاله اسات می

پاارامترهاا یعنی توان مبادا و پهپااد و همچنین مسااایر حرکات پهپااد کاه 

ی فاصاااله اسااات، به ماکزیمم نرخ برسااایم. اگر  به ازای  تعیین کننده

کاnی  هامااه تاعاریا   𝑃نایام  هااا  ≜ (𝑃𝐴[𝑛], 𝑃𝑈[𝑛])    و𝑊 ≜

(𝑥[𝑛], 𝑦[𝑛]) توان به  ی بهینه ساازی مورد نظر را میگاه مسااله، آن

 صور  زیر نوشتش

max         :(𝑃1)    ال (-3)
𝑃,𝑊

∑ 𝑅[𝑛],𝑁
𝑛=1 

∑ب(  -3) 𝑃𝐴[𝑛] ≤ 𝑁𝑃𝐴̅̅ ̅, ∑ 𝑃𝑈[𝑛] ≤ 𝑁𝑃𝑈̅̅ ̅,   
𝑁
𝑛=1  𝑁

𝑛=1  
subject to 

𝑃𝐴[𝑛] پ(-3) ≥ 0, 𝑃𝑈[𝑛] ≥ 0, 𝑛 = 1,… . ,𝑁 

+2(𝑥[𝑛+1]−𝑥[𝑛]) د(-3) (𝑦[𝑛+1]−𝑦[𝑛])2 ≤ (𝑉𝑇
𝑁
)
2

 

𝑃𝐴̅̅در روابط باال   𝑃𝑈̅̅و   ̅ متوساط ماکزیمم توان ارساالی مبدا و پهپاد در  ̅

به خاطر تاب  هدف آن یک     (𝑃1)یی زمانی هسااتند. مسااالههر بازه

ای دشااوار حل چنین مسااالهی غیر محدب اساات. از آنجایی که  مساااله

که در بخش     شاوداسات، الگوریتمی تکراری برای حل آن ارائه داده می

 بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 پیشنهادی روش .3

کنیم.  ، دو زیر مساله تعری  می  P1  غیرمحدب   یبرای حل مساله

پیش فرض حل می و  ثابت  با مسیر  را  مساله  بار  نحوهیک  تا  ی کنیم 

ی بعد با ثابت در نظر گرفتن بدست آوریم. در زیر مسالهتخصیص توان را  

دهی با ماکزیمم نرخ را بدست ی پهپاد برای سرویستوان، مسیر بهینه

 آوریم. می

A. بهینه سازی توان با مسیر ثابت 

ی بهینه سازی  در این حالت، قیدهایی که روی مسیر بودند از مساله

.  د(-3)است بدون قید  P1شوند. به عبار  دیگر مساله همان حذف می

بنابراین چون مساله به دلیل عدج تغییر تاب  هدف همچنان غیر محدب  

-شود. ایدهاستفاده می  SCOهای تکراری مبتنی بر تکنیک  روشاست، از  

های تکراری این است که به جای خود اصلی برای بکار بردن روش  ی

تاب  استفاده کنیم. در واق  در کار ما، کران پایین   تاب  از کران پایین

تاب  هدف اصلی یعنی نرخ را با بهینه سازی تکراری توان مبدا که همان 

می ماکزیمم  پهپاد،  و  است  اطتعا   ارسال  بدست منب   برای  کنیم. 

کنیم،  ی اول آن استفاده میآوردن کران پایین تاب  از بسط تیلور مرتبه

گر کران پایین ور مرتبه اول هر تاب  محدب یک تخمینچراکه تقریب تیل 

 .برای آن تاب  در هر نقطه است سراسری

B.  بهینه سازی مسیر با توان ثابت 

ی  ی تخصیص توان مشخص است، پس مسالهنحوهاین حالت نیز  در  

باز هم    شود.بهینه سازی تنها با قیدی روی مسیر حرکت پهپاد حل می

به  با مساله نسبت  تر  به طور دقیق  یا  به مسیر  نسبت  غیر محدب  ای 

𝑥[𝑛]    و𝑦[𝑛]  ی قبل از دو قابلیت تکرار روبرو هستیم. همانند مرحله

 کنیم. و کران پایین تاب  با استفاده از بسط تیلور استفاده می

های مبتنی بر تکرار  ها را با روشپس از اینکه هرکداج از زیرمساله

 ی اصلی قابل ارائه استشی به شکل زیر برای مسالهحل نمودیم، الگوریتم

را برابر صفر قرار داده و به مسیر پهپاد و توان   𝑙مقدار   •

 دهیم. مبدا و پهپاد مقدار اولیه می

 کنیم. مراحل زیر را تکرار می •

های بهینه سازی محدب حل را با روش  Aی قسمتمساله •

 کنیم تا توان جدید پهپاد و مبدا بدست آید. می
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 ی  قسمت  به عنوان توان ثابت مساله  وان بدست آمده رات •

Bکنیم تا مکان جدید  دهیم و مساله را حل میقرار می

 پهپاد بدست آید. 

 کنیم. یک واحد اضافه می  𝑙به  •

تا زمانی که به همگرایی برسیم و یا تعداد تکرارهای پیش   •

 دهیم. ی باال را ادامه میفرض تماج شود،حلقه

• 𝑃𝐴[𝑛]  ،𝑃𝑈[𝑛]  ،𝑥[𝑛]    و𝑦[𝑛]   را به عنوان خروجی

 دهیم. ی اصلی نمایش میمساله

 نتایج  .4

در این بخش به تحلیل نتایج شبیه سازی برای نشان دادن کارایی  

می پیشنهادی  میپردازیم.  الگوریتم  نقطهفرض  که  روی کنیم  مبدا  ی 

  متری از آن است.2000ی مبدا مختصا  قرار داشته و مقصد در فاصله

برابر   نیز  را  پهپاد  ثابت  نظر می100ارتفاع  در  باند  متر  پهنای  گیریم. 

مگاهرتز است. چگالی طی    20لینک ارتباطی بین مبدا و مقصد برابر  

را   نویز  𝜎2توان  = −100𝑑𝐵𝑚/𝐻𝑧  بهره مقدار  در  و  کانال  ی 

دهیم.  قرار می   103ی کانال ارتباطی  را  ی مرج  برای محاسبهفاصله

پهپاد   پرواز  سرعت  و    60ماکزیمم  ثانیه  بر  10dBm  𝑃𝑈̅̅متر  ̅ =

𝑃𝐴   
̅̅ ̅̅ ی زمانی  بازه  100ثانیه است که به    100است. کل زمان پرواز    =

دهد  را نشان می  Aشکل زیر خروجی شبیه سازی قسمت  شود.  تقسم می

به طور مستقیم با سرعت    (100 ,0 ,0)یکه پهپاد از نقطهبا این فرض  

-مشاهده می  رفته است.  (100 ,0 ,2000)ی  به نقطه  20m/sثابت   

تر باشد، توان بیشتری نسبت ی مبدا نزدیکود که هر چه پهپاد به نقطهش

-کند. چرا که بخشی از توان پهپاد صرف انرژی محرکهبه مبدا مصرف می

یم، مبدا باید با  تر شوشود. همینطور هر چه به مقصد نزدیکی آن می

توان گفت که هر  توان بیشتری سیگنال را ارسال کند. به طور کلی می

ی چه توان پهپاد بیشتر باشد، توان مبدا کمتر است و برعکس. توان رابطه

ی لینک ارتباطی بیشتر باشد، افت مسقیمی با فاصله دارد. هر چه فاصله

 مسیر بیشتر بوده و توان بیشتری باید ارسال شود. 

 
 . تخصیص توان با مسیر ثابت 2شکل 

بینیم که مقدار تاب  هدف در تکرارهای مختل  روند  می  3در شکل  

افزایشی داشته و به مقدار ثابتی رسیده است که نشان از صحت روند  

 ماکزیمم سازی مساله دارد. 

 

 . مقدار تاب  هدف بر حسب تعداد تکرار 3شکل 

�̅�توان مبدا و مقصد را ثابت و برابر    Bدر شبیه سازی قسمت   =

10𝑚𝑊  ی خروجی به شکل زیر خواهد گیریم. مسیر بهینهدر نظر می

 بود.  

 

 . مسیر بهینه با تخصیص توان ثابت 4شکل 

شود پهپاد با سرعت ماکزیمم خود از مبدا  همانطور که مشاهده می

ن حرکت کرده و به جایی حدود وسط مسیر حرکت خواهد رفت و بیشتری

زمان پرواز را در حوالی آن نقطه خواهد داشت. چرا که در این مکان 

نیز   5بیشترین نرخ ارتباطی را بر طبق نتیج عددی خواهیم داشت.شکل  

ی مسیر نیز به دلیل کم کردن فاصله  Yی  گویای این مطلب است. مولفه

 لینک ارتباطی و کاهش مصرف توان همواره صفر بدست آمده است. 
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 اطتعا  بهینه برای حالت بهینه سازی مسیر با توان ثابت   . نرخ5شکل 

پردازیم.  حال خروجی الگوریتم کلی را ارائه داده و به تحلیل آن می

مسیر در تایید حالت قبل Yی  بینیم مولفههمانطور که در شکل زیر می 

ثانیه را در   83تا    17مجددا صفر شده و پهپاد بیشترین زمان یعنی از  

از   900حدود  ارتفاع   که  بهینه  خروجی  توان  کرد.  خواهد  پرواز  متر 

  7بدست آمده نیز در شکل  6الگوریتم کلی و با استفاده از مسیر شکل 

 نشان داده شده است. 

 

 ی خروجی با بهینه سازی همزمان توان و مسیر . مسیر بهینه6شکل 

 

 . تخصیص توان بهینه با بهینه سازی همزمان توان و مسیر 7شکل 

شکل باال قابل توضیح است که وقتی پهپاد تقریبا در وسط مبدا  از  

کند، توان مبدا و مقصد تقریبا برابر خواهد بود. قبل از و مقصد پرواز می

آن به دلیل نزدیکی به مبدا پهپاد توان بیشتری مصرف کرده و پس از  

آن توان ارسالی مبدا بیشتر است، چرا که پهپاد به مقصد نزدیک شده  

 است.

 گیری تیجهن .5

ی ارتبااطی برای یاک جفات کااربر کاه در این مقاالاه از پهپااد باه عنوان رلاه

ی پهپاد به قادر به برقراری ارتباط نبودند، اسااتفاده شااد. مساایر بهینه

ی آن به منظور بیشاینه ساازی نرخ اطتعا  همراه تخصایص توان بهینه

ی مبتنی بر ارساالی بین مبدا و مقصاد با اساتفاده از یک الگوریتم تکرار

بهینه سااازی محدب متوالی بدساات آمد. نتایج شاابیه سااازی نشااان از 

 کارایی الگوریتم ارائه شده دارد.
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  نقاشی   تصاویر   با   جایگزینی   جهت   گوگل   نقاشیهای   ارزیابی   و   تحلیل 

کودکان 
 1علی سلطانی محمدی

 صنعتی شاهرود دانشکده مهندسی برق، دانشگاه 1

 ، ایران شاهرود
 Salehsoltanimohammadi@Gmail.com 

 09162989809شماره تلفنش 

   2سید مسعود میررضایی
 صنعتی شاهرود دانشکده مهندسی برق، دانشگاه 2

 ، ایران شاهرود

hroodut.ac.irsm.mirrezaei@sha 
  02332300240شماره تلفنش 

مقاله از آموزش شبکه عصبی )که امروزه پژوهشگران  این  در — چکیده

برای آموزش داده های متنوع وگسترده ای از آن استفاده می کنند،( بر روی  

داده های نقاشی گوگل استفاده شده است. سپس شبکه کانولوشنی آموزش  

سال    9تا    6بر روی تصویر هایی از نقاشی هایی که توسط کودکان بین  را  دیده  

بودند، آزمایش کرده و دقت شناسایی داده های  بر روی کاغ  ذ کشیده شده 

صحیح محاسبه شده است. از آزمایش فوق این نتیجه حاصل شده است که 

تفاو  زیادی بین حالتی که نقاشی رسم شده بر روی دستگاه های دیجیتال)  

به وسیله قلم نوری یا از طریق صفحه نمایشگر لمسی( انجاج شده باشد با تصویر  

شی کودکان بر روی کاغذ، وجود ندارد و می توان در تحقیقا  دیگر این دو  نقا

 پایگاه داده را همسان در نظر گرفت. 

عمیق، طبقه     —واژه   کلید یادگیری  مصنوعی،  تصویر، هوش  پردازش 

 بندی، شناسایی شکل ها 

 مقدمه .1

  ن یماشا  یینایب یبرا یقاتیجها  تحق  نیتراز مهم  یکی ایاشا صیتشاخ

  [ 3، ۲،  1  یسانت  یهاعمدتا به روش یشا  صیتشاخ  یها  تمیاسات. الگور

  ن، ی. عتوه بر اشااوندیم میتقساا  [۶،  ۵،  ۴  قیعم  یریادگی یهاو روش

 میبه دو دساااته تقسااا بایتقر  تواندیخود م قیعم  یریادگی  یروش ها

در منطقه  یشاا صیتشااخ  یها  تمیها براسااا  الگورآن از یشااود. برخ

و   [RCNN   ۷]  ،SPP-net   ۸]  ،Fast-RCNN    ۹، از جمله  یشانهادیپ 

Faster-RCNN   1۰]  هساتند که منطقه   ییها  تمیکه الگور  می باشاند

 یشانهادیپ   یمنطقه ها نیو ساپس ا  کنندیم جادیشابکه را ا یشانهادیپ 

  ونی رگرسا  یشا  صیتشاخ  تمیبراساا  الگور هی. بقکنندیم  یرا دساته بند

،  YOLO   1۲  ،13و    [SSD   11  یهاا  تمیکنناد، ماانناد الگور  یعمال م

 نیا بندیدساااته  و  شااابکه یشااانهادیها منطقه پ  تمیالگور نی. ا [1۴

ها   تمیالگور نیا  یدهند. تمام  یرا همزمان انجاج م یشااانهادیمناطق پ 

 دارند. یش صیدر تشخ  یعملکرد خوب

یاادگیری    یاادگیری عمیق یاک روش یاادگیری مااشاااینی اسااات کاه باه

های یادگیری  برختف روش.  دهدها اجازه میها مساتقیما از دادهویژگی

های  ماشاین کتسایک که نیاز به راهنمایی انساان برای طراحی ویژگی

ها به صاور   سااز دارند، یاد گیری عمیق قادر به تعیین این ویژگیدسات

ای  ههای اخیر در قدر  محاساباتی، روشبا پیشارفت.  باشادخودکار می

یاد گیری عمیق جامعه بینایی ماشاین را به حدی توساعه داده اسات که 

منجر به دقت بسیار باالتری در تشخیص اشیا شده است چنین عملکرد  

های آموزش ی اسااتثنایی در یادگیری عمیق بدون حجم زیادی از داده

برای طبقاه   [ImageNet  1۵ چاالش.  موجود امکاان پاذیر نخواهاد بود

های این اکثر داده.  بدیل به یک مرج  اسااسای شاده اساتبندی تصاویر ت

هاای روزمره باه عنوان مثاال، عکسمجموعاه شاااامال تصااااویر طبیعی )

هساتند، که با اشایا برچساب گذاری  شاده با یک دوربین معمولی(گرفته

متاسافانه، در بسایاری . [1۷  و  1۶  شاده و به راحتی در دساتر  هساتند

برچساب گذاری  کاربردی به دسات آوردن تعداد کافی دادههای از زمینه

 کاری دشوار می باشد.شده  

باتوجه به نکا  بیان شااده تا اینجا می توان به راحتی به میزان اهمیت 

پایگاه داده در تشاخیص اشایا بر مبنای یادگیری عمیق پی برد. مشاکل  

داده  اصالی و مهم شاناساایی اجسااج در نقاشای کودکان عدج وجود پایگاه  

مناسااب برای آموزش شاابکه اساات. در این مقاله این مشااکل به نوعی  

 بررسی و راه حل جایگزینی برای آن ارائه می گردد.

به توضایح  2در بخش   :سااختار مقاله را بدین شاکل می توان بیان کرد

mailto:Salehsoltanimohammadi@Gmail.com
mailto:sm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir
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راه حلی را برای این   3مادل الگوریتم انتخاابی پرداختاه ایم. در بخش  

نتاایج این تحقیق را خواهیم   4در بخش  موضاااوع تحقیق کرده ایم و  

دیاد. در پاایاان نیز نتیجاه گیری کلی از میزان اثر بخشااای این راه حال 

 خواهیم داشت.

 شبکه سازی مدل .2

یاد گیری عمیق یک رویکرد یادگیری ماشااین اساات که یک ساااختار 

ها در نظر ها از دادهبسیار غیر خطی را برای استخراج و یادگیری ویژگی

هاای هاای بزرگی در زمیناهاخیرا یااد گیری عمیق باه موفقیات.  گیردمی

و زیساات    [1۹، پردازش گفتار  [1۸مختل ، مانند بینایی کامپیوتری  

 .استدست یافته [۲۰پزشکی  

 گیریمرا در نظر می YOLO-5Mعمیق،  عصبی  یشبکه   مقاله  این  در  

خور عمیق هستند که به پیشهای عصبی  ای از شبکه اینها دسته.  [۲1 

از آنجا که .  اندطور خاص برای کاربردهای تشخیص تصویر طراحی شده

امکان  کانولوشن،  بر  مبتنی  معماری  است،  تصویر  یک  شبکه  ورودی 

ویژگی میرمزگذاری  فراهم  را  خاصی  شبکه   اصلی  معماری.  آوردهای 

ا استفاده  نشان داده شده است، که ب   1در شکل  آموزش  خاب شده برای  تان

این مجموعه اند.    دیده آموزش    نقاشی های گوگل  از مجموعه داده های 

)نقاشی( اشکال که   داده شامل بیش از هشت میلیون بردار رسم تصویر

توسط افرادی مختل  در گروه های سنی و فرهنگی متفاو  رسم شده  

. این مجموعه داده توسط شرکت گوگل توسعه داده شده  می باشند   است

هم اکنون در اختیار عموج برای کار های مطالعاتی و تحقیقاتی    است و

 . قرار گرفته است

YOLO  شااامل یک شاابکه عصاابی کانولوشاان(Convolutional 

Neural Network )  الیه کانولوشانی برای اساتخراج ویژگی و  24با

بینی  برای پیش (Fully Connected) کامتً متصاالالیه  2همچنین 

را در  YOLO شابکه  پایه . معماریمی باشاداحتمال و مختصاا  اشایا 

 .[۲۱  دکنیمشاهده می 1شکل 

 

 

 

  YOLO  شبکه هی پا یمعمار ش13شکل 

که در   YOLOالیه های مختل  مدل شخصی سازی شده از    2در شکل  

 این تحقیق از آن استفاده شده است مشاهده می شود. 

پارامتر است که وقتی با    21072570شبکه شخصی سازی شده دارای 

متر ها در  ارامقدار این پ   می شودبندی    برچسببر روی تصاویر  آموزش  

 خخیره می شوند.  ptشبکه بدست می آید و در فایلی با پسوند 

 

 YOLO از شده یساز یشخص   مدل مختل   یها ه یالش  14شکل 

  کودکان نقاشی تصوير برای جايگزينی QUICK DRAW های داده .3

در مقدمه معضال اصالی مطالعه و تحقیق بر روی نقاشای کودکان گفته 

شاد. با بررسای های صاور  گرفته متوجه شادیم که مجموعه داده های  

Quick draw   بسایاری با تصاویری نقاشی های کودکان  در ظاهر شاباهت

   دارد ولی دو مشکل وجود داردش

نحوه ذخیره سکازی نقاشکی رسکم شکده در مجموعه   در قالبتفاوت   -1

  و نقاشی کودکان: Quick drawداده های 

شارکت گوگل هر نقاشای را به صاور  مجموعه ای از بردار های واصال  
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نقاشی، خخیره می کند ولی  بین نقاط ابتدایی و انتهایی هر پاره خط در 

( می  RGBتصاویر نقاشای کودکان به صاور  یک ماتریس ساه بعدی )

باشد. برای حل این مشکل داده های گوگل را تبدیل به یک تصویر تک 

. هم چنین نیاز اساات تا  نمودیمرنگ کرده و آنرا در قالب عکس خخیره  

ویز های  با انجاج چندین فرایند بر روی تصااویر نقاشاای کودکان ابتدا ن

احتمالی بر اثر عکس برداری نامطلوب را به حداقل رساااانده و در ادامه 

آن را تبدیل به یک تصاویر تک رنگ کنیم. ساپس این تصاویر تک رنگ 

. با انجاج فرایند های مذکور  شاودحد امکان به سااده ترین نحو تبدیل    تا

 دو تصویر تقریبا به یک فرمت تبدیل می شوند.

  رده سنی این دو گروه مذکور:تفاوت در   -2 

با توجه به بررساای هایی که در این بخش صااور  گرفت به این نتیجه  

رساایدیم که تصااورا  خهنی کودکان و بزرگساااالن در زمینه نقاشاای  

اشکالی مانند خانه، ابر، درخت و ... همانند هم بوده و رده سنی در رسم 

اشااکال به یک  نقاشاای تفاو  زیادی ایجاد نمی کنند و پایه و اسااا 

شاکل رسام می شاود یا به عبار  دیگر ویژگی های اصالی اشاکال که با  

اسااتفاده از آن به شااناسااایی اجساااج می پردازیم در هر دو گروه مورد 

 بررسی یکسان بودند.

کت  اصاالی  5هزار داده از  25  گزاره های باال،انجاج برای اطمینان از 

ر  رندوج انتخاب کرده و  را به صااو Quick draw  از مجموعه داده های

(  a)توضاایح داده شااده در قساامت  به فرمت مطلوب را سااپس آن ها  

کرده و ساپس این داده ها   برچساب زنیتبدیل کرده و ساپس آن ها را 

عکس برای  1000)شااامل   valدرصااد به دو بخش    80را با ضااریب 

 4000)شااامل    trainشاابکه( و آموزش  اعتبار ساانجی در هر مرحله از 

کنیم. در ادامه  تقسیم میشبکه(  آموزش  هر کت  برای    از عکس دیگر

شبکه را بر روی این پایگاه داده آموزش داده ایم. در انتها شبکه آموزش  

عددی از تصااویر نقاشاای کودکان به  250دیده را برروی مجموعه ای 

( آزمایش می کنیم.  aفرمت مطلوب )توضاایح داده شااده در قساامت 

(  FP(، مثبت نادرست)TN(، منفی درست)TPتعداد موارد مثبت درست)

به میزان صاحت   1( را شامرده و از طریق فرمول FNفی نادرسات)و من

 حل خواهیم رسید. این راه

(1 )  

 
.

1 2.

TP
Precision

TP FP

TP
Recall

TP FN

precision recall
F

precision recall

=
+

=
+

=
+

 

TP True positive TN Truenegative

FP False positive FN Falsenegative

= =

= =
 

الزج به خکر اسات که تصااویر ورودی ما به برنامه تصاویر نقاشای کودکان  

روی تصااویر  اسات و بخش اول توساط خود برنامه به صاور  خودکار بر 

انجاج می شااود و در یک ماتریس دیگر کپی می شااود که این ماتریس  

دهد و پس از بدسات   کپی شاده را به شابکه به عنوان ورودی تسات می

آوردن اطتعا  داده ) ناج کت  های موجود، مختصااا  آن ها و دقت  

شاناساایی(، بر روی تصاویر اصالی مرب  مربوط به کت  را در مختصاا  

 م می کند.مربوطه رس

میانگین دقت شااناسااایی را از طریق میانگین گرفتن برای هر کت  و  

در نهاایات میاانگین گرفتن برای هماه داده هاا بادسااات می آوریم کاه در 

 بخش بعدی متحضه خواهید کرد.   

 نتايج  .4

A.  :نتایج آموزش شبکه 

 
 ش دقت و یادآوری در مرحله آموزش   15شکل 

ها را مشاااخص بینیمیزان دقت پیشاین پارامتر  ش (Precision)  دقت

را بیان می کند. در این درسااات   هایبینییعنی درصاااد پیش.  کندمی
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شابکه  دهد درصاد بود که نشاان می 99تحقیق میزان دقت کلی باالی  

 بسیار عالی آموزش داده شده است.

   (FP+TP)نشاان دهنده میزان شاناسایی های مثبتش  (Recall)وریآیاد

درصااد بود که  99در این تحقیق میزان یادآوری کلی باالی    د.می باشاا

 داده شده است.آموزش شبکه بسیار عالی   دهد نشان می

 
 mPA@0.5:0.95ش  16شکل 

mAP@0.5:0.95  اصاالی ترین معیار برای ساانجش میزان کارآمدی  ش

 دیده می باشد.آموزش شبکه 

mAP   به معنای میانگین دقت در نواحی که یادآوری باالی صفر و کمتر

 از یک می باشد.

mAP@0.5:0.95   به معنای میانگین دقت در نواحی که یادآوری باالی

در این تحقیق میزان یاادآوری کلی   می بااشاااد.  0.95و کمتر از    0.5

 .دقت شبکه بسیار مطلوب است دهد درصد بود که نشان می 88باالی  

 

 ش میزان دقت هر کت  در مرحله آموزش 17شکل 

نشان دهنده دقت به ازای درست های موجود برای هر    5نمودار شکل  

این نمودار پی برده می شود که  با توجه به داده های    کت  می باشد.

سه کت  از پنج کت  همه داده های درست را بدرستی تشخیص می  

دهند و در مورد دو کت  درخت و گل نیز با توجه به اینکه شکل انها  

 شبیه به هم می باشد باز هم نتیجه بسیار عالی را نشان می دهد. 

 

 
 اول  یخروج نمونهش   18شکل 

B.  نتایج تست شبکه 

 

 
 دوج  ی خروج نمونه ش  19شکل 

 

در   کودکان  های  نقاشی  تصویر  روی  بر  برنامه  خروجی  از  نمونه  دو 

تصویر   250دیده می شود، این عملیا  ها بر روی هر    7و    6شکلهای  
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دیگر نیز انجاج شده و نتیجه دقت کلی آن در زیر برای هر کت  مشاهده  

 می شود. 

 
 

 تست  مرحله در کت  هر  دقت زانیمش  20شکل 

 گيري نتيجه .5

از پایگاه    Quick drawدر این مقااله به میزان مشاااابهات بین داده های  

داده گوگل و تصاویر نقاشی کودکان پرداخته است. از این تحقیق نتیجه 

درصاد( وجود  95شاد که بین این دو داده مشاابهت بسایار باالیی)باالی  

ی نقاشاای کودکان وجود دارد و با توجه به اینکه پایگاه داده مطلوبی برا

برای تحقیقا    Quick drawندارد می توان در صور  نیاز از پایگاه داده  

 دیگر استفاده نمود.
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ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن شناسایی مدوالسیون سیگنال 
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اهمیت موضوع شناسایی مدوالسیون از نظر کاربردی و     —چکیده

، ضرور  پژوهش  های مختل ها با ویژگیگسترش انواع مدوالسیوننیز   

یک سیستم شناساگر خودکار    مقالهکند. در این  در این زمینه را ایجاب می

شده است    کانولوشن، پیشنهاد  ی عصبینوع مدوالسیون مبتنی بر شبکه 

و طبقهکه   استخراج ویژگی  ماژول جهت  ها  بندی مدوالسیونشامل دو 

که تعداد    است  ژول استخراج ویژگی شامل سه بتک کانولوشنما  باشد.می

بترتیب  کانال بتک  هر  بهبود  باشدمی  16  و  64،  128های  جهت   .

  شامل مشتق، انتگرال و تبدیل فوریه سری پردازشی  استخراج ویژگی، پیش

به منظور    در ماژول طبقه بندی  شود.های ورودی انجاج میبر روی داده

از دو الیه    وری محاسباتیهای خروجی و بهبود بهره کاهش تعداد کانال  

کانال    128استفاده شده است که الیه اول این ماژول دارای  تماماً متصل  

نوع مدوالسیون    11کانال می باشد که می تواند    11، دارای  آن   و الیه دوج

-نتایج شبیه. بندی نمایدورد استفاده را  طبقهموجود در مجموعه داده م

گر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با برخی دیگر از  سازی بیان

مدوالسیونهای  روش خودکار  نسبت    شناسایی  از  وسیعی  محدوده  در 

 های ورودی است.  سیگنال به نویز داده

ی عصاابی  شاابکه  ها،شااناسااایی خودکار مدوالساایون  —واژه  کلید

   .های دیجیتال، مدوالسیونشناسایی الگو،  کانولوشن

 مقدمه  .1

بندی نوع مدوالسیون، کاربردهای فراوانی دارد  طبقهیا    شناسایی

گسترش با  مدوالسیونمدوالسیون  انواع  که  ویژه  به  های ها، 

از این رو پژوهش در این    .دیجیتال، اهمیت روزافزونی یافته است

دهه از  داردزمینه  ادامه  حال  به  تا  گذشته  ابعاد    .های  گستردگی 

روش  به  نیاز  و  شناسایی  پیادهموضوع  در  که  قابلیت  هایی  سازی، 

 
206 Decision Theory  

باشند داشته  را  هنگاج  به  دنبال  ،  اجرای  به  را  محققان  هنوز 

می سریعتر  و  دقیقتر  شناسایی  راهکارهایی  کاربردهای  کشاند. 

و   نظامی  کلی  دسته  دو  به  توان  می  را  مدوالسیون  نوع  خودکار 

کرد تقسیم  نوع  غیرنظامی  خودکار  شناسایی  کاربردهای  از   .

در حوزه  و مدوالسیون در حوزه نظامی می توان به جنگ الکترونیک 

اشاره    .. افزاری و.  نرج  رادیو  ترافیک شبکه،  به مدیریت  غیرنظامی 

 [. 1د  کر

الگوریتماز یک دیدگاه،   از  بندی خودکار  طبقههای  دو دسته کلی 

 ش   مدوالسیون، وجود دارند

 207روش شناسائی الگو  -2       206نظریه تصمیمروش -1

در این روش با استفاده   آشکارسازی است.  روش اول، بر مبنای تئوری

سیگنال و معیارهای مشخصی مانند    موجود درباره  اطتعا  آماری  از

پیرسون یا بیزین، یک رابطه جهت تشخیص نوع مدوالسیون  -نیمن

می میبدست  آستانه،  با سطح  رابطه  این  مقایسه  با  نوع آید.  توان 

برای هر نوع مدوالسیون  این روش  تعیین کرد. در  را  مدوالسیون 

بهینهتصمیمتوان  می کرد  ایگیر  شد  طراحی  کمینه  باعث  ن  که 

شود. می  مدوالسیون  نوع  تشخیص  خطای  این    احتمال  چه  اگر 

طور   به،  گیعلت پیچید  ولی بهروش، در صور  وجود، بهینه است  

   . [2  سازی به صور  عملی نیستمعمول قابل پیاده

طور معمول یک یا چند ویژگی   شناسایی الگو، به  هایدر روش

شده استخراج  دریافتی  سیگنال  در    از  اسا   این  بر  نوع  و  مورد 

207 Pattern Recognition 
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در گذشته کارایی این روش کمتر شود.  گیری میمدوالسیون تصمیم

روش اسا های  از  تصمیم    بر  بانظریه  امروزه  ولی  ظهور   بود، 

مطمئن و توانا، روش شناسایی الگو به روش متداول های  الگوریتم

 [.  3  در تشخیص نوع مدوالسیون تبدیل شده است

مدوالسیون ارائه شده است.  های زیادی برای تشخیص نوع  روش

قاسمحساج و  در  پور  ویژگی[1 زاده  از  استفاده  با  سیگنال  ،  های 

  قدرمطلق انحراف معیار ،  شده  نرمالیزه  دامنه  دریافتی مانند حداکثر

و چند ویژگی دیگر به جداسازی    ایانحراف معیار لحظه ای،  لحظه

مدوالسیون پرداختهانواع  بوسیله  ها  آنها  ژنتیکبرنامهاند.    ، نویسی 

ویژگیویژگی این  اسا   بر  و  کرده  انتخاب  را  مناسب  و  های  ها 

از شبکه عصبی  را انواپرسپترون    چند الیه  استفاده  ع مدوالسیون 

کردهدسته زمان  [4   در  .اندبندی  تحلیل  یک    از   فرکانس  –، 

  بعدی  تک هایسیگنال که است شده  ارائه شده مدوله هایسیگنال

کوتاه  از  استفاده   با زمان  فوریه  نگاره   ، تبدیل  طی   تصاویر   208به 

 کانولوشن  یعصب  یشبکه  الگوریتم بر اسا   شوند و یکتبدیل می

)209CNN(    شده است.   ارائهبرای شناسایی خودکار مدوالسیون ها  

عصبی  ،[5   در شبکه  طبقه  کانولوشن  یک  جهت  بندی فشرده 

کهمدوالسیون است  شده  پیشنهاد  از    ها  آن  صور  در  تصاویر 

استفاده شده است. همچنین   رودی شبکهمتفاوتی جهت و  210فلکی 

ها، قید تلفا  فشرده  برای آموزش شبکه و با هدف استخراج ویژگی

است.   شده  طبقه  ، [6در  پیشنهاد  روش  خودکار یک  بندی 

شبکه پایه  بر  کانولوشنمدوالسیون  عصبی  که   ی  است  ارائه شده 

بوده که از سیگنال    211مشبک  یس صور  فلکیماتر  ،ورودی شبکه

استخراج می تاب     شود ودریافتی  از یک  استفاده  با  آموزش شبکه 

می  ایمقایسهتلفا    شناسایی   ،[7   در  .گیردصور   روش  یک 

پیشنهاد  212گراف   ون با استفاده از شبکه کانولوشنخودکار مدوالسی

پس با استفاده  ها به گراف تبدیل شده و س. ابتدا سیگنال شده است

-ها انجاج میاز دو شبکه عصبی کانولوشن، جداسازی مدوالسیون

 شود. 

 
208 spectrogram 

209 convolutional neural network   
210 constellation images 

در این مقاله یک شبکه عصبی کانولوشن با ساختار جدید برای 

ماژولجداسازی مدوالسیون است که شامل  پیشنهاد شده  های  ها 

در ادامه مقاله در بندی مدوالسیون است.  استخراج ویژگی و طبقه

شود. در بخشهای سوج و چهارج دوج، مدل پیشنهادی ارائه میبخش  

بخش پنجم،   در  شوند. در نهایت سازی ارائه و ارزیابی مینتایج شبیه

 شود.  گیری بیان مینتیجه

 مدل پیشنهادی .    2 .6

A. 1.2-   ساختار شبکه عصبی کانولوشن پیشنهادی 

 

پیشنهادی کانولوشن  عصبی  مقاله،    شبکه  این  شکلدر  صور       1به 

بندی شامل دو ماژول جهت استخراج ویژگی و طبقهاین شبکه  است.  

 لو اهای کانو، بتکویژگی در ماژول استخراج. ها می باشد مدوالسیون

 
 _CNNساختار شبکه عصبی عمیق کانولوشن پیشنهادی )  :1شکل          

proposed ) 

کند  کانال را بررسی می  128،  الو اولبتک کانو  .اندقرار گرفته

به عنوان   ReLUاست و از    3×3بندی آن ها به صور   که ابعاد پنجره

می  استفاده  محرک  ادامه،    کنند.تاب   قرار در  پولینگ  مکس  یک 

 گرفته است تا از بیش برازش جلوگیری شود و یک نرمال ساز دسته 

  CNNد دقت در شبکه  با هدف افزایش سرعت آموزش و بهبو  213ای 

  شود کانال بررسی می  64لو دوج،  ادر بتک کانو  .استفاده شده است

 ReLUو تاب  محرک    3×3از پنجره بندی    ،لو اولاالیه کانو  و مانند

بندی    16لو سوج،  ا. در بتک کانوشوداستفاده می پنجره  با  کانال 

محرک    3×3 تاب   استپیاده  ReLUو  شده  از سازی  همچنین   .

211 grid constellation matrix 
212 Graph Convolutional Network 

213 Batch Normalization 
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لو جهت حفظ ابعاد نقشه ویژگی ادر هر الیه کانو   padding  عملیا 

 شده است.  استفاده

های خروجی  بندی، به منظور کاهش تعداد کانالدر ماژول طبقه

بهره از دو الیه تماماً متصل استفاده شده  و بهبود  وری محاسباتی 

با    .است اول  تاب     0.2برابر    drop outکانال و نرخ    128الیه  و 

-که برابر تعداد مدوالسیون  ، کانال  11و الیه دوج با    ReLUمحرک  

،   softmaxو تاب  محرک    ،ای مجموعه داده مورد استفاده استه

 ساختار ماژول طبقه بندی را شکل می دهند. 

B. 2.2-   استخراج ویژگی 

بندی های طبقهسازی الگوریتمهای مهم، در پیادهیکی از بخش 

ا بر  کننده،  ستخراج ویژگی است. در این بخش، با انجاج پردازشی 

شوند. در این  های متمایز کننده آنها، نمایان میها، ویژگیروی داده

از ویژگی ،  های  مقاله  فوریه سری   انتگرالمشتق  تبدیل  ها  داده  و 

داده  از  دیگر،  عبار   به  است.  بلوک    های استفاده شده  در  ورودی 

مجزا سری   ،های  فوریه  تبدیل  و  انتگرال   ،   گرفته   عملیا  مشتق 

شبکه عصبی پیشنهادی تزریق    به عنوان ورودی به   سپس  شده و 

شود.   ویژگیمی  از  مختل استفاده  بین    های  تمایز  تواند  می 

مثتً با توجه به اینکه در    مدوالسیون های مختل  را بیشتر نماید. 

-یگنال مشخص میها، فرکانس غالب یک ستبدیل فوریه سیگنال

تبدیل فوریه می   ،شود از  برای تمایز خانواده  بنابراین  از    pskتوان 

و   استفاده کرد.  هادیگر مدوالسیون ویژگی مشتق  از دو  همچنین 

  بین   برای تمایز  بعنوان دو ویژگی متقابل توان  می  ، هاانتگرال سیگنال

مدوالسیونسیگنال با  گرفت. ها  بهره  مختل   پردازش   های  پیش 

داده ان روی  بر  شده  که  ها  جاج  کرد  خواهد  بندی طبقهکمک 

بوسیلهمدوالسیون موثرتر   ها  و  کارآمدتر  پیشنهادی  عصبی  شبکه 

 باشد.  

 نتایج شبیه سازی  .3

داده   مقاله، این  در   در  RadioML2016.04c   هایاز مجموعه 

شده است.    استفاده  https://www.deepsig.ai/datasetsپیوند  

ای به به طور گسترده  کههستند    استانداردیهای  ها، داده این داده

 
214 Signal to Noise Ratio 

و با   در نظر گرفته شده  های مدوالسیون مرج عنوان مجموعه داده

در تحقیقا  متخصصین   از طریق هوا تولید و  GNUاستفاده از رادیو  

می ، RadioML2016.04Cهای  داده  مجموعهشوند.  استفاده 

-د که همگی به طور گستردهنباشنوع مدوالسیون می  11متشکل از  

ی در سیستم های ارتباطا  بی سیم اطراف ما مورد استفاده قرار ا

بیمی کانالهای  اعمال  منظور  به  اثرا   گیرند.  یا  مختل   سیم 

گنالهای مدوله شده به منظور نشان دادن اثرا   ، کلیه سیمحیطی

،  دنیای واقعی مانند نویز سفید گاوسی   کانال پویا در معرض اثرا 

، جابجایی فرکانس و جابجایی فاز قرار گرفته  گی چند راهیمحو شد

برای تشخیص   مقالهاین    در  های اصلی و مورد نظراند. مدوالسیون

، GFSK  ،4PAM  ،8PSK  ،16QAM  ،64QAM  شامل بندی  و طبقه

BPSK ،QPSK ،AM-SSB ،AM-DSB ،WBFM باشند.  می 

  سازی شبکه عصبی پیادهبرای    در این مقاله،  الزج به خکر است که

پیشنهادی برنامه  کانولوشن  زبان  همچنین  از  و  پایتون  دو  نویسی 

. ابتدا الزج  شده است  استفاده  sklearnو    kerasکتابخانه قدرتمند  

داد مجموعه  شبکه  است  به  تغذیه  جهت   را  نظر  مورد    CNNه 

آماده کنیمپیشنهادی  تسازی  اینکار،  برای  داده .  مورد  مامی  های 

های مرتبی که یکی از بصور  زوج  را  استفاده برای آموزش و آزمون

دیگری  بیانگر  عنصرها، و  مدوالسیون  نویز    نوع  به  نسبت سیگنال 

)214SNR(  باید   از آنجا که  .دنشو، برچسب گذاری میمربوطه است  

شود لذا روش  ورد آموزش و آزمون برچسب گذاری  های متمامی داده

های  در ادامه ویژگی.  یری تحت نظار  است، یادگیادگیری شبکه

ها  شامل مشتق ، انتگرال و تبدیل فوریه سری  سیگنالگفته شده،  

های  درصد را به داده  80،  ها از مجموع کل داده  کنیم.را ایجاد می

به داده   20زش،  آمو را  داده  آزمونهای  درصد  از  های و ده درصد 

در    .دهیم تخصیص می  215سنجیهای اعتبارآموزش را نیز به داده

تعداد کل  مج  های داده   واق   در  سیگنال   162060  موعه،موجود 

های آموزش و تعداد  سیگنال به داده  129648باشد که تعداد  می

 دهیم.  آزمون تخصیص میهای سیگنال به داده 32412

215 validation 

https://www.deepsig.ai/datasets
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 CNNبا رویکرد  SNRبندی صحیح برحسب  نتیجه خروجی احتمال طبقه   : 2شکل

 پیشنهادی

استفاده   متفاوتی  نمودارهای  از  پیشنهادی  مدل  ارزیابی  برای 

بندی صحیح نسبت به  احتمال طبقه، منحنی  2شده است. شکل  

یعنی   dB  18الی    -dB20   محدوده، در  تغییرا  سیگنال به نویز

،   ای که مجموعه داده مورد نظر تولید شده است  SNRمطابق بازه  

،  SNRبا افزایش  شود،  دهد. همانطور که مشاهده میرا نمایش می

-یابد بطوریکه در سیگنالها افزایش میدقت طبقه بندی سیگنال

تا    85بندی حدود  به باال دقت طبقه  dB 0حدود    SNRهای دارای  

ماتریس بهم ریختگی حاصل از طبقه   3  شکلباشد.  د میدرص  90

سیگنال میبندی  نشان  را  نظر  مورد  تمامی  های  برای  که  دهد 

  ، محور عمود  . در این شکلمجموعه داده آزمون ترسیم شده است

صحیح   یهاسیگنال برچسب  افقی    (true lable)  با  محور  و 

-را به نمایش می  (predicted lable)  شده  بینیپیش  هایسیگنال

دقتی گ و  از    60حدود    در  ذارد  میانگینی  در  را  های  SNRدرصد 

 . دهدمختل  نشان می

C.  
ماتریس در هم ریختگی برای کل داده های آزمون  : 3شکل  

طبقهماتریس  6الی    4های  شکل ریختگی  درهم  بندی  های 

مشاهده   همانطور که  .دهدنشان می  های خاص SNRها را در  سیگنال

  های ماتریس بهم ریختگی بهبود نظم آرایه،  SNRشود، با افزایش  می

ادیر پیش بینی  تطابق مقادیر با برچسب صحیح با مق  احتمال  و   یافته

 یابد.  افزایش میشده 

 

 SNR=-20ماتریس در هم ریختگی در ش  4شکل

 

 SNR= +4ماتریس در هم ریختگی در ش  5شکل

 

 SNR= +18ماتریس در هم ریختگی در ش  6شکل
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 ارزیابی نتایج شبیه سازی  .4

-CNN[8]  ،GCN[7] ،SCF  هایروش  مقایسه دقت شناسایی بین   7شکل

CNN[10]   ،AF-CNN[9]    ،پیشنهادی کانولوشن  عصبی  شبکه  و 

CNN_proposed،   حسب میرا    SNRبر  که دهد نشان  همانطور   .

در محدوده    کانولوشن پیشنهادیشود، عملکرد شبکه عصبی  مشاهده می

SNRهای  db   2-   تاdb  18بطور قابل توجهی نسبت به تمامی مدل +-

است  ایه بهتر  م  ن،یهمچن.  دیگر  مشاهده  دقت     شود، یهمانطور که 

درصد کمتر از    25حدود    SNR=18dbدر    ،SCF-CNNمدل     ییشناسا

نسبت   CNN_ proposedاست. عملکرد مدل    CNN_ proposedمدل  

بطور   18dbتا  5db- ،یهاSNRدر محدوده  GCNو  CNN هایبه مدل

 درصد بهتر است. 10متوسط حدود 

 
 -CNN    ،GCN  ،SCF-CNN   ،AF-CNN    ،CNNمقایسه دقت شناسایی بین    : 7شکل

proposed  ،   بر حسبSNR 

بین    ،8شکل شناسایی  دقت    VGG[11]    ،[12]مقایسه 

GoogleNet   و CNN_ proposed  را  بر حسبSNR   نشان می

عصبدهد.   این    کانولوشن  یشبکه  در  نظر    مقاله،پیشنهادی  از 

در تمامی       GoogleNetو    VGGدقت شناسایی در مقایسه با  

 عملکرد بهتری دارد.  SNRمحدوه  

 

 -VGG    ،GoogleNet    ،CNNمقایسه دقت شناسایی بین   : 8شکل

proposed  ،   بر حسبSNR 

 گیری نتیجه .5

این   اصلی  روش   مقاله،ایده  از  مناسبی  مدل  وجوی  جست 

ها   مدوالسیون  خودکار  شناسایی  جهت  عمیق  که    بودیادگیری 

شبکه    سازی شد.کانولوشن پیاده  ی از شبکه عصبیجدید  اختارس

 یژگیدو ماژول جهت استخراج و  پیشنهادی، شامل   کانولوشن  عصبی

طبقه پیش.  باشدیم   هاونیمدوالس  بندیو  شامل  پردازشاز  هایی 

تبدمشتق و  انتگرال  جهت   یسر  هیفور  لی،    ها داده  یسازآماده، 

کرد شبیهم یاستفاده  که  سازی.  داد  نشان  شده،  انجاج  روش  های 

از نظر    تر، عملکرد بهتری،رغم داشتن معماری ساده ، علیپیشنهادی

ل  شامهای دیگر  برخی روش  نسبت به  SNRدقت شناسایی بر حسب  

CNN[8]  ،GCN[7]،SCF-CNN[10]   ،AF-CNN[9]    .طی  دارد

های انجاج شده در این زمینه مشاهده شد  بررسی و مطالعه پژوهش

های با معماری  ها با معماری ساده حتی از شبکهکه برخی از شبکه

و در    . بنابراین از آنجا که سرعتکنندنسبتاً پیچیده بهتر عمل می 

اگر نوع مدوالسیون های شناس عین حال دقت شناسایی در سیستم

تر و ریزی یک شبکه با معماری هر چه ساده، طرزبسیار مهم است

 تر  باید در طرز تحقیق مد نظر قرار گیرد. کارآمد

 ع مراج .7
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 آن یو خط انتقال خروج کهیچند بار سترونیکاواک استخراج کال یسازهیو شب  یطراح

 1محمد استوار
تربیت  ، دانشگاه کامپیوتردانشکده مهندسی برق و 1

 تهران، ایران مدر ، 
 m.ostovar@modaes.ac.ir 

 02122813722شماره تلفنش 

   2بیژن عباسی آرند
تربیت  ، دانشگاه کامپیوترمهندسی برق و  دانشکده2

 تهران، ایران مدر ، 
 abbasi@modares.ac.ir 

 02182883992شماره تلفنش 

   3ساسان احمدیان نمین
های  پژوهشگاه دانش پژوهشکده خرا  و شتابگرها،3

 بنیادی، تهران، ایران 

sasan.ahmadiannamini@gmail.com 

 02122809150شماره تلفنش 

با توجه به کاربرد روزافزون انرژی مایکروویو در علوج و صنای      —چکیده

های مایکروویو بیش از  کنندهمختل ، لزوج افزایش بازدهی در مولدها و تقویت 

می احسا   تقویت پیش  در  از  شود.  استفاده  کتیسترون،  المپ  کننده 

رود.  ها به شمار میحلی برای افزایش بازدهی آن اه های چند باریکه ر کتیسترون 

ها به منظور رسیدن به بیشینه ها، طراحی بهینه کاواک همچنین در کتیسترون

بازدهی کتیسترون  می   ،R/Qمقدار نسبت   از پیش  افزایش بیش  تواند سبب 

شود و کاهش طول مدار آن را در یک توان مشخص به دنبال داشته باشد. از  

های مختل  هندسی کاواک است.  ثر بر مقدار این نسبت، مشخصهعوامل مو

همچنین در کاواک استخراج، عدج تقارن توزی  میدان الکتریکی ناشی از شکاف  

سازی بهینه شود. این تحقیق به طراحی و شبیه تزویج، سبب کاهش بازدهی می

هی ای و بررسی عوامل موثر بر بازد کاواک استخراج کتیسترون چهل باریکه

   پرداخته است.

تقویت    —واژه  کلید مایکروویو،  چند  انرژی  کتیسترون  المپی،  کننده 

 باریکه، کاواک استخراج، توان باال، بازدهی باال 

 مقدمه  .1

با پیشرفت علم و فناوری و افزایش روزافزون کاربرد انرژی مایکروویو در 

شیمی،  حوزه  و  فیزیک  بنیادی  تحقیقا   همچون  مختل   های 

ای،  های خرا ، مخابرا ، رادار، پزشکی، تصویربرداری، هسته شتابدهنده

صنعتی همچون تولید ماسه سنگ و فوج برای مصالح ساختمانی و پخت 

تقویت و  مولدها  از  استفاده  پز،  آن کنندهو  تب   به  نیز  مایکروویو  های 

افزایش یافته که در نتیجه آن نیز مصرف انرژی الکتریکی افزایش یافته 

های  کنندهست. بنابراین رسیدن به بیشینه بازدهی در مولدها و تقویتا

 های اخیر مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. مایکروویو در سال

به طور  گوناگون      یدر صنا  مورد نیاز  و یکروویما  انرژی  ن یبه منظور تام

ا  هالمپاین  . از انواع  شودیاستفاده م  ویکروویما  یهااز المپ  یاگسترده

 
1 . Magnetron 
2 . Klystron 
3 . Traveling-wave tube (TWT) 
4 . Gyrotron 

  4روترونیو ژا  3سترون ی، کت 2، موج رونده 1مگنترون   یهاالمپ  به  توانیم

پا  هاسترونیکت   ، نیب  این  در  .اشاره کرد باال،   باال،  یداری به سبب    عمر 

ب دادن  متوسط  توان    نهیشی ارائه  بازدهی  کاربردهاو   همچون   ییدر 

وشتابدهنده خرا   ا  یهای انرژ  کیزیف  های  که  اهم  ن یباال   تیموارد 

 . رندیگیمورد استفاده قرار م یاد، به طور گستردهندار ییبسزا

گویند که   5باریکه الکترونی در تفنگ الکترونی پروینس     1.5I/V^به نسبت  

توان بازدهی  شود. با استفاده از مقدار پروینس مینشان داده می  Kبا نماد  

( که به صور  تجربی بدست آمده است،  1کتیسترون را به کمک رابطه )

 .[1]محاسبه کرد

(1)  
(2) 

 

( رابطه  المپ   η(  1در  خروجی  توان  همچنین  است.  بازدهی  بیانگر 

( و  1وجه به روابط )ت( نشان داده شده است. با  ۲کتیسترون در رابطه )

مشاهده می2) به (  توان  و  بازدهی  پروینس،  مقدار  کاهش  با  که  شود 

می کاهش  و  افزایش  و  ترتیب  باال  توان  همزمان  داشتن  بنابراین  یابد. 

نمی پذیر  امکان  باال  م باشد. بازدهی  مشخص،  توان  جا   توانیدر   یبه 

استفاده    کمتر  انیبا جر  کهیاز چند بار  اد یز  انیبا جر  کهیبار  کیاستفاده از  

  . دیابیم  شیافزا  یبازده  جهیدر نت  وکاهش    نس یمقدار پرو  با این کارکرد.  

 نی بنابراکند.  ها، توان مورد نیاز را فراهم میاز طرف دیگر نیز تعدد باریکه

از کت به طور همزمان به   توانمی  6کهیچند بار  یهاسترونیبا استفاده 

 رسید  که،یتک بار یهاسترون ی به کت  باالتر نسبت و توان ی بازده

دسته   یدیگرعوامل  همچنین   مرحله  کاواک  یسازهمچون   هایدر 

استخراج   ،7سازدسته  کاواک  در  توان  شکست   دهیپد   ،8استخراج 

5 . Perveance 
6 . Multi-beam klystron 
7 . Bunching 
8 . Extraction 

휂 = 0.85 − 0.2𝜇𝐾 

𝑃 = 휂𝐼𝑉 = 휂𝐾𝑉2.5 

mailto:m.ostovar@modaes.ac.ir
mailto:abbasi@modares.ac.ir
mailto:sasan.ahmadiannamini@gmail.com
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اهم  ،1یکیالکتر فضا  ، ی تلفا   بار  مالتی  و   2یی اثر  در   3پکتینگپدیده 

مرحله  ها  کتیسترون   ی بازده دو  کاواک  یسازدستهمؤثرند.  های در 

عواملی مهم در تعیین   در کاواک استخراج،  و استخراج توان  سازدسته 

کاواک  مطلوب  . مشخصا   [2]درونبه شمار می  سترونیالمپ کت  بازدهی

به هنگاج  کاواک  با    ها الکترون   برهمکنش  تواند سبب بهبودمی  استخراج

. در  شود  سترونیکت یبازده  شیسبب افزاو    هاآنکاهش سرعت    ندیفرآ

سازی و بررسی مشخصا  کاواک استخراج این مقاله به طراحی، شبیه 

یک کتیسترون چند باریکه و خط انتقال خروجی آن، که مشخصا  آن 

 شود.ارائه شده است، پرداخته می 15جدول در 
 مشخصا  کتیسترون چند باریکه -15جدول 

 مقدار مشخصا 

 مگاهرتز 55/2998 فرکانس 

 مگا وا  5/7 بیشینه توان خروجی 

 40 تعداد باریکه
 کیلو ولت  55 باریکهولتاژ 

 مگاهرتز 10 پهنای باند 

 باریکه چند هایکالیسترون کاواک .2

ها، کاواک مهمترین نقش را در برهمکنش با خرا  بازی در کتیسترون 

بهینه کاواکمی بهبود ها میکند، به طوری که طراحی  به  تواند منجر 

کاواک شود.  المپ  کتیسترون عملکرد  به  های  بسته  باریکه  چند  های 

های تک برد. کتیسترون ها و مدهای مختلفی بهره میطراحی، از هندسه 

برند. در این مد، بیشینه میدان بهره می  010TMمتداول از مد غالب  باریکه  

بر  در  را  کاواک  از  کمی  ناحیه  و  دارد  قرار  کاواک  مرکز  در  الکتریکی 

افزایش تعداد باریکهمی از ها در این هندسه ، باریکهگیرد. با  های دور 

می را  الکتریکی  میدان  از  کمتری  مقادیر  خرا  مرکز  نتیجه  در  بینند. 

تجربه میمختل ، سرعت را  اختتف سرعت،  های گوناگونی  این  کنند. 

می بازدهی  کاهش  باریکه[2]شودسبب  تعداد  افزایش  در  بنابراین  ها  . 

از مد غالب کاواک هم استفاده  و    4  محورمحدودیت جدی وجود دارد. 

کاواک   و  متداول  کاواک  باالتر  مراتب  مدهای  از  استفاده  همچنین 

آید. در  لی برای برون رفت از این محدودیت به شمار میح، راه محورهم

تواند تنها بر روی هر باریکه می  m10TMاستفاده از مدهای مراتب باالتر  

 
1 . Breakdown 
2 . Space charge 
3 . Multipactor 

انتخاب   برای  مثال  عنوان  به  تعبیه شود.  الکتریکی  میدان   40بیشینه 

باشد. توزی  میدان الکتریکی مدهای مختل ،    80باید برابر    mباریکه،  

 نشان داده شده است. 21شکل در  محورک متداول و همبرای دو کاوا

(  Q(، ضریب کیفیت )fمشخصا  اصلی هر مد در کاواک شامل فرکانس )

فرکانس کار    f( است.  R/Qو نسبت مقاومت شانت به ضریب کیفیت )

ها در کاواک و پهنای باند  چگونگی میرایی میدان  Qکاواک را تعیین و  

را مشخص می روابط موجود در مرج   آن  به کمک  توان می  [3]کند. 

)  R/Qنسبت   رابطه  صور   به  )3را  رابطه  به  توجه  با  داد.  نشان   )3 )

می مقدار  مشاهده  که  انتگرال   R/Qشود  مسیر  از  و حجم تابعی  گیری 

شود که این نسبت، مستقل از جنس کاواک اواک است. مشاهده میک

بوده و تنها وابسته به شکل و هندسه ساختار کاواک است. ولتاژ القا شده  

و در نتیجه توان استخراج شده در کاواک استخراج نیز متناسب با این 

 .[4]نسبت است

(3) 
 

 

  

  
های مختل  برای انتخاب کاواک، راست( کاواک  هندسه و توزی  میدان-21شکل 

 .[1]محورمتداول، چپ( کاواک هم

ولتاژ القا شده در کاواک، عتوه بر مشخصا  کاواک به مشخصا  باریکه 

از میزان بار باریکه   :الکترونی نیز وابسته است. این مشخصا  عبارتند 

( الکترونbqالکترونی  دسته  فاکتور  و  کاواک  bF)  5ی(  در  همچنین   .)

استخراج، ولتاژ القا شده به شرایط تزویج نیز وابسته است. ولتاژ القا شده  

ناشی از باریکه الکترونی در کاواک و توان استخراج شده از آن به ترتیب 

4 . Coaxial cavity 
5 . Bunch form factor 
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 .[4]شود( بیان می5( و معادله )4به صور  معادله )

(4) 

 

(5) 
 

به ترتیب فرکانس دسته الکترونی، ضریب   Rو    bf  ،Qکه در روابط اخیر  

است.   کاواک  شانت  مقاومت  و  کاواک  نشده  بار  نیز   =eQ/Qβکیفیت 

بیانگر    eQضریب تزویج خط انتقال خروجی به کاواک است که در آن  

با توجه به اینکه کاواک استخراج به    ضریب کیفیت مدار خروجی است.

رادیکال در  نس تشدید تنظیم میطور دقیق در فرکا زیر  شود، عبار  

( و  5( در رابطه )4شود. حال با گذاشتن رابطه )می  1( برابر  4معادله )

توان به صور  زیر سازی روابط، توان استخراج شده از کاواک را میساده

 شنوشت

(6) 
 

ضریب کیفیت بار شده کاواک است که مقدار آن   LQ(  ۶که در رابطه ) 

وابسته ضریب کیفیت بار نشده و ضریب کیفیت مدار خروجی است. از 

مقدار   شده،  خواسته  باند  پهنای  که  می  eQآنجایی  مشخص  کند.  را 

( رابطه  مطابق  استخراج، 6بنابراین  کاواک  از  شده  استخراج  توان   ،)

مقدار   با  بر  R/Qمتناسب  بنابراین  توان  است.  بیشینه  به  رسیدن  ای 

 سازی شود. استخراج شده، مقدار این نسبت باید بهینه

در مد غالب از مدهای مراتب باالتر بیشتر است. البته به طور    R/Qمقدار  

  R/Qمحور که یک مد دو قطبی است، مقدار  استثنا مد بعدی کاواک هم

قطبی مطابق بیشتری نسبت به مد غالب دارد. اما از آنجایی که در مد دو

سبب 22شکل   تقارن  عدج  و  نیست  متقارن  الکتریکی  میدان  توزی    ،

شود، امکان به کارگیری این مد در کاواک کتیسترون کاهش بازدهی می

نمی طراحیمقدور  این  در  بنابراین  غالب  باشد.  مد  از   ،010TM   کاواک

 محور بهره گرفته شد. هم

 باریکه   40 کالیسترون کاواک سازیشبیه و طراحی .3

 سازی کاواک استخراج و خط انتقال خروجی برای طراحی و شبیه 

 
1 . Gap coupling factor 

 
 توزی  میدان الکتریکی، راست( مد غالب، چپ( مد دوقطبی. -22شکل 

 32و    Core i7ای با پردازنده  بر روی رایانه  CST 2021افزار  آن از نرج 

GB   مشخصه پنج  کاواک،  طراحی  منظور  به  شد.  استفاده  رج  حافظه 

نظر گرفته شد. طول شکاف    23شکل  هندسی مطابق   براسا    gدر 

تعیین گردید. همچنین طول عمر کاتد، به   1مقدار ضریب تزویج شکاف 

سطح  افزایش  با  دارد.  بستگی  آن  روی  شده  بارگذاری  جریان  چگالی 

افزایش   المپ  عمر  طول  نتیجه  در  و  کاتد  عمر  طول  کاتد،  مقط  

ای تعین شد  ، به گونه0R  2. بنابراین شعاع مسیر گذرنده باریکه[4]یابدمی

ادامه به منظور درک بهتر از سال شود. در    8که طول عمر کاتد حدود  

محور و طراحی بهینه ابعاد، تغییرا  طول سه رفتار ساختار کاواک هم

افزار  در نرج  R/Qبر روی فرکانس تشدید و نسبت    Lو    inr  ،1Rمشخصه  

CST  نشان   24شکل  ها در  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی

 داده شده است.

 
 محور.های هندسی کاواک هممشخصه -23شکل 

بر روی فرکانس و نسبت   Lو    inr  ،1Rهای  اثر تغییرا  مشخصه   24شکل  

R/Q  چین آبی و خط آبی  خط قرمز، نقطه  دهد. در این شکلرا نشان می

نسبت   تغییرا   فرکانس،  تغییرا   بیانگر  ترتیب  متوسط   R/Qبه  و 

 ها است.بر حسب تغییرا  این مشخصه  R/Qتغییرا  نسبت 

به   افزایش شعاع داخلی  )آ( مشاهده می-24شکل  با توجه  با  شود که 

باریکه   40یابد. با چینش  کاهش می  R/Qمحور مقدار نسبت  کاواک هم  

 کند.مقادیر بزرگتری را اختیار می  inrدر یک محیط دایره 

2 . Beam pipe 

𝑉𝑖𝑛𝑑 =
𝑓𝑏𝑞𝑏𝐹𝑏𝑅

(1 + 𝛽)√1 + (
2𝑄

1 + 𝛽
𝜔0 −𝜔
𝜔0

)2

 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑓𝑏𝑞𝑏𝐹𝑏𝑉𝑖𝑛𝑑 −
𝑉𝑖𝑛𝑑

2

𝑅
 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = (𝑓𝑏𝑞𝑏𝐹𝑏)2
𝑅

(𝑄𝑒 + 𝑄)
𝑄𝐿 
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 )آ(

 . 

 )ب(

 
 )پ(

مشخصه، آ(   بر هم حسب تغییرا  R/Qتغییرا  فرکانس تشدید و نسبت  -24شکل 

inr )1، بR  )و پL .را  ییتغ انگری ب  بیبه ترت  یو خط آب  یآب  ن یچخط قرمز، نقطه  

بر حسب تغییرا  هر  R/Qنسبت  را ییو متوسط تغ R/Qنسبت   را ییفرکانس، تغ

 ها.یک از مشخصه

باریکه در دو محیط دایره،    40بنابراین در این این طراحی با چینش  

نه تنها مقدار نسبت   inrمقدار   کاهش داده شد. در نتیجه این کاهش، 

R/Q  .بزرگتر شد، بلکه اندازه کل ساختار نیز کوچکتر شد 

منحنی به  توجه  با  و  -24شکل  های  همچنین  )پ( -24شکل  )ب( 

یابد و  فرکانس کاهش می  Lو    1Rشود که با افزایش مقادیر  مشاهده می

یابد. نکته دیگر آنکه بیشترین به صور  نوسانی افزایش می  R/Qنسبت 

به ترتیب مشخصه   R/Qحساسیت را به فرکانس تشدید و مقدار نسبت  

L    وinr  1ها، مقادیر دو مشخصه  دارد. در ادامه با توجه به این منحنیR  

گونه  Lو   مقدار  به  که  انتخاب شدند  فرکانس    R/Qای   55/2998در 

 مگاهرتز بیشینه شود. 

 استخراج  کاواک در  خروجی انتقال خط .4

ایجاد تک شکاف در بدنه کاواک به منظور استخراج توان، سبب سبب 

شود. همان ایجاد عدج تقارن در توزی  میدان الکتریکی داخل ساختار می

طور که گفته شد، عدج تقارن میدان الکتریکی در داخل ساختار کاواک  

شود که هر یک های الکترونی سبب میاستخراج به هنگاج عبور باریکه

های الکترونی مقادیر متفاوتی از میدان الکتریکی را تجربه کنند،  هاز باریک

یابد. این عدج  که در نتیجه آن توان خروجی و بازدهی المپ کاهش می

نشان داده    25شکل  تقارن توزی  میدان الکتریکی به سمت شکاف در  

 شده است. 

 
 کشیدگی میدان الکتریکی کاواک به سمت شکاف.  -25شکل 

برای کم کردن و یا حذف کردن اثر شکاف بر ایجاد عدج تقارن توزی  

روشمیدان ساختار،  داخل  داردهای  وجود  متنوعی  این [5]های  در   .

 20پژوهش، برای حفظ تقارن توزی  میدان الکتریکی کاواک استخراج از  

محور استفاده گردید. مدل  همشکاف دایروی در دیواره داخلی کاواک  

شکاف استخراج توان و خط انتقال   20محور به همراه  هندسی کاواک هم

 ارائه شده است. 26شکل محور آن در خروجی هم

(5) 
 

مگاهرتز است.    10پهنای باند مورد نیاز این طراحی    15جدول  باتوجه به  

رابطه ) با  باند، ضریب کیفیت مدار 5مطابق  پهنای  این  برای داشتن   )

 شود. خروجی و در نتیجه ضریب تزویج به طور یکتا محاسبه می

𝐵𝑊 (%) =
1 + 𝛽

𝑄0
× 100 
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در دیواره داخلی، راست( بدون   ج توانشکاف تزوی 20کاواک به همراه  -26شکل 

 .محورهمخط انتقال خروجی، ب( با خط انتقال خروجی 

 
 )آ(

 
 )ب(

فرکانس بار شده و ضریب کیفیت مدار خروجی بر حسب، آ( ارتفاع   -27شکل 

 شکاف، ب( شعاع شکاف. 

در ادامه به منظور بررسی اثر مقادیر شعاع و ارتفاع شکاف بر مقدار ضریب 

شبیه  مورد  مشخصه  دو  این  خروجی،  مدار  گرفتند.  کفیت  قرار  سازی 

فیت مدار خروجی  اثر ارتفاع و شعاع شکاف بر روی ضریب ک  27شکل  

دهد. در این شکل خط قرمز و خط آبی  و فرکانس بار شده را نشان می

به ترتیب بیانگر تغییرا  فرکانس بار شده و تغییرا  ضریب کیفیت مدار 

شکل خروجی بر حسب تغییرا  ارتفاع و شعاع شکاف است. با توجه به 

توان دریافت که با افزایش ارتفاع و شعاع شکاف، فرکانس و ضریب می  27

 یابد. کیفیت مدار خروجی به ترتیب افزایش و کاهش می

به صور  متداول به منظور    WR284از موجبر    Sاز آنجایی که در باند  

می استفاده  موج  مد  انتقال  مبدل  باید  طراحی   TEبه    TEMشود،  به 

به صور  عمود   WR284اضافه گردد. برای این منظور موجبر مستطیلی  

خط هم محور به   TEMمحور قرار گرفت تا بدین وسیله مد  بر خط هم

10TE    امپدانس تطبیق  برای  گردد. همچنین  تبدیل  موجبر مستطیلی 

شونده بین محور باریکمحور، یک خط همبین موجبر و خط انتقال هم

توزی  میدان الکتریکی در کاواک استخراج و    28شکل  رار گرفت.  ها قآن 

دهد. مشخصا  نهایی طراحی کاواک  خط انتقال خروجی آن را نشان می

 ارائه شده است. 16جدول استخراج در 

 
 (آ)

 

 (ب)

توزی  میدان الکتریکی کاواک استخراج و خط انتقال خروجی آن. آ( نمای   -28شکل 

 کامل، ب( نمای برش خورده. 

 مشخصا  نهایی کاواک استخراج به همراه خط انتقال خروجی آن. -16جدول 

 مقدار مشخصا 

 مگاهرتز 55/2998 تشدید  فرکانس

R/Q 6  اهم 

 65/299 ضریب کیفیت بار شده 
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 گیری نتیجه .5

این   شبیه در  و  بررسی  مطالعه،  به  استخراج  مقاله  کاواک   40سازی 

ابتدا به صور  تحلیلی  . ای و خط انتقال خروجی آن پرداخته شدباریکه

استخراج  توان  و  الکترونی  باریکه  توسط  القا شده  ولتاژ  بر  موثر  عوامل 

شده از آن مورد بررسی قرار گرفت. که در این بین این عوامل ضریب 

شود. مقدار ضریب تزویج از ، مرتبط به کاواک میR/Qتزویج و نسبت  

تنها مشخصه شود. بنابراین  روی پهنای باند خواسته شده مشخص می

بهینه نتیجه  قابل  در  و  شده  استخراج  توان  افزایش  منظور  به  سازی 

نسبت   بازدهی،  تنها   R/Qافزایش  نسبت  این  مقدار  که  گردید.  معین 

مشخصه رفتار  بررسی  به  سپس  است.  ساختار  هندسه  از  های  تابعی 

پرداخته شد. و در نهایت   R/Qهندسی کاواک بر فرکانس تشدید و نسبت  

اواک به همراه خط انتقال خروجی آن با بیشینه مقدار نسبت ساختار ک

R/Q    مگاهرتز به منظور افزایش بازدهی طراحی   55/2998در فرکانس

 گردید. 

استخراج،   الکتریکی در کاواک  میدان  تقارن  منظور حفظ  به  همچنین 

شکاف در دیواره داخلی کاواک تعبیه گردید. با این کار، به سبب   20

شد، تقارن میدان از همه جها  به طور یکسان کشیده خواهد  آنکه توزی   

می حفظ  الکتریکی  افزایش  میدان  بر  عاملی  خود  تقارن  حفظ  شود. 

ها بر  آید. در ادامه نیز رفتار ارتفاع و شعاع شکافبازدهی به حساب می

روی فرکانس بار شده و ضریب کیفیت مدار خروجی مورد بررسی قرار  

فاع و شعاع شکاف، ضریب کیفیت مدار خروجی به گرفت. با افزایش ارت

یابد. رفتار فرکانس بار شده نیز با مشخصه ترتیب افزایش و کاهش می

ارتفاع و شعاع شکاف به همین صور  است. 
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بازگشایی فاز تداخلی با استفاده از فیلتر  اثر حذف نویز به روش وردش کلی بر الگوریتم 

 کالمن 
 1محمد رضا بهمه

 صنعتی شیراز ، دانشگاه  الکترونیکدانشکده مهندسی برق و 1

 ، ایران شیراز
 mr.bahmeh@sutech.ac.ir 

 09179127277شماره تلفنش 

   2دکتر صادق صمدی
 مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده 2

 ، ایران شیراز
 samadi@sutech.ac.ir 

 09173070853شماره تلفنش 

 روشی تداخل سنجی فاز در رادار دهانه مصنوعی )سار(     —چکیده

ه  شد   نصب  راداری  هایسنجنده  از  شده  اخذ سار تصاویر  ترکیب  برای

منظور  هواپیما  یا  ماهواره  روی  بر ارتفاعی، نقشه  تهیه  به    های 

اهدافی    حرکت   سرعت  تعیین  نیز  و  زمین  سطح  تغییرا   و  جابجایی

هایی که  ترین پردازشیکی از اساسی.  باشدمی  های یخیمانند کوه

 مشکلشود، بازگشایی فاز است.  تصاویر تداخلی انجاج میبر روی  

  ا  مشاهد   نویزیمطلق از مقادیر    فازمستلزج برآورد یک  بازگشایی فاز  

های گوناگونی برای حل این مسئله ارائه شده است.  روش  .آن است

توان به دو دسته رویکرد مبتنی بر مسیر  های ارائه شده را میروش

در روشو مستقل   کرد که  بر مسیر  از مسیر تقسیم  مبتنی  های 

گشایی از مناطق با  سعی بر جلوگیری از عبور مستقیم الگوریتم باز

کند. نقشه کیفیت فاز مانند واریانس مشتق فازها یکی  نویز زیاد می

کیفیت   نقشه  است.  مسیر  بر  مبتنی  رویکردهای  این  مشتق  از 

های فاز بدست  مشتق جزئی داده  ها را ازفاز، واریانس نمونه  سواریان 

روش    .آوردمی این  نویز  حضور  در  که  دید  خواهید  ادامه  در  اما 

دهد. در این مقاله سعی  همچنان کیفیت خوبی از خود نمایش نمی

 بر ارائه روشی  

سنجی، رویکرد مبتنی بر  بازگشایی فاز، تداخل    —واژه  کلید

 وردش کلیمسیر، فیلترکالمن، نقشه کیفیت فاز، حذف نویز به روش  

 مقدمه  .1

-های ارسال و دریافت سیگنال در سیستمبه دلیل محدودیت     

نما  سنجی در یک تداخل، مقدار فازهای تداخلSARهای عملی  

 231شوند که به این فاز، فاز پیچیده شده مدوله می  π2تا    0بین  

این است که اطتعا  فاز    InSARگویند. در واق  چالش اساسی  

نما، این فاز  مطلق مبهم است و به منظور استفاده از خواص تداخل

 باید بازگشایی شود. 

 
231 wrapped 
232 Extended Kalman Filter 

(1)                            

, , 2 an integeri j i j k k  

  

= +

−  
 

i,که در آن   j  فاز  ( پیچیده شده پیکسلi,j و ),i j   فاز بازگشایی

 باشد. ( میi,jشده پیکسل )

یافته  بازگشایی فاز به روش فیلتر کالمن گسترش -1-1

(EKF232)   

  quadratureو    in-phaseیک مدل مشاهدا  بر اسا  مولفه  

 شودش سنجی به شور  زیر تعری  میفاز تداخل

(2)                                    

1

2

( )

Re( ) cos( )

Im( ) sin ( )

y F v

v

v



 

 

= +

    
= +     

     

 

بردار حقیقی و موهومی مشاهدا    yفاز بازگشایی شده و    که 

تاب  نگاشت فاز بدون ابهاج است. عملکرد     Fباشد.نویز میvو  

حالت   بردار  به  مشاهدا   ماتریس  داشتن  بر  عتوه  کالمن  فیلتر 

نیازمند است تا بتواند بر اسا  آن فاز بازگشایی شده هر مرحله را  

بینی کند. یکی از مدل های بسیار  بر اسا  مرحله قبل خود پیش 

ارائه شده است. عتوه بر این ماتریس    [1]ساده اما پرکاربرد در مقاله  

نتیجه فرایند بازگشایی فاز با شیب فاز رابطه مستقیم دارد که توسط  

محلیپنجره می  233های  زده  تخمین  پیکسل  همان  شود.  اطراف 

مقدار تغییر فازهای بدون ابهاج حین حرکت پنجره از یک پیکسل  

  state-spaceبه پیکسل بعدی همان مقدار شیب فاز است. مدل  

 باشدش بیان شده به شکل زیر می  [1]که در مقاله  

233 local 

mailto:mr.bahmeh@sutech.ac.ir
mailto:samadi@sutech.ac.ir
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(3)  1 * 1 1 *
k k

k

k k

A
u u

 
 −

+

   
= =   

   
 

1kفاز بدون ابهاج و پیچیده نشده پیکسل فعلی و  kکه   −

فاز   +

ابهاج تخمین زده شده پیکسل بعد می شیب فاز   kuباشد.  بدون 

های  پنجره  234توان با استفاده از فرکانس فرینج باشد که آن را میمی

همچنین از برخی   ارائه شده است، بدست آورد. [2]محلی که در 

توان برای  نیز می  pulse-pair  [3]های ساده مانند روش  از روش

خودهمبستگی   تاب   از  استفاده  با  فرینج  فرکانس  آوردن  بدست 

پیکسل   از  فاز  شیب  بنابراین  کرد.  )استفاده  , )i j  پیکسل به 

( , )m n  توان بدین گونه بدست آوردش را می 

(4)            2 ( ) 2 ( )x yu f m i f n j = − + − 

به فرکانس محلی در راستای ردی  و ستون اشاره    yfو    xfکه  

توان از روش  میکنند. به منظور باالبردن دقت تخمین شیب فاز  می

به همراه الگوریتم فوق استفاده کرد.    [4]  235تجزیه مقادیر منفرد

عدج قطعیت تخمین شیب فاز را باید به عنوان یک پارامتر به عنوان  

 به پیکسل بعد اضافه کردش  [1]واریانس تخمین در روش  

(5)                    2 2

,
( ) ( )

x y x y
q m i n j = − + − 

(6)                                  
, , ,m n i j x y

P P q
−

= + 

x,که yq    واریانس تخیمن شیب فاز و,m nP−    واریانس تخمین فاز

)بازگشایی شده پیکسل   , )m n  2باشد.  می

x   2و

y    واریانش

-گرادیان فاز محلی در راستای ردی  و ستون می خطای تخمین

اشد. به منظور افزایش دقت بازگشایی فاز، فاز یک پیکسل با توجه  ب

 شود. های بازگشایی شده اطراف آن بازگشایی میبه پیکسل

(7)            1
1

( )
n

i i

i
k

u

n



 − =
+

+

=


 

(8)               1
1

( )
n

i i

i
k

P q

P
n

− =
+

+

=


 

 
234 fringe 

n  در   باشد.تعداد پیکسل های بازگشایی شده موثر اطراف می

 شودش مرحله بعد بهره فیلترکالمن محاسبه می

(9)       
. . .

1

. . . ,

*

*[ * * ]

T

m n m n m n

T

m n m n m n m n

K P C F

C F P C F R

−

− −

=

+
 

,m nR   ماتریس قطری نویز مشاهدا  و.

T

m nC F   مشتق مرتبه

 استش   Fاول تاب  نگاشت  

(10)                 
.

sin

cos

T

m n

F
C F





− 
= =  

  
 

 مرحله نهایی تخمین به صور  زیر استش

(11)                    , , , ,m n m n m n m nK r + −= + 

(12)                    , , , , ,* *m n m n m n m n m nP P K C F P+ − −= − 

m,که  n m,و  + nP+های فاز بازگشایی شده و واریانس پیکسل  آپدیت

( , )m n  باشد.  می,m nrزده مشاهدا  واقعی و تخمین اختتف بین

 باشد.  شده می

 نقشه کیفیت فاز    - 2-1

های ورودی  آرایه از مقادیر کیفیت فاز داده  کی کیفیت فاز، ینقشه

ها را از مشتق  هواریانس نمون  ،گر مشتق واریانس فاز باشد. تخمینمی

داده میجزئی  بدست  فاز  جای  های  به  فاز  مشتق  واریانس  آورد. 

.  ها داللت داردها به بد بودن فاز دادهداللت بر خوب بودن فاز داده

مسیر است  مبتنی بر  یک رویکرد  روش فیلتر کالمن توسعه یافته،  

نیاز به نقشه  بازگشایی فاز  که برای شناسایی بهترین مسیرها برای  

فاز  دارد  کیفیت مشتق  واریانس  کیفیت  نقشه  از  مقاله  این  در   .

 استفاده شده است.  

 بازگشایی فاز با استفاده از حل معادله پواسن    - 3-1

 ردشتوان به صور  زیر بازنویسی ک( را می1معادله )

(13) , , 2 an integeri j i j k k  

  

= +

−  
 

235 singular value decomposition 
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می فازها  اول  مرتبه  مشتق  بررسی  به  فاز  کیفیت  و  نقشه  پردازد 

می گرفته  نادیده  نویز  کم  بررسی  تغییرا   سراغ  به  اینرو  از  شود 

رویم که این اتفاق رو در معادله پواسن  مشتق مرتبه دوج تغییرا  می

معادله  مشاهده می فازها در  اختتف  اگر مشتق مرتبه دوج  کنیم. 

انجاج    236DCTپواسن صدق نکرد تخمین فاز را با استفاده از روش  

خواهد   دهیم.می زیر  شکل  به  ساختار  این  برای  پواسن  معادله 

 ش [5]بود

(14)       
2 2

2 2
( , ) ( , ) ( , )x y x y x y

x y
  

 
+ =

 
 

آن   در  )که  , )x y  می و  است  پواسن  معادله  به  ورودی  تواند 

 صور  زیر تعری  شودش

(15)                      

2( , ) ( , )

( ( 1, ) ( , ))

( ( , ) ( 1, ))

( ( , 1) ( , ))

( ( , ) ( , 1))

x y x y

W x y x y

W x y x y

W x y x y

W x y x y

 

 

 

 

 

= 

= + −

− − −

+ + −

− − −

 

 اپراتور الپتسین و    2که 

(16)               ( ) arctan(sin( ) / cos( ))W x x x= 

بیان  می[6] زیر  صور   به  میتواند  پواسن  معادله  ورودی  باشد. 

 ش [7]شود

(17)  ( , ) 1 2 2 ( , )( , ) Im ( ) ( )i x y i x y

x yx y e FFT f f FFT e  − −  = +  

باشد. بعد از انجاج  تبدیل فوریه می  FFTدر رابطه باال منظور از  

های معادله پواسن باید به سراغ حل آن برویم. استفاده از  ورودی

FFT    وDCT    یک روش برای حل معادله فوق است که پس از

توانیم فاز بازگشایی شده را بدین گونه بدست  حل معادله فوق می

 آوریمش

(18)                     
2 2

( ( , ))
( , )

x y

FFT x y
x y FFT

f f




−
=

+

 
 
 

 

 
236 Discrete Cosine Transform 
237 speckle 

(19) 1 ( ( , ))
( , )

2 cos cos 2

DCT x y
x y DCT

x y

M M




 

−
=

+ −

 
 
 

     
          

 

دامنه در راستای    M , Nتبدیل کسینوسی گسسته و    DCTکه  

y    وx   .می باشد 

 پیشنهادی روش  چارچوب  .2

شود که  نویز فاز اینترفرومتری توسط توسط فاکتورهایی تولید می

نویز سیستم مانند نویز  -1تقسیم کردش    توان به چند دستهآنان را می

اسپکل  نویز  یا  عدج  237حرارتی  از  ناشی  نویز  ،  238ناهمبستگی ، 

قبیل از  سیگنال  نادرست  نادرست.    co-registration پردازش 

وجود نویز سبب کاهش دقت بازگشایی فاز حتی در برخی موارد  

شود. بنابراین کاهش نویز یک مرحله  سبب شکست این اتفاق می

سنجی ست و به عنوان یک فناوری  بسیار مهم در پردازش تداخل 

اگر نقشه فاز دارای نویز باشد، مسیر    باشد.مهم در حال پیشرفت می

الگوریتم بازگشایی از مسیر بهینه متفاو  خواهد بود و بازگشایی  

کیفیت خوبی نخواهد داشت. یک رویکرد برای عدج وابسته بودن به  

نقشه کیفیت فاز، تخمین نقشه فاز بازگشایی از خروجی یکسری  

از پیچیده  و کمینه کردن اختتف نقشه ف  239کننده فیلترهای صاف

می شده  بازگشایی  فاز  تخمین  و  کمینه  شده  دیگر  رویکرد  باشد. 

بازگشایی   فاز  پیچیده شده و گرادیان  فاز  اختتف گرادیان  کردن 

باشد. الگوریتم پیشنهادی ما برگرفته  میpLشده با استفاده از نرج  

باشد. این  می  total variation(TV)از حسگری فشرده و روش  

شده محاسبه  نمای نویزی پیچیدهروش ابتدا گرادیان فاز را از تداخل

دامنه نویز را تقویت و شیب فاز   TVسازی کند و فرایند کمینهمی

2π  گیردباشد را در نظر نمینما میکه سبب پیچیده شدن تداخل 

 کند.و بدین صور  نویز را تفکیک می

(20)                       
2

arg min / (2 ) ( )

x

x x x x
TV



    


  

= − +
 
 
 

 

گرادیان فاز نویزی  xکه  
x

x





=


پارامتر    نرج اقلیدسی ، .  و  

که    TV(.)  سازی،منظم ست  را    TVعملگری  خود  آرگومان 

238 decorrelation 
239 smooth 



 

ایران مخابرات مهندسی کنفرانس پنجمین   
 5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021) 

1400شهریور  25دانشگاه صنعتی شاهرود   

 

284 
 

را حاصل جم  دامنه گرادیان  TV(.). اگر تاب   [8]کندمحاسبه می

 کنیمش ها تعری   

(21)                               ( )TV  =  

 ش [9]شود( به فرج زیر تبدیل می20حل معادله )

(22)                                     ( )x x k x   


= − 

)که   )k x یک تبدیل غیر خطی از  x  باشد که میتوان به می

 شکل زیر محاسبه کردش

(23)              
2 2

arg min . : 1x

p

p p 
→

→ →  
 −  

  

 

(24)                                    ( ) .k x p  
→

=  

pی برای یافتن  روش بردار   [10]در  
→

 ارائه شده استش  

(25)                      
1

( . / )

1 ( . / )

n n

xn

n

x

p p

p

p

  

  

→ →

→ +

→

+   −

=

+   −

 
  

 
  

 

آن   در  که 
1

(0,0)p
→

0.25و  = است.   = شده  گرفته  نظر  در 

بازه  تجربه نشان داده شده است که کیفیت قابل قبول پارامتر  

xباشد. بعد از تخمین  می]0.5و5[


yو    


توانیم بازگشایی فاز  می  

 را انجاج دهیم.

 نتایج   .3

حذف نویز از عوامل مهم الگوریتم بازگشایی  گونه که بیان شد  همان

باشد. در این مقاله دو روش برای بازگشایی فاز آورده شده  فاز می

است و سعی شده تا بازگشایی فاز را با وجود نویز و با حذف آن  

پیشنهادی    روش  روش    TVتوسط  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 

  TVنما را با روش  پیشنهادی بدین صور  است که ابتدا نویز تداخل

دهیم. کنیم سپس بازگشایی فاز را انجاج میتا جای ممکن حذف می

بازگشایی فاز   الگوریتم  نویز دو  برای بررسی تاثیر حذف  اینجا  در 

 
240 PhaseDerivationVariance 

برای   را  پواسن  مسیر  به  وابسته  غیر  و  کالمن  مسیر  بر  مبتنی 

اینترفروگراج یکی از   ائتخاب کرده ایم. برای ساخت  بازگشایی فاز 

باشد. در اینجا یک متلب می  peaksترین تصاویر استفاده از  معمول

ساخته شده و فاز پیچیده شده همراه با    peaksنما که  با  تداخل

 کنیمش نویز دارد را با استفاده از فیلتر کالمن بازگشایی می

 

 ش بازگشایی فاز با استفاده از روش کالمن 1شکل

الزج بذکر است که برای بهبود مسیر بازگشایی فاز در این الگوریتم 

 از نقشه  

اگر قبل از   استفاده شده است.  240کیفیت فاز واریانس مشتق فاز

  TVانجاج بازگشایی فاز با روش فیلتر کالمن از روش حذف نویز  

استفاده کنیم، خواهیم داشتش 

 

ترکیبی حذف نویز با استفاده    ش بازگشایی فاز با استفاده از روش2شکل

 و الگوریتم کالمن  TVاز 
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سازی شده و بازگشایی شده  نمای شبیهش سطح سه بعدی تداخل3شکل

 TVحذف نویز  فاز آن با الگوریتم کالمن و ترکیب الگوریتم کالمن و

همین الگوریتم را برای الگوریتم بازگشایی فاز به روش حل معادله  

 پواسن انجاج دادیم و خروجی به صور  زیر حاصل شدش  

     

ش بازگشایی فاز با استفاده از الگوریتم پواسن و روش ترکیبی 4شکل

 TVپواسن و حذف نویز 

  

 

سازی شده و  نمای شبیه ش مشاهده سطح سه بعدی تداخل 5شکل

بازگشایی فاز آن با استفاده از الگوریتم پواسن و روش ترکیبی پواسن و  

 TVحذف نویز 

-در شکل زیر میانگین خطای بازگشایی فاز را در هر سطر تداخل

 کنید. نما مشاهده می

 

های  ش میانگین خطای بازگشایی فاز در راستای سطر در روش6شکل

 TVکالمن و حذف نویز بازگشایی فاز کالمن و روش ترکیبی 

کنید خطای تخمین فاز در روش  همان گونه که مشاهده می

و در روش ترکیبی پیشنهادی همواره کوچکتر از    7کالمن بیشتر از

 باشد. می  3.8

 

های  ش میانگین خطای بازگشایی فاز در راستای سطر در روش7شکل

 TVبازگشایی فاز پواسن و روش ترکیبی پواسن و حذف نویز 

کنید که خطای تخمین فاز در روش  در این روش هم مشاهده می

باشد اما در روش پواسن این خطا تا  می 0.48تا   0.2ترکیبی بین  

 رود.هم می  1.5

 گیری نتیجه .4

دشواری نویز همواره  در حضور  فاز  و  بازگشایی  دارد  را  خود  های 

از روش استفاده  اما  ندارد  یا کم  نتیجه عملکرد خوبی  های حذف 

می نویز  الگوریتمکردن  این  دقت  بهبود  تواند  زیادی  حد  تا  را  ها 

برگرفته از  مفهوج حسگری فشرده    TVببخشد. روش حذف نویز  

 های به روز برای انجاج این کار است. یکی از روش
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