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 -1استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) -2 ،دانشجوی دکتری مخابرات
(دریافت ،98/05/61 :پذیرش)98/66/62 :

چکیده
حسگرهای طیفی ،بهعنوان اصلیترین بخش یک سامانه رادیو شناختگر ،ابزاری هستند که با تشخیص حفرههای طیفی ،موجب استفاده بهینه
از پهنای باند فرکانسی محیط شده و از تداخل بین کاربران مجاز ممانعت میکنند .عملکرد این حسگرها به دالیلی مانند اثرات نویز محیطـی،
سطح پایین سیگنال ،محوشدگی ،چند مسیرگی و حساسیت گیرنده ،همواره با مشکل مواجه میشود .در این مقاله ،ابتدا بـا اسـتفاده از رو
چند آنتنه در گیرنده با اخذ سیگنالهای محیطی و استفاده از رو آشکارساز انرژی ،آستانه آشکارسـازی بـهصـورت وفقـی بـا رو CFAR
تعیین شده و سنجش اولیه طیف محیطی انجام میگیرد .محدودهای از طیف که سیگنال در آن تشخیص داده نشده جهت تصـمی گیـری بـه
مرحله نهایی وارد میگردد .در این مرحله ،سنجش نهایی طیف با یافتن مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس سیگنال توسط رو  MMEبهصورت
کامالً کور و غیر همکارانه صورت میگیرد که باعث افزایش قابلیت اطمینان در تصمی گیری و افزایش احتمال آشکارسازی صحیح حفـرههـای
طیفی و جلوگیری از تداخل کاربران مجـاز مـیشـود .نتـایش شـ یهسـازیهـا حـاکی از احتمـال آشکارسـازی 57درصـدی در SNRمحیطـی
 -57dBمیباشد که در مقایسه با مراجع به ود 17dBرا داشته است .همچنین نتـایش شـ یهسـازی ایـن مقالـه بعـد از پیـادهسـازی روی بـرد
سختافزاری با نتایش حاصل از آزمون عملی در محیط واقعی مقایسه شده است.
کلیدواژهها :رادیو شناختگر ،حسگرهای طیفی ،آشکارساز انرژی ،حفرههای طیفی ،مقادیر ویژه ،ماتریس کوواریانس

 -9مقدمه
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گستر روز افزون استفاده از سامانههای مخابراتی در دهـههـای
اخیر باعث ازدحام و ترافیک در طیف فرکانسی شده است .طیـف
فرکانسی یک من ع ط یعی محدود است و بـا توجـه بـه تقااـای
زیاد ،باید به شکل بهینـه اسـتفاده شـود .از طـر دیگـر ،نتـایش
سنجش طیف نشان میدهد که در سامانههای مخابرات بـیسـی
بخشهای عمدهای از طیف فرکانسی کاربران در زمانهایی بـدون
استفاده مـیمانـد .هـد مقالـه حااـر ،ارتقـای سـنجش طیـف
فرکانسی محیط با سامانه سختافزاری طراحـی شـده اسـت کـه
بهمنظور تخمین سریع طیفهای خالی فرکانس محیطی در رادیو
شناختگرها میباشد.
رادیو شناختگر اولین بـار در سـال  1111توسـط میتـوال در
مقالهای در کارگاه آموزشی ارت اطات چند رسانهای موبایل مطرح
شد [ .]1رادیو شناختگر سامانهای است که توانایی سنجش طیفی
محیط اطرا خود را دارد .در این زمینه ،به کاربرانی که از طریق
سازمانهای تخصیص فرکانسی ،حق استفاده از قسمت خاصـی از
* رایانامه نویسنده مسئولhkhodadi@ihu.ac.ir :

طیف فرکانسی را دارند ،اصطالحاً کاربران اولیه 1اطالق میگـردد.
کاربران اولیه را میتوان در حقیقت مالکان اصلی بخشی از طیـف
فرکانسی کـه مجـاز بـه فعالیـت در آن هسـتند ،در نظـر گرفـت.
کاربران ثانویه 5به کاربرانی اطالق میشوند که بهصورت آگاهانه یا
غیر آگاهانه از حفرههای خـالی طیـف فرکانسـی ،در زمـان عـدم
حضور کاربر اولیه استفاده مـینماینـد .یـافتن حفـرههـای خـالی
فرکانسی جهت استفاده کاربران ثانویه از اهـدا سـنجش طیـف
فرکانسی است که در این زمینه رو ها و الگوریت های متعـددی
تاکنون ارائه شده است.
در مراجع [ 5و  ]3آشکارسازی طیف بر اساس خواص ایستان
چرخشی 3بررسی شده است .در این رو  ،به جای چگالی طیـف
توان از تابع خود هم ستگی متنـاو بـرای آشکارسـازی حضـور
سیگنال ،استفاده شده است .الگوریت های آشکارسازی بر اسـاس
ایستان چرخشی ،نویز را از سیگنال کاربران اولیه متمایز میکنند
ولی دارای حج محاس ات زیاد میباشند و نمـیتواننـد عملکـرد
بالدرنگی برای سنجش طیف در رادیو شناختگر را بـرآورده کنـد.
Primary User
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Cyclo Stationary
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در صــورتی کــه رو پیشــنهادی دارای حــداقل ت ـ خیر بــوده و
بهصورت بالدرنگ عمل میکند.

رو های بهکار گرفته شده برای آشکارسازی سـیگنال اـعیف و
مشخص کردن حالت کانالهای رادیویی ،یک راهکار بهینه اسـت
که نیاز به زمان پردازشـی کمتـری دارد .در ایـن نـوک آشکارسـاز
یکسری اطالعات شامل مدوالسیون فرستنده اولیه ،شکل پـالس،
فرکانس حامل و پارامترهای کانال نیاز اسـت [ .]1مشـکل اصـلی
الگوریت های ارائه شده در این مراجع این است که رادیو شناختگر
طراحی شده در آنها نیاز به یک گیرنده اختصاصی برای هر نـوک
سیگنال اولیه دارد که این رو را پرهزینه و پیچیده میکنـد .در
صورتی که یکی از اهدا مقاله حااـر ،طراحـی یـک سـامانه بـه
رو کور و با پیچیدگی نس تاً ک است.

در مرجــع [ ]0بــا اســتفاده از فیلترکــالمن ســنجش طیــف
فرکانسی انجام شده است .م نای سنجش در این رو  ،بر اساس
شرایط خطی با نویز گوسی میباشد .از مزایای این رو  ،سادگی
و سرعت تخمین طیف است .در صورتی که طیف میتوانـد دارای
شرایط غیر خطی با نویز غیر گوسی باشد که در ایـن حالـت ایـن
رو کارآیی مناسب را ندارد .رو پیشـنهادی ایـن مقالـه ،ایـن
مشکل را حل نموده ولی از زمان سنجش بیشتری برخوردار است.
در مرجع [ ]7با استفاده از فیلتـر کـالمن پیشـرفته سـنجش
طیف فرکانسی انجام شده است .م نای سنجش در این رو  ،بـر
اساس شرایط غیر خطی با نویزگوسی مـیباشـد .از مزایـای ایـن
رو  ،سادگی و سرعت تخمین طیـف اسـت .شـرایط نـویز غیـر
گوسی محیطی نیز میتواند کارآیی این رو را کاهش دهد.
در مرجع [ ]6از رو ترکی ی آشکارسـاز انـرژی و الگـوریت
فیلتر ذره برای سنجش طیف فرکانسی اسـتفاده شـده اسـت کـه
گرچه دقت و سرعت پرداز طیف را افزایش داده اما کـاربرد آن
در یک محدوده باند باریک ،از نقاط اعف این الگـوریت ترکی ـی
محسو میگردد.
در مرجع [ ]5از رو موجک 1با آشکارسازی ل ه به بررسـی
دو رو سطحبندی MSS5و  MSP3پرداخته است که رو MSS
گرچه دارای سرعت بیشتری هست امـا در تشـخیص ل ـه گـاهی
دچار خطا میشود .از طرفی رو  MSPدارای دقت بیشتری بوده
ولی سرعت پرداز آن کمتر است .در مقایسه با رو پیشنهادی
این مقاله ،در مواقعی که محدوده فرکانسی مورد نظر دارای طیف
وســیعی باشــد ،رو  MSSدارای خطــای بیشــتر و  MSPدارای
سرعت کمتری است .رو موجک نس ت به رو هـای دیگـر در
برابر شرایط غیر خطی و نویز غیر گوسـی دارای عملکـرد بهتـری
است .از مزایای این رو میتوان به آشکارسازی در  SNR0پایین
اشاره نمود و از ایرادهـای ایـن رو ن ـود مالکـی بـرای تعیـین
آستانه سـیگنال و حسـاس بـودن آن بـه ل ـه حتـی بـرای نـویز
میباشد.
در مراجع [ 8و  ]1آشکارسازی طیـف فرکانسـی محـیط بـه
رو فیلترینگ منط ـق 7انجـام شـده اسـت .ایـن رو  ،مشـابه
رو های آشکارسازی فیلتر منط ق مرسوم بهکار گرفته شـده در
گیرندههـای دیجیتـال اسـت .آشکارسـاز فیلتـر منط ـق در بـین
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در مراجــــع [ 14و  ]11از رو مــــاتریس کوواریــ ـانس و
الگوریت های  MED6و  MME5برای سنجش طیف استفاده شـده
است که از مزایای آن میتوان به دقت باال ،عدم نیاز به اطالعـات
کاربر اولیه و عدم نیـاز بـه واریـانس نـویز محیطـی اشـاره نمـود.
زمانبر بودن و پیچیـدگی محاسـ اتی از نقـاط اـعف ایـن رو
است.
در این مقاله ،ابتدا با استفاده از رو چند آنتنـه در گیرنـده
با اخذ سیگنالهای محیطی و استفاده از رو آشکارسـاز انـرژی
آستانه آشکارسازی بهصورت وفقی با رو  CFAR8تعیین شده و
سنجش اولیه طیف محیطی انجام میگیرد .محـدودهای از طیـف
که سیگنال در آن تشخیص داده نشده ،جهت تصـمی گیـری بـه
مرحله نهایی وارد میگردد .در این مرحله ،سنجش نهایی با یافتن
مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس سیگنال با رو  MMEبهصورت
کامالً کور ،صورت میگیرد که باعث افزایش قابلیـت اطمینـان در
تصمی گیری و افزایش احتمال آشکارسـازی صـحیح حفـرههـای
طیفــی و جلــوگیری از تــداخل کــاربران مجــاز مــیشــود .نتــایش
ش یهسازیها حاکی از احتمال آشکارسازی  57درصدی در SNR
محیطی  -57dBاست که در مقایسه بـا مراجـع به ـود  17dBرا
داشــته اســت .همچنــین نتــایش شـ یهســازی ایــن مقالــه بعــد از
پیادهسازی روی برد سختافزاری با نتایش حاصل از آزمون عملـی
در محیط واقعی مقایسه شده است.
در ادامه سنجش طیف فرکانسی و رو های مورد استفاده در
این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش دوم مروری بـر
انواک رو های طیف فرکانسی صورت میگیرد .مدلسازی سامانه
بر اساس مقادیر ویـژه مـاتریس کوواریـانس و مقـادیر ویـژه ایـن
ماتریس و انواک رو های بهکارگیری این مقـادیر ویـژه در فصـل
ســوم صــورت گرفتــه اســت .در بخــش چهــارم نیــز بــه ســاختار
پیشنهادی این مقاله به همراه پیـادهسـازی آن روی سـختافـزار
اشاره شده است.
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ادهسازی روی
سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چند مرحلهای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پی 

 -2سنجش طیف فرکانسی
سنجش طیـف فرکانسـی یکـی از مهـ تـرین وظـایف رادیوهـای
شناختگر برای مشخص نمودن طیف مشغول و حفرههای طیفـی
است .شکل ( )1حفرههای طیفی را در زمان ،فرکانس و توانهای
مختلف نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تنها بخشـی
از منابع زمانی و فرکانسی توسط کاربران اولیه استفاده مـیشـود.
بنابراین کاربر ثانویـه مـیبایسـت بـرای تعیـین فرکـانس کـاری،
بهصورت مداوم و هـ زمـان واـعیت طیـف فرکانسـی را بررسـی
نموده تا در زمان الزم بتواند فرکانس کاری خود را تغییر دهد.
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پایین بهره میبرد .مه ترین مسـئله در ایـن رو  ،کنتـرل تـوان
ارسالی به منظور عدم تداخل با فعالیت کاربران اولیه ،خواهد بـود.
هد در این رو این است که حضور کاربر ثانویـه بـرای کـاربر
اولیــه هماننــد نــویز تلقــی شــود [ .]10در رو ارســال روی
ه گذاری ،از پرداز سـیگنال پیشـرفته و برنامـهنویسـی ،بـرای
حفظ یا به ود ارت اط رادیویی غیـر شـناختی اسـتفاده مـیشـود
[ ، ]10همچنین در این رو برای ارت اطات ،پهنای بانـد پهنـای
باند بیشتری در دسترس است [ .]17در شکل ( )5نمایشی از این
رو ها برای اشتراکگذاری طیفی نشان داده شده است.
انجام فعالیت کار کاربر ثانویه در کنار کاربر اولیه به دو صورت زیر
انجام میشود:
 .1همکارانه

0

 .5غیر همکارانه

7

در رو همکارانه ،کاربر ثانویه با هماهنگی کـاربر اولیـه از طیـف
استفاده میکند ،بنابراین اطالعات کاملی از زمانبنـدی فرکانسـی
کاربران اولیه دارد .در این رو اسـتفاده از محـدودههـای خـالی
طیف سادهتر است.

شکل ( :)9حفرههای طیفی درزمان ،فرکانس و توانهای مختلف [.]15

پس از سنجش طیف فرکانسی ،کاربران ثانویه میتوانند از طیـف
بهصورت فرصت طل انه اسـتفاده کننـد .کـاربران ثانویـه قـادر بـه
استفاده از طیف به سه صورت هستند [:]13
 .1ارسال به رو
1
خالی طیف)

در رو غیر همکارانه ،کاربران ثانویه بدون هماهنگی با کـاربران
اولیه از طیف استفاده میکنند .برای انجام صحیح این کـار رادیـو
شناختگر میبایست کانالهای خالی را سریع و صحیح شناسـایی
کرده و مورد استفاده قرار دهد و کانال خالی را ق ـل از بازگشـت
کاربر اولیه ترک کند.

ه پوشانی طیف (اسـتفاده از حفـرههـای
5

 .5ارسال به رو

پسزمینهای

 .3ارسال به رو

روی ه گذاری

3

در طرح ه پوشانی طیف ،کـاربران ثانویـه قسـمتی از طیـف کـه
توسط کاربران اولیه استفاده نمیشود را بهصورت فرصـت طل انـه
مورد استفاده قرار میدهند .روشن است مه ترین مرحله در ایـن
طرح ،یافتن فرصتهای ارسال خواهد بود.
در رو ارسال پسزمینهای ،کاربر ثانویه با استفاده از رو طیف
گسترده از محدوده وسیعی از باند فرکانسی استفاده نمـوده و بـه
صورت ه زمان و ه کانال با فعالیت کاربر اولیـه ال تـه بـا تـوان

شکل ( :)2اشتراکگذاری طیفی به رو های  )aارسال زمینهای)b ،
ه پوشانی سیگنالها و  )cروی ه

گذاری سیگنالها [.]13

1

Interweave
Underlay
3
Overlay
2

4

Cooperative
5
Non-cooperative
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 -9-2سنجش طیف فرکانسی بر اساس آشکارساازی

)

()3

انرژی
آشکارســاز انــرژی ،بــه دلیــل پیچیــدگی کمتــر در محاســ ات،
مرسومترین رو برای حسگرهای طیف شناخته میشود .در این
آشکارساز ،گیرنده نیاز به هیچ اطالعاتی از سـیگنال اولیـه نـدارد.
سیگنال با استفاده از مقایسه بین خروجی آشکارساز انرژی و یک
سطح آستانه که بستگی به پایینترین حـد نـویز دارد ،تشـخیص
داده میشود .بعضی از چالشهـای آشکارسـاز انـرژی ع ارتنـد از:
انتخا سطح آستانه برای تشخیص سیگنال اولیه ،عدم تمایز بین
تداخل از کاربر اولیه با نویز و عملکرد اعیف تحت شـرایطی کـه
میزان  SNRپایین است .عالوه بر این ،آشکارسازهای انرژی بـرای
تشخیص سیگنالهای با طیف گسترده به خوبی عمل نمیکنند.
میانگین انرژی سیگنال بهصورت زیر محاس ه میشود [:]16
|) ( |∑

()1

بلوک دیاگرام الگـوریت سـنجش طیـف بـا اسـتفاده از رو
آشکارسازی انرژی در شکل ( )3نشـان داده شـده اسـت .در ایـن
رو با الگوریت های مختلف ،سطح آستانهای برای تصمی گیـری
سیگنال انتخا میشود.

شکل ( :)3مراحل اجرای آشکارسازی سیگنال به رو

انرژی.

)

)

(

√⁄
(

√)⁄

(

(

{

کـه در آن ،تــابع ) ( مکمـل اســتاندارد گوسـی ،نسـ ت
سیگنال به نویز و  Nنیز تعـداد نمونـههـا اسـت .آسـتانه تصـمی
بهینه ، ،با به حداقل رساندن  Pfaو  Pmdانتخا مـیشـود .امـا
همچنان نیـاز بـه داشـتن اطالعـات ق لـی دربـاره نـویز و قـدرت
سیگنال دریافت شده دارد .آشکارساز انرژی بـه دلیـل پیچیـدگی
های اجرایی و محاس اتی ک  ،مح و ترین رو سـنجش طیـف
است .در عمل ،آستانه آشکارسازی سیگنال طـوری انتخـا مـی
شود که احتمال آشکارسازی اشـت اه از یـک حـدی بـاالتر نـرود.
بنابراین ،آشکارساز انرژی بهعنوان یک آشکارساز نیمه کور درنظر
گرفته میشود ،زیرا برای محاس ه کـافی اسـت واریـانس نـویز
معلوم باشد .با وجود سادگی آشکارساز انرژی ،نقص اصـلی آن در
حساسیت آن نس ت به عدم قطعیت قدرت نویز است .هر خطـای
کوچکی در تخمین قدرت نویز میتواند موجب تخریب در عملکرد
الگوریت شود.
همچنین نس ت به در SNRهای مختلف محیطی برای
رو آشکارساز انرژی محاس ه شـده کـه در شـکل ( )0نمـایش
داده شده است .همانگونه که دیده میشود ،این رو بسـیار بـه
سطح نویز و تفکیکپذیری سیگنال از نویز وابسته است و هر چـه
مقدار سیگنال بـه نـویز به ـود داده شـود ،میـزان خطـا کـاهش
مییابد.

توزیع دقیق ماتریس تصمی گیری آشکارساز انرژی یک توزیع
کای دو 1است .با این حال ،با توجه بـه تعـداد زیـاد نمونـههـا در
تشخیص ( ،)Nنشان داده شده اسـت کـه در سـناریوهای عملـی
میتوان با استفاده از قضیه حد مرکزی 5به درستی فرض کرد کـه
توزیع از توزیع گوسـی پیـروی مـیکنـد .در نتیجـه ،مـیتـوان
فرایههای و را مطابق با مرجع [ ]16بهصورت زیر درنظر
گرفت:
)

()5

)

)

(

(
(

{

که در آن ،انرژی سیگنال در  3SRاست ( از جمله اثر کانـال).
بنـابراین  Pd ، Pfaو  ،Pmdبـا اسـتفاده از ( )5.5( ،)5.6و ( ،)5.8بـه
صورت مستقی بهصورت زیر بیان میشوند:
Chi-squared Distribution
)Central Limit Theorem (CLT
Secondary Receiver

1
2
3

شکل ( :)4نمودار احتمال آشکارسازی سیگنال بر حسب هشدار غلط بر
اساس SNRهای متفاوت [.]15

 -2-2سنجش طیف فرکانسای بار اسااس مااتری
کوواریان
آشکارساز کوواریانس از میزان هم سـتگی بـین سـیگنال و نـویز
برای شناسایی کاربر اولیه بهره میبرد .در ایـن رو  ،بـا گـرفتن
خود هم ستگی از سیگنال در حوزه فرکانس و حذ سیگنالهای

سختافزار؛ حمیدرااخدادادی ،محمدعلی عطائی

ادهسازی روی
سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چند مرحلهای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پی 

ناهم سته ،سـیگنال واقعـی اسـتخرا شـده و بانـدهای مشـغول
مشخص میشوند .مؤلفههـای غیـر قطـری مـاتریس کوواریـانس
سیگنال دریافتی در حضور کاربر ،صفر بوده و ایـن عناصـر بـدون
حضور کاربر ،غیر صفر خواهند بود [ 18و  .]11این رو نیاز بـه
اطالعات ق لی از کاربر اولیه ندارد و میتوانـد سـیگنال را از نـویز
تشــخیص دهــد .در ایــن رو بــا اســتفاده از تشــکیل مــاتریس
کوواریانس ،امن آشکارسازی سیگنال ،حضـور یـا عـدم حضـور
کاربر اولیه تشخیص داده میشود .این رو نس ت به آشکارسـاز
1
انرژی دارای دقت بیشتری است ولی به دلیل گرفتن هم سـتگی
از سیگنال در کلیه فرکانسها تقری ـاً زمـانی دو برابـر آشکارسـاز
انرژی دارد بنابراین از محدودیتهای این رو میتوان به زمانبر
بودن و پیچیدگی باالی محاس ات اشاره نمود.
ش یهسازی صورت گرفته جهت مقایسه رو های آشکارسـاز
انرژی و آشکارساز فیلتـر منط ـق بـا رو مـاتریس کوواریـانس
حاکی از آن است که رو آشکارساز منط ق در SNRهای پایین
نس ت به دو رو دیگر بسیار بهتر عمل میکند که نتـایش آن در
شکل ( )7نمایش داده شده است .الزم بـه ذکـر اسـت کـه نقـاط
اعف فیلتر منط ق به دالیلی که در مقدمه ذکر شد از اهدا این
مقاله نیست.

03

آشکارساز م تنی بر مقادیر ویژه ( 5)EBDط قهبندی میشوند ،به
استفاده از نظریه ماتریس تصادفی 3و خواص متفاوت مقدار ویـژه
ماتریس کوواریانس نمونه در تصمی گیری متکـی هسـتند .بـرای
پیادهسازی آشکارساز م تنی بر مقادیر ویژه ،کاربران ثانویه باید با
جمــعآوری ســیگنال مــاتریس نمونــه در مرحلــه اول ،مــاتریس
کوواریانس نمونه در مرحلـه دوم را محاسـ ه و سـآس آشکارسـاز
م تنی بر مقادیر ویژه را اجرا کنند [.]54
چند رو برای پیادهسازی بهتر آشکارسازی بر اساس مقادیر
ویژه وجود دارد که در ادامه تشریح شده است.
 -9-3-2نمونهبرداری کسری

4

در این رو یک سامانه تک ورودی و تک خروجی 7را بهصـورت
مجازی به یک سامانه تک ورودی و چند خروجی 6ت دیل میشود.
این رو به افزایش سطح سیگنال و کـاهش اثـرات محوشـدگی
کانال در فرکانس مورد نظر منجر میگردد .در رادیو شناختگر بـا
استفاده از نمونهبرداری کسری ،باالتر از نرخ نایکوئیست 5با هـد
دستیابی به تنوک فرکانسی ،نمونهبـرداری انجـام مـیشـود [ 51و
نـرخ
 .]55این فرآیند در شکل ( )6نشان داده شده که در آن
نمونهبـرداری کسـری اسـت .ایـن رو دارای معـای ی از جملـه
نیازمندی به نرخ نمونهبـرداری بـاال و حجـ محاسـ اتی بـاالتری
است .از جمله مزایای این رو استفاده از مقادیر ویـژه و هزینـه
کمتر نس ت به رو استفاده از چند سـختافـزار مسـتقل بـرای
 A/Dو فیلترهای ورودی را میتوان نام برد.

شکل ( :)6آشکارساز م تنی بر مقدار ویژه با استفاده از نمونهبرداری
شکل ( :)1مقایسه احتمال آشکارسازی سیگنال با رو های مختلف با
SNRهای متفاوت [.]1

 -2-3-2آنتنهای چندگانه

 -3-2سنجش طیف فرکانسی بر اساس مقادیر ویاژه
ماتری

کسری [.]55

کوواریان

رو های سنجش طیف با عملکـرد عـالی و قابلیـت اطمینـان را
میتوان با استفاده از مقادیر ویـژه مـاتریس کوواریـانس سـیگنال
دریافت شـده ،طراحـی کـرد .ایـن آشکارسـازها ،کـه تحـت نـام

Correlation

1

آشکارساز مجهز به آنتن چندگانه ،همانطور که در شکل ( )5نیز
نشان داده شده ،از سیگنال مستقل هـر آنـتن بـرای انجـام EBD
استفاده میکند [.]53

2

)Eigenvalue Base Detection (EBD
Random Matix Theory
4
Fractional Sampling
5
SingleInput Single Output
6
Single Input Multi Output
7
Nyquist
3
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 -3-3-2مشارکت

و نیز به ترتیـب واریـانس
گوسی با توزیع یکنواخت است.
نویز و سیگنال کاربر اولیه خواهد بـود و نیـز مـاتریس واحـد
است.

بهصورت کلی ،چندین گروه میتوانند از طریق مشارکت با انتقـال
اطالعات اولیه خـود بـه مرکـز ،کمـک بـه تنـوک سـنجش طیـف
فرکانسی نمایند .مرکز ترکیب اطالعـات جـایی اسـت کـه در آن
 EBDانجام میشود .در شکل ( )8آشکارسـاز م تنـی بـر مقـادیر
ویژه با استفاده از رو مشارکت نشان داده شده است .عـالوه بـر
این ،هر ترکی ی از این رو های تنوک نیز میتواند در انجام EBD
مورد استفاده قرار بگیرد [.]13

برای آشکارساز بهینه فرض بر این است که بردار بهره کانـال
شناخته شده باشـد و بـرای دیگـر آشکارسـازهای عملـی ،فـرض
می شود که بهره کانال ناشناخته است که باید این پارامتر تخمین
زده شود که به آن آشکارساز زیـر بهینـه گوینـد .در حـالتی کـه
آشکارساز زیر بهینه هیچ دانش ق لی از سیگنال دریافتی نداشـته
باشد ،این آشکارساز یک آشکارساز کور است .اساس کار این نـوک
آشکارسازها استفاده از مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس از ماتریس
سیگنال دریافتی ) ( میباشد که ماتریس کوواریانس سـیگنال
دریافتی بهصورت زیر بیان میگردد:
) (

()7
شکل ( :)7آشکارساز م تنی بر مقدار ویژه با استفاده از آنتنهای

در صورتی که کاربران اولیه در محیط حضور نداشـته باشـند
خواهد بود .در
 ،آنگاه میزان ماتریس کوواریانس برابر با
صورتی که کاربران در محیط حضور داشـته باشـند  ،مـاتریس
کوواریانس دارای  Mمقدار ویژه بـا ترتیـب
خواهد بود .سنجههای مختلف تصمی گیری میتواننـد از مقـادیر
ویژه ماتریس کوواریانس ،گرفته شوند .در ادامه برخی از مه ترین
آنها شرح داده شده است.

چندگانه [.]53

 -9-3آشکارساز حداکثر به حداقل مقادیر ویژه

شکل ( :)8آشکارساز م تنی بر مقادیر ویژه با رو

آشکارساز حداکثر به حداقل مقدار ویـژه 1کـه آشکارسـاز شـماره
واعیت استاندارد 5ه شناخته میشود ،نس ت بزرگترین مقـدار
به کوچکتـرین مقـدار ویـژه یعنـی گرفتـه شـده از
ویژه
ماتریس کوواریانس نمونه است که با رابطه زیر محاس ه میشود:

مشارکت [.]13

 -3مدلسازی سامانه بار اسااس مقاادیر ویاژه
کوواریان

ماتری

یک سامانه حسگر فرکانسی دارای  Mآنتن در نظـر گرفتـه شـده
است .به صورتی که از هر آنتن  Nنمونه دریافت میگردد و تعـداد
 Pکاربر اولیه نیز در محیط حضـور دارنـد .اگـر مـاتریس
دریافتی از آنتنها با ) ( نمایش گردد ،مواوک حسگری طیـف
میتواند بهصورت یک فرایه باینری با دو شـرط و بـرای
هر آنتن بهصورت زیر بیان گردد:
()0

)
)

(

(
) (

) (
) (

) (
) (

()6

{

که در آن ،میزان آستانه است .این نوک دیگری از آشکارساز
کامالً کور از گروه  EBDاست که هیچ دانش ق لی بـرای آن نیـاز
نیست [ 50و .]57

 -2-3آشکارساز بزرگترین مقدار ویژه مقیاس بندی
شده
آشکارساز بزرگترین مقدار ویژه مقیاس بندی شده 3ع ارت است
به میانگین کل مقـادیر
از نس ت بزرگترین مقدار ویژه یعنی

{

است کـه اـرایب کانـال
بهطوریکه یک ماتریس
بین کاربران اولیه تا آنتنها را نشان میدهـد ( ) ،نـویز سـفید

1

)Max to Min Eigenvalue (MME
)Standard Condition Number (SCN
3
)Scaled Largest Eigenvalue Detector (SLE
2

سختافزار؛ حمیدرااخدادادی ،محمدعلی عطائی

ادهسازی روی
سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چند مرحلهای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پی 

ویژه که بهصورت زیر بیان میشود:

 -1-3آشکارساز انرژی با حداقل مقدار ویژه
∑

()5

∑

{

این رو نیز یک آشکارساز کامالً کور است که بـه اطالعـات
ق لی در مورد قدرت نویز نیـاز نـدارد بنـابراین محـیطهـایی کـه
واریانس نویز محیطـی مشـخص ن اشـد ایـن رو بهینـه اسـت
[ 56و .]55

انرژی با حداقل مقدار ویژه 3م تنی بر نس ت متوسط تمام مقادیر
ویژه ماتریس کوواریانس نمونه به حداقل مقدار ویژهای اسـت کـه
منتش به یک آشکارساز کـامالً کـور مـیشـود [ .]11از آنجـا کـه
میانگین مقادیر ویژه تقری اً معادل همـان انـرژی سـیگنال اسـت،
سنجه تصمی از طریق فرمول زیر بیان میشود:
()11

|) ( |

آشکارساز حداکثر مقدار ویژه 1که بـهعنـوان بـزرگتـرین آزمـون
ریشه نیز شناخته مـیشـود ،بـزرگتـرین مقـدار ویـژه مـاتریس
کوواریانس نمونه است که توسط نس ت بـه تـوان نـویز ،نرمـالیزه
شده است و بهصورت زیر بیان میشود:

∑

و سرانجام تصمی گیری بهصورت زیر خواهد بود:
{

()8

 -6-3آشکارساز جان
آشکارساز جان 0نس ت میانگین ابعاد چهارگانه به میانگین ریاای
مقادیر خاصـی از مـاتریس کوواریـانس نمونـه اسـت [ 31و .]35
سنجه تصمی به شکل زیر بیان میشود:
∑

()13

)

{

این یک آشکارساز نیمه کور است زیرا به دانش پیشین درباره
قدرت نویز نیاز دارد .ولی با این حال ،اگر دانش کامل در دسترس
باشــد ،آشکارســاز بــزرگتــرین مقــدار وی ـژه بهینــه خواهــد بــود
[ 50و .]58

 -4-3آشکارساز آزمون کروی
آشکارســاز آزمــون کــروی ( ،)ST5نسـ ت میــانگین هندســی بــه
میانگین ریاای مقـادیر ویـژه مـاتریس کوواریـانس نمونـه اسـت
[ .]51-31این آشکارساز کامالً کور است و سنجه تصـمی گیـری
آن به شرح زیر بیان میشود:
⁄

()1

)
∑

⁄

∑

()15

 -3-3آشکارساز حداکثر مقدار ویژه

∏(

07

)) (

و سرانجام تصمی گیری بهصورت زیر خواهد بود:
{

()10

 -7-3آشکارساز شماره وضعیت دمل
آشکارساز شماره واعیت دمل 7بهصورت نس ت دن اله به حـداقل
مقدار ویژه ماتریس کوواریانس نمونه تعریف شده است[.]33-37
سنجه تصمی به شکل زیر بیان میشود:
()17

∑

) (

و سرانجام تصمی گیری بهصورت زیر خواهد بود:

(

) (

()16

و سرانجام تصمی گیری بهصورت زیر خواهد بود:
{

()14

∑(

{

در جدول ( )1نیز مقایسهای بین سایر رو های ش یهسـازی
شده ،بیان شده است و زمان پردازشی هر یک از این رو ها کـه
با تراشه  INTEL_RUC5i7مـدل  ،COREI7سـرعت  3/6 Ghzو
رم  8گیگابایت انجام گرفته ،در شده است.
3

)Largest Eigenvalue (LE
ST

1
2

)Energy with Min Eigenvalue (EME
John Detection
5
)Demmel Condition Number (DCN
4
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جدول ( :)9مقایسه برخی از انواک رو های حسگر طیفی

رو

عدم نیاز به اطالعات
نیاز به
اطالعات ق لی ق لی سیگنال کاربر
اولیه
سیگنال

حسگری طیفی

حسگر
طیفی
نیمه کور
حسگر
طیفی
کور

شکل
مو

توان
نویز

میزان
برای
Pd >4/1

)(ms

آشکارساز انرژی ندارد

دارد

-14 dB

4/401

ندارد

دارد

-14 dB

5/6

ندارد ندارد

-14 dB

5/8

آشکارساز  MMEندارد ندارد

-14 dB

5/7

آشکارساز مقدار
ویژه بیشینه
آشکارساز
کوواریانس

SNR

زمان
پرداز

در مرحله اول این مقاله ،رو آشکارساز انرژی شـ یهسـازی
گردید .نتایش ش یهسازی احتمال آشکارسازی سیگنال بـر حسـب
 SNRبا احتمال تشخیص غلطهای متفاوت در شکل ( )14نمایش
شـده اسـت .گرچــه ایـن الگـوریت  ،رو ســریعی اسـت ،امــا در
SNRهای پایین همانگونه کـه در شـکل ( )14نشـان داده شـده
است ،اعیف عمل میکند.
در مرحله دوم ،برای تعیین سطح آسـتانه از رو  CFARاسـتفاده
گردید که سطح آستانه مطابق با نویز محیطی در هر لحظـه بـهصـورت
وفقی مطابق با شکل ( )11تغییر میکند .اگر چه این رو با متغیر بودن
سطح آستانه ،به ود عملکردی حدود  7 dBدر SNRهای پایین دارد ولی
همچنان برخی از سیگنالها قابل تفکیک از نویز محیطی نیستند.

 -4الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله ،طی چهار مرحله مجزا به سنجش طیـف فرکانسـی
محیط پرداخته شده است و نتـایش ایـن مراحـل نیـز بـا یکـدیگر
مقایسه شده است .از نرمافزار  Matlabبرای ش یهسـازی سـیگنال
ورودی استفاده شده است و احتمال آشکارسازی از طریق 1444
آزمایش مستقل محاس ه شده است .در شـکل ( )1عملکـرد کلـی
الگوریت پیشنهادی نمایش داده شده است.
اخ

سیگنال های محیطی ب ور
SIMO

ورود به الگوریتم آشکارساز انرژی
تعیین وفقی سط

آستانه CFAR

شکل ( :)91احتمال آشکارسازی
متفاوت در رو

بر حسب  SNRبا احتمال خطاهای
آشکارساز انرژی

بلی
سیگنال< سط

باند مش ول فرکانسی

سط

آستانه

خیر
تشکیل ماتری

کواریان

تشکیل ویژه مقادیر ماتری
مرت

سیگنال
کواریان

سازی ویژه مقادیر

سنجش سیگنال با روش MME

بلی

سط

سیگنال< سط

آستانه

خیر
عد وجود سیگنال

شکل ( :)1عملکرد کلی الگوریت پیشنهادی

شکل ( :)99احتمال آشکارسازی

بر حسب  SNRدر رو

انرژی با تعیین سطح آستانه به رو

CFAR

آشکارساز

سختافزار؛ حمیدرااخدادادی ،محمدعلی عطائی

ادهسازی روی
سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چند مرحلهای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پی 

بنابراین در مرحله سوم ،از الگـوریت پیشـنهادی ایـن مقالـه
مطابق با شکل ( ،)1ورودی سیگنال جهت پرداز  ،از طریق چند
آنتنه نمودن گیرنده صورت گرفته است .بنابراین سـیگنال ورودی
از رو  SIMOدریافت شده و توسط الگوریت آشکارساز انرژی و
تعیــین آســتانه بــه رو  CFARمــورد ارزیــابی قــرار مــیگیــرد.
همانگونه که در شکل ( )15نیز نمایش داده شده ،این مرحلـه از
الگوریت  ،موجب افزایش احتمال آشکارسازی  Pdمیگردد و سطح
آستانه آشکارسازی را به میزان  14 dBافزایش داده است.
شکل ( )13احتمال آشکارسازی سیگنال بر حسب نمونههـای N

را با تغییر میزان سطح آستانه  γدر شرایطی که میـزان 7
است در رو آشکارساز انرژی با ورودی  SIMOرا نشان میدهد.

شکل ( :)92احتمال آشکارسازی
 M=5و  N=144در رو

) (
)
√

()15

05

(

آستانه بهینه ( ،)γبا به حداقل رساندن  Pfو  Pmdانتخا
میشود .شکل ( )10انتخا سطح آستانه با رو

 CFARرا برای

آشکارساز انرژی نشان میدهد.
در رو ترکی ی تا مرحله سـوم ،همچنـان نیـاز بـه دانسـتن
واریانس نویز محیطی و قدرت سیگنال دریافت شـده ،مـیباشـد.
بنابراین همچنـان یـک آشکارسـاز نیمـه کـور اسـت ،زیـرا بـرای
محاس ه  γباید واریانس نویز مشخص شود .هر خطای کوچکی در
تخمین قدرت نویز مـیتوانـد موجـب تخریـب قابـل تـوجهی در
عملکرد شود.

بر حسب SNRهای مختلف برای

ترکی ی آشکارساز انرژی با

CFAR

شکل ( :)94انتخا سطح آستانه با رو

 CFARدر رو

آشکارساز

انرژی

در شکل ( )17سـیگنال دریـافتی بـه همـراه سـطح آسـتانه
 CFARمشخص شده است .همانگونـه کـه در ایـن شـکل دیـده
میشود ،همچنان در محدودههایی سیگنالهایی وجود دارنـد کـه
زیر سطح آستانه هسـتند ،بنـابراین اسـتفاده از الگـوریت کمکـی
جهت آشکارسازی سیگنال ،اروری است.

شکل ( :)93احتمال آشکارسازی

بر حسب تعداد نمونههای  Nبا
7

تغییر میزان سطح آستانه  γدر شرایطی با
آشکارساز انرژی با ورودی SIMO

در رو

میزان آستانه الگوریت پیشنهادی ،توسط الگوریت  CFARبه
صورت زیر تعیین میگردد [:]16

شکل ( :)91سیگنال دریافتی به همراه سطح آستانه

CFAR

08
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در مرحله چهارم از الگوریت پیشنهادی ،بخشی از طیـف کـه
در مرحله سوم بـهعنـوان سـیگنال ،آشکارسـازی نگـردد ،توسـط
الگوریت آشکارسازی م تنی بر ویژه مقادیر مـاتریس کوواریـانس
تحلیل میگردد .برای این مرحله از الگوریت پیشنهادی ،انتخـا
نوک آشکارساز ویژه مقادیر کـه در بخـش ( )1-3تـا ( )5-3اشـاره
شد ،اروری است .بنابراین برای انتخا یکی از انواک مختلف ویژه
مقادیر ،یک شـ یهسـازی بـا کلیـه ایـن مقـادیر بـه همـراه رو
آشکارساز انرژی و مرحله سوم الگوریت پیشنهادی یعنی ترکیـب
رو آشکارساز انرژی به همراه  CFARصورت گرفتـه اسـت کـه
نتیجه برخی از مقادیر ویژه با پاسخدهی مناسـب در شـکل ()16
آورده شده است.

شکل ( :)96احتمال آشکارسازی

بر حسب  SNRمختلف با مقادیر

ویژه و آشکارساز انرژی با  CFARدر (1 -48

).

در این ش یهسازی  M=5تعداد آنتن و  N=144تعداد نمونهها
در نظر گرفته شده است .همانگونـه کـه مشـاهده
و 1 -41
میشود رو  MMEدر بین رو های مقادیر ویژه در SNRهـای
کمتر ،پاسخدهی بهتری داشته اسـت .بنـابراین بـرای گـام سـوم
الگوریت پیشنهادی ،از ویژه مقادیر  MMEاستفاده شده است .در
این رو میزان بهصورت زیر محاس ه میگردد [:]16
)

()18

)

()11
که

در آن( ) ،

(
(

میزان  CDFسیگنال [ ]14و
)

()54

√

√(

()51

)

√

√(

()55

)

√

√(

که در آنها ،تعداد نمونهها و  Mتعداد آنتنهـا اسـت .میـزان
آستانه بهینه γ ،نیز بهصورت زیر محاس ه میگردد:

)

()53

(

انتخا
و
این آستانه بهینه γ ،با به حداقل رساندن
میشود .احتمال آشکارسازی نیز بهصورت زیر محاس ه میگردد:
)

()50

)

(

(

که در آن λM ،بیشترین و  λ1کمتـرین مقـدار ویـژه مـاتریس
کوواریــانس ســیگنال اســت .در شــکل ( )15نمــودار احتمــال
آشکارسازی الگوریت پیشنهادی در مرحله چهارم را در SNRهای
مختلف نمایش میدهد.

برای M=0

شکل ( :)97احتمال آشکارسازی

بر حسب  SNRمختلف

و  N=144با و 1 -41

در گام سوم الگوریت پیشنهادی.

همانگونه که مشاهده میشود ،در  SNRبا مقـدار  -57 dBو
تعداد نمونههـای  N=144میـزان احتمـال آشکارسـازی بـیش از
57درصد شده است که نسـ ت بـه مرجـع [ ]14بـا رو MME
میزان  00درصد در  ،-57 SNRاحتمال آشکارسازی به ود یافته
است .در مرجع [ ]14فقط با استفاده از رو کوواریانس به دقت
الگوریت پیشنهادی این مقاله رسیده است که ال ته این رو نیاز
به زمان پردازشی بیشتری دارد .همچنین نس ت به مرجع [ ]11با
رو  MMEدر  SNRبــا مقــدار  -57 dBو تعــداد نمونــههــای
 N=144میزان  31درصد احتمال آشکارسازی داشته که الگوریت
پیشنهادی این مقالـه ،ارتقـای  00درصـدی را داشـته اسـت .در
مرجـع [ ]36بـا اســتفاده از  3آنـتن و ترکیــب دو رو  MMEو
 SIMOدر  SNRبــا مقــدار  -7 dBبــه احتمــال آشکارســازی 57
درصد رسیده است که الگوریت پیشنهادی ،دقت مناس ی نسـ ت
به ایـن مقالـه داشـته اسـت .در مرجـع [ ]11بـا رو  MMEدر
بهترین حـالت ،در  SNRبا مقـدار  -54 dBو تعـداد نمونـههـای
 N=144میزان  54درصد احتمال آشکارسازی داشته است.
در گام نهایی با طراحی یـک سـختافـزار مناسـب ،عملکـرد
الگوریت پیشنهادی سنجیده شده است .سختافزار استفاده شده،
پردازنده آرایـهای نسـل هفـت شـرکت  XILINXو یـک گیرنـده

سختافزار؛ حمیدرااخدادادی ،محمدعلی عطائی

ادهسازی روی
سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چند مرحلهای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پی 

مخابراتی با پهنای باند آنی بـیش از  76MHzاسـت .بنـابراین در
یک آزمون عملی ،الگوریت پیشنهادی در یـک محـیط واقعـی بـا
شرایط مندر در جدول ( )5مورد بررسی قرار گرفت .بلوکهـای
سخت افزاری برای آزمون عملی شامل گیرنده مخابراتی و پردازنده
آرایهای و مشخصات آنها نیز جدول ( )5آورده شده است.
نمایی از سختافزار اسـتفاده شـده در ایـن مقالـه ،در شـکل
( )18نمایش داده شده است.
در شکل ( ،)11نتایش آشکارساز طراحی شده در محیط واقعی
بــرای ســه ســیگنال در فرکــانسهــای  144MHz ،814MHzو
 114MHzنشان داده شده است .در مرحله اول بـا رو ترکی ـی
آشکارساز انرژی و سطح آستانه  CFARسیگنال  144MHzآشکار
میگردد ولی دو سیگنال بعدی در گام بعدی بـا الگـوریت MME
آشکارسازی شدهاند .الزم به ذکر اسـت از آنجـا کـه رو MME
زمان پردازشی بیشتری الزم دارد ،بنابراین محـدودههـایی کـه در
گام اول ،سیگنال تشخیص داده شوند ،وارد این مرحله نمیگردند.

شکل ( :)98نمایی از سختافزار استفاده شده برای پیادهسازی الگوریت
پیشنهادی.

شکل ( :)91نمایی از نحوه آشکارسازی سیگنالهای محیطی در
سختافزار طراحی شده( ،الف) نمایش سیگنال محو در نویز محیطی،
( ) تشخیص سیگنال با رو  CFARو ( ) تشخیص با رو .MME

01

جدول ( :)2شرایط محیطی و مشخصات سختافزار جهت آزمون واقعی
محیط آزمون

بیابانی

درجه حرارت

 55تا  33درجه سانتیگراد

رطوبت هوا

 3تا  14درصد

سرعت باد

 5 m/sتا 7 m/s

پردازنده آرایهای

Zynq-7000 SoC XC7Z020CLG484-1

گیرنده مخابراتی چند آنتنه

AD9361 RF Agile Transceiver

رنش پهنای باند آنی ورودی

 544کیلوهرتز تا  76مگاهرتز

محدوده فرکانسی

 54مگاهرتز تا  6گیگاهرتز

رزولوشن دریافت اطالعات
دیجیتال

15بیتی

 -1نتیجهگیری
در این مقاله تخمین فضای باند فرکانسی از طریق الگوریت چنـد
مرحلهای بررسی گردید .حسگر طیفی طراحی شده در این مقاله،
به عنوان بخشی از سامانه رادیو شناختگر ،با تشخیص حفـرههـای
طیفی ،موجب استفاده بهینه از پهنای باند فرکانسی محیط شـده
و از تداخل بین کاربران مجاز نیز ممانعت نموده است .از آنجا کـه
الگوریت های استفاده شده در این حسگرها به دالیلی مانند اثرات
نویز محیطی ،سطح پایین سیگنال ،محوشدگی ،چند مسـیرگی و
حساسیت گیرنده ،همواره با مشکل مواجه است ،در این مقالـه بـا
ارائه یک الگوریت چند مرحله سریع به سنجش هوشـمند طیـف
محیطی پرداخته شد .از آنجا که در بین رو های مرسـوم ،رو
حسگر طیفی م تنی بـر آشکارسـاز انـرژی ،دارای سـرعت بـاال و
محاس ات ساده است برای پیادهسازی عملی ،مفید تشخیص داده
شد .ولی در این الگوریت باید واریانس نـویز محیطـی بـهصـورت
دقیق مشخص باشد و نیز اینکـه در SNRهـای پـایین محیطـی،
عملکرد مناس ی ندارد .بنابراین از رو های تکمیلی بـرای به ـود
عملکرد حسگر طیفی طراحی شده استفاده شد .طی ابتکـاری در
این مقاله ،ابتدا سـطح آسـتانه حسـگر طیفـی بـهصـورت وفقـی،
متناسب با نویز محیطی در رو آشکارساز انرژی تعیین گردیـد،
ســآس تصــمی گیــری نهــایی بــا یــافتن مقــادیر وی ـژه مــاتریس
کوواریانس سیگنال و استفاده از رو  MMEبا سنجه کامالً کـور
انجام گرفت .بنابراین برای محدودههـایی از طیـف فرکانسـی کـه
توسط آشکارساز انرژی ،بهعنوان سیگنال تشخیص داده نمیشود،
در گــامهــای بعــدی الگــوریت پیشــنهادی مــورد پــرداز واقــع
میگردد که باعث افزایش قابلیت اطمینان تصمی گیری و افزایش
احتمال آشکارسـازی صـحیح حفـرههـای طیفـی و جلـوگیری از
تداخل کاربران مجاز شده است.
نتایش ش یهسازیها حاکی از آشکارسازی بیش از  57درصدی
سیگنال با میزان  SNRمحیطـی  -57 dBاسـت .همچنـین نتـایش
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ABSTRACT
Cognitive sensors, as the main part of cognitive radio systems, are the instruments which determine the spectral
cavity, and thus provide optimal use of the bandwidth and prevent interference between permissible users. For reasons
such as environmental noise effects, low levels of the signal, fading and multi-path phenomena, and receiver
sensitivity, the functionality of these sensors encounters many problems. In this paper, by first applying the
multi-antenna method in the receiver to obtain environmental signals and then applying the energy detector method,
the detection threshold is adaptively determined with the CFAR method and the initial measurements of the
environmental spectrum are achieved. The range of the spectrum where the signal is not detected is entered into the
final step for decision making. In this stage, the final measurement of the spectrum is performed blindly and
non-cooperatively by finding specific values of the signal covariance matrix by the MME method, to increase the
reliability in decision making and also to increase the likelihood of correct detection of the spectral cavity, in addition
to preventing interference between authorized users. Simulation results show the probability of detection in the -25dB
environmental SNR to be 75 %, which has improved by 15 dB compared to the benchmarks. After hardware
implementation, the simulation results are compared with the results obtained by experimental tests in the real
environment.

Keywords: Cognitive Radio, Spectral Sensors, Energy Detector, Spectral Holes, Specific Values,
Covariance Matrix.
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