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  بعديدو MCPD توزيع احتمال تابع
 
 

  برق، دانشكدة فني، دانشگاه اروميهمهندسي گروه استاديار        قبادي چنگيز
  دانشگاه اروميهدانشکدة فنی،  الكترونيك، - برقکارشناس مهندسی    غفاريامير        

 
 

  چکيده
 از مدلهاي حاصلاي براي مقايسة نتايج  عنوان وسيله به CPD)۱(حتمال جمع شونده  سيار از تابع توزيع امخابرات ارزيابي مدلهاي انتشار امواج در در
 بررسي و مورد CPDدر اين مقاله ابتدا تابع توزيع احتمال جمع شونده . شود مي نتايج آزمايشگاهي و همچنين بررسي رفتار آماري كانال استفاده ،رياضي

سپس يك تابع . شود مي يك ابزار آماري در مقايسة سيگنالها و بررسي رفتار آماري كانالها نشان داده عنوان بهتحليل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن 
توان سيگنالها را   بيشتري مياطمينانكمك آن با  شود كه به  بعدي معرفي ميدو MCPD)۲(نام تابع توزيع احتمال جمع شوندة اصالح شده يا  ه ب،جديد

  . حجم عمليات بيشتري نياز داردبه CPD مقايسه با در MCPD.  دادبررسي كرده و مورد مقايسه قرار
  .CPD، MCPD ،فيدينگ: کلمات کليدی

  

Two Dimensional Modified Cumulative Probability Distribution 
(MCPD) 

 
 

Ch. Ghobadi Elec. Eng. Dept., Faculty of Eng., Urmia University 
        A. Gaffari Elec. Eng. Dept., Faculty of Eng., Urmia University 
 
 
Abstract 

Cumulative Probability Distribution (CPD) is a statistical approach in comparison of multi-path 
fading models. One certain problem was encountered in this comparison method, which is its 
inability in distinguishing between certain sets of data. This problem has been covered thoroughly in 
this paper and a modified two dimensional CPD (MCPD) is introduced. It outputs three-dimensional 
and uses cross sectioning techniques. It also has the advantage of distinguishing between signals that 
are very similar to each other and have very close CPD. 
Key words: Fading, CPD, MCPD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1- Cumulative Probability Distribution 
2- Modified CPD 
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   مقدمه-۱
 امواجي كه از مسيرهاي در سيستمهاي ارتباطات سيار معموالً

 داراي اختالف فاز و دامنه ،رسند مختلف به آنتن گيرنده مي
 سيگنال دريافتي با حركت گيرنده ة دامنتاًباشند كه نتيج مي
مسيره د اين تغييرات را فيدينگ چن،كند سرعت تغيير مي هب

 سيگنال دريافتي ةغييرات دامن تةبراي بررسي نحو. گويند مي
يك   براي نمونه هرگاه در.]۸-۱[ شود ستفاده مي اCPD  ازمعموالً
 آن CPD ، مسير مستقيمي بين فرستنده و گيرنده نباشد،كانال

شود و درحالتيكه امواج  كانال مشابه تابع توزيع احتمال رالي مي
 ةمسير غيرمستقيم كه نتيج چند مستقيم و طريق يك مسير از

 آن CPDگيرنده برسند   به،موانع مختلف است انعكاس از
روشهاي مختلفي براي مدل كردن . آيد در ميصورت رايسي  هب

 ة مقايسمعموالً. ]۳-۱[ كانالهاي مخابرات سيار ارائه شده است
گيري بصورت  نتايج حاصل از مدلهاي رياضي و روشهاي اندازه

ج مورد مقايسه قرار نتاي CPD  بنابراين،پذير نيست مستقيم امكان
  .]۶-۱[ يرندگ مي

شود كه استفاده از روش  در اين مقاله ابتدا نشان داده مي
CPDيك روش مطمئن نبوده و احتمال خطا ، نتايجة براي مقايس 

 CPD روش ديگري بنام ،تر  دقيقةوجود دارد و براي مقايس
 .شود معرفي مي MCPDاصالح شده يا 

  
 (CPD) وندهتوزيع احتمال جمع ش تابع -۲

شود كه اگر   يك سيگنال بدين ترتيب انجام ميCPD ةمحاسب
 N1برداري شده تعداد  نمونهة نقطNدر اين سيگنال از ميان 

 N1/N  آنگاه مقدار درصد، باشندL1ر از سطح معين نتيينقطه پا
برداري  هاي نمونه درصد نقطه. آيد دست مي ه بL1براي سطح 

توانند  مي) L2, L3, ... , Ln(شده براي سطحهاي ديگر 
تر از اين سطوح   تعداد نقاطي كه پايينةطريق محاسب سادگي از هب

 Li برحسب Ni/Nنمودار مقادير در صد . دست آيند هقرار دارند ب
 CPDطور اختصار  هرا نمودار توزيع احتمال جمع شونده يا ب

 .گويند مي
  
  CPD كاربرد -۳

تواند داراي  يم  يك بحث آماري است CPDاز آنجايي كه 
كاربردهاي وسيعي باشد اما آنچه كه مورد بحث ماست استفاده از 

 اثرات فيدينگ ةويژه مطالع  مخابرات سيار و بهةآن در زمين
همانطور كه در مقدمه عنوان شد رسيدن موج از . باشد مي

گيرنده و اينكه اين امواج داراي اختالف فاز  مسيرهاي مختلف به
 ةوجود آمدن تغييرات شديد در دامن اعث بهباشند، ب و دامنه مي

 اين ه، كشود سيگنال دريافتي در فواصل مختلف از گيرنده مي
 حال اگر اين امر در نموداري كه .شود پديده فيدينگ ناميده مي

 سيگنال دريافتي برحسب فواصل مختلف از ة دامنةدهند نشان
شود  فرستنده باشد، نمايش داده شود، آنگاه نموداري حاصل مي

دو  )۲(و ) ۱( در اشكال .شود آن سيگنال فيدينگ گفته مي  بهكه
سيگنالهاي فيدينگ را . نمونه سيگنال فيدينگ ترسيم شده است

حركت يك گيرنده در مسير (گيري  توان هم از طريق اندازه مي
سازي كامپيوتري  و هم با استفاده از شبيه) ها كانال و ثبت داده

است كه سيگنالهاي فيدينگ مربوط شايان ذكر . دست آورد به
 كامپيوتري و براساس  سازي  شبيهةوسيل به) ۲(و ) ۱(اشكال  به

 معرفي شده ]۵[مدل انتشار امواج در داخل ساختمان كه در 
   .ند ا دست آمده است، به

 
Fading Signal - Sample 1
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  يك نمونه سيگنال فيدينگ - ۱شكل 

 
Fading Signal - Sample 2
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   دوم سيگنال فيدينگةنمون - ۲شكل 

 
وج ـي داراي طول مـي سيگنال ارسالــدل رياضـدر اين م

cm۵⁄۰=λل برداري در فواص  فرض شـده و نمونهλ۱/۰ يعنـي 
  .]۲[ سانتيمتر انجام شده است ۰۵/۰
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 نتايج دو مدل رياضي با هم و يا ةفرض كنيد هدف، مقايس حال
عملي براي گيري  اندازهدست آمده از   نتايج با اطالعات بهةمقايس

براي نمونه اگر بخواهيم سيگنالهاي . انتخاب بهترين مدل باشد
را با هم مقايسه كنيم كامالً روشن است كه اين ) ۲(و ) ۱(اشكال 

. ة دقيق قرار دادراحتي مورد مقايس توان به دو شكل موج را نمي
 CPD.  داراي كاربرد مطلوب استCPDدر چنين مواردي 

يك  را به) ۲(و ) ۱(اي مثل اشكال  ل موج پيچيدهتواند شك مي
تر كه قابل بررسي و تفكيك با چشم انسان  نمودار بسيار ساده
را نشان ) ۲(و ) ۱(هاي اشكال CPD، )۳(شكل . باشد، تبديل كند

 دو ة مقايسشود كه با توجه به اين شكل مالحظه مي. دهد مي
 آنها بسيار هاي مربوط بهCPD ةسيگنال فيدينگ از طريق مقايس

 CPDدر عمل از . باشد  مستقيم دو سيگنال ميةتر از مقايس ساده

 نتايج وهاي رياضي   نتايج بدست آمده از مدلةبراي مقايس
  .شود آزمايشگاهي استفاده مي

 
Compairing The CPDs of 2 Different Waveforms
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  ۲ و ۱هاي مربوط به اشكال CPD ةمقايس - ۳شكل 
 

  CPD نقص -۴
اهد شد استفاده از تابع توزيع همانطور كه توضيح داده خو

 روشي ،دو سيگنالة  براي مقايسيعنوان راه به CPDاحتمال 
شود  وارد مي CPDتابع  نقصي كه به. باشد ناقص و نامطمئن مي

 در تعريف اين تابع هيچ نوع وابستگي اين صورت است كه به
 CPDرو نمودار  فاصله در نظر گرفته نشده است، از اين نسبت به

 گيرنده ةفاصل عاتي در مورد اثرات فيدينگ كه مربوط بههيچ اطال
در اينجا براي نشان . گذارد شود در اختيار نمي از فرستنده مي

دادن اين نقص و پيامدهاي آن دو مثال ارائه خواهد شد و در 
. گردد نهايت در بخش بعدي روشي براي اصالح آن پيشنهاد مي

محور  را نسبت به) ۱(ل  سيگنال شكةعنوان مثال اول اگر قرين به
 برداري شده در  نمونهة آخرين فاصلةانداز را به دامنه پيدا كرده و آن

دست خواهد  انتقال دهيم سيگنالي به مثبت محور فاصله جهت
اين سيگنال نمودار . نشان داده شده است) ۴(آمد كه در شكل 

  .باشد مي) ۱( سيگنال شكل ةآينه شد
 

Mirrored Version Of Fading Signal Sample 1
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  ۱ نمودار آينه شدة شكل - ۴شكل 

 
فواصل مختلف  هاي مربوط به در مثال دوم هرگاه مقادير دامنه

شود، سيگنالهاي جديدي حاصل با هم عوض ) ۱(سيگنال شكل 
نشان داده ا هيك نمونه از اين سيگنال) ۵( كه در شكل شود مي

چند دسته  محور فاصله به  در اين تغيير آراية مربوط به.شده است
واضح است كه . گردند همديگر جابجا مي سيم شده و نسبت بهتق

توجه شود كه . هيچ شباهتي با هم ندارند) ۵(و ) ۴(، )۱(اشكال 
گونه تغييري  هيچ) ۵(و ) ۴(هاي اشكال  دست آوردن داده براي به

وجود نيامده است بلكه تنها تغييري كه در   بهها در مقادير دامنه
تا سيگنالهاي جديد حاصل شوند، ايجاد شده ) ۱(سيگنال شكل 

فواصل مختلف با يكديگر بوده  هاي مربوط به تعويض مقادير دامنه
) ۵(و  ) ۴(، )۱(هاي سيگنالهاي اشكال CPD) ۶(در شكل . است

ها CPDشود اين  همانطوري كه ديده مي. ترسيم شده است
يكسان هستند درحاليكه سيگنالهاي مربوط به آنها كامالً با هم 

 را CPDباشند و اين نقص اصلي روش استفاده از   ميمتفاوت
  .دهد نشان مي

  

Shuffled Version Of Fading Signal Sample 1
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  ۱هم ريختة شكل   نمودار به- ۵ شكل
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Com pair ing The  CPDs  of Thre e  Diffe re nt 
V e rs ions  of Fading Signal Sam ple  1
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  ۵ و ۴، ۱هاي مربوط به اشكال CPD – ۵شكل 
  

ناشي از عدم حساسيت و وابستگي آن  CPDاين ايراد و عيب 
 در نتيجه .باشد مينسبت به مقادير آراية مربوط به محور فاصله 

تغيير  محور فاصله منجر به هاي آراية مربوط به جابجايي داده
تواند اين تغييرات را   نميCPDشكل در نمودار فيدينگ شده اما 

  .حس كند
  

 (MCPD) ابع توزيع احتمال اصالح شده ت-۵

داراي نقايص  CPD نشان داده شد، ۴ در بخش همانطور كه
فات مربوط به دو سيگنال فيدينگ  در نشان دادن اختالاي عمده
 كه ي بسياري از اختالفاتCPD  روشعبارت ديگر  به.باشد مي

. دهد ممكن است بين دو سيگنال وجود داشته باشد را نشان نمي
 تابع دو متغيرة ،CPDرو براي تكميل روش استفاده از تابع   اين از

عنوان تابع توزيع احتمال   را بهMCPD(X,Y)جديدي بنام 
 معرف Xدر اين تابع متغير مستقل . كنيم عدي تعريف ميدوب

. باشد نظر مي  معرف دامنة سيگنال در فاصلة موردYفاصله و 
براي يك سيگنال عملي كه در آن دامنة سيگنال تابعي از فاصله 

نظر در   سيگنال موردCPD را برابر MCPD(X,Y) مقدار ،باشد مي
عبارت ديگر  به. كنيم  تعريف ميY از مبدأ و در دامنة Xفاصلة 

 مشخص در نظر گرفته ةبجاي اينكه يك سيگنال را براي يك باز
 از ،دست آوريم ه مشخص بة هر دامنبرايرا  CPDو مقدار تابع 

 CPD يك نمودار ، انتخاب شدهة شروع كرده و براي هر فاصلأمبد
توضيح اينكه براي تعيين اين نمودار براي هر . آوريم دست مي هب

 تا آن فاصله در نظر أ كل سيگنال مورد نظر از مبدأ، مبدفاصله از
 يك نمودار MCPD(X,Y) با اين تعريف براي تابع .شود گرفته مي

هد شد كه حاوي اطالعات بسيار زيادي از ااي حاصل خو رويه
عنوان مثال اگر روش فوق را  هب. باشد نظر مي سيگنال مورد

  نمودار،ل كنيم اعما)۱(سيگنال نشان داده شده در شكل  به

را در  MCPDآيد كه مقدار تابع  دست مي ه ب)۷( شكل اي رويه
 .دهد  مورد نظر نشان ميةفاصله و دامن

اي مربوط به دو سيگنال مختلف  براي مقايسة دو نمودار رويه
هاي مربوط به آن سيگنالها  توانيم از نمودارهاي تراز رويه مي

نمودارهاي تراز مربوط به ز تعدادي ا نمونه عنوان به. استفاده كنيم
  .دان  نشان داده شده)۸(درشكل ) ۷ (شكل روية

 

 
  

  ۱ مربوط به سيگنال شكل MCPD ةروي -۶شكل 
 

براي نشان دادن مزيت استفاده از روش جديد حال 
دست  ه را نيز ب)۴ (و) ۳(اشكال  اي مربوط به نمودارهاي رويه

 ،اند نشان داده شده) ۱۰(و ) ۹(ها در اشكال اين نمودار. آوريم مي
چنانكه گفته شد نمودارهاي تراز  ها هم ة اين رويهبراي مقايس

  .مربوط به آنها را با هم مقايسه خواهيم كرد
 سه نوع برش بر توانيم مفروض، ميهاي  ة رويه براي مقايس

مبناي سه محور موجود يعني محورهاي فاصله، دامنه و محور 
MCPDتوانند در  البته اين نمودارهاي تراز مي. ف كنيم تعري

دليل  دست آيند، لذا به لف از محورهاي موجود بهمقادير مخت
كثرت آنها ما به سه برش بر مبناي سه محور مختصات اكتفا 

) ۱۳(و ) ۱۲(, )۱۱(اين نمودارهاي تراز در اشكال . كنيم مي
 .اند اي نشان داده شده صورت مقايسه به

نمودارهاي   درشود كه مشاهده مي) c۱۱(شكل  با توجه به
پوشاني رخ داده است، علت اين   همm۲۷,۵ ةفاصل تراز مربوط به

طور   به۴ است كه در بخش CPDنقص  پديده در واقع مربوط به
 MCPD با توجه به تعريف تابع. مفصل مورد بررسي قرار گرفت
 سيگنال CPD برابر m۲۷,۵ة مقدار اين تابع در فاصل

هاي مربوط  بررسي در اين فاصله خواهد بود و چون مؤلفه دمور
ة همين  سيگنال مورد بررسي در محدودمحور فاصله در هر سه به

 شكل طور بيان كرد كه توان اين  قرار دارند، بنابراين ميفاصله
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)c۱۱ (نمودارهاي  در واقعCPD  سه سيگنال مورد بررسي
 هاي  پيدا كردن رويه طريقطور غير مستقيم و از هباشند كه ب مي

MCPDاند دست آمده  و سپس ايجاد نمودارهاي تراز مربوطه به. 
توضيح اينكه اين نمودارها با استفاده از روش مستقيم يعني 

 .اند دست آمده  به۴ در بخش CPDاستفاده از تعريف 
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  ۷ شكل ةنمودارهاي تراز مر بوط به روي -۷شكل 

a( فاصله بر مبناي محور۷هاي تراز شكل  نمودار  Displacement  
b(دامنه بر مبناي محور۷هاي تراز شكل   نمودار ) Amplitude(  

c(احتمال بر مبناي محور۷هاي تراز شكل   نمودار ) CPD(  

  
ة  را نيز از رويCPDتوان حتي نمودار  در نهايت نتيجه اينكه مي

MCPDبر اهميت ة خودين موضوع به نوب استخراج كرد كه ا 
  ةپوشاني اشاره شده در فاصل با وجود هم. افزايد استفاده از آن مي

نشان داده شده ) b۱۱(و ) a۱۱(طور كه در اشكال  ، همانفوق
است، اختالف سه سيگنال در ساير نمودارهاي تراز مربوط 

  .وضوح نمايان است محور فاصله به به
  

  
 

 ۴  مربوط به سيگنال شكلMCPD ةروي - ۸شكل 

 

  
 

 ۵  مربوط به سيگنال شكلMCPD ةروي - ۱۰ شكل

 
علت  به) c۱۱(پوشاني موجود در نمودارهاي تراز در شكل  هم

ويژگيهاي خاصي كه در سيگنالهاي فيدينگ مورد استفاده وجود 
ة موارد عملي دارند، پديد آمده است و اين موضوع در مورد هم

ة موارد عملي  در همCPD  نمودارطور كه نا هم،ادق نيستص
ة  نمودار تراز مربوط به محور فاصله و در فاصل،باشد نمييكسان 

 نيز در تمام موارد عملي لزوماً يكسان برداري انتهايي نمونه
 كه عنوان شد نمودار تراز مربوط نهوگ چرا كه هماننخواهد بود،

 كل CPD، همان برداري ي نمونهة انتهايمحور فاصله و در فاصل به
   .باشد سيگنال مي

نمودارهاي تراز شود كه  مشاهده مي) a۱۲(با توجه به شكل 
اشكال ا سيگنالهاي ـهاي متناظر ب محور دامنه در رويه مربوط بـه

در بيشتر نقاط روي هم افتاده و همچنين در بيشتر ) ۵(و ) ۴(
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 باشند كه ر واحد ميپوشاني، داراي احتمال وقوع براب اين نقاط هم
 اين امر نيز با دقت در سيگنالهاي فيدينگ مربوطه توجيه

  .باشد پذير مي راحتي امكان به
 

Cross-Sections of Three Meshes at r=5m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0
Amplitude (dB)

Pr
ob

ab
ili

ty

Normal

Mirror ver.

Shuffle ver.

 
)a(  

Cross-Sections of Three Meshes at r=15m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0
Amplitude (dB)

Pr
ob

ab
ili

ty

Normal

Mirror ver.

Shuffle ver.

 
)b( 

Cross-Sections of Three Meshes at r=27.5m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0
Amplitude (dB)

Pr
ob

ab
ili

ty

Normal

Mirror ver.

Shuffle ver.

 
)c( 

 ۱۰و۹, ۷ هاي اشكال هنمودارهاي تراز مربوط به روي - ۱۱شكل 

a( تراز درهاي نمودار  r=5m 

b( درهاي تراز  نمودارr=15m 

(cدرهاي تراز  مودارr=27.5m 
  

تر از مقدار  هاي مربوط به اين سيگنالها پايين اكثر دامنهچون 
Amplitude=-5dB اي  اي كه برش از نمودار رويه يعني دامنه

  .اند ، واقع شدهصورت گرفته
كند  جلب نظر مي) ۱۳(و ) ۱۲(موضوع ديگري كه در اشكال 

. باشد برداري مي نمونههمگرايي نمودارها در نقاط انتهايي 
 است كه اين همگرايي مشابه همگرايي موجود در شكل ذكر شايان

علت ويژگيهاي خاص سيگنالهاي مورد آزمايش اتفاق  به) ۱۱(
افتاده است و در مورد تمام سيگنالهاي عملي اين موضوع از 

   .باشد كليت برخوردار نمي
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Cross-Sections of Three Meshes at Amp=-30dB
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)c( 

  ۱۰ و۹, ۷هاي اشكال  هنمودارهاي تراز مربوط به روي - ۱۲شكل 
a(در هاي تراز  نمودارAmp.=-5dB  
b(در هاي تراز  نمودارAmp.=-15dB  
c (در هاي تراز  نمودارAmp.=-30dB  

  

محور دامنه،  به مربوط  ترازة ساير نمودارهايبا مشاهد
اختالفات سه سيگنال فيدينگ مورد بررسي از لحاظ دامنه و 

 .دنباش راحتي قابل بررسي و مقايسه مي بهة وقوع دامنه فاصل
 كامالً )۱۲(و ) ۱۱(ة نمودارهاي مربوط به اشكال با مشاهد

 مشخص است كه اين نمودارها تفاوتهاي مربوط به سيگنالهاي
البته هر يك از . دهند مفروض را با دقت بسيار زياد نشان مي

ويژگي خاصي از توانند بيانگر  نمودارهاي تراز در موارد عملي مي
  .سيگنال مفروض باشند
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Cross-Sections of Three Meshes at CPD=10%
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Cross-Sections of Three Meshes at CPD=90%
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 ۱۰ و۹, ۷هاي اشكال  هنمودارهاي تراز مربوط به روي - ۱۳شكل 

a(در هاي تراز  نمودارCPD=10% 

b(در هاي تراز  نمودارCPD=50% 

c (در هاي تراز  نمودارCPD=90% 
 

نظر بوده، نشان دادن  حال آنچه كه در اين تحقيق مد هر به
 دينگة اثرات في در مطالعCPDعدم كارايي استفاده از تابع 

نشان داده شد سازي رياضي   با استفاده از مدل در آنباشد كه مي
تواند  محور فاصله، مي  نسبت بهCPDكه عدم تابعيت نمودار 
عنوان يك ابزار آماري   بهCPDكارگيري  هباعث بروز اشكاالتي در ب

  .ة سيگنالهاي فيدينگ شوددر مقايس
 كامالً  وارد شد، يك اشكالCPDتابع  البته ايرادي كه به

ة برداري از دامن  نمونهة نهاييسيستماتيك بوده و ارتباطي با فاصل
لذا در پي اين موضوع تابع توزيع احتمال  .سيگنال دريافتي ندارد

ة دامن  تعريف شد تا عالوه بر تابعيت نسبت بهMCPDجديد 

برداري شده از فرستنده  ة نمونهة نقط تابع فاصل،سيگنال دريافتي
، MCPD اطمينان از كارايي تابع توزيع احتمال براي. نيز باشد

اين روش در چندين مورد براي بررسي سيگنالها و مقايسة آنها 
كار گرفته شد كه در تمامي موارد نتايج قابل قبولي حاصل  به

رغم قابليتها و تواناييهاي   عليMCPDتابع توزيع احتمال . گرديد
حجم عمليات و  به CPDخود در مقايسه با تابع توزيع احتمال 

 . حافظة باالي كامپيوتري نياز دارد
  

  گيري  نتيجه-۶
عنوان يك ابزار آماري براي  كه به CPDتابع توزيع احتمال 

شود، داراي نقايص  كار گرفته مي مقايسة سيگنالهاي فيدينگ به
طوريكه توانايي مشخص كردن تفاوت دو  ه، بباشد اي مي عمده

 در حاليكه تابع توزيع .نداردها  سيگنال را در بسياري جنبه
 تفاوت دو سيگنال را با جزئيات بسيار MCPDاحتمال دو بعدي 

  .كند زياد و دقيق مشخص مي
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