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 مًجک اس دادٌ َای لزسٌ ای با استفادٌ اس تطخیص کاوال کًر استخزاج

 
 2، حمیذرضا سیاَکًَی 1سیذحسیه سیذآقامیزی

 لزسٌ ضىاسی کارضىاسی ارضذ صئًفیشیک1
 تُزانداوطگاٌسمیهفیشیکداوطیار گزيٌ 2

 

 

 

 چکیذٌ:
فَرت اثشاری هَثز در وبرثزدّبی هختلف اس جولِ فٌبیغ گغتزدُ ثبالدعتی ًفت پذیزفتِ  اهزٍسُ ؽٌبعبیی هَجه ثِ

ای را ثِ هبّیت سهیي وِ  ّبی لزسُ دادُهی تَاى   تىٌیه ٍارٍى عبسی لزسُ ایاعت. ثب داؽتي هَجه ٍ اعتفبدُ اس  ؽذُ

ُ وِ ثبػث تمغیز دلیمتزی اس تخویي خَاؿ پتزٍفیشیىی را فزاّن آٍردّوبى اهپذاًظ فَتی اعت ًشدیه وزد ٍ اهىبى 

هؾخقِ ّبی هخشى هی ؽَد. ثزای ثذعت آٍردى هَجه اًتؾبر یبفتِ درٍى سهیي ثز عجك هذل ّوبهیخت ثب یه هؼبدلِ ٍ 

لزسُ ای  ٍ/یب هَجه سهیيعِ هجَْل هَاجِ هی ؽَین. رٍؽْبی هؼوَل ثزای حل ایي هغئلِ، فزضْبیی در هَرد عبختبر 

اس تؾخیـ وبًبل وَر ثِ رٍػ  ارائِ ؽذُ در ایي همبلِ. در رٍػ گزفتِ ٍ یب اس اعالػبت ووىی اعتفبدُ هی وٌٌذدر ًظز 

تئَری تؾخیـ وبًبل وَر هجبًی ًظزی رٍؽْبیی  .سیز فضبی ًَفِ ثزای ثذعت آٍردى هَجه لزسُ ای اعتفبدُ هی ؽَد

هَجىْب ثِ فَرت  ،ثب اعتفبدُ اس تؾخیـ وبًبل وَر .ذًت ؽذُ هی پزداساعت وِ ثِ ثبسعبسی وبًبل ّب اس اعالػبت ثج

یه ٍیضگی هٌحقز ثِ فزد رٍػ جذیذ ػذم ًیبس   .( پبراهتزی هی ؽًَذFIRفیلتزّبی پبعخ ضزثِ ٍاحذ ثب عَل هحذٍد )

ثزداؽت اعالػبت  رایج رٍػ جذیذ ثزای الگَّبی ػالٍُ ثز ایي ی خبؿ ٍ یب اعتفبدُ اس اعالػبت ووىی هی ثبؽذ.ثِ فزض

لزسُ ای هٌبعت ثَدُ ٍ ًیبس ثِ ّشیٌِ اضبفی ثزای ثزداؽت اعالػبت ًذارد. رٍػ جذیذ ثز رٍی هذل هقٌَػی سهیي ٍ دادُ 

 ّبی فحزایی هؼتجز هی ثبؽذ.

 

 خَاؿ پتزٍفیشیىی-سیز فضبی ًَفِ -وبًبل وَر-تؾخیـ هَجهياصٌ َای کلیذی: 

 

 

 مقذمٍ-1
ثزای ثغیبری اس هزاحل پزداسػ لزسُ ای ، هذل عبسی ٍ الگَریتن ّبی هؼىَط عبسی هَجه لزسُ ای یه ٍرٍدی السم 

در رٍػ لزسُ ای ثبستبثی، هَجىْبی ایجبد ؽذُ در  .]1[اعت یه هَجه ًبدرعت هوىي اعت ثِ ًتبیج خغب عبس هٌجز ؽَد

عیف  آًجبییىِ هَجه ّبی ایجبد ؽذُثزخَرد ثب هزس الیِ ّب ثبستبثیذُ ؽذُ ٍ در عغح تَعظ گیزًذُ ّب ثجت هی ؽًَذ. اس 

ّوپَؽبًی ثجت در گیزًذُ  اس عغَح هختلف ٌّگبمثبستبة  در ًتیجِ ذٌهی ثبؽپْي  فزوبًغی هحذٍدی داؽتِ ٍ در حَسُ سهبى

ثب داؽتي هَجه ٍ  وزدُ ٍ تفىیه پذیزی اس دعت هی رٍد ٍ هَج ثجت ؽذُ ًوی تَاًذ ًوبیبًگز عبختبر سیز عغحی ثبؽذ. 

ای را ثِ هبّیت سهیي وِ ّوبى اهپذاًظ فَتی اعت ًشدیه  ّبی لزسُ دادُهی تَاى  ٍارٍى عبسی لزسُ ایتىٌیىْبی اعتفبدُ اس 

وزدُ ٍ اهىبى تخویي خَاؿ پتزٍفیشیىی را فزاّن آٍرد. یىی اس ػَاهل تبثیز گذار ثز رٍی اهپذاًظ فَتی تخلخل اعت ثِ ایي 

                                                           
1
 hosein_aghamiry@yahoo.com ،خَسعتبى،ایزاىٍاحذ دسفَلآهَسؽىذُ عوب   

2
  hamid@ut.ac.ir،،ایزاىتْزاى،تْزاىداًؾگبُصئَفیشیه،هؤعغة  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

اهَاج فَتی هی ؽَد. در ًتیجِ اهپذاًظ فَتی ّن وِ حبفلضزة  تزتیت وِ افشایؼ تخلخل ثبػث وبّؼ چگبلی ٍ عزػت

 .یبثذ عزػت در چگبلی اعت، وبّؼ هی

ثز عجك هذل ّوبهیخت، ردلزسُ ثجت ؽذُ حبفل ّوبهیخت هَجه لزسُ ای ٍ پبعخ سهیي ثَدُ وِ ًَفِ ّن ثِ آى اضبفِ  

رٍؽْبی هختلفی  ثز عجك ایي هذل ثِ یه هؼبدلِ عِ هجَْلی ثزخَرد هی وٌین. ثذعت آٍردى هَجهپظ ثزای  ]2[ؽذُ اعت

ثزای اعتخزاج هَجه اس دادُ ّبی لزسُ ای ٍجَد دارد در ثزخی اس رٍؽْب ثب هذل وزدى هَجه در حبلت خبؿ)هَجه وویٌِ 

َجه هی وٌٌذ وِ در هَاردی ثب ًَفِ فبس( ٍ یب فزضْبیی در هَرد ضزایت ثبستبة الیِ ّب )عفیذی یب پزوٌذگی( الذام ثِ تخویي ه

دعتِ ای دیگز اس رٍؽْب ثزای اعتخزاج هَجه اس دادُ  (]4[،  ]3[)سیبد ٍ هَجه لزسُ ای غیز وویٌِ فبس، ًبوبرآهذ هی ثبؽٌذ

ػذم تغبثك ثیي سهبى رعیذّبی لزسُ ای ٍ هحَر سهبًی  وِ (]6[، ]5[) ّبی لزسُ ای ٍ دادُ ّبی چبُ اعتفبدُ هی وٌٌذ

اثزات جذی رٍی تخویي ٌذگی ًگبر چبُ یه فبوتَر پیچیذُ وٌٌذُ در تخویي هَجه تَعظ ایي رٍؽْبعت ٍ ثبػث ثبستبث

 .]7[هَجه هی ؽَد

ؽَد وِ ثز پبیِ تؾخیـ وبًبل  اعتفبدُ هی اس دادُ ّبی لزسُ ای رٍؽی جذیذی ثزای ثذعت آٍردى هَجهاس در ایي همبلِ 

ثبؽذ. تئَری تؾخیـ وبًبل وَر هجبًی ًظزی رٍؽْبیی  وبًبل ثخؾی اس هغیز ارتجبط ثیي چؾوِ ٍ گیزًذُ هی. ]8[وَر اعت

ٍ یب اعتفبدُ اس اعالػبت  ثذٍى فزضی خبؿاعت وِ ثِ ثبسعبسی وبًبل ّب اس اعالػبت ثجت ؽذُ هی پزداسد. تؾخیـ وبًبل وَر 

ّبی  ٍػ ثزای غبلت ؽذى ثز عجیؼت ًبؽٌبختِ هغئلِ، اًذاسُ گیزید. در ػَك ایي رهی پزداس هؼبدلِ عِ هجَْلیووىی ثِ حل 

در ایي همبلِ فزك هی ؽَد هَجىْبی ایجبد ؽذُ  .(1)ؽىلاًتؾبر یبفتِ در هحیظ اًجبم هی دّذ هَجههتؼذدی ثز رٍی 

        اس دادُ ّبی لزسُ ای  آًْباعتخزاج  ثِاس تؾخیـ وبًبل وَر ثِ رٍػ سیزفضبی ًَفِ  وِ ثب اعتفبدُ تَعظ چؾوِ، وبًبلْب ثبؽٌذ

لزار گزفتي وبًبل یب ثخؾی اس آى ثِ فَرت ثزداری در یه ثؼذ اس سیزفضبی  ایذُ ولیذی در رٍؽْبی سیزفضب،. پزداسدهی 

هَجىْب ثذٍى پیؼ فزك اٍلیِ ثِ فَرت فیلتزّبی پبعخ ضزثِ  ثزایي اعبط  .ثبؽذ اعالػبت ثجت ؽذُ در حبلت ثذٍى ًَفِ هی

 ( پبراهتزی هی ؽًَذ. FIRهحذٍد )ٍاحذ ثب عَل 

 .هی ؽَدارایِ اهتحبى  ٍ ًتبیج ثذعت آهذُ  ٍالؼیای هقٌَػی ٍ دادُ  دادُ لزسُ وبرآیی رٍػ ثز رٍی

 
 .ضًد یم ثبت َا زوذٌیگ در مختلف یَا وًفٍ اعمال ي مختلف یکاوالُا اس عبًر اس پس ٍیايل گىالیس-SIMO مذل 1 ضکل

 
 

 

 کاوال کًرمباوی وظزی ريش تطخیص -2
(  Maximum likelihood( ٍ ثیؾیٌِ ؽبًظ )Moment basedرٍؽْبی تؾخیـ وبًبل وَر ثِ دٍ گزٍُ هجٌی ثز گؾتبٍر)

( Moment matchingتمغین هی ؽًَذ. ّوچٌیي رٍؽْبی هجٌی ثز گؾتبٍر ثِ دٍ گزٍُ رٍؽْبی سیزفضب ٍ تغجیك گؾتبٍر)

لزار گزفتي وبًبل یب ثخؾی اس آى ثِ فَرت ثزداری در یه ثؼذ اس سیزفضبی  . ایذُ ولیذی در رٍؽْبی سیزفضب،]9[تمغین ؽذُ اًذ

در ایي همبلِ ثزای تؾخیـ وبًبل وَر اس رٍػ سیزفضبی ًَفِ وِ سیز هجوَػِ  ثبؽذ. اعالػبت ثجت ؽذُ در حبلت ثذٍى ًَفِ هی

 دارای خَاؿ سیز اعت: ٍ پیؾٌْبد ؽذ  ]8[ وِ تَعظ رٍػ ّبی سیزفضب اعت اعتفبدُ ؽذُ اعت. رٍػ سیزفضب ًَفِ
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اًذاسُ ٍ ًغجت ثِ رٍؽْبی دیگز سیز فضب هحبعجبت ثیؾتزی دارد ٍلی در ػَك اهىبى ؽذُ در فضبی سهبى هحبعجِ -1

 .]11[پظ اس ثذعت آٍردى وبًبل را هی دّذ  خغب گیزی

 ّب ٍ یب هَجه اٍلیِ اًجبم ًوی دّذ. فزك خبفی درثبرُ ضزایت ثبستبة الیِ -2

هحبعجبت درجِ دٍم ثَدُ ٍ ّوگزایی عزیؼتزی در همبیغِ ثب رٍؽْبی دیگز تؾخیـ وبًبل وَر وِ ثزاعبط ثزاعبط  -3

  .]11[بت ثبالتز ّغتٌذ داردهحبعجبت درج

 عَل ثْیٌِ وبًبل ثبیذ لجل اس اجزای فزآیٌذ تؾخیـ وبًبل وَر هحبعجِ ؽَد.-4

ّبی  آهذى ثز عجیؼت ًبهفَْم هغئلِ، اًذاسُ گیزیّوبًغَر وِ گفتِ ؽذ رٍؽْبی تؾخیـ وبًبل وَر ثِ هٌظَر فبیك 

هتؼذدی ثز رٍی عیگٌبل اًتؾبر یبفتِ در هحیظ اًجبم هی دٌّذ. ثِ هٌظَر افشایؼ اًذاسُ گیزی، اس هذل خغی یه ٍرٍدی ٍ 

(. ثز عجك هذل ّوبهیخت در حبلت 1( اعتفبدُ هی وٌٌذ )ؽىلSingle Input Multiple Output, SIMOچٌذ خزٍجی)

 :]11[خَاّین داؽت  SIMOثزدار ثزای خزٍجی هذل  -هبتزیظ

(1         ) ⃗     ( ⃗ )      ⃗   

ًَفِ    ⃗ عیگٌبل اٍلیِ ٍ     ٍ  اعت ػولگز ّوبهیخت در فزم هبتزیغیٍ ثیبًگز  هبتزیظ فیلتز وبًبلْب ( ⃗ )  وِ در آى 

 ثبؽذ.  ًؾبًگز تؼذاد ًوًَِ ّبی اًتخبثی اس هَج ثجت ؽذُ هی qًؾبًگز عَل وبًبل ٍ  Lثبؽذ. ّوچٌیي اًذیظ  اضبفِ ؽذُ هی

در هَاردی وِ ثزای افشایؼ تؼذاد اًذاسُ گیزی هحذٍدیت ٍجَد دارد هی تَاى )در فَرت اهىبى( اس ًوًَِ ثزداری 

هَج جذیذ ثب سهبى ًوًَِ  β، تؼذاد t∆. در ایي حبلت اس یه هَج ثب سهبى ًوًَِ ثزداری ]8[( اعتفبدُ وزدoversamplingاضبفی)

تَلیذ هی ؽَد وِ هی تَاًٌذ ٌّگبم تجذیل اس هحیظ گغغتِ ثِ هحیظ پیَعتِ، هَج اٍلیِ را ثِ عالهت ثبسعبسی  tβ∆ثزداری 

 فبوتَر ًوًَِ ثزداری اضبفی(. βوٌٌذ )
 
 ريش َای سیزفضا -2-2

ثٌذی ٍ خالفِ وزدى آًْب ثِ عزیمی وِ ثِ ؽَد عبسهبى  ای اس اعالػبت ووی ثزای تحمیك گزدآٍری هی ٌّگبهی وِ دعتِ

فَرت هؼٌی داری لبثل درن ٍ ارتجبط ثبؽٌذ ضزٍری اعت. یىی اس هفیذتزیي رٍؽْب، هحبعجِ ّوجغتگی هیبى اعالػبت 

وٌین ٍ خَاّین  اعتفبدُ هی     اعالػبت هَرد ثزرعی  (autocorrelationثبؽذ. در ایٌجب اس هبتزیظ خَدّوجغتگی) هی

 داؽت:

(2   )                        ( ⃗   ⃗  
 
) 

هتمبرى ٍ دارای هزتجِ وبهل  pq×pqهبتزیغی ثب اثؼبد    ثبؽذ ٍ  ػولگز تزاًْبدُ هبتزیظ هی Tػولگز اهیذ ریبضی ٍ  Eوِ 

ثبؽذ(. ثب فزك هغتمل ثَدى ًَفِ اس عیگٌبل )فزك غیز ّوجغتِ ثَدى  ًؾبى دٌّذُ تؼذاد وبًبل هی pخَاّذ ثَد )وِ در آى 

 : ]12[هی تَاى ًَؽت 1عیگٌبل( ٍ ثب اعتفبدُ اس راثغِ ًَفِ ٍ 

(3         )     ( ⃗ )         ⃗⃗⃗⃗      

              وِ در آى 
  ⃗   ⃗ )    ٍ (q+L(×)q+L)خَدّوجغتگی چؾوِ ثب اثؼبد  هبتزیظ   

 
)

 
هبتزیظ  

2عفیذ، دارای هیبًگیي ففز ٍ ٍاریبًظ وٌین وِ ًَفِ هب فزك هی ثبؽذ. هی qp×qpخَدّوجغتگی ًَفِ ثب اثؼبد 
σ  ثبؽذ پظ هی

 ثبؽذ(. هبتزیظ ٍاحذ هی Iثزلزار اعت )       تَاى گفت وِ راثغِ 

تفىیه وزد.    ثزدارّبی هبتزیظهمبدیز ٍ ٍیضُسیزفضبی عیگٌبل ٍ سیزفضبی ًَفِ را هی تَاى ثب اعتفبدُ اس تجشیِ ٍیضُ

 ثزدارّب خَاّین داؽت: همبدیز ٍ ٍیضُ ثزحغت راثغِ تجشیِ هبتزیغْب ثِ ٍیضُ

(4              )    ∑    ⃗   ⃗  
   

    

همبدیز هی ثبؽٌذ. ثزای ایٌىِ ثتَاًین سیزفضبی  ثزدارّبی ٍاثغتِ ثِ ٍیضُ ٍیضُ   ⃗ ٍ    همبدیز ٍیضُ            وِ 

 3همبدیز داؽتِ ثبؽین. ثِ ایي هٌظَر جولِ اٍل راثغِ  وٌین ثبیذ وٌتزلی ثز رٍی ٍیضُ را تفىیه   عیگٌبل ٍ سیزفضبی ًَفِ 

 3راثغِتوبم هزثَط ثِ  q+Lهمذارّب تب اًذیظ  ( را هزتجِ وبهل در ًظز هی گیزین. در ایي فَرت ٍیضُ  ⃗⃗⃗⃗         ( ⃗ )  )یؼٌی 
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2( خَاّذ ثَد وِ هغبٍی ٍ ثزاثز  ) 3هزثَط ثِ جولِ دٍم راثغِ qpتب  q+L+1همذار ثب اًذیظ  خَاّذ ثَد ٍ اس ٍیضُ
σ  .ّغتٌذ

همبدیز ثب اًذیظ  ثزدارّبی هتٌبظز ٍیضُ ( ٍ ٍیضSُ، سیزفضبی عیگٌبل)q+Lتب  1همبدیز ثب اًذیظ  ثزدارّبی هتٌبظز ٍیضُ ٍیضُ

q+L+1  تبqp(ِسیزفضبی ًَف ،Gرا تؾىیل هی دٌّذ وِ ثز یىذیگز ػوَدًذ. سیز فضبی )  عیگٌبل 

(5                )    ⃗         ⃗      

 ٍ سیز فضبی ًَفِ qp×(L+q)ثب اثؼبد  

(6          )    ⃗⃗             ⃗⃗     

 خَاّذ ثَد. qp×(qp-L-q)ثب اثؼبد  

 هزتجِ وبهل داؽتِ ثبؽذ ثبیذ: 3ثزای ایٌىِ ثخؼ اٍل راثغِ 

∑        چٌذ جولِ ای -1   
    

 ثبؽذ. Lٍ دارای درجِ  ریؾِ ػوَهی ًذاؽتِ ثبؽذ      

2-q   ثشرگتز اسL .ثبؽذ 

3-      
 .]8[داؽتِ ثبؽذ  q+Lثب هزتجِ هغبٍی یب ثشرگتز اس  Hankelهبتزیظ 

 
 ريش سیزفضای وًفٍ -2-3

در هیبى رٍؽْبی سیزفضب، رٍػ سیزفضبی ًَفِ ثیؾتزیي حجن هحبعجبت را دارد. ثزحغت هؼبدلِ اعبعی تجشیِ هبتزیغْب 

 ثزای سیزفضبی ًَفِ خَاّین داؽت:

(7              )           ⃗⃗   

 ثذعت هی آٍرین:      3 در راثغِ   ⃗⃗ اس عزفی ثب ضزة

(8 )   ⃗⃗     ( ⃗ )         ⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗       ⃗⃗   

 را ًتیجِ خَاّین گزفت: 9راثغِ  8ٍ  7وِ ثب ثزاثز لزار دادى عزفیي راثغِ ّبی

(9                 ) ⃗⃗  
 

  ( ⃗ )     

ٍ    وٌذ. در ػول فمظ تخویٌْبیی اس  راثغِ فَق یه راثغِ خغی اعت ٍ اهىبى ؽٌبخت عبدُ ضزایت وبًبلْب را فزاّن هی

را ثبیذ ثِ فَرت ووتزیي هزثؼبت حل  9ففز ًخَاّذ ؽذ. اس ایي رٍ هؼبدلِ  9ٍجَد دارد ٍ در ًتیجِ جَاة هؼبدلِ    ⃗⃗ در ًتیجِ 

 ا وویٌِ وٌین:وزد وِ در ایي حبلت ثبیذ راثغِ  سیز ر

(11)              ⃗    ∑ | ⃗⃗  
 

    ⃗   |
 

  
        

تَاى عبختبر هبتزیظ فیلتز وِ ثز وبًبلْب اػوبل ؽذُ اعت را ثز رٍی  چَى ّوبهیخت یه ػولگز جبثِ جب پذیز اعت هی

اس ایي جبثجبیی   ثبؽذ( پظ سیزفضبی ًَفِ اػوبل وزد)تَجِ وٌیذ وِ هبتزیظ فیلتز ثیبًگز ػولگز ّوبهیخت در فزم هبتزیغی هی

 خَاّین داؽت:

(11   )   ⃗   ∑ |  
     ⃗⃗    |

 
      

  
        

(12              )  ∑     ⃗⃗        ⃗⃗   
   

        

| |در حبلتی وِ    ⃗   ضزایت وبًبلْب را ثب وویٌِ وزدى    ⃗ آٍرین. در ایي حبلت  ( اعت ثذعت هی2)لیذ درجِ   

، خغبی Dهمذار هبتزیظ خَاّذ ثَد. ّوچٌیي وَچىتزیي ٍیضُ Dهمذار هبتزیظ ثزدار ًزم یه ٍاثغتِ ثِ ووتزیي ٍیضُ ٍیضُ

همذار، هیشاى یىتبیی وبًبل تخویي سدُ ؽذُ را ًؾبى هی  گیزی ٍ اختالف هیبى وَچىتزیي ٍ یىی لجل اس وَچىتزیي ٍیضُ اًذاسُ

 دّذ.

لجل اس اعتفبدُ اس تؾخیـ وبًبل وَر ثِ رٍػ سیزفضبی ًَفِ ًیبس ثِ داًغتي عَل ثْیٌِ وبًبل دارین. در ایٌجب اس رٍػ 

پیؾٌْبد ؽذُ اعتفبدُ هی وٌین. ایي رٍػ ثزاعبط تحلیل خغب، عَل ثْیٌِ وبًبل را  ]13[تحلیل خغبی عَل وبًبل وِ تَعظ 

ـ وبًبل وَر ثِ رٍػ سیزفضبی ًَفِ، خغبی اًذاسُ گیزی ثزاثز وَچىتزیي ٍیضُ تؼییي هی وٌذ. ّوبًغَر وِ گفتِ ؽذ در تؾخی
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را ًؾبى  هیشاى خغبی اًذاسُ گیزیتمغین ؽَد،  Dخَاّذ ثَد. اگز همذار خغب ثز ثشرگتزیي ٍیضُ همذار هبتزیظ  Dهمذار هبتزیظ

خَاّذ ثَد. اگز ایي  جَاةاى یىتبیی هی دّذ. ّوچٌیي اختالف هیبى وَچىتزیي ٍ یىی لجل اس وَچىتزیي ٍیضُ همذار، هیش

    همبدیز را ثزای عَل وبًبلْبی هختلف ثذعت آٍرین ٍ ثز رٍی هٌحٌی تزعین وٌین هٌحٌی تحلیل خغبی عَل وبًبل ثذعت

 .]14[یىتبیی جَاة هخبلف ففز ثبؽذ هی آیذ. عَل ثْیٌِ وبًبل همذاری اعت وِ ثزای آى هیشاى خغب ون ٍ هیشاى
 

 تطخیص کاوال کًر بزای استخزاج مًجکاستفادٌ اس  -3
را ثِ      همبیغِ هی وٌین عجیؼی اعت وِ  (1)ؽىل SIMOسهبًی وِ ثزداؽت اعالػبت لزسُ ای را ثب هذل ّوبهیخت 

عَل پبعخ سهیي  را ثِ عزی ضزایت ثبستبة الیِ ّب ًغجت دّین. ایي ًغجت دّی اؽتجبُ اعت چَى      هَجه لزسُ ای  ٍ 

دلزسُ ثَدُ وِ ثزای اعتخزاج آهبری تَعظ تؾخیـ وبًبل وَر ثغیبر عَالًی اعت. خَؽجختبًِ ایي هؾىل تمزیجبً ًشدیه عَل ر

ٍ هذل ّوبهیخت را ثِ  ]15[ثِ هَجه لزسُ ای هی تَاى حل وزد      ثِ عزی ضزایت ثبستبة الیِ ّب ٍ      را ثب ًغجت دادى 

 فَرت سیز ًَؽت:

(13)                        

ًیبس ثِ اعالػبتی دارین وِ چؾوِ ّبی هختلف ثب یه  13پبعخ سهیي خَاّذ ثَد. ثز عجك راثغِ      هَجه ٍ      وِ 

ثِ ػٌَاى دادُ ٍرٍدی ثزای رٍػ جذیذ هٌبعت هی ثبؽذ.  CMPپبعخ سهیي هؾبثِ ّوبهیخت ؽذُ ثبؽذ، در ًتیجِ روَردّبی 

 .هَجىْبی هزثَط ثِ آى ثذعت هی آیٌذ CMP پظ اس اػوبل رٍػ جذیذ ثز روَرد

  

 اعمال روش بر داده مصنوعی -4
را ثب  (2)ؽىل هیلی ثبًیِ 41عَل  ففز ثب فزوبًظ هزوشی هختلف ٍ هَجه فبس پٌج هقٌَػی CMPثزای تَلیذ یه  در اداهِ

ثزای عپظ درفذ ًَفِ تقبدفی ثِ آى اضبفِ هی وٌین.  11وزدُ ٍ  ّوبهیخت 3ؽىل ثبستبة ًؾبى دادُ در عزی ضزایت

ثزاعبط ایي هٌحٌی در عَل  .(4ؽىلرا ثذعت هی آٍرین)هٌحٌی تحلیل خغبی عَل وبًبل  ،وبًبل وَرتؾخیـ اعتفبدُ اس 

وِ تقذیمی ثز درعتی رٍػ تؾخیـ عَل  هی ثبؽذ،هیلی ثبًیِ هیشاى خغب ون ٍ هیشاى یىتبیی جَاة غیز ففز  41وبًبل 

ّت خَثی ثب جبؽ هؾخـ اعتّوبًغَر وِ  .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 5یىی اس هَجىْبی اعتخزاج ؽذُ در ؽىل وبًبل هی ثبؽذ.

 هَجه اٍلیِ دارد. 
 

 مصىًعی مذل جادیا یبزا ضذٌ استفادٌ یمًجکُا-2 ضکل

 
 یمصىًع مذل جادیا یبزا ضذٌ استفادٌ بیضزا یسز-3 ضکل
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 ضذٌ سدٌ هیتخم کاوال ییاتکی شانیم وقاط ي خغا شانیم ممتذ خظ-کاوال عًل یخغا لیتحل یمىحى:4ضکل

 
 

 
 آن کىار در هیچ وقغٍ تًسظ ٍیايل مًجک هیَمچى ي ضذٌ دادٌ وطان ممتذ خظ تًسظ کٍ ضذٌ سدٌ هیتخم یمًجکُا اس یکی:5 ضکل

 .است ضذٌ دادٌ صیوما

 
 

 اعمال ريش بز دادٌ ياقعی  -5

ای دٍ ثؼذی در عبختگبُ یىی اس عذّب در جٌَة  هزثَط ثِ یه خظ ثزداؽت لزسُ CMPروَرد دادُ ٍالؼی اعتفبدُ ؽذُ 

. ثزعجك ًوَدار تحلیل در ًظز هی گیزین 9تؼذاد وبًبلْب را  CMPثزای اػوبل رٍػ رٍی ایي روَرد ( . 6ایزاى اعت )ؽىل

 7هَجىْبی ثذعت آهذُ در ؽىل هیشاى خغب ون ٍ هیشاى یىتبیی جَاة خَة اعت.  هیلی ثبًیِ 32خغبی عَل وبًبل ثزای 

تفىیه پذیزی سهبًی افشایؼ ، ]16[تَعظ ٍاّوبهیخت چٌذ وبًبلِ هَجىْبی ثذعت آهذُحذف  ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ. پظ اس

ٍ دادُ خبم  CMPوِ ثِ تزتیت هزثَط ثِ عیف فزوبًغی یىی اس ردلزسُ ّبی روَرد 9ٍ11(. اس همبیغِ ؽىل8)ؽىل  اعت یبفتِ

ٍ  هٌتجِ هی ثبؽذ هی ثیٌین وِ هحتَای فزوبًغی در فزوبًغْبی ثبال همذار غیز ففز پیذا وزدُ اعتعیف فزوبًغی جَاة 

 .عیف فزوبًغی تمزیجبً عفیذ ؽذُ اعت
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 ضذٌ استفادٌ CMP رکًرد:6 ضکل

 
 

 6مًجک َای استخزاج ضذٌ اس ضکل -7 ضکل

 
 

 وطان دادٌ ضذٌ است 7کٍ بعذ اس حذف اثز مًجکُای ضکل  6یکی اس تزیسُای ضکل -8ضکل
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 6عیف فزکاوسی یکی اس تزیسُای ضکل-9 ضکل

 
 

 8عیف فزکاوسی ضکل -11 ضکل

 
 

 وتیجٍ گیزی-6

ًمؾِآٍردى یهثذعتآىعجغثٍِایلزسٍُارٍى عبسیػولاًجبمثزایایٌىِثزػالٍُایلزسُهَجهثذعت آٍردى

اعتفبدُهَردایلزسُدادُ ّبیدر ٍاّوبهیختایلزسُهمغغپذیزیتفىیه ثبالثزدىثزایرٍد،هیوبرثِتخلخلتخویٌی

آهبریرٍؽْبیاسثبیغتهیهَجهثزای تخویيٍ چگبلی،فَتیالگْبیاعالػبتٍچبٍُجَدػذمفَرتدرگیزد.هیلزار

اعتفبدُ  اس فزضْبی غیزٍالؼی اعتخزاج هَجه ثیؾتز رٍؽْبی وزد.اًذ اعتفبدًُْبدُ ؽذُثٌبایلزسُّبیدادُپبیِثزوِ

وزدُ وِ در توبم هَارد لبثل اعتفبدُ ًیغتٌذ. در ایي همبلِ اس رٍػ تؾخیـ وبًبل وَر ثزای اعتخزاج هَجه اعتفبدُ ؽذ. رٍػ 

ایي  هی ثبؽذ.. رٍػ جذیذ ثز هذل هقٌَػی ٍ دادُ ٍالؼی هؼتجز هی سًذجذیذ ثذٍى اعتٌبد ثِ فزضی خبؿ، هَجه را تخویي 

رٍػ جذیذ ػذم تَاًبیی  اس هؼبیت هی ثبؽذ.اًَاع چؾوِ ّبی لزسُ ای)دیٌبهیت، ٍیجزاتَر، تفٌگ ثبدی....( لبثل اجزا  ثزایرٍػ 

 حجن ثبالی هحبعجبت هی ثبؽذ. ٍ ثْیٌِ وبًبلعَل تؼییي رٍػ در 
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