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چکیذُ
ؽبکِ حغگز بیعین ؽٌاختگز ًغل جذیذی اس ؽبکِّای حغگز بیعین اعت کِ با بْزُگیزی اس عٌجؼ طیف هَجب بْبَد کارایی،
دعتزطپذیزی ٍ کیفیت عزٍیظ در ایي ؽبکِّا ؽذُ اعت .افشٍدى ٍیضگی رادیَ ؽٌاختگزی بِ گزُّای حغگز ،ؽبکِّای حغگگز
بیعین را با چالؼّای اهٌیتی جذیذی هَاجِ هیکٌذ .ایي ٍیضگی بغتزی هٌاعب بزای تؾذیذ هیشاى تخزیب حوالتگی کگِ بگا ّگذ
اتال هٌابع گزُّا ٍ هٌع دعتزعی بِ ؽبکِ اجزا هیؽًَذ ،فزاّن کزدُ اعت .با تَجِ بِ حغاعیت پیامّای حاٍی دادُّای عٌجؼ
طیف ،حوالتی چَى تشریق اطالعات غلط ،خَىآؽام ،جعل عیگٌال کاربز اٍلیِ ٍ ًظایز آىّا هیتَاًٌذ کیفیت عولکزد ؽبکِّای حغگز
بیعین ؽٌاختگز را بِ ؽذت تحت تاثیز قزار دادُ ٍ ؽبکِ را بِ عزعت اس دعتزط خارج کٌٌذ .در ایي هقالِ رٍؽی اهي بزای عٌجؼ
طیف در ؽبکِّای حغگز بیعین ؽٌاختگز با ّذ کاّؼ تاثیز حولِ خَىآؽام در عولکزد ؽبکِ ارائِ هگیکٌگین .رٍػ پیؾگٌْادی
ضوي عاسگاری با هٌابع هحذٍد گزُّای حغگز ،در بزابز حولِ ًیش هقاٍم هیباؽذً .تایج حاصل اس ؽبیِعاسی ًؾاى هیدّذ کِ با حولِ
بِ ؽبکِ ٍ هزگ  71درصذ اس گزُّا ،اختالل قابل هالحظِای در عولکزد عٌجؼ طیف بِ ٍجَد ًیاهذُ ٍ ایي رٍػ در حضَر هْاجن بگا
هَفقیت بِ عٌجؼ طیف اداهِ خَاّذ داد.

کلوات کلیذی
عٌجؼ طیف ،اهٌیت ؽبکِ ،ؽبکِ حغگز بیعین ؽٌاختگز ،تَسیع الگَریتن ،حولِ خَىآؽام ،حولِ تخلیِ باتزی.

 -1هقذهِ
ؼجى ٝحعٍر ثیظیٓ یه ؼجى ٝالتضبیی 1خٛدظبزٔب٘دٞی ؼ٘ٛد ٜاظتت وت ٝاز
تؼداد زیبدی ٌر ٜحعٍر تؽىیُ ؼد ٜاظت .ایٗ ٌرٜٞب ث ٝـتٛرت تفتبدفی در
ٔحیظ پراوٙدٔ ٜیؼ٘ٛد  ٚثتب اظتتفبد ٜاز ارتجبعتبت رادیتٛیی ثترای ؼٙبظتبیی،

رٕغآٚری اعالػبت  ٚثررظی ٚضؼیت ٔحیظ اعراف خٛد ثب یىدیٍر ٕٞىتبری
ٔیوٙٙد .ایٗ ٌرٜٞب ػٕٔٛب وٛچه ،وٓٚزٖ ،ثب حبفظ ٚ ٝتٛاٖ پردازؼتی پتبییٗ
ٞعتٙد  ٚا٘رشی ٔٛرد ٘یبز خٛد را از عریك ثبتری تتبٔیٗ ٔتیوٙٙتدٌ .ترٜٞتبی
حعٍر ثیظیٓ ثرای ارتجبعبت خٛد از ثب٘دٞبی فروب٘عی ٔحدٚد  ٚثدٔ ٖٚزتٛز
 3UNII ٚ 2ISMث ٝـٛرت ٔؽترن ثب وبرثردٞبی ثیظیٓ دیٍر ٔب٘ٙد ثّٛتٛث
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ٚ ٚای -فبی اظتفبدٔ ٜیوٙٙد .رؼتد رٚزافتس ٖٚوبرثردٞتبی ثتیظتیٓ  ٚػتدْ
افسایػ ثب٘د فروب٘عی ٔٛرت تٙسَ وبرایی ،لبثّیت اػتٕبد  ٚدظترضپتییری در
ایٗ ؼجىٞٝب ؼد ٜاظت ].[1
در حبَ حبضر ثٝوبرٌیری ظٙزػ عیف در ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ ثٝ
ػٛٙاٖ را ٜحّی ثرای اظتفبد ٜثٟی ٝٙاز عیف رادیٛیی  ٚدظترظتی ثت ٝثب٘تدٞبی
فروب٘عی ثیؽتر ارائ ٝؼد ٜاظت .رٚغٞبی ظٙزػ عیف ارائ ٝؼدٔ ٜب٘ٙد فیّتر
ٔٙغجك ،4ایعتبٖ چرخؽیٛٔ ٚ 5ره 6ػٕىترد ٔغّتٛثی ثترای تفتٕیٌٓیتری
ـحیح در ٔٛرد حفرٜٞبی فروب٘عی آزاد ارائٔ ٝیوٙٙد أب ث ٝدِیتُ اظتتفبد ٜاز
ٔحبظجبت ریبضی پیچید ،ٜپیچیدٌی زٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی زیتبدی دار٘تد .از ایتٗ رٚ
ثرای ظٙزػ عیف در ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ ؼٙبختٍر تٟٙب اٍِٛریتٓٞتبی
ظبد ٜثب ظرثبر پردازؼی وٓ ٔب٘ٙد آؼىبرظبز ا٘رشی 7در ٘ظر ٌرفتٔ ٝیؼتٛد أتب
ایٗ رٚغ ٘یس در ٔحیظٞبیی و٘ ٝعجت ظیٍٙبَ ثٛ٘ ٝیس 8پبییٙی دار٘د ػّٕىترد
ثعیبر ضؼیفی دارد ].[2-4
حعبظیت ارتجبعبت  ٚاظتفبد ٜدر وبرثردٞبی حیبتی ثدٔ ٖٚداخالت ثؽتر
ٔٛرت ؼد ٜاظت تب ؼجىٞٝتبی حعتٍر ٘عتجت ثت ٝتٟدیتدات ٔتؼتدد أٙیتتی
آظیتپییر ثبؼٙد .ثب افسٚدٖ خفٛـیت ؼٙبختٍری ثٌ ٝرٜٞتبی حعتٍر تؼتداد
پیبْٞبی ٔٙتمُ ؼد ٜو ٝحتبٚی اعالػتبت أٙیتتی ٔب٘ٙتد تٛپِٛتٛشی ؼتجىٚ ٝ
ٚضؼیت ٞر ثب٘د ٞعتٙد افسایػ ٔییبثد .ایٗ ٔعتلِ ٝثرلتراری أٙیتت در ایتٗ
ؼجىٞٝب را ثب چبِػٞبی ردیدی رٚثرٔ ٚیوٙتدٟٔ .برٕتبٖ ثتب تؽت یؿ ایتٗ
پیبْٞب تالغ ٔیوٙٙد تب ثعتٞٝبی پیبْ را از ظغح ؼجى ٝحیف وترد ٜیتب ٌترٜ
تِٛید وٙٙد ٜپیبْ را ٘بثٛد وٙٙد .در ٘ٛع دیٍری از ایٗ حٕالت ٟٔبرٓ ثب وٙتترَ
یه یب چٙد ٌر ،ٜدادٜٞبی دِ ٛا ٜخٛد را ثٌٝ٘ٛٝای در ؼجى ٝتسریك ٔیوٙد وٝ
ٔب٘غ از تفٕیٌٓیری ـحیح ایعتٍب ٜپبی 9ٝدر ٔٛرد ٚضؼیت حفرٜٞتبی عیفتی
ؼٛد .در چٙیٗ ؼرایغی ثب ا٘تؽبر اعالػبت غّظ در وُ ؼجى ،ٝثیٗ ثعتتٞٝتبی
وبرثراٖ اِٚی ٚ ٝحب٘ٛی ٝتفبدْ ایزبد ؼد ٚ ٜضٕٗ از ثیٗ رفتٗ ثعتٞٝتبی پیتبْ،
ٌرٜٞبی ؼجى ٝثب ٚرٛد ثب٘د فروب٘عی خبِی از ارظبَ خٛدداری ٔیوٙٙتد .ایتٗ
حٕالت و ٝتحت ػٛٙاٖ حٕالت خٖٛآؼبْ ؼٙبختٔ ٝیؼ٘ٛد ٔیتٛا٘ٙد ؼجى ٝرا
ثٝوّی از دظترض خبرد وٙٙد ].[5-7
در ایٗ ٔمبِ ٝرٚؼی ثرای ظٙزػ عیف أٗ در ثراثر حٕالت خٖٛآؼتبْ
ارائٔ ٝیؼٛد .رٚغ پیؽتٟٙبدی ثراظتبض اٍِتٛریتٓ  10MTMثتٛد ٚ ٜضتٕٗ
ثرلراری أٙیت ٔ ٚحبفظت از ػّٕىرد ؼجى ٝؼٙبختٍر ثب ٔحدٚدیتٞبی ٔٙتبثغ
در ایٗ ؼجىٞٝب ٘یس ظبزٌبری دارد.
در ث ػ ٔ 2الحظبت ظٙزػ عیف در ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ ثیتبٖ
ٔیٌردد .ث ػ  3ث ٝتؽریح رٚغ ظٙزػ عیتف پیؽتٟٙبدی اختفتبؾ دادٜ
ؼد ٜاظت .ارزیبثی ػّٕىرد رٚغ پیؽٟٙبدی ثٕٞ ٝترا٘ ٜتتبیذ ؼتجیٝظتبزی در
ث ػ  4ارائ ٝؼد ٚ ٜدر ث ػ  5ث ٝرٕغثٙدی ٘تبیذ ث ٝدظت آٔدٔ ٜیپردازیٓ.

 -2هالحظات عٌجؼ طیف در ؽبکِّای حغگز
بیعین ؽٌاختگز
ٔحدٚدیتٞتبی ٌترٜٞتب در ؼتجى ٝحعتٍر ثتیظتیٓ ،افتسٚدٖ لبثّیتت رادیتٛ
ؼٙبختٍری ث ٝایٗ ؼجىٞٝب را ثب چبِػٞبی ثعیبری رٚثرٔ ٚیوٙد .چبِػٞتبی
پیبدٜظبزی ظٙزػ عیف در ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ را ٔتیتتٛا٘یٓ ثت ٝظتٝ
دظت ٝتمعیٓ وٙیٓٔ :فرف ٔٙبثغ ؼجى ،ٝػّٕىرد اٍِٛریتٓ  ٚأٙیت .رٚغٞتبی

ٔغرح ؼد ٜثرای پیبدٜظبزی یه اٍِٛریتٓ ثبید از ٞر ظ ٝدیدٌب ٜارزیبثی ؼ٘ٛد
].[8,9
از ٘مغ٘ ٝظر ٔیساٖ ٔفرف ٔٙبثغ ،ثبید تٛر ٝداؼت وٌ ٝرٜٞبی حعٍر از
٘ظر پردازؼی ،ا٘رشی  ٚحبفظ ٝدر ٔضیمٞ ٝعتٙد .در ٘تیزٔ ٝحبظجبتی و ٝثرای
اررای ظٙزػ عیف ثٌ ٝرٜٞب ظپردٔ ٜیؼٛد ثبید تب حد ٕٔىٗ ظبد ٜثبؼد .ثٝ
ػال ٜٚرٚغ اررا ٘جبید ترافیته ؼتجى ٝرا ثتٌ٘ٛ ٝتٝای افتسایػ دٞتد وت ٝثتب
ارزغتریٗ ٔٙجغ ؼجى ٝیؼٙی تٛاٖ ثبتری ٌرٜٞب ثرای ا٘تمبَ تؼداد زیتبدی پیتبْ
ٔفرف ؼٛد .از عرف دیٍر ث ٝدِیُ آٖ و ٝدر ؼتجىٞٝتبی حعتٍر ؼتٙبختٍر
ارتجبط ـریح ٔ ٚعتمیٕی ثیٗ وبرثراٖ اِٛٚی ٚ ٝحب٘ٛیٚ ٝرٛد ٘دارد ،ثٟرٜثترداری
ـحیح از حفرٜٞبی عیفی ٔعتّسْ پٛیػ ٔداٚ ْٚضؼیت وب٘بَ تٛظظ ٌرٜٞبی
ؼجى ٝاظت .ثٙبثرایٗ ثرای رٌّٛیری از افتسایػ حزتٓ دادٞ ،ٜتر ٌتر ٜثبیتد از
حدالُ تؼداد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی الزْ ث ٝازای احتٕبَ ٞؽتدار وتب ةٔ 11ؼتیٗ اظتتفبدٜ
وٙد.
از ٔٙظر ویفیت ػّٕىرد ظٙزػ عیف ،د٘ ٚىت ٝاظبظی در ا٘ت بة رٚؼی
ثرای پیبدٜظبزی اٍِٛریتٓ ٔٙت ت ثبید ٔد٘ظر لرار ٌیرد .اٚال ٚاثعتتٍی ؼتدید
ـحت ػّٕىرد ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ ؼٙبختٍر ث ٝدادٜٞبی ظٙزػ عیف
 ٚاحتٕبَ ثرٚز خغبٞبی ٔتدا َٚؼجى ٝحعٍر ٔب٘ٙد خغتبی ظت تافتسار ٌترٜ
ایزبة ٔیوٙد تب پرٚتىُٞب  ٚاٍِٛریتٓٞبیی و ٝثرای ایتٗ ؼتجىٞٝتب عراحتی
ٔیؼ٘ٛد ،ظغحی از تحُٕپییری خغب را داؼت ٝثبؼٙد٘ .ىت ٝد ْٚآٖ اظت وتٝ
ظٙزػ عیف ػّٕیبتی ثالدرً٘ 12اظت  ٚثبیتد در ٔتدت زٔتبٖ لبثتُ لجتِٛی
خبتٕ ٝیبثد زیرا تؼُّ در اررای ٔحبظجبت ت ٕیٗ عیف ٔیتٛا٘د ٔٛرت تفبدْ
ثیٗ ثعتٞٝبی وبرثراٖ اِٚی ٚ ٝحب٘ٛی ٝؼٛد.
از ٘ظر أٙیت ،حٕالت اظتراقظٕغ ،اتالف  ٚت ّیٙٔ ٝتبثغ ٌتر ،ٜتغییتر ٚ
٘بثٛدی دادٜٞبی ظٙزػ عیف ؼبیغتریٗ حٕالتی ٞعتٙد وت ٝأٙیتت فرآیٙتد
ظٙزػ عیف را ث ٝچبِػ ٔیوؽٙد .ثٙبثرایٗ اعٕیٙبٖ از ٔف٘ٛیت ایٗ فرآیٙتد
در ثراثر فبغ ؼدٖ ٘ ٚبثٛدی ٔحبظجبتی وٞ ٝر ٌر ٜا٘زبْ ٔیدٞد  ٚدر ؼتجىٝ
ثٌ ٝر ٜثؼدی (ػٕٔٛب ظرخٛؼ 13ٝیب ایعتٍب ٜپبی )ٝارظبَ ٔتیوٙتد ثعتیبر حتبئس
إٞیت اظت .ث ٝػجبرت دیٍر پیبدٜظبزی ایٗ فرآیٙد ثبید ثٌ٘ٛٝتٝای ثبؼتد وتٝ
ازدظت رفتٗ ث ؽی از ٔحبظجبت تبحیر چٙتدا٘ی ثتر ٘تیزتٔ ٝحبظتجبت ٔرحّتٝ
ٟ٘بیی اٍِٛریتٓ ٘داؼت ٝثبؼد.
ٕٞب٘غٛر و ٝدر ٔمدٔ ٝور ؼد اوخر اٍِٛریتٓٞبی ظٙزػ عیتف حزتٓ
ٔحبظجبت زیبدی دار٘د ِ ٚیا پیبدٜظبزی آٖٞب ث ٝـٛرت ٔتٕروس در یته ٌترٜ
حعٍر أىبٖپییر ٘یعت .ضٕٙب ثب تٛر ٝث٘ ٝتٛع عراحتی اٍِتٛریتٓٞتب ،تٛزیتغ
ٔحبظجبت ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاز دظت رفتٗ ث ؽی از آٖٞبِ ،غٕت ٝرتدی ثت ٝوتُ
ػّٕىرد اٍِٛریتٓ ٚارد ٘یبٚردٚ ،رٛد ٘دارد .أب در ثیٗ رٚغٞبی ظٙزػ عیتف
ٔٛرٛد ،رٚغ  MTMو ٝثت ٝػٙتٛاٖ رٚؼتی ٔٙبظتت ثترای پیتبدٜظتبزی در
ؼجىٞٝبی حعٍر ثیظیٓ ػٛٙاٖ ؼد ٜاظت ،دارای ٔحبظجبتی ثتب ث تػٞتبی
ٔزسا  ٚیىعبٖ اظت وٞ ٝر ث ػ ٔعتمُ از ث ػٞتبی دیٍتر ارترا ؼتدٚ ٜ
پیچیدٌی زٔب٘یٔ ،ىب٘ی ٔ ٚحبظجبتی تٕبْ ث ػٞبی آٖ ثب  ٓٞثراثر اظت .ایدٜ
اـّی رٚغ پیؽٟٙبدی در ایٗ ٔمبِ ٝو ٝدر ث ػ  3ارائٔ ٝیؼٛد ٘یس ثتب تٛرتٝ
ث ٝایٗ دٚ ٚیصٌی ٔغرح ؼد ٜاظت ].[10, 11

 -3رٍػ عٌجؼ طیف پیؾٌْادی
اٍِٛریتٓ  MTMرٚؼی ثرای ظٙزػ عیف تٛاٖ اظت و ٝاز یته ٔزٕٛػتٝ
ٔتؼبٔد از د٘جبِٞٝبی اظّپیٗ ٔمب ْٚدر ثراثر ٘ؽتی اظتفبدٔ ٜیوٙد .ایٗ د٘جبِٞٝتب
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ث ٝػٛٙاٖ پٙزرٜٞبی ٔتؼبٔد چٙدٌب٘ ٝدر ٘ظر ٌرفتٔ ٝتیؼت٘ٛد .حبـتُضترة
ٕ٘ ٝ٘ٛدریبفت ؼد ٜاز ٔحیظ در ایٗ پٙزرٜٞبی ٔتؼبٔد ضد ٘ؽت ٔٛرت تِٛیتد
چٙدیٗ دادٔ ٜتفبٚت از ٕ٘ ٝ٘ٛاـّی ظیٍٙبَ دریبفت ؼدٔ ٜیؼتٛد .ثتب ٌترفتٗ
تجدیُ فٛری ٝاز ایٗ دادٜٞب چٙتدیٗ ت ٕتیٗ عیتف ٚیتص ٜتِٛیتد ٔتیؼت٘ٛد .از
حبـُرٕغ ایٗ ت ٕیٗٞبی رسئتی یته ت ٕتیٗ عیفتی ٚاحتد تؽتىیُ دادٜ
ٔیؼٛد و ٝثراظبض آٖ ٚضؼیت عیفٞبی فروب٘عی ٔؼیٗ ٔیؼٛد ].[10, 11
در ایٗ اٍِٛریتٓ ت ٕیٗ عیف عجك راثغ ٚ )1( ٝثراظبض ثّتٛن دیتبٌراْ
ارائ ٝؼد ٜدر ٔرارتغ ]ٔ [10, 11حبظتجٔ ٝتیؼتٛد .در ایتٗ راثغت K ٝتؼتداد
د٘جبِٞٝبی اظّپیٗ ثب ع |Yk(f)|2 ،N َٛتٛزیغٞبی ا٘رشی ثرای ٞkبی ٔ تّتف
ٔ λk ٚمبدیر ٚیصٔ ٜتٙبظر ثب ثردارٞبی اظّپیٗ ٞعتٙد.

|)   .|Y k ( f
S( f ) 
 
k 1

2

^

k 0

()1

k 1

k 0

k

در رٚغ پیؽٟٙبدی اررای ٔحبظجبت ٞر پٙزتر ٜرا ثتٌ ٝرٞتی رداٌب٘تٝ
ٔحٔ َٛیوٙیٕٓٞ .ب٘غٛر و ٝدر ؼىُ (ٔ )1ؽٟٛد اظت در ٞر ٌرٕٞٝ٘ٛ٘ ٜتبی
دریبفت ؼد ٜاز ٔحیظ () )X(nدر د٘جبِٞٝبی اظتّپیٗ ( )Wnوت ٝثت ٝازای ٞتر
پٙزر ٜرداٌب٘ٔ ٝحبظجٔ ٝیؼ٘ٛد ضرة ؼد ،ٜپط از ٌرفتٗ تجتدیُ فٛریت ٝثتٝ
تٛاٖ ٔ 2یرظٙد .حبـُ ایٗ ػّٕیبت ثر ٔزٕٛع د٘جبِتٞٝتبی اظتّپیٗ تمعتیٓ
ٔیٌردد ٘ ٚتیز ٝآٖ ث ٝظرخٛؼ ٝارظبَ ٔیؼٛد.
2

|λ |.
 λ
κ
k 1

k

)Yk (f

N-FFT

)X(n

k 0

)Wn(k

ؽکل ( : )1هحاعبات گزُ حغگز در رٍػ پیؾٌْادی

ظرخٛؼ ٝحبـُرٕغ پٙزرٜٞبیی و ٝتٛظظ ایٗ پیتبْٞتب دریبفتت وتردٜ
^

اظت را ٔحبظجٔ ٝیوٙد تب ٔمبدیر تبثغ )  S ( fتِٛید ؼٛد .در ٔرحّ ٝآختر ایتٗ
ٔمبدیر ث ٝدظت آٔد ٜو٘ ٝؽبٖدٙٞدٔ ٜیساٖ ا٘رشی ٔٛرٛد در ٞر عیف اظت ثتب
یه ظغح آظتب٘ٔ ٝمبیعٔ ٝیؼٛد تب حفرٜٞبی عیفی لبثُ اظتتفبدٔ ٜؽت ؿ
ٌرد٘د .ث ٝػجبرت دیٍر ٔحبظجبت ظرخٛؼت ٝدر رٚغ پیؽتٟٙبدی در ٔ 3رحّتٝ
^

ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝاٍِٛریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی ظتبدٜتتریٗ  ٚپروتبرثردتریٗ
رٚغ ارائ ٝؼد ٜثرای اررا در ؼجى ٝحعٍر اظت ،ثب ٔمبیع٘ ٝتبیذ ثدظتآٔد ٜاز
تحّیُ رٚغ پیؽٟٙبدی ثب آؼىبرظبز ا٘رشی ٔیتٛاٖ ث ٝارزیبثی دلیكتری دظت
یبفت .از ایٗ ر ٚدر ایٗ ثررظی پیچیدٌیٞبی اٍِٛریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی را ٘یتس
ٔحبظج ٝوردٜایٓ.
ٔغبثك رد )1( َٚپیچیدٌی زٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ایٗ د ٚرٚغ ٔتفبٚت ثٛدٚ ٜ
از یه ٔرتج٘ ٝیعتٙدٚ .اضح اظت و ٝاٌر تؼتداد ٕ٘٘ٛتٞٝتب را یىعتبٖ در ٘ظتر
ثٍیریٓ ،رٚغ پیؽٟٙبدی در ٔمبیع ٝثب آؼىبرظبز ا٘رشی ٔتدت زٔتبٖ ثیؽتتری
عٔ َٛیوؽد  ٚث ٝحزٓ ثبالتری از حبفظ٘ ٝیبز دارد.
٘ىت ٝحبئس إٞیت آٖ اظت و ٝدر ارزیبثی اٍِٛریتٓٞتبی ظتٙزػ عیتف
ػال ٜٚثر پیچیدٌی زٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ثبید ویفیت ظٙزػ عیف ٘یس ٔتد٘ظر لترار
ٌیرد .ویفیت ظٙزػ یه اٍِٛریتٓ ثب ٔحبظج ٝاحتٕبَ ٞؽدار وب ة  ٚاحتٕبَ
وؽف 14در ؼرایظ ػّٕیبتی ٔ تّف (ػٕٔٛب تؼداد ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٘ ٚتر ظتیٍٙبَ ثتٝ
٘ٛیسٞبی ٔتفبٚت) ظٙزیدٔ ٜیؼٛد .ثب تٛر ٝثٔ ٝرارغ ] [12, 13ثٟتریٗ حبِت
در اررای فرآیٙد ظٙزػ عیف زٔب٘ی اظت و ٝاحتٕبَ رختداد ٞؽتدار وتب ة
ـفر ثبؼد .در ٔٛرد اٍِٛریتٓ  MTMثرای دظتیبثی ث Pf = 0 ٝثٟتریٗ ٔمدار
 kثیٗ  4تب  6ثب  ٚ ٕٝ٘ٛ٘ 417ثرای اٍِٛریتٓ آؼىبرظتبز ا٘ترشی ٕ٘ٛ٘ 10060تٝ
ػٛٙاٖ ؼد ٜاظت .ثٙبثرایٗ تؼداد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛرد ٘یبز اٍِٛریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی
تمریجب  24/1ثراثر اٍِٛریتٓ  MTMاظت .ثٕٞ ٝیٗ ترتیتت ٔتدت زٔتب٘ی وتٝ
ـرف ٌٕ٘ٝ٘ٛیری از عیف ٔیؼٛد  ٚحزتٓ حبفظتٔ ٝتٛرد ٘یتبز ثترای خیترٜ
ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٘یس  24/1ثراثر  MTMخٛاٞد ثٛد.
ثب ا٘دازٌٜیری حزٓ حبفظٔ ٝفترفی ٔحبظتجبت د ٚرٚغ ،در ٘ترْ افتسار
ٔتّت٘ 15ع  2013 ٝثتب فترق  ،Pf = 0رٚغ پیؽتٟٙبدی  3/1ویّت ٛثبیتت ٚ
آؼىبرظبز ا٘رشی  12/76ویّ ٛثبیت از حبفظٌ ٝر ٜرا اؼغبَ ٔیوٙٙتدٕٞ .تب٘غٛر
و ٝدر ؼىُ (٘ )2یس ٔؽبٞدٔ ٜیؼٛد حبفظٛٔ ٝرد ٘یبز ثرای اررای ٔحبظتجبت
رٚغ پیؽٟٙبدی ثب تؼداد ٕ٘ٛ٘ 417ت % 24/3 ٝوٕتتر از آؼىبرظتبز ا٘ترشی ثتب
 ٕٝ٘ٛ٘ 10060اظت .در ٘تیز ٝػّیرغٓ ثبالتر ثٛدٖ ٔرتجت ٝپیچیتدٌی ٔىتب٘ی
رٚغ پیؽٟٙبدی در ارزیبثی تئٛری ،ثب تٛر ٝث ٝرتد ٚ )1( َٚؼتىُ ( ،)2رٚغ
آؼىبرظبز ا٘رشی ثرای دظتیبثی ث ٝویفیت ٔغّٛة در ت ٕتیٗ عیتف  4ثراثتر
رٚغ پیؽٟٙبدی ث ٝحبفظ٘ ٝیبز دارد.

ا٘زبْ ٔیؼٛد :دریبفت پیبْٞبی حبٚی ت ٕیٗ رسئی عیفٔ ،حبظجٚ S ( f ) ٝ

ً -4تایج ؽبیِعاسی

ٔمبیعٔ ٝمبدیر )  S ( fثب حد آظتب٘ ٝثرای تؽ یؿ حفرٜٞب.
ثٙٔ ٝظٛر ت ٕیٗ اِٚی ٝاز ٔٙبثغ ٔٛرد ٘یبز ٞر ٌر ٜدر زٔبٖ اررا ،پیچیدٌی
زٔب٘یٔ ،ىب٘ی  ٚا٘رشی ٔحبظجبت ٞتر ٌتر ٜرا ٔحبظتج ٚ ٝدر رتد )1( َٚوتر
وردٜایٓ .درایٗ ثررظی  Nتؼداد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛرد ٘یبز اظت.

رٚغ پیؽٟٙبدی در ؼجىٝای ثب ٌ 6ر ٜػبدی ٚ 16یه ظرخٛؼت ٝثتب اظتتفبد ٜاز
اثسار ٘ TrueTimeع  2-β7 ٝؼجیٝظبزی ؼد ٜاظت .تؼداد ٌرٜٞبی ػتبدی
ثراظبض تؼداد پٙزرٜٞبی اٍِٛریتٓ  MTMدر ؼرایظ  Pf=0ا٘ت بة ؼدٜا٘تد.
ثرای ؼجیٝظبزیٌ ،رٔ ٜیىب ثب  512ویّ ٛثبیت حبفظ ٚ ٝظرػت پرداز٘تد1034 ٜ
ٍٔبٞرتس را در ٘ظر ٌرفتٝایٓ٘ .ر ارظبَ ٌرٜٞب در ؼتجى 250 ٝویّت ٛثیتت در
حب٘ی ،ٝثب ٔمدار ِٔٛف ٝخراثی ِیٙه  3/5دظیجُ٘ ،ر ظیٍٙبَ ثٛ٘ ٝیس  4دظیجُ ٚ
تٛاٖ ارظبَ اِٚی 30 ٝدظیجُ در ٘ظر ٌرفت ٝؼد ٜاظت ].[14
ٌرٜٞبی ػض ٛخٛؼ ٝدر دٚرٜٞبی زٔب٘ی  1حب٘ی ٝاز ٔحیظ رادیٛیی و ٝدر
آٖ لرار دار٘د ٕ٘ٝ٘ٛثرداری ٔیوٙٙد .ظپط ٞر ٌتر٘ ٜتیزت ٝحبـتُ از ارترای
ػّٕیبت ثّٛن دیبٌراْ ؼىُ ( )1را در پیبٔی تحت ػٛٙاٖ ظیٍٙبَ ٌٕ٘ٝ٘ٛیتری
ؼد ٜث ٝظرخٛؼ ٝارظبَ ٔیوٙدٌ .ر ٜظرخٛؼ٘ ٝیس ٔغبثك ٔراحُ ور ؼتد ٜدر
ث ػ  ،3اعالػبت ٔرثٛط ث ٝحفرٜٞبی عیف را اظت راد ٔیوٙد.

^

جذٍل ( : )1ارسیابی الگَریتنّای آؽکارعاس اًزصی ٍ رٍػ پیؾٌْادی
رٚغ ظٙزػ عیف

پیچیدٌی ٔىب٘ی

پیچیدٌی زٔب٘ی

پیچیدٌی ا٘رشی

آؼىبرظبز ا٘رشی

)Θ (N

)O(N

)O(N3

رٚغ پیؽٟٙبدی

)O(N Log N

)O(N Log N

)O(N4
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ٕٞچٙیٗ زٔبٖ ا٘مضبی پیبْٞبی تبییتد را  0/05حب٘یت ٝثتب حتداوخر  5ثتبر
تالغ ثرای ارظبَ ٔزدد پیبْ در ٘ظر ٌرفتٝایٓ .یه ٌرٟٔ ٜبرٓ ثب خفٛـیبت
ظ تافساری ٔؽبثٌ ٝرٜٞبی ػبدی ؼجى 2 ،ٝحب٘ی ٝپط از آغبز فؼبِیتت ؼتجىٝ
ٔتٙبٚثب درخٛاظتٞبیی را ثرای ثرلراری ارتجبط در فٛاـُ زٔب٘ی  0/04حب٘ی ٝثتٝ
ٌرٜٞبیی و ٝدر ٕٞعبیٍیاغ لرار دار٘د ارظبَ ٔیوٙد .فرق ٔیوٙیٓ ٌ 4رٜ
از خٛؼ ٝدر ٕٞعبیٍی ٌرٟٔ ٜبرٓ لرار دار٘د ٔ ٚىب٘یسْ دفتبػی خبـتی ثترای
وؽف یب رٌّٛیری از چٙیٗ حٕالتی در ایٗ ٌرٜٞب تؼجی٘ ٝؽد ٜاظتت .الزْ ثتٝ
ور اظت و ٝدر ث ػ ٔدیریت ٚظبیف ٌرٜٞب دریبفت  ٚپبظخٌٛیی ظریغ ثتٝ
پیبْٞب اِٛٚیت ثبالتری ٘عجت ث ٝاررای ٔحبظجبت دارد .در ٘تیز ٝثب ػدْ ارظبَ
پیبْ تبیید تٛظظ ٟٔبرٌٓ ،رٜٞبی لرثب٘ی اررای ٔحبظجبت ظٙزػ عیف را ثٝ
تؼٛیك ٔیا٘داز٘د  ٚثرای ارظبَ ٔزدد پیبْ تٛاٖ ارظتبَ ختٛد را ثت ٝا٘تداز15 ٜ
دظیجُ افسایػ ٔیدٙٞد .ثب تىرار ایٗ حّٕ ،ٝا٘رشی ثبتری ٌرٜٞب ث ٝدِیُ تغییر
ٔدا ْٚتٛاٖ ارظبَ ث ٝاتٕبْ ٔیرظد.
ؼىُ (٘ )3ؽبٖ ٔیدٞد و 0/04 ٝحب٘ی ٝپط از آغبز حّٕ ،ٝؼتیت ٕ٘تٛدار
ٔفرف ا٘رشی ٘سدیهتریٗ ٌر ٜلرثب٘ی ثٌ ٝرٟٔ ٜبرٓ ،ثت ٝا٘تدازٔ 12/5 ٜیّتی
ٚات ثر حب٘ی ٝافسایػ ٔییبثد .ثب ادأ ٝایٗ ر٘ٚد در ٟ٘بیت تٛاٖ ثتبتری ٌترٜٞتب
 3/9حب٘ی ٝپط از آغبز حّٕ ٝخبتٕ ٝیبفتٌ ٚ ٝر ٜاز تٛپِٛٛشی حیف ٔیؼٛد.
تبحیر حیف ٌ 4ر ٜاز خٛؼ ٝثر ویفیت ظٙزػ عیتف رٚغ پیؽتٟٙبدی ٚ
ٕ٘ٛدار ظٙزػ عیف در ؼرایظ ػبدی در ؼىُ ( )4ارائ ٝؼتد ٜاظتتٔ .مبیعتٝ
ایٗ دٕٛ٘ ٚدار ثیبٌٖر آٖ اظت ؤ ٝري ٌ 4ر ٜاز ٌرٜٞبی یه خٛؼت ٝثبػتج
وبٞػ ویفیت ت ٕیٗ عیف ٔیؼٛد أب ایٗ تبحیر ٔمتدار  Pfرا تغییتر ٘تدادٚ ٜ
اختالِی در ػّٕىرد وّی فرآیٙد ظٙزػ عیف ایزبد ٕ٘یوٙد .ث ٝػجبرت دیٍتر
اٌر در احر ٔري ٌرٜٞب ،ظرخٛؼ ٝتٟٙتب  2پیتبْ از  6پیتبْ حتبٚی پٙزترٜٞتبی
ٔحبظج ٝؼد 28/5( ٜدرـد از وُ دادٜٞب) را ثب ٔٛفمیت دریبفت وٙدٔ ،یتٛا٘تد
اررای فرآیٙد ظٙزػ عیف را ث ٝپبیبٖ ثرظب٘د.
ٔدت زٔبٖ ا٘دازٌٜیری ؼد ٜاز آغبز فرآیٙد ظٙزػ عیف تب اػالْ ٘تیزتٝ
ٟ٘بیی ت ٕیٗ عیف در اررای ٔتٕروس اٍِٛریتٓٞبی  ،MTMآؼىبرظبز ا٘رشی
 ٚرٚغ پیؽٟٙبدی در ردٔ )2( َٚؽبٞدٔ ٜیؼٛدٔ .غبثك ردٔ ،َٚتدت زٔتبٖ
اررای رٚغ پیؽٟٙبدی در ٔمبیع ٝثب ٔدت زٔبٖ اررای ٔتٕروس اٍِٛریتٓٞتبی
آؼىبرظبز ا٘رشی  MTM ٚتٛظظ ظرخٛؼ ،ٝث ٝترتیت  0/424 ٚ 0/233حب٘یتٝ
وبٞػ پیدا ورد ٜاظت .وبٞػ ایٗ ٔدت زٔبٖ در رٚغ پیؽتٟٙبدی ،احتٕتبَ
اؼغبَ وب٘بَ فروب٘عی تٛظظ وبرثر دیٍر یب ثبزٌؽت وبرثر اِٚی ٝدر عی فرآیٙتد
ظٙزػ عیف را ٘عجت ث ٝاٍِٛریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی  39/6درـد ٘ ٚعجت ثتٝ
اٍِٛریتٓ  54/4 ،MTMدرـد وبٞػ داد ٜاظت.
جذٍل ( : )2پاراهتزّای ؽبکِ ؽٌاختگز در عٌجؼ طیف
رٚغ ظٙزػ عیف

ٔدت زٔبٖ اػالْ پبظخ ٟ٘بیی

تؼداد پیبْٞبی ٔٙتمُ ؼدٜ

آؼىبرظبز ا٘رشی

 0/588حب٘یٝ

2

MTM

 0/779حب٘یٝ

2

رٚغ پیؽٟٙبدی

 0/355حب٘یٝ

8

ٔدت زٔبٖ اررای ظٙزػ عیف در رٚغ پیؽٟٙبدی  ٚا٘رشی ٔفرف ؼتد ٜدر
ٌر ٜظرخٛؼٔ ٝرثٛط ث ٝدریبفت پیبْٞبی ٌرٜٞبی ػبدی تٛظظ ظرخٛؼ ٝاظت.
ثٙبثرایٗ ثب افسایػ ظرػت  ٚثٟجٛد خٛاؾ ِیٙه در ؼجىٔ ٝدت زٔبٖ اررا ٘یتس
وبٞػ خٛاٞد یبفت.
در ؼىُ (ٕٛ٘ ،)5دار ( )1ثب ؼیت ٔ -0/071یّی ٚات ثر حب٘یتٕ٘ ٚ ٝتٛدار
( )2ثب ؼیت ٔ -0/026یّی ٚات ثرحب٘ی ٝث ٝترتیتت ٘ؽتبٖدٙٞتد٘ ٜتر ٔفترف
ا٘رشی ظرخٛؼ ٝدر اررای اٍِتٛریتٓ  ٚ MTMرٚغ پیؽتٟٙبدی ٞعتتٙد .ثتب
تٛر ٝث ٝایٗ ٔمبدیر ٔؽبٞدٔ ٜیؼٛد وت ٝػّتیرغتٓ افتسایػ تؼتداد ارظتبَ ٚ
دریبفتٞبی ظرخٛؼت ٝدر رٚغ پیؽتٟٙبدی٘ ،تر ٔفترف ا٘ترشی ظرخٛؼتٝ
ٔ 0/045یّی ٚات ثر حب٘ی٘ ٝعجت ث ٝرٚغ ٔتٕروس وبٞػ یبفت ٝاظت.
ٓٞچٙیٗ ثب تٛر ٝثٕ٘ ٝتٛدار ( )1در ؼتىُ (ٞ )5تر ثتبر ارترای ٔتٕروتس
اٍِٛریتٓ  MTMث ٝا٘دازٔ 0/055 ٜیّی ٚات ا٘رشی ٔفرف ٔی وٙد .ثب وبٞػ
پیچیدٌی ٔحبظجبت ٌرٜٞب در رٚغ پیؽٟٙبدی ،ایٗ ٔمدار ثٔ 0/01 ٝیّتی ٚات
در ٕ٘ٛدار ( )3وبٞػ یبفت ٝاظت .ثٙبثرایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝرفتت وت ٝدریبفتت
پیبْٞبی حبٚی ت ٕیٗ رسئی عیف از ٔحبظج ٝآٖٞب ثت ٝـتٛرت ٔتٕروتس 45
درـد ا٘رشی وٕتری ٔفرف ٔیوٙد.
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدر رٚغ پیؽٟٙبدی ٔحبظجبت اٍِتٛریتٓ  MTMثت6 ٝ
ث ػ یىعبٖ ٔ ٚزسا تمعیٓ ؼد ٜاظت وٓٞ ٝزٔبٖ پردازغ ٔیؼت٘ٛد ا٘تظتبر
ٔیرٚد تب ٔدت زٔبٖ ارترا در رٚغ پیؽتٟٙبدی ٘یتس  0/16ثراثتر ٔتدت زٔتبٖ
اررای اٍِٛریتٓ  MTMث ٝـٛرت ٔتٕروس ثبؼد أب افسایػ  4ثراثری ترافیه
ؼجى ٝدر ِیٙهٞبیی و ٝثٌ ٝر ٜظرخٛؼٙٔ ٝتٟی ٔیؼ٘ٛد ثبػج ٔیؼٛد تب 0/2
حب٘ی ٝتبخیر در اػالْ ٘تیزٟ٘ ٝبیی ظٙزػ عیف ایزتبد ؼتٛد .ثترٚز تتبخیر در
رٚغ پیؽٟٙبدی تب حدی لبثُ لج َٛاظت ؤ ٝدت زٔبٖ اررای ظٙزػ عیف
در ایٗ رٚغ وٕتر از د ٚرٚغ دیٍر ثبلی ثٕب٘د.

ً -5تیجِ
در ایٗ ٔمبِ ٝرٚؼی أٗ ثرای پیبدٜظبزی فرآیٙد ظٙزػ عیف در ؼتجىٞٝتبی
حعٍر ثیظیٓ ارائ ٝؼد .ایٗ رٚغ ،دظتتیتبثی پٛیتب ثت ٝعیتف را در حضتٛر
ٟٔبرٓ ،ثد ٖٚاظتفبد ٜاز ٞرٌٔ ٝ٘ٛىب٘یسْ أٙیتی  ٚثراظبض عجیؼت تٛزیغ ؼدٜ
ؼجى ٝثب درـد ثبالیی تضٕیٗ ٔیوٙد٘ .تبیذ ؼجیٝظبزی حبوی از آٖ اظت وتٝ
اررای حّٕ ٝت ّی ٝثبتری تبحیر چٙتدا٘ی ثتر ویفیتت ػّٕىترد ظتٙزػ عیتف
ٕ٘یٌیارد  ٚرٚغ پیؽٟٙبد ؼد ٜدر ثراثر ٔري  71/5درـد از ٌرٜٞب  ٚاز ثتیٗ
رفتٗ اعالػبت ظٙزػ عیف آٟ٘ب ٔمب ْٚاظتٕٞ .چٙتیٗ رٚغ پیؽتٟٙبدی ثتب
تٛزیغ ٔحبظجبت ،ا٘رشی ٔفرفی ٌرٜٞب در اررای فرآیٙد ظٙزػ عیف را تب 45
درـد وبٞػ داد ٚ ٜثب افسایػ ٔمبٔٚت ظٙزػ عیف در ثراثر حّٕت ،ٝپتبرأتر
دظترضپییری ؼجى ٝرا ثٟجٛد ٔیث ؽد.

ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدر رٚغ پیؽٟٙبدی تؼداد پیبْٞبی ٔٙتمُ ؼتد 4 ٜثراثتر
تؼداد پیبْٞب در حبِت ٔتٕروس اظتٔ ،یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝرفتت وت ٝث تػ ػٕتدٜ
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)ٝزٔبٖ(حب٘ی

ٕٝ٘ٛ٘ تؼداد

 هصز اًزصی: )5( ؽکل
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