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 چکیذُ

َجب بْبَد کارایی، گیزی اس عٌجؼ طیف هعین اعت کِ با بْزُّای حغگز بیجذیذی اس ؽبکِعین ؽٌاختگز ًغل ؽبکِ حغگز بی

ّای حغگگز  ّای حغگز، ؽبکِرادیَ ؽٌاختگزی بِ گزُ ّا ؽذُ اعت. افشٍدى ٍیضگیپذیزی ٍ کیفیت عزٍیظ در ایي ؽبکِدعتزط

بغتزی هٌاعب بزای تؾذیذ هیشاى تخزیب حوالتگی کگِ بگا ّگذ       کٌذ. ایي ٍیضگیجذیذی هَاجِ هیّای اهٌیتی چالؼعین را با بی

ّای عٌجؼ  ّای حاٍی دادُاعت. با تَجِ بِ حغاعیت پیام کزدُفزاّن  ،ؽًَذاجزا هی هٌع دعتزعی بِ ؽبکٍِ  ّااتال  هٌابع گزُ

ّای حغگز  ؽبکِ تَاًٌذ کیفیت عولکزدهی ّاآى یزاًظٍ یِ کاربز اٍل یگٌالجعل عآؽام، ، خَىاطالعات غلط یقتشر ی چَىحوالت طیف،

عٌجؼ  یاهي بزا یهقالِ رٍؽ یيخارج کٌٌذ. در ا تزطاس دعدادُ ٍ ؽبکِ را بِ عزعت  قزار تاثیز تحت ؽذت ن ؽٌاختگز را بِیعبی

 یؾگٌْادی . رٍػ پکٌگین یدر عولکزد ؽبکِ ارائِ هگ آؽام خَى ِحول تاثیز کاّؼ ّذ  با ؽٌاختگز عینبی حغگز ّایطیف در ؽبکِ

 حولِ با کِ دّذًؾاى هی عاسی یِحاصل اس ؽب یج. ًتااؽذبهی هقاٍمًیش حولِ در بزابز  ،حغگز ّایبا هٌابع هحذٍد گزُ یضوي عاسگار

رٍػ در حضَر هْاجن بگا   یياٍ ًیاهذُ بِ ٍجَد  یفدر عولکزد عٌجؼ ط ایقابل هالحظِاختالل  ،ّا اس گزُدرصذ  71 هزگ ٍ ؽبکِ بِ

  داد. خَاّذاداهِ  هَفقیت بِ عٌجؼ طیف

 کلوات کلیذی

 .یباتز یِحولِ تخل، آؽامخَى ِحول ،یتنالگَر یعتَسؽٌاختگز،  عینیؽبکِ، ؽبکِ حغگز ب یتاهٌ یف،عٌجؼ ط

 

 
 

 هقذهِ -1
دٜ اظتت وتٝ از   ٛ٘ؼ یخٛدظبزٔب٘دٞ 1ییؼجىٝ التضب هی ٓظییؼجىٝ حعٍر ث

در  تفتبدفی  ـتٛرت  ثٝ ٞبٌٜر یٗؼدٜ اظت. ا یٌُرٜ حعٍر تؽى یبدیتؼداد ز
 یی،ؼٙبظتب  یثترا  یتٛیی ثتب اظتتفبدٜ از ارتجبعتبت راد    ٚ ؼٛ٘دیپراوٙدٜ ٔ یظٔح

 بریٕٞىت  یىدیٍراعراف خٛد ثب  یظٔح یتٚضؼ یاعالػبت ٚ ثررظ ٚریآ غرٕ
 ییٗپتب  پردازؼتی  تٛاٖ ٚ حبفظٝ ثب زٖ،ٚوٓ وٛچه، بػٕٛٔ بٌٞرٜ یٗ. اٙٙدویٔ

ٔ  یثبتر یكخٛد را از عر یبزٔٛرد ٘ یٞعتٙد ٚ ا٘رش  ٞتبی . ٌترٜ ٙٙتد ویٔت  یٗتتب
ٔحدٚد ٚ ثدٖٚ ٔزتٛز   ی٘عفروب یارتجبعبت خٛد از ثب٘دٞب یثرا ظیٓیحعٍر ث

ISM2  ٚUNII3 ٔب٘ٙد ثّٛتٛث  یٍرد ظیٓ یث دٞبیثٝ ـٛرت ٔؽترن ثب وبرثر
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ٓ یثت  ی. رؼتد رٚزافتسٖٚ وبرثردٞتب   ٙٙدویاظتفبدٜ ٔ یفب -یٚ ٚا ٚ ػتدْ   ظتی
در  پتییری اػتٕبد ٚ دظترض یتلبثّ یی،ٔٛرت تٙسَ وبرا یثب٘د فروب٘ع یػافسا

 .[1] اظت ؼدٜ ٞبٝؼجى یٗا
ثٝ  ظیٓیحعٍر ث ٞبیدر ؼجىٝ یفظٙزػ ع یریوبرٌٝث در حبَ حبضر

ٞبی ثب٘تد ثتٝ   یٚ دظترظت  یٛییراد یفاز ع یٙٝاظتفبدٜ ثٟ یثرا یػٙٛاٖ راٜ حّ
 یّترف ارائٝ ؼدٜ ٔب٘ٙد یفظٙزػ ع یٞبرٚغارائٝ ؼدٜ اظت.  یؽترث فروب٘عی
ٕ  یثترا  یػٕىترد ٔغّتٛث   6ٚ ٔٛره 5یچرخؽ یعتبٖ، ا4ٔٙغجك  ٌیتری یٓتفت

ُ أب ثٝ دِ وٙٙدیٔ ئٝآزاد ارا یفروب٘ع ٞبیحفرٜدر ٔٛرد  یحـح اظتتفبدٜ از   یت
ٗ از ا .دار٘تد  زیتبدی  ٔىب٘یٚ  یزٔب٘ یچیدٌیپ ،یچیدٜپ یبضیٔحبظجبت ر رٚ  یت

ٞتبی   یتٓؼٙبختٍر تٟٙب اٍِٛر ظیٓیحعٍر ث ٞبیدر ؼجىٝ یفظٙزػ ع یثرا
أتب   ؼتٛد ٌرفتٝ ٔیدر ٘ظر  7یٔب٘ٙد آؼىبرظبز ا٘رش وٓ یظرثبر پردازؼ ثب ظبدٜ

دار٘د ػّٕىترد   ییٙیپب 8یسثٝ ٘ٛ یٍٙبَظ توٝ ٘عج ٞبیییظٔحدر  ٘یس ایٗ رٚغ
 .[4-2] ددار یفیضؼ یبرثع

ثدٖٚ ٔداخالت ثؽتر   یبتیح یارتجبعبت ٚ اظتفبدٜ در وبرثردٞب یتحعبظ
 یتتی ٔتؼتدد أٙ  یتدات حعتٍر ٘عتجت ثتٝ تٟد    یٞتب ٔٛرت ؼدٜ اظت تب ؼجىٝ

تؼتداد  حعتٍر   ٞتبی ثٝ ٌرٜ یختٍرؼٙب یتثبؼٙد. ثب افسٚدٖ خفٛـ پییر یتآظ
ٚ  ٔٙتمُ ؼدٜ ٞبییبْپ ٛ   یتتی اعالػتبت أٙ  یوٝ حتب ؼتجىٝ ٚ   شیٔب٘ٙتد تٛپِٛت

ٝ یبثد. ایٗ افسایػ ٔیٞر ثب٘د ٞعتٙد  یتٚضؼ ثرلتراری أٙیتت در ایتٗ     ٔعتلِ
ایتٗ   ٟٔبرٕتبٖ ثتب تؽت یؿ    وٙتد. ثرٚ ٔیرٚٞبی ردیدی  ٞب را ثب چبِػؼجىٝ

یتب ٌترٜ    ردٜپیبْ را از ظغح ؼجىٝ حیف وت ٞبی وٙٙد تب ثعتٝتالغ ٔی ٞب یبْپ
وٙتترَ   ثب٘ٛع دیٍری از ایٗ حٕالت ٟٔبرٓ در . وٙٙد تِٛید وٙٙدٜ پیبْ را ٘بثٛد

 وٝ وٙد ٔی یكدر ؼجىٝ تسر ایٌٛ٘ٝ دِ ٛاٜ خٛد را ثٝ ٞبیدادٜ ،چٙد ٌرٜ یب یه
 یفتی ع ٞتبی حفرٜ یتدر ٔٛرد ٚضؼ 9یٝپب یعتٍبٜا یحـح ٌیری یٓٔب٘غ از تفٕ

ٝ  یٗث ،ثب ا٘تؽبر اعالػبت غّظ در وُ ؼجىٝ یغیؼرا یٗچٙؼٛد. در   ٞتبی  ثعتت
ْ ٞتب ضٕٗ از ثیٗ رفتٗ ثعتٝؼدٜ ٚ  یزبدتفبدْ ا یٝٚ حب٘ٛ یٝوبرثراٖ اِٚ ، ی پیتب

ٗ . اوٙٙتد یٔ یاز ارظبَ خٛددار فروب٘عی خبِی ثب٘د ٚرٛد ثب ی ؼجىٝٞبٌرٜ  یت
 ؼجىٝ را دٙتٛا٘یٔ ؼٛ٘دآؼبْ ؼٙبختٝ ٔیحٕالت وٝ تحت ػٙٛاٖ حٕالت خٖٛ

  .[7-5] دٙاز دظترض خبرد وٙ یوّثٝ
آؼتبْ  خٖٛ در ثراثر حٕالتأٗ  یفظٙزػ ع یثرا یٔمبِٝ رٚؼ یٗدر ا

ضتٕٗ  ثتٛدٜ ٚ   MTM10 یتٓثراظتبض اٍِتٛر   یؽتٟٙبدی . رٚغ پؼٛدیارائٝ ٔ
ٔٙتبثغ   ٞبییتٚ ٔحبفظت از ػّٕىرد ؼجىٝ ؼٙبختٍر ثب ٔحدٚد یتأٙ یثرلرار
 دارد. یرظبزٌب ٘یس ٞبؼجىٝ یٗدر ا

ظیٓ ثیتبٖ  ٞبی حعٍر ثیٔالحظبت ظٙزػ عیف در ؼجىٝ 2 ث ػدر 
اختفتبؾ دادٜ  پیؽتٟٙبدی  ظٙزػ عیتف  رٚغ ثٝ تؽریح  3ث ػ  .ٌرددٔی

ٝ    یبثیارز ؼدٜ اظت. ظتبزی در  ػّٕىرد رٚغ پیؽٟٙبدی ثٝ ٕٞتراٜ ٘تتبیذ ؼتجی
 .پردازیٓٔی دظت آٔدٜثٝ  یذ٘تب ثٙدی رٕغثٝ  5در ث ػ ؼدٜ ٚ ارائٝ  4ث ػ 

ّای حغگز در ؽبکِ یفعٌجؼ طهالحظات  -2

 ؽٌاختگز عینبی

ٝ  در ٞتب ٌترٜ  ٞتبی یتٔحدٚد ٓ ثتی  حعتٍر  ؼتجى رادیتٛ   یتت افتسٚدٖ لبثّ  ،ظتی
ٞتبی  چبِػ. وٙدیرٚثرٚ ٔٞبی ثعیبری چبِػ ثب را ٞبؼجىٝ یٗاثٝ ؼٙبختٍری 

تتٛا٘یٓ ثتٝ ظتٝ    ظیٓ را ٔتی ٞبی حعٍر ثیظبزی ظٙزػ عیف در ؼجىٝپیبدٜ
ٞتبی  رٚغ ٚ أٙیت. یتٓؼجىٝ، ػّٕىرد اٍِٛر ٔفرف ٔٙبثغ: دظتٝ تمعیٓ وٙیٓ

 د٘ؼٛثبید از ٞر ظٝ دیدٌبٜ ارزیبثی  یتٍِٓٛرظبزی یه ا ؼدٜ ثرای پیبدٜ ٔغرح
[8,9]. 

حعٍر از  ٞبیٌرٜاز ٘مغٝ ٘ظر ٔیساٖ ٔفرف ٔٙبثغ، ثبید تٛرٝ داؼت وٝ 
 یٝ ثراو یٔحبظجبت . در ٘تیزٝٞعتٙد یمٝٚ حبفظٝ در ٔض یا٘رش ی،٘ظر پردازؼ

بؼد. ثٝ ظبدٜ ثتب حد ٕٔىٗ  یدثب ؼٛدیظپردٜ ٔ ٞبثٝ ٌرٜ ی ظٙزػ عیفاررا
ٝ    یته تراف ید٘جباررا رٚغ ػالٜٚ  دٞتد وتٝ ثتب     یػافتسا  ایؼتجىٝ را ثتٝ ٌٛ٘ت
ٞب ثرای ا٘تمبَ تؼداد زیتبدی پیتبْ   یؼٙی تٛاٖ ثبتری ٌرٜؼجىٝ ٔٙجغ  یٗتر ارزغ

ٝ  آٖ وٝ یُثٝ دِٔفرف ؼٛد. از عرف دیٍر  بی حعتٍر ؼتٙبختٍر   ٞت در ؼتجى
 ثترداری ثٟرٜ، ٚرٛد ٘دارد یٝٚ حب٘ٛ یٝوبرثراٖ اِٚٛ یٗث یٕیٚ ٔعتم یحارتجبط ـر

ٞبی  تٛظظ ٌرٜوب٘بَ  یتٚضؼپٛیػ ٔداْٚ  یفی ٔعتّسْع ٞبیاز حفرٜـحیح 
ثٙبثرایٗ ثرای رٌّٛیری از افتسایػ حزتٓ دادٜ، ٞتر ٌترٜ ثبیتد از       ؼجىٝ اظت.

ٔؼتیٗ اظتتفبدٜ    11ٞؽتدار وتب ة  احتٕبَ  یثٝ ازاٞبی الزْ حدالُ تؼداد ٕ٘ٛ٘ٝ
 .وٙد

ی در ا٘ت بة رٚؼ یىتٝ اظبظرد ظٙزػ عیف، دٚ ٘ٙظر ویفیت ػّٕىٔاز 
ٚاثعتتٍی ؼتدید   اٚال  ظبزی اٍِٛریتٓ ٔٙت ت ثبید ٔد٘ظر لرار ٌیرد.پیبدٜ یثرا

 ٞبی ظٙزػ عیفظیٓ ؼٙبختٍر ثٝ دادٜ ٞبی حعٍر ثی ـحت ػّٕىرد ؼجىٝ
 افتسار ٌترٜ   ٔب٘ٙد خغتبی ظت ت  َ ؼجىٝ حعٍر ثرٚز خغبٞبی ٔتداٚٚ احتٕبَ 
ٝ   ٞب ٚ اٍِٛریتٓوٙد تب پرٚتىُایزبة ٔی ٞتب عراحتی   ٞبیی وٝ ثرای ایتٗ ؼتجى

٘ىتٝ دْٚ آٖ اظت وتٝ   .پییری خغب را داؼتٝ ثبؼٙد ظغحی از تحُٕ ،ؼٛ٘د ٔی
ِٛ    در  یتد اظت ٚ ثب 12ثالدرً٘ یبتیػّٕ یفظٙزػ ع ی ٔتدت زٔتبٖ لبثتُ لجت

ٔٛرت تفبدْ  تٛا٘دیٔ یفع یٗٔحبظجبت ت ٕ یارراتؼُّ در خبتٕٝ یبثد زیرا 
 ؼٛد.  یٝٚ حب٘ٛ یٝوبرثراٖ اِٚ یٞبثعتٝ یٗث

تغییتر ٚ  اتالف ٚ ت ّیٝ ٔٙتبثغ ٌترٜ،   ظٕغ، اظتراقحٕالت  ،از ٘ظر أٙیت
أٙیتت فرآیٙتد   تریٗ حٕالتی ٞعتٙد وتٝ  ؼبیغ ٞبی ظٙزػ عیفدادٜ ی٘بثٛد

ٔفٛ٘یت ایٗ فرآیٙتد  یٙبٖ از ثٙبثرایٗ اعٕ .وؽٙد را ثٝ چبِػ ٔی ظٙزػ عیف
ٚ در ؼتجىٝ   دٞدیوٝ ٞر ٌرٜ ا٘زبْ ٔ یٔحبظجبت یفبغ ؼدٖ ٚ ٘بثٛددر ثراثر 

وٙتد ثعتیبر حتبئس    ی( ارظبَ ٔت یٝپب یعتٍبٜا یب 13)ػٕٛٔب ظرخٛؼٝ یثٝ ٌرٜ ثؼد
ٝ ظبزی ایٗ فرآیٙد ثبید ثٝپیبدٜ یٍرثٝ ػجبرت د إٞیت اظت. ای ثبؼتد وتٝ   ٌٛ٘ت

ٝ ثتر ٘ت  یچٙتدا٘  یرتبحجبت ٔحبظاز  یازدظت رفتٗ ث ؽ ٔحبظتجبت ٔرحّتٝ    یزت
  .٘داؼتٝ ثبؼد یتٓاٍِٛر ییٟ٘ب

حزتٓ  ٞبی ظٙزػ عیتف  اٍِٛریتٓ اوخرٕٞب٘غٛر وٝ در ٔمدٔٝ  ور ؼد 
در یته ٌترٜ   ٞب ثٝ ـٛرت ٔتٕروس آٖظبزی پیبدِٜیا  ٚدار٘د زیبدی ٔحبظجبت 

ٓ    ٙبضٕ پییر ٘یعت.أىبٖ حعٍر تٛزیتغ  ، ٞتب ثب تٛرٝ ثٝ ٘تٛع عراحتی اٍِتٛریت
ٞب، ِغٕتٝ رتدی ثتٝ وتُ     ای وٝ از دظت رفتٗ ث ؽی از آٌٖٛ٘ٝٝٔحبظجبت ث

ٞبی ظٙزػ عیتف  در ثیٗ رٚغأب  ػّٕىرد اٍِٛریتٓ ٚارد ٘یبٚرد، ٚرٛد ٘دارد.
ظتبزی در   ی پیتبدٜ رٚؼتی ٔٙبظتت ثترا   ثتٝ ػٙتٛاٖ    وٝ MTMرٚغ ، ٔٛرٛد
ی ٞتب ث تػ  ی ثتب ٔحبظجبت، دارای ظیٓ ػٙٛاٖ ؼدٜ اظتٞبی حعٍر ثی ؼجىٝ

ٚ ؼتدٜ  ارترا  دیٍتر  ٞتبی  ٞر ث ػ ٔعتمُ از ث ػ وٝاظت  ٔزسا ٚ یىعبٖ
ایدٜ  ظت.ثب ٞٓ ثراثر اٞبی آٖ  ث ػتٕبْ  یٚ ٔحبظجبت یٔىب٘ ی،زٔب٘ یچیدٌیپ

ثتب تٛرتٝ   ٘یس ؼٛد ارائٝ ٔی 3وٝ در ث ػ در ایٗ ٔمبِٝ رٚغ پیؽٟٙبدی اـّی 
 .[11 ,10] ٚیصٌی ٔغرح ؼدٜ اظت دٚثٝ ایٗ 

 ْادیپیؾٌ یفرٍػ عٌجؼ ط -3

ٔزٕٛػتٝ   یته تٛاٖ اظت وٝ از  یفظٙزػ ع یثرا یرٚؼ MTM یتٓاٍِٛر
 ٞتب ٝد٘جبِ یٗ. اٙدویاظتفبدٜ ٔ یٔمبْٚ در ثراثر ٘ؽت یٗاظّپ ٞبیٔتؼبٔد از د٘جبِٝ
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ُ . ٛ٘دؼت یٔتؼبٔد چٙدٌب٘ٝ در ٘ظر ٌرفتٝ ٔت  ٞبیپٙزرٜ ػٙٛاٖ ثٝ ضترة  حبـت
 یتد ٘ؽت ٔٛرت تِٛ ضدٔتؼبٔد  ٞبیپٙزرٜ ایٗدر دریبفت ؼدٜ از ٔحیظ ٕ٘ٛ٘ٝ 

. ثتب ٌترفتٗ   ؼتٛد یؼدٜ ٔ یبفتدر یٍٙبَظ یدادٜ ٔتفبٚت از ٕ٘ٛ٘ٝ اـّ یٗچٙد
. از ؼتٛ٘د یٔت  یتد تِٛ یتصٜ ٚ یتف ع یٗت ٕت  یٗچٙتد  ٞبادٜد یٗاز ا یٝفٛر یُتجد

دادٜ  یُتؽتى ٚاحتد   یفتی ع یٗت ٕت ٞبی رسئتی یته   رٕغ ایٗ ت ٕیٗحبـُ
  .[11 ,10] ؼٛد یٔؼیٗ ٔ یفروب٘عٞبی یفع ٚضؼیت آٖثراظبض وٝ  ؼٛد یٔ

ٚ ثراظبض ثّتٛن دیتبٌراْ   ( 1عجك راثغٝ ) یفع یٗت ٕ یتٓاٍِٛر یٗا در
ٝ  ؼتٛد یٔحبظتجٝ ٔت   [11 ,10]ارائٝ ؼدٜ در ٔرارتغ   تؼتداد   K . در ایتٗ راثغت

|N، |Yk(f)ثب عَٛ  یٗاظّپ ٞبی د٘جبِٝ
ٔ تّتف   ٞبیk یثرا یا٘رش ٞبییغتٛز 2

 ٚλk عتٙدٞ یٗاظّپ یٔتٙبظر ثب ثردارٞب یصٜٚ یرٔمبد. 
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رداٌب٘تٝ   یثتٝ ٌرٞت  را ٔحبظجبت ٞر پٙزترٜ   یاررا پیؽٟٙبدی در رٚغ
 ٞتبی ٔؽٟٛد اظت در ٞر ٌرٜ ٕ٘ٛ٘ٝ (1)ٕٞب٘غٛر وٝ در ؼىُ  .وٙیٓٔی ٔحَٛ

ٞتر   یوتٝ ثتٝ ازا   (Wn) یٗاظتّپ  ٞبیدر د٘جبِٝ( X(n)) یظؼدٜ از ٔح یبفتدر
ٝ فٛر یُتجتد  ٌرفتٗ ؼٛ٘د ضرة ؼدٜ، پط ازیٌب٘ٝ ٔحبظجٝ ٔپٙزرٜ ردا ثتٝ   یت

ٝ رظٙد. حبـُ ایٗ ػّٕیبت ٔی 2 ٖتٛا  یٓتمعت  یٗاظتّپ  ٞتبی ثر ٔزٕٛع د٘جبِت
  .ؼٛدیٔثٝ ظرخٛؼٝ ارظبَ  آٖ یزٝ٘تٌردد ٚ  یٔ

 
 در رٍػ پیؾٌْادی هحاعبات گزُ حغگز ( :1ؽکل )

 

ْ  ٙزرٜرٕغ پظرخٛؼٝ حبـُ ٞتب دریبفتت وتردٜ    ٞبیی وٝ تٛظظ ایٗ پیتب

)(وٙد تب ٔمبدیر تبثغ اظت را ٔحبظجٝ ٔی
^

fS    ٗتِٛید ؼٛد. در ٔرحّٝ آختر ایت
دٞٙدٜ ٔیساٖ ا٘رشی ٔٛرٛد در ٞر عیف اظت ثتب  ٔمبدیر ثٝ دظت آٔدٜ وٝ ٘ؽبٖ
ؽت ؿ  ٔٞبی عیفی لبثُ اظتتفبدٜ  ؼٛد تب حفرٜیه ظغح آظتب٘ٝ ٔمبیعٝ ٔی

ٔرحّتٝ   3. ثٝ ػجبرت دیٍر ٔحبظجبت ظرخٛؼتٝ در رٚغ پیؽتٟٙبدی در   ٌرد٘د

)(ٞبی حبٚی ت ٕیٗ رسئی عیف، ٔحبظجٝ ؼٛد: دریبفت پیبْا٘زبْ ٔی
^

fS  ٚ

)(ٔمبیعٝ ٔمبدیر 
^

fS ٜٞب.ثب حد آظتب٘ٝ ثرای  تؽ یؿ حفر 

 یچیدٌیپ ،در زٔبٖ ارراٞر ٌرٜ  یبزرد ٘از ٔٙبثغ ٔٛ یٝاِٚ یٗثٝ ٔٙظٛر ت ٕ
ٝ را  ٔحبظجبت ٞتر ٌترٜ   یٚ ا٘رش یٔىب٘ ی،زٔب٘ (  وتر  1ٚ در رتدَٚ )  ٔحبظتج

 اظت. یبزٔٛرد ٘ ٞبیتؼداد ٕ٘ٛ٘ٝ N یثررظ درایٗ. ایٓ وردٜ

 
 یرٍػ پیؾٌْادٍ  یعاس اًزصآؽکار ّاییتنالگَر یابیارس( : 1جذٍل )

 ا٘رشیپیچیدٌی  یزٔب٘پیچیدٌی  ٔىب٘ی پیچیدٌی رٚغ ظٙزػ عیف

 Θ (N) O(N) O(N3) آؼىبرظبز ا٘رشی

 O(N Log N) رٚغ پیؽٟٙبدی

 

O(N Log N) 

 

O(N4) 

 

ٗ ظتبدٜ  یآؼىبرظبز ا٘رش یتٓاٍِٛر یٙىٝتٛرٝ ثٝ ا ثب  یٗٚ پروتبرثردتر  تتری
 از آٔدٜ ثدظت یذ٘تب یعٝثب ٔمب ،ٍر اظتاررا در ؼجىٝ حع یؼدٜ ثرا ارائٝرٚغ 
دظت  تری یكلد یبثیثٝ ارز تٛاٖیٔ یثب آؼىبرظبز ا٘رش یؽٟٙبدیرٚغ پ تحّیُ
 یتس ٘ ی راآؼىبرظبز ا٘رش یتٓاٍِٛر ٞبییچیدٌیپ یثررظ یٗرٚ در ا یٗ. از ایبفت

 .ایٓٔحبظجٝ وردٜ

ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ  رٚغدٚ  یٗا یٚ ٔىب٘ یزٔب٘ یدٌییچپ( 1ٔغبثك ردَٚ )
ٝ  . ٚاضح اظت وٝ یعتٙدٔرتجٝ ٘ یهاز  ٖ در ٘ظتر  ٞتب را یىعتب  اٌر تؼتداد ٕ٘ٛ٘ت

 یؽتتری ٖ ثٔتدت زٔتب   یثب آؼىبرظبز ا٘رش یعٝدر ٔمب رٚغ پیؽٟٙبدی ثٍیریٓ،
   .دارد یبزاز حبفظٝ ٘ ثبالتری حزٓ ثٝ ٚ وؽدیعَٛ ٔ

ٞتبی ظتٙزػ عیتف    در ارزیبثی اٍِٛریتٓ٘ىتٝ حبئس إٞیت آٖ اظت وٝ 
٘یس ٔتد٘ظر لترار    ظٙزػ عیفویفیت ثبید  پیچیدٌی زٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ػالٜٚ ثر

ٚ احتٕبَ  یفیت ظٙزػ یه اٍِٛریتٓ ثب ٔحبظجٝ احتٕبَ ٞؽدار وب ة. وٌیرد
ٞب ٚ ٘تر  ظتیٍٙبَ ثتٝ    ر ؼرایظ ػّٕیبتی ٔ تّف )ػٕٛٔب تؼداد ٕ٘ٛ٘ٝد 14وؽف

حبِت  یٗثٟتر [13 ,12] ٔرارغ تٛرٝ ثٝ ثبؼٛد. ( ظٙزیدٜ ٔی٘ٛیسٞبی ٔتفبٚت
 وتب ة  ٞؽتدار اظت وٝ احتٕبَ رختداد   یزٔب٘ یفظٙزػ ع یٙدفرآ یدر اررا

ٔمدار  یٗثٟتر Pf = 0ثٝ  یبثیدظت یثرا MTM یتٓاٍِٛر ٔٛرد ـفر ثبؼد. در
k ٕ٘ٛ٘تٝ   10060 یآؼىبرظتبز ا٘ترش   یتٓاٍِٛر ثرایٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  417ثب  6تب  4 یٗث

اٍِٛریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی ٞبی ٔٛرد ٘یبز تؼداد ٕ٘ٛ٘ٝثٙبثرایٗ  ػٙٛاٖ ؼدٜ اظت.
ی وتٝ  رتیتت ٔتدت زٔتب٘   ثٝ ٕٞیٗ ت .اظت MTMاٍِٛریتٓ ثراثر  1/24 تمریجب

٘یتبز ثترای  خیترٜ     ٔتٛرد حبفظتٝ  زتٓ  حؼٛد ٚ از عیف ٔیٌیری ٕ٘ٛ٘ٝـرف 
  .خٛاٞد ثٛد MTMثراثر  1/24ٞب ٘یس ٕ٘ٛ٘ٝ

٘ترْ افتسار   در  ،ٔحبظتجبت دٚ رٚغ  ٌیری حزٓ حبفظٝ ٔفترفی ثب ا٘دازٜ
ویّتٛ ثبیتت ٚ    1/3رٚغ پیؽتٟٙبدی  ، Pf = 0ثتب فترق    2013٘ع ٝ  15ّتتٔ

ٕٞتب٘غٛر   وٙٙتد. ٔی اؼغبَ ٌرٜ راحبفظٝ از  ثبیت ویّٛ 76/12 ظبز ا٘رشیآؼىبر
ٔحبظتجبت  حبفظٝ ٔٛرد ٘یبز ثرای اررای  ؼٛدٔؽبٞدٜ ٔی٘یس ( 2ؼىُ )در وٝ 

ٝ  417رٚغ پیؽٟٙبدی ثب تؼداد  آؼىبرظتبز ا٘ترشی ثتب    وٕتتر از   %  3/24 ٕ٘ٛ٘ت
رغٓ ثبالتر ثٛدٖ ٔرتجتٝ پیچیتدٌی ٔىتب٘ی    ػّی. در ٘تیزٝ اظتٕ٘ٛ٘ٝ  10060
رٚغ  ،(2ٚ ؼتىُ )  (1)رتدَٚ  ، ثب تٛرٝ ثٝ پیؽٟٙبدی در ارزیبثی تئٛری رٚغ

ثراثتر   4یبثی ثٝ ویفیت ٔغّٛة در ت ٕتیٗ عیتف   دظتثرای  آؼىبرظبز ا٘رشی
 .ثٝ حبفظٝ ٘یبز داردرٚغ پیؽٟٙبدی 

 عاسییِؽب یجًتا -4
ٝ  یهٚ  16یٌرٜ ػبد 6ثب  ایؼجىٝدر یؽٟٙبدی رٚغ پ ثتب اظتتفبدٜ از    ظرخٛؼت

 بدیػت ٞبی تؼداد ٌرٜظبزی ؼدٜ اظت.  ؼجیٝ 7β-2٘ع ٝ  TrueTimeاثسار 

. ا٘تد ا٘ت بة ؼدٜ Pf=0در ؼرایظ  MTMٞبی اٍِٛریتٓ ثراظبض تؼداد پٙزرٜ
 1034ویّٛ ثبیت حبفظٝ ٚ ظرػت پرداز٘تدٜ   512ٔیىب ثب  ٌرٜ ،ظبزی ؼجیٝثرای 

ٝ  ٞب٘ر  ارظبَ ٌرٜ. ایٓدر ٘ظر ٌرفتٝرا ٍٔبٞرتس  ٛ  250 در ؼتجى در  یتت ث ویّت
 ٚ دظیجُ 4یس ثٝ ٘ٛ یٍٙبَ، ٘ر  ظدظیجُ 5/3 یٙهِ یثب ٔمدار ِٔٛفٝ خراث یٝ،حب٘

 .[14] در ٘ظر ٌرفتٝ ؼدٜ اظتیجُ دظ 30 اِٚیٝ تٛاٖ ارظبَ
وٝ در  یٛییراد یظاز ٔح حب٘یٝ 1ٞبی زٔب٘ی دٚرٜدر ػضٛ خٛؼٝ  ٞبیرٌٜ

ٝ ٘تٞر ٌترٜ  ظپط  .وٙٙدیٔ ثرداری آٖ لرار دار٘د ٕ٘ٛ٘ٝ  یحبـتُ از ارترا   یزت
 ٌیتری ٕ٘ٛ٘ٝ یٍٙبَتحت ػٙٛاٖ ظ یبٔیدر پ( را 1ثّٛن دیبٌراْ ؼىُ ) یبتػّٕ

ٔغبثك ٔراحُ  ور ؼتدٜ در  ٘یس ٌرٜ ظرخٛؼٝ  .دوٙیارظبَ ٔ ؼدٜ ثٝ ظرخٛؼٝ
 .ٙدؤیرا اظت راد  یفع ٞبیاعالػبت ٔرثٛط ثٝ حفرٜ ،3ث ػ 

X(n) 

Wn
(k) 

N-FFT 
Yk (f) 
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ثتبر   5حب٘یتٝ ثتب حتداوخر     05/0را  ٞبی تبییتد زٔبٖ ا٘مضبی پیبْٕٞچٙیٗ 
 یبتٌرٜ ٟٔبرٓ ثب خفٛـ یه. ایٓدر ٘ظر ٌرفتٝتالغ ثرای ارظبَ ٔزدد پیبْ 

ٝ  یتت فؼبِ آغبزپط از  یٝحب٘ 2، ؼجىٝ یػبد ٞبیٔؽبثٝ ٌرٜافساری  ظ ت  ؼتجى
ٝ ثت  حب٘یٝ 04/0 یارتجبط در فٛاـُ زٔب٘ یثرلرار یرا ثرا ٞبییٔتٙبٚثب درخٛاظت

ٌرٜ  4وٙیٓ ٔیفرق . ٙدویارظبَ ٔاغ لرار دار٘د ٞبیی وٝ در ٕٞعبیٍیٌرٜ
 یثترا  یخبـت  یدفتبػ  یسْٔىب٘ٚ از خٛؼٝ در ٕٞعبیٍی ٌرٜ ٟٔبرٓ لرار دار٘د 

الزْ ثتٝ   اظتت. ٘ؽدٜ  یٝتؼجٞب در ایٗ ٌرٜ یحٕالت یٗاز چٙ یریرٌّٛ یبوؽف 
ثتٝ   یغظر ٌٛیی ٚ پبظخ یبفتدر ٞبٌرٜ یفٚظب یریتدر ث ػ ٔدوٝ  ور اظت 

ارظبَ ػدْ ثب  . در ٘تیزٝٔحبظجبت دارد یارراثٝ ٘عجت  یثبالتر یتاِٚٛ ٞبیبْپ
ثٝ را  یفٔحبظجبت ظٙزػ ع یاررا یلرثب٘ ٞبیٌرٜ ،تٛظظ ٟٔبرٓ ییدتب یبْپ

 15ثتٝ ا٘تدازٜ   را  تٛاٖ ارظتبَ ختٛد  ٚ ثرای ارظبَ ٔزدد پیبْ  د٘ا٘دازیٔ یكتؼٛ
 ییرتغثٝ دِیُ  ٞبٌٜر یثبتر یا٘رش ،ثب تىرار ایٗ حّٕٝ. دٙدٞیٔ یػافسادظیجُ 
 .رظدیثٝ اتٕبْ ٔتٛاٖ ارظبَ ٔداْٚ 

ٕ٘تٛدار  ؼتیت  پط از آغبز حّٕٝ،  حب٘یٝ 04/0وٝ  دٞدی٘ؽبٖ ٔ (3)ؼىُ 
ٔیّتی   5/12ثتٝ ا٘تدازٜ   ثٝ ٌرٜ ٟٔبرٓ،  لرثب٘یٌرٜ تریٗ ٘سدیها٘رشی  ٔفرف

 ٞتب در ٟ٘بیت تٛاٖ ثتبتری ٌترٜ  ثب ادأٝ ایٗ رٚ٘د یبثد. فسایػ ٔیاٚات ثر حب٘یٝ 
 ؼٛد.ٚ ٌرٜ از تٛپِٛٛشی حیف ٔی یبفتٝخبتٕٝ  از آغبز حّٕٝپط  حب٘یٝ 9/3

ٚ  یؽتٟٙبدی رٚغ پظٙزػ عیتف   یفیتثر واز خٛؼٝ ٌرٜ  4حیف  یرتبح
ٝ اظتت. ٔمب  ارائٝ ؼتدٜ  (4) در ؼىُ ظٙزػ عیف در ؼرایظ ػبدیٕ٘ٛدار   یعت

خٛؼتٝ ثبػتج    یه ٞبیاز ٌرٜ ٌرٜ 4آٖ اظت وٝ ٔري  ٌریبٖثٕ٘ٛدار دٚ ایٗ 
را تغییتر ٘تدادٜ ٚ    Pfٔمتدار   یرتبح یٗأب ا دؼٛیٔ یفع یٗت ٕ یفیتوبٞػ و

ثٝ ػجبرت دیٍتر   .وٙدیٕ٘ایزبد  یفظٙزػ ع یٙدفرآ یدر ػّٕىرد وّ یاختالِ
ْ پ 2ظرخٛؼٝ تٟٙتب   ،ٞباٌر در احر ٔري ٌرٜ ْ پ 6از  یتب ٚ  یتب  ٞتبی پٙزترٜ  یحتب

 تٛا٘تد یٔ ،وٙد یبفتدر یترا ثب ٔٛفم ٞب(دادٜوُ درـد از  5/28) ٔحبظجٝ ؼدٜ
 .رظب٘دث یبٖرا ثٝ پب یفظٙزػ ع یٙدفرآ یاررا

ٝ تب اػالْ ٘تفرآیٙد ظٙزػ عیف  آغبزٌیری ؼدٜ از ا٘دازٜٔدت زٔبٖ   یزت
 یآؼىبرظبز ا٘رش، MTM ٞبییتٓاٍِٛراررای ٔتٕروس  در یفع یٗت ٕ ییٟ٘ب
ٔتدت زٔتبٖ    ،ردَٚثك بغٔ ؼٛد.( ٔؽبٞدٜ ٔی2در ردَٚ ) رٚغ پیؽٟٙبدی ٚ

ٞتبی  زٔبٖ اررای ٔتٕروس اٍِٛریتٓٔدت  در ٔمبیعٝ ثب پیؽٟٙبدیرٚغ اررای 
ٝ  424/0ٚ  233/0ثٝ ترتیت  ،تٛظظ ظرخٛؼٝ MTMآؼىبرظبز ا٘رشی ٚ   حب٘یت

احتٕتبَ   ،پیؽتٟٙبدی ٔدت زٔبٖ در رٚغ ایٗ وبٞػ  وبٞػ پیدا وردٜ اظت.
 یٙتد فرآ یدر عیب ثبزٌؽت وبرثر اِٚیٝ تٛظظ وبرثر دیٍر  یاؼغبَ وب٘بَ فروب٘ع

درـد ٚ ٘عجت ثتٝ   6/39ریتٓ آؼىبرظبز ا٘رشی اٍِٛ٘عجت ثٝ  را یفظٙزػ ع
 .دادٜ اظتوبٞػ درـد  MTM، 4/54اٍِٛریتٓ 
 

 ( : پاراهتزّای ؽبکِ ؽٌاختگز در عٌجؼ طیف 2جذٍل )
 ٞبی ٔٙتمُ ؼدٜتؼداد پیبْ ٔدت زٔبٖ اػالْ پبظخ ٟ٘بیی  رٚغ ظٙزػ عیف

 2 حب٘یٝ 588/0 آؼىبرظبز ا٘رشی

MTM 779/0  ٝ2 حب٘ی 

 8 حب٘یٝ 355/0 رٚغ پیؽٟٙبدی

 
ثراثتر   4ٔٙتمُ ؼتدٜ   ٞبییبْتؼداد پ رٚغ پیؽٟٙبدیدر  یٙىٝثب تٛرٝ ثٝ ا

ٌرفتت وتٝ ث تػ ػٕتدٜ      یزٝ٘ت تٛاٖیٔ ،در حبِت ٔتٕروس اظت ٞبیبْتؼداد پ

در ٔفرف ؼتدٜ  ٚ ا٘رشی  پیؽٟٙبدی ٚغدر ر یفظٙزػ ع یزٔبٖ اررأدت 
ظرخٛؼٝ اظت.  تٛظظ یػبد ٞبی ٌرٜ ٞبییبْپ دریبفتٔرثٛط ثٝ ٌرٜ ظرخٛؼٝ 

٘یتس  اررا ٔدت زٔبٖ  در ؼجىٝ یٙهظرػت ٚ ثٟجٛد خٛاؾ ِ یػثب افساثٙبثرایٗ 
  .یبفتوبٞػ خٛاٞد 

ٔیّی ٚات ثر حب٘یتٝ ٚ ٕ٘تٛدار     -071/0ثب ؼیت ( 1) ٕ٘ٛدار، (5در ؼىُ )
ٖ  ٔیّی ٚات ثرحب٘یٝ  -026/0ثب ؼیت  (2) ٔفترف  دٞٙتدٜ ٘تر    ثٝ ترتیتت ٘ؽتب

ثتب  ٞعتتٙد.  ٚ رٚغ پیؽتٟٙبدی   MTMا٘رشی ظرخٛؼٝ در اررای اٍِتٛریتٓ  
ارظتبَ ٚ  تؼتداد  رغتٓ افتسایػ   ػّتی وتٝ   ؼٛدٔؽبٞدٜ ٔیایٗ ٔمبدیر تٛرٝ ثٝ 
ٔفترف ا٘ترشی ظرخٛؼتٝ     ٘تر  در رٚغ پیؽتٟٙبدی،  ظرخٛؼتٝ   ٞبیدریبفت

 رٚغ ٔتٕروس وبٞػ یبفتٝ اظت. ثٝ ٘عجتٔیّی ٚات ثر حب٘یٝ  045/0
ٔتٕروتس   یارترا ( ٞتر ثتبر   5( در ؼتىُ ) 1چٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٕ٘تٛدار ) ٞٓ

وبٞػ ثب  .وٙد یٔفرف ٔ یا٘رشٔیّی ٚات  055/0ثٝ ا٘دازٜ  MTM یتٓاٍِٛر
ٔیّتی ٚات   01/0ایٗ ٔمدار ثٝ  ؽٟٙبدی،ٞب در رٚغ پیپیچیدٌی ٔحبظجبت ٌرٜ

دریبفتت  تٛاٖ ٘تیزٝ ٌرفتت وتٝ   ثٙبثرایٗ ٔیوبٞػ یبفتٝ اظت. ( 3در ٕ٘ٛدار )
 45 ٞب ثتٝ ـتٛرت ٔتٕروتس   ٞبی حبٚی ت ٕیٗ رسئی عیف از ٔحبظجٝ آٖپیبْ

  وٙد. درـد ا٘رشی وٕتری ٔفرف ٔی
 6ثتٝ   MTMثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ در رٚغ پیؽٟٙبدی ٔحبظجبت اٍِتٛریتٓ  

ؼتٛ٘د ا٘تظتبر   ٔی پردازغزٔبٖ ٞٓوٝ ث ػ یىعبٖ ٚ ٔزسا تمعیٓ ؼدٜ اظت 
ٔتدت زٔتبٖ    ثراثتر  16/0زٔبٖ ارترا در رٚغ پیؽتٟٙبدی ٘یتس     ٔدترٚد تب ٔی

ثراثری ترافیه  4افسایػ أب  ثٝ ـٛرت ٔتٕروس ثبؼد MTMاررای اٍِٛریتٓ 
 2/0ؼٛد تب  ٔیثبػج  ؼٛ٘د ٞبیی وٝ ثٝ ٌرٜ ظرخٛؼٝ ٔٙتٟی ٔیدر ِیٙهؼجىٝ 
در تتبخیر   ثترٚز . در اػالْ ٘تیزٝ ٟ٘بیی ظٙزػ عیف ایزتبد ؼتٛد   تبخیر حب٘یٝ

ظٙزػ عیف حدی لبثُ لجَٛ اظت وٝ ٔدت زٔبٖ اررای  تبپیؽٟٙبدی رٚغ 
  رٚغ وٕتر از دٚ رٚغ دیٍر ثبلی ثٕب٘د.ایٗ در 

  ًتیجِ -5
ٝ  یفظٙزػ ع فرآیٙد ظبزییبدٜپ یأٗ ثرا یٔمبِٝ رٚؼ یٗدر ا  ٞتبی در ؼتجى

 را در حضتٛر  یتف ثتٝ ع  یتب پٛ یتبثی ظتت د ،رٚغٗ ایارائٝ ؼد.  ظیٓیحعٍر ث
ؼدٜ  یغتٛز یؼتٚ ثراظبض عج یتیأٙ یسْاز ٞرٌٛ٘ٝ ٔىب٘ ٟٔبرٓ، ثدٖٚ اظتفبدٜ

از آٖ اظت وتٝ   یحبو ظبزییٝؼج یذ٘تب .وٙدیٔ ضٕیٗت ییؼجىٝ ثب درـد ثبال
 یتف ػّٕىترد ظتٙزػ ع  ویفیتت   ثتر  یچٙتدا٘  یرتبح یثبتر یٝحّٕٝ ت ّ یاررا
از ثتیٗ  ٞب ٚ ٌرٜدرـد از  5/71ٔري ؼدٜ در ثراثر  یؽٟٙبدٚ رٚغ پ ٌیارد یٕ٘

ثتب  پیؽتٟٙبدی  ٚغ ٕٞچٙتیٗ ر . ٔمبْٚ اظتعالػبت ظٙزػ عیف آٟ٘ب رفتٗ ا
 45 ٞب در اررای فرآیٙد ظٙزػ عیف را تبا٘رشی ٔفرفی ٌرٜتٛزیغ ٔحبظجبت، 

پتبرأتر  ثراثر حّٕتٝ،   ظٙزػ عیف در تٚٔبمٔافسایػ ٚ ثب درـد وبٞػ دادٜ 
  ث ؽد. یؼجىٝ را ثٟجٛد ٔ پییریدظترض
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 ٝتؼداد ٕ٘ٛ٘

آؽکارعاس  ٍ پیؾٌْادی رٍػ هکاًی پیچیذگی( : 2ؽکل )

 اًزصی 
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  یگزُ قزباًی هصز  اًزص ًزخ( : 3ؽکل )
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 هصز  اًزصی ( : 5ؽکل )
 (،1) هتوزکشرٍػ  MTM- گزُ عزخَؽِ

 (،2) رٍػ پیؾٌْادی - گزُ عزخَؽِ

 (3) رٍػ پیؾٌْادی - گزُ عادی
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ا٘
ت

 ٚا
ی
ٔیّ

)
 

  هزاجع
[1] Zhou, G., Stankovic, J. A., Son, S. H., Crowded spectrum 

in wireless sensor networks, IEEE EmNets, 6, 2006. 

[2] Yucek, T., Arslan, H., A Survey of Spectrum Sensing 

Algorithms for Cognitive Radio Applications, 

Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 11(1), 116-

130, 2009. 

[3] Akyildiz, I. F., Lo, B. F., Balakrishna, R., Cooperative 

Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks: A 

Survey, Physical Communication, 4(1), 40-62, 2011.  
[4] Tandra, R., Sahai, A., Fundamental Limits on Detection 

in Low SNR under Noise Uncertainty, IEEE International 

Conference on Wireless Networks, Communications and 

Mobile Computing, Vol. 1, pp. 464-469, 2005.  

[5] Sen, J., Security and Privacy Challenges in Cognitive 

Wireless Sensor Networks, arXiv preprint arXiv: 

1302.2253, 2013. 

[6] Grebur B., Xiao L., Hyder C., Defense Against Spectrum 

Sensing Data Falsification in Cognitive Sensor Networks, 

IEEE Symposium on New Frontiers in Dynamic 

Spectrum, p.18, 2010. 

[7] Al-Qasrawi, I. S. M., Cognitive Sensor Techniques to 

Face Security Challenges in C-WSN, IJCSI International 

Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, Issue 2, No, 

2013. 

[8] Abolarinwa, J. A., Cognitive Radio-Based Wireless 

Sensor Networks as Next Generation Sensor Network: 

Concept, Problems and Prospects, Journal of Emerging 

Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 4, 

No. 8, 2013. 

[9] Rashid, R. A., Fisal, N., Issues of Spectrum Sensing in 

Cognitive Radio Based System, Third south East Asia 

technical universities consortium (SEATUC), Johor, 

Malaysia, pp 25-26, 2009. 

[10] Shafiee M., Vakili V.T., An Approach to Efficient 

Spectrum Sensing in Cognitive Wireless Sensor Networks, 

Applied Mechanics and Materials, vol. 256-259, p. 4, 

2013. 

[11] Shafiee, M., Vakili, V. T., MTM-based spectrum sensing 

in cognitive Wireless Multimedia Sensor Networks (C-

1091

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


WMSNs), In Telecommunications (IST), Sixth 

International Symposium on (pp. 266-270), IEEE, 2012. 

[12] Alghamdi, O. A., Ahmed, M. Z., New optimization 

method for cooperative spectrum sensing in cognitive 

radio networks, In Wireless Advanced (WiAd), pp. 54-

59, IEEE, 2011. 

[13] Alghamdi, O. A., Abu-Rgheff, M., Ahmed, M., MTM 

Parameters Optimization for 64-FFT Cognitive Radio 

Spectrum Sensing using Monte Carlo Simulation, The 

Second International Conference on Emerging Network 

Intelligence , pp. 107-113, 2010. 

[14] Cardoso, A., Santos, S., Santos, A., Simulation Platform 

for Wireless Sensor Networks Based on the TrueTime 

Toolbox, In Industrial Electronics IEEE International 

conference, pp 2115-2120, 2009. 

 ّا ًَیظ سیز

                                                 
1 Ad hoc 
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3 Unlicensed National Information Infrastructure 
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5 Syclostationary 
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8 Signal to Noise Ratio (SNR) 
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10 Multi Taper Method 
11 Probability of False Alarm (Pf) 
12 Real Time 
13 Cluster Head (CH) 
14 Probability of Detection (Pd) 
15 Matlab 
16 Ordinary Node (ON) 
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