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 کاربرد شبکة عصبي هاپفيلد

 براي اکتساب سريع فاز کد گسترده کننده

 ف گستردهيط ي مخابراتدر سيستم

 
 

 حسن آقايي نيا               وحيد فروتن

 گروه مخابراتاستاديار     ترده                         طيف گس آزمايشگاه تحقيقاتي مخابرات             

   تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکدة برق     تهران، انشگاه صنعتي اميرکبيرد، دانشکدة برق         

   forutan@aut.ac.ir             aghaeini@aut.ac.ir       
 

 چکيده

اي عصبي مصنوعي و نيز کاربرد آنها مورد تحقيق و توسعه بسياري چه از ديدگاه                  در سال هاي اخير حوزة شبکه ه       
ه با يکي از    هدف مقالة حاضر ارائه روشي جديد مبتني بر تلفيق اين حوز            . نظري و چه از ديد عملي قرار گرفته است          

ور تحقق فرايند اکتساب فاز      و به منظ   ف گسترده يستم ط ي س ترين سيستم هاي مخابراتي امروزي يعني      ترين و پرکاربرد   مهم
 سريع و مطمئن است که اين امر با توجه به توانايي شبکة عصبي                  يکد گسترده کننده در گيرندة اين سيستم به صورت          

قابليت روش معرفي شده در متن حاضر براي همزمان سازي            . هاپفيلد در شناسايي و تخصيص الگو صورت مي پذيرد          
 . حـضور نـويز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج شبيه سازي ارائه مي گردد دررستنده و گيرنده سيستم مذکورف

 .شبکه عصبي هاپفيلد، اکتساب فاز کد، طيف گسترده سيستم: واژه هاي کليدي

 مقدمه-۱

در استخراج  ، ١طيف گسترده به روش دنبالة مستقيم       مخابراتي   تحقق همزماني کد گسترده کننده در گيرندة سيستم           
اب فاز کد گسترده    اکتس،  مهم ترين نقش را ايفا مي کند که اصطالحاً به اين فرايند            ،ت مدوله شده با اين کد     العاـصحيح اط 

 کد گسترده کننده ارسال شده از فرستنده و نسخة توليد شدة             همزمان نمودن  ، منظور از اکتساب فاز   . گردد کننده اطالق مي  
 نقطة شروع مجزا در نظر       Nمي توان   ، N) پريود(ننده با طول    براي يک کد گسترده ک     . اين کد در گيرندة سيستم است      

يم رس  از کد اصلي مييبه نسخة شيفت يافته ا،  و ادامه دادن به اندازه طول کد     گرفت که با شروع از هر کـدام از اين نقاط         
 ،Nرده کننده به طول      گست کدبنابراين هر .  مي شود  فاز کد گسترده کننده گفته    ، ن نسخه ها  يکه اصطالحاً به هر کدام از ا       

فرايند اکتساب فاز کد در گيرنده را مي توان يک مسئلة تخصيص الگو به حساب                ، از اين ديدگاه  .  فاز مجزا دارد   N قاً  يدق
 .آورد و هدف اين متن ارائه روشي جديد براي حل اين مسئله با استفاده از شبکة عصبي هاپفيلد است

                                                 
-١ Direct Sequence 
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کد گسترده کنندة   ،  وجود تاخير زماني نامعلوم ميان فرستنده و گيرنده          در سيستم هاي عملي طيف گسترده به دليل         
اساس کار روش هاي مرسوم براي اکتساب فاز        .  به هر کدام از فاز هاي ممکن کد تعلق داشته باشد            شده مي تواند   دريافت

به اين ترتيب که    ،  است  ميان سيگنال دريافت شده و کد توليد شده در گيرنده           ١محاسبة تابع همبستگي  ، کد گسترده کننده  
کد توليد شده را نسبت به سيگنال دريافتي شيفت داده و خروجي             ، گيرنده به طور پيوسته و يا بر طبق يک الگوي معين           

که (گيرد و اين کار تا زماني که در خروجي شباهت گير يک مقدار بيشينه مشاهده شود                      را تحت نظر مي    ٢شباهت گير 
اطالعات ، وقتي همزماني کد صورت پذيرفت    . ادامه مي يابد  ) افتي با کد توليد شده است     معادل همزمان شدن سيگنال دري    

 .مدوله شده با کد گسترده کننده قابل اسخراج است

جستجوي موازي و يا    ، ٣فرايند اکتساب فاز طبق روش هاي متنوعي نظير جستجوي سريال          ، بر حسب ساختار گيرنده   
صورت ، ده سازي قرار گرفته اند     مگي آنها به طور کامل مورد مطالعه و نيز پيا              که امروزه ه    ٤استفاده از فيلتر منطبق    

جستجوي سريال کمترين حجم سخت افزار و در عوض بيشترين مقدار متوسط زمان             ، در ميان اين روش ها    ]. ۱[پذيرد مي
اکتساب فاز است و    روش جستجوي موازي سريع ترين شيوة        . داراست) نشان مي دهيم    Tsکه آنرا با    (اکتساب فاز را    

ب دو روش مذکور و پيدايش روش       اين موضوع منجر به ترکي    ، دهد م سخت افزار را به خود اختصاص مي       بيشترين حج 
پاسخ ضربة فيلتر منطبق بر يک فاز دلخواه از کد          . موازي گرديده است که از مزاياي هر دو روش فوق بهره مي برد             -سري

ين روش و تا    از معايب ا  . بور فاز مذکور از فيلتر خروجي فيلتر بيشينه مي گردد           تطبيق يافته است و با ع      ، گسترده کننده 
حجم سخت افزار مورد نياز براي پـياده         ، موازي اين است که با افزايش طول کد گسترده کننده            -حدودي روش سري  

 .سازي اين روش ها از نـظـر عملي محدود کننده مي گردد

اي عصبي مصنوعي مورد بررسي و        اکتساب فاز کد با استفاده از شبکه ه          پياده سازي فرايند     ، در برخي مقاالت   
اکتساب سريع کد با استفاده     "شيوه اي به نام     ] ۴[به عنوان مثال در مرجع      ]. ۳-۶[ايي بر اساس آن بيان شده است        ه روش

گسترده کننده  پيشنهاد شده است که بر اساس آموزش شبکه عصبي بر طبق تمامي فاز هاي ممکن کد                    "٥از شبکه عصبي  
البته محدوديت اساسي اين روش در اين        . استوار و داراي عملکردي سريع همراه با احتمال آشکارسازي مناسبي است             

شيوة ديگري بر   ] ۳[در اين راستا در مرجع      . است که فقط براي حاالتي که طول کد کوتاه فرض شود قابل اعمال است               
عرفي و نشان داده شده که داراي عملکرد مناسب تري براي کد هاي با طول                مبناي استفاده از شبکه هاي عصبي چنداليه م       

 است پس از نمونه برداري      N) پريود(در اين روش سيگنال دريافت شده که شامل کد گسترده کننده با طول                . زياد است 
پس خروجي  که به عنوان يک مبدل سري به موازي عمل مي کند و س            ) M<N(شود    تايي مي  Mوارد يک شيفت رجيستر     

اين شبکه عصبي به نحوي آموزش داده شده است که پاسخ آن فقط             . شيفت رجيستر وارد شبکه عصبي چنداليه مي گردد       
 0 و به ازاي ساير ورودي ها برابر         1از شبکه برابر    ) چيپ از کد گسترده کننده     M( تايي معين    Mبه ازاي عبور يک رشتة      

همزماني کد به نحوي قابل قبول صورت       ،  تايي مذکور از شبکه    Mور رشتة   اين موضوع باعث مي شود تا هنگام عب       . باشد
 .پذيرد

 تايي که از کد      Mواحد قادر به شناسايي چند الگوي         افت که بر اساس آن گيرنده در آنِ        حال اگر بتوان شيوه اي ي      
عين حال مطمئن تر محقَق     در اين صورت فرايند اکتساب فاز بسيار سريع تر و در             ، گسترده کننده انتخاب شده اند باشد     

                                                 
-١ Autocorrelation Function 
-٢ Correlator 
-٣ Serial Search 
-۴ Matched filter 
-۵ Rapid Acquisition using Neural networks(RANN) 
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خواهد شد و اين موضوع هدف اصلي مقالة حاضر است تا روشي جديد که در عين حال در برگيرندة مسائل مربوط به                         
 .ارائه نمايد، طراحي چنين سيستمي باشد

ه الصبي هاپفيلد در حد نياز اين مق      بکة ع ست؛ در بخش دوم اصول و ساختار ش        رئوس مطالب اين متن به شرح زير ا        
بخش سوم به شرح نحوة عملکرد و ساختار روش اکتساب فاز معرفي شده در اين مقاله مي پردازد و در                       ، گردد بيان مي 

 .نهايت در بخش چهارم نتايج شبيه سازي سيستم مذکور ارائه مي گردد

  اصول عملکرد شبکة عصبي هاپفيلد-۲

ست که شامل مجموعه اي از نورون ها به همراه            شبکة عصبي هاپفيلد از خانوادة شبکه هاي عصبي داراي فيدبک ا            
تعداد . ساختار کلي اين شبکه را نشان مي دهد         ۱ شکل. مربوط به هر کدام از اين نورون هاست        ) حافظه(عناصر تأخير   

خروجي هر نورون از طريق يک عـنصر تـأخير به ورودي هـمة نـورون ها              ، حلقه هاي فيدبک برابر تعداد نورون هاست      
 .بـاز مي گردد) ـودشبه جز خ(

 :ام توسط رابطة زير بيان مي شود j خروجي نورون ۱در شکل 

1,
( ) ( ( 1)) (1)                        

N

j ji i
i i j

x n w x nϕ
= ≠

= −∑ 

تبديل شبکه از حالت استاتيک به       ،  اصلي حافظه  ظيفةو. است)  متقارن signumتابع( يک تابع غيرخطي     ϕ(.)که در آن  
جزئيات تحليل اين   ]. ۲[ة عصبي هاپفيلد از خود رفتار ديناميک غيرخطي بروز مي دهد          حالت ديناميک است؛ بنابراين شبک    

 .شبکه فراتر از موضوع اين متن است و در اينجا تنها توضيح مختصري ارائه مي شود

1

2 Z -1

3

Neurons
Unit-delay
operations

w21

w22

w11

w12
Z -1

Z-1

w31

w33

 
  نورون M = 3 با   ساختار کلي يک شبکة هاپفيلد-۱ شکل

تابع انرژي شبکه است که     ، )شبکه هاي چنداليه و يا داراي فيدبک      (ع شبکه هاي عصبي      ميان همة انوا   مفهوم مشترک 
 نشان مي دهيم و بيانگر عملکرد شبکه از ديدگاه اختالف بين پاسخي است که از شبکه انتظار داريم و پاسخي                      Eآن را با    

امر طي  متر هاي شبکه تعيين گردند که اين        نقاط مينيموم اين تابع بايد بر حسب پارا       . که شبکه در اختيارمان قرار مي دهد      
          .  پذيرد مرحلة آموزش شبکه صورت مي

بنابراين شبکة  ، ]۲[ است که به صورت يکنوا با زمان کاهش پيدا مي کند               تابعي) E(تابع انرژي شبکه عصبي هاپفيلد      
با داشتن تابع   (راي شبکه هاپفيلد گسسته      ب. هـاپفيلد با وجود داشتن فـيـدبـک در ساختار خـود نـاپـايدار نمي گردد             

signumي که دارا) متقارن Mنورون است  ،Eبه صورت زير قابل بيان است : 

1 1

1
( ) ( ) ( )                      (2)

2

M M

ji i ji j
E n w x n x n i j

= =
= − ∑ ∑ ≠ 
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همچنين ،  wij= 0داريم   i=jمتصل مي کند و به ازاي           jرا به نورون      i مقدار وزني است که نورون        wijکه در آن    
( ) 1jx n = تابع انرژي  . تعداد کل نورون هاي شبکه است       Nو  ) زمان گسسته ( n ام در زمان      j بيانگر حالت نورون      ±

 . داراي نقاط مينيموم و ماکسيموم است ) xi(برحسب متغير هاي حالت شبکه  )E(شبکه 

" هي متناسب با محتواي حافظه    حافظة قابل آدرس د   "استفاده از آن به عنوان      ، از مهم ترين کاربردهاي شبکة عصبي هاپفيلد      
در اين کاربرد نقاط ثابتي که تابع انرژي شبکه در آنها مينيموم است و مربوط به الگوهايي                     . است CAM١يا به اختصار    

را دانسته فرض مي کنيم و هدف ما تعيين          ) به حافظة شبکه سپرده شده اند     (هستند  که از قبل در شبکه ذخيره شده اند            
 اين است که وقتي هر کدام از الگوهايي که           CAMدر واقع وظيفة اصلي     .  هر نورون در شبکه است     وزن هاي مربوط به   

بتواند الگوي صحيح مربوط به     ، قبالً به شبکه شناسانده شده و حاال در اثر نويز تغيير کرده است به شبکه اعمال مي گردد                  
 .آن را بازيافت نمايد

 ؛]۲[بايد الگوريتم زير اجرا گردد،  بکار رودCAMبه صورت براي اينکه يک شبکة عصبي هاپفيلد بتواند 

,الگوهايي که بايد توسط شبکه قابل شناسايي باشند را به صورت             ,...,1 2 Kp p p           در نظر مي گيريم که در آن هرip 
 گردند؛ ل وزن هاي شبکه از رابطة زير محاسبه مياح.  ُبعدي استMيک الگوي 

, ,
1

1
   

                                   (3)
0,                   

K

k j k i
kji

p p j i
w M

j i
=

≠∑
=

=






 

اين مرحله را اصطالحاً فاز يادگيري و يا فاز ذخيره          . شوند يرفته م ثابت در نظر گ   ، پس از آنکه اين وزن ها بدست آمدند       
,  بيانگر نسخة نويزي مربوط به يکي از الگوهاي            pprobeپس از آن فرض مي کنيم       . نامند مي ,...,1 2 Kp p p  اشد که    ب

 شود؛ طبق روند زير آغاز مي CAMحال الگوريتم . رددگ به شبکه اعمال مي

را  x(n)سپس بردار حالت    .  است n = 0 ام در زمان     jحالت نورون    xj(0) که در آن     xj(0) = pj,probeقرار مي دهيم    
 مي کنيم؛ بطور تصادفي و بر طبق رابطة زير تجديد

1
( 1) sgn ,   1, 2,...,       (4)( )

M

j ji ii
x n j Mw x n

=
+ = =∑ 

  

حالت  xfixed.  نشان مي دهيم   xfixed ديگر تغيير نکند ادامه مي دهيم و اين مقدار نهايي را با                xکار را تا زماني که      و اين   
fixed=y مي ناميم بصورتy  بوده و پاسخ خروجي شبکه که آنراپايدار شبکه xبدست مي آيد . 

طور   که به  )K (در شبکه ره  ي قابل ذخ  يتعداد کل الگوها  ، دليهاپف يک شبکه عصب  ي ينورون برا  Mبا در نظر گرفتن     
ک ي که   ييگر تعداد الگوها  يبه عبارت د  ]. ۲[ انتخاب گردد  ي تواند هر مقدار دلخواه    ينم، آميز قابل بازيابي باشند    موفقيت

شبکه   ٢رهيت ذخ يظرفن تعداد را اصطالحاً     يا. محدود است ، دي نما يابيره و باز  ي تواند ذخ  ينورون م  Mلد با   يشبکه هاپف 
 Mظرفيت ذخيره يک شبکه هاپفيلد که داراي         دست آوردن    درباره ب  يبحث نسبتاً مفصل  ، ]۲[در مرجع   . هاپفيلد مي نامند  

 تواند تعداد کل    يم، نورون Mلد با   يک شبکه هاپف  ي ؛ که در اينجا فقط به نتيجة آن اشاره مي شود          رده شده آو، نورون است 
Kکه مقدار دي نمايابيز بازيت آميه طور موفقره و بي متفاوت را ذخي الگو K  دي آير بدست مياز رابطه ز: 

           
2

(5)
e

MK
log M

= 

، تا بدينجا مقدماتي را که براي تشريح نحوة عملکرد فرايند اکتساب فاز کد گسترده کننده که در اين متن معرفي مي شود                       
 . ين روش خواهيم پرداختدر بخش بعد به  شرح جزئيات مربوط به ا، بيان نموديم

                                                 
-١ Content-Addressable Memory 
-٢ Storage Capacity 
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 تشريح روش ارائه شده براي اکتساب فاز کد -۳

الگوهاي ذخيره شده  و نيز      ، CAMدر کاربرد شبکة عصبي هاپفيلد به عنوان        ،  همانطور که در بخش قبل اشاره گرديد      
طيف گسترده به روش     را به خود مي گيرند و اين موضوع با توجه به اينکه در سيستم                1–يا   1پاسخ شبکه فقط دو مقدار      

شبکة هاپفيلد را به گزينة مناسبي      ،  را داراست  1±کد گسترده کننده نيز در هر چيپ يکي از دو مقدار            ) DS(دنبالة مستقيم   
 .تبديل مي کند، براي منظور اکتساب فاز کد به روشي که در ادامه بيان مي شود

در نظر گرفته و     BPSKرا  ) ن در کد گسترده کننده     پيش از ضرب شد   ( در اين متن نوع مدوالسيون سيگنال اطالعات          
  به صورت بيان مي کنيم؛١سيگنال دريافت شده را در حالت باندپايه

                                               ( ) ( ) ( ) ( ) (6)r t d t c t n t= × + 

. است AWGNز  ي نو نشان دهنده  n(t)و   کنندة   بيانگر سيگنال اطالعات و کد گسترده       به ترتيب  c(t)و   d(t)که در آن    
d(t)  وc(t) به صورت زير قابل بيان هستند؛ 

( ) ( )                       (7)dk
k d

d t d t kT
∞

=−∞
= −∑ ∏ 

( ) ( )                      (8)n c
m c

c t c t mT
∞

=−∞
= −∑ ∏ 

، سمبول هاي اطالعات dk = ±1که
d
و  ∏

c
 Tc و Tdنيز نشان دهندة پالس هاي مستطيلي با دامنة يک و با طول به ترتيب  ∏

1ncهمچنين. هستند Td = N×Tc و طبق رابطة   = ,...,0,1به ازاي  ± 1n N=  در هر چيپ توسط کد گسترده کننده        −
 پردازش  برداري شده و سپس اين نمونه ها براي          ثانيه نمونه  Tcدر گـيرنده سيـگنال دريـافت شده هر        . تعيين مي گردد  

 .گردند توسط شبکه عصبي ذخيره مي

که هر  ( گسترده کننده    کد فاز ممکن  N اني اين است که از م     N به طول    ز کد گسترده کننده   وش براي اکتساب فا   يک ر 
,به عنوان الگوهاي و  شده انتخابM = Nک به طول ي متفاوت هر  فازK، )است N طول   يکدام دارا  ,...,1 2 Kp p p در 

مقدار مناسب براي   ). ستنده و گيرنده قابل انجام است     برة سيگنال بين فر   که اين کار پيش از آغاز مخا      ( شبکه ذخيره گردند  
K    اولين  ،  پس از دريافت سيگنال در گيرنده      .بدست مي آيد  ) ۴( از رابطهN          نمونه از آن به عنوان ورودي به شبکة آموزش

ک الگو  ي گر حاصل مقايسة   ا سپس پاسخ شبکه با همة الگوهاي ذخيره شده در آن مقايسه گرديده و            ، داده شده اعمال شود   
 ي م  به عنوان فاز صحيح کد انتخاب       شترين شباهت را با پاسخ شبکه داشته و         بي آن الگو ،  فراتر رود  يني مع ٢از حد آستانة  

 بيش از يک سهي حاصل مقا در اين مرحله در صورتي که.  نحوة انتخاب مقدار اين آستانه در بخش بعد بيان مي شود   .گردد
چند چيپ شيفت   ا  يک  ينمونه که به اندازة      Nو يا همان    (نمونة بعدي    Nگيرنده  ، ن شده عبور کند   ييتعستانه  از حد آ  الگو  

نمايد و سپس کد متناظر با فاز به          کرار مي را به شبکه اعمال کرده و عمل فوق را تا حصول نتيجة مناسب ت               ) داده شده 
حدوديت اساسي اين روش در اين است که براي کد          م. دست آمده توسط مولد کد گسترده کننده درگيرنده توليد مي شود          

به طور قابل   ) که در اين حالت برابر طول کد است        (تعداد نورون هاي شبکه عصبي      ، زياد) پريود(گسترده کننده با طول     
مالحظه اي افزايش مي يابد و اين موضوع از ديدگاه پياده سازي شبکة عصبي و نيز زمان الزم براي تشخيص فاز صحيح                        

نمونة اعمال شده به شبکه طوري باشد که بخشي از آن            Nاز طرف ديگر اگر     .  به عاملي محدود کننده تبديل مي شود       ،کد
باشد که لزوماً اين دو سمبول        ) dk+1(و بخش ديگر متعلق به سمبول ديگري           ) dk(متعلق به يک سمبول اطالعات        

شباهتي به هيچ يک از الگوهاي ذخيره شده در شبکه           ) صرفنظر از نويز  (نمونه   Nدر اين صورت اين     ، عالمت نيستند  هم
                                                 

-١ Baseband 
-٢ Threshold 
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عصبي نداشته و بنابراين شبکه در اين حالت پاسخ نادرستي خواهد داد که اين موضوع نيز به نـوبة خود زمان اکتـساب                        
فتن نظير آموزش شبکه عصبي با در نظر گر       (اگرچه مي توان با در نظر گرفتن تمهيداتي         . فـاز صحيح را افـزايش مي دهد     

تأثير عامل اخير را بر     ) مسئله تغيير عالمت سمبول هاي اطالعات که البته منجر به افزايش تعداد الگوهاي شبکه مي شود                 
مسئله افزايش نورون هاي شبکه با افزايش طول کد همچنان به            اما، عملکرد شبکه عصبي حذف کرد و يا به حداقل رساند         

 .ي مي ماندعنوان عاملي محدود کننده به قوت خود باق

در اين متن روش جامع تري براي اکتساب فاز کد که قابل اعمال در مورد همة کدها صرفنظر                   ، با توجه به موارد فوق    
اين بار ابتدا کد گسترده کننده كه به        ، با در نظر گرفتن مجدد شيوة بيان شده در حالت قبل          . ارائه مي کنيم  ، از طول آنهاست  

تقسيم شده و   )   M )M << N رشته هاي کوتاه تري هر کدام به طول          چيپ است به  N  به طول    1±صورت يك رشته از     
تا از اين رشته ها از موقعيت هاي مختلف در کد انتخاب و به عنوان الگو به شبکة عصبي معرفي مي گردند      Kسپس تعداد   

 عنوان ورودي به شبكه اعمال مي       نمونه از سيگنال دريافت شده در گيرنده، به        Mو پس از مرحله يادگيري شبكه نيز اولين         
 به محدوديت هايي که از ديدگاه پياده سازي گيرنده Kو  M انتخاب مقادير مناسب براي ،)۴( با در نظر گرفتن رابطه .گردد

از   ،M به عنوان مثال انتخاب مقادير بزرگتر براي      . وابسته است ز  ين، و نيز سرعت انجام فرايند اکتساب فاز مطرح مي گردد         
گردد اما از طرف ديگر وقتي به مرحله مقايسه پاسخ شبکه عصبي با               قوع محتمل تر همزماني کد منجر مي      طرف به و  يک  

عمل مقايسه بايد با تعداد بيشتري از الگوها انجام پذيرد و اين خود به زمان                 ، همة الگوهاي ذخيره شده در آن مي رسيم        
 در  . رد فوق مصالحه اي صورت گيرد     ده بر اساس اين روش بين موا      ي گيرن  ازاين رو بايد در طراح     .بيشتري نيازمند است  

بهتر است رشته هاي    ) در نظر گرفته شده   ] ۳[مانند آنچه كه در مرجع      (حالتي كه طول كد گسترده كننده بسيار بزرگ است          
نماييم كه داراي    طوري انتخاب    )خواهيم به عنوان الگو براي ذخيره در شبكه عصبي در نظر بگيريم            كه مي ( را   Mبه طول   

شيوه ] ۳[در مرجع   . كننده باشند  چيپي قابل انتخاب از كد گسترده      M نسبت به ساير رشته هاي        ١بيشترين فاصله همينگ  
 . اي براي رسيدن به اين منظور بيان شده است

ن حالت  از آنجايي كه تعداد نمونه هاي سيگنال دريافت شده كه به عنوان ورودي به شبكه اعمال مي شوند، در اي                        
نمونه را به عنوان ورودي شبكه در نظر مي گيريم، احتمال تغيير عالمت سمبول هاي      Nبسيار كمتر از حالتي است كه تمام        

 با توضيحاتي که پيشتر دراين باره       گردد و  سيگنال دريافت شده بسيار كمتر مي     چيپي از    Mاطالعات در طول يك رشته      
 . ست اين خود مزيت ديگر اين روش ا،بيان شد

در نان  يب اطم يش ضر ي افزا ي برا . ساختار گيرنده اي را كه بر اساس روش مذكور عمل مي نمايد نشان ميدهد               ۲شكل  
 رندهي گ  در مولد کد له  يکد بدست آمده به وس    ان  ي م ي تابع همبستگ   توان يم،  کند ي که از روش مذکور استفاده م      يده ا رنيگ

سه يمقا Vthمقدار   و حاصل را با      )۲ کننده و انتگرال گير در شکل        بخش ضرب  ( را محاسبه کرده   افت شده يگنال در يو س 
 آشکار خواهد   ن مرحله يدر ا ،  رخ داده باشد   ييترده کننده در مرحله قبل خطا     يح فاز کد گس   چنانچه در اکتساب صح   . نمود
 . شد

                                                 
-١ Hamming Distance 
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 .ساختار گيرنده بر اساس روش ارائه شده در اين متن-۲شکل

  شبيه سازي  و نتايج-۴

شده در اين متن، كد گسترده كننده اي كه با استفاده از              به منظور شبيه سازي عملكرد فرايند اكتساب فاز كد پيشنهاد          
 مي گردد، در سيگنال اطالعات باينري كه از         ۲۱۲-۱=۴۰۹۵يك شيفت رجيستر دوازده تايي كه منجر به توليد كدي به طول             

 يها SNR يو به ازا   يگنال حاصل تحت تأثير نويز گاوس     دفي به دست آمده، ضرب شده و سي       يك منبع توليد اعداد تصا    
 . قرار گرفت -dB ۱۰  تا۳ ر ازيمتغ

براي برآورد عملكرد گيرنده اي كه بر اساس روش ارائه شده در اين متن پياده سازي شده است، معيارهايي نظير                          
و نيز متوسط زمان الزم براي       ) Pfa(طا در آشكارسازي فاز كد       ، احتمال بروز خ    )Pd(احتمال اكتساب صحيح فاز كد       

 و از طريق شبيه سازي به       ظور هستند، در نظر گرفته    كه از جمله معيارهاي رايج براي اين من       ) Ts(اكتساب فاز صحيح كد     
 يروش ها با  ن روش   ي ا سهيبه منظور مقا   . نشان داده شده اند    ٥ تا   ٣ يدر شکل ها   يساز هيج شب ينتا.  آورده شدند  دست

ط ي شرا يبه ازا ( لتر منطبق يف  از  که ي عملکرد روش مذکور به همراه روش      يمنحن ، در هر نمودار   ع فاز کد  يگر اکتساب سر  يد
 يبرا، )٤( که با توجه به رابطه       در نظر گرفته شد    ٢٠٠ برابر يه ساز يدر شب  M مقدار. رسم شده است  ، بهره مي برد  ) کساني

K مختلف  يت ها ي موقع رشته از  ٢٠ تعداد   ، در مرحلة يادگيري شبکه    گريبه عبارت د  . ديآ ي بدست م  ٢٠ برابر با    يمقدار 
انتخاب  .ذخيره گرديده اند   ي عصب  شبکه  به عنوان الگو در     انتخاب و  ،يپچ ٢٠٠ک به طول    ي هر    و  کد گسترده کننده   در

 Pfaز کاهش   ي و ن  )Pd(ح فاز کد    يح ص يش احتمال آشکارساز  يدگاه افزا يبه عملکرد بهتر شبکه از د      M يمقدار بزرگتر برا  
 شده به    اعمال يتخصيص الگوي صحيح به ورود     ي برا يشتري اطالعات ب  ،ي عصب ن حالت شبکه  ي چرا که در ا     انجامد يم

گوهاي  به يکي از ال    ، سيگنال ورودي اعـمال شده    به شکلي ديگر اين بار احتمال تعلق داشتن       ، آن در اختيار خواهد داشت    
به همين نحو بهبود يابد اما       ) Ts(به نظر مي آيد که به داليل فوق زمان اکتساب فاز کد                 . يابد افزايش مي      نيز شبکه

تعداد مقايسه هايي که بايد بين       ، K و   M اين است که با افزايش مقادير        در نظر گرفته شود   موضوعي که بايد در اين باره       
يابد و اين به افزايش زمان اکتساب فاز          فزايش مي  در آن صورت پذيرد نيز ا       گوهاي ذخيره شده  ـپاسخ شبکة عصبي با ال    

در نمودارهاي ترسيم شده در     . البته اين مسئله به شرط ِاعمال محاسبات موازي در گيرنده قابل رفع است             . منجر مي شود  
وبي  نسبت به روش رايج استفاده از فيلتر منطبق به خ           Ts و   Pd ،Pfa بهبود قابل مالحظه اي در مقادير         ٥ تا   ٣شکل هاي   

 .مي گرددمشاهده 

 از الگوهاي ذخيره شده در       کي با هر    يسه پاسخ شبکه عصب   يجة مقا ياست که نت   ي انتخاب مقدار آستانه ا    ،گريموضوع د 
ح کد  ي به فاز صح    اعمال شده به آن    ي ورود صيت شبکه در تخص   ي موفق ي آن حد به معن    در صورت بزرگتر بودن از    ، شبکه
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هفتاد تا هشتاد درصد مقدار       با  چنانچه مقدار آستانه را برابر     ، صورت گرفته  يه ساز يشببر اساس   .  خواهد بود  گسترده کننده 
M  صحيح ،  نشان داده شده اند    ۳پاسخ شبکه عصبي با مقادير احتمالي که در نمودار شکل           ن صورت   يدر ا ، مييانتخاب نما

             .  به دست مي آيد۱۵۰  بامقدار آستانه اي برابر، در شبيه سازي M  = ۲۰۰ با در نظر گرفتن .خواهد بود

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

ن و ياول، ف گستردهيستم طيرنده س يند اکتساب فاز کد گسترده کننده در گ       يع فرا ين حال سر  يز و در ع   يت آم يانجام موفق   
ساب سريع فاز كد     در اين مقاله روش جديدي براي اكت         . استخراج صحيح اطالعات است      فرايند مرحله در ن  يتر مهم

تخصيص الگو   موسوم به    بر اساس قابليت شبكه عصبي هاپفيلد در حل مسئله         و   ف گسترده يم ط ستي در س  گسترده كننده 
ارائه گرديد و مزيت روش مذكور در مقايسه با ساير روش هاي مرسوم نظير به كار بردن فيلتر منطبق، از طريق نتايج شبيه                        

 نظير متوسط زمان الزم براي همزماني كد و نيز احتمال آشكارسازي صحيح كد با                    پارامترهايي. سازي نشان داده شد    
انتخاب صحيح تعداد الگوهاي معرفي شده به شبكه و نيز طول هر الگو، تا حد زيادي نسبت به ساير روش هاي پيشنهاد                        

اين موضوع  را مي توان به       . شده بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي كه در متن به آنها اشاره گرديد، قابل بهبود است                  
ه دليل توانايي منحصر به فرد شبكه عصبي هاپفيلد در تخصيص صحيح ورودي اعمال شده به آن، به يكي از الگوهاي ذخير

         .شده در شبكه دانست
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