


  

  
به عنوان اساسی ترین بخش رادیو هوشمند، ابزاریست که عالوه بر جلوگیري از ایجاد تداخل براي کاربران داراي مجوز، با ارزیابی طیف،  -چکیده 

ی تشخیص حفره هاي طیفی، بهره استفاده از منبع گرانقدر پهناي باند را نیز افزایش می دهد. با این حال، عملکرد آشکارسازي به دلیل مسایل
حوشدگی چند مسیره و مسایل مربوط به عدم اطمینان گیرنده، با مشکل مواجه می شود. لذا براي غلبه بر این مشکالت، همچون سایه افکنی، م

ه می توان از ارزیابی طیف همکارانه که با استفاده از چندگانگی فضایی، به عنوان یک راه حل موثر شناخته می شود، بهره برد که حال چنانچ
ه سیستم هاي چند آنتنی نیز مجهز باشند، افزون بر افزایش قابلیت اطمینان سیستم، گین آنالیز را بهبود و مشکل چند کاربران اولیه و ثانویه ب

رادیو مسیرگی را نیز به یک مزیت تبدیل می کند. در این مقاله، ارزیابی طیف همکارانه با استفاده از کدهاي بلوکی فضا زمان متعامد در سیستم 
کاربر اولیه و کاربران ثانویه به بیش از یک آنتن مجهز می باشند معرفی شده است. از روش هاي طبقه بندي نیز براي مقابله شناختگري که در آن 

  با اثر کاربران مخرب بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازي کامپیوتري عملکرد خوب روش پیشنهادي را نشان می دهند.
  SVDDاي بلوکی فضا زمان متعامد، روش طبقه بندي ارزیابی طیف همکارانه، کده - کلید واژه

 

 مقدمه -1

رشد سریع در مخابرات بیسیم منجر به نیاز فزاینده اي براي 
گسترش خدمات بیسیم جدید هم در بخش هاي مجاز و هم 
بخش هاي غیر مجاز طیف فرکانسی شده است. با این حال 

است اختصاص ثابت مطالعات اخیر نشان می دهد که سی
فرکانس، موجب استفاده ضعیف طیف می شود. رادیو شناختگر 
به عنوان یک راه حل موثر براي دستیابی به باندهاي فرکانسی که 
در لحظات متناوب حاصل می شوند و فضاي سفید یا حفره هاي 
طیفی نامیده می شوند، و در نتیجه افزایش کارایی فرکانسی، 

در شبکه هاي  CR1اساسی هر کاربر ظهور کرده است. وظیفه 
CR در صورتی که حاضر باشند، تشخیص کاربران داراي مجوز یا ،

کاربران اولیه و چنانچه حضور نداشته باشند، تشخیص باند قابل 
دسترسی است. این امر غالبا با آنالیز محیط فرکانس رادیویی، 
فرآیندي که آنالیز طیف نامیده می شود، نتیجه می شود. در 
عمل، فاکتورهاي زیادي نظیر محوشدگی چند مسیره، سایه 
افکنی و مشکل عدم اطمینان گیرنده، می تواند عملکرد 

 آشکارسازي آنالیز طیف را به مخاطره بیاندازد.
ایده اصلی ارزیابی همکارانه، بهبود عملکرد ارزیابی با بهره 

                                                        
1 Cognitive Radio(CR)  

توزیع شده  CRگیري از چندگانگی فضایی در مشاهدات کاربران 
ضایی است. گین همکاري قابل حصول می تواند توسط عوامل ف

زیادي نظیر سایه افکنی همبسته که مسئله انتخاب کاربر را 
ناشی می شود و یا بار اضافی ناشی از همکاري محدود شود. بار 
اضافی به هر زمان، تاخیر، انرژي و عملیات ارزیابی اضافه اي 

یابی طیف غیر اطالق می شود که در مقایسه با حالت ارز
همکارانه، به ارزیابی همکارانه اختصاص داده می شود. افزون بر 

و  CRموارد ذکر شده، از آنجایی که کانال هاي مابین کاربران 
گیرنده مرکزي، در معرض محوشدگی قرار دارند، نمی توان این 
کانال ها را که کانال کنترلی نامیده می شوند، عالی و بی عیب 

با توجه به حضور کاربران مخرب، بعضی طرفی  از ].1فرض کرد[
از داده هاي ارزیابی ممکن است اشتباه باشند. به عنوان مثال، 

در حال  PU2حتی زمانی که " همیشه آري"کاربران مخرب 
استفاده از باند نباشد، حضور آن را گزارش می کنند. این رفتار، 

نین منجر به افزایش احتمال هشدار اشتباه خواهد شد. همچ
حاضر باشد،  PUحتی زمانی که " همیشه خیر"کاربر مخرب 

عدم حضور آن را گزارش می کند که منجر به کاهش احتمال 
  آشکارسازي می شود.

تکنیک هاي چند آنتنی به طور متداول در مخابرات مورد 
استفاده قرار می گیرند و کارایی آن ها نیز از جنبه هاي مختلف 
                                                        
2 Primary User(PU) 

ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندي در سیستم هاي رادیو شناختگر با چند 
 آنتن
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مشخص شده است. در زمینه به اشتراك گذاري پویا فرکانس، 
کاربر ثانویه داراي چند آنتن می تواند هم براي یک ارسال 
مطمئن سیگنال و هم ارزیابی طیف مورد استفاده قرار گیرد. به 

ها با استفاده  CRعبارتی، استفاده از تکنیک هاي چند آنتنی در 
روش هاي ممکن براي از مشاهدات در دسترس فضایی، یکی از 

  ].2ارزیابی طیف به شمار می آید[
 بنابراین در این مقاله، جهت دستیابی به چندگانگی همکارانه

در یک ساختار همکارانه با  3زمان متعامد- از کدهاي بلوکی فضا
کمک رله استفاده شده است. چندگانگی ارسال با بهره گیري از 

حاصل می شود.  بیش از یک آنتن در سمت فرستنده و گیرنده
 SVDD4اثر تخریبی کاربر مخرب نیز با کمک روش طبقه بندي 

یکی از انواع روشهاي طبقه بندي  SVDDروش  حذف می شود.
با قرار دادن داده هاي  5SVMتک کالسه است که بر مبناي 

هدف درون یک ابرکره تالش می کند مرزي در اطراف این داده 
 SVDDرز تصمیم گیري م SVM]. مشابه روش 3ها ایجاد کند[

 6توسط تعدادي از داده هاي هدف تحت عنوان بردارهاي پشتیبان
و نحوه  2در ادامه مدل سیستم در بخش  توصیف می شود.

مورد بررسی قرار می  3ارزیابی طیف با این روش در بخش 
به جمع  5به نمایش نتایج شبیه سازي و بخش  4گیرند. بخش 

  بندي و نتیجه گیري می پردازد.

  مدل سیستم -2
نمایش داده شده است مدل  1همانگونه که در شکل 

سیستم از یک کاربر اولیه، یک شبکه رله و یک کنترلر شناختگر 
که وظیفه تصمیم گیري را بر عهده دارد تشکیل شده است. 

رایلی در  7لینک هاي موجود در این مدل داراي محو شوندگی
رله از روش تقویت  نظر گرفته شده اند. رله هاي موجود در شبکه

استفاده می کنند. ضرایب محو شوندگی مابین کاربر  8و ارسال
)، کاربر اولیه و هرکدام از رله هاي dاولیه و کنترلر شناختگر(

موجود در شبکه رله و همچنین بین هرکدام از رله ها و کنترلر 
ℎشناختگر به ترتیب با  , ،ℎ ℎو  , نمایش داده شده اند.  ,

فرض شده است که این ضرایب متقابال مستقل می باشند. نویز 
موجود در شبکه نیز نویز سفید گوسی با میانگین صفر و واریانس 

푁 .در نظر گرفته شده است  

                                                        
3 Orthogonal Space Time Block Coding(OSTBC) 
4 Support Vector Data Description 
5 Support Vector Machine 
6 Support Vectors 
7 Fading 
8 Amplify & Forward 

نمایی فرض - در این سیستم، یک مدل اتالف مسیر کاهشی
، فاصله کاربر اولیه از مرکز dشده است که با در نظر گرفتن 

Ωتصمیم گیري،  ∝ 푑  توان متوسط کانال مسیر مستقیم می
باشد. بنابراین توان متوسط کانال ارتباطی کاربر اولیه و شبکه رله 

Ω = 휖 Ω  و توان متوسط کانال مابین شبکه رله و مرکز
Ωترکیب  = (1 − 휖) Ω  می باشد که در این روابط نماي
푎مسیر یعنی کاهش  = 휖، و ضریب مسیر، 4 = ، در نظر 0.3

گرفته شده اند؛ بدین معنی که شبکه رله نزدیک به کاربر اولیه 
می باشد. در حالی که کاربر اولیه و کنترلر شناختگر به دو آنتن 
مجهز می باشند، هرکدام از رله ها داراي یک آنتن براي دریافت 

  و ارسال می باشند.
ابی طیف در دو مرحله انجام می شود. در این سیستم، ارزی

مبتنی بر رله کانال ها را براي  CRدر مرحله اول تمامی کاربران 
سیگنال کاربر اولیه ارزیابی می کنند. در مرحله دوم این کاربران، 
سیگنال دریافتی را بدون انجام تصمیم گیري فردي سخت به 

یگنال هاي مرکز ترکیب ارسال می کنند. بنابراین در رابطه با س
دریافت شده توسط کنترلر شناختگر از طریق مسیر مستقیم و 

  امین رله می توان گفت:-푛همچنین 
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푧که  , ×
푧بردار سیگنال دریافتی توسط کنترلر و   سیگنال  ,

بیانگر حضور یا عدم حضور  Φامین رله، -푛دریافت شده توسط 
ℎکاربر اولیه،  , ×

ℎو   , ×
به ترتیب بردار ضرایب محو  

푠امین رله، -푛شوندگی مسیر مستقیم و مسیر کاربر اولیه تا  × 
푛بردار سیگنال ارسالی کاربر اولیه(در صورت وجود)، و  , ×

 
푛بردار نویز مسیر مستقیم و  گنال نویز سفید گوسی جمع سی ,

شونده مسیر مابین کاربر اولیه و هرکدام از رله ها می باشند. 
جهت جلوگیري از تداخل بین سیمبلی، ارتباط بین هر رله با 
کنترلر هوشمند از طریق کانال هاي متعامد صورت می گیرد. 
مرکز ترکیب نیز که مجهز به آشکارساز انرژي می باشد، انرژي 

فتی نهایی را با یک آستانه از پیش تعیین شده که سیگنال دریا
متعاقبا به سطح نویز وابسته است مقایسه و در مورد حضور یا 
عدم حضور کاربر اولیه تصمیم گیري می کند و نتیجه این 

  ].4نیز می رساند[ CRتصمیم گیري را به کاربران 



 OSTBCارزیابی طیف همکارانه ي امن با استفاده از  -3
  AFبکه رادیو شناختگر در ش SVDDو 

در این مقاله ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر رله هاي 
شناختگر و کدینگ بلوکی فضا زمان متعامد الموتی معرفی می 
شود. ایده این مقاله در استفاده از چندین رله است که سیگنال 
دریافتی از کاربر اولیه اي که داراي دو آنتن می باشد و از 

ي برقراري ارتباط استفاده می کند را تقویت و کدینگ الموتی برا
به کنترلر هوشمندي می فرستند که آن نیز داراي دو آنتن 
دریافتی می باشد. این کنترلر شناختگر چنانچه کاربري داراي 

آن را حذف  SVDDرفتار بدخواهانه باشد با استفاده از الگوریتم 
اد را با می کند و سپس اطالعات ارزیابی کاربران قابل اعتم

استفاده از آشکارساز انرژي با یک آستانه از پیش تعیین شده 
مقایسه می کند و در مورد حضور یا عدم حضور کاربر اولیه 
تصمیم گیري می کند. فرض شده است که در این فرآیند دو 

  مرحله اي اطالعات حالت کانال موجود و در دسترس است.
به  STBCزیرمجموعه کدهاي خطی  OSTBCکدهاي 

حساب می آیند که می توان آن ها را به صورت یک ماتریس کد 
داراي بخش هاي حقیقی و موهومی خطی توصیف کرد. نمایش 

) نشان 2را می توان با رابطه ( OSTBCریاضی عمومی کدهاي 
  داد:

)2 (                           
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퐵که  휖퐶 کوواریانس می باشند. مزیت  ماتریس هاي 퐴و  ×

ساده آن  9در آشکارسازي بیشترین شباهت OSTBCکدهاي 
푛و به بهره چندگانگی کامل با درجه  هاست × 푛  که푛  تعداد

تعداد آنتن هاي فرستنده را مشخص می  푛آنتن هاي گیرنده و 
کدهاي کند، دست می یابند. براي فرستنده داراي دو آنتن، 

OSTBC  یکی از بهترین روش هاي بهبود عملکرد کلی سیستم
بیسیم و همچنین نرخ داده در نظر گرفته می شوند. علت متعامد 

  آن هاست: 10بودن این کدها در خاصیت یکین

)3(                                                 
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ماتریس همانی،  퐼امین سیمبل ماتریس داده، -푠 ،푖در این رابطه 
푋  ماتریس هرمتین ماتریس푋  و푖  نیز تعداد سیمبل ها می

باشد. این خاصیت تعامد موجب ساده شدن ساختار گیرنده و 
  کاهش پردازش آن می شود.

] معرفی شده است 5الموتی که توسط الموتی[ STBCکد 
براي دستیابی به چندگانگی فضایی با  STBCساده ترین تکنیک 

استفاده از دو آنتن ارسالی است که بدون از دست دادن نرخ داده 
) دست می یابد. ماتریس 1به بیشترین بهره چندگانگی(یعنی 

  ) می توان مشاهده کرد:4کدینگ آن را در رابطه (

)4(                                                   
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) و استفاده کاربر اولیه از 1بنابراین با در نظر گرفتن رابطه (
کد الموتی، سیگنال دریافتی از هر رله در مرکز تصمیم طبق 

                                                        
9 Maximum Likelihood 
10 Unitary 

 ]3: مدل سیستم استفاده شده براي ارزیابی طیف همکارانه با روش رله اي تقویت و ارسال[1شکل 



  رابطه زیر بدست می آید:
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α ) 6در این رابطه ضریب تقویت رله مربوطه است که رابطه (
푛عبارت معادل آن را نشان می دهد،  نیز بردار نویز موجود  ×

ℎدر مرکز ترکیب و  , ×
ام تا -푛بردار ضرایب کانال مسیر رله  

  مرکز ترکیب می باشد.
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 푧توان سیگنال ارسالی از کاربر اولیه و  푧که در این رابطه، 
  توان مجاز ارسالی رله مربوطه را نشان می دهد.

با توجه به وجود دو فرضیه در مورد حضور یا عدم حضور 
کاربر اولیه، می توان در مورد سیگنال دریافت شده در مرکز 

  بیان کرد:ترکیب رابطه زیر را 

)7                                      (푧 , = 푛																				 ∶ 퐻
ℎ푠 + 푛										 ∶ 퐻                                     

لذا با عبور این سیگنال دریافتی از آشکارساز انرژي، آمارگان 
بدست می آید که داراي تابع چگالی احتمال زیر می  푍تست 
  باشد:

)8        (푓 (푧) =
( )
푧 푒 																																			 ∶ 퐻

푒 Ι ( 2훾푧) 										 ∶ 퐻
                                     

퐼تابع گاماي ناقص،  Γ(휐)در این رابطه  (. تابع بسل تغییر  (
휐نوع اول و  푢یافته مرتبه  = 푇퐵  است که푇  دوره زمانی دریافت
  پهناي باند شکل موج دریافتی می باشد. 퐵سیگنال و 

، سیگنال به نویز 2*2از طرفی با استفاده از کدینگ الموتی 
  ابتدا تا انتهاي مسیر براي یک رله از رابطه زیر بدست می آید:
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γکه  = )퐸  ،(توان ارسالی از کاربر اولیه푐 = 퐿/

(푛 퐾 log 푀) ،퐾 سیمبل هاي مختلط توزیع شده در فضا-
مرتبه مادوالسیون مورد استفاده را مشخص می کند و  푀زمان، 

퐿 .طول جریان داده ارسالی در بالك هاي کد شده می باشد 
بنابراین با توجه به عبور سیگنال هاي هر رله از کانال هاي 

امد، سیگنال هاي رسیده به کنترلر هوشمند نسخه هاي متع
در  MRC11مستقلی می باشند و امکان استفاده از ترکیب نرم 

مرکز ترکیب وجود دارد. در نتیجه سیگنال به نویز ابتدا تا انتهاي 
رله و با استفاده از کدینگ الموتی برابر  Nمسیر کلی براي تعداد 

  است با:

)10                    (                        
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rp n, سیگنال به نویز از کاربر اولیه تا رله푟  وn

drn , سیگنال به
تا مرکز ترکیب می باشد. همچنین براي روش  푟نویز از رله 
  نیز می توان گفت: SC12ترکیب نرم 
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سیگنال به نویز مسیر مستقیم را که نقش مهمی در ایجاد 
چندگانگی فضایی ایفا می کند نیز براي روش الموتی می توان به 

  صورت زیر بیان کرد:
)12  (                                  훾 = Ω 퐶∑ ∑ ℎ  

 SUبه  PUضریب محو شوندگی کانال مسیر مستقیم از  ℎکه 
  می باشد.

معیارهاي ارزیابی روش مورد استفاده، احتمال 
) به ترتیب با 푃) و احتمال هشدار اشتباه(푃آشکارسازي(

푃محاسبه احتماالت  (퐸 > 휆|퐻 푃و  ( (퐸 > 휆|퐻 بدست می  (
آستانه  휆انرژي دریافت شده از آشکارساز انرژي و  퐸آیند که 

آشکارسازي است که عموما با ثابت در نظر گرفتن احتمال هشدار 
  اشتباه بدست می آید و در نهایت به روابط زیر ختم می شوند:

)13 (                                                         푃 =
( , )

( )
  

)14 (                                        푃 = 푄 ( 2훾 .,√휆)  
                                                        
11 Maximum Ratio Combining 
12 Selection Combining 



훾در این رابطه  سیگنال به نویز مجموع مسیر مستقیم و  .
.)SC ،Γیا  MRCروش  , . 푄تابع گاماي ناقص باالیی و  ( (. , . ) 

  ].4می باشد[ Q-تابع عمومی شده مارکیوم
پس از دریافت اطالعات ارزیابی تمامی کاربران، چنانچه 
کاربري داراي رفتار بدخواهانه باشد، مرکز ترکیب با استفاده از 

آن را حذف و از مجموعه تصمیم گیري کنار می  SVDDروش 
  گذارد و سپس نتایج کاربران مورد اعتماد را ترکیب می کند. 

بعدي -pموزش در رابطه با این روش، چنانچه نمونه هاي آ
푥متعلق به یک کالس را  , 푖 = 1, … , 푛  در نظر بگیریم، ناحیه

퐞کالس را با ابرکره مینیمم داراي مرکز  = (푒 , 푒 ,… , 푒 و  (
در فضاي ویژگی داراي ابعاد بیشتر، تخمین می زنیم به  Rشعاع 

گونه اي که داده هاي مجزا درون این ناحیه قرار نگیرند. بنابراین 
  رتست از:مسئله عبا

)15 (                                        min ,퐞, 푅 + 퐶∑ 휁  
푠. 푡. ‖푔(푥 ) − 퐞‖ ≤ 푅 + 휉 , 푖 = 1,…푛																														

휁 ≥ 0, 푖 = 1,… , 푛																																																														
را به فضاي ویژگی با ابعاد  푥تابع نگاشتی است که  푔(푥)که 

휻باالتر می نگارد،  = (휉 ,… , 휁 بردار متغیر اسلک جهت  (
ثابتی است که مصالحه میان حجم ابرکره  퐶افزایش دقت روش و 

) 15معادل الگرانژي رابطه ( .13و برون هسته ها را تعیین می کند
هد به صورت زیر خوا 훾و  푎 مثبت با استفاده از ضرایب الگرانژ

  بود:
)16(  퐿(푅, 퐞, 휉, 푎, 훾) = inf{푅 + 퐶 ∑ 휁 − ∑ 훾 휁 − ∑ 훼 (푅 +

휁 ) − ∑ 훼 (−푔(푥 ) 푔(푥 ) + 2풆푻푔(푥 ) − 풆푻풆)}								  
 훾و  푎مینیمم و نسبت به  휉و  푅 ،퐞بایستی نسبت به  퐿بنابراین 

روابط مساوي صفر قرار دادن مشتق هاي جزیی، ماکزیمم شود. با 
  :زیر حاصل می شوند

)17                                          (= 0:					 ∑ 훼 = 1  
)18    (                               

퐞
= 0:					퐞 = ∑ 훼 푔(푥 )  

)19(                                    = 0:					퐶 − 훼 − 훾 = 0  
به شکل زیر تغییر ) 16این روابط، معادل الگرانژي ( کمکبا 

  خواهد کرد:
)20      (퐿(푅, 퐞, 휉, 푎, 훾) = ∑ 훼 퐾(푥 ,푥 ) − ∑ ∑ 훼 훼 퐾 푥 , 푥  

퐾به طوري که  푥 , 푥 = 푔(푥 ) 푔(푥 با استفاده از رابطه . (
  ) و با توجه به مثبت بودن ضرایب الگرانژ:19(
)21                                                         (0 ≤ 훼 ≤ 퐶  

                                                        
می باشد که  푅]، تابع خطایی که بایستی مینیمم شود، 3طبق مقاله [  13

 퐞تا مرکز  푥ته ها در مجموعه آموزشی، فاصله براي امکان قرارگیري برون هس
باشد اما فواصل بزرگتر بایستی جریمه شوند که  푅لزوما نباید کوچکتر از 

  ) تبدیل می شود.15بنابراین تابع خطا به (

مجموعه اي از داده هاي آموزشی است که براي آن ها  SVحال 
훼 ≠ ابرکره با فاصله مرکز  푅می باشد و طبق تعریف،  0

0( هرکدام از بردارهاي پشتیبان موجود بر روي مرز < 훼 < 퐶( 
훼می باشد. بردارهاي پشتیبانی که خارج از ابرکره ( = 퐶 قرار (

  ]:6می گیرند، کنار گذاشته می شوند. بنابراین[
)22(                     푅 = 퐾(푥 , 푥 ) − 2∑ 훼 퐾 푥 , 푥 +

∑ ∑ 훼 훼 퐾 푥 , 푥 																																																		  

  شبیه سازينتایج  -4
جهت شبیه سازي سیستم از مدل نمایش داده شده در 

کاربر شناختگر استفاده  4با شبکه رله اي متشکل از  1شکل 
شده است. همان گونه که قبال نیز گفته شد، این شبکه رله 

휖نزدیک به کاربر اولیه قرار داده شده است( = ). سیگنال به 0.3
ر نظر گرفته شده است. د  -dB 6نویز نیز براي این شبیه سازي 

قالب منحنی مشخصه در  2نتیجه این شبیه سازي در شکل 
نمایش داده شده است. همان گونه که از این  14عملکردي سیستم

شکل نیز پیداست استفاده از کدینگ الموتی تاثیر به سزایی در 
افزایش عملکرد سیستم دارد. همچنین نقش مسیر مستقیم در 

بهبود احتمال آشکارسازي نیز قابل  ایجاد چندگانگی فضایی و
 مشاهده است.

، احتمال آشکارسازي این روش را برحسب تغییرات 3شکل 
نشان می دهد. همان گونه که  50تا  0) از 휆آستانه آشکارسازي (

در این شکل مشخص است، احتمال آشکارسازي با افزایش این 
تالف آستانه، کاهش می یابد. نکته آشکار دیگر در این شکل اخ

قابل توجه سیستم بهره مند از کدینگ الموتی با سیستم فاقد 
  این روش است.
، اثر کاربري مخرب با استفاده از الگوریتم طبقه 4در شکل 

حذف شده است. همان طور که مشاهده می شود  SVDDبندي 
این کاربر با ارسال اطالعات ارزیابی اشتباه، اثر تخریبی بر روي 

اشته است که با حذف آن، شبکه به عملکرد کلی سیستم گذ
کاربر  4وضعیت نرمال خود باز می گردد. در این شبیه سازي، 

شناختگر در حضور یک کاربر مخرب به ارزیابی طیف می پردازند 
 2کاربر در یک ابرکره، نتیجه مشابه شکل  4که با قرارگیري این 

  شده است.

                                                        
14 Receiver Operating Characteristic(ROC) 



 
 نیچند يبرا اشتباه هشدار احتمال برحسب يآشکارساز احتمال - 2 شکل

  )dB6 -  =SNR(مختلف ستمیس

 
 ستمیس چند يبرا يآشکارساز آستانه برحسب يآشکارساز احتمال - 3 شکل

  )dB6 -  =SNR(مختلف

 
  ستمیس يآشکارساز احتمال در مخرب کاربر حذف و حضور ریتاث - 4 شکل

  گیري نتیجه -5
در این مقاله روشی براي ارزیابی طیف همکارانه امن و 

زمان متعامد و - همچنین موثر با استفاده از کدهاي بلوکی فضا
در شبکه رادیو شناختگر مبتنی بر  SVDDالگوریتم طبقه بندي 

رله ارائه شده است. استفاده از این نوع کدینگ موجب سادگی 
مخرب نیز حذف شده  ساختار گیرنده شده است. تاثیر رفتار کاربر

است. نتایج شبیه سازي، عملکرد مورد قبول این روش را تایید 
 می کنند.
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