
به نام خدا

در این تمرین، منحنی هاي عملکردي مربوط به مثال سیگنال تصادفی گوسی سفید در نویز سفید گوسی ، با 
استفاده از شبیه سازي به دست می آید. در تمامی شبیه سازیهایی که در ادامه می آید، مقدار N را برابر 25 و 

مقدار  2 )واریانس نویز( را برابر 1 درنظر بگیرید.  

 فرم آماره آشکارسازي براي این مسأله به صورت زیر می باشد: 

 در این تمرین نیز هدف آنست که براي این آشکارسازي، منحنی هاي عملکرد تئوري با منحنی هاي به دست 
آمده از شبیه سازي مقایسه گردد. براي این منظور به صورت زیر عمل گردد:  

1. در ابتدا منحنی هاي کتاب با استفاده از روابط تئوري بازتولید گردد. این منحنی به صورت شکل زیر 
:می باشد



5-10تا 1-10مقدار احتمال هشدار کاذب را برابر مقدار  .براي این منظور کافیست از رابطه زیر استفاده نمایید

  .را تغییر دهید SNRدرنظر گرفته و مقدار 

حالت احتمال هشدار  سهدر در این قسمت سعی داریم با استفاده از شبیه سازي، منحنی ها را  .2
را با استفاده از شبیه در ابتدا بایستی حد آستانه آشکارسازي . رسم نماییم 3-10و  2-10 ،1-10 کاذب

آشکارسازي با استفاده از روابط تئوري به صورت زیر به دست  مقدار آستانه. سازي به دست آوریم
:آمده بود

براي این منظور به تعداد  .ولی ما در اینجا سعی داریم مقدار آن را با استفاده از شبیه سازي به دست آوریم

M  مقدار (بارM  برابر
faP

  :مراحل زیر اجرا گردد) درنظر گرفته شود 100

 نویز گوسی سفید به طول  بردارN  با استفاده از دستورrandn ساخته شود.

  آماره آشکارسازيT(x)  با استفاده از رابطه زیر از عناصر این بردار ساخته شده و ذخیره
:شود

. از آماره آشکارسازي در حالت نویز تنها در اختیار می باشد Mپس از اجراي این عملیات، به تعداد 
مقدار را از کوچکتر به بزرگتر مرتب کرده و یکصدمین مقدار از باال را به عنوان حد آستانه  Mاین 

  .این مقدار را با مقدار به دست آمده از رابطه تئوري مقایسه کنید. انتخاب نمایید



 

ساخته شده و احتمال بایستی  H1تحت فرضیه  xپس از شبیه سازي و محاسبه حد آستانه، بردار  .3
بار، مراحل زیر  100000یا  10000براي این منظور به تعداد زیاد مثالً . به دست آید آشکارسازي
 ):می نامیم Kاین تعداد را (انجام شود 

 زیر را به صورت مستقل بسازید و با هم جمع کنید دو بردار: 

o  بردار نویز گوسی سفید به طولN  این بردار در (با میانگین صفر و واریانس یک
 ).می باشد nw][یز واقع بردار نو

o  بردار نویز گوسی سفید به طولN  2با میانگین صفر و واریانس
s  این (جمع کنید

 ).می باشد ns][بردار در واقع بردار سیگنال 

  آماره آشکارسازيT(x) اخته شده و ذخیره با استفاده از رابطه زیر از عناصر این بردار س
 :شود

  
. تا از آماره آشکارسازي در حالت نویز و سیگنال در اختیار می باشد Kپس از اجراي این عملیات، به تعداد 

بار از  NDفرض کنید در . این مقادیر را با حد آستانه به دست آمده از شبیه سازي بخش قبل مقایسه کنید
در اینصورت مقدار احتمال آشکارسازي براي . آستانه بیشتر باشدبار، مقدار آماره آشکارسازي از حد  Kاین 

این حالت برابر 
K
NP D

d  می باشد.  

 

کافیست پس از محاسبه حد آستانه، مقدار احتمال آشکارسازي  Power Functionبراي رسم منحنی  .4
2را با استفاده از شبیه سازي و با فرض مقادیر مختلف براي 

s این نمودارها را با . رسم نمایید
رسم نموده و با هم  یعنی نمودارهاي حاصل از روابط تئوري در یک شکل 1نمودارهاي بخش 

  .مقایسه کنید


	aicc_url: 
	aicc_sid: 
	session_id: 
	command: 
	version: 
	aicc_data: 
	connectresponse: 
	isfdf: 


