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 بهدلیل کاربرد گسترده. از جمله ملزومات در سامانههای مخابراتی نوین محسوب میشود، شناسایی کور سیگنال در یک گیرنده هوشمند:چکیده
، در این مقاله. آشکارسازی برستها به مفهوم یافتن زمان ابتدا و انتهای آنها از اهمیت باالیی برخوردار است،ارتباطات مبتنی بر سیگنالهای برست
. در این روش نقاط ابتدا و انتهای برست با توجه به تغییرات نسبت انرژی بهدست میآیند.روشی جدید برای آشکارسازی کور برست ارائه میگردد
 معیارهای خطای برست و خطای زمان محافظ (یا همان زمان سکوت) نیز برای بررسی عملکرد آشکارگرها پیشنهاد،عالوه بر معیار تشابه دایس
، بهعنوان مثال. مقایسه نتایج شبیهسازی با روشهای موجود نشان میدهد که آشکارگر پیشنهادی دارای عملکرد بسیار خوبی است.گردیده است
 میرسد که در مقایسه با آشکارگر0/333  دسیبل به ضریب دایس2  آشکارگر نسبت انرژی در سیگنال به نویز،برای طولهای برست کوتاه
.) بسیار بهتر است0/31 خودهمبستگی (با ضریب دایس حدود
. آشکارسازی برست، شناسایی کور، گیرنده هوشمند:واژههای کلیدی

Blind Detection of Burst Signals in Non-Cooperative
Environment
M. Zebarjadi1, MSc; M. Teimouri2, Assistant Professor
1- Faculty of New Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran, Email: m.zebarjad@ut.ac.ir
2- Faculty of New Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran, Email: mehditeimouri@ut.ac.ir
Abstract: Bind signal identification is one of the necessities of intelligent receivers. Since burst-mode signal transmission is widely
used, burst detection, i.e. detecting the beginning and the end of bursts, is an important problem. In this paper, a new method for burst
detection is proposed. In this method, the beginning and the end of bursts are detected according to the energy ratio changes. In addition
to Dice similarity coefficient, burst and silence error errors are proposed to evaluate detection methods. Simulation results demonstrate
the superiority of the proposed method compared to the conventional methods. For example, for signal to noise ratio of 2 dB, Dice
coefficient of the proposed method is around 0.999 which is much better compared to auto-correlation detector with dice coefficient
of 0.96.
Keywords: Intelligent receiver, blind recognition, burst detection.

6931/68/62 :تاریخ ارسال مقاله
6931/01/81 :تاریخ اصالح مقاله
6931/02/81 :تاریخ پذیرش مقاله
 مهدی تیموری:نام نویسنده مسئول
. دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران-  خیابان کارگر شمالی-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

Serial no. 82

 /6711مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

 -1مقدمه
شناسایی کور سیگنال با توجه به گسترش و لزوم استفاده از سامانههای
هوشمند ،نقش بسیار مهمی در زمینههای نظامی و تجاری دارد.
شناسایی کور میتواند در بخشهای مختلف یک سامانه هوشمند از
جمله آشکارسازی ] ،[6مدولهزدایی و کدگشایی ] [8وجود داشته باشد.
آشکارسازی یکی از اولین مراحل پردازش سیگنال برای شناسایی آن
است .آشکارسازی سیگنال به مفهوم تشخیص حضور یا عدم حضور
سیگنال مطرح میشود .سایر پردازشهای کور مربوط به استخراج
اطالعات پس از تأیید حضور سیگنال صورت میگیرد؛ بنابراین وجود یک
آشکارگر با دقت باال در گیرنده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
روشهای مختلفی برای آشکارسازی سیگنال از جمله در تکنولوژی
سنجش طیف ارائه شده است .بررسی و مقایسه این روشها در [ ]9و
[ ]7بهخوبی انجام شده است .روشهای آشکارسازی بهطور کلی در چهار
گروه قرار میگیرند -6 .آشکارگر انرژی -8 ،آشکارگر ویژگی -9 ،آشکارگر
فیلتر منطبق و  -7روشهای الهام گرفته از روشهای گروههای قبل و یا
ترکیبی از آنها مانند روش ماتریس کوواریانس و مقادیر ویژه آن .در
آشکارگر انرژی نیازی به اطالعات اولیه از سیگنال دریافتی نیست ولی
دانستن سطح نویز الزم است .در کارهایی مانند ] [1-67به آشکارسازی
سیگنال و تعیین آستانه وابسته به نویز پرداخته شده است .آستانه برای
یک احتمال هشدار اشتباه 1مشخص  Pfمحاسبه میگردد .در ] [61و
] [61روش مبتنی بر ویژگیهای ایستان دوری و در ] [64-63روش فیلتر
منطبق مورد بررسی قرار گرفتهاند .روشهای فیلتر منطبق و
الگوریتمهای مبتنی بر ویژگی هرچند روشهایی با دقت باالتر نسبت به
روش انرژی هستند؛ ولی نیاز به آگاهی از اطالعات سیگنال باعث شده
است که کمتر مورد استفاده قرار بگیرند؛ بنابراین هنگامی که اطالعات
اولیه در اختیار نیست ،آشکارگر انرژی میتواند روشی مناسب باشد .در
سالهای اخیر آشکارسازی بر اساس مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس نیز
بهعنوان یک راهحل برای برطرف نمودن مشکل وابسته بودن به سطح
نویز در آشکارگر انرژی ارائه شده است .این روش که توسعهیافته آشکارگر
انرژی است در ] [80و ] [86پیشنهاد و در ] [88-81مورد استفاده قرار
گرفته و توسعه یافته است .در تمام روشهای مطرحشده فرآیند
تصمیمگیری برای تشخیص حضور سیگنال ،بهعنوان یک مسئله آزمون
فرض مطرح میشود که بهطور معمول فرض صفر بیانگر زمانی است که
تنها نویز حضور دارد و فرض دیگر ،حالتی را توصیف میکند که کاربر
در محیط نویزی فعال است .پیش از این ،این روشها برای بررسی
سیگنالهای برست مورد آزمون قرار نگرفتهاند .در این مقاله عالوه بر
معرفی آشکارگر نسبت انرژی ( )ERD2و معیارهای ارزیابی عملکرد
آشکارگر ،پیشنهاد شده است که میتوان برای آشکارسازی سیگنالهای
برست ،با در نظر گرفتن تغییراتی از روشهای آشکارسازی معمول (روش
انرژی و مقادیر ویژه) نیز استفاده نمود.
3
مسئله آشکارسازی در ارتباطات مبتنی بر برست تنها با بررسی
حضور یا عدم حضور سیگنال (برست) به اتمام نمیرسد .در این حالت،
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به تشخیص موقعیت برست نیز نیاز است .ارتباطات مبتنی بر برست با
هدف مدیریت پهنای باند و استفاده بهینه از آن طراحی شدهاند .در این
نوع ارتباطات ،کاربران مختلف اطالعات برست خود را با استفاده از یک
کانال رادیویی برای گیرنده ارسال میکنند .برای جلوگیری از تداخل
برستها یک زمان محافظ( 4یا سکوت) میان آنها در نظر گرفته میشود.
در گیرنده برای شناسایی سیگنال برست و استخراج اطالعات برستها
ابتدا باید مکان برستها و زمانهای محافظ مشخص شود؛ بنابراین
آشکارسازی سیگنالهای برست پس از تأیید حضور آن ،بهصورت
تشخیص زمان ابتدا و انتهای برستها تعریف میشود.
آشکارسازی کور برستها در یک محیط غیرهمیار پیچیدهتر هم
خواهد شد .در یک شبکه مخابراتی مبتنی بر برست ،دسترسی کاربران
به کانال میتواند به دو صورت رقابتی و دسترسی چندگانه تسهیم زمانی
( )TDMA5اجرا شود .بهعنوان مثال ،حالت اول در  IEEE802.11مورد
استفاده قرار میگیرد TDMA .هم بهطور گسترده در مخابرات ماهوارهای
و شبکههای سلولی نسل دوم مانند  GSMبه کار میرود؛ بنابراین سیگنال
دریافتی ممکن است دارای برستهایی با طولهای متفاوت (در حالت
رقابتی) و یا یکسان (در حالت  )TDMAباشد .آشکارگر برست در یک
محیط غیرهمیار هم باید قادر به آشکارسازی برستها با طولهای کوتاه
و بلند (نسبت به پنجرههای مشاهده) باشد و هم بتواند برستهایی با
زمانهای محافظ خیلی کوتاه را شناسایی نماید.
قبل از این ،طراحی یک گیرنده مناسب برای دریافت سیگنالهای
برست بهویژه در ارتباطات مبتنی بر  TDMAدر یک محیط همیار 6مورد
توجه بسیاری قرار گرفته است .بهعنوان نمونه در [ ]84ساختار گیرنده
 TDMAدر مخابرات ماهوارهای ،در [ ]82نحوه دستیابی به ساختار
برست و فریم توسط الگوی کلمه واحد 7و همچنین در ] [83دسترسی
به سیگنال برست از طریق درونیابی چندجملهای صورت گرفته است.
در ] ،[90از روش نسبت انرژی برای تعیین ابتدای برست در یک محیط
همیار استفاده شده است؛ اما در ادامه آن از روش فیلتر منطبق برای
آشکارسازی سیگنال مشخص ماهوارهای استفاده شده است .با توجه به
این موضوع میتوان گفت که در تمام روشهای مطرحشده در این زمینه،
آشکارسازی و دستیابی به ساختار فریم و برست  TDMAبا توجه به
اطالع از نوع ساختار سیگنال دریافتی مورد بررسی قرار گرفته است که
این موضوع متفاوت از موضوع مورد توجه در این مقاله یعنی آشکارسازی
کور میباشد.
آشکارسازی سیگنال گذرا 8نیز موضوعی است که ارتباط بسیار
نزدیکی به آشکارسازی برستها دارد .سیگنال گذرا بهصورت یک
سیگنال با طول زمانی کوتاه در مقایسه با بازه مشاهده تعریف میشود و
هدف آشکارسازی چنین سیگنالی این است که تشخیص دهد آیا در بازه
مشاهده ،سیگنال به همراه نویز وجود دارد یا بازه مشاهده تنها شامل
نویز است [ .]96در این زمینه کارهای متنوعی انجام شده است که
هرکدام متناسب با شرایط و اطالعات در دسترس گیرنده با دیگری
متفاوت است .در برخی از روشها نیاز به اطالعاتی همچون طول سیگنال
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گذرا و شکل موج سیگنال است .در صورتی که در برخی از روشها از
جمله [ ]98روش آشکارسازی به همراه الگوریتمی برای تشخیص زمان
ابتدای سیگنال گذرا ارائه شده است .در [ ]99روشی بر مبنای آنتروپی
جایگشت 9برای تشخیص زمان ابتدای سیگنال گذرا پیشنهاد شده است.
آنتروپی جایگشت در ابتدای سیگنال گذرا که سری زمانی دچار تغییرات
بیشتری است ،مقدار باالتری دارد .برای بررسی عملکرد آشکارگر نیز از
سیگنال  GSMاستفاده شده است .به اینصورت که هر شیار زمانی
بهعنوان یک سیگنال گذرا در نظر گرفته میشود؛ اما از آنجا که در
آشکارسازی کور سیگنال برست در محیط غیرهمیار اطالعاتی از ساختار
فریم و شیار زمانی در دسترس نیست ،بازه مشاهده حالتهای مختلفی
میتواند داشته باشد .لذا در بازه مشاهده ،احتمال حضور چند برست با
طولهای متفاوت نیز وجود دارد که در آشکارسازی سیگنال گذرا در نظر
گرفته نمیشود.
همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،روشهای موجود برای
آشکارسازی سیگنالهای برست مبتنی بر اطالع کامل از ساختار سیگنال
هستند .در آشکارسازی سیگنالهای گذرا نیز حضور چند برست در یک
بازه مشاهده مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است .لذا برای بهکارگیری
روشهای موجود در آشکارسازی سیگنال برست ،نیاز است که تغییراتی
در آنها انجام شود .عالوه بر این ،در هیچکدام از این روشها معیاری
مناسب برای بررسی عملکرد آشکارگرهای برست معرفی نشده است .در
این مقاله با استفاده از تعمیم مدل سیگنال گذرا ،مدلی برای سیگنالهای
برست پیشنهاد میشود .همچنین ،عالوه بر ارائه الگوریتمی کامل بر
مبنای نسبت انرژی برای آشکارسازی برست ،معیارهایی به نام معیار
دایس 10و خطای برست و خطای نویز برای ارزیابی عملکرد آشکارگرها
معرفی میشود .تا جایی که نویسندگان مقاله اطالع دارند ،در زمینه
آشکارسازی کور سیگنال برست در محیط غیرهمیار ،تاکنون تحقیق
جامعی که شامل بررسی عملکرد آشکارگر هم باشد انجام نشده است.
تنها در [ ،]97آشکارسازی کور سیگنالهای برست به مفهوم تشخیص
ابتدا و انتهای برست بررسی شده است .در مقاله مذکور از این نکته
استفاده شده است که مقدار تابع خودهمبستگی سیگنال در صورت
حضور برست در مقایسه با زمانی که تنها نویز وجود داشته باشد ،مقداری
بیشتر دارد .با این حال ،آشکارسازی تنها برای برستهای با طول بلند
(نسبت به پنجرههای مشاهده) اجرا شده و هیچگونه ارزیابی عملکردی
برای آشکارگر پیشنهادی ارائه نشده است .در این مقاله ،ما روش
آشکارسازی مبتنی بر نسبت انرژی را برای انواع حالتهای رقابتی و
 TDMAشبیهسازی کرده و نتایج آن را با روش خودهمبستگی
معرفیشده در [ ]97مورد مقایسه قرار خواهیم داد .همچنین روشهای
انرژی و بیشینه مقادیر ویژه را برای سیگنالهای برست نیز به کار گرفته
و ارزیابی خواهیم نمود.
ساختار مقاله به این شرح است .در ادامه و در بخش دوم ،ابتدا مدل
سیگنال ارائه و روشهای مختلف ارزیابی آشکارگر سیگنال بررسی
میگردد .در بخش سوم ،روش آشکارسازی پیشنهادی ارائه میشود.
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سپس در بخش چهارم با ارائه نتایج شبیهسازی عملکرد روش پیشنهادی
مورد ارزیابی قرار میگیرد .در پایان و در بخش پنجم نیز جمعبندی
صورت خواهد گرفت.

 -2مدل سیگنال
همانطور که در مقدمه اشاره شد در ارتباطات مبتنی بر برست هر کاربر،
برست اطالعات مربوط به خود را در یک بازه زمانی ارسال میکند و
برستها توسط زمانهای محافظ (یا سکوت) از یکدیگر مجزا میشوند.
مدل سیگنال برست دریافتی را میتوان با تعمیم مدل معرفیشده برای
سیگنال گذرا در [ ]91بیان نمود .اگر تعداد نمونههای موجود در برست
 iام برابر ) nB (iباشد و تعداد نمونههای موجود در بازه مشاهده برابر
 N sدر نظر گرفته شود ،میتوان سیگنال برست دریافتی را که شامل
 Mبرست است بهصورت:
()6

nB (i ) samples

M
i 1



for

for N s   i 1 nB (i ) samples
M

)  s ( j )  n( j

r( j)  

)  n( j

نمایش داد که )  s ( jسیگنال ارسالی و )  n( jنویز گوسی سفید است.
میتواند سیگنال حقیقی دریافتی در فرکانس رادیویی و یا سیگنال
مختلط معادل باند پایه باشد .اگر در رابطه ( )6مقدار  M  1و
نمونههای ) nB (1بهصورت متوالی در نظر گرفته شوند به حالت خاص
مدل سیگنال گذرا میرسیم .همچنین اگر تعداد نمونههای  nBبرای
برستها با یکدیگر برابر باشد ،به مدل سیگنال برست  TDMAمیرسیم.
هدف در آشکارسازی برستها ،یافتن مقدار  nBمربوط به هر برست
و همچنین موقعیت دقیق هر برست در بازه مشاهده است .موقعیت
برستها را میتوان توسط یک تابع دودویی 11نشان داد .به اینصورت که
برای نمونههای واقع در برست مقدار یک و برای نمونههای صرفًا نویز
مقدار صفر در نظر گرفته میشود .در این مقاله تابع  WDبرای نشان
دادن موقعیت برستهای آشکارشده استفاده میشود؛ بنابراین سیگنال
آشکارشده  sDرا میتوان بهصورت رابطه ( )8نمایش داد.
()8

sD ( j )  WD ( j)  r ( j), j  1,..., Ns ,

اگر تابع موقعیت واقعی برستها را با  WRنشان دهیم ،سیگنال
دریافتی را میتوان به اینصورت نیز نوشت:
()9

sR ( j )  r ( j )  WR ( j)  s( j)  n( j), j  1,..., N s .

بدیهی است که هر چه میزان شباهت  WDو  WRبیشتر باشد،
آشکارسازی دقیقتر است .ضریب تشابه دایس معیاری است که شباهت
دو مجموعه را میسنجد ] .[91از اینرو در این مقاله پیشنهاد میشود
برای سنجش عملکرد آشکارگر از معیار دایس ( ) استفاده نماییم .معیار
میزان شباهت دو سیگنال  WDو  WRرا میسنجد .در شکل  1مثالی
از آشکارسازی  WDدر مقایسه با  WRنشان داده شده است.
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نمونهها ،میتوان تعداد نمونههایی را که اشتباه تشخیص داده شدهاند
(صرفًا نویز بهعنوان برست و یا برست بهعنوان صرفًا نویز) بر تعداد کل
نمونههای دریافتی  N sتقسیم کرد و خطای کلی آشکارگر را محاسبه
نمود [ .]99با داشتن معیار دایس و دو خطای  EBو  EGمیتوان
عملکرد یک آشکارگر و سنجش  WDدر مقایسه با  WRرا بهخوبی تحلیل
نمود .در بخش بعد ،نحوه بهدست آوردن  WDمورد بررسی قرار میگیرد.

 -3روش آشکارسازی پیشنهادی
شکل  :1مقایسه توابع WD

و

. WR

میزان شباهت دایس را میتوان بهصورت رابطه ( )7نشان داد.
N s 1

) WR ( j )WD ( j

j 0

Ns

()7
.


)

1  WR ( j ) 1  WD ( j ) 
Ns

(WR ,WD

N s 1
j 0




هر چه میزان شباهت دو سیگنال بیشتر باشد ،مقدار به یک
نزدیکتر میشود و در صورت منطبق بودن دو سیگنال مقدار برابر
یک میشود .زمانی که آشکارگر قادر به آشکارسازی نباشد میزان به
میزان درصد اشغال کانال توسط کاربران بستگی دارد .برای مثال اگر در
 Ns  100تعداد نمونههای برست بهصورت  nB  70باشد و آشکارگر
 WD ( j)  0را نشان دهد ،داریم .  0.3
ضریب تشابه دایس اگرچه معیار خوبی برای ارزیابی دقت آشکارگر
است ولی برای مقایسه آشکارگرها کافی نیست .برای روشنتر شدن
موضوع سیگنال برستی را در نظر میگیریم که دارای زمانهای محافظ
خیلی کوتاه و زمانهای برست طوالنی باشد .در اینصورت یکی از
حالتهای آشکارسازی میتواند این باشد که آشکارگر موقعیت برستها
را تشخیص دهد ولی قادر به شناسایی زمانهای محافظ نباشد .در این
حالت بهدلیل تعداد نمونههای زیاد برست ،میزان دایس باال خواهد بود.
عالوه بر این در حالت کلی هم ممکن است آشکارگری طول برستها را
بزرگتر و یا کوچکتر از مقدار واقعی نشان دهد .در این حالت نیز معیار
دایس نمیتواند بهتنهایی وضعیت را ارزیابی نماید .در این مقاله برای
بررسی این موضوع دو خطای  EBو  EGنیز در نظر گرفته میشوند.
 EBیا خطای برست از حاصل تقسیم تعداد نمونههای برستی که
بهاشتباه نویز تشخیص داده شدهاند بر کل تعداد نمونههای برست
بهدست میآید EG .یا خطای زمان محافظ (یا خطای زمان سکوت) نیز
از حاصل تقسیم تعداد نمونههای صرفًا نویزی که بهاشتباه بهعنوان
نمونههای برست تشخیص داده شدهاند بر کل تعداد نمونههای صرفًا نویز
بهدست میآید .همچنین بدون توجه به برست یا صرفًا نویز بودن
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در این مقاله پیشنهاد میشود که برای یافتن تابع موقعیت برستها (
 ) WDاز تابع تغییرات نسبت انرژی استفاده شود .ابتدا و انتهای برستها،
محلهایی هستند که انرژی سیگنال با شدت بیشتری تغییر میکند .در
ابتدای برست میزان انرژی افزایش و با پایان یافتن برست میزان انرژی
کاهش مییابد .برای بررسی تغییرات انرژی ،دو پنجره کنار هم را با
طولهای یکسان  Lدر نظر میگیریم و این دو پنجره را بهطور همزمان
در طول سیگنال و با قدمهای یک نمونهای میلغزانیم .زمانی که نسبت
انرژی پنجره اول به پنجره دوم بیشینه شود (شکل  8را ببینید) ،زمان
مربوط به ابتدای برست است .به بیان دیگر ،بیشینه مقدار نسبت انرژی
دو پنجره زمانی رخ میدهد که پنجره اول بهطور کامل در برست و پنجره
دوم بهطور کامل در نویز قرار گیرد .در این حالت ،اولین نمونه پنجره اول
بهعنوان زمان ابتدای برست تعیین میشود .همین روند را میتوان برای
یافتن نقاط انتهای برستها نیز به کار برد .با این تفاوت که بیشینه مقدار
نسبت انرژی پنجره دوم به اول در نظر گرفته شود .شکل  8ایده اصلی
این روش را بهخوبی نشان میدهد .در این شکل ،پنجره اول با  W1و
پنجره دوم با  W 2نشان داده شده است.
توابع نسبت انرژی برای تشخیص ابتدا و انتهای برست را میتوان به
ترتیب بهصورت روابط ( )1و ( )1نوشت:
k  L 1

2

()1

, k  L  1,...N s  L  1,

| ) | r ( m

mk
k 1

| r ( m ) |2



ERS (k ) 

mk  L

k 1

| r ( m ) |2

()1

, k  L  1,...N s  L  1.



mk  L
k  L 1

2

| ) | r ( m

ERE ( k ) 

mk

برای بهدست آوردن زمان ابتدا و انتهای برستها باید به ترتیب مقادیر
بیشینه محلی توابع نسبت انرژی ( )1و ( )1یافت شوند .برای این منظور
ابتدا باید آستانهای در نظر گرفته شود تا مقدار بیشینه در هر همسایگی
از میان نقاطی که باالتر از سطح آستانه قرار میگیرند ،انتخاب شود .از
آنجا که اطالعاتی از طول برست و زمان محافظ در دسترس نیست و
عالوه بر این طول برستهای مختلف نیز ممکن است متفاوت باشد،
مقادیر بیشینه محلی تابع نسبت انرژی با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
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W1

W2

شروع برست حذف میکنیم .به طریق مشابه نقاط کاندید برای پایان
برست را مشخص میکنیم .بدیهی است که در مقادیر پایین نسبت
سیگنال به نویز ،ممکن است که تعداد نقاط کاندید برای ابتدا و انتهای
برست یکسان نباشد.
و مجموعه نقاط
مجموعه نقاط کاندید برای ابتدای برست را با

W2

W1

آشکارسازی کور سیگنالهای برست در محیط . . .

t
EW 1
EW 2

کاندید برای انتهای برست را با
t

نشان میدهیم .در این حالت ،با شروع
را با شرط

از کوچکترین عنصر  teدر  ،نزدیکترین نقطه  tsدر
 ts  teیافته و برای برست ] ( [ts , teیعنی برستی با شروع  tsو پایان ) te

EW 2
EW 1

اعالم حضور میگردد .همچنین عالوه بر حذف  tsاز
t

شکل  :2توابع نسبت انرژی برای یافتن ابتدا و انتهای برست.

دلیل این مسئله این است که با لغزاندن دو پنجره مجاور هم شرایط
متنوع و مختلفی از تعداد نمونههای برست و زمان محافظ در شروع و
پایان برستها مالحظه خواهد شد .برای بهدست آوردن آستانه میتوان
از مقدار بیشینه ممکن برای نسبت انرژی استفاده نمود .همانطور که
بیان شد مقدار بیشینه زمانی بهدست میآید که پنجره اول بهطور کامل
در برست و پنجره دوم بهطور کامل در نویز قرار گیرد .اگر توان سیگنال
دریافتی در زمان روشن بودن فرستنده (ها) ثابت و برابر  PSو توان نویز
برابر  PNباشد ،نسبت متوسط انرژی در پنجره شامل نمونههای برست
نویزی به متوسط انرژی در پنجره شامل نمونههای صرفًا نویز ()12AER
برابر با:
PS  L  PN  L
()4
AER 
 1  SNR
PN  L

max

است که در آن  SNRنسبت سیگنال به نویز (خطی و نه دسیبل) در
زمان دریافت برستها است .مقدار آستانه تصمیمگیری میتواند ضریبی
از این مقدار باشد:
)T   (1  SNR
()2
با استفاده از مقدار آستانه بر روی مقادیر هر یک از دو تابع ) ERS (k
و )  ، ERE (kنقاطی از هر دو تابع که دارای مقداری بیش از مقدار آستانه
 Tباشند به ترتیب بهعنوان نقاط (زمانهای) شروع و پایان برست کاندید
میشوند .سپس در مرحله بعد ،با پردازش جداگانه هر یک از این دو
مجموعه ،حداکثر یک نقطه در هر همسایگی به طول  Lدر مجموعه
کاندیدها باقی میماند .این کار میتواند با استفاده از یک پنجره لغزان به
طول  Lو با قدمهای یک نمونهای بر روی نمونههای سیگنال انجام شود.
بهعنوان مثال )  ERS (kرا در نظر بگیرید .در هنگام بررسی نقاط کاندید
در این سیگنال ،هرگاه تعدادی نقطه از نقاط کاندید در پنجره لغزان به
طول  Lقرار گرفت ،بیشینه آنها (نقطه دارای بیشترین مقدار ) ) ERS (k
بهعنوان نقطه شروع برست انتخاب شده و در مجموعه کاندیدها باقی
میماند .باقی نقاط کاندید درون این پنجره نیز از مجموعه کاندیدها
حذف میشوند .همچنین ،اگر نقطهای قبل از این نقطه انتخابی و در
فاصله  L  1یا کمتر از آن در مجموعه کاندیدها باقی مانده باشد ،از
بین این دو نقطه ،نقطه دارای مقدار  ERSکمتر را از مجموعه نقاط
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و حذف  teاز

را که مقداری کوچکتر از  tsدارند از مجموعه
 ،تمام نقاط عضو
با شرط ts  te
حذف میکنیم .در صورتی که نقطه  tsدر
یافت نشود te ،از

حذف میگردد و هیچ برستی مرتبط با آن آشکار

نمیشود .فرایند جستجوی برست را مجددًا با کوچکترین عنصر تکرار
میکنیم .این فرایند را تا جایی ادامه میدهیم که مجموعه خالی شود.
برای بهدست آوردن نتیجه مطلوب باید طول مناسبی برای پنجره
انتخاب شود .انتخاب طول پنجره مناسب با طول برست و زمان محافظ
در ارتباط است .وقتی که زمان محافظ کوچک باشد ،باید پنجره را
کوچک انتخاب نمود تا بتوان زمان محافظ را تشخیص داد .با این حال
در چنین حالتی ،احتمال تشخیص اشتباه تعدادی نقاط اضافی بهعنوان
نقاط ابتدا و انتها افزایش مییابد؛ بنابراین اگر اطالعات اولیهای از طول
برست و زمان محافظ در اختیار باشد ،آشکارگر نسبت انرژی با انتخاب
پنجره مناسب قادر است بهخوبی آشکارسازی را انجام دهد .همچنین این
الگوریتم نیاز به تخمین مقدار  SNRدارد .روش پیشنهادی در الگوریتم
 1تشریح شده است.
برای فهم بهتر این الگوریتم ،در اینجا یک مثال عددی را ارائه
میدهیم .فرض کنید مقدار آستانه برابر با  4و طول پنجره برابر  80باشد
و تابع نسبت انرژی ابتدای برستها در  3نقطه باالتر از این مقدار آستانه
باشد .فرض کنید این مقادیر بهصورت } {7 / 1, 7 / 4, 8 / 1, 7 / 2و
} {7 / 1, 8 / 2, 7 / 9, 7 / 6, 7 / 2هستند که به ترتیب متناظر با نمونههای
شماره } {20, 21, 22, 23و }  {111, 112, 113 , 114 , 115میباشند.
به همین ترتیب فرض کنید که برای تابع نسبت انرژی انتهای برستها
مقادیر } {7, 8 / 5, 9, 8 / 8, 7 / 4و }{7 / 2, 7 / 5, 8 / 1, 8 / 4, 7 / 8, 7 / 5

بهدست میآیند که مقادیر مجموعه اول متناظر با نمونههای  600تا
 607و مقادیر مجموعه دوم متناظر با نمونههای  623تا  637میباشد.
در مرحله بعد الگوریتم ،نقاط کاندید غیر بیشینه حذف میشوند؛ بنابراین
مجموعه } {8 / 1, 8 / 2مقادیر مربوط به نقاط شروع ابتدای برست
(متناظر با نمونههای } ) {22,112و مجموعه } {9, 8 / 4مقادیر مربوط
به نقاط انتهای برست (متناظر با نمونههای } ) {102,192هستند .در
مرحله بعد باید مقادیر ابتدا و انتهای متناظر با هر برست شناسایی شود.
با این کار دو برست تشخیص داده میشود :برست متناظر با نقاط شروع
و پایان ] [22,102و برست متناظر با نقاط شروع و پایان ]. [112,192
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هر یک از پنجرهها ،نسبت

صورت میگیرد ،اگر طول پنجرههای مشاهده در روش نسبت انرژی از
طول یک برست بیشتر نباشد ،احتمال وقوع چهار پیشامد برای هر پنجره
وجود دارد:

پردازش اولیه:
 -6با استفاده از روابط ( )1و ( )1توابع نسبت انرژی برای تشخیص ابتدا
و انتهای برست (یعنی )  ERS (kو )  ) ERE (kرا بهدست میآوریم.
 -8مقادیری از  k L  1, L  2,...N s  L  1را که به ازای آنها
رابطه ) ERS (k )   (1  SNRبرقرار است در مجموعه زمانهای کاندید
برای ابتدای برست (به نام مجموعه ) ذخیره میکنیم.
 -9مقادیری از  k L  1, L  2,...N s  L  1را که به ازای آنها

هر دو پنجره بهطور کامل شامل نمونههای صرفًا نویز و یا
نمونههای برست نویزی باشند.
یکی از پنجرهها بهطور کامل شامل نمونههای برست نویزی و
دیگری شامل نمونههای صرفًا نویز باشد.
یک گذار (یا از  0به  6و یا از  6به  )0در تابع  WRمتناظر با
نمونههای یکی از پنجرهها داشته باشیم.
بیش از یک گذار در تابع  WRمتناظر با نمونههای یکی از
پنجرهها داشته باشیم.

الگوریتم  :1الگوریتم آشکارسازی برست با استفاده از نسبت انرژی

ورودیها N s :نمونه از سیگنال ،طول

L

سیگنال به نویز  SNRو ضریب آستانه تصمیمگیری



رابطه ) ERE (k )   (1  SNRبرقرار است در مجموعه زمانهای کاندید
برای انتهای برست (به نام مجموعه ) ذخیره میکنیم.
حذف نقاط کاندید غیر بیشینه:
 -7با استفاده از یک پنجره لغزان به طول  Lو با قدمهای یک نمونهای
در
بر روی نمونههای سیگنال ،هرگاه تعدادی نقطه از نقاط کاندید
پنجره لغزان به طول  Lقرار گرفت ،زمان  kای که دارای بیشینه مقدار
)  ERS (kدر بین این زمانها است ،در مجموعه کاندیدها باقی میماند.
باقی نقاط کاندید درون این پنجره نیز از مجموعه کاندیدها حذف
میشوند .همچنین ،اگر نقطهای قبل از نقطه انتخابی  kو در فاصله
 L  1یا کمتر از آن در مجموعه کاندیدها باقی مانده باشد ،از بین این
نقطه و نقطه  ، kنقطه دارای مقدار کمتر  ERSرا از مجموعه نقاط شروع
برست حذف میکنیم.
 -1با انجام پردازش مشابه پردازش فوق بر روی مجموعه  ،نقاط غیر
بیشینه در را حذف میکنیم.
تعیین برستها:
 -1اگر مجموعه خالی بود به مرحله  60میرویم ،در غیر اینصورت
به مرحله  4میرویم.
 -4کوچکترین عنصر  teدر را مییابیم.
را با شرط  ts  teیافته و برای برست
 -2نزدیکترین نقطه  tsدر
] ( [ts , teیعنی برستی با شروع  tsو پایان  ) teاعالم حضور میکنیم .در
با شرط  ts  teیافت نشود te ،را از حذف
صورتی که نقطه  tsدر
میکنیم و به مرحله  1میرویم.
را که
و حذف  teاز  ،تمام نقاط عضو
 -3عالوه بر حذف  tsاز
حذف میکنیم .به مرحله
مقداری کوچکتر از  tsدارند از مجموعه
 1میرویم.
 -60پایان الگوریتم
در حالت کلی ،از آنجا که اطالعاتی در مورد طول برست و زمان
محافظ در گیرنده در اختیار نیست و آشکارسازی در محیط غیر همیار

Serial no. 82

)6
)8
)9
)7

انتظار میرود که در پیشامدهای  6و  8آشکارسازی بهخوبی انجام
شود و احتمال اشتباه پایین باشد .در پیشامد  9احتمال اشتباه افزایش
مییابد که باعث میشود طول تخمینی برست کوچکتر یا بزرگتر از
مقدار واقعی شود .در پیشامد  ،7دو برست مجاور ممکن است بهعنوان
یک برست دیده شده و زمان محافظ بین آنها (که تنها شامل نویز است)
بهعنوان سیگنال نویزی در نظر گرفته شود .چنین حالتی درزمانی رخ
میدهد که طول زمان محافظ از طول پنجره مشاهده کوچکتر باشد.
در ارتباطاتی که طول زمانهای محافظ کوتاه است ،پنجرهای کوچک
میتواند فواصل کوتاه میان برستها یا همان زمانهای محافظ را نشان
دهد .از طرف دیگر ،چنین پنجرهای ممکن است بخشهایی از نمونههای
صرفًا نویز را بهعنوان برست آشکار کند (بهخصوص در حالتی که نسبت
سیگنال به نویز کم باشد) .در چنین شرایطی ،انتخاب طول پنجره
بزرگتر گرچه قدرت آشکارسازی زمانهای محافظ کوتاه را کاهش
میدهد ،ولی باعث میشود که بتوانیم محدوده حضور برستها را با
اطمینان بیشتری آشکار نماییم.
با توجه به مسائل فوق ،در این مقاله پیشنهاد میکنیم که جهت
دستیابی به نتیجه بهتر ،بهطور جداگانه از روش نسبت انرژی با دو طول
پنجره مختلف استفاده شود .روش کار به این شکل است که پنجره با
طول کوتاه برای آشکارسازی دقیق زمانهای محافظ کوتاه و پنجره با
طول بلند برای آشکارسازی موقعیت برستها استفاده شود .اگر نتیجه
این دو آشکارسازی را به ترتیب با  WD1و  WD 2نمایش دهیم ،میتوان
گفت که  WD 2بهاحتمال زیاد شامل همه برستها (با صرفنظر کردن
از چند نمونه خطا در تشخیص طول آنها) است ،با این حال برخی از
برستها را با حذف زمان محافظ بین آنها بهصورت یک برست واحد
نشان میدهد .همچنین انتظار داریم که  WD1با احتمال زیاد همه
برستها را به همراه زمانهای محافظ آنها درست پیشبینی کرده باشد،
با این حال برخی از نمونههای صرفًا نویز را نیز بهعنوان برست تشخیص
داده باشد .لذا با ضرب این دو تابع ،میتوان تابع آشکارسازی
)  WD (k )  WD1(k ) WD1(kرا معرفی نمود که انتظار داریم نتیجه
نزدیکتری به  WRباشد.
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برای تشریح این ادعا ،در شکل  3سیگنالی با  4برست که با

بیشتر از آستانه باشد آن نمونه در  WDمقدار یک میگیرد و در غیر

مدوالسیون  QPSKو شکل پالس  Raised-Cosineمدوله شده ،نمایش

اینصورت مقداری برابر صفر خواهد گرفت .در روش نسبت بیشینه به

داده شده است .این سیگنال با نرخ  60نمونه بر سمبل و با نسبت سیگنال

کمینه مقادیر ویژه نیز با لغزاندن پنجره در طول سیگنال نسبت بیشینه

به نویز  -8dBنمونهبرداری شده است .برستها با طول غیر یکسان و

مقادیر ویژه به کمینه مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس در آن پنجره

حاوی  70تا  10بیت اطالعات هستند .زمان محافظ نیز  8تا  9بیت در

محاسبه و با آستانه مقایسه میگردد .در اینجا میتوان برای تمام

نظر گرفته شده است .ابتدا آشکارگر با طول پنجره کوچک  60نمونه به

نمونههای پنجرهای که مقداری بیشتر از آستانه دارند عدد یک را در

آشکارسازی میپردازد و  WD1حاصل میشود .همانطور که مالحظه

نظر گرفت؛ بنابراین بیشترین مقداری که یک نمونه میتواند داشته باشد

میشود  ،این آشکارساز زمان محافظ کوچک بین دو برست آخر را

برابر طول پنجره است .در نهایت با تعریف یک آستانه به اندازه نصف

تشخیص داده است ،ولی تغییراتی در طول نویز را هم بهعنوان برست

پنجره مقدار هر نمونه ( 0و  )6در  WDمشخص میشود.

آشکار کرده است .تابع آشکارسازی با طول پنجره  100نمونه نیز
بهصورت  WD 2بهدست آمده که مکان برستها را بهخوبی نشان میدهد

 -4نتایج و بحث

ولی زمان محافظ کوتاه بین برست سوم و چهارم را آشکار نمیکند .در

برای انجام شبیهسازیها سیگنالی شامل  M  10برست که بهطور

شکل  ،3نمودار آخر حاصلضرب این دو آشکارسازی (یعنی  ) WDرا

تصادفی شامل  70تا  800بیت اطالعات و زمان محافظ تصادفی  8تا 60

نشان میدهد .با این کار ،میزان شباهت دایس از  0/37در آشکارسازی

بیت هستند ،تولید میشود .برستها با مدوالسیون  QPSKو شکل پالس

با طول پنجره کوتاه و  0/32در آشکارسازی با طول پنجره بلند ،به 0/33
در  WDافزایش ی افته است .عالوه بر این ،در این مثال خاص دو خطای
آشکارسازی  EGو  EBبرای  WD1به ترتیب برابر  0/03و  0و برای
 WD 2به ترتیب برابر  0/06و  0حاصل شدهاند .این مقادیر برای
آشکارسازی نهایی به  0/004و  0کاهش یافتهاند .مقادیر بهدستآمده
برای این دو نوع خطا نشان میدهد که هیچ نمونهای از برستها در
آشکارسازی از دست داده نشده است ولی طول برستها بزرگتر از مقدار
واقعی آشکار شده است.
همچنین جهت مقایسه ،در این مقاله عالوه بر آشکارگر نسبت انرژی
پیشنهادشده ،آشکارگر مبتنی بر خودهمبستگی ( )ACD13ارائهشده در
[ ]97نیز مورد پیادهسازی و ارزیابی قرار میگیرد .این روش از نوع
روشهایی است که در آنها از یک پنجره لغزان بر روی سیگنال دریافتی
به همراه تنها یک تابع آشکارسازی (انرژی سیگنال ،خودهمبستگی
سیگنال و یا سایر ویژگیهای نشاندهنده وجود سیگنال) استفاده
میشود .این نوع از توابع آشکارسازی در حقیقت نشان میدهند که آیا
پنجره مورد نظر شامل سیگنال است یا خیر؟ در صورتی که بر اساس
تابع آشکارسازی مورد استفاده ،به این نتیجه برسیم که پنجره حاوی
سیگنال است ،مقدار تابع  WDدر زمان متناظر با نمونه مرکزی پنجره
برابر یک قرار داده میشود .در غیر اینصورت ،مقدار  WDدر این زمان

 Raised-Cosineمدوله شدهاند .فرض میشود که سیگنال دریافتی با نرخ
 60نمونه بر سمبل نمونهبرداری شده است .میزان اشغال کانال نیز برابر
 40درصد در نظر گرفته شده است ،یعنی در  %90از زمانها برستی
ارسال نمیشود .برای بررسی بهتر عملکرد آشکارگر یک مرتبه میزان
تشخیص درست آنها برای طول برستها کوتاه و بار دیگر برای طول
برستهای بلند سنجیده میشود .در حالت اول که مربوط به طول
برستهای کوتاه است ،برستها حاوی  40تا  50بیت اطالعات ( 200تا
 250نمونه) هستند و طول زمان محافظ  2تا  3بیت ( 10تا  15نمونه)
در نظر گرفته میشود .برای طول برستهای بلند 160 ،تا  200بیت
اطالعات در برستها ( 800تا  1000نمونه) و طول زمانهای محافظ 5
تا  6بیت ( 25تا  30نمونه) در نظر گرفته شده است .در پیادهسازی
آشکارسازی نسبت انرژی از دو طول پنجره  L1  10و L2  200

استفاده میشود .حاصلضرب دو آشکارسازی بهعنوان آشکارسازی نهایی
انتخاب میشود .جهت ارزیابی عملکرد آشکارگر در بازه نسبت سیگنال
به نویز بین  -8تا  60دسیبل شبیهسازی مونتکارلو انجام میدهیم.
روش کار به اینصورت است که برای هر مقدار مشخص از نسبت سیگنال
به نویز  600آزمایش انجام شده است.
در جدول  ،6عملکرد آشکارگر نسبت انرژی در آشکارسازی برای

برابر صفر قرار داده میشود .همچنین آشکارگر انرژی ( )ED14و آشکارگر

طول برست کوتاه با آشکارسازی برای طول برستهای بلند مقایسه شده

نسبت بیشینه به کمینه مقادیر ویژه ( )MMED15ماتریس کوواریانس که

است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،آشکارگر پیشنهادی

پیش از این برای بررسی حضور و عدم حضور سیگنال استفاده شدهاند،

قادر به آشکارسازی مناسب هر دو نوع برست بلند و کوتاه است .لذا این

در قالب روش پیشنهادی این مقاله برای آشکارسازی برستها (یعنی

آشکارگر آشکارگری مناسب برای محیط غیرهمیار است .همانطور که

بهکارگیری دو پنجره با طول متفاوت) به کار گرفته شدهاند .روش

در جدول  1دیده میشود ،آشکارسازی طول برستهای کوتاه دارای

آشکارگر انرژی به اینصورت است که با استفاده از یک پنجره لغزان به

خطای بیشتری است و چالش بیشتری دارد؛ بنابراین در ادامه ،مقایسه

و با قدمهای یک نمونهای بر روی نمونههای سیگنال ،انرژی

روش پیشنهادی نسبت انرژی با سایر روشهای موجود تنها برای طول

طول

L

پنجره بهعنوان تابع آشکارسازی محاسبه میگردد .اگر مقدار انرژی

Serial no. 82

برستهای کوتاه بیان میگردد.
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شکل  :3آشکارسازی با روش نسبت انرژی با استفاده از طول پنجره  ،)W D 1 ( 11طول پنجره  )W D 2 ( 111و حاصلضرب آنها.

جدول  :1مقایسه آشکارگر نسبت انرژی برای سیگنالهای برست با طول کوتاه و بلند.
)SNR(dB

11

8

6

4

2

1

-2

1

1

1/999

1/998

1/999

1/981

1/964

1/113

1/114

1/114

1/114

1/110

1/116

1/11

EG

1

1

1

1

1

1/112

1/16

EB

1

1

1

1/999

1/999

1/994

1/91

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/112

1/112

EG

1

1

1

1

1

1/11

1/1

EB

جهت مقایسه ،روش پیشنهادی را عالوه با روش خودهمبستگی با
دو روش انرژی و بیشینه مقادیر ویژه نیز مقایسه میکنیم .برای آشکارگر

مبتنی بر خودهمبستگی [ ]97از طول پنجره  L  10استفاده میشود.
همچنین تأخیر در نظر گرفتهشده در تابع خودهمبستگی برابر  6و مرتبه
هموارسازی 16برابر  8در نظر گرفته شده است .در آشکارگر انرژی ،آستانه
را میتوان با استفاده از تعیین مقدار  Pfو یا آستانهای همانند روش

خودهمبستگی و یا ضریبی از بیشینه انرژی در نظر گرفت که در این
مقاله از روش سوم (با ضریب  )0/1استفاده شده است .در روش بیشینه
مقدار ویژه نیز مقدار  Pf  0 / 01در نظر گرفته شده است .سایر

Serial no. 82

نوع سیگنال
طول برست و زمان
محافظ کوتاه

طول برست و زمان
محافظ بلند

پارامترها نیز مانند پارامترهای مورد استفاده برای نتایج شبیهسازی
ارائهشده در جدول  6میباشد با این تفاوت که طول پنجره بزرگتر
بهجای  800برابر  100در نظر گرفته شده است .نتایج شبیهسازی برای
هر سه آشکارگر پیشنهادی و آشکارگر خودهمبستگی در شکل  4نمایش
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود که با افزایش سیگنال به
نویز میزان دایس افزایش مییابد .آشکارگر نسبت انرژی نیز در سیگنال
به نویز  8dBمیزان دایس  0/333را (برای طول برستهای کوتاه) فراهم
میکند که بهتر از آشکارگر خودهمبستگی (با میزان دایس حدود )0/31
است .دو آشکارگر پیشنهادی دیگر نیز با فاصله کمی پایینتر از آشکارگر
نسبت انرژی قرار گرفتهاند.
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شکل  :4مقایسه ضریب دایس برای آشکارگرهای مختلف در طول برستهای کوتاه.

شکل  :0خطای برست برای آشکارگرهای مختلف در طول برستهای کوتاه.
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آشکارسازی کور سیگنالهای برست در محیط . . .

شکل  :6خطای زمان سکوت برای آشکارگرهای مختلف در طول برستهای کوتاه.

شکل  :9ضریب دایس برای آشکارگرهای مختلف در طول برستهای کوتاه و برای مدوالسیون .BPSK

Serial no. 82

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

آشکارسازی کور سیگنالهای برست در محیط . . .

 /6741مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

شکل  :8ضریب دایس برای آشکارگرهای مختلف در طول برستهای کوتاه و برای مدوالسیون .8-PSK

خطای برست و زمان محافظ هر چهار روش نیز به ترتیب در شکل
 5و شکل  6نمایش داده شدهاند .همانطور که مالحظه میشود ،آشکارگر
نسبت انرژی نسبت به آشکارگر خودهمبستگی خطای زمان محافظ
خیلی کمتری دارد .همچنین میزان خطای برست آن نیز از در مقادیر
سیگنال به نویز بیشتر از  0dBبسیار کم شده و به نتیجه آشکارگر
خودهمبستگی نزدیک میشود .این نتایج ،عملکرد مناسب آشکارگر
نسبت انرژی را تأیید میکنند .آشکارگرهای انرژی و مقادیر ویژه نیز به
فاصله کمی از نسبت انرژی قرار گرفتهاند.
شبیهسازی آشکارگرها برای مدوالسیونهای  BPSKو  8-PSKنیز
انجام شده است .ضرایب دایس حاصل از آشکارگرهای مختلف برای این
دو مدوالسیون به ترتیب در شکلهای  4و  2نشان داده شده است که
نتایج قبلی برای مدوالسیون  QPSKرا تأیید میکنند.

 -0نتیجهگیری
در این مقاله آشکارسازی کور سیگنالهای برست مورد بررسی قرار
گرفت .این موضوع در محیط غیرهمیار تا به حال مورد بررسی دقیق قرار
نگرفته بود .در این مقاله روشی مبتنی بر نسبت انرژی برای یافتن نقاط
ابتدا و انتهای برستها پیشنهاد گردید .این روش که بر مبنای تغییرات
شدید نسبت انرژی در ابتدا و انتهای برستها عمل میکند ،نسبت به
آشکارگر خودهمبستگی معرفیشده در [ ]97دارای عملکرد مناسبتری

مناسبی هستند .در این مقاله ،عالوه بر معیار تشابه دایس ،معیارهای
خطای برست و خطای زمان محافظ (یا همان زمان سکوت) برای
بررسی عملکرد آشکارگرها پیشنهاد گردیده است که میتواند مبنای
مقایسه برای کارهای آینده باشد.
برای آشکارسازی پیشنهادی نسبت انرژی ،از آنجا که در حالت غیر
همیار اطالعات دقیقی از طول برست و زمان محافظ در اختیار نیست،
از دو طول پنجره متفاوت کوچک و بزرگ استفاده شده است و
حاصلضرب آشکارسازیهای انجامشده توسط این دو پنجره بهعنوان
آشکارسازی نهایی در نظر گرفته شده است.
در روش پیشنهادی نسبت انرژی (و همچنین در روش
خودهمبستگی) بهطور ضمنی فرض شده است که حد پایین طول
برستها مشخص است و لذا طول پنجرههای آشکارسازی بزرگتر از این
حد انتخاب نمیشود .همچنین روش نسبت انرژی مقدار نسبت سیگنال
به نویز را دانسته فرض میکند .تخمین این مقادیر میتواند زمینه
کارهای آینده باشد.
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