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ی ورود مقاله، یک روش جدید برای تخمین زاویه ینادر  -یدهچک
یس  سازیمدلساختار آرایه مجازی و  از منابع با استفاده ماتر

یس اندازه ارائه شده است. به منظور  DFTگیری به صورت ماتر
ای ی ورود با روش حسگری فشرده، فضای زاویهتخمین دقیق زاویه
بندی فضای بندی شود. تقسیمهای کوچک تقسیمپیوسته باید با گام

فزایش همدوسی بین های کوچک، منجر به اای پیوسته با گامزاویه
یس اندازهستون ی ورود را با گیری شده و تخمین زاویههای ماتر

سازد. برای حل مشکل بیان شده، در این مقاله یک مشکل مواجه می
یس اندازهروش جدید برای مدل یس سازی ماتر گیری به صورت ماتر

DFT شود. برای افزایش دقت تخمین، الزم است که پیشنهاد می
یس ی اندازه های آرایه یا به عبارتی دیگر تعداد آنتن DFTابعاد ماتر

یاد باشد. به همین منظور از یک آرایه خطی غیر یکنواخت برای  ز
یس تخمین زاویه ی ورود استفاده شده است. با برداری کردن ماتر

یاد همبستگی سیگنال یافتی، یک آرایه مجازی با تعداد آنتن ز های در
های آرایه مجازی منجر به ودن تعداد آنتنتشکیل خواهد شد. باال ب

یس  های ورود تخمین زاویهشده، بنابراین  DFTافزایش ابعاد ماتر
سازی نشان منابع با دقت باالتری صورت خواهد گرفت. نتایج شبیه

یسدهد که تخمین زاویه ورود با استفاده از مدلمی  DFT سازی ماتر
 .عملکرد مناسبی دارد

تبدیل ،  حسگری فشرده ی ورود،زاویه تخمین –یدیکلمات کل
DFTآرایه مجازی ،. 

  مقدمه-۱
ی اساسی در پردازش سیگنال یک مسئله ورود سیگنال یتخمین زاویه

ی آن در های گذشته به دلیل کاربردهای گستردهای است که در دههآرایه
 سونار، جنگ یابی منابع،مکان سیم،مخابرات بی های مختلفی از قبیلحوزه

الکترونیک راداری و مخابراتی توجه بسیار زیادی را از سوی محققین به خود 
ی ورود های سنتی برای تخمین زاویه. روش]3-1[جلب کرده است 

، ]۶-۴[های مبتنی بر زیر فضا آرایه، عبارتند از روش سیگنال به یک

نمایی گر بیشینه شبیهو تخمین ]9-7[دهی پرتو  های مبتنی بر جهتروش
]10-13[. 

 فشرده ی ورود با  استفاده از حسگری های اخیر، تخمین زاویهدر سال
. در ]17-1۴[ به دلیل کارایی مناسب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است

های سنتی، تخمین زاویه ورود با استفاده از بازیابی تنک مقایسه با روش
ی کمتر، حساسیت ی زمانسیگنال، مزایایی از قبیل نیاز به تعداد مشاهده

و قابلیت تخمین  (SNR)تر به مقدار نسبت توان سیگنال به توان نویز پایین
 .]1۸[زاویه ورود منابع همدوس را دارد 

ی ورود با استفاده از روش حسگری فشرده، کل فضای در تخمین زاویه
 شوندبندی میهای گسسته تقسیمای پیوسته به یک مجموعه با زاویهزاویه

های ها توسط روشی سیگنال در هر یک از زاویهپس اندازه. س]19[
بردار در های غیر صفر شود. مکان درایهحسگری فشرده تخمین زده می

های ورود منابع را مشخص ی سیگنال تخمین زده شده، زاویهاندازه
ی ورود با حسگری فشرده، ترین مسئله در تخمین زاویهمهم سازد.می

ای پیوسته به یک مجموعه گسسته است. برای اویهی تقسیم فضای زنحوه
های بسیار ای پیوسته با گامرسیدن به تخمین دقیق، نیاز است که فضای زاویه

ای پیوسته به یک مجموعه بندی شود. تقسیم فضای زاویهکوچک تقسیم
های کوچک، امکان بازیابی دقیق بردار تنک را کاهش گسسته با گام

گیری های ماتریس اندازهشرایط، وابستگی ستوندهد. زیرا در این می
 .]20[ یابدافزایش می

ی ورود با استفاده از در این مقاله، یک روش جدید برای تخمین زاویه
شود. در روش پیشنهادی، از یک آرایه خطی نمایش تنک سیگنال ارائه می

تنک با تعداد آنتن کم استفاده کرده و به کمک برداری کردن ماتریس 
های دریافتی، یک آرایه مجازی با تعداد آنتن زیاد تشکیل بستگی سیگنالهم
مدل  DFTگیری به صورت یک ماتریس شود. سپس ماتریس اندازهمی
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بر هم عمود هستند،  DFTهای ماتریس شود. از آنجا که ستونمی

 شود. همدوسی آن صفر بوده و امکان بازیابی بردار تنک حاصل می

صورت سازماندهی شده است. در بخش رو به این ساختار مقاله پیش
، 3ی ورود ارائه خواهد شد. در بخش ، مدل سیستم برای تخمین زاویه2

ستفاده از گیری برای بازیابی بردار تنک با اشرط همدوسی ماتریس اندازه
، طرح پیشنهادی برای ۴شود. در بخش حسگری فشرده بررسی می

به منظور  DFTگیری به صورت یک ماتریس سازی ماتریس اندازهمدل
سازی به ارائه نتایج شبیه ۵شود. بخش ی ورود ارائه میزاویهتخمین 

گیری از کار انجام شده ارائه ، نتیجه۶پردازد. در نهایت در بخش می
 د.شومی

 سیستم مدل -۲

آنتن همه جهتی  𝑁ی خطی غیر یکنواخت با ، یک آرایه1مطابق شکل 
𝐷ی ها در آرایه با مجموعهشود. مکان قرارگیری آنتندر نظر گرفته می = {𝑙1, 𝑙2, … ,𝑙𝑁}𝑑 شود که نشان داده می𝑙𝑛(𝑛 = 1, 2, … , 𝑁) 

دهد. آنتن واحد فاصله را نشان می 𝑑ای از اعداد صحیح بوده و مجموعه
𝑙1)شود اول به عنوان مرجع تاخیر زمانی در نظر گرفته می = 0). 

های سیگنال باند باریک میدان دور با زاویه 𝐾فرض بر این است که  𝜽 = [𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝐾]𝑇  و بردار توان𝐩 = [𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐾]𝑇  به این
، 𝑡ی زمانی در لحظه یافتی توسط آرایهشود. بردار سیگنال درآرایه تابیده می

 :]1[شود ( مدل می1ی )طبق رابطه

(1) 𝐱(𝑡) = ∑ 𝐚(𝜃𝑘)𝑠𝑘(𝑡)𝐾𝑘=1 + 𝐧(t) = 𝐀(𝜽)𝐬(𝑡) + 𝐧(𝑡) 

𝐀(𝜽)(، 1ی )در رابطه = [a(θ1), a(θ2),…,a(θK)] ∈ ℂ𝑁×𝐾 
𝐬(𝑡)ماتریس هادی،  = [𝑠1(𝑡), 𝑠2(𝑡), … , 𝑠𝐾(𝑡)]𝑇 ∈ ℂ𝐾×1  بردار

𝐧(𝑡)سیگنال منابع و  = [𝑛1(𝑡), 𝑛2(𝑡), … , 𝑛𝑁(𝑡)]𝑇 ∈ ℂ𝑁×1 
نشان  ℂعالمت  دهد.های آرایه را نشان میگیری در آنتنبردار نویز اندازه

های مختلف دارای توزیع نویز آنتنی مجموعه اعداد مختلط است. دهنده
شوند. فرض در نظر گرفته می 𝜎2گوسی با میانگین صفر و واریانس یکسان 

دیگر مستقل هستند. های مختلف آرایه از یکبر این است که نویز آنتن
های همچنین نویز هر آنتن یک فرآیند تصادفی گوسی سفید است )لحظه

 هادی، ام از ماتریس 𝑘 ستون ند(.دار استقاللمختلف نویز نسبت به هم 
 :]21[  شودی زیر تعریف میطبق رابطه

(2) 𝐚(𝜃𝑘) = [1, 𝑒𝑗2𝜋𝑙2𝑑𝜆 sin(𝜃𝑘), … ,𝑒𝑗2𝜋𝑙𝑁𝑑𝜆 sin(𝜃𝑘)]𝑇 

همبستگی بردار سیگنال دریافتی به صورت زیر تعریف ماتریس 
 :]21[ شودمی

(3) 𝐑𝐱 = E{𝐱(𝑡)𝐱𝐻(𝑡)} = 𝑨(𝜽)𝑹𝑠𝑨𝐻(𝜽) + 𝜎2𝐈𝑁 

𝐑𝐬(، 3ی )در رابطه = 𝐸{𝐬(𝑡)𝐬𝐻(𝑡)}  ماتریس همبستگی بردار
 دهد. سیگنالرا نشان می 𝑁ماتریس یکه با اندازه  𝐈𝑁توان نویز و  𝜎2منابع، 

، بنابراین شوندارسالی منابع مختلف با یکدیگر ناهمبسته در نظر گرفته می
 ( نمایش داد:۴ی )توان ماتریس همبستگی بردار منابع را به صورت رابطهمی

(۴) 𝐑𝐬 = E{𝐬(𝑡)𝐬𝐻(𝑡)} = diag([𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐾]𝑇) 

با توجه به قطری بودن ماتریس همبستگی منابع، ماتریس همبستگی 
 ( قابل بازنویسی است:۵ی )ریافتی به صورت رابطهبردار سیگنال د

(۵) 𝐑𝐱 = ∑ 𝑝𝑘𝐚(𝜃𝑘)𝐚𝐻(𝜃𝑘)𝑲𝑘=1 + 𝜎2𝐈𝑁 

های زمانی در عمل ماتریس همبستگی قابل محاسبه نبوده و از نمونه
 شود:برای تخمین آن استفاده می

(۶) �̂�𝐱 = 𝟏𝑀 ∑ 𝐱(𝑡)𝐱𝐻(𝑡)𝑀𝑡=1 

های زمانی از بردار سیگنال دریافتی را تعداد مشاهده 𝑀(، ۶ی )در رابطه
است  𝐑𝐱نمایی از ماتریس تخمین بیشینه شبیه �̂�𝐱دهد. ماتریس نشان می

به  �̂�𝐱نهایت میل کند، آنگاه های زمانی به بیچنانچه تعداد مشاهده .]21[
 میل خواهد کرد. 𝐑𝐱مقدار 

ی زیر به شده، رابطهبا برداری کردن ماتریس همبستگی تخمین زده 
 :]22[ دست خواهد آمد

(7) 𝐫 = 𝐯𝐞𝐜(�̂�𝐱) = 𝐁(𝜽)𝐩 + 𝜎2𝒆 

 (7ی )در رابطه

(۸) 𝐁(𝜽) = [𝐚∗(𝜃1) ⊗ 𝐚(𝜃1), 𝐚∗(𝜃𝟐) ⊗ 𝐚(𝜃𝟐), … ,𝐚∗(𝜃𝐾) ⊗ 𝐚(𝜃𝐾)] 

𝑁2یک ماتریس با اندازه  × 𝐾  ضرب کرونیکر را نشان  ⊗و عالمت
𝒆دهد. همچنین می = [𝒆1𝑇 ,𝒆2𝑇 , … , 𝒆𝑁𝑇  ]𝑇 های بردار است. تمام درایه 𝒆𝑛(𝑛 = 1, 2, … , 𝑁)  صفر هستند، بجز درایه𝑛  ام که مقدار آن یک

 .]22[ است
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 آنتن. 𝑵یک آرایه خطی غیر یکنواخت با  :۱شکل 
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های ی مجازی است که آنتنی یک آرایهمعادل بردار مشاهده ،𝐫بردار 

ℙهای آن در مجموعه مکان = {(𝑙𝑛 − 𝑙𝑚)𝑑,    𝑚,𝑛 = 1, 2, … , 𝑁} های اند. مجموعه مکانقرار گرفتهℙ  شامل𝑁2  عضو است که
ممکن  (𝑙𝑛,𝑙𝑚)های مختلف از برخی از اعضای آن تکراری هستند)زوج

𝑙𝑛است منجر به  − 𝑙𝑚 های مجزا از یکسان شود(. با در نظر گرفتن مکان ℙ، آید:( به دست می9ی )ی مجازی با بردار مشاهدهیک آرایه 

(9) 𝐫1 = 𝐉𝐫 = 𝚽(𝜽)𝐩 + 𝜎2�̃� 

2𝑙𝑁)ماتریسی با ابعاد  𝐉(، 9ی )در رابطه + 1) × 𝑁2  است که مقدار هر
های نظیر درایه 𝐉. ماتریس ]23[های آن صفر یا یک هستندیک از درایه

𝚽(𝜽)کند. همچنین حذف می 𝐫های تکراری را از بردار مکان = [𝝓(𝜃1), 𝝓(𝜃2), … , 𝝓(𝜃𝐾)] ی خطی معادل ماتریس هادی یک آرایه
2𝑙𝑁یکنواخت با  + های آن به صورت متوالی با فاصله آنتن است که آنتن 1 𝑑 های در مکان−𝑙𝑁𝑑  تا𝑙𝑁𝑑 اند و قرار گرفته�̃�  2برداری با طول𝑙𝑁 + 1 

𝑙𝑁)شماره   یصفر هستند به جز درایه �̃�های بردار است. تمام درایه + 1) 
 ام که مقدار آن یک است. 

𝑑با در نظر گرفتن   = 𝜆2 ها، ستون اصله بین آنتنبه عنوان واحد ف𝑘  ام از
 شود:ی زیر تعریف میبه صورت رابطه 𝚽(𝜽)ماتریس 

(10) 𝝓(𝜃𝑘) = [𝑒−𝑗𝜋𝑙𝑁 sin(𝜃𝑘), 𝑒−𝑗𝜋(𝑙𝑁−1) sin(𝜃𝑘),…, 1, 𝑒𝑗𝜋(𝑙𝑁−1) sin(𝜃𝑘), 𝑒𝑗𝜋𝑙𝑁 sin(𝜃𝑘)]𝑇 

  فشرده حسگری با ورود یزاویه تخمین -۳
ی زاویه تنک است، های ورودی به آرایه در حوزهاز آنجا که توان سیگنال

ی حسگری فشرده ی ورود را به صورت یک مسئلهتوان تخمین زاویهمی
𝐿)قسمت  𝐿ای پیوسته به سازی نمود. به همین دلیل، فضای زاویهمدل ≫ 𝐾) شود تقسیم می𝚯 = {𝜗1, 𝜗2, … , 𝜗𝐿} ]19[توان ماتریس . می�̃�  با

2𝑙𝑁)ی اندازه + 1) × 𝐿 های آن شامل که ستون𝐿  بردار هادی نظیر هر
است، را تشکیل داد. در این حالت مدل  𝚯های  متعلق به یک از زاویه

ی مجازی به صورت زیر تعریف های آرایهجدیدی برای بردار مشاهده
 شود:می

(11) 𝐫1 = �̃�𝐩 + 𝜎2𝒆1 

�̃�(، 11ی )در رابطه = [𝛟(𝜗1), 𝛟(𝜗2), … , 𝛟(𝜗𝐿)]  ماتریس
های مختلف را بردار توان سیگنال دریافتی در زاویه 𝐩گیری نام دارد و اندازه

 شود:به صورت زیر تعریف می 𝐩ام از بردار  𝑙دهد. درایه نشان می

(12) 𝐩𝑙 = {0            𝑖𝑓 𝜗𝑙 ∉ 𝜽 𝑝𝑘           𝑖𝑓 𝜗𝑙 ∈ 𝜽  

سازی نرم صفر ی کمینه(، مسئله11ی )از رابطه 𝐩ای تخمین بردار تنک بر
 :]2۴[زیر پیشنهاد شده است 

(13) (𝑃0) min ‖𝐩‖0    s. t.  ‖𝐫1 − �̃�𝐩‖ ≤ 𝛽 

ی خطای ناشی از تخمین ماتریس همبستگی را آستانه 𝛽(، 13ی )در رابطه
ی بوده و محاسبه NPی سازی نرم صفر یک مسئلهدهد. کمینهنشان می

ترین سازی نرم یک که نزدیکپذیر نیست. بنابراین از کمینهجواب آن امکان
استفاده  𝐩ی بردار تنک تقریب محدب به نرم صفر است، برای محاسبه

 .]2۴[ شودمی

(1۴) (𝑃1) min ‖𝐩‖1    s. t.  ‖𝐫1 − �̃�𝐩‖ ≤ 𝛽 

ی نرم یک به نحوی است که حل مسئله �̃�تشکیل ماتریس  ،ی اصلیمسئله
 𝑃0ی یک تقریب دقیق برای مسئله 𝑃1ی امکان پذیر باشد. جواب مسئله

ترین شرط برای شرایط خاصی را ارضا کند. ساده �̃�است اگر ماتریس 
ی رابطهصورت به �̃�گیری یس اندازههمدوسی برای ماتر پارامتر است. �̃�  های ماتریسخاصیت همدوسی  متقابل بین ستون ،𝐩بازیابی بردار تنک 

 :]2۴[شود ( تعریف می1۵)

(1۵) 𝜇 = max𝑖≠𝑗 |<𝛟(𝜗𝑖)𝛟(𝜗𝑗)>|‖𝛟(𝜗𝑖)‖2‖𝛟(𝜗𝑗)‖2 

از مرتبه  𝐩که بازیابی بردار تنک  𝜇پذیر برای پارامتر شرط تحقق  ]2۵[در  𝐾 سازد، به صورت زیر بیان شده است:پذیر میرا امکان 

(1۶) 𝜇 < 12𝐾−1 

 .درجه است ]-90,90[ یهر عدد حقیقی در محدوده ،ورود منابع یزاویه
 برای اطمینان از دقیق بودن تخمین، الزم است تقسیم فضایبنابراین 

های بسیار کوچک صورت گیرد. گسسته با گام یپیوسته به مجموعه ایزاویه
افزایش  �̃�های ماتریس همبستگی ستون از طرفی با انتخاب گام کوچک،

پذیر سازی نرم یک امکانبازیابی بردار تنک با استفاده از کمینهیافته و 
برای بازیابی یک بردار (، 1۶ی )با توجه به رابطهنخواهد بود. به عنوان مثال 

  13از   �̃�گیری ی ماتریس اندازهالزم است که میزان همدوس 2به تنکی با مرت
گیری ماتریس اندازه (، مقدار همدوسی1۵ی )با توجه به رابطه کمتر باشد. �̃�،  درجه   ]-90,90[ای پیوسته که فضای زاویه شدخواهد  13زمانی کمتر از

 این بدان معناست که دربندی شود. درجه تقسیم ۴.3۵بیشتر از های با گام
درجه بیشتر خواهد بود که این میزان  ۴یابی از آل خطای جهتحالت ایده

 ول نیست. خطا در بسیاری از کاربردها قابل قب

یس تبدیل -۴ یس به  بردارینمونه ماتر  DFT ماتر
گیری با روش پیشنهادی برای مدل کردن ماتریس اندازه ،در این بخش

شود. همانطور که در به منظور تخمین زاویه ورود ارائه می DFTماتریس 
ی ای پیوسته به یک مجموعهبخش قبلی اشاره شد، تقسیم فضای زاویه

گیری برقرار باشد، گسسته به نحوی که خاصیت همدوسی در ماتریس اندازه
کاری راه DFTبسیار پر اهمیت است. در این بخش با استفاده از ماتریس 
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ام از  (𝑚,n)ی . درایه]2۶[ن مشکل ارائه داده خواهد شد برای حل ای

𝐿ی یافته با اندازهشیفت DFTماتریس  = 2𝑙𝑁 + به صورت زیر تعریف  1
 شود:می

(17) 𝐅m,n = 𝑒2𝑗𝜋𝐿 (𝑚−𝑙𝑁)(𝑛−𝑙𝑁)   𝑚,n = 0,1 , … , 𝐿 − 1 

های آن بر هم عموده بوده و ماتریسی است که ستون DFTماتریس 
ابر صفر است. بنابراین اگر بتوان به نحوی ماتریس میزان همدوسی آن بر

سازی نمود، مدل DFTگیری در تخمین زاویه را به صورت ماتریس اندازه
پذیر و تخمین زاویه با دقت بسیار مناسبی امکان 𝐩آنگاه بازیابی بردار تنک 

 خواهد شد.

𝐿ای به با تقسیم فضای زاویه = 2𝑙𝑁 +  (𝑚, n)ی قسمت، درایه 1
 گیری عبارت است از:ماتریس اندازهام از 

(1۸) �̃�𝑚,𝑛 = 𝑒𝑗𝜋(𝑚−𝑙𝑁) sin(𝜃𝑛) 𝑚,𝑛 = 0,2 , … , 2𝑙𝑁 

1−از آنجا که  ≤ sin(𝜃𝑛) ≤ توان به جای گسسته کردن می ،1
است،  1و  -1را که عددی بین  sin(𝜃𝑛)ای پیوسته، مقدار فضای زاویه

sin(𝜃𝑛)گسسته نمود. با قرار دادن  = 2 𝑛−𝑙𝑁𝐿 , 𝑛 = 0,1, … ,𝐿 − در  1
گیری به صورت زیر قابل ام از ماتریس اندازه (𝑚,n)ی (، درایه1۸ی )رابطه

 بازنویسی است:

(19) �̃�𝑚,𝑛 = 𝑒2𝑗𝜋(𝑚−𝑙𝑁)(𝑛−𝑙𝑁)𝐿 𝑚,n = 0,1 , … , 𝐿 − 1 

 به صورت زیر خواهد بود: �̃�ماتریس  بنابراین

(20) �̃� = [  
   𝑒2𝑗𝜋−𝑙𝑁𝐿 (−𝑙𝑁)⋮1⋮𝑒2𝑗𝜋𝑙𝑁𝐿 (−𝑙𝑁)

 𝑒2𝑗𝜋−𝑙𝑁𝐿 (1−𝑙𝑁)⋮1⋮𝑒2𝑗𝜋−𝑙𝑁𝐿 (1−𝑙𝑁)
 ⋯⋮⋱⋮⋯

𝑒2𝑗𝜋−𝑙𝑁𝐿−1(𝑙𝑁)⋮1⋮𝑒2𝑗𝜋𝑙𝑁𝐿 (𝑙𝑁) ]  
    

شد. مدل  DFT ماتریسیک با  �̃�گیری با تعریف فوق، ماتریس اندازه
ماتریسی است که به دلیل عمود بودن  DFTهمانطور که بیان شد، ماتریس 

در این های آن بر یکدیگر دارای میزان همدوسی صفر است. بنابراین ستون
پذیر خواهد حالت، شرط همدوسی برقرار بوده و بازیابی بردار تنک امکان

 بود.

  سازیشبیه نتایج -۵
ی ورود با این بخش، عملکرد روش پیشنهادی برای تخمین زاویه در

یک آرایه خطی غیر  گیرد.سازی مورد ارزیابی قرار میاستفاده از شبیه
شود آنتن در نظر گرفته می 12شامل ت با ساختار حداقل افزونگی یکنواخ

ای خطی غیریکنواخت آرایه با ساختار حداقل افزونگی، یک آرایه .]27[

با برداری کردن  ها در آرایه به نحوی است کهمکان قرارگیری آنتن است که
یک آرایه خطی یکنواخت به به صورت مجازی  ،ماتریس همبستگی آن

𝐷ها در آرایه، به صورت   گیری آنتنهای قرارمکان یمجموعهآید. دست می = {0, 1, 4, 6, 13, 14, 17, 19, 39, 40, 43, 45} 𝜆2  در نظر گرفته
شده است. با برداری کردن ماتریس همبستگی آرایه، بردار جدیدی که 

آنتن است،  91یکنواخت با مجازی یک آرایه خطی  هایمعادل مشاهده
ی مجازی به ترتیب از رایهها در آشود. مکان قرارگیری آنتنتشکیل می − 45𝜆2   45الی𝜆2  با فاصله𝜆2  .هستند 

به عنوان معیاری برای  (RMSE)متوسط مربع خطا  یریشهمعموال 
گیرد مورد استفاده قرار می یابیهای جهتروشدر ارزیابی عملکرد دقت 

 :شود( تعریف می21ی )که به صورت رابطه

(21) RMSE = √ 1𝐾𝑁𝑀𝐶 ∑ ∑ (𝜃𝑘 − �̂�𝑘,𝑚)2𝑁𝑀𝐶𝑚=1𝐾𝑘=1 

مونت  سازیامین تکرار از شبیه 𝑚در  𝜃𝑘تخمین  �̂�𝑘,𝑚(، 21ی )در رابطه
𝑁𝑀𝐶تعداد تکرارهای آزمایش مونت کارلو برابر کارلو است.  = 2000 

 فرض شده است.

به مقایسه عملکرد روش پیشنهادی با الگوریتم  هاسازیاز شبیه اولر دسته د
MUSIC به منظور استفاده از الگوریتم شود. پرداخته میMUSIC ابتدا ،

های آرایه مجازی، یک ماتریس از طریق هموارسازی فضایی مشاهده
. سپس با استفاده از تجزیه ]2۸[شود همبستگی فضایی تشکیل داده می

شوند. گام های ورود تخمین زده میی ماتریس به دست آمده، زاویهویژه
درجه انتخاب  0.01برابر  MUSIC جستجو برای تخمین زاویه در روش

 شده است.

های ورود به مجموعه گسسته در این مقایسه فرض بر این است که زاویه
در نظر گرفته شده و  10. همچنین تعداد منابع تعلق دارند sin(𝜃)شده 
− ,56.633− های ورود عبارتند از:زاویه 41.249, − 28.915, − 17.92, − 7.578, 2.519, 12.67, 23.31, 34.85, 48.353 

به  MUSICروش پیشنهادی با الگوریتم  RMSE، منحنی 2در شکل 
𝑀های مختلف در تعداد مشاهده  SNR ازای = مقایسه شده است.  200

خطای  ،های مختلف SNRشود که روش پیشنهاد شده در مشاهده می
 دارد. MUSICکمتری نسبت به تخمین زاویه ورود با الگوریتم 

روش پیشنهادی با الگوریتم  RMSE، به مقایسه منحنی 3در شکل 
MUSIC در شده های مشاهده به ازای تعداد نمونهSNR = -5dB   پرداخته

 شاهدهایم ازای تعدادبه دهد که نشان می به دست آمده نتایج شده است.
الگوریتم  ی نسبت بهتربه مراتب دقیقعملکرد  روش پیشنهاد شده، یکسان

MUSIC دارد . 
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روش مرسوم عملکرد روش پیشنهادی با ها، سازیشبیه دومدر دسته 
فضای  روش،این شود. در تخمین زاویه ورود با حسگری فشرده، مقایسه می

با فاصله  عضو 91 یک مجموعه گسسته شامل درجه به ]-90,90[ای زاویه
𝚯 شودتقسیم میدو درجه  یکسان = {−90, − 88, … , 88, 90}. 
طبق  های آن،که ستونشود تشکیل میگیری ازهتریس اندیک ماسپس 

در نهایت  .های گسسته شده هستندنظیر زاویه بردارهای هادی( 10ی )رابطه
 (، زاویه ورود1۴سازی نرم یک مطرح شده در )ی کمینهبا استفاده از مسئله

ی تعداد منابع ارسال کننده نیز حالتدر این  شود.منابع تخمین زده می
𝐾سیگنال  = − ,54.3729−} های ورود منابع به ترتیب برابرو زاویه  10 42.3296, − 30.4975, − 18.5528, −6.6174 , 5.7039,17.5734,41.4985, 53.6491}    

  فرض شده است.

𝑀به ازای  SNRرا بر حسب  RMSE، منحنی ۴شکل  = ی مشاهده 200
های   SNRدهد که در دهد. نتایج به دست آمده نشان مییزمانی نشان م

با ورود  یروش پیشنهادی خطای کمتری نسبت به تخمین زاویهمختلف 
 حسگری فشرده مرسوم دارد.روش 

روش پیشنهادی با روش مرسوم  RMSE، به بررسی منحنی ۵در شکل 
های مختلف در تخمین زاویه ورود با حسگری فشرده به ازای تعداد مشاهده

SNR = 0dB مشابه حالت قبلی به ازای تعدادپرداخته شده است . 
  .دهدهای یکسان، روش پیشنهادی عملکرد بهتری را نشان مینمونه

 یر یگجهینت -۶
ی ورود با استفاده از مقاله یک روش جدید برای تخمین زاویهن یدر ا

ارائه شد. در  DFTگیری به صورت یک ماتریس سازی ماتریس اندازهمدل
روش پیشنهادی، ابتدا به کمک یک آرایه خطی غیر یکنواخت و با برداری 

های دریافتی، یک آرایه مجازی با تعداد کردن ماتریس همبستگی سیگنال
های ماتریس آنتن زیاد تشکیل شد. سپس به منظور کاهش همدوسی ستون

گیری به س اندازهبه یک فضای گسسته، ماتری sin (𝜃)گیری با تقسیم اندازه
سازی شد. با توجه به صفر بودن همدوسی مدل DFTصورت یک ماتریس 

پذیر است. نتایج ها امکان، بازیابی دقیق زاویهDFTهای ماتریس بین ستون
عملکرد بهتری در مقایسه با روش  ،سازی نشان داد که روش پیشنهادیشبیه

 MUSICنین روش و همچمرسوم ورود با حسگری فشرده  یتخمین زاویه
 .دارد
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ازای یک آرایه خطی غیر به (M)ی زمانی بر حسب تعداد مشاهده RMSE :۵شکل 
ی منبع ارسال کننده ۱۰و  SNR = 0dBآنتن مجازی،  ۹۱آنتن واقعی،  ۱۲یکنواخت با 
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