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Abstract 

Direction-of-arrival (DOA) estimation of audio signals is critical in different areas, including 

electronic war, sonar, etc. The beamforming methods like Minimum Variance Distortionless 

Response (MVDR), Delay-and-Sum (DAS), and subspace-based Multiple Signal Classification 

(MUSIC) are the most known DOA estimation techniques. The mentioned methods have high 

computational complexity. Hence using the algorithms with high computational complexity in the 

real-time DOA estimation applications is a serious challenge. On the other hand, the main 

characteristic of the methods is their high potential for parallelization. The objective of this paper 

is a parallel implementation of the considered algorithms using a Graphics Processing Unit (GPU) 

instead of a Central Processing Unit (CPU) for increasing execution speed and real-time 

implementation of the mentioned algorithms. To this aim, the Kuda programming model is used to 

implement the algorithm on a GPU. This algorithm is also implemented serially in MATLAB to 

investigate the parallel implementation performance. The results show that parallel implementation 

of these algorithms can increase the program execution time ten times more than serial 

implementation. Accuracies of different implementations are validated using simulations by 

MATLAB and Kuda. 
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چکیده
 هوای . روشغیره از اهمیت بسیار باالیی برخووردار اسوت  و  جنگ الکترونیک، سونار قبیلاز  یمختلف هایدر حوزهصوتی  عالمت یابیجهت

شومار   بوه  عالمت یابیجهت هایروش ترین شده شناختهاز  ،موزیک فضایو روش مبتنی بر زیر اِس اِی دی و آر دی وی اِم دهی پرتو مانندشکل

 زموان  یابیو  کوه جهوت   ییدر کاربردهاها  که استفاده از این الگوریتم شودیباعث م های ذکر شده باالی روش یمحاسبات یدگیچیپ .آیند می

. اسوت  سازییمواز یبرا ها آن یباال لیپتانس ،فوق هایمهم روش یژگیو کی گر،ید ی. از سومواجه شودجدی با چالش ، نیاز است یقحقی

 یواحد پردازنوده مرکو    یبه جا یو( پی )جی یکیواحد پردازنده گراف یریکارگ با به بردههای نامتمیالگور یمواز سازیادهی، پمقاله نیهدف ا

کودا  یسنویبرنامه یالگواز  ،هدف نیبه ا یابیدست ی. براباشدیم یقحقی حالت زمان به دنیسرعت اجرا و رس شیمنظور اف ا ، بهیو( پی )سی

 اف ارها در نرمتمیالگوری، این مواز سازیادهیعملکرد پ یمنظور بررس استفاده شده است. به یکیپردازنده گراف یرو تمیالگور یسازادهیپ یبرا

 دهتواند تا بویش از  ها میسازی موازی این الگوریتمد که پیادهنده آمده نشان می دست بهنتایج  د.سازی شدن صورت سریال پیاده نی  به مَتلَب

 کوودا و مَتلَوب  در هور دو محوی     ،مختلف هایسازیادهیپ ملکردع برابر سرعت اجرای برنامه را نسبت به حالت سریال اف ایش دهد. صحت

 .دیگرد دییتا شده سازیهیشب هایتوس  داده

 

 .کودا یسنویبرنامه یالگو ،یو( پی )جی یکیواحد پردازنده گراف ،یپردازش مواز پرتو،دهیشکل ،عالمت یابیجهت :هاکلیدواژه

 

قدمهم.0

های صوتی یکی از موضوعاتی اسوت کوه     عالمتیابی  جهت

امروزه ذهن بسیاری از محققان را به خوود مشولول کورده    

، هدف رهگیری جسمی است که ییابی صوتاست. در جهت

ارسوالی را   یصووت امووا   بووده و یوا    یصووت  عالموت منبع 

 اغلوب ، ییوابی صووت  هوای جهوت  نمایود. روش منعکس موی 

در ایون   [.1] پرتو هستند دهیمبتنی بر آرایه فازی و شکل

 حسوگرهای آرایوه   دریوافتی  یصوتاموا  یابی، از نوع جهت

شود. به ایون  منظور تعیین جهت دقیق منبع استفاده می به

عالمووت اسوواس تلییوورات بریووابی شوکل کووه در آن، جهووت 


 :نویسنده پاسخگو inteligentcontrol.ghasemi@gmail.com 

ای از آرایووه توسوو منتشرشووده از هوودف و دریافووت آن   

 گیرد.ها انجام می حسگر

یابی پیشونهاد شوده    های مختلفی برای جهت تاکنون روش

 توان به روش تاخیر و جموع  ها می ترین آناست که از مهم

 اعوجوا  ، الگوریتم کمینه واریانس بودون [3] 1اِس( اِی )دی

 چندگانوه  عالموت  یبندطبقه، الگوریتم [3] 3آر( دی وی )اِم

 عالموت های مبتنی بر نمایش تنک و روش [2] 2)موزیک(

یابی با اسوتفاده از   ها، جهت در این روش اشاره کرد. [0-5]

گیرد که باعوث بواال    صورت می به این منظورهای زیاد  داده

منظوور   شود. عوالوه بور ایون، بوه     حجم محاسبات می رفتن


1 DAS 
2 MVDR 
3 MUSIC 

مقالهپژوهشی

DOR 20.1001.1.23455748.1401.10.1.3.2
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باشد کوه   ها می زاویه تعیین جهت، نیاز به جستجو در تمام

 یمحاسووبات الزم بوورا ادیووحجووم ز بوور اسووت. بسوویار زمووان

 زموان  یمانع از اجورا  ، معموالًی دریافتیها عالمتپردازش 

. راهکار برطرف کردن شود میموجود  یهاتمیالگور یقیقح

بوا اسوتفاده از    عالموت سرعت پردازش  شیمشکل، اف ا نیا

واحد  نیتوس  چند، یابیجهت یهاتمیالگور یمواز یاجرا

است.گر پردازش

 ی، همووه1یووو( پووی )سووی ی رایانووهپردازنووده مرکوو  واحوود

صورت خ  به خ  و پشت سور هوم اجورا     ها را به تمیالگور

 اریبسو  یوو  پی سیدر  یمواز یاجرا تیقابل نی؛ بنابراکندیم

هموان   ایو  یوو  پوی  جوی است که  یدر حال نیمحدود است. ا

زموان و   هوم  یدر اجورا  یادیز تیقابل رایانه یکیکارت گراف

بوه   یوو  پوی  جیاستفاده از  یهدف اصل نیادارد. بنابر یمواز

زموان حقیقوی    یاجورا  وسورعت   شی، افو ا یو پی سی یجا

در راسوتای ایون هودف،     .باشود یم یابیجهت یهاتمیالگور

روی واحود   موزیوک  و آر دی وی اِم ،اِس اِی دیهوای  الگوریتم

شده و نتایج حاصول از آن  سازی  ی گرافیکی پیادهپردازنده

هوا روی   چنین با نتایج حاصل از اجورای آن  با یکدیگر و هم

بنووابراین،  د.نشوووی مرکوو ی مقایسووه موویواحوود پردازنووده

 های این مقاله به شرح زیر است: نوآوری

پرتوو ماننود    یده شکل یها تمیالگور یمواز یساز ادهیپ( 1

 یفضووا ریووبوور ز یو روش مبتنوو اِس اِی دیو  آر دی وی اِم

( یوو  پی جی) یکیواحد پردازنده گراف یریبا به کارگ موزیک

 ،(یو پی سی) یواحد پردازنده مرک  یجا به

اف ایش سورعت پوردازش و رسویدن بوه حالوت اجورای       ( 3

،دهی پرتو های شکل حقیقی الگوریتم زمان

یوابی بوه    هوای جهوت   مقایسه سرعت عملکرد الگووریتم ( 2

سووریال در دو محووی   سووازی موووازی و   هنگووام پیوواده 

 .نویسی متلب و کودا برنامه



 هانشانه.0-2

شوده در مقالوه معرفوی     های استفاده در این پاراگراف، نشانه

بورای نموایش بردارهوا و     ضوخیم شوند. حروف کوچوک   می

هوا اسوتفاده    بورای نموایش مواتریس    ضوخیم حروف ب رگ 

دهنده میانگین آماری یک  نشان  2  د شد. عالمتنخواه


1 CPU 

باشود. عالموم   بردار یا یک متلیور تاوادفی موی    
T

0، 


 و 0

 
H

دهنووده ترانهوواده، موو دو  و موو دو   ترتیووب نشووان بووه 0

باشوند. عملگور    ترانهاده یوک بوردار یوا یوک مواتریس موی      

trace{.} را جموع  های روی قطر اصلی یک مواتریس   درایه

M یک ماتریس یکه با ابعواد   IM کند. می M  2 بووده و

2
0 

 دهد. نرم دوم یک بردار را نشان می

 

هاموادوروش.2

 عالمتیالگو.2-0

 M یک آرایوه بوا سواختار دلخوواه، شوامل     ، 1مطابق شکل 

 -m قرارگیری حسوگر شود. مکان  حسگر در نظر گرفته می

 م بااُ
m m mx y z

(P  P  P،،) شود. اگر  مشخص میK  بانود  عالموت 

 ی افقیها هیزاوباریک از  K
, ..., 1 هوای عموودی   و زاویه 

 K
, ..., 1  دریافتی آرایه  عالمتشود،  این آرایه تابیده به

 صورت زیر نشان داده خواهد شد: به

(1                                   )x ( t ) A ( , )s( t ) v( t )    
 

 
 .[2]حسگر  M یک آرایه شامل0شکل

 

 ،(1)در رابطه 
M K

A ( , )


   ،ماتریس هادی آرایوه 
K

s ( t )
1  

 منابع و عالمتبردار 
M

v ( t )
1

د. نباشو  ها می آنتن نوفهبردار  

ها دارای توزیع گوسی با میانگین صفر و ماتریس  آنتن نوفه

 کواریانس
M

I
2

شود. اگر مبدا مختاوات   در نظر گرفته می 

عنوان مرجع تاخیر زموانی در نظور گرفتوه شوود، تواخیر       به

زیور  صوورت رابطوه    بهاُم  -m اُم در حسگر -kعالمت انتشار 

 شود: تعریف می

(3                            )

x m

y zm m

k k

ksm

k k k

sin cos

sin sin co

P

P P

c c

s

 



  



τ         
c
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زاویووه افقووی  k ،ی، سوورعت انتشووار صوووتc(، 3در رابطووه )

د. نباشو  زاویه عموودی ایون عالموت موی     k واُم  -kعالمت 

( 1شووده در رابطووه ) دریافووتعالمووت موواتریس کواریووانس 

 شود: صورت زیر محاسبه می به

(2                            )
    

   

H

x

H

Ms

E x x

A ,  R ,  σ

R = t t

A I     
2



 در ایوون رابطووه،    H

s
E sR t s t  موواتریس کواریووانس

عمول امکوان محاسوبه دقیوق      دهود. در  منابع را نشان موی 

بنوابراین،  دریافتی وجوود نودارد.   عالمت ماتریس کواریانس 

دریووافتی  تعووداد مشوواهده کواریووانس بووه کمووکموواتریس 

 Nشود. با فور  در اختیوار بوودن     می تخمین زدهمحدود، 

دریافتی، ماتریس کواریانس از رابطه زیر  مشاهده از عالمت

 شود. تخمین زده می

(0                                     )   
H

xR t t
N

x x  





 
1

1 N

t

 

 

یابیهایجهتالگوریتم.2-2

مختلفی پیشنهاد شوده  ، راهکارهای عالمتیابی  برای جهت

تورین   تووان بوه روش بویش    ها موی  ترین آناست که از مهم

های مبتنی بر  های مبتنی بر زیر فضا و روش شباهت، روش

 دهی پرتو اشاره کرد.  شکل

ترین شباهت، یک روش بهینه بوده و در شرای   روش بیش

بوه   عالموت مختلف اعم از تعداد مشاهده کم، نسبت تووان  

کوارایی مناسوبی    ،پایین و همبسته بودن منوابع  نوفهتوان 

دارد. به دلیول پیچیودگی بسویار بواال، در عمول الگووریتم       

هوای   گیرد. روش ترین شباهت مورد استفاده قرار نمی بیش

ای  های زیربهینوه  دهی پرتو، روش مبتنی بر زیرفضا و شکل

تورین   باشند. از مهوم  هستند که دارای عملکرد مناسبی می

اشواره   موزیوک توان بوه الگووریتم    های زیرفضا می الگوریتم

 دریافتی هرگونهعالمت کرد. این الگوریتم قابلیت اعمال به 

 آر دی وی اِمو  اِس اِی دیهوووای  ای را دارد. الگووووریتم آرایوووه

های مبتنی بور   ترین دسته از روش شده ترین و شناخته مهم

 ها نیو  کوارایی نسوبتاً    دهی پرتو هستند. این الگوریتم شکل

یابی مورد بررسی  خوبی دارند. در ادامه این سه روش جهت

گیرند. قرار می

 

 

موزیکاستفادهازالگوریتمیابیباجهت.2-2-0

از تج یه ویژه ماتریس همبستگی برای  موزیکدر الگوریتم 

شود. تج یه ویوژه مواتریس    تخمین زاویه ورود استفاده می

صورت زیر محاسبه  توان به دریافتی را میعالمت کواریانس 

 نمود:

(5                                )
x s s

H

s n n
R U UU U   

2H
Λ 

هووای  ویووژهر ترتیووب بووردا  بووه Unو  Us رابطووه فوووق، در 

یوک   s .هسوتند و نوفوه  عالموت  دهنده زیرفضای  تشکیل

هوای روی قطور اصولی آن تووان      ماتریس قطری که درایوه 

 .  دنباش می نوفهواریانس  3 منابع و

بورای   نوفهو  عالمتاز تعامد زیرفضای  موزیکدر الگوریتم 

را  Rx ویوژه مواتریس   شوود. مقوادیر   یابی استفاده موی  جهت

 نمایش داد.زیر  صورت توان به می

  p p , p,   ,   ,, ,           
2 2 2 2 2

1 2 K
 

  3 هوا برابور   از مقادیر ویژه مورد - شود که مشاهده می

مقوادیر  ویژه نظیور    بردارهایبا استفاده از توان  میهستند. 

. کردتعیین را  نوفه، زیرفضای Rxهای کوچک ماتریس  ویژه

با اسوتفاده از بردارهوای   عالمت با توجه به اینکه زیرفضای 

و عالموت  شود، میو ان تعامود زیرفضوای     هادی تشکیل می

توان بوا اسوتفاده از رابطوه     های مختلف را می در زاویه نوفه

 :زیر محاسبه نمود

(2                                      )
H

n

f ( , )

U a ( , )

  

 
2

2

1 

f ( , )   نوام   موزیوک الگووریتم  تابع چگالی طیف فضوایی

هوای ورود بوا اسوتفاده از     ، زاویوه موزیوک دارد. در الگوریتم 

ابع های محلی ت ههای مختلف و یافتن قلّ جستجو روی زاویه

f ( , ) د.نشو تخمین زده می 

 

هایمبتنیبرربااستفادهازالگوریتمیابیجهت.2-2-2

دهیپرتوشکل

یوابی کوه در کاربردهوای     های جهت دسته دیگر از الگوریتم

دهوی   های مبتنی بر شوکل  عملی مورد توجه هستند، روش

ها با استفاده از ضور  یوک    پرتو نام دارند. در این الگوریتم

هوای ورود تخموین زده    دریافتی زاویهعالمت بردار وزن در 

یابی با اسوتفاده از   بلوک دیاگرام جهت 3شود. در شکل  می

دهوی پرتوو نشوان داده شوده      شکل های مبتنی بر الگوریتم

 کوه بوا   بسوامد دهنوده پرتوو در حووزه    است. خروجی شکل
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B( , , )  دسوت   هشود، طبق رابطه زیور بو   نشان داده می

 آید:می
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در حوزه بسامد پرتو  دهندهیک نمایش ساختار شکل2شکل

[7]. 
 

، از اِس اِی دیکالسویک یوا    یدهوی پرتوو   در الگوریتم شکل

هوای   دهنوده پرتوو در زوایوه   محاسبه توان خروجوی شوکل  

مختلووف بوورای تخمووین راسووتای منبووع عالمووت دریووافتی  

دهنوده پرتوو در   . توان خروجی شوکل [7]شود استفاده می

 آید: دست می هحالت کلی، طبق رابطه زیر ب

(8                           )
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موواتریس کواریووانس مکووانی آرایووه  R(ω) در رابطووه فوووق،

 شود:صورت رابطه زیر تعریف می باشد و به می

(9                                )     
H

R E ( y y )ω ω ω

دهوی پرتوو غیروفقوی    یک روش شوکل  اِس اِی دیالگوریتم 

برابوور بووردار هوواباشوود، در ایوون الگوووریتم بووردار وزن مووی

( تعریوف  12شده بووده و طبوق رابطوه )   بهنجاردهی  جهت

 شود: می

(12         )                      
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a , 
, 

a ,
w

 

 
  

 
2

 

این روش برای حالتی کوه تعوداد   نشان داده شده است که 

.  [8] ندارد مناسبیتر از یک باشد، کارایی  منابع بیش

هوای   عالموت ها متناسب بوا  بردار وزن ،آر دی وی اِمدر روش 

هوا  د. در ایون الگووریتم، وزن  نشودریافتی آرایه انتخا  می

دهنوده  د که توان خروجی شوکل نشوای انتخا  میگونه به

اصولی در خروجوی   عالمت شده، به شرطی که توان   کمینه

سازی توسو  روش  تضعیف نشود. با حل این مسئله کمینه

 آر دی وی اِمضوورایب الگرانووژ، بووردار وزن بهینووه الگوووریتم  

 :[9]شود تعیین می صورت زیر به

(11        )        
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 هددر اختیار بوعالمت های کمی از  تعداد مشاهده ،عمل در

شود. بورای   میماتریس همبستگی  شدن که منجر به تکین

چنوین کواهش    مواتریس کواریوانس و هوم    ،مشکلاین رفع 

، دهوی به خطای بردار جهت آر دی وی اِمحساسیت الگوریتم 

صوورت زیور اسوتفاده     های قطری بهاز بارگذاری روی درایه

 :[12] دشومی

(13  )                  M
R R I trace{R ( )}



     ε 

باشود.   شوده موی  تعیین ضریب از پیش یک  این رابطه،در 

 آر دی وی اِمدهنوده پرتوو در الگووریتم    توان خروجی شوکل 

 شود:ساده میزیر صورت رابطه  به

(12 )            M V D R H
P ω,θ,

a (θ, )R (ω )a )ˆ (θ,


 
 

1

1


ای الگوووریتم زاویووهی بسووامدطیووف توووان   فوووقرابطووه 

هووای ورود منووابع بووا  دهوود. زاویووهرا نشووان مووی آر دی وی اِم

شوند. های این تابع تخمین زده می استفاده از مکان قله
 

یگرافیکیواحدپردازنده.2-3

هوا   های پردازشوی آن ها تعداد هستهیو پی جیویژگی اصلی 

توری   هوای پردازشوی بسویار بویش    از هسته یو پی جیاست. 

ایون ویژگوی،    که است شدهتشکیل یو پی جینسبت به یک 

دهود. اگرچوه   هوا موی  یو پی جیقابلیت پردازش موازی را به 

منود  توری بهوره  هوای پردازشوی قووی   ها از هسوته یو پی سی

عملیاتی بوا محاسوبات    هدف انجامدر شرایطی که  ،هستند

و پوردازش   یوو  پوی  جی، استفاده از باشدصورت مکرر  کم به

 ترصرفهی از نظر زمان و سرعت انجام عملیات بسیار بهمواز

ت.اس


کودانویسیبرنامهالگوی.2-3-0

منظوره اسوت کوه    محاسبات موازی همه بستری برایکودا 

نویسوان قورار    نویسوی را در اختیوار برناموه    های برناموه  راب 

دهوود تووا از  افوو ار اجووازه مووی دهوود و بووه طراحووان نوورم مووی

 شده توس  شرکت انویدیا های ساختهیو پی جیهای  توانایی

منظوووره روی واحوود پووردازش  در جهووت محاسووبات همووه

طراحی شوده   ای به گونه بستراین  گرافیکی استفاده کنند.

مَتلَوب و  فُورتَن  ،C ،Cنویسی  های برنامه است که با زبان

ای اسوت   گونه نویسی کودا به . شیوه برنامه[11] کند کار می

و  یوو  پوی  جوی نویسی روی هر دو پردازنود    که امکان برنامه
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هوای سوریال   دهود؛ قسومت  نویس میرا به برنامه یو پی سی

شوود، سوپس برناموه بوه     اجورا موی   یوو  پوی  سیبرنامه روی 

منتقل شده و پس از اجرای عملیوات مربووب بوه     یو پی جی

گوردد.  موی  بواز  یوو  پوی  سوی های موازی، دوبواره بوه   قسمت

شوند نوشته می 1های موازی برنامه در یک تابع کِرنِل بخش

صورت مووازی اجورا    به 3و هر کرنل توس  تعداد زیادی تِرِد

هوا و  دهوی تردهوا در کوودا توسو  بلووک     شود. سازمان می

 -شود. هر بلووک شوامل یوک آرایوه سوه     انجام می 2هاگرید

د در هور بلووک توسو     بعدی از تردها است بنابراین هر تر

شود. در فراخوانی هر شناخته می (x, y, z) قعیت مکانیمو

ها و تعداد تردها در تواند تعداد بلوکنویس میکرنل، برنامه

 هر بلوک را برای اجرای آن کرنل انتخا  نماید.



الگروریتمپیاده.2-3-2 یرابیرویهرایجهرتسرازی

یوپیجی

 ،موزیوک دهنده پرتو و های شکلمهم الگوریتم یک ویژگی

تووان  که موی  ترتیب این ها است. به سازی آنقابلیت موازی

خوا    بسامددهنده پرتو در هر زاویه و  توان خروجی شکل

طووور مسووتقل محاسووبه کوورد. در نتیجووه بووه کمووک   را بووه

توووان سوورعت انجووام  و پووردازش موووازی، مووی یووو پووی جووی

 محاسبات را اف ایش داد. 

، اِس اِی دیهای  تمالگوریدر این مقاله برای پردازش موازی 

 ++Cنویسی کودا و زبان برنامه الگواز  موزیکو  آر دی وی اِم

شوده   کلی ساختار طراحوی  طرح ،2شود. شکل استفاده می

دهد. را نشان می آر دی وی اِمسازی الگوریتم  به منظور پیاده

 یوو  پی سیطورکه اشاره شد، در کودا ابتدا برنامه روی  همان

های موازی فوراهم  دسترسی الزم به قسمتشود تا اجرا می

نظر ای موورد ی و زاویهبسامد گردد. در این بخش، ابتدا بازه

شوود، سوپس   تعیوین موی   عالموت یوابی منبوع   برای جهت

صورت یک ماتریس به حافظه  های همه حسگرها به عالمت

د. پنج بخش اصلی که برای نشومنتقل می یو پی جیگلوبال 

، تقریباً با اندک تلییری در تعودادی  آر دی وی اِمسازی پیاده

نیو    موزیوک و  اِس اِی دیهوای  ها بورای الگووریتم  از بخش

، کوودا ها عالوه بر چنین این الگوریتم شوند. هماستفاده می


1 Kernel 
2 Thread 
3 Grid 

 اند. سازی شدهطور کامل و یکسان پیاده نی  به مَتلَبروی 

 

 
پردازنده آر روی واحد  دی وی سازی اِمنمودار بلوکی پیاده3شکل

 .گرافیکی


.نتایج0

متر بر ثانیوه،   202سازی، سرعت انتشار عالمت  برای شبیه

 92بوورداری ، نوورن نمونووهچهووارتعووداد حسووگرهای آرایووه 

ثانیوه،  میلی 322شده  یابیجهت پنجرهزمان هر کیلوهرت ، 

، تعداد نمونه در هر بخوش  12 پنجرهها در هر تعداد بخش

هرت ، تعداد  2222تا  122جستجو ی بسامدی ، بازه1932

مولفوه بو رگ،   ی بورای جسوتجوی پونج    بسامدهای مولفه

درجوه،   259ای افقوی جستجوشوده صوفر توا     ی زاویوه  بازه

درجوه و   92عمودی جستجو شده صوفر توا    ایی زاویه بازه

در نظر زیر  صورت مختاات قرارگیری حسگرها در آرایه به

شود. گرفته می


/ . / / /

/ / / /

; ;

, ;

 

 
  

1 006 0 1 37 0 50150 8686 1 37

0 5015 0 8686 1 37 0 02 392

          

     
 

و  آر دی وی اِم، اِس اِی دیی شووده سووه الگوووریتم شووناخته  

افو ار  صوورت سوریال و در نورم    به مَتلَباف ار در نرم موزیک

صوورت مووازی    بوه  کوودا  یالگوبه کمک  0ویژوآل استودیو

افو ار  هوا در هور دو نورم   سوازی سازی شدند. این پیاده پیاده

ای کوه مواتریس   شده بوه گونوه   مشابه و یکسان انجامکامالً 

توان خروجی الگوریتم در هر دو برنامه کامالً برابر خواهنود  

ی طیوف تووان خروجوی هور سوه      شد. ابتدا جهت مشاهده

افقی و عموودی   های عالمتی از یک منبع با زاویهالگوریتم، 

 822بسوامد درجه نسبت بوه آرایوه حسوگرها و     52و  322

سوازی  شوبیه  =dB 5 SNR سوفید بوا   نوفوه هرت  بوه هموراه   

 .شود می

ترتیوب نتوایج حاصول از     بوه  2توا   0هوای  نمودارهای شکل

را نموایش   موزیوک و  آر دی وی اِم، اِس اِی دیهوای  الگوریتم


4 Visual Studio 



امیرقاسمیوهمکاران-یو(درمحیطکوداپی)جیصورتپردازشموازیبهکمکواحدهایپردازندهترسیمییابیبههایجهتسازیالگوریتمپیاده

0010/بهاروتابستان0/شماره01مجلهانجمنمهندسیصوتیاتایران/دوره



38



هووا محووور عمووودی، توووان خروجووی  دهنوود کووه در آنمووی

 ( وپرتو و محورهای افقی شامل زاویوه افقوی )  دهنده شکل

باشند. از نمودار مربوب بوه الگووریتم   ( میزاویه عمودی )

مشخص است کوه ایون الگووریتم نسوبت بوه دو       اِس اِی دی

بعوودی دقووت بسوویار   -الگوووریتم دیگوور در جسووتجوی دو 

ای بودن این الگوریتم تری دارد. علت این مسئله، پایه پایین

دو بودن عملیات انجوام گرفتوه در آن نسوبت بوه     ترو ساده

هوای قبول   چنوین، در بخوش   هوم باشود.  الگوریتم دیگر می

پرتوو غیروفقوی   دهندهشد که این الگوریتم یک شکلگفته

هوای خوود متناسوب بوا     است و هیچ اصالحی بر بردار وزن

دهد. با این عالمت دریافتی در جهت بهبود دقت انجام نمی

شوده را بوه    سوازی ی شبیهحال این الگوریتم توانسته زاویه

پیدا کند. درستی



 
 برای یک منبع. اِس اِی دیطیف توان خروجی الگوریتم 0شکل

 

 
 .برای یک منبع آر دی وی اِمطیف توان خروجی الگوریتم 5شکل

 

 
 .برای یک منبع موزیکطیف توان خروجی الگوریتم 6شکل

هووای الگوووریتم د،نووده طووور کووه نتووایج نشووان مووی همووان

 دقووت بسوویار بوواالتری برخوووردار  از موزیووکو  آر دی وی اِم

. با توجه به نمودارهای ایون دو الگووریتم، مشواهده    هستند

توان چنودین   ی قلّهدارای  آر دی وی اِمشود که الگوریتم می

در ایون  . باشود دیگور موی   هوای  تور از الگووریتم  برابر بو رگ 

هوایی )هرچنود کوچوک(    قلّوه ا نی  ه هویاالگوریتم در سایر ز

بوه   موزیوک هوا در الگووریتم    قلّوه ایون   شود کهمشاهده می

هوا در دو  تور تووان  اند. بوا بررسوی دقیوق    خوبی حذف شده

بوه زمینوه در    قلّوه شوود کوه نسوبت    الگوریتم مشاهده می

برابر ایون نسوبت در الگووریتم     5/3 تقریباً موزیکالگوریتم 

باشد که نشان از دقت چند برابری الگوریتم می آر دی وی اِم

دارد. اگوور ایوون  آر دی وی اِمنسووبت بووه الگوووریتم   موزیووک

، در مجمووع هور دو   گذاشوته شووند  خطاهای ج می کنوار  

شوده را بوه    سوازی  اند زاویوه منبوع شوبیه   الگوریتم توانسته

کوه   طور درستی و با دقت بسیار باالیی تخمین ب نند. همان

گفته شد، نمودارهای خروجی حاصول از اجورای الگووریتم    

 کامالً با یکدیگر برابر هستند. کوداو  مَتلَبروی 

 122و  222ای افقی ه هیاودیگر در زعالمت حال دو منبع 

 1522و  322هووای بسووامددرجووه بووا  32و  82و عمووودی 

 . الگووریتم شووند سوازی موی  هرت  در کنار منبع قبلی شبیه

به علت دقت پایین، قادر بوه تخموین جهوت دو     اِس اِی دی

حسگر نیست. اما دو الگوریتم  چهارمنبع با استفاده از تنها 

تواننود بوه راحتوی تخموین ب ننود.      منبع را می سهدیگر تا 

 عالمووتهووا روی نتووایج حاصوول از اعمووال ایوون الگوووریتم 

 8و  7هوای  صوورت نمودارهوای شوکل    شده بوه  سازی شبیه

حاصول  ی ایون نمودارهوا ایون نتیجوه     با مقایسه د.نباش می

، بسویار بهتور از   نوفه در حذف موزیککه الگوریتم  شود می

اما این بوار نیو  هور دو الگووریتم      ،کندعمل می آر دی وی اِم

شوده را   سوازی اند با دقت باالیی زوایای منابع شبیه توانسته

ی جالوب توجوه در ایون    به درسوتی تخموین ب ننود. نکتوه    

هوا   یوابی آن سوفید بور دقوت جهوت     نوفهها، تاثیر الگوریتم

 بول  دسوی  5 روی مقدار 1آر اِن اِس مقدار باشد تا به اینجا می

افو ایش   بول  دسی 32به  آر اِن اِسثابت بوده است، حال اگر 

صورت نمودار  به آر دی وی اِمی خروجی الگوریتم ، نتیجهیابد

، 7خواهد شود کوه در مقایسوه بوا نموودار شوکل        9شکل 


1 SNR 
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 آر اِن اِس مقوودار افوو ایش دقووت محسوسووی در اثوور افوو ایش

نیو  بوه    موزیوک شود. این تواثیر در الگووریتم   میمشاهده 

 باشد. همین صورت می
 

 
 دربرای سه منبع  آر دی وی اِمطیف توان خروجی الگوریتم 7شکل

dB 5 SNR=. 
 

 
 دربرای سه منبع  موزیکطیف توان خروجی الگوریتم 8شکل

dB 5 SNR=. 
 

 
 دربرای سه منبع  آر دی وی اِمطیف توان خروجی الگوریتم 9شکل

dB 32 SNR=. 

 

برابر با  آر اِن اِسدر  آر دی وی اِم، نتیجه خروجی 12در شکل 

آموده نشوان    دسوت  رسم شده است. نتیجوه بوه  بل  دسی -5

های متعوددی در   قلّه، منجر به آر اِن اِسدهد که کاهش  می

 شکل شده است.

 

 
برای سه منبع در  آر دی وی اِمطیف توان خروجی الگوریتم 01شکل

dB 5- SNR=. 

 

یکووی از اهووداف مهووم ایوون مقالووه، کوواهش زمووان اجوورای  

حقیقوی بووده اسوت.      یابی و رسیدن به حالوت زموان   جهت

داده، بوه   پنجوره یابی عالمت روی هر  زمان الزم برای جهت

افوو ار موورد اسووتفاده، تعووداد     سووخت  از قبیول عوامولی 

)متناسوب بوا آن تعوداد    ی بسوامد حسگرها و پهنوای بانود   

شووده( وابسوووته اسووت. ایوون ی جستجوبسووامدهووای مولفووه

سوازی  اف اری با مشخاات زیور پیواده  الگوریتم روی سخت

 شده است:

 1کیو اِچ7722 -7یو: اینتِل کور آی پی سی

 12223ایکس  تی یو: نِویدیا جِفورس جی پی جی

دارای  2نِویودیا  طبق اطالعات شورکت  یو پی جی یالگواین 

و قدرت باالیی در پردازش مووازی   بوده کوداهسته  1382

هسوته و   چهوار اسوتفاده نیو  دارای    موورد  یوو  پی سی. ددار

باشد. تعداد حسگرها در این مقاله مطوابق بوا   ترد می هشت

. انود  هحسگر در نظر گرفته شد چهارتجهی ات موجود، برابر 

بوه  طورکه گفته شود ایون تعوداد حسوگر تنهوا قوادر        همان

باشود. اموا از طورف دیگور،     منبع موی  سه بیشینهتشخیص 

یوابی  تعداد کم حسگرها منجر بوه افو ایش سورعت جهوت    

 خواهد شد.  

ر بور سورعت   ، تاثیر ایون متلیو  سازی این بخش از شبیه در

یابی بررسی خواهد شود. متلیور دیگور تاثیرگوذار بور      جهت

ی جستجوشوده  بسوامد ی روی این مسوئله، تعوداد مولفوه   

هوای  باشود. بوه ایون ترتیوب کوه هرچوه تعوداد مولفوه         می

هوا نیو    تر شود، زموان اجورای الگووریتم    شده بیشجستجو

منظور کاهش زمان اجرا  تر خواهد شد. در این مقاله به بیش


1 CPU: Intel Core i7-7700HQ 
2 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 
3 Nvidia 
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ی ی در بوازه بسامدهای های اضافی، مولفهو حذف عملیات

، سوپس  شوده صورت صعودی مرتب  هرت  به 2222تا  122

یوابی روی  هوا انتخوا  و الگووریتم جهوت    ترین مولفهب رگ

صوورت پویش فور  تعوداد ایون       . بهشده استها پیاده  آن

طبوق   هوا . الگووریتم شودند  نظور گرفتوه   در پونج هوا   مولفه

های قبل برای متلیّرهوا بیوان   هایی که در بخشفر  پیش

 )کوه  پنجوره . زمان هر گردیدنداجرا  کوداو مَتلَب شد روی 

ثانیوه و  میلوی  322بخش تقسیم شده اسوت( برابور    12به 

 19322کیلووهرت ، شوامل    92بورداری  نمونوه  بسامدطبق 

منظوور رسویدن بوه     باشد. بنوابراین، بوه  میعالمتنمونه از 

بایسوت   هوا موی  حقیقی، زمان اجورای الگووریتم   حالت زمان

ثانیووه باشوود. نتووایج زمووان اجوورای  میلووی 322توور از  کووم

 آمده است. 11شکل اف ار در نمودار نرم ها روی دو الگوریتم

 

 
حسب  بر کوداو  مَتلَبها روی زمان اجرای الگوریتم00شکل

 .ثانیه میلی

 

به وضوح قدرت پردازش موازی را در برابر  11نمودار شکل 

در  کوودا دهد. سورعت اجورا روی   پردازش سریال نشان می

مَتلَوب  برابور نسوبت بوه     12ها توا بویش از   تمامی الگوریتم

صورت سریال،  ها بهاف ایش یافته است. اجرای این الگوریتم

حقیقی نبوده اما به کمک پردازش موازی  وجه زمان هیچ به

زموان   بیشوینه ها تا یوک چهوارم   زمان اجرای این الگوریتم

. داده شود حقیقی کواهش   اجرا برای ماندن در حالت زمان

یووابی ایوون مسووئله عووالوه بوور رسوواندن رونوود جهووت      

حقیقی، فرصت خوبی را برای اف ایش  حالت زمان بهالمتع

یابی به کمک اف ایش حسوگرها، یوا جسوتجوی    دقت جهت

هوای   تور در محوی  بوه کموک افو ایش مولفوه       منابع بیش

تور بوا هودف    افو ار ضوعیف  ی و یا استفاده از سوخت بسامد

شدن از  یابی، بدون نگرانیِ خار جهت سامانهکاهش قیمت 

 .کند ایجاد میحقیقی  حالت زمان

شود که بین سه الگووریتم  مشاهده می 11در نمودار شکل 

یابی تفاوت چندانی از نظر زمان اجرا وجود ندارد )به جهت

ها با زموان خیلوی   این الگوریتم کودا(. در کوداخاو  در 

ثانیوه( بوه کوار خوود پایوان      میلوی  7توا   2)در حدود  تر کم

هوا در   تفواوت زموان اجورا در آن    ،به همین علوت  .دهند می

  اخوتالف قابوول  ایوونثانیوه اسووت کوه   میلووی 2توا   1حودود  

 09توا   07باقی ایون زموان )حودود    نیست. اما  پوشی چشم

تووان   بیشوینه با استفاده از  ها زاویهیافتن  برایثانیه(  میلی

بوودن   شود که به دلیل ب رگمی صرف هاخروجی الگوریتم

بسویار پوایین    سازیقابلیت موازیماتریس توان خروجی و 

بوه   .گوردد  شدیدا دچار افت سورعت موی   کودااین روند، در 

شده بورای ایون یوک مرحلوه، حودود       حدی که زمان صرف

ها از ابتودا  شده برای اجرای الگوریتم برابر زمان صرف هفت

ی جالب توجوه ایون اسوت کوه ایون      باشد. نکته تا انتها می

افو ار،  زش ماتریسی ایون نورم  به علت پردا مَتلَبمرحله در 

انجامد و باقی زمان اجورا  ثانیه به طول می میلی 3تا  1تنها 

هوا  هوای پردازشوی خوود الگووریتم    مربوب به عملیات صرفاً

 است.

توک   شدن این مسئله، زمان اجرای تک ترمنظور مشخص به

طوور مجو ا در    به کودامراحل پردازشی هر سه الگوریتم در 

انود. در ایون    رسوم شوده   10تا شکل  13شکل نمودارهای 

ی یافتن زوایای منابع، نمودارها، تفاوت زمان اجرای مرحله

هوا کوه در واقوع    هوای الگووریتم  با زمان اجرای سایر بخش

وضوح مشخص  باشند، بهیابی نی  میهای اصلی جهتبخش

 است.     

 اِس اِی دیزمان اجرای مراحل مختلف الگووریتم   13شکل 

   .ددهرا نشان می
 

 
 .کودادر  اِس اِی دیهای مختلف الگوریتم زمان اجرای بخش02شکل

 

باشود و بوه ایون    ی دو الگوریتم دیگر موی این الگوریتم پایه

توری بورای پوردازش دارد. حوال بوا       علت تعداد مراحل کوم 

ی یافتن وجود این نمودار و با حذف زمان مربوب به مرحله
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تووان تفواوت زموان اجورای     راحتوی موی   زوایای منوابع، بوه  

با دو الگوریتم دیگور را مشواهده کورد. اموا ایون       اِس اِی دی

تور  پوایین  اندک اختالف در زمان اجرا، در ازای دقت بسیار

وجه بوه صورفه   دست آمده است که به هیچ هاین الگوریتم ب

 نیست.

نسووبت بووه  آر دی وی اِممراحوول اضووافی کووه در الگوووریتم  

ی بارگوذاری قطوری روی   د، مرحلوه شونمیاجرا  اِس اِی دی

منظووور رفووع مشووکل تکینگووی( و  موواتریس کواریووانس )بووه

 باشووند. دری معکوووس موواتریس کواریووانس مووی محاسووبه

تنها مربوب  موزیککه این مراحل اضافی در الگوریتم  حالی

ی مواتریس کواریوانس بوه مقوادیر ویوژه      ی تج یهمرحله به

ی نمودار این دو الگوریتم، این نتیجوه  د. با مشاهدهنباش می

که این دو از نظر زمان اجرا تفاوت خاصوی   شود حاصل می

 با یکدیگر ندارند.

 

 
 .کودادر  آر دی وی اِمهای مختلف الگوریتم زمان اجرای بخش03شکل

 

 
 .کودادر  موزیکهای مختلف الگوریتم زمان اجرای بخش00شکل

 

ی تورین ه ینوه   که بویش  دهد می نشان های نمودارمقایسه

ی نظر نگرفتن زمان مرحلوه  ها )با درزمانی در این الگوریتم

ی و محاسوبه  بسامدآخر( مربوب به مراحل انتقال به حوزه 

توورین توورین و سوونگینباشووند. مهوومتوووان خروجووی مووی 

ی هوا در مرحلوه  هوای پردازشوی در ایون الگووریتم     عملیات

تورین  نی  بیش مَتلَب درشوند که ی توان انجام میمحاسبه

شد. اما به دلیول قابلیوت   زمان اجرا در این بخش صرف می

سازی باالی این بخش، به خوبی توانسته اسوت روی  موازی

بهینه شده و زمان اجورا را شودیداً کواهش دهود. اموا       کودا

ی تووان نیو    ی محاسبهی اول از مرحلهدلیل اینکه مرحله

اسووت مربوووب بووه عملیووات توور زمووان صوورف کوورده  بوویش

منظوور یوافتن    باشود )بوه  در ایون بخوش موی    کوردن  مرتب

 ی( که ایون عملیوات )هماننود   بسامدهای ترین مولفه ب رگ

دارد  سازی بسیار کمی( قابلیت موازیها یهوایافتن ز مرحله

 کند.صرف می کوداو زمان زیادی را برای اجرا روی 

افو ایش دقوت   منظوور نموایش میو ان قابلیوت      در آخر، بوه 

شودن از حالوت    افو ار و بودون خوار    الگوریتم با این سخت

هوای  گورفتن تعوداد مولفوه    ا ثابوت در نظور  حقیقی، ب زمان

طورکوه در   )هموان  پونج ی جستجوشوده روی عودد   بسامد

توا   چهوار اجراهای قبلی نی  چنین بود(، تعداد حسوگرها از  

 آر ید وی اِم. این عمل روی الگوریتم یافتندعدد تلییر  138

توری را   هوا زموان اجورای بویش    که نسبت به سایر الگوریتم

ی حسگرها آرایه . برای سادگیشود کرد، پیاده میصرف می

. شووند  گرفتوه موی  نظور   ی خطی درصورت یک آرایه نی  به

نمایش داده شده  15شکل نتایج حاصل از این عملیات در 

د کوه  نو دهبوه وضووح نشوان موی     ،15شوکل   نتوایج  است.

 23افو ار، توا تعوداد    روی ایون سوخت   آر دی وی اِمالگوریتم 

- صوورت زموان   تواند بوه خووبی بوه   برای آرایه را می حسگر

ی مورز  دهنوده چین قرم  نشوان حقیقی پردازش کند. خ 

که در ابتودای ایون    طور باشد. همانمی حقیقی حالت زمان

تعداد حسگر، به قدرت  بخش گفته شد، زمان اجرا عالوه بر

ی بسوامد هوای  مولفوه  اف ار موورد اسوتفاده و تعوداد   سخت

شده نی  بستگی دارد. در نتیجه در صورت استفاده  جستجو

تور یوا نیازمنودی بوه پوردازش تعوداد       اف ار ضعیفاز سخت

تعووداد  بیشوینه عوودد،  پونج توور از  ی بویش بسووامدی مولفوه 

حقیقی زماناستفاده برای ماندن در حالت حسگرهای قابل 

 یابد.نی  کاهش می
 

 
با تعداد حسگرهای مختلف  آر دی وی اِمزمان اجرای الگوریتم 05شکل

 ثانیه.بر حسب میلی
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گیرینتیجه.بحثو5

یوابی موانع از   های جهتپیچیدگی محاسباتی زیاد الگوریتم

نویسوی  های برنامهحقیقی این عملیات در زبان اجرای زمان

شووود. ایوون در حووالی اسووت کووه یکووی از     سووریال مووی 

یوابی  یابی قابلیت جهتهای مهم هر سامانه جهت سنج شبه

باشد. برای اف ایش سرعت اجورای ایون   حقیقی آن می زمان

اف اری )اسوتفاده از  سازی سختتوان از پیادهها میالگوریتم

نویسی موازی بوه  ( و یا برنامه3پی اِس دی و یا 1اِی جی پی اِف

سوازی  استفاده نموود. اگرچوه پیواده    یو پی جی کمک قدرت

نویسی مووازی  اف اری سرعت باالتری نسبت به برنامهسخت

پذیری برنامه خواهود شود؛   دارد اما منجر به کاهش انعطاف

نویسی موازی( کرد دوم )برنامه بنابراین در این مقاله از روی

و  آر دی وی اِم، اِس اِی دیهای سازی الگوریتمبه منظور پیاده

برترین عملیات پردازشوی  استفاده شده است. زمان موزیک

ها در حالت سریال، محاسوبه تووان   موجود در این الگوریتم

باشد؛ زیرا این عملیات به ازای پرتو میدهندهخروجی شکل

بوار  ی یوک بسوامد ی ی افقی و عمودی و هر مولفههر زاویه

بواالی ایون    سازیگردد. اما به علت قابلیت موازیتکرار می

 یالگوووی عملیووات، زمووان اجوورای ایوون بخووش بووه وسوویله

شده در  . نتایج ارامهیافتبه شدت کاهش  کودانویسی  برنامه

د که با استفاده از کوارت گرافیکوی   ندهاین مقاله نشان می

توان سورعت اجورای   می کودانویسی برنامه یالگوموجود و 

 12بویش از  نویسی سوریال توا   الگوریتم را نسبت به برنامه

برابر اف ایش داد. با بررسی زمان اجرای بخش به بخش این 

، زمانی که به منظور یافتن زوایوای  مشخص شدها الگوریتم

شوود،  صورف موی   کوودا منابع از ماتریس توان خروجوی در  

هوای  برابر زمانی است که برای اجورای بخوش   هفتتقریباً 

 شوود؛ کوه علوت آن   یوابی صورف موی   اصلی الگوریتم جهت

وجوود   سوازی در ایون عملیوات و عودم    قابلیت پایین موازی

چنوین تواثیر    باشد. هممی کوداقدرت پردازش ماتریسی در 

عامل تعوداد حسوگرها در آرایوه نیو  روی سورعت اجورای       

هوا  و مشاهده شود کوه ایون الگووریتم     گردیدبرنامه بررسی 

اف ار مورد استفاده در این مقاله، قابلیت اجورای  روی سخت

حسوگر را   23 بیشوینه یابی بوا  حقیقیِ عملیاتِ جهت زمان

 باشند.دارا می


1 FPGA 
2 DSP 

.تقدیروتشکر7

نویسووندگان از حمایووت انجموون علوووم صوووتی ایووران و     

 کنند. پژوهشکده صوتیات تشکر می

 

.تضادمنافع8

 این مطالعه تضاد منافع ندارد.
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