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بهبود الگوریتم هاي شناختی شبکه هاي محلی بدن با استفاده از پالسمونیک نانوآنتن هاي دو بعديعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

چکیده

 

امروزه تکنولوژي نانو، راه حل هاي نوینی براي بسیاري از کاربردها در زمینه هاي پزشکی، صنعتی و نظامی

و همچنین در مصرف کننده  و محصوالت صنعتی فراهم آورده است. همچنین، قابلیت طراحی، ساخت و

ترکیب افزاره هاي الکترونیکی در مقیاس نانو که با همکاري هم در قالب شبکه هاي نانو، قادر به انجام

عملیاتی نظیر محاسبه، حسگري و تحریک و یا ذخیره ي اطالعات را دارا باشند از دیگر کارآیی هاي حوزه ي

نانوتکنولوژي به شمار می روند. نانو شبکه ي حاصله می تواند باعث ارتقاء کاربردهایی نظیر نظارت

پیشرفته ي وضعیت سالمتی افراد گردد. از طرفی، قادر ساختن تئوري هاي کالسیک مخابراتی در حوزه ي

نانوتکنولوژي با چالش هاي بسیاري از جمله قابلیت عملکرد نانوافزاره ها و برقراري ارتباط در مقیاس نانو،

روبه رو است. لذا یکی از راه هاي نیل به اهداف ذکر شده در حوزه ي نانو، بررسی و طراحی نانوپالسمونیک

آنتن هایی می باشد که قابلیت فعالیت در نانو شبکه ها را دارا هستند. امروزه پژوهش هاي بسیاري در مورد

نانوپالسمونیک آنتن هایی که به جاي فلزاتی نظیر طال از مواد دو بعدي بهره می برند، در حال انجام است.

یکی از این مواد دو بعدي گرافن، صفحه ي کربنی به ضخامت یک اتم، بوده که نه تنها تلفات ناشی از

کاربرد فلزات در مقیاس نانو را نداشته، بلکه داراي ویژگی هاي نوري و الکترونیکی خوبی نیز می باشد. از

طرف دیگر، باال بردن دقت نتایج حاصل از نانو شبکه ها علی الخصوص در کاربردهاي پزشکی و شبکه هاي

محلی بدن، نیازمند به کارگیري روش هاي مخابراتی از جمله الگوریتم هاي شناختی و یادگیري می باشند. در

این پژوهش تالش بر این است که با در نظر گرفتن نانو حسگرهاي داراي نانوپالسمونیک آنتن با ماده ي دو

بعدي، به بررسی الگوریتم هاي یادگیري مناسب جهت رفع و یا کاهش نویز حاصل از نانو افزاره ها بپردازیم.

نانو حسگر مورد نظر در این پژوهش به تشخیص سطح قند خون افراد از روش هایی غیر از روش معمول

بیمارستانی پرداخته که نیاز به افزایش دقت نتایج حاصل از اندازه گیري هاي مربوطه از طریق حذف نویز

افزایشی به داده ها را آشکار می سازد. ما براي این منظور از الگوریتم هاي یادگیري دیکشنري بهره برده ایم.
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