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- 1مقدمه
یکی از روشهای مدوالسیون چندحاملی ،سیستم  OFDMم یباش د،
که راهحل قابل اعتمادی را برای نیازهای آینده ب ا س رعب ب االی ن ر
انتقال اطالعات فراهم میآورد[ .]1سیس تم  OFDMجه ب مقابل ه ب ا
اثرات دریافب چند مسیری ،1با تقسیم پهنای باند فرکانس ی ،کان ال ب ا
محوش دگی فرک ان گ زین 2را ب ه چن دین زیرکان ال بان دباری ب ا
محوشدگی تخب 0تبدیل میکند .همچنین جهب جل وگیری از ت دا ل
بین سمبلی ( ،)ISIاز باند مح اف ب رای جداس ازی س مبله ای داده
استفاده میکند[ .]2در سالهای ا یر ،توجهه ا ب ه س مب  OFDMدر
سیستمهای مخابرات بیسیم بهدلیل ب از ورد موف ا اث رات آن ،رش د
چشمگیری یافته اسب.
داشتن مخابره مطمئن و در عین حال پرسرعب ،در هنگام ارس ال
بر روی ی کانال مخابراتی ،ی مساله مهم میباشد .ب رای ای ن ک ار،
تخمین دقیا کانال مورد نیاز اسب که برای آن س ه روش ب ر اس ا
دنباله آموزشی [ ،]2تخمین کور ]9[ 0و تخمین نیمهکور که ترکیبی از
دو حالب اول اسب ،ارائه شده اس ب .در روش تخم ین ک ور کان ال ،از
ویژگیهای آماری سیگنال دری افتی اس تفاده م یش ود .در ح الی ک ه
تخمین بر اسا دنباله آموزشی ،از همه و یا قس متی از س یگناله ای
ارسالی با عن وان پ ایلوت ک ه در دس تر گیرن ده هس تند ،اس تفاده
میکند.
از سوی دیگر ،پردازش س یگناله ای تن  0و حس گریفش رده
( ،)CSاز جمله زمینههای پردازش و ریاضیات کاربردی اسب که حج م
باالیی از تحقیقات انجام شده در پردازش سیگنال و مخابرات دیجیت ال
را ب ه ود ا ت ا دادهان د[ .]9ب ر اس ا ای ن نبری ه ،بازی ابی
سیگنالهایی با ویژگی ا (تن بودن) ،با تعداد اندازهگیریهایی 3که
بسیار کمتر از ح د نایکوئیس ب م یباش ند ،امک انپ یر واه د ش د.
مشاهدات تجربی نشان میدهد که انواع بسیاری از سیگنالها میتوانند
از طریا بسط در ی پایه مناسب ،تنها با تعداد کم ی از ض رایب ری ر
صفر ،به وبی تقریبزده شوند [ .]9تنها شرط این بازیابی ،ناهمبستگی
فرآیند نمونهبرداری با تب دیلی اس ب ک ه نم این تن از آن حاص ل
میشود[ .]5تن بودن س یگنال ب دین معناس ب ک ه می زان اطالع ات
موجود در ی سیگنال ،بسیار کمتر از تعداد نمونهه ای آن ب ه هنگ ام
نمونهبرداری اسب .یکی از کاربردهای بسیار مهم که قابلیب اس تفاده از
حسگری فشرده را داراسب ،تخم ین کان ال تن اس ب .پاس ض ربه
کانال )CIR( 16بیس یم دارای تع داد بس یار کم ی مولف ه ریرص فر در
مقایسه با طول کانال میباشد .این نوع کانالها در شبکههای سلولی،11
10
کانالهای صوتی زیر آب 12و همچنین مخابرات ب یس یم بان د وس ی
( )UWBدیده میشوند[.]1
از طرف دیگر ،اکثر روشهای موجود در تخمین کاناله ای تن ،
تغییرات زمانی کانال را نادیده گرفته و کانال را نامتغیر با زم ان ف ر
مینمایند .این در حالیسب که کان اله ای موج ود در دنی ای واقع ی،
دارای تغییرات زمانی میباشند[ .]8منبور از تغیی رات زم انی ،حرک ب
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فرستنده نسبب به گیرنده و تغییرات زمانی مشخ ههای کان ال ش امل
تأ یر 1ها و تعداد مسیرهای با اهمیب اس ب .بن ابراین ،در س ناریوهای
متغیر با زمان روشهای متداول حسگری فشرده ب ا توج ه ب ه س رعب
تغییرات کانال از دقب مناسبی بر وردار نیستند.
از طرف ی ،فیلت ر ک المن مت داولت رین روش ی اس ب ک ه جه ب
ردگیری  1استفاده م یش ود N. Jing .و  L. Wangدر مقال ه [ ]1ب رای
حل مساله ردگیری تغییرات زمانی ،تخمین کانال تن متغیر ب ا زم ان
با حسگری فشرده بر اسا فیلتر کالمن 10را پیشنهاد دادند .همچنین
 R. Prasadو سایرین در ی سناریوی متغیر با زمان ،با استفاده از ی
مدل بازگشتی مرتبه اول 10برای کان ال ب یس یم ،الگ وریتم بازگش تی
یادگیری بیزین تن بر اسا فیلتر کالمن  )KSBL( 1را جهب تخمین
کانال تن متغیر با زمان ارائه دادند .در واق روشهای بازگشتی را ب ر
اسا فیلتر کالمن و یکنوا بگر 13در چهارچوب الگوریتم  SBLپی اده
میکنند [.]4
در مقاله [ ]1روشی ساده برای تخمین کانال تن و ردگی ری در
سیستمهای  OFDMمتغیر با زمان بر اسا مدل کانال پارامتری پوی ا
بیان میشود .کانال با تعداد کمی از مسیرهای مشخص و ه ر ک دام ب ا
تأ یر مسیر و بهره مسیر 26متن ارر ،پ ارامتردهی ش دهان د .ای ن روش
شامل سه مرحله میباشد ،در مرحله اول بهطور وفق ی ،21ش بکهبن دی
تأ یر را انتخاب کرده و هر تأ یر مسیر کانال را بهطور تکراری تخمین
از آن در مرحل ه دوم ،جه ب ک اهن بیش تر پیچی دگی
میزند .پ
محاسباتی ،الگوریتم ردگیری تأ یر مسیرها را استفاده میکن د .عم ل
ردگیری بر اسا این حقیقب میباشد که تغیی ر در تع داد مس یرهای
کانال و تأ یر مسیرها در هر ب رش زم انی 22ب ه ان دازه ک افی کوچ
هس تند .در مرحل ه آ ر نی ز ،ب ه وس یله گس ترش ب ر اس ا
چندجملهایها )P-BEM( 20بهره مسیرهای کانال بهدسب میآی د .الزم
به ذکر اسب که به رهه ای کان ال هم ان ض رایب  P-BEMم یباش د.
درحالیکه هدف از مقاله [ ]1کاهن بار محاسباتی تخم ین م یباش د،
روش ارائهشده در آن از دقب مناسبی در تخمین کانال تن متغی ر ب ا
زمان بر وردار نیسب.
2
راهحل ج اب دیگر ،تخمین کانال بر اسا روشه ای حری انه
میباشد .اما از آنجا ک ه الگ وریتم ه ای حری انه ب هدلی ل ن اتوانی در
ردگیری تغییرات زمانی ،برای تخمین کانالهای تن متغیر با زم ان از
دقب مناسبی بر وردار نمیباشند ،الگوریتمه ای حری انه وفق ی ک ه
تغییریافته الگوریتم جستجوی تطابقی  )MP( 2میباشند ،ارائه شدهان د.
از جمله این الگوریتمه ا ]12[2 DOMP ،]11[20AOMP ،]11[20AMP
و  ]19[23SMPمیباشند .بهطور کلی ،الگوریتمهای جس تجوی تط ابقی
بهصورت تکراری ،جواب تنکی از مساله را ک ه متن ارر ب ا نمون هه ای
دریافتی اسب ،تخمین میزنند[ .]19بنابراین ،الگوریتم حری انه وفق ی
در ی روش زنجیرهای ،عمل تخمین و ردگیری را با ب ههنگ امس ازی
تغیی رات زم انی کان ال انج ام م یده د .در واق نکت ه کلی دی ای ن
الگوریتمها استفاده از همبستگی زمانی جهب ردگیری تغییرات زم انی
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کانال تن متغیر با زمان میباشد .الگوریتم  SMPارائ ه ش ده در س ال
 2115توسط  X. Zhuکه دارای بیشترین دقب تخمین در می ان س ایر
الگوریتمهای حری انه وفقی اسب ،تأ یر مس یرهای کان اله ای تن
متغیر با زمان را به دو قسمب متفاوت با هم تقس یم م یکن د .ای ن دو
قسمب شامل ضرایب ثابب 06و ضرایب متغیر با زمان 01کانال میباش ند.
بر اسا این تقسیمبندی ،الگوریتم در ابتدا ضرایب ثاب ب کان ال تن
از آن،
متغیر با زمان را در تمام برشهای زمانی تش خیص داده و پ
ضرایب متغیر با زمان کانال را به تنهایی در هر ب رش زم انی ردگی ری
میکند .تحلیلهای تئوری الگوریتم  ،SMPتضمینی ب ر بازی ابی موف ا
ضرایب ثابب و متغیر با زمان کانال میباشد[.]19
الگوریتم پیشنهادی ما در این مقاله ،تخمین کانال تن متغیر ب ا
زمان بهوسیله بازیابی تن ب ا اطالع ات ج انبی )SRSI( 02ب ر اس ا
روشهای مبتنی بر بهینهسازی مح دب م یباش د .در واق ع الوه ب ر
سا تار تنکی ی سیگنال ،سایر ویژگیه ای ذات ی آن را م یت وان ب ا
عنوان اطالعات جانبی در نبر گرفب .بنابراین ،با دسترسی به مجموع ه
اندازهگیریهای متداول با اطالعات جانبی سیگنال ،مساله بازیابی تن
با اطالعات جانبی مطرح میشود .اطالعات جانبی در روش پیش نهادی
همبستگی زمانی 00کانال اسب ک ه ب رای ردگی ری تغیی رات و ک اهن
تعداد اندازهگیریها استفاده میشود.
سا تار کلی مقاله نیز بهصورت زیر میباشد :در بخن دوم ،م دل
سیستم  OFDMو کانال تن متغیر با زمان بیان م یش ود .در بخ ن
سوم ،روش تخمین و ردگیری کانال تن متغی ر ب ا زم ان ش رح داده
م یش ود .نت ای ش بیهس ازیه ا در بخ ن چه ارم ارائ ه م یش وند.
نتیجهگیری نیز در بخن پنجم ذکر میشود.

- 2مدل سیستم
99

ی سیستم  ،OFDMبا  Kزیرحامل که تعداد زیرحام ل از آنه ا
برای انتقال فعال 95اسب ،در نبر گرفته میشود .هر زیرحامل فع ال ب ا
مدول ه م یش ود ،ک ه در آن و ب هترتی ب
س مبل 91داده
نشان دهنده اندی سمبل و اندی زیرحامل م یباش ند .ف ر ش ده
اسب که سیگنال از ی کانال تن متغیر با زمان با مدل ارائهش ده در
این بخن انتقال مییابد .مدل کانال متغیر با زمان عالوه بر آنکه تن
اسب ،تغییرات زمانی را نیز در بر دارد .کانال بهصورت ی سری زمانی
درنبر گرفته میشود ک ه ویژگ یه ای تن و همبس تگی
تن
زمانی را داراسب .بدین شرح که در هر برش زم انی کان ال،
میباش د .همچن ین ،همبس تگی در می ان ب رشه ای زم انی مت والی
گنجانده شده اسب .بنابراین ،پاس ض ربه ی کان ال تن در ب رش
زمانی ام بهصورت[:]1
() 1
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بهترتیب تعداد ضرایب پاس ضربه
و
میباشد ،که در آن ،
کانال (معادل با تعداد مسیرهای انتشار) ،بهره مختلط و تأ یر مسیر ام
ب هص ورت فرآین د
در برش زمانی ام را نشان میدهن د .پ ارامتر
مدل م یش ود[ .]1الزم
ت ادفی پوآسن 98با میانگین
به ذکر اسب که در هر برش زمانی کانال ،با توجه به استقالل مسیرهای
ها با یکدیگر ناهمبس ته 91م یباش ند .ب هدلی ل ویژگ ی
انتشار،
 ،ک ه ب رداری
همبستگی زمانی کانال متغیر با زمان ،بهره مخ تلط
94
ه ا م یباش د ،ب هص ورت م ارکوف مرتب ه اول م دل
متشکل از
میگردد[:]8
()2
ب هترتی ب ض ریب
و
ک ه در آن
91
ودهمبس تگی کان ال در ب رش زم انی ام و ط ای م دلس ازی
میباشند.
با در نبر گرفتن م دل محوش دگی  ،Jakesتخم ین کان ال تن
متغیر ب ا زم ان در محوش دگی س ری بررس ی واه د ش د .بن ابراین
همبستگی میان برشهای زم انی ب ه ص ورت بس ل 91م دل م یش ود،
که در آن تاب بسل مرتبه ص فر از ن وع اول در
نیز بهصورت:
میباشد[.]15
بازه
()9

مدل میشود[ ،]11که در آن و بهترتیب نش اندهن ده فرک ان
حامل 92سیستم مخابراتی و بیشینه فرکان داپلر 99م یباش ند،
تأ یر اولیه مسیر ام ،زاویه ورود به مسیر 99ام با توزی یکنوا ب
و  bتع داد س مبل مت والی  OFDMدر ه ر
بهص ورت
برش زمانی اسب .این معادله ،وابستگی تغییرات زمانی تأ یر مسیرها را
در ط ول ی
و
به فرکان داپلر نشان میدهد .در گیرن ده،
برش زمانی ثابب فر میشوند.
سیگنال دریافتی در برش زمانی ام از اندازهگیریهای ط ی ب ا
ی معادله فرومعین بهدسب میآید:
()9
و
،
ه در آن
ک
به ترتیب بردار اندازه گیری ،م اتری ان دازهگی ری و
نویز سفید گوسی جم شونده در برش زمانی ام میباشند.
ماتری اندازهگیری در تخمین کاناله ای تن در سیس تمه ای
 OFDMبا توجه به سا تار آن ،ب هص ورت
ماتری قطری با درایههای معل وم
میباشد .که در آن

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 191مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

پ ایلوت ارس الی (س مبله ای معل وم داده) در ط ول قط ر ب وده و
نیز زیرماتریسی از تبدیل فوریه بوده ک ه ب ا ن ام م اتری
فوریه جزئی ت ادفی 95شنا ته شده و شامل سطرهای متنارر با مک ان
 ،با توجه ب ه
پایلوتها اسب[ .]4رابطه مابین سمبلهای  OFDMو
سا تار ماتری اندازهگیری که شامل سمبلهای معلوم داده ب وده ،در
رابطه ( )9گنجانده شده اسب.
ماتری فوریه جزئی ت ادفی از دسته ماتری های ت ادفی دارای
سا تار اسب ،چرا ک ه انتخ اب س طرهای م اتری فوری ه ب هص ورت
ت ادفی میباشد .همچنین شرط ویژگی همسان محدود)RIP( 91
()5

اقن اع
مانن د
را ب رای ه ر ب ردار تن
ثاب ب  RIPنامی ده م یش ود .بن ابراین
کرده[ ،]18که
به عنوان ماتری اندازهگیری استفاده میشود .برای س ادگی ،م اتری
در رابطه ( )9نامتغیر با زمان در نبر گرفته م یش ود،
اندازهگیری
ب هگون های ک ه
ستونهای ماتری اندازهگیری میباشند.
بوده ،که

- 0روش پیشنهادی
روش پیشنهادی ما بر اسا بازیابی تن با استفاده از اطالعات جانبی
جهب تخمین و ردگیری کانال تن متغیر با زمان میباشد .اثر تنکی و
اطالعات جانبی در کانال تن متغیر با زمان بهصورت دو اصل در نب ر
گرفته میشود .بنابر اصل اول در کاربردهای تخمین کانال ،پاس ضربه
کاناله ای مخ ابرات ب یس یم در نم این بان د پای ه در ح وزه زم ان،
سا تاری تن دارند .اصل دوم استفاده از همبستگی زمانی در سا تار
پاس ضربه کانال ،با عنوان اطالع ات ج انبی در ردگی ری کان اله ای
متغیر با زمان میباشد .در واق یکی از چالنه ای اص لی س ناریوهای
متغیر با زمان ،چگونگی استفاده از همبستگی سیگنال در بازس ازی آن
میباشد ،که بازیابی تن ب ا اطالع ات ج انبی در ای ن مقال ه ،امک ان
استفاده از همبستگی زمانی کانال را فرآهم میآورد.
در سناریوهای متغیر با زمان ،تخمین هدف به همراه ردگی ری آن
صورت میگیرد .ردگیری به معنای دنبالکردن تغییرات وضعیب ه دف
میباش د .در ردگی ری ه دف ،ب ه منب ور پ ردازش ان دازهگی ریه ای
دریافبشده نویزی ،از ی و یا چندین حسگر 98استفاده میشود .کانال
تن متغیر با زمان نیز نیازمند ردگیری اسب.
ابتدا تعریف دقیاتری از اطالعات جانبی بیان میشود .بدین گونه
موج ود
که اگر برای هر سیگنال  ،ی سیگنال مشابه با آن
باشد ،را اطالعات جانبی سیگنال اصلی گویند .این ویژگی در بسیاری
از سناریوهای مختلف پردازش سیگنال اتفاق میافتد .بهعنوان مثال ،در
تخمین ویدیو ،هر فریم به فریمهای قبل و بعد ش باهب بس یاری دارد.
بنابراین سیگنالهای مشابه را میتوان بهعنوان اطالعات جانبی در نبر
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گرفب و در بازسازی سیگنال مورد نب ر اس تفاده ک رد [ .]11ب هط ور
قاطعانهتر میتوان گفب که اگر را بازسازی شده سیگنال تن اص لی
در نبر گرفب ،آنگاه میتواند بهعنوان سیگنال بازسازیشده ابتدایی
باشد .همچنین ،سیگنالهایی که به وسیله حسگرهای نزدی در ی
شبکه حسگری بهدسب آمدهاند و یا ت اویری ک ه ب ه وس یله چن دین
دوربین نزدی به هم در سیستمهای چن د ت ویره گرفت ه ش دهان د،
مشابه مساله داشتن سیگنالهای جانبی عمل میکنن د .ب دین جه ب،
این سیگنالها نیز میتوانند ب هعن وان اطالع ات ج انبی و ی ا ابت دایی
استفاده شوند .بن ابراین ،ب ا اس تفاده از ویژگ یه ای س یگنال اص لی،
میتوان به اطالعات ج انبی دسترس ی داش ته و در بازس ازی س یگنال
اصلی از آنها بهره جسب[.]14
هدف اصلی در این مساله ،پاسخ به دو سؤال اساسی زیر میباشد:
 )1بازسازی سیگنال از اندازهگیریهای آن و اطالعات اولیه
چگونه صورت میگیرد؟
 )2تعداد اندازهگیریهای الزم برای یکک بازسکازی موفکه چکه
مقدار میباشد؟
تحقیقات بسیاری بر بررسی و بازیابی سیگنال ه ایی ب ا تنه ا ی
91
ویژگی و تعدا مشاهدات طی کم ،صورت گرفته اسب .ارلب نرمهایی
که در بازیابی سیگنالهایی با ی ویژگ ی منح ر ب ه ف رد اس تفاده
م یش وند ،ش نا ته ش دهان د و جه ب بازی ابی از تع داد بهین های از
اندازهگیریها استفاده میکنند .برای مثال ،ن رم ب رای س یگنالی ب ا
51
ویژگی تنکی و نرم هستهای 94نی ز ب رای ماتریس ی ب ا مرتب ه پ ایین
استفاده میشود[.]21
کابردهای بسیاری وج ود دارن د ک ه س ا تار س یگنال در آن ه ا
میتواند دارای چندین ویژگی بهصورت همزمان باشد .ب رای مث ال ،در
ماتریسی که تن و دارای مرتبه کم باشد ،الگوریتمی مورد نی از اس ب
که هر دو نوع ویژگی را با حداقلسازی تعداد اندازهگیریهای مورد نیاز
جهب بازسازی بهدسب آورد .بنابراین هدف دسبیابی به سیگنالی اسب
که تمامی ویژگیهای سیگنال اصلی را بهصورت همزم ان دارا باش د .از
آنجا که میتوان هر ویژگی را در ی مجموعه ا ج ای داد ،ب دین
جهب استخراج همزمانی ویژگیهای سیگنال اص لی در ف لمش تر
چندین مجموعه اتفاق میافتد که تمامی ویژگیهای منح ر به فرد آن
را مشخص میکند.
شای ترین تنبیم کننده محدب 51مورد اس تفاده جه ب اس تخراج
سیگنالهایی با چندین ویژگی بهصورت همزمان ،ی

ترکیب ط ی از

تنبیم کننده های ش نا ته ش ده مناس ب ب رای اس تخراج ه ر ویژگ ی
منح ربه فرد از سیگنال اسب .بنابراین ،با توج ه ب ه س ا تار س یگنال
مورد نبر ،ترکیب بر ی نرمها میتواند مورد توجه واق شود[.]21
بنابراین اگر جدای از مجموعه اندازهگیریها ،به اطالع ات ج انبی
نیز دسترسی داشته باش یم ،مس اله بازس ازی س یگناله ای تن

با

اطالعات جانبی مطرح میشود .تحقیقات صورت گرفته در ای ن زمین ه،
حاکی از بهبود عملکرد آن به نس بب روشه ای س نتی بازی ابی تن

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 194مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

میباشد .بازیابی تن

با اطالع ات ج انبی ،ب ه وس یله اص الح مناس ب

جستجوی پایه )BP( 52بررسی میشود .ب ا تعری ف ت اب
بهگونهای که این تاب مقدار ش باهب می ان و اطالع ات ج انبی را
اندازهگیری میکند ،انتبار میرود که
باشد .بنابراین مساله بازیابی تن

مقدار کوچکی داشته

با اطالع ات ج انبی ب ه ح ل معادل ه

بهینهسازی زیر منجر میشود[:]14
()1
ب هترتی ب نش اندهن ده می زان ارزش دو
 ،و
که در آن
قسمب موجود در تاب هدف معادله بهینهسازی ،تخمینی از انرژی نویز
اندازهگیری و ن رم p-ی ب ردار ب ا تعری ف
پارامتری جه ب ارزشدادن ب ه تنک ی س یگنال و
میباشند .در واق
در دو
شباهب سیگنال به اطالعات ج انبی م یباش د .ت اب
حالب مشخص بررسی شده اسب ،بهگونهای که مدلهای محدب ب رای
در نبر گرفته شده اسب[.]14
و
بنابراین مساله موجود در رابطه ( )0به صورت روابط
() 8
() 1
و
تبدیل میشود ،که بهترتیب ،ای ن مس ائل ب ه کمین هس ازی
در
اشاره دارند[ .]14با توج ه ب ه تن ب ودن ت اب
مساله ما که در ادامه بیشتر بیان م یگ ردد ،اس تفاده از کمین هس ازی
دارای تن ترین پاس واهد بود.
به نسبب
بنابراین ،با توجه به شرایط مساله که سیگنال مورد نبر دارای دو
ویژگی تن و همبستگی اسب ،معادله بهینهس ازی پیش نهادی جه ب
تخمین پاس ضربه کانال تن متغیر با زمان بهصورت:
() 4

ام را
تخمین کان ال در ب رش زم انی
میباشد ،که در آن
 ،و ب هترتی ب ب ردار ان دازهگی ری ،م اتری
بی ان م یکن د.
نی ز
اندازهگیری و تخمینی از طای نویز اندازهگیری میباشند.
پارامتر جریمه 0اسب که قدرمطلا ضریب همبستگی میان ب رشه ای
ام را نشان میدهد .در واق  ،پارامتر جریم ه
زمانی ام و
ام را جه ب ردگی ری کان ال تن
ارزش کانال در برش زم انی
متغیر با زمان تعیین میکند .از طرف ی ،همبس تگی ب رشه ای زم انی
کانال را میتوان با توجه به نوع محوشدگی کند و سری بی ان ک رد .در
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محوشدگی کند ،با توجه به تقریب ا ثاب بب ودن کان ال در ط ول زم ان
همدوسی کانال و استقالل برشهای زمانی در طول دو زمان همدوسی
متوالی ،ردگیری کانال بسیار حیاتی نمیباشد .بنابراین در ای ن حال ب،
اثر اطالعات جانبی در تخمین کانال قابل محسو نم یباش د .ام ا در
محوشدگی سری  ،از آنجا که همدوسی زمانی کان ال از ع ر س مبل
ارسالی کمتر اسب ،کانال در طول بازه زمانی ی سمبل دارای تغییرات
میباشد .بدین جهب در کانالهای با محوشدگی سری  ،تخمین کان ال
نیازمند ردگیری بوده و روش پیشنهادی قابل استفاده اسب .با توجه به
میزان همبستگی زمانی کانال تن متغی ر ب ا زم ان ،پ ارامتر جریم ه
تعری ف م یش ود .همچن ین جه ب ح ل
بهصورت
معادله بهین هس ازی ( ،)4ب ا توج ه ب ه مح دبب ودن آن از روشه ای
گرادیانی ( )cvxاستفاده شده اسب.
تاب هدف در معادله بهینهسازی ( )4از دو قس مب تش کیل ش ده
اسب .هدف از قسمب اول آن ،استخراج ویژگی تن بودن پاس ض ربه
کانال با استفاده از نرم میباشد و قس مب دوم نی ز جه ب ردگی ری
تغییرات زمانی کانال اسب .در واق  ،اطالعات زیادی از کان ال در ب رش
زمانی جاری را میتوان از نتای تخمینهای قبل با توجه به همبستگی
زمانی با عنوان اطالعات جانبی در کانال تن متغیر با زم ان ب هدس ب
آورد .بنابراین ،با استفاده از شباهب و یا همبس تگی کان ال ب ه ص ورت
ا تالف پاس ضربه کانال در برشهای زمانی مت والی ،عم ل ردگی ری
کانال تن متغیر با زمان انجام میشود.
با توجه به تن بودن بردار پاس ضربه کانال در هر برش زم انی و
شباهب کانال در برشهای زمانی متوالی ،ا تالف پاس ض ربه آنه ا
برداری تن میباشد .بنابراین ،جهب استخراج ویژگی تن بودن ب ردار
گرادیان گسسته پاس ضربه کانال ،در قسمب دوم تاب هدف نیز از نرم
استفاده شده اسب.
بردار گرادیان گسسته پاس ض ربه کان ال ،نش ات گرفت ه از ن رم
تغییرات کلی [ ]21اسب که در کابردهایی همچون ت ویر با توجه ب ه
همبستگی موجود در آنها ،بسیار مورد توجه واق شده اسب[.]29 ،22
همبستگی بدین معنا که در ی ت ویر ه ر پیکس ل ب ا پیکس له ای
همسایهاش ارتباط نزدیکی دارد ،آنگونه که پیکسلهای همسایه حاوی
اطالعات مشابهی میباشند .بنابراین ،میتوان گفب ک ه ت اویر هم وار
بوده و یا بهعبارتی دارای ویژگی همبستگی میباشند .از آنجا که ت ویر
در دو بعد بهصورت ی ماتری قابل نماین اس ب ،همبس تگی آن در
دو بعد سطر و ستون ماتری گنجان ده م یش ود .ب دین جه ب ،ن رم
تغیی رات کل ی از جم تغیی رات در راس تای س طر و س تون حاص ل
میشود .بنابراین ،در پردازش ت ویر و ویدئو ،به صورت:
()11
ت ویر مورد نب ر و
تعریف میشود ،که در آن
بیانگر گرادیان گسسته میباشد[.]22
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تفاوت قسمب دوم تاب هدف پیشنهادی جهب ردگی ری کان ال و
نرم تغییرات کلی ،استفاده از همبستگی تنها در ی بعد اسب .بنابراین
در روش پیشنهادی ،ردگیری تغییرات زمانی کانال به وسیله تخمین در
برشهای زمانی قبل و بردار تن گرادیان گسسته پاس ضربه کانال ب ا
وزندهی مشخص انجام میشود.
اثر اطالعات جانبی بر تعداد اندازهگی ریه ای م ورد نی ار جه ب
بازیابی سیگنال تن نیز مبحث مهمی میباشد .در حس گری فش رده،
حداقل تعداد اندازه گیریهایی مورد نیاز میباش د .در ص ورت انتخ اب
مناسب تعداد اندازهگیریها ،میتوان ادعا کرد که هر گونه انحراف ی در
مقدار تخم ینزدهش ده ،ناش ی از ن ویز و می زان دق ب تخم ینگ ر در
واهد بود .نتای شبیهس ازیه ا ،نش اندهن ده
بازسازی سیگنال تن
کاهن چشمگیر حداقل تعداد اندازهگیریه ای م ورد نی از در بازی ابی
تن با استفاده از اطالعات جانبی میباشد.

نتایج شبیهسازیدر این بخن ،جهب ارزیابی روش پیشنهادی ،از مدوالسیون  OFDMبا
و
 ،تعداد زیرحاملهای فع ال 121
تعداد زیرحاملهای 121
اس تفاده م یش ود .می انگین
همچنین طول پیشوند دوری 92
تعداد مولفههای ریرصفر کانال با توزی پوآس ن ،براب ر ب ا 9
میباشد .با توجه به حداقل کران اندازهگیری در حسگری فشرده ،تعداد
انتخاب شده
پایلوتها که معادل تعداد اندازهگیریها میباشند 21
اسب .نحوه تخ یص پایلوتها نیز ت ادفی میباش د .نت ای ب ر اس ا
روش مونب کارلو اسب که بر اسا میانگینگیری  511مرتبه تک رار
به دسب آمده اسب.
و دارای
شکل ( ،)1شبیه سازی پاس ضربه کانال با طول 92
ب رش زم انی نش ان
ویژگیهای تن و متغی ر ب ا زم ان را در 11
میدهد .تغییرات ضرایب ریر صفر کانال از رابطه ( )9تبعیب م یکنن د
در نب ر گرفت ه ش ده اس ب.
2
و
ک ه در آن 1211
همچن ین ،کان ال ب هص ورت م ارکوف مرتب ه اول م دل ش ده و دارای
محوشدگی سری میباشد .بهگونه ای که همبس تگی ض رایب کان ال از
تاب بسل پیروی میکنند.
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جهب ارزیابی دق ب تخم ینگ ر پیش نهادی ،ت أثیر می زان دق ب
0
تخم ین کان ال در معی ار می انگین مربع ات ط ای نرم الیزهش ده
( )NMSEبرای ی مقدار معینی از تعداد پایلوتها در مقادیر متف اوتی
از سیگنال به نویز )SNR( 0بررس ی واه د ش د .ش بیه س ازی ب رای
تخمینگرهای  ]29[ Oracle ،]19[ BP ،]19[ SMPو روش پیشنهادی
صورت گرفته اسب که در شکل ( ،)2نشان داده شده اسب .تخم ینگ ر
 Oracleبا فر دانستن مکان المانهای ریرصفر ،مقادیر بهره آنه ا را
بر اسا روش حداقل مربعات ( )LSتخمین میزند .این تخمینگر از
لحاظ میانگین مرب طا بهینه بوده ،بنابراین میتواند به عن وان ک ران
پایین در معیار مقایسه در نبر گرفته شود[.]29
همانگونه که در شکل ( )2مشاهده میشود ،از آنجا که تخمینگ ر
 SMPاز دسته الگوریتمهای حری انه میباشد ،به نسبب تخمینگر BP
از دقب عملکرد پایینتری بر وردار میباشند .البته در  SNRهای ب اال،
این الگوریتم عملکرد مشابهی با  BPدارد .همچنین با توج ه ب ه آنک ه
تخمینگر پیشنهادی بر اسا  BPمیباشد ،مقایسه این دو میتواند اثر
اضافهشدن قس مب دوم از ت اب ه دف در معادل ه ( )4را نش ان ده د.
بهگونهای که با توجه به استفاده از ویژگی همبستگی زم انی ب هعن وان
اطالعات ج انبی ،تخم ینگ ر پیش نهادی ب ه نس بب  BPبهب ود قاب ل
مالحبهای یافته اسب .در واق  ،اضافهنمودن قسمب دوم تاب ه دف در
روش پیشنهادی ،معادل همان همبستگی زم انی در کان اله ای تن
متغیر با زمان میباشد .بنابراین در شکل ( ،)2اثر ردگیری کان ال تن
متغیر با زمان در بهبود تخمین ،با مقایسه تخمینگر پیش نهادی و BP
به وبی قابل مالحبه اسب.

شکل  :2طای میانگین مرب نرمالیزهشده در برابر نر سیگنال به نویز.

شکل  :1کانال تن
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متغیر با زمان.

اثر اطالعات جانبی بر تعداد اندازهگیریها در روش پیشنهادی نیز حائز
اهمیب اسب .از آنج ا ک ه ،ا تالف تخم ینگ ر پیش نهادی و  ،BPدر
استفاده از اطالعات جانبی میباشد ،این معیار در شکل ( ،)9از دی دگاه
بررسی م یش ود .قاب ل مش اهده
تعداد اندازه گیریها و در 21
اسب که در صورت استفاده از اطالع ات ج انبی در حس گری فش رده،
تعداد اندازهگیریهای کمتری مورد نیاز اسب .بهعبارت دیگ ر ،در ی
اندازهگیری ثابب ،تخمینگر پیشنهادی دارای طای میانگین مربع ات

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 191مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

نرمالیز شده کمتری اسب .در واق  ،با در دستر بودن اطالعات جانبی
در نبریه بازیابی تن  ،میتوان با تعداد اندازهگیریهای کمتر از ک ران
اندازهگیری متداول به بازیابی موفقی دسب یافب.

شکل  :9طای میانگین مرب نرمالیزهشده در برابر اندازهگیریها.

از طرفی ،میزان پیچیدگی محاسباتی نیز یکی از معیارهای ارزیابی
تخمین کانال میباشد .با افزاین پیچیدگی محاسباتی ی تخمینگ ر،
پی ادهس ازی آن در عم ل ب ا مش کل مواج ه واه د ش د .بن ابراین،
تخمینگری مؤثر واق میشود که ب ا وج ود دق ب ب اال در تخم ین ،از
پیچیدگی محاسباتی به نسبب کمتری بهرهمند باشد .بن ابراین در ای ن
قسمب از شبیهسازیها اثر پیچیدگی محاسباتی با اضافهشدن اطالعات
جانبی در روش پیشنهادی و  BPمقایسه م یش ود .ش کل ( )9می زان
پیچیدگی محاسباتی را با محاسبه زم ان اج رای تخم ینگ ر در براب ر
نسبب سیگنال به نویزهای مختلف نشان میدهد .همانگونه که مالحبه
میشود ،زمان اجرای تخمینگر با افزاین  SNRتقریبا ثابب م یباش د.
همچن ین مش اهده م یش ود ک ه ب ا وج ود دق ب ب االی تخم ینگ ر
پیشنهادی ،پیچیدگی محاسباتی آن اندکی افزاین مییابد .پیچی دگی
در روش پیشنهادی در مقایسه با  ،BPبهدلیل اضافهش دن قس مب دوم
تاب هزینه بوده اسب که در واق عمل ردگیری کانال تن متغی ر ب ا
زمان را بر عهده دارد .با ای ن وج ود م یت وان ادع ا ک رد ک ه اف زاین
پیچیدگی روش پیشنهادی در مقایسه با  ،BPدر مقاب ل اف زاین دق ب
آن بسیار ناچیز و قابل ارما میباشد.
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اثر اطالعات جانبی بر تعداد اندازهگیریها . . .
شکل  :9زمان اجرا (ثانیه) در برابر نر سیگنال به نویز.

نتیجهگیریدر ای ن مقال ه ،مس اله تخم ین کان اله ای تن متغی ر ب ا زم ان در
سیستم های  OFDMبر اسا بازیابی تن با اطالعات ج انبی ،جه ب
استخراج دو ویژگی تنکی و متغیر با زم ان کان ال ب هص ورت همزم ان
مطالعه شده اسب .نکته کلیدی ،استفاده از همبستگی زمانی کانالهای
متغیر با زمان بهعنوان اطالعات جانبی میباش د .در ای ن تحقی ا ،اث ر
اطالعات جانبی بر تعداد اندازهگیریها نیز بررسی ش ده اس ب .نت ای
شبیهسازیها نشاندهنده بهبود در دقب تخمین و ردگیری کانال تن
متغیر با زمان و کاهن تعداد اندازهگیریها ،نس بب ب ه الگ وریتمه ای
متداول بازیابی میباشند.
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