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Abstract
In this paper, sparse double selective channel estimation using compressed sensing (CS) theory for
OFDM systems is investigated. This theory helps to reduce the required pilot ratio and equivalently
increases the spectral efficiency to achieve a constant mean square error. This is of great importance
especially for double selective channels in which the required number of unknowns to be estimated
and also the required number of pilot symbols are high. To take the advantage of compressed sensing,
it is proposed that the sparsity enhancement of the coefficients of basis expansion model (BEM)
should be considered in BEM design. It is also proposed to use K-SVD algorithm that is one of the
most popular dictionary learning algorithms. Moreover, in this paper clustered pilot symbols are used
to avoid inter-carrier interference. It is noteworthy that the channel coefficients representing intercarrier interference are also estimated to be used in equalization. Numerical experiments have shown
that the compressed sensing estimator employing the proposed basis, outperforms the one employing
DFT-DPSS in terms of NMSE and system BER.
Keywords: K-SVD algorithm, Sparsifying basis, Sparse channel estimation, compressed sensing,
OFDM (orthogonal frequency division modulation) system, Doubly selective channel.
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چکیده :در این مقاله تخمین کانال دوگانهگزین تنک در سیستم  OFDMبا استفاده از نظریۀ حسگری فشرده ) (CSبررسی شده
است .این نظریه کمک می کند تا در تخمین کانال برای دستیابی به میانگین مربعات خطای ثابت ،نسبت سمبل راهنمای مورد
نیاز را کاهش و به طور معادل راندمان طیفی را افزایش داد .این موضوع در کانالهاای دوگاناهگازین ،اهمیات زیاادی دارد .در
کانال های دوگانه گزین ،در مدلکردن کانال به تعداد متغیر بیشتر و درنتیجه ،تعداد سمبل راهنمای بیشتر نیاز اسات .مادل بسا
پایه ای ) (BEMقبالً در تخمین و همسانسازی کانالهای دوگانهگزین استفاده شده است .بارای بهارهگیاری بیشاتر از مزایاای
حسگری فشرده ،پیشنهاد میشود در طراحی  BEMبرای استفاده در تخمین کانالهای دوگانهگزین تنک ،به بهبود تنکی ضرا ی ب
این بس توجه شود .برای این منظور ،در این مقاله پیشنهاد میشود از الگوریتم  K-SVDاساتفاده شاود کاه از محباو تارین
روش های فراگیری واژه نامه است .در این مقاله با ساختار خوشهای برای سمبلهای راهنما ،از تداخل بین  -زیرحاملی اجتنا
شده است .همچنین ،ضرایب مربوط به تداخل بین  -زیرحاملی تخمین زده میشوند تا در همسانسازی استفاده شاوند .نتاایج
شبیه سازی بهبود عملکرد ازنظر میانگین مربع خطای نرمالیزهشده و میزان خطای بیت سیستم در حضور تخمینگار مبتنای بار
حسگری فشرده با پایههای پیشنهادی نسبت به تخمینگر متناظر مبتنی بر پایههای  DFT-DPSSرا نشان میدهند.
واژههای کلیدی :الگوریتم  ،K-SVDپایههای تنککننده ،تخمین کانال تنک ،حسگری فشرده ( ،)compressed sensingسیستم
 ،)orthogonal frequency division modulation( OFDMکانال دوگانهگزین ).(doubly selective channel

 -1مقدمه

1

سیستم  OFDMدر الیۀ فیزیکی استانداردهای بیسیمی
مثل  3G ،DVB-T ،WiMAXو  4Gباهکاار گرفتاه شاده
تاریخ ارسال مقاله1۳95/11/18 :
تاریخ پذیرش مقاله1۳96/0۳/28 :
نام نویسندۀ مسئول :محمدجواد امیدی
نشانی نویسندۀ مسئول :ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر

است .این سیستم همچنین کاندید اصلی برای استاندارد 5G

کانال بر روی سیگنال ارسالی

است .برای کاهش اثر مخر

و آشکارسازی همدوس اطالعات ،تخمین کانال در گیرناده
الزامی است .کانالهای محوشدگی چندمسیره ،بهخصاو
در فرکانس های نموناه بارداری و پهناای بانادهای بااال باا
بردارهای تنک ،تقریب زده و حسگری فشرده ) 1(CSبرای
تخمین این کانال ها بهکار گرفتاه مایشاود .اگار باه جاای
2

۳

روش های معمول چون  LSو یاا  MMSEاز روشهاای
بازیابی  CSدر تخمین کانال استفاده شود ،ضمن دستیابی به
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عملکرد مشابه ازنظر میانگین مربعات خطاا از پهناای باناد

کاهش اثر تداخل بین  -زیرحاملی ،(ICI)11همساانساازی

موجود استفاده بهتری میشود و راندمان طیفی را افازایش

کانال و کدبرداری استفاده شده است .در [ ]10با فرض مدل

میدهد ] .[۴- 1همچنین کاهش تعداد سمبل هاای راهنماای

آماری معین برای کانال و مکان سمبلهای راهنما بهصورت

موردنیاز ،افزایش راندمان انرژی را نیز به دنبال خواهد داشت.

معین ،برای میانگین مربعات خطاا در سیساتم  OFDMدر
12

دربارۀ کانالهای دوگانهگزین ) ۴(DSکه به ارسال سمبلهای

مسئله تخمین کانال تنک وقتای کاه در بازیاابی از OMP

راهنمای پیدرپی برای تخمین کانال نیاز است CS ،با کاهش

استفاده شده باشد ،باند باالیی به دست آمده است.
در کار قبلی [ ]1از الگوریتم  ]11[ K-SVDبرای یافتن

سمبلهای راهنمای مورد نیاز ،بسیار مفید است.
5

در تخمین کانالهای  DSتنک ،مدل بس پایهای همراه

پایه های تنککننده برای کانالهایی که آرام تغییر مایکنناد،

با  CSدر متون علمی استفاده شده است ] .[۷- 1این موضوع

استفاده کردیم .پایههای حاصل  -که متعامد نیستند  -سبب

سبب افزایش راندمان طیفی میشود ،بیش از وقتی که  CSیا

بهبود عملکرد تخمینگر  CSنسبت زمان استفاده از پایههای

 BEMبه تنهایی استفاده شاوند .پایاههاای نماایی مخاتل

متعامد میشوند .در این مقاله ،از این الگوریتم در طراحای

ضرایب تقریباً تنک در مدلکردن کانال فراهم می آورند .در

پایههای مدل بس پایهای برای کانالهای دوگانهگزین  -که

] [۴قسمت  IVنشان داده شده است تنکی ضرایب حاصله

همان پایههای تنککننده هستند  -استفاده شده است .در این

در حوزۀ داپلر گسسته به دلیل نشت تبدیل فوریاه گسساته

مقاله نشان داده شده است چگونه با وجود ساختار و رواب

رضایتبخش نیست .درحالیکه ] [۴به بهبود تنکی در حوزه

حاکم بر الگوریتم  K-SVDاز آن در طراحی  BEMبهاره

داپلر می پردازد ،مرجع [ ]5با کمک پایه های فوریاه میازان

بگیریم .همچنین در کانالهای دوگانهگزین به در نظر گرفتن

نمونه برداری افزایش یافته 6به بهبود تنکی در هار دو حاوزه

تمهیداتی برای تداخل بین حااملی نیااز اسات .باه هماین

تأخیر و داپلر میپردازد .بهمنظور بهبود تنکی ضرایب مربوط

منظور ،در این مقاله نخست ،ساختار سمبلهای راهنما برای

به کانال کاه در تخماین کاناال اساتفاده مایشاوند ،در ][۴

حالت کانال دوگانه گزین نسبت به [ ]1تغییر داده شدهاند تا

پایههای با ترکیب پایههای فوریه و  DPSS۷برای کانالهای

تخمینگر در مقابل تداخل بین  -زیرحاملی مقاومتر باشد .به

 ،DSو پایه های بهدستآمده باا کماک بهیناهساازی بارای

این منظور از ساختار خوشه ای کاه در  [12] DVB-Tنیاز

کانال های تغییرکننده با آرامتر ،پیشنهاد شده اسات .در ایان

بهکار رفته است ،برای سمبل های راهنما استفاده مایشاود.

مراجع نشان داده شده است بهکارگیری پایههایی باه جاای

دوم ،در تخمین کانال ضرایب معرفیکننده تاداخل باین -

پایه های فوریه ،بهبود تنکی و درنتیجه ،بهبود نتاایج MSE

زیرحاااملی تخمااین زده ماایشااوند تااا از آنهااا در فرآینااد
همسانسازی استفاده شود .نتایج شبیهسازی نشان میدهند با

تخمین کانال را سبب شدهاند.
8

در [ ]6و [ ]۷به ترتیب حسگری فشرده توزیعشاده و

بهره گیری از  K-SVDو بهبود تنکای ،عملکارد تخمینگار

حسگری فشرده توزیعشدۀ ساختاریافته ]8[ 9برای تخماین

کانال ازنظر میاانگین مربعاات خطاای نرماالیزه و احتماال

کانال های  DSپیشنهاد شده است که پایههای نمایی مختل

خطای سیستم بهبود مییابد.

برای توصیف آنها بهکار رفته است .این روش ها بار پایاه

ساختار مقاله به شکل زیار اسات .در بخاش  ،2مادل

 CSعمل میکنند و زمانی به کار میآیند کاه اطالعااتی از

سیستم و در بخش  ،۳تخمین کانال به کماک  CSتوضای

الگوی مکان های عناصر غیرصفر بردار( یا ماتریس) تحات

داده می شود .در بخش  BEM ،۴طراحی میشود .در پایان

تخمین در دست باشد .بهاره گیاری از  DCSو  SDCSدر

نتایج شبیهسازی آورده میشود.

تخمین کانال ،بهبود میانگین مربعات خطا و احتمال خطای
سیستم را سبب شاده اناد .در [ ]9فراگیاری بیازی تناک -
قالبی 10همراه با یکی از روشهای استنتاج بیازی یاادگیری
ماشین برای تخمین ضرایب  BEMو همچنین تخمین نویز،

 -2مدل سیستم
ارسال

L

سمبل  OFDMبا

K

زیرحامال را در نظار

بگیرید .در فرستنده al , k ،که از مجموعه الفبای  Aانتخا

2۷
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شده است ،زیرحامال  k ام از  lاماین سامبل  OFDMرا

را نشان می دهند .اگار )  hPhysical (t ,پاساخ ضاربه کاناال

مدولااه ماایکنااد (  l  0,, L  1و .) k  0,, K  1

فیزیکی باشد ،میتوان نشان داد:

سپس N cp ،نمونه پیشوند چرخشی به نمونه هاای ابتادا ی
سمبل  OFDMاضافه می شاود .باه ایان ترتیاب ،سایگنال
گسسته  -زمان باندپایه مختل در فرستنده تولید میشود که
 Nو  p  nپنجره مستطیلی است کاه

در آن K  Ncp

برای بازه ] n [0, N 1غیرصفر و برابر یک است.

hPhysical (t  nTs , ) f1 (t    mTs ) f 2 (t )dtd





 

 



و  . z[n]   z (t ) f 2 (nTs  t )dtدر تخمااااین کانااااال
سیسااتم  OFDMباار کانااال معااادل متشااکل از ماادوالتور
 ،OFDMفیلتر درونیابی ،کانال فیزیکی ،فیلتر ضدهمپوشان ی

L 1 K 1

s[n]   al , k p[n  lN ]e j 2 k ( n lN )/ K

()1

()6

h[n, m] 

l 0 k 0

و دمدوالتور  OFDMتمرکز میشوند .رابطه ( )۷که در آن
( l 1) N 1

z[n]e j 2 k ( n lN )/ K



n  ( l 1) N  K

سیگنال پیوسته  -زماان )  s(tاز رابطاه ( )2باهدسات
 Tو )  f1 (tبه ترتیب دورۀ نمونهبرداری
میآید که در آن  s

 zl , k و  H l , k ;l , kهمااااااان

کانال معادل است که  al , kرا به سامبل دمدولاهشاده rl , k

مربوط میکند .اگر برای  l   l ، Hl ,k ;l ,k  0باه معنای

و فیلتر درونیابی 1۳هستند .پس از عبور سیگنال فرساتنده از

وجود تداخل باین  -سامبلی اسات .همچناین اگار بارای

)  ، h(t ,سااایگنال ) r (t )   h(t , )s(t   )d  z (t

دارد.

کانال نویزی و دوگانهگزین با پاسخ ضربه تغییرپذیر با زمان




دریافت می شاود کاه در آن )  z (tناویز مخاتل اسات .در
گیرنده ،سیگنال )  r (tبه سیگنال گسسته  -زمان ] r[nدر

 Hl ,k ;l ,k  0 ، k   kیعنی تداخل بین  -زیرحاملی وجود
al , k   zl , k ,

()5

پنجااااره مسااااتطیلی گیرنااااده اساااات و در بااااازه
] n [ N  K , N 1غیرصفر است.


)  s[n] f (t  nT

()1

s

1

s(t ) 

n 




,

()3

 j 2 k ( n  lN )/ K



 r[n]g[n  lN ]e

Q 1

h[n, m]   ch [m, i]bi [n],

()6

i 0

m  0,, M  1, n  0,, Nt  1,

کاااه در آن  Nt  NLو ] bi [nو ] ch [m, iباااه ترتیاااب

r[n]   r (t ) f 2 (nTs  t )dt

()2

l 0 k 0

اگر از  BEMبرای مدلکردن کانال استفاده شود ،داریم

ضدهمپوشانی 1۴است کاه نهایتااً در گیرناده ،سامبل هاای

دمدولهشده از رابطه ( )۴به دست میآیند که در آن

l  , k ; l , k

H

rl , k 

l  0,, L  1, k  0,, K  1

رابطااه ( )۳تباادیل ماایشااود کااه در آن )  f 2 (tفیلتاار
]g[ n

L 1 K 1

نشان دهندۀ  iامین پایاه و ضاریب متنااظر آن اسات و Q

تعداد پایههای  BEMرا نشان میدهد .در این مدل ،تغییرات
زمانی هر شیر به کمک ترکیب خطی از چندین پایه توصیف

rl , k 

میشود .توصیف  CIRبا مدل بس پایه ای کمک میکند تا

l  0,, L  1, k  0,, K  1

هر شیر 15کانال به جای  N tبا  Qمتغیر تقریب زده شاود.

n 

باه ایان ترتیاب ،تعاداد پارامترهاای ناامعین در تخمااین و
اگر پاسخ ضربه گسسته – زماان ،معاادل کاناال را باا

همسانسازی 16کانال بسیار کاهش مییابد [.]1۳،۷

با ترکیاب ،Error! Reference source not found.

] h[n, mنشان دهد:
M 1

r[n]   s[n  m]h[n, m]  z[n],

()4

( )4( ،)3و ( )6و همچنین با توجه به ( )5داریم

m0

 j 2 k m / K

N
Q 1
k  ( l   l ) M 1
K

  c [m, i]e
h

که در آن

M

طول کانال گسسته معادل در حوزۀ تاأخیر و

] z[nنویز سفید گوسی جمعشوندۀ گسسته  -زمان باندپایه

()7

],

2
( k  k ) n
K

j

m0 i 0

 j 2

H l  , k ; l , k  e


[  bi [n  lN ]g[n] p[n  m  (l  l ) N ] e
n 

l  0,, L  1, k  0,, K  1.
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Hl ,k 

 ISI ، Ncp  Mنخواهیم داشت .در این حالت،

در کانال های دوگانه گزین ،سمبل هاای راهنماا باهصاورت
خوشه ای 1۷انتخا

()10

, (l , k )  P nz

 j 2 km / K

M 1 Q 1

  c [m, i] A[m, i, l ]e
h

می شوند .در هر خوشه تنهاا زیرحامال

m0 i 0

میانی مقدار غیرصفر دارد و بقیه زیرحاملها در خوشه مقدار
صاافر خواهنااد داشاات .بااه ایاان الگااوی ساامبل راهنمااا
 )FDKD( frequency domain Kronecker deltaگفتاه
میشود .در شکل ( )1یاک نموناه از ایان سااختار سامبل
الگوی سمبلهای راهنما

راهنما آورده شده است .با انتخا

بهصورت  FDKDدر محل سمبل راهنماهای غیرصفر ICI

ناچیز است [ .]1۴،15این الگوی سمبل راهنما از مهمتارین
بخش تداخل ناشی از  ICIکاه از زیرحامالهاای همساایه
نشأت میگیرد ،در محل سمبل راهنمای غیرصفر جلوگیری
می کند .در ایان صاورت در محال ،سامبلهاای راهنماای
غیرصفرخواهیم داشت:
[

()8

],

 j 2 k m / K

2
( k  k ) n
K

M 1 Q 1

  c [m, i]e
h

j

m0 i 0

H l , k ; l , k 


 b [n  lN ]g[n] p[n  m]e
i

فرض کنید قرار است تخمین کانال به کمک سمبلهای
راهنما انجام شود .بارای ایان کاار سامبلهاای راهنماا در
مکان های مشخص شاده باا  (l , k )  Pدر فرساتنده قارار
میگیرند و ارسال مایشاوند .در گیرناده باه کماک ( )9و
سیگنال دریافتی  rl , kکه  H l , k ، (l , k )  P nzدر مکانهای
مربوط به مکان های سمبل های راهنمای غیرصفر به دسات
می آید .در تخمین کانال متاداول پاس از تقریاب  H l , kدر
مکانهای سمبلهای راهنما ،مقادیر  H l , kبرای همه ) (l , k

با روش درونیابی محاسبه میشوند؛ اماا در تخماین کاناال
مبتنی بر  CSبه این طریق عمل نمیشود .در قسمت بعاد،
نشان داده می شود چگونه تخمین کانال به کمک  CSانجام
میگیرد.

n 

l  0,, L  1, k  0,, K  1

()9

rl , k  Hl , k al , k  zl , k , (l , k )  P nz ,

 -3تخمین کانال به کمک حسگری فشرده
اگر مقادیر  H l , kو ] ch [m, iرا به ترتیب در بردارهای

که در آن  zl , kنشاندهندۀ نویز است که شامل نویز کانال و

 hو  c hچیده شود ،رابطه ( )10به فرم برداری زیر نوشاته

نویز ناچیز باقیمانده ناشی از ICIهستند .در این صورت ،با

میشود

توجه به ( )8در محل ،سمبلهای راهنمای غیرصفر داریم که

()11

h  ch



در آن

] b [n  lN ]g[n] p[n  m
i

n 

]  . A[m, i, lایاان

رابطه ،رابطه اصلی ما در تخمین کانال محسو

میشود.

symbol index

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
subcarrier index

4

7
6
5
4
3
2
1
0
0

شکل ( :)1نمونهای از ساختار سمبلهای راهنما به شکل خوشهای  FDKDبرای  ۶۴زیرحامل .نقاط قرمز مکان سمبل های راهنمای
غیرصفر و نقاط آبی مکانهای سمبلهای راهنمای صفر را نشان میدهند.
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که در آن  hبرداری است که عنصر )  (k  1  lMآن برابر

k

 H l , kو  ماتریسااای اسااات  LK  MIکاااه عنصااار
)  (k  1  lM , m  1  iMآن براباااااااااااااااااااااار

H l ,k ;l ,k

]  exp( j 2 km / K ) A[m, i, lو  c hباارداری اساات کااه

k

عنصر )  (m  1  iMام آن برابر ] ch [m, iاست .با در نظر
گرفتن

)

nz

 h( Pبهعنوان زیربرداری از  hکه متناظر مکانهای

سمبلهای راهنمای غیرصفر  (l , k )  P nzاست ،داریم
 ( P ) ch
nz

()12

)

nz

k k

h( P

شکل ( :)2ساختار  H l , k ;l , kو تقریب آن بهصورت نواری.

که در آن

)

nz

(P
 زیرماتریسی از  است کاه شاامل

سطرهای متناظر با مکان های سمبل های راهنمای غیرصافر
است .در این رابطه ضرایب  c hکانال از روی تقریب کانال
در مکان های سمبل هاای راهنماا یعنای

)

nz

(P
 hباه دسات

می آیند .به ایان ترتیاب ،در مرحلاه اول  c hاز ( )12و باه
کمک روشهای بازیابی  CSتخمین زده میشود .در اینجاا
H l , k ; l , k

قرار است ضرایب

زده شوند .میتوان نشان داد

که معرف  ICIهستند ،تخمین
H l , k ; l , k

ساختاری مانند شکل

( )2دارد که در آن مقادیر روی قطر و ناحیه نواری 18حاول
آن نسبت به بقیه مکان ها مقادیر درخور توجهی دارند[.]15
به این ترتیب فرض میکنیم

H l , k ; l , k

تنها در ناحیه ناواری

قسمت های خاکستری روشن مقادیر ناچیز و خاکستری تیره
مقادیر شایان توجه دارند.

 -۴طراحی پایه های تنک کننده بررای کانرال
محوشدگی
در تخمین کانالهای دوگانهگازین مادل بسا پایاهای
استفاده شده است ] .[15-1۳در این مدل ،تغییارات زماانی
کانال محوشدگی به کمک مجموعهای از پایهها که با زماان
تغییر میکنند ،ضرایب ثابت مربوط به آنها توصیف میشوند.
با آگاهی از آن مجموعه پایه ،برای توصیف یا تخمین کانال،
تنها الزم است ضرایب پایه ها مشخص شوند؛ بارای مثاال،
اگر کانال  Mشیر داشته باشاد و توصایف کاناال در باازه
زمانی )  [0, N Tsمدنظر باشد ،به تعداد  N Mمتغیر بارای
توصیف کانال در حالت گسسته  -زمان نیاز است .در حالی

مشخصشده مقادار غیرصافر دارد و پاس از تخماین ، c h

که اگر مدل بس پایهای با  Qپایه به کارگرفته شاود ،ایان

بااارای هماااه )  (l , k , kهاااا کاااه

مدل با تعداد کمتری متغیر ،یعنی  QMمتغیر ،تقریب خوبی

| k  k | (moduloK ) k

از کانال به دست میدهد؛ مثالً اگر مادل بسا پایاهای باا

و  kعدد صحی مثبت باشد ،با ( )8تخمین زده میشوند

پایه های نمایی مختل برای توصیف کانال به کاار رود ،باا

ضااارایب

H l , k ; l , k

، l  0,, L  1

k  0, , K  1



و

تا در فرآیند همسانسازی استفاده شوند .پارامتر  kطوری
تعیین میشود که بتوان از  ICIدر محل سمبلهای راهنمای
غیرصفر که مستقیماً در تخمین شرکت دارناد ،صارفنظار

Q  2 maxTs N   1
پایه کاناال تقریاب زده مایشاود

] [1۳که در آن   maxماکزیمم شیفت داپلر یکطرفه اسات
(توضا ایحات بیشاااتر در قسااامت ضااامایم) .نمااااد .

شود؛ بنابراین ،این پارامتر با توجه به شیفت داپلر کاناال و

کوچکترین عدد صحی بزرگتر از یا مساوی با عدد مدنظر

حداکثر سرعت نسبی بین فرستنده و گیرنده تعیین میشود.

را نشان میدهد .به این ترتیب ،مدل بس پایهای با کااهش
تعداد متغیر تحت تخمین ،به کاهش پیچیدگی محاسباتی در
تخمین کانال کمک میکند .به همین دلیال ،از مادل بسا

طراحی مدل بس پایهای برای تخمین کانال های دوگانهگزین تنک به کمک فراگیری واژهنامه

۳0

پایه ای در تخمین کانال استفاده شده است .در متون علمی،

پایه نشان داده شود .به هریک از پایهها اتم و باه مجموعاه

این مدل همراه با حسگری فشرده برای تخمین کانال تناک

آنها واژهنامه گفته میشود .دو دساته واژهناماه وجاود دارد.
19

به کار گرفته شده است .اگرچه پایههای نمایی مخاتل باه

دسته اول واژهنامههای تحلیلی ،مثل موجاک هساتند کاه

تنکی ضرایب این مدل منجر خواهند شد ،در [ ]۴،5پایههای

وقتی مدل ریاضی دادهها موجود است ،استفاده مایشاوند.

مدل بس پایه ای برای بهباود تنکای در ضارایب مربوطاه

دسته دوم واژهنامههایی هستند که براساس دادهها به دسات

طراحی شدهاند.

می آیند [ .]16واژهنامه های تحلیلی فرمول هاای ریاضای و

دقت در بازیابی سیگنال های تقریباً تنک (در اینجا ) c h

باندهای خطای تضمینی دارند .مزیت دیگر این واژهنامههاا

به کمک  CSبه این بستگی دارد که سیگنال مذکور چقادر

ماتریسای

پیادهسازی سریع آنها است؛ همچنین باه ضار

به یک سیگنال کامالً تنک نزدیک است؛ یا بهطور ساده ،هر

برای ضر

چه عناصر ناچیز بردار تقریباً تنک کوچاکتار و باه صافر

براساس مدل های ساده هستند و باه توصایف پدیادههاای

نزدیکتر باشند ،بازیابی بردار با خطای کمتری همراه خواهد

طبیعی پیچیده تر قادر نیستند [ .]16درحقیقت واژهنامههایی

بااود .ایاان نکتااه مااا را باار آن داشاات تااا پایااههااای

که براساس دادهها به دست میآیند ،در مدلکردن موفقتر از

 bi [n], i  0,, Q  1را بیابیم که تنکای بارای ضارایب

] ch [m, iمتناظر در ( ،)6نسبت به تنکی ضرایب پایههاای
 DFTو ( ]5[ DFT-DPSSکه از مشاهورتارین پایاههاای
تنککننده هستند) بهبود یابد.
هرچه تنکی ضرایب مدل بس پایهای بیشتر بهبود یابد،
از مزایای حسگری فشرده بهره بیشاتری بارده مایشاود و
راندمان طیفی با کاهش تعاداد سامبل راهنماای موردنیااز،
افزایش و احتمال خطای سیستم با کاهش خطاای تخماین
کاهش داده میشود .در کار قبلی [ ]1نشان داده شد که شرط
تعامد برای پایه هاای تناککنناده الزم نیسات و پایاههاای
تنککنندۀ به دستآمده به کماک الگاوریتم  K-SVDبارای
کانالی پیشنهاد داده شد که به آرامی تغییر میکناد .در ایان
مقاله برای کانال هاای دوگاناه گازین پیشانهاد مای شاود از
الگوریتم  K-SVDبرای طراحی مدل بسا پایاه ای بارای
بهبود بیشتر تنکای ضارایب حاصال نسابت باه پایاههاای
پیشنهادی [ ]5استفاده شود .در این قسمت پاس از معرفای
اجمالی الگوریتم  K-SVDتوضی داده میشود چگونه این
الگوریتم برای طراحی مادل بسا پایاه ای بارای تخماین
کانالهای دوگانهگزین به کار گرفته میشود.

در واژهنامه نیاز ندارند []16؛ اما این واژهنامهها

واژهنامه های معادل سنتی خود هستند .به همین دلیل و برای
نیل به خطای کمتر در تخمین کانال از این دسته واژهنامهها
برای توصیف و مدلکردن کانال استفاده شد.
یکی از محبو ترین الگوریتمهای فراگیاری واژهناماه،
 K-SVDاست .فرض کنید ماتریس دادههای آموزشی

X

که ستونهایش با  {xi }iN1مشخص میشوند ،موجود باشد.
dat

تعداد دادههای آموزشی  N datاسات .الگاوریتم ،K-SVD
واژهنامهای را پیدا میکند که همه  xiها را با بارآوردن یاک
محدودیت 20تنکی نمایش دهد .به صورت ریاضی ،الگوریتم
 K-SVDبه دنبال یافتن ماتریس  Dاست که
subject to i, || zi ||0  T0

|| min D , Z || X  D Z

2
F

()13
کااه در آن  T0مقااداری ثاباات || A ||F ،نشاااندهناادۀ ناارم
فروبنیوس هر ماتریس دلخواه  Aو  ziنشاندهندۀ ستون i

ام ماتریس  Zاست .برای آگاهی از جز یات این الگاوریتم
به [ ]11مراجعه شود.

 -2- ۴طراحی پایه های تنک کننرده بررای کانرال
دوگانهگزین
در هنگام بهکار گیری الگوریتم  K-SVDبرای طراحای

 -1- ۴الگوریتم K-SVD
در بسایاری از کاربردهاا الزم اساات سایگنال مطلااو
به صورت ترکیب خطی تنها چند پایه از مجموعاه چنادین

مدل بس پایهای ،ستونهای ماتریس واژهنامه همان پایههای
 BEMهستند .برای کاهش تعداد متغیرهایی که در تخماین
کانال به تخمین آنها می پردازیم ،به دنبال حداقل تعداد اتام

۳1
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در واژهنامه هستیم؛ بنابراین  ،این الگاوریتم را بارای یاافتن

منجر شوند ،پایه های حاصل برای کل کانال (که جمع آثاار

واژهنامه کامل به جای واژهنامه بیشکامل بهکار می بریم .در

این تک  -پراکندهسازها است) نیز به  c hبا تنکی بهبودیافته

این حالت ،ماتریس مربوط باه واژه ناماه یعنای  Dمربعای

منجر خواهند شد .برای یافتن این پایه ها ،کانال های تک -

خواهد بود.

پراکندهساز کانال با شیفت داپلرهای از محدوده   maxتاا

بدون از دست دادن کلیت مسئله فرض میشاود هماه

 maxرا درنظر می گیریم و پایاه هاای مناساب بارای هماه

شیرهای کانال رفتار آماری یکسان (و یا حتی تنها شکل کلی

پراکنده سازها را به دست می آوریم .در عمل ،این کاار بارای

یکسان چگالی طیف و نه مقادیر یکساان) داشاته باشاند و

مجموعااۀ محاادودی از شاایفت داپلرهااا یعناای  d  D

بنابراین پایه های یافته شده برای یک شیر ،برای همه شیرها

 d , d    /  ,,  / 
در آن   تفکیک پذیری 2۳شایفت داپلار اسات .در اداماه

داشته باشند ،عملیاات فراگیاری واژه ناماه بارای هار شایر

توضی داده خواهد شد پارامتر   چگونه تعیین میشاود.

جداگانه انجام میشود و برای هر شیر پایههای مجزا وجود

برای نیل به این هدف ،هر ستون از ماتریس داده های  Xرا

دارد؛ بنابراین ،پاسخ ضربه ]  h[n, m0بارای یاک شایر باا

پاسخ ضربه یک تک  -پراکندهساز از کانال قرار میدهیم .به

تأخیر دلخواه و ثابات  m0درنظار گرفتاه و الگاوریتم K-

این ترتیب ،در ساخت ستونهای ماتریس داده از عبارتهای

 SVDبرای یافتن پایه های مناسب بهکار گرفتاه مایشاود.

 e j 2 T nکه  n  0,1, , Nt  1برای ]  h[n, m0استفاده

توابع زمانی مدل بس پایهای به مقدار تأخیر هر شیر وابسته

میکنیم؛ به نحوی که هر ستون از ماتریس داده آموزشی باا

نیستند تا اطالعنداشن از آنها خللی در طراحی پایهها ایجاد

یک   dاز اعضای مجموعه  Dمتناظر است و ساطرهای

کند .با توجه به مشخصات هر شیر  BEMطراحی میشود.

مختلااف ماااتریس دادههااای  Xمربااوط بااه زمااانهااای

فرم فراگیری واژهنامه در ( )13مشخص مایکناد ابتادا

 n  0,1, , Nt  1هستند .به این ترتیب ،ماتریس دادههای

باید ماتریس داده آموزشی  Xفراهم شود .این ماتریس از

آموزشی ساخته میشود .بارای بهباود نتاایج در الگاوریتم

اندازه گیری هایی ساخته میشود که از کانال در دست است

   ،K-SVDطوری انتخا

یا با پیادهسازی 21یا شبیهسازی کانال دلخواه و مشخص برای

ماتریس داده ها ،یعنی  ، N datچندین برابر تعاداد اتامهاای

برای شیر کانال برآورده میشود .چون نمایش کانال در بازه

واژهنامه باشد [ .]16به این ترتیب ،ماتریس داده آموزشی

معتبر خواهند بود .اگر شیرهای مختلف رفتار آماری مختلف

] n  [0, Nt  1مدنظر است ،مقاادیر ]  h[n, m0در باازه



max



max



D

انجام می شاود کاه

d s

میشود که تعداد ستونهاای
X

با سایز  Nt  Ndatساخته میشود.

] n  [0, Nt  1برای هر ستون از مااتریس داده اساتفاده

در این شرای برای داشتن یک واژه نامه کامل ،با توجه

میشوند؛ برای مثال ،باه کماک یکای از پیاادهساازیهاای

به فرمول های الگوریتم  K-SVDو همچنین سایز مااتریس

مختلف ممکن که از آن مدل مشخص کانال پیروی میکند،

داده ها ،تعداد اتم های واژهنامه برابر  N tخواهد باود .ایان

برای تولید مقادیر ]  h[n, m0استفاده میشود.

پارامتر ( Nt  NLکه حاصال ضار

تعاداد سامبلهاای

پاسخ ضربه کانال هاای بیسایم باا جماع آثاار چنادین

 OFDMو تعداد نمونه های یک سامبل اسات) مایتواناد

پراکندهساز نقطه ای 22مدل میشود [ .]5به این ترتیب پاسخ

بزرگ باشد .توصیف کانال با این تعاداد زیااد پایاه سابب

ضربه کانال بهصاورت h(t , )   d  (   d )e j 2 d t

افزایش تعداد متغیرهای تحت تخمین و درنتیجه تحمیل بار

Ns

d 1

نشاااااان داده میشاااااود کاااااه در آن ]   d  [0, maxو

]   d [ max , maxبه ترتیب نشان دهندۀ تأخیر و شیفت

داپلر پراکندهساز  dام هستند و   maxو   maxحداکثر تأخیر
و شیفت داپلر یکطرفه کانال را نشان میدهند .اگر پایههایی
را یافت شود که به بهبود تنکی  c hبرای همه پراکندهسازها

محاسباتی زیاد تخمینگر به گیرنده خواهاد شاد .همچناین
سرعت نسبی محدود بین فرستنده و گیرنده به مقدار محدود
  maxمنجر مای شاود .مای تاوان نشاان داد اگار فرکاانس
نمونه برداری  1/ Tsبزرگتر از  2 maxباشد h[ n, m0 ] ،را
با  Q 2 maxTs Nt   1پایه مستقل باا خطاای تقریاب
قابل قبول نمایش داده مایشاود؛ بناابراین ،الزم نیسات در

طراحی مدل بس پایهای برای تخمین کانال های دوگانهگزین تنک به کمک فراگیری واژهنامه

۳2

یادگیری واژه نامه (و درنتیجه تخماین کاناال) از  N tپایاه

شکل ( :)3آمادهسازی ماتریس دادههای آموزشی برای

K-SVD

حااال بااا ماااتریس داده جدیااد کااه بااا  X 2نمااایش

استفاده شود و تعداد پایه حدود  Qتقریباً کافی است.
قبالً اشاره شد طول بازه دورۀ انتقال یعنای  N tکاه در

داده میشود ،کار را ادامه میدهیم .ستونهای مااتریس X 2

مقادیر و تعداد عناصر ستونهای مااتریس داده نیاز دخیال

همه اطالعات باازه  n  0,1,..., Nt 1باه طاول  N tرا

است ،به الگوریتم  K-SVDتحمیل مایکناد کاه واژهناماه

دارند؛ درحالیکه تنها حدود  نمونه دارناد .ایان تعاداد

حاصل حداقل  N tاتم داشته باشد .سوال این است که در

نمونه را با  Q نشان می دهیم .پاس  Q تعاداد ساطرهای

این شرای چگونه از الگوریتم  K-SVDاستفاده مایشاود؛

 X 2را نشان می دهد .بنابراین ،اگار الگاوریتم  K-SVDرا

و نه  N tاتم نیااز داریام .ضامناً ،باه

برای یافتن واژه نامه کامل باا مااتریس داده آموزشای X 2

درحالیکه تنها به



مجموعه پایهای نیاز داریم که بتواناد ]  h[n, m0را در باازه
] n  [0, Nt  1با ضرایب تنک نمایش دهد.

بهکار بگیریم ،تعداد پایههای حاصل برابر  Q خواهد باود.
در

شکل ( )3به صورت خالصه فرآیند الزم برای دساتیابی

شکل ( )3این مرحله با  ۳نشان داده شده است .به این
ترتیب ،واژهنامه و ماتریس ضرایب حاصل را به ترتیاب باا

به این هدف و فراگیری واژهنامه را نشان میدهد.
با توجه به اینکاه پاساخ ضاربه ] h[n, mپهناای باناد

 D2و  Z 2نشان می دهیم .درواقع D2 ،و  Z 2جوا های

  maxTs  0.5دارد ،هر ستون از ماتریس داده ها بادون از

مسئله ( )13هستند برای وقتی کاه

دست دادن اطالعات کاهش میزان نمونه برداری 2۴دهیم .باا

شود و الگوریتم  K-SVDبرای حل این مسئله اجرا شاود.

تعریف میزان کاهش نمونه بهصورت  ، r   Nt /  تعداد

بهصورت غیردقیق ،میتوان گفت

نمونه های ]  h[n, m0در هر ستون باه حادود   maxنموناه

کاهش می یابد .نمونه های باقیمانده در ستونهای مااتریس
داده نمونههای مربوط باه


 N  1 
h[nr , m0 ], n  0,1,...,  t  
 r 


هستند و همه اطالعات مااتریس اولیاه

X

را دارناد .ایان

مرحله در
شکل ( )3با مرحله  2نشان داده شده است.
 .1ماتریس داده های مربوط به  CIRرا تولید کن .ستونهاای X

حاااوی مقااادیر  CIRباارای زمااانهااای n  0,1,, Nt  1

X 2  D2 Z 2

()14

سااایز  X 2و  Z 2براباار  Q  Ndatو سااایز  D2براباار
 Q  Qاست .اگر  iامین ستون  D2را با  d 2,iنشان دهیم،
 N  1
 X 2حاوی  CIRدر زمانهای  n  0, r ,,  t  rو
 r 
همچنین ( d 2,i ،)14حاوی نمونههای زمانی است که ما آن
 Nt  1 
را با  r
 r 

 d 2,i [n], n  0, r ,, نمایش میدهیم.

هدف در فراگیری واژه نامه برای کانال ایان اسات کاه

هستند.
 .2برای ستون های ماتریس  Xکاهش میازان نموناه انجاام ده و
ماتریس  X 2را تشکیل باده .باه ایان ترتیاب ،مااتریس X 2

حاوی مقادیر  CIRدر زمانهای

 N  1
n  0, r ,,  t  r
 r 

است.

 .۳الگوریتم  K-SVDرا اجرا کن تا ماتریسهاای  D2و  Z 2باه
دساات آینااد .سااتونهااای  D2متناااظر بااا زمااانهااای
Nt  1
r
r 

X

باا  X 2جاایگزین

 n  0, r ,, هستند.


 .۴ستون های  D2را درونیابی کن  (افزایش نرخ باده و از فیلتار
پایین گذر عبور ده) تا ماتریس  D3به دست آید .ساتونهاای

پایه های مدل بس پایه ای را پیدا کنیم؛ بهطوریکه پایههای
حاصل قادر هستند کانال محوشدگی را باا ضارایب تناک
توصیف کنند .براساس ( ،)6این پایاه هاا کاناال را در باازه
] n  [0, Nt  1توصیف میکنناد؛ درحاالیکاه اتامهاای
واژهنامااه حاصاال ،یعناای ] d2,i [nمربااوط بااه نسااخه
نمونه برداری شده این بازه هستند .فرض کنیاد ساتونهاای
ماتریس  D2را با ضریب  rافزایش میزان نمونهبارداری

25

 D3کااه حاااوی نمونااههاااای مربااوط بااه زمااانهاااای

دهیم و از یک فیلتر پا ین گذر باا فرکاانس قطاع ) 1/ (2r

 n  0,1,, Nt  1هستند ،همان پایاههاایی مایباشاند کاه

عبور دهیم (مرحله  ۴در

جستجو میکردیم.

۳۳
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شکل ( ))3و ماتریس حاصل را  D3بناامیم .محتاوای

سطری  -ستونی با سایز  16  8بهکار گرفته شده اند .برای

ستون  iام مااتریس  D3را باا ] d3,i [nنشاان مای دهایم.

فیلترهای درونیابی و ضدهمپوشانی فیلتر ریشه  -کسینوس

 X 3را درنظر بگیرید .نتیجاه مایگیاریم

 -مطرح 2۷با    1/ 4استفاده شده است .برای باه دسات

سطرهای  X 3مربوط به زمان های  ، n  0, r,,تقریباً با

آوردن  BERبا فارض ناواری باودن مااتریس  H l , k ;l , kو

سطرهای ماتریس  X 2که نسخه نمونه برداریشده ماتریس

تخمین ضرایب مربوطه (همانطور که در قسمت  - ۳توضی

داده اولیاه  Xاساات ،براباار اسات .بقیااه سااطرهای ، X 3

داده شد) ،همسانساز تحمیلکنندۀ صفر 28برای جباران اثار

سطرهای باقیمانده ماتریس  Xرا تقریب میزنند .به عبارت

کانال استفاده میشود .در این حالت  k  2انتخا

دیگاااار ،پایااااههااااای  d3,i [n], i  1,, Qباااارای

است.

ماتریس D3 Z 2

] n  [0, Nt  1و ضرایب مربوط به آنها از ماتریس ، Z 2

شده

پارامترهای  K-SVDبه شرح زیر هستند .تعداد تکارار

ستون های ماتریس داده اولیه ( Xماتریس داده هاا قبال از

الگوریتم برابر  20انتخا

نمونهبرداری) را تقریب میزنند.

مدل بس پایاه ای الگاوریتم  ،K-SVDاز آنهاا در تخماین

شده است .پس از یافتن پایههای

در شبیهسازی قسمتی از ماتریس دادهها را بهعنوان نقطه

کانال مبتنی بر  CSاستفاده میشود .الگوریتم  K-SVDبرای

شروع برای ماتریس واژه ناماه اساتفاده کاردیم .درنهایات،

یافتن واژهنامه بایشکامال 29اساتفاده مایشاود .اساتفاده از

الگوریتم  K-SVDرا به تعداد ثابت (و قابل تنظایم) تکارار

مجموعه پایه بیشکامل بهعنوان پایههای تنککننده ،به بهبود

کردیم .توجه شود واژهنامه حاصل از الگوریتم  K-SVDبه

بیشتر تنکی در ضرایب  BEMو عملکارد بهتار تخمینگار

شرط تغییرنکردن زیاد  ، maxبرای کل دوره انتقاال معتبار

کانال از نظر  MSEمنجر خواهد شد؛ اما این الگوریتم برای

است.

یافتن واژهنامه کامل ۳0استفاده میشود .به این ترتیب ،تعداد
پایههای مدل بس پایهای ،کاهش و درنتیجه تعداد متغیرهای
الزم برای توصیف کانال و پیچیدگی محاسباتی نیز کااهش

 -5شبیهسازی
در این قسمت نتاایج شابیهساازی آورده مایشاود .در
شبیهسازی تخمینگر مبتنی بر  CSکه از پایههای حاصال از
 K-SVDاستفاده میکند ،با تخمینگری مقایسه میشوند که
از پایههای  DFT-DPSSاستفاده میکند .برای مقایسه از دو
معیار میانگین مربعات خطای نرمالیزه ( )NMSEو احتمال
خطای ( )BERسیستم مخاابراتی در حضاور دو تخمینگار
استفاده میشود .از روش  ]1۷[ OMPبهعنوان روش بازیابی
 CSاستفاده میشود.

 K  512زیرحامل و طول پیشوند چرخشی برابر گستره
و برابر  K / 8در نظر گرفته شاده اسات.

مدوالسیون  4-QAMهمراه با برچسب گذاری خاکساتری،
یک کدگاذار کانولوشان باا میازان  1/ 2و جایگذارناده

استفاده در تخمینگر پیشنهادی برابر یا کمتر از تعداد پایههای
 ]5[ DFT-DPSSباشد که مشهورترین پایهها برای استفاده
در مدل بس پایهای در تخمین کانالهاای تناک اسات .در
روش پیشنهادی هرچه تعداد اتمها بزرگتر انتخاا

شاود،

واژه نامه حاصل توانایی بیشتری برای نمایش تنکتر کاناال
خواهد داشت؛ اما برای رعایت عدالت در مقایسه و همچنین
پیشنهادی کمتر یا برابر تعداد آنهاا در روش DFT-DPSS

انتقااال  L  8ساامبل  OFDMدر یااک سیسااتم بااا
تأخیر کانال

معرفی شد) طوری انتخا

می شود که تعداد پایههای مورد

جلوگیری از پیچیدگی محاسباتی زیاد تعداد اتمها در روش

 -1- 5تنظیمات شبیهسازی

M

می یابند .میزان کاهش نمونه ،یعنی ( rکه در قسمت - 2- ۴

26

اخذ شده است؛ چون پایهها و تعداد آنها در پایههای DFT-

 DPSSو پایااههااای پیشاانهادی بااه   maxبسااتگی دارنااد،
تخمینگرهای مربوطه ،پتانسیل دنبالکردن تغییارات زماانی
کانال را دارند.
کانال شبیهسازی شده بهصورت جماع آثاار N s  20

پراکندهساز نقطهای هرکدام با گستره تأخیر  ،  dشیفت داپلر

طراحی مدل بس پایهای برای تخمین کانال های دوگانهگزین تنک به کمک فراگیری واژهنامه

۳۴

Ns

  dو بهره   dبه شکل h(t , )   d  (   d )e j 2 d t
d 1

در نظر گرفته شده است .پارامتر )  ( d / Ts , d Tsبهصورت

 NMSE ،SNR=15dBبرای تخمینگر با پایههای پیشنهادی
حدود 2.5dBو برای تخمینگر با پایاههاای DFT-DPSS

حدود  10dBبهبود مییابد.

تصادفی یکنواخات از ] [0, K / 8  1]  [ maxTs , maxTs

5

شده است .بهره پراکنده ساز  ،  dبهصورت متغیار

0

انتخا

تصادفی گوسی مخاتل باا میاانگین صافر و یکای از ساه
میشود .واریانس بهره پراکندهسازها

-10

به صورتی است که واریانس ساه پراکناده سااز برابار تاوان
متوس  ،واریانس هفت پراکندهساز  10دسیبل کمتراز تاوان

-15

DFT-DPSS,=31%
proposed,=31%,
DFT-DPSS,=23%
proposed,=23%

متوس و واریانس ده پراکندهساز  20دسیبل کمتاراز تاوان
متوس است .همچنین نویز سفید گوسی جمعشونده ،یعنی
] z[nبه کانال اضافه میشود؛ بهطوریکه نسبت سیگنال به
Nt 1

نویز بهصورت

Nt 1

} | ] E{| r[n]  z[n] | } /  E{| z[n
2

2

n 0

]NMSE [dB

واریانس ممکن انتخا

-5

25

20

10

15

5

-20

0

-25

]SNR [dB

شکل ( :)۴نمودار  NMSEبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر و
دو نسبت سمبل راهنمای (  ) متفاوت

n 0

است.

0

10

-1

10

 -2- 5نتایج
در شاااااابیهسااااااازی ابتاااااادا  L=8 ،K=512و

BER

\ nu_{max,nrml}=0.08انتخا

-2

10

شده اند .در این شرای ،

-3

10

نتایج  NMSEو  BERبرای دو تخمینگار و نیاز بارای دو

DFT-DPSS,=31%
proposed,=31%
DFT-DPSS,=23%
proposed,=23%

نسبت سمبل راهنمای متفاوت به ترتیب در شکل ( )۴و ()5
نشان داده شدهاند .نسبت تعداد سمبل های راهنماا باه کال
سمبلها که آن را با  نشان میدهیم برابار  23%و 31%

انتخا

شده اند .این نمودارها نشان میدهند تخمینگار CS

مبتنی بر پایه هاای پیشانهادی نسابت باه تخمینگار مبتنای

25

20

10

15

5

-4

10

-5

0

10

]SNR [dB

شکل ( :)5نمودار  BERبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر و
نسبت سمبل راهنمای (  ) متفاوت

باار  ،DFT-DPSSعملکاارد بهتااری دارد؛ باارای مثااال در

برای بررسی اثر شیفت داپلر کانال بر نتایج نمودارهای

 NMSE ،SNR=15dBبرای تخمینگر با پایههای پیشنهادی
در    23%حدود  14dBو در    31%حدود 7dB

 NMSEو  BERبه ترتیب در شکل ( )6و شکل ( )۷برای
  max, nrml  0.05و   max,nrml  0.1باااارای   23%

پا ینتر از تخمینگر با پایههای  DFT-DPSSاست .همچنین،

رسم شده اند .در این نمودارها در فرکانس داپلر کوچکتار

در دو نسبت سمبل راهنما میزان خطای بیت برای تخمینگر

یعنی  NMSE ،0.05و  BERبرای دو تخمینگار وضاعیت

با پایههای پیشنهادی حدود سه دهه بهتر از تخمینگر با پایه

بهتری نسبت به فرکانس داپلر بزرگتار ،یعنای  0.1دارناد.

 DFT-DPSSاست .همچناین دو تخمینگار بارای نسابت

همچنین در دو فرکاانس داپلار مادنظر همچناان عملکارد

سمبل راهنمای بیشتر عملکارد بهتاری دارناد .ایان مسائله

تخمینگر مبتنی بر پایه های پیشانهادی بهتار از تخمینگاری

اینگونه توجیه میشود که با افزایش نسبت سمبل راهنما از

است که از پایه های  DFT-DPSSاستفاده مایکناد؛ بارای

 23%به  ،31%تعداد مشاهدات ،افزایش و درنتیجه ،خطای

مثال ،در  SNR=15dBبارای دو فرکاانس داپلار نرماالیزه

تخمین کاهش می یابد .با افزایش نسبت سامبل راهنماا در

تخمینگر پیشنهادی حدود  NMSE 12dBپایینتری دارد.
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شکل ( :)۶نمودار  NMSEبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر و
دو شیفت داپلر نرمالیزهشده   max,nrmlمتفاوت

شکل ( :)8نمودار  NMSEبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر
برای دو حالت مفروض کانال تنک واقعی ) (RSو دقیقاً تنک
)(ES
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شکل ( :)7نمودار  BERبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر و دو
شیفت داپلر نرمالیزهشده   max,nrmlمتفاوت

برای داشتن کانال تنک واقعیتر نسبت به قسمت قبال،
در اینجا در شبیه ساازی کاناال دو قسامت در نظار گرفتاه
می شود .یک قسمت ،تنک شبیه قسمت قبل و یک قسامت
پراکنده .قسمت پراکنده کانال ،تابع پراکندگی ۳1مستطیلی در
دامنه ]  [0, K / 8 1] [ maxTs , maxTsدر صفحه تأخیر
-داپلر )  ( d / Ts , d Tsدارد .توان کل قسمت پراکناده 20

دسیبل از توان قسمت تنک کمتر است .شکل ( )8و شاکل
( )9بااه ترتیااب نتااایج  NMSEو  BERدر حااالتی کااه
 K  512و  ، max,nrml  0.08نشان میدهند .ایان نتاایج
نشان می دهند قسمت پراکنده کانال تنکی کانال و عملکارد
تخمینگر را تا حدی خرا

میکند؛ اماا همچناان عملکارد

تخمینگر پیشنهادی بهتر از تخمینگر  DFT-DPSSاست.

شکل ( :)9نمودار  BERبر حسب  SNRبرای دو تخمینگر برای
دو حالت مفروض کانال تنک واقعی ) (RSو دقیقاً تنک

)(ES

علت عملکرد بسیار بهتر تخمینگاری کاه از پایاههاای
پیشنهادی استفاده میکند ،نسبت به تخمینگر ،DFT-DPSS
فراهمکردن تنکای بیشاتر باه کماک پایاههاای حاصال از
 K-SVDاست .واژهنامه ای که به کماک دادههاا (در اینجاا
اطالعاااتی از کانااال) فراگرفتااه م ایشااود ،ضاامن خطااای
مدلسازی کمتر قادر است ساختار با بعد کم دادههاا را باه
دست آورد و با تنکی مناسبتری نمایش دهد .در هر تکرار
الگوریتم  K-SVDدو گام اصلی وجاود دارد .مرحلاه اول،
کدگذاری تنکی نام دارد .در این مرحله با فارض واژهناماه
مشخص ضرایب تنکی که ماتریس دادهها با آنهاا توصایف
میشوند ،یافته میشود .سپس در مرحله بعد که بهروزرسانی
واژه نامه نام دارد ،واژهنامهای با خطای مدلسازی کم یافات
میشود .با تکرار این دو گام ،واژهنامۀ یافتشده این قابلیت

طراحی مدل بس پایهای برای تخمین کانال های دوگانهگزین تنک به کمک فراگیری واژهنامه

۳6

با بیشترین تنکای انتخاا

را دارد که عالوه بر داشتن خطای مدلسازی کم داده هاا را

این جوا های بیشمار جوا

بهصورت تنک مدل میکند.

ماایشااود .ایاان کااار بااا حاال مساائلۀ بهینااهسااازی

دربارۀ کاربرد الگوریتم های فراگیری واژهنامه به تخمین

 zˆ  argz min f (z) s.t. x  zمحقق میشاود کاه

کانال نیز این قاعده برقرار است .عملکرد تخمینگری که از

در آن ) f (.تابعی است که تنکی را تحمیل مایکناد .ایان

واژه نامه حاصل از الگوریتم  K-SVDاستفاده مایکناد ،در

تابع نرم  l1و یا یکی از توابع دیگری است که معماوالً در

صورتی که مدل کانال و مدل استفادهشده در آموزش یکسان

روشهااای بازیااابی  CSاسااتفاده ماایشااوند؛ بنااابراین

باشد ،عملکرد به مراتب بهتری نسبت به تخمینگری دارد که

واژهناماههااای غیرمتعامااد انعطااافپااذیری بیشااتری باارای

از پایه های فوریه استفاده میکناد .روشان اسات عملکارد

فراهمکردن نمایش تنک سیگنال دارند.

واژه نامه حاصل از فراگیری برای کانال های تبعیتکنناده از

در شبیهسازی بعد ،مقاومت ۳2روش پیشنهادی نسبت به

مدل ماتریس داده ها ،تضمین شده است؛ اما در حالت کلی،

عدمتطبیق شیفت داپلر کانال با شیفت داپلر مورد استفاده در

نمیتوان ادعایی داشات؛ البتاه در ایان مقالاه در فراگیاری

فاز آموزش بررسی میشود .برای این شابیهساازی در فااز

واژه نامه ،کاناال باه صاورت جماع عباارتهاای e j 2 d nTs

آموزش از   max,nrml  0.07استفاده شده است و سپس از

 D (  d  Dبهصورت معرفیشده در قسمت  )2- ۴فرض

واژهنامههای یافتهشده برای تخمین کانال با شیفت داپلرها ی

گرفته شد .در حد اطالعات نگارنده ،این فرض برای تقریباً

مختلف استفاده شده اند .شکلهاای ( )10و ( )11تغییارات

همه مدل های متداول برای شبیهسازی کانال صاادق اسات؛

 NMSEو  BERتخمینگرهای پیشانهادی و DFT-DPSS

بنابراین نوع ماتریس آموزش استفادهشده کااربرد واژهناماه

را بر حسب شیفت داپلرهای نرمالیزه مختلف کانال برای دو

حاصل را محدود نمیکناد و واژهناماه یافتاهشاده کااربرد

مقدار  SNRمختلف نشان میدهد .گفتنی است برای بررسی

وسیعی دارد.

مقاومت تخمینگرهای مبتنی بر پایههای پیشنهادی نسبت به

افزون بر قابلیت های الگوریتم  K-SVDدر بهکارگیری
اطالعات کانال در یافتن واژهنامه ،بهبود عملکرد تخمینگار

عدمتطبیق   max,nrmlو برای کاهش اثر  ICIدر این بررسی،
دو کار انجام شده است .نخست ،پاارامتر  kمرباوط باه

پیشاانهادی نساابت بااه تخمینگاار مبتناای باار پایااههااای

عرض نوار غیرصفر در نظر گرفتن ماتریس  H l , k ;l , kکانال

 DFT-DPSSدلیل دیگری نیز دارد .واژهنامههای حاصل از

(معرفیشاده در قسامت  2و شاکل( ))2را باه  3افازایش

 K-SVDبرخالف پایه های  DFT-DPSSمتعاماد نیساتند.

دادهایم تا تعداد ضرایب  ICIبیشتری تخمین زده شوند و در

با بررسی این واژه نامه ها در حالت هاای شابیهساازیشاده،

همسانسازی استفاده شوند .دوم ،از الگوی سمبل راهنمایی

مشخص شده است معموالً این واژهنامهها مستقل نیز نیستند.

مشابه شکل ( )1استفاده شده که در آن در هر خوشه تعداد

این واژهنامهها که به شرط  [1۷ ،۴ ،2] RIPبارای مااتریس

سمبل های راهنمای با مقدار صفر از  4باه  6افازایش پیادا

اندازه گیری منتج نمیشاوند ،در مقایساه باا واژهناماههاای

کرده است تا از  ICIدر محل سمبلهای راهنمای غیرصافر

متعامدی مثل پایههای فوریه و  DFT-DPSSعملکرد بسیار

جلوگیری شود .برای تخمینگر پیشنهادی افازایش   maxاز

بهتری دارند .دلیل این بهبود در امکان فاراهم کاردن تنکای

شیفت داپلر استفادهشده در فااز آماوزش سابب مایشاود

بیشتر برای متغیار تحات تخماین در نماایش باا واژه ناماه

قسمتی از شیفت داپلرهای کانال در پیداکردن پایهها نقشای

غیرمتعامد است .رابطه  x  zرا در نظر بگیرید که در آن

نداشته باشند .این سبب افت عملکرد تخمینگار پیشانهادی

 واژهنامه معلوم و  xسیگنالی باشد که نمایش تنک آن با

میشود .همچنین با توجه به شکلهای ( )10و ( )11اینکه تا

واژه نامه  ، یعنی  ، zمدنظر باشد .اگار  از پایاههاای

چه میزان خطا در  NMSEیا  BERپذیرفتنی است ،لازوم

متعامد (و یا مستقل) تشکیل شده باشد ،از این رابطه جوا
یکتایی برای  zحاصل میشود .به عکس ،اگر  اتمهای
مستقل نداشته باشد ،این مسئله بیشمار جوا

دارد .از بین

فراگیری مجدد واژهنامه و تکرار الگوریتم  K-SVDبا  max

جدید را تعیین میکند.
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شکل ( : )11نمودار  BERبرحسب شیفت داپلر کانال برای دو
مقدار  SNRمختلف بهمنظور بررسی مقاومت تخمینگرهای
مختلف نسبت به عدمتطبیق شیفت داپلر مورد استفاده در فاز
آموزش با کانال

ضمایم
اگر از پایههای فوریه ) bi [n]  exp(j 2 (i  Q / 2) nدر
N

توصیف شیرهای کانال استفاده شود ،داریم:
2
( i  Q / 2) n
N

برای یافتن پایههای تنککننده در روش پیشنهادی به فاز
آموزش خارج از خ  ۳۳نیاز است .در فااز آماوزش بارای
یافتن واژه نامه پیشنهادی الگوریتم  K-SVDاجرا میشاود.
فاز آموزش خارج از خ برای پایه های  DFT-DPSSفاز
سادهتری است .در این فاز با توجاه باه تقریاب کاناال و
مشخصاتی مثل طول فریم توابع  DPSSمحاسبه میشاوند.
پس از آن ،عملیاتی بر مجموعه چندین پایه فوریه و تواباع

j

انجام میشود و تا زمانی معتبر اسات کاه   maxباه مقادار
چشمگیری افزایش نیابد؛ چون تخمین کانال برای هر فریم

Q 1

فرض شده است که پاسخ کانال در هر شیر ،پهناای بانادی
برابر   maxدارد؛ بنابراین برای تطابق مدل بس پایاهای باا
کانال فیزیکی الزم است مقادیر حاداکثر و حاداقل مؤلفاه
فرکانسی برای  BEMو کانال فیزیکی تقریباً یکسان باشاد؛
بنابراین داریم
Q
 2 max
N Ts

 DPSSمذکور انجام میشود؛ به نحویکه پایاههاای ماورد
استفاده متعامد باشند .فاز آموزش در هر دوره انتقال یکبار

h[n, m]   i 0 ch [m, i]e

با توجه باه عادد صاحی باودن  Qباهصاورت غیردقیاق
 Q  2 maxTs N   1است.
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