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Abstract:
The implemented method for data recovery in some practical code division multiple
access (CDMA) systems is the matched filter detector which has zero decision
threshold in the symmetric modulations. Because in the multiuser communication
systems, the cochannel interference changes the observation noise model to NonGaussian one, using zero thresholds is not optimal anymore. In this paper, we obtain
the optimal threshold of the matched filter detector in the presence of the block faded
interference and fast frequency flat Rayleigh faded desired user signal. We show that
the probability of error for this system can be decreased using the obtained optimal
threshold. To this end, we derive the analytic probability of error of the
communication system with interference which leads to the condition of having an
optimal threshold for this system and its value. We have also compared the obtained
analytic results with the Monte Carlo simulation curves to validate the derived
analytic expressions.
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چکیده :آشکارساز فیلتر منطبق روشی است که برای بازيابی اطالعات در برخی سیستمهای دسترسی چندگانه باا تسسایم کاد

1

) (CDMAپیادهسازیشدۀ عملی استفاده میشود .اين آشکارساز در مدوالسیونهای متسارن ،دارای آساتانۀ تصامیمگیاری صافر
است .با توجه به اينکه در سیستم چندکاربره ،وجود تداخل همکانال ،نويز مشاهده را به حالت غیرگوسی تغییر میدهد ،استفاده از
آستانۀ صفر در آشکارساز فیلتر منطبق ،ديگر بهینه نیست .در اين مساله ،آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر منطبق در حضور تداخلگر باا
کانال دارای محوشدگی بلوکی تخت فرکانسی و سیگنال کاربر دلخواه دارای محوشدگی سريع تخت فرکانسی رايلای باه دسات
آمده است .سپس نشان داده شد چنانچه از آستانۀ بهینه استفاده شود ،احتمال خطای سیستم بهباود مایياباد .بارای ايان منظاور،
احتمال خطای سیستم مخابراتی شامل تداخلگر بهصورت تحلیلی به دست آمده است که شرط وجاود آساتانۀ بهیناه بارای ايان
سیستم و مسدار اين آستانۀ بهینه را نتیجه میدهد .همچنین نتايج بهدستآمده بر مبنای تحلیل رياضی با نتايج مبتنی بر شبیهساازی
مونت کارلو مسايسه شده که تطبیق آنها صحت نتايج بهدستآمده را تأيید کرده است.
واژههای کلیدی :آستانۀ بهینه ،آشکارساز ،فیلتر منطبق ،محوشدگی رايلی.

که در نسل سوم مخابرات سیار بهصورت گساترده پیاادهساازی
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متداول را کاهش میدهد ][1؛ ازاين رو ،مسائلۀ آشکارساازی در

مدنظر ،تداخلگر دارای محوشادگی تخات فرکانسای بلاوکی و

اين سیستم اهمیت ويژهای دارد .تا کنون روشهای مختلفی برای

سیگنال کاربر دلخواه دارای محوشدگی تخات فرکانسای ساريع

آشکارسازی سیستم های مخابراتی ارائاه شاده اناد کاه در اداماه

رايلی است .محوشدگی بلوکی ازجمله محوشدگیهاای آهساته

8

بهصورت مختصر به برخی از آنها اشاره شده است .ساادهتارين

است که در آن سطح سیگنال برای ي

بلوک مشاخص ،مسادار

روش برای آشکارسازی سیگنال ارساالشاده ،اساتفاده از فیلتار

ثابتی دارد و در بلوک بعدی به مسدار ديگری تغییر پیدا مایکناد

منطبق ت کاربره اسات کاه باه دلیال در نظار نگارفتن تاداخل

] .[14,13محوشدگی رايلی سريع بدين صورت در نظار گرفتاه

همکانال ،از عملکرد خوبی برخوردار نیست .روش ديگار بارای

میشود که مسدار آن در هر بیت بهصورت متغیر تصادفی رايلای

آشکارسااازی چناادکاربره ،آشکارساااز مبتناای باار بیشااترين

است و از بیت به بیت تغییر میکند .چناین سیساتمی در سامت

درستنمايی (ML) 3است کاه باه دلیال در نظار گارفتن تاداخل

فراسوی 9ي

هم کانال عملکرد بسیار بهتری نسبت به فیلتر منطبق تا کااربره

حالتی که يکی از کاربران با سرعت زياد حرکت کناد و ديگاری

دارد؛ اما در اين روش ،چنانچه تعداد کاربران فعال افزايش يابند،

تسريباً ساکن باشد.

پیچیدگی محاسباتی بسیار زيااد مایشاود ] .[5,6يکای ديگار از

سیساتم مخاابراتی  CDMAايجااد مایشاود ،در

ساختار کلای مسالاه بادين صاورت اسات کاه در بخاش 2

تکنی های آشکارساازی در سیساتم هاای چنادکاربره ،تکنیا

فرمولبندی کلی مساله بیان میشود .در بخش  3احتماال خطاای

حذف تداخالت متوالی (SIC) 4است .در ايان تکنیا  ،در هار

سیستم محاسبه شده و آستانۀ بهیناه باه دسات آماده اسات .در

تکرار ،قویترين سیگنال آشکارسازی مایشاود و سایگنالهاای

بخش  4نتاايج شابیهساازی بارای ارزياابی کاارايی آشکارسااز

تداخلی ديگر بهعنوان نويز در نظر گرفتاه مایشاوند و سایگنال

پیشنهادی ارائه شدهاند و درنهايت ،در بخش  5نتیجۀ کلی مسالاه

قویتر پس از آشکارسازی ،از سیگنال دريافتی کم میشود .ايان

بیان شده است.

روند تا آشکارسازی تمام سایگنالهاای موجاود اداماه مایياباد
] .[7,8نوع ديگری از آشکارساازها ،آشکارسااز حاذف تاداخل

 -2فرمولبندی مسئله
ي

موازی (PIC) 5است که بهصورت موازی ،تداخل میاان کااربران

سیستم  CDMAشامل تاداخلگر در سامت فراساو در

را حذف میکند .اين روش ،پیچیدگی محاساباتی بسایار زياادی

نظر گرفته می شود که سیگنال دريافتی آن با فرض جبارانشادن

دارد ] .[9آشکارساااز بهینااه در حضااور نويزگوساای و تااداخل

فاز کانال بهصورت زير است ]:[15

چندکاربره که ترکیب ايان دو ناويز مخلاوط گوسای 6را ايجااد

( )1

) P0 A0b0 s0 (t )  P1 A1b1s1 (t )  n(t

y(t ) 

میکند ،از آشکارساز فیلتر منطبق با آستانۀ صفر متفاوت اسات و
نیز براساس سطوح آستانۀ چندگانه محاسبه میشود .آشکارسازی

که در رابطۀ بیانشده Ai ،و  biبهترتیب نشاندهندۀ ضرايب

بهوسیلۀ آشکارساز بهینه ،با در نظر گرفتن چندين سطح آساتانه،

حسیسی محوشدگی کانال و بیت اطالعاتاند و )  si (tشکل موج

پیچیدگی محاسباتی باااليی دارد و بارای گیرنادههاايی باا عمار

کاربر  iام با توان واحد است که  i  0,1در نظار گرفتاه شاده

باطری محدود ،مانند شبکۀ حسگر بیسیم ،(WSN) 7مفید نیست

است .همچنین  P0توان سیگنال دلخواه و  P1توان تاداخلگر را

].[10

نشان میدهد .سمبلهای اطالعات مرباوط باه کااربر دلخاواه و

با توجه به آنچه گفته شد پیادهساازی آشکارساازهايی نظیار

تداخلگر } bi {1,1با احتماالت يکسان دريافت میشاوند.

 PIC ،SICو آشکارسااازهای بااا چناادين سااطح آسااتانه ،در

در رابطاااه ( ،)1سااایگنال درياااافتی )  y(tشاااامل جماااالت

سیستم های عملی با دشواری مواجه است؛ به همین دلیل ،برخی

) P0 A0 b0 s0 (t

از سیستمهای عملی از آشکارساز فیلتر منطبق اساتفاده مایکنناد

مربوط به تداخل همکانال و )  n(tنويز گوسی سفید باا میاانگین

][10-12؛ بنااابراين ،در اياان مسالااه سااطح آسااتانۀ بهینااه باارای

صفر و چگالی طیف توان  N 0است .در گیرندۀ اين سیساتم از

آشکارساز فیلتر منطبق در حضور تداخلگر به دست میآيد که با
انجام تغییرات اندکی در گیرنده قابل پیادهسازی است .در سیستم

که مربوط به کاربر دلخاواهP1 A1b1s1 (t ) ،

2

فیلتر منطباق بار )  s0 (tاساتفاده شاده کاه خروجای ايان فیلتار
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که در اين رابطه  c0پارامتر محوشدگی است .همچنین کانال

بهصورت زير است:

y  P0 A0b0  P1 A1b1  n

()2

3

در رابطه (  ،)2بیانکنندۀ ضاريب همبساتگی دو سایگنال

تداخل همکانال بهصورت محوشدگی بلوکی با طول بلوک برابار
با  Mدر نظر گرفته شده است ].[14,13

T

)  s0 (tو )  s1 (tاسااات و باااهصاااورت    s0 (t ) s1 (t )dt

 -3محاسبۀ احتماال خطاا و باه دسات آوردن

تعريف میشود و  nمتغیر تصادفی گوسای باا میاانگین صافر و

آستانۀ بهینه

0

واريانس   2است .با در نظار گارفتن  A'1  A1و بازنويسای
رابطۀ ( )2خروجی فیلتر منطبق بهصورت زير است:

بايد احتمال خطای سیستم به دست آيد و سپس با کمیناهکاردن

y  P0 A0b0  P1 A1'b1  n

()3

برای محاسبۀ آستانۀ بهینه و بهبود عملکرد احتمال خطا ابتدا

در ادامه نشان خواهیم داد در آشکارساز فیلتر منطبق چنانچه
از آستانۀ بهینه استفاده شاود ،عملکارد احتماال خطاای سیساتم
بهباود مایيابااد؛ ازايانرو ،باارای تحلیال اياان مسائله در کانااال
مخابراتی ،احتمال خطای سیستم در حالتی به دست میآياد کاه
کانال کاربر دلخاواه باهصاورت رايلای ساريع و کاناال تاداخل
همکانال بهصورت محوشدگی بلوکی در نظر گرفته شاده اسات.

احتمال خطای محاسبهشده برحسب آستانۀ تصمیمگیری ،آساتانۀ
بهینه يافت شاود ] .[10باه دسات آوردن احتماال خطاای يا
سیستم مخابراتی ،يکی از مهمترين معیارهای تحلیل عملکرد اين
سیستم ها است ] .[16با در نظر گرفتن فرم کلی سیگنال دريافتی
در رابطه ( ،)3احتمال خطای سیساتم باهصاورت زيار محاسابه
میشود.


)Pe  P(b 0  1 | b0  1) P(b0  1

()6



) P(b 0  1 | b0  1) P(b0  1

برای آشکارسازی بیات سایگنال کااربر دلخاواه مجماوع متغیار
تصاااادفی گوسااای و تاااداخل هااامکاناااال باااهصاااورت
 W  P1 A1'b1  nدر نظر گرفته میشود .باا توجاه باه ايان
مسئله که متغیر تصادفی گوسی و بیت باينری تداخل از يکديگر
مستسل اند ،تابع چگالی احتماال  Wاز کانولوشان تاابع چگاالی

با توجه به رابطه ( ،)6برای به دست آوردن احتمال خطا ،به


محاسبۀ ) P(b 0  1 | b0  1و ) P(b 0  1 | b0  1نیاز
است:


)P(b 0  1 | b0  1)  P( y  rth | b0  1

احتمال متغیار تصاادفی گوسای و تاابع چگاالی احتماال متغیار
تصادفی P1 A1'b1

به دست می آيد .باا در نظار گارفتن چگاالی

احتماااال متغیااار تصااااادفی  L  P1 A1'b1باااهصااااورت



fW ( w | A1' )dw 

()7





rth  P0 A0

r  P0 A0  P1 A 1
1 rth  P0 A0  P1 A 1
([Q
)  Q( th
])
2


'

]) ' f L ( x)  1/ 2[ ( x  P1 A1' )   ( x  P1 A1و با توجه به

'

مطالب بیانشده تابع چگالی احتمال  Wبهصورت زير است:
fW ( w | A1' ) 

()4

1
1
) N ( w, P1 A1' ,  2 )  N ( w, P1 A1' ,  2
2
2

کااه )  N (w, P1 A1' , 2براباار بااا

 ( w P1 A1' )2
2 2

e

1
2

t 2
2

کااااه در اينجااااا e dt ،
x

 A02

()5

 A0  0و c0  0

2



برابر است با:


)P(b 0  1 | b0  1)  P( y  rth | b0  1

است .کانال کاربر دلخواه به صورت رايلی سريع در نظار گرفتاه
2
A
( ) f ( A0 )  20 e 2 c0
c0

1

Q( x) 

 rthآسااااتانۀ

تصمیم گیری است .باه صاورت مشاابه )P(b 0  1 | b0  1

2

شده که تابع چگالی احتمال آن بهصورت رابطه ( )5است:



()8

fW ( w | A )dw 
'
1

rth  P0 A0





'
' rth  P0 A0  P1 A1
1  rth  P0 A0  P1 A1
([Q
()  Q
])
2
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4

با جايگذاری روابط ( )7و ( )8در رابطاه ( )6احتماال خطاا
بهصورت زير محاسبه میشود:
Pe (error | A0 ) 
'r  P0 A0  P1 A1
'r  P0 A0  P1 A1
1
(Q( th
)  Q( th
)
4


' r  P0 A0  P1 A1
' r  P0 A0  P1 A1
 Q( th
)  Q( th
))



()9

با توجه به اينکه معادله ( )12به صورت تحلیلی حالشادنی
نیست ،مسادار دقیاق  rth, optباا اساتفاده از روش هاای عاددی
محاسبه میشود.
0.5

0.45

0.4

در رابطه ( )9احتمال خطا با شرط معلومباودن  A0محاسابه

simulation with rth=0
P

شده است .برای برداشتن اين شرط بايد روی تمام مسادير ممکن

e

analytic with rth=0
analytic with rthopt

0.35

simulation with rthopt

 A0انتگاارالگی اری شااود؛ بنااابراين ،پااس از انتگاارالگی اری و

0.3

سادهسازی محاسباتی داريم:

0.25



Pe (error)   Pe (error | A0 ) f ( A0 )dA0
0

()10

P0 ac0
P0 bc0
1
 

2
2
2 4   c0 P0 4  2  c02 P0

کاااه در اينجاااا ،پاااس از ساااادهساااازی انجاااامشاااده،
 ( rth  P1 A1' ) 2
) 2 ( 2  c02 P0

25

شکل ( :)1نمودار تحلیلی و شبیهسازی احتمال خطا در حالتی کاه
کانال تداخلاگر بهصورت محاوشدگی بلوکای با طاول M  10
2

و ضریب کانال  A1'  0.25و کاانال کاربر دلاخواه بهصورت رایلی
با پارامتر  c0  1بارای دو حاالات آستانۀ بهینه و آساتاناۀ

 ( rth  P1 A1' ) 2

 aeو

)  c02 P0

2

2 (

 b  eدر نظااااااار

گرفته شده است .حال که احتمال خطا محاسبه شد ،آستانۀ بهیناۀ
تصمیمگیری به دست میآياد .آساتانهای ،آساتانۀ بهیناه در نظار

20

15

10
SNRdB

5

0

-5

صافار

در شکل ( ،)1احتمال خطای سیساتم در دو حالات آساتانۀ
بهینه و آستانۀ صفر بر حسب نسبت سایگنال باه ناويز براسااس
روابط ( )10و ( )12به صورت تحلیلی رسم شده که باهصاورت

گرفته میشود که احتماال خطاای سیساتم باا اساتفاده از آن باه

 SNR  P02در نظر گرفته شده است .با توجه باه شاکل (،)1

احتمال خطای سیستم در حالتی بهبود يافته کاه از آساتانۀ بهیناه

صفر قرار میدهیم و با سادهسازی اين رابطه ،مسدار آستانۀ بهیناه

استفاده شده است .حال میتوان باا اساتفاده از روش کدگاذاری

را بهصورت زير به دست میآوريم.

کانال مناسب و پیچیدگی کم باه میازان احتماال خطاای مادنظر

حداقل میزان خود برسد .پس برای به دست آوردن آستانۀ بهیناۀ
تصمیمگیری ،از رابطه ( )10برحسب  rthمشتق گرفته و برابر باا

dPe

drth
 ( rth  P1 A1' ) 2

()11

) 2 ( 2  c02 P0

e

) '(rth  P1 A1
) (  c P0
2
0

2

 ( rth  P1 A1' ) 2

]0

) 2 ( 2  c02 P0

e

[

4  2  c02 P0

) (  c P0
2
0

2



پس از انجام محاسبات و سادهسازی رابطه ( )11داريم:
2 P1 A1' rth ,o p t

()12

)

 2  c02 P0

 P1 A1' (1  e

2 P1 A1' rth ,o p t

)

 2  c02 P0

(1  e

برای به دست آوردن محل هاايی کاه منحنایهاای احتماال
خطای با آستانۀ صفر و آستانۀ بهینه در شکل ( )1بر هام منطباق

P0 c0

) '(rth  P1 A1

رسید.

rth , opt 

میشوند و برای تحلیل وضعیت ريشههای معادله ( ،)12دساتگاه
معادالت زير تشکیل میشود:

()13

 y1  rth

2 P1 A1' rth

2
2
)  P1 A1' (1  e  c0 P0

 y2 
2 P1 A1' rth
2
2

) (1  e  c0 P0


و جوابهای آن بررسی میشود .پس از رسم منحنی و خط

5

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،تابستان 1400

در دستگاه معادالت ( ،)13محال تالقای دو نماودار  y1و y2

داده میشود و پس از سادهسازی ،شرطداشتن سه محل برخاورد

بهدست میآيد که مسادير آستانۀ تصمیمگیری را نشان میدهد.

بهصورت زير است:

A P   c P  0
2
0 0

()16

'2
1 1

2

شرطداشتن ريشههای غیر صفر  ، rthبا توجه به رابطاه ()16
بهصورت زير است:
2

()17

A P c P 
'2
1 1

2
0 0

که در اين حالت آستانۀ بهینه مخالف صفر اسات و کاارايی
سیستم بهبود پیدا کرده است و چنانچه شرط ( )17برقرار نباشد،
تنها ي

ريشه وجود دارد و آن ريشه ،صافر اسات کاه در ايان

حالت ،نمودارهای آستانۀ صفر و آستانۀ بهیناه در شاکل ( )1بار

شکل ( :)2رسم روابط موجود در ( ،)13در حالتای که ضریاب

يکديگر منطبق میشوند.

محوشدگی رایلی در کانال کاربر دلخواه برابر با  c0  1و نسبت

 -4نتایج شبیهسازی

محاوشدگی کاناال تداخالاگر برابر باا  A1'  0.25و پارامتر
توان سیاگنال کاربر دلخواه به توان تداخلگر بارابار باا

در اياان بخااش ،نتااايج شاابیهسااازی باارای بررساای روش

 P0  0.01اسات

پیشنهادی ارائه شدهاند .کلیۀ نتايج در حالتی بررسی شدهاناد کاه

P1

در شکل ( ،)2محل تالقی دو نمودار نمايش داده شده است؛
چنانچه شیب منحنی  y2در نسطۀ  rth  0بیشتر از ي

باشاد،

سه محل برخورد بین دو منحنی  y1و  y2ديده میشود که در
اين حالت ي
صورت ،تنها ي

ريشۀ صفر و دو ريشۀ غیرصفر داريم؛ در غیر اين
محل برخورد در صفر مشاهده میشود.

برای به دست آوردن شیب نمودار  y2بهصورت زير عمال
میشود:

dy2

drth
()14

2 P1 A1' rth

 c0 P0
'
)
d  P1 A1 (1  e
(
)
2 P1 A1' rth
drth
2
2
) (1  e  c0 P0
2

2

پس از ساده سازی رابطه ( )14و قراردادن  rth  0داريم:

کانال کاربر دلخواه به صورت رايلی با پارامتر محوشدگی c0  1

است که اين پارامتر طبق مساله ] [15انتخاب شاده اسات .کاناال
تداخل همکانال بهصورت محوشدگی بلوکی با طول بلوک برابار
با  M  102و ضريب کانال محوشادگی برابار باا A1'  0.25

است .نسبت توان سیگنال کاربر دلخواه و به توان تداخلگر برابر
 P0است .هماانطاور کاه گفتاه شاد P0
با  0.01
2



P1

SNR 

تعريف شده که در اينجاا  P0  1در نظار گرفتاه شاده اسات.
2

درخور ذکر اسات کلیاۀ نتاايج بارای  10نموناه از بیاتهاای
3

اطالعات در  10تکرار به دست آمده است.

در شکل ( ،)1نتايج تئوری و شبیهسازی احتمال خطای
سیستم برای دو حالت آستانۀ صفر و آستانۀ بهینه بر حسب
نسبت سیگنال به ناويز ،براسااس رواباط ( )10و ( )12باه
دست آمده است که کامالً بر يکديگر منطبق اند .همانطاور
که مشخص است احتمال خطا در حالت آستانۀ بهینه بهبود

( P A' ) 2
dy2
|rth 0  2 1 12
drth
  c0 P0

مسااادير در نظاار گرفتااه شااده در اياان مسالااه ،چنانچااه

برای داشتن سه محل برخورد ،رابطه ( ،)15که شیب نمودار

 SNRdB  7.2باشد ،دو منحنی موجود در شاکل ( )3بار

قارار

يکديگر منطبق اند و چنانچه  SNRdB  7.2باشاد ،شااهد

()15

 y2را در نسطه  rth  0نشان میدهد ،بزرگتار از يا

يافته است .با در نظار گارفتن رابطاه ( )17و باا توجاه باه

6

به دست آوردن آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر منطبق در حضور تداخلگر با کانال دارای محوشدگی تخت فرکانسی..........

بهبود احتمال خطا با استفاده از آستانۀ بهینهايم .با توجه باه

آساتانۀ بهینااه و آسااتانۀ صاافر برحسااب پااارامتر رايلاای و باارای

روابط ( )10و ( ،)12چنانچاه    0میال کناد ،احتماال

واريانس های مختلف متغیر تصادفی گوسای رسام شاده اسات.

خطای سیستم در حالتی که از آستانۀ بهینه استفاده شود ،در
 Pe  0.25ثابت باقی مایماناد .ايان مسادار کاف خطاا از
روابط ( )10و ( )12به دست میآيد .برای اين منظور ،ابتادا
معادله ( )12برای  𝜎 → 0سادهسازی مای شاود .باا ايان
فرض ،معادله ( )12به شکل زير در میآيد:
c02 P0

)



2 P1 A1' rth , o p t
c02 P0

)
با فااکتورگیری

P1 A1' rth ,opt
c02 P0

واريانسها ،بیشترين میزان بهبود احتمال خطا با استفاده از آستانۀ
بهینه وجود دارد .با استفاده از شرط بهدستآمده در رابطه (،)16
محلی که دو منحنی احتمال خطاا در دو حالات آساتانۀ بهیناه و
آستانۀ صفر در شکل ( )3بر يکاديگر منطباق مایشاوند ،بارای
مسادير مختلف واريانس متغیر تصادفی گوسی در نظر گرفته شده

2 P1 A1' rth , o p t

P1 A1' (1  e

مشاهده میشود در پاارامتر رايلای  c0  1تسريبااً بارای بیشاتر

rth ,opt 

محاسبه میشود؛ برای مثال ،چنانچه مسدار انحراف معیاار متغیار
تصادفی گوسی برابر با    1.5در نظر گرفته شود ،طبق رابطه
( ،)16چنانچه  c0  2باشد ،دو منحنی احتمال خطا با آساتانۀ

(1  e

بهینه و آستانۀ صفر در شکل ( )3بر يکديگر منطبقاناد؛ در غیار
 eدر صاورت و مخارج سامت

راست معادلۀ فوق ،معادله بهصورت زير نوشته میشود:
 P1 A1' rth,opt 

P1 A1' tanh
2


c
P
0 0



اين صورت ،احتمال خطا با استفاده از آستانۀ بهینه بهبود میيابد.
با توجه به بخش  ،3میتوان برای سیستم مبتنای بار آساتانۀ

rth,opt 

بهینه با استفاده از کدگذاری کانال مناساب و پیچیادگی کام باه
احتمال خطای مدنظر رسید .برای اينکاه میازان بهباود عملکارد
سیستم با آستانۀ بهینه بهتر دياده شاود ،در ايان بخاش فرفیات

حال با توجه به مساادير پارامترهاای موجاود ، P1  100

c0  1 ، A1'  0.25 ، P0  1

و تسريااب tanh(x)  1

باااارای مسااااادير  xمثباااات باااازرگ خااااواهیم داشاااات

P1 A1'  2.5

 rth,opt کاه باا فارض بازرگ و مثباات

بودن آرگومان ) tanh(xسازگار است؛ البته در شاکل ( )2هام

سیستم مخابراتی با آستانۀ صفر و آستانۀ بهینه به دست مایآياد.
برای محاسبۀ فرفیت اين دو سیستم مخابراتی ،بايد توجاه شاود
سیستم مخابراتی با آستانۀ صفر و غیرصفر ،میتواند بهترتیاب باا
کانال متسارن باينری 10و کانال نامتسارن باينری 11مدل شود که باا


داشاااااتن احتمااااااالت گاااااذر ) P(b 0  1 | b0  1و


ديده میشود با کاهش واريانس نويز کانال ،مسادار آساتانۀ بهیناه

) P(b 0  1 | b0  1بهطور کامل مشخص میشود .فرفیات

میشود .با قاراردادن مسادار آساتانۀ بهیناه بارای

اينگونه کانالها با اساتفاده از رابطاۀ دادهشاده در ] [17محاسابه

حالت باا ناويز بسایار ضاعیف در رواباط ،پاس از رابطاه ()10

میشود که در شکل ( )4بر حسب پارامتر کانال رايلی برای هار

6
خواهیم داشت  b  3  10و  a  1؛ درنتیجه ،با استفاده

دو حالت آساتانۀ صافر و آساتانۀ بهیناه و    0.5,1.5رسام

از رابطه ( )10احتمال خطا بهصورت زير به دست میآيد:

شدهاند .از مشاهدۀ شکل ( )4دو نتیجۀ مهم گرفته میشود .اولین

به  2.5نزدي

Pe  0.5  0.25  .75  106  0.25

نتیجه اين است که برای    0.5که استفاده از آساتانۀ بهیناه
بهبود بیشتری در منحنیهای احتمال خطاا باه وجاود مایآورد،

که همان کف احتمال خطايی است که در شاکل ( )1دياده

فرفیت سیستم مخابراتی با آستانۀ بهینه نیز افازايش چشامگیری

میشود دلیل به وجود آمدن کف خطا اين است کاه آشکارسااز

نسبت به سیستم با آستانۀ صفر نشان میدهد .دومین نتیجاه ايان

آشکارساز چندآستانهای

است که برای مسادير  c0که در نامساوی ( )17صدق مایکناد،

میازان

فرفیت سیستم مخابراتی با آستانۀ بهینه ،بسیار بیشاتر از فرفیات

بیشترين درستنمايی برای مسئله ( )3ي
است و وقتی تنها از ي

آستانه اساتفاده مایشاود ،يا

خطای مشخص همواره در سیستم باقی میماند.
در شکل ( ،)3نتايج شبیهسازی احتماال خطاا در دو حالات

سیستم مخابراتی با آستانۀ صفر است؛ برای مثال ،در c0  1.2

فرفیت سیستم مخابراتی با آستانۀ بهینه حادود  0.25اسات کاه

7

1400  تابستان، شماره دوم، سال دوازدهم،هوش محاسباتی در مهندسی برق

تصمیمگیری بهینه غیرصفر محاسبه شد و با استفاده از اين آستانه

0.25 کاد تصاحیح خطاا باا نار حادود

 همچناین نشاان داده شاد.احتمال خطای سیساتم بهباود يافات

رساید؛

استفاده از آستانۀ بهینه نهتنها احتمال خطاای سیساتم را کااهش

درحالیکه در سیستم مخابراتی باا آساتانۀ صافر فرفیات کاناال

 فرفیت کانال معادل سیساتم مخاابراتی را نیاز افازايش،میدهد

معادل بسیار کم است و برای مخابرات با قابلیت اعتماد بااال باه

می دهد که باعث میشود بتوان با استفاده از کد تصحیح خطا باا

کد تصحیح خطا با نر بسیار کم نیاز است که به کاهش بازدهی

نر بسیار بیشتر به احتمال خطاای باه میازان دلخاواه کوچا

.پهنای باند سیستم منجر خواهد شد

نشان میدهد با يا

میتاوان باه احتماال خطاای باه انادازۀ کاافی کوچا

.رسید
( =1.5) with rth=0

0.5

مراجع

( =1.5) with rthopt

0.4

( =0.5) with rthopt

( =0.5) with rth=0
( =0.1) with rth=0

0.35

( =0.1) with rthopt
( =0.01) with rth=0

e
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