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( برای سیگنالهای مبتنی بر مدوالسیون فاز پیوستهCFO) به مسئله همزمانسازی فریم و تخمین آفست فرکانس حامل، در این مقاله:چکیده
. بهصورت همزمان ارائه میشودCFO  روشی برای تخمین نقطه شروع سیگنال و تخمین.  انتقال اطالعات بهصورت فریمبهفریم است.پرداخته میشود
 مدلسازی کانال بهصورت نویز سفید گوسی جمعشونده است که در حالت کانال چندمسیره فرکانس،در اکثر روشهایی که تاکنون مطرح شدهاند
 تخمین نقطه شروع سیگنال در روش پیشنهادی با جستوجو بر روی یک طول مشخص از دنباله دریافتی و بر مبنای تحلیل. افت کارایی دارند،گزین
 پردازش در بازهای شامل ابتدای، در الگوریتم پیشنهادی.های طیفی حاصل میشود که نسبت به کانالهای چندمسیره فرکانسگزین مقاوم است
 در حوزه فرکانس محاسبهCFO  با توجه به دنباله ارسالی معلوم اولیه (دنباله یکتا) تخمین،فریم انجام میشود و زمانی که شروع فریم تخمین زده شد
(  ابتدای فریم را حتی در سیگنال به نویزهای پایین2 105  شبیهسازیها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی با احتمال خطای کمتر از.میشود
 دقت باالتری در همزمانسازی در حالت کانال، درنتیجه الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشهای پیشین عالوهبر سادگی. ) تخمین میزندSNR<0dB
.چندمسیره متغیر با زمان دارد
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Abstract: In this paper, we address the problem of frame synchronization and Carrier Frequency Offset (CFO) estimation for
Continuous Phase Modulation (CPM) in frame-based transmission. We present an efficient algorithm to estimate the start of signal and
CFO simultaneously. The state of art methods for frame synchronization mostly adopt the AWGN channel model and suffer from realworld multipath and frequency-selective channels to estimate the start of signal. By using spectral analysis in the estimation procedure
over a specific length of the received signal, we propose a method which is robust to multipath channels. When the start of signal is
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 -1مقدمه
سیستم سیگنالدهی مدوالسیون فاز پیوسته (CPM)1درسالهای اخیر
بهدلیل مزیتهای طیفی مورد توجه قرار گرفته ا ست .در این سی ستم
اطالعات در فاز سیگنال قرار گرفته میشود و میزان پوش سیگنال ثابت
استتت .این وییگیها مزیتهایی از جمله از نظر میزان توان ارستتالی در
فر ستنده و پهنای باند م صرفی را به همراه دارد .وییگی بارز پیو ستگی
فاز در این سیستم جلوگیری از پرشهای ناگهانی سیگنال و ممانعت از
گ ستردگی طیف ا ست .لذا گزینه منا سبی برای شبکههای د ستر سی
چندگانه با تخ صیص زمانی ا ست که داده یا صدا به صورت فریمبهفریم
ار سال می شود .از جمله این سی ستمها میتوان به ا ستاندارد سلولی
 GSMو ا ستاندارد م سافت سنجی هوانوردی 2ن سل بعد ا شاره کرد ].[1
اگرچه اس تتفاده از این مدوالستتیون مزیتهایی دارد ،اما طراحی گیرنده
بهینه برای  CPMدارای پیچیدگیهای زیادی استتتت که بهعنوان اولین
ایراد بر این ستتتیستتتتم وارد استتتت .تعیین فاز هر ستتتمبل نیازمند فاز
ستتمبلهای قبلی استتت که به حافظه فاز شتتناخته میشتتود .بنابراین
گیرنده بهینه نمیتواند بر روی هر ستتمبل بهصتتورت جداگانه تصتتمیم
بگیرد و این امر نیازمند تخمینگر دنباله بیشتتتینه شتتتباهت برای ارائه
بهترین عملکرد استتت] .[2قستتمت دیگری از پیچیدگی گیرنده مستتئله
همزمان سازی است ،بهخصوص در حالتی که داده به صورت فریمبهفریم
ارستتتال میشتتتود و زمان دستتتتیابی باید در حد امکان پایین باشتتتد.
تشخیص دقیق نقطه شروع سیگنال به تصحیح خطای کد مانند کدهای
 LDPCکمک شتتایانی میکند] .[4،3از این رو مستتئله همزمانستتازی
اهمیت بستتیاری دارد] .[5از جمله کارهای مرتبط انجامشتتده با مستتئله
همزمانسازی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
برای اولین بار ا ستفاده از همب ستگی درحالت  ( BPSKسمبلهای
 ) 1ج هت همز مانستتتازی در م قا له ] [6مطرح شتتتد .م قا له ]،[7
همزمانسازی فریم با استفاده از بیشینه شباهت را برای سیستم BPSK
مطرح کرد که روش ] [6و یک تصتتحیح ریرخطی را شتتامل میشتتود.
ساختار فریم ارسالی شامل دنباله معلوم (دنباله یکتا ) )UW( 3و در پی
آن داده تصادفی در نظر گرفته شده است .همزمان سازی باید با در نظر
گرفتن آفست فرکانسی انجام شود .در اینجا به سه روش اشاره میشود.
روش اول در مقاله ] [8ذکر شتتده و برای حالت  MPSKاستتت .در این
روش فرض بر این استتت که فاز 𝜃 و فرکانس 𝜔 مستتتقل از هم و دارای
توزیع یکنواخت بین ]𝜋  [−𝜋,استتت .ستتپس بیشتتینه شتتباهت را برای
همزمانستتازی فریم بهکار میگیرد و از تابع چگالی احتمال حاشتتیهای
4
ستتمبلهای دریافتی استتتفاده میکند .نتیجه روش همبستتتگی دوگانه
بود که جایگزین روش سنتی همبستگی شد .روش دوم در ] [9ارائه شد
که یک روش بی شینه شباهت برای تخمین با هم آف ست فرکانس و فاز
با فرض کانال نویز گوسی سفید جمع شونده )AWGN(5مطرح میکند.
در این روش ،ابتدا یک تخمین نادقیق از بخش  AGC6برای شروع فریم
بههمراه یک ناحیه ابهام در نظر میگیرد ،سپس با انجام یک آزمایش بر
روی نمونههای دریافتی صحت آن را بررسی میکند.
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روش ستوم در مقاله ] [10به مستئله همزمانستازی ستیستتمهای
 TDM/TDMAدر حضتتور آفستتت فرکانستتی پرداخته استتت .انتقال
اطالعات در این ستتتیستتتتمها همراه با دادههای کمکی 7و دنباله معلوم
(دنباله یکتا) ا ست .روش مطرح شده ،از معیار بی شینه شباهت همراه با
روش ادرام آشتتکارستتازی پستتین )PDI( 8استتتفاده میکند و فرض بر
همدوس9بودن فر ستنده و گیرنده کرده ا ست .مقاله ] ،[11سمبلهای
در یافتی را بهصتتتورت زنجیره مارکو  10نویزی مدل کرده و عملکرد
همزمان سازی فریم را بهبود داده است .روش ارائه شده ،کلی است و هم
مدوالستتیونهای خطی با حافظه (مانند مدوالستتیون کدشتتده) و هم
 CPMرا شامل می شود .اما فقط نویز گو سی سفید جمع شونده بدون
آفست فاز و فرکانس درنظر گرفته شده است.
م قا له ] ،[12الگوریتمی بر استتتاس داده های کمکی برای تخمین
همزمان آفستتت فرکانستتی و ستتمبل زمانی برای ستتیگنالهای گوستتی
 MSKارائه داده استتتت .مقاله ] ،[13روش بیشتتتینه شتتتباهت برای
همزمان سازی با هم فاز و سمبل زمانی برای کانال  AWGNارائه شده
استتتت .در این الگوریتم فرض بر این استتتت که آفستتتت زمانی خیلی
کوچکتر از طول سمبل ا ست تا عملکرد منا سب حا صل شود .این امر
در حالت گیرنده قطاری 11محدودیت ایجاد میکند چرا که ستتمبل هم
ز مانی می توا ند هر م قدار دلخواهی را به خود بگیرد .روش دیگری بر
اساس دادههای کمکی در ] [14برای  CPMکدشده در فضا-زمان برای
کانالهای رایلی پی شنهاد شده ا ست که فقط تخمین زمانی سمبل را
شتتتامل میشتتتود .معموالً در روشهای مبتنی بر داده کمکی مستتتئله
تخمین آفستتت فرکانس حامل مورد بررس تی قرار نمیگیرد .حستتینی و
پرینس در مقاله ] ،[15بر روی همزمانستتتازی فریم یک مرحلهای با
استتفاده از دنباله یکتا طراحیشتده بح میکنند .نتیجه روشتی مانند
روش همب ستگی دوگانه ا ست که در ] [8مطرح شد و همچنین شامل
یک ا صالحیه ا ست که زمانی بهکار میرود که دنباله دریافتی فقط نویز
باشد .مقاله] ،[16با استفاده از خصوصیات دنباله یکتای استاندارد iNET
و سیستم  SOQPSK-TGبا نرخ  2نمونهبرسمبل ،دو نسخه با پیچیدگی
پایین از دو روشهای همبستگی و همبستگی دوگانه را ارائه داده است.
همچنین چندین روش یافتن ابتدای سیگنال قبالً ارائه شده را بازنگری
میکند .در شبیهسازی سیستم  SOQPSK-TGبا استفاده از دنباله یکتا
ا ستاندارد  iNETاین روشها را با هم مقای سه کرده و نتیجه قابلقبولی
برای  EbN0>0dBحاصل شده و حداکثر خطای آفست فرکانسی تقریبًا
 3درصتتد از نرخ بیت استتت .روش پیشتتنهادی این مقاله با چند روش
مطرحشتتتده در ] [16که برگرفته از مقاالت پیشتتتین استتتت ،در بخش
شبیهسازی مقایسه خواهد شد.
 -1-1نوآوریهای مقاله
 -1در این مقاله ،با استتتتفاده از تبدیل فوریه دنباله یکتا ،روشتتتی برای
تخمین سمبل شروع دنباله دریافتی ارائه می شود .این روش ن سبت به
اثر کانال چندمسیره و فرکانسگزین مقاوم است.
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 -2این روش قابلیت تخمین آفست فرکانسی حامل را بهصورت همزمان
با تخمین شروع داده دارا است .همچنین ،با تعیین طول  FFTدر بلوک
تبدیل فوریه ،دقت تخمین آفست فرکانسی قابل تنظیم است.
 -3الگوریتم پیشتتنهادی بهدلیل ستتادگی ،زمان اجرای قابلقبولی برای
پیادهسازی در سیستمهای عملی دارد.
ساختار این مقاله بهصورت زیر است :در بخش 2فرمولبندی مسئله
بیان می شود .روش پی شنهادی برای همزمان سازی و تخمین  CFOدر
بخش 3ارائه میشود .بخش  4به شبیهسازیها و مقایسه روش ارائهشده
با روشهای پیشتتین پرداخته میشتتود .در انتها ،جمعبندی در بخش 5
انجام میگیرد.

به دنباله یکتا از ستتتیگنال دریافتی کنار گذاشتتتته میشتتتود .درنتیجه
پیوستگی فاز از بین میرود .برای حل این مسئله ،از یک بخش تصحیح
کننده فاز ثانویه با طول ثابت استتتفاده میشتتود تا فاز را به حالت اولیه
مدوالتور برگرداند .لذا ستتاختار فریم ارائهشتتده در شتتکل  ،1شتتامل دو
ق سمت ت صحیحکننده فاز با نامهای  IF1و  ،IF2یک دنباله یکتا ()UW
و داده تصتتتادفی ( )Dataاستتتت .در این م قاله ،تمرکز بر روی بخش
همزمانسازی با استفاده از دنباله یکتا است.

شکل  :2مدل گسسته سیستم مخابراتی

شکل  :1ساختار ارسال داده

 -2مدل ریاضی مسئله
ساختاری که برای ارسال داده در نظر گرفته شده است ،به صورت ارسال
فریمبهفریم استتت که در شتتکل  1نمایش داده شتتده استتت .اطالعات
ستتاختار فریم در نظر گرفتهشتتده طبق قرارداد در اختیار فرستتتنده و
گیرنده از پیش قرار داده شتده استت .انتخاب این ستاختار به این دلیل
است که قابلیت تحلیل جداگانه هر فریم در گیرنده فراهم شود .بهدلیل
استتفاده از مدوالستیون  ،CPMتغییرات فاز ستمبلهای مدولهشتده در
خروجی مدوالتور به صورت پیو سته ا ست .در گیرنده برای آ شکار سازی
سمبلها از سیگنال مدوله شده دریافتی ،پیوستگی فاز باید حفظ شود.
در ریر این صتتتورت ،تحلیل جداگانه فریم امکان پذیر نخواهد بود .راه
کاری جهت تحلیل جداگانه فریمها بهصتتورت ذیل پیشتتنهاد میشتتود.
برای حفظ پیوستتتگی فاز و امکان تحلیل مجزای فریمها ،ابتدا مدوالتور
از فاز اولیهای مانند فاز صتتفر شتتروع به مدولهکردن ستتمبلهای ورودی
میکند .اگر بتوان فاز شروع سمبل اول هر فریم را با فاز اولیه مدوالتور
برابر کرد ،پیوستتتگی فاز حفظ خواهد شتتد .درنتیجه ،آشتتکارستتازی هر
فریم میتواند جداگانه انجام گیرد .از طرفی بهدلیل اینکه ستتتمبلهای
انتهایی هر فریم داده تصتتتادفی استتتت ،فاز انتهای داده های هر فریم
تصتتتادفی خواهد بود .برای برگرداندن فاز تصتتتادفی به فاز اولیه ،یک
ق سمت ت صحیحکننده فاز شامل چند سمبل به صورت وفقی به انتهای
داده در هر فریم بهگونهای اضتتافه میشتتود که طول فریم ثابت بماند و
فاز انتهایی فریم با فاز اولیه مدوالتور برابر شتتتود .تعیین تعداد و مقدار
این سمبلها واب سته به پارامترهای مدوال سیون ا ست و در ] [17شرح
داده شده است.
در گیرنده جهت همزمانستتتازی و تخمین کانال ،از دنباله یکتا
ا ستفاده می شود .این دنباله به صورت تناوبی در میان دادههای تصادفی
قرار میگیرد  .به ع بارتی ،در اب تدای هر فریم این دن با له قرار داده
میشتتود  .گیرنده با داشتتتن این دنباله ،از روی ستتیگنال دریافتی عمل
مورد نظر را انجام میدهد .برای آشتتکارستتازی در گیرنده ،بخش مربوط

Serial no.94

شکل  :3کانال چندمسیره ]𝒏[𝒉

سیگنال ارسالی  CPMمختلط در باند پایه بهصورت زیر است
()1

j  t 

s t   e

و
t

()2

  t   2 h  ak g  x  kT  dx
 k

که 𝑘𝑎 k ،امین سمبل ℎ ،شاخص مدوالسیون اعمالشده T ،بازه زمانی
سمبل و )𝑡(𝑔 پالس شکلدهی با طول زمانی 𝑔𝐿 سمبل ا ست .انتگرال
پالس )𝑡(𝑔 تابعی افزایشتتی استتت که برای  t < 0برابر با صتتفر و مقدار
نهایی آن برای 𝑇 𝑔𝐿 > 𝑡 برابر  12است.
شتتکل 2و 3حالت گستتستتته ستتیستتتم مخابراتی و نمونه کانال
چندمسیره را نشان میدهد .سیگنال ارسالی از کانال عبور کرده (کانوالو
شده) و نویز سفید گو سی جمع شونده ] z[nبه آن ا ضافه می شود .در
ابتدای گیرنده ،سیگنال دریافتی بهصورت معادله ( )3خواهد بود.
]r[n]  y[n  n0 ]ei 2 n   z[n

()3

Lh

] y[n]  s[n]  h[n]   h[k ]s[n  k
k 1

که در آن  ،نماد عملیات کانولوشتتن خطی و  Lhطول کانال استتت .

آفستتت فرکانس حامل  ،آفستتت فاز و  n0زمان رستتیدن نمونه استتت.
] h[nپاستتخ ضتتربه کانال استتت که بهصتتورت جمع وزنی چند تابع دلتا
مدل میشود.
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Lh

] h[n]   hk [n  k

()4

k 1

] z[nنویز جمع شونده است که به صورت فرآیند تصادفی گوسی متقارن
ایستتتان گردشتتی به معنای عام با مقدار مختلط مدل میشتتود و دارای
میانگین صفر و واریانس ( )5است.
()5

]E  z[n  m] z[ n]  2 N 0 [ m

فرض بر این است که ارسال به صورت پیوسته باشد و دنباله یکتا با
𝑝𝐿 سمبل به صورت دورهای هر 𝑝𝐿  𝐿𝑓 −سمبل در میان سمبلهای
داده قبل مدوالتور جاگذاری شده تا فریمهای 𝑓𝐿 سمبلی ت شکیل شود
که در شکل  1نمایش داده شده ا ست .با فرض نرخ  Nنمونهبر سمبل
𝑝𝐿𝑁 = 𝑃 نمونهبرسمبل مربوط به سمبلهای دنباله یکتا در شکل موج
مدوله شده  CPMو 𝑓𝐿𝑁 = 𝐹 نمونهبر سمبل مربوط به سمبلهای هر
فریم استتت .فرض کنید نمونههای ستتیگنال دریافتی بهاندازه یک طول
فریم بهعالوه یک طول دنباله یکتا  ( F  P) 1در دسترس باشد:
( )6

r   r[1], r[2],, r[F P]

T

و نمونههای مربوط به دنباله یکتا در شتتکلموج  ،CPMبرداری به طول
 P  1باشد
()7

p   p[1], p[2],,p[P]

T

فرض بر این ا ست که نقطه شروع دنباله یکتا در نمونههای بهطول یک
بلوک (  ) rوجود دارد .هد یافتن نقطه شتروع ستیگنال از روی دنباله
نمونههای دریافتی به طول یک فریم و تخمین آفست فرکانسی  νاست.

هم ضتترب شتتود و ستتپس از نتیجه تبدیل فوریه گرفته شتتود ،با فرض
در ست بودن آف ستها و اینکه دنباله پنجره ،دنباله مورد نظر باشد ،یک
مؤلفه دارای در صد بی شتری از انرژی دریافتی و متمایز از بقیه مؤلفهها
در خروجی تبدیل فوریه ایجاد میشتتود که نشتتاندهنده آن استتت که
ابتدای پنجره همان ابتدای دنباله یکتا و فریم استتت .از منظر ریاضتتی
چنین است:
()8



)conj (p

]

آفست فرکانسی
با توجه به این نکته که ساختار ارسال داده به صورت فریمبهفریم ا ست،
هد ا صلی یافتن ابتدای هر فریم خواهد بود .از طرفی در این ساختار،
فریمها از هم مستتتقلاند ،لذا در گیرنده هر فریم را بهصتتورت جداگانه
میتوان تحلیل نمود .بر اساس ساختاری که برای ارسال داده در بخش
 2پی شنهاد شد ،در اینجا هد ا ستفاده از ق سمت دنباله یکتا در فریم
برای همزمانسازی است.
ایده اصلی روش پیشنهادی بدینصورت است که زمانی که سیگنال
از کانال چندم سیره با طول  Lhسمبل که شامل چند مؤلفه ریر صفر
استتت عبور میکند ،تکرارهایی از ستتیگنال به فاصتتلههای متفاوتی بر
استتاس شتتکل کانال ایجاد میشتتود .از طرفی هد یافتن ابتدای دنباله
یکتا ا ست .ازآنجاییکه گیرنده دنباله یکتا را در اختیار دارد ،میتواند در
ستتتیگنال دریافتی به دنبال شتتتبیهترین دنباله به دنباله یکتا باشتتتد.
ب نابراین ،اگر بها ندازه طول یک بلوک شتتتا مل فریم و دن با له یک تا
جستوجو انجام شود ،ابتدای فریم را میتوان تخمین زد .برای این کار،
بر روی دنباله ورودی پنجرهای به طول دنباله یکتا در نظر گرفته و داده
این پنجره را با دنباله یکتا گیرنده مقایسه میشود .اگر این دو دنباله در
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i  L p 1

i

i  1,, L f  Lp

ابتدای شروع فریم یا دنباله یکتا برابر با اولین مقدار قابلتوجه م شاهده
شتتده در بردار 𝐿 استتت conj () .نماد مزدوج ℱ ،نماد تبدیل فوریه و
ن شاندهنده ضرب عن صربهعن صر ا ست که برای دو بردار  xو  yبا طول
برابر  N 1صورت زیر تعریف میشود:
()9

, x N y N ]T .

z N 1  [x1y1 , x 2 y2 ,

زمانی که اولین قله انرژی شنا سایی شد ،تخمین  CFOنیز همزمان با
تخمین ابتدای ستتیگنال انجام میشتتود .هنگامیکه گیرنده بهازای یک
پنجره داده ورودی ت بد یل فور یه را اع مال میک ند و در آن به دن بال
اولین قله ستتتیگنال استتتت ،مکان قله ایجادشتتتده ستتتیگنال در آن
پنجره ) 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑤 𝑓𝑜 𝑘𝑎𝑒𝑝𝐼( با ضریبی به صورت زیر میزان  CFOرا ن شان
میدهد:
()10

I peak of window
N FFT TSampling

CFO _ Est 

𝑡𝑓𝑓𝑁 طول پنجره تبدیل فوریه استتتت 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 .زمان نمونهبرداری
است .دقت تخمین  CFOبرابر با

 -3الگوریتم پیشنهادی همزمانسازی فریم و تخمین

r[r ,, r

L  i   max

1
N FFT TSampling

است.

ذکر دو نکته در روش پی شنهادی حائز اهمیت ا ست .اول اینکه ،اگر
کانال دارای چند مؤلفه با شد با انجام روند باال بر روی سیگنال دریافتی
در خروجی تبدیل فوریه چند قله دیده میشتتتود که همان اثر کانال
ا ست .اولین قله دیده شده ،ابتدای فریم و دنباله یکتا ا ست چرا که برای
اولین بار شتتبیهترین دنباله به دنباله یکتا دیده شتتده استتت .و قلههای
بعدی اثر تکرار سیگنال بهدلیل مؤلفههای نا صفر کانال ا ست .دوم ،در
واقعیت همواره تحلیلها با آف ست همراه ا ست .اگر اثر آف ست فرکان سی
حامل  CFOدر نظر گرفته شتتود ،در پنجره تبدیل گرفتهشتتده جای قله
عوض میشتتتود ولی همچنان قله ستتتیگنال در همان پنجره استتتت ،و
ازآن جایی که بزرگترین ق له پنجره ها با هم م قایستتته میشتتتوند ،لذا
پنجره ای که شتامل ابتدای فریم باشتد انتخاب میشتود .درنتیجه روش
پی شنهادی ن سبت به تغییرات  CFOمقاوم ا ست .مراحل تخمین نقطه
شتتروع ستتیگنال و مقدار آفستتت فرکانس حامل را میتوان به شتترح
الگوریتم  1خالصه نمود.
الگوریتم  :1روش تخمین نقطه شروع سیگنال و آفست فرکانس حامل

ورودیها 𝑟 :بردار نمونههای ستیگنال دریافتی به طول  𝑝 ، F  Pبردار
نمونههای مدولهشده دنباله یکتا به طول . P
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خروجیها SOS :نقطه شروع فریم و  CFO_Estتخمین آفست فرکانس
حامل
گام :1محاسبه مزدوج بردار 𝑝.
گام :2برای  𝑖 = 1تا F
آ) محاسبه ضرب عنصربهعنصر 𝑝 و
()11

)conj (p

ابتدای فریم ا ست ،ج ستجو را بهاندازه کمی بی شتر ازطول کانال ،زودتر
شروع کند .در این صورت همواره اثر دو مؤلفه را مشاهده میکند .بدین
ترتیب ضتتتمن تغییرات زمانی کانال همزمانستتتازی بهدرستتتتی انجام
میشتتتود .بهعبارتی طول بازه جستتتتوجو برابر با Lh  L f  Lp  L
که 𝜖𝐿 مقدار مثبت کوچکی (مثالً  2یا  )3به واحد سمبل است.

𝑟

] WND  r[ri ,, ri  Lp 1

ب) محاستتتبه قدرمطلق تبدیل فوریه پنجره  WNDو یافتن

 -2-3پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی

مقدار بیشینه خروجی

در اینجا ،پیچیدگی محاستتباتی الگوریتم پیشتتنهادی بررستتی میشتتود.
میزان عمل یات (ضتتترب/جمع) مورد ن یاز برای الگوریتم در هر تکرار
ع بارت استتتت از  Pضتتترب و یک ت بد یل فور یه ( P )FFTنق طهای
(𝑃𝑔𝑜𝑙𝑃) .درنتیجه ،هر تکرار نیازمند  P  P log Pعملیات استتتت .با
انجام  Fتکرار میزان کل عملیات الزم برابر با ) ( F )( P  log Pخواهد
بود .ا ستفاده از  FFTبرای محا سبه تبدیل فوریه ،سرعت انجام عملیات
را باال میبرد.

()12

WND

L  i   max

ج) نگهداشتن مکان مقدار بیشینه )𝑖(𝐿 در قدرمطلق تبدیل
فوریه پنجره
()13

WND

C  i   argmax

گام :3جستوجو در بردار 𝐿 و انتخاب مکان مؤلفه اولین قله مشاهدهشده
در بردار 𝐿 بهعنوان نقطه شروع سیگنال ( )SOSو مقدار متناظر با آن
مکان در بردار 𝐶 جهت تخمین آفست فرکانس حامل 𝑑𝑛𝑤 𝑓𝑜 𝑘𝑎𝑒𝑝𝐼.
گام :4تخمین آفست فرکانس حامل با محاسبه رابطه ()10
 -1-3بررسی عملکرد روش پیشنهادی در کانال چندمسیره
متغیر با زمان
در عمل کانال های چندمستتتیره با زمان تغییر میکند .این واقعیت بر
کارایی ستتیستتتم مخابراتی بهوییه قستتمت همزمانستتازی تأثیر منفی
میگذارد .ستتیگنال خروجی کانال چندمستتیره نرمالیزه عبارت استتت از
ستتیگنال اصتتلی بهعالوه چند نستتخه تضتتعیفشتتده و انتقالیافته آن.
مؤثرترین نستتخه ستتیگنال در خروجی نتیجه بزرگترین مؤلفه ناصتتفر
کانال است .در همزمان سازی ،یافتن ابتدای سیگنال در اکثر روشها و
نیز روش ارائهشتتده در این مقاله بر استتاس یافتن بزرگترین مؤلفه در
خروجی استتت .با در نظرگرفتن کانال چندمستتیره متغیر با زمان ،جای
این بزرگترین مؤلفتته عوض میشتتتود .درنتیجتته ،این جتتابتتهجتتایی
همزمانستتازی را با مشتتکل مواجه میکند .به بیان دقیقتر ،فرض کنید
کانال دو مؤلفه ریرصتتتفر دارد که یکی مقدار کوچکتری از دیگری را
اختیار کرده ا ست .چون کانال با زمان تغییر میکند ممکن ا ست مؤلفه
کو چک با تغییر ز مان م قدار بزرگتری از مؤل فه دیگر اخت یار ک ند.
ازآنجاییکه در همزمان سازی ،ت صمیمگیری بر ا ساس بزرگترین مؤلفه
انجام میگیرد در روند زیر ممکن است ابتدای سیگنال از دست برود.
ابتدا مؤلفه اول بزرگتر از دوم باشتتتد در این صتتتورت ابتدای فریم بر
ا ساس بزرگترین مؤلفه (مؤلفه اول) تعیین می شود .حال با تغییر زمان
مؤلفه دوم بزرگتر می شود .درنتیجه ،تصمیمگیری بر اساس مؤلفه دوم
صورت میگیرد .در ادامه با گذر زمان مؤلفه اول مقدار بزرگتری نسبت
به مؤلفه دوم به خود میگیرد .بهدلیل اینکه همزمانستتازی بر استتاس
مؤلفه دوم صتتتورت گرفته بود ،اثر مؤلفه اول در همزمانستتتازی دیده
نمی شود .از اینرو ،همزمان سازی با شکست مواجه می شود .راهحلی که
در این حالت پی شنهاد می شود ،این ا ست که هر بار که گیرنده بهدنبال
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 -4نتایج شبیهسازیها
در این بخش ،روش پیشتتتنهادی مورد آزمایش قرار میگیرد و عملکرد
آن با روشهای پیشتتین مقایستته میشتتود .بدین منظور آزمایشهای
مختلفی درنظر گرفته شتتده استتت که در ذیل بدان پرداخته میشتتود.
تنظیمات سی ستم در نظر گرفته شده برای شبیه سازیها در جدول1
آورده شتتده استتت .در این جدول ،متغیرهای مدوالتور فاز پیوستتتهh ،
شاخص مدوالسیون M ،مرتبه مدوالسیون 𝐿𝑔 ،طول پالس شکلدهی و
𝑠𝑝𝑠𝑁 نرخ نمونهبرسمبل است .دو کانال در شبیه سازیها استفاده شده
استت یکی کانال نویز گوستتی جمعشتتونده و دیگری کانال چندمستتیره
مرستتتوم باند HFبا دو مؤلفه ریرصتتتفر .طول این کانال بهاندازه 𝐿ℎ =7
سمبل ا ست که دارای مقادیر  h[n]  [0 / 823, 0, 0, 0, 0, 0, 0 / 647]Tا ست.
𝑂𝐹𝐶 میزان آفست فرکانسی و 𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑂𝑒𝑠𝑎 𝑃ℎمیزان آفست فاز است.
مکان شروع فریم را از ابتدای سیگنال دریافتی به صورت تصادفی اختیار
شده است و نویز قبل از ابتدای دنباله یکتا از جنس خود سیگنال مدوله
شتتتده در نظر گرفتهشتتتده که بدترین حالت استتتت .برای الگوریتم
پی شنهادی نیز طول پنجره  )𝐿𝐹𝐹𝑇 ( FFTبرح سب سمبل برابر با طول
دنباله یکتا ( 𝑊𝑈𝐿) در نظر گرفته شتتتده استتتت .همچنین 𝑎𝑡𝑎𝐷𝐿 طول
دنباله دادههای تصادفی و برحسب سمبل است .بهازای طول دنباله یکتا
و طول دنباله داده و وضعیت منظومه مدوالتور در این شبیهسازی ،طول
هرکدام از دو تصحیحکننده فاز فریم ارسالی برابر با  2سمبل خواهد بود
و مقدار آن نیز از روی وضتتتعیت مدوالتور برای بازگرداندن فاز به مقدار
اولیه محاسبه میشود.
رابطه نسبت توان سیگنال به توان نویز) SNR(dBجهت اعمال نویز
جمع شونده به سیگنال بعد از کانال ،از روی انرژی بیت به چگالی طیف
توان نویز () )EbN0(dBبا در نظر گرفتن  k  log2 Mاز رابطه زیر به
دست میآید:
()14

) SNR  dB   EbN 0  10log10  k   10log10 ( N sps
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جدول  :1متغیرهای شبیهسازی
متغیر

نماد

مقدار

شاخص مدوالسیون
مرتبه مدوالسیون

H
M

0/5
4

طول پالس مدوالسیون

Lg

 1یا 2

نرخ نمونهبردار
(نمونهبرسمبل)

Nsps

 1یا 4

زمان نمونهبرداری (ثانیه)

Tsampling

1
2400

آفست فرکانس حامل
(هرتز)

CFO

110

آفست فاز (رادیان)

PhaseOffset

طول پنجره FFT

LFFT

طول دنباله یکتا(سمبل)

LUW

64

طول داده(سمبل)

LData

200



شکل  :4خروجی روش پیشنهادی در  EbN 0  dB   0و N sps  1

8
64

در اولین آزمایش ،خروجی الگوریتم پیشتتنهادی بررستتی میشتتود.
بدین منظور  EbN 0  dB   0در نظر گرفته و کانال چندمستتتیره ذکر
شده بهکار گرفته شده ا ست .ازآنجاییکه کانال دارای دو مقدار ریر صفر
استتت ،انتظار میرود درگام  3الگوریتم پیشتتنهادی دو مقدار قابلتوجه
دیده شتتتود که به معنای عبور ستتتیگنال دنباله یکتا از دو مؤلفه کانال
ا ست .مکان اولین قله همان نقطه شروع دنباله یکتا خواهد بود .شکل4
خروجی در حالت نرخ  N sps  1نمونهبرستتتمبل و شتتتکل  5در حالت
 Nsps  4نمونهبرسمبل است .همانگونه که مشاهده می شود در حالت
نرخ نمونهبرستتمبل باالتر ،تمایز اندازه قلهها نستتبت به ستتایر مؤلفهها
بیشتتتر استتت و دقت تخمین بیشتتتر میشتتود و در کنار آن پیچیدگی
محاستتتباتی نیز افزایش مییابد .مقدار تخمین آفستتتت فرکانس حامل
الگوریتم پیشتتنهادی در شتتکل 6نشتتان داده شتتده استتت که مربوط به
پنجره حاوی اولین قله در تخمین نقطه شروع سیگنال ا ست .شماره
مکانها در تخمین  CFOاز صفر شروع میشود ،لذا مقدار  CFOتخمین
زدهشده با دقت  37/5Hzبرابر با  112/5 Hzاست.
در آزمایش دوم ،به بررستتی اثر توان نویز در تخمین نقطه شتتروع
ستتیگنال پرداخته میشتتود تا مقاومت الگوریتم پیشتتنهادی در مقابل با
) SNR(dBهای مختلف ستتتنج یده شتتتود .ز مانی که کا نال دارای
محوشتتدگی نباشتتد ،فقط اثر نویز گوستتی بر دادههای ارستتالی اعمال
می شتتود .نمودار احتمال تشتتخیص درستتت ابتدای ستتیگنال برحستتب
تغییرات ) EbN0(dBاز  -20تا  5با گام  1برای نرخ های مختلف
نمونهبرداری  1و  4برای میانگین  8000اجرا در شتتکل  7رستتم شتتده
است.
محاسبه احتمال تشخیص درست به این صورت است که اگر سمبل
پیشنهادی مطابق با سمبل شروع واقعی نباشد خطا صورت گرفته است.
از تقسیم تعداد آزمایشهای با تشخیص درست به تعداد کل آزمایشها
احتمال تشخیص درست حاصل میشود.

Serial no.94

شکل  :5خروجی روش پیشنهادی در  EbN 0  dB   0و N sps  4

شکل :6پنجره تخمین  CFOمتناظر با اولین قله در EbN 0  dB   0

بر ا ساس این نمودار میتوان دید که روش پی شنهادی با تقریب خوبی
از  EbN0برابر با  -5dBبه بعد ابتدای سیگنال را بهخوبی تشخیص داده
ا ست .همچنین اثر نرخ نمونهبرداری تغییر زیادی در احتمال ت شخیص
ایجاد نمیکند .حال زمانی که کانال چندمستتیره با دو مؤلفه ناصتتفر در
م سیر سیگنال ا ضافه شود ،انتظار میرود وجود کانال و نویز گوسی ،بر
کارایی روش پیشتتنهادی اثر منفی بگذارد .نتیجه آزمایش در شتتکل 8
نمایش داده شده است .نتایج بهدست آمده حاکی از افت عملکرد روش
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شکل  :9بررسی اثر کانالهای متفاوت بر همزمانسازی روش
شکل  :7منحنی احتمال تشخیص صحیح مکان شروع سیگنال

برحسب  EbN0  dB برای روش پیشنهادی برای حالتهای مختلف
تعداد نمونهبرسمبل و طول پالس شکلدهی در حضور کانال .AWGN

شکل  :8منحنی احتمال تشخیص صحیح مکان شروع سیگنال

برحسب  EbN0  dB برای روش پیشنهادی برای حالتهای مختلف
تعداد نمونهبرسمبل و طول پالس شکلدهی در حضور کانال
چندمسیره.

پیشنهادی در شرایط کانال چندمسیره نسبت به کانال  AWGNاست.
ولی همچنان در ) EbN0(dBهای نزدیک صتتتفر و باالتر عملکرد خوبی
دارد.برای آزمایش ستتتوم ،عملکرد روش پیشتتتنهادی با معیار میانگین
خطای مکان شروع سیگنال برحسب  EbN0مورد بررسی قرار میگیرد.
بدین منظور تعداد  1000کانال فرکانسگزین به صورت تصادفی انتخاب
میشتتتود و بهازای هر کانال ،خطای ایجادشتتتده برای مقادیر  EbN0از
 -10dBتا  5dBمحاستتتبه میشتتتود .بهازای هر مقدار 1000 ، EbN0
اجرای م ستقل صورت میپذیرد .بازه تغییرات خطای این  1000کانال
از کمینه تا بیشینه به همراه مقدار متو سط خطا در شکل  9رسم شده
است.

پیشنهادی بهازای  1000کانال فرکانسگزین مختلف و طول پالسهای
Lg 1, 2

برای آزمایش چهارم ،میانگین خطای مکان شروع سیگنال را برای
روش پیشنهادی و چند روشی که تاکنون معرفی شدهاند در شرایط دو
کانال  AWGNو کانال چندم سیره مقای سه میکنیم .شکل  10و شکل
 ،11بیانگر عملکرد بهتر روش پیشتتنهادی نستتبت به ستتایر روشهای
پی شین در ت شخیص در ست نقطه شروع دنباله یکتا ا ست .تنظیمات در
نظر گرفتهشتتتده در حالت کانال  AWGNروش پیشتتتنهادی تقریبًا از
 -5dBبه بعد با احتمال خطای کمتر از  2 105مکان دنباله یکتا را
تخمین میزند .همچنین ،در حضتتور کانال چندمستتیره نیز از  1dBبه
بعد تخمین دقیق حا صل می شود.الزم به ذکر ا ست که روشهای ، L0
 L0hد ر زمان عدم حضتتور آفستتت عملکرد معقولی دارند و زمانی که
آفستتتت فاز و فرکانس اضتتتافه میشتتتود ،عملکرد آنها بهشتتتدت افت
میکند].[14
در آزمایش آخر به بررستتی عملکرد روش پیشتتنهادی برای تخمین
 CFOپرداخته می شود .ضمن بهکارگیری تنظیمات جدول  1برای این
آزمایش ،میزان  EbN0برای  5حالت با مقادیر  10,  8,  5,  3,0 dB
و نرخ نمونهبرداری  Nspsبرابر با  4نمونه بر ستتمبل در نظر گرفتهشتتده
استتتت .میزان  CFOاز  0تا  11KHzبه قدم  1Hzتغییر داده شتتتده و
عملکرد روش پی شنهادی برر سی می شود .نتیجه حا صل شده در شکل
 12رسم شده است .مشاهده می شود که روش پیشنهادی قدرت دنبال
کردن آفست فرکانسی تا نزدیک به 10KHzرا برای  EbN0=0dBدارد.
پلهای بودن تخمین بهستتبب دقت تخمینگر استتت .همچنین مشتتاهده
میشود با افزایش نویز ،دقت تخمین آفست کاهش مییابد.

جدول  :2مقایسه پیچیدگی زمانی روش پیشنهادی با سایر روشها برای نرخ نمونهبرداری مختلف

L5  sec 

L 4  sec 

L3  sec 

L 2  sec 

L1 sec 

L0h  sec 

L0  sec 

پیشنهادی)(sec

Nsps

0/1967

0/0019

0/0046

0/0939

0/1931

0/0025

0/0015

0/0044

1

0/4535

0/0033

0/0106

0/4439

0/9014

0/0052

0/0061

0/0138

2

0/9776

0/0094

0/0283

2/3343

5/1625

0/0138

0/0069

0/0183

4
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در انت ها از نظر ز مان اجرای ،روش پیشتتتن هادی با روش مختلف
مقایستته و در جدول  2آورده شتتده استتت .طبق نتایج بهدستتت آمده،
مشتتتاهده میشتتتود که با افزایش نرخ نمونهبرداری پیچیدگی زمانی
روشها بی شتر می شود .با این حال ،روش پی شنهادی در مقای سه با دو
روش  L 2و  L5که عملکرد تخمین بهتری نستتتبت به بقیه دارند ،زمان
اجرای الگوریتم پیشنهادی بسیار کمتر از دو الگوریتم دیگر است.

 -5نتیجهگیری

شکل  :10منحنی میانگین خطای مکان شروع سیگنال برحسب

 EbN0  dB برای روش پیشنهادی و روشهای مطرحشده در][ 16

برای حالت

 Nsps  4, Lg  1و کانال AWGN

در این مقاله به مسئله همزمانسازی فریم در سیگنال  CPMپرداخته و
الگوریتمی برای یافتن ابتدای ستتیگنال با استتتفاده از نمونههای دنباله
یکتا درگیرنده و تخمین آفست فرکانس حامل ارائه شد .معموالً تخمین
نقطه شتتروع ستتیگنال و تخمین آفستتت فرکانس حامل بهصتتورت مجزا
اعمال میشتتود .روش پیشتتنهادی بهصتتورت همزمان دو مستتئله را حل
میکند .روش ارائه شده در حین سادگی ،دقت باالیی دارد و در مقابل با
کانال متغیر با زمان چندم سیره نیز مقاوم ا ست .در شبیه سازی ن شان
داده شد که روش پی شنهادی عملکرد بهتری در همزمان سازی ن سبت
به روشهای پیشین دارد.

پیوست
در شبیه سازیها روش پی شنهادی با روشهای پی شین مقای سه شد.
روابط مربوط به روشهای پیشتتین طبق مرجع ] [16در این بخش ارائه
میشود:
روش : L0
شکل  :11منحنی میانگین خطای مکان شروع سیگنال برحسب

P 1

)  r ((k  m)T ) p (kT


(پ)1

k 0

L0 (m) 

 EbN0  dB برای روش پیشنهادی و روشهای مطرح شده در ][16

برای حالت  Nsps  4, Lg  2و کانال چندمسیره

روش : L0h
m  P 1

(پ)2

P 1

 r ((k  m)T ) p (kT )  

) r (nT



k 0

nm

L0 h (m) 

روش : L1
L1 (m) 


(پ)3

 P 1

P 1

 k 0

i 1

)    r ((k  m)T ) p (kT )r ((k  m  i)T ) p ((k  i)T



r (nT ) r ((n  i )T ) 


m  P 1





nm

روش : L2
L2 (m) 

شکل  :12تخمین آفست فرکانس حامل با استفاده از روش پیشنهادی
بهازای نرخ نمونهبرداری  4نمونه بر سمبل و
𝐄𝐛𝐍𝟎 =  -10,-8,-5,-3,0 dB
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(پ)4

P 1 P 1

)   r ((k  m)T ) p (kT )r ((k  m  i)T ) p ((k  i)T




i 1 k  0
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 طبق مرجع مقدارLPDI  16, Lcoh  P /16  در شبیهسازیها.باشد
.داده شده است
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