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»( باال بودن نسبت «توان پیك» به «میانگین توانOFDM) يکي از ضعفهاي اصلي مالتي پلکسینگ تقسیم فرکانسي متعامد

:چكیده

 فرستنده ناچار است، در اين روش. به شمار ميرودPAPR ( يکي از مشهورترين روشهاي کاهشSLM)  روش نگاشت انتخابي.) استPAPR)
 بیتهاي اطالعات جانبي بـاعث اشغال پهنـاي بانـد.( ارسـال کندSI)  بیتهايي را تحت عنـوان اطالعات جـانبي،بـه همراه بـلوک داده اصـلي
 طرحي با، در اين مقاله. را بهطور صحیح کشف کند آنگاه کل بلوک داده دريافتي از بین ميرودSI  اگر گیرنده نتواند بیتهاي، بهعالوه.ميگردند
 در اين مقاله با انجام.( ارائه داده ميشود بهطوري که اطالعات جانبي بهصورت آشکار ارسال نميگردندLCG) استفاده از مولد تجانس خطي
 از لحاظ کاهش، گرديده است نشان داده ميشود که طرح پیشنهادي18-QAM  که در آن از مدوالسیونOFDM شبیهسازي يک سیستم
.( عملکرد بسیار خوبي داردPdf) ( و احتمال کشف همراه با خطاBER)  نرخ خطاي بیت، PAPR
 نگاشت انتخابي، (PAPR)  نسبت توان پیک به میانگین توان،(OFDM) مالتي پلکسینگ تقسیم فرکانسي متعامد

:واژههاي كلیدي
.(SLM)

PAPR Reduction without Explicit Side Information
in Selected Mapping by Using LCG
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Abstract:

High peak-to-average-power ratio (PAPR) is a weakness of orthogonal frequency division
multiplexing (OFDM). Selected mapping (SLM) is one of the well-known techniques to reduce the PAPR. In this
method, transmitter is obliged to send several bits named side information (SI). Such side information causes
bandwidth efficiency to be decreased; in addition, incorrect detection of SI by receiver make whole data block be
lost. In this paper, we propose a technique on the base of linear congruential generator (LCG) by which side
information bits are not explicitly sent. We simulate our method for an OFDM system through the use of 16QAM modulation. It is shown that our proposed scheme, from the view point of bit error rate (BER), probability
of detection failure (Pdf) and PAPR reduction, performs very well.
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 -1مقدمه
مالتي پلکسینگ تقسیم فرکانسي متعامـد ،1يـک تکنیـک مدوالسـیون
چندحامله است که در بسیاري از استانداردها از جمله IEEE 802.11
 LTE ، IEEE 802.16 ،و  DVBاستفاده ميشود .يکي از چالشهاي
اصلي  OFDMاين است که اندازه دامنه سـیگنال خروجـي در برخـي
نقاط بسیار زياد خواهد شد .معیار عـددي كـه بـراي نشـان دادن ايـن
پديده به كار ميرود نسبت «توان پیـك» بـه «میـانگین تـوان» يـا بـه
اختصار  PAPRاست PAPR .باال باعث ميشود توان لحظهاي سیگنال
ارسالي نسبت بــه مــیانگین تــوان ،خــیلي بـاالتر باشـد ،در نتیجـه
تقويتكننده از ناحیه خطي عملكرد خود خـار مـي شـود و سـیگنال
ارسالي را دچار اعوجا مـيكنـد [ .]1-0از آن جـايي کـه اسـتفاده از
تقويت کنندههاي توان با ناحیه خطي باال باعـث صـره هزينـه زيـادي
ميگردد بنابراين ،براي حل اين مشکل از روشهايي کـه باعـث بهبـود
سیگنال  OFDMگردد استفاده ميشود .تاكنون پژوهشهاي بسـیاري
در مورد رفـ ايـن مشـكل انجـام شـده اسـت [ ]4-13روش نگاشـت
انتخابي 9يکي از مشهورترين آنها به شمار ميرود ،زيرا پیادهسازي اين
روش ساده است و هیچ اعوجاجي در سیگنال ارسالي ايجاد نمـيکنـد.
در اين روش ،بلوک داده اصلي در تعدادي دنباله فاز بهصورت عنصر بـه
عنصر ضرب ميشود که در نتیجه آن ،مجموعـه اي از بلـو هـاي داده
تولید ميشوند كـه تمـامي آنهـا بیـانگر اطالعـات بلـو داده اصـلي
ميباشند؛ سپس بلوک دادهاي که داراي کمترين  PAPRميباشد براي
ارسال انتخاب ميگردد [ .]11در  ،SLMتعدادي بیت اضافي کـه آن را
اطالعات جانبي 3مينامند و شاخص دنباله فاز ضـرب شـده مـيباشـد،
ميبايست حتماً به همراه بلوک داده انتخابي ،ارسال گـردد تـا گیرنـده
بتواند بلوک داده اصلي را بازيابي کند .از آن جـايي کـه بـا گـم شـدن
اطالعات جانبي ،تمامي بلوک اطالعات از دست خواهد رفـت بنـايراين
محافظت از اطالعات جانبي ،يکـي از مسائل بحث برانگیز در ايـن روش
بـه شمار ميرود .يکي از راههاي محافظت از اطالعات جانبي ،اسـتفاده
از کدينگ قوي ميباشد که اين امر باعث پیچیدگي سیسـتم ،افـزايش
تاخیر و کاهش نرخ ارسال ميگردد .بنابراين ،پیادهسازي  SLMبـدون
ارسال اطالعات جانبي ،بسیار مهم است و بـه ايـن منظـور ،روشهـاي
مختلفي پیشنهاد گرديده است [.]12-18
در اين مقاله ،بهمنظور ارسال بلوک داده بدون بیتهاي اطالعـات
جانبي در  ،SLMروشي پیشنهاد گرديده کـه در آن ،از مولـد تجـانس
خطي  (LCG)4استفاده شده اسـت .ايـده اصـلي در روش پیشـنهادي،
عبارت از جاي دادن اطالعات جانبي در سمبلهاي ارسالي است که بـر
اساس آن ،برخي از مکانهاي بلوک داده ارسالي وي يا بهعبارت ديگـر،
تعــدادي از ســمبلهــاي فــريم ارســالي منبس ـ مــيشــوند .در روش
پیشنهادي ،مکانهاي مربـوط بـه سـمبلهـاي منبسـ شـده ،بیـانگر
اطالعـات جانبي ميباشند .به همین دلیـل ،در سـمت گیرنـده تـالش
ميگردد تا اين مکانها کشف گردند .در پايان نشان داده ميشـود کـه
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طرح پیشنهادي ،از لحاظ نرخ خطاي بیت ،5احتمـال کشـف همـراه بـا
خطا 6و کاهش  ، PAPRنتايج بسیار خوبي را ارائه ميدهد.
ادامه اين مقاله ،شامل بخشهاي زير است:
در بخــش  ،2مولــد  LCGشــرح داده مــيشــود .در بخــش  ،0طــرح
پیشنهادي توضیح داده ميشود .ارزيابي عملکرد طـرح پیشـنهادي ،در
بخش  4ارائه ميگردد .در پايان ،نتیجـهگیـري از طـرح پیشـنهادي در
بخش  5صورت ميگیرد.

 -2معرفي الگوريتم LCG
يکي از راههاي تولید دنبالههاي شبهتصادفي استفاده از روش LCG

است .در اين روش ،مطابق با رابطه ( ،)1از رابطه بازگشتي خطي براي
تولید اعداد استفاده ميشود [ 17و :]16

()1

}, n {1,2,...,N

xn  (axn1  b ) mod m

که در آن:
m  0
0  a  m


0  b  m
0  x0  m

مقــادير  m ،b ،aو  x0پارامترهــاي  LCGمــيباشــند و بــهصــورت
)  LCG (a, b, m, x0نمايش داده ميشوند x0 .مقداري است که بـه آن
بذر اولیـه يـا  seedگفتـه مـيشـود و  xnدنبالـه اعـداد شـبهتصـادفي
تولیدشده توس  LCGاست .براي اينکه اعداد شبه تصـادفي  xnداراي
ماکزيمم پريود باشند ،ميبايست پارامترهاي  LCGبهگونـهاي طراحـي
گردند که اين امر محقق گردد .از آن جـايي کـه در ايـن روش ،مقـدار
تولیدشده قبلي ،تنها عامل تعیینکننده مقدار بعدي ميباشد بنـابراين،
ماکزيمم پريود دنباله تولیدشده ،برابر با پیمانه  mاست.
شرطهاي الزم و کافي براي اين که بتوان به ازاي تمـامي مقـادير
ممکن  ،seedدنباله  LCGبا ماکزيمم پريود تولید شود ،عبـارت اسـت
از:
 -1مقدار  bو  mميبايست دو به دو نسبت به هم اول باشند.
 -2تمامي عاملهاي اول  ، mعامل  a-1نیز باشند.
 -0اگر  mمضرب  4است بايد  a-1نیز مضرب  4باشد.
براي توضیح بیشتر LCG ،بـا پارامترهـاي  m = 16 ،b = 5 ،a = 7و
 x0 = 1را در نظر بگیريد .دنبالـه اعـداد تولیدشـده توسـ ايـن روش
بهصورت زير است:
1 12 17 18 1 14 10 8 11 13 0 6 7 3 5
4 15 2 1 12 17 18 1 14 10 8 11 13 0 ...
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شکل ( :)2بلوک دياگرام طرح SLM

شکل ( :)1سیکل اعداد تصادفي تولیدشده توس

(LCG ) 7,5,16,1

در شکل ( ،)1سیکل اعداد تولیدشده توس ( LCG )7 ،5، 16،1نشان
داده شده است .از آن جايي که پارامترهاي انتخابشده در ايـن ماـال،
شرايـ مـذکور بـراي تـولید دنبالـه با ماکزيمم پريود را دارا ميباشند
بنابراين ،پريود اعداد تولیدشده ،برابر با مقدار پیمانه يعنـي  16اسـت و
اعداد تولیدشده از  3تا  17تولید ميشوند .اگر هر کدام از اعداد در بازه
] 17و  [.بهعنوان  seedانتخاب شوند آنگاه دنباله تولیدشـده مـذکور،
فق شیفت داده ميشود .به عبارت ديگر هر کدام از اعداد روي شـکل
( )1ميتواند بهعنوان  seedانتخاب گردد و با شروع از  seedو در جهت
چرخش عقربههاي ساعت دنباله اعداد تولید ميشود .بنابراين:
()2

تعداد seedهاي ممکن براي تولید دنباله  LCGبا ماکزيمم پريود =
پیمانه m

به دلیل اين که LCGها داراي سـرعت بـااليي بـوده و فضـاي حافظـه
کمي براي نگهداشتن حالتها نیاز دارند بنابراين در بسیاري از کاربردها
از روش  LCGاستفاده ميشود .از ايـن جـا بـه بعـد ،هرگـاه از دنبالـه
 LCGسخن گفته شود منظور ،دنباله  LCGبا ماکزيمم پريود است.

 -0طرح  SLMپیشنهادي
در اين مقاله ،براي بیان يک بردار  Gکه متشکل از  Rمقدار اسکالر g r

( } ) r {1,2,...,Rباشد ،از نماد )  G  g r( Rاستفاده شده است.

 -1-0طراحي فرستنده در طرح پیشنهادي
يک سیستم  OFDMبا  Nزيرحامل را فرض کنید که  Nسمبل داده
 d nبهطور همزمان روي زيرحاملها فرستاده ميشوند؛
مختل
) (N
 D  dنمايش داده ميشود.
بهعالوه ،يک بلوک داده بهصورت
n

سیگنال  OFDMمتناظر ،که با )  I l (tنمايش داده ميشود بـهصـورت
رابطه ( )0است:
) .e j 2f n f (t  

()0

N 1

l ,n

1

d
N
n0

0  t 
t  0 t 

I l (t ) 

1
f (t )  
0

که در آن  ، بـازه زمـاني سـیگنال  OFDMرا نشـان مـيدهـدf n ،

عبارت از  nامین فرکانس زيرحامل و ) f(tبیانگر بازه زماني است.
 PAPRسیگنال  ،OFDMبهصورت رابطه ( )4است:
2

()4

) max I l (t
0  t 

2

PAPR 

} ) E{ I l (t

سپس از میان سیگنالهـاي تولیدشـده )  ، I l (tسـیگنال بـا کـمتـرين
 PAPRبراي ارسال انتخاب ميشود .در شکل ( ،)2بلوک دياگرام روش
 SLMنشان داده شده است .براي اين کـه امکـان بازيـابي بلـوک داده

اصلي  ،Dدر سمت گیرنده امکانپذير گردد ميبايسـت تعـداد log 
L
2

بیت اطالعات جانبي ،توس فرستنده ارسال گردد .بیتهـاي اطالعـات
جانبي بیانگر اين هستند که از میان  Lبردار فـاز ،کـدام يـک انتخـاب
شده است.
در اين مقاله براي کاهش  PAPRدر  SLMبدون ارسال جداگانه
اطالعات جانبي ،يک روش بر مبناي الگوريتم  LCGپیشنهاد ميگردد.
در روش پیشنهادي ،ابتدا دنباله اعداد شبهتصادفي با مـاکزيمم پريـود،
توس  LCGتولید ميشوند .سپس هـر يـک از اعـداد تولیدشـده ،بـه
شکل باينري با تعداد بیت    logm2 1  1تبديل ميگردند .در ايـن
مقاله ،به دنباله تولیدشده توس  LCGکه به شکل باينري تبديلشده
باشد )  BIN_LCG(a,b,m, x0گفته ميشود .بهعنوان ماال،

در سیستم  ،SLMداده اصلي بهصورت عنصر به عنصر در  Lبردار فاز
) (N
Q q
 [q , q ,...,q
}] , l {0,1,...,L  1
l
l, n
l ,0 l ,1
l, N 1

ضرب ميشود که در آن Q ،از  Nعدد مختل
l

است و  1

ql , n

()5

X  N / U  m    m  log m2 1  1

 ql ,nتشکیل شده

(  .بیانگر قـدرمـطلق ميباشد) .بنابـراين  Lبردار

مختلف )  Dl  d l(,Nnتولید ميشوند که . d l ,n  ql ,n .d n
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شکل ( :)0دنباله اعداد تولیدشده توس ( x0و  5و 0و . LCG)1پارامترهاي
انتخابشده در اين دنباله ،شراي الزم را براي حداکار پريود (به ازاي تمامي
مقادير ممکن  ) x0دارا هستند .پريود دنبالههاي تولیدشده ،برابر با پیمانه
يعني  5است .همان گونه که از شکل مشخص است با تغییر مقدار  ،x0دنباله
فق شیفت داده ميشود.

( x0و  5و 0و LCG)1شراي الزم براي تولید دنباله با ماکزيمم پريود
را دارا ميبـاشـد .در شکـل ( ،)0دنـبالـه اعـداد تولیدشده توس ( x0و
 5و 0و LCG)1به ازاي تمامي مقادير ممکن  ،) x0 ( ،seedنشان داده
شــده اســت .هــمچنــین x0( ،و  5و 0و BIN_LCG)1در شــکل ()4
نمايش داده شده است که فرم باينري متناظر بـا اعـداد تولیدشـده در
شـــکل ( )0اســـت .مقـــدار بـــاينري متنـــاظر بـــا هـــر عـــدد داراي
   log821  1  3بیت است .ايدهاي کـه در روش پیشـنهادي بـه
کار ميرود اين است که برخي از مکانهاي (سـمبلهـاي) بلـوک داده
ارسالي  Dمنبس ميگردند که اين مکانها بیـانگر اطالعـات جـانبي
مـــــيباشـــــند .در طـــــرح پیشـــــنهادي ،بردارهـــــاي فـــــاز

} Ql  ql(,Nn )  [ql ,0 , ql ,1 ,...,ql , N 1 ] , l {0,1,...,L  1بــهگونــهاي
هستند کــه بــه ازاي هــر  ، Qlقـدر مطلـق برخـي از عناصـر داراي
اندازه C >1و قدر مطلق ساير عناصر  Qlداراي انـدازه  1مـيباشـند.
فازهاي مربوط به عناصر  ، ql , nمانند روش  ،SLMبـهصـورت تصـادفي
انتخاب ميشوند .توجه شود که مکان عناصري که انـدازه آنهـا C >1
است در تمامي بردارهاي فاز  Qlبا يکديگر متفاوت هستند و هـیچ دو
بردار فازي وجود ندارد که داراي مکانهاي  C >1يکسان باشـند .ايـن
مـــکانهـــا در هـــر زيربـــردار همـــان مکـــانهـــاي  1در دنبالـــه
)  BIN_LCG(a, b, m, x0مـيباــشند و توســ  lنمـايش داده
ميشـونـد .بهعنوان ماـال ،اگـر يـک بـردار فـاز مـفروض  Qlبا { 7و
 8و  5و  l = }0متناظر گردد بیانگر اين است کـه در هـر زيـربــردار
مـربوط به بـردار فـاز  ، Qlفقـ عناصر واق در مکانهـاي  7و  8و 5
و  n=0داراي انـدازه  C >1مـيباشـند بـه عبـارت ديگـر  lنشـانگر
اطالعات جانبي  SIاست .بنابراين ،به ازاي يک بردار فاز مفـروض ، Ql
فق و فق يک  lوجود دارد و برعکس.
در طرح پیشنهادي ،براي ايجاد مجموعه بردارهاي فاز بـهصـورت
زير عمل ميشود:
مرحله1
بردارهاي فاز  ، Qlبه  Uزيربردار با طول  Xتقسیم ميشوند.
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شکل( :)4دنباله ( x0و  5و 0و BIN_LCG)1که فرم باينري
( LCG)1,0,5,x0است .همان گونه که از شکل مشخص است مقدار باينري
متناظر با هر عدد در شکل ( )0داراي    log521  1  3بیت است در
نتیجه طول هر دنباله  m   = 5*0=15بیت است.

مرحله2
به ازاي يک زيربردار مفـروض

) (X
l ,x

 ، qقـدر مطلـق عناصـر بـر اسـاس

دنباله )  BIN_LCG(a, b, m, x0تعیین ميگردند .به اين صورت کـه
بـــه ازاي مقــــادير  b ، aو  mمفــــروض ،تمــــامي دنبالــــههــــاي
)  BIN_LCG(a,b,m, x0بـه ازاي seedهــاي ممـکــن استـخــرا
ميشوند و هرکدام از دنبالهها داراي طول  m  ميباشد.
شايان ذکر است که در طرح پیشنهادي ،تعداد بردارهاي فاز  Qlبرابـر
با تعداد seedهاي ممکن ميباشد .لذا از رابطـه ( )2مـيتـوان نتیجـه
گرفت که در طرح پیشنهادي:
 = mتعداد seedهاي ممکن = تعداد بردارهاي فاز Ql

()8

L = m

در شکل ( )5ماالي براي توضیح بیشتر اين مرحله آورده شده است.

مرحله0
) (X
l,x

در هر زيربردار بهدستآمده از مرحله قبل( ، q ،که متشکل از اعداد
 1و  0ميباشند) 1ها به  C >1نگاشت ميشـوند و 0هـا بـه  1نگاشـت
ميشوند .بنابراين در زيربردار مفروض ،عناصري که مقدار آنهـا C >1
ميباشد مجموعه  lرا تشکیل ميدهنـد .در حقیقـت مجموعـه l
نشـاندهنـده اطالعات جانبي است کــه بــهصـورت جداگانـه ارسـال
نميگردند بلکه درون بردار فاز  Qlجـاي گرفتـهانـد .بـراي ماـال ،در
شکل ( )8زيربردارهاي با طول  X =15براي يک سیسـتم  OFDMبـا
 N =03زيرحامل نشان داده شده است .اين زيربردارهـا بـا اسـتفاده از
( x0و  5و 0و BIN_LCG)1و نیز  C >1حاصل شده است .در شـکل
( ،)8فق قدرمطلق عناصر نشان شده داده است زيرا فـاز آنهـا ماننـد
طرح  ،SLMبهصورت تصادفي انتخاب ميشود.
در طرح پیشنهادي ،براي کشف بردارهاي فاز در سـمت گیرنـده،
ضروري است که فرستنده و گیرنده به يـک توافـق مشـترک در مـورد
پارامترهاي  LCGشامل ( b ،aو  ) mبرسند .توضیح بیشتر الگـوريتم
کشف در قسمت  2-0آمده است.
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شکل ( :)5لیست  L =5بردار فاز ،در يک سیستم  OFDMبا  N =03زيرحامل ،قبل از اعمال نگاشت (مرحله .)2در اين ماال ،هر بردار فاز Ql

به U =2

زيربردار با طول  X =5×0=15تقسیم ميشود .دنباله تولیدشده در هر زيربردار که داراي طول  X =15است با بهکارگیري ( x0و  5و 0و BIN_LCG)1در شکل
( )4حاصل شده است .به ازاي هر بردار فاز  ، Qlدنباله تولیدشده در زيربردار ، 1در زيربردار 2نیز تکرار شده است.

شکل ( :)8لیست  L =5بردار فاز ،در يک سیستم  OFDMبا  N =03زيرحامل ،بعد از اعمال نگاشت (مرحله .)0در اين شکل فق قدرمطلق عناصر نشان داده
شده است زيرا فاز آنها بهصورت تصادفي انتخاب ميشود.

زمانيکه تمامي بردارهاي فاز  Qlتولید شوند آنگاه طـرح پیشـنهادي
مانند طرح  SLMکار ميکند .به عبارت ديگر ،بلوک داده  Dبهصـورت
عنصر به عنصر در هر بردار فـاز ضـرب مـيشـود تـا ايـن کـه  Lبـردار
)  Dl  d l(,Nnکــه در آن  d l , n  ql , n .d nو نیــز  Lســیگنال OFDM
متناظر ، I l (t ) ،تولید شـوند .در نهايـت سـیگنال )  I l (tبـا کـمتـرين
 PAPRبراي ارسال انتخاب ميشود .در اين مقاله ،اين سیگنال انتخابي
با نام )  IV (tمشخص گرديده کـه متنـاظر بـا بردارهـاي  DVو QV
است:
()7

}QV  qV( N,n) , DV  dV( N,n) , V {0,1,...,L  1

شايان ذکر است که در طرح پیشنهادي ،بعد از ضرب شدن بلـوک داده
 Dدر بـردارهاي فاز  ، Qlانرژي میانگین هـر سـمبل ارسـالي افـزايش
مييابد زيرا  d l ,n  ql , n . d nو از آنجا که  ql , nيا برابر  1است يـا
2
2
برابر  C >1در نتیجه  E  d l , n   E  d n که در آن ] E[.امید




رياضي و  .بیانگر قدرمطلق است.

 -2-0طراحي گیرنده در طرح پیشنهادي
در اين مقاله ،طـرح پیشـنهادي بـا اسـتفاده از کانـال فیـدينگ رايلـي
مسطح 7مورد ارزيابي قرار ميگیرد .حوزه فرکانس مربوط به هر سـمبل
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ارسالي  dV ,nبعد از عبور از کانال فیدينگ رايلـي مسـطح ،بـهصـورت
رابطه ( )6است:
()6

}n {0,1,...,N  1

yV , n  hn .dV , n  nn

که در آن  hnيک عدد حقیقي است و بیانگر فیدينگ اعمال شـده بـر
روي  nامین زيرحامل است و  nnبیانگر يک نمونه نويز گوسي مختل
با میانگین صفر و واريانس   2است.
گیرنده ،بنا به توافق صورت گرفته قبلي با فرستنده ،از مقدار  b ،aو m
مطل ميباشد .بنابراين فرستنده ميداند که به ازاي هر زيربردار X
سمبلي )  (X  m * log m2 1  1  m  در فريم ارسالي ) ، (YV
برخي از سمبلها توس يک فاکتور  Cمنبس شدهاند و بقیه منبسـ
نشدهاند .همچنین با فرض اين که نمونههـاي فیـدينگ بـراي گیرنـده
شناخته شده باشد به عبارت ديگر ،اطالعات حالت کانال براي گیرنـده
کامل باشد ) .(Perfect CSI8اگـر گیرنـده بتوانـد مکـان سـمبلهـاي
منبس شده را درست حدس بزند آنگاه ميتوانـد اطالعـات جـانبي را
کشف کند .بنابراين در سمت گیرنده تـالش بـر ايـن اسـت کـه مکـان
سمبلهاي منبس شده درست تشخیص داده شود.
قبل از بیان الگوريتم کشف اطالعـات جـانبي در سـمت گیرنـده ،الزم
است که برخـي از خـواد دنبالـههـاي )  BIN_LCG(a, b, m, x0را
يادآوري کنیم که در ادامه به آن اشاره ميشود:
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خاصیت ( - 1خاصیت پنجره)
اگر دنباله )  BIN_LCG(a, b, m, x0را به  mقسمت (پنجره) مساوي
تقســیم شــود ،مشــاهده مــيشــود کــه هــر قســمت (پنجــره) ،داراي
   log m2 1  1بیت ميباشد و هیچ دو پنجرهاي مال هم نیستند.

خاصیت ( -2خاصیت مکان "شاخص")
در يک دنباله ) ، LCG(a, b, m, x0اگر مکان يکي از اعداد تولیدشـده
(که از اين به بعد به آن" ،عدد شاخص" گفته ميشود) مشـخص گـردد
آنگاه مکان ساير اعداد تولیدشده نیز مشخص ميگردد .بهطـور مشـابه،
اگر مکان مربوط به شکل باينري يکي از اعداد تولیدشده (که از اين بـه
بعد به آن" ،پنجره شاخص" گفته ميشود) در BIN_ LCG(a, b, m,
) x0مشخص گردد آنگاه مکان ساير  0و 1ها نیز مشخص ميگردد.

سپس تالش ميشود ،از میان پنجرههاي استخرا شده ،پنجرهاي که با
"پنجره شاخص" مذکور در مرحله الـف ،متنـاظر اسـت تشـخیص داده
شود.
د) هر کدام از پنجرههـاي اسـتخرا شـده،

) (
j

 ، wبـهعنـوان "پنجـره

شاخص" مذکور در مرحله الف ،در نظر گرفته ميشـود و سـپس بـا در
نظر گرفتن لم  ،1میانگین انرژي سمبل هاي واق در مکانهـاي صـفر
(نسبت به پنجره مد نظر) ،بهصورت زير محاسبه ميشود:
}j {1,2,...,m

()11

E [ Pz ]   2
] E[ Fz

j 

که در آن:
 : zعبارت است از مکانهاي صفر بر اساس مکان پنجره

) (
j

w

 : Pzانرژي نمونههاي واق در مکانهاي صفر فريم دريافتي ،بر اساس

لم ( - 1مکان صفرها)

مکان پنجره ) w(j

از خاصیت 2ميتوان نتیجه گرفت که:
در هر دنباله ) ،BIN_ LCG(a, b, m, x0اگر مکان "پنجـره شـاخص"
مشـــخص شـ ــود آنـگـ ــاه مـکـ ــان تـمامـ ــي 0هـ ــاي دنـبالـ ــه
) ،BIN_LCG(a, b, m, x0مشخص ميگردد.
يـادآوري ميگـردد ،هـر کـدام از  mپنجـره تولیدشـده در خاصـیت،1
ميتواند بهعنوان "پنجره شاخص" در نظر گرفته شود زيـرا پنجـرههـاي
استخرا شده در خاصیت  1در اصل شکل باينري اعـداد تولیدشـده در
 LCGاست.
الگوريتم کشف اطالعات جانبي ) (SIدر گیرنده ،شامل مراحل زير

 : Fzانرژي نمونههاي واق در مکانهاي صفر متناظر در فیدينگ ،بر

ميباشد و بلوک دياگرام آن در شکل ( )7نشان داده شده است:
الف) از میان  mپنجره اسـتخرا شـده در)،BIN_LCG(a, b, m, x0
(خاصیت  )1يک پنجره به عنوان پنجره شاخص در نظر گرفته ميشود
و مکانهاي صفر نسبت به آن پنجره را مشخص ميشود.

اساس مکان پنجره ) w(j

 :  jمیانگین انرژي سمبلهاي واق در مکانهاي صفر ،بر اساس
موقعیت پنجره ) w(j
و ] E[.امید رياضي ميباشد.
مـحاسبه رابـطه ( )11براي هر پنجره

) (
j

 ، wاين امکان را ميدهد که

کمترين میانگین انرژي در مکانهاي صفر (کمترين مقدار  )  jتعیـین
شود .همچنین مشخص ميگردد که کمترين مقدار   jمربوط به کدام
پنجره )  w(jميباشد که در نتیجه آن ،ميتوان مکان پنجـره )  w(jرا
تعیین کـرد کـه اين مکان ،بهعنوان محـل "پنجـره شـاخص" مشـخص
ميگردد .بر اساس خاصیت  2با مشخص شدن پنجره شـاخص ،مکـان
ساير  0و 1ها نیز مشخص ميگردد.
ه) با مشخص شدن مکان  0و 1ها در مرحله قبل1 ،ها به 0 ،C >1ها را
به  1نگاشت ميشوند؛ آنگاه بردار فاز حدس زده ميشود.

ب) در گیرنده ،انرژي نمونههاي فريم دريافتي و نیز انـرژي مربـوط بـه
نـمونـههـاي فیدينگ ،در فريم مذکور بـهصـورت رابطـه ( )1محاسـبه
ميشود:
()1

} n  {1, 2,...,U  m    N

2
2

P  yn

) F  ( hn

که در آن P ،عبارت از انـرژي نمونـههـاي فـريم دريـافتي و  Fانـرژي
مربوط به نمونههاي فیدينگ ميباشد.
) در فريم دريـافتي ،اولـین  m  نمونـه را (کـه معـادل بـا اولـین
زيربردار است) مطابق بـا خاصـیت ،1بـه  mقسـمت (پنجـره) مسـاوي
تقسیم ميشود در نتیجه  mپنجرهي  نمونهاي استخرا ميشود:
()13
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}j {1,2,...,m

) W  w(j
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بهصورت تصادفي و بـا احتمـال مسـاوي انتخـاب شـده اسـت و کانـال
فیدينگ رايلي براي ارسال در نظر گرفته شده است.

از اولین  m  نمونه فريم دريافتي m ،پنجره  نمونهاي استخرا
ميکنِیم.

 -1-4احتمال خطاي کشف SI

هر کدام از پنجرههاي استخرا شده ،را بهعنوان «پنجره شاخص» فرض
ميکنِیم و مکانهاي صفر را نسبت به هر بلوک مشخص ميکنیم.

نتواند اطالعات جانبي را بهطور صحیح کشف نمايد کـه در ايـن حالـت
کل فريم از بین ميرود .در شکل ( ،)6نمودارهاي  Pdfبرحسب فـاکتور

به ازاي هر پنجره ،میانگین انرژي سمبلهاي واق در مکانهاي صفر با
استفاده از رابطه ( )11محاسبه ميشود (  مربوط به هر پنجره محاسبه
ميشود).
از میان  هاي بهدست آمده ،کمترين  و نیز پنجره منسوب به آن
انتخاب ميشود .اين پنجره ،بهعنوان پنجرهاي که بیشترين احتمال را
براي "پنجره شاخص هده" دارد در نظر گرفته ميشود.
مطابق با خاصیت  ،2مکان ساير  0و 1ها ،مشخــص ميگـردد1 .هـا به
 C >1نگاشت ميشوند و 0ها به  1نگاشت ميشوند ،آنگاه بردار حاصل
بهعنوان بردار فاز حدس زده ميشود.

احتمال خطاي کشف  Pdf  SIعبارت است از احتمـالي کـه گیرنـده

 Cبه ازاي دو مقدار سیگنال بـه نـويز ( 23 dBو  ) SNR = 7و تعـداد
زيرحاملهاي مختلف نشان داده شده اسـت .بـا توجـه بـه شـکل (،)6
مشخص است که مقدار  SNRتاثیر زيـادي بـر عملکـرد  Pdfنـدارد در
حالي که مقادير  Nو  Cتاثیر چشمگیـري بـر  Pdfدارنـد .در مقـادير
باالي  ،Cتمايز بیشتري بین سمبلهاي منبسـ شـده و سـمبلهـاي
عادي به وجود ميآيد که اين امر باعث ميشود احتمال خطاي کشـف
اطالعات جانبي ،کمتر شود .بهعالوه وقتي که  Nزيـاد مـيشـود تعـداد
زيربردارها نیز افزايش مييابد در نتیجه تعداد مکانهـاي صـفر در هـر
فريم بـاال ميرود و باعث ميشود رابطه ( )11تقريب قابل قبولتـري از
میانگین انرژي ،ارائه دهد .در نتیجه در طرح پیشنهادي ،بـا افـزايش N
نتايج بهتري ،به ازاي تمامي مقادير  ، Cبه دست ميآيد.
جدول ( :)1پارامترهاي  LCGبهکاررفته در ماال

پایان

شکل ( :)7بلوک دياگرام الگوريتم کشف اطالعات جانبي

با مراحل گفته شده ،اين امکان وجود دارد که براي برخـي فـريمهـاي
دريافتي ،مکان "پنجره شاخص" درست تشخیص داده نشود که در ايـن
حالت گیرنده نميتواند اطالعات جانبي آن فريم را بهطور صحیح کشف
کند .به هر حال طراح سیستم بايد بدانـد کـه بـه ازاي يـک  mثابـت،
هرچه مقدار  Cبزرگتر باشد افزايش بیشتري در انرژي داريم که ايـن
افزايش انرژي باعث ميشود کـه خطـاي سیسـتم در کشـف اطالعـات
جانبي کاهش يابد.

N=U×X

U

44

1

102

0

284

8

526

12

1358

24

  logm2 1  1 X  m  

44

4

m

11

b

7

a

1

 -4نمونه
در اين بخش ،براي ارزيابي طرح پیشنهادي ،يک سیسـتم  OFDMبـا
 Nزيرحامل و مدوالسیون  18-QAMدر نظر ميگیريم .در اين ماـال،
از پیمانه  m =11استفاده شده است .بنابراين طول هر زيربـردار ) q l(,Xx

برابر است بـا  . X  m    m  log m2 1  1 =44جـدول ،1
پارامترهاي بکار رفته در ماال را براي يک سیسـتم  OFDMبـا تعـداد
زيرحامــل برابــر بــا  N=44، 102، 284 ،526 ،1358نشــان مــيدهــد.
پارامترهاي انتخابشده ،شراي الزم براي تولید دنباله با ماکزيمم پريود
را دارا ميباشند .براي فازهاي مربـوط بـه عناصـر  ، ql , nمقـادير  0و π
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شکل ( :)6احتمال خطاي کشف اطالعات جانبي برحسب ثابت  ،Cبه ازاي
مقادير  23 dBو  SNR = 7و تعداد  N=102، 284، 526، 1358زيرحامل
که در آن از مدوالسیون  16-QAMو کانال فیدينگ رايلي استفاده شده
است.
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 -2-4ارزيابي عملکرد BER
ارزيابي نرخ خطاي بیت ) ،(BERداراي اهمیـت ويـژهاي اسـت کـه در
ادامه به بررسي آن پرداخته ميشود .در شکل ( ،)1نـرخ خطـاي بیـت
برحســب  SNRنشــان داده شــده اس ـت .ايــن منحنــيهــا بــر اســاس
پارامترهاي داده شده در جدول ( ،)1به ازاي  N=284زيرحامـل و نیـز
مقادير مختلف  Cترسیم شدهاند .همان گونه که از شکل ( )1مشـخص
است ،افزايش انرژي میـانگین سـمبلهـاي ارسـالي ،تـاثیر زيـادي بـر
عملکرد  BERدارد و هرچه مقدار  Cبزرگتر باشد نـرخ خطـاي بیـت
کمتر ميشود .مشاهده ميشود که منحنـيهـاي متنـاظر بـا  C=1.4و
 C=1.5بر هم منطبق شدهاند .به منظور مقايسـه ،منحنـيهـاي BER
مربــوط بــه يــک سیســتم  OFDMمعــادل ،کــه در آن از روش SLM
استفاده شده است نیز ترسیم گرديده است و در آن فرض شـده اسـت
که آگاهي کامل از اطالعات جانبي وجـود دارد ) . (Perfect SIاز روي
شکل ( )1ميتوان دريافت که در  ، BER=10-2منحنيهاي متناظر با
 C=1.4و  C=1.5در مقايسه بـا سیسـتم  SLMکـه آگـاهي کامـل از
اطالعات جانبي در آن فرض شده است (بدون خطاي کشف) ،فق 0.5
 dBاختاله دارد.

کاهش  PAPRدر  SLMبدون ارسال جداگانه ...

مربوط به يک سیستم  OFDMمعادل ،کـه در آن از هـیچ گونـه روش
کاهش  PAPRاستفاده نگرديده است ،به همراه يک سیسـتم OFDM
معادل ،که در آن از روش  SLMاستفاده شده است نیز در شکل ()13
ترســـیم گرديـــدهانـــد .تمـــامي نتـــايج بـــا بـــهکـــارگیري فـــاکتور
 oversampling=4حاصل شدهاند ] .[11مطـابق بـا نتـايج حاصـل از
شکل ( ،)13مشاهده ميشود کـه عملکـرد طـرح پیشـنهادي از لحـاظ
کاهش  PAPRبا روش  SLMيکسان ميباشد.

شکل ( CCDF :)13مربوط به  PAPRدر طـرح پیشـنهادي بـا اسـتفاده از
 C=1.4و تعداد  N=44، 102، 284، 526زيرحامل که در آن مدوالسـیون
 18-QAMو نیز  oversampling=4بکار رفته اسـت .بـهمنظـور مقايسـه،
منحنيهاي  PAPRمربوط به يـک سیسـتم  OFDMمعـادل کـه در آن از
هیچ گونه روش کاهش  PAPRاستفاده نگرديده است ،به همراه يک سیستم
ديگر که در آن از روش  SLMاستفاده شده است نیز ترسیم گرديدهاند

 -5نتیجهگیري

شکل( :)1عملکرد نرخ خطاي بیت ) (BERيک سیستم  OFDMبا تعداد
 N=284زيرحامل مطابق با جدول ) ،(1به ازاي مقادير مختلف  . Cبراي
ارسال ،از کانال فیدينگ رايلي و مدوالسیون  18-QAMاستفاده گرديده
است .بهمنظور مقايسه ،منحنيهاي  BERمربوط به روش  SLMکه در آن
فرض شده است که آگاهي کامل از اطالعات جانبي وجود داشته باشد
) (Perfect SIنیز ترسیم گرديده است.

 -0-4عملکرد کاهش PAPR
تاب توزي تجمعي ) (CCDFمربوط به  ،PAPRيكي از شـاخصهـاي
مورد استفاده در اندازهگیري تاثیر هر روش در كاهش  PAPRبه شمار
ميرود .تاب توزي تجمعي  ،PAPRاحتمال تجاوز  PAPRيـك بلـو
داده از حد مجاز داده شده را بیان مـيكنـد .در شـکل ( ،)13عملکـرد
کاهش  PAPRدر طرح پیشنهادي با استفاده از تعداد زيرحامل برابر با
 ، N=44، 102، 284، 526مطابق با پارامترهاي جـدول ( )1و C=1.4
نشان داده شده است .همچنین بهمنظور مقايسه ،منحنيهـاي PAPR
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در ايــن مقالــه ،در راســتاي کــاهش مشــکل  PAPRدر سیســتمهــاي
 ،OFDMطرحي را بر مبناي  SLMطراحي شده که در آن بـه ارسـال
بیتهاي جداگانه که بیانگر اطالعات جـانبي باشـند نیـازي نیسـت .در
طراحي اين روش ،از الگوريتم  LCGاستفاده شـده اسـت کـه يکـي از
روشهاي تولید اعداد تصادفي به شمار ميآيد و ايـن امکـان را فـراهم
ميکند که بردار ضـرايب فـاز ،بـهصـورت تصـادفي انتخـاب شـوند .در
مقايسه بـا طـرح  SLMدر حـالتي کـه فـرض شـود آگـاهي کامـل از
اطالعات جانبي وجود داشته باشد ،طـرح پیشنهادي بـهخـوبي عمـل
ميکند و با ارائه يک ماال نشان داده شد که طرح پیشنهادي از لحـاظ
نرخ خطاي بیت ) ،(BERاحتمال کشف همراه با خطا ) (Pdfو کاهش
 PAPRعملکرد بسیار خوبي دارد.
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