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) به علت ويژگيهايي مانند نرخ ارسال داده باال و همچنين امکانMIMO( چند خروجي- ارسال داده از طريق سيستمهای چند ورودی:چکيده
V-  در حالتMIMO  در اين مقاله ما از سيستمهای. ما را به اين سو سوق مي دهد که از آن در ارسال تصوير استفاده کنيم،ارسال مطمئنتر داده
 برای ارسال تصوير استفاده مي کنيم و با اين تفاوت که در يکي از دو الگوريتم پيشنهادی توان ارسالي با توجه به اهميت دادهها تخصيصBLAST
. کانالها برای ارسال بعدی برچسبگذاری ميشوند،مييابد و در الگوريتم پيشنهادی ديگر با توجه به حالت کانالها در ارسال بخشي از اطالعات
 عاقبت با توجه به. توانهای متفاوتي را به هر رشته برای ارسال در کانال مربوطهاش اختصاص ميدهيم،سپس با توجه به همين برچسبگذاری
 مناسبتری است که همين امر باعث کاهش توان ارساليPSNR  مشاهده ميگردد که تصوير دريافتي دارای،همين توزيع نامتقارن توان ارسالي
.ميگردد
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Abstract: Nowadays, transmitting of data through MIMO (Multi Input–Multi Output) systems is a common way for doing this kind
of transmission. Some features of these systems like high data rate and more reliable connection are caused to use those for image
transmission. In this paper, we use V-BLAST in MIMO system for transmitting of image with 2 suggestion algorithms. At first
algorithm transmission power of data are distributed based on their importance. In second algorithm after transmitting some data, we
are labeling channel based on pilot data. Then for remaining data we are allocating power transmission based on channel statue.
Eventually, asymmetric transmitting power causes to increase PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) of received image and decreases
power transmission.
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 -1مقدمه
امروزه ارسال و دريافت دادهها آن قددر اهميدت پيددا کدرده کده بدرای
دريافت داده های عاری از خطا تمهيداتي بسياری انديشيده شده اسدت.
داده ها در فرايند ارسال دچار تغييرات مختلفي ميشوند که منشأ آنها
معموالً کانال است .برای مقابله با تهديدات موجود در کانال راهکارهايي
در نظر گرفته شده است که استفاده از چندد آندتن از طدرفين يکدي از
آنها است .ورود سيستمهای چند ورودی-چند خروجي ( 1)MIMOبده
حوزه ارسال اطالعات در مخابرات بيسيم باعث از بين رفدتن برخدي از
دغدغهها مانند نياز به نرخ ارسال اطالعات باال ،ارسال قابل اطمينانتر و
کارايي طيفي 2بيشتر در اين حوزه شد .با توجده بده همدين کاربردهدا،
تحقيقات و توسعه های فراواني در سيستمهدای  MIMOرخ داده اسدت
که از ارسال در حالت مالتي پلکسدينگ فادايي ( 3)SMتدا چنددگانگي
فاايي ( 4)SDادامه دارد .در مورد اوّل سمبلهدا بده صدورت اليدهاليده
ارسال مي شوند که برای اوّلين بار توسط فوچيني در [ ]1پيشنهاد شدد
و در ادامه به ارسال  5BLASTموسوم گشت و مورد دوم هم به صدورت
کدينگ فاا – زمان ( 6)STCدر آمد که توسط تارخ پيشنهاد شد ،البته
اين بخش خود دارای دو شاخه اصلي است که به کدهای فادا  -زمدان
بلوکي ( 7)STBCدر [ ]2و کدهای فادا  -زمدان تدرليس ( 8)STTCدر
[ ]3معروفند.
اما با تمام اين راه کارها پيشنهادات ديگری هم برای ارسال هر چده
سالمتر دادهها ارائه شده است که توجه به نوع دادههدا و فدراهم کدردن
بستری مناسب برای ارسال هر چه سالمتر آن ندوع داده از آن روشهدا
است .برای نمونه حجم باالی اطالعاتي مانند تصوير از طرفي و نياز بده
صحتِ هر چه بيشتر تصوير در گيرندده از طدرد ديگدر و بدا توجده بده
ويژگيهای شاخص سيستمهای  MIMOکه پيشتر ذکر شد ،مدا را بده
اينسو سوق ميدهدد کده از سيسدتمهدای  MIMOدر ارسدال تصداوير
استفاده کنيم .به همين ترتيب برای داده تصوير و ارسدال آن از همدين
طريق الگوريتم هايي پيشدنهاد شدده اسدت .از آن جملده مديتدوان بده
تحقيقات سانگ در [ ]4يا جي سانگ در [ ]5اشاره کرد.
برای حالت  BLASTمعموالً کدينگ خاصي بر روی سمبلها انجام
نمي شود ،ارسال دارای نرخ خطای بيشتری است ولي دارای نرخ ارسال
باالتر و پيچيدگي کمتر ،مخصوصاً در گيرنده است .بنابراين معموالً از
روشهای جانبي برای کاهش نرخ خطا استفاده ميشود که از آن جمله
ميتوان به استفاده از تخصيص توان غيرمتقارن اشاره کرد که برای
نمونه ميتوان به کار ديپا در [ ]6و سابير در [ ]7اشاره کرد .کائو در
[ ] 8با استفاده از تبديل ويولت و تجزيه ضرايب و ترکيب دوباره آنها
به پاکتبندی و ارسال ضرايب ميپردازد .او همچنين در [ ]9از کدينگ
توأم منبع و کانال برای ارسال تصوير استفاده ميکند .در الگوريتم او
حالتِ کانال از گيرنده به فرستنده باز ميگردد و با توجه به آن ،دادهها
از کانالهای با  SNRمتفاوت ارسال ميشوند .وانگ در [ ]11با استفاده
از همبستگي بين بلوکهای همسايه يک تصوير که بيشترين يکنواختي
را با آن بلوک دارد ،تصوير را جبرانسازی ميکند .انهاری در [ ]11يک
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روش چشمپوشي از خطای مقاوم برای ارسال تصاوير  9 JPEGدر شبکه
بي سيم پُرخطا پيشنهاد کرده است .او از اختفای داده 10برای بازيابي
سيگنال تصوير دريافتي از دست رفته استفاده ميکند .در شبکههای
مبتني بر پاکت ،انباشتگي 11شبکه باعث از دست رفتن پاکت ميشود.
دبرونر در [ ]12عوامل مقاومت در مقابل خطا را بررسي ميکند و به
وسيله آن ارسال تصوير را بهبود ميبخشد.
در اين مقاله با بررسي الگوريتم رايج ارسال تصوير و آسيبشناسي
آن به پيشنهاد دو الگوريتم ارسال تصوير ميپردازيم که به مديريت
تخصيص توان ارسالي ميپردازد و به دادههای بااهميتتر توان بيشتری
اختصاص ميدهد تا سالمت ارسال و دريافت آنها را تامين کند .در
اين الگوريتمها ،به دادههای تصوير پس از کدينگ منبع  ،JPEGتوان
مختلف اختصاص ميدهد و از طريق سيستم  MIMOبا استفاده از V-
 12BLAST/ZFآنها را ارسال و دريافت ميکند و اطالعات در گيرنده
بازيابي ميشوند .در ادامه اين مقاله در بخش  2به معرفي مدل سيستم
مي پردازيم که در آن به توضيح در مورد مخابرات  ،MIMOکدينگ V-
 BLASTو روش آشکارسازی  ZFپرداخته ميشود .در بخش  3به
معرفي و توصيف دو روش پيشنهادی تخصيص توان نامتقارن به
دادههای مختلف تصوير پرداخته شده است و در بخش  4به بررسي
نتايج شبيهسازی ميپردازيم و در بخش  5نتيجهگيری ميکنيم و
پيشنهاداتي برای ادامه کار خواهيم داد.
 BLAST -2در مخابرات MIMO

يکي از مشکالت تمام کانالهای بيسيم ،وجود محوشدگي 13در آن
کانالها است .اين محوشدگي گاهي آنقدر باعث تاعيف سيگنال
مي شود که ممکن است در گيرنده چيزی از سيگنال نرسد يا اگر
ميرسد دچار تغييرات بنياديني شده باشد .يک راهحل برای مواجهه با
چنين مشکلي ،استفاده از چندگانگي 14است .به اين معنا که سيگنال
مورد نظر را از طُرُق مختلف به سمت گيرنده ارسال کند تا باألخره يکي
از آنها سالم به گيرنده برسد (شکل  .)1اين روش دارای انواع مختلفي
از جمله چندگانگي زماني ،مکاني ،فرکانسي يا ترکيبي از اينها است.
پس کانال بيسيمي که از محيط پُرتراکم 15شهری ميگذرد ،اگر به
صورت مناسب از خاصيت چندمسيره 16آن استفاده شود ،دارای
ظرفيتهای متعددی است .برای استفاده از همين ظرفيتها ،مخابرات
 MIMOبه وجود آمد .در مخابرات  MIMOبا  Nآنتن فرستنده و M
آنتن گيرنده ارتباط سيگنال ارسالي و دريافتي به صورت رابطه زير
است.
()1
r  Hs  n
T
در اين رابطه  s   s1 ... sN سيگنالِ ارسالي با ابعاد ( ،) N  1
T
 n   n1 ... nM نويز گوسي سفيد جمعشونده ()AWGN

17

در

سيستم به صورت بردار (  ) M 1و  r   r1 ... rM هم سيگنال
دريافتي در گيرنده به صورت بردار (  ) M×1است و  Hماتريس
(  ) M  Nکانال به صورت رابطه ( )2است.
T
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سمبلها ارسال ميشود که از هر آنتن يک سمبل منتقل ميگردد.
نحوه ارسال يک اليه به صورت ارسال هر سمبل از يک آنتن در شکل
( )3مشاهده ميشود [.]15
 -2-2آشکارسازهای ZF

شکل  :1ارسال از طريق  MIMOدر کانال بيسيم []13

برای استفاده مناسبتر از مخابرات  MIMOمعموالً قبل از ارسال
سمبلها بر روی آن اَعمالي مانند کدينگ فاا  -زمان صورت ميگيرد
18
که همانطور که ذکر شد دارای سه دسته  STTC ،STBCو LSTC
است .در اينجا ما از  LSTCيا  BLASTاستفاده ميکنيم که در ادامه
به صورت اِجمالي به توصيف آن ميپردازيم [.]13
19
 BLASTدارای سه زيرمجموعه  V-BLAST ، D-BLASTو
 Turbo-BLASTاست که هر يک ميتوانند با نحوه ديکدينگ خاصي
مانند  21MMSE ،20MLو  ZFترکيب شوند و روشي برای ارسال و
دريافت و بازيابي سمبلها توليد کنند .هر يک از اين حاالت ساختار
خاص خود را دارد و همچنين در تعداد ارسال هر سمبل در يک يا
بيشتر بازه زماني و پيچيدگي با هم متفاوت هستند که در []14
مشاهده ميشود.

از ميان آشکارسازها در روش  ،MLبا افزايش اندازه منظومه سيگنال،
پيچيدگي آن به صورت نمايي افزايش مييابد و روش آشکارسازی
 MMSEهم نيازمند آن است که در سمت گيرنده از مقدار  SNRباخبر
باشيم که معموالً اينچنين نيست و مقدار  SNRبايد تخمين زده شود.
برای تخمين مقدار  SNRهم نياز به قبول افزايش پيچيدگي ،زمان و
هزينه است که همين مشکالت اين دو روش آشکارسازی را نسبت به
روش  ZFدر اولويت های بعدی قرار ميدهد .بنابراين در اينجا ترجيح
ميدهيم که از آشکارساز  ZFاستفاده کنيم .اين حالت شبيه فيلتر
خطي عمل ميکند و رشتههای داده را جدا ميکند و هر رشته را
جداگانه ديکد ميکند .رابطه تخمين سمبل اين حالت را ميتوان به
صورت ( )3بيان کرد.

شکل  :2نحوه ارسال چهار اليه ، A =  A1 A2 A3 A4 T
 C = C1 C2 C3 C4 T ، B =  B1 B2 B3 B4 Tو

V-BLAST -1-2

اين حالت ،ساده شده  D-BLASTاست که در آن سعي شده از
پيچيدگي محاسباتي کاسته شود .اگر در  D-BLASTيک سمبل هم از
فااهای متفاوت و هم در زمانهای متعدد ارسال ميشد اما در V-
 BLASTفقط در يک زمان و از مکانهای مختلف ،ارسال سمبل
صورت ميگيرد .در  V-BLASTنسبت به  D-BLASTاز چندگانگي
زماني صردنظر ميشود بنابراين چنين تفاوتي باعث کاهش پيچيدگي
ميشود که همين مسأله هزينه و زمان را کاهش ميدهد .يکي از
اهداد ارسال تصوير ميتواند دستيابي به گام بعدی يعني ارسال ويدئو
باشد که در اين حالت تعداد تصاوير و پيرو آن حجم اطالعات بسيار
افزايش مييابد .با توجه به اين افزايش حجم اطالعات و ارسال آنان،
پس انتخاب روشهايي که زمان پردازش کمتری را نياز دارند در
اولويت است .از ميان دو روش  V-BLASTو  Turbo-BLASTهم با
توجه به آنکه  V-BLASTنسبت به  Turbo-BLASTيک عمليات
زمان واقعي 22است و همچنين پيچيدگي کمتری دارد ،ترجيح ميدهيم
از  V-BLASTاستفاده کنيم.
در اين حالت همانگونه که در شکل ( )2مشاهده ميشود ،يک
رشته را به چندين اليه تقسيم ميکند و در هر زمان يک اليه از
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 D =  D1 D2 D3 D4 Tاز

طريق V-BLAST

شکل  :2نحوه ارسال و دريافت سمبلهای يک اليه
 A =  A1 A2 A3 A4 Tدر ]15[ V-BLAST
1
s   H H H  H H   r



()3

در اين رابطه  H Hهرميشن ماتريس  Hاست .اين آشکارساز به
معکوس ماتريس کانال نيازمند است پس فرض است که H
معکوسپذير باشد [.]16

 -3روشهای پيشنهادی
خروجي کدينگ منبع  JPEGاِعمالي به تصاوير ،يک ماتريس خاص با
ويژگيهايي است که در ادامه ميآيد .اوّلين درايه ماتريس حاصل دارای
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کدينگ کانال

جابهجايي

کدينگ منبع

داده تصوير

بخش اوّل بلوکبندی

تخصيص توان بيشتر برای ارسال اين بخش

مجموعه سمبلهای 1

بخش دوم بلوکبندی

تخصيص توان کمتر برای ارسال اين بخش

مجموعه سمبلهای 2

شکل  :4بلوک دياگرام پيشنهادی اوّل

مهمترين مقدار است که مقدار  dcناميده ميشود .درايههای نزديک به
گوشه سمت راست دارای مهمترين و همچنين بزرگترين مقادير
هستند .بنابر ويژگيهای ذکر شده که ناشي از اِعمال کدينگ منبع
 JPEGبر روی تصوير است ،ميتوانيم در اينجا به جداسازی دادههای
بااهميت بپردازيم و روشي نامتقارن را برای ارسال دادههای تصوير،
بااولويتهای مختلف ،طراحي کنيم و به ارسال تصوير از طريق سيستم
 ،MIMOبپردازيم که برای اينکار دو روش پيشنهاد شده است که در
ادامه به معرفي هر يک از اين روشها ميپردازيم.
 -1-3روش اوّل :تخصيصِ توانِ ارساليِ بيشتر برای دادههایِ مهمتر
در اين روش با توجه به شکل ( )4ابتدا دادههای تصوير بر اساس
کدينگ منبع به رشته تبديل ميشود و سپس به آن رشته ،کدينگِ
کانال ،جابهجايي 23و مدوالسيون اِعمال ميشود .حال رشته موجود با
توجه به اهميت دادههايش به دو بخش دادههای بااهميتتر و
کماهميتتر تبديل ميشوند .سپس هر رشته به بلوکهای 2 mL
تقسيم ميشود که  2تعداد آنتنهای فرستنده m ،تعداد بيت بر
سمبل (در  2 ،4-QAMاست) و  Lهم تعداد سمبلهايي است که
برای ارسال آنها کانال ثابت ميماند .هر سطر بلوکِ موجود که از يک
آنتنِ فرستنده ارسال ميشود را يک بخش ميناميم .قبل از ارسال
بلوک با دو آنتن فرستنده ،به آن بخشي که دادههای مهمتر دارد ،توان
ارسالي بيشتر و به ديگری توان کمتری تخصيص ميدهيم .به گونهای
که جمع دو توان برابر توان کل شود.
همانگونه که در رابطه ( )1آمد ،اثر يک کانال روی يک سيگنال
ارسالي متشکل از محوشدگي و نويز است که ماتريس  Hاثرات ناشي
از محوشدگي کانال و بردار  nاثر نويز روی سيگنال را نشان ميدهد.
برای کاهش اين اثرات به سيگنالِ ارسالي توان اختصاص داده ميشود
که به صورت ماتريس  Pاست که به اندازههای مختلف به هر سيگنال
توان اختصاص ميدهد .طبيعتاً هر سيگنال که ميخواهد از کانالي با
قدرت تخريب بيشتر عبور کند ،نيازمند توان ارسالي بيشتری است.
()4

1
 PHs   n
N

r

در اين رابطه  ، sبردار (  ) 1×Nسمبلهای ارسالي است که دادهها
در آن از بااهميتترين به کماهميتترين چيده شدهاند و  rيک بردار

Serial no. XX

(  ) M×1در گيرنده است و  Pماتريس قطری (  ،) M×Mتخصي ِ
ص
توان است که در سيگنالهايي که دچار محوشدگي شدهاند ( ،) Hs
ضرب ميشود .هر درايه اين ماتريس بر اساس تقسيم کل توان ارسالي
(  ) بر يک ضريب خاص بدست ميآيد .اين ضرايب به گونهای هستند
که مجموع تمام درايههای ماتريس  Hبرابر کل توان ارسالي ميشود.




 aM 
0

()5

0
0

  a1

P

 0

در اين رابطه  a1  a2   aMاست و طبق آن به هر بخش،
ضريبي از توان اختصاص داده ميشود.
حال اگر فرض کنيم  ، M  N  2با توجه به آنکه دو آنتن
فرستنده داريم بنابراين دو بخش ،هرکدام ضريب تواني به صورت  a1و
 a2ميپذيرند ،که نحوه به دست آمدن آنها در الگوريتم زير بيان شده
است .همانطور که بيان شد ،توان کل را با  نشان ميدهيم و  kنيز
نشانگر بخشي از بلوک است که ميتواند  1يا  2باشد .الگوريتم
تخصيص توان ،به صورت زير تعريف ميشود:
 مقداردهي اوّليه:()6
P  0
 پيدا کردن بخش مهمتر :در فرايند کدينگ منبع به دادههاتبديل  DCTاِعمال ميشود که پس از اين عمل در ماتريس حاصل،
اوّلين درايه حُکم مهمترين داده را دارد که به داده  dcموسوم است و
به همين منوال درايههای نزديک به گوشه باالی سمت راست ماتريس
نسبت به بقيه از اهميت بيشتری برخوردار هستند و دارای مقادير
بيشتری نسبت به مابقي هستند .بنابراين ميتوان اين درايهها را به
عنوان دادههای مهمتر در نظر گرفت .حال برای ارسال دو بخش موجود
در بلوک اگر مجموع بخش باينری اوّل از دومي بيشتر بود ،ضريب m
را برابر  7قرار ميدهيم و اگر مجموع بخش باينری دوم بيشتر بود،
ضريب  mرا برابر  3و در غير اينصورت اگر هر دو برابر باشند m ،را
 5قرار ميدهيم.
 تخصيص توان به هر بخش :حال برای تمام بخشها به ترتيب،طبق روابط زير ،ضريب توان اختصاص ميدهيم.
()7
()8

x(k )   0.1. m .     P 

P  P  x  k  ; m  10
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افزودن داده آزمايش

مدوالسيون

شماره پياپي XX

جابهجايي

تقسيم سمبلها به دو بخش :پُراهميت و
کماهميت

کدينگ کانال

داده تصوير

کدينگ منبع

تخصيص توان ارسالي به رشتهها بر اساس
روابط بيان شده

بلوکبندی رشتهها

حالتِ کانال

مجموعه
سمبلها

تشخيص شرايط کانل بر اساس دادههای
آزمايش در گيرنده

شکل  :5بلوک دياگرام پيشنهادی دوم


ak   1

x
k





()9

در اين حالت با توجه به رابطه ( )7برای بخش اوّل ضريب توان
اختصاص ميدهيم ،سپس آن مقدار را طبق رابطه ( )8در يک متغير
قرار ميدهيم و با رابطه ( )9ضريب مورد نظر را به دست ميآوريم .در
ادامه برای بخش بعد نيز به همين منوال ادامه ميدهيم با اين تفاوت
که   Pديگر در رابطه ( )7صفر نيست ، a1  a2 .بدين معناست که
سيگنال ارسالي اوّل قویتر است و برعکس.
حال ارسال را برای دو سمبل که  s1مربوط به اطالعات مهمتر و
 s2برای اطالعات کماهميتتر است را اينگونه بيان ميکنيم که:
()11

h2   s1    n1 

h4   s2    n2 


 r1 
1    a1

r  
N   0
 2

  h1

 a2   h3
0

با به کارگيری آشکارساز  ،ZFسمبلهای دريافتي در گيرنده به
صورت زير بازيابي ميشوند:
H

()11
()12
()13
()14
()15
()16

h2 
h4 

1

h2    h1

h4    h3


H

h2   h1
h4   h3



2

 h
G  H   1
  h3




k1  arg min  G1  j
j

wk1   G1 k

1

 r

1

yk1  w

T
k1

 

 Q yk1

s k1

r2  r1  s k1 hk1

در رابطه ( )12کانالي که خطای کمتری ايجاد ميکند و متعاقب ًا
سمبلي که دچار خطای کمتری شده است مشخص ميشود که اين امر
با محاسبه نُرم ماتريس جديد  Gکه به نوعي نمايشي از ماتريس کانال
 Hاست ،انجام ميشود.
اين مقدار برای هر کانال که کمترين مقدار را داشته باشد ،آن
کانال دارای خطای کمتری است .با در نظر گرفتن سطر مشخص شده
 G1در رابطه ( ،)13با استفاده از روابط ( 14و  )15سمبل دريافتي اوّل
بازيابي ميشود .در اين دو رابطه ابتدا مقدار سمبل دريافتي تخمين
زده ميشود و سپس تابع  Qمقدار بدست آمده تخميني را به
نزديکترين مقدار در منظومه تبديل ميکند .حال با توجه به رابطه

Serial no. XX

( )16فقط مقدار مشخص نشده ارسالي را باقي ميگذاريم (در واقع
بهروز ميشود) ،در اين رابطه  hمقادير ستون  k1اُم ماتريس  Hاست.
در ادامه پس از تغيير ماتريس کانال به صورت رابطه ( )17که تمام
ستونها تا ستوني که سمبلاش مشخص شده را صفر ميکند (که در
اينجا يک ستون است) ،به بازيابي سمبل بعدی ميپردازيم:

G2  H k
()17
r

k1

()18



1

2



k2  arg min  G2  j
j

()19

2

wk2   G2 k

 r

()21

2

yk2  w

T
k2

()21
 
با آشکار شدن سمبل دوم ،بردار سمبلهای آشکار شده به صورت
رابطه ( )22در ميآيد:
 Q yk2

()22

T

s k2 


s k2

s k   s k1


برای اطالعات بيشتر از نحوه بازيابي  ZFميتوان به مرجع []17
مراجعه کرد.
 -2-3روش دوم :تخصيصِ توانِ ارساليِ بر اساسِ حالتِ کانال
در اين روش ابتدا دادههای تصوير ،کدينگ منبع ميشوند و پس از
اِعمال کدينگ کانال ،جابهجايي و مدوالسيون ،دادهها به تعدادی بلوک
تقسيم مي شود و هر بلوک دارای تعدادی بخش است .به هر بخشِ
بلوک قبل از ارسال ،تعدادی داده يک به عنوان داده آزمايش 24اضافه
مي شوند که در گيرنده برای تشخيص حالت هر کانال و تخصيص توان
برای ارسال بخشهای بعدی استفاده ميشوند .برای بار اوّل قسمتي از
دادهها ارسال ميشود و با توجه به دادههای آزمايش حالت هر کانال را
ميسنجيم ،در ادامه برای ارسال بلوکهای بعدی با توجه به حالت هر
کانال ،با فرمولي مشخص ،به هر بخش بلوک ،توان اختصاص داده
ميشود (شکل  .)5در اينجا نيز همان رابطه ( )4در ارسال اطالعات و
اثر کانال برقرار است .اما در اينجا ماتريس  Pو نحوه به دست آمدن
آن متفاوت است .البته  Pهمچنان يک ماتريس قطری (  ) M  Mبه
صورت رابطه ( )23است که در آن  x  M    x 1است.
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x  M  

()23

شماره پياپي XX
 x 1 0

P
 0
0


اين حالت برای دو تعداد آنتن  M  N  2 ،4برقرار است.
برای حالت  2آنتن فرستنده و گيرنده ،اگر  s1مربوط به اطالعات
مهمتر و  s2برای اطالعات کماهميتتر باشد ،اثرات کانال را ميتوان
اينگونه بيان کرد که:
()24

h2   s1    n1 

h4   s2    n2 

0   h1
 r1 
1   x 1
 

r  
x  2    h3
N  0
 2

با توجه به آنکه دو آنتن فرستنده داريم ،دادهها هم به دو بخش
تقسيم ميشود که يک بلوک را تشکيل ميدهند .بلوکي به اندازه
 2 mLکه  2تعداد آنتنهای فرستنده m ،تعداد بيت بر سمبل (در
 2 ،4-QAMاست) و  Lبرابر با تعداد سمبلهايي است که در حين
ارسال آن کانال ثابت ميماند .در واقع در هر سطر بلوک يک بخش
است که از طريق يکي از آنتنها ارسال ميشود .در انتهای هر بخش،
 16داده آزمايشِ يک قرار ميگيرد که در گيرنده با توجه به آن دادهها،
حالتِ کانال را ميسنجيم.
برای حالت  4آنتن فرستنده و گيرنده ،اگر  s2 ، s3 ، s4و  s1به
ترتيب از طريق کانالهای بيشتر مخرب ارسال شوند:

()25

 x 1
0
0
0 
 r1 


r 
0
x
2
0
0
 

 2   1 (
 r3 
0
x  3
0 
N  0


 
0
0
x  4  
 0
 r4 
 h1 h2 h3 h4   s1   n1 
h h h
h8   s2   n2 
6
7
 5

)
 h9 h10 h11 h12   s3   n3 

   
 h13 h14 h15 h16   s4   n4 

با توجه به آنکه چهار آنتن فرستنده داريم ،دادهها هم به چهار
بخش تقسيم ميشوند و در واقع يک بلوک  4 mLتشکيل ميدهيم.
در انتهای هر سطر بلوک 8 ،بيت داده آزمايشِ يک قرار ميگيرد که در
گيرنده با توجه به آن دادهها ،حالتِ کانال سنجيده ميشود .اين کار با
برچسبگذاری دوباره به هر کانال و سپس تخصيص توان بر اساس
برچسبها صورت ميگيرد.
همانطور که اشاره شد ،اينجا نيز مقدار کل توان ارسالي را با 
نشان ميدهيم و  kنيز نشانگر شماره بخش موجود در بلوک است که
ميتواند  3 ،2 ،1يا  4باشد .حال ميتوان الگوريتم تخصيص توان را ،به
صورت زير تعريف کرد:
 برچسبگذاری بخشها بر اساس تعداد خطايشان در دادههایآزمايش:
در اين دو حالت  2و  4آنتنه ،به ترتيب  16و  8عدد داده آزمايش
 1برای هر سطر بلوک که از يک آنتن ارسال ميشود داريم .دادههای
آزمايش را پس از دريافت يکييکي بررسي ميکنيم ،هر کدام صفر
باشد به اين معناست که داده دچار خطا شده است .حال اگر تعداد
خطای هر يک ،از مقدار ( Nتعداد آنتنهای فرستنده) بيشتر بود ،به

Serial no. XX

آن بخش از داده دريافتي برچسب يک و در غير اينصورت صفر
ميدهيم و در يک متغير مانند  ،labelهمجايگاهِ دادههایِ دريافتي در
بلوک قرار ميدهيم (آستانه  Nبا توجه به مشاهدات در حين اجرای
برنامه انتخاب شده است).
 تخصيص توان به رشتهها:حال با توجه به برچسب بخشها به اختصاص توان برای هر يک از
بخشها ميپردازيم .در اينجا برای دو حالت خاصي که تمام بخشها
دارای برچسب يکساني هستند (همگي صفر يا يک ،که بدان معناست
که تمام بخشها به يک ميزان دچار خطا يا عدم خطا شدهاند) ،توان به
اندازه برابر با رابطه ( )26بين همه بخشها تقسيم ميشود .برای مابقي
حاالت اگر برچسب يک بخش صفر باشد از رابطه ( )27و اگر برچسب
آن بخش يک باشد از رابطه ( )28برای اختصاص توان استفاده
ميکنيم.
xk     N 
()26
()27
()28

x  k   .  N  length   N  1 

x  k      N  length   
1    N  length   N  1  

در اين دو رابطه  ، lengthتعداد بخشهای دريافتي پُرخطا است که بر
اساس برچسب دادههای آزمايش (اگر بيش  Nتغيير در آن حاصل
شده باشد) يعني  ،labelبهدست ميآيد.
در ادامه با به کارگيری ديکدر  ،ZFسمبلهای دريافتي در گيرنده
را بازيابي ميکنيم ،که مانند روابط ( )11تا ( )22است.

 -4شبيهسازی
در اينجا برای درک بهتر الگوريتمهای پيشنهادی به شبيهسازی آنها
در نرمافزار متلب 25مي پردازيم .در اين حالت از چهار تصوير استاندارد
متفاوت ،لنا ( ،)Lenaکمرامن ( ،)Cameramanهاوس ( )Houseو پپرز
( )Peppersدر حوزه سرگرمي استفاده ميکنيم .همچنين برای مشاهده
اثر الگوريتمها در بخشهای ديگر به ترتيب از تصوير استاندارد چست
ايکس ( )Chest Xبرای مسائل پزشکي و تصوير استاندارد ،گلکسي
() )Galaxy (M 101برای مسائل فاايي نيز استفاده ميکنيم .در اينجا
تصاوير استاندارد مورد استفاده ترکيبي از تصاوير مختلف است تا
عملکرد روشهای پيشنهادی را در حاالت مختلف تصوير نشان دهد.
يکي از عللي که از تصاوير مختلف استفاده شده آن است که تصاوير در
حوزههای مختلف دارای محدوده شدت خاصي هستند .برای مثال
تصاوير پزشکي و فاايي استفاده شده با تصاوير سرگرمي مورد استفاده
دارای محدوده شدت بسيار متفاوتي هستند .علت استفاده از تصاوير
مختلف سرگرمي ( 4تصوير اوّل) هم آن است که تصاوير استاندارد
مختلف از لحاظ شلوغي و خلوتي (وجود يا عدم وجود اشيا) و همچنين
مدل اشيای درون تصوير (دارای لبه مستقيم يا منحنيوار) دارای
تفاوت هستند که در انتخاب چهار تصوير مذکور سعي شده است از
تمام حاالت ممکن استفاده شود.
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در اين ارسال از کدينگ منبع  ،JPEGکدينگ کانالِ کانولوشني با
نرخ ارسال نيم ،مدوالسيونِ  4-QAMو با کانال دارای محوشدگي
رايلي ،استفاده ميکنيم.
اثر ارسال در تصاوير تست را با معيار نمودار  PSNRدر مقابل SNR
بررسي ميکنيم که در ارسال تصوير يک معيار جامع است که اثرات را
از ابتدای فرآيند تا انتهای آن بررسي ميکند و به صورت رابطه زير
تعريف ميشود.




()29

 MAX _ INT 2

MSE

10

PSNR  10.log

2

()31

 1  m n
MSE  
   I (i, j )  K (i, j )
 mn  i 1 j 1

در اين روابط  MAX _ INTمقدار ماکزيمم ممکن برای هر پيکسل که
در اينجا  255است I ،تصوير ارسالي K ،تصوير دريافتي m ،و
 nمقدار طول و عرض تصوير هستند.
اوّلين تصوير ارسالي ،لنا است .همانطور که در شکل ( )6مشاهده
ميشود ،در ارسال دو آنتنه ،روش اوّل نسبت به روش مرسوم در
توانهای ارسال پايين تا  24/5دسيبل دارای عملکرد بهتری است که
بيش از  12دسيبل PSNR ،را افزايش ميدهد .اما در توانهای ارسالي
بيشتر از  24/5دسيبل عملکرد نامناسبي دارد .روش دوم پيشنهادی
در تمام توانهای ارسالي نسبت به روش رايج عملکرد بهتری دارد تا
جايي که  PSNRرا نسبت به روش رايج تا  6دسيبل افزايش ميدهد.
اما روش پيشنهادی دوم نسبت به روش پيشنهادی اوّل تا توان 19
دسيبل عملکرد بدتری دارد ولي از آن توان به بعد عملکردش بهتر
ميشود که به صورت ثابت  4دسيبل آن را افزايش ميدهد.
در ارسال  4آنتنه برای تصوير لنا ،همانطور که در شکل ()7
مشاهده ميگردد ،روش دوم که برای حالت  4آنتنه هم طراحي شده
است دارای عملکرد مناسبي است و تا  11دسيبل مقدار  PSNRرا
افزايش ميدهد .برای مقايسه بهتر حالت  2آنتنه برای اين روش رسم
شده است که عملکردی نزديک به حالت  4آنتنه روشِ رايج دارد.

شکل  :6مقايسه  PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير لنا

Serial no. XX

شکل  :7مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير لنا.

تصوير تست استاندارد بعدی کمرامن است .در شکل ( )8مقادير
 PSNRبرای اين تصوير با استفاده از روشهای اوّل ،دوم و رايج مشاهده
ميگردد .همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود ،روش اوّل تا توان
ارسالي  19دسيبل عملکرد بهتری نسبت به روش رايج داد و تا 12
دسيبل PSNR ،را افزايش ميدهد اما پس از آن افت ميکند .در مورد
روش دوم نيز نسبت به روش رايج در تمام توانهای ارسالي عملکرد
مناسبتری دارد و مقدار  PSNRرا تا  5دسيبل افزايش ميدهد ولي
اين روش نسبت به روش اوّل در توانهای پايين ارسالي تا توان 15/5
دسيبل عملکرد نامناسبتری دارد و پس از اين توان است که مقدار
 PSNRرا تقريباً به اندازه  4دسيبل به صورت ثابت افزايش ميدهد
برای حالت  4آنتنه تصوير کمرامن هم شکل ( )9به دست ميآيد.
در اين حالت هم ،الگوريتم پيشنهادی برای حالت  4آنتنه نسبت به
روش رايج تا  11دسيبل بهتر عمل ميکند .در اينجا روشِ رايج ،در
حالت  4آنتنه نسبت به روش پيشنهادی دوم با  2آنتن ،عملکرد
نزديکي دارد.

شکل  :8مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير کمرامن
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تصوير بعدی هاوس است که برای ارسال آن از الگدوريتمهدای الزم
استفاده مديکنديم و نتدايج آن را در شدکلهدای ( 10و  )11مشداهده
م ديکن ديم .در مقايسدده روشِ راي دج بددا روش پيشددنهادی اوّل مشدداهده
ميگردد که تا توان ارسالي  17دسيبل روش پيشنهادی تا  10دسيبل
عملکرد مناسبتری دارد و از آنجا به بعد عملکرد مشابهي دارند .برای
روش پيشنهادی دوم هم نسبت به روش رايج عملکرد مناسبتری دارد
که اين بهبود به صدورت بسديار مشدهودی در تدوانهدای ارسدالي بداال
مشاهده ميگردد ولي مانند دو تصدوير قبلدي روش پيشدنهادی اوّل تدا
توان ارسالي  11دسيبل به مقداری که تا  7دسيبل ميشدود کيفيدت
بهتری نسبت به روش پيشنهادی دوم دارد.
نتيجه حالت چهار آنتنده تصدوير هداوس در شدکل ( )11مشداهده
ميگردد .همان طور که انتظدار مديرود روش پيشدنهادی دوم بدرای 4
آنتنه عملکرد بهتری نسبت به روش رايدج بدا  4آندتن دارد کده تدا 12
دسيبل PSNR ،را افزايش ميدهد و در اين حالدت روش پيشدنهادی
برای حالت  2آنتنه بسيار عملکرد نزديکي نسدبت بده روشِ رايدج بدا 4
آنتن دارد.
تصوير ديگر بررسدي شدده ،پپدرز اسدت .در شدکل ( )13روش اوّل
پيشنهادی در تمام توانهای ارسالي دارای عملکرد بهتری تا حدود 12
دسيبل در  PSNRاست .روش دوم هم عملکدرد مناسدبي نسدبت بده
روش رايج دارد که اين حالدت نيدز تدا  4دسديبدل PSNR ،را بهبدود
ميبخشد .روش دوم پيشنهادی تا توان ارسالي  20دسديبدل عملکدرد
نامناسددبتددری نسددبت بدده روش اوّل پيشددنهادی دارد و پددس از آن
عملکردش تا  1دسيبل بهتر ميشود .برای حالدت  4آنتنده هدم بدرای
تصوير پپرز ،نتايج در شدکل ( )13مشداهده مديگدردد .عملکدرد روش
پيشنهادی دوم نسبت به روش رايج PSNR ،را تا  10دسيبل افزايش
ميدهد .روش دوم پيشنهادی با  2آنتن هم نسبت به روش رايدج بدا 4
آنتن ،عملکرد تقريباً مشابهي دارند.

شکل  :9مقايسه  PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير کمرامن
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شکل  :11مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير هاوس

نتايج الگوريتمهای پيشنهادی برای تصوير چست ايکس در
شکلهای ( 14و  )15مشاهده ميگردند .در حالت دو آنتنه روش
پيشنهادی اوّل در تمام توانهای ارسالي ،عملکرد بهتری تا  12دسيبل
در  PSNRنسبت به روشِ رايج دارد .روش دوم پيشنهادی در تمام
توانهای ارسالي نسبت به روشِ رايج ،عملکرد بهتری دارد که اين
عملکرد تا  9دسيبل در  PSNRاست .اما روش دوم پيشنهادی نسبت
به روش پيشنهادی اوّل در توانهای ارسالي پايين عملکرد ضعيفتری
دارد و از توان ارسالي  18/5دسيبل به بعد عملکرد روش دوم بهتر
ميشود که تا  4دسيبل در  PSNRاست .برای حالت  4آنتنه تصوير
چست ايکس هم شکل ( )15نمايانگر نتايج است .در اين حالت نمودار
 PSNRروش پيشنهادی دوم نسبت به روشِ رايج تا  13دسيبل
افزايش ايجاد ميکند و در تمام توانهای ارسالي نتيجه بهتری دارد.
روش پيشنهادی برای دو آنتن نسبت به حالت  4آنتنه رايج هم
عملکرد نزديکي دارد.

شکل  :11مقايسه  PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير هاوس
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شکل  :12مقايسه  PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير پپرز

برای تصوير گلکسي ،در روش اوّل همدانطدور کده در شدکل ()16
ديده ميشود ،عملکرد بهتری نسبت به روش رايج وجود دارد .البتده در
توانهای ارسالي پايينتر عملکرد مناسبتدر اسدت کده  PSNRرا تدا 8
دسيبل افزايش ميدهد ،اما در توانهای ارسالي باالتر ايدن افدزايش در
حد  1/5دسيبل است .روش دوم پيشنهادی هم نسبت بده روش رايدج
عملکرد بهتری دارد که توانهای ارسالي باال اين بهبود تا  7دسيبل در
 PSNRاست .در مقايسه روشهای پيشنهادی اوّل و دوم هدم بايدد بده
اين مسأله اشاره کرد که روش اوّل تا توان ارسالي  14دسديبدل دارای
عملکرد بهتری است ولي بعد از آن عملکرد روش دوم بهتر است.
برای ارسالِ حالدت  4آنتنده روش دوم هدم نتدايج در شدکل ()17
مشاهده ميشود .در اين حالت همانطور که مشاهده ميگردد حالت 2
آنتنه روش پيشنهادی دوم عملکردی نزديک بده حالدت  4آنتنده رايدج
است .در روش دوم پيشنهادی برای حالت  4آنتنه در توانهای ارسالي
پايينتر از  14دسيبل عملکرد بهبود بيشدتری تدا  12دسديبدل پيددا
ميکند ولي پس از ايدن تدوان ارسدالي PSNR ،تدا مقددار  4دسديبدل
افزايش مييابد.
برای ارسالِ حالدت  4آنتنده روش دوم هدم نتدايج در شدکل ()17
مشاهده ميشود .در اين حالت همانطور که مشاهده ميگردد حالت 2
آنتنه روش پيشنهادی دوم عملکردی نزديک بده حالدت  4آنتنده رايدج
است .در روش دوم پيشنهادی برای حالت  4آنتنه در توانهای ارسالي
پايينتر از  14دسيبل عملکرد بهبود بيشدتری تدا  12دسديبدل پيددا
ميکند ولي پس از ايدن تدوان ارسدالي PSNR ،تدا مقددار  4دسديبدل
افزايش مييابد.
اما آنچه تقريباً در تمام تصاوير مشاهده شد ،آن بود که روش اوّل
در توانهای پايين ارسالي نسبت به روشِ رايج عملکرد بهتری دارد ،اما
پس از آن کيفيتش افت ميکند .به نظر ميرسد علت اين افت ،کيفيت
اختصاصِ توان غيرهوشمند باشد که در توانهای ارسالي باال به علت
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شکل  :13مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير پپرز

شکل  :14مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير چست ايکس

شکل  :15مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير چست ايکس
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شکل  :16مقايسه  PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
اوّل و دوم در حالت  2آنتنه برای تصوير گلکسي

توان باالترِ اختصاصي به کل بخشها ،تغييرات کانال تأثير چنداني بر
روی قسمتهای مختلف نميگذارد و بنابراين رويهمرفته  PSNRنسبت
به حالت رايج تفاوت خاصي پيدا نميکند.
روش دوم هم نسبت به روش اوّل در توانهای پايين کيفيت
نامناسبتری دارد .که علت اين مسأله را ميتوان اينگونه بيان کرد که
در روش دوم پيشنهادی در توانهای ارسالي پايين تغييرات کانال
بيشتر از آن است که توان تخصيصي (هر چند بيشتر) به يک بخش به
آساني نميتواند به آن غلبه کند ولي روش اوّل به دادههای مهمتر ،توان
بيشتری تخصيص ميدهد که شرايط نامناسب کانال هم آن را
نميتواند دچار مشکل کند.
حال به مقايسه روشهای پيشنهادی و روشهای پيشنهاد شده
توسط ديپا در [ ]6و سابير در [ ]7به صورت نمودار نرخ خطای بيت
( )BERدر مقابل  SNRميپردازيم که در شکل ( )18مشاهده ميشود.
همانگونه که در شکل مشاهده ميشود ميزان نرخ خطای
روشهای پيشنهادی نسبت به روش سابير بهبود خوبي دارند و روش
پيشنهادی اوّل و دوم برای حالت دو آنتنه هم عملکردی نزديک به
روش پيشنهادی ديپا دارند ،در حالي که روش پيشنهادی دوم برای
حالت چهار آنتنه نسبت به روش پيشنهادی ديپا هم عملکرد
مناسبتری دارد.
روشهای نامبرده پس از ارسال تصاوير دارای نتايج تصويری
هستند که در شکلهای ( 21و  )19مشاهده ميگردند .شکل ()19
مربوط به نتايج روش اوّل پيشنهادی و روش دوم هم نتايج آن در شکل
( )21مشاهده ميشود .شکل ( )19از قسمت (الف) تا (ج) تصاوير
واقعي پيش از ارسال هستند .در اين شکل تصاوير بخشهای (چ) تا (ر)
ناشي از ارسالِ رايج با دو آنتن هستند و قسمتهای (ز) تا (ض) مربوط
به ارسال از طريق دو آنتن با روش پيشنهادی اوّل در توان ارسالي 14
دسيبل است .همانطور که مشاهده ميشود ،تصاوير ارسالي از طريق
روش پيشنهادی اوّل نسبت به روش رايج دارای کيفيت بصری بهتری
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شکل  :17مقايسه PSNRهای مختلف برای روش رايج و روشهای پيشنهادی
دوم در حالت  4آنتنه برای تصوير گلکسي

شکل  :18مقايسه BERهای مختلف برای روشهای پيشنهادی اوّل و دوم با
روشهای پيشنهادی توسط ديپا و سابير

هستند که البته برای تصوير هاوس کيفيت را افزايش چنداني نميدهد
که در شکل ( )11هم اين مسأله مشاهده شده بود.
در شکل ( )21به مقايسه نتايج روش پيشنهادی دوم در توان 14
دسيبل ميپردازيم .در اين شکل قسمتهای (الف) تا (ج) مربوط به
ارسال از طريق ارسال بدون وزندهي کانال با دو آنتن فرستنده و
گيرنده است و قسمتهای (چ) تا (ر) هم مربوط به ارسال دوآنتنه و
وزندهي کانال يا روش پيشنهادی دوم است .قسمتهای (ز) تا (ض)
هم مربوط به ارسال  4آنتنه بدون وزندهي کانال است و قسمتهای
(ط) تا (ق) هم مربوط به ارسال از طريق  4آنتن فرستنده و  4آنتن
گيرنده با وزندهي کانال از طريق روش پيشنهادی دوم است.
همانگونه که در شکل مشاهده ميشود ،روش پيشنهادی کيفيت
تصاوير را بهبود ميبخشد .در اين شکل همانطور که ديده ميشود،
تصاوير ارسالي با روش پيشنهادی دوم با  2آنتن نتيجهای نزديک به

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. XX, no. XX

XX شماره پياپي

XX  شماره،XX  جلد،مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز

مراجع
[1] G. J. Foschini, “Layered space-time architecture for wireless

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]
[10]
[11]

[12]

[13]
[14]
[15]

[16]

[17]

communication in a fading environment when using multielement antennas,” Bell Laboratories Technical Journal, vol. 1,
no. 2, pp. 41-59, 1996.
V. Tarokh, H. Jafarkhani, and A. R. Calderbank, “Space-time
block coding for wireless communications: Performance results,”
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 17, no.
3, pp. 451-460, 1999.
V. Tarokh, N. Seshdari, and A. R. Calderbank, “Space-time
codes for high data rate wireless communication: Performance
criterion and code construction,” IEEE Transactions on
Information Theory, vol. 44, no. 2, pp. 744-765, 1999.
D. Song, and C. W. Chen, “Robust image transmission over
MIMO space-time coded wireless systems,” Proceeding of SPIE,
vol. 6250, pp. 1-8, 2006.
J. Song, and K. J. R. Liu, “Robust progressive image
transmission over OFDM systems using space-time block Code,”
IEEE Transactions on Multimedia, vol. 4, no. 3, pp. 394-406,
2002.
R. Deepa, and D. K. Baskaran, “MIMO based efficient JPEG
image transmission and reception by multistage receivers,”
International Journal of Computer Applications, vol. 1, no. 15,
pp. 13-23, 2010.
M. F. Sabir, R. W. Heath, and A. C. Bovik, “Unequal power
allocation for JPEG transmission over MIMO systems,” IEEE
Transactions on Image Processing, vol. 19, no. 2, pp. 410-421,
2010.
L. Cao, and C. W. Chen, “Robust image transmission based on
wavelet tree coding and EREC,” IEEE International Conference
on Image Processing, vol. 3, pp. 222-225, 2001.
L. Cao, “Joint source and channel coding for image transmission
over time varying channels,” IEEE International Conference on
Communication Society, pp. 2660-2664, 2007.
Y. Wang, and Q. F. Zhu, “Signal loss recovery in DCT-based
image and video codecs,” SPIE Visual Communication and
Image Processing, vol. 1605, pp. 667-678, 1991.
A. K. Anhari, and L. Lampe, “Error Concealment for JPEGCoded Image Transmission over Wireless Links,” Canadian
Conference on Electrical and Computer Engineering , IEEE, pp.
472-477, 2009.
V. Debrunner, L. Debrunner, L. Wang, and S. Radhakrishnan,
“Error control and concealment for image transmission,” IEEE
Communications Surveys and Tutorials, vol. 3, no. 1, pp. 2-9,
2000.
L. M. B. Sierra, “Complexite et performance des recepteurs
MIMO,” Ecole Nationale Superieure des Telecommunications
(E.N.S.T.), 2005.
I. Berenguer, and X. Wang, “Space-time coding and signal
processing for MIMO communications,” Journal Computer
Science and Technology, vol. 18, no. 6, pp. 689-702, 2003.
P. Wolniansky, G. Foschini, G. Golden, and R. Valenzuela, “VBLAST: An architecture for realizing very high data rates over
the rich-scattering channel,” Proceeding in International
Symposium on Signals, Systems, and Electronics (ISSSE’98),
pp. 295-300, 1998.
K. Liu, and A. M. Sayeed, “An iterative extension of BLAST
decoding algorithm for layered space-time signals”, IEEE
Transactions on Communications, vol. 53, no. 10, pp. 17541761, 2005.
G. D. Golden, C. J. Foschini, R. A. Valenzuela, P. W.
Wolniansky, “Detection algorithm and initial laboratory results
using V-BLAST space-time communication architecture,”
Electronics Letters, vol. 35, no. 1, 1999.

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. XX, no. XX

 آنتنه با روش پيشنهادی4  آنتنه با روش معمول دارد و حالت4 حالت
. دسيبل دارد14 هم کيفيت کامالً مناسبي در توان ارسالي

 بحث و نتيجهگيری-5
 ارسال تصوير،در مخابرات يکي از شاخههای مهم در ارسال اطالعات
 باعث کيفيت بهترMIMO  ارسال تصوير از طريق سيستمهای.است
-  ارسال در اين سيستم از طريق کدهای فاا.تصاوير دريافتي ميشود
زمان بلوکي دارای کيفيت بهتری نسبت به روشهای ديگر است ولي
 زمان اليهای که در اينجا مورد استفاده قرار-نسبت به روش کد فاا
 بنابراين ارسال از طريق. دارای نرخ ارسال پايينتری است،داديم
 اگرچه دارای نرخ ارسال بهتری است اما کيفيت ارسالBLAST
 نيازمند عملياتهای اضافهتریBLAST  پس روش.نامناسبتری دارد
 که دو روش پيشنهادی در اين.است تا کيفيت آن را بهبود ببخشد
مقاله که توان را به صورت نامتقارن به دادههای ارسالي اختصاص
ميدادند کمک زيادی به افزايش کيفيت دادهها يا تصوير دريافتي
 در نظر گرفتن بخشي از دادهها به عنوان داده مهمتر اين.ميکنند
کمک را به فرايند ارسالِ داده ميکند که اين عمل با محافظت بيشتر از
ِ عملِ محافظت.دادههای بااهميت آنها را از خطر خطا محافظت کند
بيشتر از دادههای بااهميت از طُرُق مختلفي قابل دستيابي است که در
اين مقاله از طريق تخصيص توان ارسالي بيشتر به اين دادهها انجام
 کيفيت ارسال و تصاوير، همان طور که مشاهده شد با اين پيشنهاد.شد
دريافتي بهتر شد که اين بهبود بدون هرگونه افزودن توان بلکه با
. انجام شد،مديريت توان ارسالي موجود
از طرد ديگر همانطور که مشاهده شد روشهای پيشنهادی برای
انواع تصاوير مختلف که دارای مقادير با شدتهای متفاوت و همچنين
. عملکرد مناسبي داشت،دارای اشيای متفاوت هستند
مورد قابل ذکر ديگر آن است که اگرچه الگوريتمهای پيشنهادی و
فرمول های تخصيص توان پيشنهاد شده در اين مقاله تنها برای تصوير
به کار رفت اما از همين الگوريتمها در ارسال ديگر دادهها نيز ميتوان
 با اين تفاوت که روش تشخيص دادههای بااهميت نسبت،استفاده کرد
به بقيه دادهها با آنچه در اين مقاله به آن اشاره شد متفاوت است و
.بايد از روشهای ديگری استفاده کرد
تمام بلوکهای موجود در فرايند ارسال تصوير قابل بررسي است و
دارای اين پتانسيل است که دچار اصالح شود و کل فرايند را به
 اين تغييرات ميتواند از گام اوّل يعني.عملکرد مناسبتری نزديک کند
 از آن جمله.کدينگ منبع تا مرحله آخر يعني بازيابي دادهها انجام شود
ميتوان به استفاده از انواع مدوالسيون و تأثير آنها در ارسال تصاوير
 زمان دادههای بااهميت-پرداخت يا با بکارگيری ديگر کدهای فاا
 حتي ميتوان بر روی بازيابي دادهها و.متفاوت را ارسال کرد
مناسبسازی آن روشها برای بازيابي دادههای تصوير تمرکز کرد تا از
.طريق روشهای يادشده کيفيت تصوير دريافتي را باالتر برد
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