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سانجف اشارده مشاارکتی در

و مو یت مکانی کاربران اولیه بر اساا

 ارکان، هدف اسااسای این مقاله تخمین تو م ساه پارامتر توان:چکیده

 سه روش بازسازی سنجف اشرده زیر م یار نایکوئیست (پیگرد، ضمن بیان اصول سنجف اشرده و مدل سیستم، ابتدا.مخابرات رادیوشناختی است
 سپ با انجام تصمیمگیری نهائی به دو صورت. پیگرد تطبیقی با نمونهبرداری اشرده و آستانه سخت تکراری) شرح داده می شوند،تطبیق مت امد
 الگوریتم بازسااازی پیگرد تطبیق مت امد د ت تخمین باالتری را در، دیده میشااود که از میان این سااه روش بازسااازی،بازسااازی یکپار ه و مجزا
 روش جدیدی مبتنی بر راهکار تصاامیمگیری اکثریت در بازسااازی مجزا پیشاانهاد میشااود که کارایی، عالوه بر این.محیطهای نویزی ارائه میدهد
 دارد و، در کانالهای با نویز و اثر سایهااکنی،باالتری را در تخمین سه پارامتر مد نظر نسبت به روشهای یکپار ه و مجزای مبتنی بر میانگینگیری
.دارای پیچیدگی محاسباتی بهمراتب کمتری نسبت بهروش یکپار ه و در حد روش تصمیمگیری مجزا با میانگینگیری است
. آستانه سخت، پیگرد تطبیقی، بازسازی، سنجف اشرده مشارکتی، مکانیابی رادیوئی، سنجف طیف، مخابرات رادیوشناختی:واژههای کلیدی
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Abstract: The main objective of this paper is to jointly estimate three parameters, power, frequency and location of primary users in
cognitive radio communications based on cooperative compressed sensing. First, in addition to representing the fundamentals of
compressive sensing and system model, three sub-Nyquist reconstruction methods (OMP, CoSaMP and IHT) are described which are
based on compressive sensing. Using integrated and separate reconstructions on final decision-making, it is shown that OMP offers
higher performance with respect to two other ones in noisy channels. Moreover, a new method for separate reconstruction is proposed
which is based on majority decision manner. The new method shows higher performance for estimating three above-mentioned
parameters compared to separate method with averaging and integrated one for noisy channels with shadowing. Furthermore, it is
shown that it needs lower computational complexity compared to integrated decision-making and approximately the same complexity
with respect to separate decision-making with averaging.
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 -1مقدمه
درنتیجه گذار از ارتباطات صوتی به ارتباطات ندرسانهای ،نیاز به نرخ
اطالعات باالتر رو به اازایف است .با توجه به محدودیتهای طیف
ارکانسی در دستر  ،واضح است که طرح ا لی تخصیص ارکان
نمیتواند با نیاز ازاینده دستگاهها و اطالعات مطابقت داشته باشد.
درنتیجه ،روشهای نوآورانه میتواند راههای جدیدی را برای بهرهبرداری
از طیف ارائه دهد ] .[6رادیوشناختی یک اناوری مخابرات بیسیم
هوشمند است که با آگاهی از محیط بیرونیاش و یادگیری آن،
پارامترهای عملیاتیاش را تنظیم میکند تا بتواند در هر زمان و هر مکان
که الزم است ،ارتباط ابل اطمینانی داشته باشد و از طیف در دستر
استفاده بهینه صورت گیرد ] .[8ازاینرو در سیستم رادیو شناختی،
ارستنده بهطور هوشمندانه تشخیص دهد که کدام باندهای ارکانسی در
حال استفاده و کدام باندها خالی هستند و از آنها برای ارسال و دریاات
دادههای خود استفاده کند ،FCC .در استفاده از طیفهای رادیویی ،کاربر
مجوزدار را کاربر اولیه و کاربر بدون مجوز را کاربر ثانویه مینامد ].[9
رادیوشناختی ط ًا باعث اازایف تداخل و پایین آمدن کیفیت
خدمات کاربران اولیه میشود .برخورد کاربران ثانویه و کاربران اولیه باید
به حدا ل ممکن برسد و کاربر ثانویه باید ادر به تشخیص سیگنالهای
ض یف کاربران اولیه باشد .لذا ،سنجف طیف یکی از بخفهای مهم در
مخابرات رادیوشناختی است .در مد رونشانی ،1کاربر ثانویه باید حضور
کاربر اولیه را در طیف دارای مجوز تشخیص دهد و بالااصله از آن خارج
شود .این تکنیک را تحت عنوان سنجف طیف 2میشناسیم ] . [6 ،7در
3
مقابل ،بهشرطی که تداخل کنترلشده باشد ،میتوان در مد زیرنشانی
از کانالهای اشغالشده استفاده مجدد نمود .در این تحقیق ،مد رونشانی
مورد توجه است که نیازمند جستجو برای یااتن کانال ارکانسی خالی
(یا م ادل آن مشخص نمودن کانالهای ارکانسی اشغالشده) است.
طیف باند باریک را میتوان با استفاده از الگوریتمهای سنجف باند
باریک مانند آشکارسازی انرژی ،سنجف بر اسا خاصیت ایستای
دوری ،ایلتر منطبق و روشهای مشارکتی سنجید .برای سنجف
سیگنالهای با پهنای باند بیفتر از پهنای باند همدوسی کانال،
روشهای سنجف طیف باند پهن م رای شده است زیرا الگوریتمهای
سنجف طیف باند باریک مستقیمًا برای باند پهن ابل استفاده نیستند.
بهدلیل عدم دستیابی به نرخ نمونهبرداری باال و پیچیدگی
پیادهسازی ،سیگنالهای دیجیتال با نرخ نمونهبرداری کمتر از
نایکوئیست کسب و پردازش میشوند که روشهای سنجف طیف باند
پهن زیرنایکوئیست نامیده میشوند .دو روش اساسی ،سنجف باند پهن
مبتنی بر سنجف اشرده 4و سنجف باند پهن ندکاناله است ].[1
سنجف اشرده با گراتن نمونههای کمتر نسبت به نرخ نمونهبرداری
نایکوئیست ،بازسازی یک سیگنال پراکنده 5را ممکن میسازد ].[4
برای جلوگیری از تداخل رادیوئی کاربران ثانویه با کاربران اولیه ،عالوه
بر سنجف مناسب طیف ،نیاز به اطالعات مکانی کاربران اولیه است.
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تاکنون ،طرحهای مکانیابی بسیاری مبتنی بر مدل انتشار ارائه شده
است تا یک دستگاه بیسیم را ادر به پیدا کردن مو یت خودش یا
دستگاههای دیگر کند ] .[0مکانیابی کاربر و تخمین پویای مسیر حرکت
کاربر در یک سیستم بیسیم با جمعآوری اطالعاتی که بین کاربر و ند
ایستگاه رد و بدل میشود ،صورت میگیرد .این تخمین میتواند مبتنی
بر الگوی بیز ،با هدف بهدست آوردن تابع گالی احتمال پسین ،باشد.
در بسیاری از مسائل ،در بال هر اندازهگیری جدید نیاز به یک تخمین
جدید است .در این حالت یک ایلتر بازگشتی که اطالعات دریااتی را
بهصورت متوالی و نه یکباره پردازش مینماید ،راهحل مناسبی است و
نیازی به نگهداری مجموعه کامل اندازهگیریها یا پردازش مجدد
دادههای موجود در صورت دریاات اندازهگیری جدید نخواهد بود [.]2
در شبکههای حسگری بیسیم نیز برای مکانیابی حسگرها دو دسته برد
آزاد و بر پایه برد ارائه شده است که بسته بهشرایط جغراایایی و نوع
کاربرد ،کارایی آنها متفاوت است [ .]3ازاینرو ،مکانیابی کاربر نیز
همانند سنجف طیف یکی از ا دامات اساسی در مخابرات بیسیم،
شبکههای حسگری بیسیم و سیستمهای رادیوشناختی است .همچنین
در شبکههای مخابراتی نسل  7و  0مبتنی بر ارتباطات دستگاه به
دستگاه 6داخل باندهای ارکانسی کنونی و باندهای موج میلیمتری،
مکانیابی زمانوا ی از اهمیت بسزایی برخوردار است [.]63
موضوع سنجف اشرده از حدود  73سال پیف مورد توجه محققین
رار گراته و اولین بار در بررسی زلزله سال  6343استفاده شد،
هنگامیکه  Claerboutو  [66] Muirجایگزین خوبی برای راهحلهای
حدا ل مرب ات و  [68] Gluskinو  [69] Kashinنُرمهایی برای ماتری
تصادای ارائه دادند .در اواسط دهه  Santosa ،23و  [67] Symesنُرم
 l 1را برای بازیابی طار ضربه پیشنهاد کردند .در Osher ،Rudin ،6333
و  [60] Fatemiهمه حدا لسازیهای مختلف را در پردازش تصویر
استفاده کردند که بسیار نزدیک به حدا لسازی نُرم  l 1است .ایده
سنجف اشرده در سال  8337جان تازهای یاات ،و تی که Emmanuel
 Terence Tao ،Justin Romberg ،Candesو ]61-86[ David Donoho
نتایج مهمی درباره پایه ریاضی سنجف اشرده ارائه دادند .سنجف
اشرده یک شاخه علمی و تحقیقاتی جالب و در حال رشد است که در
مهندسی برق ،ریاضیات کاربردی ،آمار و کامپیوتر مورد توجه اراوان رار
گراته است و با دستیابی به نتایج با ارزش نظری و عملی آن در سالهای
اخیر ،ار وبی برای سنجف و اشردهسازی تو م را اراهم مینماید .با
بهرهگیری از آن ،میتوان سیگنالهای ندب دی پراکنده (تُنُک) را از
ت دادی محدود اندازهگیری نا ص بهوسیله الگوریتمهای بهینهسازی
بازیابی نمود .با ت داد کمی نمونه نسبت به م یار نایکوئیست ،میتوان
سیگنالهای پراکنده را بازیابی نمود و جمعآوری ،ذخیرهسازی و پردازش
دادههای بزرگ را بهطور د یق انجام داد .ازاینرو ،سنجف اشرده در
جمعآوری دادهها ،اشردهسازی ،کاهف ب د و بهینهسازی ،جایگاه ویژهای
در مخابرات رادیوشناختی و حسگری بیسیم دارد [.]88-87
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در [ ]80الگوریتم جدیدی برای مکانیابی کاربران اولیه در باندهای
ارکانسی مجوزدار شبکههای رادیوشناختی بر مبنای سنجف اشرده
پیشنهاد شده است .در مقایسه با الگوریتمهای مو یتیابی مرکزی ،در
صورت وجود همبستگی بین منبع سیگنال و کاربران ثانویه ،این روش
دارای د ت مو یتیابی باالتری است .ابتدا در هر کاربر ثانویه،
آشکارسازی انرژی برای تشخیص سیگنال منبع صورت گراته ،سپ
همبستگی بین سیگنال منبع و کاربران ثانویه بر اسا سنجف اشرده
بازسازی میشود که ت یینکننده وزنهای مختصات مرکزی هستند.
درنهایت ،یک روش مرکزی وزندار برای ت یین مو یت منبع استفاده
شده است .نتایج شبیهسازی ،خطای کمتر مکانیابی و جذر متوسط مربع
خطای 7کو کتر را نشان میدهد .در تحقیقی که در مرجع [ ]87صورت
گراته ،با استفاده از ایلتر کالمن بهطور تو م طیف اشغالشده توسط
کاربران اولیه و مو یت مکانی آنها بازیابی میشود .همچنین با ایجاد
ت امل مناسب میان ایلتر کالمن و الگوریتم سنجف اشرده طیف پویا،
با توجه به تغییر مکان کاربر و وض یت طیفی ،اطالعات کاربران اولیه
بهروز میشود .در مرجع [ ،]81نیز یک روش جدید مبتنی بر
ااکتورگیری ماتری غیرمنفی 8برای سنجف تو م طیف و مکانیابی
کاربران اولیه در شبکههای رادیوشناختی استفاده شده است .نویسندگان
این مقاله نشان میدهند که این روش نسبت به پراکندگی ناشی از
تداخلکنندهها و تزریق دادههای غلط مقاوم است و بر اسا نتایج
شبیهسازی روش پیشنهادی در این مقاله ،دیده میشود که برای مقادیر
مختلف پراکندگی تداخل کنندهها روشی مؤثر برای دستیابی به خطای
کم مکانیابی است.
در [ ]84یک الگوریتم جدید که بهطور تو م طیف ارکانسی و
مو یت کاربران اولیه را در شبکههای مخابراتی نسل  0تخمین میزند
ارائه شده است .در این تحقیق بهصورت نظری و با توجه به نتایج تجربی
نشان داده شده است که سنجف طیف بهطور موثری وابسته به رهگیری
مو یت کاربران است و لذا الزم است که اطالعات مو یتیابی با حل
مسئله بهینهسازی مبتنی بر مخابرات رادیوشناختی و سنجف اشرده
محقق شود .یکی از ویژگیهای شبکههای نسل  ،0گالی باالی کاربران
است .ازاینرو ،مدیریت تداخل و تخصیص بهینه منابع یک الف اساسی
است که با سنجف طیف مرتفع میشود .در مرجع [ ]82عالوه بر سنجف
ارصتهای طیفی زمانی ،ارصتهای طیفی مکانی نیز مورد توجه رار
گراته است .بهعبارت واضحتر نیاز به سنجف تو م طیف ارکان و
مکانیابی است که در این تحقیق با استفاده از هندسه اتفا ی بررسی
شده است.
در شبکههای رادیوشناختی پیشراته ،عالوه بر آشکارسازی
حفرههای خالی ،کاربران ثانویه نیاز دارند که توان ارسالی و مو یت
کاربران اولیه ا ال را بدانند .در این راستا ،الگوریتمی پیشنهاد شده که
با تلفیق سنجف طیف و آشکارسازی توان و مکان کاربران اولیه ،نسبت
اندازهگیری حسگرهای طیفی بهطور محسوسی کاهف یااته است .دیده
میشود که اگر این نسبت خیلی کو ک باشد ،نتایج د یقی حاصل
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نمیشود زیرا میزان پراکندگی طیفی بهطور پویا در حال تغییر است و
دستیابی به یک نسبت اندازهگیری از پیفت یینشده غیرعملی است .در
این تحقیق روشی مبتنی بر سنجف اشرده بیزی برای بهبود نتایج
بازیابی ارائه شده است که بهطور پویا نسبت اندازهگیری مناسب را ت یین
میکند [ .]83در مراجع [ ]4و [ [93-99با استفاده از ایده سنجف
اشرده ،بهطور تو م مقدار توان رادیویی ،ارکان کاری و مو یت مکانی
کاربران اولیه تخمین زده میشود.
هدف از این تحقیق ،بهبود و ارزیابی عملکرد الگوریتم تخمین تو م
سه پارامتر مقدار توان ارسالی ،مو یت مکانی و محدوده ارکانسی
کاربران اولیه بهروش سنجف اشرده مشارکتی مطابق با مدل سیستم
ارائهشده در مراجع ] ]4و [ [93-99است .بهطور خالصه دستاوردها و
نوآوریهای این تحقیق بهشرح زیر است.
 .1بازسازی اطالعات ارسالی گرههای اندازهگیری (منابع ثانویه) در
مرکز ادغام 9به دو روش یکپار ه و مجزا با میانگینگیری.
.2

در نظر گراتن تلفات مسیر بین گرههای اندازهگیری و مرکز ادغام
عالوه بر تلفات مسیر بین منابع اولیه و منابع ثانویه.

.3

مالحظه اثر سایهااکنی 10کانال عالوه بر نویز و تلفات مسیر.

.4

مقایسه کارایی و پیچیدگی محاسباتی دو روش بازسازی یکپار ه
و مجزا با بهکارگیری سه الگوریتم بازسازی پیگرد تطبیق مت امد
) ،11(OMPپیگرد تطبیقی با نمونهبرداری اشرده ) 12(CoSaMPو
آستانه سخت تکراری ).13(IHT

.5

پیشنهاد روش تصمیمگیری اکثریت 14با هدف کاهف پیچیدگی
محاسباتی و اازایف د ت تخمین.

.6

مقایسه کارایی روش پیشنهادی نسبت به دو روش یکپار ه و مجزا
در محیطهای نویزی و دارای اثر سایهااکنی.

ادامه این مقاله بهصورت زیر تنظیم شده است .بخف  ،8اصول
سنجف اشرده را در دو زیر بخف اصلی مرور میکند و در زیر بخف
مدل بازسازی سیگنال ،سه الگوریتم بازسازی

 CoSaMP ،OMPو IHT

شرح داده میشوند .بخف  ،9به م رای مدل سیستم میپردازد .سپ
در بخف  ،7سنجف طیف (ارکان و توان) و مکانیابی کاربران اولیه
بر اسا سنجف اشرده (در الب یک مسئله سنجف اشرده مشترک)،
تحلیل میشوند .بخف  ،0ادغام اندازهگیریها به دو روش بازسازی
یکپار ه و مجزای مبتنی بر میانگینگیری را شرح میدهد و روش
بازسازی مجزای مبتنی بر تصمیمگیری اکثریت را پیشنهاد میدهد .در
بخف  1ضمن ارائه نتایج شبیهسازی حاالت مختلف ادغام ،کارایی روش
پیشنهادی با دو روش بلی مقایسه میشود .درنهایت ،نتیجهگیری این
تحقیق در بخف  4ارائه میشود.

 -2اصول سنجش فشرده
سنجف اشرده روشی برای کسب و بازسازی سیگنالهای پراکنده یا
ابل اشردهسازی با اندازهگیریهای محدود است .سیگنال پراکنده
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شناسایی رادیوئی کاربران اولیه . . .

x

مشاهده  Θشرط ( )9را داشته باشد ،میتوانیم مسئله بازیابی  xاز  bرا
با استفاده از مسئله کمینهسازی  l 0حل کنیم.

N

سیگنالی است که ت داد کمی عنصر غیرصفر دارد ] .[98اگر
بردار سیگنال پراکنده با  Kعنصر غیرصفر باشد ،میتوان آن را با M
نمونه اندازهگیری (کمتر از نرخ نایکوئیست) )  (M  Kبهطور کامل با
الگوریتمهای خاص بازسازی کرد که )  (M Nاست .سه عنصر اصلی
سنجف اشرده عبارتاند از :ظاهر پراکنده سیگنال ،ماتری مشاهده و
مدل بازسازی که در ادامه شرح داده میشوند.
 -1-2ظاهر پراکنده سیگنال و طراحی ماتریس مشاهده
بسیاری از سیگنالها در پایه خاص ظاهری پراکنده دارند .بردار  xبا
طول  Nروی ماتری پایه  Ψبهصورت رابطه ( )6بیان میشود.
n
x =  zi   Ψ.z
i
i 1

()6

که  z iضرایب حوزه تبدیل  ،بردار پایه و  Ψماتری
i

تبدیل

 N  Nرا نشان میدهد .سیگنال  zبه میزان  Kدر حوزه  Ψپراکنده
است.
ماتری مشاهده ،ماتریسی  M  Nاست که میتواند سیگنال
اصلی  xرا به سیگنال دیگری با اب اد کو کتر تبدیل کند .اگر بردار
اندازهگیری با  bنشان داده شود ،ارآیند اندازهگیری سیگنال را میتوان
با استفاده از ماتری اندازهگیری  Φبهصورت رابطه ( )8ت ریف کرد
].[97
()8

b  Φx  ΦΨz  Θz

ماتری اندازهگیری  Φباید با ماتری پایه  Ψناهمدو باشد.
همدوسی کمتر این دو ماتری منجر به کاهف ت داد اندازهگیریهای
مورد نیاز برای بازیابی کامل سیگنال میشود .این ارمول شامل M
م ادله و  Nمجهول است )  (M Nکه ت داد نامحدودی جواب دارد.
بهمنظور دستیابی به جواب بهینه ،میتوان انواع الگوریتمهای
حدا لسازی را استفاده نمود .با این حال ،سنجف اشرده بیان میدارد
که اگر  xظاهری پراکنده داشته باشد ،با احتمال زیاد بازیابی سیگنال
 xبا ماتری مشاهده  Θممکن خواهد بود ] 4و  [97بهشرط اینکه:
()9

N
))
K

(M  O( K log

در این نامساوی N ،ت داد نمونههای مورد نیاز مطابق با م یار
نایکوئیست M ،ت داد اندازهگیریها و  Kت داد عناصر غیرصفر است.
 -2-2مدل بازسازی
یک الگوریتم بازسازی غیرخطی که نیازمند دانستن یک پایه پراکنده
(بازیابی د یق) یا ابل تراکم (بازیابی تقریبی) در سیگنال است برای
بازسازی سیگنال اصلی استفاده میشود ] .[90هنگامیکه ماتری

Serial no. 82



()7

x  arg min x

0

subject to b  Θz

این مسئله یک مسئله سخت از نوع  NP15است ] [91 ،4که برای حل
آن باید بهجای نُرم  l 0از نُرمهای دیگر ،که در حالت کلی بهصورت رابطه
( )0ت ریف میشوند ،استفاده نمود.
d



l p  . p ( | x i |p )1/ p

()0

i 1

برای حل مسئله کمینهسازی  ، l 0دو روش مبتنی بر نُرمهای مرتبه اول
و دوم پیشنهاد شده است .روش اول با استفاده از الگوریتم پیگیری
اساسی ( ،)BP16کمینهسازی  l 0را به یک کمینهسازی  l 1تبدیل میکند.
کمینهسازی  l 1اغلب بر برنامهریزی خطی استوار است که دارای
همگرایی کامالً آهسته است .روش دوم ،استفاده از کمینهسازی  l 2است.
الگوریتمهای حریص 17مانند پیگرد تطبیق مت امد ( )OMPو پیگرد
تطبیقی با نمونهبرداری اشرده ( )CoSaMPو الگوریتمهای آستانه
تکراری نظیر  IHTاز این دسته هستند .مزیت اصلی روشهای حریص و
آستانه تکراری زمان همگرایی آنهاست ،زیرا آنها سریعتر از  BPهمگرا
میشوند ] .[99 ،4الگوریتمهای حریص ،مشکل بازسازی را با ایده یااتن
پاسخ مرحله به مرحله در هر مد تکرار ،حل میکنند .در هر تکرار ،ستونی
از  Θکه با  bهمبستگی بیفتری دارد ،انتخاب میشود .در مقابل،
خطای حدا ل مرب ات در هر تکرار کمینهسازی میشود .سپ آن ستون
از  bکم میشود و تکرارها روی با یمانده انجام میشوند تا مجموعه
صحیحی از ستونها شناسایی شود .در این تحقیق سه الگوریتم OMP
[ 97 ،4[ CoSaMP ،]97و  ]94و  ]94 ،99[ IHTانتخاب و استفاده
شدهاند.
الف -روند الگوریتم :]97[ OMP
|arg max | r n 1 , Θi 

a) S n  S n 1

i

b) z n  arg min || r n 1  S n z n 1 ||22
z
n 1

c) r  r  S n z n 1
d ) n  n  1 and n  K
n

ت تخمین  ،OMPبهجای MMSE

18

در این تحقیق برای باال بردن د
19
در مرحله دوم الگوریتم (مرجع [ )]98از  LSEاستفاده شده است.
n
z  Φ †z b
()1
n

Φ†z n  (ΦTz n Φ z n ) 1 ΦTz n

()4
ب -روند الگوریتم  97 ،4] CoSaMPو :[94

(الف) با یمانده را بهعنوان یک نماینده در نظر گراته و باالترین
مختصاتف را در نظر میگیرد.
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(ب) در  kتکرار ،مجموعه مختصات مشخصشده اخیر با مجموعهای از
 k  1تکرار ادغام میشود.
(ج) بر اسا مجموعه مختصات ،یک حدا ل مرب ات را برای ت یین
تقریبی سیگنال هدف انجام میدهد.
(د) در سیگنال برآوردشده از حدا ل مرب ات ،این الگوریتم اقط باالترین
مختصات را حفظ میکند.
(ه) نمونهها بهروزرسانی میشوند بهطوریکه بخف با یمانده برای تکرار
الگوریتم اعمال میشود.
ج -در الگوریتم  ،]94 ،97[ IHTرابطه بازگشتی ( )2استفاده میشود.
)) z n 1  H k (z n  ΘT (b  Θz n

()2

 H kعملگر آستانه سخت است و با توجه به رابطه ( k ،)3تا از
بزرگترین مقادیر را انتخاب میکند و با ی مقادیر را صفر میکند .تکرار
تا زمانی ادامه دارد که به یکی از دو شرط زیر برسیم:
 k  N max

n
|| b  Θz ||2  

()3
شرط دوم را میتوان با رابطه ( )63جایگزین کرد.

|| Φ ||2  1

()63

 -3مدل سیستم
ارض میشود که  N chکانال در دستر در یک شبکه بیسیم باندپهن
وجود دارد .در یک ناحیه جفراایایی وسیع N p ،کاربر اولیه توزیع شده
است که از  N pکانال ارکانسی مختلف استفاده میکنند .در این منطقه
وسیع N c ،رادیوشناختی (کاربر ثانویه) پراکنده شدهاند .بر اسا
اندازهگیریهای انجام شده توسط کاربران ثانویه که به مرکز ادغام
ارستاده خواهند شد ،عالوه بر تخمین کانالهای اشغالشده توسط
کاربران اولیه ،محل و توان ارسالی کاربران اولیه نیز شناسایی میشود .با
ارض اینکه مدل تلفات مسیر بهصورت رابطه ( )66است ].[99 ،4
()66

]L( f , d )  P0  20 log( f )  10n log(d ) [dB

شناسایی رادیوئی کاربران اولیه . . .

مرکز ادغام (مسیر دوم) مربوط است .برخالف تحقیقات بلی ]،[99 ،4
در این مقاله اثر تلفات مسیر دوم نیز در نظر گراته شده است.

 -4سنجش مشارکتی توأم توان ،فرکانس و مکان
پ از بازسازی و سنجف طیف ،اطالعات بیفتری را میتوان با نگاه
عمیقتر به کانالهای اشغالشده توسط کاربران اولیه ،استنتاج کرد .ارض
کنید که کاربران اولیه در مختصات )  ( xpm , ypnرار دارند که در آن
} M x ، xpm  {0, x, 2x,..., ( M x  1)xمو یت ممکن کاربران
اولیه روی محور  xو }N y ، ypn {0, y, 2y,..., ( N y  1)y
مو یت ممکن برای کاربران اولیه روی محور  yهستند x .و  yبه
ترتیب تقسیمات روی محورهای  xو  yهستند N c .کاربر ثانویه
مو یتهای
در
شبکه
(رادیوشناختی)
})  {( a1 , b1 ), (a2 , b2 ),..., ( aN , bNرار دارند .برای رادیوشناختی k
c

c

ام و بهمنظور سنجف کانال  iام ،سهم کاربر اولیه وا ع در مو یت
)  ( xpm , ypnدر توان دریااتی ) Rk ,i (m, nبا رابطه ( )69بیان میشود.
()69

Rk ,i (m, n)  P(m, n, i) 10 L ( fi , d ( m, n, k ))/10

()67

d (m, n, k )  ( xpm  a) 2  ( ypn  b) 2

که در آن )  P(m, n, iتوان ارسالی کاربر اولیه وا ع در مو یت
)  ( xpm , ypnدر ارکان
 iام با ارکان مرکزی  f iاستd (m, n, k ) .
ااصله رادیوشناختی  kام و کاربر اولیه وا ع در )  ( xpm , ypnاست.
توان کل دریااتی در کاربران اولیه (سرتاسر  M x  N yمو یت
ممکن) میتواند با روابط ( 60تا  )64بیان شود.
Mx Ny

)Yk ,i   Rk ,i (m, n

()60

m 1 n 1

)  P(m, n, i

()61

Mx Ny

L ( fi , d ( m , n , k ))/10

m 1 n 1

) Yk ,i  LT (k , i ) P (i

()64

)  P (iبردار توان ارسالی کل در کانال  iام و ) L(k , iبردار تلفات است.
L dB ( k , i )/10

()62
که  P0یک ثابت وابسته به بهره آنتن است f .ارکان کانال n ،ثابت
تلفات مسیر و  dااصله بین گرههای ارسال و دریاات است .ارکان هر
یک از  N chکانال بهصورت زیر است:
}f  { f 0 , f1,..., f N 1
()68
ch

توان دریااتی در گرههای اندازهگیری ،ترکیبی از توان ارسالی و
تلفات مسیر (رابطه ( ))66است و تلفات مسیر به ااصله میان کاربران
اولیه و ثانویه (مسیر اول) و همچنین به ااصله میان کاربران ثانویه و
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Yk ,i  10

()63

L ( k , i )  10

L dB (k , i)  [ L( f i , d (0,0, k), L( f ,i d(1,0, k)),...,
T

]))L( f i , d (m, n, k )),..., L( f ,i d( M x, N y, k

بردار توان سیگنال دریااتی در سطح رادیوشناختی  kام روی N ch

کانال در دستر
()83
()86

با رابطه ( )83مشخص میشود.
] Yk  [Yk ,1 , Yk ,2 ,..., Yk , Nch

T

Yk  L k P
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شناسایی رادیوئی کاربران اولیه . . .

که  Pبردار توان ارسالی شبکه  M x  N yاز مکان کاربر اولیه روی N ch

ثانویه ماتری مشاهده خود از توان ارسالی کاربران اولیه را به مرکز ادغام
ارسال میکند و مرکز ادغام بازسازی را بهصورت مجزا برای دادههای
ارسالی کاربران ثانویه انجام میدهد و تصمیمگیری نهایی با
میانگینگیری از نتایج این بازسازیها صورت میگیرد .در این روش ،با
توجه به کاهف اب اد ماتری مشاهده ،الگوریتم بازسازی سریعتر انجام
میشود و سرعت تصمیمگیری توسط مرکز ادغام اازایف مییابد .بهدلیل
کاهف تکرارها ،د ت بازسازی در هر بازسازی مجزا کاهف مییابد و با
ترکیب نتایج ند بازسازی مجزا میتوان د ت بازسازی را باال برد.
در این تحقیق ،عالوه بر مالحظه اثر تلفات رادیوئی مسیر در
اندازهگیریهای کاربران ثانویه ،تلفات رادیوئی مسیر ارسال اطالعات از
کاربران ثانویه به مرکز ادغام نیز در نظر گراته میشود که نگاه وا یتری
به کانال انتقال میدهد .همچنین به نظر میرسد که در بازسازی مجزا با
میانگینگیری در کانالهای نویزی ،دادههای پردازش شده کاربران
مختلف تقریبًا هم ارزش هستند .این در حالی است که در کانالهای
وا ی که اثر سایه ااکنی نیز وجود دارد ،مقادیر اندازهگیری شده توسط
کاربران ثانویه هم ارزش نخواهند بود زیرا میزان رار گراتن آنها در
سایه رادیوئی یکسان نیست .ازاینرو ،برای دستیابی تو م به د ت باال و
سادگی در تصمیمگیری ،روش بازسازی مجزا با تصمیمگیری اکثریت
پیشنهاد میشود که در کانالهای دارای پدیده سایهااکنی ،ضمن داشتن
د ت باالتر ،سرعت بازسازی مشابه روش میانگینگیری دارد.
بر اسا نامساوی بیشف (رابطه ( ،))84مستقل از نوع تابع گالی
احتمال ،احتمال رارگیری متغیر تصادای در بازهای به اندازه  2rبرابر
انحراف م یار متغیر تصادای (   r  xحول میانگین متغیر تصادای)،

کانال در دستر
()88
ماتری  L kماتری
( )89است.
()89

از  N cرادیوشناختی توزیع شده است.
Pk  [PT (i1 ), PT (i2 ),..., PT (iNch )]T

بهره ایدینگ و ردیف  jام  L kبهصورت رابطه

]Lk (i)  [0, 0,..., LT (k , i), 0,..., 0

با ترکیب همه م ادالت بیانشده در اوق ،خواهیم داشت:
()87

Y  [Y1T , Y2T ,...YNTc ]T

()80

] L  [L1 , L 2 ,..., L Nc

()81

Y  LP

روابطی که با م ادله ( )81به پایان رسید ،رابطه سنجف اشرده را
یادآوری میکند P .برداری ناشناخته اما پراکنده است .پراکندگی بردار
 Pبه سه صورت مکانی ،بهدلیل اینکه کاربران اولیه ا ال در ت داد نقاط
محدودی از کل محدوده جغراایایی حضور دارند ،ارکانسی ،زیرا تمام
کانالهای ارکانسی ا ال نیستند ،و توانی ،زیرا هر کاربر اولیه ا ال در
یک مقدار مشخص توان (در بازه توانی م ین بین حدا ل توان الزم و
حداکثر توان مجاز) ارسال اطالعات دارد.

 -5ادغام اندازهگیریها و معرفی ایده پیشنهادی
در روش سنجف اشرده مشارکتی ،با اندازهگیریهای ند کاربر ثانویه،
کانال اشغالشده و توان ارسالی در آن ارکان بههمراه مکانیابی کاربران
اولیه ،با تصمیمگیری نهایی در مرکز ادغام صورت میپذیرد .بازسازی
میتواند به دو روش زیر انجام شود:
 .6یکپار ه :دستههای اطالعات (اندازهگیریشده توسط کاربران ثانویه)
با هم ترکیب و بهصورت یکجا بازسازی میشوند.
 .8مجزا :برای هر دسته از اطالعات ،بازسازی بهصورت مجزا انجام و
سپ تصمیمگیری نهایی براسا نتایج این بازسازیها ،انجام میشود.
در روش اول ،کاربران ثانویه ماتری های مشاهده خود از توان
ارسالی کاربران اولیه را به مرکز ادغام ارسال میکنند و این مرکز،
بازسازی را بهصورت یکپار ه برای دستیابی به مکان ،توان ارسالی و
کانالهای اشغالی کاربران اولیه انجام میدهد .بهدلیل باال بودن ت داد
نمونهها و درنتیجه اازایف اب اد ماتری ورودی به الگوریتم بازسازی،
باعث اازایف ت داد تکرارهای الزم در الگوریتم بازسازی شده و مدتزمان
تصمیمگیری را اازایف میدهد .در نقطه مقابل ،بهمنظور اازایف سرعت
تصمیمگیری در مورد اشغال طیف و مکانیابی کاربران اولیه ،در مرکز
ادغام بازسازی بهصورت مجزا صورت میپذیرد .در این روش ،هر کاربر
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1
بیف از
r2

 1 است .در بررسیهای این تحقیق r  7 ،در نظر گراته

شده و لذا احتمال رار گراتن در این بازه بیف از  37درصد است.
1
r2

()84

P (| x  x | r x )  1 

در این رابطه x ،مقدار میانگین و   xانحراف م یار متغیر  xاست.
مطابق الو ارت ارائهشده در شکل  ،6برای هر یک از خانههای شبکه
 M  Nو کانالهای ارکانسی موجود ،با ت داد  N SUاندازهگیری:
 .6اگر حدا ل نصف توانهای تخمین زدهشده در بازسازی مجزای
ماتری های مشاهده کاربران ثانویه در مرکز ادغام در این بازه وا ع
شوند ،میانگین آنها گراته میشود و تصمیمگیری نهایی بر این
اسا انجام میشود.
 .8درصورتیکه بیف از نصف توانهای تخمین زدهشده در خارج این
بازه وا ع شوند:
-

-



N

اگر ت داد   SU  1مقدار از آنها ،بیفتر از بازه یا کمتر از
 2

آن باشند ،میانگین آن ت داد بهعنوان تصمیم نهائی اطالق
میشود.
در غیر این صورت ،میانگین توانهای باالتر و پایینتر از بازه،
بهعنوان تصمیم نهائی در نظر گراته میشود.
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دریافت ماتریس
مشاهده کاربران ثانویه

بازسازی ماتریسهای مشاهده
کاربران ثانویه بهصورت مجزا و
تعیین بازه تصمیمگیری

بله

حداقل نصف

میانگینگیری

توانها در

دادههای داخل

بازه هستند؟

بازه
خیر
بله

حداقل نصف

میانگینگیری

توانها باالتر

دادههای غالب

یا پایینتر از

یک طرف بازه

بازه هستند؟
خیر

شناسایی رادیوئی کاربران اولیه . . .

دارد .ارکان کاری برای ارسال اندازهگیریهای کاربران ثانویه به مرکز
ادغام از سه مقدار [ ]66+03 ،68+03 ،69+03مگاهرتز انتخاب میشوند
و کاربران ثانویه دارای مو یت مکانی مشخص هستند .ماتری سنجف
یک ماتری تصادای  ،0× 0ثابت تلفات مسیر  n  9/0و ثابت وابسته
به بهره آنتن  P0  98/0در نظر گراته شدهاند .همچنین در کانالها
نویز از نوع گوسی سفید جم ی است که دارای تابع گالی احتمال
گوسی و تابع گالی طیفی توان سفید است .اثر سایه ااکنی نیز بهصورت
توزیع لگاریتمی نرمال در نظر گراته شده است.
جدول  6پیچیدگی محاسباتی الگوریتمهای بازسازی ،OMP
 CoSaMPو  IHTرا در دو حالت تصمیمگیری مجزا و یکپار ه نشان
میدهد .بهمنظور محاسبه مدتزمان اجرای الگوریتم و بررسی سرعت
اجرای الگوریتمها ،بایستی ت داد تکرارهای الگوریتم بازسازی را در مرتبه
پیچیدگی الگوریتم مورد نظر ضرب کرد .همانطور که در این جدول
میتوان دید ،روش بازسازی مجزا دارای پیچیدگی کمتری نسبت به
بازسازی یکپار ه است و با اازایف ت داد کاربران ثانویهای که در
تصمیمگیری دخالت دارند ،میزان پیچیدگی کمتر میشود .درنتیجه،
مدتزمان مورد نیاز برای تصمیمگیری به روش مجزا کمتر از روش
یکپار ه خواهد بود .با وجود اینکه الگوریتم  OMPنسبت به دو روش
دیگر دارای پیچیدگی باالتری است ،با تکرارهای کمتری همگرا میشود.
جدول  .1مقایسه پیچیدگی روشهای بازسازی یکپارچه و مجزا بر پایه
الگوریتمهای بازسازی  CoSaMP،OMPو IHT

میانگینگیری
دادههای دوطرف
بازه

روش
بازسازی
یکپارچه

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی تصمیمگیری اکثریت

با توجه به اینکه روش پیشنهادی ،از اکثریت درست دادهها استفاده
میکند و تأثیر دادههای نادرست را کم میکند ،لذا با وجود سایه در
مسیر دریاات اطالعات کاربران ثانویه ،خطای کمتری نسبت به روشهای
بازسازی مجزا با میانگینگیری و بازسازی یکپار ه خواهد داشت.
 -6تحلیل عددی
در این بخف ،بهطور تو م توان ارسالی ،مو یت مکانی و کانالهای
ارکانسی اشغالشده توسط کاربران اولیه ،با بهکارگیری سه الگوریتم
بازسازی  CoSaMP ،OMPو  IHTتخمین زده میشود .در این
شبیهسازیها 7 ،کاربر اولیه در شبکه  ) N y  0 ، M x  0( 0× 0با
وضوح  x  3/8متر و  y  3/8متر رار گراتهاند که  7کانال از 2
کانال موجود  ]06 ،08 ،... ،02[ MHzرا بهطور تصادای برای بر راری
ارتباط با کاربران ثانویه انتخاب میکنند .توان ارسالی هر کاربر اولیه
مقداری تصادای در بازه [ ]63 ،83وات دارد .ت داد  9کاربر ثانویه
)  ( N SUدر این شبکه وجود دارند که اندازهگیریهای الزم را انجام و به
مرکز ادغام میارستند .مرکز ادغام در مو یت مکانی ( )3/7 ،3/7رار
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مجزا

OMP

CoSaMP

) O ( MNK

M
K
) N
N SU
3

(O

IHT

) O ( MN

M
)N
N SU

(O

) O ( MN

M
)N
N SU

(O

شکل  ،8مقدار توان ،ارکان کاری و مکان تخمین زدهشده کاربران
اولیه را با استفاده از روش تصمیمگیری اکثریت با  %80نمونهبرداری در
 SNR  63 dBنشان میدهد .در محور ااقی  833نقطه ابل مشاهده
است که هر نقطه نشانگر یک مو یت مکانی ( mxاز  0مقدار ممکن
برای  ،) mیک مو یت مکانی ( nyاز  0مقدار ممکن برای  ) nو یکی
از  2ارکان کاری است .در این شکل ،بازسازی با هر سه الگوریتم
 CoSaMP ،OMPو  IHTانجام شده است .همانطور که میتوان دید،
الگوریتم  OMPنسبت به دو الگوریتم بازسازی دیگر ،کاربران اولیه را
د یقتر تخمین زده است .ازاینرو در شبیهسازیهای ب دی ،این الگوریتم
مورد بررسی رار گراته است تا بتوان روشهای تصمیمگیری یکپار ه و
مجزا را با اعمال الگوریتم بازسازی مشابهی مقایسه نمود .با اعمال
روشهای بازسازی یکپار ه و مجزا نیز نتایجی مشابه نتایج شکل 8
حاصل میشود .شکل  ،9با مقایسه توان ،ارکان کاری و مکان تخمین
زدهشده کاربران اولیه در روشهای بازسازی یکپار ه و مجزا با %80
نمونهبرداری در  SNR  63 dBنشان میدهد که در صورت تخمین
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بهترتیب  63 dB ،0 dB ،6 dBو  60 dBنشان میدهند .با اازایف
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Integrated reconstruction
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شکل  NRMSE :4بازسازی توان کاربران اولیه برحسب  Ratioبا در نظر
گرفتن سایهافکنی با واریانس  1dBدر بازسازی با الگوریتم OMP
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NRMSE of reconstructed power compared to exact power

 NRMSE ،Ratioکاهف مییابد .همچنین برای واریان های بزرگتر از
 0 dBروش تصمیمگیری اکثریت ،خطای کمتری را نسبت به روش
سنجف مجزای م مول و یکپار ه نشان میدهد .برای واریان 63 dB
و باالتر بهدلیل تأثیر باالی سایهااکنی ،الگوریتمهای بازسازی درست
عمل نکرده و لذا مقایسه روشهای تصمیمگیری م تبر نیست.

1

NRMSE of reconstructed power compared to exact power

درست ارکان و مکان ،روش یکپار ه تخمین د یقتری از توان ارسالی
کاربران اولیه دارد.
در شکلهای  8و  ،9کانال نویزی شبیهسازی شد .در کانالهای
وا ی اثر سایهااکنی نیز وجود دارد و روشهای مشارکتی برای غلبه بر
این پدیده م رای شدهاند .ازاینرو در شبیهسازیهای ب دی ،اثر سایه
ااکنی در کارایی روشهای بازسازی دیده میشود .شکلهای  7تا ،4
میزان  NRMSE20تخمین را برحسب ( Ratioنسبت ت داد عناصر مخالف
صفر سیگنال به ت داد کل نمونههای اندازهگیری) با  %80نمونهبرداری،
در هر دو روش بازسازی یکپار ه و مجزا با استفاده از الگوریتم بازسازی
 OMPدر  SNR  63 dBبا در نظر گراتن سایهااکنی با واریان های

شناسایی رادیوئی کاربران اولیه . . .

0.75
0.05

Ratio

شکل  NRMSE :5بازسازی توان کاربران اولیه برحسب  Ratioبا در نظر
گرفتن سایهافکنی با واریانس  5dBدر بازسازی با الگوریتم OMP

شکل  :2بازسازی توان ،مکان و کانالهای اشغالی توسط کاربران اولیه
در روش تصمیمگیری اکثریت با الگوریتمهای  CoSaMP ،OMPو IHT

شکل  ،2میزان  NRMSEتخمین توان را برحسب ت داد
اندازهگیریهای مختلف ،در هر دو روش بازسازی یکپار ه و مجزا با
استفاده از الگوریتم بازسازی  OMPدر  SNR  63 dBبا در نظر گراتن
سایهااکنی با واریان  60 dBنشان میدهد .دیده میشود که بازسازی
مجزای مبتنی بر تصمیمگیری اکثریت نسبت به دو روش دیگر ،وض یت
بهتری دارد.
1.01
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NRMSE of reconstructed power compared to exact power

1

0.91
0.05

Ratio

شکل  :3مقایسه بازسازی توان ،مکان و کانالهای اشغالی توسط

شکل  NRMSE :6بازسازی توان کاربران اولیه برحسب  Ratioبا در نظر

کاربران اولیه در بازسازیهای یکپارچه و مجزا با الگوریتم OMP

گرفتن سایهافکنی با واریانس  11dBدر بازسازی با الگوریتم OMP
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شکل  ،63واریان خطای  NRMSEتخمین را برحسب  SNRدر هر
دو روش یکپار ه و مجزا با استفاده از الگوریتم بازسازی  OMPبا در نظر
گراتن سایهااکنی با واریان  60 dBنشان میدهد .دیده میشود که با
اازایف نسبت سیگنال به نویز ،واریان  NRMSEبهشدت کاهف
مییابد.
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شکل  NRMSE :7بازسازی توان کاربران اولیه برحسب  Ratioبا در نظر
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20

در بازسازی با الگوریتم )𝝈𝟐𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 = 60𝒅𝑩( OMP
داد منابع تشخیص داده شده را برحسب Ratio

شکل  NRMSE :8بازسازی توان کاربران اولیه برحسب تعداد
اندازهگیریها در بازسازی با الگوریتم = 60𝒅𝑩( OMP

-15

شکل  :11واریانس  NRMSEتخمین توان کاربران اولیه برحسب SNR

0.75
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شکل  ،66نمودار ت
برای دو روش بازسازی یکپار ه و مجزا با استفاده از الگوریتم بازسازی
 OMPبا نرخ نمونهبرداری  %80در  SNR  63 dBبا در نظر گراتن
سایهااکنی با واریان  60 dBنشان میدهد .در این نمودار ،میزان خطا
یا اختالف توان ابل بول در تشخیص توان کاربران اولیه 6وات در نظر
گراته شده است .مالحظه میشود که با اازایف  ،Ratioت داد منابع
تشخیص دادهشده اازایف مییابد و روش بازسازی مجزا با تصمیمگیری
اکثریت ،در  Ratioکمتری ادر به تشخیص هر  7کاربر اولیه است.
4
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شکل  NRMSE :9تخمین توان کاربران اولیه برحسب  SNRدر بازسازی
با الگوریتم )𝝈𝟐𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 = 60𝒅𝑩( OMP
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3.5

1

Number of correct detection

شکل  ،3خطای  NRMSEتخمین را برحسب  SNRدر هر دو روش
یکپار ه و مجزا با استفاده از الگوریتم بازسازی  OMPبا در نظر گراتن
سایهااکنی با واریان  60 dBنشان میدهد .همانطور که در شکل
میتوان دید ،با اازایف نسبت سیگنال به نویز NRMSE ،کاهف مییابد.
روش تصمیمگیری اکثریت خطای کمتری نسبت به بازسازی مجزا با
میانگینگیری و بازسازی یکپار ه دارد.
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Variance of NRMSE of reconstructed power compared to exact power
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وات خطا در تخمین توان در بازسازی با الگوریتم OMP
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 ارکان کاری و مو یت مکانی کاربران اولیه را تخمین،تو م توان
،OMP  سپ سه الگویتم بازسازی مبتنی بر سنجف اشرده.میزند
 در دو ساختار مشارکتی یکپار ه و مجزا در شرایطIHT  وCoSaMP
 با وجودOMP  دیده شد که الگوریتم.نویزی شبیهسازی و مقایسه شدند
.پیچیدگی بیفتر دارای د ت تخمین باالتری است
 تلفات مسیر بین کاربران ثانویه،برای سنجف و تخمین وا عبینانهتر
.و مرکز ادغام لحاظ و اثر سایهااکنی در شبیهسازیها در نظر گراته شد
،در این تحقیق با پیشنهاد روش تصمیمگیری اکثریت در بازسازی مجزا
 خطای روش،0 dB دیده شد که در کانالهای با سایه ااکنی باالتر از
،بازسازی مجزای پیشنهادی (با تصمیمگیری اکثریت) از دو روش مرسوم
 کمتر است و تفاوت،)بازسازی یکپار ه و بازسازی مجزا (با میانگینگیری
ندانی در پیچیدگی محاسباتی نسبت به روش بازسازی مجزا با
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