49 شماره پیاپی

1931  بهار،1  شماره،84  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

تخمین همزمان آفست زمانی و آفست فرکانس حامل در سامانههای
ارتباطی مبتنی بر پخش ویدئوی دیجیتال
 استادیار،1محمود محصل فقهی
mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir

-  ایران-  تبریز-  دانشگاه تبریز-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-1

 یکی از نیازهای همیشگی و روبهرشد شبکههای بیسیم پهنباند نسل آتی فراهم کردن نرخهای ارسال زیاد بررای کراربران اسر یکری از:چکیده
 از طیف فرکانسی بهصورت بهینه، اس که عالوه بر مزی فراهم آوردن نرخ باالOFDM راهحلهای ارائهشده برای این منظور استفاده از مدوالسیون
 این مدوالسیون در اسرتانداردهای مختلفری از جملره اسرتاندارد پخر،استفاده کرده و در برابر تداخل بین سمبولی نیز مقاوم اس بر این اساس
 مسئله همزمانسازی زمانی و فرکانسری یکری از مسرائل مهرم در طراحری،) مورد استفاده قرار گرفته اس از طرف دیگرDVB( ویدئوی دیجیتال
 در این مقاله تخمرین هرمزمران، بهطوریکه عدم انجام موفق آن باعث اف قابل مالحظه عملکرد میشود بر این اساس، سامانههای مخابراتی اس
 مورد مطالعه قرار خواهد گرف با توجه به عردم برهکارگیری دنبالرهDVB آفس زمانی و آفس فرکانس حامل در یک سامانه مخابراتی مبتنی بر
 مورد ارزیرابی و مقایسره قررار، روشهای مختلف همزمانسازی ارائهشده در مراجع که مبتنی بر داده آموزشی نیستند،DVB آموزشی در استاندارد
خواهند گرف و بهترین آنها از لحاظ عملکرد انتخاب خواهد شد سپس عملکرد روش انتخابی برا اسرتفاده از شربیهسرازی کرامپیوتری در کانرال
 و نیز کانال محوشدگی چندمسیره مورد ارزیابی قرار خواهد گرف نتایج شبیهسازی عملکرد مناسر و کراربردی برودن روش انتخرابی راAWGN
نشان خواهند داد
 همزمانسازی، تخمین ابتدای سمبول، تسهیم تقسیم فرکانسی متعامد،ویدئوی دیجیتال
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Joint Time and Carrier Frequency Offset Estimation in
Communication Systems Based on Digital Video Broadcast
M. Mohassel Feghhi1, Assistant Professor
1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir
Abstract: One of the permanent and ever increasing requirements of next generation broadband wireless networks is providing the
users with high data rates. One of the solutions for this issue is the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), which not
only provides high rates but also uses spectrum optimally and is robust against Inter-Symbol Interference (ISI). In this regards, it is
employed in many standards, such as Digital Video Broadcast (DVB). On the other hand, time and frequency synchronization is one
of the main issues in designing any communication system and synchronization error may degrade the performance of the system
substantially. In this paper, joint time and carrier frequency offset estimation in a communication system based on DVB is
considered. As in the DVB standard no training sequence or preamble is used, therefore we study and compare synchronization
methods presented in the literatures which are not based on using such training sequences. We choose a method with the best
performance among studied methods. Also, using computer simulation, we study the performance behavior of the best selected
method in AWGN as well as multipath fading channels. Simulation results show that the selected method provides desirable
performance in practical systems.
Keywords: Carrier frequency offset, digital video broadcast, orthogonal frequency division multiplexing, symbol timing estimation,
synchronization.
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 -1مقدمه
نسل آتی شبکههای بیسیم پهنباند نیازمند فراهم آوردن نرخهای داده
زیاد برای کاربران اس یکی از مدوالسیونهای غال بکار رفته در این
1
شبکهها  OFDMاس [ OFDM ]1یک نوع مدوالسیون چندحاملی
اس که در آن زیرحاملها برهم عمود هستند این مدوالسیون دارای
ویژگیهایی اس که بسیار مورد توجه مهندسان حوزه مخابرات
میباشد ،از جمله این ویژگیها میتوان به ( )1بهینگی در طیف
فرکانسی )1( ،مقاوم در برابر تداخل بین سمبولی )9( ،امکان ارسال
داده با نرخ باال و اشاره نمود [ ]1بر این اساس  OFDMدر
استانداردهای مخابراتی تلویزیونی دیجیتال مختلفی از جمله پخ
دیجیتال سرویسهای مجتمع زمینی ( ،)ISDB-T2پخ چندرسانهای
زمینی دیجیتال ( )DTMB3و نیز پخ ویدئوی دیجیتال زمینی
( )DVB-T4مورد استفاده قرار گرفته اس []9
مسئله تخمین زمان شروع سمبول و تخمین آفس فرکانس حامل
یکی از مسائل مهم در سامانههای مخابراتی پخشی هستند ،بهنحوی که
عدم تخمین دقیق موارد فوق باعث اف عملکرد سامانه و نیز اف
کیفی سیگنال دریافتی خواهد بود که میتواند شامل داده ،صوت یا
تصویر باشد [ ]8این مسئله در  OFDMبسیار حائز اهمی اس
چراکه عدم همزمانسازی زمانی و فرکانسی سب تداخل بین سمبولی
و نیز عدم تعامد زیرحاملها و به دنبال آن ایجاد تداخل بین
زیرحاملها میشود و در نهای احتمال خطای ارسال داده افزای
مییابد
روشهای مختلف تخمین زمان سمبول و نیز تخمین آفس
فرکانس حامل را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود )1( :روشهایی
که از دنباله آموزشی 5و یا سرآغاز6ها استفاده میکنند و ( )1روشهایی
که از دنباله آموزشی یا سرآغازها استفاده نمیکنند بر این اساس ،در
حال کلی تخمین آفس زمانی به دو روش کلی میتواند انجام شود:
( )1تخمین به روش همبستگی متقابل سیگنال دریافتی و سیگنال
سرآغاز و ( )1تخمین به روش خودهمبستگی سیگنال دریافتی با
شیف یافته خودش تخمین آفس فرکانسی نیز در دو بخ انجام
میگیرد که شامل تخمین آفس فرکانس حامل کسری و تخمین
آفس فرکانس حامل صحیح میباشد
در مقابل استاندارهای دیگری همچون  ]2[ Wimaxو IEEE
 802.11یا  WLANکه از دنباله آموزشی استفاده میکنند [ ،]1در
استاندارد پخ ویدئو دیجیتال ( )DVBاز دنباله آموزشی استفاده
نمیشود [ ]1از جمله روشهای مبتنی بر استفاده از سرآغاز که قابل
استفاده در استاندارد  IEEE 802.11میباشد ،میتوان به روش Minn
اشاره کرد که در [ ]4معرفی شده اس در روش  Minnسیگنال
سرآغاز به  Lبخ همطول ( Mنمونهای) تقسیم میشود و هر قسم
بر اساس الگوی مشخص در عدد  1و یا  -1ضرب میگردد روش
دیگری که مبتنی بر استفاده از سرآغاز اس توسط  Seungبرای کانال
در [ ]11از دنباله zadoff-
محوشدگی رایلی در [ ]3ارائه شده اس
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 chuبهعنوان دنباله آموزشی برای همزمانسازی سامانههای مخابرات
صوتی در زیردریا استفاده شده اس و در [ ]11همزمانسازی در
سامانههای  OFDM/OQAMبر اساس استفاده از سرآغاز در کانال
 AWGNمورد مطالعه قرار گرفته اس همچنین در [ ]11از حسگری
فشرده با بهکارگیری داده آموزشی برای همزمانسازی بهرهبرداری شده
اس
از طرف دیگر ،روشهای تخمین آفس زمانی و آفس فرکانس
حامل که مبتنی بر استفاده از دادههای آموزشی نیستند شامل روش
بیشینه همبستگی ( ،]19[ )MCبیشینه همبستگی نرمالیزه ()MNC
[ ،]18بیشینه درس نمایی ( ،]12[ )MLروش ارائهشده در [ ]11و نیز
روش ارائهشده توسط  ]11[ Spethهستند که در ادامه بهاختصار شرح
داده خواهند شد
در این مقاله ،به همزمانسازی زمانی و فرکانسی در سیستمهای
مبتنی بر  OFDMپرداخته شده اس بهطور خاص استاندارد  DVBکه
مبتنی بر  OFDMاس  ،مورد بررسی قرار گرفته اس در ابتدا
استاندارد مربوطه بهطور خالصه معرفی و پارامترهای اصلی آنها ارائه
شده اس سپس چندین الگوریتم برای همزمانسازی زمانی و
فرکانسی قابل بهکارگیری در استاندارد فوقالذکر معرفی شده اس در
ادامه با شبیهسازیهای کامپیوتری عملکرد الگوریتمهای ارائهشده در
کانال  AWGNمورد بررسی قرار گرفته اس و بهترین الگوریتم از
لحاظ عملکرد انتخاب شده اس سپس الگوریتم انتخابی که دارای
بهترین عملکرد در کانال  AWGNاس  ،در کانال واقعیتر محوشدگی
چندمسیره مورد بررسی و تحلیل عملکردی قرار گرفته اس همچنین
احتمال عدم آشکارسازی و نیز احتمال هشدار غلط در شرایط فوق
مورد بررسی قرار گرفته اس نهایتًا در شرایطی که آفس فرکانس
حامل در نتیجه تغییرات محیطی دچار تغییر گردد ،امکان رهگیری این
تغییرات مورد سنج قرار گرفته اس بر اساس چنین ارزیابیهایی
میتوان به کاربردی بودن روش انتخابی و امکان بهکارگیری آن در
سامانههای عملی پی برد
 -2معرفی اجمالی استاندارد DVB

 -1-2صورت فلکی سیگنال و نحوه نگاشت
مدوالسیونهای استفادهشده در استاندارد  DVBعبارتند از،QPSK :
 16-QAM ،64-QAM ،16-QAMغیریکنواخ و QAM 64-QAM
غیریکنواخ نحوه نگاش نیز بر اساس نگاش  Grayمیباشد
همچنین نقاط صورت فلکی بهصورت نرمالیزه هستند
 -2-2ساختار فریم OFDM

سیگنال ارسالی بر اساس فریمها دستهبندی و ارسال میشود هر فریم
دارای دوره زمانی  TFمیباشد و شامل  14سمبول  OFDMاس چهار
فریم یک سوپر فریم را تشکیل میدهند هر سمبول شامل مجموعهای
از  K=6817حامل در مود  8Kو  K=1705حامل در مود  2Kمیباشد
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که در دوره  TSارسال میشود یک سمبول شامل دو بخ اس  :یک
بخ مفید با دوره  TUو یک دوره محافظ ) (GI7با طول ∆  GIشامل
گسترش متناوب بخ مفید بوده و قبل از آن اضافه میشود
عالوه بر دادههای ارسالی هر سمبول  OFDMشامل موارد زیر
اس :
 پایلوتهای پراکنده
 پایلوتهای پیوسته
حاملهای TPS

پایلوتها (حوزه فرکانس) برای تخمین کانال ،مشخص کردن مود
ارسال و دنبال کردن نویز فاز بکار برده میشوند ساختار فریم OFDM
در حوزه زمان در شکل  1نشان داده شده اس

 -3همزمانسازی زمانی
در این بخ روشهای مختلفی که برای همزمانسازی زمانی ارائه
شده اس  ،مختصرًا شرح داده میشود بلوک دیاگرام مبنا که حاوی
نمادگذاری مورد استفاده در این مقاله اس در شکل  9آمده اس
Rx.

) s(t

) r (t

] r [n

] rcorrected [n

Symbol 0

Symbol 67

حاملهای  TPSشامل اطالعاتی در مورد مود ارسال ،مدوالسیون،
 ،GIنرخ کدینگ ،تعداد فریمها و غیره بوده و در اندیسهای
مشخصشده در استاندارد ارسال میشوند برای توضیحات بیشتر درباره
استاندارد  DVBبه مرجع [ ]1مراجعه کنید

)(Tx.

)(ADC

Useful Part

Useful Part

GI

GI

TS

68TS

Useful Part

GI

ˆ

TU

ˆ

شکل  :3بلوک دیاگرام مبنا حاوی نمادگذاری مورد استفاده

TF

شکل  :1ساختار فریم OFDM

 -3-2سیگنالهای مرجع
سیگنالهای مرجع دارای سطح توان باالتر بوده و بهصورت پیوسته و
پراکنده ارسال میشوند تعداد حاملهای مفید داده از یک سمبول به
سمبول دیگر ثاب بوده و برای مود  2Kبرابر با  1211و برای مود 8K
برابر با  1184حامل میباشد مقادیر پایلوتهای پیوسته و پراکنده از
دنباله باینری شبهتصادفی ) ، wk ،(PRBS8تولید میشود چندجملهای
مولد  PRBSبهصورت زیر داده میشود:
()1
X 11  X 2  1

یک روش برای همزمانسازی زمانی در سیستمهای  DVBاستفاده
از خودهمبستگی روی  GIسیگنال  DVBاس که بهصورت زیر
محاسبه میشود
()9

]

 r [n  i]r[n  i  N


FFT

Lg 1
i 0

c[n, N FFT ] 

اصول این روش در شکل  8نشان داده شده اس :
N FFT

Lg

Lg

] n0

] r [n

r [n

GI

GI

Lg

*)(.
Lg

Lg

مدوالسیون متناظر سمبولهای پایلوت بهصورت زیر اس :
) Re{cm,l , k }  4 / 3  2(1 / 2  wk

()1

Im{cm,l , k }  0

که در آن  mاندیس فریم k ،اندیس فرکانس حامل و  lاندیس زمانی
موقعی های
در
پراکنده
پایلوتهای
اس
سمبول
] k  Kmin  3  (l mod 4)  12 p | p integer, p  0 k [Kmin , Kmax

قرار داده میشوند الگوی جاگذاری پایلوتها در شکل  1نشان داده
شده اس
)
)

Kmax =1704 (2K
Kmax=6816 (8K

Kmin =0

67
0
1
2
3

شکل  :2الگوی جاگذاری پایلوتها (دایرههای توخالی داده و دایرههای
توپر پایلوتها)
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شکل  :4خودهمبستگی وقتی پنجره همبستگی کامالً روی  GIمنطبق
باشد.

حداکثر همبستگی در  n  رخ میدهد که  بیانگر آفس
اس

زمانی

 -1-3سنجهها
سیگنال همبستهساز وارد بلوک سنجهها میشود که پردازش اضافی
روی این سیگنال انجام میدهند که نتیجه آن تولید همزمانساز مقاوم
میباشد این سنجهها عبارتند از:
 بیشینه همبستگی ()MC
 بیشینه همبستگی نرمالیزه ()MNC
 حداقل میانگین مربع خطا ()MMSE
 بیشترین درس نمایی ()ML
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 -1-1-3سنجه MC

در این معیار بیشینه اندازه همبستگی مبنای تشخیص زمان شروع
سمبول اس که بهصورت زیر تعریف میشود:
()8
]ˆ  arg max (m [n])  arg max c[n





MC

n

MC

n

)]ˆML  arg max (mML [n

()4

n

 arg max  2  c[n]     p[n]  p[n  N PER ] 
n

که در آن  فاکتور وزندهی اس
اس :

که به  SNRبهصورت زیر مرتبط

()3

SNR
SNR  1

 -2-1-3سنجه MNC

این روش توسط  ]18[ Schmidlمعرفی شده اس برخالف معیار
این معیار از توان سیگنال ورودی استفاده میکند لذا محدوده سیگنال
خروجی کاه یافته و پیدا کردن آستانه برای تشخیص مقدار بیشینه،
سادهتر میشود این معیار بهصورت زیر تعریف میشود:
MC





()2

] c[n
ˆMNC  arg max (mMNC [n])  arg max 
n
n
] p[n

این روش نیاز به تخمین  SNRدارد که بهصورت زیر انجام میشود:
]ˆc[

()11

]ˆp[ˆ]  c[

()1

2

] r[n  i

N POW 1



SNR 

بلوک دیاگرام تولید این سنجه در شکل  1ارائه شده اس
] 2 c[n

] c[n

] r [n

||.

×2

] m[n

که در آن



] p[n

p[n] 

] p[n

] p[n

i 0

] N per

و  N POWطول پنجره مورد استفاده برای محاسبه توان میباشد بلوک
دیاگرام تولید این سنجه در شکل  2ارائه شده اس
] c[n

2

] r [n

] m[n

N Train

( )2

N Pow

شکل  :5بلوک دیاگرام تولید سنجه MNC

 -3-1-3سنجه MMSE

این معیار بهصورت زیر تعریف میشود:
)]ˆMMSE  arg max (mMMSE [n

()1

n

 arg max  2 c[n]   p[n]  p[n  N PER ] 
n

بلوک دیاگرام تولید این سنجه در شکل  1ارائه شده اس
] 2 c[n

] c[n

||.

×2

] r [n

p[n

شکل  :7بلوک دیاگرام تولید سنجه ML

عالوه بر خودهمبستگی  ،GIروش دیگری در [ ]18ارائه شده
اس که بر اساس خودهمبستگی سمبولهای آموزشی حوزه زمانی
میباشد مزی این روش عدم وابستگی آن به مشخصات کانال اس
چرا که گسترش تأخیر کانال بیشتر از دوره  GIنیس این روش بر
اساس استفاده از یک سمبول با دو نیمه مساوی اس ؛ اما این روش در
 DVBقابل استفاده نیس  ،چرا که در استاندارد  DVBهیچ سمبول
آموزشی در حوزه زمان تعبیه نشده اس بهجای آن ،این استاندارد از
پایلوتهای حوزه فرکانس استفاده میکند که البته یک سمبول کامل
در حوزه زمان تشکیل نمیدهند این سمبولها در حوزه فرکانس در
فرستنده وارد میشوند و پس از  IFFTگیری تمامی زیرحاملها دارای
پایلوت و داده خواهند بود لذا میتوان از همبستگی متقابل استفاده
کرد اگر  Sبیانگر تمامی حاملهای پایلوت پیوسته در یک سمبول باشد
( Scبیانگر مجموعه بقیه حاملها اس ) ،آنگاه میتوان نوش :
()11

] m[n

j 2 nk
N FFT

k S

] p[n

] p[n

d c [n]   ck e

()11

j 2 nk

 ck e NFFT

d [ n] 

k S c

] N per

p[n

شکل  :6بلوک دیاگرام تولید سنجه MMSE

 -4-1-3سنجه ML

این معیار بهصورت زیر تعریف میشود:

Serial no. 83

که در آن  ckبیانگر سمبول فرکانسی ارسالی روی زیرحامل kام،
] d [ nمؤلفه داده سیگنال ارسالی و ] dc [nمؤلفه پایلوت پیوسته
سیگنال ارسالی میباشد در نتیجه سیگنال ارسالی بهصورت زیر اس :
()19
]s[n]  d[n]  dc [n

سنجه ارائهشده در [ ]11بهصورت زیر اس :
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()18

تخمین همزمان آفس زمانی و

] M [ ]   M GI [ ]  (1   ) M p [

که سنجه  M GIهمان سنجه  MLدادهشده در رابطه ( )4میباشد و
سنجه  M pتوسط دو تابع همبستگی متقابل زیر بهدس میآید:
M p [ ]  (1   )  S1   S 2

()12

که در آن  fSubپهنای باند یک زیرحامل و  NFFTتعداد زیرحاملها
اس اگر آفس فرکانسی را به فرکانس یک زیرحامل نرمالیزه نماییم،
یعنی:
f c

fSub

()11

که در آن
()11

]  r [ n]  d [ n  


c

S1 

n

()11

()13

1
N FFT  fSub

] (r[n]  r[n  N ])  d c [n  

  Lg 1


n

از معادالت فوق مشخص اس که برای مقادیر زیاد   ( SNRنزدیک
 M ،)1برابر با سنجه  MLخواهد بود ولی برای  SNRهای کمM p ،
غال خواهد بود
این معیار دارای پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد بوده که شامل
محاسبه سنجه  MLو نیز محاسبه دو عبارت همبستگی متقابل
میباشد در عین حال ،نتایج شبیهسازی نشان میدهد این الگوریتم
نسب به الگوریتمهای دیگر بررسیشده در سناریو مورد مطالعه دارای
عملکرد ضعیفتری اس لذا این روش قابلی بهکارگیری در  DVBرا
ندارد
 -5-1-3سنجه ارائهشده توسط ]17[ Speth
در این مقاله مسئله همزمانسازی سمبول ،همزمانسازی حامل و
کالک نمونهبرداری و نیز تخمین کانال در قال طراحی گیرنده بهینه
برای سامانههای ارسال پهنباند  DVB-Tکه مبتنی بر  OFDMهستند
مورد مطالعه قرار گرفته اس
روش همزمانسازی زمانی غیردقیق در رابطه ( )2مرجع فوق ارائهشده
که همان روش  MCارائهشده در بخ

در اینصورت ،در حال
n
NFFT

S2 

که سیگنال گسسته در

کلی مثل این اس

j 2 

 eضرب شده اس
عبارت
بنابراین سیگنال دریافتی (بدون در نظر گرفتن نویز و اثر کانال)
بهصورت زیر درخواهد آمد:
n
()11
j 2 
r[n]  s[n] e

N FFT

حال با استفاده از رابطه ( )9به عبارت زیر میرسیم:
()11

2

Lg 1

]c[ ]  e j 2   r[  i
i 0

 -1-4تخمین آفست فرکانسی کسری
با استفاده از روابط فوق ،برای تخمین آفس
از خودهمبستگی بهصورت زیر استفاده کرد:

فرکانسی کسری میتوان

()19

1
]ˆarg c[
2

بلوک دیاگرام این روش در شکل  4آمده اس :

] c[n

این روش از سنجهای

] m[n

استفاده میکند که بهصورت زیر قابل فرموله شدن اس :
max  c[n, i] 
n

arg max
}i{ N FFT 1, N FFT , N FFT 1

] c[n

ˆSpeth 

در بخ شبیهسازیهای کامپیوتری ،نتایج این روش را نیز مورد
بررسی و مقایسه با سایر روشها قرار خواهیم داد

 -4تخمین آفست فرکانس حامل
اگر یک آفس فرکانسی به میزان  fcوجود داشته باشد همانند آن
اس که سیگنال دریافتی در عبارت  e j 2 f tضرب شده باشد در
نمای سیگنالها بهصورت گسسته مانند آن اس که سیگنال در
 e j 2 f nTضرب شده اس که در آن  TSamزمان نمونهبرداری اس
میدانیم که:
c

Sam

c

Serial no. 83



 1-1-9میباشد البته غیر از

این روش ،روش دیگری نیز مطرح شده اس

()14

TSam 

ˆ

ˆ

شکل  :8بلوک دیاگرام تخمین آفست فرکانسی کسری

 -2-4تخمین آفست فرکانسی صحیح
 -1-2-4الگوریتم پایلوتهای متوالی
با توجه به وجود حاملهای پایلوت در استاندارد  ،DVBمیتوان از آنها
برای تخمین آفس فرکانسی صحیح بهره برد در اینجا بهجای
خودهمبستگی از همبستگی متقابل استفاده میشود تخمین آفس
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فرکانسی صحیح بر اساس محاسبه قدرمطلق همبستگی بین
زیرحاملهای پایلوت یک سمبول  OFDMو سمبول  OFDMقبلی
اس که بهصورت زیر محاسبه میشود:
()18

 cm1,k l

c

m, k  l

M [l ] 

k S

که در آن  k ، cm , kامین زیر حامل  mامین سمبول دریافتی l ،شیف
حامل و Sمجموعه اندیسهای حاملهای پایلوت میباشد آفس زمانی
منجر به تولید آفس فاز در حوزه فرکانس میشود لذا این سنجه
حساس به آفس های زمانی کوچک میباشد برای حل این مشکل
روشهای دیگری قابل استفاده اس که در ادامه ذکر میشوند
 -2-2-4الگوریتم توان پایلوتهای متوالی
برای مرتفع کردن مشکل الگوریتم قبل که به آفس زمانی حساس
اس  ،از الگوریتم زیر استفاده میشود که مشکل فوق را حل کرده
اس در این الگوریتم از سنجه زیر استفاده میشود:
()12

M [l ]   cm , k  l  cm1,k l
k S

 -3-2-4الگوریتم مربع توان پایلوتهای متوالی
برای کاه پیچیدگی ،این الگوریتم از مجذور مقدار اندازه استفاده
میکند در این الگوریتم از سنجه زیر استفاده میشود:
()11

2

M [l ]   cm, k  l  cm1,k l
k S

 -4-2-4الگوریتم دامنه پایلوتها
در این الگوریتم از همبستگی متقابل بهجای خودهمبستگی استفاده
میشود این الگوریتم از همبستگی متقابل حاملهای دریافتی با
حاملهای پایلوت ذخیرهشده در گیرنده که در معرض  ISIو آفس
زمانی نیستند ،استفاده میکند سنجه مورد استفاده بهصورت زیر اس :
()11

M [l ]   cm, k  l  pk

تخمین همزمان آفس زمانی و

 -5شبیهسازیهای کامپیوتری
در این بخ ابتدا کانالهای مورد بررسی که شامل کانال محوشدگی
چندمسیره اس معرفی میشوند سپس پارامترهای بکار رفته در
شبیهسازیها و نهایتًا نتایج شبیهسازیها ارائه میگردد
انتشار چندمسیره در یک سناریوی رادیویی ،میتواند ناشی از مسیر
مستقیم ،محوشدگی ،انعکاس ،انکسار ،پخ و پدیده سایه باشد
 -1-5مدلهای کانال محوشوندگی چندمسیره
دو مدل برای کانال با محوشدگی چندمسیره در نظر گرفته شده اس
که با عنوان مدل  en-routeو مدل ورود 9شناخته میشوند این مدلها
برای شبیهسازهای کانال که بهراحتی در کامپیوترهای دیجیتال و
سخ افزارها بکار میروند ،مناس هستند و لذا برای راس آزمایی
لینکهای هوایی دیجیتال بکار برده میشوند [ ]14کانال چندمسیره
در مدل  en-routeدارای یک مسیر مستقیم و یک دسته مسیر
تأخیریافته و منعکسشده میباشد لذا کانال بهصورت دومسیره مدل
میشود بر اساس [ ]13و [ ،]11مسیر مستقیم بهصورت یک فرایند
ثاب و مؤلفه کانال پخشی بهصورت یک فرآیند رایلی مدل میشود
مؤلفههای پخشی معموالً دارای توزیع ایزوتروپیک نیستند و پهنای باند
مؤلفهها کمتر از  911درجه اس در مرجع [ ]11پهنای باند 9/2
درجه محاسبه شده اس سایر پارامترهای این مدل در جدول  1آمده
اس
مدل کانال دیگری که مورد بررسی قرار گرفته اس  ،مدل ورود
اس در این مدل ،طیف توان تأخیر بهجای دومسیره بهصورت نمایی
کاهشی میباشد و پهنای باند مؤلفههای پخشی  141درجه میباشد
سایر پارامترهای این مدل در جدول  1آمده اس برای شبیهسازی
مسیرهای محوشدگی با فرکانس داپلر و زاویه ورود مشخص از روش
ارائهشده در مرجع [ ]11استفاده شده اس سایر پارامترهای بکار رفته
در شبیهسازیها در جدول  1آمده اس
جدول  :1پارامترهای کانال در سناریوهای  en-routeو ورود

k S

با توجه به اینکه مدوالسیون پایلوتها با استفاده از  PRBSانجام
میشود ،مقادیر  p kیکسان بوده و در  DVBمقادیر  4/3و -4/3
میگیرند با توجه به ثاب بودن اندازه پایلوتها ،بهجای سنجه فوق
میتوان از سنجه زیر استفاده کرد:
()14

M [l ]   cm, k  l
k S

 -5-2-4الگوریتم توان پایلوتها
نهایتًا ،با مربعگیری عبارت داخل مجموع میتوان پیچیدگی را کم کرد
و از سنجه زیر استفاده کرد:
()13

2

M [l ]   cm, k  l
k S

Serial no. 83

En-Route
scenario

Arrival scenario

1111 Km/h
)(114 m/s

42 m/s

91 µsec

1 µsec

11

11

1

1

زاویه شروع پرتو aL

114/12

-31/1

زاویه پایان پرتو aH

141/12

+31/1

سرع فرستنده
حداکثر گسترش تأخیر
کانال ( ) max
فاکتور رایس (])KRice [dB
فاکتور

fD
fD
Los
max

مدل تأخیر
(نمایی یا دومسیره)
زمان شی ( ) slope

][s

دومسیره

نمایی ( 11نمونه با
فاصله یکسان)

-

11-1
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جدول  :2پارامترهای بکار رفته در شبیهسازیهای کامپیوتری
پارامتر
طول
طول

مقدار
1118

FFT

114

GI

دوره زمانی

GI

دوره مفید سمبول
دوره سمبول

18 µsec
211 µsec

OFDM

211 µsec

OFDM

419

تعداد حاملهای مفید
تعداد حاملهای فعال

319

حداکثر آفس فرکانسی

)1111 Hz (±1 PPM
1111 Km/h

سرع نسبی فرستنده و گیرنده
حداکثر خطای همزمانسازی زمانی
برحس نمونه (برای محاسبه احتمال
هشدار غلط)

1 = 91

اندیس مدوالسیون

)11 (11-QAM

نرخ

÷ )(CP - maximum channel spread

up-sampling

شکل  :11انحراف معیار ˆ   برای کانال AWGN

1

 -2-2-5ارزیابی همزمانسازی فرکانسی
 -2-5نتایج شبیهسازی در کانال AWGN

انحراف معیار تخمین آفس

 -1-2-5ارزیابی همزمانسازی زمانی
در شکل  3سه معیار  MNC ،MCو  MLدر کانال  AWGNمورد
ارزیابی قرار گرفتهاند این شکل احتمال آفس زمانی بی از  1نمونه

فرکانسی کسری (  )  f ˆ fبرای

SNRهای مختلف برای سه معیار  MNC ،MCو  MLدر کانال
 AWGNدر شکل  11رسم شده اس همانگونه که مشاهده میشود،
هر سه معیار عملکرد مشابهی از خود نشان میدهند

(  )   ˆ  2را نشان میدهد با استفاده از معیار  MLاحتمال
بهصورت نمایی با افزای  SNRاف میکند اما در معیارهای
و MNCچنین نیس برای معیار  MLبرای  SNRبیشتر از  18دسیبل
هیچ خطایی در  1111بار شبیهسازی رخ نمیدهد لذا احتمال خطا زیر
 11-9اس در نتیجه معیار  MLعملکرد بهتری نسب به معیارهای
 MCو MNCاز خود نشان میدهد انحراف معیار خطای تخمین برای
کانال  AWGNدر شکل  11نشان داده شده اس که مجددًا عملکرد
بهتر روش  MLرا نسب به سایر روشها نشان میدهد
MC

شکل  :11انحراف معیار خطای تخمینگر

شکل  :9احتمال (  )   ˆ  2برای کانال AWGN

Serial no. 83

  f ˆ fدر کانال AWGN

نتایج شبیهسازی نشان میدهد توسط سنجههای معرفیشده،
تخمین آفس فرکانسی صحیح بهصورت دقیق و بدون خطا انجام
میشود نکته قابل ذکر این اس که خطای همزمانسازی زمانی در
تخمین آفس فرکانسی کسری و صحیح لحاظ شده اس بهعبارت
دیگر نتایج تخمین آفس فرکانسی با وجود خطای ناشی از تخمین
زمانی سیگنال ارائه شده اس

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

تخمین همزمان آفس زمانی و

 /298مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

میتوان برای سایر کانالها بهدس
 21111بار اجرای شبیهسازی اس

 -3-5نتایج شبیهسازی در کانال محوشدگی چندمسیره

آورد نتایج نشان دادهشده ،متوسط

 -1-3-5ارزیابی همزمانسازی زمانی
=1024, Monte Carlo=10 000

FFT

قبل نشان داده شد ،در بین تمامی
همانگونه که در بخ
الگوریتمهایی که دارای سرآغاز نیستند و از دادههای آموزشی استفاده
نمیکنند (الگوریتمهای بکار رفته در  ،)DVBبهترین عملکرد در کانال
 AWGNمربوط به استفاده از سنجه  MLاس لذا در ادامه به بررسی
عملکرد این روش در کانالهای دارای محوشدگی چندمسیره
میپردازیم بهطور مشخص میخواهیم میزان اف عملکرد این روش را
در چنین کانالهایی مورد ارزیابی قرار دهیم
شکل  11انحراف معیار تخمین آفس زمانی برحس  SNRرا
برای سه کانال مورد بررسی نشان میدهد نتایج نشان دادهشده،
متوسط  11111بار اجرای شبیهسازی اس توجه شود که در اجرای
این الگوریتم آفس فرکانس حامل نیز لحاظ شده اس

14.3
AWGN Channel
En-route scenario
Arrival scenario

14

13.9

13.8

13.7

13.6

13.5

2

مورد بررسی
AWGN Channel
6000
4000
2000
25

)Index (sample

En-route scenario
6000
4000
2000
25

10

9

8

7

6

3

2

1

0

20

15

10

5

0

Value

1

3

Value

3

)standard deviation of time offset estimation (samples

4

5
)SNR (dB

8

6

5
)SNR (dB

4

2

1

0

13.4

شکل  :13میانگین تخمین آفست زمانی برحسب  SNRبرای سه کانال

AWGN Channel
En-route scenario
Arrival scenario

4

9

7

N

5

)Mean of time offset estimation (samples

=1024, Monte Carlo=10 000
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کانال مورد بررسی

شکل  19میانگین تخمین آفس زمانی برحس  SNRرا برای سه
کانال مورد بررسی نشان میدهد نتایج نشان دادهشده ،متوسط
 11111بار اجرای شبیهسازی اس در شکل  18هیستوگرام تخمین
آفس زمانی برای سه کانال مورد بررسی در  SNR  5 dBارائه شده
اس همانگونه که از نتایج شبیهسازی مشخص اس  ،روش انتخابی
حتی در کانال محوشدگی چندمسیره نیز عملکرد قابلقبولی از خود
نشان میدهد (آفس زمانی واقعی   14در نظر گرفته شده اس )
در ادامه احتمال عدم آشکارسازی10و نیز احتمال هشدار غلط11
برحس آستانه سنجه زمانی در همزمانسازی زمانی با استفاده از
الگوریتم  MLبرای سه کانال مورد بررسی و برای حال هایی که آفس
فرکانس حامل حداکثر اس مورد ارزیابی قرار گرفته اس نتایج تنها
برای کانال  en-routeدر شکل  12ارائه شده اس نتایج مشابهی را
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شکل  :12انحراف معیار تخمین آفست زمانی برحسب  SNRبرای سه

4000

25

20

15

10

5

0

)Index (sample

شکل  :14هیستوگرام تخمین آفست زمانی برای سه کانال مورد
بررسی در  SNR  5 dBبرای  11111بار انجام شبیهسازی

 -2-3-5ارزیابی همزمانسازی فرکانسی
در ادامه به بررسی عملکرد تخمین آفس فرکانس حامل در سه کانال
مورد بررسی میپردازیم انحراف معیار و میانگین تخمین در سه کانال
بهترتی در شکلهای  11و  11آمده اس نتایج نشان دادهشده،
متوسط  11111بار اجرای شبیهسازی اس نکته قابل ذکر این اس
که در منحنی فوق اختالف مقدار میانگین  CFOبرای  SNRهای
مختلف (ازجمله  ) SNR 0 dBدر هر سه کانال مورد بررسی ،زیر یک
هرتز میباشد همچنین در کانالهای چندمسیره که مسیرهای مختلف
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 CFOهای متفاوتی دارند ،نتایج فوق نشان میدهد که تخمینگر،
 CFOمسیر اصلی ( )LOSرا دنبال میکند

استفاده از رهگیری تغییرات آن دنبال گردد در ادامه بهمنظور اختصار
تنها نتایج هر سناریو برای یک کانال ارائه شده اس
=1024, Monte Carlo=10 000

FFT

N
0.4

En-route Scenario, CFO=max, , Monte Carlo=50 000
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شکل  :15احتمال عدم آشکارسازی و هشدار غلط برحسب آستانه
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شکل  :17میانگین تخمین آفست فرکانس حامل برحسب  SNRبرای
سه کانال مورد بررسی

سنجه زمانی در سناریوی  en-routeبا حداکثر آفست فرکانس حامل
ممکن
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شکل  :16انحراف معیار تخمین آفست فرکانس حامل برحسب SNR

برای سه کانال مورد بررسی

 -4-5رهگیری

12

نظر به اینکه تغییر شرایط محیطی از جمله تغییر دما ،رطوب و فشار
میتواند باعث تغییر آفس فرکانس حامل با گذر زمان شود ،لذا در این
بخ امکان رهگیری این تغییرات مدنظر قرار گرفته اس بررسی
عملکرد رهگیری تخمین آفس فرکانس حامل در دو سناریو و سه
کانال مورد مطالعه قرار گرفته اس در سناریوی اول  CFOثاب بوده و
با رهگیری و متوسط گیری تخمینهای متوالی ،دق تخمین افزای
مییابد در سناریوی دوم  CFOمتغیر میباشد و انتظار میرود با
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شکل :18انحراف معیار تخمین اولیه و متوسط گیری شده آفست
فرکانس حامل برحسب  SNRبرای سناریوی ورود و برای  CFOثابت

نتایج مشابهی برای سایر کانالها بهدس آمده اس که از ذکر آن
خودداری میگردد شکل  14سناریوی  CFOثاب را برای کانال ورود
نشان میدهد که در آن با متوسطگیری  11تخمین متوالی ،دق
تخمین بهطور قابل مالحظهای بهبود مییابد برای مثال در
 SNR 0 dBانحراف معیار تخمین  CFOکسری متوسطگیری شده
 13مقدار اولیه اس

شکل  13نیز حال

 CFOمتغیر که بهصورت

خطی تغییر میکند را برای کانال  en-routeدر  SNR  5 dBنشان
میدهد در این شکل عالوه بر  CFOتخمین زدهشده ،نتایج فیلترشده
تخمینها نی ز نشان داده شده اس در واقع برای هموارسازی مقادیر
تخمینی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی ،تخمینهای بهدس آمده از
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یک فیلتر پایینگذر عبور داده میشود همانگونه که از شکل 13
مشخص اس  ،با استفاده از رهگیری ،تغییرات  CFOدنبال میگردد
همچنین عملکرد رهگیری آفس فرکانس حامل برای  CFOمتغیر
و مقایسه آن با تخمینهای مبتنی بر هر یک از سمبولهای

OFDM

برای سناریوی ورود در  SNR  5 dBدر شکل  11ارائه شده اس

قال همزمانساز میشوند شایان ذکر اس که ساع قال های
پردازشگر چندین برابر نرخ دریاف نمونههای داده میباشند که به ما
اجازه میدهد سخ افزار الزم برای عملیات پردازشی را به همان نسب
کاه دهیم
 -1-6پیچیدگی محاسباتی الگوریتم تخمین آفست زمانی


=1024

FFT

en-route scenario, =0.8, SNR=5 dB, N
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Real CFO=CFO+Doppler Freq.
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Filtered estimated CFO
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شکل  :19مقدار واقعی و رهگیری شده و نیز تخمینهای فیلتر شده
برحسب زمان برای  CFOمتغیر در سناریوی  en-routeبرای
. SNR = 5 dB

برای محاسبه تخمین توان نیاز به دو ضرب حقیقی و یک
جمع و یک تفریق حقیقی داریم
برای محاسبه خودبستگی نیاز به یک ضرب مختلط و یک
جمع و یک تفریق مختلط داریم
برای محاسبه سنجه  MLنیاز به یک ضرب حقیقی و یک
جمع حقیقی داریم
در نهای یک مقایسه (تفریق) برای بهدس آوردن بهترین
سنجه نیاز اس

 -2-6پیچیدگی محاسباتی الگوریتم تخمین آفست فرکانسی
با توجه به اینکه در تخمین آفس فرکانسی از مقدار خودبستگی
محاسبهشده در تخمین آفس زمانی استفاده میشود ،هیچگونه ضرب
و جمعی در اینجا نیاز نیس و فقط الزم اس که فاز عدد مختلط
بهدس آمده محاسبه شود (یکبار در هر سمبل  )OFDMکه معموالً با
استفاده از  CORDICانجام میشود
در صورت نیاز به متوسطگیری یا فیلتر کردن تخمینها (مثالً برای
رهگیری آفس فرکانسی) حداکثر با یک جمع و تفریق ساده این کار
انجام میشود (یکبار در هر سمبل )OFDM

 -7نتیجهگیری

شکل  :21عملکرد رهگیری آفست فرکانس حامل برای  CFOمتغیر در
سناریوی ورود برای . SNR = 5 dB

 -6پیچیدگی محاسباتی الگوریتمها
برای پیچیدگی محاسباتی ،تعداد عملیات جمع و ضرب موردنیاز در هر
الگوریتم را برای یک نمونه داده که از سیگنال دریافتی نمونهبرداری
شده اس  ،ارائه میکنیم نمونه دادهها از شاخه  Iو  Qنمونهبردار
آمدهاند و پس از فیلترینگهای الزم برای عملیات همزمانسازی به
صورت اعداد مختلط نقطهثاب  13میباشند که با نرخ  1 Mspsوارد قال
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در این مقاله مسئله تخمین همزمان آفس زمانی و آفس فرکانس
حامل در سامانههای مخابراتی که مبتنی بر استاندارد  DVBبوده و از
مدوالسیون  OFDMاستفاده میکنند ،مورد مطالعه و بررسی قرار
گرف از آنجا که در استاندارد ( DVBبرخالف استانداردهایی همچون
 )IEEE 802.11از دنباله آموزشی یا سرآغاز استفاده نمیشود ،لذا
بایستی از الگوریتمهایی برای حل مسئله فوقالذکر استفاده کرد که
مبتنی بر استفاده از سرآغاز نیستند روشهای مختلف ارائهشده در
مراجع با این ویژگی در این مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار گرف و
روش با بهترین عملکرد در کانال  AWGNانتخاب گردید سپس
عملکرد روش انتخابی در کانال واقعیتر محوشدگی چندمسیره با
در ارزیابیهای
شبیهسازی کامپیوتری مورد ارزیابی قرار گرف
انجامگرفته عالوه بر میانگین و انحراف معیار تخمین آفس زمانی و
 ،CFOاحتمال عدم آشکارسازی ،احتمال هشدار غلط و نیز امکان
رهگیری تغییرات  CFOبا گذش زمان ،بهمنظور بررسی دقیق روش
انتخابی از لحاظ کاربردی بودن ،مورد بررسی قرار گرف که همگی
مؤید عملکرد مناس روش انتخابی در عمل میباشد
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