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 روشهای متفاوتی، نقش تعیینکنندهای در ارزیابی عملکرد داردMIMO  تخمین کانال یکی از مهمترین عواملی است که در سیستمهای:چکیده
 دارایLMS  در میان روشهای وفقی نیز الگوریتم. ازجمله این روشها میباشد، وجود دارد که روشهای وفقیMIMO برای تخمین سیستمهای
 برخی از آشکارسازهای، از سویی دیگر. ازجمله پیادهسازی ساده و پیچیدگی کمتر را دارد،محبوبیت بیشتری است و بیشتر شرایط یک فیلتر مناسب
 در این مقاله. برای استخراج سیگنال ارسالی استفاده میکنند که دارای پیچیدگی در محاسبات میباشدQR  از تجزیهMIMO مهم در سیستمهای
 تخمین زده شود و بعد در آشکارسازیH  ارائه شده است و به جای اینکه مشخصه کانالMIMO کانال مخابراتیQR روش جدیدی برای تخمین
R  وQ  درواقع ماتریس کانال با تخمین. تخمین زده میشودLMS  با الگوریتمR  وQ  از همان ابتدا و مستقیمًا ماتریسهای، صورت گیردQR تجزیه
 با تعداد تکرارهای باال و یا، در تخمین کانالQR  و تجزیهLMS  نتایج شبیهسازی در مطلب نشان میدهد استفاده از الگوریتم.نیز به دست میآید
. کاهش خطا را در پی خواهد داشت،SNR افزایش
.QR  تجزیه،LMS ، فیلتر وفقی، تخمین کانال،MIMO :واژههای کلیدی

MIMO Channel Estimation by QR Decomposition and LMS
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Abstract: Channel estimation is one of the most decisive factors in evaluating performance of the MIMO systems. There are different
methods for estimation of MIMO systems, that, adaptive algorithm is which. Among adaptive algorithms, Least Mean Square (LMS)
algorithm is the most popular because it has the features of a proper filter including simplicity in applying and no complexity in using. In the
other hand, some of important detectors in MIMO systems use QR decomposition for signal extraction, which is of a higher level of
complexity. In this paper, a new method for MIMO channel QR estimation is proposed and instead of estimating the channel matrix H
and them decomposing QR in detector, from the beginning, Q and R estimated directly actually, channel matrix is detained through
the estimation of Q and R. according to MATLAB simulation applying LMS algorithm and QR decomposition in channel estimation
with iteratively and/or SNR increment will result in the error reduction.
Keywords: MIMO, channel estimation, adaptive filter, LMS, QR decomposition.
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تخمین کانال  MIMOبا استفاده از . . .

 -1مقدمه

چندگانگی فضایی نیز باید در طراحی یک کد  STBCلحاظ گردد .با در

نرخ داده باال و استفاده بهینه از پهنای باند در دسترس ،نیاز اساسی در
مخابرات بیسیم است .سیستمهای  1MIMOبا توجه به ویژگیهای
چندگانگی 2و تسهیم فضایی ،3گزینهای مناسب برای نسل جدید مخابرات
سیار محسوب میشوند .این سیستمها بدون صرف توان یا پهنای باند
بیشتر در افزایش نرخ ارسال داده و کاهش خطا بسیار مؤثر هستند و
برای کاهش چشمگیر احتمال خطا و افزایش قابلیت اطمینان از کدهای
فضا-زمان  4STCاستفاده میکنند [.]7

نظر گرفتن این سه مورد ،تالشهای زیادی بهمنظور طراحی کدهای

جعفرخانی [ ]71همچنان جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است .درواقع

درواقع عملکرد سیستمهای  MIMOبه میزان اطالعات از وضعیت

کارآمدترین کدها که در تعداد بیش از دو آنتن مورداستفاده قرار میگیرد

کانال ،وابستگی زیادی دارد و دستیابی به مزایای فوق ،مشروط به

همین کدهای شبه متعامد هستند و ازآنجاکه این کدها بهطور کامل

داشتن تخمین مناسبی از کانال مخابراتی است .اما تداخل بین کاربران،

متعامد نیستند تخمین در آنها بهسادگی کدهای متعامد نخواهد بود .از

طبیعت متغیر بازمان بودن و تغییرات سریع کانال ،تخمین کامل و دقیق

مؤثرترین راهکارها برای کاهش پیچیدگی و ساده نمودن تخمین در

کانال را غیرممکن میسازد .در چند دهه اخیر مطالعات زیادی بر روی

کدهای  ،QOSTBCاستفاده از تجزیه  QRدر ماتریس کانال است [.]74

روشهای تخمین کانال  MIMOانجام شده است که میتوان تخمین

درواقع اگر بخواهیم تعداد آنتن از دو تا بیشتر باشد و خاصیت تعامد و

کانال با استفاده از فیلترهای وفقی را بهعنوان یکی از روشهای کارآمد

یا نرخ یک را داشته باشیم از کدهای شبهمتعامد که نرخ یک دارند

در این عرصه نام برد [ .]2-3البته موضوع تخمین و موارد مرتبط با آن

استفاده میکنیم و از طرفی پیچیدگی تخمین در حالتی که متعامد

بهطور کل در سیستمهای مخابراتی روزبهروز ایدههای جدید به خود

نیست را با استفاده از  QRDکم میکنیم .بهطورکل روش تجزیه  QRدر

میبیند [ .]77-72در روشهای وفقی ،انتخاب فیلتر نیز بستگی به

 MIMOبرای کاهش حجم محاسبات استفاده میشود [.]73-27

پیچیدگی کمتر ،سادگی پیادهسازی ،سرعت همگرایی ،طول گام ،بار

ازسوییدیگر ،برخی از آشکارسازها در سیستمهای  MIMOاز تجزیه QR

5LMS

برای استخراج سیگنال ارسالی استفاده میکنند که ازجمله آن میتوان

عمومیت بیشتری دارند و بیشتر شرایط یک فیلتر مناسب ،ازجمله

به کدهای  QOSTBCذکرشده در باال اشاره کرد و یا برخی آشکارسازهای

پیادهسازی ساده و پیچیدگی کمتر را دارا میباشد [ .]3-72سیستمهای

حذف تداخلهای متوالی ( )SIC9که از تجزیه  QRاستفاده میکنند [-24

 MIMOدر استفاده از کدهای فضا -زمان برای تخمین کانال دارای

 .]22و همچنین تعدادی از آشکارسازهای سیستمهای MIMO-OFDM

چالشهایی میباشند .در سال  7334الموتی کدینگ جدیدی را بهمنظور

که پیچیدگی محاسبات قابلمالحظهای دارند برای کم کردن این

استفاده از تنوع فضایی -زمانی موجود در آنتنهای  MIMOارائه داد که

پیچیدگی از تجزیه  QRاستفاده میکنند [.]23-92

حافظه ،حالت پایداری و ...دارد که در این میان فیلترهای وفقی

 STBCدر ابعاد بزرگتر از دو آنتن فرستنده صورت گرفته است که هر
یک نوعی بده بستان بین این سه ویژگی برقرار میکند .علیرغم
تالشهای صورتگرفته در سالهای اخیر بهمنظور طراحی کدهایی با کد
برداری ساده ،نرخ باال و استفاده از حداکثر چندگانگی فضایی برای تعداد
آنتنهای بیش از دوتا ،کدهای  QOSTBCارائهشده توسط حمید

بهعنوان کدهای فضایی-زمانی بستهای  6STBCمطرح شدند [ .]7این

در این مقاله با استفاده از الگوریتم وفقی روش جدیدی برای تخمین

کدها عالوه بر استفاده از حداکثر ظرفیت تنوع فضایی-زمانی موجود (نرخ

کانال مخابراتی  MIMOبا استفاده از  QRارائه شده است که برای

واحد) ،دارای ویژگی تعامد نیز هستند اما متأسفانه نشان داده شده است

سیستمهایی که در آشکارسازی از  QRDاستفاده میکنند بسیار

کد فضایی-زمانی بستهای متعامد ( )7OSTBCمختلط با نرخ واحد ،تنها
برای دو آنتن فرستنده موجود است و در صورت افزایش آنتنهای
فرستنده به سه یا بیشتر ،چنین کدی وجود نخواهد داشت [ ،]79البته
برای تعداد سه و چهار آنتن فرستنده کدهای  OSTBCوجود دارند که
نرخ آنها کوچکتر از واحد است یعنی برای تعداد آنتنهای بیشتر از
9

دو ،در کدهای  ،OSTBCنرخ آنها  8است [ .]78بنابراین در صورت
استفاده از  OSTBCدر تعداد بیشتر از دو ،بهره عرض باند کانال MIMO

و سرعت ارسال داده تا حدودی کاهش خواهد یافت [ .]7بر این اساس
کدهای غیر متعامد با نرخ یک در [ ]71و [ ]71تحت عنوان کدهای
فضایی-زمانی بستهای شبهمتعامد ( )QOSTBC8ارائهشدهاند .در چنین

کاربردی و مفید میباشد .درواقع در این روش جایگزین اینکه  Hکانال
تخمین زده شود و بعد در بلوک آشکارسازی  Hبه  Qو بعد  Rتجزیه
شود ،بهصورت مستقیم بدون دخالت  ،Hابتدا  Qو بعد  Rبا استفاده از
الگوریتم  LMSتخمین زده میشود و هیچ نیازی دیگر به محاسبه

H

نداریم .بهمنظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ،میزان خطای MSE10

آن برحسب تعداد تکرار و  SNRمحاسبه گردیده و همچنین همگرایی
آن مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با
افزایش  SNRو تعداد تکرار الگوریتم  ،LMSمیزان خطا کاهش مییابد.
با توجه به موارد فوق ،در بخش  2سیستمهای  ،MIMOبه همراه روش

کدهایی بااینکه ویژگی تعامد وجود ندارد ،عملیات کد برداری در گیرنده

 QRو روش  LMSتوضیح داده میشود ،بیان روش جدید و پیشنهادی

با پیچیدگی بیشتری نسبت به کدهای  OSTBCانجام میپذیرد .عالوه

تخمین در بخش  9بهصورت ریاضی بیان خواهد شد و در بخش 8و 1

بر نرخ باال و سادگی کد برداری موضوع استفاده حداکثری کد از

نیز شبیهسازیهای انجامشده و نتایج مشاهده میشود.
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سیگنالهای اصلی ،قادر به تخمین شرایط کانال در بازههای معینی از
زمان و فرکانس است.

 -2معرفی مدل سیستم
 -1-2مدل کانال MIMO

سیگنال باند پایه دریافتی در گیرنده ،یک سیستم مخابراتی بدون سیم
را میتوان بهصورت:
y  Hx  n

()7

نشان داد؛ که  xسیگنال ارسالی H ،متغیر تصادفی گاوسی مختلط کانال

با میانگین صفر و  nنویز است.
در شکل  7سیستمی با  N tآنتن فرستنده و  N rآنتن گیرنده ،با
فرض تخت بودن کانال  MIMOنشان داده میشود.

 -2-2تجزیه QR

هر ماتریس به دو ماتریس  Qو  Rتجزیه میشود که ماتریس اول متعامد
و ماتریس دوم باال مثلثی میباشد .اگر

ماتریس Am n

مفروض باشد،

روابط ریاضی تجزیه را میتوان به فرم زیر نوشت:
()1
که  QQT  Iو  Rیک ماتریس باال مثلثی (  ) rii  0میباشد .این تجزیه
در سادهسازی حل معادالت کمک بسیاری میکند .این روش بیش از
پنجاه سال پیش ابداع شده است و تا به حال توسط دانشمندان مختلف،
الگوریتمهای مختلفی برای آن معرفی شده است [.]98
درواقع با استفاده از  ،QRDماتریس  Hکانال را به فرم دو ماتریس
مجزای  Qو  Rبهصورت مستقیم تخمین میزنیم و دیگر نیازی به نیست
که ابتدا  Hرا تخمین بزنیم و بعد در آشکارسازی  Hرا به  Qو Rتجزیه
کنیم .از مؤثرترین راهکارها در کاهش تعداد جستجو در کدهای STBC
استفاده از تجزیه  QRماتریس کانال است.
Amn  Qmn Rnn

شکل  :1مدل عمومی یک سیستم ]33[ MIMO
 -3-2الگوریتم وفقی LMS

که رابطه ( )7را برای یک سیستم  MIMOمیتوان بهصورت زیر توصیف
نمود ،سیگنال ارسالی بهصورت:
T
()2
x   x , x , ..., x 
2

NT

میباشد که دارای

NT

1

آنتن و  yسیگنال دریافتی بهصورت:
y   y1 , y2 , ..., y NR 

T

()9
میباشد که دارای  N Rآنتن و بردار سیگنال نویز گوسی جمعشونده
توسط رابطه زیر نشان داده میشود.
n   n1 , n2 , ... , nNR 

الگوریتم  LMSبهصورت گسترده در الگوریتم فیلترهای وفقی مورد
استفاده قرار میگیرد که این کاربردهای بسیار زیاد را میتوان بهسادگی
و پایداری  LMSبرای سیگنالهای تصادفی نسبت داد .پژوهشهای
صورتگرفته بر روی  LMSباعث بهینهسازی این الگوریتم شده است.
در این مقاله ضرایب فیلتر بهوسیله الگوریتم  LMSمحاسبه میشود که
روابط این الگوریتم در زیر آورده شده است.
اگر ورودی فیلتر ) x( nو  d  n را خروجی مطلوب بنامیم خروجی
فیلتر به فرم زیر خواهد بود:

T

()8
ماتریس مشخصه کانال مخابراتی سیستم را در یک زمان مشخص
میتوان بهصورت یک ماتریس  NR  NTنمایش داد.

()1

h1 NT 
h2 NT 



hN R NT 

h12
h22
hNT 2

 h11
 h
21
H 


 hN R 1

فرآیند تخمین  Hکانال یکی از مهمترین عملیاتی است که در باند
پایه صورت میپذیرد و طی آن وضعیت کانال ارتباطی توسط گیرنده
تخمین زده میشود.
بهمنظور تخمین کانال ،نخست فرستنده سیگنالهای مشخصی را با
عنوان پایلوت در المانهای منبع مشخصی قرار میدهد .سپس گیرنده
با مشاهده سیگنال دریافتشده از آن محلهای مشخص و مقایسه آن با

Serial no. 84

)  wi (n) x(n  i

()1
که )  wi ( nها ضرایب

N 1

y( n) 

i 0

وزنی( n
})

(n ) , N. w
. . 1,

 { w0 ( n ) ,w1میباشند و

طوری انتخاب شدهاند که مقدار میانگین مجذور خطا )  e( nبه حداقل
برسد.
)e( n)  d ( n)  y(n
()4
در فیلترهای وفقی بهصورت عمومی ضرایب وزنی متغیر با زمان میباشند
و بهصورت وفقی مداوم در حال تطبیق دادن میباشند تا در صورت تغییر
در سیگنالهای تصادفی ،این تغییر را بتوانند تشخیص بدهند .تغییرات
(تطبیق دادن) الگوریتم  LMSدر ضرایب وزنی فیلتر بهگونهای است که
میانگین مجذور خطا )  e( nدر معیار  MSEحداقل باشد .بهروزرسانی

برای ضرایب وزنی درنهایت ) W ( n  1میباشد و بهصورت ( )3به دست
میآید.
)W ( n  1)  W ( n)  2e( n) x(n
()3
که  پارامتر طول گام برای الگوریتم میباشد.
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معادلههای ( )4( ،)1و ( )3سه معادله مورد نیاز برای تکمیل هر
تکرار در الگوریتم  LMSمیباشد .معادله ( )1معادله عمل فیلتر کردن
نامیده میشود که برای به دست آوردن خروجی فیلتر استفاده میشود.
معادله ( )4برای تخمین خطا استفاده میشود و معادله ( )3برای به دست
آوردن بازگشتی تطبیق ضرایب وزنی و بهروزرسانی مورد استفاده قرار
میگیرد [.]91

تخمین کانال  MIMOبا استفاده از . . .

()72

 -4-2اعمال محدودیت 11خطی الگوریتم LMS

اعمال محدودیت خطی به الگوریتم فیلتر کمک میکند تا شرایط مورد
نیاز خود در مسئله را به فیلتر تحمیل کنیم و درنهایت تطبیق ضرایب
وزنی بر اساس این محدودیت محاسبه میشود .درواقع میخواهیم بردار
ضرایب وزنی را به دست آوریم بهطوریکه خطا در معیار میانگین مربعات
حداقل باشد ،مشروط بر اینکه محدودیت زیر اعمال شود.
T
()77
C W 
که در اینجا  یک مقدار اسکالر و  Cیک بردار ستونی ثابت میباشد.
این مسئله با استفاده از روش ضرایب الگرانژ قابل حل میباشد که برای
تخمین روش پیشنهادی انجام خواهد شد؛ اما بهروزرسانی در مرحله
پایانی بهصورت ( )77میباشد.
)  C TW  ( n
C
CT C

W ( n  1)  W  ( n) 

()77
که در اینجا )  W ( nبهروزرسانی قبل از اعمال محدودیت و )W ( n  1
تطبیق نهایی خواهد بود .تا اینجا روابط بهصورت حقیقی بیان شد که
تمام روابط در حالت موهومی نیز برقرار میباشد و تخمین بهصورت
موهومی انجام خواهد شد.


 -3تخمین به روش پیشنهادی
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد قصد داریم از طریق تخمین
ماتریس  Qو  Rکانال را تخمین بزنیم ،که ماتریس  Qیک ماتریس یکانی
و  Rیک ماتریس باالمثلثی است .درواقع در این روش برای تخمین کانال
نیازی نیست که  Hرا به دست آوریم .در ابتدا تعدادی دادههای آموزش
با مدوالسیون  16-QAMارسال مینماییم و با استفاده از این دادهها
ماتریسهای  Qو  Rرا تخمین میزنیم .مدل کانال مخابراتی را با
محوشدگی تخت و نویز کانال گوسی را فرض میکنیم.
برای اینکه بتوانیم مقدار خطای  MSEتخمین هرکدام یک از دو
ماتریس  Qو  Rرا محاسبه بنماییم ،دو محدودیت زیر را برای مسئله در
نظر میگیریم:
 )7ماتریس  Qتخمینزدهشده یکانی است.
 )2ماتریس  Rتخمینزدهشده باالمثلثی (و یا پایینمثلثی) است.
و برای بررسی درستی پاسخ مسئله میزان یکانی بودن و باالمثلثی
بودن پاسخ را چک میکنیم .شرط باالمثلثی بودن  Rو یکانی بودن
 Qبهصورت زیر بیان شده است:

Serial no. 84



T

()79

riM





H
 ,  q i .q j  0 




 q1T
 T
 q2

Q   q T3

 T
 q M





 , ri   0 0




 r1T
 T
 r2

R   r3T

 T
 rM

rii rii 1 rii 2

بر اساس رابطه ( )7اگر  sسیگنال ارسالی و  yسیگنال دریافتی باشد،
رابطه سیگنال دریافتی در گیرنده را میتوان بهصورت زیر نوشت:
y = Hs + z
()78
در ابتدا ماتریس Qرا معلوم در نظر میگیریم و هرمیتین آن را در رابطه
سیگنال دریافتی ( )78ضرب میکنیم.
H
H
H
Q y = Q Hs + Q z
()71
به دلیل داشتن خاصیت یکانی در ماتریس  Qو حذف  Qاز H = QR
 ،رابطه زیر حاصل میشود .بر اساس مدل اصلی  LMSبردارهای ) d(nو
) x(nبهصورت زیر مشخص شدهاند:
y = R s + z
()71
x n 

d n 

میتوان روابط  LMSرا برای تخمین سطرهای ماتریس  Rبهصورت زیر
بیان نمود.
*
rˆi  k   rˆi  k   1e  k  s  k 
()71
و
H

ˆ
e  k   yi  k   ri  k  s  k 
()74
تخمینی که در اینجا انجام شده ،بدون در نظر گرفتن محدودیت
باالمثلثی بودن ماتریس  Rانجام شده است .در ادامه این محدودیت را
برروی نتیجه مسئله فوق اعمال میکنیم .محدودیت باالمثلثی بودن را
میتوان بهصورت رابطه خطی زیر بیان نمود.
اعمال محدودیت:
Ai ri  0
()73
که ماتریس  Aiبهصورت زیر میباشد:
]Ai  diag[1 1 100 0
()27
i 1

بر اساس محدودیت بهدستآمده و با استفاده از ضرایب الگرانژ []78
میتوان ضرایب بهینه را با محدودیت فوق بهصورت زیر به دست آورد.
rˆi  k  1   rˆi  k   v1i  k 
()27
که  v1i  k را باید بهصورت ( )22نوشت:
v1i  arg min  v1Hi  k  v1i  k   λ 1Hi  k  Ai rˆi  k  1  
()22
حال  r̂i  k  1 را از ( )27در ( )22قرار میدهیم.
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v1i  argmin  v1Hi  k  v1i  k  
λ1Hi  k  Ai  rˆi  k   v1i  k  

()29

حال با توجه به معادالت ضرایب الگرانژ میتوان با استفاده از
مقدار  v1i  k را به دست آورد.

در اینجا محدودیت یکانی بودن ماتریس  Qاعمال نشده است .نکته جالب

و

 G   Ai  rˆi  k   v1i  k    0
λ1i
 Ai v1i  k   Ai rˆi  k 

()21
توجه

 Ai

Ai

e  k   yi  k   qˆ i  k  t  k  1 
H

()99

λ1i  k 

 v1i  k   Ai λ 1i  k 

H

()92
و


 G   v1i  k   Ai λ1i  k   0
v1i

()28

ˆ i  k  1  q
ˆ i  k   2e  k * t  k  1 
q

توجه این است که اگر ماتریس  Rرا باالمثلثی به دست آوریم ماتریس
 Qیکانی میشود و نیاز برای اعمال محدودیت یکانی بودن ندارد .حتی
در شبیهسازیها محدودیت یکانی بودن مانند ( )91اعمال شده است.
()98
اعمال محدودیت:

qˆ i  k  1   qˆ i  k   v2i  k 

ˆ  k H q
ˆ  k   q
ˆ i  k  1   0 ,Q
ˆ1 q
ˆ2
Q
i
i

ˆ i 1 
q

()91

میباشد
Ai Ai λ1i  k   Ai rˆi  k 

رابطه  v2i  k در الگرانژ بهصورت زیر نوشته میشود:

v2i  argmin  v2Hi  k  v2i  k  

Ai

 v1i  k   Ai rˆi  k 

()21
حاصل  v1i  k بهدستآمده از مسئله الگرانژ را در رابطه اصلی یعنی
( )27قرار میدهیم و بعد از سادهسازی و استفاده از روابط فیلتر ،LMS
 r̂i  k  1 را میتوان بهصورت زیر نوشت.

()91

با جایگذاری رابطه ( )98در ( )91رابطه  v2iبهصورت زیر نوشته خواهد
شد.

rˆi  k  1   rˆi  k   v1i  k 
  I  Ai   rˆi  k 

()21





H
 1 yi  k   rˆi  k  s  k  s  k  

*





()91

T

()24

 r1T  k  1  
 T

 r2  k  1  
ˆ  k  1    rT  k  1  
R
 3





 rMT  k  1  



حال برای تکمیل تخمین  Hباید  Qرا نیز تخمین بزنیم ،برای این منظور
به دلیل اینکه تخمین ماتریس  Rدر مرحله قبلی محاسبه شده است،
ماتریس  Rبهدستآمده را در بردار  sضرب میکنیم که ماتریس  tحاصل
میگردد .در اینجا  tرا بهعنوان دادههای آموزشی در نظر میگیریم.
y = QRs + z

()23

y = Q Rs + z, t  Rs
x n 

که در اینجا t ،در  ، k  1را بر اساس تخمین بهدستآمده ̂ Rمیتوان
بهصورت زیر نوشت:
ˆ  k  1s k 
t k  1   R
()97
حاال روابط  LMSرا برای تخمین سطرهای ماتریس  Qبه شکل زیر
مینویسیم.
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ˆ  k  H  qˆ   k   v  k  
λ 2Hi  k  Q
i
i
2i


 G   v2i  k   Qˆ i  k  λ1i  k   0
v2 i
ˆ  k λ  k 
 v  k   Q
2i

()94

2i

i

و

 G   Qˆ i  k  H  qˆ i  k   v2i  k    0
λ 2i
 qˆ i  k    v2i  k 

()93
حال در ( )93بهجای  v2i  k مقدار بهدستآمده از ( )94را قرار میدهیم
تا  λ 2i  k به دست آید.
ˆ  k λ  k 
qˆ i  k   Q
i
2i

()87

ˆ  k  H qˆ   k 
Q
i
i

1





ˆ  k H Q
ˆ k 
 λ 2i  k   Q
i
i

حال مقدار  λ 2i  k را در ( )94قرار میدهیم تا مقدار نهایی  v2i  k به
دست بیاید و درنهایت آن را در رابطه ( )98قرار میدهیم تا بتوان
 q̂ i  k را به دست آورد.
v2 i  k  

d n 

پس میتوان سیگنال دریافتی را بهصورت ( )97نوشت.
y = Qt + z
()97

v2i  argmin  v2Hi  k  v2i  k  

مانند تخمین  Rروابط الگرانژ را مینویسیم:

مراحل ذکرشده باید برای تخمین همه سطرهای ماتریس  Rانجام پذیرد.
با سطرهای تخمینزدهشده از ماتریس  Rماتریس ̂ Rرا تشکیل
میدهیم.

ˆ  k  H qˆ  k  1 
λ 2Hi  k  Q
i
i

ˆ  k  H qˆ   k 
Q
i
i

1





ˆ k Q
ˆ  k H Q
ˆ k 
Q
i
i
i

()87
qˆ i  k   qˆ i  k  1   v2i  k 

 Qˆ  k   qˆ  k  
t k  1   t k  1  

1

H

i

i

*

()82

که در اینجا مقدار

q̂ i  k 





ˆ k Q
ˆ  k H Q
ˆ k
 IQ
i
i
i



2 yi  k   qˆ i  k  H

به دست آمد.
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 -4شبیهسازیها
در شبیهسازیهای انجامشده مقدار نسبت توان سیگنال به توان نویز از
رابطه زیر بهدستآمده است.
2
E  Hs  k  
2
E  n  k  

()89

تخمین کانال  MIMOبا استفاده از . . .

همانطور که دیده میشود با افزایش تکرار و  ،SNRخطا کاهش
مییابد ،یعنی اینکه در هر تکرار ماتریس  Qبه یکانی بودن نزدیکتر
میشود .در شکل  9نیز همین روال دیده میشود و میزان کاهش خطا
برحسب  SNRدر تکرارهای مختلف نشان داده شده است.

SNR 

برای مقایسه میزان خطای تخمین انجام شده ،مقدار
بهدستآمده با الگوریتم مونتکارلو شبیهسازی شده و با یکدیگر مقایسه
شدهاند ،طول مونتکارلو  7777فرض شده است .برای اینکه بتوان
تخمین کانال با ابعاد مختلف را با یکدیگر مقایسه نماییم ،از NMSE
استفاده نمودهایم .درواقع خطا را نرمالیزه نمودهایم.
NMSE

2
E  Ĥ  H 

F 

NMSE 
2
E  H F 

()88

برای بررسی یکانی بودن ماتریس  ،Qماتریس تخمینزدهشده را در
هرمیتین آن ضرب کرده و مقدار خطای  MSEآن را با ماتریس قطری
محاسبه نمودهایم.
()81
NMSE   Q H Q   Daig   1 1 1 1  
F

در شبیهسازیها سیستم  MIMOبهصورت  8×8فرض شده است .بر
اساس تخمین انجامشده همیشه ماتریس  Rکه محاسبه میشود باال
مثلثی است و فقط باید یکانی بودن ماتریس  Qو خطای تخمین H=QR
بررسی گردد .جدول 7مقادیری که در شبیهسازیها فرض شده است را
نشان میدهد.
جدول  :1مقادیر و فرضیات در شبیهسازی
8 ×8

MIMO

77777

Signal length

7777

Monte- Carlo length

7/77
16-QAM

µLMS
Modulation

Flat Fading
AWGN

Channel Type
Noise

شکل : 3بررسی خطای یکانی بودن ماتریس  Qتخمینزدهشده
برحسب  SNRمتغیر در تکرارهای ثابت و مختلف

وقتی  Rبهصورت باالمثلثی باشد و  Qنیز تخمین زده شود ،یعنی
اینکه  Hتخمینزدهشده است ،شکل  8میانگین مربعات خطای
نرمالیزهشده برای تخمین  Hکانال را برحسب تعداد تکرار در SNRهای
مختلف نشان میدهد.

در شکل  2مقدار خطای  NMSEبرحسب تعداد تکرار  LMSو در
SNRهای مختلف نمایش داده شده است.

شکل : 4میانگین مربعات خطای نرمالیزهشده برای تخمین  Hبرحسب
تعداد تکرار و SNRهای ثابت در الگوریتم LMS

شکل : 2بررسی یکانی بودن ماتریس  Qتخمینزدهشده با  11111بار
تکرار در SNRهای ثابت و مختلف

Serial no. 84

تکرار  77777بار در تخمین برای هر  SNRنشان میدهد که
بیشترین  SNRکمترین خطا را دارد ،در شکل  1نیز این میزان خطا
برحسب  SNRنشان داده شده است .در یک تکرار ثابت افزایش SNR
مجددًا کاهش خطا را نشان میدهد؛ که تکرار  77777دارای کمترین
خطا میباشد.
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 دیگر نیازی نیست بعد از تخمین این تجزیه صورت،استفاده میکنند
. بهصورت مستقیم ارسال شده استR  وQ گیرد زیرا
 هرچقدر که تعداد تکرارها افزایش مییابدLMS در تخمین بهوسیله
هایSNR  این کاهش خطا در افزایش.خطای تخمین کمتر میشود
.مختلف نیز دیده میشود

مراجع
[1] S.M.Alamouti, “A Simple Transmit Diversity Technique for
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

Wireless Communications,” IEEE Journal, vol. 16, no. 8, pp.
1451-1458, 1998.
Wang, Xiaowen and K. J. Liu, “Adaptive channel estimation using
cyclic prefix in multicarrier modulation system,” IEEE
Communications Letters, vol. 3, no. 10, pp. 291-293, 1999.
Carrascosa, Patricia Ceballos and Milica Stojanovic, “Adaptive
channel estimation and data detection for underwater acoustic
MIMO–OFDM systems,” Oceanic Engineering, IEEE Journal,
vol. 35. no. 3, pp. 635-646, 2010.
Sampath, Hemanth and Joe Tellado, “Adaptive channel estimation
for wireless systems,” U.S. Patent Application, no. 09/880, pp.
574, 2001.
Stojanovic, M. L. Freitag and M. Johnson, “Channel-estimationbased adaptive equalization of underwater acoustic signals,”
OCEANS'99 MTS/IEEE. Riding the Crest into the 21st Century,
Vol. 2, pp. 590-595, 1999.
Kim, Kyung Jun, et al, “Adaptive multi-antenna channel
estimation scheme for uplink multiuser environments,” The
Journal of Korean Institute of Communications and Information
Sciences, vol. 40, no. 7 , pp. 1293-1295, 2015
Rana, Md Masud and Md Kamal Hosain, “Adaptive channel
estimation techniques for MIMO OFDM systems,” International
Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 1,
no. 6, pp. 134-138, 2010
Reddy, B. Siva Kumar and B. Lakshmi, “Adaptive Modulation
and Coding with Channel Estimation/Equalization for WiMAX
Over Multipath Faded Channels,” Wireless Communications,
Networking and Applications. Springer India, pp. 459-472, 2016.

 «عملکرد فیلتر شکافدار وفقی،] احمدرضا جناب زاده و محسن مجیری3[
،81  دوره، مجله مهندسی برق،»در تخمین فرکانس سیگنالهای تناوبی
7938 ، دانشگاه تبریز،7-3  صفحه،7 شماره
 «ردیابی اهداف متحرک هوایی با،] عقیل عبیری و محمد رضا محزون77[
 مجله،»استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره
، دانشگاه تبریز،31-771  صفحه،9  شماره،81  دوره،مهندسی برق
7938
 «روشی جدید مبتنی بر بافت، قادر کریمیان،] محمد رضا برز سفیدهخان77[
،87  دوره، مجله مهندسی برق،»برای تخمین زاویه صفحات مسطح
.7943 ، دانشگاه تبریز،79-22  صفحه،7 شماره
[12] Biguesh, Mehrzad and Alex B. Gershman, “Training-based

[13]
[14]

[15]

[16]

MIMO channel estimation: a study of estimator tradeoffs and
optimal training signals,” IEEE transactions on signal processing,
vol. 54, no. 3, pp. 884-893, 2006.
Widrow, Bernard, et al, “Stationary and nonstationary learning
characteristics of the LMS adaptive filter." Proceedings of the
IEEE, vol. 64. No. 8, pp. 1151-1162, 1976
Gui, Guan, Wei Peng, and Fumiyuki Adachi, “Improved adaptive
sparse channel estimation based on the least mean square
algorithm,” Wireless Communications and Networking
Conference (WCNC), IEEE, pp. 3105-3109,2013.
Reed, Francis A., Paul L. Feintuch and Neil J. Bershad, “Time
delay estimation using the LMS adaptive filter--static behavior,”
Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions,vol.
29, no.3, pp. 561-571, 1981.
Das, Bijit Kumar and Mrityunjoy Chakraborty, “Adaptive
Combination of l0-LMS Adaptive Filters for Sparse System

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

SNR

 برحسبH  میانگین مربعات خطای نرمالیزهشده تخمین:5 شکل
متغیر و تعداد تکرارهای ثابت و مختلف

اگر مقایسهای با منابعی که در مقدمه نیز به آنها اشاره شد انجام
دهیم میتوان دید که روش پیشنهادی در این مقاله خطای تخمین
 با تکرارNMSE  مقدارSNR=27dB  در،]دارد72[کمتری نسبت به
-2

8×8  که در اینجا با تعداد آنتن، میرسد77 به مقدار کمتر از77777
8×9] با تعداد آنتن72[این نتیجه بهدست آمده است درصورتیکه در
-2

 هر چقدر. به دست آمده استSNR=27dB  در77 خطای بیشتر از
تعداد آنتن کاهش پیدا میکند به دلیل کاهش محاسبات خطا نیز باید
 تخمین کانال صورت گرفتهLMS ] با انواع مختلف78[  در.کاهش یابد
7/71  با طول گامLMS  درحالت، نیز وجود نداردMIMO است و شرایط
-8

 میرسد و با77  مقدار خطا تا نزدیکSNR=27dBباشد و
-2

 درصورتیکه در روش، میرسد77  مقدار خطا بهSNR=77dB
خواهیم10−2 به خطایSNR=27dB  و7/77 پیشنهادی با طول گام
MIMO رسید که این افزایش خطا در روش پیشنهادی به دلیل وجود
 مرحله، نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد. میباشد8×8بهصورت
 حال هرکدام از، یعنی آشکارسازی میباشد،بعد از تخمین کانال
 تخمین کانال انجامشده را باید به بلوک،روشهای پیشین که ذکر شد
] بر اساس تجزیه73-92[ آشکارساز ارسال کنند و اگر آشکارساز مانند
 بار محاسباتی باال تحمیلH  تجزیه، عمل کندR  وQ به دو ماتریسH
میکند و به همین دلیل منابع ذکرشده برای کاهش پیچیدگی و
 ولی در روش پیشنهادی نیازی به این مرحله.محاسبات تالش میکنند
.از محاسبات نیست و این موضوع کاهش پیچیدگی را در پی دارد

 نتایج-5
 دادههای آموزشی از طرف همهMIMO برای تخمین کانال مخابراتی
فرستندهها ارسال میگردد و گیرندهها بر اساس دادههای دریافتی از
LMS کانال مخابراتی و دانستن دادههای آموزشی و با استفاده از روش
.میتوانند ماتریس کانال را تخمین بزنند
H  در سریع بودن و ساده بودن تخمین مشخصه کانالR  وQ تجزیه
کمک میکند و از تخمین مستقیم کانال که دارای پیچیدگی میباشد
QR جلوگیری میکند و برای سیستمهایی که در آشکارسازی از تجزیه
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