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 -1مقدمه
 1OFDMبه صورت تجاری در شبکههای محلی بیسیم

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

 PAPRسامانه  MIMO-OFDMرا نتیجه ندهند .در گروه دوم ،روشهایی
HIPERLAN/2

و  ، IEEE 802.11شبکههای منطقهای بیسیم  ، IEEE 802.22پخش
صوت دیجیتال ( )2DABو پخش ویدیوی دیجیتال ( )3DVBبه کار می
رود و مدوالسیون برگزیده برای شبکههای شهری بیسیم IEEE 802.16

است .همچنین  OFDMبرای استاندارد سیار بیسیم باند وسیع

IEEE

به طور خاص برای سامانههای  MIMO-OFDMمطرح شده است .این
روشها کاهش  PAPRرا با در نظر گرفتن توأم آنتنهای ارسال انجام
میدهند .در میان مهمترین روشهای گروه دوم ،روشهای  SLMهدایت
شده (

) [ ،]7شیفت فضایی (

16D-SLM

) [ ]9جای دارد .روشهای گروه اول و دوم در بخش  3معرفی و

18PTS

 4UWB ،802.20و  5LTEمورد توجه قرار گرفته است [ .]1مهمترین

مقایسه میشوند.

ویژگیهای  OFDMعبارتاند از  :الف) به کارگیری تبدیل فوریه سریع

 -2-1هدف و ساختار مقاله

( )6FFTبرای ارسال موازی داده روی چندین زیرحامل ،ب) مقابله با
محوشدگی چندمسیری و تداخل بینحاملی ،ج) فراهم نمودن بازده
طیفی باال برای مخابرات بیسیم پهنباند .این مزایا با تقسیم یک کانال
فرکانس -انتخابی به زیرکانالهای موازی باریک با محوشدگی تخت به
دست میآید.
سیگنال  OFDMبر خالف سیگنال تکحاملی از تعداد زیادی مؤلفه
تشکیل میشود .بنابراین امکان تولید دامنههای بسیار بزرگ به دلیل
همفازی مؤلفهها وجود دارد و ممکن است توان اوج سیگنال ،بسیار
بزرگتر از توان متوسط شود .به این پدیده ،نسبت توان اوج به متوسط
( )7PAPRباال گفته میشود [ PAPR .]2باال ،برش دامنههای بزرگ
سیگنال را به همراه دارد .برش دامنهها موجب اعوجاج داخل باند و
گسترش فرکانسی سیگنال میگردد .گسترش فرکانسی معموالً به صورت
تشعشع خارج باند مطرح میشود و برای سامانههای موجود در باندهای
فرکانسی مجاور ،مزاحمت ایجاد میکند .بنابراین کاهش دامنههای بزرگ
سیگنال ارسالی با استفاده از روشهای مناسب ،ضروری است.
در سالهای اخیر ،به کارگیری چند آنتن ارسال و دریافت یا فناوری
 8MIMOهمراه با  OFDMبرای دستیابی به بهره چندگانگی ،9افزایش
ظرفیت سامانه یا کاهش نرخ خطای بیت ( )10BERدر بسیاری از
کاربردهای مخابرات بیسیم مورد توجه قرار گرفته است [ .]3استفاده از
چند آنتن ارسال در سامانه  MIMO-OFDMمیتواند مسأله  PAPRرا
وخیمتر کند .از این رو ،کاهش  PAPRبرای این سامانهها به یک حوزه
پژوهشی مهم تبدیل شده است.
 -1-1مرور ادبیات
روشهای گوناگونی برای کاهش  PAPRدر سامانههای MIMO-OFDM

پیشنهاد شده است .این روشها را میتوان به دو گروه روشهای تعمیم

) [ ]8و  PTSهمکارانه (Co-

17SS

در این مقاله ،یک روش کاهش  PAPRدر

سامانههای MIMO-OFDM

با در نظر گرفتن توأم آنتنهای ارسال پیشنهاد میشود .این روش که در
گروه دوم روشهای کاهش  PAPRجای میگیرد ،با افراز بلوکهای
 OFDMبه زیربلوکهای مجزا و بهرهگیری از جایگشت 19زیربلوکها،
 PAPRسیگنال در آنتنهای ارسال را کاهش میدهد .جایگشت موجب
تغییر چیدمان فازهای مؤلفههای مختلف سیگنال میگردد .درنتیجه می
تواند از ایجاد توانهای زیاد در سیگنال خروجی فرستنده جلوگیری کند
و  PAPRرا کاهش دهد .همچنین نسخهای از روش پیشنهادی که
پیچیدگی محاسباتی کمتری نسبت به روشهای مبتنی بر  PTSدارد،
ارائه میشود.
ساختار ادامه مقاله چنین است .در بخش  ،2نسبت توان اوج به
متوسط ( )PAPRمعرفی میشود .در بخش  ،3مهمترین روشهای
کاهش  PAPRدر سامانههای  MIMO-OFDMمرور میشود .در بخش
 ،4روش پیشنهادی کاهش  PAPRارائه میگردد و در بخش  ،5پیچیدگی
محاسباتی آن با روشهای موجود مقایسه میشود .در بخش  ،6نتایج
شبیهسازی کامپیوتری روش پیشنهادی بیان میشود و سرانجام ،در
بخش  7نتایج مقاله جمع بندی میگردد.
نشانها :بردارهای حوزه زمان (فرکانس) با حروف کوچک (بزرگ)
سیاه نمایش داده میشود .اسکالرهای حوزه زمان (فرکانس) با حروف

کوچک (بزرگ) نشان داده میشود .تابع 

 E میانگین آماری را نشان

میدهد .عملگر   a بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از  aو  a 
کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از  aاست .همچنین  mod  a, b باقی
مانده تقسیم  aبر  bرا محاسبه میکند.

 -2نسبت توان اوج به متوسط ()PAPR

یافته و اختصاصی دستهبندی نمود .در گروه اول ،روشهای حالت تک

یک سامانه  MIMO-OFDMنقطه به نقطه با  N tآنتن ارسال و N r

آنتنی ( )11SISOبه طور مستقیم در هر آنتن ارسال ،استفاده میشود.

آنتن دریافت مطابق شکل 1در نظر گرفته میشود .جریان داده ورودی

شناخته شدهترین روشهای این گروه عبارتند از SLM :معمولی]4[ 12

به جریانهای داده موازی افراز میگردد و هر جریان پس از نگاشت با

 SLM ،ساده شده 14PTS ، ]4[ 13معمولی [ PTS ، ]5ساده شده [ ]5و

سیگنالینگ  21QPSKدر بلوکهای  OFDMبا طول  Nقرار میگیرد .هر
بلوک با استفاده از  22IFFTبه حوزه زمان منتقل شده و یک پیشوند

شدهاند و در هر آنتن ارسال ،تکرار میشوند .درنتیجه پیچیدگی

چرخشی به آن اضافه میشود .سپس دنبالههای زمانی حاصل به

محاسباتی باالیی به همراه دارند و ممکن است کارایی مناسب در کاهش

سیگنالهای پیوسته تبدیل شده و ارسال میگردند.

 PTSیک در میان .]6[ 15این روشها در اصل برای سامانه  SISOطراحی

Serial no. 85

20

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

 /1001مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

2

2

} max { xn

() 2

n 0, , N 1
x 2



} max { xn

n 0, , N 1

2

} E{ xn

PAPR dis 

است .معموالً PAPRdis

که  xnنمونه  nام سیگنال پیوسته زمان ) s(t
محاسبه شده با رابطه ( ،)2کوچکتر از  PAPRسیگنال پیوسته است.
زیرا سیگنال گسسته ممکن است همه نقاط اوج سیگنال واقعی پیوسته
را نداشته باشد .برای محاسبه دقیقتر  ،PAPRمیتوان سیگنال گسسته
زمان را  Lمرتبه بیش نمونهبرداری 23کرد [ .]12برای این کار ،در میان
بلوک  N (L 1) ، OFDMصفر قرار داده میشود تا بلوک
] [ X 0 , , X ( N /21) ,0, ,0, X N /2 , X N 1با طول  NLبه دست آید.

شکل  :1مدل سامانه MIMO-OFDM

سیگنال  OFDMاز جمع تعداد زیادی زیرحامل مدوله شده مستقل
تشکیل میشود .در نتیجه میتواند نسبت توان اوج به متوسط باالیی
داشته باشد PAPR .باال سیگنال را به ناحیه غیرخطی عناصر الکترونیک
میبرد و اعوجاج یا برش سیگنال ارسالی را درپی دارد .اعوجاج سیگنال،
اعوجاج داخل باند و تشعشع خارج باند را نتیجه میدهد .برای رهایی از
اثرات غیرخطی ناشی از  PAPRباال باید عناصر غیرخطی مانند تقویت
کنندههای توان ،مخلوط کنندهها و مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ،بازه
دینامیکی بزرگی داشته باشند که پیچیدگی و هزینه پیادهسازی سامانه
را افزایش میدهد.
تشعشع خارج باند در هنگام عبور یک مؤلفه سیگنال از ناحیه خطی
تقویتکننده توان تولید میشود .همچنین با نزدیک شدن سیگنال به
سطح اشباع ،مؤلفههای فرکانسی داخل باند دارای اعوجاج میشوند .از
این رو الزم است نسبت توان اوج به متوسط برای سیگنال پیوسته زمان
بررسی شود .این نسبت ،اینگونه تعریف میشود [:]11
2

()1

) s(t
Pave

PAPR con  max
t

که )  s(tسیگنال پیوستهزمان متناظر با بلوک  OFDMو  Paveتوان
متوسط سیگنال )  s(tاست .شکل  1نشان میدهد که پردازش سیگنال
برای کاهش  PAPRروی سیگنال گسسته زمان انجام میشود .بنابراین
به رابطهای نیاز است تا  PAPRرا به طور مستقیم از سیگنال گسسته

سپس با استفاده از عملگر  IFFTبا طول  ، NLنمونههای زمانی سیگنال
بیش نمونهبرداری شده به دست میآید .بیشترین افزایش PAPRdis
هنگامی روی میدهد که عامل بیش نمونهبرداری از L  1به L  2
تغییر کند [.]13
در فرستنده N t ،بلوک مستقل  OFDMبه طور همزمان از آنتنهای
جداگانه منتشر میشود .در این حالت ،تشعشع خارج باند با خروج یکی
از  N tسیگنال حوزه زمان از ناحیه خطی تقویتکننده ،پدید میآید.
بنابراین در سامانه  ، MIMO-OFDMبدترین حالت  PAPRیا بزرگترین
نسبت توان اوج به متوسط به عنوان  PAPRکل سامانه تعریف میگردد:
) PAPR MIMO  max PAPR (t

() 3

t 1, , Nt

که )  PAPR (tنسبت توان اوج به متوسط سیگنال ارسالی از آنتن  tام
است .افزایش تعداد زیرحاملها و آنتنهای ارسال ،موجب افزایش
 PAPRسامانه میشود.

-3

روشهای کاهش  PAPRدر سامانه MIMO-OFDM

روشهای کاهش  PAPRدر سامانههای  MIMO-OFDMرا میتوان به
دو گروه روشهای تعمیم یافته و روشهای اختصاصی تقسیم نمود.
روشهای تعمیمیافته از تعمیم مستقیم روشهای حالت  SISOبه دست
آمدهاند .در این روشها PAPR ،هر یک از آنتنها جداگانه کاهش داده
میشود .از سوی دیگر ،روشهای اختصاصی با در نظر گرفتن توأم همه
آنتنها PAPR ،را کاهش میدهند .در ادامه این روشها به طور خالصه
مرور میشوند.
 -1-3روشهای تعمیم یافته



 SLMمعمولی

زمان محاسبه کند PAPR .یک بلوک  OFDMشامل  Nنمونه از
سیگنال پیوسته زمان با فرض صفر بودن میانگین سیگنال ،چنین تعریف

] X  [ X 0 ,, X N 1در  Uدنباله فاز مختلف  {P (u ) }u 1,,Uمؤلفه

میگردد [.]11

به مؤلفه ضرب میشود .دنبالههای فاز چنین نمایش داده میشوند.
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] , 1 u U

()4

ju , N 1

, ,e

ju ,0

P(u )  [e

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

است .بنابراین تولید دنبالههای نامزد و یافتن دنباله بهینه در هر آنتن،
پیچیدگی محاسباتی باالیی دارد.

سپس دنبالههای حاصلضرب از  IFFTعبور داده میشوند تا  Uدنباله
نامزد 24در حوزه زمان به دست آید .دنبالهای که کوچکترین  PAPRرا
داشته باشد ،به عنوان دنباله اصالح شده انتخاب میشود.
روش  SLMمعمولی یا  O-SLMبرای سامانه  ،MIMOبا اعمال
جداگانه روش  SLMدر هر آنتن ارسال PAPR ،را کاهش میدهد .در
این روش U ،دنباله نامزد که حاوی اطالعات یکسان هستند ،در هر آنتن
تولید میشود و برای هر آنتن ،دنباله نامزد دارای کمترین  PAPRبه
دست میآید .نمودار بلوکی روش  O-SLMدر شکل  2رسم شده است.
اطالعات مربوط به دنباله ضرب شده در هر آنتن باید به عنوان
اطالعات جانبی 25ارسال شود .روش  O-SLMبه  N log 2 (U )بیت
t
اطالعات جانبی نیاز دارد .همچنین در این روش NtU ،عملگر IFFT
وجود دارد که پیچیدگی باالیی را میطلبد .ضرب دنبالههای فاز در بلوک
داده نیز ،به تعداد زیادی ضرب و جمع مختلط نیاز دارد .عیب اصلی
روش  O-SLMپیچیدگی محاسباتی باال برای تولید دنبالههای نامزد و
یافتن دنباله بهینه در هر آنتن ارسال است.


 SLMساده شده

روش  SLMساده شده ) (S-SLMمانند  SLMمعمولی است با این
تفاوت که برای محاسبه  PAPRدنبالههای نامزد ،متوسط

PAPR

دنبالههای زمانی نظیر هر یک از دنبالههای فاز در آنتنهای مختلف،
محاسبه میشود .سپس دنبالههای نظیر دنباله فازی که کمترین متوسط

شکل  :2نمای کلی روش  SLMمعمولی

 PAPRرا داشته باشد ،برای ارسال انتخاب میشوند .عملکرد این روش
در مقایسه با  O-SLMتنزل مییابد .تنها برتری این روش بر ، O-SLM
تعداد بیت اطالعات جانبی کمتر است .این تعداد با تعداد بیت اطالعات
جانبی روش  SLMدر حالت  SISOبرابر است .البته مشکل پیچیدگی
محاسباتی باالی روش  O-SLMهمچنان باقی است.


 PTSمعمولی

در روش  PTSسامانه تک آنتنی ،هر بلوک  OFDMبه

M

زیربلوک

مجزا افراز میشود .سپس عملگر  IFFTبر هر زیربلوک ،اعمال شده و هر
زیربلوک با یک عامل فاز ،وزندهی میگردد .عاملهای فاز از یک
مجموعه  Wعضوی به گونهای انتخاب میشوند که  PAPRسیگنال
حاصلجمع ،حداقل گردد .در سامانه  ،MIMOروش  PTSمعمولی (O-
) PTSبا به کارگیری جداگانه  PTSبرای هر آنتن ارسال PAPR ،را
کاهش میدهد .در این روش ،بلوک  OFDMدر هر آنتن به

M

زیربلوک

تقسیم میشود و با ضرب عاملهای فاز در زیربلوکها ،دنبالهای که
کمترین  PAPRرا داشته باشد ،به دست میآید .شکل 3

روش O-PTS

را نمایش میدهد .از آنجا که عاملهای فاز در هر آنتن به صورت مستقل
تعیین میشوند ،در این روش  Nt log2 W M 1 بیت اطالعات جانبی
ارسال میشود .برای پیادهسازی  O-PTSبه  MNtعملگر  IFFTنیاز
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 PTSساده شده

در  PTSساده شده ) ، (S-PTSتولید دنبالههای نامزد آنتنهای
ارسال ،با استفاده از عاملهای فاز یکسان انجام میگیرد .برای این کار،
زیربلوکهای یکسان آنتنهای متفاوت ،با عاملهای فاز یکسان وزندهی
میشوند .متوسط  PAPRزیربلوکهای متناظر در همه آنتنها محاسبه
میشود .سرانجام ،عامل فازی که کمترین متوسط  PAPRرا نتیجه دهد،
برای همه آنتنها انتخاب میشود .روش  S-PTSدر مقایسه با  O-PTSبا
افت عملکرد روبرو میشود .این روش به  log 2 W M 1 بیت اطالعات
جانبی نیاز دارد که نسبت به روش  O-PTSکاهش یافته است.
و  O-PTSپیچیدگی محاسباتی یکسانی دارند.


S-PTS

 PTSیک در میان

عیب اصلی روش  ، O-PTSباال بودن پیچیدگی محاسباتی است .در
[ ]6ایده یکدرمیان برای روش  O-PTSمطرح شد .در این ایده کهA-
 PTSنام گرفت ،عاملهای فاز برای نیمی از بلوکها ،یعنی بلوکهای
زوج هر آنتن ارسال در نظر گرفته میشود .پیچیدگی محاسباتی در روش
 A-PTSبه طور قابل توجه کاهش مییابد .از آنجا که تعداد دنبالههای
نامزد تولید شده در هر آنتن ارسال کاهش یافته است ،به ارسال اطالعات
جانبی کمتری نسبت به روش  O-PTSنیاز است .تعداد بیت اطالعات
جانبی در روش  ، A-PTSبرابر با  Nt log 2 W M 2 است .البته کاهش
تعداد دنبالههای نامزد ،افت عملکرد این روش را به همراه دارد.
 -2-3روشهای اختصاصی


 SLMهدایت شده

روش  D-SLMطی سه گام انجام میشود :الف) محاسبه  PAPRدر
همه آنتنها ،ب) تعیین آنتنی که بیشترین  PAPRرا دارد و تولید دنباله
نامزد برای آن ،ج) جایگزینی دنباله اولیه (دنباله دارای بیشترین )PAPR
با دنباله تولید شده در صورتی که  PAPRدنباله تولید شده کمتر از دنباله
اولیه باشد .این گامها تا جایی ادامه مییابد که تعداد دنبالههای نامزد
تولید شده با تعداد دنبالههای نامزد روش  O-SLMبرابر شود .در روش
 ،D-SLMتعداد بیت اطالعات جانبی به Nt log2 ( Nt (U  1)  1)
افزایش مییابد و پیچیدگی محاسباتی این روش نسبت به پیچیدگی
روش  O-SLMتغییری نمیکند .بنابراین تنها برتری  D-SLMبهبود
عملکرد کاهش  PAPRاست.


شیفت فضایی

در این روش ،ابتدا بلوک  OFDMهر آنتن به  Mزیربلوک تقسیم
میشود .سپس زیربلوکهای با شماره یکسان آنتنهای مختلف در
بردارهای جداگانهای قرار میگیرند و با شیفت چرخشی بردارها،
دنبالههای نامزد تولید میشود .سرانجام در هر آنتن ارسال ،دنباله نامزدی
که کمترین  PAPRرا داشته باشد ،به دست میآید .این روش،
 log2 ( Nt (M 1))بیت اطالعات جانبی ارسال میکند .برتری اصلی
شیفت فضایی نیاز نداشتن به ضرب مختلط برای تولید دنباله نامزد و در
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جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

نتیجه کاهش قابل مالحظه پیچیدگی محاسباتی است .البته این روش،
عملکرد ضعیفتری نسبت به سایر روشها دارد.
برای بهبود کارایی روش شیفت فضایی ،ترکیب آن با  PTSپیشنهاد
شده است [ .]10در این روش ،ابتدا بردارهای حاوی زیربلوکهای
همشماره ،شیفت داده میشود .سپس با استفاده از  PTSبرای هر آنتن
ارسال ،دنبالههای نامزد تولید میشود و دنباله بهینه در هر آنتن به دست
میآید .در این روش ،تعداد بیت اطالعات جانبی افزایش مییابد.
همچنین پیچیدگی محاسباتی در مقایسه با پیچیدگی  O-PTSبیشتر
است.


 PTSهمکارانه

روش  PTSهمکارانه ) (Co-PTSاز ترکیب روشهای  A-PTSو
شیفت فضایی به دست میآید .در این روش با هدف بهبود عملکرد روش
 ، A-PTSاز شیفت فضایی استفاده میشود .در گام اول ،بردارهای شامل
زیربلوکهای هم شماره فرد آنتنها شیفت فضایی داده میشود .سپس
روش  PTSبرای زیربلوکهای زوج آنتنها به کار میرود تا دنبالههای
باید
روش،
این
در
شود.
تولید
نامزد
)( M 2
 (M 2) log2 Nt   log2[ NtW ]بیت اطالعات جانبی برای
گیرنده ارسال شود .روش  Co-PTSافت عملکرد روش  A-PTSرا جبران
میکند .همچنین پیچیدگی محاسباتی  Co-PTSدر مقایسه با O-PTS
کاهش یافته است.

-4

روش پیشنهادی کاهش PAPR

یک روش کاهش  PAPRبرای سامانه  MIMO-OFDMپیشنهاد
میگردد .در این روش هر بلوک  OFDMاز هر آنتن ارسال به چند
زیربلوک افراز میشود و زیربلوکها با عبور از  IFFTبه حوزه زمان برده
میشوند .سپس یک تابع جایگشت برای تغییر مکان زیربلوکهای
آنتنهای مختلف به کار میرود و پس از آن ،دو تابع جایگشت دیگر برای
تغییر توالی مؤلفههای زیربلوکها استفاده میشود .براساس این توابع
جایگشت ،چندین دنباله نامزد متفاوت تولید میشود و در هر آنتن،
دنبالهای که کمترین  PAPRرا داشته باشد ،برای ارسال انتخاب میگردد.
به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی ،اصالحی در روش پیشنهادی
انجام شده و نسخهای با پیچیدگی کمتر نسبت به روشهای مرور شده،
پیشنهاد میشود .روش پیشنهادی در یک حالت عمومی معرفی میشود
تا بتوان توابع مختلفی را به عنوان توابع جایگشت استفاده نمود .در بخش
 3-4یک حالت خاص روش پیشنهادی با انتخاب توابع جایگشت محدود،
ارائه میگردد.
 -1-4روش پیشنهادی
شکل  4روش پیشنهادی برای کاهش  PAPRرا نشان میدهد .در هر
آنتن ،بلوک  OFDMبه  Mزیربلوک مجزا افراز شده و هر یک از
زیربلوکها با استفاده از  IFFTبه حوزه زمان منتقل میشود .برای این
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که  PAPRدنباله زمانی به  PAPRسیگنال پیوسته نزدیکتر باشد ،بیش
نمونهبرداری مرتبه  Lنیز همراه با  IFFTانجام میشود .بنابراین هر بلوک
 Nتایی حوزه فرکانس به یک بلوک  NLتایی حوزه زمان تبدیل میشود.
اکنون زیربلوکهای زوج آنتنهای مختلف انتخاب شده و کنار هم در
یک بردار قرار داده میشود .با عبور این بردار از تابع جایگشت اول ،مکان
زیربلوکها نسبت به آنتنها تغییر میکند .سپس عناصر بردار جدید به
ترتیب به مکانهایی که زیربلوکهای آنها انتخاب شده بود ،اختصاص
مییابد .توجه شود که مکان زیربلوکهای انتخاب نشده (زیربلوکهای
فرد) بدون تغییر میماند.
در گام بعد ،در هر آنتن ،مؤلفههای زیربلوکهای فرد با تابع جایگشت
دوم ،جابجا میشوند .همچنین مؤلفههای زیربلوکهای زوج جدید با تابع
جایگشت سوم ،جابجا میشوند .سرانجام در هر آنتن M ،زیربلوک
جایگشت داده شده جدید با هم جمع شده تا یک دنباله نامزد به دست
آید .به ازای هر حالت تابع جایگشت اول ،حالتهای مختلف توابع
جایگشت دوم و سوم در نظر گرفته میشود تا همه دنبالههای نامزد تولید
شود و در هر آنتن ،دنبالهای که کمترین  PAPRرا داشته باشد ،انتخاب

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

در روش پیشنهادی ( )SBPاست .بنابراین پیچیدگی محاسباتی آن کمتر
از پیچیدگی محاسباتی  SBPاست .البته در بخش شبیهسازی نشان داده
میشود که کاهش پیچیدگی در ازای کاهش عملکرد به دست آمده است.
در حالت کلی تعداد جایگشتهای کامل تابع اول برابر
!) ( Nt M 2و تعداد جایگشتهای کامل هر یک از توابع دوم و سوم
،SBP
روش
در
بنابراین
است.
برابر
!)( NL
 ( Nt M 2)!( NL)!Mدنباله نامزد در هر آنتن تولید میشود .تعداد
بیتهای الزم برای ارسال اطالعات جانبی دنبالههای منتخب همه آنتنها
برابر است با :
log 2 (( Nt M 2)!)   Nt  M log 2 (( NL)!) 

()5

در ،LC-SBPتعداد دنبالههای نامزد تولید شده در هر آنتن عبارت است
از  ( Nt M 2)!( NL)!M 2و تعداد بیتهای الزم برای ارسال اطالعات
جانبی دنبالههای منتخب همه آنتنها برابر است با:
()6

log2 (( Nt M 2)!)   Nt  M 2log 2 (( NL)!) 

شود .روش پیشنهادی اول ،جایگشت زیربلوکی ( )26SBPنامیده میشود.

 -3-4محدودسازی جایگشتها در روش پیشنهادی

 -2-4کاهش پیچیدگی روش پیشنهادی

استفاده از توابع جایگشت کامل در روش پیشنهادی ،پیچیدگی

شکل  5نسخه دیگری از روش پیشنهادی را نشان میدهد که
پیچیدگی محاسباتی آن کاهش یافته است و جایگشت زیربلوکی با
پیچیدگی کم ( )27LC-SBPنامیده میشود .در این نسخه ،پس از
اختصاص بردار خروجی تابع جایگشت اول به مکان زیر بلوکهای انتخاب
شده ،هر دو بلوک فرد پیاپی ،مؤلفه به مؤلفه با یکدیگر جمع میشوند و
هر دو زیربلوک زوج پیاپی نیز مؤلفه به مؤلفه با هم جمع میشوند .همان
گونه که شکل  5نشان میدهد ،جمع شدن زیربلوکها بدون تکرار است.
یعنی در هر آنتن ،زیر بلوک  1با زیر بلوک  ، 3زیر بلوک  5با زیر بلوک
 ... ،7و زیر بلوک  M  3با زیر بلوک  M  1جمع میشود .همچنین
در هر آنتن ،زیر بلوک  2با زیر بلوک  ،4زیر بلوک  6با زیر بلوک  ... ،8و
زیر بلوک  M  2با زیر بلوک  Mجمع میشود.
اکنون در هر آنتن ،مؤلفههای زیربلوکهای فرد جدید که حاصل
جمع دو زیربلوک فرد است ،با تابع جایگشت دوم جابجا میشوند و
مؤلفههای زیربلوکهای زوج جدید که حاصل جمع دو زیربلوک زوج
است ،با تابع جایگشت سوم جابجا میشوند .در هر آنتن ،حاصل جمع
 M 2زیربلوک جایگشت داده شده جدید ،محاسبه میشود تا یک
دنباله نامزد به دست آید .مانند روش پیشنهادی شکل  ،4به ازای هر
حالت تابع اول ،حالتهای مختلف توابع جایگشت دوم و سوم در هر آنتن
اجرا میشود تا دنبالههای نامزد متفاوت تولید شود و دنبالهای که
کمترین  PAPRرا داشته باشد ،انتخاب گردد.
توجه شود که در  ،LC-SBPتعداد زیربلوکهای زوج و فرد که با
توابع دوم و سوم ،جایگشت داده میشود ،نصف تعداد زیربلوکهای نظیر
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محاسباتی بسیار زیادی را تحمیل میکند .برای پیادهسازی عملی،
پیشنهاد میشود که حالتهای خاص توابع جایگشت که پیچیدگی بسیار
کمتری دارند ،به کار رود .در اینجا از شیفت چرخشی و درهمنهی 28برای
محدودسازی جایگشتها استفاده میشود .دلیل انتخاب این توابع
جایگشت عبارتند از )1 :محدود بودن تعداد حالتهای این توابع و
درنتیجه کاهش پیچیدگی محاسباتی )2 ،استاندارد بودن و سادگی
پیادهسازی سخت افزاری یا نرم افزاری این توابع و درنتیجه کاهش
پیچیدگی پیادهسازی.
الف -تابع جایگشت اول :این تابع به صورت شیفت چرخشی زیربلوکها
تعریف میشود.
()7

}{ Perm
}{  Sub-block_Cyclic_Shift

)(1

برای مثال اگر  N tآنتن ارسال در فرستنده وجود داشته باشد و هر
بلوک  OFDMبه  M  4زیربلوک افراز شود ،بردار زیربلوکهای زوج
انتخاب شده در روش پیشنهادی چنین است:
()8

)(4) (2) (4) (2) (4
)[x1(2) , x1(4) , x(2
] 2 , x2 , x3 , x3 , x4 , x4

که )  x(jiزیربلوک  iام آنتن  jام است .جایگشت این بردار توسط تابع
اول به ازای ثابت شیفت  c  3برابر است با
()9

)(2) (4) (2) (4) (2) (4) (2
)[x(4
] 2 , x3 , x3 , x4 , x4 , x1 , x1 , x2

تعداد شیفتهای مجاز این تابع از مجموعه

A1  0, ..., Nt M 2 1

انتخاب میشود.
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شکل  :4روش پیشنهادی ( )SBPبرای کاهش  PAPRدر سامانه MIMO-OFDM

شکل  :5روش پیشنهادی با پیچیدگی کم ( )LC-SBPبرای کاهش  PAPRدر سامانه MIMO-OFDM
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ب -تابع جایگشت دوم :حالت خاص تابع جایگشت دوم ،درهمنهی
زمانی مؤلفههای یک زیربلوک است.
}{)Perm(2
}{  Interleave


()10

استفاده از تابع درهمنهی استاندارد IEEE Std 802.16a

در اینجا
[ ]14پیشنهاد میشود .رابطه ورودی-خروجی این تابع به صورت زیر
است:
k  i    N d  mod  k , d    k d  ,
i  0,..., NL  1

()11

که  iاندیس نمونههای زمانی قبل از درهمنهی و ) k (iاندیس
نمونهها پس از درهمنهی است .یعنی پس از درهمنهی ،نمونه زمانی
 iام در مکان  kام قرار میگیرد NL .تعداد نمونههای زمانی و d
تعداد سطرهای ماتریس درهمنهی است .توسط این تابع ،مؤلفههای
یک زیربلوک که حاوی نمونههای زمانی است ،به صورت سطری از
چپ به راست در ماتریسی به نام ماتریس درهمنهی نوشته میشود.
سپس نمونهها به صورت ستونی و با شروع از ستون اول ،از باال به
پایین خوانده شده و در بردار خروجی نوشته میشود .با تغییر تعداد
سطرهای ماتریس درهمنهی ،حالتهای مختلف درهمنهی به دست
میآید.
برای مثال اگر تعداد زیرحاملها  N  128و عامل بیشنمونه
برداری  L  2باشد و  d  4انتخاب شود ،یک ماتریس 464تشکیل
میشود .اگر ]  [ x0 , x1,..., x256بردار ورودی تابع درهمنهی باشد،
بردار خروجی برابر است با:
()12

] [ x0 , x64 , x128 , x192 , x1, x65 , x129 , x193 , ... , x255

تعداد سطرهای مجاز ماتریس درهمنهی ، d ،از یک مجموعه
عضوی انتخاب میشود.

D

دو بخش تشکیل میشود .بخش اول ،پیچیدگی ناشی از  IFFTاست.
بخش دوم مربوط به تولید دنبالههای نامزد و یافتن دنباله بهینه در
هر آنتن است .پیچیدگی محاسباتی برای هر آنتن را میتوان چنین
محاسبه کرد.
()15

}{)Perm(3
}{  Component_Cyclic_Shift


) Ctotal  MCIFFT  V (Cgen  Ccal

که  Cgen ، CIFFTو  Ccalبه ترتیب پیچیدگی مربوط به  ، IFFTتولید
یک دنباله نامزد در هر آنتن و محاسبه  PAPRبرای هر دنباله نامزد
است V .تعداد دنبالههای نامزد تولید شده در هر آنتن را نشان
میدهد.
تعداد عملگرهای IFFTاستفاده شده در روشهای پیشنهادی و
روشهای مبتنی بر  PTSیکسان است .درنتیجه ،پیچیدگی ناشی از
 IFFTدر همه روشها برابر است .برای پیادهسازی هر عملگر  IFFTبا
طول  ، NLبه ) ( NL 2)log 2 ( NLضرب مختلط و )NL log 2 ( NL

جمع مختلط نی از است .اگر هر ضرب مختلط معادل چهار ضرب
حقیقی و دو جمع حقیقی و هر جمع مختلط برابر دو جمع حقیقی
در نظر گرفته شود ،تعداد ضربها و جمعهای  IFFTعبارت است از:
()16

CIFFT  2 NL log 2 ( NL) Mult
 3NL log 2 ( NL) Add

در روشهای مبتنی بر  ، PTSهنگامی که عاملهای فاز مجاز از
مجموعههای { }-1 ، +1یا {  }±1 ,  jبه ترتیب به ازای  W  2و
 W  4انتخاب شوند ،تولید دنبالههای نامزد نیازی به ضرب مختلط
ندارد و در این حالت پیچیدگی برابر با تعداد جمعها است:
()17

ج -تابع جایگشت سوم :حالت خاص تابع جایگشت سوم ،شیفت
چرخشی مؤلفههای یک زیربلوک است.
()13

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

Cgen  0 Mult  2 NL( M  1) Add

در روش پیشنهادی برای کاهش تعداد جمعهای مختلط ،هر
دنباله جدید با کم کردن یک بلوک از دنباله قبلی و افزودن یک بلوک
به آن تولید میشود .بنابراین پیچیدگی تولید یک دنباله نامزد در هر
آنتن چنین است:

اگر زیربلوک ]  [ x0 , x1,..., x256ورودی تابع سوم باشد ،خروجی
به ازای  c  32شیفت چرخشی زمانی برابر است با
()14

][ x32 , x33 ,..., x256 , x0 , x1,..., x31

تعداد شیفتهای مجاز تابع سوم از یک مجموعه  Cعضوی انتخاب
میشود.

Cgen  4 NL Add

()18

پس از تولید دنبالهها در هر آنتن  ،باید  PAPRدنبالهها محاسبه
گردد .اگر از سیگنالینگ  QPSKاستفاده شود ،توان متوسط همه
دنبالههای نامزد یکسان است .در نتیجه تنها به محاسبه توان اوج
دنباله نامزد نیاز است که پیچیدگی محاسباتی آن به صورت زیر به
دست میآید.

 -5بررسی پیچیدگی
تعداد ضربها و جمعهای مختلط به عنوان پیچیدگی محاسباتی

()19

Ccal  2 NL Mult  NL Add

روشهای کاهش  PAPRدر نظر گرفته میشود و پیچیدگی

با توجه به رابطه ( )15میتوان تعداد ضربها و جمعها در یک

Co-

آنتن ارسال را برای روش پیشنهادی و روشهای مبتنی بر  PTSبه

محاسباتی روش پیشنهادی و روشهای  O-PTS ، A-PTSو

 PTSبا یکدیگر مقایسه میگردد .پیچیدگی محاسباتی این روشها از

صورت جدولهای  1و  2فهرست نمود.
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جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .

برای مقایسه پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی  LC-SBPبا

میآید .این  CCDFدر نتایج شبیهسازی ،با عنوان  Originalمشخص

پیچیدگی محاسباتی  ،Co-PTSنسبت کاهش پیچیدگی

شده است .پس از اجرای روش پیشنهادی برای بلوکهای مختلف،

محاسباتی) ( CCRR29با تعریف زیر درنظر گرفته میشود [.]15

 CCDFدوباره محاسبه شده و سایر نمودارها رسم میشود .در حالت
کلی نرخ خطای بیت ( )BERسامانه مخابراتی به نسبت توان سیگنال

()20

complexity of LC-SBP
) 100
complexity of Co-PTS

CCRR  (1 

سیگنال ارسالی وابسته است SNR R .به نسبت توان سیگنال به توان

 CCRRروش  LC-SBPنسبت به  Co-PTSبر حسب تعداد
آنتنها (  ،) Ntتعداد زیربلوکها (  ) Mو تعداد حالتهای توابع
جایگشت (  ) C, Dدر جدول  3آمده است .مشاهده میشود که
پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی  LC-SBPنسبت به

Co-PTS

به طور قابل توجه کاهش یافته است .همچنین بهبود پیچیدگی
محاسباتی این روش با افزایش تعداد زیربلوکها و آنتنهای ارسال
افزایش مییابد .هنگامی که تعداد حالتهای توابع جایگشت دوم و
سوم  C  D  4و تعداد زیربلوکها 4

M 

به توان نویز در ورودی آشکارساز گیرنده (  ) SNR Rو نوع مدوالسیون

باشد CCRR ،ضربی

برای  Nt  4آنتن ،برابر  44/4 ٪و برای  8آنتن برابر  72/7 ٪به
دست میآید .همچنین در حالت  Nt  4و  ، C  D  4افزایش
تعداد زیربلوکها از  4به  ،8نسبت کاهش پیچیدگی ضربی را از ٪
 44/4به  93/7 ٪افزایش میدهد.

نویز در خروجی فرستنده (  ، ) SNRTمشخصات کانال و نویز گیرنده
بستگی دارد .روش پیشنهادی این مقاله بر اساس جایگشت زیربلوکها
و نمونههای زمانی درون زیربلوکها بنا شده است و نوع مدوالسیون
و دامنه نمونههای ارسالی را تغییر نمیدهد .البته ممکن است توان
متوسط سیگنال در برخی آنتنها را تغییر دهد اما به دلیل فرض
سامانه چند آنتنی نقطه به نقطه ،توان متوسط کل در فرستنده را
تغییر نمیدهد .درنتیجه تأثیری بر  BERسامانه مخابراتی ندارد.
بنابراین در اینجا نیازی به رسم نمودارهای  BERنیست .برای افراز
بلوکهای  OFDMبه

M

زیربلوک میتوان زیرحاملهای کنار هم را

در یک زیربلوک قرار داد ،یا به طور تصادفی زیربلوکها را تشکیل داد
یا الگوهای آماری خاص را به کار برد [ .]17در اینجا برای سادگی از
روش زیرحاملهای کنار هم استفاده میشود.

جدول  3نتایج مشابهی را برای  CCRRجمعی نشان میدهد.
روش  SBPدنبالههای نامزد بیشتری تولید میکند تا به عملکرد
کاهش  PAPRبهتری دست یابد .بنابراین نسبت به روش

Co-PTS

جدول  :1تعداد ضربهای حقیقی روشهای مختلف

پیچیدگی محاسباتی بیشتری دارد.

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش کارایی روش پیشنهادی به کمک شبیهسازی کامپیوتری
بررسی میشود .از بین روشهای موجود،

روشهایA-PTS ،O-PTS

روش

تعداد ضربها ( ))   NL log2 ( NL

O-PTS

)2M   W ( M 1) (2 NL

A-PTS

)2M   W ( M /2) (2 NL

Co-PTS

)2M   Nt ( M /2)W ( M /2) (2 NL

و  Co-PTSنیز شبیهسازی شدهاند .یک سامانه  MIMO-OFDMبا

SBP

سیگنالینگ  QPSKو پارامترهای جدول  4شبیهسازی شده است.

LC-SBP

)(2 NL

)(2 NL

M /2 M /2

C

2M   Nt (M / 2) D

)( M /4) ( M /4

C

2M   Nt (M / 2) D

برای مقایسه کارایی ،تابع توزیع تجمعی مکمل ( )30 CCDFبه کار
میرود .این تابع احتمال اینکه  PAPRیک بلوک  OFDMاز یک
آستانه مشخص ، PAPR 0 ،بیشتر شود ،را نشان میدهد CCDF .برای
سامانه  MIMOچنین تعریف میشود [:]16
()21

CCDFMIMO (PAPR 0 )  Pr PAPR MIMO  PAPR 0 

جدول  :2تعداد جمعهای حقیقی روشهای مختلف
روش

تعداد جمعها ( ))   NL log2 ( NL
)( M 1

3M   W

O-PTS

که  PAPR MIMOدر ( )3معرفی شد .در اینجا  CCDFبه کمک

)(2 NL(M  1)  NL

A-PTS

شبیهسازی محاسبه میشود .برای این کار 105 ،بلوک مستقل

)3M   W ( M /2) (2 NL(M  1)  NL

Co-PTS

 OFDMبه طور تصادفی در هر آنتن ارسال تولید میگردد .سپس
 PAPRسامانه  MIMOبر اساس رابطه ( )3برای بلوکهای مختلف
محاسبه میشود و از روی آن و رابطه ( ،)21منحنی  CCDFبه دست

Serial no. 85

)(2 NL(M  1)  NL

)( M /2

)( M /2

W

3M   Nt

SBP

)3M   Nt (M / 2) DM /2C M /2 (5NL

LC-SBP

)3M   Nt (M / 2) D( M /4)C ( M /4) (5NL
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جدول  :3مقایسه پیچیدگی روش پیشنهادی  LC-SBPبا Co-PTS

Nt  4

جایگشت زیربلوکی برای کاهش . . .
شبیهسازی 2

در این شبیهسازی اثر تغییر تعداد زیربلوکها (  ) Mدر هر آنتن

Nt  8

ارسال بر کارایی روشهای پیشنهادی بررسی میگردد .شکل 7

زیربلوک

تعداد
حالتها

CCRR

CCRR

CCRR

CCRR

ضربی

جمعی

ضربی

جمعی

()M

)W=D=C
( 2

33/3

52/9

66/7

78

4

44/4

61

72/7

81/1

زیربلوکها در هر آنتن از 4

2

92/3

97/6

99/1

99/7

میزان  0/69 dBبهبود مییابد .برای روش  ،LC-SBPمیزان بهبود

4

93/7

97/9

99/2

99/7

تعداد

4

8

منحنیهای  CCDFروشهای پیشنهادی را در دو حالت 4
8

M 

M 

و

نشان میدهد .برای  ،CCDF=10-3با افزایش تعداد
M 

به 8



 ، Mعملکرد  SBPبه

عملکرد با افزایش تعداد زیربلوکها  0/22 dBاست .افزایش تعداد
زیربلوکها در روشهای  SBPو  ،LC-SBPموجب افزایش تعداد
دنبالههای نامزد شده و احتمال وجود دنبالهای با  PAPRپایین را
افزایش میدهد .درنتیجه عملکرد روشهای پیشنهادی بهبود مییابد.

جدول  :4پارامترهای شبیهسازی
پارامترها

نشان

مقدار

تعداد زیرحاملها
تعداد آنتنهای ارسال
عامل بیش نمونه برداری
تعداد زیربلوکها در هر آنتن
تعداد عاملهای فاز مجاز در هر زیربلوک
تعداد شیفتهای مجاز درون زیربلوکها
شیفتهای مجاز درون زیربلوکها
تعداد سطرهای مجاز ماتریس درهمنهی
سطرهای مجاز ماتریس درهمنهی

N

128

Nt
L
M

4

در این شبیهسازی اثر تغییر تعداد جایگشتهای مجاز در توابع

2

جایگشت دوم و سوم بر کارایی روشهای  SBPو  LC-SBPبررسی

4

میشود .دو حالت  C  D  2و  C  D  4درنظر گرفته میشود.

2

W
C
0 ، 32

2

D

2

شبیهسازی3

هنگامی که  C  D  2باشد ،تعداد سطرهای ماتریس درهمنهی ()d
از مجموعه { }4 ،16و تعداد شیفتهای چرخشی مؤلفههای
زیربلوکها از مجموعه { }0 ، 32انتخاب میشود.

4 ، 16

برای  ، C  D  4تعداد سطرهای ماتریس درهمنهی از مجموعه
{ }2، 4 ، 8 ، 16و تعداد شیفتهای چرخشی مجاز از مجموعه {50
 }0 ، 10، 32،انتخاب میشود .شکل  8عملکرد روشهای پیشنهادی

شبیهسازی 1

شکل  6عملکرد روش پیشنهادی ( )SBPو نسخه با پیچیدگی کم

را به ازای تعداد حالتهای توابع جایگشت دوم و سوم نشان میدهد.

روشهایA-

برای  ،CCDF=10با افزایش تعداد حالتها از  C  D  2به 4

CCDF

 ، C  D عملکرد روش  SBPبه اندازه  0/6 dBبهبود مییابد .در

نشان میدهد که روشهای پیشنهادی  SBPو  LC-SBPدر مقایسه

این حالت برای روش  0/53 dB ،LC-SBPبهبود عملکرد حاصل

با روشهای موجود ،عملکرد بهتری دارند .برای  ،CCDF=10-3بهبود

میشود.

آن ( )LC-SBPرا نشان میدهد .در این شکل ،عملکرد

 O-PTS ،PTSو  Co-PTSنیز رسم شده است .منحنیهای

عملکرد روش  SBPنسبت به

روشهای  O-PTS ،A-PTSو Co-PTS

به ترتیب  1/33 dB ، 1/91 dBو  0/77 dBاست .در روش ،LC-SBP

-3

 -7نتیجه گیری

 0/74 dB ، 1/32 dBو  0/18 dBبهبود عملکرد نسبت به روشهایA-

در این مقاله یک روش کاهش  )SBP( PAPRبرای سامانههای

 O-PTSو  Co-PTSبه دست آمده است .جایگشتهای

 MIMO-OFDMبا هدف بهبود عملکرد کاهش  PAPRمعرفی شد.

زیربلوکی اول تا سوم موجب افزایش تعداد دنبالههای نامزد تولید شده

این روش با استفاده از جایگشت زیربلوکی ،دنباله داده آنتنهای ارسال

در هر آنتن ارسال میگردد که احتمال وجود دنبالهای با  PAPRپایین

را به صورت توأم در نظر میگیرد .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که

را افزایش میدهد .در شکل  ،6منحنی  CCDFروشهای پیشنهادی

عملکرد روش پیشنهادی به طور قابل توجه بهتر از عملکرد روشهای

 SBPو  LC-SBPنسبت به منحنیهای سایر روشها به سمت چپ

 O-PTS ،Co-PTSو  A-PTSاست .همچنین به منظور کاهش

حرکت میکند که افزایش احتمال تولید دنبالهای با  PAPRپایین را

پیچیدگی روش پیشنهادی ،نسخهای با پیچیدگی کم (،)LC-SBP

نشان میدهد .از آنجا که تعداد دنبالههای نامزد تولید شده در روش

ارائه گردید و نشان داده شد که پیچیدگی آن ،به طور قابل توجه از

 SBPبیشتر از روش  LC-SBPاست ،عملکرد کاهش  PAPRاین روش

پیچیدگی  Co-PTSکمتر است .عالوه بر این ،بر اساس نتایج

نسبت به روشهای قبلی و  LC-SBPبه طور قابل توجه بهتر است.

شبیهسازی ،کارایی  LC-SBPبهتر از  Co-PTSاست.
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LC-  وSBP(  روشهای پیشنهادیPAPR  عملکرد کاهش:6 شکل
PTS ) و روشهای مبتنی برSBP

 اثر افزایش تعداد زیربلوکها در هر آنتن ارسال بر کارایی:7 شکل
)LC-SBP  وSBP( روشهای پیشنهادی

 اثر افزایش تعداد حالتهای توابع جایگشت دوم و سوم:8 شکل
)LC-SBP  وSBP( بر کارایی روشهای پیشنهادی
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زیرنویسها
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spatial Shift
Cooperative PTS
Permutation
Point-to-Point
Quadrature Phase Shift Keying
Inverse Fast Fourier Transform
Oversampling
Candidate Sequence
Side Information
Sub-Block Permutation
Low Complexity SBP
Interleaving
Computational Complexity Reduction Ratio
Complementary Cumulative Distribution Function
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Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Digital Audio Broadcasting
3
Digital Video Broadcasting
4
Ultra Wideband
5
Long Term Evolution
6
Fast Fourier Transform
7
Peak-to-Average Power Ratio
8
Multiple-Input Multiple-Output
9
Diversity
10
Bit Error Rate
11
Single-Input Single-Output
12
Ordinary Selected Mapping
13
Simplified SLM
14
Partial Transmit Sequences
15
Alternate PTS
16
Directed SLM
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