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) بیشتر مورد توجهPower Line Communication( در سال های اخیر ارسال اطالعات مخابراتی سرعت باال از طریق کانال انتقال قدرت:چکیده
 با استفاده از مالتیپلکس تقسیم فرکانسیPLC  در این مقاله یک الگوریتم مناسب برای تخمین کانال.محققین در عرصه مخابرات قرار گرفتهاست
 با ویژگیهای فیدینگ چندمسیره و فرکانسگزین تحتتأثیرPLC  کانال.)ارائه شدهاستOrthogonal Frequency Division Multiplexing( متعامد
 یک روش مناسب برای تخمین کانال براساس تئوری، در این مقاله.نویزهای ضربهای بوده و این عوامل باعث افزایش خطا در تخمین کانال میشوند
 یک هسته جدید مقاوم در مقابل اثرات چندمسیره و نویزهای ضربهای با پیچیدگی محاسباتی کمتر در ماشین بردار.بیزین ارائه میشود
 انتخاب مقادیر مناسب پارامترهای مهم این هسته جدید. پیشنهاد میشودPLC )برای تخمین پاسخ ضربه کانالRelevance Vector Machine(رابط
 نتایج شبیهسازی نشان میدهند که عملکرد روش. خطاهای بیتی و متوسط مجذور را بهشدت کاهش میدهد،پیشنهادی در مدل ماشین بردار رابط
. بهبود بیشتری یافتهاست، براساس پارامترهای مختلف ارزیابیHuang پیشنهادی نسبت به روشهای ارائهشده از جمله روش
RVM، چندمسیره، هسته،OFDM ، نویز ضربهای،PLC:واژههایکلیدی
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Abstract:Power line communication (PLC) channel as a medium for high speed data communication transmission based on orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) is considered. It is an environment with frequency selective and multipath fading features
which has been contaminated by impulsive noise. These deficiencies in power line communications degrade the accuracy of channel
estimation. In this article, an efficient channel estimation method based on Bayesian inference is presented. A new proposed kernel
function with proper hyper-parameters in relevance vector machine (RVM) is used to estimate the PLC channel impulse response. It
is shown that bit error rate (BER) and mean square error (MSE) in proposed method, are significantly decreased. Proposed channel
estimation algorithm achieves good results respected to reported approaches as Huang channel estimation method.
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 -1مقدمه
کانال PLCبهعنوان رسانه انتقال دادهها برروی سیستمهای قدرت معرفی
شدهاست .ازآنجاکه خطوط انتقال قدرت همیشه در هرنقطه قابل دسترس است،
برای پیادهسازی یک سیستم کامل مخابراتی برروی این خطوط نیازی به
سیمکشی مجدد و نصب تجهیزات مخابراتی نبوده و اینها از مهمترین دالیل
استفاده از  PLCمیباشند .کاربردهای اولیه  PLCبه نظارت بر تغییرات ولتاژ و
قرائت کنتور ازراهدور مربوط میشود] .[1امروزه خطوط انتقال قدرت بهعنوان
رسانههای انتقال برای ارسال داده ،صوت و تصویر نقش مهمی را در سرویسهای
باند وسیع ] [4-2و شبکههای هوشمند ] [6 ،5بازی میکنند .اعوجاج ناشی از
تلفات وابسته به فرکانس درکابل ،انتشار چندمسیره سیگنال به دلیل عدم تطبیق
امپدانس و نویزهای مختلف موجود در این خطوط ،مخابرات باند وسیع را در قالب
سیستمهای  PLCباند وسیع به شدت دچار مشکل میکند .مشخصات نویزهای
موجود در شبکههای انتقال قدرت در ][8 ،7موردبررسی قرار گرفتهاند .تغییرات
تصادفی کانال انتقال بهدلیل تغییر بار ،تعداد انشعابات و طول کابل نیز در ]،9
 [10بهطور کامل تحلیل شدهاند .کانال  PLCیک کانال فرکانسگزین تغییرپذیر
با زمانی است که تحتتأثیر انواع مختلف نویزها قرار گرفتهاست و به شکل ساده
قابل مدلسازی نیست] .[12 ،11تابع انتقال چنین کانالی به توپولوژی متغیر
شبکه ناشی از قطع و وصل ادوات الکتریکی وابسته بوده و تعداد انعکاسات بین
فرستنده و گیرنده بهوسیله تعداد انشعابات تشکیلدهنده توپولوژی شبکه تعیین
میشود .درنتیجه شبکههای انتقال قدرت بهصورت یک محیط انتشار چندمسیره
توصیف میشوند که برای غلبه بر اثرات فیدینگ چندمسیره و همچنین نویزها،
از تکنیک چندحاملی مرسوم به نام تکنیک مالتیپلکس تقسیم فرکانسی متعامد
استفاده میشود که عالوهبر حل مشکل فرکانسگزینی این کانالها ،انتقال
دادههای سرعت باال را نیز میسر میسازد ] OFDM.[14 ،13با انعطافپذیری
خیلی باال ،امکان تغییر کدینگ ،مرتبه و نوع مدوالسیون و همچنین تخصیص
توان را برای هر زیرحامل به صورت مجزا فراهم میکند] .[15گوناوان و همکارانش
در ] ،[16عملکرد  OFDMرا در سیستمهای  PLCتجزیه و تحلیل کردهاند .در
 ،OFDMدانستن وضعیت کانال1خیلی حائزاهمیت است که اینکار توسط
الگوریتمهای تخمین کانال در گیرنده براساس موقعیت پایلوتها انجام میگیرد.
الگوریتمهایی مانند  :حداقل خطای متوسط مجذور] [172و حداکثر تشابه][183
تخمینگرهای متداولی هستند که تابع خطای حداقل مربعات4را کمینه میکنند
و وقتی توزیع نویز غیرگوسی باشد ،نتایج مناسبی را بههمراه ندارند ] .[19بهمنظور
بهبود عملکرد تخمین کانال  PLCدر حضور نویز ضربهای ،الگوریتمهای
مناسبتر و مقاومتر موردنیاز است ] . [25-20در [ ،]26با استفاده از روش
مبتنیبر مرتبه ماتریسها ،پارامترهای کد کانولوشنال در شرایط نویزی تخمین
زده شدهاست.یک روش تخمین کانال مبتنیبر پایلوت نوع شانهای برای
سیستمهای  PLCدر ] [27ارائه شدهاست .در ] ،[28یک الگوریتم تخمین کانال
زمان گسترده5برای کانال  PLCولتاژ پائین پیشنهاد شدهاست .چن و همکارانش
از یک روش درونیابی در حوزه قطبی بهجای قسمتهای حقیقی و موهومی در
روشهای معمول ،برای تخمین کانال استفاده کردهاند ] .[29آنها برای
شبیهسازی از مدلهای کانال پیشنهادی OPERA6استفاده کردهاند .تکنیک
همزمانسازی برای تخمین کانال در ] [30مورد استفاده قرار گرفتهاست .دوری
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در ] [31از ساختار شبکه عصبی  MLPبرای تخمین کانال استفاده کردهاست.
روش سنجش فشرده7در سیستم  OFDMکد شده با نرخ  1/2برای تخمین
کانال ارائه شدهاست ] .[32در ] [33یک روش مبتنیبر تابع هزینه "هابر" برای
تخمین کانال PLCپیشنهاد شدهاست .روش ماشین بردار پشتیبان8در ][34
برای تخمین کانال مبتنیبر  OFDMاستفاده شدهاست که بهعلت پیچیدگی
محاسباتی خیلی باال برای سیستمهای عملی مناسب نمیباشد .در ] [35یک
روش بهبودیافته برای تخمین کانال در سیستمهای مخابراتی چندحاملی ارائه
شدهاست که در آن از یک هسته مرکزی بهصورت یک تابع گوسی براساس
یادگیری بیزین اسپارس درماشین بردار رابط استفاده شدهاست .نویز موردنظر
نویز سفید گوسی جمعشونده9و کلیه سیگنالها حقیقی فرض شدهاند.
ما در این مقاله ماشین بردار رابط معمولی با هسته گوسی را از شکل
سیگنالهای حقیقی به سیگنالهای واقعی مختلط با عنوان ماشین بردار رابط
مختلط توسعه داده و سپس با معرفی یک تابع هسته جدید که با پاسخ ضربه
کانال  PLCبیشترین تطابق را دارد ،آن را بهینه خواهیمکرد .درنهایت برای
تخمین دقیقتر کانال  PLCدر حضور نویزهای زمینه و ضربهای ،پارامترهای
دخالتکننده در الگوریتم ارائهشده با عنوان هایپرپارامترها را براساس معیار
 MMSEبهبود خواهیمداد .نتایج شبیهسازی نشان میدهند که عملکرد روش
پیشنهادی نسبت به تخمینگرهای موجود اخیر مانند روش هوانگ که از
استحکام باالتری در مقابل نویز ضربهای برخوردار است ،خیلی مناسبتر است.
در ادامه ساختار مقاله به این صورت میباشد که در بخش  2مواد و روشها در
قالب معرفی سیستم  ،OFDMمدل کانال  PLCونویز ،تخمین کانال و روشهای
هوانگ و ماشین بردار رابط معمولی مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش ،3
جزئیات روش پیشنهادی توضیح داده میشود .بخش  4به نتایج شبیهسازی
مربوط بوده و درنهایت در بخش  ،5نتایج مهم بهدستآمده از این مقاله ارائه
خواهدشد.

 -2مواد و روشها
در این بخش سیستم OFDMبههمراه مدل کانال PLCو نویز موجود در آن
بررسی و چند روش تخمین کانال برای مقایسه با روش پیشنهادی مقاله معرفی
خواهندشد.
 -2-1سیستم OFDM

همانطوریکه قبالً اشاره شد ،کانالهای PLCبهدلیل بارها و انشعابات مختلف
متصل شده به شبکه مشابه کانالهای بیسیم ،بهعنوان یک محیط چندمسیره
10
شناخته میشوند که سیگنالهای تأخیریافته با سیگنال اصلی
دارای فیدینگ
11
تداخل کرده و باعث اعوجاج تداخل بین عالئم میشوند و این عملکرد سیستم
،[36ADSL12
را مختل میکندOFDM .در اکثر کاربردهای مخابراتی مانند ]
تکنولوژی WIMAXو شبکههای مخابراتی سرعت باال ] [37مورد استفاده قرار
گرفته و با انتقال موازی دادههای باند وسیع ازطریق زیرکانالهای متعامد باند
باریک ،اثرات چندمسیره را کاهش میدهد .برای ازبینبردن ISIنیزاز باند
محافظ13یا همان پیشوند چرخهای14استفاده میشود .بهعبارتدیگر OFDMدر
مقابل فیدینگ چندمسیره مقاوم بوده ،راندمان طیفی باالیی داشته و پیچیدگی
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محاسباتی پایینی دارد] .[38بلوک دیاگرام OFDMباند پایه در شکل  1نشان
داده شدهاست که در آن سیگنال ورودی بعد از تبدیل به دادههای موازی و
اضافهشدن پایلوت بهمنظور تخمین کانال ،از طبقه مبدل فوریه معکوس بههمراه
افزودهشدن باند محافظ دوباره به دادههای سریال تبدیل شده تا به کانال PLCوارد
شود .در گیرنده نیز عمل برعکس برای آشکارسازی اطالعات ارسالی انجام
میگیرد.شکل  2نیز نحوه افزودن GIبرای غلبه بر ISIرا در هر سمبل
OFDMنشان میدهد که در آن  Tgو  TNبهترتیب بیانگر طول باند محافظ و
طول سمبل OFDMمیباشند.

شکل  :1بلوک دیاگرام  OFDMدر باند پایه

GI

OFDM Symbol

Tg

TN
شکل  :2سمبل  OFDMبعد از افزودن GI

 -2-2مدل کانال PLC

سیگنالها در سیستم،PLCعالوهبر انتشار در مسیر مستقیم بین فرستنده و
گیرنده بهعنوان مسیر اصلی ،در انشعابات دیگر اتصالی به سیستم نیز منتشر و
باعث ایجاد سیگنالهای برگشتی بهصورت اکو شده که اعوجاج چندمسیره را
سبب میشوند .درنتیجه کانال PLCبهصورت یک مدل فرکانسگزین چندمسیره
در نظر گرفته میشود که توسط فیلیپس] [39وزیمرمن] [40ارائه شدهاند .در
این مقاله از مدل زیمرمنبرای توصیف کانال PLCبهصورت جمع آثار Nمسیر
مختلف با وزنهای giو  diبرای هر مسیر -iام استفاده شدهاست .تمامی ضرایب
انعکاس و انتقال  giکمتر یا مساوی یک بوده و تضعیف کابلها توسط پارامترهای
 k , 1 ,  0قابلتعریف است .درنهایت مدل چندمسیره کانال PLCبهوسیله
معادله  1تعریف میشود:

()1

)  j 2 f ( di / p
)(3

e

 (0 1 . f k ).di
)(2

N

H ( f )   gi  e
)(1

i 1

این معادله ،بیانگر مدل پارامتری پاسخ فرکانسی مختلط کانالPLCاست که در
آن ،هر جمله از Nجمله پاسخ فرکانسی در رابطه باال ،متناظر با یکی از Nمسیر
مختلف این مدل بوده و از سه عبارت تشکیل شدهاست .عبارت اول پارامتر
وزن ،عبارت نمایی اول متناظر با تضعیف وابسته به فرکانس و عبارت
نمایی دوم متناظر با تأخیر هر مسیر میباشند .پارامترهای تضعیف شامل
 k , 1 ,  0از اندازهگیری دامنهی پاسخ فرکانسی مختلط کانال و
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پارامترهای مسیر شامل gi , di ,  i :با استفاده از پاسخ ضربهی کانال

بهدست میآیند .سرعت انتشار  pدر دومین تابع نمایی که بیانگر مدل
اکو میباشد،به سرعت نور  c0و ثابت دیالکتریک   rماده عایق کابل
وابسته بوده و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:
c0

()2

r

vp 

 -2-3مدل نویز در کانالهایPLC

نویز در کانال برق برخالف کانالهای مخابراتی دیگر از مدل نویز
جمعشونده گوسی سفید تبعیت نمیکند .تداخل ناشی از نویز رنگی باند
وسیع ،تداخل باند باریک و انواع مختلف نویزهای ضربهای در PLCاز
عوامل مختلفی مانند :منابع تغذیه سوئیچینگ ،حالتهای گذرای شبکه
برق و تداخل حاصل از ایستگاههای پخش رادیویی ناشی شدهودر قالب
پنج گروه نویز رنگیزمینه ،نویز باندباریک ،نویز ضربهای پریودیک
سنکرون و آسنکرون با فرکانس  50یا  60هرتز و نویز
ضربهایغیرپریودیکآسنکرون دستهبندیشدهاند [ .]41 ،7سه دسته اول
نویزها به مدت زمان طوالنی ایستان بوده و بهعنوان نویز زمینه در نظر
گرفتهمیشوند .دو دسته آخر دارای مشخصات متغیر با زمان چند میکرو
تا چند میلیثانیه بوده و باعث افزایش قابلمالحظه چگالی طیفینویز
میشوند .شکل نویزهای ضربهای اغلب شبیه مجموعهای از سیگنالهای
سینوسی میراشونده میباشد که دو نوع مختلف عملی
آن در شکل  3نشان داده شدهاند.

شکل  :3دو نوع مختلف نویز ضربهای

 -2-4تخمین کانال
کانال PLCبهعنوان یک محیط پراغتشاش تحتتأثیر نویز گوسی زمینه
و نویزهای ضربهای بوده و تشخیص غیردقیق موقعیت این
نویزهای ضربهای تخمین کانال را مختل و نیاز به روشهای تخمین
مناسبتر را ضروری میسازد .تخمین کانال در سیستمهای
OFDMعمومًا در حوزه فرکانس انجام میگیرد .در این روشها از
دادههای آموزشی بهصورت پایلوت برای نمونهبرداری از تابع
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انتقال کانال استفاده میشود .کانالهایPLCبهدلیل وجود فیدینگ
سریعشان معموالً از تخمین کانالهای مبتنیبر پایلوت نوع
شانهای استفاده میکنند که در آن پایلوتها در زیرحاملهای خاص
OFDMوارد شده و از درونیابی برای تخمین ضرایب کانال
در موقعیتهای غیرپایلوت زیرحاملها استفاده میشود.
الگوریتم حداقل مربعات سادهترین روش تخمین کانال میباشد که
معموالً توسط نویز AWGNو تداخل بین حاملها کارایی آن
کاهش مییابد.کانال تخمینی در این روش بهطور خیلی ساده به شکل
زیر نوشته میشود [:]42

y0 y1
y
] , ,..., N 1
x0 x1
xN 1

()3

زیرحاملهای سمبل -kام OFDMمیباشند .یک روش تخمین مبتنیبر
تبدیل فوریه سریع معکوس و 15با عملکرد نسبتًا مناسب در [ ]43ارائه
شدهاست.
در [ ،]44از یک روش وفقی مقاوم و مبتنیبر روش حداقل مربعات
برای تخمین کانال  PLCاستفاده شدهاست که تأکید بیشتر برروی
تخمین پارامتری نویز ضربهای براساس مدل آماری میدلتن کالس A
میباشد .هائو و همکارانش در [ ،]45از مفاهیم یادگیری عمیق ( Deep
 )Learningبرای تخمین کانال و آشکارسازی سیگنال در سیستمهای
 OFDMبهره بردهاند بهطوریکه اعوجاج سیگنال با یادگیری عمیق
تشخیص داده شده و سپس سمبلهای ارسالی آشکار میشوند.
 -2-4-1مروری بر روش هوانگ()Huang
سیگنال دریافتی در گیرنده در سیستمهای چندحاملی بهصورت زیر
میتواند بیان شود [:]33
()4

 zn

kn

2
N

j

1


N

yn 

نامشخص (غیرپایلوت) بوده و به شکل زیر تعریف میشود:
2
j kn
1
N
X
(
k
)
H
(
k
)
e
 en
 s
N kK p

zn 

)  X s ( k ) ، X p (kو )  H (kدر این دو معادله بهترتیب سمبلهای
پایلوت ،داده و تابع مشخصه کانال میباشند .همانطوریکه در معادله 5
مالحظه میشودسمبلهایغیرپایلوت دریافتی در گیرنده نیز بهعنوان نویز
تلقی میشوند .با فرض ) h(nبهعنوان پاسخ ضربه کانال ،معادله 4
بهصورت زیر در میآید:

Serial no. 86

2

zn

km

j

kn
N

N

)e

L 1

j

h ( m )e



()6

2

)zn

km

j

N

2

L 1

 h (m )e

N

(

N

k K p

j

kn

1



() X p ( k

m 0

( k )e

p

1

X

yn 


N

k K p

m 0

شکل ماتریسی معادله فوق بهصورت زیر نوشته میشود:
()7
Y = Bh + Z
T
T
که در آن Z=[z0, z1,…, zN-1] ،Y=[y0, y1,…, yN-1] ،و Bیک
ماتریس  N×Lبا درایههای زیر میباشد:
) ik (n m

()8

2
N

N p 1

j

( k )e

p

X
k 0

1
N

[ B ]n , m 

0  m  L  1, 0  n  N  1

بهدلیل وجود نویز ضربهای در جمله  ، z nروش  LSبرای تخمین کانال
 PLCنتیجه مناسبببی را بههمراه ندارد .در [ ،]19یک تابع هزینه جدید
به شکل زیر تعریف شدهاست:
N 1

)   (z

()9

n

J ( ) 

n0

که در آنρ(.)،یک تابع هزینه غیرخطی برای کاهش اثرات نویز ضربهای
است .با قراردادن رابطه  7در معادله  9و کمینهکردن تابع هزینه نسبت
J
به ’‘hبا استفاده از  0
h

 ،معادله ماتریسی زیر بهدست میآید [:]33
T
1
T
hˆ = (B QB) B QY

()10

که در آنQ=diag(q(z0), q(z1), …, q(zN-1)) ،و ) q(zبه شکل زیر
تعریف میشود:
z 

()11

z 

k K p

که در آن z n ،شامل نویز پسماند  e nو اثرات سمبلهایدادههای

()5

2

[ H LS 

که در آن xk ،و  y kبهترتیبدادههای ارسالی و دریافتی مربوط به

X p ( k ) H ( k )e

تخمین بهینه کانال انتقال قدرت . . .

1
q( z )  

  sgn( z ) / z

در این معادله ،حد آستانه نام داشته و از رابطه) =M(Znبهدست
میآید که در آن Mبیانگر میانه و بهصورت دستی قابل تنظیم است.
بهدلیل نامشخصبودن ماتریس  Qدر معادله  ،10این تخمینگر در طی
چهار مرحله زیر بهبود مییابد:
 -1تخمین
T

1

اولیه’‘hبا

استفاده

از

روشLSبهصورت:

T

h = (B B) B Y

 -2محاسبهzبا قراردادن تخمین اولیه در معادله  7بهطوریکه:
Z = Y - Bh

 -3محاسبه ماتریسQبا استفاده ازzمرحله قبل
 -4محاسبه تخمین نهایی کانال در حوزه زمان بااستفاده از
معادله 10
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ماشین

M

()12

)f ( x; w)   wii ( x)  w T  ( x

 -3مدل پیشنهادی
برای تخمین کانال PLCدر این مقاله از روش RVMاستفاده شدهاست
که در آن یک تابع هسته ارائهشده جدید ،نقش اصلی را در بهدستآوردن
نتایج بهتر بازی میکند .تحقیقات اخیر در زمینه تخمین کانال مبتنیبر
RVMنشان میدهند که این روش فقط برای دادههای ورودی حقیقی و
با هسته گوسی اعمال شدهاست .در این مقاله ،نخست سیگنالهای
مختلط دریافتی در گیرنده بهعنوانسمبلهایOFDMدر تخمین پاسخ
ضربه کانال مورد استفاده قرار خواهندگرفت .سپس هسته جدید با
پارامترهای بهینهشده که بیشترین تطابق را با پاسخ ضربه کانال
PLCدارد ،معرفی خواهدشد.هدف از ارائه روش پیشنهادی ،باالبردن دقت
محاسباتی تخمین با معرفی هسته جدید منطبق با پاسخ ضربه کانال
 ،PLCکاهش پیچیدگی محاسباتیبرایاستفاده از مدل ارائهشده در
سیستمهای واقعی و بالدرنگ با بهره جستن از ویژگیهای تنک موجود
در ماشین بردار رابط میباشد.بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در شکل 4

Serial no. 86

رابط

محاسبه مقادیر اولیه بهینه
هایپرپارامترها و هسته پیشنهادی

i 1

که در آن ،بردار w=(w1, w2, …, wM)Tباید تخمین زده شود .در این
روش ،یادگیری مدل کلی ارائهشده توسط معادله  12براساس مدل
احتمال بیزین انجام میشود.
وقتی دادهها افزایش مییابد پیچیدگی روش  RVMدر مرحله
آموزش به خاطر محاسبه تکراری ماتریس هسین و معکوس آن از مرتبه
) O(N3نیز افزایش پیدا میکند ولی بهدلیل تنکبودن بردار رابط
حاصل ،باز هم روش مناسبتری از نظر پیچیدگی و دقت به شمار میرود
[ .]47استفاده از روش مبتنیبر بیتهای بررسی توازن برای تخمین
پارامترهای کد  BCHباینری در شرایط نویزی هم یک روش مناسب در
حوزه تخمین به شمار میرود [ .]48در این روش ،تخمین پارامترها
برمبنای آزمایش تعداد معدودی از کدهای  BCHانجام میشود .برای
هر کدام از این کدها ،بیتهای بررسی توازن مجددًا توسط بیتهای پیام
تولیدشده و با بیتهای بررسی توازن کلمه کد دریافتی مقایسه میشوند.

حقیقی

بردار

تبدیل بهسیگنال مختلط

نظریه بیزین برای مدلسازی روش ماشین بردار رابط ( )RVMبهعنوان
یک مدل خطی میتواند استفاده شود .توزیع اسپارس وزنهادر مدل
رگرسیون بیزین با استفاده از تابع هسته مناسب به اسپارسبودن منجر
میشود .براساس تئوری یادگیری احتمال بیزین ،مدلهایدقیق تخمین با
توابع پایه کمتر نسبت به روش ماشین بردار پشتیبان قابلدستیابی است
[ .]46تخمینهای مبتنیبر احتمال ،تخمیناتوماتیک پارامترهای نویزی و
سهولت استفاده از هر تابع پایه از دیگر مزایای روش RVMمحسوب
میشوند .تخمینهای مبتنیبرRVMمعموالً براساس یک تابع تعریفشده
در فضای ورودی به نام)f(xمدلسازیمیشوند [ .]46این تابع با ترکیب
خطی Mتابع پایه بهصورت))(x)=(1(x), 2(x), …, M(xبهعنوان
هسته ،بهشکل زیر بهدست میآید:

نشان داده شدهاست .در ابتدا ،تخمین اولیه کانال بهوسیلهتخمینگرهای
معمول مانند  ،LSبا استفاده از دادههای آموزشی پایلوت در سمبل
OFDMانجام میگیرد .بهطور همزمان با اعمال RVMبرروی قسمتهای
حقیقی و موهومیدادههای دریافتی در گیرنده ،مقادیر اولیه بهینه برای
پارامترهای ضروری جهت یادگیری الگوریتم مبتنی بر RVMمحاسبه
میشوند.

تخمین LS

 -2-4-2روش RVM

تخمین بهینه کانال انتقال قدرت . . .

ماشین

موهومی

بردار
رابط

شکل  :4بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

در انتهای تخمین ،دو قسببمت پاسببخ ضببربه تخمینزدهشببده برای
تشکیل پا سخ ضربه کامل با هم ترکیب می شوند .در روش ارائه شده ،از
یک رشته شبهتصادفی در قالب پایلوت به صورت(Xp(n) :با  |Xp(n)|=kبه
ازاء  )n = 0, …,N-1ا ستفاده می شود که در آن kدامنه قابل تنظیم
پایلوتها در موقعیت زیرحاملها بوده و تو سط آن میتوان سیگنال به
نویز محلی و درنتیجه توان ارسالی را کنترل کرد.
سمبلهای پایلوت در گیرنده از رابطه زیر تبعیت میکنند:
()13

R p = Xp H p + N p

که در آن Rpسیگنال پایلوت دریافتی در گیرندهXp ،ماتریس قطری
مربوط به پایلوتهای ارسالی و Npو Hpبهترتیب بیانگرنویزجمعشونده
شامل نویزهای گوسی و ضربهای و پاسخ فرکانسی کانال در موقعیت
پاسخ
تخمین
اصلی،
هدف
پایلوتهاهستند.
فرکانسی کانال در هر دو موقعیت پایلوت و داده (غیرپایلوت)
میباشد.تخمین اولیه کانال با استفاده از معادله  ،13بهصورت زیر بهدست
میآید [:]35
()14

/

H

H

H

H p = Xp R p = Xp Xp H p + X p N p = kH p + N p

نماد  ،(.)Hبیانگر تقارن هرمیتین بوده و درصبببورتیکه کانال عاری
از نویز باشبببد H p ،پاسبببخ فر کانسبببی واقعی کا نال خوا هدبود .در
/

عمل H p ،بیانگر کانالی ا ست که تحتتأثیر نویزهای جمع شونده N p
قرار دارد .ت خ م ین او لیببه  LSچ ن ین کببانببا لی از را بطببه ز یر
حاصل میشود:
()15

Hp

1
k

H

= Xp R p

1
k

= H LS
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با اعمال تبدیل فوریه معکوس به معادله  ،14پاسخ ضربه کانال در حوزه
زمان بهصورت معادله  16بهدست میآید.
()16

/

h = kh + n

که در آن  h  [h0 , h1 ,..., hN 1 ]Tبردار مشاهدات در حوزه زمان،
 h  [ h0 , h1 ,..., h , 0,..., 0]Tپاسخ ضربه واقعی کانال و
 n   [ n0 , n1,..., n N 1 ]Tبردار نویز با واریانس   '2میباشد .اعمال
روش  RVMدر این مرحله با استفاده از مدل اسپارس رگرسیون بیزین
منجربه کاهش نویز و تخمین  hبراساس مشاهدات  hخواهدشد .به این
ترتیب که با صفرکردن تعدادی از وزنهای رگرسیون این مدل ،تطابق
نویز با  hاز بین میرود .تخمین کانال براساس معادله  ،12توسط تابع
 fکه ترکیب خطی از توابع هسته میباشد ،مطابق معادله  17انجام
میگیرد.
()17

)f (n)   wi (n  i
i

این معادله درواقع کانولوشببن بردار وزن مدل رگرسببیون و تابع هسببته
میباشد .شکل ماتریسی این معادله بهصورت زیر در میآید:

f = w

()18

که در آن) ،ϕij=(i-jدرایه )-(i,jام ماتریس هسته v×vو wبردار
ستونی وزنهامیباشد .اتنخاب هسته مناسب با ویژگیهای بیشترین
تشابه با مشخصات کانال  PLCجهت تطابق بیشتر در مدل ارائهشده و
همچنین کاهش پیچیدگی آن ،از چالشهای اساسی این مقاله به شمار
میروند که نیاز به دانش بیشتر در مورد کانال مذکور دارد .تعدادی از
پاسخ ضربههای کانال براساس مدل  Zimmermannدر شکل  5رسم
شدهاند.

تخمین بهینه کانال انتقال قدرت . . .

ضروری است .عالوهبر تطابق خیلی مناسب هسته پیشنهادی با پاسخ
ضربه کانال ،پیچیدگی محاسباتی آن نیز نسبت به هستههای معمول
استفادهشده مثل هسته گوسی بهشدت پایین میباشد .با اعمال این مدل
به تخمین اولیه کانال در رابطه  ،16دستهبندی جدید به شکل زیر در
میآید:
()20
h = f + e = w + e
T
در این رابطهf=[f0, f1,…, fυ] ،تابع تقریب کانال و e=[e0, e1,…,
eυ]Tبردار خطا در مدل رگرسیون میباشند .با فرض گوسیبودن
متغیرهای تصادفی مستقل از هم خطاها با متوسط صفر و واریانس،σ2
توزیع زیر حاصل میشود:


) p (e )    (ei | 0, σ 2

()21

i 1

با استفاده از توزیع پیشین گوسی برروی بردار وزن wو اصل بیزین،
معادله فوق برحسب پارامترهای مستقل برای هر وزن به شکل زیر نوشته
میشود [:]49 ،46


()22

)

1

  ( w | 0, a
i

i

p ( w, ) 

i 1

تابع پسین برروی وزنها براساس قانون بیزین از رابطه زیر حاصل
میشود:
) ∑ p ( w | h, ,σ )   ( w | μ,
2

()23
که در آن:
()24

, μ = ∑  Bh
T





      

در این معادله B=σ2Iυ ،A=diag(0, 1,…, υ) ،و Iυماتریس یکانی
v×vمیباشند .با ترکیب وزنها ،حداکثر تشابه به ازاء α,σ 2

بهدستمیآید:
2

 
()25
)p ( h |  ,σ )   ( h        
تخمین حاصل از رگرسیون با رابطه  hRVM=ϕµبیان میشود که  αو
σبا عنوان هایپرپارامترها با بیشینهکردن احتمال شرطی

) p( , σ 2 | hمحاسبه میشوند .بیشینهکردن معادله  25نسبت به
پارامترهای  αو  σ2منجر به نتایج زیر میشود [:]50

 inew  i2
()26
i
شکل  :5سه نوع مختلف کانال PLC

در روش پیشبببنهادی ،مناسببببترین تابع پایه بهعنوان هسبببته که
بیشترین تطابق را با مدلهای مختلف کانال  PLCدارد ،به شبببکل زیر
تعریف میشود:


()19
4
که در آنA ،دامنه هسته پیشنهادی و شیفت vبه اندازه GIتعریفشده
در سمبل OFDMمیباشد که این برای تطابق بیشتر در مرحله یادگیری
 ( n)  A  n 
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()27

|| t -  μ ||2
   i

2
 new


i

که در این معادالت µi ،متوسط پسین -iامین وزن در معادله 24و
  i  1   i iiمیباشند-i، ii .امین درایه قطری ماتریس
کواریانس Ʃبراساس مقادیر جاری پارامترهای  αو σمیباشد .مقادیر
اولیه این پارامترها در سرعت همگرایی فرآیند یادگیری در الگوریتم
ارائهشده خیلیمهم است .در این مقاله ،محاسبه مقادیر بهینه این
پارامترها براساس معیار MMSEصورت گرفتهاست .بدین ترتیب،
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الگوریتم ارائهشده با تکرارمراحل زیر به تخمین نهایی کانال  PLCمنجر
میشود:
-1

محاسبه ماتریس کواریانسƩ
تعیین میانگین µ

-3

بهروزرسانی پارامترهای  αو σ
م حاسبه پاسخ ضربه کانال تخمینی بهصورت :
hestimated =  μ

-2

-4

 -4نتایج شبیهسازی
برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی،شبیهسازیها براساس پارامترهای
ارائهشده در جدول  1و در محیط متلب انجام میگیرد .در ضمن برای
بررسی تأثیر سیگنال به نویز از پارامترهای SNRو SNIRبهصورت زیر
استفاده شدهاست:
PS

()28

SNR 

تخمین بهینه کانال انتقال قدرت . . .

بوده و مقادیر اولیه بهینه برای این پارامترهاi = 8×10-7و 0/35
=σبهدست آمدهاست .در مرحله دوم ،تأثیر پارامترهای هسته پیشنهادی
در کیفیت تخمین کانال  PLCمورد بررسی قرار میگیرد .بعد از تعیین
مقادیر بهینه پارامترهای کلیدی الگوریتم ارائهشده ،تخمین کانال در دو
حوزه زمان و فرکانس بهازاء  %4تأثیر نویز ضربهای و  SNR=0دسیبل
انجام و نتایج حاصله بههمراه پاسخ واقعی و روش هوانگ جهت مقایسه
در شکل  7ترسیم شدهاند .نتایج بهدستآمده ،نزدیکی پاسخ کانال
تخمینی در روش ارائه شده را با پاسخ واقعی کانال و اختالف فاحش آن
را با روش هوانگ نشان میدهد .بهمنظور ارزیابی بیشتر دقت روش
پیشنهادی ،منحنیهای MSEو  BERدر شکلهای  8و  9رسم شدهاند.
تغییرات  SNIRدر این دو منحنی بین  -0/5دسیبل و  17دسیبل و
مدوالسیون استفادهشده از نوع BPSKمیباشد .بهبود حدود  5دسیبل
در روش ارائهشده نسبت به روش هوانگ در منحنی  MSEمشاهده
میشود .منحنی  BERنیز بهبود این روش را تأیید مینماید.

PN

که در آن  PSو  PNبهترتیب متناظر با توانهای سیگنال ارسالی و نویز
AWGNمیباشند و :
PS

()29

(1  p ) PN  p.PI

SNIR 

در این رابطه PI ،توان نویز ضبببربهای و  pضبببریب تأثیرگذاری آن
میباشببد که به نوعی درصببد حضببور نویزهای ضببربهای و  AWGNرا
کنترل میکند.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی
Value
64, 128, 360, 3072
256, 512, 4096
2-18
1, 0.5
64, 512
BPSK, 16 QAM
PLC(AWGN +
)Impulsive

parameter
Number of subcarriers,
FFT size, N
Pilot spacing
Pilot amplitude
Size of Cyclic Prefix
Baseband modulation

شکل  :6منحنی MSEنسبت به هایپرپارامترهای αو σ

Channel type

در تمامی شبیه سازیها از مدل چندمسیره Zimmermannبراساس
معادله  1و مطابق با پارامترهای جدول  2استفاده شدهاست.
جدول  :2پارامترهای مدل  4مسیره کانال PLC
a1=7.8×10-10s/m
di/m
200
222.4
244.8
267.5

Attenuation Parameters
a0=0
Path parameters
gi
0.64
0.38
-0.15
0.05

K=1
i
1
2
3
4

شکل  6منحنی  3بعدی MSEرا نسبت به مقادیر اولیه مختلف
هایپرپارامترهای αو σنشان میدهد که دارای حداقل دو کمینه محلی
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شکل  :7پاسخ کانال  PLCبهازاءSNR=0 dBو نویز ضربهای %4

دامنه پایلوت نقش مهمی را در مدیریت سیگنال به نویزهای محلی
و تخمین کانال بازی میکند .در این مقاله ،منحنیهایMSEاز این منظر
نیز با هم مقایسه شدهاند .شکل  ،10تغییرات MSEرا بهازاء دو مقدار
مختلف دامنه پایلوت ( 1و  )0/5در حضور نویزهای ضربهای و زمینه
 AWGNبههمراه نتایج هوانگ نشان میدهد.
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P1901اسبببتفاده و منحنیهای مربوط به روش پیشبببنهادی ،هوانگ و
 RVMمختلط پیشببنهادی با هسببته گوسببی درکنارهم در شببکل 12
ترسیم شدهاند.

شکل  :8مقایسه منحنیهای MSEنسبت به تغییرات  SNIRبهازاء:
مدوالسیون  CP=64 ،Nc=360 ،N=512 ،BPSKو pilot_space=4

شکل  :11تغییرات  MSEنسبت به اثر نویز ضربهای بهازاء:
مدوالسیون  CP=64 ،Nc=64 ،N=256 ،BPSKو pilot_space=4

شکل  :9مقایسه منحنیهای BERنسبت به تغییرات  SNIRبهازاء:
مدوالسیون  CP=64 ،Nc=360 ،N=512 ،BPSKو pilot_space=4

شکل  :12منحنی  MSEبهازاء مقادیر متناظر با استاندارد:P1901
مدوالسیون  CP=512 ،Nc=3072 ،N=4096 ،BPSKو pilot_space=4

 -5نتیجه

شکل  :10تغییرات  MSEنسبت به  SNIRبهازاء:
مدوالسیون  CP=64 ،Nc=360 ،N=512 ،BPSKو pilot_space=4

برای اث بات م قاومتربودن روش پیشبببن هادی در م قا بل اثرات نویز
ضربهای ،شکل  11با استفاده از شبیه سازی بهدست آمدهاست که برای
نمونه ،بهبود حدود 4 dBبهازاء  %60تأثیر نویز ضببربهای در مقایسببه با
روش هوانگ مشهود است .در انتها برای مقایسه بیشتر نتایج ،از مقادیر
پارامتر های م طابق با اسببب تا ندارد  PLCموسبببوم به اسببب تا ندارد
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در این مقاله پس از بررسی روشهای مختلف تخمین کانال،
RVMحقیقی با هسته گوسی جهت پیادهسازی در کانال PLCو
دقت بیشتر به حالت مختلط توسعه داده شد .سپس یک هسته جدید
بههمراه بهینهسازی مقادیر پارامترهای کلیدی آن براساس
منحنی سهبعدی ارائهشده ،معرفی و از ویژگی اسپارسیتی در مدل
رگرسیون خطی الگوریتم RVMدر حالت مختلط برای
تخمین کانالPLCاستفاده شد .باالبردن دقت تخمین کانال و کاهش
قابلمالحظه پیچیدگیهای محاسباتی نسبت به روشهای
اخیر از اهداف اصلی مقاله حاضر بود .بههمینخاطر تخمین کانال
مبتنیبر روش هوانگ نیز برای مقایسه با روش پیشنهادی،
شبیهسازی و نتایج حاصله در قالب منحنیهای پاسخ زمانی و فرکانسی
کانالMSE ،و BERدر کنار روش ارائهشده نمایش دادهشد .تأثیر تغییرات
دامنه پایلوت نیز که اهمیت خاصی در مدیریت توان وکنترل سیگنال به
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الگوریتم
در،دارد
محلی
نویزهای
پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که در هر شرایطی
 همچنین میزان.نتایج روش ارائهشده خیلی بهتر میباشد
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