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 بهدلیل کاربرد گسترده. از جمله ملزومات در سامانههای مخابراتی نوین محسوب میشود، شناسایی کور سیگنال در یک گیرنده هوشمند:چکیده
 در این. آشکارسازی برستها به مفهوم یافتن زمان ابتدا و انتهای آنها از اهمیت باالیی برخوردار است،ارتباطات مبتنی بر سیگنالهای برست
 موقعیت و طول، با استفاده از الگوریتم تکراری پیشنهادی. ارائه میگرددTDMA  روشی جدید برای همزمانسازی کور برستها در شبکههای،مقاله
 معیارهای خطای، عالوه بر معیار تشابه دایس. نگاشت میشودTDMA برستهای آشکارشده توسط آشکارساز نسبت انرژی به نزدیکترین ساختار
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد.برست و خطای زمان محافظ (یا همان زمان سکوت) نیز برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است
 حداکثر مقدار ممکن، دسیبل-2 که الگوریتم پیشنهادی باعث افزایش دقت در آشکارسازی برست میگردد بهطوری که در سیگنال به نویز بیش از
.برای شباهت دایس قابلدسترس است
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Abstract: Blind signal identification is one of the necessities of intelligent receivers. Since burst-mode signal transmission is widely
used, burst detection, i.e. detecting the beginning and the end of bursts, is an important problem. In this paper, a new method is
proposed for synchronization of bursts in TDMA-based networks. The proposed iterative algorithms maps the detection result of
energy-ratio detector onto the nearest TDMA structure. In addition to Dice similarity coefficient, burst and silence errors are used to
evaluate the proposed synchronization algorithm. Simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm in
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more than -2dB.
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- 1مقدمه
امروزه شناسایی کور سیگنال بخش جداییناپذیر از سیستمهای
مخابراتی هوشمند محسوب میشود [ .]1این سیستمها اهمیت زیادی
در زمینههای نظامی و تجاری دارند .برای این منظور روشهای
مختلفی جهت پردازش کور سیگنال در بخشهای مختلف گیرنده از
جمله آشکارسازی [ ]2و همزمانسازی سیگنال ،دمدوالسیون و
دیکدینگ [ ]9پیشنهاد شده و بهکار گرفته میشوند.
با توجه به گسترش ارتباطات مبتنی بر برست ،1یکی از
نیازمندیهای مهم در این حوزه ،طراحی آشکارساز کور برست
میباشد .در ارتباطات مبتنی بر برست ،کاربران مختلف اطالعات خود را
در قالب برست در شیارهای زمانی اختصاصیافته به خود ارسال
میکنند .یکی از اولین مراحل در گیرنده آشکارسازی این برستها
است .آشکارسازی در این نوع ارتباط به مفهوم یافتن زمان دقیق ابتدا و
انتهای برستها و به دنبال آن زمانهای سکوت است .اگرچه در زمینه
آشکارسازی سیگنال پژوهشهای بسیاری انجام شده است [،]5[]9
ولی آشکارسازی سیگنالهای برست به مفهوم بیانشده در شرایط کور
موردتوجه کمی قرار گرفته است .بهعنوان مثال ،در [ ]1آشکارسازی
کور سیگنالهای برست به مفهوم تشخیص ابتدا و انتهای برست بررسی
شده است.
2
آشکارسازی کور برست در محیط غیر همیار  ،با توجه به عدم
اطالع گیرنده از نوع سیگنال دریافتی ،بهمراتب سختتر است .در
چنین محیطی سیگنال دریافتی میتواند از شبکهای از نوع  TDMA9با
طول برستهای یکسان (موضوع مورد بررسی این مقاله) و یا شبکهای
رقابتی با طول برستهای متفاوت باشد .همچنین این موضوع که طول
برستها نسبت به پنجره مورداستفاده برای آشکارسازی ،کوتاه است یا
بلند ،برای گیرنده نامعلوم است .آشکارسازی تحت این شرایط در []8
مورد بررسی قرار گرفته است .در مقاله مذکور پیشنهاد شده است که از
دو آشکارساز با طولهای پنجره متفاوت (یکی کوچک و دیگری بزرگ)
استفاده شود .در این راستا ،سه روش مرسوم آشکارسازی بر مبنای
آشکارساز انرژی ( ،)ED9آشکارساز نسبت بیشینه مقدار ویژه به کمینه
مقدار آن ( )MMED5و آشکارساز خودهمبستگی ( )ACD1برای این
کار پیادهسازی و با روش پیشنهادی نسبت انرژی ( )ERD8مقایسه
شدهاند.
با وجود دقت خوب آشکارسازهای پیشنهادی در [ ،]8موقعیت
برستها در نهایت بهصورت کامالً دقیق بهدست نمیآید و ممکن است
برستها با طول بزرگتر و یا کوچکتر از مقدار واقعی خود آشکار
شوند .عالوه بر این تشخیص زمان شروع برستها نیز میتواند دارای
خطا باشد .لذا اگر برستهای آشکارشده مستقیماً به دمدوالتور تحویل
داده شوند ،بیتهای دمدولهشده توسط دمدوالتور در بهترین حالت
دمدوالسیون تعدادی از بیتهای ارسالی را شامل نمیشوند زیرا بخشی
از هر برست در تشخیص ابتدایی از دست رفتهاند .در شرایط بدبینانهتر،
ممکن است بیتهای دمدولهشده تعدادی بیت غیرواقعی را نیز در خود
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جای داده باشند .بهعبارت دیگر ،اگر بخشی از زمانهای سکوت (که
صرفاً حاوی نویز است) بهعنوان قسمتی از برستها جهت بازیابی
اطالعات تحویل دمدوالتور داده شود ،اطالعاتی آشکار میشود که در
حقیقت هیچگاه ارسال نشده است .با توجه به این مسائل ،اهمیت انجام
همزمانسازی کور قبل از دمدوالسیون واضح میگردد؛ بنابراین برای
شناسایی کور برست در محیط غیر همیار ،پس از آشکارسازی ،مرحله
همزمانسازی در نظر گرفته میشود (شکل  1را ببینید) .توجه کنید
که در سیستمهای مخابراتی مرسوم ،معموالً بیتهایی اضافی (و یا
الگوهای سیگنالی مشخصی) در برستها قرار داده میشوند تا گیرنده
برای همزمانسازی از آنها استفاده نماید .با استفاده از چنین روشی
گیرنده خودی میتواند بهراحتی برای همزمانسازی اقدام نماید.
مروری بر روشهای همزمانسازی در  TDMAدر [ ]1-12آورده
شده است .از جمله کارهای اخیر در این زمینه نیز میتوان به مراجع
[ ]11-19اشاره نمود .در تمام این روشها ،حتی در شرایط اصطالحاً
کور که در آن الگوی همزمانی توسط فرستنده ارسال نمیشود ،گیرنده
از ساختار برستهای  TDMAدریافتی (یعنی طول هر برست و زمان
محافظ 1بین برستها) مطلع است .از آنجا که هدف این مقاله
همزمانسازی کور در محیط غیرهمیار است شرایط متفاوت خواهد شد
چراکه اطالعاتی از ساختار سیگنال دریافتی در اختیار نیست و گیرنده
میتواند با هر طولی از برست و زمان سکوت مواجه باشد .تا جایی که
نویسندگان مقاله اطالع دارند ،تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام
نشده است.
در این مقاله روشی برای همزمانسازی برستها در شبکههای
 TDMAپیشنهاد میشود .ایده این روش بر این مبنا است که در
شبکههای  ،TDMAبرستها دارای طول یکسان و ساختاری منظم
هستند .لذا ،میتوان از این آرایش منظم استفاده نمود و به
همزمانسازی کور برستها پرداخت .الگوریتم پیشنهادی الگوریتمی
تکراری است که موقعیت و طولهای برست آشکارشده را به
نزدیکترین ساختار  TDMAنگاشت میکند .این الگوریتم پیشنهادی
بر روی خروجی تمامی روشهای مطرحشده در [ ]8قابل اجرا است و
میتواند عملکرد آشکارسازها را بهبود دهد .مشابه با [ ،]8برای ارزیابی
عملکرد همزمانسازی از سه معیار مختلف استفاده میشود :معیار
تشابه دایس ،4معیارهای خطای برست و خطای زمان محافظ (یا همان
زمان سکوت) .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی
باعث افزایش دقت آشکارسازی برست در سیستمهای مبتنی بر
 TDMAمیگردد.
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همزمانساز

آشکارساز

برست

برست

()2

سیگنال
دریافتی

اگر تابع موقعیت واقعی برستها را با
دریافتی را میتوان به این صورت نیز نوشت:

برستهاي

()9

حاصل

ساختار مقاله به این شرح است .در ادامه و در بخش دوم ،ابتدا
مدل سیگنال ارائه و روشهای مختلف ارزیابی آشکارساز سیگنال
بررسی میگردد .در بخش سوم ،الگوریتم همزمانسازی پیشنهادی
ارائه میشود .در بخش چهارم با ارائه نتایج شبیهسازی عملکرد
الگوریتم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میگیرد .در پایان و در بخش
پنجم نیز نتیجهگیری انجام خواهد شد.

- 2مدل سیگنال
همانطور که در مقدمه اشاره شد در ارتباطات مبتنی بر برست هر
کاربر ،برست اطالعات مربوط به خود را در یک بازه زمانی ارسال
میکند و برستها توسط زمانهای محافظ (یا سکوت) از یکدیگر مجزا
میشوند .مدل سیگنال برست دریافتی را میتوان با تعمیم مدل
معرفیشده برای سیگنال گذرا در [ ]19بیان نمود .اگر تعداد نمونههای
موجود در برست  iام برابر ) nB (iباشد و تعداد نمونههای موجود در
بازه مشاهده برابر  N sدر نظر گرفته شود ،میتوان سیگنال برست
دریافتی را که شامل  Mبرست است بهصورت:
()1

n (i) samples

M

i 1 B

for N s   i 1 nB (i ) samples
M

)  s ( j )  n( j

r( j)  
)  n( j

نمایش داد که )  s( jسیگنال ارسالی و )  n( jنویز گوسی سفید است.
سیگنال دریافتی میتواند سیگنال حقیقی در فرکانس رادیویی و یا
سیگنال مختلط معادل باند پایه باشد .اگر در رابطه ( )1مقدار M  1
و نمونههای ) nB (1بهصورت متوالی در نظر گرفته شوند بهحالت خاص
مدل سیگنال گذرا میرسیم .برای حالت خاص  TDMAبدیهی است
که مقدار ) nB (iبرای همه برستها یکسان و برابر مقدار  nBاست.
هدف در آشکارسازی برستهای  ،TDMAیافتن مقدار  nBو
همچنین موقعیت دقیق هر برست در بازه مشاهده است .موقعیت
برستها را میتوان توسط یک تابع دودویی 12نشان داد [ .]8به این
صورت که برای نمونههای واقع در برست مقدار یک و برای نمونههای
صرفاً نویز مقدار صفر در نظر گرفته میشود .در این مقاله تابع WD
برای نشان دادن موقعیت برستهای آشکارشده توسط آشکارساز
استفاده میشود؛ بنابراین سیگنال آشکارشده  sDرا میتوان بهصورت
رابطه ( )2نمایش داد.
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نشان دهیم ،سیگنال

sR ( j )  r ( j )  WR ( j )  s( j )  n( j ), j  1,..., Ns .
WD

و

WR

بیشتر باشد،

آشکارسازی دقیقتر است .ضریب تشابه دایس معیاری است که شباهت

شکل  :1سیستم پیشنهادی بازیابی کور برستهای  TDMAدر محیط غیر
همیار



WR

بدیهی است که هر چه میزان شباهت

دمدوالتور

for

sD ( j )  WD ( j )  r ( j ), j  1,..., Ns ,

دو مجموعه را میسنجد [ .]15ازاینرو در این مقاله پیشنهاد میشود
برای سنجش عملکرد آشکارساز از معیار دایس (
معیار

میزان شباهت دو سیگنال

و

WD

WR

) استفاده نماییم.

را میسنجد .در شکل

 2مثالی از آشکارسازی  WDدر مقایسه با  WRنشان داده شده است.
میزان شباهت دایس میتوان بهصورت رابطه ( )9نشان داد.
N s 1

) WR ( j )WD ( j

j 0

Ns

()9
.

( j ) 1  WD ( j ) 


)

(WR ,WD

 1  W

N s 1

R

Ns

j 0

به یک
هر چه میزان شباهت دو سیگنال بیشتر باشد ،مقدار
برابر
نزدیکتر میشود و در صورت منطبق بودن دو سیگنال مقدار
یک میشود .زمانی که آشکارساز قادر به آشکارسازی نباشد میزان
به میزان درصد اشغال کانال توسط کاربران بستگی دارد .برای مثال اگر
در  Ns  100تعداد نمونههای برست بهصورت  nB  70باشد و
آشکارساز  WD ( j )  0را نشان دهد ،داریم .  0.3
ضریب تشابه دایس اگرچه معیار خوبی برای ارزیابی دقت
آشکارساز است ،ولی برای مقایسه آشکارسازها کافی نیست .برای
روشنتر شدن موضوع سیگنال برستی را در نظر میگیریم که دارای
زمانهای محافظ خیلی کوتاه و زمانهای برست طوالنی باشد .در این
صورت یکی از حالتهای آشکارسازی میتواند این باشد که آشکارساز
موقعیت برستها را تشخیص دهد ولی قادر به شناسایی زمانهای
محافظ نباشد .در این حالت بهدلیل تعداد نمونههای زیاد برست ،میزان
دایس باال خواهد بود .عالوه بر این در حالت کلی هم ممکن است
آشکارسازی طول برستها را بزرگتر و یا کوچکتر از مقدار واقعی
نشان دهد .در این حالت نیز معیار دایس نمیتواند بهتنهایی وضعیت را
ارزیابی نماید .مشابه [ ،]8در این مقاله نیز برای بررسی این موضوع دو
خطای  EBو  EGدر نظر گرفته میشوند EB .یا خطای برست از
حاصل تقسیم تعداد نمونههای برستی که بهاشتباه نویز تشخیص داده
شدهاند بر کل تعداد نمونههای برست بهدست میآید EG .یا خطای
زمان محافظ (یا خطای زمان سکوت) نیز از حاصل تقسیم تعداد
نمونههای صرفاً نویزی که بهاشتباه بهعنوان نمونههای برست تشخیص
داده شدهاند بر کل تعداد نمونههای صرفاً نویز بهدست میآید .همچنین
بدون توجه به برست یا صرفاً نویز بودن نمونهها ،میتوان تعداد
نمونههایی را که اشتباه تشخیص داده شدهاند (صرفاً نویز بهعنوان
برست و یا برست بهعنوان صرفاً نویز) بر تعداد کل نمونههای دریافتی
 N sتقسیم کرد و خطای کلی آشکارساز را محاسبه نمود [ .]11با
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داشتن معیار دایس و دو خطای  EBو  EGمیتوان عملکرد یک
آشکارساز و سنجش  WDدر مقایسه با  WRرا بهخوبی تحلیل نمود.

میشود ،تنها توابع آشکارسازی اولیه در اختیار همزمانساز قرار

واضح است که هدف آشکارساز برست در شکل  ،1بهدست آوردن

میگیرد و همزمانساز فرض میکند که فرستنده از روش ارسال

 WDاست .در [ ]8برای بهدست آوردن  ، WDچهار روش مطرح و
مقایسه شدهاند .در سه روش خودهمبستگی ،انرژی و مقادیر ویژه با
لغزاندن یک پنجره در طول سیگنال به ترتیب مقدار خودهمبستگی،
انرژی و نسبت بیشینه مقدار ویژه به کمینه مقدار ویژه برای نمونههای
درون پنجره بهعنوان معیار آشکارسازی محاسبه میشوند .اگر مقدار
بهدستآمده برای معیار آشکارسازی بیشتر از یک آستانه مشخص
باشد ،نمونه متناظر با پنجره فعلی در  WDمقدار یک خواهد گرفت .در
غیر این صورت ،مقدار صفر به نمونه متناظر با پنجره فعلی اختصاص
خواهد یافت .در روش نسبت انرژی نیز دو پنجره متصل به هم برای
یافتن نقاط ابتدا و انتهای برست در طول سیگنال لغزانده میشوند.
روش آشکارسازی نیز به این شکل است که بیشینه نسبت انرژی این
دو پنجره بیانگر محل ابتدا و یا انتهای برست میباشد .از آنجا که در
شبکه  TDMAبرستها دارای طول یکسان و ساختار منظم هستند ،در
بخش همزمانسازی هدف نگاشت  WDبه نزدیکترین ساختار TDMA
است .در چنین ساختار منظمی ،فاصله بین زمان شروع برستهای
متوالی ،مضربی صحیح از یک زمان مشخص است .این زمان مشخص
11
همان طول شیار زمانی  TDMAاست .این ساختار  TDMAرا با WS
نشان میدهیم .بدیهی است که هر چه میزان شباهت  WSو WR
بیشتر باشد ،همزمانسازی دقیقتر است .در بخش بعد ،الگوریتم
پیشنهادی برای همزمانسازی برست و یافتن  WSارائه خواهد شد.

 TDMAاستفاده میکند .با استفاده از یک الگوریتم تکراری ،میتوان

شکل  :2مقایسه توابع ( WRباال) و ( WDپایین)

- 9الگوریتم همزمانسازی پیشنهادی
برای آشکارسازی اولیه ،از آنجا که در حالت غیر همیار اطالعات دقیقی
از طول برست و زمان محافظ در اختیار نیست ،مانند [ ]8پیشنهاد
میکنیم که از دو طول پنجره متفاوت کوچک و بزرگ استفاده شده و
حاصلضرب آشکارسازیهای انجامشده توسط این دو پنجره بهعنوان
آشکارسازی اولیه در نظر گرفته شود .در [ ]8نشان داده شده است که
اگر حاصلضرب آشکارسازیها با طول پنجره کوچک
پنجره بزرگ

) (WD 2

بهعنوان تابع آشکارسازی

) (WD

) (WD1

و طول

در نظر گرفته

تعیین میشوند .با توجه به این که همزمانسازی بهصورت کور انجام

نزدیکترین ساختار منظم
ساختار منظم به

WD

WS

به

WD

یافت .برای یافتن نزدیکترین

از معیارهای مختلفی میتوان استفاده نمود .در

این مقاله ما از معیار تشابه دایس استفاده میکنیم.
برای توصیف یک ساختار ارسال برست مبتنی بر  TDMAمیتوان
از سه پارامتر استفاده نمود -1 :یکی از زمانهای شروع برست که با t s
نمایش داده میشود -2 ،طول شیار زمانی  TDMAکه با  TUنمایش
داده میشود و  -9طول برست  nBکه با  TBنمایش داده میشود
(واضح است که  .) TB  TUالگوریتم تکراری پیشنهادی با شروع از یک
مجموعه سه پارامتری اولیه و طی یک فرایند تکراری تغییر پارامترها،
نزدیکترین ساختار  TDMAبه  WDرا مییابد .برای بهدست آوردن
تخمین اولیه از سه پارامتر موردنظر الگوریتم به این صورت عمل
میکنیم .از میان ) nB (iهای مشخصشده توسط  ، WDمقداری که
بیشترین فراوانی را دارد بهعنوان طول برست اولیه ( ) ) TB(0انتخاب
میشود .واضح است که با افزایش نسبت سیگنال به نویز ( )SNR12این
مقدار به طول واقعی برستها بسیار نزدیک میشود .همچنین ،زمان
ابتدای مربوط به اولین برست دارای طول ) TB(0را بهعنوان ) ts(0در
نظر میگیریم .برای یافتن ) TU(0نیز به این شکل عمل میکنیم .با
استفاده از دو مقدار ) TB(0و )  ts( 0و بهازای مقادیر مختلف  TUیک
ساختار منظم از شیارهای زمانی  TDMAرا در نظر میگیریم .در هر
شیار زمانی که بیش از نیمی از ) TB(0نمونه متناظر در  WD 2بهعنوان
نمونه برست (سیگنال همراه با نویز) تشخیص داده شده است ،فرض
میکنیم برستی به طول ) TB(0حضور دارد (متناظر با مقدار یک برای
تابع آشکارسازی  ،) WSدر غیر این صورت فرض میکنیم آن شیار
زمانی خالی است (متناظر با مقدار صفر برای تابع آشکارسازی .) WS
مقدار  TUمتناظر با شبیهترین ساختار  TDMAبه ( WDبا معیار تشابه
دایس) را بهعنوان ) TU(0در نظر میگیریم .توجه کنید که برای تعیین
شیارهای زمانی فعال از  WD 2استفاده نمودهایم .دلیل این موضوع این
است که طول پنجره بزرگتر در تولید  WD 2باعث میشود احتمال از
دست رفتن اسالتهای زمانی فعال در آشکارسازی بسیار کاهش یابد.
فرایند تکراری الگوریتم به این شکل است :در هر تکرار سه قدم
وجود دارد .در هر قدم ،با ثابت نگاهداشتن دو پارامتر از سه پارامتر و
تغییر پارامتر سوم ،بهترین مقدار جدید برای پارامتر سوم انتخاب
میشود .این فرایند تا زمانی تکرار میشود که تغییری در سه پارامتر
ایجاد نشود .روش پیشنهادی در الگوریتم  1تشریح شده است.
الگوریتم  :1الگوریتم همزمانسازی برست

ورودیها :توابع

WD

و

WD 2

شود ،در حالت کلی عملکرد بهتری در آشکارساز اولیه داریم .این دو
طول پنجره در حقیقت توسط حدود باال و پایینبر روی طول برست
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خروجیها :پارامترهای ، TB

TU

و

ts

به همراه تابع

WS
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 -4پارامترهای خروجی به این صورت تعیین میشوند:
مقداردهی اولیهi  1 :

)TB(i )  TB(i  1 ) ، TU(i )  TU(i 1

و

) ts(i )  ts(i  1

 -9سه مقداردهی
میدهیم.
) (i
) (i
 -5بهازای مقادیر ثابت  TU  TUو  ، ts  tsبا تغییر  TBاز
 0.80  TUتا  0.99  TUساختارهای مختلف شیارهای زمانی TDMA
را تولید میکنیم .برای تعیین شیارهای فعال از  WD 2استفاده
میکنیم .مقدار  TBمتناظر با شبیهترین ساختار  TDMAبه  WDرا
بهعنوان )  TB(iدر نظر میگیریم .همچنین ساختار  TDMAحاصل را در
تابع دودویی  WSذخیره میکنیم.
 -1بهازای مقادیر ثابت )  TU  TU(iو )  ، TB  TB(iبا تغییر  t sاز
)  ts(i )  0.5  TB(iتا )  ts(i )  0.5  TB(iساختارهای مختلف شیارهای
زمانی  TDMAرا تولید میکنیم .برای تعیین شیارهای فعال از WD 2
استفاده میکنیم .مقدار  t sمتناظر با شبیهترین ساختار  TDMAبه
 WDرا بهعنوان )  ts( iدر نظر میگیریم .همچنین ساختار TDMA
حاصل را در تابع دودویی  WSذخیره میکنیم.
 -8بهازای مقادیر ثابت )  TB  TB(iو )  ، ts  ts(iبا تغییر  TUاز
 1.01 TBتا  1.20  TBساختارهای مختلف شیارهای زمانی TDMA
را تولید میکنیم .برای تعیین شیارهای فعال از  WD 2استفاده
میکنیم .مقدار  TUمتناظر با شبیهترین ساختار  TDMAبه  WDرا
بهعنوان )  TU(iدر نظر میگیریم .همچنین ساختار  TDMAحاصل را در
تابع دودویی  WSذخیره میکنیم.
) (i
) i( 1
) (i
) i( 1
 -1اگر سه تساوی ) TB  TB ، TU(i )  TU(i 1و  ts  tsبرقرار
بود به مرحله  4میرویم .در غیر این صورت مقداردهی  i  i  1را
انجام داده و به مرحله  9میرویم.
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و ) . ts  ts(i

) TB  TB(i

تخمین پارامترهای اولیه:
 -1از میان ) nB (iهای مشخصشده توسط  ، WDمقدار میانه بهعنوان
طول برست اولیه ( ) ) TB(0انتخاب میشود.
 -2زمان ابتدای مربوط به اولین برست دارای طول ) TB(0را بهعنوان
) ts(0در نظر میگیریم.
 -9با استفاده از دو مقدار ) TB(0و ) ts(0و بهازای مقادیر مختلف ( TUاز
) 1.01 TB(0تا ) ،) 1.20  TB(0ساختاری منظم از شیارهای زمانی
 TDMAرا در نظر میگیریم .در هر شیار زمانی که بیش از نیمی از
) TB(0نمونه متناظر در  WD 2بهعنوان نمونه برست تشخیص داده
شده است ،فرض میکنیم برستی به طول ) TB(0حضور دارد (متناظر
با مقدار یک برای تابع آشکارسازی  ،) WSدر غیر این صورت فرض
میکنیم آن شیار زمانی خالی است (متناظر با مقدار صفر برای تابع
آشکارسازی  .) WSمقدار  TUمتناظر با شبیهترین ساختار  TDMAبه
 WDرا بهعنوان ) TU(0در نظر میگیریم .همچنین ساختار TDMA
حاصل را در تابع دودویی  WSذخیره میکنیم.
الگوریتم تکراری تصحیح پارامترها:
را انجام

)  TU(i

، TU

در شکل  ،9مثالی از نحوه عملکرد الگوریتم پیشنهادی برای
همزمانسازی نشان داده شده است .در این شکل ،ابتدا سیگنال
دریافتی که شامل  5برست مدولهشده توسط مدوالسیون  QPSKو
شکل پالس  Raised-Cosineاست ،نمایش داده شده است .این سیگنال
با نرخ  12نمونه بر سمبل و در نسبت سیگنال به نویز -2dB
نمونهبرداری شده است .برستها نیز دارای طولی شامل  92بیت
اطالعات هستند .زمان محافظ نیز معادل  2بیت در نظر گرفته شده
است.

WD1

حاصل آشکارسازی نسبت انرژی پیشنهادی در [ ]8با

طول پنجره معادل  12بیت است که بهدلیل طول پنجره کوچک
تغییرات بیشتری را در طول سیگنال نشان میدهد .در حقیقت،
همانطور که مالحظه میشود این پنجره بخشی از تغییرات در طول
نویز را هم بهعنوان برست آشکار کرده است.

WD 2

نیز حاصل

آشکارسازی با طول پنجره معادل  222بیت را نشان میدهد .این
آشکارسازی حضور هیچ برستی را از دست نداده است ،ولی در مقابل
هیچ زمان سکوتی را بین برستهای متوالی تشخیص نداده است.
حاصلضرب این دو آشکارسازی نیز با

WD

نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میشود برستهای

WD

و

WD 2

شباهت ظاهری بیشتری به

دایس برای
مقدار برای

WD1

و

WD 2

در مقایسه با

برستهای WR

WD1

دارند .ضریب تشابه

بهترتیب برابر  2/12و  2/41است .این

برابر  2/41است .توجه کنید که هرچند مقدار ضریب

WD

تشابه دایس برای

باال است ،اما باید توجه کرد که

WD 2

زمانهای محافظ را تشخیص نداده است و خطای سکوت یا
صفر دارد .به همین دلیل استفاده از

WD 2

WD 2

غیر

EG

برای تعیین شیارهای زمانی

فعال در ساختار  TDMAمناسبتر است؛ بنابراین از

و

WD 2

WD

بهعنوان ورودیهای الگوریتم استفاده شده است .در ابتدا باید از میان
طولهای برست  ، WDطول برستی را که دارای بیشترین فراوانی است
بهعنوان

انتخاب کرد .مجموعه طول برستها عبارتاند از

)TB(0

{ .}98 .222 .222 .144.228لذا ،طول برست  222بهعنوان
و زمان ابتدای آن بهعنوان

)ts(0

در نظر گرفته میشود .حال برای

)1.01 TB(0

بازه [( ]222-292از

)(0
B

تا

برای این مقادیر مختلف و به ازای

T

TU

 ) 1.20  Tحاصل میشود و

)(0
B

)TB(0

و

) ts( 0

مشخص ،ساختارهای

منظم  TDMAرا در نظر میگیریم .برای تعیین این موضوع که در
کدام شیارهای زمانی متعلق به این ساختار منظم ،برستی ارسالی شده
است ،از

WD 2

استفاده میشود .روش کار به این صورت است که اگر

در هر شیار زمانی بیش از
WD 2

TB(0) / 2

(در اینجا  )122نمونه متناظر در

بهعنوان نمونه برست تشخیص داده شده باشند ،فرض میکنیم

برستی به طول

)(0
B

T

حضور دارد .مقداری از

بیشترین شباهت (با معیار تشابه دایس) بین

WS

TU

که منجر به

و

میشود،

WD
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بهعنوان

انتخاب میشود .در مثال شکل  ،9این مقدار برابر 211

)TU(0

بهدست میآید .پس از ذخیره  ، WSبا مقدار اولیه  i  1وارد یک حلقه
تکراری میشویم .در این حلقه ابتدا مقداردهیهای )، TU(i )  TU(i 1
)TB(i )  TB( i 1

و

)1

ts(i )  ts (i 

انجام میشود .سپس با استفاده از روشی

مشابه روش تعیین ) ، TU(0با استفاده از مقادیر ثابت
تغییر مقادیر  ، TBمقدار جدید
بهروزرسانی مقدار

) t s( i

) TB( i

)ts(0

و

)TU(0

و

تعیین میشود .به همین ترتیب

و همچنین مقدار

) (i
U

T

انجام میشود .تکرار تا

حدی صورت میگیرد که تغییری در مقادیر ، t
) (i
s

Tو

) (i
U

) (i
B

T

صورت

نگیرد .در مثال شکل  ،9این مقدارها بهترتیب برابر  222 ،221و 212
به دست میآیند .خروجی الگوریتم همزمانسازی (همان  ) WSدر
شکل  9نشان داده شده است .میزان تشابه دایس این خروجی با

WR

برابر  1است.

- 9نتایج و بحث
برای انجام شبیهسازیها یک سیگنال  TDMAشامل  M  10برست
تولید میشود .برستها با مدوالسیون  QPSKو شکل پالس Raised-
 Cosineمدوله شدهاند .فرض میشود که سیگنال دریافتی با نرخ 12
نمونه بر سمبل مدوالسیون نمونهبرداری شده است .میزان اشغال کانال
نیز برابر  82درصد در نظر گرفته میشود .برای بررسی عملکرد
همزمانساز دو سناریوی مختلف طول برست کوتاه و طول برست بلند
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را مورد آزمایش قرار میدهیم .در سناریوی اول برستها حاوی 92
بیت اطالعات (معادل  222نمونه) هستند و طول زمان محافظ هم 2
بیت (معادل  12نمونه) در نظر گرفته میشود .در سناریوی دوم
برستها حاوی  222بیت اطالعات (معادل  1222نمونه) و طول
زمانهای محافظ  1بیت (معادل  92نمونه) هستند .عملکرد
همزمانساز را برای بازه نسبت سیگنال به نویز از  -1تا  1دسیبل و با
استفاده شبیهسازی مونتکارلو مورد آزمایش قرار میدهیم .بهطور
دقیقتر ،در هر سناریو و برای هر مقدار مشخص از نسبت سیگنال به
نویز  1222آزمایش انجام شده است.
ابتدا نتایج همزمانسازی برای سناریوی اول را مورد بررسی قرار
میدهیم .آشکارساز نسبت انرژی را بهعنوان آشکارساز اولیه در نظر
میگیریم .در پیادهسازی آشکارسازی نسبت انرژی از دو طول پنجره
کوچک و بزرگ به ترتیب برابر  L1  10و ( L2  200برحسب نمونه)
استفاده میشود .در شکل  9نتایج شبیهسازی برای سناریوی اول
نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان دایس
 WSنسبت به  WDبهبود چشمگیری یافته است .بهطوری که درصد
دایس در نسبت سیگنال به نویز  -2دسیبل به عدد  1بسیار نزدیک
است و در نسبت سیگنال به نویزهای پس از آن به مقدار  1رسیده
است .این به معنی بهبود بسیار مناسب عملکرد آشکارساز توسط
همزمانساز است.
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شکل  :5میزان خطای برست برای طولهای برست کوتاه و با استفاده از آشکارساز نسبت انرژی

شکل  :1میزان خطای زمان سکوت برای طولهای برست کوتاه و با استفاده از آشکارساز نسبت انرژی

شکل  :8عملکرد همزمانساز برای طولهای برست کوتاه با استفاده از آشکارساز مقادیر ویژه
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شکل  :1عملکرد همزمانساز برای طولهای برست کوتاه با استفاده از آشکارساز انرژی

شکل  :4مقایسه عملکرد همزمانساز برای طولهای برست کوتاه بر روی آشکارسازهای مختلف

جدول  :1عملکرد همزمانساز برای طولهای برست بلند بر روی آشکارساز نسبت انرژی
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عالوه بر میزان دایس برای ارزیابی دقیق عملکرد همزمانساز از دو
معیار خطای برست و خطای زمان سکوت نیز استفاده میکنیم .میزان
خطای برست در شکل  5و خطای زمان سکوت در شکل  1نمایش داده
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WD

WS

شده است .همانطور که مالحظه میشود ،با استفاده از الگوریتم
همزمانسازی پیشنهادی خطای برست بهمیزان قابلتوجهی کاهش
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یافته است .خطای زمان سکوت نیز با افزایش سیگنال به نویز کاهش
یافته و در حدود صفر دسیبل به صفر نزدیک میشود.
در جدول  ،1عملکرد همزمانساز برای طولهای برست بلند
نمایش داده شده است .همانطور که در این جدول دیده میشود،
همانند همزمانسازی برای طولهای برست کوتاه ،میزان ضریب تشابه
دایس برای  WSدر مقایسه با  WDبهبود قابلتوجهی داشته است .عالوه
بر این میزان خطاها نیز طبق انتظار کاهش یافته است.
بدیهی است که الگوریتم همزمانسازی پیشنهادی بر روی سایر
روشهای آشکارسازی نیز قابل اجرا است .در شکل  8نتیجه اعمال
الگوریتم همزمانسازی بر روی آشکارساز مقادیر ویژه نشان داده شده
است .همچنین در شکل  1نتیجه اعمال الگوریتم همزمانسازی بر روی
آشکارساز انرژی نمایش داده شده است .در پیادهسازی این دو روش نیز
از دو طول پنجره کوچک و بزرگ بهترتیب برابر  L1  10و L2  200
(برحسب نمونه) استفاده میشود .همانطور که مالحظه میشود ،در
تمامی حالتها ،الگوریتم همزمانسازی قادر به بهبود عملکرد آشکارساز
بهمیزان قابلتوجهی میباشد .درنتیجه اعمال الگوریتم همزمانسازی بر
روی روشهای مختلف آشکارسازی با یکدیگر مقایسه شده است.
مشاهده میشود که اجرای همزمانسازی بر روی خروجی تمام روشها
باعث فراهم شدن دقت بسیار خوبی میشود .بااینحال ،همانطور که
مالحظه میشود همزمانسازی بر روی آشکارساز نسبت انرژی سریعتر
بهمقدار ضریب تشابه دایس  1رسیده است.

- 5نتیجهگیری
در این مقاله همزمانسازی کور سیگنالهای برست در شبکههای
 TDMAمورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از اعمال الگوریتم
همزمانسازی پیشنهادی بعد از آشکارساز اولیه ،سیستمی پیشنهاد
شده است که میتواند موقعیت برستها را با دقت بسیار باالیی آشکار
نماید .از آنجا که تا پیش از این ،این موضوع (همزمانسازی برست) در
محیط غیر همیار مورد بررسی قرار نگرفته است ،نتایج همزمانسازی با
نتایج آشکارسازی اولیه مورد مقایسه قرار گرفت .با استفاده از نتایج
شبیهسازی دیدیم که برای مقادیر مثبت نسبت سیگنال به نویز ،میزان
تشابه دایس بعد از همزمانسازی به مقدار قابلمالحظهای افزایش یافته
و به حدود یک میرسد .عالوه بر این میزان خطاهای برست و زمان
سکوت نیز بهطور قابلمالحظهای کاهش یافته و به صفر میرسد.
درنتیجه میتوان گفت که همزمانساز پیشنهادی عملکرد مناسبی از
خود نشان میدهد.
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Burst
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3
Time-Division Multiple Access
4
Energy Detector
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6
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7
Energy Ratio Detector
8
Guard Time
9
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10
Binary Function
11
Time Slot
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Signal to Noise Ratio
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. XX, no. XX

Serial no. XX

