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1-مقدمه
سیس��تم های مخابراتی که از چند آنتن در سمت فرستنده و گیرنده 
استفاده می کنند به عنوان سیستم های MIMO1 شناخته می شوند، از 
این سیس��تم ها برای افزایش نرخ ارس��ال و افزایش ظرفیت در کانال 
مخابراتی اس��تفاده می شود. بیشتر این سیس��تم ها در کانال های باند 
باریک اس��تفاده می ش��وند، در صورت اس��تفاده از کانال های بی سیم 
 MIMO در سیس��تم های OFDM2 پهن باند، می توان از مدوالس��یون
استفاده کرد. از این مدوالسیون برای ارسال داده هایی با نرخ بیت باال 
در سیستم های مخابراتی استفاده می شود، یعنی اطاعات با نرخ بیت 
ب��اال بر روی چند زیرحامل با نرخ بیت ه��ای پایین تر به  صورت موازی 
ارس��ال می گردند. همچنین ای��ن مدوالس��یون دارای قابلیت باالیی 
جهت حذف تداخل بین س��مبل ها در کانال های چند مس��یره اس��ت 
و برای ارس��ال هر پیام، از چند زیرحامل استفاده می شود. فاصله این 
حامل ها طوری س��ت که با یکدیگر تداخل نداشته باشند در نتیجه بر 
ه��م عمود خواهند بود. اگر تعامد زیرحامل ه��ا به دلیلی از بین برود،  
تداخل بین حاملی رخ می دهد که باعث افت ش��دید عملکرد سیستم 
می ش��ود. OFDM و کانال های MIMO می توانند در کنار هم عملکرد 
   MIMO-OFDM سیس��تم های مخابراتی را بهبود بخش��ند. تکنی��ک
به عنوان یک روش کارامد برای باالبردن راندمان طیفی سیس��تم های 
MI- 1[. یکی از چالش های مهم در سیس��تم ]ههن باند به کار می رود
MO-OFDM، تخمین کانال و همسان سازی داده ها با دقت و سرعت 
باال به منظور جداس��ازی و آشکار سازی صحیح سیگنال های دریافتی 
در گیرنده اس��ت. با توجه به اینکه در آشکار س��ازی س��یگنال ارسالی 
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در این سیس��تم ها، فرض بر این است که ماتریس ضرایب کانال برای 
گیرنده مش��خص باش��د، بنابراین برای آشکارس��ازی صحیح سیگنال 
ارس��الی تخمین ماتریس کان��ال در تمام زیرحامل ه��ا امری ضروری 
ا س��ت. بررس��ی روش های تخمین کانال، دقیق، سریع و با پیچیدگی 
محاسباتی کم در این سیستم ها امری ضروری ا ست. هدف ما تخمین 
کانال در سیس��تم هایی مبتنی بر تبدیل موجک اس��ت. در این پروژه 
قصد داریم از سیس��تم OFDM مبتنی بر تبدیل موجک گسس��ته در 
مخابرات چند آنتنی استفاده کنیم. OFDM مبتني بر تبدیل موجک 
نیازي به پیش��وند چرخش��ي ندارد از این رو می توانیم از پهنای  باند 
اس��تفاده ی بهینه کنیم. موجک ها هم در ح��وزه زمان و هم در حوزه 
فرکان��س داراي طول محدود و تعامد هس��تند به این دلیل مي توانیم 
از آنه��ا به منظور تولید ش��کل موج مناس��ب براي انتق��ال روي کانال 
MIMO- اس��تفاده کنیم. در این مقاله پس از شبیه س��ازی سیس��تم
OFDM مبتن��ی بر تبدی��ل موجک، هدف ما تخمی��ن ضرایب کانال 
برای بازسازی داده های ارس��الی توسط منابع اصلی است. در گذشته 
تخمین کانال و همسان س��ازی داده ها توسط سمبل های راهنما انجام 
می ش��د که روش ه��ای LS3 و MMSE4 از روش ه��ای کارامد در این 
زمینه بودند. تخمین کانال به کمک پایلوت روش��ی ا س��ت که در آن 
سیگنال های ش��ناخته شده به نام پایلوت، با الگوی مشخص در میان 
داده ب��رای تخمین اطاعات کانال ارس��ال می ش��وند. این روش ها به 
دلیل انتقال سمبل های آموزشی اضافه شده به سمبل های داده، سبب 
اس��تفاده بیش از حد از پهنای باند و صرف انرژی می ش��وند و عملکرد 
سیستم را پایین می آورند. برای غلبه بر این مشکل روش های تخمین 
ک��ور و نیمه کور پیش��نهاد ش��د که این روش ها باع��ث حفظ کارایی 
پهنای باند می ش��وند و کانال را بر اس��اس اطاعات آماری س��یگنال 
دریافت��ی تخمی��ن می زنند. یکی از روش های تخمی��ن کور کانال در 
سیس��تم های MIMO-OFDM، روش جداسازی کور منابع5 است. در 
این مقاله س��عی کرده ایم تا با اس��تفاده از الگوریت��م  آنالیز مولفه های 
مس��تقل6، ضرایب کانال و داده های مناب��ع اصلی را تخمین بزنیم. در 
ادامه و در بخش دوم به بررسی سیستم های MIMO-OFDM مبتنی 
بر تبدیل فوریه و تبدیل موجک گسسته می پردازیم و این دو سیستم 
را با هم مقایس��ه می کنیم، سپس در بخش سوم به مفهوم جداسازی 
ک��ور منابع و الگوریت��م آنالیز مولفه های مس��تقل می پردازیم. بخش 
چهارم به تخمین کانال و همسان س��ازی داده ها با اس��تفاده از آنالیز 
مولفه های مس��تقل می پردازیم. در نهایت، بخش آخر به نتیجه گیری 

کلی اختصاص می یابد]1[ ]2[.

MIMO-OFDM 2- سیستم های
سیس��تم هایی با چند آنتن در سمت فرستنده و گیرنده  و مدوالسیون 
OFDM، دو تکنولوژی ترکیب شده هستند که بستر مناسبی را برای 
انتقال داده ها با نرخ باال در سیس��تم های مخابراتی نسل چهار  فراهم 
می کنند و عملکرد این سیس��تم ها را بهبود می بخشند. برای اینکه از 
MIMO- مبتنی بر تبدیل موجک در سیس��تم های OFDM سیس��تم
OFDM بهره بگیریم، باید در این سیس��تم ها، بلوک های تبدیل فوریه 
و عک��س تبدیل فوریه را با بلوک ه��ای تبدیل موجک و عکس تبدیل 
موجک جایگزین کنیم و با این کار باعث بهبود هرچه بیشتر عملکرد 

سیستم و استفاده ی بهینه تر از پهنای باند می شویم]3[ ]4[. 
2-1-کدينگالموتی7 

کد STBC8 الموتی یک روش ساده برای دستیابی به تنوع فضایی در 
سیستم های MIMO است و  باعث می شود تا بدون از دست دادن نرخ 
داده به بیش��ترین بهره چندگانگی دست یابیم. در کدینگ الموتی دو 

س��مبل  و در یک زمان و در دو فاصله زمانی متوالی ارسال می شوند. 
همان طورکه در ش��کل)1( مشاهده می کنید، در فاصله زمانی اول  از 
اولین آنتن و از دومین آنتن ارس��ال می شود. در فاصله زمانی دوم  از 

آنتن اول و از آنتن دوم ارسال می شود.

شکل1: آنتن MIMO با کدينگ الموتی
از آنجا که دو سمبل در دو فاصله زمانی ارسال می شوند، مجموع نرخ 

ارسال، برابر با ارسال یک سمبل در استفاده از کانال است.

دو بخ��ش عمده در سیس��تم MIMO-OFDM وج��ود دارد که یکی 
فرس��تنده و دیگری گیرنده این سیستم ها است. شکل )2( مدل کلی 
این سیس��تم را نش��ان می دهد. که فرستنده، سیگنال های منبع را به 
ط��ور هم زمان از MT آنتن فرس��تنده انتقال می ده��د. در حالی که، 
گیرنده به MR آنتن برای دریافت س��یگنال ها مجهز است. در مراحل 
باالت��ر تعداد آنتن ها افزای��ش پیدا می کند و اج��زای ماتریس انتقال 

تخمین زده می شود]4[.

MIMO-OFDM شکل 2: مدل کلی سیستم

MIMO-OFDM2-2-شبیهسازیسیستم
در این قسمت یک سیستم MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک 
و تبدیل فوریه توس��ط نرم افزار متلب شبیه س��ازی ش��د و موثر بودن 
تبدیل موجک نس��بت به تبدیل فوریه در این سیس��تم ها نشان داده 
 MIMO ش��ده اس��ت. تعداد آنتن های ورودی و خروجی در سیس��تم
دو در نظر گرفته ش��ده اس��ت و مدوالس��یون  استفاده ش��ده در این 
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سیس��تم ها، QAM-16 اس��ت. در این سیس��تم، در ابتدا، داده ها بعد 
از مدوالس��یون توس��ط کدینگ الموتی، کدگذاری ش��ده اند و توسط 
مدوالسیون OFDM مدوله شده و از طریق ماتریس کانال MIMO با 
یکدیگر ترکیب می شوند. سپس از کانال رایلی مختلط عبور داده شده 
و در سمت گیرنده، عکس عملیات فرستنده انجام می شود و در نهایت 
نتایج نرخ خطای بیت9 نس��بت به سیگنال به نویز10 سنجیده می شود 

که در شکل)3( نشان داده شده است. 

  MIMO-OFDMبرای سیستم های  SNRبه  BER شکل3: مقايسه  نسبت
مبتنی بر تبديل فوريه و تبديل موجک

3- جداسازی کور منابع وآنالیز مولفه های مستقل
آنالی��ز مولفه ه��ای مس��تقل)ICA(، یکی از س��اده ترین روش ها برای 
حل مس��اله تفکیک کور منابع و یک روش آماری است. از جداسازی 
کور منابع برای تخمین مش��خصات کانال اس��تفاده می کنیم و هدف، 
پردازش سیگنال های مشاهده شده در سمت گیرنده است به طریقی 
که س��یگنال های منابع اصلی از سیگنال های مشاهده شده استخراج 
ش��وند. با این فرض که س��یگنال های منابع، مس��تقل از هم و دارای 
توزیع غیرگوسی باشند. مش��کل جداسازی و تخمین شکل موج های 
منابع اصلی در گیرنده بدون داشتن اطاعات مشخصات کانال انتقال 
و منابع، به مشکل جداس��ازی کور گفته مي شود. کلمه ی کور به این 
دلی��ل به کار برده می ش��ود که ما هیچ اطاعات��ی از چگونگی تولید و 
ترکیب س��یگنال ها نداریم. فرض می کنیم که N س��یگنال مس��تقل 
آم��اری داری��م، Xi(t) , i=1,…,N و این س��یگنال ها را با اس��تفاده از 
N آنتن مش��اهده می کنیم. پس N مجموعه از سیگنال های مشاهده 
شده Yi(t), i=1,…,N داریم که مخلوطی از سیگنال های منابع اصلی 
هستند. یکی از جنبه های اساسی در مرحله ی ترکیب سیگنال ها این 
اس��ت که آنتن ها در فضا جدا از هم باش��ند یا فاصله داش��ته باشند. 
پ��س هر آنتن، ترکیب متفاوتی از منابع را به دس��ت می آورد. با فرض 
جدای��ی فضایی آنتن ها، مراحل ترکی��ب با ضرب ماتریس را به صورت 

زیر نمایش می دهیم:
Y(t)=A.x(t)                                (2)                      

که  ماتریس ترکیب اس��ت و ناش��ناخته است.  و نیز به ترتیب، معرف 
بردار س��یگنال های مشاهده شده و سیگنال های منابع هستند. هدف 
بازیابی س��یگنال های اصلی از س��یگنال های مش��اهده شده است که  
منابع بازیابی ش��ده را با تخمین ماتریس جداساز W توسط الگوریتم 
JADE11 ک��ه یکی از الگوریتم های آنالیز مولفه های مس��تقل اس��ت، 

به دست می آوریم.

اگ��ر تخمین ماتریس جداس��از صحیح باش��د ما به تقری��ب خوبی از 
س��یگنال منابع می رس��یم. برای حل مس��اله توس��ط تکنیک آنالیز 
مولفه های مس��تقل، پیش پردازش هایی الزم اس��ت. مرکزی س��ازی 
و سفیدس��ازی و تکرار پردازش س��ه مرحله از مراحل پیش پردازش 

هستند]5[ ]6[. 

به منظور حل مس��اله جداس��ازی کور مناب��ع، الگوریتم هاي متنوعي 
پیشنهاد شده است که اختاف میان این روش ها بر اساس اندازه گیري 
میزان اس��تقال میان مولفه هاي خروجي، کاهش اطاعات متقابل و 
افزایش تشابه بین آن  ها مي باشد]6[]7[. در ادامه یک نمونه از تخمین 
ماتری��س کانال در ی��ک سیس��تم MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل 

موجک نشان داده شده است.
این شبیه س��ازی توس��ط مدوالس��یون QAM-16 و در کان��ال رایلی 
همراه با نویز گوس��ی شبیه سازی شده است. در شکل)4( و شکل)6( 
یک رش��ته داده که ش��امل صفر و یک اس��ت به دو زیر رشته تقسیم 
می شود. سپس هر یک از زیر رشته ها از مدوالتور عبور می کنند و وارد 
مدوالتور OFDM مبتنی بر تبدیل موجک می ش��وند و سپس توسط 
آنتن های یک و دو در س��مت فرس��تنده ارسال می ش��وند، داده های 
مدوله ش��ده در شکل)5( و شکل)7( نش��ان داده شده اند. این داده ها 
در کانال توسط ضرایب کانال MIMO با یکدیگر ترکیب می شوند که 
در ش��کل)8( و شکل)9( مش��اهده می کنید و داده های ترکیب شده 
فرستاده می شوند و توسط آنتن های گیرنده دریافت می شوند و عکس 
عملیات گفته ش��ده ب��ر روی داده های دریافتی ص��ورت می گیرد. در 
نهایت هدف ما جداسازی داده های ترکیبی دریافت شده، با استفاده از 
تخمین ماتریس کانال است تا به داده های اصلی فرستاده شده توسط 
آنتن های فرس��تنده دست یابیم. در شکل)10( و شکل)11( داد ه های 
جداس��ازی شده را مش��اهده می کنید این جداسازی توسط الگوریتم 
JADE انجام ش��ده است. در شکل )12( و شکل)13( هم به داده های 

اصلی دست یافتیم.

شکل4: داده های تولید شده توسط منبع اول به صورت تصادفی    
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         16-QAMشکل 5: داده های مدوله شده توسط

              
          MIMO شکل 8: داده های ترکیب شده توسط ماتريس کانال

 شکل 9: داده های ترکیب شده توسط ماتريس کانال MIMO شکل6:  داده های تولید شده توسط منبع دوم به صورت تصادفی               

                        16-QAM شکل7: داده های مدوله شده توسط            JADE شکل 10: جداسازی داده ها توسط الگوريتم
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JADE شکل 11: جداسازی داده ها توسط الگوريتم

      شکل 12: داده های دمدوله شده و بازسازی شده       

 
شکل 13: داده های دمدوله شده و بازسازی شده             

4- همسان سازی داده ها در  سیستم  MIMO-OFDM مبتنی 
JADE بر تبديل موجک با استفاده از الگوريتم

در ای��ن قس��مت به همسان س��ازی داده ها در یک سیس��تم 
MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک و تبدیل فوریه، توسط 
الگوریتم JADE پرداختیم. این سیس��تم توس��ط مدوالس��یون 
QAM-4 و کانال تخت با نویز گوس��ی شبیه سازی شده است در 
این قسمت، پس از تخمین ضرایب کانال و همسان سازی داده ها 
توس��ط الگوریتم JADE، داده های فرس��تاده ش��ده با داده های 
همسان س��ازی شده مقایسه شده اند و نمودار نسبت نرخ خطای 
بیت با س��یگنال به نویز هم رس��م شده است. نتایج شبیه سازی 

نش��ان می دهد که همسان سازی داده ها در یک سیستم مبتنی 
بر تبدیل موجک بهتر انجام می گیرد.

  MIMO-OFDM در دو سیستم SNR نسبت به BER شکل14: مقايسه
تخمین زده شده، مبتنی بر تبديل فوريه و موجک

5- نتیجه گیری
در این مقاله، به بررس��ی سیس��تم های MIMO-OFDM پرداختیم و 
با اس��تفاده از نرم افزار متلب، این سیستم ها را شبیه سازی کردیم و به 
این نتیجه رس��یدیم که سیس��تم مبتنی بر تبدیل موجک از عملکرد 
بسیار بهتری در مقایسه با سایر سیستم ها برخوردار است. هدف ما در 
MIMO- این مقاله، تخمین کانال و همسان سازی داده ها در سیستم
OFDM مبتنی بر تبدیل موجک گسسته با استفاده از الگوریتم آنالیز 
مولفه های مس��تقل است که نس��بت به س��ایر روش های تخمین، از 
عملکرد بهتری برخوردار اس��ت. ما سعی کردیم با شبیه سازی توسط 
نرم افزار متلب داده های این سیستم ها را به طور کامل توسط الگوریتم  
JADE تخمین بزنیم. نتایج به دس��ت آمده از شبیه س��ازی ها، تخمین 

تقریبی و صحیحی از داده های ورودی سیستم، برای ما فراهم کرد.

پينوشتها
1. سیستم چند ورودی – چند خروجی

2.مدوالسیون تقسیم فرکانس عمود بر هم 
3.حداقل مربعات

4. کم کردن خطای میانگین مربعات
5.Blind Source Seperation
6.Independent Component Analysis (ICA)
7. Alamouti Coding

8.کدینگ فضا-زمان
9.Bit Error Rate
10.Signal to Noise Ratio
11. Joint Approximate Diagonalization of Eigen Matrices
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