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Abstract- Massive Multiple-Input Multiple-Output (mMIMO) is a promising approach for the next generation wireless
telecommunication systems. In these systems, having a suitable approach for channel estimation is mandatory in order to
increase the data rate and spectral efficiency. Distributed Compressed Sensing (DCS) is prominent in extracting joint sparse
channel state information (CSI). Here, we have utilized Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM) approach to
generate quasi-orthogonal pilot sequences, in order to improve the channel estimation approach based on DCS approach. In
simulation results, it is represented that ADMM-based pilot sequences are very powerful in extracting CSI of the joint sparse
channel ensembles.
Keywords- Compressed sensing, Channel estimation, Joint sparse, Massive Multiple-Input Multiple-Output (mMIMO),
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چکیده -سیی سیتمهای چند-ورودی چند-خروجی انبوه ( ،)mMIMOسیی سیتمهایی ب سییار پربازده برای ن سیآ نیندهی سیی سیتمهای
مخابراتی ه سیتند در این سیی سیتمها ،دا شیتن ی

روش منا سیب برای تخمین کانال به منظور تأمین نرخ بیت باال و بهره طیفی منا سیب،

امری ضیروری ا سیت سینجش ف شیرده توزی یافته ( )DCSی

روش ا صیلی در ا سیتخراا اطاتات لا ت کانال تن

تو م میبا شید در این

مقا ه ،از روش جهت متناوب چند برابر ( )ADMMا سیتفاده می شیود تا اینکه دنبا ههای پایلوت شیبه متاامد ایجاد شیود و سیتخ تخمین
کانال برا سیا
کانال تن

 DCSانجام شیود در نتای شیبیه سیازی ،توانایی دنبا ههای پایلوت که تو سی  ADMMتو ید شیدهاند برای ا سیتخراا CSI
تو م نشان داده شده است

واژههای کلیدی :سنجش فشرده ،تخمین کانال ،تنک توأم ،چند-ورودی چند-خروجی انبوه ( ،)mMIMOروش جهت متناوب چند برابر (،)ADMM

دنبالههای پایلوت شبه-متعامد

 .]2کانالهای تنک توأم کانالهایی هستند که دارای الگوی تنک
بودن یکسانی میباشند اما ضرایب آنها متفاوت هستند [.]3

 -1مقدمه
تقاضای نرخ زیاد داده در شبکههای ارتباطی آینده باعث شده است
در استانداردهای مخابراتی پیش رو همواره به دنبال روشهایی
امیدوارکننده برای تحقق این موضوع باشند .یکی از این روشهای
امیدوار کننده تکنولوژی چند-ورودی چند-خروجی انبوه یا به
اصطالح  1mMIMOمیباشد که از آنتنهای زیاد در ایستگاه پایه
( )BSبرای ارسال و دریافت اطالعات استفاده میکند .برای اینکه
بتوانیم دسترسی به اطالعات را در گرههای بیسیم میسر کنیم،
اطالعات کانال باید حداقل در گرههای گیرنده وجود داشته باشند.
بدین منظور از رفتار تنک توأم 2کانال  mMIMOتحت عنوان سنجش
فشرده توزیعیافته ( 3)DCSبرای تخمین کانال استفاده میشود [-1

طراحی دنبالههای پایلوت برای بهبود دقت تخمین کانال چالشی
مهم در مقابل محققین میباشد .به منظور افزایش دقت تخمین
کانال در برخی از تحقیقاتی که انجام شدهاند ،طراحی بهینه دنباله-
های پایلوت مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]4-6در موضوع تخمین
کانال با استفاده از روش  ،DCSپایلوت مناسب با بهینهسازی
خصوصیت ایزومتری محدودشده ( 4)RIPبدست میآید .البته،
همدوسی متقابل 5به جای  RIPبهینه میشود چرا که بهینهسازی
 RIPاز نظر محاسباتی نشدنی میباشد .همدوسی متقابل برای یک
ماتریس مانند 𝑛×𝑚𝑨 بصورت زیر تعریف میشود
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()1

|> 𝑗𝑎 |< 𝑎𝑖 ,
2

‖ 𝑗𝑎‖ ‖𝑎𝑖 ‖2

میباشد .یافتن این دنبالهها کمی دشوار است ،اما دنبالههای شبه
متعامد که هر دو مشخصه مهم آنها (تابع خودهمبستگی و تابع
همدوسی متقابل) نزدیک به حالت بهینه هستند را میتوان با
عملیات ریاضی پیدا کرد که به آنها دنبالههای شبه بهینه میگویند.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش جهت متناوب
چندبرابر ( 6)ADMMدنبالههای شبهبهینه را پیدا کنیم .با استفاده
از  ADMMمسئله مینیممسازی دنبالههای با همدوسی متقابل
فرموله شده است و تابع الگرانژ آن استخراج شدهاند .سپس یک
الگوریتم بازگشتی طراحی شده است تا اینکه تابع الگرانژ بدست
آمده را بهینه کند و دنبالههای مناسب استخراج شوند .برتری روش
پیشنهادی در این مقاله ،نسبت به [ ]8این است که هیچ بخشی از
پایلوتها را بصورت متعامد تخصیص نمیدهد ،لذا میزان کاهش
تعداد زیرحاملها برای تخصیص پایلوت بیشتر میباشد .از طرفی،
نسبت به مقاله [ ]9نیز ،روش پیشنهادی این مقاله نتیجه بهتری
خواهد داشت ،چرا که از روشهای بهینهسازی احتماالتی که ممکن
است در مینیمم محلی گرفتار شوند ،استفاده نشده است.
ادامه مقاله به این صورت تدوین شده است که در بخش دوم مدل
سیستم ارائه شده است و مسئله بصورت ریاضی مدل شده است .در
بخش سوم الگوریتم پیشنهادی برای دنبالههای پایلوت شبهمتعامد
معرفی شده است .نتایج شبیهسازی و نتیجهگیری از مقاله نیز در
بخشهای چهارم و پنجم ارائه شدهاند.

𝜇(𝑨) = max

𝑛≤𝑗1≤𝑖,
𝑗≠𝑖

که در این رابطه 𝑖𝑎 ستون 𝑖ام از ماتریس بوده و عبارت صورت نشان
دهنده ضرب داخلی و عبارت مخرج معرف اندازه هر ستون میباشد
[.]7دو نوع تعامد میتوان در تخصیص پایلوتها در نظر گرفت .نوع
اول استفاده از مکان پایلوتها است [ ]5و نوع دوم از همبستگی
دنبالههای پایلوت بدست میآید .دسته دوم را در این مقاله پایلوت-
های شبه متعامد مینامیم که به آن پرداخته خواهد شد .از آنجایی
که تعداد آنتنهای  mMIMOبسیار زیاد است ،تولید دنبالههای
متعامد با توجه مکان پایلوتها از نظر طیفی کمبازده و از نظر منابع
مصرفی پرمصرف میباشد .در نتیجه ،تولید دنبالههای شبه متعامد
در  mMIMOبسیار مورد توجه میباشد.
با توجه به اینکه استفاده از  DCSدر تخمین کانال سیستمهای
 ،MIMO-OFDMمیزان استفاده از زیرحاملهای پایلوت را کاهش
میدهد ،در این سیستمها چندان به تخصیص پایلوت شبه متعامد
به منظور کاهش بیشتر استفاده از منابع توجهی نشده است .از این
میان ،در [ ] 5به موضوع تخصیص پایلوت در سیستمهای MIMO-
 OFDMپرداخته شده است .به منظور طراحی پایلوت بهینه ،مسئله
بصورتی مدل شده است که مکان پایلوتها مهم بوده است .سپس
با استفاده از الگوریتم ژنتیک مکانهای بهینه استخراج شدهاند .در
[ ]7مسئله تخصیص پایلوت برای سیستمهای  OFDMمدل شده
است و عالوه بر مکان پایلوت ،توان آنها نیز بهینه شده است.

 -2مدل سیستم و بیان ریاضی مسئله
با توجه به بررسیهایی که انجام شده است ،تخصیص پایلوت شبه
متعامد سیستمهای  mMIMO-OFDMکه تخمین کانال در آنها با
استفاده از  DCSانجام میشود ،چندان مورد بررسی قرار نگرفته
است .در [ ]8این موضوع را به دو قسمت تقسیم کرده است .ابتدا
آنتنها را در چند گروه تقسیمبندی کرده است و سپس پایلوتهای
گروههای مختلف را متعامد انتخاب کرده در حالی که در یک گروه
مکان پایلوتها بدون بهینهسازی غیرمتعامد انتخاب شدهاند .عالوه
بر این نویسندگان [ ]9نیز به این موضوع پرداختهاند که برای بهینه-
سازی از رویکردهای احتمالی استفاده شده است و بصورت تصادفی
مجموعه اولیه پایلوت را تولید کرده و سپس با استفاده از بهینه-
سازیهای عددی این مجموعه تصادفی را به سمت مجموعه بهینه
همگرا میکنند .این روشها با توجه به حدس اولیه تصادفی ،ممکن
است در مینیمم محلی گرفتار شوند .در این مقاله نشان داده شده
است که طراحی دنبالههای بهینه میتواند به تولید دنبالههای پایلوت
با رفتار همبستگی بهینه مدل شود .به عبارت دیگر ،همبستگی بهینه
در چند دسته دنباله ،دنبالههایی هستند که تابع خود همبستگی
آنها شبیه به تابع دلتای دیراک میباشد و همدوسی متقابل آنها صفر

 -1-2مدل سیستم

یک سیستم ایستگاه پایه 𝒜 را در نظر بگیرید که دارای 𝒜𝑁 آنتن
ارسال و دریافت میباشد و یک کاربر تک آنتنه  ℬرا نیز در نظر
میگیریم .در ایستگاه پایه از سیگنالینگ  OFDMروی 𝑢امین آنتن
که 𝒜𝑁  𝑢 = 0,1, … ,است ،برای تبادل اطالعات با سایر کاربران
استفاده میشود .سمبل  OFDMارسالی از طرف ایستگاه پایه ،با
استفاده از 𝑁 زیرحامل که به اندازه 𝑓 Δاز هم فاصله دارند ساخته
شده است که دارای پیشوند دوری ( )CPبه طول 𝒢𝑁 نیز میباشد.
سیگنال دریافتی توسط گیرنده با عبور از کانال فرکانسگزین بدست
آمده است که می توان آن را با استفاده از یک فیلتر با پاسخ ضربه
محدود ( )FIRنمایش داد که از چندین مسیر تشکیل شده است .با
حذف  CPو با گرفتن تبدیل فوریه از مابقی نمونههای زمانی سیگنال
دریافتی ،پایلوتها استخراج میشوند .بنابراین ،سیگنال دریافتی در
زیرحامل 𝑛امین پایلوت را میتوان بصورت زیر نمایش داد
𝐿−1

()2

)𝑛( 𝑢𝑤 𝑦𝑢 (𝑛) = ∑ 𝑥(𝑝𝑢 (𝑛))ℎ𝑢 (𝑙)𝑒(𝑙, 𝑢, 𝑛) +
𝑙=0
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𝑙 = 0,1, … , 𝐿 −

که در آن  𝑛 = 0.1. … . 𝑁𝑝 − 1اندیس پایلوت،
 1اندیس مسیر و 𝑁 𝑒(𝑙, 𝑢, 𝑛) = 𝑒 −𝑗2𝜋𝑙𝑝𝑢(𝑛)/میباشند .عالوه بر
این 𝑝𝑢 (𝑛) ،نشان دهنده مکان 𝑛امین پایلوت از آنتن ارسالی 𝑢ام
میباشد و همینطور ))𝑛( 𝑢𝑝(𝑥 مقدار آن میباشد و )𝑛( 𝑢𝑤 𝑛امین
نمونه از نویز سفید گوسی جمعشوند در آنتن 𝑢ام را نشان میدهد
که دارای میانگین صفر و واریانس  𝜎𝑤2میباشد .همچنینℎ𝑢 (𝑙) ،
نشان دهنده ضریب مسیر 𝑙ام از کانال بین 𝑢امین آنتن ارسالی و
آنتن گیرنده میباشد .نمایش برداری این رابطه میتوان بصورت زیر
نمایش داد
𝑢𝒘 𝒚𝑢 = 𝚽𝑢 𝒉𝑢 +
()3
که در آن ]) 𝒚𝑢 = [𝑦𝑢 (0), 𝑦𝑢 (1), … , 𝑦𝑢 (𝑁𝑝 − 1دنباله پایلوت
دریافتی،
𝑢𝑭} 𝑢𝒙{𝑔𝑎𝑖𝑑 = 𝑢𝚽
()4
𝑇

شکل  :1مدل سیستم مورد مطالعه

])𝒙𝑢 = [𝑥𝑢 (0), 𝑥𝑢 (1), … , 𝑥𝑢 (𝑁𝑝 − 1

ماتریس اندازهگیری با
دنباله پایلوت ارسالی و 𝑢𝑭 ماتریس تبدیل فوریه جزئی با 𝑝𝑁 سطر
متناظر با 𝑝𝑁مکان پایلوت و 𝐿ستون اول از ماتریس تبدیل فوریه
کلی میباشد؛ 𝑇]) 𝒉𝑢 = [ℎ𝑢 (0), ℎ𝑢 (1), … , ℎ𝑢 (𝐿 − 1بردار

 -3-1لآ مسئله تخمین کانال و طرالی پایلوت مناسب
برای تخمین کانال باید بتوانیم از رابطه ( )4مقدار بردار 𝒉 را مشخص
کنیم .با داشتن اطالعات آماری کانال ،تخمین کمترین میانگین
مربع خطا ( 7)MMSEجواب بهینه برای این عبارت خواهد بود .برای
حل این مسئله با استفاده از مفاهیم سنجش فشرده که تنک بودن
کانال را به عنوان پیششرط نیاز دارد ،مسئله پیدا کردن 𝒉 بهینه
بصورت مسئله بهینهسازی زیر تعریف میشود:
min‖𝒉‖1
()6
2

𝑇

ضریب کانال و ]) 𝒘𝑢 = [𝑤𝑢 (0), 𝑤𝑢 (1), … , 𝑤𝑢 (𝑁𝑝 − 1بردار
نویز دریافتی است .عالوه بر این ،در این فرمولبندی باالنویس 𝑇) (.
عالمت ترانهاده و }𝑥{𝑔𝑎𝑖𝑑 نشاندهنده ماتریس قطری با بردار 𝑥به
عنوان قطر اصلی آن است .شمای کلی این سیستم در شکل  1آمده
است.
 -2-2بیان ریاضی مسئله

𝜀 ≤ ‖𝒉𝚽 𝑠. 𝑡. ‖𝒚 −
 ‖ ‖ℓنرم  ℓبردار میباشد .حل این

مسئله بهینه-
در این مسئله
سازی منجر به الگوریتمهای مختلفی از نوع حریصانه و غیرحریصانه
شده است که چند نمونه از آنها در [ ]10-13آمدهاند.
یکی از مهمترین مسائلی که در کیفیت تخمین کانال تأثیرگذار
است ،داشتن پایلوت مناسب برای اندازهگیری از کانال در زمانها و
فرکانسهای مناسب میباشد .این امر کمک میکند تا اینکه اندازه-
گیری دقیقتری از کانال به گیرنده برسد و گیرنده نیز با استفاده از
عملیات پردازشی مناسب تخمین دقیقی ارائه دهد .در این ادبیات،
کانال توسط ماتریس اندازهگیری مورد سنجش قرار میگیرد،
بنابراین برای اینکه پایلوت مناسبی برای تخمین کانال طراحی کنیم
باید بتوانیم ماتریس اندازهگیری را به خوبی طراحی کنیم.
دقت بازسازی در سنجش فشرده براساس همدوسی متقابل ماتریس
اندازهگیری بیان میشود .همدوسی متقابل که با )𝚽(𝜇 نمایش داده
میشود را میتوان بصورت ماکزیمم مقدار ضرب داخلی دو ستون
متمایز از ماتریس اندازهگیری بصورت زیر نشان داد.

برای اینکه همه نمونههای مختلف کانال را در دو گره ارسال و
دریافت پوشش دهیم ،پایلوتها را در یک بردار واحد به نام ∈ 𝒚
 𝑁𝑝 × 1جمعآوری میکنیم که رابطه آن برابر است با

()5
که در آن

𝒉1
𝒉2
𝒘 𝒚 = [𝚽1 , 𝚽2 , … , 𝚽𝑁𝒜 ] [ ⋮ ] +
𝒜𝑁𝒉
𝒘 = 𝚽𝒉 +
𝒜𝑁𝐿×𝑝𝑁 𝚽 ∈ ℂماتریس اندازهگیری را نشان

میدهد و
 𝒉 ∈ ℂ𝐿𝑁𝒜 ×1و  𝒘 ∈ ℂ𝐿𝑁𝒜 ×1بردارهای کانال کلی و نویز کلی می-
باشند .بر طبق روابط قبلی میتوان هر کدام از 𝑢𝚽ها را برای = 𝑢
𝒜𝑁  1,2, … ,بصورت حاصلضرب دنباله پایلوت متناظر در ماتریس
تبدیل فوریه جزئی نمایش داد.
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()7

|> )𝑚(|< Φ(𝑛), Φ
‖Φ(𝑛)‖2 ‖Φ(𝑚)‖2

پایلوت نیاز باشد ،در حالتی که  256زیرحامل برای ارسال داریم،
فقط برای  16آنتن میتوان زیرحامل متعامد در نظر گرفت در حالی
که هیچ اطالعاتی نیز ارسال نشود .با توجه به این موضوع ،در این
مقاله سعی کردیم تا با استفاده از همدوسی متقابل و تعریف آن
براساس ماتریس  Gramمسئله را بصورت مسئله بهینهسازی محدب
مدل کرده و آن را حل کنیم تا اینکه به دنبالههای پایلوت بهینه
برای آنتنهای مختلف برسیم.

𝜇(𝚽) = max

𝐿≤𝑛1≤𝑚,
𝑛≠𝑚

که >  <.ضرب داخلی دو بردار و )𝑛( Φو )𝑚( Φستون 𝑛ام و 𝑚ام
از ماتریس اندازهگیری میباشد و  ‖ ‖2نرم  2بردار میباشد .با
توجه به تشکیل ماتریس اندازهگیری از روی پایلوتها و مکان آنها
میتوان مقدار )𝚽(𝜇 را بصورت زیر بیان کرد
𝑝𝑁
()8
| 𝑁|𝑥(𝑘)|2 𝑒 −𝑗2𝜋𝑘(𝑚−𝑛)/
|∑𝑘=1
𝑁

𝑝
∑𝑘=1
|𝑥(𝑘)|2

𝜇(𝚽) = max

𝐿≤𝑛1≤𝑚,
𝑛≠𝑚

که در آن  𝑘 ∈ Γماتریس شامل کلیه پایلوتها ،میباشد.
در طرحهایی که تاکنون برای پایلوت پیشنهاد شده است ،برای
جلوگیری از تداخل پایلوتهای آنتنهای مختلف ،از تعامد
زیرحاملها استفاده شده است .البته باید توجه داشت که این کار در
حالت  MIMOانبوه چندان نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد چرا
که با افزایش تعداد آنتنهای ارسالی ،زیرحاملهای محدود با کمبود
مواجه میشوند .چرا که باید به ازای هر آنتن از یک دنباله پایلوت
جدید استفاده کرد که با افزایش تعداد آنتنها از تعداد ممکن
زیرحامل فراتر خواهد رفت .بدین منظور با توجه به اینکه توان
زیرحاملها چندان مهم نمیباشد [ ،]11به منظور ایجاد سادگی در
حل مسئله بهینهسازی کلیه زیرحاملهای پایلوت را هم توان فرض
کرده و بدین ترتیب همدوسی متقابل را بصورت زیر نشان میدهند.
𝑝𝑁
()9
1
𝑁∑ 𝑒 −𝑗2𝜋𝑘(𝑚−𝑛)/

 -4روش پیشنهادی تخصیص پایلوت شبهمتاامد
معادله ( )3را میتوان بصورت حاصلضرب هادامارد دنباله پایلوت و
ماتریس فوریه جزئی بصورت زیر بازنویسی کرد
𝑭 ⊙ 𝑢𝑷 = 𝑢𝚽
()10
که در آن 𝑢𝑰} 𝑢𝒙{𝑔𝑎𝑖𝑑 = 𝑢𝑷 میباشد و 𝑇𝟏 = 𝑢𝑰 بردار تمام یک
است .در نتیجه ،ماتریس اندازهگیری کلی را میتوان بصورت زیر
نوشت
̃
𝑭⊙𝑷 = 𝚽
()11
که در آن ] 𝒜𝑁𝑝  𝑃 = [𝑝1 , … ,و } 𝒜𝑁𝐼  𝐼 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝐼1 , 𝐼2 , … ,می-
باشند .عالوه بر این̃ = 𝑭𝑱 ،
𝑭 است که ∈ ] 𝒜𝑁𝑱 𝑱 = [𝑱1 , 𝑱2 , … ,
𝒜𝑁𝐿×𝐿 ℤمیباشد و 𝑢𝐽 ماتریس 𝐿 × 𝐿 واحد است.
به منظور داشتن یک ماتریس اندازهگیری مناسب ،باید مقدار
همدوسی متقابل آن حداقل مقدار ممکن باشد .عالوه بر این ،مینیمم
کردن همدوسی متقابل برابر با تولید ماتریس  Gramاز ماتریس
اندازهگیری 𝚽 است که برابر با ماتریس واحد میباشد .این موضوع
را میتوان بصورت زیر مدل کرد
min 𝜇{𝚽} = min‖𝐺{𝚽} − 𝐿𝑰‖2
()12
𝐏
𝑷
𝐻
که در آن 𝚽 𝚽 = }𝚽{𝐺 ماتریس  Gramمیباشد .شرایطی وجود
دارند که باید ذکر شوند .مهمترین آنها توان پایلوتها میباشند .در
اینجا ،همه پایلوتها را با توان یکسان در نظر میگیریم تا اینکه
بتوانیم با مشکل نسبت توان ماکزیمم به توان متوسط (8)PAPR
مقابله کنیم .در نتیجه ،طراحی پایلوتهای بهینه برابر با مسئله
مینیممسازی زیر میباشد

𝜇(𝚽) = max

𝑁 1≤𝑚,𝑛≤1
𝑝
𝑛≠𝑚
𝑙=1

که این رابطه با فرض همتوانی زیرحاملهای پایلوت استخراج شده
است .واضح است که مقدار همدوسی متقابل به مکان زیرحاملهای
پایلوت بستگی دارد ،بنابراین الگوریتمهایی که برای بهینهسازی
استفاده میشوند سعی میکنند بصورت عددی مکانهایی را بیابند
که دارای همدوسی متقابل اندکی باشند .از طرفی میتوان همدوسی
متقابل را با بیشترین مقدار خارج قطر اصلی ماتریس  Gramکه
بصورت [ 14و  𝐺{𝚽} = 𝚽𝐻 𝚽 ]15تعریف میشود در نظر گرفت.
در واقع برای اینکه بتوانیم ماتریس اندازهگیری مناسبی داشته باشیم
باید بتوانیم ماتریس اندازهگیری را به گونهای طراحی کنیم که
}𝚽{𝐺 تا حد امکان به ماتریس یکانی نزدیک باشد.
طبق تئوری  ،CSهر قدر همدوسی متقابل کوچکتر باشد ،سیگنال
تنک بازسازی شده نیز دقیقتر میباشد [ .]16-18بنابراین ،ماتریس
اندازهگیری 𝚽 با همدوسی متقابل کوچکتر میتواند بازسازی دقیق-
تری را نشان دهد ،به عبارتی میتوان با انتخاب مناسب مکانهای
پایلوت کارایی تخمین کانال تنک را بهبود داد.
همانگونه که توضیح داده شد ،در سیستمهای  MIMOانبوه چندان
نمیتوان مکان پایلوتهای آنتنهای مختلف را نسبت به هم متعامد
انتخاب کرد ،چرا که اگر به عنوان مثال تعداد  16زیرحامل برای هر

min‖𝚽 𝐻 𝚽 − 𝐿𝑰‖2
𝑃

()13
عالوه بر این ،این مسئله بهینهسازی روی توان پایلوتها نرمالیزه
شده است تا اینکه مسئله سادهتر شود.
برای حل مسئله بهینهسازی در معادله ( ،)8از روش پیشنهادی
براساس  ADMMاستفاده شده است .بدین منظور ،اولین نمونه از
همه پایلوتها را بصورت جواب بدیهی  1فرض میکنیم [ .]19به
عبارت دیگر 𝑥𝑢 (0) = 1 ،برای 𝒜𝑁  𝑢 = 1,2, … ,میباشد .در نتیجه
ماتریس اندازهگیری برابر است با
𝑠𝑡 |𝑥𝑢 (𝑛)| = 1
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()14

𝐻
𝑇
) ̃ = ( 𝒇1
𝑭 ⊙ ) 𝟏( = Φ
̂
𝑭⊙ ̂
̂
𝑷
𝑷

 -1-4ا گوریتم پیشنهادی لآ مسئله
مرلله  :1ابتدا با داشتن })𝑘(𝚲 ̅ (𝑘),
𝑷{ از مرحله قبل مقدار

بنابراین ،مسئله بهینهسازی را به صورت زیر میتوان نوشت

)̅ (𝑘 + 1
𝑸 را باید بتوانیم با بهینهسازی زیر بدست میآوریم
𝑸{𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 ̅ (𝑘 + 1) = arg min
𝑫 ⊙ 𝐻̅
̅
𝑸 ⊙ 𝐹̅
𝑸
()21
̅
𝑸

𝑭 ⊙ 𝐻̂
𝑷𝐻̂
𝑭⊙̂
}𝑰𝐿 ̂ −
𝑷 min 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒{𝒇1 𝒇1𝐻 +
𝑃

()15
به خاصیت توزیع-
با تعریف ماتریس جدید
پذیری ضرب هادامارد ،مسئله بهینهسازی بصورت زیر قابل بیان
است
𝑠𝑡. |𝑥𝑢 (𝑛)| = 1
𝑭 = 𝐹̂
𝑭 𝐻̂
̂
𝑫 و با توجه

𝑷̅ −
}) ̅
𝑸()𝑰𝜂 + (𝚲𝑇 +

برای بهینه سازی میتوانیم به راحتی با مشتقگیری مقدار بهینه
)̅ (𝑘 + 1
𝑸 را بصورت زیر بدست آوریم
𝑫̅ (𝑘 + 1) = −
)𝑰𝜂 ̅ †𝐹 (𝚲𝑇 +
𝑸
()22
†
𝑫 هرمیتین ماتریس معکوس عددی ماتریس 𝐹 ̅
که در آن 𝐹 ̅
𝑫 تعریف
میکنیم که مقادیر درایه های آن از معکوس کردن هر کدام از
درایههای ماتریس 𝐹 ̅
𝑫 و در نهایت هرمیتین کل ماتریس بدست
میآید.

𝑫 ⊙ 𝐻̂
𝑷 ⊙ 𝐹̂
}̂
𝑷{𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 min
𝑃

()16
مسئله ( )16محدب نیست و برای اینکه مسئله را بتوانیم حل کنیم
𝑷=̂
از تکنیک تقسیم متغیر استفاده کرده [ ]20و متغیر کمکی ̂
𝑸
را تعریف کرده و حال آن را به مسئله بهینهسازی اضافه میکنیم تا
اینکه بصورت زیر قابل بیان باشد
𝑠𝑡. |𝑥𝑢 (𝑛)| = 1

مرلله  :2سپس با داشتن })𝑘(̅ (𝑘 + 1), Λ
𝑸{ میتوانیم مقدار

𝑫 ⊙ 𝐻̂
}̂
𝑸 ⊙ 𝐹̂
𝑸{𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 min

)̅ (𝑘 + 1
𝑷 را با استفاده از مسئله مینیممسازی زیر بدست آوریم.

𝑸̂ .
̂
𝑷

𝑷= ̂
̂
𝑸 𝑠𝑡.
()17
|𝑥𝑢 (𝑛)| = 1
از آنجایی که الگوریتم  ADMMبرای اعداد حقیقی بیان شده است،

))𝑘(̅ (𝑘 + 1), Λ
𝑸(̅ (𝑘 + 1) = arg min ℒ
𝑷
𝑃

)𝑘( 𝑇𝚲(= arg min 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒{−
𝑃
})𝑘( ̅
𝑷))+ 2𝜂𝑸𝐻 (𝑘 + 1
𝑠. 𝑡. |𝑥𝑢 (𝑛)| = 1

باید بتوانیم مسئله بهینهسازی بدست آمده در معادله ( )12را با
استفاده از بخشهای حقیقی و موهومی جداگانه ،بصورت ماتریس-
های جداگانه و بصورت اعداد حقیقی بنویسیم .با تعریف ماتریسهای
جدا میتوانیم این مسئله بهینهسازی را بصورت زیر تعریف کنیم:

()23
برای حل این مسئله همانگونه که میبینیم ،با توجه به قیدی که
داریم میتوانیم برای هر 𝑛 بصورت جداگانه این مسئله بهینهسازی
را به صورت زیر بنویسیم

𝑫 ⊙ 𝐻̅
}̅
𝑸 ⊙ 𝐹̅
𝑸{𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 min

)𝑛( 𝑖min 𝛼𝑢 (𝑛)𝑝𝑢,𝑟 (𝑛) + 𝛽𝑢 (𝑛)𝑝𝑢,

̅𝑄𝑃̅.

()18
که در این معادله داریم:

𝑷=̅
̅
𝑸 𝑠𝑡.
2
)𝑛( 2
(𝑛) = 1
𝑟𝑝𝑢,
𝑖+ 𝑝𝑢,

0
)
𝑇
̂
} ̂𝐹{2ℐ{𝐹 }ℐ
𝑇]} 𝑇 ̂
𝑸{ℐ

} ̂𝐹{2ℛ{𝐹̂ 𝑇 }ℛ

)𝑛( 𝑢𝑥

()24
با توجه به این رابطه میتوان تابع الگرانژ را برای آن بصورت زیر
تعیین کرد
)𝑛( 𝑖ℒ𝑛 = 𝛼𝑢 (𝑛)𝑝𝑢,𝑟 (𝑛) + 𝛽𝑢 (𝑛)𝑝𝑢,
()25
2
)𝑛( 2
(𝑛) = 1
𝑟𝑝𝑢,
𝑖+ 𝑝𝑢,

( = 𝐹̅
𝑫

0
̅
}𝑇 ̂
𝑸{𝑸 = [ℛ
𝑷{̅ = [ℛ
𝑷{̂ 𝑇 } ℐ
𝑇]} 𝑇 ̂
𝑷
})𝑛( 𝑢𝑝{𝑝𝑢,𝑟 (𝑛) = ℛ
})𝑛( 𝑢𝑝{𝑝𝑢,𝑖 (𝑛) = ℐ

در این

2
)𝑛( 2
)(𝑛) − 1
𝑟+ 𝜉𝑛 (𝑝𝑢,
𝑖+ 𝑝𝑢,
رابطه 𝑛𝜉 ضرایب الگرانژ میباشد و همچنین

اگر

= )𝑘(𝒁

)) −(𝚲𝑇 (𝑘) + 2𝜂𝑸𝐻 (𝑘 + 1باشد ،آنگاه )𝑘( 𝑛 𝛼𝑢 (𝑛) = 𝒁𝑢,و
)𝑘( 𝑛 𝛽𝑢 (𝑛) = 𝒁𝑢,2𝑁−1+میباشد و اندیسهای 𝑢 و 𝑛 به ترتیب
نشان دهنده سطر 𝑢ام و ستون 𝑛ام از ماتریس )𝑘(𝒁 میباشند .با
توجه به این روابط میتوانیم مقدار درایههای ماتریس را بصورت زیر
بدست آوریم

()19
که در این رابطهها ℛ ،و  ℐمعرف بخشهای حقیقی و موهومی
هستند.
حال مسئله را میتوان با استفاده از مراحل الگوریتم  1که در ادامه
آمده است ،بهینه کرد .از آنجایی که قید آخر در مسئله ( )17فقط
در بدست آوردن مقادیر ̅
𝑷 مهم است ،آن را میتوانیم حذف کنیم و
در مرحله محاسبه ̅
𝑷 اضافه کنیم .با این فرض ،میتوان تابع الگرانژ
مسئله بهینهسازی را بصورت زیر تعریف کرد
𝐻
𝑫⊙ ̅
𝑸( 𝑇𝚲 ̅ +
𝑷̅ −
𝑸 ⊙ 𝐹̅
}) ̅
𝑸{𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 = ℒ
()20

)𝑛( 𝑢𝑎
𝑛𝜉2
)𝑛( 𝑢𝛽
𝑝𝑢,𝑖 (𝑛) = −
𝑛𝜉2
2
)𝑛(
+ 𝛽𝑢 (𝑛)2
𝑢𝛼√
𝜉𝑛 = −
.
2
𝑝𝑢,𝑟 (𝑛) = −

()26

𝑷̅ −
𝑷̅ −
𝑸( 𝐻) ̅
}) ̅
𝑸({𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝜂 +
که در آن 𝜂 برای هر مرحله الگوریتم ثابت و  Λماتریس قطری ضرایب

مرلله  :3در مرحله آخر با توجه ماتریسهای )̅ (𝑘 + 1
𝑸 و
)̅ (𝑘 + 1
𝑷 میتوانیم مقدار ماتریس ضرایب الگرانژ را بصورت زیر
تعریف میکنیم

الگرانژ میباشد .مراحل حل این معادله با توضیح در ادامه آورده
شدهاند.
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𝑷 ̅ (𝑘 + 1) −
))̅ (𝑘 + 1
𝑸(𝜂 𝚲(𝑘 + 1) = 𝚲(𝑘) +

()27
مراحل  1تا  3تکرار میشوند تا اینکه فاصله بین دو ماتریس )𝑘( ̅
𝑸
و )𝑘( ̅
𝑷 به مقداری اندک برسد یا اینکه از یک مقدار مشخص شده
𝑷 ̅ (𝑘) −
مانند 𝜀 کوچکتر باشد̅ (𝑘)‖2 < 𝜀 ،
𝑸‖□ .
این الگوریتم بصورت مرحله به مرحله نیز در شکل  2آمده است.

شرو

مقادیر })̅ (0), 𝚲(0
𝑷{ را
بصورت تصادفی تعیین می کنیم

 -5نتای شبیهسازی
به من ظور شبیه سازی ،اب تدا یک سی ستم  MIMOان بوه با
ت عداد مختل فی از آ نتن را در ن ظر گرف تها یم .در ا ین سی ستم
برای این که ب توانیم کارایی ال گوریتم پی شنهادی برر سی ک نیم
اب تدا م یزان تابع خودهمب ستگی برای چ ند دنبا له نمو نه را
ارائه میدهیم .سپس با ا ستفاده از دنبا له های تول ید شده و به
ک مک ال گوریتم های باز سازی مخت لف از جم له  StFBPو
 12[ ASSPو  ]21که ال گوریتم های باز سازی سیگنال های
ت نک ب صورت توز یعیاف ته میبا شند و از ت نک بودن ب لوکی
کا نال ن یز ا ستفاده میکن ند ،ع مل تخ مین کا نال را ان جام
دادهایم و نتایج آن را ارائه دادهایم.
در ا ین شبیه سازی از سی ستم  OFDMبا  1024زیرحا مل
ا ستفاده شده ا ست که ا ین دنبا له ها در فا صله = 𝑓Δ
𝑧𝐻𝐾  15از هم قرار گرف تها ند .ب نابراین کل په نای با ندی که
سی ستم  OFDMپو شش دادها ست برا بر با 𝑧𝐻𝑀  7.68ا ست
که به صورت تقری بی په نای با ند ا ین سی ستم را روی = 𝑊𝐵
𝑧𝐻𝑀  8در ن ظر بگ یریم .کا نالی که در این جا در ن ظر گرف ته
شده ا ست ن یز کا نال پ یادهروی گ سترش یاف ته A 9یا  EPAاز
روی ا ستاندارد  LTE-Aمیبا شد [ .]22دنبا له های اطال عات
نیز با ا ستفاده از مدوال سیون  16-QAMنگا شت شدها ند .ه مه
نتایج شبیه سازی ها ن یز از روی م یانگینگ یری بر روی 2000
ا جرا بر روی کا نال های م ستقل ارا ئه شدها ند .در مرح له
آشکار سازی ن یز پس از تخ مین کا نال از گیر نده اع مال صفر
( )zero-forcingاستفاده میشود.
به من ظور مقای سه ن تایج تخ مین کا نال ن یز از م یانگین مر بع
خ طا نر مالیزه ( )NMSEا ستفاده شده ا ست که ب صورت ز یر
تعریف میشود:

با توجه به })𝑘(𝚲 ̅ (𝑘),
𝑷{

رابطه ( )22را حل می کنیم

𝑫̅ (𝑘 + 1) = −
)𝑰𝜂 ̅ †𝐹 (𝚲𝑇 +
𝑸

با داشتن })𝑘(̅ (𝑘 + 1), Λ
𝑸{ مقدار
)̅ (𝑘 + 1
𝑷 را با استفاده از رابطه ( )26

بدست می آوریم

𝑷 ̅ (𝑘 + 1),
با داشتن })̅ (𝑘 + 1
𝑸{

مقدار ضرایب الگرانژ را با رابطه ( )27
بدست می آوریم

خیر

𝑷 ̅ (𝑘) −
𝜀 < ̅ (𝑘)‖2
𝑸‖

بله

𝑷 و )𝑘( ̅
)𝑘( ̅
𝑸

پایان

شکل  :2الگوریتم تولید دنبالههای شبه متعامد پیشنهادی

‖ 𝑛𝒉 ̂ 𝑛 −
𝒉‖
2
‖𝒉𝑛 ‖2

𝐶𝑀𝑁

∑ = 𝐸𝑆𝑀𝑁

()27
که در آن 𝑛̂𝒉 تخ مین کا نال بد ست آ مده در مرح له 𝑛ام از
𝐶𝑀𝑁 آزمایش میباشد.
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 -1-5نتای شبیهسازی برای دنبا ههای تو ید شده

در این قسمت به من ظور ای جاد دنبا له های پایلوت پی شنهادی
دو حا لت  𝑁𝑝 = 32و  𝑁𝒜 = 32, 64آ نتن را در ن ظر گرف ته-
ا یم .در ا ین شبیه سازی ها م قدار 𝜀 ن یز برا بر با  0.01فرض
شده ا ست .ن تایج تابع خودهمب ستگی ا ین دنبا له ها در ادا مه
در شکل های  3و  4آ مدها ند .همانگو نه که م شخص ا ست،
طول هر کدام از دنبا له ها برا بر با  32میبا شد و ن تایج ن یز
برای شیفت های ز مانی مخت لف ر سم شدها ند .با ا فزایش
ت عداد آ نتن ها ،خودهمب ستگی دنبا له ها ن یز به م یزان ب سیار
اندکی بدتر میشود .که البته این موضوع طبیعی میباشد.
عالوه بر تابع خودهمب ستگی دنبا له های تول ید شده ،ن یاز به
تابع همدو سی متقا بل ن یز دار یم تا این که ب توانیم در مورد
تعامد دنبالههای ایجاد شده ن یز ب حث ک نیم .به ه مین من ظور
دو دنباله نمو نه از دنبا له های ای جاد شده را انت خاب کرده و از
این م یان تابع همدو سی متقا بل را برای ا ین دو دنبا له نمو نه
رسم کردهایم که در شکل  5آمده است.

شکل  :5همدوسی متقابل دو دنباله ایجاد شده

 -2-5نتای شبیهسازی برای تخمین کانال

همانگونه که پیش از این توضیح داده شد ،به منظور ارزیابی کارایی
دنبالههای تولید شده به منظور پایلوت از شبیهسازی یک سیستم
 MIMOانبوه استفاده شده است .در این سیستم ،از  1024زیرحامل
برای  OFDMاستفاده شده است که از این تعداد برای هر آنتن تعداد
 20زیرحامل برای پایلوت در نظر گرفته شده است .برای این مقایسه
از دو دسته الگوریتم بازسازی استفاده شده است که روشهای
 StFBPو  ABSPمیباشند .از طرفی برای هر کدام از روشها از دو
دسته تخصیص پایلوت استفاده شده است .ابتدا از پایلوت متعامد
استفاده شده است که این تعامد در حوزه زیرحاملها ایجاد شده
است و دنبالههای زیرحاملهای مختلف برای هر آنتن ارائه شدهاند.
در حالت دوم نیز از دنبالههای پیشنهادی استفاده شده است .واضح
است که با استفاده از دنبالههای پایلوت متعامد در واقع از تعداد
زیرحاملهایی که برای ارسال اطالعات وجود دارد ،کاسته میشود.
اما در حالت پیشنهادی زیرحاملهای بیشتری برای ارسال اطالعات
وجود دارد .این موضوع یکی از برتریهای روش پیشنهادی است که
در این مقاله به دنبال آن بودهایم و بدینترتیب میتوانیم بازدهی
طیفی را بهبود دهیم.
نتیجههای بدست آمده از شبیهسازیها در شکل  6و شکل  7ارائه
شدهاند .همانگونه که مشخص است ،روش استفاده از دنبالههای
شبهمتعامد نسبت به روش دنباله متعامد فاصله کمی دارد و به
راحتی میتوان دید که این فاصله چندان زیاد نیست .به عنوان مثال
در معیار  NMSEاین فاصله در حد 𝐵𝑑  1.5میباشد و در معیار
 BERنیز این فاصله در حد 𝐵𝑑  0.5میباشد .البته استفاده از روش
دیگری برای بازسازی نشان داده است که در روشهای دیگر
بازسازی که براساس الگوریتمهای حریصانه رفتار میکنند ،روش
پیشنهادی نتیجه مناسبی را ارائه میکند.

شکل  :3تابع خودهمبستگی برای  𝑁𝒜 = 32آنتن

شکل  :4تابع خود همبستگی برای  𝑁𝒜 = 64آنتن
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.شبه متعامد استفاده کرده و منابع مورد استفاده را کاهش دهیم
روش پیشنهادی از روی مینیممسازی مقدار همدوسی متقابل
 نکتهای مهم در، این موضوع.ماتریس اندازهگیری بدست آمده است
 به.بازسازی سیگنالهای تنک در سایه سنجش فشرده میباشد
. استفاده شده استADMM منظور بهینهسازی از روش بهینهسازی
 روش پیشنهادی نسبت،همانگونه که نتایج شبیهسازی ارائه دادهاند
به روش استفاده از دنبالههای متعامد کارایی مناسبی دارد و در حد
. کاهش کارایی داردBER  در0.5 𝑑𝐵  وNMSE  در1.5 𝑑𝐵

اگر بخواهیم روش پیشنهادی را از دید بهینهسازی که در استفاده از
1024  باید توجه داشت که از،منابع ارائه داده است بررسی کنیم
 زیر حامل برای پایلوت640  در حالت متعامد،زیرحامل برای ارسال
 زیرحامل برای20 استفاده میشود در حالی که در روش پیشنهادی
 درصد97  این امر یعنی اینکه بیش از.پایلوت استفاده میشود
 برای تخصیص پایلوت صورتOFDM صرفهجویی در یک سمبل
، را در نظر بگیریم که در هر فریمLTE  حال اگر استاندارد.میگیرد
 سمبل آن از پایلوت2  قرار گرفته و فقط درOFDM  سمبل7
. میباشد%27 ًاستفاده میشود؛ میزان صرفهجویی پایلوتها حدودا
. بهره طیفی افزایش خواهد یافت%27 به عبارتی به اندازه
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