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 -1استادیار 2 ،و  -3کارشناسی ارشد ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
(دریافت ،1022/23/22 :پذیرش)1022/20/22 :

چکیده
نیاز به انتقال دادههای با نرخ باال از یک طرف و محدودیت منابع در دسترس بهخصوص کمبود طیف فرکانسی از طرف دیگر ،مهمترین چالش
پیش روی شبکههای مخابراتی با استانداردهای  ،G4مانند  LTE ،WiMAXو  TD-SCDMAاست که منجر به ابداع روشهایی جهت بهبود
بازدهی طیفی ( )SEشده است .ازجمله این روشها ،مدوالسیون و کدگذاری وفقی ( )AMCاست کهه در نن فرسهتنده ،طهرد مدوالسهیون و
کدگذاری ( )MCSخود را بر اساس شرایط کانال و با رعایت محدودیت احتمال خطا از یک مجموعه معین انتخها مهیکنهد .در ایهن مقالهه،
عملکرد دو روش  AMCبا طرد مدوالسیون و کدگذاری یکسان ،یکی با روش ماشین وضعیت مور و دیگری با روش زنجیرهی مارکوف حالهت
محدود مرتبهی اول شبیهسازی شده است .نونوری این مقاله ،مقایسه و ارزیابی عملکرد این دو روش در یک محیط رایلهی و اسهتخرا حالهت
بهینه است .در هریک از این دو روش ،هر وضعیت با یک جفت مرتبهی مدوالسیون و نرخ کدگذاری نشان داده میشود .طردههای مهوردنظهر،
مدوالسیونهای  QAM16 ،QPSKو  QAM64و کدهای بلوکی با نرخ  2/3 ،1/2و  3/4هستند .در روش مور وفقی ،تطبیق طرد مدوالسیون
و کدگذاری بر اساس ضریب تضعیف متوسط کانال انجام میشود و در روش مارکوف وفقی ،بر اساس نسبت سیگنال به نویز ( )SNRمتوسهط
کانال انجام میشود .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که بهرهوری طیفی روش مور در نسبت سیگنال به نویزهای پایین از  9تا  13.31دسیبل
 %31.3و در نسبتهای سیگنال به نویز متوسط از  13.31تا  1..3دسیبل  %9.9بهتر از بهرهوری طیفی روش مارکوف وفقی است .همچنهین
بهرهوری طیفی روش مارکوف در نسبت سیگنال به نویزهای باال از  1..3تا  22دسیبل  %12.1بهتر از بهرهوری طیفی روش مور وفقی است.
كلیدواژهها :بهرهوری طیف ،شاخص كیفیت كانال ،ضریب تضعیف كانال ،مدوالسیون و كدگذاری وفقی ،نرخ خطای بیت
بیت (BER)1

 -1مقدمه
برای پشهتیبانی مهر ر از خهدما چندرسهانه ای و دسترسهی بهه
اینترنت در ارتباطا سهلولی  4Gو  1Gتحقیقها گسهتردهای در
خصوص روشهای وفقی به منظور انتقال داده از طریق کانالههای
بی سیم انجام شده اسهت .نتیجههی مههم ایهن تحقیقها  ،ایجهاد
توانایی برای مقابله با تداخل بینسیمبلی (ISI)1در ارسال باند پهن
بر روی کانالهای فیدینگ ناشی از چندمسیرگی است ] .[1امروزه
با گسترش روزافزون ارتباطا بهیسهیم ،کمبهود منهابع فرکهان
رادیویی یک چالش بزرگ محسو میشود .برای برنوردن سرعت
بیشتر انتقال داده و نیاز به کیفیت بهتر خدما  ،(QoS)2سیستم
ارتباطی بیسیم نینده به روشهای کارنمدتری برای بهبود کارایی
طیف  (SE)3سیستم نیاز دارد .بهمنظهور بهینههسهازی  ،SEاغلهب
مدوالسیون دامنهی درجه باال  (QAM)4و طرد کدگذاری با نهرخ
کدگذاری بیشتر برای بهبود توان کانال بیسیم استفاده میشهود.
* رایانامه نویسنده

مسئولsamsami@ausmt.ac.ir :

بااین حال QAM ،مرتبهی باالتر احتمال نرخ خطای
را افزایش میدهد؛ درحالیکه طرد کدگذاری بها نهرخ کدگهذاری
باالتر عموماً به معنی توانایی تصحیح کمتر است .بنابراین ،عملکرد
 SEو  QoSکانال بیسیم متناقض است و بهه یهک مصهالحه نیهاز
است .مصالحه ای که می تواند با انتخا دقیق طرد مدوالسهیون و
کدگذاری حاصل شود .در سیستمهای بهیسهیم فعلهی ،مکهانیزم
مدوالسیون و کدگذاری وفقی ) 3(AMCبهطور گسهتردهای بهرای
افزایش نرخ ارسال داده و تضمین  QoSمورد نیهاز بهر روی کانهال
متغیر با زمان استفاده میشود ].[2
مدوالسیون و کدگذاری وفقی روشی است که برای مقابله بها
شرایط متغیر با زمان کانال بیسیم ازجمله محوشدگی ،تهداخل و
نویز .این روش بها تطبیهق پارامترههای ارسهال ماننهد نهرخ کهد و
مرتبه ی مدوالسیون با شرایط متغیر با زمان کانال موجب افزایش
بازدهی طیفی ،کاهش نرخ خطهای بیهت و کهاهش تهوان ارسهال
موردنیاز میشهود و نقشهی حیهاتی در بهبهود عملکهرد ارتباطها
بیسیم ایفا میکند ].[3
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اولین  AMCدر شبکه  HSDPAبرای جایگزینی کنترل تهوان
بهطور سنتی در  CDMAتوسعه یافته است ].[4

جینمِنگ و یانگ] ،[.موضوع انتخا نرخ کدگذاری کانهال و

رانگ زِنگ و همکهارانش ] ،[1طرحهی جدیهد از پهیش بینهی
شاخص کیفیت کانال ) (CQIبرای مدوالسیون و کدگذاری وفقهی
در محیطهای با تحرک و سرعت باال پیشنهاد کردهاند کهه در نن
برای بهبود دقت تخمین الگوریتم مربوط به پهیشبینهی کانهال از
بانک فیلتر 1WSSبا افزایش همبستگی کانالهای بیسهیم در ههر
زیر فضای متعامد استفاده میشود.

3

منظومه ی مدوالسیون را در کدگذاری وفقی برای سیسهتم ههای
 MIMOمورد توجه قرار دادهاند .بر اساس نتایج تئهوری اط عها
در تجزیه و تحلیل طول بلوک محدود ظرفیت کانال ،یهک قهانون
انتخا جدید برای سیسهتمههای  MIMOبانهد باریهک پیشهنهاد
کردهاند و بیشتر به سیستمهای  OFDM MIMOپههن بانهد روی
کانالهای تحت محوشدگی مبتنی بر انتخا فرکان

توسعه داده

میشود .هنگامیکه به سیستمهای  LTEاعمال مهیشهود؛ قهانون
انتخا پیشنهاد شهده عملکهرد بهتهری را در مقایسهه بها قهوانین

به کمک یک نرایهی ننهتن بها مقیهاس بهزرگ ،طهرد جدیهد
مدوالسیون و کدگذاری وفقی مبتنی بهر فاصهله بهرای ارتباطها
هوایی از سوی ژانگ و همکارانش ] [3ارائه شهده اسهت .بهرخ ف
طرد مدوالسیون و کدگذاری وفقی مبتنی بر نسبت سهیگنال بهه
نویز لحظهای زمینی کهه بهرای کاربردههای ارتبهاط ههوایی قابهل

موجود در گزارشها ارائه میدهد.
رابر دانیلز و همکارانش] ،[9یک چارچو جدید از یادگیری
ماشین پیشنهاد کرده اند که از مشاهدا گذشهتهی نهرخ خطها و
اط عهها وضههعیت کانههال بههرای پ هیشبین هی بهتههرین مرتبهههی
مدوالسیون و نرخ کدگذاری برای درک جدیهد از وضهعیت کانهال

استفاده نیست؛ طرد پیشنهادی مدوالسهیون و کدگهذاری وفقهی

بدون مدلسازی روابط ورودی ه خروجی فرستنده گیرنده بیسیم

مبتنی بر فاصله ،حالت کدگذاری و مدوالسیون خود را با توجه به

استفاده میشود.

فاصله بین هواپیمای ارتباطی موردنظر تغییر میدهد.

رومههانو فانتههاچی و همکههارانش ] ،[11اسههتفاده از طههردهههای

تمالو و همکارانش ] ،[3یک کدگهذاری و مدوالسهیون وفقهی

مدوالسیون و کدگذاری وفقی در سیستم مبتنی بهر  OFDMAرا

مبتنی بر منطق فازی-عصبی برای بهبود عملکرد در سیستمهای

مورد بحث قرار دادهاند .به طور خاص ،با توجه بهه رفتهار کانهال از

بی سیم  OFDMپیشنهاد کرده اند که با سایر مهدل هها و روش هها

لحاظ تضعیف و نرخ خطای فریم ،دو رویکرد پیشنهاد شده اسهت:

مقایسه شده است .مقایسهی عملکهرد بههرهوری طیفهی در برابهر

اولین رویکرد ،مناسبترین طهرد مدوالسهیون و کدگهذاری را بهر

نسبت سیگنال به نویز انجام شده است.

اساس تخمین تضعیف کانال در لینک فراسو انتخا میکند .ایهن

یک چارچو کلی برای تحلیهل گهذردهی مربهوط بهه طهرد
بهینه تطبیق لینک برای یهک سیسهتم  OFDMاز سهوی جهابین
فرانسی

و مهتا] [9ایجاد شده است که در نن بستههها از طریهق

چندین زیرحامهل کهه بههرهههای مختلفهی را مهیبیننهد ،ارسهال
میشوند 2EESM .بهعنوان معیار کیفیت لینک برای مدوالسهیون
و کدگذاری وفقی استفاده میشود .در این مقاله به این نکتهه پهی
برده میشود که  ،EESMبه لحاظ توزیع بتا برای طیف وسیعی از
همبستگی های زیرحامل و برای انواع چندگانگی ننهتن بهه خهوبی
مدل شده است .برای یک لینک نقطهبهنقطه ،این معیهار بهه یهک
حد باالی محکم و یک تقریب دقیق برای گذردهی منجر میشود.
سپ

رابطههی گهذردهی شهکل بسهته را بهرای سهناریوی چنهد

سههلولی ،چنههدکاربره توسههعه مههیدهههد کههه در نن چنههدگانگی
چندکاربره با یک زمانبندی حوزهی فرکان

اسهتفاده مهیشهود.

تداخل همکانال نیز مدل شده است و سه زمانبندی مختلف مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
Wave Number Spectrum Segmentation Filters’ Bank
Exponential Effective SNR Mapping

روش بر اساس دو الگوریتم مختلف انجام شده است :یکی با نهرخ
خطای بلوکی موردنظر) ،(TBLERباهدف حفظ نهرخ خطها تحهت
یک مقدار خاص و استفاده از طرد مدوالسهیون و کدگهذاری کهه
باالترین کارایی را با توجه به هدف خطا تضمین میکند و حداکثر
گذردهی ) (MTکه ،برعک  ،با هدف حداکثر رسهاندن گهذردهی
سیستم بدون کنترل عملکرد نرخ خطا است.
در این مقاله عملکرد دو روش  AMCبا  MCSیکسهان ،یکهی
با روش ماشین وضعیت مور و دیگری با روش زنجیرهی مهارکوف
حالت محدود مرتبهی اول با رویکرد بهبهود  QoSو نگهاه داشهتن
احتمال خطا در زیر یک نستانهی مشخص مورد بررسی و ارزیابی
قرار میگیرد .در روش اول ،تأ یر کانال بهیسهیم از نظهر تضهعیف
کانال به دلیل محوشدگی ناشهی از چندمسهیرگی و در روش دوم
تأ یر کانال بیسیم از نظر  SNRکانال در نظر گرفته میشود.
نتایج شبیه سازی نشان مهیدههد کهه الگهوریتم مهارکوف در
 SNRهای باال و الگوریتم مور در SNRهای پهایین ،ضهمن حفهظ
الزاما  ،BERبهرهوری طیفی بهتری نسبت به یکدیگر دارند.

1
2
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ساختار مقاله بهصور زیر است .در بخش دوم ،مدل سیستم
 AMCبهطورکلی شرد داده خواهد شد .در بخش سهوم ،عملکهرد
دو روش  AMCبا  MCSیکسان ،یکی بها روش ماشهین وضهعیت
مور و دیگری با روش زنجیرهی مارکوف حالهت محهدود مرتبههی
اول مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد .در بخش چههارم نتهایج
عددی حاصل از شبیهسازیهای کهامپیوتری بها مقایسههی رفتهار
روشهای وفقی نشان داده میشهود و سهرانجام در بخهش پهنجم
نتیجهگیری انجام میشود.

) M (c)  2r (c

()2

بهعنوانمثال در جدول ( )1طردهای مدوالسیون و کدگذاری
متعارف در استاندارد نسل چهارم مخابرا سیار  LTE1نورده شده
است .در این مقاله نیز برای شبیهسازی از پارامترهای این جدول
استفاده میشود.
جدول ( :)1طردهای مدوالسیون و کدگذاری در استاندارد

LTE

SNR
Boundary
][dB

)r (c
][bits/symbol

Level

ID
)(c

 -2مدل سیستم

1

1

1

1

با استفاده از سیستم  ،AMCنرخ کدگذاری و مرتبهی مدوالسیون

3

1

)QPSK (1/2

1

..1

1.1

)QPSK (3/4

2

سیستم  AMCرا نشان می دهد .در این سیسهتم وضهعیت کانهال

11.1

2

)13QAM (1/2

3

متغیر با زمان که میتواند میزان گذردهی و یا نهرخ خطهای بیهت

11

3

)13QAM (3/4

4

دریافت شده باشد ،در گیرنده تخمین زده می شود و در قالب یک

1..1

4

)34QAM (2/3

1

21

4.1

)34QAM (3/4

3

در فرستنده بر اساس شرایط کانال متغیر با زمان بیسیم بهمنظور
بهبود میانگین بهرهوری طیفی ،تغییر میکند .شکل ( )1معمهاری

 CQIبرای فرستنده از طریق کانال بازخورد ارسال میشود.
اط عا وضهعیت کانهال از شهاخص کیفیهت کانهال بازیهابی
میشود .این اط عا به فرستنده کمک خواهد کرد تا بهر اسهاس
روش وفقی بهکاررفته در سیستم  AMCکه در این مقاله میتواند

شکل ( )2مقالهی منحنیههای بههرهوری طیفهی مربهوط بهه
MCSهای مختلف را در نرخ خطای بیت  11-3نشان میدههد .بها
 MCS ،کهه حهداکثر بههرهوری طیفهی را

روش مور یا روش مارکوف باشد ،بهترین مدوالسیون و کدگهذاری

انتخا هر مقهدار

را برای حداکثر کهردن بههره وری طیفهی و گهذردهی سیسهتم از

فراهم میکند ،مشخص میشود .ازاینرو ،کهارایی انتقهال افهزایش

مجموعههه MCSههها انتخهها نمایههد .بههرای نگههاهی از مشخصهها

یافته اما عملکرد به لحاظ نرخ خطا میتواند بدتر شود؛ زیرا ههیچ

الگوریتم بهکاررفته ازجمله انتخا مدوالسیون و کدگذاری بهینهه

محدودیتی در حداکثر احتمال خطای قابلقبول ارائه نمیشود.

برای هر وضعیت ،مکانیزمهای سیگنالینگ بین فرستنده و گیرنده

در این منحنی ،مرتبهی مدوالسیون و نرخ کدگهذاری در ههر

بهصور دورهای ،الزم است .این امر گیرنده را قهادر مهیسهازد از

مقدار از

طوری انتخا میشود که بر اسهاس نن گهذردهی

مجموعه طردهای دمدوالسیون بهکاررفته برای بازیهابی سهیگنال

کل را حداکثر نماید .بههطهور مثهال در

مدولهشده اسهتفاده کنهد .در پایهان ههر ارسهال موفهق ،بهازخورد

طهرد  34QAM3/4بهه میهزان  %11از طهرد  34QAM2/3بهتههر

وضعیت لحظه ای کانال گیرنده به روزرسانی و مجدداً به فرسهتنده

است و همچنین در

بهره وری طرد  QPSK3/4به

ارسال میشود .در این مقاله کانال متغیر با زمان ،کانال رایلهی بها

میزان  %33از طرد  QPSK1/2بهتر اسهت .نتیجههی نههایی ایهن

محوشدگی تخت است که کیفیت نن بر اساس پارامتر  BERمورد

است که مر رترین طرد از نظر گذردهی بهرای ههر مقهدار

ارزیابی قرار میگیرد .نرخ خطهای متوسهط سهیمبل بههوسهیلهی

انتخا میشود .بهعنوان یک نتیجه ،میتوان بیان نمهود کهه ایهن

رابطهی زیر محاسبه میشود:

روش بیشتر به خهدماتی ماننهد پخهش ویهدئو یها خهدما

2

()1




1  
3

Q 
p M c ,    1  1  2 1 
 M (c )  1  



M
c
  




 یا همان نسبت سیگنال به نویز است و  cشناسهی مربوط
به طرد کدگذاری و مدوالسیون  M(c)-aryرا نشان میدهد.

بههرهوری

VoIP

اختصاص داده میشود که حداکثر نرخ دادهی قابلدستیابی را بها
یههک حساس هیت کمتههری نسههبت بههه احتمههال خطهها ،درخواسههت
میکنند.
Long-Term Evolution

1
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شکل ( .)1معماری سیستم [12] AMC

شکل ( :)2بهرهوری طیف طردهای مختلف مدوالسیون و کدگذاری در
نرخ خطای بیت 11-3

 -3سیستم AMC
در این بخهش ،عملکهرد دو روش  AMCبها طهرد مدوالسهیون و
کدگذاری یکسان ،یکی با روش ماشین وضعیت مور و دیگهری بها
روش زنجیرهی مارکوف حالت محدود مرتبهی اول مهورد بحهث و
بررسی قرار میگیرد .نو نوری این مقاله ،مقایسه و ارزیابی عملکرد
این دو روش در یک محیط رایلی و استخرا حالت بهینهه اسهت.
در هریک از این دو روش ،ههر وضهعیت بها یهک جفهت مرتبههی
مدوالسیون و نرخ کهدگهذاری نشهان داده مهیشهود .طهرد ههای
مورد نظر ،مدوالسیونههای  13QAM ،QPSKو  34QAMو نهرخ
کدگذاری کانال  2/3 ،1/2و  3/4در نظر گرفته شده است.

 -1-3روش مور وفقی
در این روش سیستم  AMCبهعنوان یک ماشین وضعیت مور
مدلسازی میشود و در نن هر وضعیتی با یک جفت از یک مرتبه
ی مدوالسیون و یک نرخ کدگذاری نشان داده میشود .روش مور
در سیستم  AMCبر اساس ضریب تضعیف کانال عمل میکند.
به عبارتی بعد از تخمین رفتار کانال به لحاظ ضریب تضهعیف
با یک  BERمشخص و ارسال بازخورد نن به فرستنده ،ایهن روش

طرد بهینه مدوالسیون و کدگذاری را متناسب بها شهرایط کانهال
تطبیق میدهد .در این روش بهمنظور تعیین طرد مدوالسهیون و
کدگذاری جهت استفاده در ارسال بعدی ،ضریب تضعیف متوسط
بها نسهتانهههای مناسهب مقایسهه
واقعی کانال ( )αدر یک اس
میشود .شکل ( )3مقالهی ماشین وضعیت مور را برای پنج سطح
نستانه بها حهروف 𝐴 𝐷 ،𝐶 ، ،و 𝐸 نشهان مهیدههد کهه در نن 𝐴
پههایینتههرین مقههدار نسههتانه اسههت ،یعنههی 𝐴 < 𝐶< 𝐷< < 𝐸 .
الگوریتم مورد استفاده در ایهن روش بهر اسهاس ضهریب تضهعیف
کانال با هریک از سه مقدار مشهخص  BERعمهل مهیکنهد .ایهن
الگوریتم وفقی اساساً با پنج سطح نستانه مشخص میشودMCS .
تا زمانی که ضریب تضعیف کانال بهعنوان پارامتر اندازهگیری شده
به یک سطح نستانه نرسد ،در حالت قبل باقی میماند .بههمحهض
رسیدن به سطح نستانه ،ماشین وضعیت وارد یک وضعیت جدیهد
میشود و درنتیجه یک  MCSمتفاو استفاده میشود.
چگونگی به دست نوردن مقادیر نستانههها در الگهوریتم فهو
حائز اهمیت است؛ چرا که مقادیر ننها بهشد در رفتار الگوریتم
وفقی و سنجش عملکرد سیستم تأ یرگذار است .ازاینرو ،میتوان
گفت که روش مور وفقی با انتخا نستانههای مناسب برای تغییر
وضعیت میتواند با نیازهای متنوع کاربر سازگار شود .نستانههها را
میتوان با مقایسه  BERطردهای انتقال در نظر گرفت.
هدف از الگوریتم  ،TBERانتخا مرتبهی مدوالسیون و نهرخ
است .به طوریکه بهره وری
کدگذاری برای هر ارسال در هر
طیفی کل را با حفظ یک مقدار مشهخص بهرای  BERننههم بهه
دلیل حفظ  QoSو یکپارچگی داده ،حداکثر میکند .ویژگی اصلی
الگوریتم  TBERاین است که میهزان خطها را بههمنظهور تضهمین
سطح ابتی از  QoSدر زیر حهد معینهی نگهه دارد .بنهابراین ایهن
الگوریتم برای خدماتی که ملزم بهه رعایهت دقیهق حهداکثر نهرخ
خطای خاصی هسهتند ،مناسهب اسهت .ایهن روش یهک درجههی
نزادی دارد که با  BERتحمیلی هدف مشخص میشود.
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شکل( .)3ماشین وضعیت  Mooreبر اساس ضریب تضعیف کانال

مقههادیر مختلههف  BERهههدف بهها عملکههرد مختلههف سیسههتم
میتوان  BERرا بههعنهوان
مطابقت میکند .برای هر مقدار
تابعی از استخرا کرد .درنتیجه ،میتوان  1مقدار نستانه بهرای
تعریف نمود که انتقال حالت برای فرنیند  AMCاتفها بیفتهد.
خهاص و یهک
این مقادیر نستانه BER ،هدف را برای یهک
 MCSخاص تضمین میکند .نستانهها را میتهوان بها اسهتفاده از
نمودار منحنهیههای  BERهرکهدام از طهرد ههای مدوالسهیون و
کدگذاری بهر اسهاس ضهریب تضهعیف در یهک  BERمشهخص
بهدست نورد .شکل ( )4مقاله رفتارهای  BERرا برحسب تابعی از
نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که چگونه نستانههها بها
-3
𝐸 برابهر بها
برابر با  13 dBو بهرای
فرض مقدار
-.
 11-3،11و  11تعیین میشهوند .ههر زمهان کهه محهیط انتشهار
متفاوتی در نظر گرفته شود  ،بهه دلیهل عملکهرد متفهاو ازنظهر
 ، BERمقادیر نستانه نیز مقادیر مختلفی دارند.

][11

شکل ( )1رفتارهای نرخ خطای بیت را بر حسب تابعی از
در مقاله ] [11نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که چگونه
برابر با  13 dBو برای نرخ خطای
نستانهها با فرض مقدار
-.
𝐸 ) برابر با  .×11تعیین میشوند .هر زمان
هدف
که محیط انتشار متفاوتی در نظر گرفته شود ،به دلیل عملکرد
متفاو از نظر نرخ خطای بیت ،مقادیر نستانه نیز مقادیر مختلفی
دارند.
جدول ( :)2مقادیر نستانه برای ضریب تضعیف کانال در
BERهای مختلف با روش مور وفقی
attenuation Channel
(Moore) Boundary
=BER
=BER
=BER

11

.-

11

3-

11

MCSs

ID

3-

1.12

1.44

1.29

)QPSK (1/2

1

1.9

1.19

1.39

)QPSK (3/4

2

1..9

1.91

1.49

)13QAM(1/2

3

1.31

1.14

1.94

)13QAM(3/4

4

1.99

1.33

1.13

)34QAM(2/3

1

2.33

1.99

1.29

)34QAM(3/4

3

شکل ( .)0منحنی نرخ خطای بیت برای طردهای مختلف مدوالسیون
و کدگذاری برحسب تابعی از ضریب تضعیف کانال

جدول ( )2مقالهی مقادیر نستانه برای ضریب تضعیف کانال
در BERهای مختلف را برای هرکدام از طردهای  AMCبا روش
مور وفقی نشان میدهد که از طریق شبیهسازی به دست نمده
است.

شکل ( :)5منحنی نرخ خطای بیت در طردهای مختلف مدوالسیون
و کدگذاری برحسب تابعی از ضریب تضعیف کانال ][ 11
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جدول ( )3مقالهی مقادیر نستانه برای ضریب تضعیف کانهال
در نرخ خطای بیت  .×11-.را برای هرکدام از طردهای  AMCبا
روش مور وفقی در مقاله ] [11نشان میدهد.

 -2-3روش ماركوف وفقی
در این بخش ،روش زنجیره ی مارکوف حالت محدود مرتبهی اول
برای مدلسازی ویژگیهای متغیر با زمان کانهال فیهدینگ مهورد
بررسی قرار میگیرد .این روش در ارزیابی ماهیت متغیر بها زمهان
کانال فیهدینگ و همچنهین ارزیهابی بههرهوری طیهف بهر اسهاس
تخمین وضعیت فعلی کانال بسیار مر ر است.
روش مارکوف مرتبهی اول با احتمال ابت برای ههر حالهت و
احتمال انتقال بین حاال مجهاور مشهخص مهیشهود .شهکل ()3
مقاله ی احتماال مربهوط بهه ههر حالهت و ههر انتقهال را نشهان
میدهد.

b0  dB
b  0dB
 1
()3
B
b j  b j 1  , j  2,..., n
b  dB
 n 1
احتمال ابت برای هر حالهت بهه صهور ( نشهان داده

میشود و از رابطهی زیر به دست مینید:

) (m, m j /  )  (m, m j 1 / 

()4

P( j ) 

)(m

که  ، نسبت سهیگنال بهه نهویز متوسهط اسهت ،پهارامتر
باشد میتوان یهک کانهال

فیدینگ ناکاگامی است که اگر

( تهابع

فیدینگ رایلی را مدل کهرد ( .تهابع گامها اسهت و
گامای ناقص باال است.
به حالت

احتمال انتقال از حالت

بهرای یهک کانهال بها

محوشدگی نهسته که انتقال فقط بین حاال مجاور رخ میدههد،
بهصور

شکل( :)6مدل کانال بر اساس روش مارکوف

{
حاال زنجیره مارکوف با مجموعهه }
کهه
{
متناظر با بردار مرزی }
است نشان داده
میشود و تعداد حاال محدود برای نسهبت سهیگنال بهه نهویز
اسهت نشهان
کانال است .حالت کانال با کهه در نن
داده میشود.

در حالت  ،مقادیر نسبت سیگنال به نویز گیرنده در بهازهی
( قرار خواهد گرفت و برای اطمینان از سنجش عملکهرد
]
مقدار برای نسبت سیگنال به نویز در نظر گرفته مهیشهود .بها
افزودن یک گام مشخص Δبه دامنه ی مقادیر نسبت سهیگنال بهه
نویز ،بردار مرزی  Bبهصور زیر است:
جدول ( :)3مقادیر نستانه برای ضریب تضعیف کانال در
نرخهای خطای بیت مختلف با روش مور وفقی ].[ 11
attenuation Channel
(Moore) Boundary
=BER

, j  0,1,..., n  1

()1

][11

̇

نشان داده میشود و از رابطهی زیر بهدست مینید:

, j  1,..., n

()3

L j 1T

Pj , j 1 

L jT

Pj , j 1 

P j

P j

1  Pj , j 1  Pj , j 1 , j  1,..., n  1

 1  P0,1 , j  0
1  P , j  n
n , n 1


()9

که مد زمان یک فریم 𝐶𝐴 است و

Pj , j

نرخ عبور سطح در

کانال محوشدگی ناکاگامی است که بهصور زیر بیان میشود:
(نرخ عبور سطح معیاری از سرعت محوشدگی است ایهن کمیهت
بیان میکند که چند بار محهوشهدگی از نسهتانه عبهور مهیکنهد،
معموالً در جهت مثبت حرکت میکند).
 mb 
exp   j 
  

().

m 1

f d  mb j 


m    

mb j



L j  2

MCSs

ID

)QPSK(1/2

1

1 31

≤1.43

)QPSK(3/4

2

1 91

≤1.31

)13QAM(1/2

3

1 3.

≤1.91

)13QAM(3/4

4

 11و  11-.تعیین میشوند .هر زمان که محیط انتشار متفاوتی در

1 91

≤1.3.

)34QAM(2/3

1

نظر گرفته شود ،به دلیل عملکرد متفهاو ازنظهر  ، BERمقهادیر

)34QAM(3/4

3

نستانه نیز مقادیر مختلفی دارند.

> 1.43

≤ 1.91

فرکان

داپلر را نشان میدهد.

شکل ( )9رفتارهای  BERرا برحسب تابعی از نسبت سیگنال
به نویز نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که چگونه نستانهها
در بازه

از  1تا  31 dBو برای

𝐸 برابر با ، 11-3

-3
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شکل( :)1منحنی بهرهوری طیفی برحسب نسبت سیگنال به نویز
متوسط در نرخ خطای بیت  11-3 ،11-3و 11-.با استفاده از روش مور
شکل( :)7منحنیهای  BERبرحسب تابعی از

SNR

جدول ( )4مقالههی مقهدار نسهبت سهیگنال بهه نهویز کانهال
برحسب  dBدر BERهای مختلف را برای هرکهدام از طهردههای
 AMCمربوط به روش مارکوف وفقی نشان میدهد کهه از طریهق
شبیهسازی به دست نمده است.
جدول( :)0مقادیر نستانه  SNRکانال در BERهای مختلف
با روش مارکوف وفقی
(Markov) Boundary SNR
=BER

11

.-

=BER

11

3-

=BER

11

MCSs

ID

3-

11.29

...2

1.11

)QPSK(1/2

1

12..3

11.4

9.39

)QPSK(3/4

2

14.9.

13.12

9.93

)13QAM(1/2

3

1..34

19.14

13.33

)13QAM(3/4

4

21..9

21.43

13.4.

)34QAM(2/3

1

23.44

21.9.

1..13

)34QAM(3/4

3

 -0نتایج عددی
در این بخش نتایج عددی حاصل از شبیهسازی با نرمافزار متلهب
تشریح خواهد شد .نتایج ارائه شده بر اساس محاسهبهی میهانگین
دههزار بار تکرار شبیه سازی در یک محیط رایلهی اسهت .بههطهور
خاص ،عملکرد دو روش وفقهی یکهی مهور و دیگهری مهارکوف بها
یکدیگر مقایسه و حالت بهینه استخرا میگردد.

شکلهای ( ).تها ( )14بههرهوری طیفهی را برحسهب نسهبت
سیگنال بهه نهویز میهانگین گیرنهده نشهان مهی دههد .شهکل ().
بهره وری طیفی با استفاده از روش مور را برحسب نسبت سیگنال
به نویز متوسط گیرنده در نهرخ خطهای بیهت  11-3 ،11-3و 11-.
نشان میدهد .در این شکل مشاهده می شود که تحت یک نسبت
سیگنال به نویز متوسط یکسان در گیرنده و اعمال محدودیتهای
ضعیف تر نرخ خطهای بیهت ،بههرهوری طیفهی افهزایش مهییابهد.
همچنین مشاهده می شود که بهرهوری طیفی در نرخ خطای بیت
 11-3از نسبت سیگنال به نویز متوسط  1تا  11دسیبل بیشهتر از
بهرهوری طیفی در نرخ خطای بیت  11-.است و بهرهوری طیفهی
در نههرخ خطههای بیههت  11-3و نههرخ خطههای بیههت  11-.از نسههبت
سیگنال به نویز متوسط  11به باال تقریباً یکسان است.
شههکل ( )9عملکههرد روش مههور را در مقالهههی ] [11از نظههر
گذردهی داده بر حسب نسبت سیگنال بهه نهویز گیرنهده در نهرخ
خطای بیت  11-2و  11-3نشان میدهد .با توجهه بهه ایهن شهکل
مشاهده می شهود کهه بها کهاهش نهرخ خطهای مهوردنظر ،مقهدار
گذردهی پایینتر میشود و برعک  ،این موضوع مهیتوانهد مریهد
شکل ( )9باشد .به عنوان یک نتیجه ،این روش ،برای برنامههههای
کاربردی مانند خدما  UDPیا بیدرنگ ،راهحل مناسهبی اسهت؛
چرا که تلفا کم برای اط عا یکپارچه به نفع افزایش نرخ بیت
قابلقبول است.
شکل ( )11بهره وری طیفهی بها اسهتفاده از روش مهارکوف را
برحسب نسبت سیگنال به نویز متوسط گیرنهده در نهرخ خطهای
بیت  11-3 ،11-3و  11-.نشان مهیدههد .از ایهن شهکل مشهاهده
میشود که تحت یک نسبت سیگنال به نویز متوسهط یکسهان در
گیرنده و اعمهال محهدودیتههای ضهعیفتهر نهرخ خطهای بیهت،
بهرهوری طیفی افزایش مییابهد .بههرهوری طیفهی بها اسهتفاده از
روش مارکوف همانطور که در شکل نمایان است بههطهورکلی در
-.
نرخ خطای بیت  11-3بیشتر از بهرهوری طیفی نرخ خطای بیت
 11است ولیکن در بعضی نسبتهای سهیگنال بهه نهویز متوسهط
یکسان هستند.
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شکل( :)9منحنی گذردهی داده برحسب نسبت سیگنال به نویز در
نرخ خطای بیت  11-2و  11-3با استفاده از روش مور

][11

شکلهای ( )12تا ( )14مقایسهی بههرهوری طیفهی دو روش
مور و مارکوف را برحسب نسبت سیگنال به نویز متوسط و در یک
نرخ خطای بیت مشخص نشان می دهد .بهه علهت محهدودیت در
شبیه سازی روش مارکوف و همچنین بهه منظهور یهک مقایسهه ی
منصفانه ،نسبت سیگنال به نویز متوسط در ههر دو روش در یهک
بازهی مشخص و یکسان از  9تها  22دسهیبهل بیهانشهده اسهت.
همچنین مشخصا کانال بیسیم در همهی نزمهایشهها یکسهان
فرض شده است .منحنی خهط چهین بیهانگر قهدر مطلهق تفاضهل
بهههرهوری بههین دو روش اسههت کههه نشههاندهنههدهی تفههاو
قابلم حظهای در بهرهوری طیفی برحسب نسبت سیگنال به نویز
متوسط است .همان طور که از شکل قابلمشاهده است ،در نسبت
سیگنال به نویز متوسط پایین و باال ،بههترتیهب روشههای مهور و
سپ روش مارکوف عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.

شکل( :)14منحنی بهرهوری طیفی برحسب نسبت سیگنال به نویز
متوسط در نرخ خطای بیت  11-3 ،11-3و 11-.با استفاده از روش مارکوف

شکل ( )11بهرهوری طیفی را با استفاده از روش مهارکوف در
مقاله ی ] [11بر حسب نسبت سیگنال به نویز متوسط گیرنهده در
نرخ خطای بیت  11-3و 11-3نشان میدهد .از این شکل مشهاهده
میشود که تحت یک نسبت سیگنال به نویز متوسهط یکسهان در
گیرنده و اعمهال محهدودیتههای ضهعیفتهر نهرخ خطهای بیهت،
بهرهوری طیفی افزایش مییابهد .بههرهوری طیفهی بها اسهتفاده از
روش مارکوف همانطور که در شکل نمایان است بههطهورکلی در
-3
نرخ خطای بیت  11-3بیشتر از بهرهوری طیفی نرخ خطای بیت
 11است .این موضوع در شکل ( )9نیز که حاصل شبیهسهازی در
این مقاله است ،نتیجه یکسانی را به همراه دارد.

شکل( :)12مقایسهی بهرهوری طیفی دو روش مور و مارکوف برحسب
نسبت سیگنال به نویز متوسط در نرخ خطای بیت 11-3

شکل ( )12نشان مهیدههد کهه در نهرخ خطهای بیهت ،11-3
بهرهوری طیفی روش مور در محهدوده نسهبت سهیگنال بهه نهویز
میانگین  9تا  13.31دسیبل  %22.1بهتر از روش مارکوف اسهت
و از نسبت سیگنال به نویز میانگین  13.31تا  13دسیبل بهاندازه
 %13.4روش مور بهتر از مارکوف است و از نسبت سیگنال به نویز
میانگین  13تا  22دسیبل ،بهرهوری طیفی روش مارکوف %19.4
بهتر از روش مور است.
شکل ( )13نشان مهیدههد کهه در نهرخ خطهای بیهت ،11-3
بهرهوری طیفی روش مور در محدودهی نسبت سهیگنال بهه نهویز
میانگین  9تا  14دسیبل  %21.4بهتر از روش مارکوف اسهت و از
نسبت سیگنال به نویز میانگین  14تا  19دسیبل تقریباً یکسان و
بههانهدازهی  %2.1روش مههور بهتهر از مههارکوف اسهت و از نسههبت
سیگنال به نویز میانگین  19تا  22دسیبل ،بهرهوری طیفی روش
مارکوف  %49.1بهتر از روش مور است.

شکل( :)11منحنی بهرهوری طیفی برحسب نسبت سیگنال به نویز
-3

متوسط در نرخ خطای بیت  11-3و

 11با استفاده از روش مارکوف ][11

شکل ( )14نشان میدههد کهه در نهرخ خطهای بیهت ،11-.
بهرهوری طیفی روش مور در محدودهی نسبت سهیگنال بهه نهویز
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میانگین  9تا  11دسیبل  %49.3بهتر از روش مارکوف اسهت و از
نسبت سیگنال بهه نهویز میهانگین  11تها  1..3دسهیبهل تقریبهاً
یکسان و بهاندازهی  %..2روش مهور بهتهر از مهارکوف اسهت و از
نسبت سیگنال به نویز میانگین  1..3تا  22دسهیبهل ،بههرهوری
طیفی روش مارکوف  %49/3بهتر از روش مور است.
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به نویز متوسط کانال انجام مهیشهود .نتهایج شهبیهسهازی نشهان
میدهد که بههره وری طیفهی روش مهور در نسهبت سهیگنال بهه
نویز های پایین از  9تا  13/31دسی بهل  %31/3و در نسهبتههای
سیگنال به نویز متوسط از 13.31تا  1..3دسیبهل  %9/9بهتهر از
بهره وری طیفی روش مارکوف وفقهی اسهت .همچنهین بههرهوری
طیفی روش مارکوف در نسبت سیگنال به نویزهای باال از  1..3تا
 22دسیبل  %12/1بهتر از بهرهوری طیفی روش مور وفقی است.
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ABSTRACT
The need for high-speed data transfer on one hand and the limited resources available, (especially the lack
of frequency spectrum) on the other hand, are the most important challenges facing G4-standard telecommunications networks, such as WiMAX, LTE and TD-SCDMA. Several methods have been devised to improve the spectral efficiency (SE). One of these methods is adaptive modulation and coding (AMC) in which
the sender selects its modulation and coding scheme (MCS) based on the channel conditions with respect to
the error probability limit of a certain set. In this paper, the performance of two AMC methods with the
same modulation and coding design, one with the Moore state machine method and the other with the firstorder finite state Markov chain method, is simulated and the optimal state is extracted. In each of these two
methods, each state is represented by a pair of regular modulation and coding rates. The designs are
QPSK, 16QAM and 64QAM modulations and block codes with the rates of 1/2, 2/3 and 3/4. In the Moore adaptive method, the modulation and coding scheme is adapted based on the average attenuation coefficient of the channel, and in the Markov-adaptive method, it is done based on the signal-to-noise ratio (SNR)
of the average channel. The simulation results show that the spectral efficiency of the Moore method in
comparison to the Markov-adaptive method is improved by 31.6% in the signal-to-noise ratio (SNR) range
of 9 to 13.35 dB and by 7.9% in the SNR range of 13.35 to 18.6 dB, whilst in the SNR range of 18.6 to 22
decibels, the Markov method shows 52.1% spectral efficiency improvement over the Moore-adaptive method.
Keywords: : Spectrum Efficiency, channel quality index, channel attenuation coefficient, adaptive modulation and coding, bit error rate.
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