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پروژه ي درس تئوري تخمین

پروژهعنوان 
ADAPTIVE CHANNEL ESTIMATION FOR UNDERWATER ACOUSTIC MIMO OFDM SYSTEMS

  

:ارائه دهنده
????

:استاد
???

??





  تمرکز ضربه پاسخ ي حوزه در و کرده استفاده LS الگوریتم از جا این در
  طول در عملکرد در بهبود و پیچیدگی کاهش دنبال به و کنیم می

  ي محاسبه به نیاز که وفقی بلوکی روش یک و کانال کردن اسپارس
  همزمان طور به کانال چندین .هستیم برد، می بین از را ماتریس معکوس
. شوند می زده تخمین



مدل سیستم

:به صورت زیر مدل می گردد FFTدریافتی بعد از دمدوله شدن سیگنال 

به ترتیب مربوط به فرستنده، گیرنده، زیرگروه و زمان می  nو  kو rو  tاندیس هاي که 
.  باشند



:نمایش ماتریسی

:سمبل ها  LSتخمین 



تخمین کانال
:ماتریس هاي زیر راشکل می دهیم

:تخمین کانال؛ که به محاسبه ي معکوس ماتریس نیاز دارد



:گرفت نظر در توان می را حالت دو حال
.تخمین ي ادامه و کانال سازي اسپارس ابتدا 
  نهایت در و دهیم ادامه را تخمین مراحل ضرایب ي همه با اینکه یا و 

.شود می برگزیده دوم راه اینجا در که .دهیم انجام را سازي اسپارس



وفقی سازي



شبیه سازي

جدول پارامترها
مقدارنوع پارامترنماد
K128تعداد زیرگروه ها
J4تعداد ضرایب قابل توجه
L20تعداد ضرایب در حوزه ي زمان

A0کانال مینیمم فاز فرض شده
0/3مقدار آستانه ي اسپارس سازي

6تعداد گیرنده
2تعداد فرستنده

0004/0اندازه ي گام

M ،الفباي مدوالسیونQPSK4



متوسط مربع خطاي تخمین   - 1شکل 
کانالضرایب 



کانال 12پاسخ ضربه ي  - 2شکل 



پاسخ ضربه ي اسپارس شده مربوط به  - 3شکل 
اولکانال هاي فرستنده ي 



 خطاي که صورت این به .دهد می نشان تکرار هر در را خطا مربع متوسط 1 شکل
 کل مربع از گیري متوسط یک نهایت در و گشته محاسبه ضریب هر براي تخمین
  حداقل به سمبل گروه صد با که شود می مشاهده .است گرفته صورت خطاها
.یابیم می دست مناسب تخمین به و ممکن خطاي

  شکل در چنین هم و دهد می نشان را کانال 12 ي همه ي ضربه پاسخ ،2 شکل
  ضرایب و شده انجام ماکسیمم ي دامنه %30 معیار با کانال سازي اسپارس ،3

.است گشته رسم اول ي فرستنده به مربوط کانال6 براي



نتیجه

  کار به بیت نرخ افزایش منظور به MIMO سیستم در OFDM اینجا در
  زده تخمین LS معیار با و LMS الگوریتم از استفاده با کانال .شد گرفته

  ي محاسبه به نیازي تا آمد بدست صورتی به کانال تخمین الگوریتم و شد
.باشد نداشته ماتریس معکوس


