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چکیده

ایی چون رادارها در صنایع نظامی هاي هوشمند یا وفقی در ابتدا براي کاربردهاي ویژهتکنولوژي آنتن
مخابراتی، توجه عظیمی را در این زمینه در هاياستفاده شد ولی با پدید آمدن مشکالتی در ارائه سرویس

هاي رادیو سلولی و بررسی هدف از این پروژه در ابتدا معرفی سیستم. سرتاسر جهان به خود جلب کرد
سپس به صورت اجمالی . هاستهاي بکارگیري آنهاي هوشمند، مزایا و هزینهدالیل استفاده از آنتن

شود و چون تمرکز پروژه بر روي توضیح داده می) DOA(تی هاي مختلف براي تعیین زاویه دریافروش
.امل در فصل سوم توضیح داده خواهد شداست، این الگوریتم به صورت کMUSICالگوریتم 

اثر FEKOافزار و در آن با کمک نرمفصل چهارم به شبیه سازي و مالحظات عملی اختصاص داده شده
ماتریس امپدانس و ضرب نمودن آن در با یافتنسپس. شودها نشان داده میقابل بین آنتنتزویج مت
.گرددتضعیف میر تزویج متقابل تا حدودي اثMUSICالگوریتم 

ها را به طور کامل حذف توانند اثر تزویج متقابل بین آنتنهاي مشابه آن  نمیاین تکنیک و سایر تکنیک
.پردازندهاي هوشمند میاحی آنتنکنند، لذا اثر تزویج متقابل را کمینه کرده و سپس به طر
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فصل اول

مقدمه

هاي خاص چون رادار،هاي نظامی و کاربردیاب امروزه دیگر منحصر به سامانههاي جهتکاربرد سامانه
هاي مخابراتی پیشرفته نشده و مسیر خود را در سیستم... هاي رادیویی معمولی و یابسونار و جهت

در موارد محدودي در بحث هاي ردیابی و شناسایی نجوم وسامانه، مخابراتی سیارهاي چون سامانه
یابی و مخابرات سیار باعث مزایاي هاي جهتکه ترکیب سامانهبه طوري، باز نموده استاکوستیک

. افزایش حجم پوشش و کاهش تداخل شده است، کنندگانفراوانی از جمله افزایش تعداد استفاده
اي درحال افزایش است از این ا براي خدمات مخابراتی موبایل روز به روز به طور گستردههمچنین تقاض

اي از هاي موبایل در هر منطقهبراي دستگاهمخابراتي نزدیک شود در آیندهبینی میرو است که پیش
، ناوهاها،تیکه بر روي کشهاآرایه آنتنرسد که به نظر می. ها قابل دسترسی باشدزمین در تمامی زمان

هاي اند داراي نقش بسیار مهمی در پاسخگویی به نیازهاي اصلی نصب شدهها و همچنین ایستگاهماهواره
هاي مختلف جهت پردازش بندي و متعاقب آن طراحی الگوریتممبحث آرایه. مربوطه خواهند بود

اگر چه . اص داده استها مدتی است که تحقیقات زیادي را به خود اختصاطالعات حاصله ازآرایه
خاطر پیشرفت بشر در دستیابی به گردد اما مدتی است که بهمیچه این تحقیقات به سالیان پیش برتاریخ

زنی و پردازشگرهایی که قادرند در مدت زمانی اندك محاسبات زیادي را انجام هاي باالي کلیدسرعت
نبوده و در بسیاري موارد باعث کافیت البته هنوز هم این سرع. دهند تحوالت چشمگیري یافته است

از جمله مواردي است که بر روي آن تحقیقات 1یابی رادیوییجهت. گرددها میعدم پردازش مناسب داده
.استعمل آمدههزیادي ب

هاي مناسب با ها و توانایی استفاده از الگوریتمالزمه بررسی و تحلیل چنین مباحثی شناخت تکنیک آرایه
-بود در حال حاضر نیز بهمطرح شده2وفقیهاي آرایه این موضوع که ابتدا در سیستم. ه استمسالشرایط 

1 - Radio Direction Finding
2 -adaptive antenna
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آنتنو SDMA2هاي هاي مختلف خصوصا مخابرات سیار سیستمدر زمینه1دهی پرتومراه مبحث شکله
.مورد توجه بسیاري از مراکز تحقیقاتی قرار دارد3هاي هوشمند

اما پس از مدتی کاربردهاي عظیم این ها بودآنتناي ابتدا مختصآرایهگیري از تکنیک پردازشبهره
.ها گسترش یافتتکنیک در کلیه زمینه

هاي دریافتی مدتهاست که مورد توجه بوده و هاي موجود در مورد مشخص کردن جهت وروديالگوریتم
زیر فضاي سیگنال است هاي تخمین جهت با استفاده از تکنیککه همان روشدر روش بسیار کاراي آن

الگوریتم ، سیگنالفضا هاي زیرترین الگوریتم مرتبط با تکنیکاصلی. استآغاز شده1970از حدود دهه 
MUSIC4است.

گردد میز کارشناسان ارشد ارتش آمریکا بریاب به تحقیقات یکی اهاي جهتیکی از کاربردهاي سامانه
از صداي یک تانک و سپردن این نمونه صداي تانک در حافظه کامپیوتر و سپس نمونه برداريکه با

اي که این تانک و مقایسه خروجی آرایه با حافظه توانست زاویهسنسورعنوان هکاشتن تعدادي میکروفن ب
شد تا بتوان ساخت را آشکار نماید که این مهم باعث میبه هنگام حرکت با موتور روشن با سنسور می

عنوان یک هدف نظامی به هنک دشمن را با علم به زاویه آن شناسایی نموده و با داشتن مختصات آن بتا
که هزینه ساخت رادار با هزینه ساخت شد در حالیکاري که در گذشته با رادار انجام می. آن شلیک نمود

رد تخریب قرار میچه رادار توسط دشمن موکه چنانبطوري. این پروژه نظامی غیر قابل مقایسه بود
شد فقط تعدادي گرفت هزینه آن بسیار زیاد بود در حالیکه چنانچه این پروژه توسط دشمن تخریب می

.رفتاز دست میمیکروفن
توان با نمونه برداري از اند میهاي میکروفنی به ارمغان آوردهامروزه جداي از کاربردهاي وسیعی که آرایه

و سپردن این ...) صداي شکستن شیشه و صداي انفجار، یه صداي رعد،شب(ها صداي حوادث یا پدیده
هاي هاي کاشته شده در محلها با خروجی سنسورها یا آرایهآنمقایسهکامپیوتر وياصوات به حافظه

بروز یک پدیده یا اتفاق یک حادثه یا رویداد را آشکار و متعاقب آن امور پیشگیرانه را ، مورد نظرمان
توان بروز رعد را از روي صداي آن تشخیص داده و در میپردازشگرهاي قويمثال با . لحاظ نمود

- قدام نمود و سایر امور پیشگیرانههاي توزیع برق فشار قوي در کسري از ثانیه نسبت به قطع برق اپست

.انجام رساندبندي بهتوان با استفاده از آرایهاي که می
:توان به دو گروه تقسیم کرد تاکنون پیشنهاد شده را میهاي تخمین جهت کهبطور کلی روش

1 -beam forming
٢ - Space Division Multiple Access
3 -smart antenna
4 -Multiple Signal Classification (MUSIC)
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1هاي تخمین طیفیروش-1

2هاي ساختار ویژهروش-2

است با محاسبه طیف مکانی و بدست 3نماییدرستها روش حداکثر ترین آندر روش گروه اول که مهم
مان تعداد و جهت تخمین همز. گرددتعداد و جهت منابع سیگنال تعیین می، آوردن نقاط ماکزیمم محلی

ها محسوب ها از جمله نقاط قوت آنمنابع ارسال کننده سیگنال و همچنین زمان پردازش کم این روش
هم و منابع با اختالف توانی زیاد، گردند ولی قدرت تفکیک پذیري کم در تشخیص منابع نزدیک بهمی

ها را محدود آنستفاده از ستند که اکالیبراسیون آرایه دالیلی هبه نویز و هاآنحساسیت زیادهمچنین
.نموده است

- اریانس پایهوهاست بر پایه این خاصیت ماتریس کوترین آنمهم4MUSICروش گروه دوم که الگوریتم

-شود به گونهاند که فضا توسط بردارهاي ویژه آن به دو زیر فضاي سیگنال و نویز تقسیم میگذاري شده

.گیرندعمود بر زیر فضاي نویز قرار میکه بردارهاي آرایه در جهت منابع، اي 
- ها به نویز از جمله محاسن آنقدرت تفکیک زیاد و حساسیت بسیار کمتر آن، سادگی فرمول بندي

هاي این دسته فقط توان به این نکته اشاره کرد که بعضی از روشولی از عیوب دسته دوم می.هاست
.هاي خطی هستندآرایهقابل اعمال به

که داراي بازده باالیی باشد توجه به چندین مورد اساسی الزم به نظر کردن یک ارتباط بطوريبراي بهینه
:شودها اشاره میرسد که در زیر به آنمی

، اثر و نتایج مربوطهاي متفاوتکه با استفاده از پیکربنديها بطوريچگونگی استفاده از آرایه آنتن-1
.هاي مخابراتی را بهبود بخشدبه سامانه

.دهی بیمهاي مختلف شکلدر کنار طرح5ها، براي پردازش آرایهمدل سیگنال مناسب و کارا-2
.هاي وفقی براي تنظیم وزن یک آرایهالگوریتم-3
.بکارگیري چندین روش تخمین جهت-4
.بحث بر روي چندین روش پیش پردازشی-5

1 -spectral estimation methods
2 -eigenstructure methods
3 -maximum likelihood
4 -MUSIC algorithm
5 -array processing
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هاي مختلف هاي مورد نیاز براي الگوریتمگنال از نویز و حصول مقادیر دقیق متغیرسازي سیاروش جد
ها شوند و حتی بعضی از این الگوریتمهاي مختلفی بکار گرفتهاست که هر کدام در موقعیتموجب شده

.حذف شونداند، به دالیل مشکالتی که فراهم نموده
حل نمودن مشکل منابع وابسته و . کامال وابسته استله منابعها حل مساجدي پردازش آرایهمشکلیک 

.اند باعث ایجاد یک حوزه فعال در تحقیقات شده استهمچنین منابعی که از لحاظ فاصله بهم نزدیک
هاي زیر فضاي سیگنال به عنوان قدرتمندترین روش در نظر گرفته شده و بر درحال حاضر تکنیک

.بنا شده است) یعنی(ها دادهکوواریانسمبناي بردار تجزیه ویژه ماتریس 
:این روش ها قادرند

تخمین هایی با قدرت باالتر را ایجاد کنند.
یابندمیها کاهش ابهام.
افزایش بار بیشتر براي هر مصرف کننده.
 1تخمین دقیقی برايDOAکندو سایر متغیرهاي سیگنال و نویز ایجاد می.

هاي خطا و عدم اطمینان هستند، برداري و مدلشده، حساس به نمونههاي مشخص اما این تکنیک
، فاز و بهره آنتن، تزویج )هاموقعیت آنتن( بخصوص که بر اساس دانش دقیق شکل هندسی آرایه 

.اندها و غیره بنا شدهبین عناصر آرایه2متقابل
دهد و یا نمیمدتا یا هیچ جوابیهاي غلط بکار گرفته شوند عهاي زیر فضاي سیگنال با متغیرروشاگر

یک نیاز ،هاي آرایهحسب متغیربنابراین کالیبراسیون بر. در بهترین حالت نتایج ضعیفی را خواهد داد
.استهاي زیر فضاي سیگنالمقدماتی در تکنیک

1 -Directional Of Arrival
2 -mutual coupling



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




