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  مقدمه

هاي اخیر توجـه بسـیاري را بـه     در سال (ultra wideband)ا پهناي باند بسیار وسیع هاي ب سیگنال

اند و به عنوان اولین و تنها کاندیدا براي استفاده در مخابرات فوق سـریع بـرد کوتـاه     خود جلب کرده

هـاي منحصـر بـه فـرد در آنهـا،       ها عـالوه بـر ایجـاد قابلیـت     هاي این سیگنال ویژگی. اند مطرح گشته

توان مساله تداخل  هایی را نیز براي استفاده گسترده از آنها سبب شده است که از جمله آنها می لشچا

هاي مخابراتی باند باریک، دشواري طراحی یک سیستم دسترسی چندگانه با نـرخ   از دیگر سیستم/ بر 

تاکنون در ایـن رابطـه   . اطالعاتی بسیار باال و تعداد کاربر زیاد، و دشواري سنکرونسازي آنها را نام برد

هاي دسترسی چندگانه زیادي پیشنهاد شده است ولی در همگی آنها داشتن عملکردي خوب در  روش

هایی متناقض به  یگهاي اطالعاتی بسیار باال، ویژ هاي دسترسی چندگانه و دستیابی به نرخ برابر تداخل

بـر و   دگانـه فراینـدي زمـان   همچنین در همه آنها سنکرونسازي کـدهاي دسترسـی چن  . روند شمار می

 OFDM چند خروجی –چند رودي -MBگزارش به بررسی سیستم در این . آید دشوار به حساب می

UWB به معرفی تکنولوژي فراپهن بانـد به همین منظور، در ابتدا . می پردازیم)UWB (  پرداختـه و در

در نهایت به  .دازیممی پر  چند خروجی –چند رودي و تکنیک  OFDMادامه به توصیف مدوالسیون 

  .می پردازیم UWB چند خروجی –چند رودي  Multiband-OFDMبررسی سیستم 
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  فصل اول
  ١فراپهن باندمخابرات 

  

  چرایی و چگونگی:  فراپهن باندپیدایش  1-1

 فـراپهن بانـد  مطـرح و پذیرفتـه شـد، سـیگنال      فراپهن بانـد هاي  براساس تعریفی که براي سگینال

یا حداقل پهنـاي بانـد   % 20بیش از ) نسبت پهناي باند به فرکانس میانی( ٢ا پهناي باند نسبیسیگنالی ب

MHz500 فـراپهن بانـد  هاي تجـاري   نگاهی به جنبه رسد نیم این تعریف، که به نظر می. ]1[ باشد  می 

گـاهی کوتـاه   در اینجا با ن. ها متفاوت است گونه سیگنال دارد، اندکی با ذهنیت قبلی موجود درباره این

  .کنیم ها، روند توسعه کاربرد و تغییرات آن را بیان می به تاریخچه پیدایش و کاربرد این سیگنال

هاي بسیار کوتاه کـه قبـل از    اي از پالس براي بیان دسته میالدي ، 90در اوایل دهه  فراپهن باند لفظ

شـناخته   ]3[مـل و بانـد پایـه   اي، بـدون حا  ، ضـربه ]2[ هاي غیرسینوسـی   هایی چون سیگنال آن با نام

ها، پهناي زمانی بسیار کم و گسـترش طیفـی    مشخصات عمومی این پالس. ]4[وجود آمد  شدند، به می

گونـه   گذشته از استفاده نظامی از ایـن . از نزدیک فرکانس صفر تا ناحیه مایکروویو طیف فرکانسی بود

جنگ جهانی دوم، کاربرد عمومی آنهـا از   یابی به مخابرات پوشیده و امن در دوران ها در دست سیگنال

این مطالعات منجر به . ]3[هاي مایکروویو بود  در مطالعه رفتار گذراي برخی شبکهو  1960اوایل دهه 

هاي مخصوصشان، داراي مزایایی نسـبت   ها در رادارهاي گشت که به دلیل ویژگی استفاده از این پالس

                                                

١- Ultra Wide Band (UWB) 

٢- Fractional Bandwidth 
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هـا دقـت و قـدرت     ترین ایـن ویژگـی   مهم. اصی پیدا کردندکاربردهاي خ، به رادارهاي معمولی بودند 

هـایی کـه وجـود     گیري برد و شناسایی اهداف، قابلیت عملکرد در محـیط  تفکیک بسیار زیاد در اندازه

مـانع عملکـرد سـایر رادارهـا     ) chaffنظیـر  (هـاي مصـنوعی    کننـده  عواملی چون مه، باران یـا تـداخل  

بـه تـدریج اسـتفاده از ایـن     . ]4[،]2[بـود  ... ر خـاك، یـخ و  شدند، و نیز توانـایی تشـخیص در زیـ    می

هـاي   تکنولوژي در کاربردهاي مخابراتی چون ایجاد ارتباط بسیار سریع بین کامپیوترهـا توسـط کابـل   

بـه  . ]3[سیم با برد کوتاه مطرح شد  هاي مخابراتی بی کواکسیال راه یافت و امکان کاربرد آن در ارتباط

ننده مهمی چون فیدینگ ناشـی از جمـع مسـیرهاي مختلـف در مخـابرات      دلیل وجود عامل محدودک

توانست امنیت و مقاومت بسیار خوبی را در این رابطه، بـا   هاي بسیار باریک می سیار، استفاده از پالس

  .هاي آنها، ایجاد کند ایجاد تمایز بین مسیرهاي مختلف و جلوگیري از جمع مخرب سیگنال

پهناي بانـد بسـیار وسـیع ایـن     . هایی مواجه بود در مخابرات سیار با چالشاما در این میان، کاربرد 

آمد و علیرغم وجود ادعاهـاي   هاي مخابراتی به شمار می اي براي سایر سیستم ها تداخل بالقوه سیگنال

بسیاري مبنی بر ناچیز و غیرمحسوس بودن این تداخل به دلیل پایین بـودن سـطح چگـالی طیفـی در     

ول کشـید تـا مجـوز الزم در ایـن     طـ  ها رژي در یک باند فرکانسی بسیار وسیع، سالنتیجه گسترش ان

سـیم فـوق    هـاي بـی   ها در شـبکه  درواقع مطرح شدن قابلیت استفاده از این سیگنال. رابطه صادر شود

 .شد، فشارها و بودجه الزم براي این کار را فراهم آورد سریع، که بازار بسیار خوبی محسوب می

  

  فراپهن باند تمخابرا 2-1

  ، از آغاز تا کنونفراپهن باند  مخابرات 1-2-1

تاریخچه استفاده از امواج غیرسینوسی و مخابرات رادیویی بدون حامـل بـه همـان اوایـل اختـراع      

، از تخلیه الکتریکی بـین دو الکتـرود کربنـی بـراي     1893هرتز در  شدرواقع، هاینری. گردد رادیو برمی

پـس از ظهـور و توسـعه    . ]2[هـایش اسـتفاده کـرد     یسی جهت انجام آزمایشتولید امواج الکترومغناط



 

4 

هاي مخابراتی براي ایجاد  ژنراتورهاي فرکانس باالي امواج سینوسی و لزوم استفاده از حامل در ارسال

هاي بدون حامـل بـراي    طور همزمان و دریافت انتخابی آنها، سیگنال ین فرستنده بهدامکان عملکرد چن

  .راموشی سپرده شدندها به ف سال

هاي غیرسینوسی با پهناي باند زیـاد از سـال    رسد ظهور مجدد و گسترده سیگنال اگرچه به نظر می

ها براي مقاصدي ویژه استفاده  گونه سیگنال و در رادارهایی باشد که از خواص خوب انتشار این 1960

ها براي مقاصد رادیویی به اوایل دهه  گونه سیگنال ، ولی در حقیقت پیشنهاد استفاده از این]2[کردند می

لـیکن  . گردد و چندین پرونده در این مورد به اداره ثبت اختراعات آمریکا ارجاع شـد  میالدي برمی 40

ها پس از پایـان جنـگ جهـانی دوم نـدارد      هاي اطالعاتی موجود اجازه انتشار آنها را تا سال بندي طبقه

در ایـن زمینـه و شـباهت آن بـا      R. J. Pierceت، تحقیقات در این میان آنچه که جالب توجه اس. ]5[

در گـزارش پایـانی   . ]8[شـدند  مطـرح   UWB-THو بـا نـام    90هایی است که در اوایل دهـه   سیستم

 ١.M.I.Tهاي مخـابرات نظـامی در    جهت بررسی برخی تکنیک 1950محرمانه نشستی که در تابستان 

ذکر شده بود که یکـی از آنهـا روش   ) امن(ت پوشیده یابی به مخابرا برگزار شد، سه روش براي دست

گسـتردگی طیـف    یـابی بـه   هاي بسیار باریک جهـت دسـت   این روش از پالس. بود Pierceپیشنهادي 

اي کـه در   البته در مقالـه . ]6[شد هاي ارسالی انجام می کرد و کدگذاري الزم در فاصله پالس استفاده می

و منسـوب کـردن آن بـه     CDMA٢س از بیان کلـی ایـده   پ Hopperو  Pierceچاپ شد،  1952سال 

  .]7[، سیستم مشابهی را براي استفاده در خطوط تلفن پیشنهاد کردندShannonکاري منتشر نشده از 

در رادار بـاقی   90تا اوایـل دهـه    فراپهن باندبا وجو چنین اختراع در زمینه مخابرات، کاربرد عمده 

هـاي مختلـف    کـه در آن تحقیقـات آکادمیـک زیـادي دربـاره جنبـه      اي بود  این زمان، آغاز دوره. ماند

سازي کانـال انتشـار و بررسـی     هاي مختلف مدوالسیون، مدل ، همچون تکنیکفراپهن باندهاي  سیستم

                                                

١- Massachusetts Institute of Technology 

٢- Code Division Multiple Access 
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 ، انجــام شــد و تــاکنون نیــز ادامــه دارد...هــاي رادیــویی و عملکـرد در آن، تــداخل بــا ســایر سیســتم 

]8[،]9[،]10[،]11[،]12[،]13[،]14[.  

هاي تجاري بسیاري را برانگیخت تا بـا اسـتفاده از    شرکت ،فراپهن باندهاي  خواص جالب سیگنال

ها و محصوالت خود باز کنند؛ ولـی قبـل از هـر چیـز الزم بـود تـا        اي را بر فعالیت انداز تازه آن چشم

کردنـد و   غال مـی هایی، که پهناي باند بسـیاري را اشـ   مجوز مورد نیاز را براي استفاده از چنین سیگنال

در . دریافـت کننـد   FCC١آمدنـد، از   اي براي سیستم هاي بسیار دیگري به شمار می کننده بالقوه تداخل

نیـز دالیلـی    FCCجهت متقاعد کردن آن صورت گرفت؛ ولی  FCCهاي زیادي با  همین راستا رایزنی

هـاي حیـاتی    اخل در سیسـتم باید از ایجاد تـد : هایی داشت براي نگرانی در مورد انتشار چنین سیگنال

هـاي   هاي زیادي دیگري نظیر رادار، ناوبري هوایی و یا سیستم شد و سیستم جلوگیري می GPS٢مانند 

  .توانستند مورد تداخل قرار گیرند نیز می IEEE 802,11مبتنی بر استانداردهاي 

، 2002سـال  نفـع، در   هاي ذي هاي فراوان از سوي شرکت ها و صرف هزینه پس از پرسش و پاسخ

FCC    اي در مـورد چگــونگی   ارائـه کـرد و مقــررات اولیـه    فــراپهن بانـد  بـاالخره تعریـف خـود را از

سیگنال ارسالی  PSD٣کلیه این قوانین در ایجاد محدودیت بر . ]1[وضع نمود  فراپهن باندهاي  سیستم

 PSDخواهیم دید گونه که  همان. شود هاي مختلف، براي کاربردهاي گوناگون، خالصه می در فرکانس

اي اسـت کـه امکـان اسـتفاده از      بـه گونـه  ) 1-1شـکل  (ساختمانی  پیشنهادي در زمینه مخابرات درون

. ]15[آورد  فراهم مـی ) متر 10تر از  کم(را در مخابرات بسیاري سریع برد کوتاه  فراپهن باند تکنولوژي

، IEEE 802,15,3aحـل اسـتاندارد    راه) و تنهـا (به عنوان اولین  فراپهن بانداین ویژگی سبب گشت تا 

بـا   ٤(WPAN)هـا و وسـایل موجـود در محوطـه کـار شخصـی        سیم دستگاه که موضوع آن ارتباط بی

                                                

١- Federal Communications Commission 

٢- Global Positioning System 

٣- Power Spectral Density 

٤- Wireless Personal Area Network 
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باشـد،   مـی ) 110Mb/sتـر از   بـزرگ (پیچیدگی، قیمت و مصرف توان پایین و نرخ اطالعاتی بسیار باال 

  .]16[ ،]5[ پیشنهاد شود

هاي فعال در این زمینـه   اي از سوي شرکت الش گستردهبا این وجود در یکی دو سال اخیر شاهد ت

بـه یـک حالـت     Impulse Radioاز حالـت جـذاب و سـاده     فـراپهن بانـد  آوري  در جهت تبدیل فـن 

بانـد بسـیار بـزرگ سـیگنال بـه       در این حالت با تقسیم پهناي. ]17[ایم  بوده (multiband)چندباندي 

، یک فرسـتنده در هـر   )باشد 500MHzریک بیش از ه به طوري که پهناي(باندهاي فرکانسی کوچکتر

دالیـل عمـده اعمـال ایـن تغییـر در ماهیـت اولیـه        . زمان تنها در یک باند به ارسال خواهد پرداخـت 

  :توان چنین برشمرد را می فراپهن باندهاي  پالس

  

  FCCساختمانی توسط  پیشنهادي در زمینه مخابرات درون PSD ):1-1(شکل

  .و سایر قطعات دیجیتال براي توسعه تجاري این روش A/Dگ ـ پایین آوردن آهن1

  .ـ مقابله با بعضی تداخالت باند باریک محتمل2

  .هاي باالي اطالعاتینرخ ـ ایجاد قابلیت دسترسی چندگانه در 3

کشـد، در ایـن حالـت سـادگی و زیبـایی       را یدك مـی  فراپهن باندعلیرغم اینکه این تکنیک نیز نام 

عالوه بـر آن، گسـترش زمـانی پـالس از مقاومـت آن در برابـر       . رود از بین می هن باندفراپ اولیه مفهوم
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هاي دسترسی چندگانه موجـود بـراي آن،    گونه که خواهیم دید، تکنیک کاهد و همان فیدینگ کانال می

  .هاي اطالعاتی باال تعداد کاربران زیادي را پشتیبانی نخواهد کرد در نرخ

و برخی نیز بـر   ]17[هاي بسیار مورد استقبال قرار گرفته است شرکتاز سوي  ١چند بانديتکنیک 

هرحـال هـر دو    بـه . ]18[ورزنـد   و مزایاي آن اصرار می Impulse Radio!) قدیمی(استفاده از تکنیک 

  .دسته سعی دارند تا استانداردهاي آتی در این زمینه، طرح پیشنهادي آنها را دربر گیرد

  و مرزهاي آن فراپهن باندمخابرات  2-2-1

، مسـاله تـداخل بـر دیگـر      فراپهن بانـد هاي مهم مخابرات  گونه که گفته شد، یکی از چالش همان

در اروپـا و موسسـه مشـابهی در     ETSIدر آمریکـا،   FCCبه همین دلیـل  . هاي مخابراتی است سیستم

قـرار  ) سـالی سـیگنال ار  PSDدر حقیقـت بـر   (ها  هایی را بر توان ارسالی این سیستم ژاپن، محدودیت

خواهد  (Power-limited)در قالب یک نظام توان محدود  فراپهن باندهاي  لذا عملکرد سیستم. اند داده

در حالت (براي کسب دیدي بهتر نسبت به محدودیت فوق، تقریبی سرانگشتی از ظرفیت سیستم . بود

  :ل شانون داریمبنا بر فرمول ظرفیت کانا. آوریم دست می به )AWGNکاربرده و در کانال  تک
)1(logWC N

P
2   

C  ،ظرفیت کانالP  توان سیگنال وN کنیم طیـف سـیگنال در محـدوده     فرض می. توان نویز است

3,1-10,6GHz با ماکزیمم سطح (قرار دارد و فرستنده با ماکزیمم توان مجاز  )1-1(شکلPSD ،P0m ،

در حالـت  (فات سیستم را تنها تلفات مسـیر  در صورتی که تل. ارسال کند) 41,3dBm/MHz-برابر با 

  ، به شکل)دید مستقیم
dB

c
dƒs4

log20)d(L c 





 

  

                                                

١- Multiband  
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فاصله فرسـتنده   dهاي باالیی و پایینی طیف،  میانگین هندسی فرکانس cƒ، که ]19[در نظر بگیریم
سرعت نور است، و اگر چگالی طیفی توان نویز گیرنـده   cو گیرنده و 

2
0N )   کـه آن را در محاسـبات

  :باشد، داریم) گیریم در نظر می 117dBm/MHz-برابر با 











0

m0
2 N)d(L

P
1logW)d(C  

شود که بـا   ، مالحظه می)1-2شکل ( dبا رسم عبارت فوق براي مقادیر عددي داده شده بر حسب 

شـدت   ش بـرد سیسـتم ظرفیـت بـه    وجود اینکه براي فواصل نزدیک ظرفیت بسیار زیاد است، با افزای

  .یابد کاهش می

توان دلیل انتخاب این فناوري براي اسـتفاده در مخـابرات بسـیار سـریع بـرد کوتـاه را        از اینجا می

درواقـع  . شود هاي مخابراتی با برد بیشتر نمی اما این امر مانع از استفاده این فناوري در سیستم. دریافت

  :یمبر سمبول را چنین بنویس SNR١اگر 

Rd
P

RN
P

N
E ts 1

2
00

  

شود که بـا توجـه بـه ثابـت      مشاهده می. توان ارسالی فرستنده است Ptنرخ ارسال سمبول و  Rکه 

بودن توان، با افزایش برد سیستم براي جلوگیري از افت عملکـرد آن الزم اسـت کـه نـرخ ارسـالی را      

  .کاهش دهیم

                                                

١- Signal to Noise Ratio 
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