
  

  

  دانشکده مهندسی

گروه برق

پایان نامه کارشناسی

گرایش: مخابرات

عنوان:

نسل سوم   بررسی روشهاي چند آنتنی در سیستمهاي

استاد راهنما: دکتر محمد مصطفوي

نگارش: نیما شفقتیان



  

92تیر 



  تقدیم به پدر و مادر:

قلبمان ، همچنان پابرجاستآنانکه آفتاب مهرشان در آستانه

  و هرگز غروب نخواهد کرد. 



سپاسگزاري:

،در ابتدا از جناب آقاي دکتر محمد مصطفوي تشکر می نمایم

  که همواره پشتوانه و دلگرمی اینجانب بوده اند. 

    



  صفحه                                                                                      بفهرست مطال

                                                                                                                                                 

  6...........................  .......................................................................................................... مقدمه

 9..............................................؟چیست شبکه ي مخابراتی نسل سوم یا  :فصل اول: کلیات

14............................................................................................... فصل دوم: مروري بر 

  17...................................................................مروري بر سیستم هاي بیسیم چند آنتنفصل سوم: 

  23.................................................................................فصل چهارم: مروري بر سیستم هاي میمو

  28........................................................... چند آنتنی  سیستممرسوممدل فصل پنجم:

  31.............................................چند آنتنی فصل ششم: حذف تداخل در سیستم هاي 

  زمان در فرستنده-بااستفاده از پردازش فضا 

  46...........................................در سیستم هاي فصل هفتم: گیرنده ي خطی نوین مبتنی بر 

  چند آنتنه چند کاربره ي  

    53........................................................................................................................................مراجع

                                                                                                                                   

  



  مقدمه:

 برايمختلفهايروشازنوعیبهیکهرکهدارندوجودبسیاريمخابراتیهايسیستمامروزه

موردهموارههاآنوريبهرهافزایشوهاروشاینشناختنتیجهدرکنند،میاستفادهطیفگسترش

قرارتوجهموردطیفگسترشهايروشرادیوییارتباطاتدرامنیتتامینمنظوربهاستبودهتوجه

باآنازبعدبودند.کشورهاشدهبنديطبقهاطالعاتجزعموماًمیالدي،1980سالتاحدودوگرفتند

نظامیشانکاربردهايبرهاآنتجاريهايکاربردمروربهها،روشایندیگرهايویژگیبه کارگیري

روشاینازمنازلداخلسیمبیهايسیستمانواعتاگرفتهسلولیهايشبکهازامروزهپیشی گرفت و

 لتداخبرابردربودنمی کنند.روش هاي طیف گسترده برتري هایی از قبیل مقاومها استفاده

علتاولمورددو بر روش هاي قبلی داشتند. و... چندگانهدسترسیایجاد،پایینشنود احتمال،واختالل

توانمیهااین روشوسیلهبهزیراباشدمینظامیهايسیستمدرگستردهطیفکارگیريبهاصلی

میپنهاندید دشمنازارسالیسیگنالنتیجهدروکردارسالکانالدرموجودنویزسطحزیرراسیگنال

  ماند

طورهمزمانبهمشتركباندپهنايیکازتوانندمیکاربرچندینگستردهطیفشهايروازبااستفاده

سی چند گانه دسترآنبهکهشودمیکانالدرچندگانهدسترسیایجادباعثویژگیاینکهکننداستفاده

در حالت کلی به سه نوع کلی تسهیم کد براساس دنباله CDMA 1سیستم هاي  .با تسهیم کد می گویند

DSمستقیم  − CDMA  تسهیم کد براساس پرش فرکانسیFH − CDMA  و تسهیم کد بر اساس

THپرش زمانی  − CDMA .تقسیم می شوند  
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 پهن باند چند کاربره ير کانال هاد يریبه کار گ يمناسب برا يبه عنوان راهکار ستم یس

. بردیبهره م کیکانال پهن باند از تکن ینیمقابله با فرکانس گز يبرا ن روشیمطرح است. ا

رحامل یگسترش در ز يکدها يله یرا به وس یاطالعات ارسال ن با استفاده از روشیهمچن

 يایباعث استفاده از مزا یژگین ویکند. ا یگسترده م ک یجاد شده توسط تکنیا يها

  شود. یافت چند کاربره میرنده و امکان ارسال و دری، ساده شدن گ یفرکانس یچندگانگ

باال بردن سرعت  ياست که براییاز روش ها یکی  یچندخروج  يستم چند ورودیس

از  يه ایرنده از آرایرد و در آن فرستنده و گیگ ینان مورد استفاده قرار میت اطمیش قابلیانتقال داده و افزا

و   يستم هایهمزمان س يریبه کارگ يروفرا ين چالش هایکنند. مهمتریآنتن ها استفاده م

  باشد. یم  ییو تداخل فضا تداخل چند کاربره  

اخیرا تکنولوژي هاي آنتنی چندگانه براي دستیابی به اهداف سیستم هاي نسل چهارم ( مثل نرخ باالتر ، 

اطمینان بیشتر و ایجاد ارتباطات طوالنی تر ) در حال تولید هستند.قابلیت 

تکنولوژي تسهیم چرخشی تکنولوژي اي است که چندین آنتن را به عنوان فرستنده و گیرنده ( به منظور 

حفظ پهناي باند و راندمان توان ) به کار می گیرد. بنابراین جریان هاي غیر وابسته می توانند به صورت 

تنوع ارسال یا نام دارد. تکنولوژي  که این تکنولوژي  ،از همه این آنتن ها منتقل شوند همزمان

زمان است، که هم این روش و هم روش تسهیم چرخشی  -از دیگر روش هاي کدگذاري فضا 2دریافت

بسته  ه لزوماً نیازي به دانستن کانال در فرستنده ندارند. تکنولوژي دیگر، تکنولوژي آنتن چندگانه چرخ

 هستند که این دسته نیاز به دانستن کانال در فرستنده دارند.
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مزایاي متعدد استفاده از تکنیک هاي چند آنتنی در سیستم هاي مخابراتی بی سیم آنها را به عنوان 

در سیستم  ،تکنولوژي هایی کلیدي براي نسلهاي آیندة مخابرات سیار مطرح کرده است. به طور خاص

که شیوة غالب دسترسی چندگانه در نسل سوم شبکه هاي بی سیم است,  ،  هایی مبتنی بر 

پس از معرفی مختصر  ،کاربرد روشهایی چند آنتنی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در این پایان نامه

   یستم هاي به بررسی تکنیک هاي استفاده از آنتنهاي چند گانه که در س ،  اصول روش 

به خصوص  ،. به دلیل این که شیوه هاي چند آنتنی مبتنی بر دایورسیتی ارسالمپرداخته ا ،مطرح هستند

ن موضوع پرداخته شده است.یجداگانه به ا یدر فصل ،اخیراً مطرح شده اند ،زمان -کدینگ فضا

  



  فصل اول

 شبکه ي مخابراتی نسل سوم یا 

  چیست؟

    



تال یجینسل اول و د يار (سلوالر آنالوگ برایس یارتباط ينسل سوم تکنولوژ يبرا یحیتوضکلمه 

و  یتلفن ياست که عالوه بر تماسها یسلول يبا تکنولوژ يا شبکهنسل دوم) است. يبرا 

ر یبه سرعت در حال فراگ دهد.  یرا هم پوشش م یعی، منطقه وسینترنت پرسرعت واقعیبه ا یدسترس

  اسر جهان است.شدن در سر

                              

    

  

  

  

  

  استفاده کرد. ين تکنولوژیاز ا 2001در سال  يبود که به صورت گسترده و تجار ين کشوریژاپن اول

  يها هاست. شبکه آن يها تلفن همراه است شبکه یستم کنونیو سکه باعث تفاوت  یعامل

ها و  يها، باز پ، آهنگیدئو کلیکنند. مانند ارسال و یاز اطالعات را منتقل م يتر عیار وسیحجم بس

  گر.یبه شخص د ین دست از شخصیاز ا ياریبس

از  يتر عیاز اپراتورها قصد دارند تا به شکل سر ياریاد است که بسین شبکه آنقدر زیت و کاربرد ایجذاب

  دهند. هیتا با سرعت باال را اراید يها دانلود بستها همان یآن برسند تا بتوانند 

تا مثل خدمات ارزش افزوده شامل یبر د یه خدمات مبتنیدر اراا ینسل سوم  یقدرت شبکه مخابرات



ر ین و ارسال صدا و تصویدئو به صورت آنالیو يا تماشایشتر یباند ب يتلفن همراه با پهنا يرو یقیموس

ار ینترنت پر سرعت به صورت سیبه ا یدسترس يباند الزم برا ين حال پهنایل بوده و در عین قبیو از ا

  رد.یگ یار کاربر قرار میدر اخت

 یله ارتباطیک وسیشتر از یب يزیتلفن همراه چ يها یباعث شده تا امروزه گوش ين فناوریا یگستردگ

دوارند تا با عرضه یمندند ام بهره ين فناوریمجهز به ا يها یاز هموطنان که از داشتن گوش ياریباشند. بس

  خود استفاده کنند. یگوش يها تیقابل یتوسط اپراتور سوم بتوانند از تمامبر بستر  ییها کارت میس

  

  کنند. یم يبند میاز داده بر طبق زمان تقس ییها را در قالب بسته یتلفن يها تماس یتالیجید ين تکنولوژیا

  ارتباطات تلفن همراه) یستم جهانی(س 

رد. چهار یگ یکشور جهان مورد استفاده قرار م 60تلفن همراه که در  یتالیجیارتباط د یاستاندارد جهان

  850ن استاندارد عبارتند از :یفرکانس متداول در ا

  

  مورد استفاده بود. ینسل دوم تلفن همراه که در ارتباطات سلول يها ياز تکنولوژ یکی

  

و  شامل فرم اصالح شده  ه استاندارد یبر پا یمیس یستم کامل بیس

کنترل  يات الزم براییانه و تمام جزیانه به پایم پایس یستم بیه دهنده سیکند و ارا یف میرا توص 



ثابت،  يها میس یمرتبط شامل ب يها سیاز سرو يخانواده ا باشد.  یاش م يات اجرایعمل

  باشد. یم یوارتباطات سلول 

  )ییویامواج راد يها س بستهی(سرو

آورد. یداده را فراهم م يامکان انتقال حجم و سرعت باال ين تکنولوژیا

  

 307را با حداکثر سرعت  یاطالعات يها را دو برابر کند، و بسته  يت صدایتواند ظرف یم

همراه به کار  يها ن استاندارد در نسل دوم تلفنیل دهد. ایل تحویموبا يها طیه در محیت در ثانیلو بایک

  رود. یم

  

 يها یدر گوش است.  مخفف کلمه 

ش یابزار سرعت انتقال اطالعات تلفن همراه را افزان یشود. ا یم يبند طبقه یتلفن همراه جزء ابزار ارتباط

 يها شبکه يتا را بر رویانتقال د يها ها و حجم شود و نرخ یها م ت اعتماد دادهیدهد و باعث تقو یم

  يفناوربرد.  یتا باال میانتقال د يها ش قابل توجه سرعتیق افزایاز طر موجود 

نسل سوم  يها يتر از تکنولوژ نییار پایشود اما سرعت آن بس یم يبند نسل سوم طبقه يجزء تکنولوژ

  نامند. یز مین 2/75ن علت آن را نسل یاست به هم

  

 5ک فرکانس یهاى همراه نسل سوم است که از  د شده براى تلفنییکى از استانداردهاى تأین استاندارد یا



هاى انتقال داده از  ن تکنولوژى سرعتیکند. ا مىتا (با هم) استفاده یمگاهرتزى براى انتقال صوت و د

  آورد. ه را فراهم مىیت در ثانیمگاب 2ه تا یت در ثانیلو بیک144

  

تواند  یدهد و م یل میه تحویت در ثانیبا مگا برابر با  یم اطالعاتین استاندارد سرعت ماکزیا

  کند. یبانیدئو کنفرانس را پشتیچون تبادل و ییکاربردها

  

  دهد. یمختلف را م يها سیکه به کاربران متصل به شبکه امکان استفاده از سروشبکه  يهسته مرکز

 ایـــ” یبـــه بســـتهء ارســـال شـــده بـــا ســـرعت بـــاال از مـــاهواره مخـــابرات یدسترســـ“اختصـــار 

ــ ــه   یمــ ــد کــ ــباشــ ــل جدیــ ــک پروتکــ د یــ

ق تلفن همراه استیتا از طریانتقال د يبرا

ذکر شده است يها همان فاکتور یر تکاملیس یگر به معنید يها عبارت

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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