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  :چکیده 

گیگا هرتزي را براي مصارف ارتباطات بی  7.5استفاده از پهناي باند ) FCE(1پس از اینکه کمیته ارتباطات فدرال 

با سرعت باالي به عنوان تکنولوژي مخابره بی ) UWB(2سیم باند پهن آزاد اعالم کرد تکنولوژي فرا پهن باند 

همانند سیستم هاي ارتباطی مرسوم، آنتن نقش بسیار  WUBدر سیستم . سیم سرعت باالي داده ها ترقی کرد

نسبت به آنتن هاي باند  UWBبا این حال چالش هاي بسیاري در طراحی آنتن . حیاتی در سیستم ایفا می کند

مناسب باید مشخصات ثابتی هم از نظر زمانی و هم از نظر  UWBاز جمله اینکه یک آنتن . باریک وجود دارد

عالوه بر این باید تمهیدات ویژه اي براي عدم تداخل . وده فرکانسی مجاز داشته باشدفرکانسی روي کل محد

در نظر گرفته  WLANو  Wi-maxامواج با دستگاههایی که با فرکانسی در این رنج کار می کنند اعم از ادوات 

  .شود

ین صورت که ابتدا به ا. پرداخته ایم UWBدر این تحقیق به معرفی ، طراحی و تجزیه و تحلیل آنتن هاي 

 UWBبه اختصار ذکر شده و سپس به معرفی آنتن هاي  UWBتاریخچه اي از چگونگی به وجود آمدن و رشد 

در نهایت با ذکر چند نمونه از آنتن هاي موجود به . پرداخته و ویژگی هاي مورد نیاز براي آنها را برشمرده ایم

  .ه ایمپرداخت UWBبررسی و مشاهدات کیفی و کمی آنتن هاي 

                                                          
١ Federal Communications ommission
٢ Ultra WideBand
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  :اول فصل

UWBتکنولوژي
  



٢

  :مقدمه  1.1

  :UWBتکنولوژي 

. سال گذشته در حیطه ي رادار ، حسگرها و ارتباطات نظامی استفاده شده است 20طی   UWBتکنولوژي 

قوانینی صادر کرد که طی آن اجازه استفاده ) کمیته ارتباطات فدرال (FCC 1وقتی که  2002پس از فوریه 

در مخابره ي اطالعات همانند استفاده آن براي رادار و کاربردهاي امنیتی داده شد موج عظیم و  UWBاز 

.به وقوع پیوست  UWBمهمی از تحقیقات روي 

ي اصول اولیه آن که را نشان خواهیم داد و درباره UWBدر این فصل دورنماي مختصري از تکنولوژي  

فعالیت هاي استاندارد سازي وکاربردهایش می باشد بحث  شامل تعاریف و مزایاي آن ، قوانین جاري و

.خواهیم کرد

                                                            
١ Federal Communication Commission
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  :تاریخچه  1.1.1

بر اساس مخابره ي رادیویی ضربه اي پایه گذاري شده اند چرا که آنها اطالعات را با  UWBسیستم هاي 

سرعت باالیی با فرستادن پالسهاي انرژي محدود در زمان به جاي حامل فرکانسی باند باریک منتقل میکنند  

پهناي باندي با  معموال پالسها عمر زمانی بسیار کوتاهی در حد چند نانو ثانیه دارند که نتیجه آن داشتن

  .طیف فرکانسی بسیار پهن است

زمانی که فرستنده هاي شکاف جرقه  1900در سال  2روش مخابره رادیویی ضربه اي در ابتدا توسط مارکونی

در آن زمان هیچ راه . اي ، سیگنالهاي پالسی را که پهناي باند پهنی داشتند را دریافت میکردند ، ابداع شد

رژي باند پهن منتشر شده توسط فرستنده ي شکاف جرقه یا تمایز یک سیگنال از موثري براي بازیابی ان

در نتیجه سیگنالهاي باند پهن سبب . میان یک سیگنال هاي باند پهن مشابه براي گیرنده ها وجود نداشت 

ر مقابل بنابرین دنیاي ارتباطات ، مخابره ي باند پهن را د. به وجود آمدن تداخل امواج با یکدیگر می شدند 

  .مخابره ي باند باریک بدلیل سهولت در قانونگذاري و هماهنگی کنار گذاشت 

مقاالت متعددي در زمینه سیستم هاي رادیویی ضربه اي براي کاهش  1945_1942در بازه ي زمانی 

 هر چند که بسیاري از آنها توسط حکومت ایاالت. تداخل امواج و باال بردن قابلیت اطمینان به ثبت رسید

بود که مخابره ي رادیویی ضربه اي  1960در سال . متحده بدلیل کاربردهاي نظامی به انجماد کشیده شد 

  .به منظور استفاده در رادارها و کاربردهاي نظامی شروع به کار کرد و رشد یافت 

را براي استفاده بدون مجوز  ( ISM)3گروههاي صنعتی علمی و پزشکی FCC، 1980در اواسط سال 

رشد چشم  5Wi-Fiو  4WLANبه علت این انقالب تخصیص طیفی ، . باطات باند پهن تخصیص داد ارت

همچنین این امر موجب شد تا صنعت مخابرات مطالعاتی راجع به مزایا و مالزمات مخابرات . گیري یافتند 

  . باند پهن انجام دهد

ش پهناي باند ظرفیت کانال به طور با افزای) 1.1(نایکوئیست نشان داد که طبق معادله ي -مالك شانون

این رابطه نشان می . خطی افزایش یافته و با کاهش نسبت سیگنال به نویز به طور لگاریتمی کاهش میابد 

در نتیجه . SNRدهد ظرفیت کانال با افزایش پهناي باند می تواند با سرعت بیشتري افزایش یابد تا تغییر در

                                                            
٢ Marconi
٣ Industrial Scientific and Medicine
٤ Wireless Local Area Network
٥ Wireless Fidelity



٤

راي مسافت هاي کوتاه که تلفات محو شدگی کوچک و تقریبا ثابت که تنها اطالعات را ب 6WPANبراي 

  .است، رسیدن به ظرفیت باالتر با تخصیص پهناي باند پهن تر قابل دستیابی است 

C = B 2log (1 + SNR)                                                                                  1.1معادله  

                  

) آزاد(قوانین را که مربوط به نظارت بر وسایل ارتباط رادیویی بدون مجوز  15قسمت  FCC، 2002در فوریه 

گیگا هرتزي را که از  7.5همچنین پهناي باند    FCC. ، بود را اصالح کرد  UWBشامل کاربرد دستگاههاي 

تاکنون این بزرگترین طیفی .اختصاص داد UWBگیگا هرتز بود را براي کاربردهاي  10.6تا گیگا هرتز 3.1

  .براي کاربردهاي بدون مجوز در نظر گرفته است  FCCاست که 

رتز را اشغال کند می تواند به عنوان مگا ه 500هر سیگنالی که حداقل طیفی به اندازه  FCCطبق قوانین 

منحصر به رادیوي ضربه اي نیست و هر  UWBاین بدان معنی است که . باشد  UWBجزئی از سیستم 

مطابقت داشته باشد  UWBمگا هرتز باشد و با تمام دیگر ملزومات  500تکنولوژي که از پهناي باند بیش از 

  . ، صدق میکند

  

  

  

  

  

                                                            
٦ Wireless Personal Area Network
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  :طرح مدوالسیون سیگنال  1.1.2

رایج ترین شیوه ي .به شیوه هاي مختلفی می توانند کد شوند  UWBاطالعات روي یک سیگنال 

مدوالسیون محل  (PAM)7شامل مدوالسیون دامنه پالس  UWBمدوالسیون سیگنال براي سیستم هاي 

  .است... و (BPSK)9کلید زنی تغییر فاز دودویی (PPM)8پالس

  :واگذاري باند  1.1.3

مثل هر سیستم باند پهنی به دو شکل . گیگا هرتزي را پوشش می دهد 7.5طیف فرکانسی  UWBباند 

  .شیوه تک بانده و شیوه چند بانده: متفاوت قابل استفاده است 

آنها پالس هاي کوتاهی را . مبتنی بر مخابره ي ضربه اي سیستم هاي تک بانده هستند  UWBسیستم هاي 

اطالعات معموال به شیوه . طراحی شده اند را منتشر می کنند UWBي پوشش کل محدوده فرکانسی که برا

  .مدوله میشوند و گیرنده هاي متععدي می توانند با برنامه ي پرش زمانی پوشش داده شوند PPMي 

کاربر اختصاص  8بازه ي زمانی به  8مثالی از برنامه پرش زمانی را نشان می دهد، در هر فریم ) 1.1(شکل 

در یک بازه ي زمانی مشخص که به صورت تصادفی تعیین شده ،  UWBبراي هر کاربر سیگنال  ;داده شده 

.منتقل می شود

  

  

  

  

  برنامه پرش زمانی1.1شکل 

گیگا هرتزي را به چندین  7.5روش چند بانده است که در آن باند  UWBروش دیگر براي تخصیص طیف 

 500کمتر از  FCCاز نظر  UWBپهناي باند هر زیر باند مطابق تعریف . زیر باند متعدد تقسیم میکنیم

  .مگاهرتز نیست

                                                            
٧ Pulse Amplitude Modulation
٨ Pulse Position Modulation
٩ Binary Phase-Shift Keying
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چنانچه در شکل. در روش چند بانده ، دسترسی چندگانه با استفاد از پرش فرکانسی قابل دستیابی است

زیر باند در یک ردیف در مدت زمان تناوب پرش انتقال می  8روي  UWBنشان داده شده ، سیگنال  1.2

در هر زمان تنها یک زیر باند براي انتقال . یابد در فاصله معینی ازفرکانسی به فرکانس دیگر پرش میکند 

ردیفی که در آن زیر باند فرکانس فرصت دارند تا -فعال است در این حین که کدهاي به اصطالح پرش زمان

  .مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص کنند

  

  

  

  

  زیر باند در یک ردیف در مدت زمان تناوب پرش انتقال می یابد 8روي  UWBسیگنال  1.2شکل 

براي طرح تک بانده، . مشخصه هاي متفاوتی را ارائه می دهند UWBسیستم هاي تک بانده و چند بانده ي 

منتقل شده داراي بازه ي زمانی بسیار کوچکی است بنابراین مدار سوئیچ زنی با سرعت بسیار سیگنال پالس 

در طرف دیگر ، سیستم هاي چند بانده به سیگنال ژنراتوري نیاز دارد که توانایی سوئیچ سریع . باال الزم است

  .بین فرکانس ها را داشته باشد

هه بهتري نسبت به سیستم چند بانده دارد چرا که از سیستم تک بانده قابلیت دستیابی به وضوح چند را

پالسهاي کوتاه گسسته براي انتقال استفاده می کنند که معموال مدت زمان کوتاهتري از تاثیر چند مسیره 

در حالی که سیستم هاي چند بانده از لحاظ تنوع فرکانسی که در میان چندین زیر باند دارد براي . دارد

  .می تواند مفیدتر باشدبهبود عملکرد سیستم 

گذشته از این ، سیستم هاي چند بانده می توانند قدرتمندي خوبی در مقابل تداخل و ویژگی سازگاري 

براي مثال هنگامی که سیستم ، وجود سیستم هاي دیگري را تشخیص دهد . خوبی را در اختیار قرار دهند 

  .دستگاه دیگر پرهیز کند می تواند از استفاده از زیرباندهاي با فرکانس مشترك با

 notched)براي رسیدن به نتیجه مشابه ، سیستم هاي تک بانده باید از فیلترهاي با قابلیت حذف فرکانس

filter) هرچند این ممکن است پیچیدگی سیستم را افزایش دهد ویا باعث به هم ریختگی. استفاده کنند 



٧

اره آن صحبت خواهیم کرد و بررسی خود را تا شکل موج سیگنال دریافتی شود که در فصل هاي آتی درب

  .رسیدن به سیستم هاي با قابلیت حذف چنین فرکانس هایی ادامه خواهیم داد 
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