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 مقدمه کلی:

 تعریف مدوالسیون و دومدوالسیون:

برای  مدوالسیون در یک تعریف خاص یعنی قرار دادن سیگنال اطالعات بر روی سیگنال دیگر به نام کاریر

 باشد.انتقال سیگنال اطالعات می

باشد  در فرستنده سیگنال اطالعات بر روی سیگنال کاریر که فرکانس آن باید بسیار بیشتر از فرکانس پیام

دوجز یعنی  شود و همینطور در گیرنده الزم است که اینگفته می گیرد که به این عمل مدوالسیونقرار می

دمدوالسیون گفته  سیگنال پیام و کاریر از هم جدا شوند و سیگنال اطالعات استخراج شود که به این عمل 

 شود.می

دی زیا اهمیت مدوالسیون امروزه بر ما پوشیده نیست و در مخابرات آنالوگ و دیجیتال نیز کاربردهای بسیار

کاربرد  دارند، مدوالسیون برپایه ی دو نوع آنالوگ و دیجیتال است که امروزه آنالوگ نسبت به دیجیتال

 بسیار کمتری دارد و جای خود را به مدوالسیون دیجیتال داده است. 

 ( PLC) 1در چند سال اخیر ما شاهد یک پیشرفت و گسترش فوق العاده در زمینه خطوط قدرت مخابراتی

 ایم. باوجود اینکه فرکانس موجود در خطوط قدرت برای انتقالق شبکه های هوشمند بودهبرای تحق

عواملی  های مخابراتی فرکانس باال کافی نبود، هر مخابره یا انتقال پیام روی این خطوط در معرضسیگنال

در خطوط قدرت  دیتامثل تداخل، نویزهای پالسی و فازی قرار میگرفت. به خاطره اهمیت استفاده از انتقال 

مقاوم در برابر این عوامل  خواهیم از یک مدوالسیون قوی و و برای غلبه برای عوامل باال ما در این پروژه می

 طرح کنیم و انگیزه را در این زمینه برای تحقیقات بیشتر ایجاد کنیم.

 در ابتدا یک سری از( را مطرح کنیم، DCSK)0خواهیم مدوالسیون بر پایه آشوب در این مقاله ما می

 های بارز در این مدوالسیون را مطرح خواهیم کرد و سپس به توضیح و تشریح مدوالسیون وویژگی

 (،DCSK( وبررسی نقاط ضعف و قوت آن ها، انواع مدوالسیون های)DCSK( و )CSKدمدوالسیون )

                                                           
1-Power Line Communication  
2-Differential Chaos Shift Keying  
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 ش در بهبود ساختار(، بررسی پیشرفت پژوهDCSKبررسی اصول اساسی سیستم های ارتباطی مبتنی بر )

(DCSK( توسعه مدوالسیون های مبتنی بر ،)DCSKدر سیستم)طراحی مشترک سیم،های مخابراتی بی 

(DCSK) سیم توضیح داده شده است و در آخر به شبیه سازی  و دیگر تکنیک های مهم در مخابرات بی

ال سیگنهای این مدوالسیون آشوب این است که خواهیم پرداخت. از جمله ویژگی بحث و نتیجه گیری  و

تر ختبینی سغیرپریودیک هستند و آن ها را به طور طبیعی برای شناسایی و پیشآشوب ناپایدار و  های

 کند. می

باشد و همیچنین مقاوم در برابر محوشدگی های مقاوم در برابر نویز های پالسی و فازی میاین مدوالسیون 

 . باشدبندی میاوم در برابر اغتشاشات خطی و غیرخطی و خطاهای همگام سازی و زمانمقو نیز  مسیرهچند

 های خوب  ها و مزیتباشد. به خاطر همین ویژگیسریع از محوشدگی و اغتشاشات شدید می درآخر بهبود

همانطور  دمدوالسیون آن را برای انتقال دیتا در خطوط قدرت انتخاب کردیم این سیستم معایبی نیز داراین 

هرتز الزم است وعالوه بر این   52گفتیم در بیشتر موارد برای انتقال سیگنال به فرکانس بسیار باالتر از  که

نند، توانند سیگنال کاریر را فیلتر کدلیل داشتن فرکانس باال در کاریرها ترانسفورماتورها به راحتی میبه

های سوئیچینگ و باشد مثل دستگاهارجی به خطوط میتر از همه ی این ها تداخل ناشی از منابع خ مهم

 کند. این انتقال خطوط قدرت ( میundecodeableخانگی سیگنال دریافت شده را به طور کامل) لوازم 

 ی اینترنت را درمناطق دورافتاده و پرجمعیتتواند دسترسی به شبکهفرمی است که میمخابراتی یک پلت

 به آسانی فراهم آورد. 

  هایهایی که از سیستمال های آشوب محدود، غیرپریودیک و تصادفی هستند همانند سیگنالسیگن

گسسته  خواهیم به یک سیستم دینامیکی زمانشوند. در این قسمت میدینامیکی غیرخطی یقینی تولید می

خص مش های آشوب را درک کنیم. متغیرهای حالت سیستم در فواصل زمانیبپردازیم تا تولید سیگنال

که در این  شودتوصیف می µ)1-n=f(xnx,ی ی رابطهشوند و سیستم دینامیکی به وسیلهگیری مینمونه

که تابع (.)f امین لحظه نمونه برداری است و  nی حالت نمونه گیری شده در هابردار متغیر  nxفرمول 
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سیستم  نیز بردار پارامترها است که بر پویایی µکند و تکرارکننده است که سیستم دینامیکی را توصیف می

 گذارد.اثر می

 های آشوب:ویژگی

 باشند.بینی میهای آشوب معموال دارای باند پهن، شبه نویز و دشوار برای پیشسیگنال -1

  لحاظ از های آشوب خیلی حساس به شرایط اولیه هستند به طوری که با تغییر شرایط اولیهسیگنال -0

 تواند تولید بشود.تعداد بسیار زیاد سیگنال آشوب ناهمبسته می تئوری یک

 های آشوب غیرممکن است.بینی رفتار طوالنی مدت سیگنالپیش -3

 هیچ  شود. برای تولیدبرای شرایط داده شده یا کنترل پارامترها، آشوب به طور کامل خودش تولید می -4

 نیازی به نویز خارجی یا متغیر تصادفی نیست.

 سیگنال های آشوب در یک رنج محدود، محدود هستند. -5

 های آشوب دارای خواص باند پهن، غیر پریودیک و غیرقابل پیش بینیهمانطور که قبال گفته شده سیگنال

  باشند.باشد و از این جهت برای ارتباطات طیف گسترده مناسب میدر مدت زمان طوالنی می

 های چندگانه،های طیف گسترده را دارند مثل کاهش محوشدگیهای آشوب همه مزایای سیگنالسیگنال

عالوه بر این  داشتن ارتباطات ایمن و غیره. ،تداخل ناشی از استفاده کننده ها ضدپارازیت بودن، حذف

شبه تصادفی،  تواند تولید بشود. برخالف مولدسیگنال های آشوب با استفاده از مدارات خیلی ساده می

خودش تکرار  داد بسیار زیاد سطوح آنالوگ دارد و از این جهت سیگنال آشوب هرگزسیستم آشوب یک تع

بنابراین پیشنهاد  ی آشوب نیازی به مدارات اضافی گسترده و غیرگسترده ندارند. ، ارتباطات بر پایهشودنمی

 باشد.آشوب جایگزین پتانسیل دار از نظر صرفه اقتصادی برای ارتباطات طیف گسترده می

 های مدوالسیون دیجیتال آشوب:کتکنی

 نندکهای آشوب به عنوان کاریر)حامل( استفاده میهای مدوالسیون دیجیتال آشوبی از سیگنالدر تکنیک

 شوند. از آنجایی که کاریر آشوبیبه طور خاص، اطالعات دیجیتالی بر روی سیگنال آشوب قرار داده می



4 
 

 تفاوت است. بنابراین، شکل موج ارسال شده هرگز متناوبغیرپریودیک است، تابع نمونه برای هر سمبل م

 نخواهد بود، حتی اگر همان سمبل دوباره ارسال شود.

طبقه  ای به دو دسته در سیستم های ارتباطات آشوبی، حالت های آشکارسازی می تواند به طور گسترده

مدوله  استفاده شده در های منسجم به کاریر آشوببندی شود: آشکارسازی منسجم وغیرمنسجم. سیستم

آشوبی  رسازی، کاریکردن اطالعات نیاز دارند تا در گیرنده دوباره تولید بشوند. از طریق یک فرآیند سنکرون

-سنکرون نیاز،ن برای شرایط سیگنال به نویز مورد شود، همچنیدقیقا از سیگنال رسیده شده بازیافت می

کاریر  دقیق سیگنال یکن است. بنابراین، تولید دوبارهسازی آشوب قدرتمند هنوز به طور عملی غیر مم

 ماند.باقی می های منسجم آشوبسازی سیستمآشوب به عنوان یک چالش بزرگ برای پیاده

و  سازی آشوب در گیرنده نیاز ندارند.های آشوبی و سنکرونمنسجم به کپی دقیق سیگنالهای غیرسیستم

 شوند. در سال های اخیر، طرح های متنوعنشان و استفاده می های عملیتر در سیستماز این رو بیش

 ( DCSK( و )CSK)1مدوالسیون دیجیتال آشوبی ارائه شده است که در این بین به دونوع مدوالسیون 

 های مدوالسیون و دمدوالسیون را برای این دو حالت خواهیم تکنیکخواهیم پرداخت در ادامه نیز می

 بررسی کنیم.

 :DCSKم های ارتباطی اصول سیست

عنوان پایه اساسی ارائه شده است، به Dedieu [1]ابتدا توسط  CSKعنوان یک طرح معمول آشوب، به

تواند یک محک برای ارزیابی تر از همه این است که این میدر نظر گرفته شده است. مهم DCSK در

 CSKو انواع آن باشد. به همین دلیل، اصول کار  DCSKعملکرد  مدوالسیون های دیگر آشوب مانند 

همراه با مدل های کانال که تحت آن سیستم  DCSKی شده است. سپس دانش پایه در ابتدا معرفی

DCSK ی سیستم های شود. پس از آن مشارکت های اصلی در زمینهارائه میگیرد می مورد توجه قرار

 خالصه شده است. DCSKارتباطی مبتنی بر 

                                                           
1-Chaos Shift Keying  

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 .N=64با  Fadingبدون اثر  PAMو سیستم  DCSKهای سیستم . منحنی19شکل 

 

 .N=64با  Fadingبا اثر  PAMو سیستم  DCSKهای سیستم . منحنی02شکل 

 

 گیری: بحث و نتیجه

و  Fading در دو محیط PAMو  DCSK های فوق که نتایج شبیه سازی دو سیستمطبق شکل

 معلوم است در  باشد همانطور که از شکل هامی DCSK( ___و ) PAMکه )*(  باشدمی Fadingبدون

برابر است ولی های باالتر تقریبا Nعملکرد خطای دو سیستم خصوصا در مقادیر  Fadingبدون  محیط

های Nمقادیر مخصوصا در PAMبهتر از سیستم  DCSKعملکرد خطای  Fadingهای با محیط درون

است عملکرد  و نویزی مقاوم Fadingهای در محیط DCSKدهد سیستم باشد که این نشان میمی باالتر
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قدرت  تواند کاندیدای مناسبی برای خطوطرا بهبود داده است پس بنابراین این مدوالسیون می خطا

انتقال است باشد و بتوان از این خطوط قدرت جهت  Fadingکه محیط نویزی و دارای  (PLC)  مخابراتی

آهم فر حتی انگیزه برای تحقیقات بیشتر در این زمینه را DCSKمدوالسیون  سرعت باالتر بهره برد. دیتا با

 که در بیست سال گذشته بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است.طوریاست به کرده
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