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 مقدمه-1-1

 
های مخابراتی پایین آوردن احتمال خطا در سیستمیکی از مباحث مهم در علم مخابرات افزایش کارایی و 

محیط هدایت نشده به شمار می آید،مشکالت زیادی  مخابراتی بی سیم از آن جهت که یکسیم است.کانال بی

، 2،چند مسیری1های مختلفی چون محو شدگی را برای انتشار سیگنال های رادیویی به وجود می آورد.پدیده 

در  زشوند مقدار سیگنال به نویهای بی سیم باعث میدر محیط و ....5،بازتاب 4، تضعیف 3پخش شدگی

م بنابر این الز  های دریافتی تداخل بوجود آید،سیگنال در گیرنده محو شود و ....گیرنده تغییر کند ،بین سمبل

هایی مورد استفاده قرار گیرد تا اثرات مخرب ناشی از کانال بی سیم را است در فرستنده و گیرنده تکنیک

 مرتفع سازد.

و تعدادی از آنها در سیستم های ه شده حل های مختلفی ارائشکالت فوق راه تا کنون برای حل هر یک از م

هایی که بدین منظور برای یک ستتیستتتم مخابراتی از جمله تکنیکعملی و استتتاندارد پیاده ستتازی شتتده استتت.

،طیف 6توان به کد های تشتتتخی  و تصتتتحی  خطای کانال،بلود های در هم نهیدر نظر گرفته شتتتده اند می

،تخمین کانال در 10(،مخابرات مشتتتتتتارکتی9MIMOستتتتتتیستتتتتتتم های چند آنتنه ،8چندگانه،دستتتتتتترستتتتتتی 7گستتتتتتترده

مختلفی چون های هر یک از این بلود ها نیز نظریه گیرنده،آنتن های جهت دار و .... اشتتتتتتتاره نمود.در

به منظور بازی،نظریه کلونی مورچهزی،نظریهفاالگوریتم ژنتیک،منطق هایی  به عنوان روش  ها و .... 

 اند.رار گرفتهسیستم های مخابراتی مورد استفاده ق افزایش کارایی

 کاربرد نظریه آشوب در مخابرات-2-1
 

شد.این نظریه ابتدا با هدف شناخت  نظریه ی آشوب در اواخر قرن بیستم توسط لورنتز و دیگران پایه گذاری 

طبیعت و مدل کردن ساختار های پیچیده ی آن از جمله تغییرات آب و هوا،نحوه ی حرکت آب در گرداب ها 

                                                           
1 Fading 
2 Multipath 
3 Scattering 
4 Attenuation 
5 Reflection 
6 Interleaving 
7 Spread Spectrum 
8 Multipath Access 
9 Multiple Input Multiple Output 
1 0 Cooperative Communications 
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عالوه بر پیشرفتی که این دیدگاه در زمینه .،نحوه ی پخش شدن خون در بدن موجودات و ... مطرح گردید

منحصر به فرد  ظریه آشوب از بعد دیگری نگاه شد.خواصهای مختلف بوجود آورد،در سال های بعد به ن

از جمله حساسیت به مقدار اولیه و پارامتر های سیستم،رفتار به ظاهر نا 1های آشوبی سیستم ها و سیگنال

 های آشوبی بیافتند.ن به فکر ساخت سیستم ها و سیگنالمنظم ولی قاعده مند و ...باعث شد دانشمندا

یت به مقدار ،حساس3،پهن باند بودن2ل های آشوبی به خاطر خواصی چون همبستگیدر علم مخابرات سیگنا

های عملی مورد توجه قرار گرفته اند.از جمله کاربردهای آنها میتوان سازی در سیستماولیه و سادگی پیاده

گسترده ،تکنیک های طیف 6،کد کننده کانال5،رمزنگاری4در بلود های نمونه برداری سیگنال،کد کننده منبع

نال بیشتر .اما در مخابرات بی سیم و به منظور مقابله با اثرات مخرب کاو ... اشاره کرد 7،همزمانی

 باشد.می  8های مدوالسیون،طیف گسترده،دسترسی چند گانه و مکان یابیکاربردهای آن در تکنیک

تم یسپردازد.از آن جا که سمختلف میط ی غیر خطی و رفتار آنها در شرایعلم آشوب به بررسی سیستم ها

نشان  هستند ،با ایجاد فیدبک درون آن ها ممکن است از خود رفتار آشوبی های اطراف ما اکثرا غیر خطی

ا در آینده دهند،به این معنا که با دانستن وضعیت فعلی و قوانین حاکم بر آنها امکان پیش بینی وضعیت آنه

 وان بررسی این سیستم ها را تسهیل نمود.وجود نداشته باشد.به کمک نطریه ی آشوب میت

 های غیر خطی می توان از نطریه ی آشوب به منظور ساخت سیستم ها و سیگنالعالوه بر بررسی سیستم

 های آشوبی نیز بهره برد.

واص های آشوبی خواص بی نظیری مانند حساسیت به مقدار اولیه،پهنای باند زیاد،خاز آن جا که سیگنال

اسب مناسب،شبه نویز و در عین حال قطعی بودن را دارند برای سیستم های مخابراتی بسیار منهمبستگی 

 هستند.

 

                                                           
1 Chaotic Signals 
2 Correlation 
3 Wide Band 
4 Source Encoder 
5 Cryptography 
6 Channel Encoder 
7 Synchronization 
8 Localization 
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 مدوالسیون های آشوبی-3-1
 

رفته است.از جمله خواص های آشوبی مورد توجه محققان قرار گاز اواخر قرن بیستم مدوالسیون

زی اشاره کرد.بنابراین و سادگی پیاده سا های آشوبی میتوان به امنیت باال،پهنای باند زیادمدوالسیون

های آشوبی گزینه مناسبی برای استفاده در محیط های بی سیم می باشند.به خصوص این که مدوالسیون

 و احتمال خطا را کاهش دهند. داشته باشند1ها با محو شدگی چند مسیره ر محیطتوانند عملکرد مناسبی دمی

های پهن باند آشوبی عموما در محیط های محو شدگی و آشوبی به دلیل استفاده از سیگنالهای مدوالسیون

ن یک سیستم طیف گسترده نیز هستندسیستم های چند کاربره به کار میروند و عالوه بر مدوالسیو

                                                           
1 Multipath Fading 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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