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  1اثرات سایھو  افت مسیر

کانال رادیویی بی سیم به عنوان یک محیط براي انتقال پرسرعت و قابل اعتماد اطالعات باچالش جدي روبرو 

است. این کانال ها نه تنها به نویز، تداخل و دیگر موانع کانال حساس است بلکه این موانع در طول زمان و 

صل ما تغییرات درتوان سیگنال بسته به حرکت کاربر به صورت غیرقابل پیش بینی متغیر است. دراین ف

دریافتی ناشی ازافت مسیر واثرات سایه را در طول فاصله توصیف خواهیم کرد. افت مسیر به علت پراکنده 

سازي توان ساطع شده توسط فرستنده وهمچنین تأثیرات کانال انتشار به وجود می آید.عمومأ درمدل هاي 

دریافت داده شده یکسان است (در اینجا فرض -له ارسالافت مسیرو فرض می شود که افت مسیر در یک فاص

شده است که مدل افت مسیر، اثرات سایه را شامل نمی شود). اثرات سایه موانع موجود بین فرستنده و 

تضعیف می کند. هنگامی که  پراش و پخش ،انعکاس، جذبگیرنده می باشد که توان سیگنال را به واسطه ي 

نال مسدود می شود. تغییرات ناشی ازافت مسیر در مسافت هاي خیلی بزرگ تضعیف خیلی زیاد است، سیگ

). درحالی که تغییرات ناشی ازاثرات سایه درمسافت هاي متناسب با اندازه ي 100-1000رخ می دهد (متر 

وکمتر از آن درمحیط هاي  برون ساختمانیدرمحیط هاي  10 -100شئ مانع شونده رخ می دهد ( متر 

). چون تغییرات ناشی ازافت مسیر و اثرات سایه درفواصل نسبتأ زیاد رخ می دهد گاهی این یدرون ساختمان

با تغییرات ناشی ازجمع سازنده  2نامیده می شود. فصل  مقیاس بزرگتغییرات به عنوان اثرات انتشار با 

دمسیري درفواصل ومخرب مؤلفه هاي سیگنال که ازچند مسیر آمده اند سر و کار دارد. تغییرات ناشی از چن

رخ می دهد. بنابراین این تغییرات گاهی به عنوان اثرات انتشار –در حدود طول موج سیگنال  –خیلی کوتاه 

در ازاي  دي بینسبت توان دریافتی به ارسالی را به صورت  1- 1معرفی می شوند. شکل  مقیاس کوچکدر 

  نشان می دهد. 2چندمسیري لگاریتم فاصله براي ترکیب اثرات افت مسیر، سایه و

بعد از یک معرفی وتوصیف مختصرازسیگنال مان، ساده ترین مدل انتشار سیگنال را ارائه می دهیم: افت 

. یک سیگنال منتشرشونده میان دو نقطه بدون هیچ گونه تضعیف یا بازتاب از قانون فضاي آزادمسیر در 

را شرح می دهیم. این مدل ها  مسیریابیانتشار در فضاي آزاد تبعیت می کند. ما سپس مدل هاي انتشار 

اي مربوط براي تقریب انتشار موج با توجه به معامالت ماکسول استفاده می شوند و هنگامی که تعداد مؤلفه ه

                                                             
1 Shadowing 
2 Multipath 
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به چندمسیري کم هستند ومحیط فیزیکی شناخته شده است، مدل هاي دقیقی می باشد. مدل هاي 

به شدت به هندسه و ویژگی هاي دي الکتریکی منطقه اي که سیگنال در آن منتشرمی شود  1مسیریابی

رفته ازهر دو نوع بستگی دارد. ما همچنین مدل هاي تجربی باپارامترهاي براساس اندازه گیري هاي صورت گ

کانال درون ساختمانی و برون ساختمانی رانیزتوصیف می کنیم. ما همچنین یک مدل ساده ي کلی با یک 

مقداري پارامتر که اثرات اصلی افت مسیر را درتحلیل سیستم بدست می آورد را ارائه می دهیم . یک مدل 

براي اثرات سایه براساس تعداد زیادي شئ داراي اثر سایه نیز داده شده است. هنگامی که  2نرمال–لگاریتمی 

تعداد مؤلفه هاي چندمسیري زیاد است، یا هندسه و ویژگی هاي دي الکتریکی محیط انتشار نامعلوم است، 

  هند شد.تشریح خوا 2باید به کارگرفته شوند. این مدل هاي چندمسیري آماري درفصل  آماري مدل هاي

مادامی که این فصل یک دید کلی مختصر از مدل هاي کانال براي افت مسیر و اثرات سایه می دهد ، پوشش 

جامع و فراگیر مدل هاي کانال و انتشار در فرکانس هاي مختلف موردنظر، استحقاق یک کتاب در حد و 

ی باشد. مدل هاي کانال براي سیستم اندازه ي خود را دارد و در واقع چندین متن عالی دراین زمینه موجود م

  یافت.  ] 65و66[هاي تخصصی ، مثأل آنتن هاي مرکب وسیستم هاي فراپهن باند را می توان در 

  

  : اثرات افت مسیر ، سایه وچندمسیري در ازاي فاصله 1-1شکل

                                                             
1 Ray Tracing 
2 Log-Normal 
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  انتشارموج رادیویی 1-1

می  بر 1جیمز کالرك ماکسولاولین بار اطالع پیدا کردن در مورد انتشار موج رادیویی به کار پیشگامانه ي 

نظریه ي انتشار الکترومغناطیسی را که وجود امواج رادیویی را پیش بینی می  1864گردد، کسی که درسال 

اثبات شد.  2هاینریش هرتزي وجود فیزیکی این امواج به وسیله  1887کرد ، فرمول بندي کرد. در سال 

اگرچه هرتز هیچ استفاده ي عملی براي امواج رادیویی پیدا نکرد، با این استدالل که چون فرکانس هاي 

صوتی کم اند، و در نتیجه انتشارضعیف است، امواج رادیویی نمی توانند صدا را حمل کنند. کار ماکسول و 

این اصول را براي ساخت اولین سیستم  3الیورالج 1894در سال هرتز زمینه ي مخابرات رادیویی را آغاز کرد: 

بازرگان  1897متر می شد. در  150ارتباطی بی سیم استفاده کرد، اگرچه فاصله ي انتقال آن محدود به 

مایل دورتر را دارد و  18ترتیب ارسال یک سیگنال رادیویی به یک کشتی یدکی با فاصله ي  4آلگیمو مارکونی

تم بی سیم مارکونی توانست اقیانوس اطلس را بپیماند. این سیستم ها ي اولیه از سیگنال سیس 1901در 

 5 رینالد فسندنهاي تلگراف براي انتقال اطالعات استفاده می کردند. اولین انتقال صدا و موزیک بوسیله ي 

ه یک فرکانس باالتر آن با استفاده از نوعی مدوالسیون دامنه انجام شده که با انتقال سیگنال ب 1906درسال 

را ازمحدودیت هاي انتشار در فرکانس هاي پایین که به وسیله ي هرتز مشاهده شده بود رها می کرد ، مثل 

  آن چیزي که امروزه درتمام سیستم هاي بی سیم انجام می شود.

زمین ، امواج الکترومغناطیسی درخالل محیط هایی که درآنها منتشرمی شوند به وسیله ي دیواره ها، 

ساختمان ها و دیگر اشیاء منعکس، پخش و پراش می شوند. جزئیات نهایی این انتشار به وسیله ي معادالت 

ماکسول با شرایط مرزي که ویژگی هاي فیزیکی این اشیاء مسدود کننده را بیان می کنند، می تواند بدست 

چیده می باشد. ازآنجایی که این ساختارهاي بزرگ و پی سطح مقطع راداربیاید. این نیازمند محاسبات 

محاسبات سخت هستند و بسیاري اوقات پارامترهاي مورد نیاز در دسترس نمی باشند، تقریبهایی براي 

توصیف انتشار سیگنال بدون مراجعه به معامالت ماکسول به وجود آمده اند. تقریبهایی که بیشتر معمول می 

ند. این تکنیک ها انتشار امواج الکترومغناطیسی را با نشان باشند از تکنیک هاي مسیریابی استفاده می کن

را روي جبهه ي  شکستدادن جبهه ي موج ها به عنوان اجزاء ساده تقریب می زنند : مدل اثرات بازتاب و 

                                                             
1 James Clerk Maxwell 
2
 Heinrich Hertz 

3
 Oliver Lodge 

4 Guglielmo Marconi 
5 Reginald Fessenden 
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موج مشخص می کند ولی پدیده هاي پیچیده تر پراکنده سازي که به وسیله ي معادالت دیفرانسیلی جفت 

می  1دومسیريبینی می شوند را نادیده می گیرد. ساده ترین مدل مسیریابی مدل شده ي ماکسول پیش 

باشد ، که هنگامی که یک مسیربین فرستنده و گیرنده و یک مسیر بازتاب وجود دارد انتشارسیگنال را به 

تقریبی خوب  دو مسیريصورت دقیق توصیف می کند. مسیر بازتاب نوعأ از زمین به باال می باشد و مدل 

براي انتشار در طول بزرگراه ها، جاده هاي روستایی و روي آب می باشد. سپس ما مدل هاي پیچیده تري با 

مؤلفه هاي بازتاب شده ، پراکنده شده یا پراش شده ي اضافی را در نظرمی گیریم. بسیاري ازمحیط هاي 

  انتشار به درستی به صورت مدل هاي مسیریابی انعکاس نمی کنند.

در این حالت ها معمول است که مدل هاي تحلیلی مبتنی براندازه گیري هاي تجربی به کار برده شود و ما 

چندین مدل ازاین مدل هاي تجربی که خیلی معمول هستند را مورد بحث قرار خواهیم داد. اغلب پیچیدگی 

می کند. براي این حالتها دقیق را مشکل  2تعیینیو تغییر پذیري کانال رادیویی به دست آوردن یک مدل 

اغلب مدل هاي آماري استفاده می شود. تضعیفی که علت آن موانع موجود در مسیر سیگنال مانند ساختمان 

توصیف می   1-7ها یا سایر اشیاء می باشد نوعأ به صورت آماري توصیف می شوند، مانند آن چه در بخش 

ده و مخرب هنگامی که تعداد زیادي ازمؤلفه هاي شود. همچنین مدل هاي آماري براي توصیف تداخل سازن

توصیف می شود. مدل هاي آماري درمحیط  2وجود دارد استفاده می شود، مانند آنچه درفصل  چند مسیري

هاي با هندسه ي کامأل منظم و ویژگی هاي دي الکتریکی یکنواخت دقیقتر می باشد. محیط هاي درون 

امنظم تر هستند، زیرا هندسه و ویژگی هاي دي الکتریکی بسته به ساختمان ازمحیط هاي برون ساختمانی ن

این که محیط درون ساختمانی یک کارخانه ي روباز باشد یا اتاقک اداره یا مغازه ي ماشین هاي آهنی باشد 

خیلی تغییرمی کند. براي این محیط ها ابزارهاي مدل کردن به وسیله کامپیوتر در دسترس است تا ویژگی 

  .[1] ار سیگنال را پیش بینی کندهاي انتش

   مدل ھای ارسال  و دریافت سیگنال 2-1

-3و   3GHz-0.3که به ترتیب در رنج فرکانسی    VHFو UHFمدل هاي ما براي سیگنال هاي درباندهاي 

30GHz  می باشد قابل استفاده است. این محدوده ي فرکانسی به واسطه ي ویژگی هاي انتشار آن و اندازه

کوچک آنتن مورد نیاز براي به کاربردن درسیستم بی سیم نسبتأ مساعد است. ما فرض می کنیم که  ي نسبتأ

  فاصله ي ارسال روي زمین به اندازه کافی کوچک می باشد تا به وسیله ي انحناي زمین تحت تأثیرقرار نگیرد.

                                                             
1 Two Ray 
2 Deterministic 
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ل است که مدوالتورها با تمام سیگنال هاي ارسالی و دریافتی مورد نظر ما حقیقی هستند. این به آن دلی

استفاده از نوسانگرهایی ساخته می شوند که سینوسی هاي حقیقی تولید می کنند (نه نمایی هاي مختلط). 

اگرچه ما کانال هاي ارتباطی را با استفاده از یک پاسخ فرکانسی مختلط براي سادگی در تحلیل مدل می 

هر فرکانس از سیگنال ارسالی داخل می کند بنابراین  کنیم در حقیقت کانال فقط یک تغییر دامنه و فاز در

سیگنال دریافتی نیز حقیقی می باشد. سیگنال هاي حقیقی مدوله شده و دمدوله شده اغلب به صورت 

قسمت حقیقی یک سیگنال مختلط براي آسان کردن تحلیل نشان داده می شوند. این مدل موجب نمایش 

گذرمی شود که ما براي سیگنال هاي ارسال شده ودریافت شده ي مختلط باند پایه ي سیگنال هاي میان 

  خودمان به کارمی گیریم . 

  ما سیگنال ارسال شده را به صورت زیر مدل می کنیم:

�(�) =  ℜ { �(�)�������} 

        = ℜ{ �(�)}cos(2����) − ℑ {�(�)}sin (2����)   

= �(�) ���(2����) − �(�)��� (2����)                        (1-1) 

(�)�=u(t)که  + (�)�یک سیگنال مختلط باندپایه است که مؤلفه هاي هم فاز آن  (�)�� =

می باشد. سیگنال   �Pو توان آن  ��، پهناي باند آن  y(t)=Im{u(t)}، مؤلفه ي متعامد آن  {(�)�}��

u(t)  پوش مختلط و پایین گذر سیگنالS(t)  نامیده می شوند. ما u(t)  را پوش مختلط S(t) می نامیم چون

می باشد. این فاز شامل هرگونه انحراف فاز  S(t) همان فاز  u(t) و فازS(t) همان دامنه ي u(t) دامنه ي 

می  B << fcکریر یا حامل می باشد. این یک نمایش استاندارد براي سیگنال هاي باند پایه با پهناي باند 

را بدون توجه به فرکانس حامل می دهد. توان سیگنال u(t) چون آن اجازه ي نمایش  سیگنال ازطریق باشد، 

�P برابر  S(t) ارسال شده ي  =
��

�
  می باشد. سیگنال دریافت شده نیز شکل مشابهی خواهد داشت:   

r(t)=Re{�(�)�������} (1-2) 

از طریق آن منتشرمی شود، می باشد.  S(t)وابسته به کانالی که  (�)υکه سیگنال مختلط و باند پایه ي 

(�)� ازطریق یک کانال تغییر ناپذیر با زمان ارسال شود درنتیجه: S(t) مخصوصأ اگر = �(�) ∗ �(�)  ،

معادل پایین گذر پاسخ ضربه ي کانال براي کانال مورد نظرمی باشد. کانال هاي تغییرپذیربازمان   (�)�که 



7 
 

�f 1داپلربررسی خواهد شد. سیگنال دریافت شده ممکن است که یک شیفت  2در فصل  =
� ��� �

�
همراه   

سرعت دریافت کننده به سمت   �زاویه ي ورود سیگنال دریافتی نسبت به جهت حرکت،  θداشته باشد که 

λارسال کننده درجهت حرکت و  =
�

��
×c=3طول موج سیگنال می باشد.(   10� �

سرعت نورمی  ⁄�

نشان داده شده است. شیفت داپلر از این حقیقت که  1-2باشد). هندسه ي مربوط به شیفت داپلر در شکل 

باعث یک تغییر جزئی در فاصله اي می شود  �∆حرکت فرستنده و گیرنده در یک بازه ي زمانی کوتاه 

∆� = �∆� cos . تغییر فاز به واسطه ي این که سیگنال ارسال شده باید به سمت گیرنده حرکت کند  �

φ∆تفاوت طول مسیر برابر   =
����� ��� �

�
می باشد. پس فرکانس داپلر از رابطه ي بین فرکانس و فاز   

  سیگنال بدست می آید :

f� =
�

��

��

∆�
=

� ��� �

�
     (1-3) 

−اگر گیرنده به سمت فرستنده حرکت می کند یعنی : 
�

�
≤ θ ≤

�

�
در نتیجه فرکانس داپلر مثبت است   

درغیر این صورت منفی است.  ما عبارت داپلر را در فضاي آزاد و مدل هاي مسیریاب این فصل نادیده خواهیم 

75گرفت چون براي سرعت ها (
��

��
) وسایل نقلیه ي نوعی، درآن G��1) و فرکانس هاي (درحدود

وارد  2فیدینگبراي مدل هاي آماري  2داپلر را در فصل  . هرچند،  ما اثرهاي[2]می باشد  100Hzحدود

  خواهیم کرد.

  

  : هندسه ي وابسته به شیفت داپلر 1-2شکل 

                                                             
1 Doppler 
2 Fading 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

AWGN :   Additive White Gaussian Noise 

BPSK :      Binary PSK 

CDF :        Commutative Density Function 

DPSK :      Differential PSK 

EGC :        Equal Gain Combining 

IID :           Independent and Identity Distribution 

ISI : Inter Symbol Interference 

MRC :       Maximal Ratio Combining 

PSD :        Power Spectrum Density 

PSK :        Phase Shift Keying 

SC :          Selective Combining 

SNR :       Signal to Noise Ratio 

SS :          Spread Spectrum 

SSC :        Switch and Stay Combining 

WSS :      Wide Sense Stationary  

 


	دانشکده ی مهندسی
	پایان نامه کارشناسی
	عنوان : بررسی فیدینگ و روش مقابله با آن
	استاد راهنما : دکتر محمد مصطفوی
	نگارش : مصطفی قلی زاده
	تیر ماه 1394
	فهرست مطالب :
	فصل اول : افت مسیر و اثرات سایه
	افت مسیر و اثرات سایه�
	1-1 انتشارموج رادیویی
	2-1 مدل های ارسال  و دریافت سیگنال
	3-1 افت مسیرفضای آزاد
	4-1 مسیر یابی
	1-4-1  مدل دومسیری
	2-4-1 مدل ده مسیری

	5-1 مدل ساده شده افت مسیر
	6-1 اثرات سایه (محوشدگی سایه)
	7-1 ترکیب افت مسیروسایه
	8-1 احتمال  قطع�  در افت مسیر وسایه

	فصل دوم : مدل های آماری کانال چند مسیری
	مدل های آماری کانال چند مسیری
	2-1پاسخ ضربه کانال متغیر با زمان
	2-2 مدل های محو شوندگی باند باریک
	1-2-2 خود همبستگی� ، همبستگی متقابل� و چگالی طیف توان :
	2-2-2 توزیع های پوش و توان
	2-2-3نرخ عبور از سطح� و متوسط دوره ی فید�
	4-2-2 کانال های مارکو با حالت متناهی

	2-3 مدل های فیدنیگ پهن باند
	1-3-2 پروفایل تأخیر توان
	2-3-2 پهنای باند همدوسی
	3-3-2 طیف توان داپلر و زمان همدوسی کانال
	4-3-2 تبدیل هایی برای توابع خود همبستگی و پراکندگی

	4-2 مدل زمان گسسته�

	فصل سوم : دایورسیتی یا چند گانگی
	دایورسیتی یا چند گانگی
	1-3 تحقق مسیرهای مستقل فیدینگ
	2-3 دایورسیتی گیرنده
	1-2-3 مدل سیستم
	2-2-3 روش ترکیب انتخابی�
	3-2-3 روش ترکیب آستانه �
	4-2-3 روش ترکیب حداکثر نسبت�
	5-2-3 روش ترکیب بهره ی یکسان�


	مراجع
	[66] IEEE Journal Select. Areas Commun. Special Issue on Ultra-Wideband radio in multiaccess wireless communications, Dec. 2002.
	اختصارات



