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 :پیش گفتار

گزارش ابتدا به بررسی و مقایسه مخابرات آنالوگ و دیجیتال می پردازیم، ویژگی های کانال در این 

طور مختصر شرح می دهیم. سپس در فصل دوم خطا را تعریف و انواع  را به HFمخابراتی و چند مسیری 

 آن را در ارسال داده بیان می کنیم.

امل تشریح می کنیم و انواع خطای در فصل سوم خطای تک بیت و خطای پشت سرهم )برست( را ک

 برست و تعریف ریاضی آن را یادداشت می کنیم.

را شرح داده و  CRCدر فصل چهارم نحوه ی شناسایی خطای برست به وسیله کدهای چندجمله ای 

 مثالی را برای آن مطرح خواهیم کرد.

اربرد در آن و سپس در آخرین فصل به بررسی روش های کدینگ کانال و انواع کدهای مفید و پر ک

 .خواهیم پرداخت Reed – Solomonکد کردن داده توسط کدهای کانولوشنال و آننحوه ی 

  



 

 ث
 

 

 

 مقدمه:

، بر اثر تغییرات الیه ی یونسفر، دچار فیدینگ HFسیگنال های ارسالی از طریق کانال های چند مسیری 

مختلفی در فاز و دامنه و با تاخیرهای مختلف، رایلی شده و از مسیرهای متفاوت و هر کدام با اعوجاج های 

دریافت می شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که سیگنال عبوری از این کانال، دچار خطا می شود. 

بخصوص این که در چنین کانال هایی خطا معموال به شکل پشت سر هم )برست( بوده که برای رفع این 

"کدینگ کانال" استفاده می شود. "کدینگ کانال" عبارت  مشکل و کنترل خطا )تشخیص وتصحیح آن( از

است از افزودن یک بخش اضافی به هریک از قالب های پیام ورودی و تبدیل آن به یک قالب جدید، به 

 منظور کنترل خطا و نیز صرفه جویی در میزان توان ارسالی.

دو نوع کلی از کدها، به نام های با توجه به تحقیقات انجام شده ی این حقیر در زمینه ی کنترل خطا، 

کدهای قالبی و کانولوشنال معرفی شده اند. برای جبران خطاهای برست در این کانال ها، دو راه وجود 

 دارد. 

  (Reed – Solomonاستفاده از کدهای تصحیح خطای سیمبلی )مثل کدهای  راه اول

 استفاده از کدهای تصحیح خطای تصادفی به همراه اینترلیوینگ. راه دوم

از دو روش باال روش اول به صورت جامع تر مورد بحث قرار گرفته و راه دوم به صورت مختصر شرح 

داده شده است.
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 "هوالمحبوب"

 

 مزایای مخابرات دیجیتال 1-1

انتقال اطالعات از طریق کانال ها مخابراتی مبحثی است که امروزه یکی از ارکان اصلی مخابرات به ویژه 

چرا که سیستم های دیجیتال نسبت به سیستم های آنالوگ مزایای  مخابرات دیجیتال را تشکیل می دهد.

ی دارد. گذشته از این که می توان سیستم آنالوگ را با تعداد نسبتا کمی عنصر ساخت، ولی سیستم بیشتر

آنالوگ ساده را می توان با یک مقاومت  (LPF)  دیجیتال سخت افزار بسیار بیشتری می خواهد. مثال یک

پردازشگر دیجیتال  ،(ADC)ولی فیلتر دیجیتال مشابه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال  و یک خازن ساخت.

(DSP) یک مبدل دیجیتال به آنالوگ ،(DAC)  و یکLPF  می خواهد. با این وجود، به رغم افزایش

 پیچیدگی سخت افزاری مزایای زیادی هم چون:

 های کلیدی سیستم درسیستم های دیجیتال ذاتا متغیر با زمان هستند. پارامتر.    پایداری .1

ازسازی کنند. به این ترتیب دقت بتغییر برنامه ریزی تغییر می ا با الگوریتم ها نهفته است و تنه

ها در صورت فرسودگی عناصر، تغییر ود. در سیستم های آنالوگ پارامترسیگنال بیشتر می ش

 دمای محیط و دیگر عوامل محیطی تغییر می کند.

حتی پس از نصب سیستم دیجیتال نیز می توان آن را با انعطاف بسیار تغییر     .انعطاف پذیری .9

دهی  همان .1 :داد. به این ترتیب می توان الگوریتم های پردازش سیگنال مختلفی به کار برد تا

برای  .3 یات تشخیص و تصحیح خطا انجام داد.. برای دقت داده ها عمل2سیگنال بهتر شود. 

. 5 وریتم های فشرده سازی به کار برد.. برای حذف حشویات الگ4 نگاری کرد.امنیت مخابره رمز

ین هم چن سیگنال های متفاوتی هم چون صدا، تصویر، ویدیو، متن و غیره را مالتی پلکس کرد.

 می توان یک الگوریتم را به سادگی و از راه دور تغییر داد.

ال از طریق کانال توسط اعوجاج و نویز پیام آنالوگ در انتق   .قابلیت اطمینان در بازسازی .3

استفاده کرد،  )تکرار کننده(خراب می شود. گرچه می توان برای تقویت سیگنال از تقویت کننده 

ولی نویز هم به همراه سیگنال تقویت می شود و امکان افزایش اعوجاج وجود دارد بنابراین اعوجاج 

 دیده است.روی هم انبار می شود. گرفتن کپی مثالی از این پ
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ولی باید یادآور شد که بسیاری از سیستم های می توان با استفاده از سخت افزارهای دیجیتال و مبدل 

مناسب پیاده کرد، و به این ترتیب بسیاری از مزایای سیستم های دیجیتال را به  DACو  ADCهای 

 سیسنم های آنالوگ انتقال داد.

 

 مخابرات دیجیتال : 2-1

یکی از مهم روش های انتقال اطالعات، مخابرات دیجیتال است. امروزه مزایای ارسال دیجیتال به قدری 

زیاد است که حتی در بسیاری از موارد سیگنال های آنالوگ را نیز به دیجیتال تبدیل کرده و ارسال می 

کمتر نسبت به نویز و دقت بیشتر و حساسیت  نالوگ را در باال برشمردیم.آکنند. مزایای دیجیتال به 

 دیگری بر رشد مخابرات دیجیتال است.ل سادگی نسبی طراحی و ساخت یک سیستم دیجیتالی، دلی

هم چنین رشد و توسعه مدارات مجتمع و به خصوص پردازشگر های سیگنال دیجیتال و سرعت باالی 

کم، بسیاری از ایده های  پردازش این مدارات و به عالوه توسعه حافظه های با حجم باال و زمان دسترسی

 پردازش سیگنال دیجیتال را جامه عمل پوشانده است.

 انتقال داده از کانال مخابراتی : 3-1

 هر کانال انتقالی دارای مشخصه های خاص خود از نظر تابع انتقال و نوع و قدرت نویز و اعوجاج و... است.

برای هر انتقال داده از هر کانال خاص باید مشخصات سیگنال با مشخصات کانال تطبیق شود، عالوه بر 

این شناخت خصوصیات آماری خطا در هر کانالی به تعیین شیوه های بهینه مقابله با آن و انتظاراتی که 

اسایی طا و نحوه ی شنمی توانیم از کانال داشته باشیم کمک بسزایی می کتد.در این گزارش به بررسی خ

 می پردازیم HFو روشهای تصحیح سیگنال ارسالی در کانال 

 

 : HFویژگی کانال  4-1

می نامیم. ویژگی خاص این باند این است که الیه    HFمگا هرتز را باند  33تا  3محدوده فرکانسی 

ننده عمل ک سیونسفر جو زمین، تحت شرایط خاصی می تواند برای سیگنال های این باند به صورت منعک

گرداند. چنین خصوصیتی امکان ارتباط بین روج از جو زمین، به طرف زمین بازکند و سیگنال را قبل از خ

ها، ممکن می سازد. به  –بدون نیاز به ادوات جانبی و با تکرار کننده هر دو نقطه روی سطح زمین را 

  همین منظور به طور وسیع در مخابرات راه دور، کشتی رانی، ارتباط هواپیماها و کاربردهای نظامی مورد 
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 ین کها گفتیم که انتشار سیگنال ناشی از انعکاس یونسفر است ولی با توجه به می گیرد. استفاده قرار

نسفر از الیه های مختلفی تشکیل شده است ، این انعکاس ها در چند مسیر انجام می شود و انتشار یو

HF  .غیر قابل پیش بینی است 

عالوه بر موارد فوق فیدینگ یا محو شدگی ) به تغییرات میزان تضعیف یک سیگنال مخابراتی در هنگام 

ود می شعبور از یک محیط مشخص گفته می شود که با زمان، مکان و فرکانس تغییر می کند و باعث 

ه ی از مطالع است. ( و نیز اثر داپلر نیز از مشخصه های این کانال.ف فاز شودسیگنال دچار تاخیر و اختال

دانشمندان بر روی یونسفر چنین استنباط شده است که نوع فیدینگ از توزیع رایلی پیروی می کند و 

اختمان س که فیدینگ رایلی به معنای تضعیف ناشی از انعکاس می باشد. فیدینگ رایلی گفته می شود.

 ها و موانع مصنوعی سبب این فیدینگ می شوند.

 

 

 

از این کانال، عالوه بر آلوده شدن به فیدینگ، نویز نیز بر آن اثر کرده و در گیرنده نیز،  سیگنال عبوری

 های متفاوت، دریافتختلفی در فاز و دامنه و با تاخیرسیگنال ها از چندین مسیر و هر کدام با اعوجاج ها م

 می شود.

 ار خطا می شود. یعنی رشتهدچدر چنین شرایطی طبیعی است که سیگنال ارسالی با گذر از این کانال، 

های  مخصوصا در کانال ی آشکار شده در گیرنده نسبت به رشته بیت ارسالی دارای خطا می باشد.بیت ها

ن بیت می باشد و چندی برستمعموال خطا از نوع  به خاطر پدیده ی فیدینگ، HFچند مسیری مثل 

خطا و تشخیص و تصحیح آن، از تکنیکی به همین منظور به جهت کنترل  پشت سر هم به خطا می روند.

 به نام کدینگ کانال استفاده می شود.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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