
٢ 
 

  
  دانشکده مهندسی

 گروه برق 

  نامه کارشناسیپایان

  

  مخابرات :گرایش

 

  مدوالسیون هاي وفقی: عنوان 

  

  جناب آقاي مهندس مصطفوي :استاد راهنما

  وحید وفایی :نگارش

  

  92مرداد



٣ 
 

  فهرست مطالب
  صفحه                                                                  عنوان                                                                           

  7..............................     .............................................................................................................................مقدمه       

  9..................................................................................................................      سیستم انتقال وفقی : 1فصل     

  13......................     ....................................................................................تکنیک هاي مدوالسیون :  2فصل     

  14..............     ......................................................................................متغیر -تکنیک هاي سرعت 2.1              

  16...................................................................................................       متغیر  -تکنیک هاي توان 2.2           

  17..........       ................................................................................................ احتمال خطاي متغیر 2.3           

  18...............................................................................................        متغیر-تکنیک هاي کدینگ 2.4           

  19..............................      ...............................................................................تکنیک هاي هایبرید  2.5           

  MQAM       ....................................................................................20متغیر -متغیر  توان -نرخ:  3فصل     

  21......................................................      ................................................. کران هاي احتمال خطا  3.1          

  23............................................      .............................................ساختارهاي نرخ و توان تطبیقی   3.2         

  27..............................................................................................       ........کانال وارون با نرخ ثابت  3.3         

  29.......................       .....................................................................................گسسته -تطبیق نرخ  3.4         

  37...................................................................................................        میانگین مدت منطقه محو 3.5        

  40......................................................................         دقت در برابر احتمال خطاي بیت تقریبی 3.6        

     41.................................................................................................        خطا و تاخیر تخمین کانال 3.7        



۴ 
 

  صفحه                                                                                                                        عنوان                       

  46.     ........................................................................................  مدوالسیون کد شده ي تطبیقی  3.8           

  50...........................................................................................   سطحی کلی  Mمدوالسیون هاي :  4فصل       

  51.................................................................................................................     پیوسته-تطبیق نرخ 4.1             

  58.........     ...................................................................................................... گسسته-تطبیق نرخ 4.2             

             4.3  BER  60..........     ...........................................................................................متوسط مورد نظر  

  66............................     .............. آهسته و سریع ترکیبی شدن محو در تطبیقی هاي تکنیک:  5فصل       

  70..........................................................................      .................................................................نتیجه گیري        

  71.............................................................................................................      .........................................مراجع        

             

  

  

  

  

  

  

  

  



۵ 
 

  

  چکیده ي مطالب

هاي موجود در طبیعت متغیر با زمان هستند یعنی شرایط آن ها دائما در حال تغییر است  بسیاري از کانال
به این معنی که در لحظه اي ممکن است سیگنال در کانال دچار محوشدگی یا تغییر شود و در لحظه اي 

ه این به دیگر این اتفاق رخ ندهد هر چند امکان دارد مقادیر محو شدگی یا تغییر سیگنال متفاوت باشد ک
نوع کانال بستگی دارد؛ لذا براي افزایش بازده طیفی در کانال هاي متغیر با زمان باید از مدوالسیون هاي 
وفقی بهره برد؛ زیرا این نوع مدوالسیون ها با تخمین کانال در گیرنده و فیدبک آن به فرستنده، به فرستنده 

را با مشخصات کانال تطبیق دهد، که ... وان، کدینگ و این امکان را می دهند تا ساختار خود از جمله نرخ، ت
ذکر این نکته نیز الزم است . این عمل باعث می شود که بتوان از کانال در شرایط کم بازده هم استفاده نمود

که همیشه نمی توان از مدوالسیون وفقی استفاده کرد زیرا این مدوالسیون داراي محدودیت هایی نیز است 
ه همیشه باید یک مسیر فیدبک بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد؛ به عالوه، کانال از جمله این ک

نباید سریع تر از سرعت تخمین و فیدبک به فرستنده، تغییر کند که در غیر این صورت مدوالسیون وفقی 
  .کارایی نخواهد داشت

فرض هاي اولیه، . قرار داده است سیستم انتقال وفقی را به طور کلی مورد بررسی این پایان نامه 1فصل 
. تعریف متغیرها، بررسی شرایط کانال، هم چنین توضیح مختصري در مورد مدل سیستم داده شده است

سطحی که ما در این پایان نامه به دنبال بهینه سازي  Mعالوه بر این ها، رابطه ي بازده طیفی مدوالسیون 
  .ن هاي غیر وفقی هستیم نیز مورد بررسی قرار گرفته است آن در مدوالسیون هاي وفقی نسبت به مدوالسیو

تکنیک هایی مانند . به طور اجمالی بحث شده است 2در مورد انواع تکنیک هاي مدوالسیون وفقی در فصل 
متغیر که در اصل -متغیر که در آن نرخ داده متناسب با بهره ي کانال تغییر می کند یا تکنیک توان-سرعت

از دیگر . در اثر محوشدگی استفاده می شود موضوع بحث این فصل است SNRبران به تنهایی براي ج
متغیر و تکنیک -تکنیک هاي بحث شده در این فصل می توان به احتمال خطاي متغیر، تکنیک هاي کدینگ

  . هاي هایبرید اشاره کرد

مورد بحث قرار گرفته است و در آن حالت خاصی از مدوالسیون  MQAMمتغیر -متغیر توان-نرخ 3در فصل 
به همین منظور . وفقی که در آن نرخ و توان تغییر می کند تا بازده طیفی ماکزیمم شود تشریح شده است
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در بخش بعد ساختارهاي نرخ و توان تطبیقی با توجه به . ابتدا کران هاي احتمال خطا یادآوري شده است
ل خطا مورد بررسی واقع شده است و پس از آن کانال وارون با نرخ ثابت براي ثابت نگه کران هاي احتما

گسسته مورد واکاوي قرار گرفته است -سپس تطبیق نرخ. دریافتی مورد بحث قرار گرفته است SNRداشتن 
فصل  در بخش پنجم این. که در این بخش بازده طیفی براي کانال وارون محاسبه و بیشینه سازي شده است

در . معین در داخل ناحیه ي محوشدگی باقی می ماند مورد بررسی قرار گرفته است SNRمدت زمانی که 
در بخش بعد یکی از فرض هاي ساده . بخش ششم نیز احتمال خطاي بیت به طور دقیق تر بحث شده است

نتیجه بر روي  کننده حذف شده است و فرض شده است که تخمین کانال داراي خطا و تاخیر می باشد تا
در آخرین بخش این فصل مدوالسیون کد شده ي تطبیقی موضوع بحث . احتمال خطاي بیت مشاهده شود

 . قرار می گیرد که ایده ي اساسی آن بهره برداري از تفکیک پذیري طراحی کد و منظومه است

خ و توان متغیر سطحی در حالت کلی پرداخته است و تکنیک هاي نر Mبه بررسی مدوالسیون هاي  4فصل 
سطحی نیز اعمال می  Mتشریح شده است به سایر مدوالسیون هاي  MQAMکه در فصل قبل از آن براي 

گسسته مورد -تطبیق نرخ 2پیوسته بررسی شده است و در بخش -این فصل تطبیق نرخ 1در بخش . شود
در . ررسی و حل شده استدر این بخش معادله ي الگرانژ براي یافتن مقدار قطع ب. بحث قرار گرفته است

متوسط مورد نظر هدف بحث است که بازده با استفاده از  BERکه آخرین بخش این فصل است  3بخش 
BER متوسط مورد نظر و استفاده از کران هاي ناحیه ي زیر بهینه محاسبه می شود.  

در . سته استکه فصل آخر نیز می باشد تکنیک هاي تطبیق در محوشدگی سریع و آه 5موضوع بحث فصل 
این فصل فرض می شود که محوشدگی سریع قابل تطبیق نیست و نرخ و توان فقط به محوشدگی آهسته 

  .تطبیق می شود که این خود بر روي بازده طیفی متوسط متناظر تاثیرگذار است
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  مقدمه

. با زمان دارا می باشدرا در کانال هاي متغیر موثر و قوي طیفی  وفقی توانایی انتقالو کدینگ مدوالسیون 
که ساختار فرستنده بتواند  تخمین کانال در گیرنده و فیدبک این تخمین به فرستنده است، ،فرض اساسی

روش هاي مدوالسیون و کدینگ که با شرایط محو شدگی وفق داده  .خود را با مشخصات کانال تطبیق دهد
به عملکرد قابل قبول خود زمانی که کیفیت کانال  نشده اند نیاز به یک حاشیه لینک ثابت دارند تا بتوانند

 از آن .لذا این سیستم براي کانال با شرایط بسیار بد به طور موثر طراحی شده است .ضعیف است ادامه دهند
طراحی براي بدترین شرایط  دسی بل کاهش دهد، 30توان سیگنال را تا  می تواند ریلیکه محوشدگی جایی 

 تطبیق با محو .این شود که بتوان از کانال در شرایط کم بازده هم استفاده نمود بهکانال می تواند منجر 
یا احتمال  ،توان انتقالی الزم را کاهش دهد شدگی کانال می تواند به طور میانگین راندمان کار را باال ببرد،

بیشتر  یا توان کم تر خطاي متوسط بیت را با استفاده ي مفید از شرایط مطلوب کانال براي ارسال داده هاي 
تکنیک هاي عملی تر  می خواهیم ما .و با کاهش نرخ داده و یا افزایش توان در کانال ضعیف تر ،کاهش دهد

براي مدوالسیون هاي وفقی و کدینگ را ارائه کنیم که در صورت ثابت باقی ماندن احتمال خطاي بیت 
همان فرض اساسی می تواند به کانال  .می شودطیفی متوسط  بازدهیا آنی  منجر به افزایش  معینمتوسط 

و  CDMAیا  OFDM،کانال هاي داراي محوشدگی  برابر با فرکانسانتخاب  اعمال شود، MIMOهاي 
  .سیستم هاي سلولی

عالقه به این . [2	;1] مورد بررسی قرار گرفت 70یا  60وفقی براي اولین بار در اواخر دهه ) مخابره( انتقال
کانال  عدم وجود روش هاي خوب براي تخمین نکشید شاید به علت محدودیت سخت افزار،روش خیلی طول 

به هر میزان که . و یا سیستم هاي متمرکز بر روي لینک هاي رادیویی نقطه به نقطه بدون فیدبک انتقالی
ی در تکنولوژي پیشرفت کرد محدودیت این موضوع کم تر شد، در نتیجه عالقه به روش هاي مدوالسیون وفق

لذا بسیاري از سیستم هاي بی . [12	;11	;10	;9	;8	;7	;6	;5	;4	;3] احیا شد 3G سیستم هاي بی سیم
از روش هاي انتقال وفقی  هاي بی سیم،	LANمانند  CDMAو سیستم هاي سلولی  	GSM	سیم، شامل

  .[16	;15	;14	;13]استفاده می کنند 

   .چه مواقعی باید از مدوالسیون وفقی استفاده شود چندین محدودیت عملی وجود دارد که تعیین می کند
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، که براي برخی سیستم ها در عمل بین فرستنده و گیرنده نیاز دارد مدوالسیون وفقی یک مسیر فیدبک
، ین و فیدبک به فرستنده تغییر کندسریع تر از سرعت تخم، اگر کانال عالوه بر این. پذیر نمی باشدامکان 

تلف از بسیاري از کانال هاي بی سیم در مقیاس هاي زمانی مخ. ام خواهند شدش هاي وفقی ضعیف انجرو
بسیار سریع تغییر کند، و ، که می تواند محوشدگی چند مسیره: خود تغییرات نشان می دهند؛ براي مثال

 اغلب فقط تغییرات کند می تواند دنبال و وفق داده شود که در این. سایه اي، که به آرامی تغییر می کند
محدودیت سخت افزار  .صورت کاهش محو شدگی تخت به منظور پرداختن به اثرات چند مسیره نیاز است

، و این ممکن بیت و یا توان خود را تغییر دهد است که تعیین می کند چه مواقعی فرستنده می تواند نرخ
ن وفقی معموال نرخ ، مدوالسیوو باالخره. با مدوالسیون وفقی را محدود کند میسراست بهره ي عملکرد 

ما مشاهده خواهیم کرد که بازده طیفی متوسط . انتقال دیتا را متناسب با شرایط کانال تغییر می دهد
انال هاي ضعیف و با تنظیم نرخ بیت کم یا صفر در شرایط کن وفقی تحت یک توان متوسط محدود مدوالسیو

که تاخیر ) مانند صدا یا تصویر(، کیفیت برنامه هاي کاربردي نرخ ثابت اما، با این روش. افزایش خواهد یافت
. مالحظه اي در معرض خطر قرار گیرددر آن ها داراي محدودیت هاي سختی است ممکن است به طور قابل 

احتمال قطع براي نرخ  بهینه شود تا ، مدوالسیون وفقی در برنامه هاي داراي محدودیت تاخیر بایدبنابراین
  . [17] ه ثابت به حداقل برسدداد
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  1فصل 

  »سیستم انتقال وفقی « 
  

  

  

  

  

  

  



١٠ 
 

  

دوالسیون را خطی در ما م. کرد که مرتبط با انتقال وفقی استما سیستمی را تشریح خواهیم  فصلدر این 
ما هم چنین فرض می . صورت می گیرد، که در آن تطبیق در چند نرخ سمبل نظر می گیریم

لذا پهناي باند . استفاده می کندکنیم مدوالسیون از پالس هاي دیتاي نایکوئیست ایده آل 
ما کانال با محو شدگی تخت را با کانال زمان گسسته مدل می کنیم که . استسیگنال 

متغیر با زمان ي کانال ثابت است و داراي بهره . استکانال مطابق با یک سمبل زمان  استفاده ازهر

، با چگالی داده شده و نویز گوسی سفید جمع شونده  p(g)که وابسته به توزیع  ارگودیک 
پهناي باند ، را مشخص می کند ارسالیط سیگنال توان متوس	.است  N0/2طیفی توان 

لحظه اي  نسبت توان سیگنال به توان نویز دریافتی به صورت. بهره متوسط کانال است، وسیگنال دریافتی

)SNR  ( و مقدار آن  و    :برابر است با ) امید ریاضی (

  i مستقل ازثابت است ، توزیع چون .  :در تمام زمان ها برابر است با 
  . مشخص می کنیم p(γ)با ، و ما این توزیع را است

مطابق با آن را تخمین می زنیم و سپس  i دریافتی در زمان SNRدر انتقال وفقی ما بهره ي توان و 
هستند پارامترهایی که در تطبیق بیشتر معمول . السیون و کدینگ را تطبیق می دهیمپارامترهاي مدو

  M براي مدوالسیون .) C[i](و پارامترهاي کدینگ  )P [i](، توان انتقالی )  R[i](نرخ داده : عبارتند از
   : نرخ داده برابر است با  سطحی

  
  : برابر است با  سطحی Mطیفی مدوالسیون  بازده

  

، که براساس تخمین :   را با رابطه مقابل مشخص می کنیم 	SNRما تخمین 
ما این توان . تطبیق داده شود متناسب با  ارسالیفرض کنید توان . است)  ( بهره ي توان
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 i، و توان دریافتی در زمان نشان می دهیم با   iرا در زمان  ارسالیتطبیقی 

   به طور مشابه ما می توانیم نرخ داده ي مدوالسیون.  : برابر است با 

 را متناسب با تخمین ) (و یا پارامترهاي کدینگ )   (
را حذف خواهیم کرد و این گونه به کار خواهیم  iمرجع زمانی وقتی که متن واضح باشد ما . تطبیق دهیم

  .  و   ،  ،  :  برد

از بهره ي توان   ما فرض می کنیم که یک تخمین . نشان داده شده است 1.1تم در شکل مدل سیس

بعد و این تخمین مشابه قابل دسترسی براي گیرنده است  بعد از تاخیر زمانی  iدر زمان )  ( کانال

براي فرستنده هم قابل )  ( سپس جمع با تاخیر مسیر فیدبک  از یک برآورد و
این اطالعات کانال در فرستنده به آن اجازه می دهد که ساختار خود را در دسترس بودن . دسترسی است

استراتژي تطبیق ممکن است محاسبه ي تخمین خطا و تاخیر در . ناسب با تغییرات کانال تطبیق دهدمت

این موضوع با جزئیات . به عنوان بهره ي واقعی باشد مورد بحث در یا  
  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت 3.7 بیشتر در بخش

   مدل سیستم1.1 شکل
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، که اگر در مسیر فیدبک از تصحیح خطاي فیدبک هیچ خطایی را وارد نمی کندما فرض می کنیم که مسیر 
رسال گردند قوي و آشکارساز کد استفاده شود و اگر بسته هاي مرتبط با خطاهاي آشکارسازي شده دوباره ا

  .این یک فرض منطقی است

تغییر کانال است که مشخص می کند چه زمانی فرستنده باید پارامترهاي ارسالش را تطبیق ) سرعت(نرخ 
زمانی که بهره ي کانال متشکل از . را تحت تاثیر قرار می دهد تخمین خطاي ، و این هم چنین دهد

 ، ارسال تطبیقی می تواند به هر دو تطبیق شود اگر است آهستهو  سریعهر دو مولفه ي محوشدگی 
در حالت خاص اگر . تطبیق شود آهستهند فقط به محوشدگی ، یا می توابه اندازه ي کافی آرام تغییر کند

در سرعت هاي کم سایه اساسا ثابت است و محو  که ،ا سایه و محوشدگی چند مسیره باشدب برابر 
تخمین زده شود و به همراه تخمین خطا و  کهصورت می گیرد  آهستهافی شدگی چند مسیره به اندازه ي ک

در سرعت هاي باال سیستم . ل مالحظه اي در عملکرد پیش نیایدتاخیر به فرستنده فیدبک شود تا افت قاب
. تخمین بزند و  فیدبک نماید نمی تواند به مدت طوالنی به طور موثر براي تطبیق در محوشدگی چند مسیره

، انتقال تطبیقی فقط براي تغییرات سایه اي به نتیجه می رسد و خطاي احتمالی مدوالسیون صورتدر این 
تکنیک هاي تطبیق براي ترکیب محوشدگی سریع  .محوشدگی سریع متوسط گیري می شود براساس توزیع

  . بحث خواهد شد 5 فصلدر آهسته و 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

در کانال هاي متغیر با زمان براي انتقال طیفی موثر و کارآمد باید از مدوالسیون هاي وفقی بهره برد تا زمانی 
که سیگنال بر اثر شرایط کانال دچار تضعیف یا محوشدگی می شود بازده طیفی پایین نیاید و سیستم بتواند 

شدگی کانال می تواند راندمان کار را به طور  تطبیق با محو. روند عادي خود را در ارسال داده ها دنبال کند
  . چشم گیري افزایش دهد

براي هر نوع مدوالسیون وفقی، فرض اساسی یکسان است و آن این است که  توان ارسالی و اندازه ي منظومه 
با شرایط کانال تطبیق داده می شوند تا احتمال خطاي بیت آنی معین را براي هر سمبل هنگامی که نرخ 

که تکنیک عملی مورد استفاده در ي متوسط افزایش می یابد ثابت باقی نگه دارند این بدین معناست  داده
متوسط معین منجر به در صورت ثابت باقی ماندن احتمال خطاي بیت  مدوالسیون هاي وفقی این است که
  . افزایش بازده طیفی متوسط می شود

در طرح ارسالی . ته به وضوح مشاهده می شودگسس-با تطبیق نرخ MQAMاین موضوع در مدوالسیون 
MQAM و این  شودمتغیر در هر نمونه زمان یک سمبل از مجموعه ي منظومه ارسال می -متغیر توان-نرخ

تعیین می شود کدام منظومه  SNRاست؛ بسته به مقدار  SNRانتخاب منظومه وابسته به سطح محو شدگی 
هم چنین نرخی که در آن فرستنده باید منظومه . مقدار باید باشد باید ارسال شود و توان ارسالی مربوطه چه
با جداسازي محدوده ي  SNRاندازه ي منظومه ي مربوط به هر . و توان خود را تغییر دهد به دست می آید

الزم را تعیین  SNRا که این میزان محو شدگی است که مقدار نسطح محو کانال تعیین می شود؛ به این مع
که تعداد نقاط داخل یک منظومه ي سیگنال را مشخص می کند نرخ و در  Mافزایش پارامتر  با .می کند

نتیجه بازده طیفی افزایش می یابد ولی این افزایش، باعث افزایش احتمال خطاي بیت نیز می شود که امري 
مقدار را به گونه  داد؛ در نتیجه باید اینرا به صورت نامحدود افزایش  Mنامطلوب است لذا نمی توان مقدار 

اي انتخاب کرد که تعادلی میان بازده طیفی و احتمال خطاي بیت حاصل شود، به همین منظور باید از 
  .مدوالسیون هاي وفقی بهینه سازي شده با توجه به شرایط کانال استفاده کرد
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