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 فصل اول: مقدمه

  UWBمعرفی سیستم های  -1-1

ی پیشگام، ارائه شده توسط رابرت اسکولتز و دیگران ییک فن آوری رادیو UWBباند فوق وسیع معروف به 

آوری از بخش وسیعی  این فن کوتاه استفاده شود.های دتواند در یک سطح انرژی پایین برای بر است که می

دارای کاربردهای سنتی در تصویر برداری راداری مانند مخابرات  UWBکند.  ی استفاده میاز طیف رادیوی

 یک تکنولوژی برای انتقال و گسترش دیتا در پهنای باندی بیش از UWB .می باشد 1طیف گسترده

MHZ055 این طیف فرکانسی را با دیگر کاربران به  اید قادر باشدشرایط مناسب ب باشد که تحت می

ی ارائه دهد تا بتواند استفاده بهینه ای از باند رادیوی بر آن است که FCC کمسیون اشتراک بگذارد.

سیم برای شبکه خانگی با نرخ دیتای باال فراهم آورد و هچنین بتواند کاربردهای با بردهای  ارتباطات بی

 رادارها و سیستم های تصویری را تحت پوشش قرار دهد. پایین تر ویا  باالتر و

ی مرسوم در این است که سیستم های مرسوم دیتا را به وسیله قال های رادیویبا انت UWBتفاوت اساسی 

ات را به اطالع UWBدر حالی که  ،تغییر سطح توان، فرکانس و یا فاز یک موج سینوسی انتقال می دهند

 دهد. این پالس ی در فواصل زمانی مشخص و اشغال پهنای باند وسیعی انتقال میلس رادیویوسیله تولید پا

برای گستره  cm 32کمتر از و MHZ 055برای گستره پالسی  cm 05باشند )کمتر از ها بسیار کوتاه می

های  های سیگنالی روی سیگنال اصلی نمی افتد و حالت بنابراین اغلب بازتاب (.MHZ 2/1پالسی 

 محوشدگی سیگنال های باند باریک در آن وجود ندارد.

نوع ارسال  ی، ظرفیت کانال برای یک پهنای باند داده شده وهای سنجش یک سیستم رادیوی یکی از مقیاس

قضیه  باشد. بنا به ها در ثانیه می باشد. ظرفیت کانال از نظر تئوری حداکثر تعداد ممکن از بیت سیگنال می

)با فرض اینکه نویز  متناسب است با پهنای باند کانال و لگاریتم سیگنال به نویزیت کانال شانون هارتلی، ظرف

شود. با توجه به  سفید گوسی باشد(. بنابراین ظرفیت کانال به صورت خطی با افزایش پهنای باند زیاد می

 SNRبا به صورت ذاتی، ظرفیت کانال به خودی خود ) UWBبزرگ بودن پهنای باند در سیستم های 

 مناسب( بزرگ خواهد بود. 

(1-1)  
 که در آن:

:C حداکثر ظرفیت کانال(Bits/sec) 

:B پهنای باند کانال(HZ) 

                                                             
1 . Spread Spectrum 
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:S توان سیگنال(Watt) 

 :Nتوان نویز(Watt) 

زیرا اگر در یک  .باشد تفکیک فرکانس یک مسئله ضروری می بنابراین ،ی یک منبع محدود استطیف رادیوی

به طور حتم شاهد بروز تداخالت خواهیم بود. به همین  ،منطقه فرکانسی و در یک زمان ارسال صورت گیرد

 کنند. ی تنظیم میتی را برای استفاده از طیف رادیویدلیل بسیاری از کشورها قوانین بسیار سخ

 : ارت اند ازکه عب باشد ی به چند صورت امکان پذیر میهای ارتباطات رادیوی روش

1
FDMA ،

2
TDMA  وCDMA

3
. 

کاربرد دارد.  GHZ  1زیریک روش ارتباطی مرسوم است که برای باند فرکانسی  FDMAکه از بین آنها 

برای ارتباطات سیار  GHZ  1برای ارتباطات ثابت با نرخ دیتای باال و باند زیر GHZ  1باند فرکانسی باالی

 باشند. با سرعت پایین یا متوسط مناسب می

رادیوهای امروزی مانند مردی  های دیگر را بیان کرد. با سیستم UWBتوان تفاوت  با یک تمثیل می

که آب با یک حرکت مالیم عمودی به  ،کند هستند که چمن خانه خود را با یک شیلنگ باغبانی آبیاری می

موجی از آب را ببینید. تقریبا توانید یک حرکت مستمر  در این صورت شما می .کند باال و پایین حرکت می

که توسط تکنیک  ،باشند سیم و... جز این دسته می تمام رادیوها، تلفنهای همراه و شبکه های محلی بی

های مختلف مدوالسیون در یک سیگنال پیوسته سوار شده اند. اکنون همان مرد را در نظر بگیرید که چمن 

باشند که  در این حالت قطرات آب کوچک، زیاد و سریع میکه ، کند ها را با یک آب پاش بزرگ آبیاری می

خیلی کوتاه، خیلی سریع با زمان  باشد. میلیون ها پالس UWBهای  تواند مصداقی برای سیستم این می

 کنند. بندی دقیق که پهنای زیادی را اشغال می

 اساس مخابرات دیجیتال -1-2

UWB های موقعیت یاب کاربرد داشته است و ها یا وسیله که عمدتا در رادار ،تقریبا دو دهه قدمت دارد 

 سیستم ارتباطی همان طور که ذکر شد این به ارتباطات تجاری راه یافته است. UWBتنها چندی است که 

سیستم  در آینده و در سطوح باالتر، .یک نوع متفاوت از انتقال داده است )توان پایین و پهنای باند وسیع(

برد انتقال خود را به چندین مایل و یا حتی بیشتر برسانند. در این صورت تکنولوژی توانند  می UWBهای 

دهند که ظرفیت  می UWBسیم نظیر بلوتوث های کوتاه برد، نهایتا جای خود را به محصوالت  های بی

                                                             
1 . Frequency Division Multipath Access 

 
2
 . Time Division Multipath Access 

 
3 . Code Division Multipath Access 
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که قابلیت این را دارد  UWBاین اعداد به این معنا هستنند که  (.Mb/s 11برابر آنها را دارند ) 1555

سیم جاری(.  های بی کاربران زیادی را با نرخ دیتای باال و هزینه پایین ساپورت کند )در مقایسه با سیستم

هزینه استفاده از آن تنها کسری از هزینه تکنولوژی های امروزی نظیر بلوتوث و وای فای و شبکه همچنین 

 است. های محلی و....

کند. روش  از اساس و استانداردهای تبیین شده برای ارتباطات وایرلس تبعیت نمی UWBبه طور کلی 

تواند در آینده  به گونه ای است که می UWBاستفاده شده برای انتقال دیتا و مدوالسیون در سیستم های 

  یر دهد.تغیسیم وجود دارد  که از ارتباطات بی را تصوراتیبه کلی 

باشد که کامال  یک روش مدوالسیون قدیمی باند باریک می 3-1 کلو ش UWBمربوط به  1-1شکل 

طیف فرکانسی  ،سیگنال ها در حوزه زمان و در سمت راست ،. در سمت چپاست UWBبرعکس سیستم 

یک طیف انرژی تخصیص یافته برای یک فرستنده معمولی نشان داده  3-1. در شکل استها قابل رویت  آن

 شده است.

 
 UWBرفتار حوزه ی زمان و حوزه ی فرکانس سیگنال در     1-1شکل 

 

 
 رفتار حوزه ی زمان و حوزه ی فرکانس سیگنال در باند باریک    2-1شکل 

 

به کانال  (GHZ  4/3با فرکانس مرجعو  MHZ05) بسیار کوچکی طیف ،در سیستم های باند باریک

این باند باریک، فرستنده مقدار قابل توجهی از انرژی الزم را در یک رنج مسافتی اختصاص می یابد که در 

داده ها کد گذاری شده و انتقال از روش  :به این صورت که .متر( 155کند )حدود  خاص ساطع می

گیرد )با کنترل انحراف از فرکانس مرکزی(. این محدوده توسط  مدوالسیون های فرکانسی و... انجام می

FCC .و دیگر نهاد های نظارتی تبیین شده است 
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 می اندازیم: UWBحال نگاهی به 

در اینجا روش سنتی انتقال دیتا تغییر یافته است. در این سیستم، فرستنده در یک فاصله زمانی خاص، 

گیگا  15 تا 2کند ) از  های کوتاهی که انرژی آنها در یک باند وسیع پخش شده است را ساطع می پالس

 شوند. مشخصی فرستاده می شوند وبا توان به این صورت که داده ها به ترتیب کدگذاری می(. هرتز

 
 در گستره ی فرکانسی با دیگر سیستم ها UWBمقایسه انرژی     3-1شکل 

 

 GHZتا GHZ1/2در رنج فرکانسی ) UWBپیداست قسمت اعظمی از انرژی  2-1همان طور که از شکل 

استفاده از گستره فرکانسی  رود. تقریبا سیگنال از بین می GHZ 1/2ازدر رنج کمتر  و ( می افتد0/15

و... منع شده  PCSو GPSبه منظور جلوگیری از بروز مشکل برای سیستم های  GHZ  1/2ازکمتر 

ها و  کابل تواند جایگزین تمام انواع ارتباطات شود و وابستگی ما را برای همیشه از انواع می  UWBاست.

 ی بر طرف سازد.یهای رادیو فرکانس

تواند انتقال دیتا را برای فواصل دور نیز انجام دهد  می ،در مقایسه با باند باریک بیشتر شود UWBاگر توان 

 شکلخصوصا اگر چندین دستگاه در مجاورت هم به طور همزمان کار کنند.  ،یا دیتای بیشتری را بفرستد و

 تراکم حداکثر از نرخ داده های ارسالی در هر متر مربع نشان می دهد. ( یک دیاگرام با1-4)

در یک متر مربع، داده های انتقالی دارای همزیستی  NBنسبت به سیستم های  UWBدر سیستم های 

 شود.  استفاده می UWBبیشتری هستند. به همین دلیل در ارتباطات درون سیستمی یا بین سیستمی از 

کند و  فرکانس و پهنای طیفی تخصیص یافته، پهنای باند کانال را تعیین می UWBدر سیستم های 

توانیم  همچنین با ادغام این دو مفهوم می کند. همچنین توان فرستنده گستره برد سیستم را تعیین می

کوتاه )برای مثال در  مصالحه ای بین پهنای باند و برد سیستم داشته باشیم. بنابراین در مسافت های

 ( بدون افزایش توان فرستنده و بدون اینکه مانع دستگاه های همزمان دیگر شد، میinterchipاطات ارتب

 ای داشت. توان سطح بازده فوق العاده
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 ای ارسالی در هر متر مربعنرخ داده ه دیاگرام تراکم حداکثر     4-1شکل 

 

ولی در  ،کند باالست که این امر رویای ما را تبدیل به واقعیت میدر مسافت های کوتاه بازده سیستم بسیار 

 شود. کمتر می  NBاز UWBمسافت های طوالنی بازده 

 
 با مسافت UWBرابطه بازده     5-1شکل 

 

که به  مرجع همراه با برخی از عناصر کریستالی داریم یک اسیالتور  ،در فرستنده ها یا گیرنده های کالسیک

این فرکانس مرجع به فرکانس سیگنال اضافه و در حالت  ،و در حالت فرستندگی حالت موازنه در آمده اند

فرستندگی و گیرندگی بسیار آسان می باشد.  UWBشود. در  کم میدریافتی گیرندگی از فرکانس سیگنال 

کنیم و در حالت  نتن ارسال میکنیم و به آ یک پالس مورد نیاز را درست می  در حالت فرستندگی شکلی از

 دهیم. های رسیده را تقویت و از فیلتر عبور می گیرندگی سیگنال
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 UWBکاربردهای -1-3

 کاربردهای کوتاه برد نظیر لوازم جانبی کامپیوترها 

 سیم نمایشگر بی 

 سیم چاپ بی 

 دوربین دیجیتال 

 اندازه گیری های دقیق مسافت و مکان یابی 

  اشیا دفن شدهبه دست آوردن تصاویر از 

  ایجاد شبکه و ارتباط چند دستگاهUWB با هم در سراسر یک محیط 

 ها و یا هواپیماها( )کاربرد در کشتی کاربرد در سیستم های موقعیت یاب 

 کاربردهای راداری 

  مانند  ،برای محیط های حساس به امواج فرکانسی ،سطح پایین توانو و همچنین به دلیل دقت باال

 باشند. .. مناسب میبیمارستان ها و.

  UWBمزایا و معایب  -1-4

 مزایا:

 نداشتن تداخل چند مسیره 

 نرخ ارسال دیتای باال 

 نیاز به توان کم برای انتقال دیتا 

 پیچیدگی حداقل 

 هزینه کم 

 دقت باال 

 معایب:

 برد کوتاه 

 تلفیق فرکانسی با کاربران موجود 

 .یک تکنولوژی ساده و توسعه نیافته است 
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  DSSSبا  UWBمقایسه سیستم های مخابراتی  -1-5

DSSS   وUWB  زیرا هر دو بهره پردازش بزرگی دارند و ایجاد  .می شوندگرفته به راحتی با هم اشتباه

ولی بین این دو  .همچنین برای دستیابی چندگانه بسیار مناسب می باشند پارازیت برای آنها ساده نیست و

زیرا  .یک سیستم مدوالسیون به معنی کالسیک نیست UWBسیستم دو تفاوت مهم وجود دارد؛ اول اینکه 

  Pgبهره پردازش   DSSSدوم اینکه در .د و نه یک سیگنال حامل سینوسی را، پالس ها را تغییر می دهپیام

است ولی در  مگاهرتزتقال در گستره چند براین پهنای باند انمحدود می شود و بنا   PNتوسط سرعت مولد

UWB  پهنای باند حداقلMHZ  0/5 .( نحوه انتقال دیتا در باند وسیع را در سیستم 0-1شکل ) می باشد

UWB  .به خوبی نشان می دهد 

   
 UWBنحوه انتقال دیتا در باند وسیع در سیستم     6-1 شکل

 

 نگاهی مختصر بر سایر فصل ها -6 -1

 لکرد داخلی و تکنیکهای مدوالسیون: عم1-6-1

 ترند. در سالخی از برخی دیگر موثروجود دارد که بر UWBچندین تکنیک مدوالسیون برای تولید پالس 

و  PPMو  PAMها، روش های تک فاز مانند  برخی از پر طرفدار ترین روش ، UWBهای شکل گیری 

تنها از طریق اندازه سیگنال و یا زمان رسیدن  1و 5 ،( بودند. که در این روش هاOOKروش کلید زنی )

روش دو فازی بود که  ،تر دیگروش موثرها یک شکل داشتند. ر شدند و تمام پالس سیگنال مشخص می

با شکل موج معکوس  5با شکل موج مستقیم و داده  1در این روش داده  .امروزه نیز گسترش یافته است
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نیز گسترش  شد )بدون دخالت زمان(. و در نهایت روش چند فازی کار آمد نبوده و امروزه ییز داده میتم

 چندانی ندارد.

در  .رسند ها به صورت مستقیم هستند یعنی تماما مشابه به نظر می روش تک فاز: در این روش تمام پالس

ک فاز امروزه در کاربردهای نظامی تحت سازیم. تکنولوژی ت این روش با زمان بندی شکل موج مطلوب را می

 شود. استفاده می FCCمجوز 

 سه نوع از پرطرفدار ترین انواع تکنیک های تک فازی عبارتند از:

1-1
PAMگیرنده می به این صورت که با تغییر دامنه، .کند : این روش با کوتاهی و یا بلندی امواج کار می 

 را بفهمد. 1و  5تواند تفاوت 

3-PPM
3

 1یا  5گیرنده زمانی متوجه  ستند.یکسانی هدامنه دارای  (1یا  5ها ) این روش همه پالس : در 

و تاخیر زمانی  1شود که پالس به موقع برسد یا دارای تاخیر زمانی باشد )تاخیر زمانی طوالنی گویای  می

 .است( 5کوتاه گویای 

 شود. تلقی می 5و عدم ارسال پالس  1: که درآن ارسال پالس  2(ookکلید زنی )-2

شوند.  ( ارسال می5( و یا به صورت معکوس )1روش دو فازی: در این روش پالس ها یا به صورت مستقیم )

 به طور کامل در این باره بحث شده است. 3شوند. در فصل  بنابراین پالسها با نرخ باالتر ارسال می

 UWBگیرنده های  -1-6-2

است که در  Rake، گیرنده UWBرایج ترین گیرنده ویژگی های خاص خود را دارند.  UWBگیرنده های 

 به طور مفصل شرح داده شده است. آشکارسازیفصل سه، این گیرنده و انواع مختلف آن و روش های 

 UWBروش های تولید پالس  -1-6-3

مثلثی و... می  ، پالسضربه ، پالسله ایپ پالس ،UWBهای مورد نیاز برای کاربردهای  عموما سیگنال

الزم است که  ،گیگا هرتز( 0/15 تا  1/2)رسیدن به طیف فرکانسی از  FCCخواسته ن باشد. برای بر آورد

اسخ زمانی و طیف پهای فیلترینگ شکل داده شوند. درک درست از  سیگنال های مذکور با استفاده از روش

الس بسیار کوتاه بستگی به سرعت انتقال یک پد یک فرکانسی این سیگنال ها بسیار مهم می باشد. تولی

های  السپهای بسیاری جهت تولید  دارد. تکنیک( TDالس ضربه )پ( و یا مدت زمان یک TS) له ایپالس پ

قراردادی  یک روش از. قبال یدا کرده اندپتوسعه  UWBهای راداری اه وجود دارد که عمدتا در کاربردکوت

که جرقه زدن بین الکترود های کربنی باعث  ،شد استفاده می (شکاف بارقه )های کوتاه  السپبرای تولید 

های کوتاه بیشتر و بیشتر  السپ تنوع دستگاه های تولید ،شد. با تحول در تکنولوژی ها می دشارژ شدن آن
                                                             

1 . Pulse Amplitude 
2 . Pulse Position 
3
 . On-off keying 
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ها SRD ،(Avalanche Transistorsترانزیستورهای بهمنی ) ،(GaAs)شد که شامل گالیم آرسنید 

(Recovery Diodes Step)، به تفصیل  4و دیودهای بهمنی و... هستند که در فصل  دیود های تونلی

 گیرد. مورد بحث قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 2پیوست

 اختصارات:

Absolute Combining AC 

All Rake Receiver A-rake 

Additive White Gaussian Noise AWGN 

Bit Error Rate BER 

Beacon Period  BP 

Binary Pulse Amplitude Modulation BPAM 

Code Division Multiple Access CDMA 

Consumer Electronic CE 

Chip Level Post Detection Integration Algorithm CLPDI 

Channel Time Allocations CTA 

Channel Time Allocation Period CTAP 

Direct Sequence DS 

Direct Sequence Spread Spectrum DSSS 

Data Transmission Period DTP 

Digital Video DV 

Digital Video Broadcasting DVB 

Equal Gain Combining EGC 

Us Federal Communications Commission FCC 

Frequency Domain FD 

Frequency Division Multipath Access FDMA 

Fast Fourier Transform FFT 

Gallium Arsenide GaAs 

Ground Penetrating Radar GPR 

High Data Rate HDR 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 

Impulse Radio IR 

Impulse Radiating Antenna IRA 

Ideal Rake Receiver I-Rake 

Inter Symbol Interference ISI 

Log- Periodic Dipole Array LPDA 

Low Probability of Detection LPD 

Low Probability of Interception LPI 
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Medium Access Control MAC 

Multiple Medium Access Slots MAS 

Multi Band Orthogonal Frequency Multiplexing MBOFDM 

Modified Bow-Tie MBT 

Multi-Carrier MC 

Matched Filter MF 

Maximum Likelihood ML 

Maximum Ratio Combining MRC 

 Multi-Tone MT 

Narrow Band NB 

Non-Line-of-Sight NLOS 

On-Off Keying OOK 

Pulse Amplitude Modulation PAM 

Printed Circuit Board PCB 

Power Estimation PE 

Processing Gain PG 

Pseudo-Random Noise PN 

Pulse Position Modulation PPM 

Piconet Coordina Tor PNC 

Pseudo Random PR 

Partial Rake Receiver P-rake 

Pulse Repetintion Frequency PRF 

Pulse Repetition Interval PRI 

Power Spectral Density PSD 

Pulse Shape Modulation PSM 

QuaIity of Service QoS 

Radio Frequency RF 

Signal -to-Noise Ratio SNR 

Selective Rake Receiver S-rake 

Step Recovery Diodes SRD 

Spread Spectrum SS 

Time Domain TD 

Time Division Multiple Access TDMA 

Time- Hopping TH 

Time- Hopping Pulse Position Modulation TH-PPM 

Time Modulated TM 
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Tapered Slot Antenna TSA 

Ultra- Wideband UWB 

Wireless Local Area Network WLAN 

Wirelesss Personal Area Network WPAN 
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