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شويم، در اين فصل به معرفي مدوالسيون و معرفي انواع  CDMAپيش از اين که وارد مباحث مربوط به 

اما . خواهيم پرداخت، که ما را در فهم بهتر فصول بعد ياري مي کند  QPSK,BPSKًدو نوع  آن خصوصا 

م مخابراتي از چه بخشهايي تشکيل شده و ديگر اينکه اصالً قبل از هر چيز بهتر است ببينيم يک سيست

  علت نياز به مدوالسيون چيست؟

  

 سه قسمت يک سيستم مخابراتي .1

  

 )يا همان باند پايه(اطالعات  .1

 )مانندصداي انسان يا موسيقي(آنالوگ  •

 ديجيتال •

 ماده واسط .2

 حامل .3
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 تبديل آنالوگ به ديجيتال .2

  

  :اين کار درسه مرحله انجام مي شود. مي باشد 2وکوانتيزه کردن 1شامل نمونه برداري

  

 .از سيگنال آنالوگ نمونه برداري مي شود )1

 .سطحهاي مطلوب کوانتيزه مي شوند نمونه ها در )2

 .هر سطح به يک عدد باينري تبديل مي شود )3

  

بيتي  هر کدام از اين سطوح توسط يک عدد باينري چهار. سطح کوانتيزه شود 16صداي شما در  - مثال

 .داده مي شود نشان

   ماده واسط را به جاده تشبيه کنيم، حامل همچون کاميوني است که در آن جاده اطالعات را حمل اگر

هريک از اين واسط ها برحسب مزايا و اعوجاجهاي خاص خودشان، نوع و مشخصات حامل . مي کند

اي مخابرات سيار سيگنال نوري نور و بر تبسته به محيط مثالً براي مخابرا. مناسب را تعيين مي کنند

ه واسط و نيازهاي يک حامل الکترومغناطيس بسته به ماد. مايکروويو به عنوان حامل عمل مي کند

را که مي ) فرکانس و دامنه آن(بيشتر واسطها نوع حاملي . مخابراتي هر فرکانسي را مي تواند اختيار کند

انتشار حامل متحمل مي شود را ديکته مي تواند در آن منتشر شود و نوع اعوجاجي که در خالل اين 

در کل اغلب منظور ما از يک سيستم ديجيتال اطالعات ). اغلب(هر مورد بي سيمي آنالوگ است. کنند

شکل خاصي از مدوالسيون  PCM3. البته استثناهايي وجود دارد. ديجيتال در يک واسط آنالوگ است

  .سيستم ديجيتال خالص استبدون حامل است، بنابراين سيستم مربوط به آن يک 

  

  1-1جدول 

  نوع ارتباط  5نوع داده  4ماده واسط

  در يک کامپيوتر  ديجيتال  ديجيتال

 LAN  ديجيتال  آنالوگ

  راديويي  آنالوگ  آنالوگ

                                                 
1 Sampling 
2 Quantization 
3 Pulse Coded Modulation 
4 Media 
5 Data 
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  مدوالسيون. 3

صداي ما حتي از طريق . مدوالسيون فرآيندي براي تسهيل انتقال اطالعات از طريق يک واسط است

آن از طريق ، نيازمند انتقال ابه منظور افزايش برد صد. تواند خيلي دور فرستاده شود فرياد زدن هم نمي

مثالً صداي (فرآيند تبديل اطالعات  .يک ماده واسط ديگر به غير از هوا مانند خطوط تلفن يا راديو هستيم

منتقل کنيم ) وييسيم يا امواج رادي(آنگونه که بتوانيم آنرا با موفقيت از طريق يک ماده واسط ) انسان

  .ناميده مي شود مدوالسيون

مي  ناميده 1در واقع مدوالسيون شبيه اين است که سيگنال اطالعات بر کول سيگنال ديگري که حامل

حامل مدوله شده در برگيرنده . اين حامل معموالً فرکانسي به مراتب بزرگتر و ثابت دارد. شود، سوار گردد

تواند از مکاني به مکان ديگر انتقال يابد و اطالعات اصلي را در مقصد  اطالعات سيگنال اصلي است، که مي

  .بازيافت کند

  

 چرا از مدوالسيون استفاده مي کنيم؟ 3-1

اين امکان وجود . پاسخ آن است که مدوالسيون يک روش کارآمد و مناسب براي انتقال اطالعات است     

بنا  ور مستقيم به آنتن فرستاده شود، اما اين کار،دارد که امواج با همان فرکانس سيگنال اطالعات، به ط

  :به داليل زير، چندان عملي نيست

 .ساختن يک آنتن کارآ براي فرکانسهاي صوتي بسيار دشوار است •

در فرکانسهاي صوتي نويز و تداخل زيادي وجود دارد که روي سيستم مي تواند اثر  •

 .نامطلوب داشته باشد

در همان ) انتقال در فرکانس صوتي( ر را انجام دهداگر شخص ديگري بخواهد همان کا •

 .لحظه آن کار امکان پذير نخواهد بود

مدوله کردن سيگنال . است) زياد( راه حل مشکالت فوق استفاده از سيگنال حامل با فرکانس باالتر

  :اطالعات توسط يک حامل فرکانس باال داراي مزاياي زير است

      اين امر، به عنوان مثال . براي حامل خواهيم بودقادر به انتخاب يک فرکانس مناسب  •

ديگر اينکه مي توان از مزاياي اثر انتشار  مي تواند آنتنها را کوچک تر و مناسب تر سازد، و

 .امواج خاص در فرکانس خاص بهره جست

سيگنال ) عبارتست از پهناي باند تقسيم بر فرکانس مرکزي( 2پهناي باند نسبيهمچنين  •

  : به عنوان مثال . اين هم به نوبه خود مزيت هايي دارد. متر خواهد بودارسالي ک

                                                 
1 Carrier 
2 Fractionl Bandwidth 
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1و تقويت کننده هاي(آنتنها  �
 RF براي حوزه فرکانسي ) و بسياري ديگر از قطعات

 .نسبتاً، ساده تر طراحي مي شوند

تعدادي از کاربرها، با فرکانسهاي حامل مختلف، در يک لحظه قادر به ارسال خواهند  �

 .)مين دليل مي توان همزمان چندين کانال فرکانسي داشتبه ه. (بود

  انواع مدوالسيون  3-2

  :يک دسته بندي کلي براي مدوالسيون عبارتست از

  مدوالسيون آنالوگ  -نوع اول

  مدوالسيون ديجيتال -نوع دوم

  .در ادامه به توضيح هر کدام از اين دو دسته مي پردازيم

 

  مدوالسيون آنالوگ. 4

   والً يک سيگنال سينوسي ساده است، که به خودي خود هيچ اطالعاتي را شامل يک حامل، معم

با توجه به )  دامنه، فرکانس يا فاز(براي مدوله کردن يک حامل، يکي از مشخصه هاي آن . نمي شود

  :انواع مدوالسيون آنالوگ عبارتند از  .سيگنال پيام تغيير مي کند

 AM 2مدوالسيون  

  .قدرت حامل تغيير مي کند که در آن دامنه يا  

  

 FM 3 مدوالسيون  

  .که در آن فرکانس حامل تغيير مي کند  

  

 PM 4مدوالسيون  

  .فاز حامل در آن حامل تغيير خواهد کرد  

در واقع نمي توان يکي را ( .رابطه تنگاتنگي وجود دارد PM و FMدر واقع ديده مي شود که بين 

به تشريح عملکرد دو نوع اول پرداخته و از سومي صرف نظر بنابراين در ادامه  .)بدون ديگري داشت

  .  مي کنيم

  ايستگاههاي راديويي تجاري براي مدوالسيون دامنه مجاز به استفاده از فرکانسهاي حامل در محدوده

KHz 1600 -500 و براي  FM مجاز به استفاده ازMHz  108 -88 مي باشند.  
                                                 
1 Radio Frequency 
2 Amplitude Modulation 
3 Frequency Modulaton 
4 Phase Modulation 
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  AMمدوالسيون  4-1

. مي گويند OOK 1اين روش را. شن و خاموش کردن سيگنال حامل استرو  AMساده ترين فرم

 :مثالهايي از کاربرد اين روش عبارتند از

 .است IR فيبرهاي نوري که در آنها حامل در فرکانس )1

 . IRکنترل از راه دورهاي  )2

توجه داشته . مدوالسيون در يک مدل پيوسته انجام مي شود) AMمثالً راديوي (در موارد معمول 

براي حامل  شکل موج ولتاژ. اشيد که پوش حامل دقيقاً همان شکل سيگنال مدوله کننده رادار استب

  :مدوله شده بطور رياضي مي تواند توسط عبارت زير توصيف شود

  

 )1( V(t) = Accos(2πfct){1 + m cos(2πfmt)}         

  :که در فرمول اخير 

    Ac  - بدون مدوالسيون( پيک دامنه حامل(  

    fc  -  فرکانس حامل 

    fm  -  مدوله شونده(فرکانس مدوالسيون     (  

    m - انديس مدوالسيون  

 

  :تعريف انديس مدوالسيون 4-1-1

حامل  2درجه مدوالسيوندارد و مبين ) m<0>1( انديس مدوالسيون مقداري بين صفر و يک

انگر حداکثر مدوالسيوني باشد بي  = 1mباشد، هيچ مدوالسيوني وجود ندارد و اگر   = 0mاگر  .است

اين به علت آن است که دامنه لحظه اي حامل در عمل . است که بدون اعوجاج مي تواند رخ دهد

 <1m اينحالت يعني( .چنين پيامدي خواهد داشت  <1mهرگز نمي تواند کمتر از صفر باشد اما 

براي مدت كوتاهي باشد، حامل  <1m يوقتدر واقع .) عنوان مي شود 3فوق مدوالسيون  تحت نام

  .خاموش شده و اين سبب گم شدن اطالعات مي شود

مدوله شده با يك موج سينوسي  AMيك روش براي اندازه گيري انديس مدوالسيون براي يك حامل 

به ترتيب حداكثر و حداقل پيك دامنه حامل باشند آنگاه  Vminو  Vmaxگر ا  :از اين قرار است که ساده

m خواهد شد:  

                                                 
1 On-Off Keying 
2 degree of modulation 
3 overmodulation 
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  : AM طيف يك سيگنال 4-1-2

كه تنها يك فركانس را شامل مي شود، بنابراين  - يك حامل مدوله نشده، يك موج سينوسي است

شود براي طيف آن چه اتفاقي حال مي خواهيم ببينيم وقتي مدوله مي .طيف آن يك خط ساده است

 مي افتد؟

 

 
  مثالی از مدوالسيون دامنه 1-1شکل 

 
  .ديگر يك موج سينوسي نخواهد بود، بنابراين طيف آن هم تغيير مي كند AMيك سيگنال 

   
   

 
  )الف(  )ب(  )ج (               
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         يك موج ساده سينوسي  شده باطيف يك حامل مدوله ) ب   طيف يك حامل مدوله نشده )الف   2-1شکل         

 چگونگی گسترش باندهای کناری) ج  fm  فركانس با                       

 

  

دامنه اي از فركانسها را شامل خواهد شد بنابراين سايد باندها گسترده  مدوله کنندهدر عمل فركانس 

  .خواهندبود

  .مي كندرا اشغال  fm2حامل مدوله شده پهناي باندي برابر  پس

  

  استدالل رياضي 

  مي شود؟ AMدر SB چه چيز موجب بوجود آمدن 
V(t) =Ac cos(2πfct){1+ m cos(2πfmt)} 

V(t) =Ac cos(2πfct) + 0.5mAc cos(2π[fc-fm]t) + 0.5mAc cos(2π[fc+fm]t) 
  :نكته

  = SB →  1mدامنه  =  ½دامنه حامل  →SB توان = ¼ لمتوان حا

  

ستفاده مي كنند و فاصله ميان ا KHz9هناي باند صوتي در حدود پ AMدر واقع ايستگاههاي 

از آنجايي كه اين پهناي باند صوتي نيازمند پهناي باند فركانس . است KHz9ايستگاهها در استراليا  

  می گردد؟چگونه امكان پذير امر براي هر ايستگاه است، اين KHz18راديويي حداقل 

SB هاي ايستگاههايAM هم همپوشاني داشته باشند بنابراين در يكديگر تداخل ايجاد  مجاور بايد با

در يك قسمت از كشور بصورت كانالهاي  AMال آن است كه ايستگاههاي ؤپاسخ اين س! مي كنند

شرايط بهتر انتشار اجازه دريافت   به هر حال تداخل مي تواند در شب كه،. مجاور هم قرار نگرفته اند

روي همان فركانس را فركانسهاي (دور را مي دهد  يستگاههاي نسبتاًهمزمان از ايستگاه محلي و ا

  .، رخ دهد)مجاورش

مي تواند از كيفيت بسيار بااليي برخوردار باشد حتي عليرغم  AMبرخالف عقيده عمومي، ارسال 

است كه  AMبر سر راه گسترش آنها گيرنده هاي  ين مانعبزرگتر. پهناي باند راديويي محدودشان

مدتهاست بدون هيچ بهبودي با دي مدوالتورهاي با كيفيت بد ساخته شده و حتي در  تقريباً

به هر حال نهايت كيفيت قابل . سيستمهاي راديويي گران قيمت از اين نوع هم اين اشكال وجود دارد

  .مي تواند به آن برسد FMكمتر از آن چيزي است كه   AMحصول راديو 
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كه اسپايكهاي نويز ( ناگهانیاست كه آنها نسبت به تداخلهاي  آن AMيكي از اشكاالت بارز ارسال 

رعد و برق يا نويز روشن شدن ماشين ايجاد   خيلي حساسند، اينها مي تواند توسط صحبت،) است

  .شوند و اين به خاطر آن است كه اطالعات در دامنه لحظه اي سيگنال قرار مي گيرند

  

  FM مدوالسيون فركانسي 4-2

در اين . (والسيون فركانس حامل در هر فاصله توسط ولتاژ سيگنال پيام كنترل مي شوددر اين نوع مد

مثال هر چه ولتاژ سيگنال پيام مثبت تر شود فركانس حامل افزايش مي يابد و هر چه ولتاژ منفي تر 

  .)شود فركانس كاهش مي يابد

  
  نال مدوله کننده کنترل می شوددر مدوالسيون فرکانسی، فرکانس لحظه ای حامل توسط سيگ    3-1شکل 

  

  :به صورت رياضي توسط عبارت زير توصيف مي شود FMولتاژ حامل مدوله شده در حالت 

  

 )3( V(t) =Ac cos{2πfct - m sin(2πfmt)} 

  

همان انديس مدوالسيون است، اگر چه معني  mرا دارد و  AMسمبلهاي بكار رفته همان معني حالت 

  :بصورت زير است FMبراي  »انديس مدوالسيون «.ت استتا حدي متفاو FMآن براي 

  

 )4( 
mf

f∆
 m = 

  

است كه حامل،  fcانحراف پيك حامل است كه برابر حداكثر شيفت فركانسي از   f∆در رابطه فوق 

 minيا max هنگامي كه پيام در يك . (همانطور كه باالتر و پايين تر چرخ مي زند، تجربه مي نمايد

  .)خودش است رخ مي دهد
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      به عملكرد نويز مربوط مدوالسيون فركانس يك حامل به جاي دامنه آن مزايايي دارد، كه عمدتاً

از لحاظ تجاري نياز به پهناي باند بيشتر نسبت به  FMاگر چه بهاي كيفيت خوب ارسال   مي شود،

رات صوتي، كه نياز به كيفيت مي تواند در مخاب FMباريك از  -است، يك نسخه باند AMحالت 

  .خواهد بود AMمورد استفاده قرار گيرد، در اين حالت پهناي باند مورد نياز مشابه حالت   بااليي ندارد،

  :به نكات زير توجه كنيد

 ...وجود ندارد اما FMحالت فوق مدوالسيون براي يك سيگنال  .1

 .شتري را اشغال خواهد كردهر چه انديس مدوالسيون افزايش يابد سيگنال پهناي باند بي .2

    همانطور كه انديس مدوالسيون افزايش مي يابد، سيگنال در مقابل نويز تداخلي مقاوم تر .3

 .موثر است S/N كه به معناي افزايش نسبت  مي شود،

  :نتيجه دو مورد آخر را مي توان در مجموع به صورت زير بيان كرد

خيلي زيادي  اين تا زماني است كه پهناي باند ود،انديس مدوالسيون بزرگتر يك مزيت محسوب مي ش �

  .اشغال نكند

به همراه يك ماكسيمم فركانس پيام  KHz75±تجاري در استراليا يك انحراف پيك  FMپخش 

KHz15  حداكثر پهناي صوتي براي (را مورد استفاده قرار مي دهدFM  (م انديس مني ياز اين رو م

ايستگاههاي تلويزيوني . آوردخوبي را فراهم مي ” نويز نسبتااست، كه همچنان امنيت  5مدوالسيون 

  .را براي قسمت صوتي سيگنالهايشان مورد استفاده قرار مي دهند FMهم 

همين . از هم جدا شده اند KHz200مجاور از لحاظ فركانسي با فواصل  FMايستگاههاي پخش 

و با ) پيك -پيك  KHz150ال ثمبه عنوان . ( را مجاز مي سازد KHz75±انحراف پيك استاندارد 

  .در هر انتها» باندي محافظ«

  

  : FMطيف يك سيگنال  4-2-1

، فرآيند مدوالسيون سبب ايجاد  AMمشابه با . است) بي قاعده(نامنظم  نسبتاً FMطيف يك سيگنال 

SBآنها  اما در كل تعداد بيشتري از. هايي در فركانسهايي باالتر و پايين تر از فركانس حامل مي شود

به عنوان يك نتيجه پهناي باند . است fmوجود دارد، كه فاصله هر كدام از فركانس حامل مضربي از 

 AMمورد نياز يك سيگنال  باند پهناياز به طور قابل مالحظه اي بزرگتر FMمورد نياز يك سيگنال 

اين به عنوان . ستكمتر ا 1تنها استثنا زماني است كه انديس مدوالسيون از حدود . است fcبا همان 

FM  باند باريك)NBFM  (ولين ه احدودمبيشترين اطالعات در . مطرح مي شودSB  بااليي و پاييني

پهناي باند   در كل،.براي ارسال كافي است fm2قرار مي گيرد، كه در اين حالت يك پهناي باند كل 

  :برابر است با FMكل مورد نياز براي ارسال يك سيگنال 
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 )5( BW = 2 [m+1]fm   Hz 

  

  از كجا آمده اند؟  FMهاي  SBهمه  

  :از عبارت توصيف كننده حامل مدوله شده بدست مي آيد” مستقيما FMهاي پيچيده  SBساختار 
V(t) =Ac cos{2πfct - m sin(2πfmt)} 

  .داريم نياز به توابع بسل cos(sin)و  sin(cos)برای توابع :توجه

  

  

  AM و FMدي مدوالسيون سيگنالهاي  4-3

 .فرآيند بازيابي سيگنال پيام اصلي از يك حامل مدوله شده است) آشكار سازي(دي مدوالسيون 

به خاطر كيفيت مصرف كننده هاي الكترونيكي داراي فقر  AMبواقع   هم بيان شد،” همانطور كه قبال

مل يك در اكثر موارد از آشكارسازي پوش بهره جسته و شا” تقريبا AMآشكارسازهاي . نسبي است

و هم نيمه منفي يك  مثبتهم نيمه  1اصوات ناهموارمدار يكسو ساز ديودي ساده مي شود كه 

صاف شده است، يك سيگنال  که بنابر اين شكل موج حاصل. 2مي كند حذفرا  AMسيگنال 

 بهتر و AMآشكارسازهاي . ل مدوله شده را تقريب مي زندمخروجي به ما مي دهد كه شكل پوش حا

عجيب مورد استفاده قرار  اما تمايل دارند كه در گيرنده هاي نسبتاً  هم موجود هستند، پيچيده تري

  .گيرند

، در سطح جهاني، از مداراتي استفاده مي كنند كه حلقه قفل كننده  FMاين روزها آشكارسازهاي 

هاي يك وسيله پركاربرد كه راه خود را در ميان همه انواع سيستم ناميده مي شوند،) PLL( 3فاز

با ، به طور خالصه شامل يك اسيالتور است كه مي توان فركانسش را  PLL. الكترونيكي پيدا مي كند

از آنجايي كه عملكردش براي طرح در اين جا . و نيز يك مدار فيدبك هم دارد) VCO(تغيير داد ولتاژ 

  .بعدي موكول مي كنيم مباحثكمي پيچيده است، آن را به 

  

   مدوالسيون ديجيتال. 5

                                                 
1 roughly 
2 chop off 
3 Phase  Locked  Loop 
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البته . در كل اغلب منظور ما از يك سيستم ديجيتال اطالعات ديجيتال در يك واسط آنالوگ است

شكل خاصي از مدوالسيون بدون حامل است، بنابر اين  PCMاستثناهايي وجود دارد به عنوان مثال 

  .سيستم مربوط به آن يك سيستم ديجيتال خالص است

  .ال و انواع مختلف آن مي پردازيمدر ادامه به بررسي اصول مدوالسيون ديجيت

  

  فضاهاي سيگنال و توابع پايه  5-1

 مطالعه فضاهاي سيگنال يك روش هندسي در درك مفاهيم فرآيند مدوالسيون براي ما فراهم

             توصيف) y , x(در يك فضاي فيزيكي موقعيكه يك بردار را توسط مختصاتش . مي سازد               

هر بردار مي تواند . توصيف مي شود)1و0(و ) 0و1(دار توسط تركيب خطي دو تابع مي كنيم، بر

  .ناميده شده و بر هم عمودند نوشته شود »توابع پايه«بصورت تركيب خطي دو تابع كه 

زمان بصورت زير از هم  حوزه مثال ديگري از خانواده اين توابع پالسهاي با پهناي واحد است كه در

  :جدا شده اند

  
   مجموعه پايه های نرمال متعامد  4-1لشک

  

مستقل است و واضح است كه مي توانيم با استفاده از اين   هر كدام از اين پالسها از ديگران كامالً 

هر كدام از اين پالسها يك . توابع هر ترتيبي از داده هاي تصادفي شامل پالسهاي مربعي را خلق كنيم

نيست، چرا كه تعداد زيادي از اين  »توابع پايه«ك مجموعه كارا از با اين وجود اين ي. است »تابع پايه«

  .توابع براي خلق يك سيگنال تصادفي مورد نياز است

ست كه از كمترين توابع پايه ممكن استفاده شود به گونه اي كه از تركيبشان تعداد زيادي ايده آل آن

  :عالوه توابع پايه بايدبه . از سيگنالهاي مستقل، هم آنالوگ و هم ديجيتال خلق شود

 .و يا پالسهاي واحد بااليي) 1و0(و ) 0و1(به عنوان مثال بردارهاي . دنانرژي واحد داشته باش 

 :كه بيان رياضي اين مطلب عبارتست از د،نآنها بايد به هر تابع ديگر مجموعه عمود باش 

  

  )6(  
ji

ji
tt ji ≠

=





=ΦΦ∫
+∞

∞− 0

1
)().(  
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اين مجموعه پايه خاص . با دامنه واحد هستند cosو  sinديگر از توابع پايه زوج توابع يك مثال مهم 

  .به عنوان حاملها در تمام سيستمهاي مخابراتي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرند

  

  
  سينوس و کسينوس دو تابع متعامد هستند که در همه   5-1شکل

  می گيرند د استفاده قرارسيستمهای مخابراتی امروزی مور              

  

  Q و Iمفهوم كانالهاي  5-1-1

              ناميده Qو  I، كه  درجه دومي توان سيگنالهاي واقعي را به صورت جمع بردار دو سيگنال 

  .بدانيد yو  xرا به عنوان تصوير يك سيگنال روي محورهاي  Qو  Iشما مي توانيد . مي شوند نوشت

 
S = [I  Q] 

 
و ديگري در فرم قطبي  I-Qهد دو نما از يك فضاي سيگنال هستيد يكي سيگنال در فضاي در زير شا

  .نمايش مي دهد

  

  
  )الف(       )ب(                                         

 فرم قطبی)ب I وQتصويرهای )الف   6-1شکل

  

  Qو تصوير Iكانال  تصوير s11كميت . سيگنال هستند Qو  Iتصاوير  yو  xمحورهاي ) الف(در شكل 

همان سيگنال به فرم قطبي نمايش داده شده است كه طول آن  )ب (در شكل. است s12سيگنال هم 

هم نشان دهنده  s12و  Iنشان دهنده اندازه سيگنال  s11ثابت . برابر دامنه و زاويه آن هم برابر فاز است

رسم كنيم، بردار  yو محور  xحور اين اندازه ها را وقتي به ترتيب روي م. است Qاندازه سيگنال 

  .ها مي سازد فاز اين سيگنال است xزاويه اي كه بردار سيگنال با محور . سيگنال را به ما مي دهد
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22 QI +  :  S = اندازه سيگنال  

)8( 
Q

I1tan −                                        فاز سيگنال= 

  

    

  1الگوي قرارگيري گرامهايديا 5-1-2

در  Qو هم از كانال  Iرا با نمونه برداري هم از كانال  الگوي قرارگيريدياگرام  2در يك تحليل گر طيف

مي توان تصور كرد كه . حاصل مي شود x-yروي يك دياگرام  Iبر حسب  Qيك فاصله و بعد رسم مقادير 

 ن نقاط جديد روي نقاط قديمي در فرستنده قرارمحور زمان از صفحه تحليل گر خارج مي شود، بنابر اي

براي يك سيگنال بعد از عبورش از ميان ماده واسط ايجاد  الگوي قرارگيرياما موقعيكه دياگرام . مي گيرد

نوك بردار سيگنال نقطه .مقداري افست از نقاط انتقالي به دليل نويز و آثار ديگر مشاهده مي شود  شد،

  :طول اين بردار يا فاصله از مبدا انرژي آن سيگنال است .ناميده مي شود قرارگيري

  

)9        ([ ] 2
2

2
1

2
iiisi SSSE +==  

  

 Iبا معادله باال مي توان انرژي هر يك از  سيگنالهاي نشان داده شده زير را با جمع كردن مربعات ثابتهاي 

در . نسبت به نقاط نزديك دارندنقاطي كه دورتر از مبدا قرار گرفته اند انرژي بيشتري . محاسبه كرد Qو 

دامنه بيشتر و بنابر اين انرژي (انرژي بيشتري از  sig2زير سيگنال ... يك مدوالسيون تركيبي با الگوي 

يك راه ديگر براي فهم بهتر آن است كه بدانيم در واقع ما دامنه را . دارد sig1سيگنال داخلي تر ) بيشتر

  .الني تر دامنه اي بزرگتر و در نتيجه انرژي بيشتري داردبنابر اين يك بردار طو. رسم مي كنيم

به صورت ضرب نقطه اي دو سيگنال نوشته  دمي توان) فاصله ميان انتهاي بردارها(فاصله بين دو سيگنال 

  :شود

  )10           (θcos. 212121
××==− SSSSE SS  

  

دو بردار هم بستگي بين دو بردار را زاويه ميان . فاصله ميان نوك ها همان اختالف انرژي دو سيگنال است

برابر صفر خواهد بود و دو  cosθبسازند آنگاه  90°بنابر اين اگر دو سيگنال با هم زاويه . نشان مي دهد

نيست، بنابر اين يك  90°در اين مثال، زاويه. همبسته اند و يا به بيان ديگر بر هم عمودندنا سيگنال،

                                                 
1 constellation diagram 
2 spectrum analyzer 
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      ارد، كه اين حل اختالف ميان سيگنالها را هنگام دريافتهمبستگي بين اين دو سيگنال وجود د

  .مشكل تر مي سازد

به . سطحي از همبستگي بين سيگنالهايشان دارند  QPSKو  BPSKهمه سيگنالهاي حامل به غير از 

         را ممكن ) BER(محدوديت پايين ترين نرخ خطاي بيت  QPSKو  BPSKهمين دليل است كه 

  .دنمي ساز

  

  1بيت ها و بودها  سمبلها، 5-1-3

جدا از مفهوم بيت است، اگر چه هر دوي آنها را مي توان با توابع موجي يا سينوسي ًمفهوم سمبل تقريبا

بيان ديگري از بيت . ه استدر جايي كه بيت واحد اطالعات است، سمبل واحد انرژي انتقال يافت. نشان داد

اگر بيت ها را به ابزار تشبيه كنيم سمبلها مشابه . اطالعات است از ماده انتقال يافته براي انتقال عبارت

مي توانيم تنها يك ابزار در . جعبه هايي هستند كه ابزار در آنها سفر خود را با يك كاميون انجام مي دهند

همان موضوع مطرح ) سمبل ها(در جعبه ) بيت ها(نحوه قرار دادن ابزار . هر جعبه داشته باشيم يا بيشتر

با   از قبل انجام شده، یدر مخابرات، شكل سيگنال آنالوگ، بر طبق توافق ها. ه در مدوالسيون استشد

  .تعداد خاصي از بيت ها معين شده و سمبل ناميده مي شود

  

  
  .اطالعات ديجيتال روي حاملهاي آنالوگ سفر مي كنند   7-1شكل

  

بيت هايي كه . نه فقط يك بيت مي تواند شامل تعدادي از بيت ها باشد،. استيك سمبل فقط يك سمبل 

       بلكه آنچه در واقع انتقال مي يابد سمبلها يا در حقيقت   سمبل نشانگر آنهاست انتقال نمي يابند،

  .خيلي زياد است ًفركانس اين بسته ها معموال. است بسته هاي كوچك سيگنال

  .يستم مخابراتي استهمان نرخ سمبل يك س بود

  

  

                                                 
1 bauds 
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 PSKمدوالسيون  5-2

5-2-1  BPSK  

يك هواپيما را كه بر . بياييد فرض كنيم يك كشتي بدون هيچ  سيستم ارتباطي در دريا گم شده است

فراز آن پرواز مي كند مي بيند و مي خواهد به هواپيما وقتي كه از باالي سرش رد مي شود اطالع دهد كه 

نقطه نوراني در سمت راست نشان دهنده يك منطقي و نقطه نوراني . رفته استدر چه شرايط بدي قرار گ

فرض ما بر اين است كه هر هواپيمايي كه آن را مشاهده كند . سمت چپ نشان دهنده صفر منطقي است

  .معني هركدام از اين نورها را مي داند

  

  
  )دهدو نقطه نورانی عالمت دهن(يک سيستم ساده برای مدوالسيون  8-1شکل

  

برای چرا كه كاپيتان فقط از يك بعد  )از چپ به راست اجرا مي شود( اين يك سيگنال يك بعدي است،

  .استفاده مي كندتغيير يك سمبل نشان دادن 

آن است كه سمبلي داشته باشيم كه تنها نشانگر يك  حالتساده ترين . درخشش نور يك سمبل است

را به عنوان تابع )  cosيا  sin(تنها يك تابع سينوسي . يممي نام BPSKبيت است و اين مدوالسيون را 

براي انتقال اطالعات فاز اين سيگنال را تغيير مي دهيم كه مشابه . پايه مورد استفاده قرار مي دهيم

هر سمبلي با يك تغيير در فاز مشخص مي شود كه . درخشش نور از عرشه كشتي در مثال فوق است

را تعريف مي كنيم، يكي  cosدو بسته كوچك از امواج  BPSKدر . مثال است تغيير موقعيت نور در مشابه

جدول زير دو سمبل و سيگنالهاي بكار رفته براي . مي باشد 180°با فاز صفر و ديگري با اختالف فاز 

 Qو  Iدامنه هاي .) است f=1سيگنال حامل نشان داده شده براي فركانس . (نمايش آنها را نشان مي دهد

  :است كه به طريق زير محاسبه مي شوند yو  x تصاوير

  
Iamplitude= (symbol expression)×cos(phase)  
Qamplitude= (symbol expression)×sin(phase)  

  

براي هر  Qدامنه . است I = -1و براي دومين سمبل   I= 1 از اينجا نتيجه مي گيريم كه براي اولين سمبل

  .برابر صفر است 180°و 0 ° ايزواي sinدو سمبل صفر است چرا كه 
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  دو سيگناله BPSKقوانين مپ کردن برای يک   2-1جدول

  
  

اين همان چيزي است كه با توجه به بيت ها انتقال مي يابد و . به سيگنال حامل در جدول باال نگاه كنيد

ژي يك آن ثابت هاي خنده دار اول هر عبارت چيست؟ مي دانيم انر. به هيچ وجه خود بيت ها نيست

  :سيگنال برابر است با

  )11  (     
2

2TA
Es =  

  

از رابطه باال دامنه را   بنابر اين به جاي اينكه عبارت دامنه را نوشته فرم كلي عبارت را بدست آوريم،

برحسب انرژي مي نويسيم كه برابر است با 
T

E
A s2
غلب آن را در هنگام مراجعه به سيگنال حامل، ا.  =

غالب انرژي بيت يا سيگنال بيان مي كنيم و بنابراين به نظر مي رسد بهتر است كه معادله را برحسب 

 ًبعدا. حال مي توانيم سيگنال حامل را بر حسب توان انتقال يافته مقياس بندي كنيم. انرژي بنويسيم

كه درباره انرژي بيت و نسبت هنگامي 
0N

Eb مي شود بت كنيم، اهميت اين مسأله روشن ترصح.  

  

  BPSK خلق يك حامل 1- 5-2-1

ارسال كرد؟ به  BPSK  رابا استفاده از تكنيك 0111010100101011چگونه مي توان يك رشته بيت 

. هر سمبل نشانگر يك بيت است BPSKسمبل احتياج داريم چرا كه در  16منطور ارسال اين رشته به 

 :ه فوق خواهيم داشتبنابراين براي رشت

S1 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2 

شكل زير حامل مدوله شده . حال سيگنالهاي متناسب با هر سمبل را به ترتيب در كنار هم قرار مي دهيم

  . نشان مي دهد) به شرط استفاده از جدول فوق(را كه براي اين رشته انتقال مي يابد
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  0111010100101011برای دنباله بيت BPSK  يک سيگنال  9-1شکل

  

اگر بتوانيد حامل مدوله شده را بگيريد و بر روي يك تحليل گر شبكه آن را مشاهده كنيد، شكل باال 

در سيستمهاي . است كه واقعي نيست Hz1درهر صورت، شكل باال براي فركانس حامل . راخواهيد ديد

ر انتقال سيگنالي را مشاهده مي كنيم كه چرخه هاي زيادي واقعي فركانس حامل بسيار زياد است و در ه

  .را پوشش مي دهد

آنچه . يك انتقال چيست؟ يك انتقال زماني است كه در آن از يك سمبل به سمبل بعدي سوييچ مي كنيم

كه در مرز انتقال براي مدوالسيونهاي گوناگون رخ مي دهد، متفاوت است وتقريبا  يك مسأله مهم به 

  .مي شود 180°، در هر انتقال بيت سيگنال دستخوش يك شيفت فاز BPSK درحالت. آيدشمار مي 

آنچه سيگنال در انتقال انجام مي دهد براي ما نگران كننده است چرا كه تقويت كننده ها غيرخطي 

تقويت كننده هاي به كار رفته در مخابرات اوقات بسيار  سختي را سپري مي كنند چرا كه با . هستند

          از آنجايي كه اين امر . رات ناگهاني دامنه سيگنال همراه بوده و سبب بروز اعوجاج مي شوندتعيي

  .رمز گشايي سمبلها را مشكل تر مي سازد سعي ما بر اين است كه اين انتقاالت را كنترل كنيم

  

  پياده سازي مدوالسيون از لحاظ سخت افزاري 2- 5-2-1

تنها يك سيگنال وجود دارد، كه . وجود ندارد Qو  Iدوله شده، كانالهاي توجه كنيد كه در توصيف حامل م

را انتقال نمي دهيم، اما اين سيگنال  Qو  Iدر واقع ما . به هر حال در اينجا يك بيت مهم از اطالعات است

  .است Qو  Iتركيبي از كانالهاي 

تنها ما را در درك و ايجاد طرح  نه Qو  Iنياز داريم؟ نمادهاي  Qو  Iه دليل به كانالهاي چراو به چ

حال . مدوالسيون تغييرناپذير ياري مي كند، بلكه به ساده كردن طراحي سخت افزار هم كمك مي نمايد

شكل . بياييد مشاهده كنيم كه چگونه در سخت افزار به ايجاد سيگنالهاي مدوله شده مركب مي پردازيم

  . هستيم BPSKيل به ارسال آن از طريق مدوالسيون زير دنباله اي لز بيت ها را نشان مي دهد كه ما
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01101100010001 جريان بيت تصادفی يک 10-1شکل  

  

در زير چند سمبل . ودشمدوالتور با نگاهي به دنباله بيت ها تصميم مي گيرد كه چه سمبلي بايد ارسال 

براين مي توان از آن چشم صفر است بنا BPSKبراي  Qكانال . اول اين دنباله بيت ها را مشاهده مي كنيد

در (مدوالتور بسته به بيتي كه بايد ارسال شود يك سمبل خاص .) از نوع يك بعدي است BPSK .(پوشيد

  .نسبت مي دهد Iبه كانال ) تنها دو تا وجود دارد BPSKحالت 

  

  مپ شود 10جريان بيت شکل برای  I  برای اينکه کانال BPSK  سمبل  3-1جدول 

  

  
  

 

، براي ايجاد بسته سيگنال مورد استفاده  fcان قدم بعدي، يك حامل با فركانس اجراي آزاد حال به عنو

همه آنچه كه براي ايجاد سيگنال درست مدوله شده توسط ما بايد انجام شود ضرب حامل . قرار مي گيرد

  :در زير نشان داده شده كه مپ كردن چگونه رخ مي دهد. است Iدر مقادير دامنه كانال 
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، مپ              BPSK، با استفاده از قوانين مپ Iآنها را به دامنه هاي كانال . اولين ستون شامل بيت هاست

انجام شده  Tضرب نموده ايم كه اين كار براي زمان سمبل  cosبعد آنها را در موج ) - جدول .(كرده ايم

در موج  ωفركانس . نالوگ قرار دارد سمبل ناميده مي شودنتيجه كه در بسته اي از سيگنالهاي آ. است

  .ناميده مي شود» فركانس حامل«كسينوسي 

  

5-2-2 QPSK  

كاپيتان آن به نوع متفاوتي از عالمت دادن مي انديشد، او . حال يك كشتي متفاوت را در نظر بگيريد

او چهار تركيب مختلف از . ربچهار نقطه نوراني را روي عرشه معين مي كند، در شمال، جنوب، شرق و غ

با هر خاموش يا روشن شدن نور او مي تواند دو بيت ارسال كند، . هر كدام از اين نقاط را در نظر مي گيرد

اگر او بتواند با همان دوره تناوب كشتي اول كار كند آنگاه سرعت برقراري ارتباط دو برابر سريعتر خواهد 

   اين دو تابع پايه به ما. ، او در واقع بعد جديدي اضافه كرده استبا ايجاد چهار نقطه عالمت دهنده. شد

حال چهار موقعيت گوناگون براي . شمال ـ جنوب حركت در راستاي مي دهد، حركت غرب ـ شرق و

  .سمبل امكان پذير است و مي توان به هر سمبل دو بيت را نسبت داد

  

  
  سيستم عالمت دهنده دو بعدی 11-1شکل

QPSK ابع پايه استفاده مي كند، يك سينوس و يك كسينوس، در حاليكه از دو تBPSK  تنها از يك تابع

مي توانيم با هر ) در مثال كشتي موقعيت(با تغيير فاز هر كدام از اين حاملها . پايه بهره مي برد

رفته تعريف ابعاد مدوالسيون با استفاده از تعداد توابع پايه به كار . دو بيت ارسال كنيم) سيگنال(عالمت
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نه به خاطر اينكه در هرسمبل دو بيت . يك سيگنال دو بعدي است QPSKبر همين اساس . مي شود

براي خلق سمبلها مورد استفاده قرار ) cos و sin(ارسال مي كند، بلكه به علت اينكه دو سيگنال مستقل

  .ي هستندكه در اينجا مورد بحث قرار مي دهيم دو بعد PSKهمه مدوالسيونهاي . مي دهد

اما با   cosيا  sinهر بسته در قالب يك . آمده است QPSKاينجا يك تعريف مپ كردن چهار سمبلي براي 

        توجه داشته باشيد كه فاز زاويه اي است كه سيگنال درآن آغاز.(تعريف شده است فازهاي مختلف

  .)مي شود

  

  QPSKقوانين مپ کردن برای  4-1جدول

  
  

از  ، نوشته مي شود را مي توان به فرمي نوشت كهcosيا  sinر سمبل، كه بصورت تعريف چها QPSKدر 

را در نظر بگيريد، با استفاده از  S1مثال سمبل . به راحتي قابل محاسبه باشد Qو  Iدامنه كانالهاي  آن

  خاصيت مثلثاتي 
 )12( Cos(x+y) = cosx cosy- sinx siny 

 
  :مي توانيم عبارت معادل را بنويسيم

)13      ()sin(cos)
4

cos(
2

tt
T

E
t

T

E ss ωω
π

ω −=+= 

  

مشاهده خواهيم كرد كه بسته سيگنال حامل نمايش دهنده يك سمبل خاص است كه مي تواند با 

   اين امر تحقق سخت افزار را . كسينوسي آزاد با دامنه خاص، بوجود آيدواستفاده از امواج سينوسي 

  .امكان پذير مي سازد
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ايجاد مي كنيم، اما  BPSKبسته هاي سيگنال مناسب سيگنال مدوله شده اگر چه از كنار هم قرار دادن 

آنچه ما براي استفاده در . در سيستمهاي واقعي نمي توان يك حامل مدوله شده از اين طريق ايجاد كرد

نمي توان تنها يك قسمت خاص از . توليد مي كنند cosيا  sinاختيار داريم اسيالتورهايي است كه 

   فاده كرد يعني آنگونه بپنداريم كه آنها روي قفسه اي نشسته اند و ما تكه اي از آنها را سيگنال را است

ما نيازمند روشي براي ايجاد يك بسته سيگنال با يك فاز خاص هستيم، فازي كه جدا از اجراي . مي رباييم

       وارد صحنه Qو  Iاينجاست كه مدوالسيون چهارتايي و كانالهاي . مورد نياز است cosيا  sinآزادانه 

     تنها درحد مفاهيم نيستند بلكه چگونگي طراحي مدوالتورها را هم نشان  Qو  Iكانالهاي . مي شوند

  .صحبت مي كنيم  QPSK 1حال اندكي درباره الگوي قرارگيري.مي دهند

  

  QPSKالگوي قرار گيري  1- 5-2-2

است وقتي با نرخي برابر نرخ  Qامنه كانال بر حسب د – Iالگوي قرارگيري نموداري از دامنه كانال 

ثانيه باشد، سيگنال در حوزه زمان را در فواصل زماني  1/0اگر نرخ سمبل . سمبل نمونه برداري شده است

و سپس .) اين بهترين زماني است كه تا كنون حاصل شده است(ثانيه نمونه برداري خواهيم كرد  1/0

   را نشان  QPSKدياگرام شكل زير الگوي قرارگيري . م مي كنيمرا رس Qو  Iمقادير اندازه گيري شده 

هر نقطه . داده شد، رسم شده است –كه در جدول  Qو  Iاين نمودار با استفاده از مقادير دامنه . مي دهد

زاويه فاز محاسبه  cosيا  sinدر ) دامنه آن(را از طريق ضرب عبارت سيگنال  )Iو  Q(يك زوج از مقادير

  .مي كنيم

  
  نقاط قرارگيری سرهای سيگنال مدوله کننده هستند 12-1شکل

 

                                                 
1 constellation 
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اين . به فرم يك سيگنال تركيبي ايجاد شده است Qو  Iياگرام الگوي قرارگيري درست قبل از تركيب 

هم بطور  1دياگرامهاي چشمي. دياگرامها غالبا در باند پايه هستند و در فركانس كامل برابر صفر مي باشند

 .پايه قرار دارند و همان اطالعات را اما در حوزه زمان نشان مي دهندمشابه در باند 

را  2يك مربع كامل است چرا كه كانال به خاطر تقويت كننده و يا ماده واسط هيچ افتي 12دياگرام شكل 

هنگامي كه دياگرام الگوي قرارگيري را در گيرنده ايجاد كنيم، تصوير آنچنان كامل به . تحميل نمي كند

شكل دهي پالس هم الگوي . مي تواند نوع اعوجاجي را كه سيگنال تجربه كرده نشان دهد كهنمي آيد نظر 

  .قرارگيري اين مربع كامل را دچار تغيير مي كند

  

  شكل دهي پالس به منظور كاهش پهناي باند 2- 5-2-2

آنها مشكل است و توليد . استفاده از پالسهاي مربعي نشان داده شده در اينجا براي ارسال عملي نيست

بنابراين به جاي آنها پالسهاي شكل يافته اي را مي فرستيم كه همان . پهناي باند زيادي نياز دارند

اطالعات را انتقال مي دهند اما پهناي باند كوچكتري را مورد استفاده قرار مي دهند و ويژگيهاي خوب 

 . را دارا هستند) ISI(ديگري همچون حذف تداخل بين سمبلها 

اين شكل دهنده . ناميده مي شود Root Raised Cosineيكي از متداولترين شكل دهنده هاي پالس 

بعضي از . دارد كه شكل و پهناي باند سيگنال را كنترل مي كند roll-offپالس پارامتري تحت عنوان 

  :روشهاي متداول شكل دهي پالس عبارتند از

  

        Root Raised Cosine● )استفاده مي شود QPSKبا (

                     MSK ( ●Half-Sinusoidمورد استفاده در (

                           GMSK ( ●Gaussianمورد استفاده در (

        QPR ( ●Quadrature Partial Responseكاربرد در (

  

كه سيگنال  ، وقتيدر حوزه زمان QPSKيك  Qو  Iكانالهاي ) اثر(مشاهده مي كنيم كه رد 15در شكل 

شكل كلي بيت به راحتي قابل مشاهده . چگونه است شكل يافته است، Root Raised Cosineبا روش 

  .است

                                                 
1 eye diagrams 
2 degradation 
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  RRCپالسهای شکل يافته به روش  13-1شکل

  

نمونه، رسم كرد و  20دياگرام الگوي قرارگيري اين سيگنال را مي توان با نمونه برداري از سيگنال در هر 

  .رسم مي كنيم Qرا برحسب مقدار اندازه گيري شده براي  Iه گيري شده براي بعد هم مقدار انداز

  

  

  
  RRCدياگرام الگوی قرارگيری برای يک سيگنال شکل يافته به روش  14-1شکل

  

  

اين يك . حول نقطه ايده آل است 1داراي يك پراكندگي RRCتوجه كنيد كه دياگرام الگوي قرار گيري 

سيگنال مربوط )   BER(ل دهنده پالس است و به افزايش نرخ خطاي بيت پيامد اجتناب ناپذير هر شك

در شكل زير . شكل دهنده پالس گوسي، پالس مربعي را با يك پالس گوسي جايگزين مي كند .مي شود

  .پالس حاصل از يك شكل دهنده پالس گوسي در حوزه زمان رسم شده است

  

                                                 
1 Scatter 
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  ه از پالسهای گوسی شکل يافته استسيگنالی در حوزه زمان که با استفاد 15 -1شکل

  

  QPSK  گام به گام 3- 5-2-2

  .بياييد تا فرايند گام به گام توليد حامل مدوله شده را دنبال كنيم

  :است QPSKهدف ما انتقال دنباله بيت زير با استفاده از 

 ...00 01 00 10 00 10 11 00 11  

  

  گام اول

  )-1صفر به  تبديل(تبديل دنباله بيت به يك سيگنال قطبي 

1-1-  11 -  1 -1 -  1 -1  1-1-  1-1  11  1-1-  11  

  گام دوم

  Qو  Iارسال بيت هاي متناوب به كانالهاي  

1 1- 1 - 1 1- 1 - 1- 1 - 1- 1 1- 1 1 1 - 1    I  

1- 1- 1 1 1- 1 - 1- 1 1- 1- 1- 1- 1 1- 1  Q          

 

مقياس بندي شده  0/1به  707/0نه به جاي اين نمو. (را تنظيم كنيد Qو  Iامنه هاي د 4برمبناي جدول 

  .)است

براي مثال فوق از اين گام . در اين نقطه شكل مي دهيم RRCپالسها را با استفاده از فيلتر  - گام دوم ديگر

  .صرف نظر مي كنيم
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  مپ شده است Q و Iجريان بيت وقتی که به سطوح کانالهای   16-1شکل

  گام سوم

توجه داشته باشيد كه انتقال  .ضرب کنيد )fc =1در اين مثال(  fcا فركانس را در يك كسينوس ب Iكانال 

  .تغيير مي كند Iسيگنال تنها در مرز بيت سمبل است زيرا دامنه كانال 

در واقع يك سينوس . (،ضرب کنيددرجه شيفت داده شده است 90وقتي كه  مااcos را در همان  Qكانال 

  .كافي است cosو هم  sinهم افزار براي بدست آوردن با اين روش تنها يك قطعه سخت ) است

  

  
  ضرب شده است در سينوسی با فرکانس يک  Q در کسينوسی با فرکانس يک وکانال  I کانال 17-1شکل

  

  گام چهارم

  .را با هم جمع كرده و حامل انتقال يافته را بدست آوريم Qو  Iكانالهاي 

  

  
  را با هم جمع کنيد  Q و Iی کانالهای ترکيب سيگنال ارسال برای ايجاد 18-1شکل
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  :آنچه كه بصورت سخت افزاري بايد انجام دهيم به شكل  زير است

  

  
  

  QPSK پياده سازی سخت افزاری مدوالتور 19-1شکل

  
  

����:  

      دريافت كرده و آن را در غالب دو جريان Rbمبدل سري به موازي جريان بيت ورودي را با نرخ بيت 

    بسته به الگوي بيت دو گانه ورودي،. هر كدام از آن دو نرخي برابر نصف نرخ بيت دارند مي ريزد، كه

سپس هر كدام از آنها به طور . از روي جدولي كه توابع را پيدا مي كند تنظيم مي شود Qو  Iدامنه هاي 

يافتن پالس با اين بعد از شكل (مدوله مي شوند  ωبا فركانس حامل  cosيا  sinانفرادي توسط يك موج 

  .از جمع آن دو سيگنال انتقالي بدست مي آيد) است RRCروش 

  

  BPSKبا  QPSKچگونگي تفاوت  5-3

QPSK آن را مي توان به صورت تركيب دو سيگنال. دو سيگنال پايه دارد BPSK كه نرخ بيت هر كدام

با پوش ثابت بخشي از يك كالس از سيگنالهاست كه سيگنال  QPSK .نصف شده است در نظر گرفت

: يك تعريف عبارتست از. تعريف دقيقي براي يك سيگنال با پوش ثابت وجود ندارد. ناميده مي شوند

تعريف ديگر . هنگامي كه نمونه برداري با نرخ سمبل انجام شود، مقدار نمونه برداري شده دامنه ثابت است

داكثر دامنه بدست آمده براي سيگنال ديگري آنست كه حداقل و ح. اين است كه تغيير فاز ناپيوسته ندارد

  .موج سينوسي يك سيگنال با پوش ثابت ايده آل است. در يك پريود ثابت است
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سيگنالهاي پوش ثابت اعوجاج كمتري را در تقويت كننده هاي توان باال متحمل مي شوند و براي 

يير دامنه يك سيگنال علت آن است كه تقويت كننده ها با تغ. كاربردهاي بي سيم پيشنهاد مي گردند

         به منظور افزايش توان يك سيگنال دامنه آن را افزايش. كار مي كنند) هم افزايش و هم كاهش(

       دامنه  به مقادير مختلفي كه بستگيبا  ار يك تقويت كننده غير خطي دامنه سيگنال. مي دهيم

ميزان تقويت غير خطي  بيشتر تغيير كند،هر چه دامنه سيگنال . لحظه اي سيگنال دارد تغيير مي دهد

يك پوش ثابت  QPSKاز نظر تكنيكي . بيشتر شده و اين سبب توليد يك سيگنال اعوجاج يافته مي شود

  .آن را ثابت فرض كرد پوش نيست چرا كه شيفت فاز ناپيوسته دارد، اما مي توان با تقريب خوبي

  

5-4 QPSK افست شده  

QPSK اما تغييرات مهمي روي افست شده يك اقليت است ،QPSK در . محسوب مي شودQPSK  افست

در يك  Qو  Iنصف يك سمبل زماني شيفت پيدا كرده است آنگونه كه سيگنالهاي كانال  Qكانال  شده،

نتيجه چنين تغيير ساده اي آن است كه شيفت هاي فاز در هر زمان محدود شده . لحظه انتقال ندارند

  .مستقيم بيشتر است QPSKاز  »پوش ثابت«افست شده  QPSK است و بنابر اين در 

افست شده عملكرد بهتري  QPSKدر تقويت كننده هاي توان باال و براي كاربردهاي ماهواره اي خاص 

اما براي كاربردهاي   است، QPSKمشابه ) BER(اگر چه براي يك كانال خطي نرخ خطاي بيت آن . دارد

ه اي نزديك به نقطه اشباع تقويت كننده انتقال كار مي كند، هنگامي كه در نقط آن، BERغير خطي 

  .نيز مي نامند) SQPSK( 1متناوب QPSKرا ) OQPSK(افست شده  QPSK. كمتر است

  

  
  )الف(  )ب(  

  QPSK )ب OQPSK )الف   QPSK و OQPSKدياگرام الگوی قرارگيری برای   20-1شکل

  

  

                                                 
1 staggerd 
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  درجه 90با شيفت فاز کلی ، OQPSK )الف

  

  
  درجه 180با شيفت فاز کلی ، QPSK )ب

  21-1شکل

  

يكي از نتايج آن . در يك لحظه انتقال ندارند OQPSKيك سيگنال  Qو  I، كانالهاي  QPSKبر خالف 

    انتقال سمبل فقط براي همسايه ها رخ OQPSKاينست كه هنگام مشاهده دياگرام الگوي قرار گيري 

براي   در هر تغيير سمبل،. بيشتر باشد 90°ز نمي تواند از اين به آن معناست كه انتقال هرگ. مي دهد

در هر انتقال . (و نه هر دو Qو يا  Iتنها يك محور مي تواند در يك زمان تغيير كند، يا  ، Qيا  Iكانالهاي 

از ديد الگوي قرارگيري اگر سيگنال در ربع بااليي سمت راست ). تغيير مي كند و نه هر دو Qيا  Iفقط 

ته باشد، سيگنال بعدي فقط مي تواند در ربع پاييني سمت راست يا ربع بااليي سمت چپ قرار قرار داش

  .كه در آن همه انتقالها مي تواند رخ دهد توجه كنيد QPSKبه تفاوت آن با . گيرد و نه هر دو

  

توجه داشته باشيد كه . مقايسه مي كند QPSKرا با يك سيگنال  OQPSKيك سيگنال  21شكل 

در بعضي انتقالها تغيير  QPSKدر مقابل . نخواهد داشت 90°هرگز انتقالي بيشتر از  OQPSKسيگنال 

انتقال بزرگتر يك منبع خطا براي تقويت كننده هاست و تا جاي ممكن . هم خواهد داشت 180°فازي تا 

ن ساده است چرا كه ساخت و اجراي آ QPSKحاكم اصلي  در ارسال ماهواره اي،. بايد از آن اجتناب شود

استفاده مي كنند زيرا نيازمند توانهاي راديويي پايين و  حداقل  OQPSKازكاربرهاي نظامي اغلب . است

  .تداخل ميان كانالهاي مجاور هستند

به تناوب ميان دو ( به اندازه نصف زمان سمبل OQPSKدر  Qچيست؟ كانال  QPSKبا  OQPSKفرق 

  .تاخير پيدا كرده است) 1كانال يک چهارمی

  

                                                 
1 quadrature 
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  خالصه فصل. 6

دسته اول مدوالسيونهای . در اين فصل پس از معرفی مدوالسيون، به معرفی دو نوع مهم آن پرداختيم

اما از آنجا که در . بطور کامل آشنا شديم FM و AMآنالوگ بودند، که از بين آنها  با دو روش مهمتر يعنی 

در اين فصل بيشتر توجه خود را روی  با نوع ديجيتال مدوالسيون سرو کار داريم، CDMAپرداختن به 

  .معطوف کرديم QPSK و BPSKمدوالسيون ديجيتال، خصوصا

  

   

  

    

       

     
  

  

 
  


