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در این پایان نامه یک مدار فرستنده با پهناي باند بسیار باال پیشنهاد شده است که در آن از چند حلقه قفل تاخیر 

دقت زیاد در . میکرومتر استفاده شده است 0.18وجی پایین و توان مصرفی بهبود یافته در تکنولوژي با جیتر خر

شکل و صورت پالس . تعیین شکل پالس یکی از ویژگیهاي این پایان نامه است که در کل توان مصرفی پایینی دارد

FCCاحیه مشخص ماسک کاربردهاي فرکانس باالي مشخصی قرار خواهد گرفت که باید نایجاد شده در 
1

را پوشش  

براي بدست اوردن ملزومات وضوح و دقت فرکانس در  .دهد که در این پایان نامه به این نتیجه رسیده شده است

DLLبسیاري از استاندارد هاي بی سیم، چندین ترکیب کننده بر پایه 
2

 fractional-Nتمامی . ، پیشنهاد شده است

در . برندمی باشند که از زمان قفل طوالنی براي وضوح فرکانس کم رنج می M/Nانس آنها بر پایه ي ساختار سنتز فرک

این پایان نامه طراحی حلقه قفل تاخیري انجام شد که به لحاظ جیتر، توان مصرفی  وضعیت بهتري نسبت به کارهاي 

هاي باالتر داراي جیتر در فرکانس DLLبه طور کلی، انتظار می رود یک پالس ساعت خروجی  .انجام شده قبلی دارد

VCDLباریک تري باشد و دامنه ریپل ولتاژ کنترل در 
3

ریپل ممکن است توسط ناحیه مرده آشکارساز . کمتر شود 

. فرکانس، جیتر ورودي مرجع، تاخیر حلقه، از دست دادن شارژ خازن در فیلتر حلقه و غیره ایجاد شده باشد - فاز

نمایش  Spice Explorerانجام شده و نمایش خروجی ها توسط نرم افزار  H-Spiceتمامی شبیه سازي ها با نرم افزار 

  .داده شده است
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  :مقدمه

ــاي  ــوم پهن ــیع  مفه ــد وس UWB بان
ــه  1 ــل ده ــژوهش  1961ي  در اوای ــا پ ــه  ب ــایی درزمین ي  ه

رأس . الد فرتوسط ج هاي مرتبط بازمان و طراحی گیرنده صورت گرفت که هر دو درابتدا الکترومغناطیس

گیرنده  با پالس کوتـاه مجهـز شـد و     ،UWBي ارتباطات  زمینه با این کار نخستین اختراع در. انجام شد

  (Ross, 1973).  تکامل یافت با شرکت اسپري رند بعدها

هاي بسیار  انتقال و دریافت انرژي پالس براي توصیف، تکامل، 1921ي  در اواخر دهه  UWBاصطالح

RFهاي رادیویی کوتاه فرکانس
وجودي که این دانش بیش از سی سال است که به وجود  با. ابداع شد 2

در مدتی کوتاه قابل ایجاد هستند، موضوع  هایی که با توجه به تعداد فراوان پالس  UWBآوري آمده، فن

به دلیل پایین بودن میانگین چگالی  .رود سیم به شمار می ي ارتباطات بی پژوهشی نوظهوري درزمینه

سایر . استفاده است احتمال تشخیص پایینی دارند، قابل  در کاربردهاي نظامی که نیاز به UWBطیفی،

مسیره را در  دار و تصویر است که توانایی رفع تأخیر چندهاي را آوري در فن  UWBعمومی کاربردهاي

  .سازد ي نانوثانیه دارد و امکان دقت بیشتر را فراهم می بازه

گزارشی را تکمیل کرد ) FCC( ي ارتباطات فدرالی کمیته UWBي  پس از پی بردن به فواید بالقوه 

عنوان  داده شد که آن را به UWBی از شرح. آوري ارتباطات و تصویر معرفی کرد عنوان فن را به UWBکه 

مگاهرتز از طیف را اشغال  511یا پهنایی که بیش از  2/1یک سیگنال با کسري از پهناي باند بیشتر از 

  . کند کرده، معرفی می

پهناي باند کسري با  )fLfH/()fLfH(2 شود که  تعریف میfH  وfL  به ترتیب باالترین

ي خروج  تر از اوج نقطه پایین 11dB-دهند، و در  رین فرکانس را نشان میت باال و پایین  فرکانس

                                                             
1 - Ultra Wide Band 
2 - Radio Frequency 



 

گیگاهرتز براي مصرف ارتباطات در  6/11گیگاهرتز تا  1/3از  فراباند طیف فرکانس. شوند گیري می اندازه

شده  مگاهرتز محدود 961که تصویر به کمتر از  ي در نظر گرفته شد، درحالی ا شده  سطوح قدرت مشخص

 .بود

EIRPسطوح  FCCبنابراین تا زمانی که دانش بیشتري در این زمینه موردنیاز است ،
را براي انواع  1

براي . اند تأثیر گرفته است ها تعیین نموده و از منابع استخراجی که از قبل وجود داشته هاي فرکانس بازه

هرتز محدودشده است در مگا 41.13dBm-هاي داخلی، میانگین چگالی طیفی قدرت خروجی به   دستگاه

هاي عمومی بخش پایدار هماهنگی داشته و با موفقیت تداخل امواج رادیویی را کنترل  که با محدودیت

  .کند می

  

   UWBارتباطی  يها ستمیمقدار قدرت مورداستفاده براي س: 1- 1شکل 

 (Anderson, 2003) داخلی يها طیدر مح

مند ساخته است، اما در حال حاضر هیچ  قانون UWBسطوح قدرت و طیف را براي  FCCهرچند 

ویژه  ، بهوجود داردي استفاده از دو استاندارد  هایی درباره بحث. ندارد استانداردي براي صنعت وجود

 اشتراك تقسیم فرکانس عمود بر هم چند باندOFDM
که بر  )DS-SS( ي توالی مستقیم و طیف گسترده2

                                                             
1 -  isotropic radiated power 
2 - Orthogonal frequency-division multiplexing 



 

در حال  )DS-SS( بانده و موتوروال چندهاي  OFDM.استشده  ي رادیویی بنا آوري ضربه ي فن پایه

IEEEحاضر در تالش هستند تا 
هر یک از این . را ترغیب کنند تا به دورنماهاي بعدي خود دست یابند 1

 آوري جا در حال حاضر یک فن OFDMها فواید خود را در سیستم ارتباطات دارند، اگرچه  برنامه

  .تري است افتاده

رادیویی  UWBترین اجزاي سیستم  ر صنعت در ارتباط با این استانداردها، رایجپیش از تحول اخی

ها انتقال  تا داده داشتهاي مدوالسیون به کار گرفته  اصلی بسیار کوتاهی با انواعی از طرح بود که باند

ذ کند تواند در مواد نفو داراي مزایایی است، چراکه می OFDMرادیوي پالسی با عرض کم نسبت به . یابند

رادیوي پالسی با عرض کم همچنین در . و چند مسیر با طول متفاوت را تا یک فوت یا کمتر از سر بگذراند

احتمال تشخیص  هایی با دهد که در کاربري ي پایین این امکان را می موارد مصرف قدرت کمتر با چرخه

  .پایین مفید واقع شوند

در رادیوي  ش زمانی و توالی مستقیم معموالًهاي دسترسی چندگانه مانند جه بسیاري از شیوه 

دهند که به بسیاري از کاربران در یک  شوند و به آن این امکان را می پالسی با عرض کم به کار گرفته می

سه مانع اساسی در اجراهاي کنونی رادیوي پالسی با عرض کم وجود دارد، . رسانی کند شبکه خدمات

. ارتباطات و اجزاي آنالوگ که براي ساختن سیستم ضروري هستند کمبود میزان داده، کمبود طیف بلند

روي این مسئله است که طرح یک گیرنده را تکمیل کنیم که هر سه کمبود را  پایان نامهتمرکز اصلی این 

ویژه در  هاي پرسرعت را به برطرف نموده و به رادیوي پالسی با عرض کم امکان گسترش یافتن در کاربري

ها با  طور که در این طرح نشان داده خواهد شد، طیف بسیار داده همان. دهد لی میهاي داخ محیط

 .پذیر است آوري رادیوي پالسی با عرض کم امکان فرآیندهاي دیجیتالی و با استفاده از فن

 UWBهاي  سیستم 1- 1

UWB یک ي باال در رنج کوتاه هست و در اصل  هاي وایرلس با نرخ داده یک فنّاوري براي شبکه

استفاده از باند  UWBهاي خصوصیت اصلی سیستم .استاي  چندرسانه ال براي کاربردهايه فنّاوري اید
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اگر  .ست ها پایین آن مصرفیها، توان  فرد این سیستم  درواقع خصوصیت منحصربه .رادیویی گسترده است

و  500Mhzباالتر از توان گفت فنّاوري رادیویی با پهناي  را تعریف کنیم می UWBبخواهیم یک سیستم 

کنند  تعریف می UWBهاي  نسبتی را که براي سیستم .فرکانس مرکزي است% 25یا با پهناي بیشتر از 

 :در اصل نسبت پهناي باند به فرکانس مرکزي سیستم است )fLfH/()fLfH(2 ،  fLو  fHکه  

هایی با  ، پالسUWBهاي  یگنالس .باشند ترین فرکانس باند فرستنده و گیرنده می ترین و کوچک بزرگ

بنابراین داراي پهناي باند گسترده در حدود  .باشند ي زمانی بسیار کوتاه و زمان خیز و نشست تیز می دوره

ي  ها با دوره اطالعات توسط این پالس ).گیگاهرتز 6/10تا  1/3ي فرکانسی  محدوده(چند گیگاهرتز است

طور که قبالً اشاره شد انرژي  همان .شوند بسیار زیاد منتقل میو پهناي باند ) پیکو ثانیه(بسیار کوتاه 

البته باید  .شود و مقدار انرژِي در فرکانس کوچک خواهد بود سیگنال در پهناي باند بزرگی پخش می

نیز همین بوده است که انرژي بر فرکانس کمی داشته باشد تا  UWBتوجه داشت که هدف اصلی طراحی 

اشتراك دارند در یک محیط  UWBي فرکانسی  هاي باند باریک که با محدوده بتواند با سایر سیستم

هاي مخابراتی رسم و  ي فرکانسی و توان چند نمودار از سیستم در نمودار زیر محدوده .خوبی کار کنند به

  .اند مقایسه شده

  

  فرکانس برحسبتوان سیگنال  : 2- 1شکل 

  



 

مدارات فرستنده و گیرنده را در مقایسه با دیگر  اًاساسي دیجیتال ها پالس صورت بهارسال داده 

DSPي دیجیتال ها گنالیسبسیار ساده نموده و آن را متمایل به ) MC-UWB(حاالت 
  .نموده است 1

 شوند یماستفاده  UWBي ها ستمیسي رادیویی که براي ارسال داده در ها پالسي از ا نمونهدر زیر 

  .است شده دادهنشان 

  

  UWBي ها ستمیسدر  مورداستفادهرادیویی پالس :  3- 1شکل

  

  UWBهاي  انواع سیگنال 2- 1

  :وجود دارد UWBهاي  طورکلی دو فرم معمول براي سیگنال به

صورت مختصر  ي بسیار کوتاه هستند که در قسمت قبل به هایی با دوره بر اساس ارسال پالس -1

 ).I-UWB:Impulse UWB( موردبحث قرار گرفتند

ترین  ، که معروف)  MC-UWB:Multi carrier UWB(زمان صورت هم مل بهاستفاده از چند حا -2

  .رود ي باال به کار می است که براي نرخ داده OFDMآن همان مدوالسیون 

  : UWBهاي  مزایاي سیستم 3- 1

  :صورت زیر بیان کرد را به UWBهاي  توان مزایاي سیستم طور خالصه می به

 گیگاهرتز 5/7پهناي باند آزاد گسترده در فرکانس  -1

 )متر 5ي  در فاصله 500Mhzدر حدود ( ي باال در رنج کوتاه  نرخ داده -2

توان کم که مناسب براي منبع تغذیه بکار برده شده در فرستنده و گیرنده هست و منجر به  -3

 .گردد سیم می هاي بی کاهش تداخل با دیگر سیستم
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 .ها گردیده است توان کم منجر به ارزان شدن این سیستم -4

 .ي فرکانسی آن آنتن کوتاه به دلیل گسترده بودن محدوده طول -5

به دلیل مصونیت باال در مقابل تداخل و اثرات محو شوندگی  UWBهاي  قابلیت اطمینان سیستم

  .باشد چند مسیري و توانایی نفوذ در دیوار می

 تولید پالس بسیار کوتاه   ي هینظر 4- 1

. براي سیستم تعریف شود ستیبا یپیش از تولید یک پالس بسیار کوتاه، شکل موج دلخواه م

آسان  به علت ریاضیات ساده و تولید گاسینپالس  UWBارتباطی  يها ستمیشکل براي س نیتر محبوب

   : شود یتوصیف م گونه نیاست و ا

)1-1(  
2

2

2




)t(
Ae)t(s  

 

برحسب ( گاسینانحراف معیار پالس   ،)برحسب ثانیه(زمان  t ،)اژولت(دامنه پالس   A که در آن

  .است) برحسب ثانیه( گاسینمقدار متوسط پالس   ،)ثانیه

  

  UWB گاسیننمونه یک پالس  :4- 1شکل 

  

   .شود یصورت زیر تعریف م به گاسینپالس در یک پالس  عرض

 )1 -2(   2.  



 

ها  از فرکانس سطحیانرژي پالس روي  در نانوثانیه یا کمتر، گاسینبا پهناي یک پالس معمولی 

براي مقدار محدودي از قدرت انتقال، چگالی طیف . شود یدیده م 3-1 شکل، که در  ابدی یگسترش م

 ي رفته بیشتر از یک مسئلهگ انجام UWBکه بر اساس  تداخلی. آمده  بسیار اندك است دست قدرت به

  . گردد یم گیرنده، بلکه بیشتر منجر به افزایش تدریجی نویز در باشد یتحمل نویز م قابل

کنونی مخابرات حتی با باند فرکانس مشابه  يها گنالیبا س توانند یم UWB يها گنالیبنابراین، س

   . داشته باشند

 

 UWB گاسینطیف یک پالس  :5- 1شکل

سازگاري ندارد،   FCCکه در پاراگراف قبل معرفی شد با قواعد ارتباطی  گاسینباند پالس مبتنی بر 

  . گیگاهرتز 1کند؛ معموالً بیش تراز  هاي محدود استفاده می براي برخی فرکانس DCچراکه از طیف 

دیده شد، الزم است که پالس با یک  1-1طور که در  شکل ، همانFCCبراي پیوستن به قواعد 

طور که  شود که پالس بیشتر منحرف شود، همان اجراي این عمل باعث می. ود به باند شودمحد فیلتر،

بیند  همچنین شکل پالس از اغتشاش زمان آسیب می. شوند آنتن و کانال ارتباطی نیز منجر به این امر می

لوگیري هاي درونی ج ي تکرار میزان پالس محدود گشته و از دخالت نشانه گردد که بیشینه و باعث می

  .کند



 

تواند  ي فیلتر همسان مبتنی بر راهنما می ي گیرنده براي جبران خسارت پالس در سیستم ، شیوه

هاي مختلف پالس و  ي استفاده از شکل شود و اجازه شکل پالس با گیرنده هماهنگ می. کارساز باشد

یک پالس بسیار کوتاه براي  براي تولید ها را در سیستم با کمترین میزان پیکربندي مجدد گیرنده را آنتن

یک تونل . شده است ازاین از دو دستگاه استفاده می تا پیش .کند فراهم می  UWBیک سیستم ارتباطی 

. ي جرالد بوده و شامل سیستمی ساخته  UWBهاي دیودي که روش اصلی در نخستین فرستنده و گیرنده

  .رأس بود. ف

اساس مقاومت منفی ناحیه در بخشی از محل کارکرد تونل دیود در سوئیچ نمودن سریع ابزارها بر 

تواند  براي تونل دیود، یک جریان می. شده است نشان داده 4- 1طور که در شکل  بسیار موفق بود، همان

کند - کار می "تونل سازي"طرفه ایجاد شود که بر اساس فرآیندي مشهور به  تنها با مقدار اندکی ولتاژ یک

که  کنند، درحالی به کمک روندهاي ناخالص سازي ویژه عبور می  P-Nتصالها از ا که طی آن الکترون

  (Anderson, 2003). میزان انرژي کافی براي چنین کاري ندارند

شده باشد، باعث کاهش جریان تا زمان  ي قله نشان داده زمانی که ولتاژ پتانسیل بیشتر از نقطه

میان باندهاي ظرفیتی و هادي رخمی دهد، اساساً این امر باهم پوشانی کمتري . شود رسیدن به دره می

ي مقاومت منفی  که محدوده ازآنجایی .دهد ي مقاومت منفی بر اساس کاهش جریان رخ می ایجاد محدوده

ي جلویی  طور تصادفی به سمت نقطه شود که تونل دیود شرایط ناپایداري پیدا کند، تقریباً  به باعث می

یک پالس . گیرد اي با ولتاژ اندك در میزان پیکوثانیه شتاب می مرحلهسوي یک پالس  رود و به پیش می

شود،  اي ناشی از تونل دیودي و با استفاده از یک مدار کوتاه ساده تولید می نیز از این پالس مرحله گاسین

نظیرش  تغییر بی هاي قابل اگرچه تونل دیودي به خاطر ویژگی .مشاهده خواهد شد 5- 1 شکلکه در 

نقشی  1961ي  رسد، اما در جریان اصلی تولید از دهه تر از  ترانزیستورها به نظر می قات  جذاببرخی او

هاي دیودي مقاومت اندکشان، ولتاژ خروجی کم، و این حقیقت است  هاي تونل ترین مانع اصلی. اند نداشته

ها،  هایی با این ویژگی کننده بسیاري از مهندسان این تجربه را ندارند که تقویت .ها دوسره هستند که آن

با  هایی محبوب با سه انتها بودند و معموالً- هاي مکنده یا ترانزیستورها طراحی کنند که وسیله مثل تیوب



 

SRDیک  . شدند وجور می فایرها جفت طرح آمپلی
ي شارژ  با استفاده از  شده همانند یک سوئیچ کنترل 1

 شارژ ذخیره .یابند  تر تغییر می هایش سریع ویژگی P-Nکند که در قیاس بااتصال  عمل می P-I-Nاتصال 

ي بایاس  رونده ي پیش هاي ریز قرارگرفته در مرحله کننده ي حمل نتیجه شده که در این اتصال در 

  . بایست رخ دهد می) یا حامل عمر(ایجادشده است، جایی دوباره به هم پیوستن زمان 

شده در پاراگراف قبل، به  و با توجه به اطالعات ارائه SRDاگر دقت کنید تولید پالس با استفاده از 

  .کند دار تولید می جاي شکل دلخواه پالس گاسین یک پالس شیب به SRDرسد که  نظر می

  

  دیود تونلی يپارامترها :6- 1شکل 

پالس . شده است نشان داده - 7-1رایج در شکل  SRDي پالس گاسین  پیکربندي یک تولیدکننده

که برعکس خط انتقال به سمت پایین حرکت  Aي  در نقطه SRDهاي  ده توسط انشعابدار ایجادش شیب

دار به سمت  پالس خطی شیب. کند،  و همچنین به سمت پایین خط انتقال در حال گسترش است می

شود به  ي انتها است و تبدیل می کننده پایین در جهت معکوس خط انتقال در حال حرکت است و منعکس

 .داده است دار در قطب مخالف که براثر ضریب مشترك واکنش منفی مدار کوتاه رخ ار شیبپالس تأخیر د

با . شوند شده و به شکل پالس گاسین تبدیل می  دو پالس دوباره باهم آمیخته در خط انتقالی جلویی،
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شکل شده و همان  جا  تواند با تونل دیودي جابه می SRD، - 7- 1استفاده از پیکربندي مشابه در شکل 

  . پالس را ایجاد نماید

  

 SRDاي از یک پالس ژنراتور نمونه :7- 1شکل 

  :  شود گونه استفاده می شده و براي تحلیل این پهناي پالس با طول خط انتقالی اتصال کوتاه تعیین

)1-3(  
p

TLL



2

 

LTL   برحسب متر(طول خط انتقال معکوس است   ( 

pبرحسب متر بر ثانیه(باشد  سرعت فاز در طول خط انتقال معکوس می   ( 

براي زمانی که ( آید  سرعت فاز در طول یک خط انتقالی میکرواستریپی با رابطه زیر به دست می

  ) شود سازي می طرح بر روي یک برد مدار چاپی پیاده

)1-4                         (  
e

p

c


  

C  برحسب متر بر ثانیه( سرعت نور   ( 

e الکتریک    ثابت مؤثر گذردهی دي 

  . توان با استفاده از رابطه زیر به دست آورد  ثابت مؤثر گذردهی را می

  

)1-5( 
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r   ثابت گذردهی نسبی بستر میکرو استریپ 

d  برحسب متر( ضخامت بستر میکرو استریپ   ( 

w برحسب متر( طول خط انتقال میکرو استریپ   ( 

براي . محاسبه گردند - 5-1و  - 4- 1هاي  توانند از طریق معادله گذردهی مؤثر و سرعت فازي می

پیکو ثانیه  315شده  متر، پهناي پالس حاصلطول یک اینچی خط انتقال، پس از تبدیل آن به واحد 

  . خواهد بود

براي معین کردن  - 3-1ي معادله. اي نیاز است براي اهداف طراحی سیستم، عموماً  پهناي پالس ویژه

نشان  -5- 1ساده که در  SRDي پالس  استفاده است و طرح مثال تولیدکننده طول خط انتقال  قابل

شود، چراکه  معموالً دچار تغییرات می گاسینشکل پالس  RFهاي  کاربري در. رسد شده، به پایان می داده

این مشکل . دهد بندي رخ می هاي اضافی به علت نخستین زمان خیز پالس و تأثیرات پارازیتی بسته حلقه

 .تواند با مدار بندي فرم دهی به پالس در خروجی رفع شود که در فصل سه به آن خواهیم پرداخت می

    UWBي مدوالسیون ها روش 5- 1

شود، سه طرح رایج  استفاده می UWBهاي مدوالسیون با رادیوي ایمپالس  اگرچه بسیاري از روش

1خاموش - مدل روشن. شود ها و پژوهش هاي مجالت علمی یافت می معموالً در مقاله
OOK مدوالسیون ،

  ).Binary PPM( دوفازي، و مدوالسیون موقعیت پالس دودویی

مدوالسیون دیجیتال هیبریدي  امه عالوه بر این سه روش، روشی قدرتمند دیگري بانامن در این پایان

  . شود نیز معرفی می

 ) ook( کلید زنی روشن و خاموش 5-1- 1

  دودویی را ارائه دهد، درحالی“ 1”یابد تا  یک روش مدوالسیون پالسی ساده است که پالس انتقال می

 .شده است نمایش داده - 6- 1 شکلو در شود  تبدیل نمی“ 1”که هیچ پالسی  به 

                                                             
1 - On-Off Keying 



 

  

ي  گونه که تولیدکننده ي فیزیکی آن است، همانسادگی اجرا OOKیکی از فواید قطعی استفاده از 

تواند  می RFیک تغییر . پالس ضروري است، در تضاد با هر دو، مدوالسیون دوفازي نیز الزم است

این . کنترل کند“ 0”و خاموش نمودن یک بیت داده “ 1”یافته را با تغییر یک بیت داده  هاي انتقال پالس

 . سازد محبوب می UWBتر  را براي سیستم  هاي ساده OOKپذیر نا ي خستگی دهنده پیکربندي انتقال

در هر . هاي بسیاري دچار مانع هستند اي دارد، اما سیستم اجراي بسیار صریح و ساده OOKاگرچه 

سادگی از دست برود،  سازي ممکن است به افزار، هماهنگ افزار و نرم ي مبتنی بر سخت دو طرح گیرنده

BERهمچنین عمل کرد . ها باشند“1”ریان ثابتی از ها شامل ج چنان چه داده
بدتر از  OOKدر  1

. هاي یکسان است تر براي انرژي عالمت هاي کوچک مدوالسیون دوفازي است، و علت آن جدایی عالمت

 A2که در مدوالسیون دوفازي  تفاوت دو برابر پالس دامنه یا  است، درحالی Aتفاوت در پالس دامنه 

افتند زیرا انحراف بیشتر  تر باشد کمتر اتفاق می یتی معموالً درزمانی که دامنه بزرگخطاهاي ب. باشد می

مبتنی بر  OOKاین تأثیر در احتمال خطاي بیت براي . در کانال الزم است تا بر تصمیم بیت اثر بگذارند

یون دوفازي با مدوالس 2- 1 شکلشده است که در  ي فیلتر همسان نشان  داده باند در استفاده از گیرنده

 . Binary PPM(Couch, 2001)قیاس گردید

)1-7(  

  

                                                             
1 - Bit Error Rate 

)1-6(  

  

W(t)  سیگنال انتقالیUWB 

jb    (0,1)بیت اي اطالعات  

S(t)  شکل سیگنال  

fT   ثانیه(ي تناوبی فریم دوره(  



 

Q  تابعQ 

Eb  ژول( میانگین انرژي در هر بیت( 

N0  ژول( چگالی طیفی توان در گیرنده(  

 

 .]13[شود صورت زیر تعریف می به Qتابع 

 

 )1 -8(  
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 مدوالسیون دوفازي   5-2- 1

PAMي پالس  السیون پالس، مدوالسیون دامنهدر اصطالحات عمومی مدو
ها را با تنوع  داده 1

در ارتباطات  PAMترین شکل  رایج. دهد هاي دوتایی انتقال می داده ها بر اساس ي هر یک از پالس دامنه

UWB،PAM -2 در این شرایط یک . شود یا مدوالسیون دوفازي است که قطبیت یک پالس مدوله می

موج سیگنالی براي . گردد می“ - 1”شده و یک پالس منفی تبدیل به  تبدیل “1”پالس مثبت براي یک 

  [31]:شده است ترتیب شرح داده این صورت ریاضی به ي مدوالسیون دوفازي به شیوه

 

)1-9(  
  

bj  (1,1-)هاي اطالعات بیت   

  
  شاخص مدوالسیون

گونه که  است، همان BERهبود آن در عملکرد ب OOKمدوالسیون دوفازي نسبت به مزیت یک  

Eb/NO ،3db  و کمتر ازOOK  براي همان میزان احتمال خطاي بیت است، احتمال خطاي بیت براي

 (Jeong,, 2004 ):گونه است مدوالسیون دوفازي با فرض گیرندگی فیلتر همسان این

)1-10(  
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1 - pluggable authentication module 



 

دوفازي توانایی آن در حذف خطوط طیفی ایجادشده در اثر تغییر در  یکی دیگر از فواید مدوالسیون

. رساند هاي رادیویی قراردادي را به حداقل می این ویژگی میزان دخالت سیستم. قطبیت پالس است

آید، و مدوالسیون دوفازي را تبدیل به روشی محبوب در  یافته نیز به دست می کاهش در قدرت انتقال

 .  آید حساب می ماید درزمانی که تأثیر انرژي یک اولویت بهن می   UWBسیسم هاي

تر است، چراکه دو مولد  هاي مدوالسیون دوفازي اجراي فیزیکی آن است که پیچیده یکی از نقص

این امر منجر به . موردنیاز است OOKجاي یک مدل مانند   ها با قطبیت منفی، به پالس، یکی از آن

ها، اگر مولد پالس متناسب با سرعت زمان  براي انتقال جریانی از پالس شود که در حین تالش مشکلی می

مدوالسیون دوفازي  برخالف این مسائل. ها ممکن است غیرمتناسب گرددکار نکنند، زمان میان پالس

  . است UBWراهی بسیار دشوار براي انتقال پالس هاي 

1 -5-3 PPM
1
 دودویی    

است که  PPM شود ي آن بحث می در اینجا درباره محبوب که UWBآخرین طرح مدوالسیون 

ترین  ساده. شود ها تبدیل می جاي تغییرات  دامنه به انتقال داده روشی است که در آن زمان هر پالس به

را نشان “ 1”دودویی است که یک پالس در  قطاري از پالس هاي یکنواخت یک   PPM،PPMشکل 

ي آن به این  شکل معادله. است“ 1”ي  دهنده ک پالس دیگر نشاندهد و  درازاي آن در قطار پالس ها ی می

  ,(Jeong,, 2004)صورت است

  

)1-11( 

  که در آن

  

bj (0,1)هاي اطالعات  بیت    

   شاخص مدوالسیون   

هر یک از پالس ها در زمان مستقل از . سیگنال دهی  درداده هاست PPMسودمندترین ویژگی  

س دیگر است، به این معنی که در طول زمان نمادین ممکن است جدا شوند تا به دنبال پالس دیگري پال

                                                             
1 - Pulse-position modulation 



 

هاي اجرایی را بهتر از  نقص M-ary  ،PPMهاي مدوالسیون در مورد طرح  .اي بگردند در مقطع زمانی ویژه

PAM یکی . کند راهم میدهد و همچنین این فایده را دارد که  امکان گیرندگی غیر منسجم را ف نشان می

BERدارد، PAM معایبی که از 
1
  .آن است  

  PPMشود که این فقدان انرژي سیگنال باعث می. است  OOKها همانند ي میان عالمت فاصله

و بدتر از مدوالسیون دوفازي داشته 3dbبا   OOKدودویی همان میزان احتمال خطاي بیت را همانند

 (J. Ibrahim, 2004).استشده   نشان داده 9-1 شکلدر   OOKدودویی و  PPMاین شباهت میان. باشد

هاي  هاي درونی است، وقتی موقعیت حساسیت آن در دخالت عالمت PPMمانع ظاهري دیگر براي 

باید میزان پالس انتقالی را کاهش دهد تا   PPM.هاي باالتر انتقال یابند بایست به میزان داده چندگانه می

در   M-ray،PPMي میزان داده در زمان استفاده از  بنابراین، محدوده .داین تأثیر تحت کنترل بگیر

ها در فرستنده و  حتی زمانی که دخالت درون عالمت. وجود دارد UWBابزارهاي ایمپالس رادیویی 

ي کاهش میزان پالس کم شده است، مسیرهاي چندگانه بیشتر تمایل دارند با پالس  واسطه  گیرنده، به

انواع مشکالت ما را به . خطاهاي بیتی را در گیرنده باعث شوند پوشانی داشته باشند، همهاي بعدي  داده

   . نماید را متوقف می PPMکند که استفاده از  تر هدایت می اي پیچیده سمت طراحی گیرنده

 

  دودویی PMM) بمدوالسیون دوفازي ) الف: 8- 1شکل 

                                                             
1 - Bit Error Rate 



 

  

  OKK,binery PPM , Biphase هاي مدوالسیون دوبعدي شکل :9- 1شکل 

  

  OKK,binery PPM , Biphase هاي احتمال نظري نرخ طیف خطا براي مدوالسیون :10- 1شکل 

  

  



 

  مدوالسیون دیجیتال هیبریدي 5-4- 1

 1شود این است که دو سمبل گونه که در شکل زیر دیده می همان ایده ي اصلی این تکنیک،

QPSK1 وQPSK2زمان ارسال کند  صورت هم را به.  

  

  ها و تولید خروجی در مدوالسیون دیجیتال هیبریدي ي ایجاد سمبل نحوه :11- 1 شکل

است یکی از مقادیر  lookupعنوان ورودي به جدول  فاز هر سمبل بر اساس وضعیت سمبل که به

نشان  زیرگونه که در جدول  همان ، QPSK2و QPSK1فازهاي  .درجه خواهد بود 315 و 225 ،135 ،45

  .کنند استفاده می Ynو  Xnبه ترتیب توسط  lookupجدول ست از اشده  داده

  سمبل و فاز lookup: 1- 1جدول 

  

 .صورت زیر خواهد بود به S3خروجی 

 )1 -12(  
3(f) Xn nS Y   

ي  خواهد بود که سپس آماده MB-OFDMعنوان المان اصلی براي ورودي به بلوك  به S(3)سمبل 

  .واهد بودخ UWBارسال از طریق کانال 

                                                             
1 - Phase-shift keying 



 

 . پروسه ي معکوس انجام خواهد شد شود، گونه که در شکل زیر دیده می همان در سمت گیرنده،

  

  هاي اولیه در مدل دیجیتال هیریدي دریافت سیگنال و به دست آوردن سیگنال :12- 1شکل

بیت قابل خطاي در واحد توان با دو برابر کردن نرخ ارسال داده هم چنان  با استفاده از این روش می 

  .تقبولی داش

 افزار رادیویی   سازي نرم هاي پیاده پیشرفت 6- 1

 را مورد  UWBاند تا کارکرد ارتباطات هاي متنوع گیرنده مورد آزمون قرارگرفته تعدادي از طرح  

طور دائم به کار گرفته  افزارهایی نظیر مدار پل نمونه و فیلتر همسان به اجراي سخت بررسی قرار دهند،

هاست، چراکه پالسی درونی ایجاد  نخستین ضرر این مدار پل نمونه از دست دادن طیف داده. ندشو می

بنابراین . کند گیرد که درنهایت موجی را تولید می کند و با تقسیم موقعیت نمونه تصاویري فوري می می

را محدود  ها را انتقال دهند و بیشتر طیف داده پالس هاي متعدد در هر بیت الزم هستند تا داده

افزار،  ها با استفاده از یک فیلتر همسان در سخت براي انجام رمزگشایی داده. (J. Ibrahim, 2004).نمایند

یک سیستم با . بایست در گیرنده تولید شود و با موج هماهنگ گردد یک پالس تخمینی دریافت شده می

هاي  سایر پیشرفت. د داشته باشدشدت پایدار و دقت زمانی بسیار زیا چنین ساختاري باید مولدي به

که براي گرفتن چند مسیري جهت ایجاد انرژي کافی سیگنال نیاز   Rakeي اجرایی گیرنده، مانند گیرنده

 .اجراست سختی قابل افزار به هستند، با استفاده از سخت

ور ط ي کانال که به هاي چندگانه براي گرفتن هر مسیر چندگانه با یک تخمین زننده بستگی  هم

تر انجام بگیرد و قطبیت کانال را تعیین  بایست سریع پیوستگی می کند، تا زمان را وقتی هم موازي کار می

طور که زمان  دقت زمانی نیز وقتی میزان پالس باالست، یک چالش است، همان. نماید، تشخیص دهد



 

افزار اضافی  م شامل سختموانع بیشتري ه .کند ها و تأخیر پخش سیگنال مشکالتی ایجاد می فرآیند داده

ها با استفاده از  بسیاري از چالش. هاست بستگی بر اساس تعداد ثابت هم  Rakeهاي و تعداد محدود زبانه

. افزار و قابل پیکربندي حل شود شده با نرم تواند با استفاده از مفاهیم رادیویی تعریف افزار می اجراي سخت

پذیري بسیار زیادي ارائه  افزار تنها، انعطاف ایسه با اجراي یک سختافزار در مق اجراي رادیوي مبتنی بر نرم

را استفاده  UWBهاي متفاوت و محبوب مدوالسیون  کند که یکی از طرح دهد، این امکان را فراهم می می

اند از میزان پالس متفاوت، استفاده از انواع  عبارت UWBافزار گیرنده رادیویی  سایر فواید نرم .کند

تواند با محیط با  میزان پالس می. هاي چندگانه، و تخمین کانال فیلتر همسان بر پایه ي راهنما گیرنده

بنابراین براي . پذیر باشد شود، درجایی که ارتباط دوسویه امکانمی کاربري فرستنده و گیرنده هماهنگ 

چندگانه در هر در یک موقعیت پر از نویز چند مسیري ،پالس هاي ) BER(میزان خطاي بیت پایین یک

در این سناریو، . تواند بعدازاینکه نمونه فیلتر همسان متکی به راهنما شکل گرفت، ارسال گردد بیت می

ها را با استفاده از یک پیش نمونه از فیلتر همسان  یک الگوریتم فیلتر همسان دیجیتالی نیاز است تا داده

 LOSها براي مخابرات  افزایش میزان داده. ایی کندافزار ایجادشده است، رمزگش متکی بر راهنما که در نرم

سرعت پردازش کند، درجایی که  ها را به بایست داده افزار می در این مورد نرم.نیز یک احتمال است 

توانند در  هاي متفاوت می ي این موقعیت همه. شود رمزگشایی مرزي دیجیتالی بسیار مفید واقع می

هاي مختلفی  افزار با محیط رادیویی نرم UWBشود سیستم  که باعث میتر کنترل شوند،  افزار آسان نرم

 .سازگاري داشته باشد
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area of the FCC mask that is the result of this thesis. To achieve the clarity and precision 
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been proposed. All of them are based on the M / N frequency synthesis structure that 

suffers from low-frequency locking for low-frequency resolution. In this dissertation, the 

design of the latency lock loop was performed, which in terms of jitter, power consumption 

is better than the previous work. In general, a DLL Output Clock pulse is expected to be 

narrower at higher frequencies and the RIP voltage range decreases in the VCDL. Ripples 

may have been created by the dead region of the phase-frequency detector, the reference 
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