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 چکیده

( در سیستم 2PAPRبرای کاهش نسبت توان پیک به توان متوسط ) 1PTS-Sیک روش جدید  تحقیقدر این 

پیشنهاد می شود. ایده ی کلیدی این روش تقسیم کردن سیگنال های روی هم  3OFDM-OQAMهای 

به چند بخش )سگمنت( است که سپس به چند زیر مجموعه  OQAM-OFDMافتاده )دارای همپوشانی( 

(sub blockجداگانه تقسیم شده و به ضر ).ر ما در این تحقیق تاثیر د ایب مختلف تغییر فاز ضرب می شوند

 PAPRنیز در کاهش  ،{1,1-}به جای دو فاز  به عنوان ضریب چرخش فاز را {j,-1,-j,1}فاز  4نظر گرفتن 

پیاده سازی شده است،  OQAM-OFDMکه مستقیما در  PTSدر مقایسه با روش معمول  ایم.بررسی کرده

S-PTS  کاهشPAPR گزارد.تری در اختیارمان می تری را با پیچیدگی محاسباتی پایینبه 

 اصطالحات شاخص:

OFDM-OQAM( نسبت توان حداکثر دامنه به توان متوسط ، PAPR  ،)PTS. 

 

 

 

 

                                                           
1 Segmental-Partial Transmit Sequence 
2 Peak to Average Power Ratio 
3 Offset Quadrature Amplitude Modulation-Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
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 مقدمهاول: بخش

 ای بر مفهوم مدوالسیونمقدمهالف( 

اطالعات )سیگنال باند پایه یا پیام( بر مدوالسیون یا تلفیق در مهندسی عبارت است از سوار کردن سیگنال 

قال و وری انتروی سیگنال معموالً با فرکانس باالتری )سیگنال حامل( به منظور افزایش برد سیگنال و بهره

استفاده بهتر از پهنای باند کانال. در مدوالسیون یکی از خواص سیگنال حامل )مثالً دامنه، فرکانس، فاز یا ...( 

شوند. به طور کلی فرآیند گنجاندن سیگنال حاوی اطالعات در رات سیگنال پیام تغییر داده میبا توجه به تغیی

 سیگنالی دیگر را مدوالسیون می نامند.

 ضرورت مدوالسیون

 ای بهینه شود و هر پیام در کانال خاصی قرار گیرد.از پهنای باند استفاده .1

 افزوده شود. -های پایین کم است که در فرکانس -مسافت انتقال پیام  دبر .2

نیاز  هایی مورداگر کانال مخابراتی شامل فضای آزاد باشد در این صورت برای انتشار و دریافت سیگنال آنتن

تی های صواست. بسیاری از سیگنال ها متناسب با طول موج سیگنال فرستاده شدهاست که طول این آنتن

 375۱هرتز یا پایین تر هستندکه در این صورت طول آنتن مورد نیاز چیزی حدود  1۱۱دارای مولفه فرکانسی 

کیلومتر برای صدای انسان می باشد . اما اگر از مدوالسیون برای سوار کردن سیگنال بر روی یک فرکانس 

 متر خواهد بود. ها حدود یکمگاهرتز استفاده کنیم در این صورت طول آنتن 1۱۱حامل مثالً 
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 امروزه مدوالسیون های مدوالسیون ها به طور کلی به دو دسته ی آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی می شوند.

در اینجا بیشتر بررسی یک نوع از  آنالوگ کم کم جای خودشان را به مدوالسیون های دیجیتال می دهند.

  است.مدوالسیون های دیجیتال که کاربرد زیادی هم دارد مد نظر 

 

 ( :4MCMهای چند حامله )مدوالسیون بررسی اجمالیب( 

ی های ارسالی به چندین شاخهکریر )چند حامله( تقسیم جریان دیتاهای مالتیی اصلی مدوالسیونایده

-آل این زیرکانالمعموال تحت شرایط ایده  باشد.های مختلف میها از طریق زیر کانالجریان دیتا و ارسال آن

باشد، و پهنای باند متناظر نرخ دیتای هر زیرکانال بسیار کمتر از نرخ اطالعات کل میباشند. متعامد میها 

ود شای انتخاب میهای جریان به گونههر زیرکانال بسیار کمتر از پهنای باند کل سیستم است. تعداد شاخه

کانال داشته باشد، تا  5همدوسی که اطمینان حاصل شود هر زیرکانال پهنای باندی کمتر از پهنای باند

ا هین دلیل، تداخل بین سمبلی بر روی هر زیرکانالمها تضعیف نسبتا یکنواختی داشته باشند. به هزیرکانال

کریر نیست پس برای یک های مالتیها در مدوالسیونباشد. نیازی به پیوسته بودن زیرکانالکوچک می

یفی بزرگ احتیاجی ندارد. بعالوه، مدوالسیون چندحامله به صورت ارتباط با نرخ دیتای باال به یک بلوک ط

 باشد.سازی به صورت دیجیتال میقابل پیادهکارآمدی 

گیرد. هرچند، این های مورد استفاده قرار میها در بسیاری از سیستمدر حال حاضر این نوع از مدوالسیون

ی ی پنجاه میالدی و اوایل دهههای آخر دههو در سال HFتکنیک جدید نیست، ابتدا در ارتباطات نظامی 

های کریر در بسیاری از سیستمهای مالتیمدوالسیون 166۱شصت مورد استفاده قرار گرفت. در حدود سال 

                                                           
4 Multi Carrier Modulation 
5 Coherence Bandwidth 
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های محلی بسیم شبکه، DSLبیسیم و سیمی مورد استفاده قرار گرفت، شامل پخش صدا و تصویر در اروپا، 

(Wireless LAN  و د )های اخیر در نسل چهارم مخابرات تلفن همراه و به زودی در نسل پنجم ر سال

 سازیهای مختلف پیادهمورد استفاده قرار گرفته و خواهد گرفت. این نوع از مدوالسیون به صورت تکنیک

و کدینگ برداری  OFDM ،Flash-OFDM ،OQAM-OFDMها به ی آنتوان از جملهمیشوند که می

 [2] اشاره کرد.

 

 :OFDM مقدمه ای بر مدوالسیون  ج(

می باشد که در شکل زیر برخی از کاربرد های   OFDMیکی از پرکاربردترین انواع مدوالسیون،مدوالسیون 

 آن را مشاهده می کنید.
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 :(Wirelessبیسیم )  ارتباط های کانال

 انتشار از وایرلس های کانال سرتاسر در ارتباطات •

 برند. می رنج مسیره چند         

  .هستند گزین فرکانس معموالً مسیره چند های کانال •

• OFDM سرتاسر در را باال دیتای نرخ با ارتباطات  

 . کند می ساپورت گزین فرکانس های کانال         

 و اعوجاج ایجاد باعث خود این که  کند می حذف را ها فرکانس از برخی یعنی گزین فرکانس منظور از

 شدن مسیره همچنین چند . شود می دیتا سرعت کاهش باعث کل در و زمان حوزه در 9ISIایجاد  همچنین

باشد که در شکل های زیر قابل  می اطراف محیط توسط( پراکندگی ایجاد)  تفرق و انکسار ، انعکاس از ناشی

 مشاهده می باشد.

 

 

                                                           
6 Inter Symbol Interference 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

پیشنهاد  OQAM-OFDMهای در سیستم PAPRبرای کاهش  S-PTS، یک روش جدید تحقیقدر این 

ولی های دریافتی به صورت قابل قبهای فیلتر شده به چندین سگمنت تقسیم شدند، و سیگنالشد. سیگنال

بهتری را نسبت به  PAPRکاهش  S-PTSهای انجام شد نشان داد که راهبرد سازیشبیهبازیابی شدند. 

ای هدر اختیارمان میگذارد، که این به دلیل در نظر گرفتن ساختار دارای همپوشانی سیگنال C-PTSراهبرد 

OQAM-OFDM  می باشد. با این وجود نرخ ارسال دیتا ممکن است به دلیل عملیات وارد کردن صفرها

 S-PTSدر روش  ها، کنترل شود.تواند توسط انتخاب کردن طول مناسب برای سگمنتکاهش یابد، که می

-کاهش( می 1dB)در بعضی موارد حتی تا  PAPRباال بردن تعداد فازهای انتخابی منجر به کاهش بیشتر 

وان تشود، که بهای این موضوع باال رفتن پیچیدگی محاسباتی و تعداد محاسبات است. این مشکل را نیز می

-ها اشاره شده و همچنین به کارگیری سختبه آن [19]و  [18]های مختلفی که در با به کارگیری روش

سیم بندی نیز همانطور که در های به وجود آمده در پی عملیات تقتر، برطرف کرد. تداخلهای قدرتمندافزار

 اند.نمودار های بخش قبل آمده به طور مطلوبی کاهش یافته
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