دايورسيتی
مقدمه:
ديديم فيدينگ رايلی وسايه log‐normalبه ميزان زيادی عملکردمدوالسيون راروی کانال
ھای بيسم خراب ميکندند .يکی از تکنيک ھای مفيد برای حذف اين اثراتبه کارگيری ترکيب
دايورسيتی مسيرھای سيگنالھای فيدينگ مستقل است.اين روش براين واقعيت استوار است
که سيگنالھای مستقل فيدينگ خيلی کم محتمل ھستندکه ھمزمان دچار فيدينگ عميق
شوند.درنتيجه,ايده دايورسيتی اين است داده روی مسيرھای فيدينگ مستقل ارسال
شود.سپس،اين سيگنالھا به نحوی ترکيب ميشوندتافيدينگ حاصل کاھش يابد،ماننديک سيستم
دايورسيتی بادو انتن که می توان سيگنال قويتر راميان انھاانتخاب کرد که روش ترکيب
انتخابی ناميده ميشود.
روشھای دايورسيتی که برای کاھش اثرات فيدينگ چند-مسيری به کار ميروند دايور سيتی
کوچک ودايورسيتی حذف ياکاھش اثرات سايه ازساختمان ھاوموانع دايورسيتی بزرگ
ناميده ميشود.اين دايورسيتی عمدتا باترکيب سيگنالھای دريافتی از چندين ايستگاه پايه يانقاط
دسترسی انجام ميشودکه الزمه ان ھماھنگی ميان انھابوده وبه عنوان بخشی از پروتکلھای
شبکه در فراساختار شبکه ھای بيسيم اجرا ميشود.

روشھای متعددی برای بدست اوردن مسيرھای مستقل فيدينگ در يک سيستم بيسيم وجود
دارد.
مدل دايورسيتی
يک سيستم دايورسيتی فيدينگ مستقل راترکيب می کند تاسيگنال منتجه حاصل پس ازان
ازيک دمدالتوراستاندارد گذرانده شود.ترکيب به طرق مختلف قابل انجام است که ازنظر
پيچيدگی وعملکرد کلی باھم متفاوتند.برای سادگی دايورسيتی فاصله رابه عنوان يک مرجع
برای شرح سيستم ھای دايورسيتی وتکنيک ھای مختلف ترکيب به کار می بريم ھرچند قابل
اعمالبه ھرنوع دايورسيتی مباشد.در نتيجه تکنيک ھای ترکيب به صورت عملگرھايی روی
يک ارايه انتن تعريف می شود.بيشتر تکنيکھای ترکيب خطی ھستند،يعنی خروجی ترکيب
کننده يک جمع وزنی از فيدينگ ھای مختلف يا شاخه ھای دايورسيتی ھستند که شکل 1-14
نشان داده شده است.

درترکيب بيش از يک شاخه با وزنھای مختلف،ھم-فاز سازی فيدينگ ھا ضروری است که
فاز Ѳiشاخه iباضرب در
 αi α eبا مقدارحقيقی  αiحذف می باشد.الزمه اين حذف
فازاشکارسازی ھمدوس ھرشاخه دايورسيتی است تافاز  θتعيين شود.بدون ھم -فازسازی
سيگنال ھای شاخه ھا نمی توانند به طور ھمدوس در ترکيب کننده جمع شوند ،وبنابراين
خروجی حاصل به دليل جمع سازنده ومخرب سيگنالھا ھنوز دارای فيدينگ قابل توجه خواھد
بود.ضرايب  αمی تواند قبل اشکار سازی )پيش اشکار سازی ( يا پس از ان )پس
اشکارسازی( انجام شودزيرا توان و يا فاز شاخه برای تعيين مقدار مناسب  αالزم
است.ترکيب پس اشکار سازی چند شاخه گيرنده اختصاصی را برای ھرشاخه برای تعيين
فازانھا نياز دارد.که پيچيدگی سخت افزاری وتوان مصرفی را خصوصا برای تعدادزياد
شاخه ھا افزايش ميدھد.
روش ترکيب استانه
درترکيب  SCبرای سيستم ھای که به طور پيوسته ارسال ميکنندبرای ھرشاخه گيرنده ای
الزم است تا  SNRان را پيوسته نظاره کند.در نوع ساده ای از ترکيب ،به نام
استانه،ازگيرنده اختصاصی برای ھر شاخه به توالی وخارج کردن اولين سيگنال با SNR
بيش از استانه معين  γجلوگيری می شود.مانندترکيب  SCچون درھر لحظه فقط خروجی
يک شاخه به کار ميرود ،ھم فازسازی ضروری نيست.بنابراين برای مدوالسيون ھمدوس
وتفاضلی قابل استفاده است.با انتخاب يک شاخه مادام که  SNRان باالی استانه است
خروجی روی ان باقی ميماند  ،درغير اين صورت ترکيب کننده به شاخه ديگرکليد ميشود.
ساده ترين حالت اين است که کليد شدن به صورت تصادفی انجام شود.تنھا بادوشاخه
دايورسيتی اين معادل اين است که کليد کردن زمانی رخ دھد که  SNRبه زير استانه γ
قرارگيرد.اين روش ترکيب را کليد وماندن ) (SSCنامند.فرايند سوئيچينگ و SNRمربوطه
در شکل  4-4نشان داده شده است .چون در اين شاخه بابيشترين  SNRانتخاب
نميشود،عملکرد ان چيزی بين عدم دايورسيتی ودايورسيتی ايده ال SCاست.

تحقق مسيرھای مستقل فيدينگ
کتاب حرم
طرح ھای چند گانگی
طرحھای چند گانگی دويا چند سيگنال ورودی در محل واحد سيار فراھم می اورند,به طوری
که پديده ھای محوشدگی در ميان ان وروديھا نا ھمبسته اند.منظور از ھمبستگی فقط در مورد
دوکانال با محو شدگی سيگنال است .پيام حمل شده توسط اين دوکانال سيگنال بايد ھميشه عين
ھم باشند.در اين بخش روش ھای رابررسی می کنيم که بوسيله انھا کمترين ھمبستگی بين
دوسيگنال محو شدگی به وجود می ايد.پس از دريافت ،دوسيگنال را می توان ترکيب کرد
ومحوشدگيھارا قبل اشکار سازی پيام صاف کرد.يک نمايش از اين عمل در شکل 9-3امده
است.دونوع محو شدگی وجوددارد:اولی محوشدگی درازمدت که به چند گانگی کلی ودومی
محوشدگی کوتاه مدت که به چندگانگی جزئی نيازدارد.
چند گانگی کلی)کاربرد در جايگاھھای انتنھای مجزا(
تغييرات ميانگينھای محلی به علت وجود تغييرپذيری مسيرھای زمينی بوجود می ايد.اگر فقط
ازيک انتن استفاده شود,واحد سياری که در حال حرکت است ممکن است,به علت وجود
تغييرات زمين مانند تپه وکوھھا،نتواند دربعضی نقاط محدوده حرکت سيگنال دريافت
کند.بنابراين,بايد از دوانتن مجزا برای ارسال يا دريافت دوسيگنال وترکيب انھا برای کاھش
محو شدگی دراز مدت استفاده ميشود .محو شدگی دراز مدت تابعی از توزيع لگاريتمی –
نرمال وبا انحراف معياری که مقداران بھتغييرات زمين بستگی دارد،است.شکل 10-3ترکيب
دو الی چھار سيگنال محو شدگی درازمدت بامعيار انحراف يکسان وبرابر  8dbرانشان

ميدھد.روش ترکيب گذينشی يک روش پيشنھادی در طرح چندگانگی کلی است.اين روش
ھميشه به معنی انتخاب قويترين سيگنال بين دوسيگنال محو شدگی درزمان است.

دايورسيتیجزئی
درمحيط محو شدگی دراز متوسط محلی سيگنال دريافتی توسط واحد سيار,باافزايش فاصله
کاھش,وبرحسب نوع تضاريس مسير راديويی نيز تغيير می يابد .اين متوسط محلی
را,ميانگين محلی ياسيگنال محو شدگی درازمدت گويند.پديده چند مسيره به محو شدگی ريلی
منجرميشودکه دران تغييرات ديناميکی دامنه نسبت به ميانگين محلی حدود 40dbاست.کاھش
محو شدگی دراز مدت ومحوشدگی ريلی امری مطلوب است.در اين بخش شش روش
چندگانگی جزئی برای محو شدگی ريلی مطرح ميشود.شرط وجود دوياچند انتن يادوفرکانس
يکسان برای يک ايستگاھمشخص بايد براورده شود.پس ازايجاد شاخه ھای چندگانگی در
تجھيزات فرستنده وگيرنده ,راھھايی برای ترکيب ھمه انھا وجود دارد.شش طرح:
دايورسيتی فضايی
يکی از اين روشھا استفاده از چند انتن است که به فاصله مناسبی ازھم قرار ميگيرندوان
رادايورسيتی فضايی گويند.در اين روش بدون افزايش توان ارسالی ياافزايش پھنای
باندفيدينگھای مستقل حاصل ميشود.فاصله مناسب برای ناھمبسته بودن سيگنالھای دريافتی
به فرکانس کاری)طول موج(بستگی دارد,برای مثال برای يک محيط باپخش يکنواخت
وانتن ھای ارسال و در يافت ايزوتروپيک،حداقل فاصله مورد نياز حدود نصف طول
موج)يا دقيقا(.38^λمی باشد .اگر انتن ھای فرستنده وگيرنده در جھت ھم باشند )که اگر
سيستم سلولی قطعه بندی شدھشده باشددرايستگاه پايه معلوم است(،انگاه چند مسيری به يک
زاويه کوچک نسبت به اشعه ديد-مستقيم قرارمی گيرد که بدين معناست که فاصله بزرگتری
مورد نياز است.
دوانتن بافاصله فيزيکی dمی تواند دوسيگنال فراھم کنند.که حالتھای محوشدگی انھا ھمبستگی
کم داشته باشند.فاصله dبه طور کلی تابعی از ارتفاع انتن است.
دايورسيتی فرکانسی

دايورسيتی فرکانسی با ارسال يک سيگنال باند باريک روی چند حامل انجام می شودکه
حامل ھا بايدحداقل به اندازه پھنای باند ھمدوسی کانال ازھم فاصله داشته باشند.تکنيک ھای
طيف گسترده گاھی به عنوان فراھم کننده دايورسيتی فرکانس توصيف ميشوند،زيرابھره
کانال درپھنای باند سيگنال اريالی تغيير ميکند.ولی اين معادل ارسال يک سيگنال اطالعات
روی مسيرھای مستقل نمی باشد.ھمان گونه که بحث شدطيف گسترده با دريافت
RAKEمسيرھای مستقل فيدينگ را به وجود می اورد ودرنتيجه نوعی دايورسيتی فرکانس
است.
دايورسيتی فرکانسی حالتی است که دران دوسيگنال محوشدگی با دوفرکانس متفاوت بافاصله
فرکانسی Bcغير ھمبسته اند.برای نواحی شھری ، Bc>50 kHzبرای نواحی حومه Bc>300
، kHzودرنواحی باز بيشتر 0.8 MHzاستفاده می شود.امادر نواحی باز محو شدگی شديد
صورت نمی گيرد،بنابراين به چندگانگی نيازنيست.اگر ازچند گانگی برای ھم نواحی شھری
وھم حومه ای استفاده شود ،پس بايد از  BC≥300 kHzاستفاده شود.فاصله بين فرکانسھای
مورد نياز برای کاھش محو شدگی در نواحی حومه ای ،محوشدگی در نواحی شھری
راکاھش می دھد.ضمنا،اگر فرکانس حامل بيشتر از 30 kHzدر نظرگرفته شود.مقدار BC
مستقل از فرکانس موج حامل است; درنتيجه اين فاصله فرکانسی ثابت می ماند.از چندگانگی
چه در محل ايستگاه پايه و چه در محل واحد سيار استفاده شده باشد Bc ،ثابت می ماند.
دايورسيتی قطبشی
روش دوم دايورسيتی استفاده از دو انتن فرستنده يادو انتن گيرنده با دوقطبش
مختلف)عمودی وافقی(است.دوموج ارسالی در يک مسير قرار دارندوبه دليل انکه
انعکاسھای تصادفی توان رابرای ھردو قطبش يکسان توضيع ميکند،متوسط توان دريافتی
در ھر دوقطبش يکسان است.چون زاويه پخشی نسبت به ھر قطبش تصادفی است به ميزان
زيادی غيرمحتمل است که سيگنال ھای دريافتی ھمزمان در فيدينگ عميق باشند.دايورسيتی
قطبش دارای دوعيب است.اول اين که حداکثرمی توان دوشاخه دايورسيتی داشت.دوم اينکه
دراين دايورسيتی نصف توان)(3dbاز بين می رود،زيرا توان ارسال يا دريافتی ميان
دوانتن باقطبش مختلف تقسيم می شود.
دو مولفه قطبشی  Exو Eyکه توسط دوانتن درمحل ايستگاه پايه ارسال و توسط دوانتن قطبيده
در محل واحد سياردريافت شده اند،يابرعکس ،دوسيگنال محو شدگی غير ھمبسته را فراھم
می اورند.اين امر در محيط راديوی سيار به طور نظری وعملی ثابت شده است.البته

چندگانگی قطبشی اين عيب رادارد که به علت تقسيم توان بين دوانتن قطبيده متفاوت،توان
ارسالی توسط ھرانتن به ميزات  3dbنسبت به توان فرستنده پايينتر است.

دايورسيتی مولفه ھای ميدانی
امواج الکترومغناطيسی درفضای ازاد با دومولفه  Eو Hبه طور ھمبسته منتشر می شوند.
ھردوميدان حاوی اطالعات يکسانند.اگر پراکنده گر وجود نداشته باشد دو مولفه از يکديگر
تميزداده نمی شوند.فرض کنيدکه اين دومولفه درمحيطچند مسيره رفت وبرگشت کرده
باشند.انگاه شيوه انعکاس برای Eو  Hمتفاوت است.يک مثال ساده نمايش 90درجه اختالف
فاز در نماد موج ساکن  Eو  Hاز يکديگر پراکنده گر است.ھنگاميکه  Eماکزيمم است H ,
مينيمم است.در محيط راديوی سيار می توانيم تعداد زيادی از زوجھای موج ساکن ميدان E
وميدان  Hراجمع کنيم ،نتيج قابل پيش بينی اند.مولفه ھای  Ez Hzو Hyدرمحيط راديو سيار نا
ھمبسته اند.چنين طرحی نياز به ايجاد فاصله فيزيکی بين دو انتن نداردومزيت ان برای
سيستمھايی که درفرکانسھای پايين  ،مثال پايين تر از  100 MHzکار می کنند ،است .در
فرکانسھای کار باالتر از  1 GHzچندگانگی فضايی عمليتر است ونياز به چند گانگی قطبشی
ارجحيت دارند زيرا دران دوطرح تقسيم توان بين دوانتن صورت نمی گيرد،درنتيجه توان
ارسالی کاھش نمی يابد.
دايورسيتیزاويه ای
انتن ھای جھتی دايورسيتی زاويه ياجھت رابامحدودکردن پھنای بيم انتن به يک زاويه داده
شده فراھم می کنند.اگرزاويه خيلی کوچک باشد،حداکثريکی از اشعه ھای چند -مسيری
درون بيم دريافتی قرار می گيرد،بنابراين فيدينگ چندمسيری وجود نخواھد داشت.به ھرحال
اين روش دايورسيتی به تعداد کافی انتن ھای جھتی نياز دارد تاھمه جھات ممکن
ورودرابپوشاند،يا يک انتن باجھتی خوب که بتواند به زاويه به يکی ازمولفه ھای چند
مسيری)احتماال قويترين انھا( ھدايت شود.انتنھای ھوشمند انتن ھای ارايه ای بافاز قابل
تنظيم روی ھريک ازاجزا انتن ھستند.چنين انتن ھايی انتن ھای جھتی راتشکيل می دھندکه
به زاويه ورود قويترين مولفه چند -مسيری قابل تنظيم ھستند.

برای فرکانس ھای  10 GHzيابيشتر ،دوياچند انتن جھتدار رامی توان در واحد سياردر نظر
گرفت که در جھتھای مختلف اند.اين طرح در محل واحد سيار عملکرد بھتری دارد تا در
محل ايستگاه پايه.
دايورسيتی زمانی
دايورسيتی زمانی با ارسال سيگنال درزمان ھای مختلف انجام می شودکه فاصله زمانی انھا
بايد بزرگتر اززمان ھمدوسی کانال)عکس گسترش داپلر کانال(باشد.اين دايورسيتی ميتواند
از طريق انجام کدينگ ودرھم نھی نيز به دست می ايد.به خوبی روشن است که دايورسيتی
زمانی برای کاربردھای ايستا به کار می رود،زيراھمدوسی کانال بينھايت است ودر نتيجه
فيدينگ به ميزان زيادی درزمان ھمبسته ميباشد.
وقتی که دوسيگنال مشابه درمقاطع زمانی ارسال ميشوند ،اين طرح راچندگانگی زمانی
مينامند.در نتيجه  ،سيگنالھای محو شدگی دريافتی ھمبستگی ندارد.چندگانگی زمانی در
ارتباط چندکاناله مدوله سازی ميانی راکاھش ميدھد.اما در محيط راديوی سيار ،واحدسيار
ممکن است درھرمکانی که ميانگين محلی ضعيف يا محوشدگی شديد است  ،متوقف باشد.
روشھای ترکيب)در طرحھای دايورسيتی(
چھار روش ترکيب وجوددارد:گزينشی ،سوئيچی  ،باالترين نسبت وبھره_برابر.از ھرکدام
ازاين روشھا با ھرکدام ازروشھای چندگانگی می توان استفاده کرد.اين روشھا ھمراه با يک
گيرنده چندگانگی دو شاخه درشکل  11_3نشان داده شده است.
ترکيب گزينشی
در ترکيب انتخابی، SCخروجی ترکيب کننده سيگنال شاخه ای است که بيشترين مقدار
سيگنال به نويز  ^2 Niرادارد.اين معادل انتخاب شاخه با بيشترين مقدار ^2
است ،اگر نويز  Ni Nبرای ھمه شاخه ھا يکسان باشد.چون در ھرزمان فقط يک شاخه
استفاده می شود،در  SCفقط يک گيرنده نياز است تا به ان سوئيچ شود.دراينصورت SNR
خروجی برابربا حداکثر SNRھمه شاخه ھاست.عالوه براين  ،چون فقط يک شاخه بکار
ميرود،ھم فازسازی شاخه ھا نياز نمی باشدودرنتيجه اين روش برای مدوالسيون ھمدوس يا
تفاضلی )ناھمدوس( قابل استفده می باشد.

مطابق شکل 10-3باگزينش قويتر سيگنال دريافتی از ميان  Mشاخه چندگانگی ،ميتوان محو
شدگی لگاريتمی –نرمال ناشی از چندگانگی کلی  Mانتن جداگانه را کاھش داد.کاھش محو
شدگی ريلی به وسيله چندگانگی جزئی در مجموعه  Mانتن مستقر شده در شکل  12-3نشان
داده شده است.ھر دوشکل نشان می دھند که محوشدگی با افزايش تعداد انتن کاھش می
يابد.البته ،گيرنده ترکيب کننده گزينشی دو شاخه ھميشه به دو تقويت کننده سيگنال در يافتی
نياز دارد:يکی برای دريافت قويترين سيگنال وديگری برای نظارت.
ترکيب سوئيچی
ترکيب سوئيچی با ترکيب گزينشی تفاوت دارد.در ترکيب سوئيچی ,دوسيگنال دريافتی از
مسيرھای چندگانگی براساس يک سطح استانه معين در يک گيرنده باھم مقايسه می شوندودر
صورتيکه سيگنال  Aدرباالترازاستانه  Lبرای دريافت انتخاب شده است،دريافت ميشود تا
انکه به پايين تراز Lبيافتد.انگاه سيگنال  Bصرف نظرازاينکه سطح انباالتر ياپايينتر از L
باشد ،به گيرنده وصل می شود.قاعدتا سيگنال  Bبايد باالتراز  Lباشد ،اما اگرپايينترباشد
دوحالت پيش می ايدکه به الگوريتم سوئيچ کردن بستگی دارد:حالت اول اين استکه گيرنده به
سيگنال  Aبرگرددو حالت دوم اين است که سيگنال  Bباقی می ماندتااينکه سطح ان به باالتر
از  Lبرود.بدين تر تيب ،عملکرد ترکيب سوئيچی)شکل (13-3ھميشه نسبت به ترکيب
گزينشی برتری ندارد.اماچون ترکيب سوئيچی فقط به يک گيرنده نياز دارد،ھزينه مربوطه
کمتر است ,وميتوان ان رادر واحدھای سيار به کار برد.باوجود اين ،عملکرد کيفی ترکيب
سوئيچی به شدت به دوعامل سطح استانه  Lونويز سوئيچينگ بستگی دارد.برای بھبود کيفی
عملکرد ،ممکن است الزم باشد سطح استانه به طور ديناميک ودرزمان واقعی براساس سطح
سيگنال دريافتی  ،تغيير يابد.ھمچنين،برای حذف نويز سوئيچينگ می توان ازابزار حذف
کننده ونگھدارنده استفاده کرد.به ھرحال تحقيقات بيشتری الزم است تامعلوم شود ايا ھزينه
اين روش درمقايسه با روشھای ديگر ترکيب قابل توجيه است يا خير.
ترکيب باالترين نسبت
اصطالح باالترين نسبت به بيشترين سيگنال به نويز) (SNRاطالق می شود.اين ترکيب
بھترين روش وبه بيان رياضی قابل اثبات است.سيگنال ھر شاخه،مطابق شکل 11-3ج ،به
وزن مناسب نيازدارد.درباند پايه گيرنده ،سيگنال ترکيب شده در واقع مجموع SNR
ھای

در تک تک شاخه ھاست.
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عملکرد اين ترکيب در شکل 14-3نشان داده شده است,که دران  Γمتوسط مقدار) SNRکه گاه
 Γاست.اين ترکيب برای چند
نسبت حامل به نويز  CNR,ناميده ميشود( يک کانال
گانگی دوشاخه به دوگيرنده نياز داردومدار مربوطه بسيار پيچيده است.
ترکيب بھره -برابر
ترکيب بھره –برابر ترکيبی ھم فازاست که ھمه فازھا را به يک نقطه مشترک می اوردوانھا
راترکيب می کند.سيگنال ترکيب شده عبارت است از مجموع پوشھای محوشدگی لحظه ای
تک تک شاخه ھاγ ∑ γi.
عملکرد ترکيب بھره-برابر درشکل  15-3نشان داده شده است.که دران

^

Γ

و

متوسط توان دريافتی توسط يک شاخه,و  Γمتوسط  SNRيک شاخه است.
>1^2
سيگنال دريافتی از ترکيب بھره -برابر  1dBنسبت به ترکيب باال ترين نسبت پايينتر است.به
اين دليل ،وھمچنين به دليل سادگی نسبی مدار مربوطه ،ترکيب بھره برابر معموال در
ايستگاھھای پايه استفاده می شود.
روشھای ترکيب برای کاھش فاز تصادفی
روشھای ترکيب زير در مورد ھرشاخه به کار ميروندوھدف انھا کاھش فاز تصادفی
سيگنالھا ھنگام دريافت است.
ترکيب پيش خوردی
دريکروش جھت کاھش فاز تصادفی سيگنالھا )شکل  16-3الف( از2مخلوط کننده  M1وM2
استفاده می شود .خروجی گيرنده  S8مولفه فاز تصادفی راکاھش می دھد ،امابه سبب اين
ترکيب پيش سونويز انتھای جلويی گيرنده باز ھم باقی می ماند.
ترکيب پس خوردی
تفاوت اين ترکيب باترکيب پيشخوردی دراين است که اين ترکيب)شکل.ب (16-3دارای
مسير پس خوردی است.کاھش فاز تصادغی بااستفاده ازترکيب پس خوردی ھميشه از ترکيب

پيش خوردی موثرتراست.اما ،برای به دست اوردن مزيت اين ترکيب بايد پااليه ھای مناسب
را طراحی کرد.البته ،ھردوروش رامی توان برای ترکيب سيگنالھای ھمفاز Mشاخه به
کاربرد.باحذف فاز تصادفی درھرشاخه وترکيب سيگنالھای خروجی انھا،ترکيب بھره -برابر
به دستمی ايد.بنابراين ،ترکيب پس خوردی کاھش دھنده فاز تصادفی به ھمراه ترکيب بھره-
برابرمحو شدگی چند مسيره درگيرنده ھای ايستگاھھای اصلی کاربرد پيدا کرده است.
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