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 ظرفیت کانال انت شار محا سبه شده و با مقای سه با نتایج، همچنین در این مقاله با ا ستفاده از ماتریس کانال انت شار.را در محیط شهری برر سی شود
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Abstract: In recent years, the use of MIMO systems has been increased dramatically in telecommunication systems, because of their
important advantages. In the 4GPP systems, the quality of service should be very high to provide video communications everywhere
and every time. The MIMO technology can answer to this requirement. The performance of mobile communication systems is much
related to the radio channel. Hence, the prediction of propagation characteristics between both antennas is important in wireless
networks. In this paper, the radio channel is predicted between the transmitter and receiver by the use of Uniform Theory of Diffraction
(UTD) and extract MIMO channel matrix. The UTD method helps that without the need for expensive measurements, the performance
of MIMO systems are investigated. Moreover, the channel capacity is calculated using the channel matrix. To validate our proposed
model, the simulation results are compared with the experimental data. There are good agreements between the measurements and the
result obtained from the proposed model which justifies the theoretical work.
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 -1مقدمه
طراحی بهینه سی ستمهای مخابرات سیار بدون دا شتن تخمین دقیقی
از خصوصیات انتشار امواج میسر نیست .امروزه مهمترین و گستردهترین
س یس تمهای ارتباطی در جهان مخابرات س یار اس ت .بهطوریکه با
پیدایش نسلهای جدید همانند نسلهای سوم و چهارم موضوع انتشار
امواج ازجمله اثر افت انت شار ،تأخیر گروهی ،اعوجاج دامنه ،اعوجاج فاز،
اثر انت شار چندم سیره ،اثر انعکاس ،اثر اختالف فاز و اثر پراکندگی موج
ایجاد شده بر اثر موانع موجود در م سیر انت شار ،خ صو صًا سی ستمهای
دیجیتالی که ح سا سیت بی شتر ن سبت به اعوجاج محیط از خود ن شان
میدهند ،نمایانگر خواهد شد.
بنابراین بهد ست آوردن تخمین منا سبی از چگونگی انت شار
امواج در محیطهای شهری نیاز ا صلی طراحان این سی ستمها ا ست ،به
بیان دیگر ،یک طراح برای تعیین مناس ترین مکان برای هر ایس تگاه
پایه ،توان ارس الی بهینه ایس تگاههای پایه ،مناس ترین آرایش برای
س لولهای پوش یده محیط و عرض باند س یس تم باید بداند که برای
موقعیتهای مختلف هر آنتن ،ش دت میدان دریافتی در نقاط مختلف
محیط چه خ صو صیات آماری و مقادیر مطلقی میتواند دا شته با شد .با
توجه به فرکانس سی ستمهای مخابراتی سیار و پیچیدگی زیاد هند سی
محیط های ش هری بهدل یل وجود موانع ثا بت و متحرک مختلف،
پیشبینی انتش ار امواج در اینگونه محیطها با اس تفاده از روشهای
دقیق مانند حل مس تقیم معادله موج ،روشهای عددی مثل FDTD9
روش ممان و روش تفاض ل محدود ممکن نیس ت ،از اینرو اس تفاده از
روش های مجانبی مانند تئوری یکنواخت پراش  UTDکه خود نگارش
بهبودیافتهای از تئوری هندسی پراش  GTD7است ،بهترین راهحل برای
پیشبینی انتش ار امواج در محیطهای ش هری اس ت .در گذش ته برای
مدل نمودن افت انتشار امواج در محیطهای شهری از روشهای تجربی
ا ستفاده میکردند .در این روشها ،از دادههای اندازهگیری شده در یک
محیط و بهدس ت آوردن پارامترهای محیط انتش ار اس تفاده میگردید.
روشهای تجربی اگرچه ساده بوده و از معادالت ن سبتًا سادهای پیروی
میکنند ،چون در محاس به ض رای موانع موجود در محیط بهدرس تی
عمل نمیکردند ،عمومًا در سلولهای کوچک دارای خطا بودند .بنابراین
در چند س ال اخیر محققان س عی در یافتن روش های جد یدی در
س لولهای کوچک بودهاند که حاص ل تالش آنها پیدایش روش نور
هندسی و ضرای پراش بوده است .بهطوریکه در چند سال اخیر اغل
آنها سعی در بهکارگیری این روشها برای مدل نمودن داشتهاند.
امروزه در سی ستمهای مخابراتی ا ستفاده از  MIMOبا توجه
به مزایای آن یک امر بدیهی اس ت .اس تفاده از س یس تم  MIMOاین
امکان را به ما میدهد که ظرفیت س یس تم را بدون افزایش پهنای باند
بهبود ببخشیم و سرعت ارسال داده را افزایش دهیم .اما کیفیت سیستم
به کانال انتشار آن به شدت وابسته است و اجرای الگوریتمهای پردازش
سیگنال و روشهای کدینگ در سی ستمهای  MIMOبه ظرفیت کانال
وابسته است.
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محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

از اینرو برای دستیابی به مزایا و مشکالت این الگوریتمها به
یک مدل منا س از کانال انت شار نیاز ا ست .بنابراین پیدا کردن چنین
مدلی کمک میکند که مدوال سیون و کدینگ منا سبی برای سی ستم
مورد نظر انتخاب شود.
اولین تحقیقات بر روی ظرفیت کانال  MIMOبر این اس اس
بود که هم در گیرنده و هم در فرس تنده محیط پر پراکنش اس ت و
فرض می شود ماتریس کانال  Hبهخوبی توسط ضرای  hijمدل می شود
و این زیرکانالها متغیرهای تصادفی گوسی هستند که بهطور مستقل و
م ساوی توزیع شده بودند .بهطور تجربی اثبات شده ا ست که در اغل
محیطهای روستایی ،درون شهری و درون ساختمانی با پیکربندی آنتن
بافا صله منا س همب ستگی بین کانالها همچنان وجود دارد و موج
کاهش زیاد ظرفیت سی ستم  MIMOمی شود [ ]6-9و بر رفتار کدهای
فضا زمان تأثیر میگذارد [ .]7این امر منجر به توسعه مدلهای متفاوت
ز مان م کانی ش د که اثر همبس تگی را در نظر میگرفت ند .در []9
همبس تگی بین المانهای آرایههای فرس تنده و گیرنده بهواس طه یک
بسط از مدل حلقهای که در ابتدا بهوسیله جیکز [ ]0بنا نهاده شد ،مدل
گرد ید .این مدل برای موقع یت های بیرون س اختمانی زمانی که آنتن
فرس ت نده در م کانی قرار دارد که پراکندهگرهای فراوانی در اطرافش
وجود ندارند ،معتبر اس ت .این مدل باز هم بهبود یافت [ ]1و موقعیت
دید م ستقیم نیز در آن لحاظ گردید .مدلهای ارائه شده در [ ]1 ،9بر
اساس مالحظات هندسی بنا نهاده شده و برای مدلهای آماری نیز یک
مرجع منا س بود ،اما پیشفرض آنها بر توزیع آماری پراکندهگرها در
اطراف آرا یه ها بود .از د ید ای جاد مدل های آ ماری ،مدل کرونکر []4
میبای ست بهعنوان یکی از مهمترین مدلها در تحلیل اثرات همبستگی
کانال ،در نظر گرفته شود .در محیطهای درون ساختمانی آنتن گیرنده
در محیطی پرپراکنش احاطه شده ا ست .معموالً فرض بر این ا ست که
در هر دو طرف فرس تنده و گیرنده مس یرهای امواج دریافتی بهطور
یکنواخت توزیع شده است و درنتیجه همبستگی بین زیرکانالها پایین
است [ .]2هرچند که در چندین تحقیق با استفاده از اندازهگیری نشان
داده شده است که در بعضی از موقعیتها همبستگی باالست [ .]3برای
محیطهای شهری [ ]62-68با ا ستفاده از روشهای ردیابی پرتو کانال
را مدلس ازی کرده و س پس بر حس زوایای ورود امواج به آنتنها و
زمان رسیدن آنها ظرفیت کانال را مشخص کردهاند.
مدلهای جدیدی که برای تحلیل سی ستمهای  MIMOارائه
ش دهاند ،اغل مدلهای آماری هس تند که خود به دو دس ته تقس یم
می شوند .د سته اول مدلهای آماری ه ستند که روابط آنها بر ا ساس
دادههای اندازهگیری بهد ست میآیند و دقت منا سبی دارند .اما بهدلیل
اینکه روابط مدل از دادههای اندازهگیری در یک محیط خاص بهدس ت
آمدهاند در محیطهای دیگر دقت مناس را ندارند .دسته دوم مدلهای
آماری هس تند که در آنها فرض میش ود که ماتریس کانال انتش ار
تو سط زیرکانالهایی که متغیرهای ت صادفی ه ستند و بهطور م ستقل و
م ساوی توزیع شدهاند مدل می شوند .م شکل این مدلها این ا ست که
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مختصات منحصربهفرد هر محیط انتشار را نمیتوانند لحاظ کنند .برای
مثال تأثیر جنس س اختمانها در این مدلها قابل بررس ی نیس ت .این
یک مش کل اس اس ی اس ت چونکه در یک خط ارتباطی س اختمانها
قس مت موثری از کانال انتش ار هس تند و تأثیر بس یاری در س یگنال
دریافتی دارند.
اکثر م طال عاتی که پیشتر در زمی نه روش های کد گذاری
سی ستمهای  MIMOانجام شده ا ست ،محیط انت شار را با فرضهای
ساده مدل کردهاند .برای مثال تأثیر ساختمانها مورد غفلت قرار گرفته
است و کالً کانال بهصورت یک پدیده آماری در نظر گرفته شده است.
مدل پیش نهادی یک مدل معین اس ت که با اس تفاده از
داده های محیط انتش ار و روش الکترومغ ناطیس ی  UTDمیتوا ند
پیشبینی دقیقی از کانال انتشار داشته باشد .با توجه به دقت و سرعت
اجرای باالی مدلهای مبتنی بر روش تئوری یکنواخت پراش ،این روش
میتواند جایگزینی مناس برای روشهای آماری و تجربی باشد.

 -2مدلسازی کانال انتشار
 -1-2مدل

محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

می شوند .شکل  6تمام پرتوهایی را که میتوانند در میدان دریافتی در
نقطة مشاهده سهیم باشند ،نمایش میدهد.
بهعلت اینکه فاص لة فرس تنده و گیرنده در میکروس لولها
نزدیک است ،در این مدل امواج بهصورت کروی در نظر گرفته میشوند.
تفاوت تقری کروی با ص فحهای در مقادیر پارامتر فاص له و فاکتور
واگرایی اس ت که در معادالت ذیل لحاظ ش ده اس ت .همچنین زاویه
برخوردی  αبرای تمامیپرتوها محاسبه گردیده است .از اینرو ،اگر تنها
یک س اختمان میان فرس تنده و گیرنده وجود داش ته باش د ،میدان
دریافتی در نقطه مشاهده برابر است با:
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رابطه فوق از دو م لفه تشکیل شده ا ست که م لفه اول ناشی از میدان
مس یر مس تقیم اس ت و م لفه دوم میدان پراشیافته اس ت .پارامتر r
فا صله بین لبه دوم ساختمان و آنتن فر ستنده ا ست .در این رابطه Dx
ضری پراش بهصورت زیر تعریف میشود:
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SISO

همانطور که گفته ش د هدف این اس ت که در یک س یس تم
کانال انت شار مدل سازی شود .بنابراین در قدم اول ن شان داده می شود
که چگونه کانال انتشار در یک سی ستم  SISO0با استفاده از روشهای
تئوری یکنواخت پراش پیشبینی میش ود ،س پس معادالت برای یک
سی ستم  MIMOب سط داد می شود .با توجه به اینکه مدل پی شنهادی
یک مدل میکروس لولی اس ت برخالف مدلهای ماکروس لولی ،بجای
تقر ی موج ص ف حهای از فرض دقیق موج کروی در م عادالت UTD
ا ستفاده می شود [ .]69 ،68همچنین در این مدل تنها پرتوهای یکبار
پراش یافته در نظر گرفته شدهاند.
افت نا شی از پراشهای چندگانه از ساختمانها با رابطة زیر
تعریف میشود [:]67
MIMO

()6

 E ( n) 

L  20 log 10 
 Eo 

که  E՛0برابر با  E0/r՛ا ست E0 ،میدان ار سال شده تو سط فر ستنده و
) E(nمیدان دریافتی در نقطة م شاهده و در ح ضور  nردیف ساختمان
اس ت .همچنین در این رابطه  r՛فاص له بین آنتن فرس تنده و لبه اول
اولین ساختمان است .همانگونه که در شکل  6نشان داده شده است،
آخرین لبهای که در مس یر انتش ار قرار گرفته بهعنوان نقطة مش اهده
تعریف میشود.
برای پیشبینی ا فت ناش ی از پراش های چ ند گا نه از
ساختمانها ،باید میدان دریافتی در نقطة مشاهده محاسبه شود .به این
منظور ،تمام پرتوهایی که فرس تنده و نقطة مش اهده را به هم متص ل
میکنند ،تعیین میش وند .س پس س هم هر پرتو در میدان دریافتی
محاس به گش ته و تمام م لفهها بهص ورت برداری مختلط باهم جمع
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شکل  :1مدل ارائهشده برای پراش چندگانه در یک میکروسلول.

 D  , , L ضری پراش برای یک گوه دیالکتریک محدود ا ست
] .[51برای تعداد ساختمانها E(n) ،𝑛 ≥ 2طبق ذیل م شخص می شود
[:]68
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E ( n) 

 rpe  jk r r 
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 E ( p) 

Dz e  jks  
s z s z  sz 
 rn
 
p 1
p

n

z

n 1



تعریف پارامترهای استفاده شده در رابطه فوق به شرح ذیل است [:]68
()1

nv  w  w  lt 2  htb2

rn 

()6

mv  w  lt 2  htb2

rm 

()7

 pv  w  w  lt 2  htb2

rp 

s y  n  mv  w  w

()8

sy  (mv  w  lt ) cos m

()9
()51
()55
()51

 m  Arc tan htb (mv  w  lt ) 
s z  n  p v  w

sz  v   p  1v  w  lt  cos p
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محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

 p  Arc tan htb v   p  1v  w  lt 

𝛽𝑗 𝑒 ∙ 𝛼 = 𝑖𝜃𝑗 𝑒 𝑖𝛼 ℎ𝑛𝑚 = ∑𝐿𝑖=1

()51





()51


s y sy
3

D y  D  
,     m , L 

2
2
s y  sy






()51


s s
Dz  D    ,     p , L  z z

s
z  sz


 E՛mمیدان مشخص شده در شکل  6است که در اولین گوشه سقفها
(سمت چپ گوه در ساختمانهای مستطیلی شکل) دریافت می شود .از
اینرو برای E ՛m , 𝑚 ≥ 1را میتوان بهصورت زیر نشان داد [:]68


 jk r
1  m1  rqe
 Eq 
2m  q 0 
rm



s w
Dw e  jks 
s w s w  s w 

()61
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Dv e  jks  
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تعریف پارامترهای استفاده شده در رابطه فوق به شرح ذیل است:
()57

mv  w  lt 2  htb2

rm 

()58

qv  w  lt 2  htb2

rq 

r v  w  w  lt 2  htb2
sw  m  q v  w

rr 

()59
()11

sw  qv  w  lt  cos q

()15

 q  Arc tan htb (qv  w  lt )

()11

sv  m  r v  w  w

()11
)11(

sv  v  r  1v  w  lt  cos  r

()11

 r  Arc tan htb v  r  1v  w  lt 

()16


s s
3

Dw  D  
,     q , L  w w
2
2
s w  s w






()17






s s
Dv  D    ,     r , L  v v

s
v  sv


با جایگذاری معادله ( )61در معادله ( )7میدان دریافتی در
نقطه مشاهده محاسبه میشود.
 -2-2سیستم MIMO

فرض میکنیم یک س یس تم  MIMOبا  Mآنتن فرس تنده و  Nآنتن
گیرنده داریم .هرکدام از زیرکانالها مرتبط با اجزای گیرنده و فر ستنده
هستند و با  hnmنشان داده میشود .بنابراین کانال  MIMOرا با ماتریس
کانال انتقال  Hنشان داده و بهصورت زیر تعریف میکنیم.
𝑀ℎ12 ⋯ ℎ1
𝑀ℎ22 ⋯ ℎ2
]
()82
⋮
⋮
𝑀𝑁ℎ𝑁2 ⋯ ℎ
در مواردیکه کانال باند باریک باشد  hnmبهصورت زیر تعریف میشود:

ℎ11
ℎ21
[=𝐻
⋮
ℎ𝑁1
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()83
در اینجا  Lتعداد م سیرهایی ا ست که بین  mامین فر ستنده و  nامین
گیرنده توزیع شده است αi .و  θiبهترتی ضری تضعیف و تغییر فاز در
طول هر مس یر اس ت .برخالف مدلهای آماری ،در مدل پیش نهادی
مقدار دقیق  αiو  θiرا برای تک تک پرتوهای ارس الی از فرس تنده با
ا ستفاده از روش معین  UTDبهدقت محا سبه می شود و از هیچ فرض
آماری استفاده نمیگردد و پرتوهای ارسالی بهصورت متغیرهای تصادفی
و یا گو سی در نظر گرفته نمی شوند .در هر محیط کانال منح صربهفرد
اس ت ،بنابراین برخالف مدلهای قبلی نیازی به انجام اندازهگیری برای
اص الح مدل نیس ت .در مدل پیش نهادی ،ض رای کانال بهطور دقیق
محاس به ش ده و خص وص یات آماری آن اس تخراج میش ود .همچنین
بهدلیل اینکه از روش  UTDبرای محاس به میدان پرتوهای پراشیافته
اس تفاده میش ود ،برخالف مدلهای ردیابی پرتو دیگر که از معادالت
انتگرالی و  FDTDاس تفاده میکنند ،س رعت پردازش و محاس بات آن
بسیار باالتر است.
بهع لت تأثیر مهم آ مار مرت به دوم بر روی ظرف یت و بهره
کانال ،آگاهی داش تن از آن بس یار مهم اس ت [ .]7همبس تگی بین
زیرکانال های مختلف را میتوان با امید ریاض ی از ماتریس کانال H
بهدست آورد .ماتریس همبستگی  Gنامیده میشود [:]2
] 𝐻)𝐻(𝑐𝑒𝑣 ∙ )𝐻(𝑐𝑒𝑣[𝐸 = 𝐺
()92
در این رابطه اپراتور  vecس تونهای ماتریس  Hرا در یک ماتریس قرار
میدهد .بنابراین ماتریس کانال  Hیک سیستم  MIMO2×2بهصورت زیر
نوشته میشود [:]2
()96

22
𝜌11
22
𝜌12
22
𝜌21
22
𝜌22
]

21
𝜌11
21
𝜌12
21
𝜌21
21
𝜌22

12
𝜌11
12
𝜌12
12
𝜌21
12
𝜌22

11
𝜌11
11
𝜌12
11
𝜌21
11
[𝜌22

=𝐺

در اینجا ضری 𝑓𝑘𝑗𝑖𝜌 همبستگی بین ضرای  hijو  hkfرا نشان میدهد و
طبق رابطه زیر بهدست میآید [:]2
𝑓𝑘
∗
} 𝑓𝑘𝜌𝑖𝑗 = 𝐸{ℎ𝑖𝑗 ∙ ℎ
()98
بهعبارت دیگر این ماتریس همبستگی بین مسیرهای انتشار
در یک سیستم  MIMOرا نشان میدهد .ضرای همبستگی میتوانند به
سه دسته تقسیم شوند:
 -6ضری همب ستگی مکانی در گیرنده که همب ستگی بین ضرای h1x
و  h2xرا نشان میدهد که فرستنده مشترک دارند.
 -8ضری همب ستگی مکانی در فر ستنده که همب ستگی بین ضرای
 hx1و  hx2را نشان میدهد که گیرنده مشترک دارند.
 -9ضری همب ستگی مکانی تقاطعی که همب ستگی بین م سیرهایی را
22 12
.(𝜌11
نشان میدهد که فرستنده و گیرنده مشترک ندارند ) , 𝜌21
همچنین با اس تفاده از کانال انتش ار  Hمیتوان ظرفیت کانال را طبق
رابطه زیر بهدست آورد [:]61
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𝑅𝑁𝑆

()99
در این رابطه  Iماتریس کانال یکه اس ت و
انتشار  Hاست.

𝑀

𝐶𝑀×𝑁 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑑𝑒𝑡 [𝐼 +

HH

6

هرمتین ماتریس کانال

 -3-2ساختار مدل پیشنهادی کانال MIMO

ساختار مدل پیشنهادی  MIMOمشابه مدل  SISOاست ،با این تفاوت
که  9آنتن برای فر ستنده و گیرنده در نظر گرفته شده ا ست .همچنین
این ساختار به دو صورت همگن و غیرهمگن تعریف می شود .ساختار
همگن در شکل  8ن شان داده شده ا ست ،همانطور که در این شکل
دیده می شود ،در این ساختار یک ردیف ساختمان با ابعاد و فاصلههای
یکسان است .در ساختار غیر همگن سه ردیف ساختمان وجود دارد که
کلیه مشخصات هر ردیف ساختمانی همگن با ردیف همگن دیگر تفاوت
دارد .پارامترهای این مدل بهصورت زیر تعریف میشوند.
 DTBفاصله بین فرستنده و اولین ساختمان DRB ،فاصله بین
گیرنده و آخرین س اختمان HTB ،اختالف ارتفاع بین فرس تنده و اولین
ساختمان و  HRBاختالف ارتفاع بین گیرنده و آخرین ساختمان هستند.

محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

 -5-2مدل

7

MISO

در این بخش اثر تحرک گیرنده بر ماتریس های کانال و همبس تگی و
ظرفیت کانال بررس ی میش ود .در اینجا ،دو س اختار برای مدل و یک
آنتن برای گیرنده در نظر گرفته ش ده اس ت .تفاوت س اختارها در این
اس ت که در یکی از آن ها گیرنده به س مت مانع حرکت میکند و
پرتوهای انعکاس یافته نیز در مکانیسم پراش لحاظ شدهاند.
معادالت این قس مت مش ابه بخش  7-8اس ت ،با این تفاوت که تعداد
آنتنهای گیرنده  ،Nیک در نظر گرفته ش ده اس ت .همچنین ظرفیت
کانال طبق رابطه زیر بهدست میآید [:]61
()90

2
𝑀∑
) | 𝑖𝑖=1|ℎ1

𝑅𝑁𝑆
𝑀

𝐶𝑀×1 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +

 -6-2ساختار مدل پیشنهادی کانال MISO

همانطورکه ذکر شد ،برای کانال  MISOدو ساختار در نظر گرفته شده
ا ست .هر دو ساختار م شابه کانال  MIMOا ست با این تفاوت که تعداد
گیر نده ها یک اس ت و در س اخ تار دوم گیر نده به س مت دیوار
منعکسکن نده حر کت میک ند .فاص له بین این دیوار و نزد یکترین
س اختمان به آن را  DBRefنامیده میش ود .همچنین عالوه بر پرتوهای
پراش یافته ،پرتوهای پراشیافته-انعکاسیافته نیز در مکانیس م انتش ار
امواج این ساختار لحاظ خواهد شد .در ادامه از این دو ساختار بهعنوان
ساختارهای اول و دوم  MISOنام برده می شود و هر دو وضعیت همگن
و غیرهمگن بررسی خواهد شد.

شکل  :2مدل پیشنهادی  MIMOدر حالت همگن.

 -4-2محاسبه میدان دریافتی و ضرایب کانال تحت سیستم
MIMO

محا سبه میدان دریافتی در گیرندهها در سه مرحله انجام میپذیرد .در
مرحله اول میدان دریافتی در هر سه نقطه م شاهده محا سبه می شود.
نقاط م شاهده در را ستای انت شار امواج از آنتنهای فر ستنده و بر روی
لبه دوم آخرین ساختمان تعریف می شود و تعداد نقاط م شاهده برابر با
تعداد آنتنهای فر ستنده ا ست .در مرحله دوم میدان پراش یافته از هر
نقطه م شاهده برای تکتک گیرندهها محا سبه می شود .در مرحله آخر
میدان دریافتی ناشی از هر نقطه مشاهده در هر گیرنده با یکدیگر جمع
میش وند و دامنه و فاز میدان دریافتی بهدس ت میآید .بنابراین میدان
دریافتی در هر گیرنده بهصورت زیر بهدست میآید.
()97

𝑖)𝑛(𝐸
𝑖𝑠
𝑖
𝑗𝑠𝑘𝑗𝐷𝑖 𝑒 −
𝑗 ) 𝑖𝑗𝑠 𝑁 √𝑠𝑗𝑖 (𝑠𝑖 +

شکل  :4مدل پیشنهادی  3×1 MISOدر حالت همگن با دیوار
منعکسکننده.

𝑀

∑ = 𝑗𝑅𝐸
𝑖=1

 ERjمیدان دریافتی در  jامین گیرنده (n)i E ،م یدان دریافتی در نقطه
م شاهده  iام N ،تعداد نقاط م شاهده 𝐷𝑗𝑖 ،ضری پراش مرتبط با م سیر
بین  iامین نقطه م شاهده و  jامین گیرنده 𝑠𝑖 ،فا صله بین  iامین آنتن
فر ستنده و  iامین نقطه م شاهده و 𝑖𝑗𝑠 فا صله بین  iامین نقطه م شاهده
و  jامین آنتن گیرنده است.

Serial no. 82

شکل  :3مدل پیشنهادی  3×1 MISOدر حالت همگن.

 -7-2محاسبه میدان دریافتی و ضرایب کانال تحت سیستم
MISO

محاس به میدان دریافتی در گیرنده برای س اختار اول  MISOمانند
س یس تم  MIMOدر س ه مرحله انجام میپذیرد .در مرحله اول میدان
دریافتی در هر س ه نقطه مش اهده محاس به میش ود .در مرحله دوم
میدان پراشیافته از هر نقطه مشاهده برای گیرنده محاسبه میشود.
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در مرحله آخر میدان دریافتی ناش ی از هر نقطه مش اهده در گیرنده با
یکدیگر جمع میش وند و دامنه و فاز میدان دریافتی بهدس ت میآید.
بنابراین میدان دریافتی در گیرنده بهصورت زیر بهدست میآید:
()91

𝑖)𝑛(𝐸
𝑖𝑠
𝑖
𝐷1𝑖 𝑒 −𝑗𝑘𝑠1
√
𝑖
𝑁
) 𝑖𝑠1 (𝑠𝑖 + 𝑠1

محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

میکنیم ،نقطه  Pرا از قطعدادن خط راس ت  IOو دیواره نیز میتوان
بهدست آورد که  Iتصویر منبع  Sنسبت به دیواره است .نقاط  S، P،Oو
 Iدر صفحه یکسانی که صفحه برخورد نامیده میشود ،قرار دارند.

𝑀

آنتن

∑ = 𝑅𝐸
O

𝑖=1

 ERمیدان دریافتی در گیرنده (n)i E ،میدان دریافتی
ام 𝐷1𝑖،ض ری پراش مرتبط با مس یر بین  iامین نقطه مش اهده و
گیرنده 𝑠𝑖 ،فاصله بین  iامین آنتن فرستنده و  iامین نقطه مشاهده و 𝑖𝑠1
فاصله بین  iامین نقطه مشاهده و آنتن گیرنده ا ست .با توجه به اینکه
𝑖 𝑠1وابسته به موقعیت گیرنده است ،متغیر با زمان است.
همانطور که در ش کل  7نش ان داده ش ده اس ت ،پرتوهای
پراشیافته – انعکاسیافته در مکانی سم انت شار امواج لحاظ شده ا ست.
ب نابراین م یدان در یافتی در گیر نده مجموع م یدان های پراش یاف ته و
پراشیافته – انعکاسیافته اس ت .محاس به میدانهای پراشیافته –
انعکاس یافته پیچیدهتر از میدان های پراش یافته اس ت ،زیرا نقطههای
انعکاس به فاص له بین گیرنده و س اختمانها و دیوار منعکسکننده
بس تگی دارد .همچنین زمانیکه گیرنده حرکت میکند ،نقاط انعکاس
نیز با زمان تغییر میکنند ،درحالیکه نقاط پراش ثابت می مانند ،چون
آنها به شکل ساختمانها وابسته و ثابت هستند.
هنگامیکه پرتویی به مانعی برخورد میکند ،برای بهدس ت
آوردن میدان انعکاسیافته از روابط عمومی  GO2میتوان استفاده نمود.
البته باید توجه داش ت که این قوانین زمانی کاربردی هس تند که تمام
دیوارههای منعکس شده بر ح س طول موج بهاندازه کافی بزرگ بوده،
آنتن فر ستنده از سطح مورد نظر دور با شد و شعاع انحنای سطوح در
نق طه انع کاس در مق ی اس طول موج بزرگ باش د .روابط  GOدر
میکروس لولها برای هر دو س طوح انحنادار و مس طح معتبرند .با فرض
اینکه موانع موجود در محیط هیچ س طح انحناداری نداش ته باش ند و
 GOقابل اس تفاده باش د ،مناس ترین روش برای محاس به میدان
پرتوهای انعکاس یافته ،استفاده از تئوری تصویر و ضرای انعکاس فرنل
بهجای اس تفاده از روابط رایج  GOاس ت .]64 -63[ .با فرض اینکه
سطوح منعکسکننده به صورت صفحه با شند ،تئوری ت صویر را میتوان
از روابط  GOبهدس ت آورد .بنابراین ،هر دو روش به جواب یکس انی
منجر می شوند .بههمین دلیل ،در این بخش به کاربرد تئوری تصویر در
م سئله انعکاس پرداخته می شود .شکل  0هند سه یک انعکاس را ن شان
میدهد .دیواره ن شان داده شده در شکل ،سطحی با قابلیت گذردهی
الکتریکی  ،rقابلیت گذردهی مغناطی سی  و ضری هدایتی  ا ست.
الگوی ت شع شعی آنتن  (𝜃, 𝜙)𝐸̅0ن سبت به محورهای آنتن در شکل 0
نشان داده شدهاست ،تعریف میگردد .مرکز فاز آنتن  Sدر مرکز سیستم
مختص ات آنتن فرض میش ود .طبق اص ل فرمت ،میتوان با حداقل
کردن طول مس یر پرتوی منعکسش ده ( SPOش کل  )0این مس یر را
مش خص کرد .به ب یانی دیگر ،پرتوی برخوردی در راس تای آی نهای
منعکس میش ود (قانون اس نل) .همانگونه که در ش کل  0مش اهده

Y

Z

S

در نقطه مشاهده i

Serial no. 82

X
P

دیواره

I

شکل  :5آنتن فرستنده در مقابل یک دیواره مسطح و تعریف نقطه
تصویر و نقطه انعکاس.

بر اس اس قانون اس نل میدان انعکاسیافته طبق رابطه زیر
بهدست میآید:
𝑆𝑘𝑗−
𝑅
𝑒)𝜃( 𝐸𝑅 = 𝐸0 Γ𝑠,ℎ
()94
 E0میدان برخوردی در نقطه انعکاس اس ت و  SRفاص له بین نقطه
انعکاس و گیرنده اس ت Γs,h .ض رای انعکاس «فرنل» برای قطبشهای
نرم و سخت است که بهصورت زیر تعریف میشود [:]64
𝜃 𝜀𝑐 cos 𝜃−√𝜀𝑐 −sin2

()92

𝜃 𝜀𝑐 cos 𝜃+√𝜀𝑐 −sin2
𝜃 cos 𝜃−√𝜀𝑐 −sin2

()93

𝜃 cos 𝜃+√𝜀𝑐 −sin2

= )𝜃( Γℎ
= )𝜃( 𝑠Γ

که θزاو یه برخورد بین پرتوی برخوردی و بردار نر مال دیوار اس ت.
همچنین  cثابت دیالکتریک نس بی مختلط اس ت و بهص ورت زیر
تعریف میشود [:]64
𝜎
𝑗 𝜀𝑐 = 𝜀𝑟 −
()72
𝜔𝜀0
ب نابراین م یدان در یافتی در گیر نده برای کا نال  MISOبا
دیوار منعکسکننده بهصورت زیر بهدست میآید:
𝑖)𝑛(𝐸
𝑖𝑠
𝑀
𝐷 𝑀 𝑒 −𝑗𝑘𝑠1
2 √𝑠1𝑀 (𝑠𝑀 + 𝑠1𝑖 ) 1

()76

𝑀

∑ = 𝑅𝐸
𝑖=1

𝑝
𝑗

𝑅𝑆𝑘𝑗)𝑒 −

𝑗𝜃( 𝑗+ ∑ 𝐸(𝐷)𝑗 Γ𝑠,ℎ,
𝑗=1

در اینجا  pتعداد نقاط انعکاس اس ت و  E(D)jمیدان پراش یافته در
امین نقطه انعکاس است که طبق رابطه زیر بهدست میآید.
()78

𝑗)𝑛(𝐸
𝑗𝑠
𝑗
𝑗
𝐷 𝑒 −𝑗𝑘𝑠1
2 √𝑠 𝑗 (𝑠𝑖 + 𝑠 𝑗 ) 1
1

j

= 𝑗)𝐷(𝐸

1

در این رابطه فاصله بین نقاط مشاهده و انعکاس  jام است و فاصله بین
نقاط انعکاس و گیرنده است.
 -3شبیهسازی کانال MISO

با توجه به روابط مدل پیش نهادی با اس تفاده از نرمافزار متل یک
س یس تم  9×6 MISOدر فرکانس  ،322 MHzقطبش عمودی و برای
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هر دو کانال همگن و غیرهمگن برای هر دو س اختار معرفیش ده در
بخش  0-8در حضور هفت ساختمان شبیه سازی شد .همانطور که در
ش کلهای  9و  7مش اهده میش ود ،س ه مس یر بین نقاط مش اهده و
گیرنده در س اختار اول و ش ش مس یر بین نقاط مش اهده و انعکاس و
گیرنده در ساختار دوم وجود دارد .دامنه و فاز امواج منتشر شده در این
م سیرها بهترتی با ا ستفاده از روابط  91و  76هر دو ساختار بهد ست
میآید .در این محاس بات فرض ش ده اس ت که س اختمانها دارای
م شخ صات الکتریکی و مغناطی سی εr = 5.5و  𝜎 = 0.023 S/mه ستند
که ش بیه به س اختمانهای از جنس بتون اس ت .مقادیر پارامترهای
بهکاررفته در این شبیهسازی در جدول  6داده شده است.

محاسبه ظرفیت کانال انتشار . . .

-4

)Time (s

شکل  : 6مقایسه فاز ضرایب ماتریس همبستگی برای ساختار اول
همگن.

جدول  :1جزئیات دادههای شبیهسازی
W

V

10m
5m
10
5
[20]m [15]m
30
25

جدول 6

3

کانال همگن
30m
5m
205
 30کانال غیر همگن
[60]m [105] m
90
5

2

1

0

-1

 -1-3محاسبه ماتریس کانالهای انتشار و همبستگی
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شکل  : 7مقایسه فاز ضرایب ماتریس همبستگی برای ساختار اول
غیرهمگن.
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Serial no. 82

-3

-4

)Time (s

شکل  : 8مقایسه فاز ضرایب ماتریس همبستگی برای ساختار دوم
غیرهمگن.
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Magnitude of Correlation Coefficients

شکلهای  6تا  8فاز ضرای همبستگی برای تمامی ساختارها زمانیکه
س رعت گیرنده  92 m/sاس ت و در حالتیکه در س اختار دوم ،DBRef
 022mا ست را ن شان میدهند .شکل  1فاز ضرای همب ستگی ساختار
اول همگن را نش ان میدهد .همانطور که مش اهده میش ود ،فاز
13
12
𝜌11
 𝜌11بعد از ثانیه یکم ثابت باقی میماند .همچنین فاز ضرای
ضری
13
 𝜌12تا ثانیه س وم تغییرات س ریعی دارند که بعدًا تغییراتش ان نرمتر
و
میشود ،هرچند که دو تغییر عمده در مقادیرشان بهوجود میآید.
شکل  4فاز ضرای همبستگی ساختار اول غیرهمگن را نشان میدهد.
12
13
13
 𝜌11تا ثانیه
 𝜌12تغییرات سریعی دارند و نیز فاز ضری
 𝜌11و
فاز ضرای
هفتم تغییرات سریعی دارد که بعدًا تغییراتش نرمتر می شود .شکل 2
فاز ض رای همبس تگی در س اختار دوم غیرهمگن را نش ان میدهد.
برخالف موارد قبل ،تمامی ضرای تغییرات سریعی دارند هرچند که فاز
12
 𝜌11در مقایسه با سایر ضرای تغییرات کندتری دارد.
ضری
مقای سه بین شکلهای  1الی  2ن شان میدهد که زمانیکه
گیرنده حرکت میکند ،دیوار منعکسکننده و ابعاد س اختمانها تأثیر
قابل مالحظهای بر همبستگی بین مسیرها دارند.
شکلهای  9و  51بهترتی اندازه ضرای همبستگی را برای
هر دو ساختار غیرهمگن نشان میدهند .مقایسه بین دو ساختار نشان
میدهد که مقدار این ضرای در ساختار دوم تغییرات ب سیار سریعتر و
بی شتری دارد .این تفاوت به مکانی سم انت شار امواج در این دو ساختار
برمیگردد ،این تفاوت در بخش بعد بهطور کامل بررسی خواهد شد .در
ساختار اول همگن مقدار تمامی ضرای به یک نزدیک است ،زیرا عامل
اص لی تغییرات دامنه پرتوها ابعاد س اختمانها و فاص له بین نقاط
مش اهده و گیرنده اس ت که اغل برای هر س ه مس یر در این س اختار
یکسان است.

-2

)Phase of Correlation Coefficients (radian
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شکل  : 9مقایسه اندازه ضرایب ماتریس همبستگی برای ساختار اول
غیرهمگن.
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شکل  : 11مقایسه اندازه ضرایب ماتریس همبستگی برای ساختار دوم

شکل  :11تأثیر سرعت گیرنده بر ظرفیت کانال در ساختار اول همگن

غیرهمگن.

زمانی که زمانی که  1111m DBRefاست.

 -2-3محاسبه ظرفیت کانال
ظرفیت کانال طبق رابطه  90بهازای  SNR=4.7 dBبرای س اختارهای
مختلف محا سبه شده ا ست .شکل  66تأثیر سرعت گیرنده بر ظرفیت
کانال در س اختار اول غیرهمگن را نش ان میدهد .نکته قابل توجه این
اس ت که زمانیکه گیرنده بهس مت جلو حرکت میکند ،ظرفیت کانال
برخالف انتظار در سرعت  62 m/sافزایش مییابد و بهطور م شابه ،این
رفتار را در سرعت  82 m/sتا ثانیه پانزدهم و در سرعت  92 m/sتا ثانیه
دهم وجود دارد .چون در ابتدا گیرنده به س اختمان ها خیلی نزدیک
ا ست ،در نواحی سایه قرار میگیرد و میدان مغناطیسی قابل توجهی را
دریافت نمیکند .زمانیکه گیرنده از نواحی سایه دور می شود ،ظرفیت
کانال رو به بهبود میرود .افزایش ظرفیت کانال موقتی ا ست و زمانیکه
گیرنده خیلی از نقاط مش اهده دور میش ود ،ظرفیت کانال کاهش
مییابد .این رفتار بیش تر در س رعتهای  82 m/sو  92 m/sمش هود
است.
ش کلهای  68تا  67ظرفیت کانال را زمانی که گیرنده به
س مت دیوار حرکت میکند ،برای س اختار دوم غیرهمگن در یک بازه
سی ثانیهای ن شان میدهد .در مقای سه با ساختار اول که ظرفیت کانال
تقریبًا یکنواخت است ،در ساختار دوم به شدت نوسانی است .این تفاوت
به ماه یت پد یده های پراش و انع کاس برمیگردد .در س اخ تار دوم
پرتوهای پراشیافته – انعکاسیافته در مکانیس م انتش ار امواج لحاظ
می شوند .همانطور که قبالً ذکر شد ،نقاط انعکاس ثابت نی ستند و به
موقعیت گیرنده واب ستهاند .همچنین در این شکل م شاهده میکنیم که
در چندین نقطه ،تغییر عمده در ظرفیت کانال بهوجود میآید که در
سرعت  92 m/sاین نقاط بیشتر می شوند .بهطور کلی با افزایش سرعت
گیرنده و نزدیکتر شدن گیرنده به دیوار منعکسکننده نو سان ظرفیت
کانال به شدت افزایش مییابد .همچنین مشاهده می شود که میدانهای
پراشیافته – انعکاسیافته در مقایس ه با ش کل  66ظرفیت کانال را
کاهش میدهند .ش کل  60تأثیر فاص له بین دیوار منعکس کننده و
آخرین س اختمان  DBRefبر ظرفیت کانال در س رعت  92 m/sنش ان
میدهد .همانطور که دیده میش ود زمانی که  022 m DBRefاس ت،
نوسان کمتری در مقایسه با دیگر مقادیر در ظرفیت کانال وجود دارد.

Serial no. 82

شکل  :12تأثیر تغییر مکان گیرنده بر ظرفیت کانال در ساختار دوم
غیرهمگن زمانی که  1111m DBRefو سرعت  11 m/sاست.

شکل  :13تأثیر تغییر مکان گیرنده بر ظرفیت کانال در ساختار دوم
غیرهمگن زمانی که  1111m DBRefو سرعت  21 m/sاست.

شکل  :14تأثیر تغییر مکان گیرنده بر ظرفیت کانال در ساختار دوم
غیرهمگن زمانی که  1111m DBRefو سرعت  31 m/sاست.
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توجه بهاینکه با دور ش دن گیرنده از فرس تنده و تبدیل امواج از حالت
کروی به صفحهای ،افت مسیر انتشار برای مسافتهای دور از فرستنده
تقریبًا یک سان ا ست [ .]68بنابراین عدم تغییر ن سبی ظرفیت کانال در
این وضعیت توجیهپذیر است.

BS

25 m

شکل  :15تأثیر فا صله بین دیوار منعکس کننده و آخرین ساختمان
 DBRefبر ظرفیت کانال در ساختار دوم غیرهمگن.

MS

 -3-3مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با نتایج اندازهگیری
بهمنظور اعتبار سنجی مدل پی شنهادی ،نتایج شبیه سازی با نتایج مدل
آماری بر پایه اندازهگیری در [ ]82و نتایج اندازهگیری در [ ]86مقایسه
شد ،هرچند که اعتبار این مدل برای کانال  SISOقبالً تأیید شده بود
[.]67 ،68
در ابتدا مدل پیش نهادی با اندازهگیری احتماالتی بر اس اس
مدل کانال مکانی ) (SCMمقای سه می شود [ .]88 ،82شبیه سازی بر
ا ساس سناریوی شهری ن شان داده شده در شکل  61ا ست که همانند
ساختار ا ستفاده شده در  SCMدر و ضعیت دید م ستقیم ا ست .در این
ساختار ارتفاع آنتن فرستنده  ،68/0 mارتفاع ساختمانها  ،68 mفاصله
بین ساختمانها  ،02mعرض خیابان  ،80 mارتفاع آنتن گیرنده 6/0 m
و زاویه ارس ال پرتوها  92درجه اس ت .در ش کل  64ظرفیت کانال با
توجه به سناریوی فوق با ا ستفاده از مدل پی شنهادی محا سبه شد و با
دادههای  SCMمقایس ه گردید که نش ان میدهد ،تطابق خوبی بین دو
مدل وجود دارد .خطای مدل پی شنهادی در حدود  1/5bits/s/Hzا ست
که قابل اغماض است و کار تئوری را تأیید میکند .الزم بهذکر است که
مدل  SCMچون بر پایه اندازهگیری اس ت از دقت مناس بی برخوردار
ا ست ،ولی این دقت تنها در محیطی که در آن اندازهگیری شده ا ست
قابل اعتنا است .با توجه به اینکه مدل پیشنهادی یک مدل معین است،
به شرطیکه اطالعات کاملی از محیط انت شار در د سترس با شد ،در هر
محیطی قابل اجرا است و دقت آن مناس است.
همچنین به منظور اینکه بر اساس تغییر فاصله گیرنده از فرستنده نتایج
مدل پی شنهادی با نتایج اندازهگیری مقای سه شود ،مدل پی شنهادی با
نتایج اندازهگیری انجام شده در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا آمریکا
مقای سه شد .در این اندازهگیری آنتن فر ستنده در ارتفاع  82متری بر
باالی پش ت بام یک س اختمان قرار دارد و آنتن گیرنده در ارتفاع 9
متری از سطح زمین قرار گرفته است .سیستم  ،MIMO2×2فرکانس کار
 8/70GHzو  SNR=25 dBاست [.]86
همانطور که در شکل  62مشاهده می شود با افزایش فاصله
گیرنده با فرس تنده ،ظرفیت کانال کاهش چش مگیری نمییابد که با

Serial no. 82

50 m

شکل  :16سناریوی محیط شهری میکروسلولی در .SCM

شکل  :17مقایسه مدل پیشنهادی و .SCM

شکل  :18مقایسه مدل پیشنهادی و نتایج اندازهگیری.

 -4نتیجه
در این م قا له اثر تحرک گیر نده بر ظرف یت کا نال و همبس تگی بین
ضرای کانال انت شار برر سی شد .برر سیها ن شان داد که در ساختار
همگن و ز مانی که گیر نده در ز مان حر کت مانعی پیش رو ندارد،
تغییرات تقریبًا یکنواخت است .اما در ساختار غیرهمگن همبستگی بین
مس یرها کمتر میش ود و زمانیکه گیرنده به س مت یک مانع حرکت
میکند ،مکانیس م پراش پیچیدهتر میش ود و پرتوهای پراشیافته –
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 بهنحوی که نه تنها،انعکاسیافته بر کانال تأثیر چش مگیری میگذارند
 در ادامه. بلکه آن را کاهش نیز میدهد،ظرفیت کانال نوسانیتر میشود
نتایج مدل را با داده های اندازهگیری مقایس ه ش د که تطابق خوبی
 بنابراین میتوان نتیجه.داش تند که دقت باالی مدل را نش ان میدهد
گرفت که مدل پیش نهادی یک مدل مناس برای پیشبینی ماتریس
کانال انتش ار در محیط های ش هری اس ت و میتواند در توس عه
. نقش مناسبی را ایفا کندMIMO سیستمهای

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله که مستخرج از طرح داخلی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بندرعباس با عنوان معرفی یک مدل جامع برای پیشبینی افت
پراش ناش ی از س اختمانها با اس تفاده از روشهای تئوری یکنواخت
، استMIMO-MISO  تحت سیستمهایPO3 و نور فیزیکیUTD پراش
از معاونت پژوهش ی دانش گاه آزاد اس المی واحد بندرعباس بهدلیل
.حمایتشان از این طرح تحقیقاتی تشکر مینمایند
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