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  عنوان تحقیق -الف

 :(  عنوان به زبان فارسی1

 شبیه سازی و بهبود عملکرد اتصاالت بهینه ی فضای آزاد در حضور اغتشاشات اتمسفری

 :یسیانگلعنوان به زبان (  2

Simulation and improvement of free-space optical 

 links in the presence of atmospheric turbulences  

 

   یعمل     یکاربرد    ینظر   یادیبن:    یقاتیتحق کار(  نوع 3

 واحد 6نامه: انیپا(  تعداد واحد 4

  (:قیتحق: )مساله قیتحق یاصل(  پرسش 5

 به چه صورتی است و چگونه می توان آن را بهبود       بخشید؟ اتصاالت بهینه ی فضای آزاد در حضور اغتشاشات اتمسفریعملکرد 

ه و منظور از مربوط یرهایمتغ انیبمجهول و مبهم،  یهاجنبه انیبآن،  یمعرفمسأله و  حیتشر)شامل  یکلبه طور  قیتحق یاساس مساله انیب  -ب

 (:قیتحق

FSO1 یک تکنولوژی ارتباط بهینه است که از انتشار نور در فضای آزاد برای انتقال داده در ارتباطات راه دور یا شبکه های کامپیوتری استفاده 

. این تکنولوژی در جاهایی که اتصاالت فیزیکی به علت قیمت های باال یا دیگر مالحظات غیر هوا یا خأل استمی کند. منظور از فضای آزاد 

 عملی هستند، کاربرد دارد. 

واپیما یا ه در اتصاالت طوالنی از اشعه های لیزری مستقیم برای انتقال داده استفاده می شود و می تواند برای ارتباط ساختمان به ساختمان، زمین به

چنین اتصاالتی می توانند در محدوده هایی از چندین کیلومتر یا طوالنی تر عمل کنند که اغلب  [3-1].اهواره مورد استفاده قرار گیردزمین به م

 . [7-4]اغتشاش اتمسفری باعث آسیب آن ها می شود که در نتیجه باعث خطای فاز و دامنه در سیگنال دریافتی می شود

استفاده می شودکه برای ارتباطات داده در منازل یا برای ارتباطات  [10-8]های منتشر کننده نور فروسرخ یا مرئیدر اتصاالت کوتاه اغلب از دیود 

حت تأثیر ترسانه ای در بیرون کاربرد دارد. چنین اتصاالتی در محدوده هایی از چندین متر تا صدها متر عمل می کنند و از این رو به مقدار زیادی 

 نمی گیرند. هم چنین اتصاالت بیرونی ممکن است با اثرات اتمسفری همچون باران، مه و مه رقیق آسیب پذیر باشند. اتمسفری قرار اغتشاش

در گیرنده ی تصویری از یک لنز، تلسکوپ یا سیستم بهینه مشابه استفاده می شود تا سیگنال دریافتی روی یک حسگر تصویر که به پیکسل های 

  متعددی تقسیم شده تصویر شود.

 اثرات اتمسفری مانند مه می تواند به دو صورت باعث کاهش عملکرد گیرنده های تصویری شود.

 مورد اول، تضعیف سیگنال است که با جذب و پراکندگی نور خارج از میدان دید گیرنده ایجاد می شود. 

                                                 
 (FSO)free-space optical communications 1 



 

 

می یابد  ویر روی یک ناحیه ی بزرگتری گسترشمورد دوم، پخش شدن نقطه ی تصویر در سطح کانونی گیرنده است. به بیان دیگر نقطه ی تص

( کاهش می SNR2در نتیجه چون توان سیگنال روی یک تعداد بیشتری از پیکسل ها منتشر می شود، نسبت سیگنال به نویز الکتریکی گیرنده )

 [11].یابد

ود. هم عث تضعیف سیگنال در طول ارسال می شپس به طور کلی ابتدا داده ها به صورت سیگنال ارسال می شوند و اغتشاشات اتمسفری محیط با

 .چنین پخش شدن نقطه سیگنال روی تعداد بیشتری از پیکسل ها باعث کم شدن نسبت سیگنال به نویز در سطح گیرنده می شود

 

و مرور  هاآن جیانتموضوع تحقیق و  رامونیپانجام شده در داخل و خارج کشور  قاتیتحقمختصر پیشینه  انیبمرور ادبیات و سوابق مربوطه ) -ج

 تحقیق(: ینظرادبیات و چارچوب 

بر  یدر سال های اخیر، عالقه ی زیادی در زمینه ی ارتباطات بهینه ی فضای آزاد به وجود آمده است. چندین مطالعه روی تأثیر اغتشاشات اتمسفر

شامل تعدادی از تضعیف های ایجاد شده با آن ها می باشد. این مطلب ، اما این مطالعات تنها [16-3,12-1]انجام شده استFSO روی اتصاالت 

 مورد بررسی قرار گرفته است. [17]که چگونه باران، مه و بخار ممکن است عملکرد یک گیرنده تصویری را کاهش دهد در 

 q معرفی شده که مقادیر مختلف آن، انواع اتمسفرها را نشان می دهد و وابسته به اندازه و بافت اجزاء  3به عنوان پارامتر پراکندگی رو به جلو

نور به  q=0است، مقدار نور پراکنده شده در جهت های مختلف انتشار را محاسبه می کند. در  1و  0که بین  qاست. مقدار   [18]پراکنده کننده

 0.7همه ی نور در جهت رو به جلو پراکنده می شود. برای مثال یک مقدار بین  q=1د، در حالیکه برای طور مشابه در همه جهات پراکنده می شو

 نشان می  Tضخامت بهینه  [19].مه سبک تا سنگین را مدل می کند 0.9و 

و پارامتر  Tت بهینه ی ضخام [18].دهد که چقدر نور در طول انتشار تضعیف شده است و بیشتر وابسته به غلظت اجزاء پراکنده کننده است

 پراکندگی رو به جلو به طور کامل مقدار انتشار نور در اتمسفر را محاسبه می کند.

محاسبه شده است. در اتمسفر نازک برای مقادیر  qنازک و ضخیم به ازای مقادیر مختلف  در اتمسفر  APSF5از   FWHM4هم چنین پارامتر  

 APSFاست. به عالوه از مقایسه مقادیر ماکزیمم  qتقریبا مستقل از  FWHMر اتمسفر ضخیم مقدار کوچکتر است و د q  ،FWHMبزرگتر از 

 وابسته است. qبه این نکته رسیده است که مقدار تضعیف به مقدار زیادی وابسته به ضخامت بهینه است اما به مقدار خیلی کمی به 

 را در گیرنده ی تصویر بردار پوشش دهد،گیرنده می تواند از الگوریتم های مختلفیاز آن جاکه نقطه ی سیگنال می تواند بیشتر از یک پیکسل 

را انتخاب  SNR( است که گیرنده، پیکسلی با ماکزیمم  SB6برای آشکار سازی سیگنال استفاده کند. ساده ترین آن الگوریتم انتخاب بهترین)

این شیوه خروجی های همه ی دیگر پیکسل ها نادیده گرفته می شوند. چنین می کند و از آن برای آشکارسازی سیگنال استفاده می کند. در 

برای آشکار سازی استفاده می شود که گیرنده وزن های مختلفی به پیکسل   MRC7الگوریتمی بهینه نمی باشد. در چنین مواردی از الگوریتم بهینه 

 کسل ها را جمع می کند تا یک سیگنال شکل بگیرد.های مختلف نسبت می دهد و سپس خروجی های وزن دار شده ی همه ی پی

                                                 
 Signal-to-noise ratio (SNR)  2 

forward scattering parameter 1      

full-width at half-maximum (FWHM)  2      

atmospheric point spread function (APSF)  3      

      Select Best (SB)  4      

maximal-ratio combining (MRC) 5      
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 نوشته شود(. یخبرجمله  کیبه صورت  هیفرض: )هر هاهیفرض  -د

 Lambertianاستفاده می کنند به خوبی با منابع  LEDی یکسانی ندارند اما تعداد زیادی از آن ها که از الگوی تابش FSOفرستنده ها در اتصاالت 

 مرتبه ی اول مدل می شوند.

 در این تحقیق از انحراف لنز صرف نظر می شود چون در مقایسه با اثرات اتمسفری ناچیز است.

 استفاده می کند.  fو یک لنز با فاصله ی کانونی   wگیرنده از یک آشکارساز نوری با پهنای 

  :(قیتحقخاص انجام  یهاضرورت، یکاربرد، یعلم)شامل اهداف  قیتحقاهداف مشخص   -ه

FSO  یک تکنولوژی ارتباطی است که داده را در قالب سیگنال های بهینه در هوا عبور می دهد و می تواند به صورت یک سیستم انتقال بی سیم

رفته شده برای پرتو های باریک به کار گ است هم چنین  Gbps)خط نوری( در نظر گرفته شود. این تکنولوژی قادر به انتقال داده در سطوح  

است  FSOهدف از انجام این تحقیق بهبود عملکرد اتصاالت تقاطع، تداخل و متراکم پذیری قرار می گیرند.  تحت تأثیرانتقال سیگنال به سختی 

 به طوریکه بتوان داده های ارسالی را با حداکثر کیفیت در گیرنده بدست آورد. 

شود )به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه  ذکر( نفعانیذگروه  ایو  عیصناها، وران )سازماننام بهره انیب، یکاربرددر صورت داشتن هدف   –و 

 موردی(:

 مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان صنایع دفاع

 :قیتحقدر  ینوآوربودن و  دیجدجنبه   –ز 

ات اتمسفری به نویز در سطح گیرنده ی تصویری ناشی از اغتشاشتاکنون مطالعاتی راجع به عوامل موثر بر تضعیف سیگنال و کاهش نسبت سیگنال  

 انجام شده است. ارائه ی روش هایی برای افزایش کیفیت سیگنال دریافتی در گیرنده اهمیت به سزایی داردکه در این تحقیق مورد بررسی قرار

 خواهد گرفت.   

 :و تخصصی )به صورت مفهومی و عملیاتی( یفنها و اصطالحات واژه فیتعر  -ح

FSO: free-space optical communications 
FSO ی م یک تکنولوژی ارتباط بهینه است که از انتشار نور در فضای آزاد برای انتقال داده در ارتباطات راه دور یا شبکه های کامپیوتری استفاده

 .کند

 

SNR: Signal-to-noise ratio  

SNR .به نسبت سیگنال به نویز الکتریکی گفته می شود 

 

FWHM: full-width at half-maximum 

 

 

APSF: atmospheric point spread function 

طه ی سیستم تصویر برداری تابع پراکندگی نقبه تصویر یک منبع نقطه ای با شدت تابشی واحد تحت شرایط اتمسفری داده شده در یک 

 ( گفته می شود.APSFاتمسفری)

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSignal-to-noise_ratio&ei=-dBCUfC0BYeTtQa78oGACA&usg=AFQjCNHsv-PJGSdVW2aP8pDgPBZlY5B-pQ&sig2=BEsrKnFy9l23-Ikw38RfTw&bvm=bv.43828540,d.Yms


 

 

 

 روش شناسی تحقیق: -1

 

ر دمورد استفاده  یاستانداردهاو  زاتیتجه، )شامل مواد و نحوه اجراء هادادهروش تحقیق بر حسب هدف، نوع  کاملشرح  -الف

 (: کیتفکبه  قیتحق ییاجراقالب مراحل 

در حضور اغتشاشات اتمسفری است که بدین منظور ابتدا از داده های موجود  FSOما از این تحقیق بهبود عملکرد اتصاالت  هدف

، روشی  ؤثرمبرای شبیه سازی عملکرد آن تحت اثرات اتمسفری استفاده می شود، سپس با بررسی عوامل و پارامترهای [17] در 

        ه می شود.ئبرای افزایش کیفیت سیگنال دریافتی ارا

تحت اغتشاشات اتمسفری با استفاده از نرم افزار متلب شبیه سازی می شود، سپس با بررسی عوامل و پارامترهای  FSOعملکرد  ابتدا

د. در نهایت عملکرد آن نیز تحت شرایط جدید بررسی خواهد ش ه می شود.ئ، روشی برای افزایش کیفیت سیگنال دریافتی ارا مؤثر

 در این طرح می بایست نسبت سیگنال به نویز سیگنال دریافتی نسبت به قبل افزایش یابد.

 

 هیته»، «هیاول اطالعات یگردآور»، رینظ یکل نیعناوبردن  کارآن، از به  حیتوضو  قیتحق ییاجرامراحل  کیتفک: درخصوص تذکر

 مراکزدر رابطه با منابع و  کامل حاتیتوضشده و الزم است در هر مورد  یخوددار رهیغو « هاشیآزماانجام »، «آزمون یهانمونه

 ارائه گردد.  کیو مشخصات هر  زاتیتجهها، استانداردها، ، مواد، روشتیفعالها و ملزومات، نوع داده هیته

 در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: یبررسمورد  یرهایمتغ -ب

را کاهش می دهد تضعیف  FSOطور که در قسمت های قبلی بیان کردیم اولین مکانیزمی که اثرات اتمسفری عملکرد اتصال  همان

اهش تلفات تضعیف به صورت ک ابد.سیگنال است که با جذب نور و پراکندگی آن در خارج از میدان دید گیرنده افزایش می ی

نسبت سیگنال به نویز الکتریکی گیرنده تعریف می شود. توان بهینه دریافت شده توسط گیرنده در شرایطی که هوا فرضا مه آلود 

باشد و هم چنین در حالتی که هوا صاف باشد محاسبه می شوند سپس نسبت این دو مقدار تلفات تضعیف را برای ما مشخص می 

  کند.

می شود انتشار نقطه سیگنال روی یک تعداد بیشتری از پیکسل ها به علت پراکندگی  FSOمکانیزم دوم که باعث کاهش عملکرد 

های چندگانه است. این نوع تلفات به صورت نسبت تعداد پیکسلهای تحت پوشش در حسگر گیرنده در هوای صاف به هوای مه 

 آلود تعریف می شود.

داده یگردآور( رهیغو  یبردارشیف  مصاحبه،  پرسشنامه، ،( و ابزار )مشاهده و آزمونیاکتابخانه، یدانیم) شرح کامل روش -ج

 :ها

 ابزار نرم افزار متلب می باشد.

 )در صورت وجود و امکان(: و حجم نمونه یریگنمونه، روش یآمارجامعه  –د

 جامعه آماری وجود ندارد

  ها:داده لیتحلو  هیتجزها و ابزار روش -ه

  مدلهای محاسباتی که شامل معادالت مختلف می باشند تحت نرم افزار متلب و به کمک روشهای عددی حل خواهند شد.

 واحد: یشگاهیآزما امکاناتاستفاده از  -6



 

 

 ریخ              یبل          ؟باشدیم اهر یشگاهیآزما امکاناتبه استفاده از  ازین قاتیتحقانجام  یبرا ایآ

 قسمت مشخص گردد. نیادر  ازینمورد  لیوسا، مواد و زاتیتجه، شگاهیآزماالزم است نوع  یشگاهیآزما امکاناتبه  ازیندر صورت 

 

 ازینمقدار مورد  لیوسامواد و  ازینمورد  زاتیتجه شگاهیآزمانوع 

    

    

 

 

 

 

 :قیتحقانجام  یبندزمان  -7
 

  :ماه            قیتحقمدت زمان انجام  -ج                       اتمام: خیتار -ب               :        شروع خیتار -الف

 

، به کیهر  یبرا ازین( و مدت زمان مورد یادوره)شامل زمان ارائه گزارشات  قیتحق ییاجراها و مراحل تیفعال هیکل: الزم است تذکر

 گردد. تیرعا االمکانیحت، قیتحق یعملو در هنگام انجام  دهیگردو در جدول مربوطه درج  ینیبشیپ کیتفک

 

 
 کار شرفتیپو ارائه گزارش  قیتحقیی اجراها و مراحل تیفعالی بندزمانی نیبشیپ 

 تیفعالشرح  فیرد
 کلزمان 

 )ماه(
 خیتارتا  خیتاراز 

    یاکتابخانهمطالعات  1

    اطالعات یآورجمع 2

    هاداده لیتحلو  هیتجز 3

    نامهانیپاو نگارش  یریگجهینت 4

    یینهادفاع  خیتار 5

    قیتحقطول مدت انجام  6

 

 با مندرجات جدول منطبق باشد. دیبا االمکانیحتنامه، انیپا ییاجرا یهاتیفعالزمان و نوع  -1 توجه:  

       حداکثرماه و  6ارشد  یکارشناسنامه انیپا ییاجراو  یمطالعاتمراحل  ینیبشیپ یبراحداقل زمان قابل قبول  -2            
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 :ریزنامه به شرح انیپا( مورد استفاده در یسیانگلو  یفارسمنابع )فهرست  -8
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