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 وليهاني ، سينك پرش فركانس ، همزما مودم راديويي طيف گسترده ، توزيع ، انتقال اطالعات ، سيونا اتوم :اي كليديواژه ه
 
 
 

  :چكيده
استفاده از مودم راديويي طيف گسترده پرش فركانس ، راه 
حلي مطمئن و ايمن براي انتقال سريع اطالعات در شبكه 

مهمترين عامل در كارآيي . مخابرات اتوماسيون توزيع است
اين سيستم و ساير سيستم هاي طيف گسترده پرش فركانس ، 

ده و گيرنده است كه دراين مقاله دقيق بين فرستنهمزماني 
براين اساس . سعي شده است مورد بررسي عميق قرار گيرد

مراحل مختلف همزماني و تكنيكهاي متفاوت در ايجاد 
اند و روش انتخابي براي شبكه  همزماني اوليه معرفي شده

راديويي اتوماسيون توزيع كه محيطي تداخلي است با توجه به 
ك جستجو و استراتژي كنترل روش آشكار سازي ، تكني

گرديده و ميزان بهبود و كارآئي آن در  همزماني پيشنهاد 
روش . گرفته است مقايسه با ديگر روشها مورد بحث قرار 

پيشنهادي روش جستجوي سريال با انتگرال گيري باينري در 
در كنترل همزماني ”  پائين-باال  “آشكارسازي و استراتژي 

 را با قابليت اعتماد باال در كمترين اين روش، همزماني. است

اي در  كند و بدون افزايش قابل مالحظه زمان ممكن تأمين مي
حجم سخت افزار ، بسادگي روي سابروتينهاي گيرنده به 

 . صورت نرم افزاري قابل پياده سازي است
 

  :همقدم
يكي از مهمترين تكنيكهاي معتبر انتقال اطالعات در 

سيستم هايي كه از اين . گسترده استمخابرات ، تكنيك طيف 
كنند در مقابله با تداخل و اغتشاش موفق  تكنيك استفاده مي

در نتيجه ايمني اين . بوده و به سادگي قابل كشف نيستند
توان  روش و سرعت باالي آن در ارسال و دريافت داده مي

 هاي طيف گسترده، شبكة راديويي مطمئني براي توسط مودم
يكي ديگر از مزاياي سيستم هاي . ع ايجاد كرداتوماسيون توزي

طيف گسترده عدم نياز آن به اخذ مجوز فركانسي است كه آن 
 .سازد را از ساير سيستم هاي مخابراتي متمايز مي

در شبكه اتوماسيون توزيع به دليل اهميت داده ها ، حفظ 
جهت نيل به اين . ر انتقال اطالعات بسيار مهم استامنيت د
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ستفاده از سيستم هاي طيف گسترده در سالهاي آتي امنيت ، ا
به صورت گسترده در شبكة اتوماسيون توزيع امري اجتناب 

 . ناپذير است
 اتوماسيون توزيع و  با توجه به پراكندگي پست هاي شبكة

، سيستم  اطالعات در محيط نويزي و تداخلي آناهميت امنيت
 برد بيشتري طيـــف گسترده از نوع پرش فركانس كه داراي

است و در بــرابر نويز و تداخل نيز مقاومتر است نسبت به 
هاي طيف گسترده، براي استفاده در شبكه  ساير سيستم

 .اتوماسيون توزيع، برتري دارند
از مهمترين عوامل در كارآيي سيستم هاي طيف گسترده 
پرش فركانس ، همزماني دقيق بين فرستنده و گيرنده آن است 

دو مرحلة اصلي . گيرد مراحل مختلفي صورت ميكه در طي 
 ايجاد همزماني اوليه و بعد تعقيب همزماني است  همزماني ،

گيرد و  كه در اين مقاله مرحلة اول آن مورد بحث قرار مي
بهترين راه حل براي ايجاد همزماني اوليه در سيستم هاي 
طيف گسترده پرش فركانسي كه در شبكه اتوماسيون توزيع 

 .گردد روند، ارائه مي ميبكار 

 
 ]1 و 2 و 3[مزماني  مراحل ه-1

روش پرش فركانس معمول ترين روش در مخابرات طيف 
گسترده است كه در همزماني فرستنده و گيرنده آن معنا پيدا 

 .كند مي
گيرنده پس از همزمان  اصوالً در يك سيستم پرش فركانس ،

 استفاده كند و تواند از اطالعات ارسالي ا فرستنده ميشدن ب
اين عمل به روشهاي متفاوتي و در طي چند مرحله انجام 

 .شود مي
در آغاز كار ، با ورود فرستنده به شبكة مخابراتي ، مرحلة 

شود و در طي آن    سپري مي1اول موسوم به سينك اوليه
فرستنده ، گيرنده هاي آماده روي شبكه را با خود همزمان 

 .كند مي
 ، همزماني دقيق از نقطه 2م به تعقيبدر مرحله دوم موسو

. شود نظر لحظه تغيير فركانس بين فرستنده و گيرنده ايجاد مي

                                                 
1. Initial Synchronization 
2. Tracking 

ارسال اطالعات از جانب فرستنده  پس از طي اين دو مرحله، 
ارسال پيام از جانب  شروع  مي شود و چنانچه پس از مدتي 

اي كه از ابتدا همزمان شده بود  فرستنده قطع شود گيرنده
ماند مگر اينكه به  ان در حالت سينك با فرستنده باقي ميكماك

ف بين پالس هاي ساعت فرستنده و گيرنده كه از دليل اختال
شوند گيرنده به مروز زمان از  كريستالهاي مستقل تهيه مي
در اين حالت چنانچه فرستنده . حالت همزماني خارج شود

ك اوليه بخواهد با گيرنده تماس بگيرد الزم نيست پروسه سين
 در 3طي شود لذا مرحله سومي موسوم به بازيابي مجدد
شود تا  همزماني سيستم هاي پرش فركانس در نظر گرفته مي

امكان برقراري ارتباط مجدد بين فرستنده و گيرنده توسط اين 
 .مرحله صورت پذيرد

اي به هر دليل دير روشن شده باشد و فرستنده  اگر گيرنده
طي كرده باشد اين گيرنده بايد توسط مرحله سينك اوليه را 

 با فرستنده همزمان 4مرحله چهارم موسوم به ورود با تأخير 
 . شود

در مورد مراحل فوق روشهاي متعددي مطرح هستند ولي 
شود روشهاي ايجاد  آنچه كه دراين مقاله به آن پرداخته مي
 . مرحلة اول همزماني يا سينك اوليه است

 
 ف همزماني يا سينك اوليه  معرفي روشهاي مختل-2

مرحله اول همزماني توسط روشهاي متعددي قابل تحقق 
 :پردازيم  روش از مهمترين آنها مي6است كه در اينجا به 

 :يك فركانس ثابت براي دريافت سينك  روي گيرنده انتظار-
شود  گيرنده در يك فركانس ثابت منتظر دريافت سينك مي

اطالعات سينك را كه شامل وي اين فركانس و فرستنده ر
است ) PNمولد (كدي متناظر با كد داخل مولد كد تصادفي 

اين روش هيچ . دهد موقعيت خود را به گيرنده ها اطالع مي
 . اي در برابر تداخل ندارد قدرت مقابله

 :فركانس ثابت براي دريافت سينك چند روي گيرنده انتظار-
د آنها بيشتر از اطالعات سينك در چند فركانس كه تعدا

بدين . شود قابليت اشغال يك اشغالگر عملي است ، ارسال مي

                                                 
3. Reacquisition 
4. Late Entry 
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يابد  سينك توسط گيرنده ها افزايش ميترتيب احتمال دريافت 
اما در مورد دريافت سينك با خطا ، پيش بيني و تصحيحي 

 . صورت نگرفته است
 ]Burst ]4اني كد در مخابرات  همزم-

تدي جهت تصحيح خطا، همان روش قبلي را با ارائه م
 در چند Packetاطالعات سينك به صورت . كند يتكميل م

شود و گيرنده به محض  فركانس طي الگوريتمي ارسال مي
دريافت با توجه به اطالعات آن ، كد مربوط به موقعيت فعلي 

در دفعات بعد . كند فرستنده روي الگوريتم را محاسبه مي
 دريافتي Packet  خود، PNگيرنده با توجه به كد داخل مولد 

در .  مقايسه مي كند  اي كه بايد دريافت كند،Packetرا با 
 هاي دريافتي بدون خطا كافي Packetصورتيكه تعداد 

نباشد، همزماني صورت نگرفته و سيستم پس از طي زماني 
 .گردد معين به حالت اوليه بر مي

 ]5 و 6[ 1 استفاده از فيلتر منطبق-

 كه Preamble با نام 2ام ، فرستنده پترنيقبل از ارسال پي
از يك سري تونهاي مدوله نشده است براي گيرنده هاي آماده 

عمل بازيابي سيگنال پرش با . كند ارسال ميروي شبكه 
.  و زمان دريافت آن امكان پذير استPreambleتشخيص 

 در گيرنده از Preambleجهت آشكار سازي تونهاي پترن 
 فركانس پرش را به Nاين فيلتر . شود  ده ميفيلتر منطبق استفا

 آشـــكار ساز به همراه مدارهاي Nطور همزمان با استفاده از 
. جستجو مي كند)  برابر پريود پرش استτ(تأخير 

سينك اوليه در گيرنده دچار  اگرتونهاي پترن اشغال شده باشد، 
شكل  (3لتر منطبق وفقيگردد از اينرو در عمل از في مشكل مي

شودكه احتمال خطا در بازيابي را كاهش  استفاده مي) 1
دهد و تعداد كانالهايي كه پيوسته اشغال هستند را نيز  مي

 .كند مشخص مي

روش فيلتر منطبق چون تمامي كانالها را به طور همزمان 
جستجو مي كند از نظر مدت زمان بازيابي سريعترين روش 

  براي مقابله با اشغال كانال ، طول پترن هم باشد هرچند كه مي

                                                 
1. Matched Filter 
2.  Pattern 
3. Adaptive 

اما از آنجا كه از يك سري مدارهاي . بزرگ اختيار گردد
كند داراي پيــــچيدگي مداري و حجم  موازي استفاده مي

 .سخت افزاري قابل توجهي است 

 
 با سطح آستانه وفقي FH4 فيلتر منطبق براي بازيابي سيگنال  .1شكل 

 جهت حذف تداخل 
 
 ]7 و 8 و 9[ روش جستجوي سريال -

هش پيچيدگي مداري و ارائه روشي كه بيشترين جهت كا
كارايي را در مقابله با تداخل و اشغال كانال داشته باشد، از 

 . شود روش جستجوي سريال استفاده مي
در اين روش يك پترن تصادفي از فركانس هاي پرش در 

 گيرنده هم نقاط شروع براي. گردد فرستنده توليد و ارسال مي
تواند پترن ارسالي را در  ن مشخص است و ميپترن و طول پتر

براي مقابله با اشغال كانال ، طول پترن به . خود بازسازي كند
مقدار قابل توجهي بيشتر از قدرت اشغال كنندگي يك 

 . گر عملي انتخاب مي شود اشغال
ترن  بين پترن گيرنده و پ5در اين روش ميزان همبستگي

 و براساس آن همزماني بين پترنها تأييد شود ارسالي تعيين مي
در صورت عدم همزماني ، پترن گيرنده از . گردد و يا رد مي

اين شيفت زماني كه مقدار آن (نظر زماني به اندازة نيم سيكل 
قابل انتخاب است در قسمت تكنيكهاي جستجو تشريح شده 

شود سپس مجدداً  نسبت به پترن فرستنده جابجا مي) است
براي جستجو، گيرنده . گردد ميزان همبستگي اندازه گيري مي

                                                 
4. Frequency Hopping 
5. Correlation 
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  استفاده كند 1تواند از روش جستجو يكنواخت تك دوئل مي
تواند ثابت ، چندگانه و يا  مدت زمان دوئل در جستجو مي(

يعني ابتدا يك سلول را به صورت تصادفي ). متغير باشد
قطه با پترن فرستنده مقايسه اختيار كند و پترن خود را از آن ن

كند و در پايان مقايسه چنانچه عدم تطابق ديده شد پترن خود 
را به اندازه نيم سيكل شيفت دهد و به عبارتي سلول مجاور را 
اختيار كند و عمل مقايسه را مجدداً انجام دهد و اين عمل را 

 . تا تشخيص سلول صحيح ادامه دهد
مبستگي پترن شبه تصادفي نظير معيار مقايسه ، تابع ميزان ه

چنانچه پترن اصلي و پترن حاصل از شيفت . است) 2(شكل
زماني آن با يكديگر تطابق زماني حداكثر به اندازه يك پريود 

. كند  داشته باشند تابع ميزان همبستگي را حداكثر مي(T)پرش 
 hitاگر نتيجه بيشتر از سطح آستانه باشد ، يك حالت 

شود كه شامل   سيستم وارد مود تست ميتشخيص داده شده و
گسترده نمودن پهناي زماني دوئل و ورود به مود حلقة تعقيب 

 صحيح تشخيص داده شود يعني hitبعد از آن اگر . كد است
 .گردد كامل ميجستجوسيستم سيگنال را بازيابي نموده است و

 
  تابع ميزان همبستگي يك پترن شبه تصادفي. 2شكل 

 
 ]10 و 11[ 2ازيابي كد با دو سطح روش ب-

تركيبي از دو روش جستجوي سريال و فيلتر منطبق است 
مبستگي پسيو توسط فيلتر منطبق و ميزان كه در آن ميزان ه

شود و  همبستگي اكتيو توسط جستجوي سريال تعيين مي
 با 3بدين ترتيب توانايي جستجوي كد را در زمان حقيقي

دي از پريودهاي پرش بدست گيري روي تعداد زيا انتگرال
 .آورد مي

                                                 
1. Single Dwell 
2. Two-Level Coarse Code Acquisition Scheme 
3. Real Time 

در اين روش فــيلتر منـــطبق يك رشته سينك كوتاه اوليه 
 )Preambleكند و سپس شروع فرمان  را آشكار مي)  سينك

. دهد كد را به تعيين كننده هاي ميزان همبستگي اكتيو مي
خروجي نهايي از سطح آستانه بيشتر بود، حالت چنانچه 

براي افزايش امنيت در اين روش ، . دگرد سينك اعالم مي
Preamble سينك بايد بعد از مدتي تغيير كند و به همين 

جهت تغيير فيلترهاي منطبق . دليل فيلتر منطبق بايد تغيير كند
توان بانك فيلترهاي ميانگذر را تغيير داد و يا فركانس هاي  مي

پرش توليد شده در خروجي هاي موازي سينتي سايزر را 
براي كاهش احتمال از دست دادن سيگنال در . دادتغيير 

 هاي سينك Preambleتوان از  محيطهاي فيدينگ هم مي
چندگانه استفاده نمود كه در اينصورت تغيير دادن 

Preambleپيچيده تر خواهد بود . 
ايـــن روش اگر چه كارآئي خوبي دارد ولي از لحاظ 

ن كمي  حجيم و پياده سازي نرم افزاري آسخت افزاري
 .پيچيده است

 
 روش جستجوي سريال و روشهاي مؤثر در بهينه -3

 ن بازيابيكردن زما
در بين روش هايي كه بررسي شد، روش جستجوي سريال 

اين روش انعطاف پذيري بااليي داشته و حجم . ر استارجح ت
در . بيشتر كار آن به صورت نرم افزاري قابل پياده سازي است

ل كه در آن مدت زمان ، همبستگي اين روش مدت زمان دوئ
تواند به يكي از سه حالت زير  شود مي پترن ها سنجيده مي

 :باشد 
  مدت زمان دوئل ثابت يا تك دوئل-الف 
 ]8[دوئل چند گانه   مدت زمان -   ب
 ت زمان دوئل متغير مد -   ج

 در صورتيكه روش انتخابي در جستجوي سريال ، -الف 
 زمان بازيابي نسبتاً طوالني يكنواخت تك دوئل باشد، مدت

 زمان بازيابي از آن جا ناشي دليل طوالني بودن. خواهد بود
شود كه براي رسيدن به ماكزيمم تابع همبستگي ، مقايسه  مي

 .گيرد روي يك پريود كامل رشته صورت مي
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توان از روش   جهت كاهش زمان بازيابي مي-  ب 
در اين . ردجستجوي سريال يكنواخت چند دوئل استفاده ك

روش جهت حذف سلولهاي غلط ابتدا مقايسه روي كسر 
شود و چنانچه نتيجه مقايسه  كوچكي از پريود رشته انجام مي

از حد آستانه بيشتر شد ، مقايسه روي درصد بيشتري از پريود 
شود تا از صحت نتيجة قسمت اول اطمينان حاصل  انجام مي

  از الگوريتم 1بهينهالگوريتم اين روش به عنوان يك زير . شود
 .گردد مدت زمان دوئل متغير مطرح مي

 در الگوريتم مدت زمان دوئل متغير، تست يك سلول -ج 
يابد كه با احتمال قوي بتوان آن را به عنوان  تا آنجا ادامه مي

حالت اشتباه تشخيص داد يا اينكه مدت زمان تست به حداكثر 
نصورت سلول مقدار تعريف شده خود رسيده باشد كه در اي

مورد آزمايش به عنوان فاز صحيح سيگنال تشخيص داده 
بنابراين مدت زمان الزم براي تست يك سلول در . شود مي

 .اين الگوريتم يك متغير تصادفي است
در مجموع الگوريتم جستجوي سريال با دوئل متغير از 
جهت تعداد كمتر نمونه برداري نسبت به دو الگوريتم ديگر 

 دارد و در آن با متغير گرفتن مدت زمان دوئل اين حالت بهينه
شود كه متوسط مدت زمان دوئل به ازاي  امكان فراهم مي

 احتمال آشكارسازي و احتمال اعالم اشتباه نسبت به
كنند،  الگوريتم هايي كه از مدت زمان دوئل ثابت استفاده مي

  .كمتر باشد و به اين ترتيب زمان بازيابي كوتاهتر خواهد بود
مسأله مورد توجه ديگر در روش جستجوي سريال روش 

تواند به يكي از دو روش  سيگنال است كه ميآشكارسازي 
 :زير صورت گيرد 

  انتگرال گيري خطي-الف 
  انتگرال گيري باينري-  ب
 بلوك دياگرام روش جستجوي سريال يكنواخت دو -الف 

) 3(ل كند در شك دوئل كه از انتگرال گيري خطي استفاده مي
اين سيستم دو پريود انتگرال گيري . تنمايش داده شده اس

كند  دارد كه در پريود اول فازهاي كد را سريعاً جستجو مي
)1Dτو در پريود دوم تقريب بهتري از فاز كدسينك ) كوچك

                                                 
1. Sub Optimum 

استفاده از مدت زمان دو دوئل موجب كاهش . كند را ايجاد مي
ميزان بهبود در اينجا بستگي به . ده استمدت زمان بازيابي ش

هر چه مدت زمان مقايسه كوچكتر . پارامترهاي سيستم دارد
 بايد با 2Dτ و 1Dτبنابراين . رود باشد احتمال خطا باالتر مي

 . توجه به احتمال خطا تعيين شوند
ي خطي روي چند اي كه آشكارساز با انتگرال گير مسأله

 سيگنالهاي  فاصلة پرش دارد اين است كه در طي پروسه ،
تداخلي ممكن است روي تعداد نسبتاً كمي از پرش ها 
دريافت شوند ولي به اندازة كافي باشند كه سبب ايجاد حالت 
آشكارسازي اشتباه شوند چون انرژي كلي چنين پالس 

 .گردد تداخلي اضافه مي

 
  سيستم جستجوي يكنواخت دودوئل بلوك دياگرام.3شكل 

 
 و 13 [ بلوك دياگرام جستجوي سريال كوانتيزه شده -ب 

ه براي غلبه بر مشكل تداخل از انتگرال گيري باينري  ك]12
نمايش داده شده ) 4(كند در شكل  در آشكارسازي استفاده مي

 .است

 
  بلوك دياگرام سيستم جستجوي سريال كوانتيزه شده. 4شكل 

 
نتايج به صورت   بار مقايسه، Nعد از  روش، بدر اين

كوانتيزه  شوند و اگر مجموع از سطح آستانة ديجيتال جمع مي
بنابراين . گردد  اعالم ميhit بيشتر باشد حالت Lشدة 
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هاي تداخلي اثري همانند پالس هاي ديگر خواهند  پالس
داشت كه به ازاي آنها خروجي يكبار از سطح آستانه بيشتر 

ود چون يك سطح كوانتيزه شده تأثير دامنه را در نظر خواهد ب
 ، برابر داشتن خروجي بيشتر از hitبنابراين احتمال . گيرد نمي

 پرش N يا بيشتر در طي Lسطح آستانه است كه به تعداد 
 .باشد مي

در مقايسه انتگرال گيري خطي و باينري آنچه كه مسلم 
تگرال گيري  ، كارآيي ان1است آن است كه در محيط ماليم

 يا اشغالگر كه تداخل 2ولي در محيط مخالفخطي بهتر است 
وجود دارد كارآيي انتگرال گيري باينري به مقدار قابل توجهي 

 .باالتر خواهد بود
 
ــنترل در روش جســتجوي  اســـتراتژيهاي كـ-

 ]19 و 20[سريال 
استراتژي كنترل يك روش منطقي است كه بوسيلة آن عمل 

تصميم گيري براساس . شود كنترل مي  وي سريال،حلقة جستج
 رخ داده است يا hitنال در مورد اينكه ميزان همبستگي سيگ

خير، موقعيت فاز فعلي سلول بايد حذف شود يا اينكه بيشتر 
بررسي شود و يا به عنوان فاز صحيح جهت همزماني بكار 

. گيرد رود، همه اينها توسط استراتژي كنترل صورت مي
 اين استراتژي اگر سلول حذف شود فاز كد گيرنده براساس

يابد و اگر سلول پذيرفته شود پروسه  تنظيم و جستجو ادامه مي
 .گردد وارد مود قفل شده و تعقيب همزماني آغاز مي

انتخاب نوع استراتژي كنترل در روش جستجوي سريال از 
جهت حداقل كردن زمان بازيابي به پارامترهاي مختلفي از 

حتمال تشخيص اشتباه ، نسبت سيگنال به نويز و نوع جمله ا
از جهت تداخل و فيدينگ بستگي ) م يا مخالفمالي(محيط 
در تمام اين استراتژي ها هر چه احتمال تشخيص اشتباه . دارد

كوچكتر در نظر گرفته شود متوسط زمان بازيابي بزرگتر 
 4استراتژي هاي مهم در جستجوي سريال به . خواهد بود

 .شوند  ساده زير تقسيم ميدستة
 )تك دوئل(ژي ساده  استرات-الف 

                                                 
2. Benign Environment 
3. Adverse Environment 

 تژي شمارش متواليا استر-  ب 
  پائين-تژي باال  استرا-  ج
 )چند دوئل(تژي دو دوئل  استرا-  د 

) ب(استراتژي . اند قبالً معرفي شده) د(و ) الف( استراتژي 
 باال“در استراتژي . اند نمايش داده شده) 5(هم در شكل  )ج(و 
سبب ) hitاز دست دادن يك  (missروي دادن يك ”  پائين-

شود كه كنترل به حالت قبل بازگردد در حاليكه در  مي
 .گردد سلول بالفاصله حذف مي” شمارش متوالي“ استراتژي 

 

 
 ”شمارش متوالي“ و ”  پايين -باال “ هاي كنترل  استراتژي. 5شكل 

 
ارايي چهار براي مقايسة ك) 8(و ) 7(و ) 6(اي شكله

استراتژي مذكور با توجه به مقدار سيگنال به نويز و نوع 
 .اند محيط ، رسم شده

 

 
 زمان بازيابي در نويز گوسي برحسب سيگنال به نويز. 6شكل 
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زمان بازيابي در محيط تداخلي برحسب درصد باند پرش اشغال . 7شكل 

  شده

 
 قدرت نسبي زمان بازيابي در محيــط فيديــنگ برحسب. 8شكل 

 Scatterمؤلفة 

 
، استراتژي الف ) 6(رفت مطابق شكل يهمانطور كه انتظار م

) ب(نتايج ضعيفي دارد اما نكته جالب آن است كه استراتژي 
كارآيي خوبي در سيگنال به نويز باال دارند در حاليكه ) د(و 

بهبود قابل توجهي در سيگنال به نويز پائين ) ج(استراتژي 
بايد به ) د(رسد كه استراتژي  گرچه به نظر مي. كند ايجاد مي

عـــنوان كاراترين استراتژي انتخاب گردد ولي منحني هاي 
دهد كه در يك محيط با دست يابي  نشان مي) 7(شكل 
اين استراتژي بهترين نخواهد )  استيكه تداخل (1چندگانه

                                                 
1. Multiple Access 

در مقابل تداخل، امنيت ) ج(در اين موقعيت استراتژي . بود
نشان ) 8(عالوه بر اين منحني هاي شكل .  داردبيشتري

در يك كانال فيدينگ كارآيي بهتري ) ج(دهد كه استراتژي  مي
 . دارد
 ]21[نيكهاي جستجو در روش سريال  تك-

در جستجوي سريال، روش معمولي كه جهت تنظيم فاز كد 
شود  محلي براي بازيابي شكل موجهاي تصادفي استفاده مي

مولد كد را به  ور توليد كنندة پالس ساعت، اين است كه ژنرات
اما در سيستم هاي طيف . ميزان نصف بيت كد متوقف سازد

رش فركانس سريع نه تنها مولد كد اصالً متوقف گسترده با پ
شود بلكه پريود پرش گيرنده كمتر از پريود پرش فرستنده  نمي
نتيجه ) ب(و ) الف(، شكل موج هاي ) 9(مطابق شكل . است
ك جستجوي سريال مرحله به مرحله هستند كه در آن كد تكني

قرار )  پرش3در اين شكل (گيرنده در پايان ناحيه عدم يقين 
شود و بعد از هر حالت حذف سلول ، سينتي سايزر و  داده مي

آشكار ساز حداكثر به ميزان يك پريود پرش فرستنده متوقف 
 . شوند مي

 
 لتكنيكهاي نمونه جستجوي سريا. 9شكل 

 
تكنيك جستجو با  ، نتيجة)د(و ) ج(  شكل موجهاي گيرندة

پرش سريع هستند كه در آن كد گيرنده در آغاز ناحية عدم 
پرش گيرنده كمتر از پريود  شود و پريود مييقين گذاشته 

 . پرش فرستنده است
ل توجه در اين مورد آن است كه افزايش سرعت نكتة قاب

زان متوسط انرژي قابل جستجو جهت تسريع بازيابي ، از مي
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بنابراين . كاهد آشكار سازي و در نتيجه كارآيي آشكارساز مي
 .بايد در اين مورد يك حد تعادلي را در نظر گرفت

رابطة بين سرعت بازيابي در مقابل كارآيي آشكار ساز در 
رسم شده  )10(يك سيستم ساده و محيط ماليم در شكل 

به طور ∆=1 روش جستجوي مرحله به مرحله با. است
 ارجحيت ∆=5.0واضح از جهت كارآيي به همان روش با 

 تحت شرايط سيگنال ∆=−5.0روش پرش سريع با . دراد
سريعتر است ولي آستانه يا زانوي آن تقريباً  به نويز خوب، 

dB1جلوتر است . 

 
زمان بازيابي با (ر تكنيكهاي مختلف جستجو زمان بازيابي د. 10شكل 

 )برحسب چگالي انرژي در پرش به نويز% 90احتمال 
 
 
 :جه گيري نتي-4

همزماني  روش سريال به عنوان روشي كه در كمترين زمان ،
 باال ودر حجم كم سخت افزار تأمين را با قابليت اعتماد

كند براي اعمال به سيستم هاي طيف گستردة پرش  مي
نس و از جمله مودم راديويي طيف گسترده پيشنهاد فركا
بيشتر حجم اين روش همزماني به صورت نرم . گردد مي

سه مبحث . افزاري بر روي گيرنده قابل پياده سازي است
مهمي كه براي بهينه كردن زمان بازيابي در روش جستجوي 
سريال مطرح شد، روشهاي آشكار سازي سيگنال ، استراتژي 

ك جستجو هستند كه با توجه به نوع محيطي كه كنترل و تكني
سيستم طيف گسترده در آن بايد جهت برقراري ارتباطي ايمن 

 .و معتبر جوابگو باشد، قابل انتخاب هستند
با توجه به آنكه شبكه راديويي اتوماسيون توزيع محيطي با 
نويز باال و فيدينگ و نيز تداخلي است از اينرو براي سيستم 

پرش فركانس محيطي مخالف محسوب طيف گسترده 
براي چنين محيطي مطابق مباحث طرح شده و . شود مي

به عنوان يك ”  پائين-باال “ ات انجام شده، استراتژي مقايس
انتخاب منطقي براي استراتژي كنترل ، انتگرال گيري باينري به 
عنوان روش آشكارسازي سيگنال و تكنيك جستجوي مرحله 

 مرحله برابر با يك پريود پرش كامل ، به مرحله با سايز هر
 . شود پيشنهاد مي
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