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طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیدههای جوی
3

حمیدرضا خدادادی ،*1محمدحسین قزلایاغ ،2ابوالفضل چمنمطلق

(ع)

 -1دانشجوی دکتری -2 ،دانشیار -3 ،استادیار ،دانشگاه جامع امام حسین
(دریافت ،59/20/22 :پذیرش)59/20/12 :

چکیده
امانههایمخابراتنوریفضایآزاد )،(FSOبهدلیلامکانارسالپهنایباندزیااد امنیابباا  ما تواننادااایینیممناساب بارای
س 
سامانهها ،اودپدیدههایاویمحیطانتشارشااملاا، ،پراکنادگ  آشا تی 

بهکارگیریایم
سامانههایرادیوئ باشند .مشکلاصل  

اسب .ایماثراتموابم شودکهنورمنتشرشده در کانالانتقالعال هبرتضعیفدچارپدیدهچندمسیرگ گردد رفتاریمشابهبااپدیاده
تضعیفهایمحایطانتشاار FSOآشا تی ارائاهشاده

محوشدگ درکانالمخابرات داشتهباشد.درایممقالهمدل برایبررس همزمان
اسب.طراح یکسامانهFSOبااست ادهازترکیبر شهایکاهشاثرآش تی نظیارمتوساطگیاریازسا ددهاناهگیرناده،ر شچناد
فرستنده یکگیرنده) (MISOکدبرخط1B4Bموردبررس قرارگرفته رفتارآنبااست ادهازنمودارهاینار احتماالخ اا ) (BER
یشدهاسب.تحلیلبوداهلینکنشانم دهدکهیاکساامانه FSOباا4
احتمالق ع)(Outageدرشرایطمختلفآ  هوائ شبیهساز 
فرستندهباتوانارسال 022میل  ات یکگیرندهبا ق ردهنهاپتیک02cmم تواندیکلینکمخابراتنوریبابردحداکثر02کیلومتر
نر خ ایبیببهتراز02-6رادرشرایطآش تی ضعیفبرقرارنماید.
واژههای کلیدی:مخابراتنوریفضایآزاد،آش تی ،احتمالخ ا،احتمالق

ع،کدهایبرخط 1B4B




 -5مقدمه ز

4

باتواهبهتهدیداتانگالکتر نیکدربسیاریاززماانهاا
نم توانازسامانههایرادیوئ درشرایطبحراناست ادهکرد.در
ایامشاارایطسااامانههااایمخااابراتنااوریفضااایآزاد )0)FSO
م تواننداایینیممناسب باشند .ایامساامانههااازمنایاای از
کمحجمبودنتجهینات،توانمصرف پاییم،عدمنیاازباه
قبیل 
مجوزفرکانس،امکانارساالپهناایبانادهایباا ترنساببباه
سامانههایرادیوئ  امنیببهتردربرابرشنود تهدیداتانگ
الکتر نیکبرخوردارند[.]0درکنارایم یژگ هاایقابالتوااه،
آنهاااما شااود،
مهاامتااریمعااامل کااهسااببکاااهشکااارای  
تأثیرپ،یرینورلینرازشرایطاتمس ریاسب.تغییراتدائم دما
فشارتودههایاویباعا پدیادههاای همچاونآشا تی  0
محوشدگ 3شده تضعیفعملکردایمسامانهرابهدنبالخواهد
داشب[.]0-3یک ازر شهایبهباودعملکاردساامانه FSOدر
تنوعبخاش  
مقابلاثارآش تی ناش ازاتمس ر،است ادهازر ش 

* رایانامه نویسنده مسئولhkhdadi@ihu.ac.ir :
1 -Free Space Optical communications
2 -Turbulence
3 -Fading

2

مکان بااست ادهازچندیمفرستنده گیرنده []4-6اسب.در
ایمر شفرستندهها گیرندههابایدنظیارباهنظیارهامراساتا
باشندکهدرموردلینکهایبافاصلهبیمفرستنده گیرندهبیش
امکانپ،یرنیساب،لا،ادرایام
بهسادگ  
ازیککیلومتر،ایمکار 
شرایطازحالبخاص از،MIMOباعنوان ر شچندفرستنده 
یکگیرنده]7-9[ 6است ادهم شود.هنیام کهپرتونورازدر ن
یکمحیطبا اودآش تی اتمس ریعبوردادهشود،شدتناور
دریافت درگیرندهنوسان خواهدشاد باهصاورتتصاادف در
قسمبهایمختلفس دلننگیرنده،شدتآنکم زیادم شود،
حالاگرس دمق عگیرندهافنایشدادهشاودشادتسایینال
دریافت بیشترخواهدشد.ایمر شمتوسطگیری ازس ددهانه
گیرنده7نامیدهم شود درمقا ت[]02-00مورد بررس قارار
گرفتهاسب.باااسات ادهازر شهاایکدگا،اری[]00-03نیان
م تواننر خ ایناش ازآش تی اتمس ریراکاهشداد .
ایممقالهمراحلطراح یکلیناکFSOباابارد02 kmرا
دنبالم کند،اکثرمقا تمواوددرزمیناهساامانههاای،FSO
4 -Diversity
)5 -Multiple Input Multiple Output (MIMO
)6 - Multiple Input Single Output (MISO
7 -Aperture averaging
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بررس خودرابرر یفاصلهبیمفرساتنده گیرنادهیاک یاا
حداکثرچندکیلومترانجامدادهاند.نوآ ریمقاله آنچهایمبارد
راامکانپ،یرنماوده،اسات ادهازتل یاقچنادر شکااهشاثار
آش تی اساب.درمقالاهبااارائاهبودااهبنادیلیناک،تواباع 
نمودارهایاحتمالخ ایبیب 0احتمال قوعق ع0نشانداده
کهسامانهFSOم توانددرشارایطآشا تی ضاعیف،شارای 
مثلآ  هوایمناطق ازایرانکهبرددیدافق 3طبقاطالعاات
مرکنهواشناس 4بیشتراز3/2kmباشدبا حاداکثرفاصالهبایم
فرستنده گیرنده02kmبهعنوانیکسامانهارتباط بااحتمال
خ ایکمتراز02-6بهکارگیریشود .همچنیممبدلکادخاط2
برایتبدیلسیینالهایمخابرات بهناوری باالعکسپیشانهاد
شده دیاگرامهایطراح مدارکدکننده آشکارساازکادارائاه
سازمانده شدهاسب :

مقالهبهصورتزیر

شدهاسب.ادامه
انشاده در
دربخشد مشرایطکانالمخاابراتناوریبیا 
بخشسومکدهایبرخطمتدا لم رح پیشنهادکدمناسببه
همراهدیاگرامحالبکدکننده آشکارسازکدارائهشادهاساب.
بوداااهلینااک محاسااباتمربوطااهدربخااشچهااارم نتااایج
شبیهسازیساامانهباههماراهتحلیالدرشارایطمختلافآ  
دربخشهایپایان آ ردهشدهاسب .

امعبندی
هوای   

بهصورتتصادف مسیرنورراتغییرم دهد.امعایمد پدیاده
موابآنخواهدشدکهدرسامبگیرنادهناوردریاافت دچاار
لرزشگرددکهاص الحابهآنپدیدهسوسوزدنگویند .


شکل (.)5یکسامانهمخابراتنوریفضایآزاد 


 -2کانال انتقال FSO

تودههایهوای دراتمس ر[]04
شکل ( .)2

دادهشادهاساب.ایام
درشکل()0یکسامانه،FSOنشان 
سامانهازقسمبهاای ،لیانرنیماههاادی درفرساتنده،اپتیاک 
مدارهایالکتر نیک درسمبفرستنده گیرنده،دیودآشکارساز
نیمههادیدرگیرنده مداراتمخابرات بانادپایاهبارایتبادیل

لشادهاساب.در
سیینالهایمخابرات بهنوری بالعکستشکی 

یکسامانه،FSOاتمس ربهعناوانمحایطانتشاار انتقاالناور
خر ا سیستمدرنظرگرفتهم شود.تضعیفاتمسا ریاالباا
براثرمهاسب لیکمبهابرهایکم،بااران،بار ،گرد اباار یاا
ترکیب ازهرکدامنینبستی دارد[.]3باهطاورکل تضاعیفدر
اتمس رم تواندناش ازعوامل همچونتل اتپراکندگ ،تل ات
ا  ،پاشندگ باشد.ایمتل اتتابعشارایطمحی ا اساب 
م تواندمواابق اعشادنلیناکارتبااط گاردد.درساامانه
مخابراتناوریباهخااطرچندمسایرگ ناشا ازاثارآشا تی 
بهصورتکامالمستقیممنتشرنشده دچاار
اتمس ری،پرتو نور 
انحرا م گردد .
م ابقشکل (،)0ذراتبنرگمثلق راتآ مواوددرمه،
مساایرنااوررامنحاار نمااوده ذراتکوچااکمثاالگرد ابااار
)1 -Bit Error Rate (BER
2 -Outage probability
3 -Visibility
4 -www.irimo.ir
5 -Line code

اثرسوسوزدنموابمحوشدگ سیینالدرلحظات اززمان
درگیرندهشده درنهایبخ ایساامانهراافانایشما دهاد 
رفتاریمشابهباپدیدهچندمسیرگ کانالهایمخابراترادیاوئ 
بد نسیمدارد.مینانتغییراتشاعاعپرتاولیانردراثارپدیاده
بهصورتزیربهدسبم آید .
آش تی براساسراب هریتو  
( ) 0

درایمراب ه  ،اریانسپراکندگ نوردرگیرندهL،فاصله
عددموج ،طاولماوجپرتاو 
بیمفرستنده گیرنده،
2
Cn2پارامترساختاریضریبشکسباواسبCn .پارامترمهم 
درراب هباآش تی اسب تاابععاوامل نظیارارت ااعازسا د
زمیم شرایطآ  هاوای اساب دربهتاریمشارایط(هاوای
تمین)مقدار 02-07بدتریمشرایط(مهالای))02-03دارد []0
.دراد ل()0مقادیرآش تی   اریانسپراکنادگ باراییاک
سامانهبابرد02کیلاومتر شارایطمختلافآ  هاوای آ رده
شدهاسب.درایماد لVبیانیرقابلیابدیادافقا بااچشام
ایرمسلداسب .
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جدول ( .)5مقدارپارامترهایسامانهبرحسبشرایطآ  هوای
V

شرایط
2
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آ  هوا 
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0/70

0/8

0×02-02

باران سبک

قوی

03/26

2/77
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مه رقیق

آش تی 

همانندکانالهایرادیوی کهدرآنازتوزیعرایل برایبیان
اثرچندمسیرگ است ادهم شود،درکانالهاینوریتوزیعگاماا
گامابهکارگرفتهم شود.درایمتوزیع،شدتآش تی ضاعیفیانشدهاسب[ .]02
بهصورتزیرب 
قویباد تابعمستقلگاما 
( ) 0

)

)

√ (

(

)

(

(

)

) ( ) (

)(

کهدرآن ،یکمتغیرتصادف  بیانیرشدتآش تی Kα-β،
تابعبسالمرتباهد م Г(β) Г(α)،تواباعتوزیاعگاماا β α
پارامترهایکانالانتقالهستندکهباهصاورتتجربا باهدساب
م آیند راب همستقیم باعواملت رق پراکندگ اشعهدارند .

االباز ضعیبر شمخاموشبارایارساالاطالعااتاسات اده
م شود.بههمیمدلیلیک از یژگ هایدییرکدکننادهخاط
درانتقالنوریآناسبکهکدد س ح باشد.درقسامبباناد
پایه،فرضبارآناسابکاهساامانهFSOبخواهاددرفرساتنده
اطالعاتخر ا یکلیناکمخاابراتدیجیتاالراباهسایینال
نوریتبدیلنموده درگیرندهنینعکسایمکارراانجاامدهاد.
درلینکهایمخابراتدیجیتاال ،بارایانتقاالترافیاکچنادیم

3
مشترکبایکخط،ازر شتسهیمزمان است ادهم شود.ایم
شدهاناد
سامانههاچونبرایکارکردبرر یخ وطکابل طراح  
نم توانندسیینالدیجیتال1 0راباهصاورتمساتقیمارساال
کننااد باارایایااممنظااورازکاادهایخااطاسااتانداردسااه
کنند.درایمسایینالاز
س ح  4AMIیا2HDB3است ادهم  
سهس د لتاژ   2لاباسات ادهما شاود،ازطرفا لیانر
مههادی نم تواندسیینالباس د لتاژمن راارساالکناد،
نی 
ل،ا ظی هقسمببانادپایاهساامانه FSOتبادیلسایینالساه
س ح بهد سا ح درفرساتنده انجاامعکاسایامکااردر
گیرندهاسب.یککدخطد س ح خو سه یژگ دارد .
 .0توزیعص ر یکآنیکنواخباسب .
 .0تعدادلبهکاف برایآشکارسازیپالسساعبدارد.
 .3پهنایباندتاحدممکمکماسب .
باتواهبه یژگ هایشمردهشادهبارایکادخاطساامانه
مخابراتنوری،تاکنون کدهای 6CMIبهبودیافتهآن7MCMI
م ابقبااد ل()0م رحشدهاسب[ .]06
جدول ( .)2ارائهمشخصاتچندکدخط
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[
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 0011
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0

 0111
 0001
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 00

 +1
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بهمنظورارزیاب عملکردکد،MCMIایمکددریکساامانه

[

FSOمورداست ادهقرارگرفب.درشرایطآزمایشیاه ایمسامانه
عملکردمناسب داشب لیکمدرتسبهایمیادان خصوصااباا

 -9کدهای برخط سامانه FSO
0

ازبخشهایاصل سامانه،FSOقسامببانادپایاه آن

یک 
اسب.دراینجاتغییراتموردنیازبرر یسیینالپیامباهنحاوی
اعمالم شودکهسیینال یژگ هایموردنظربارایان بااقباا
کانالنوریراداشتهباشد.درسامانههایمخابرات بارایارساال
اطالعاتاالبازکدکنندهخطدرآخریمطبقهاست ادهم شود.
کدخطمورداست ادهدرارتباطاتنوریبایاددارایباا نسDC
بوده قابلیبهمزمانسازی0داشتهباشد.درفرستندههاینوری،
1 -Base band
2 -Clock recovery

فواصلبیشازیککیلومتر،نر خ ایبیبزیادبود .بابررسا 
سیینالهایدریافت ایمنتیجهبدسبآمدکههمانندشکل(،)0
برر یسیینالدریافت نوین یابهعبارتدییرلبههایاضااف 
لبههاای
به اودم آید،هرچهشدتآش تی بیشترباشددامنه 
یترخواهدشد.درکدMCMIدردنبالاهخر اا 
اضاف نینقو 
)3 -Time-Division Multiplexing (TDM
)4 -Alternate Mark Inversion (AMI
)5 -High-Density Bipolar order 3 (HDB3
)6 -Code Mark Inversion (CMI
)7 -Modify Code Mark Inversion (MCMI
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مههادی فرستندهدرایمحالب
حالب 00اودداردیعن لینرنی 
خاموشاسب ل،اگیرندهلباهایبارایتصاحیدپاالسسااعب

0
a

1/0
0/1

1

ندارد.درایمحالبنوینناش ازآش تی ،مدارهایزماانبنادی

0/0

1/1

کناریپالسساعبتولیدشدههمراهبالرزش0خواهدبود.بارای

0/0

0/1

0/1

0/0

6

2

رفعاشکالمداربایدکاریکردکهدرخر ا کدکننادهحالاب

1/1
1/0

تمامص رنباشد،بعبارتدییرمدارآشکارسازگیرنده،بهازاءهار

0/0

3

پالساطالعاتلبه ایبرایاستخراجپالسسااعبداشاتهباشاد.

م شود.درایمکدبهاایبیبص رباینری 0011بجاایبیاب
کدرمیان0111 0001تولیدم گردد.درایمکاد
یکباینری،ی 
با نسDCبرقراربوده همچنیمبهعلب اودحداقلیکلباه
پالسدرهرقسمبازاطالعاتارسال ،زمانبندیمناسباهب
همزمانساز ی اوددارد.ساختاردیاگرامحالبایمکددرشکل

0/0011

b

a

1/0001

شکل ( .)9دیاگرامحالبکل مدارکدکننده 1B4B



برایتولیدکد1B4Bبهپالسساعبباافرکاانس4برابار 

0011

 0111
چنانچهبه اس هنوینکلمهایایرازایمسهکاد اردبلاوک
دیاگرامدیکدکنندهشودم ابقبابلوکدیاگرام،کدآشکارنشده
مداربهحالبaبرم گاردد.باهمنظاوردساتیاب باهاطالعاات
ر دیبایدعکسحالبکدکنندهکههربیب ر دیرابهچهار
بیبتبدیلم کرد،هرچهاربیببهیکبیبتبدیلشاود.بارای
ایممنظورکاف اسبباایاکگیابمناسابچهاار ر دیایام
خر ا بهدیتایاصل تبدیلگردد .
 0000

1
0
1

ایمپالسساعبعملکردمدارتشریدم شاود.چاونبااسارعب
نمونهبارداریانجاامما شاود،باه
چهاربرابر ازاطالعات ر دی 

0001
0000

0/0

حالفرضکنیدمداردرحالبaدیاگرامحالبشاکل()4قارار

1/0

d

1/0

c

0/0

b

0/0

a

1/0

مدار،م ابقدیااگرامباهحالابهاای 4 3،0،0یاا  bرفتاه 
aدیاگرامحالبشکل( )4ر دی1111بهترتیببااهارپاالس



0/0

ازای 0مقدار 0000بهازای 1مقادار1111تولیادخواهادشاد.

خر ا 0011تولیدخواهدشد.بهطریقمشابهچنانچهدرحالب



 0001

0000
0001
0000

سنکر نبانر اطالعات ر دینیازاسب.درادامهبافرض اود

داشتهباشد،اگر0000بهترتیبباهارپاالسسااعب اردشاود

1/0

مدارکدکننده1B4Bفقطسهخر اا چهااربیتا ،0011
0111 0001راتولیدم کندل،ابرایانجامعمالآشکارساازی
کدبلوکدیااگرامشاکل( )2پیشانهادما شاود.بارایتشارید
عملکردشکل()2فرضکنیدمداردرحالبaقراردارد یک از
ر دیهای  0111 0001 ،0001اردشاود،خر اا باادنباال
کردنمراحلبلوکدیاگرامبهشرحذیلخواهدبود .

اسب .
1/0111

0/1

شکل ( .)4دیاگرامحالبانئ مدارکدکننده1B4B

دادهشاده
( )3دیاگرامحالبکاملایمکددرشکل()4نشاان 

0/0011

5

4
b

1/1

بارایایااممنظااوردرایاممقالااهاساات ادهازسااختارکاادخااط
 .درایمکدهربیابازاطالعاات ر دیباهچهااربیابتبادیل

7
1/0

حلقهق لفاز0گیرندهرادچاراختالل نموده اص الحالبههاای

د س ح 1B4Bم ابقبااد ل() 0پیشنهادشدهاسب[]07

1/1

1/1



شکل ( .)1دیاگرامحالبمکانص رهادرمدارآشکارسازکد 

ساعب اردشود،مدارم ابقدیاگرامبهحالبهای 4 3،0،0یا
bرفته خر ا 0111تولیدخواهدشد.درحالب  bنینباا ر د
0000کد  0011با ر د  1111کد0001تولیدخواهدشد .

 -4محاسبات بودجه لینک
درمخابراتنوریفضایآزادباادیادمساتقیم،ازپرتوهاای
نوریباریکبا اگرای بسیارکوچکدرحدچندمیکار رادیاان

)1 -Phase Lock Loop (PLL
2 - Pulse Jitter

است ادهم  شود.برایدریافبایمپرتوهانیاازاسابفرساتنده 

طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیدههای جوی:حمیدرضاخدادادی همکاران93
مدلبوداهبنادیلیناک

همراستاباشند.درمراع[]08
گیرنده 
ارائهشدهاسب .م ابقباایاممادلتاواندریاافت ازراب اهزیار
تبعیبم کند.

 -1شبیهسازی و بررسی نتایج
درایممقالهعملکردیکلینکمخابراتنوریبابرد حداکثر
 02Kmساختارچنادفرساتنده یاکگیرناده مد سایون
یانشدهدراد لهای( )3( )0از
ارسال PPM4پارامترهایب 

( ) 4

)

(

درایمراب ه Ptتوانارسال  θ،اگرای شعاعبیم،
مق عم یددهانهگیرناده 

دیدگاهد پارامترنار خ اایبیاب احتماالق اع شارایط
سا د

مختلفآ  هوای موردارزیاب قرارم گیرد .بدیممنظور،ابتدا
2

تضاعیفهاایناشا ازاتمسا ر

مسئلهبرایحالبفرستنده گیرندهتک بررس ما شاود .باا

اسب.برایبیانتضعیفهایاتمس رازدادههایتجربا اسات اده


تواهبهم الببیانشدهدرقسمب3مقالهفرضبرآناسبکه

م شود.م ابقباقانونبیر مبارت0تضاعیفباامساافبراب اه

دادههایمخابرات باپر تکلمناساببارایارساالتوساطلیانر

نمای دارد[ :]09

آمادهشده توساطیاکلیانرنیماههاادی اپتیاک

مههادی
نی 
فرستندهمناسبنورارسالم شود.سیینالدریافت درگیرنده

( ) 2

FSOبهصورتزیربیانم شود .

درایمراب ه αfogضریبتضعیفاتمس راسب ازراب هزیر
بهدسبم آید .
( )6

(

)

)

( )02

√

√ شدتسیینالدریاافت درگیرنادهη،

درایمعبارت،

(

ضریببازدهسیینالناوریباهالکتریکا آشکارسااز  ناوین

کهدرایمراب ه ،بیانیرمیاناندیادبااچشامایرمسالد

گوس امعشوندهاسب.اگرکاناالبااآشا تی مواااهنباشاد

طولموجفرستنده  qیکضاریبمتناساب
برحسبکیلومتر λ،

)،)I=0مینانخ ادرایملینکمخابراتنوریبهشرطآنکاهدر

بامینانپراکندگ اساب باراسااسمادلکار س 0محاسابه

فرستندهازمد سیونPPMاست ادهشودازراب هزیربهدساب

م شود .

م آید[ .]4
()00

)

√ (

{

( ) 7

درایاامراب ااه،
گیرنده،

اناارژیساایینالدریااافت در

نر ارسالبیبتوساطفرساتندهN0،چیاال ناوین

بهعنوان یکقاعدهسرانیشت  قت  V> 0 kmباشدمینان

مههواالی) درحالب  0 > V > 2kmمهرقیقاسب.حداقل
برد یک لینک مخابرات نوری تابع از توان ارسال  ،پارامترهای
لینک  شرایط آ  هوای اسب از ترکیب ر ابط ()2(  )4
خواهیمداشب :

تغییرم دهد،درایمحالبم توانمتوسطاحتماالخ ااراباا

( ) 8

راب ه()00بیاننمود[ .]4

باااسات ادهازتقریاب مبارت3
باحلمعادلهبرحسب
 بهدسبم آید[ .]08
مقدار 

( )00

∫

س ید 

)

( ) 9

√

√

تابعمارکوماسب .درحالت 

کهشرایطآ  هوای مناسابنباشاداثارآشا تی اتمسا ری،
شدتانرژیسیینالدریافت رابهصورتتصادف باتوزیاع) ( 

√ ( ) (

)

)

(

) (

√ ( )

√ (

)

(

∫
)

̅̅̅̅

(

) (
∫
) ( ) (

بیاانیرقسامبحقیقا تاابع مبارت

درایمعبارتازتابعبسلنوعد ماست ادهشادهاساب .ایام
تابعمانعازحلانتیرالراب ه()00بهصورتتحلیلا ما شاود.

1 -Beer – Lambert law
2 -Kruse’s model
3 -Approximation to the Lambert W function

)4-Pulse Position Modulation (PPM
)5-Single Input Single Output (SISO

درایمعبارت
اسب .

)(
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94
است ادهازتابعمیجر

0

]

| ⁄

[

) ( کهدراکثار

نرمافنارهایمحاسبات ریاض مواودم باشدراهحالمرساوم 
اسابکاهباارایحالایاامگوناهانتیاارالهااپیشاانهادما شااود
[.]00 02,8برایماساسم توانراب ه()00رابهفرمبسته-
ای0زیربیاننمود .

) ( ) (

√

̅̅̅̅

()03
]

[

|

بااست ادهازحلعددیانتیرالراب ه( )00ر شتقریبا 
راب ه()03مینانمتوسطخ ا̅̅̅̅برحسبنساببسایینالباه
نوین درشرایطمختلفآ  هوای درشاکل()6آ ردهشاده
اسب .همانطورکهازایمشکلدیدهم شاود،د ر شازدقاب
یکسان برخوردارند نمودارهایمتناظربرهممن بقشدهاسب.
در[]00نینبااد ر شحالعاددی اسات ادهازتواباعمیجار

شکل ( .)6نر خ ایبیببرایحالبفرستنده گیرندهتک 

شبیهسا زیانجاامشادهکاهنتیجاهمشاابهحاصالشادهاساب.

بهر شهایدقیق تقریبمیجر شرایطآش تی ضعیفتاقوی

(ت ابقکاملد نموداربهخاطرآناسبکهنرمافنارمتلبتوابع
میجررانینبهصورتعددیتحلیلما نمایاد).طباقشاکل()6
برایحالبهایآش تی متوسطبهبا ،حت با اودسیینالبه

نوین42دس بلنر خ ایبیاببیشاتراز02-4اساب.لا،اباا
شرایطمواود،ایمساامانهتواناای کااردرشارایطبااآشا تی 
متوسط قویراندارد.بهمنظوربهبودعملکردسامانه،ما تاوان

زمبهذکراسبلینرهایتوانبا تولیدگرمااما کنناد 
بایدبااست ادهازمدارهایخنککنندهدمایآنراتحبکنتارل
داشبکهایمکارپیچیدگ  هنینهسامانهراافنایشما دهاد.
درحالبچندفرستنده یکگیرندهم توانبانتیجاهگیاریاز
راب ه(،)04( )00نر خ ایبیبمتوسطکاناالراباهصاورت
زیربهدسبآ رد[ :]00
̅̅̅̅

بجایاست ادهازیکفرستندهازچنادفرساتنده یاکگیرناده
است ادهنمود.چنانچهMفرستندهباسیینالارسال مساتقلدر

( )02

)

√∑

نظرگرفتهشوددرگیرندهسیینالحاصلازفرستندههاابااهام
امعشده باراب ه()04بیانم شود[ .]7
()04

درایمراب ه،

√

( ) (

∫

(  ) ( تاااابع
درایااامراب اااه)،
احتمالتوأم کانالاسب.محاسبهایمانتیرالبسیارپیچیدهاسب
ل،ابرایمحاسبهآنم تواند فرضزیررادرنظرگرفب .

√ ∑

√ سیینالدریافت ازهرفرستنده،





متغیرتصادف باتوزیعگاما-گاما بیانیرشادتآشا تی هار
مسیراسب.ر شاست ادهازچندفرستندهایمحسمراداردکاه
ا مسیرارسالبهااییکمسیربه Mمسیرتبدیلم شاود 
طب یعتاپایداریمداردرمقابلآش تی  یامواناعااویات ااق 
بهترخواهدشد ثانیاتوانموردنظربهااییکلینربا Mلینر
تأمیمم شود .

1 -Meijer G-function
2 -A closed-form expression

الف)مسیرهایفرساتنده گیرنادهمساتقل تاابعتوزیاع
کانالمت ا تباشد،درایمصورتراب ه()02بهفرمزیرتبادیل
م شود[.]00
̅̅̅̅

( )06

])

√∑

√

( [)

(

∫∏

برایسامانهFSOزمین سرعبنر ارسالبهمراتبسریعتر
ازسر عبتغییراتکانالاسبازطرف مسیرهایبیمفرستندهها
گیرندهشرایطآش تی یکسان راتجربهم کنندل،ا ما تاوان
تقریباتوزیعکانالراتقریبایکساندرنظرگرفب .

طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیدههای جوی:حمیدرضاخدادادی همکاران92
ب)مسیرهایفرستنده گیرندهمستقل توانفرستندههاا
تابعتوزیعکانالیکسانباشد،درایمصورتراب ه()02بهفرم
سادهزیرتبدیلم شود[.]00


√( ) (

)

( )07

̅̅̅̅

∫

اسب.م تواندرگیرندهبااست ادهازلناناپتیکا سا ددهاناه
گیرندهراافنایشداد شدتتغییراتسیینالدریافت راکمتار
نمود.بدیه اسبدرایمحالبدیودآشکارسازبایددرکانونلنن
گیرندهقراردادهشود .

باتواهبهیکسان مستقلبودنکانالهام توانتابعتوزیع
کانالرابهشکلزیردرنظرگرفب .
)) ( (

( )08

(

)

)(

∏

باایمفرضراب ه()07بهفرمسادهترزیرتبدیلخواهدشد .
̅̅̅̅

( )09

∑

))



√

( () (

∫
[

]

م توانبرایبیانعبارتفوقبرحسبتوابعمیجرازتقریاب
تابع است ادهنمود .
( )02

) (

)(

)

̅̅̅̅

( )00
)(

)

∫(

م توانبااست ادهازتقریبمیجر،راب اه()00راباهصاورت
بستهایزیربیاننمود .
̅̅̅̅

)
)

( )00

|

) ( ) (

√

(

(



]

)

|

(

آش تی متوسط قوی 

درصاورتاسات ادهازلنانبااق اردهاناه  ،Dناوردریاافت 
متمرکنشده  اریانسآش تی بهنسببضریبFکمترخواهاد
شد[.]03

باترکیبر ابط()02( )09خواهیمداشب .
∫(

شکل ( . )7نر خ ایبیببرایحالب مختلف MISOشرایط

[

بهمنظورمقایسهحالابMISO SISOدرشارایطمختلاف
اوی،م توانبااست ادهازحلعددیانتیرالهایر ابط( )00
( )06یار ابطتقریبا ()00( )03منحنا احتماالخ اارا
م ابقباشکل()7بهدسابآ رد.طباقایامشاکل،درشارایط
آش تی متوسط قوی MISOبا  M=4احتمالخ ایکمتراز
02-6بانسببسیینالبهنوینحد د44dBحاصلم شود.ایام
مقدارتوانزیاداسب بافرضگیرندهنق اهایباهدسابآماده

( )03

] )

[

(

بادرنظرگرفتمتعدادفرستنده M=4لننگیرندهبااق ار
یانشدهدراد ل()3مینان
دهانه D=25cmدییرپارامترهایب 
بااهصااورتشااکل()8
خ ااادرشاارایطمختلاافآ  هااوای  
بهدسبآمدهاسب.مینانبهبودعملکردر شمتوسطگیریس د
لننبامقایسهمنحن هاایشاکلهاای()8( )7قابالمشااهده
بهعنوانمثالبرایداشتمBER=02-6درشرایطآشا تی 
اسب .
متوساط،M=4نسااببسایینالبااهنااوین مااوردنیااازاز44dB
مشخصشدهدرشکل()7به34dBمشخصشدهدرشاکل()8
کاهشیافتهاسب .
باتواهبه اودآش تی  دییرتضعیفهایناش ازکانال
انتشار،درمواقع اززمانسیینالنوریدچارافبشدیدشاده 
قابلقبولگیرندهکمترخواهاد
شدتسیینالدریافت ازآستانه 
شدکهبهایمشارایط،حالابق اعگویناد احتماال قاوع آن
بهعنوانیکمعیارارزیاب سامانهتلق م گردد ازراب هزیربه
دسب م آید .
( )04

) (

∫

)

(
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یاانسابب سایینالباهناوین  
درایامراب اه،
حداقلسیینالبهنوینقابلقبول یاحدآساتانهگیرنادهاساب.
طبقشکل()9درشرایطآش تی قوی،برایداشتمیکلیناک
ارتباط باتابعاحتمالق عکمتراز،02-6شدتسیینالبهنوین
درگیرندهبایدبیشتراز 62dBبرایآش تی متوساطحاد د
42dBباشد .

درشبیهسازیسامانه

جدول  .9مقدارپارامترهایمورداست اده
مخابراتنوری
مقدار
 0-02km
 0222nm
 22 mW
0 mrad
 02 cm
0-4
0
 0/248Mbit/sec

 8/090Mbit/sec
093o K
 0/38×01-32
2/8
 2/0-00km

شکل ( .)9نر خ ای بیب برای حالب فرستنده چندگانه  
گیرندهتک  MISOبهکارگیریر شمتوسطگیریدهانه 

پارامتر

توصیف
فاصلهبیمفرستنده گیرنده
طولموج

حداقلتوانهرفرستنده 
زا یه اگرائ فرستنده
ق ردهانهگیرنده
تعدادفرستنده 
تعدادگیرنده 

θ
D
M
N

نر ارسالسیینالمخابرات 

Fs

نر ارسالسیینالنوری

F0

دمایمعادلنوین 
ثابببولتنمم 
ضریبتبدیلآشکارساز 
مینانقابلیبدیدباچشم
ایرمسلد 

T0
K

L
λ
Pt

η
V

م ابقباایمشکلدرشرایطآش تی ضعیفکهقابلیبدید
باچشامایرمسالدبیشاتراز3/2 kmباشادما تاوانبااتاوان
فرستندهبیشتراز022mwتاابارد 02kmارتبااطباااحتماال
خ ایبهتراز02-6داشب.همیمشرایطبرایآش تی متوسط 
قوی،باتوانبیشتراز یک اتحاصالما شاودکاهباهخااطر
محد دیبتوانخر ا لینرنیماههاادی تاأمیمآنباهساادگ 
امکانپ،یرنیسب.نتیجهدییرشکل()02آناسابکاهعملکارد
لینکمخابراتنوریFSOبهشدتتابعشرایطآ  هوای اسب
سامانهبایدحتمامدیریبتوانداشتهباشدتابتواندمتناسببا
گنارشگیر یمیاناناحتماالخ اا،تاوانخر اا فرساتندهرا
کنترلنماید نینباتواهبههمانشاکل،باهکاارگیریساامانه
برایبردهایبیشازچندکیلومتردرشرایطآش تی متوساط 
قویمن ق بهنظرنم رسدکهایمنکتهباسامانههاایموااود
درعملنینسازگاراسب .

شکل ( .)3بررس احتمالق عبرایحالبفرستندهچندگانه 
گیرندهتک  MISOبهکارگیریر شمتوسطگیریدهانه

یک دییرازمباح مهمدرطراح سامانه،محاسبهبوداه
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همراهبار شمتوسطگیریدرحالبهایمختلفشرایطMISO
آ  هوای موردبررس قرارگرفب بااست ادهازشابیهساازی
 (BER)عملکردسامانه بیاننمودارهااینار احتماالخ اا
(نشااندادهشادکاهتضاعیفهاایOutage)احتمال قوعق ع
 انتخاا.سامانههارامحد دما نمایاد

بردایم، ناش ازآش تی
 بارایقسامببانادپایاهساامانهاهابان بااق1B4Bکدخط
 سیینالخر ا فرستندهمخابرات بهنوریپیشنهاددادهشاد
نتاایج.دیاگرامهایحالبتولید آشکارسازیایمکدارائاهشاد
 شبیهسازیبوداهلینکنشاندادکهبرایبهدسابآ ردننار
 شرایط02 kmبابردFSOدرسامانه02-6خ ایبیبکمتراز
مورد022mwفرستندهباتوانامع حد د4،آش تی ضعیف
 توانموردنیازخیل،درحالبآش تی متوسط قوی.نیازاسب
ادرایمشرایطبایدتوانفرستنده یا،بیشترازایممقداراسبل
  اگرازایملینکهادرمناطقساحل.آنهاراافنایشداد
 تعداد
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مدیریبتوانفرستندهمتناسبباشارایط.آش تی ضعیفاسب
چونایملینکهابهصورت،اویانءالناماتایمسامانههااسب
م توانباگنارشگیریازنر خ ایبیاب،د طرفه کارم کنند
توانفرستندهها تعدادآنهارا،انعکاسآنبهسمبفرستنده
ایمسامانهها.مناسبحاصلگرددBERبهنحویتنظیمکردکه
 درشرایطآش تی قوی یعن هاوایماهآلاودیاارطاوبت باا
عملکردمناسب نداشته درایمشرایطبهتراسبازسامانههای
.رادیوی است ادهشود
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ABSTRACT
Free-Space Optical (FSO) Communication has many advantages such as high bandwidth and high
security and can also be a good alternative to radio communication systems. The main problem with the use
of FSO is the presence of atmospheric phenomena such absorption, scattering and turbulence. This effect
causes not only the weakening of the laser light transmission but also causes the multipath phenomena and
behavior similar to the fading in the radio communication channels. In this paper, a model is presented to
investigate the FSO attenuation and turbulence effect on its performance. Designing of an FSO system
using a combination of methods such as Aperture averaging, Multiple Input Single Output (MISO) and Line
code 1B4B to reduce the effects of turbulence has been examined and the behavior of system using error
probability rate (BER) diagram and the probability of cutting (Outage) in different climatic conditions has
also been simulated. Link budget analysis shows that an FSO system with 4 transmitters each with 200mW
of optical power and a receiver with at least 25cm optical aperture can communicate data, in the moderate
turbulence condition, with a maximum range of 10 km and a BER better than 10-6.

Keywords: Free Space Optical Communication (FSO), Turbulence, Bit Error Rate (BER), Outage
Probability, Line Code 1B4B
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