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طراحی و شبیهسازی مولد سیگنال لورن در فرستنده موقعیتیاب محلی
با بهکارگیری تقویتکننده کالس I
3

طاهر آقازاده ،1احمد عفیفی ،*2سید ادیب ابریشمیفر

 -1دانشجوی دکتری -2 ،دانشیار ،مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر -3 ،دانشیار ،دانشگاه علم وصنعت ایران
(دریافت ،19/9/9 :پذیرش)19/7/90 :

چكيده
فرستنده لورن در سامانه موقعيتیابی محلی ( )LPSیکی از اصلیترین بخشهاست که نقش آن توليد و ارسال پالسهای توان باال با شکل
موج خاص و دقت باال می باشد .در این مقاله ،روش جدیدی برای طراحی و ساخت فرستنده  LPSبر مبناای تقویاتکننادههاای ساوچينين
کالس  Iاراچه شده است .هر بلوک فرستنده از واحدهای تقویتکننده ترانزیستوری ماسفت که از طریا
میشوند تشکيل شده است .ضرا پالس در سيکلهای مختلف به کم

مدوالسايون ضارا پاالس تحریا

الگوریتمی بر مبنای کمترین مجموع مربعات خطاا تعياين مایشاود.

نتایج شبيهسازیها نشاندهنده پيادهسازی دقي سيگنال لورن بهخصوص در لبههای پسرو است .بهطوریکه حداکثر خطای ضبور از صافر در
نيمسيکل چهارم تا دوازدهم  ،99 nsپهنای باند پالس توليدی  4/1 kHzو  MMSEآن که ارتباط مستقيم با  ECDسيگنال لورن دارد؛ برابر باا
 0/001است که همگی شرایط موردنياز پالس لورن در فرستنده  LPSرا دارند .با استفاده از این روش که ذاتاً دارای راندمان باالیی است امکان
ساخت سامانههای تاکتيکی موقعيتیابی با دقت و انعطافپذیری باال و حجم کوچ

فراهم میشود.

كليد واژهها  :سامانه موقعيتیابی محلی ،ناوبری ،تقویتکننده کالس  ،Iمدوالسيون ضرا پالس ،سيگنال لورن
درگذشته و برای سالهای متمادی فرساتندههاای لاورن باا

 -1مقدمه

9

امروزه موقعيتیابی رادیویی یکی از روشهای بسيار پرکاربرد
برای ناوبری در حوزههای مختلف دفااضی و غيردفااضی محساو
میشود .استفاده از سامانه لاورن ،باه دليال مصاونيت در مقابال
جمين

و قابليت نفوذ به مکانهای مسقف یا

مقاوم برای ناوبری است .این سامانه بهضنوان ی

روش پدافنادی
ساامانه کما

ناوبری ،بهویژه در زمان بحاران و قطا  ،GPSتواناایی نااوبری را
بهطور مستقل دارد [ .]9بر این اساس ساخت ،نصا و راهانادازی
سامانههای موقعيتیابی محلی ( )9LPSمبتنی بار فرساتندههاای
لورن 2اصالح شده بسيار ضروری است ،بهطوریکه این ساامانه در
بسياری از کشورهای جهاان نصا شاده و در حاال کاار هساتند
[ .]2-9سامانه  ،LPSکه مبتنی بار فرساتنده لاورن تاوان بااال و
فرکانس پایين است ،ی

سامانه موقعياتیاابی دقيا اسات کاه

میتواند موقعيت ،سرضت ،اطالضات مربوط به زمان بندی دقيا و
دادههای اضافی را به کاربران انتقال دهد [.]4-7

اسااتفاده از ماادارات توليدکننااده ناايمساايکل (  )HCGساااخته
میشدند ،که مهمترین آنها فرستندههای توليدشاده در شارکت
مگاپالس آمریکا بود [ .]9-1راندمان پایين و انعطاف پذیری پایين
سامانه ازجمله نقاط ضعف فرستنده  HCGاست .از سال  2000به
بعد شرکتهای دیگری برای ساخت فرستندههای لورن بر اساس
تقویتکنندههای سوچينين

وارد کار شدند که معروفترین آنها

شرکت ناتل میباشد[ .]90-99توليد پالس در این فرستندهها باه
روش مدوالسيون پلهای انجام میشود .برای ایان کاار الزم اسات
تعداد خاصی از واحد های تقویتکننده در هر سيکل در مدار قرار
گرفته و ساایر تقویاتکننادههاا خااموش باشاند [ .]92در روش
سوچينين

پلهای برای ساخت پالس لورن حاداقل باه  92واحاد

تقویتکننده نياز است و دقات دامناه سايگنال سااخته شاده باا
افزایش تعداد تقویتکنندهها افزایش مییابد .برای افازایش دقات
دامنه سيگنال ،فرستنده هاای ساوچينين

کاالس  Dمبتنای بار

روش مدوالسيون ضرا پالس 4توسط این گروه تحقيقاتی اراچاه و

*رایانامه نویسنده پاسخگوafifi@mut.ac.ir :
Local Positioning System
)LOng Range Navigation (LORAN

1
2

Half Cycle Generator
Pulse Width Modulation

3
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نمونههایی از آن ساخته شده است [ .]99-94در این مقاله ،برای
توليد پالس لورن ،تقویتکنندههاای تاوان ساوچينين

کاالس

I

پيشنهاد شده است که تنها با دو واحاد تقویاتکنناده مایتواناد
پالس لورن را با دقت باالیی تولياد نمایاد و باا تجميا خروجای
چندین واحد از این تقویتکننده ها که فرکانس ساوچينين
ی

هار

برابر  900کيلوهرتز است میتوان توانهای باالتری را تولياد

کرد.
در ادامااه مقالااه ،سااامانه موقعيااتیااا رادیااویی مبتناای باار
فرستندههای لورن معرفی میگردد .سپس ،تولياد سايگنال هاای
لورن با کم

تکني

شكل ( :)1ساختار شماتي

 PWMشرح داده میشود .در قسمت بعاد،

روش کمترین مربعات ( )LSMخطا ماورد بررسای قارار گرفتاه و
نحااوه اسااتفاده از ایاان روش در محاساابه ضاارا پااالس در هاار

موقعيتیابی در سامانه لورن.

هر پالس لورن در حوزه زمان دارای گسترش زمانی تا حادود
 200usمیباشد و پارامترهای مهمی برای آن تعریف میشود کاه
9

نيمسيکل توضيح داده خواهد شد .جزچيات ماداری و اراچاه نتاایج

شامل تفاضل پوش به سيکل  ، ECDپهنای باند ،مجموع خطاای

شبيهسازی و اندازهگيری در بخش بعادی اشااره شاده اسات .در

نقطه اوج در  9نيمسيکل اول ،خطای نقاط اوج در  99نيمسايکل
اول ،زمانهای ضبور از صفر لبه پيشروی پاالس و ميازان خطاای
آنها و نسبت دامنه پس از  200usاز شروع سايگنال نسابت باه
دامنه بيشينه است[ .]99-92معادله ( )9سايگنال پاالس جریاان
لورن را بيان میکند.

بخش نتيجهگيری بهصورت خالصه به ماوارد موردبحا و نتاایج
بهدستآمده پرداخته شده و مزایای استفاده از طارح پيشانهادی
بيان خواهد گردید.
 -2سامانه موقعيتیابی رادیویی LPS

2t

t 2  65
( i( t )  e 
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) sin( 2  105 t
65
2

در ضمليات نااوبری ساامانه  ،LPSکااربر باا دریافات سايگنال از
حداقل سه ایستگاه فرستنده و محاسبه اختالفزمانی پاالسهاای
دریافتی ،که معموالً صدها مایل از هم فاصله دارند ،برای استخراج
موقعيت مکانی خود استفاده میکند .روش مکانیابی در گيرناده،
پيدا کردن نقطه اوج پاوش سايگنال و دامناه متناانر آن اسات.
سپس ،بر اساس آن ،زمان ضبور از صفر سيگنال بارای سايکل باا
نصف دامنه بيشينه استخراج می شاود .بار اسااس اساتانداردهای
تعریف شده این نقطه در زمان ( 90usنيمسيکل ششم) از ابتدای
شکل موج سيگنال رخ خواهد داد ] .[2هرگونه خطاایی در تولياد
صحيح شکل موج لاورن در فرساتنده منجار باه ایجااد خطاا در

()9

در رابطااه ( A ،)9ضااری دامنااه و  e2ضااری نرماليزاساايون
میباشد .شکل ( )2سيگنال جریان لورن ایدهآل را نشان میدهد.
نقطه ضبور از صفر مرجا در نصاف دامناه بيشاينه سايگنال رخ
میدهد که در گيرندهها به ضنوان نقطاه مرجا بارای محاسابات
اختالفزمانی بين فرستندهها و باه دسات آوردن مکاان اساتفاده
می شود .دقت ضبور از صفرها نسبت به نقطه ضبور از صفر مرجا ،
تعيين کننده دقت محاسبه مکان میباشد .این دقت ،برای ضبور از
صاافرهای نزدیاا نقطااه مرجاا بایااد کمتاار از  20نانوثانيااه
باشد [.]29-91

موقعيتیابی خواهد شد .فاصاله گيرناده از فرساتنده بار مبناای
تأخير زمانی این مکان نسبت باه زماان  90usمرجا باه دسات
میآید .درنهایت با داشتن حداقل ساه فرساتنده و تقااط مکاان
هندسی نقاطی که از این سه فرستنده فاصاله معلاومی را دارناد،
گيرنده قادر به تعيين مکان خود خواهد بود .شکل ( )9چگاونگی
موقعيتیابی در سامانه لورن را بهصورت شماتي

نشان مایدهاد

[ .]9ثبااات مناس ا  ،دقاات باااال ( 20mالاای  )20mو اطالضااات
زمانبندی دقي (حدود  20nsبه کم
سامانه  LPSاست [.]9-2

 )UTCاز ویژگیهای بارز
شكل ( :)2سيگنال جریان لورن ایدهآل [.]22
)Envelope-to-Cycle Difference (ECD

1
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بااه دلياال فرکااانس بساايار پااایين فرسااتندههااای لااورن
( ،)900 KHzطولموج سايگنال ارساالی بسايار بازرح و حادود

27

بيان میکند .با معادل کردن آنتن با بار  RLCسری برای ولتاژ دو
سر آنتن میتوان نوشت:

 9 Kmخواهد بود .با توجه به این فرکانس ،طول آنتن الزم حدود

di(t) 1

)i(t) di(t
dt
C



V( t )  R  i(t)  L

 720mاست که در ضمل ساخت چنين آنتنای بسايار پرهزیناه و

()4

مشکل میباشد .آناتنهاای معماول بارای فرساتندههاای لاورن

که در آن ) i(tهمان جریان ضبوری از آنتن یاا سايگنال
لورن میباشد .باا جایگاذاری جریاان ) i(tاز معادلاه ( )9در
معادله ( )4و حل آن ولتاژ دو سر آنتن برابر است با:

 912 mطول دارند که حدود  2درصد طولموج سيگنال ارساالی
است .بنابراین ،مشخصات بار معاادل آناتن تنهاا یا

باار اهمای

نخواهد بود .چناننه بار معادل آنتن باهصاورت یا

 RLCساری

فرا شود ،مقادیر آن برای ی

آنتن  912 mبهطور تقریبی برابر

صورت  C=99/2nF ، R=2/2 Ωو  L=971 µHاست .با توجه باه
این مقادیر  ، RLCضری کيفيت 9آنتن برابر است با:
L
1

 55.56
R CR

()2

t
که در آن  C  Ae2tو
62 / 5

Q 

بنابراین ،میتوان پهناای باناد مادار معاادل آناتن را مطااب
معادله ( )9به دست آورد
()9

fc
100 kHz

1.8 kHz
Q
55.56 kHz

()2

1 2
1
]) (t1  t1 
2C
2

V(t)  C[Rt12  2Lt1(1  t1) 

BW 

برای چناين آنتنای مشخصاه پهناای باناد نايمتاوان حادود

 t1 میباشد.

شاکل ( -4الااف) ساايگنال جریاان آنااتن ( TLMپااورت
ورودی آنتنی با طاول  )912 mو شاکل ) ( -4تغييارات
فرکانسی جریان در آنتن را نشاان مایدهناد .الزم باه ذکار
است که فرکانس تشادید آناتن کمای از  900 kHzبيشاتر
است و برای تنظيم دقي آن باید ی سلف به مقدار 40uH
به آن اضافه کرد.
(الف)

 9/9 kHzخواهد بود درحالیکه پهنای باند سيگنال لاورن حادود
 2 kHzمیباشد .معادله ( )2مقدار امپدانس بارای آناتن لاورن را
 2 / 5 – j25اهم با مقدار شي راکتانسای  2 / 5 بياان
kHz

میکند که نشان از تفاوت بسيار زیاد آن با آناتنهاای ماوجبلناد
دارد .شکل ( )9پهنای باناد سايگنال لورن(سامت چا ) و آناتن
(سمت راست) را نشان میدهد.

( )

شكل ( :)3مقایسه پهنای باند آنتن و سيگنال لورن.
به دليل پهنای باند کم آنتن ،سيگنال ولتاژ اضمالی باه آناتن
متفاوت از سيگنال جریان ضباوری از آناتن خواهاد باود و بارای
طرا حی فرستنده ،سيگنال ولتاژ اضمالی با توجه به جریان ضباوری
از آنتن بایستی محاسبه شود .معادله ( )9جریان ضبوری از آنتن را

شكل (( :)4الف) جریان لورن برای بار معادل آنتن  ) ( ،912mطيف
فرکانسی جریان آنتن.

Quality Factor

1
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 -3فرستنده مبتنی بر تقویتكنندههای كالس I
روش پيشنهاد شده در این مقاله برای توليد پالس لورن ،اساتفاده
از طبقات تقویتکننده توان سوچينين

کالس  Iتمامپُل با چهاار

ترانزیستور توان در هر طبقاه و اضماال  PWMمناسا باه گيات
ترانزیستورها ،به ازای بار معين برای توليد پالس لورن است .شکل
) (2نحوه اتصال ترانزیستورها را نشان میدهد.
شكل ( :)6الف -نحوه ترکي تقویتکنندهها جهت افزایش توان
 -ولتاژ خروجی تقویتکنندههای سوچينين .
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کالس. I

در تقویت کننده های معمول سوچينين  ،برای توليد ولتاژ باا
دامنههای مختلف از فرکانس سوچينين

در این مقاله ،اصول کار مادار پيشانهادی مبتنای بار تغييار
ضرا پالس در هر نيمسيکل بهجای تغيير دامنهی آنها و تولياد
پالسهای با ضارا کام باه کما دو تقویاتکنناده اسات کاه
پالسهایی با ضرا مناسا و مخاالف هام تولياد مایکنناد و از
تفاضل این پالسها میتوان پالسهای باری با ضارا دلخاواه را
توليد کرد که در حالت معمول به دليال محادودیت ساوچينين
ترانزیستورها قابل تحق نيستند .بر این اساس باهجاای چنادین
تقویااتکننااده کااالس  Dباارای توليااد ساايگنال لااورن کااه در
فرستندههای سوچينين رایج موردنياز هساتند[ ،]9دو بلاوک از
این مدار نياز است که به این آرایش کالس  Iگفته میشاود[.]24
در این روش انتخا مکان و ضارا پاالسهاای اضماالشاده باه
پایههای ترانزیستورها در کيفيت سيگنال توليدشده تأثير بسزایی
دارد .شکل ) (7این آرایش را نشان میدهد.
+

باالتر از فرکانس کااری

استفاده میشود تا بتوان باا تغييار زماان ونيفاه در هار سايکل

+
VA
_
VA+VB

دامنه های متفاوتی را ایجاد کرد .این روش نياز به فرکانس کااری
حداقل  90برابر بيشتر از فرکانس معمول دارد که باضا نيااز باه
قطعات خاص و گرانقيمت میشود [ .]91در این مقاله برای حل
این مشکل ،فرکانس سوچينين

که ضرا پالس ،متناس با ولتاژ موردنياز تغيير میکند.
پلهای ،برای افزایش توان از چنادین

تقویتکننده استفاده مایشاود کاه خروجای آنهاا بااهم ساری
شدهاند .مدار کنترل مرکزی ،تعداد مشخصی از تقویتکنندههاا را
در هر سيکل بسته به روش طراحای روشان مایکناد .شاکل )2
(الف)( نحوه اتصال تقویتکنندهها برای ایجاد ولتاژهاای مختلاف
در خروجی را نشان میدهد .خروجی هر ی
سوچينين
میباشد.

بهصورت یا

_

+
VB
_

برد كنترل
تقویتکننده -
توليد نيمسيکل منفی

ترانزیستورها ،برابار باا فرکاانس

سيگنال خروجی ( )900 kHzدر نظر گرفته شده اسات در حاالی

در فرستنده سوچينين

تقویتکننده +
توليد نيمسيکل مثبت

از تقویتکنندههای

پاالس مربعای مطااب شاکل ))( ( 2

شكل ( :)7آرایش تقویتکننده کالس  Iبا قابليت ساخت پالسهای
باری .

بهضنوان نمونه چناننه قرار باشد پالسی باا ضارا  0/4 μsدر
وسط ی نيمسيکل با ضرا  2 μsتوليد شود شروع آن پاالس در
لحظه  2/9 μsو پایان آن در لحظاه  2/7 μsاسات .بناابراین یا
پالس مثبت از لحظه  2/9 μsتا پایان نيمسيکل در تقویتکننده +
و ی پالس منفی از لحظه  2/7 μsتا پایان نيمسيکل در تقویات-
کننده ،توليد میگردد که تفاضل این دو ،پالسی با ضرا موردنظر
خواهد بود .با توجه به محدودیت در نظار گرفتاه شاده (حاداکثر
ضرا قابل پيادهسازی 9ميکروثانيه اسات) هار دو پاالس ،ضارا
قابل پيادهسازی دارند.
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مشخص در هر نيمسايکل محاسابه مایشاود .دامناه تماام ایان
پالس ها یکسان بوده ،ولی پالریته آنها مشاابه پالریتاه سايگنال

()LSM

ولتاژ در شکل( -4الف) میباشد.

برای استخراج ضرا پالس در هر نيمسايکل مایتاوان از بارازش

طيف فرکانسی رابطه ولتاژ بهصورت زیر است.

منحنی استفاده کرد .برای این کار در ابتدا طياف فرکانسای تااب
جریان به ازای اضمال سيگنال  PWMبه پورت آناتن را باهدسات

V  f    wk exp  j 2 f  k wk /2 sin c wk f 

()9

k

آورده و در گام بعد این تاب به طيف فرکانسی تاب جریاان لاورن

اکنون تمام ضرای  wkباید به نحوی تعيين شوند که تاب

منطب میگردد .بهبياندیگر هدف از برازش منحنی پيادا کاردن
تاب هدف نزدی

به نقاط تاب اصالی اسات .روشهاای مختلفای
از آنهاا

برای برازش منحنی تواب موجود می باشد کاه هار یا

بر تاب  Iمنطب گردد .برای این منظور از بسط تااب  eدر رابطاه
این بسط میتوان تااب

( )7استفاده میشود .در حقيقت به کم

دارای مزایا و معایبی هستند .انتخا نوع روش برازش باه ناوع و

 eرا برای تغييرات بسيار کوچ

ماهيت مسئله بستگی دارد .روش بهکار گرفته شده در این مقالاه

مقدار wkها را برای تکرار بعدی تخمين زد.

استفاده از روش کمترین مربعات ( )LSMاست [ .]22اساتفاده از

()1

این روش به معنای کمينه کردن مقدار خطا با تغيير کميتهاای
ورودی میباشد .در مسئله موردنظر مقدار خطا بهصورت اخاتالف
جریان بهدستآمده ناشی از اضمال سيگنال ولتاژ به آنتن (یاا باار
معادل) با جریان لورن در حالت ایدهآل مایباشاد و کمياتهاای
ورودی تشکيل دهناده مسائله ،هماان ضارا پاالسهاا (wkهاا)
هستند.

  Ii  YiVi 

2

() 2

e  min

i

همانگونه که در رابطه ( )2دیده میشود ،مقدار خطا در ایان
تخمينی تعریف میشود.

Y

،

 Iو V

اصلی و سيگنال تخمينی به ازای ضرای  wkهاا ،از تکارار قبلای،
می باشاند I i ، Yi .و  Viهماان )  I ( fi ) ، Y ( fiو )  V ( fiو fi

نقاط فرکانسی از پيش انتخا شده میباشند .بهبياندیگر ،در این

بازنویسی معادله فوق به رابطه زیر به فرم ماتریسی منجر
میشود.
()90

T
m1 
m


e  f ,w
J  wk
  e  f , w   2 I YV







()99
هر ی

از سيگنال  PWMبراساس ی

از درایههای ماتریس ژاکوبين ميزان تغييرات تاب

نسبت به هر ی
()92
















از مقادیر مختلف  wkها) ایجاد میشود.
()7



wk



V

از ضرای در هر نقطه فرکانسی میباشد.

(برداری

 t    w /2 
v  t      k k  

 I  f1  
 Y  f1  




I   I  f 2  , Y  Y  f 2  ,





 V  f1  


V  V  f 2 



طيف فرکانسای

حدس اوليه از مقادیر

Y

،

I

و

V

ضبارتاند از:

در نقاااط از پاايش تعيااينشااده ،بااا انتخااا صااحيح ضاارای wk
W



که در آن  Jماتریس ژاکوبين است و بردارهای

روش هدف کمينهکردن اختالف بين جریان اصلی با تاب تخمينی
میباشد .برای پيادهسازی این الگوریتم ،ابتدا ی

ضرای wkها خطی فرا کرده و

m1 
m
Vi


e  f ,w
wk
  e  f ,w   2    Ii YiVi Yi




wk
k i

رابطه به صورت مجموع مربعات اختالف باين تااب اصالی و تااب
طيف فرکانسای سايگنال

YV


f1

f2



V f , w
w2





V f , w
w2





 V f , w

 w1

f1

 V f , w
J 
 w1

f2










همننين:

k

در این رابطه  τkبرابر ابتدای نيمسيکل در هر دوره باوده ،کاه

()99

در اینجا برابر مضر صحيحی از نصف نيمسيکل ( )2μsاست.
کليه ضرای  wkمثبت باوده و مقاداری کمتار از  2μsدارناد.
سيگنال ) v(tبهصورت مجموضهای از پالس های مربعای باا ضارا

 exp   j 2 f  k 

V
wk

با استفاده از معادله ( )99مقادیر جدید  wkها بهصورت رابطه زیر
تخمين زده میشوند.
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()94
1



0

m 1
m
w
 w  w
k
k
k
T
e  2 Y V
J  wk







جدول ( :)1مقادیر ضرا پالس برحس ميکروثانيه با دامنه
نرماليزه متناس با انتگرال ولتاژ در نيمسيکلهای اول تا چهلم.
شماره

عرض پالس

شماره

عرض پالس

نيمسيكل

()us

نيمسيكل

()us

1

9/29

21

0/24

2

2/19

22

0/29

3

9/79

23

0/72

پيدا کند .در شکل ( )9الگوریتم سادهای از روش کمترین مربعات

4

4

24

0/72

5

9/17

25

0/72

آورده شده است.

6

9/97

26

0/72

7

9/79

27

0/72

8

9/91

28

0/72

1

2/14

21

0/29

11

2/49

31

0/29

11

9/14

31

0/2

12

9/49

32

0/2

13

0/19

33

0/22

14

0/24

34

0/22

15

0/92

35

0/49

16

0/92

36

0/44

17

0/92

37

0/4

18

0/29

38

0/4

11

0/4

31

0/92

21

0/22

41

0/92

Y V 

JT

J

Y V Y V T

1
e JT
2

 wk 

اکنون میتوان رابطه بازگشتی اخير را تا رسيدن به حداقل خطای
ممکن تکرار کرد .اگر حدس اولياه درسات انتخاا شاده باشاد
میتوان انتظار داشت که با طی کردن مراحل مختلف خطا کاهش

شكل ( :)8الگوریتم روش .LSM

 -5شبيهسازی
با پيادهسازی روابط بخش قبل در محيط  ،MATLABضارا
پالسها برحس ميکروثانيه مطاب با جدول ) (9تعيين میشود.
شکل ) (1ولتاژ خروجی شبيهسازیشاده بارای  900usرا در
محيط  ،MATLABنشان میدهد.

شكل ( :)1سيگنال خروجی شبيهسازیشده برای .900us

برای شابيهساازی آرایاش شاکل ) (7از نارمافازار
 Captureاستفاده شده است .برای اضماال پاالسهاایی باا ضارا
بزرحتر از ی ميکروثانيه مشکل خاصی وجود ندارد و تنها با ی
تقویتکننده این پالس توليد خواهد شاد ولای در پاالسهاای باا
ORCAD

طراحی و شبيهسازی مولد سيگنال لورن در فرستنده موقعيتیاب محلی با بهكارگيری تقویتكننده كالس I؛ طاهر آقازاده و همکاران
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ضرا کمتر ،پيادهسازی به این صورت است که همزمان با شاروع
پالس قسمت ایجادکننده توليد مایشاود و بعاد از پایاان ضارا
پالس دلخواه بخش خنثیساز توليد خواهد شد .بناابراین ،ضامن
اینکه هر دو پالس قابليت پياده سازی دارند تفاضل این دو ،پالسی
با ضرا کوتاه و موردنظر خواهد بود.
با توجه به مطال گفتهشاده بارای تقویاتکنناده کاالس ،I
پالس موردنياز هر ی از تقویتکنندههاا مطااب باا شاکل )(90
خواهد بود و با اضمال این پاالس باه آرایاش ماداری شاکل )،(7
جریان و ولتاژ خروجی مطاب با شاکلهاای )  (99-99باهدسات
میآید .نتایج حاصل از این شابيهساازی و مقایساه آن باا شاکل
پالس لورن مطلو در جدول ) (2آمده است.

شكل ( :)13طيف جریان لورن در حوزه فرکانس.
جدول ( :)2مقایسه سيگنال لورن ساخته شده نسبت به پالس لورن
مطلو .
پارامتر
حداكثر دامنه در 511µs
نسبت به بيشينه دامنه
حداكثر خطای عبور از صفر
در نيمسيكل اول
حداكثر خطای عبور از صفر
در نيمسيكل دوم

(الف)

حداكثر خطای عبور از صفر
در نيمسيكل سوم

حداكثر مقدار
مطلوب ][18

شبيهسازی

0/092

0/009

9000 ns

22 ns

900 ns

27 ns

72 ns

91 ns

حداكثر خطای عبور از صفر
در نيمسيكل چهارم تا

20 ns

99 ns

دوازدهم
پهنای باند

( )

متوسط مجموع مربع خطای

شكل ( :)11الف -ولتاژ خروجی حاصل از تفاضل ولتاژ در هر ی
بلوکها  -ولتاژ خروجی هر ی

2 kHz

4/12 KHz

از بلوکها.

از

نقاط اوج در  8نيمسيكل
اول()MMSE
حداكثر خطای نقاط اوج در
 8نيمسيكل اول
خطای نقاط اوج در
نيمسيكل نهم تا سيزدهم

شكل ( :)11سيگنال جریان لورن در حوزه زمان.

شكل ( :)12ولتاژ خروجی مشاهدهشده در حوزه فرکانس.

0/09

0/001

0/09

0/027

0/9

0/09

با توجه به جدول ) ،(2افت دامنه در زماان  200ميکروثانياه
بعد از شروع سيگنال به اندازهای است که اثری بار روی سايگنال
بعدی نداشته باشد .همننين ،خطای دامنه سيگنالها نسابت باه
دامنه ایدهآل در محدودهی استاندارد است تا در مکانیابی نقطاه
ضبور از صفر نيمسيکل ششم ،گيرناده دچاار خطاا نشاود .دليال
خطای کم دامنه سيگنال توليد شده نسبت باه سايگنال ایادهآل
( )ECDدر قابليت ساخت ضرا پالسهای کوچ و دقي توسط
مدار پيشنهادی است که باض میشود  ECDدر گيرنده بسيار کم
بوده و مکانیابی با دقت و سارضت بااالیی انجاام شاود .حاداکثر
خطای ضبور از صفر در تمام نيمسيکلها نيز در محادوده تعياين
شده هستند.
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 نتيجهگيری-6
I مبتنی بار تقویاتکنناده کاالس

.لورن اراچاه شاد

در این مقاله روشی جدید

برای طراحی و شبيهسازی فرستنده سوچينين

مهمترین نقطه قوت این روش تولياد ضاراپاالسهاای کوچا
دو تقویتکننده توان

 تنها به کم،محاسبهشده برای پالس لورن

 در محاساابه مکااان و ضاارا. اسااتI در قال ا آرایااش کااالس
) مطرح گردیاد کاهLSM(  روش کمترین مربعات،پالسهای الزم
ناوآوری بارای

روش مذکور و نوع پيادهسازی هر دو به ضنوان ی
.اولين بار در این مقاله اراچه شده است

 ایاان روش دارای،پلااهای
اساتفاده از

در مقایسااه بااا روش سااوچينين

 قابليت اطمينان و دقت باالتر به سب،انعطافپذیری

 برای سااخت تماام پاالس لاورن و تغييار،دو واحد تقویتکننده
 مزیات ایان روش.ضرا پالس بجای تغييار پلاهای دامناه اسات
 درD  مبتنی بر تقویت کننده های کاالسPWM نسبت به روش
قابليت ساخت ضرا پالسهای کوچ تر تنهاا باا اساتفاده از دو
 ایان روش در مقایساه باا، به این دليال.واحد تقویتکننده است
سایر روشها میتواناد دقات و قابليات اطميناان بااالتر و حجام
، همنناين.کمتری (در توان مشابه) را در اختيار کاربر قرار دهاد
الگوریتم کنتارل مرکازی و محاسابات الزم در مقایساه باا روش
 نتااایج حاصاال از. چندسااطحی سااادهتاار خواهااد بااودPWM
شبيهسازیها نشان میدهد که مدل بياان شاده بارای فرساتنده
) بخصوص در نمونه های تاکتيکی (حجم کم با توان محادودLPS
.دارای نتایج بسيار مطلوبی در مقایسه با سایر روشها است
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ABSTRACT
Long-Range-Navigation (LORAN) transmitter is an essential part of a local positioning system (LPS) that
provides high power and high precision pulses with a specific waveform. In this paper, a new method for
design and implementation of the LPS transmitter, based on class I amplifiers, has been proposed. Each
block of the transmitter includes MOSFET amplifier modules driven by pulse width modulation (PWM). The
pulse width at each cycle has been calculated by an algorithm based on the least square method (LSM).
Simulation results show that the obtained maximum zero crossing error in the 4th to 12th half-cycles is 18
ns, the generated pulse width is 4.9 kHz and the MMSE of the pulse, which is directly proportional to the
ECD, is equal to 0.009, demonstrating that with the proposed method it is possible to produce an accurate
LORAN pulse with all the required parameters. High efficiency of class I amplifiers, makes this method a
good candidate for light-weighted, highly accurate and flexible tactical LPS transmitters.
Keywords: Local Positioning System, LPS, PWM, LORAN Signal, Navigation, Class I Amplifier
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