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 -1پژوهشگر حوزه ارتباطات -2 ،دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین
(دریافت ،19/7/91 :پذیرش)19/99/92:

چكيده
یکی از بسترهای ارتباطی که معموالً در الیههای پشتیبان شبکه فرماندهی و کنترل از آن استفاده میشوود ،بسوتر ارتبوان نووری فضوای آزاد
است .در این مقاله ،مدوالسیون قطبش به منظور مقاومسازی بستر ارتباطی نوری فضای آزاد در برابر اغتشاشات اتمسفری ارائه میشود .در این
روش ،به جای استفاده از روشهای مرسوم مدوالسیون همچون دامنه ،فاز و یا فرکانس ،حالتهای قطبش بر روی پرتو نوری مدوله میشووند.
از آنجا که روشهای مدوالسیون مرسوم به نوسانات آشفتگی بسیار حساس هستند ،مدوالسیون قطبش نسبت به نویز فاز بویم لیوزر مقاوموت
باالیی دارد و حاالت قطبش را بر روی مسیر طوالنی در فضای آزاد حفظ میکند .بهطور کلی مدوالسیون قطبش باینری ،حدود  2 dBیا حتی
بیشتر ،از مدوالسیونهای متداول بهتر عمل میکند .بهطور خاصتر در این مقاله منظومههای مختلف مدوالسویون قطوبش در کوره پوانکواره
ترسیم و عملکرد احتمال خطای آنها در حالتهای متفاوت قرارگیوری ،ارزیوابی مویشوود .در نهایوت حواالت بهینوه منظوموه بوا توجوه بوه
شبیهسازیها استخراج میگردد.
كليدواژهها :آشفتگی اتمسفر ،توزیع گاما-گاما ،مدوالسیون کلیدزنی قطبش ،مخابرات نوری فضای آزاد

 -1مقدمه

1

تعدد و تنوع مؤلفههای صحنه عملیات و از طرفی روابو پیچیوده
بین مؤلفهای ،ضرورت بهرهگیری از شبکه فرمانودهی و کنتورل را
دوچندان نموده است .امروزه بروز فنواوریهوای جدیود از جملوه
اینترنت اشیاء و از طرفی تغییرات در فنواوریهوای شوبکه نظیور
 ،SDNحجم زیاد ترافیک را در شبکه فرماندهی و کنترل رقم زده
است .یکی از بسترهای ارتباطی که معموالً در الیههای پشوتیبان
شبکه فرماندهی و کنترل از آن استفاده میشود ،بسوتر مخوابرات
نوری فضای آزاد است که مزایای زیادی ازجمله سرعت برقراری و
پیادهسازی باال را در اختیار شبکه قرار میدهد.
بوورای اسووتفاده از طیووف نوووری نیووازی بووه اخووذ مجوووز از
سازمانهای ذیرب نیست و این طیف اغلب بدون استفاده است.
مخابرات نوری فضای آزاد ( )FSOبا استفاده از این طیف ،پهنوای
باندی با سرعت باال را که در حدود ترا هرتز است ،ارائه مویدهود
[ .]9از مزایای این شبکهها میتوان به کوچکتر بودن فرستندهها
و گیرندهها ،کاهش هزینه نصب و راهاندازی ،ایمنی بسیار بواال در
برابوور تووداخلت الکترومغناطیسووی اشوواره کوورد؛ هوومچنووین در
مسافتهای کوتاه ،استفاده از فناوری مخابرات نووری فضوای آزاد
نسبت به ارتباطات بر بستر فیبر نوری به صرفهتر است .عولوه بور
این پیوندهای  FSOبه دلیل مشخصات ضدتداخلی ،جزء امنترین
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پیوندهای ارتباطی به شمار میروند .اغلب سوامانههوای فرکوانس
رادیویی ( )RFسیگنال را در تمامی جهات پخش میکنند و ایون
سیگنال در محدوده وسیعی توس گیرنده قابل دریافت اسوت .در
صورتی که بر خلف این سامانهها ،فرستنده و گیرندههوای ،FSO
نور (پرتو لیزر) را بهصوورت دیدمسوتقیم ( )LOSبور روی مسویر
مستقیم انتشار می دهنود .هومچنوین پیونود هوای  FSOظرفیوت
باالتری نسبت به پیوندهای  RFدارند .کاربردهای مختلفوی بورای
سامانههای  FSOوجود دارد کوه عبوارت انود از :ارتباطوات نهوایی
مخابراتی ،ارتباطات بین ماهوارهای ،ارتباطات زمین به ماهواره و...
[.]9
در پیونوودهووای زمینووی  ،FSOاطلعووات و دادههووا از طری و
تابشهای نوری بر روی کانالهای اتمسفری بین دونقطوه منتقول
میشوند .اطلعات انتقالیافته میتوانند در شدت ،فاز ،فرکانس یا
حالت قطبش جاسازی شوند .برای پیونود هوای ارتبواطی بوا بورد
بیشووتر از  9کیلووومتر ،مح وی فضووای آزاد نسووبت بووه تضووعیف،
پراکندگی و تلطمات به شدت آسیبپذیر است .یکوی از عوواملی
کووه عملکوورد یووک سووامانه  FSOرا کوواهش موویدهوود پدیووده
محوشوندگی یا سوسوزنی نور است که در نتیجه تغییور ضوریب
شکست الیههای هوایی رخ میدهد .تغییر ضریب شکست نیوز در
اثر تغییرات فشار و دمای هوا ایجاد میشود [.]9
از طرفووی در یووک سووامانه بوویسوویم نوووری ،انتخووار روش
مدوالسویون مناسوب اهمیووت فوو العووادهای دارد کوه در تعیووین
مواردی همچون پهنای باند ،راندمان تووان و پیچیودگی طراحوی
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فرستنده و گیرنده ،توثثیر مسوتقیم دارد .روشهوای مدوالسویون
دیجیتال در انتقال نووری بوه دالیول مختلفوی ازجملوه عملکورد،
سووازگاری بووا دنیووای دیجیتووال ،توانووایی کدگووذاری ،رمزگووذاری،
فشووردهسووازی و پووردازش س ویگنال سووخت و نوورم ،مووورد توجووه
قرارگرفتهاند.
در جدول ( )9روشهای مختلف مدوالسیون و انواع آن بیوان
شده است .در روش مدوالسویون  OOKکوه از نووع آشکارسوازی
مستقیم با مدوالسیون شدت ( )IM/DDاست ،دامنوه حامول بوه
نسبت دامنه سیگنال مدوالسیون تغییر میکند .روش  OOKیکی
از روش های متداول مدوالسیون برای سامانههای  FSOاست کوه
به دلیل بازدهی مناسب پهنای باند و سادگی در پیادهسازی مورد
توجه قرار گرفته است [ .]2با این حال ،عملکرد  OOKدر کانوال
آشفته با روش آستانهگذاری ثابت ،بهینه نیست .سطح آستانه نیاز
به تغییر متناسب با نوسانات تابشی و نویز دارد که درنتیجوه بایود
روش آستانه گذاری وفقی در گیرنوده اتخواذ شوود .ایون موضووع
پیچیدگی سامانه را افزایش میدهد [.]9
جدول ( :)1انواع روشهای مدوالسیون.
آشکارسازی همدوس

آشکارسازی مستقیم /
مدوالسیون شدت ()IM/DD

PSK

--

ASK

--

PolSK

--

OOK

NRZ-OOK, RZ-OOK

SIM

PSK-SIM, FM-SIM,
AM-SIM, OFDM

PSM

… PPM, PAM, PWM,

در روش  ،PSKاطلعات ،با شیفت فاز حامل سینوسی انتقال
می یابند .روش مدوالسیون  PSKبه هیچگونه آستانهگذاری وفقی
نیاز ندارد و در شرای آشفته نیز موجب بهبود عملکرد مویشوود.
نتایج تحقیقات نشان موی دهود کوه مدوالسویون  PSKمشوکلت
سنکرونسازی در یک محی پراکنده را دارد .در محی پراکنوده
مسوویرهای مختلفووی بوورای انوور ی انتقووالی وجووود دارد .روش
مدوالسیون فاز به شدت به نویز فاز حساس است؛ بنابراین نیازمند
سنکرونسازی فاز پیچیده در گیرنده است [.]9
بووا مقایسووه گیرنوودههووای هموودوس و آشکارسووازی مسووتقیم
میتوان نتیجوه گرفوت کوه در آشکارسوازی بوه روش همودوس،
حساسیت اسیلتور محلی ( )LOبا حساسیت گیرنده محودود بوه
نویز ضربهای یکسان است .زیرا بهره سیگنال ارائهشده توس ،LO
نویز ضربهای را القاء میکند که منبع غالب اسوت [ .]1همچنوین
یک گیرنده همدوس تنها مؤلفههوایی از قطوبش سویگنال نووری
دریافتی را انتخار میکند که منطب بر قطبش اسویلتور محلوی
باشد و سایر قطبشها را حذف مویکنود .در مقایسوه بوا سوامانه
 ،IM/DDحساسیت گیرنده می تواند با اسوتفاده از تشوخیص فواز

بهبود یابد .آشکارسازی همدوس نیازمند سنکرونسوازی دقیو و
همچنین تخمین کانال است که یکی از دشواریهوای ایون روش
نسبت به  IM/DDاست [ .]1در نهایوت بوا توجوه بوه پیچیودگی
گیرنده همدوس نسبت به  IM/DDو با توجه به مزیوتهوای آن و
مقاومت در برابر نویز فاز و شرای اتمسفری مختلف ،در این مقاله
از روش همدوس برای آشکارسازی سیگنالهای ارسالی اسوتفاده
میگردد.
بهجای استفاده از روشهای قدیمی مدوالسیون دامنه ،فواز و
فرکانس ،امکان پیادهسازی مدوالسیون بهصورت خارجی بور روی
پرتوی نوری نیز وجود دارد .با اعمال ایون روش ،ابعواد دیگوری از
ویژگیهای نور همانند حالتهوای قطوبش نسوبت بوه روشهوای
مرسوم مدوله میشوند؛ که بوه آن  PolSKاطول مویشوود [.]1
روش  PolSKبهعنوان یک روش مدوالسیون جایگزین برای هور
دو روش مدوالسیون مبتنی بر دامنوه و فواز پیشنهادشوده اسوت.
اطلعات دیجیتال در حالت قطبش منبع لیزر کدگذاری میشوند
[ .]7برای بیوان حواالت قطوبش از پارامترهوای  Stokesاسوتفاده
میشود .در نتیجه منظومه نمونه بر روی یوک فضوای سوهبعودی
پراکنده میشود .روش  ،PolSKنسبت بوه نوویز فواز لیوزر ایمنوی
باالیی دارد و حاالت قطبش را بر روی یک پیوند انتشاری با طول
زیاد حفظ میکند [.]9
در این مقاله ،ضمن بررسی تحقیقات صورت گرفتوه بور روی
انواع مدوالسیون هوای مختلوف ،مقایسوه نسوبی بوین روشهوای
مدوالسیون متداول  BPSK ،OOKو مدوالسیون قطبش بواینری
انجام مویگیورد و بوه طوور خواصتور منظوموههوای مختلوف در
مدوالسیون قطبش  Mتایی در کوره پوانکواره ترسویم و عملکورد
احتمال خطای آنها در حالتهای مختلف قرارگیری مورد ارزیابی
قرار میگیرد .در نتیجه میتوان حالت قرارگیری بهینه را با توجوه
به شبیهسازیهایی که انجام میگیورد ،اسوتخراج و بهورهبورداری
کرد.
در ادامه و در بخش دوم ،به توصویف مدوالسویون قطوبش و
بیووان انووواعی از مدوالس ویونهووای چنوود سووطحی بووا اسووتفاده از
پارامترهای  stokesپرداخته میشوود .در بخوش سووم ،سواختار و
عملکرد یک سامانه  Mتایی از فرستنده تا گیرنوده موورد بررسوی
قرار میگیرد .در بخش چهارم نیوز نتوایج حاصول از مدوالسویون
قطبش نوری در شرای اتمسفری مختلف آورده میشود.

 -2مدوالسيون قطبش
روشهای مدوالسیون بسیاری مبتنی بر  IM/DDبرای سامانههای
 FSOگزارش شده است .بااین حال ،عملکرد روش های مدوالسیون
شدت ،به نوسانات آشفتگی بسیار حساس هستند؛ بنابراین بورای
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بهبووود عملکوورد پیونوود در گیرنووده ،روش آشکارسووازی تطبیقووی
همانند گیرنده  OOKکه از یک آستانه تطبیقی در کانوال آشوفته
 FSOاستفاده میکند ،مورد نیاز است.
در مرجع [ ]1یکی از روشهوای  PolSKکوه از مدوالسویون

نوسووانات ضووریب شکسووت مح وی انتشووار دچووار تغییراتووی نیووز
می شوند .مقدار تغییرات در زاویوه قطوبش بوه تغییور در ضوریب
شکست محی بستگی دارد که ضریب شکست خود نیز به ارتفاع
وابسته است.

خارجی استفاده میکند ،معرفیشده است .در این روش از حالوت
قطبش پرتو قطبیده شوده ،بوه منظوور بهوره بورداری از دو کانوال
متعامد در سامانه  FSOاستفاده می شوود .هنگوامیکوه پرتوهوای
نوری از طری کانال آشفته انتشار می یابند ،حالوتهوای قطوبش
پایدارترین ویژگی در مقایسه با دامنه و فاز سیگنال هستند .نتایج
عملی نشان میدهد که حالتهای قطبش میتوانند بور روی یوک
پیوند انتشاری طوالنی حفظ شوند .در مرجع [ ]1نشان دادهشوده

شكل ( :)1انواع روشهای قطبیشدگی.

است که روش  PolSKعملکورد بهتوری را نسوبت بوه روشهوای

جدول ( :)2انواع قطبش با توجه به رابطه (.]1[ )9

مرسوم پیرامون پیوند ارتباطی ارائه میدهد؛ اما هزینه این بهبوود

قطبش خطی

عملکرد ،افزایش پیچیدگی سامانه در مقایسه با روش  OOKاست.
علوه بر این ،روش  PolSKبهطور قابلتوجهی به نوویز فواز منبوع

 A x  0یا

لیزر در گیرنده غیر حساس است ،بهطوریکه بورای جلووگیری از

Ay  0

تبدیل نویز فاز به دامنه باید پهنوای بانود فیلتور فرکوانس میوانی
( )IFبهاندازه کافی بزرگ باشد.

Ax  A y

قطبش یک سیگنال الکترومغناطیسی ،حرکت بوردار میودان
الکتریکی در یک نقطه از فضا را بیان میکند که از آن نقطه مووج
انتشار مییابد .با انتشار نور در راستای محور  ،zدامنههای میودان

یا }   {0, 
خطی با زاویه
آفست  11±درجه

در راستای محور افقی و محور عمودی  ،با اسوتفاده از معوادالت
پارامتری زیر توصیف میشوند [:]91

()9

Ex  Ax e j (t kzˆ )  x

()2

قطبش دایروی
 Ax  A yو

2

 

دایروی راستگرد

 Ax  A yو

 Ax  A yو

 
2
دایروی چپگرد

  0,  ,  / 2

برای توصیف حاالت قطبش از بردار  Stokesکوه بوه نووعی
بیووانگر

شوودت هسووتند ،اسووتفاده م ویشووود .پارامترهووای Stokes

بهصورت زیر تعریف میشوند [:]91

Ey  Ay e j (t kzˆ  )  y

()1

S0  ( Ax2  Ay2 ) / 2

کووه در رواب و فووو  Eمیوودان الکتریکووی A ،دامنووه میوودان

()1

S1  ( Ax2  Ay2 ) / 2

()1

S2  Ax Ay cos 

()7

S3  Ax Ay sin 

الکتریکی رونده در راستای  zاست .برای توصیف قطوبش میودان
الکتریکی با استفاده از یک معادله ،طب رواب ( )9و ( )2داریم:

()9

قطبش بیضوی

2
Ex2 E y 2 Ex E y
 2
cos   sin 2 
2
Ax Ay
Ax Ay

پوش بردار میدان الکتریکی طب جدول  2میتوانود بوه سوه
صورت قطبش خطی ،دایروی و بیضوی بیان شود .در شکل  9نیز
انواع مختلفی از قطبش رسم شده است.

میوودان الکتریکووی رونووده در ر یووم آشووفته بووه دو مؤلفووه بووا
محورهای قطبش افقی و عمودی در صفحه تابش تقسیم میشود.
در خروجی ناحیه آشفتگی ،مؤلفههای میدان الکتریکی با توجه به

که  S0نشاندهنده شودت نووری و  S1نشواندهنوده اخوتلف
شدت بین مؤلفه های قطبیده شده افقوی و عموودی اسوت .بورای
 ، S1  0میدان الکتریکی به طوور افقوی (در جهوت  ) xو بورای
 ، S1  0میدان الکتریکی بهطور عمودی (در جهت  ) yقطبیوده
میشود S 2 .مثبت ،قطوبش خطوی  45و  S 2منفوی قطوبش
خطووی  45را نشووان موویدهوود S3 .مثبووت ،قطووبش دایووروی
راستگرد ( )RHCو  S3منفی قطبش دایروی چپگرد ( )LHCرا
نشان میدهد.
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شكل(  :)2کره پوانکاره [.]99

در میدان الکتریکی با توان ثابت ،پارامترهای  Stokesبهعنوان
مختصات دکارتی یک نقطه )  P(S1 , S2 , S3بر روی یک کوره بوا
شعاع  S0که کره پوانکاره نامیده میشود ،در نظر گرفته میشوود
[ .]99نقطه  Pروی کره ،بهطور کامل توس دو مختصات زاویهای
} { ,با شعاع ثابوت شناسوایی مویشوود .بورای درب بهتور در
شکل ( )2کره پوانکاره ترسیم شده است .نحووه نگاشوت بوه کوره
پوانکاره و آشکارسازی سیگنالها بدین صورت است کوه ابتودا در
فرایند کدگذاری ،سطح کره به  nناحیه مجوزا تقسویم مویشوود.
سپس به هر ناحیه یک بردار نماینده طبو رابطوه ( )9تخصویص
داده شده و با انتخار تابع کدگذاری مناسب ،ورودی به مجموعوه
بردارهای مرجع نگاشت داده میشود [.]91
()9

E : 1, 2,..., n  S1 , S2 ,..., Sn
ر) منظومه هشتتایی مکعبی

فرایند کدگشایی نیز به صورت زیر انجام میگیرد:
()1

الف) منظومه چهارتایی هرمی





i  max S  S J
J

D:S i

که در ساده تورین حالوت بورای مدوالسویون  PolSKبواینری
()
داریم)} :
({ } {  .این مدل را میتوان بوه
منظومه دلخواه  Nتایی نیوز تعمویم داد .در شوکل ( ،)9منظوموه
نگاشتهای مختلف  1تایی و  9توایی بور روی کوره پوانکواره بوه
عنوان مثال ترسیم شده است [.]91
 -3مدوالسيون چند سطحی PolSK
توزیع آمواری توابش دریوافتی و شوناخت رفتوار آن در آشوفتگی
اتمسفر ،برای پیشبینی قابلیت اطمینان سامانههای نووری ،حوائز
اهمیت است .مدلسازی ریاضی کانالها با نوسانات تابشوی اغلوب
به صورت لُگ-نرمال و مدل گاما-گاما است که به ترتیب متناظر
با ر یمهای ضعیف و ضعیف به قوی هستند.

ج) هشتتایی هرمی
شكل ( :)3نمایش منظومه نگاشتهای مختلف  1تایی و  9تایی بر
روی کره پوانکاره [.]91
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ازآنجاییکه مدل گاما-گاما همه ر یمهای آشفتگی اتمسفر را
پوشش میدهد ،برای ارزیابی عملکرد پیوند  FSOمورد بحث قورار
میگیرد .تابع توزیع چگالی احتمال بورای کانوالهوایی بوا توزیوع
گاما-گاما بهصورت زیر است [:]92
()91

2( )(   )/2  2  1
Pr
) K   (2  Pr
) ( )( 

p( Pr ) 

که در آن K n () ،نشاندهنده تابع بسل اصلحشده نوع دوم
با مرتبه  nاست و ) (تابع گاما را نشان میدهد .با فرض اینکه
در گیرنده ،پرتوی نوری یک موج تخت است؛ دو پارامتر  و 
از طری مودلهوایی بورای سوسووزنی مقیواس بوزرگ و مقیواس
کوچووک مطوواب روابوو زیوور بووه شوورای اتمسووفری مربووون
میشوند [:]92
1

()99
1

()92

 
0.49 l2
 1
12/5 7/6 
 (1  1.11 l )  





  exp 




 
0.51 l2
  exp 
 1
12/5 5/6 
 (1  0.69 l )  


که   l2بیانگر واریانس  Rytovاست .بهطور معموول آشوفتگی
قووی بوا پارامترهوای  ،   4.2,   1.4آشوفتگی متوسو بوا
   4,   1.9و آشفتگی ضعیف بوا   11.6,   10.1
مشخص میشوند.
ازآنجا که پیوند  FSOتحت بررسی به صوورت دیود مسوتقیم
است ،با توجه به انتشار چندمسیری ،تداخل بین سمبلی ( )ISIدر
نظر گرفته نمیشود .نویز مجموعه نیوز (توابش پوسزمینوه ،نوویز
حرارتی و نویز ضوربهای) بوهعنووان فرآینود  AWGNمودلسوازی
میشود.

قالووبهووای مختلفووی بوورای مدوالسوویون چنوود سووطحی در
سامانه های انتقال نوری طراحی شده است .طرح های مدوالسویون
چنوود سووطحی بووا اسووتفاده از دسووتگاههووای الکترونیکووی و
اپتوالکترونیکی ،نرخ داده باالتری نسبت به مدوالسیونهای باینری
ارائه میدهند [ .]99مدوالسیون های دیجیتال چند سطحی مانند
 PSKو مدوالسیون دامنه چهارگانه ،بهطوور معموول در مخوابرات
نوری برای کدگذاری بیت های مختلف موجود در سمبل اسوتفاده
میشوند .مدوالسیون  PolSKمویتوانود بوا  ASKو  PSKترکیوب
شود و بدون نیاز به کنترل پویای قطبش در گیرنده ،با بهکارگیری
روشهای شناسایی چند سطحی الکتریکی ،دمدوله شوند [.]92
بهطور کلی در مدوالسیون چند سطحی قطبش ،بیم لیزر در
زاویه   / 4نسبت به محور اصلی فرستنده ،بهصورت خطی قطبی
شده است .بیمی که بهصورت خطی قطبی شده است به سمت
شکاف دهنده قطبش بیم ( )PBSمیرود .در این حالت ،حاالت
قطبش افقی (قطبش  ) xو عمودی (قطبش  ) yدارای دامنه
یکسان و اختلففاز صفر میشوند .هردو مؤلفه قطبی شده
متعامد ،قبل از وارد شدن به ترکیبکننده قطبش بیم بهطور
همزمان ،به روش دامنه و فاز مدولهشدهاند [ .]99میدان نوری
منتشرشده از رابطه زیر به دست میآید [:]92

()99

) i x ( t

x
Pt i (t  (t )) 
ax (t )e

e


)  i y ( t
2
 y

 ia y (t )e


Es (t ) 

 -1-3سااااتار سرسااتنده و يرنااده مبتناای باار
مدوالسيون قطبش
در ادامه ساختار فرستنده و گیرنده مبتنی بر مدوالسیون قطوبش
در شکل ( )1آورده شده است.

الف) ساختار کلی فرستنده

ر) ساختار کلی گیرنده
شكل ( :)4ساختار کلی فرستنده (الف) و گیرنده (ر) مخابرات نوری بر اساس مدوالسیون قطبش [.]92
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در سمت فرستنده بورای مدولوه کوردن مووج بوا دو قطوبش
متفاوت از ترکیب مدوالتورهای دامنه و فواز اسوتفاده مویگوردد.
خروجی سویگنال پوس از اعموال مدوالسویون و پوس از عبوور از
ترکیبکننده پرتو (رابطه  )99بور روی کانوال فضوای آزاد ارسوال
می شود .با ارسال سیگنال بر روی کانال ،سویگنال ارسوالی تحوت
تثثیر آشفتگی های جوی قرار میگیرد .در سمت گیرنده ،لنزهوای
موجود در گیرنده نور تابشی را دریافت میکنند.

()91

) i x ( t

x
Pr i (t r (t )) 
ax (t )e

e


) i y ( t
2
 y

 ia y (t )e


Er (t ) 

که  Prو   rبه ترتیب توان نوری دریافتی و نویز فواز لیوزر
در اثر انتشار در محی آشفته اتمسفر هستند .میودان الکتریکوی
)  E r (tبا استفاده از  PBSبوه دو مؤلفوه  xو  yتقسویم شوده و
سپس با میدانهای نوری ارسال می شود .بوا ارسوال سویگنال بور
روی کانال ،سیگنال ارسالی تحت تثثیر آشفتگی های جووی قورار
میگیرد .در سمت گیرنده ،لنزهای موجود در گیرنده نوور تابشوی
را دریافت می کنند .اسیلتور محلی در محورهای  xو  yترکیوب
میشوند؛ بنابراین ،میدانهای نوری )  E x (tو )  E y (tحاصل
شده از رواب زیر بهدست میآیند [:]92

()91

 Pr

ax (t )ei (t r (t )   x (t )) 

 2

Ex (t )  
ˆ  x
)) Plo i (lot lo (t



e



2


()91


 Pr
i (t r ( t )   y ( t )  ) 
2
a y (t )e


 2

E y (t )  
ˆ  y
)) Plo i (lot lo (t



e


 2


پس از عبور میدانهای فو از دو آشکارساز نوری یکسان و
فیلتر میانگذر الکتریکی ،عبارات ثابت فیلتر شده و نویز
جمعشونده محدود میگردد .فرض میشود که فیلترهای
میانگذر الکتریکی ایدهآل هستند به طوریکه تنها سیگنالهای
فرکانس میانی را بدون هیچ اعوجاجی عبور میدهند .جریانهای
الکتریکی بر روی کانالهای  xو  yپس از عبور از فیلتر میانگذر
الکتریکی بهصورت زیر حاصل میشوند [:]92

()97

()99

)) cx (t )   Pr Plo / 2ax cos(  x (t

کووووه در آن)،

(

اسووووت IF    lo .و

 IF  r  loبه ترتیب فرکانس مرکزی و نویز فواز هسوتند.
از طرفی با توجه به اینکه تمامی تجهیزات ایدهآل فرض میشوند،
نویز فاز ناشی از اسیلتور محلی قابل صرفنظر کردن است.
با ضرر سیگنالهای الکتریکی )  c x (tو )  c y (tدر سیگنال

حامل محلی که توس مدار حلقه فاز قفلشوده تولیود شوده انود،
خروجی ترکیبکننده ها با عبور از فیلتر وفقی یکسان (بوهمنظوور
رد کردن مؤلفههای فرکانس بواال) بوهصوورت )  V xj (tو ) V yj (t
بیان میشود [:]92

()91

()21

)) Vxj (t )   Pr Plo / 2ax cos(  x (t
)  cos   (t )  nx (t
)) Vyj (t )   Pr Plo / 2a y cos(  y (t
)  cos   (t )  ny (t

که )    IF (t )  PLL (tخطای ردیابی فاز است.
)  V xj (tو )  V yj (tاز یک نمونهبردار با زمان نمونهبرداری t  T

عبور میکند که  Tدوره تناور سمبل است .خروجی نمونهبردار
طب رواب زیر حاصل میشود [:]92

()29

) Vxj (t )   Pr Plo / 2ax cos   (t )  nx (t

()22

) Vyj (t )   Pr Plo / 2a y sin   (t )  ny (t

 -2-3احتمال اطا
برای سیگنال هایی با احتمال یکسوان ،قوانون تصومیمگیوری کوه
معیارهای همبستگی را بیشینه مویکنود ،بورای تعیوین متوسو
احتمال خطا بکار میرود .بهعبارتدیگور ،تصومیمگیوری بایود بوا
مقایسه  V jبا سطوح آستانه مختلف و انتخار سطح دامنه مناسب
انجام گیرد .فرض می شود که تمام سطوح دامنه احتمال پیشوین
یکسانی دارند؛ بنابراین یک خطا زموانی شناسوایی مویشوود کوه
سمبل نویزی از نصف فاصله بین سطوح دامنه مجاور تجاوز کند.
با فرض خطای ردیابی فاز  ،   0خروجوی دمدوالسویون از
رابطه زیر بهدست میآید:

) Vxj (t )   Pr Plo / 2ax  nx (t

)  cos(IF t   IF (t ))  nx (t

()29

)) c y (t )   Pr Plo / 2a y cos(  y (t

است .متوس توان در هر بیت نیوز از
(
که در آن) ،
رابطه زیر به دست میآید [:]99

)  sin(IF t   IF (t ))  ny (t
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 1

()21

  2k  2

M /2

k

k 1

d 22 Pr Plo
2k  2 k

Pav 

d 22 Pr Plo 2 k
=
 2  1
6k

یک خطا زمانی آشکار میشود کوه  n xاز نصوف فاصوله بوین
سطوح دامنه مجاور تجاوز کند؛ بنابراین ،احتموال خطوای نمونوه
بهصورت زیر حاصل میشود [:]92





()21

d 22 Pr Plo
2

چند منظومه با مدوالسیون قطبش مورد بررسی قورار مویگیورد.
برای مقایسه بهتر هر منظومه ،بوا شوبیهسوازی سوامانه بوه روش
مونت-کارلو در نرم افزار متلب ،احتموال خطوای بیوت در حالوت
کانال  AWGNو کانال محوشدگی با توزیع گاما-گاما که یکوی از
متداولترین توزیعهای کانال نوری است ،آورده شده است.
نحوه انجام شبیهسازی منظومه های مختلف و احتمال خطای

 2k  1  
Pec   k  P  nx 
 2  

 d 2 2 P P
2k  1
r lo
erfc 
k 2
2

2
4

n


=



3kPav
2k  1
erfc 

k 2
2
2k
2
 2 n (2  1) 

=


2k  1
3k 
erfc 

k 2
2k
2
 (2  1) 








به احتمال خطای بیت برای آشفتگیهای مختلوف در اتمسوفر در

به صورت سلسله مراتبی زیر است:


تولید بیتهای تصادفی



تولید میدانهای نوری و نگاشت آنها به کره پوانکاره



نگاشت بیتها بر روی کره با منظومههای مختلف



عبووور اطلعووات از کانووال بووا وجووود آشووفتگی و عوودم
آشفتگی در اتمسفر



دریافت اطلعات و تصمیمگیری بوا معیوار بویشتورین
شباهت

که    Pav / 2 n2متوس  SNRالکتریکی در هر بیوت در
خروجی دمدوالتور است.



محاسبه احتمال خطا

با توجه به عدم وابستگی شدید مدوالسیون قطوبش بوه نوویز

در حالتی که خطوای ردیوابی فواز    0اسوت ،فورض

فوواز ،در ادامووه نتووایجی بوورای احتمووال خطووای بیووت سووامانه در

میشود که حلقه قفلشده فواز مویتوانود تغییورات فواز ناشوی از

منظومه های مختلوف آورده شوده اسوت .بودین منظوور در ابتودا

آشفتگی های اتمسفر را ردیابی کند و خطای فاز تولیدشده تنها به

نگاشووتهووای مختلووف بوور روی کووره پوانکوواره ترسوویم موویشووود.

دلیل حلقه فاز قفل شده است .با توجه بوه فورض خطوای ردیوابی

نگاشت هایی که در ایون قسومت موورد بررسوی قورار مویگیرنود

ثابت حلقه قفلشده فواز در دوره  ،Tاحتموال خطوای سومبل را

عبارتاند از منظومه  1تایی (شکل ( -1الف)) ،منظومه  9تایی

موویتوووان از رابطووه زیوور بووهدسووت آورد [ l  1/  2 ( :]92
نشاندهنده  SNRحلقه قفلشده فاز است)

()21

 3k

2k  1
erfc 
cos 2 ( ) 
2k
2 k 3
2

1



مکعبی (شکل (-1ر)) ،منظومه  9توایی هرموی (شوکل (-1ج))،
منظومه  91تایی مکعبی (شکل (-1د)) و منظومه  91تایی هرمی

2 



Pe ( Pr ) 

( )1تا ( )1بر روی کره پوانکاره نگاشت میشوند.

0 0

) e l cos( 

p ( Pr )dPr d 
) 2 I 0 ( l

 -4شبيهسازی
در این بخش ،ابتدا نتایج مربون بوه احتموال خطوای بیوت بورای
آشفتگی های مختلف در اتمسفر برای مدوالسیونهای رایج

(شکل (-1ه)) .هر یک از منظومههای ذکر شده بر اسواس روابو

OOK

و  BPSKآورده شده و با مدوالسیون قطوبش بواینری ()BPolSK
مقایسه ای صورت گرفته است .بدین منظور بوا اسوتفاده از روابو
مربون به دو مدوالسیون  OOKو  BPSKدر مرجوع [ ]9و رابطوه
( )21مقاله ،احتمال خطای سه نوع مدوالسویون مختلوف در نورم
افزار  MATLABشبیهسازی شده است .در ادامه آن ،نتایج مربون

در ادامه نتایج عملکرد سامانه بررسی میشود .بر اساس شکل
( )1که بوه ترتیوب نشوان دهنوده احتموال خطوای بیوت در سوه
مدوالسووویون مختلوووف  BPSK ،OOKو  BPolSKدر شووورای
آشفتگی ضعیف و قوی اتمسفر است ،در حالت سامانههای باینری
 PolSKبرای احتمال خطای بیت مشخص ،حدود  9دسیبول (یوا
بیشتر) بهتر از سامانههای  OOKو  BPSKعمل میکنند .با توجه
به این دو شکل ،مدوالسیون  BPolSKهمواره بهتر از مدوالسیون
( OOKبا آستانه ثابت) عمل میکند.
در مقایسهای دیگر ،در روش  BPolSKبه مدار بازیابی حامول
در گیرنده نیازی نیست و هر دو سیگنال حامل و اطلعات آغشته
به نویز فاز میگردند؛
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الف) منظومه  1تایی هرمی

ر) منظومه  9تایی مکعبی

د) منظومه  91تایی مکعبی

ج) منظومه  9تایی هرمی

ه) منظومه  91تایی هرمی

شكل ( :)5نمایش منظومههای مختلف در مدوالسیون کلیدزنی قطبش بر روی کره پوانکاره.

الف) شرای آشفتگی ضعیف اتمسفر

ر) شرای آشفتگی قوی اتمسفر

شکل ( )1مقایسه نرخ خطای بیت در سه مدوالسیون مختلف  BPolSK ،OOKو  BPSKدر شرای آشفتگی الف) ضعیف اتمسفر و ر) شدید اتمسفر

اما در روش  BPSKبوه دلیول وجوود خطاهوای ردیوابی فواز
بازدهی توانی کاهش می یابد به طوری که به هنگام کوچک بودن

واریانس خطای فاز ( )    1/9کاهش بازدهی تووانی نادیوده
گرفته می شود و برای مقادیر باالتر واریانس نویز فاز ،سوطح BER
جابهجایی قابل توجهای در جهت تضعیف عملکرد سامانه دارد .بوا
دقت در نیز میتوان به این نتیجه پی برد کوه در صوورت ایودهآل
نبودن  PLLو وجود خطای فاز ،عملکرد سامانه میتواند به مراتب
کمتر از  BPolSKبه خصوص در SNRهای باال شود.

در شکل ( ،)7احتمال خطای بیت بور حسوب نسوبت انور ی
بیت ارسالی به نویز آن برای منظومه چهارتایی کوه بور روی کوره
پوانکاره مطاب شکل (-1الف) نگاشت میشوند ،ترسیم شده است.
با مقایسوه دو حالوت کانوال بودون محوشودگی و محوشودگی در
شرای تلطمات ضعیف جوی ،برای احتمال خطای بیت مشخص
 ،بیت های ارسالی حدود  1دسیبل به انر ی بیشتری بورای
ارسال نیاز دارند.
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شكل ( :)7احتمال خطای بیت برحسب نسبت انر ی بیت به نویز

شكل ( :)1احتمال خطای بیت برحسب نسبت انر ی بیت به نویز

دریافتی در حالت منظومه  1تایی.

دریافتی در حالت منظومه  91تایی.

در شکل ( ،)9احتمال خطای بیت بور حسوب نسوبت انور ی
بیت ارسالی به نویز آن برای منظومه هشتتایی که بور روی کوره
پوانکاره مطاب شکل ( -1ر) و شکل ( -1ج) نگاشت می شووند،
ترسیم شده است .مشاهده میشود که منظومه هشتتایی مکعبی
نسبت به منظومه هشت تایی قرار گرفته به صورت هرمی ،عملکرد
بهتری به لحاظ احتمال خطای بیت از خود نشان میدهد .به طور
 BER درکانووال گامووا-گامووا ،چیوودمان
مشوخص بوورای
مکعبی  2دسی بل انر ی کمتری نسبت به چیودمان هرموی نیواز
دارد .همچنین در شوکل ( ، )1احتموال خطوای بیوت بور حسوب
نسبت انر ی بیت ارسالی به نویز آن برای منظومه شانزدهتایی که
بر روی کره پوانکاره مطاب شکل ( -1د) و شکل ( -1ه) نگاشت
می شوند ،ترسیم شده است .در این شکل به دلیول تقوارن نسوبی
نووواحی تصوومیمگیووری در حالووت هرمووی و افووزایش فاصووله بووین
سوومبلهووا ،منظومووه شووانزدهتووایی هرمووی نسووبت بووه منظومووه
شانزدهتایی مکعبی وضعیت نسبتاً بهتری در احتمال خطای بیوت
در کانوال
دارد .بهطور دقی تر با درنظور گورفتن BER 
 9 ،AWGNدسی بل انر ی کمتری برای منظومه هرمی نسبت به
مکعبی نیاز است.

بهطورکلی ،با دقت در شکلهای ( )7-1مشاهده می شود کوه
با افزایش تعداد سطوح قطبش یا بوهعبوارتی تعوداد سومبلهوای
نگاشت شده بهطور مجزا در کره پوانکاره ،احتمال خطای بیت در
سامانه افزایش پیدا میکند .علت افوزایش احتموال خطوای بیوت
سامانه با افزایش تعداد سطوح قطبش در کره پوانکاره ،کوچکتور
شدن نواحی تصمیم گیوری بورای هور سوطح قطبوی شوده اسوت
بهطوری که با کوچکتر شدن نواحی تصمیمگیری احتمال به خطا
رفتن بیت های ارسوالی در اثور نوویز و محوشودگی کانوال بیشوتر
میشود.

شكل ( :)8احتمال خطای بیت برحسب نسبت انر ی بیت به نویز
دریافتی در حالت منظومه  9تایی.

 -5نتيجه يری
تحقیقووات بسوویاری بوور روی انووواع مدوالسوویونهووای مختلووف در
مخابرات نوری فضای آزاد انجام گرفته است .نتایج حاصل از ایون
تحقیقات حاکی از آن است که نویز فاز در مدوالسیون جابهجایی
فاز ،تثثیر مسوتقیمی در کواهش عملکورد سوامانه دارد .بوه طوور
مشخص ،میزان مصرف انر ی مدوالسیون جابوه جوایی فواز بورای
احتمال خطای معین وابسته به نویز فاز و واریانس نویز فاز اسوت.
از این رو مدوالسیون قطبش ،مدوالسیون مقاومی در برابر نویز فاز
در شرای اتمسفری مختلف محسور میشود .همچنین مشواهده
شده است که مدوالسیون قطبش نسبت به مدوالسیون  OOKبوا
آستانه ثابت ،با افزایش میزان انر ی ،به احتمال خطاهوای بسویار
پایینی دست مییابد .در حالی که در مدوالسیون  OOKدر حالت
شرای کانال با آشوفتگی ضوعیف ،احتموال خطوا کمتور از
نمیشود.
از طرفی ،مدوالسیون قطبش در سوطوح مختلفوی هومچوون
باینری ،چهارتایی ،هشتتایی و ...قابل نمایش است .نگاشوتهوای
مختلف و متفاوت در این مقاله برای مدوالسیون قطوبش بور روی
کره پوانکاره بیان شده اسوت .بورای مثوال در کانوال گاموا-گاموا
مشاهده شد که با افزایش تعداد سطوح قطبش از حالت چهارتایی
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. ارسال نموود،بیشتری را با افزیش چهار برابری سمبلهای مجزا
،OOK همچنین با مقایسه نسبی روشهای مدوالسویون متوداول
 نسبت به مدوالسیون قطبش باینری میوزان عملکورد هورBPSK
.یک مشخص شد
با نمایش منظومههای مختلف برای مدوالسویون قطوبش در
 عملکرد احتمال خطای آنها در حالتهای مختلوف،کره پوانکاره
 موورد ارزیوابی، با هدف تعیین و استخراج حالت بهینه،قرارگیری
.قرار گرفت
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ABSTRACT
One of the communication platforms commonly used in C4I backing layers is the free space optical
communication platform. In this paper, the modulation of polarization is proposed to strengthen the free
space optical communication platform against atmospheric perturbations. In this method, instead of using
conventional modulation methods such as amplitude, phase or frequency modulations, the polarization
states are modulated on the optical beam. Conventional modulation methods are highly sensitive to
turbulence fluctuations. Polarization modulation is highly resistant to the phase noise of laser beams and it
maintains the polarization states on a long path in free space. Generally, binary polarization modulation,
works better than conventional modulations by about 2 dB or more. More specifically, in this paper,
different polarization modulation constellations in Poincaré are plotted and their probability of error is
evaluated in different positions. Finally, the optimal states of the constellation are extracted by simulations.
Keywords: Atmospheric Turbulence, Gamma-Gamma Distribution, Polarization Shift Keying, Free-Space
Optical Communication

* Corresponding Author Email: anaseri@ihu.ac.ir

