مجله کنترل

Downloaded from joc-isice.ir at 5:50 +0330 on Thursday February 25th 2021

[ DOI: 10.29252/joc.13.4.65 ]

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

65-75  صفحه،1398  زمستان،4  شماره،13 جلد

طراحی سیستم مقاوم ردیابی سیگنال حامل در شرایط دینامیک و نویز باال با
عصبی-تاکید بر ردیابی از طریق کنترلکننده فازی
2

 مهدی احسانيان،1محيالدين مرادی

moradi@email.kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گروه الكترونيک، الكترونيک- فارغالتحصيل دکتری مهندسي برق1
ehsanian@kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گروه الكترونيک، دانشكدة مهندسي برق، استاديار2
1398/03/26 :پذيرش

98/03/10 :ويرايش دوم

1397/09/25 :ويرايش اول

1397/06/20 :دريافت

 رديابي مقاوم در گيرندهها به صورت توانايي يک گيرنده در دنبال کردن فاز و فرکانس سيگنال حامل ورودی در شرايط غير:چکیده
 غلبه بر محو. ديناميک باالی گيرنده يا ديگر اثرات مخرب انتشار تعريف ميشود، محو سيگنال ورودی،معمول همچون تضعيف سيگنال
 عموماً منجر به ساختارهايي ميشود که با پهنای باند بسيار باريک فيلتر درون حلقه قفل فاز قابل پيادهسازی است ولي،سيگنال حامل ورودی
 چنين تناقضي نقطه بحراني و محدوديت اساسي سيستم.با ملزومات رديابي برای کاربران دارای ديناميک يا سرعت حرکت باال در تضاد است
 زيرا حذف نويز (يا بازيابي سيگنالهای با توان ضعيف) و رديابي سريع سيگنال حامل فرستنده بايد به،های رديابي مقاوم سيگنال حامل است
 مقدار مناسب برای پهنای باند، در عمل الزم است با توجه به ميزان نويز محيط و ميزان ديناميک ورودی.صورت متناسب با هم موازنه شوند
 در اين مقاله ابتدا روشهای رديابي مقاوم حامل بررسي و مرور مي شوند و از نظر کاربرد و ويژگي ها مورد بررسي.فيلتر حلقه انتخاب شود
عصبي نوع دوم پيشنهادی به دليل غلبه بر عدم- با مقايسه روشهای مختلف نشان خواهيم داد که کنترل کننده های فازی.قرار خواهند گرفت
. نتايج مطلوبي را برای اغلب کاربردها ارايه مي نمايد،قطعيت های موجود در سيگنال حامل دريافتي و شرايط محيطي

. حلقه قفل فاز،عصبي- کنترل کننده فازی، رديابي مقاوم سيگنال حامل:کلمات کلیدی

Design of robust carrier tracking systems in high dynamic and
high noise conditions, with emphasis on neuro-fuzzy controller
Mohieddin Moradi, Mehdi Ehsanian
Abstract: The robust carrier tracking is defined as the ability of a receiver to determine the phase and
frequency of the input carrier signal in unusual conditions such as signal loss, input signal fading, high receiver
dynamic, or other destructive effects of propagation. An implementation of tight tracking can be understood in
terms of adopting a very narrow loop bandwidth that contradict with the requirements for tracking high user
dynamics. Such a trade-off becomes the critical point and the main limitation of robust carrier tracking, since
both noise rejection (and equivalently, recovery of the lost signal power) and agile carrier tracking must be
appropriately balanced to avoid penalizing the performance criteria of the specific application under analysis. In
practice, bandwidth must be adaptive so that with respect to input noise and dynamic values, optimal bandwidth
could be chosen. In this article, first different carrier tracking systems is reviewed and their related features and
applications are studied and determined. Then, with comparing existing methods it is shown that, the proposed
intelligent type-2 neuro-fuzzy controllers in tracking system provide results that are more acceptable than others
because of overcoming the uncertainties in the received carrier signal and environmental conditions.
Keywords: Robust carrier signal tracking, Neuro-fuzzy controller, PLL
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 -1مقدمه
روشي که امروزه برای همزمان کردن سيگنالهای حامل توليد شده در
گيرنده و فرستنده استفاده ميشود حلقه قفل فاز يا  PLL1است که هدف
آن مقايسه فاز حامل ورودی با فاز حامل محلي و رساندن خطای فاز به
صفر است .از ديدگاه کنترل کالسيک سيستم  PLLيک سيستم کنترل
بازخورد غيرخطي است که در آن فيلتر حلقه نقش کنترل کننده و اسيالتور
نقش سيستم تحت کنترل را دارد .غير خطي بودن آن ناشي از تشخيص
دهنده فاز است .خوشبختانه رفتار  PLLدر حالت قفل شده مي تواند توسط
مدل خطي شده آن پيش بيني شود و بنابراين ،برخي از روش های تحليل
شديد سيگنال ،1از دست رفتن سيگنال ،2تغييرات ناگهاني در فاز سيگنال و
وجود ديناميک باالی حرکت در گيرندهها از جمله عواملي هستند که نياز
به طراحي سيستم رديابي مقاوم را تشديد مينمايد .در موضوع رديابي
حامل ،رديابي مقاوم ميتواند به صورت توانايي رديابي در شرايط سخت
تعريف گردد که عموماً منجر به ساختارهايي است که با پذيرش پهنای باند
بسيار باريک فيلتر يا بطور معادل با بزرگ بودن حافظه فيلتر حلقه قابل اجرا

عملكرد کلي سيستم فراهم گردد .در اين مقاله ،روش های اساسي برای
ايجاد سيستمهای مقاوم رديابي سيگنال حامل که ميتوانند بر چالشهای
موجود در سيستمهای سنتي غلبه نمايند بررسي ميشوند .اين روشها از
برخي بهينهسازیهای اساسي حلقههای رديابي شروع ميشوند و به استفاده
از فيلتر کالمن و روشهای ابتكاری و استفاده از سيستم های فازی نوين
ادامه پيدا ميکنند .برخي از روشهای رديابي حلقه باز نيز بررسي خواهند
شد که به صورت گسترده در گيرندههای برست مد 4مورد استفاده قرار
ميگيرند .اين روشها جايگزين و کانديدی برای رديابي مقاوم حامل در
شرايط کاری سخت هستند .در اين مقاله ،برای کنترل بهينه عملكرد حلقه
رديابي حامل ،سيستم کنترل فازی-عصبي نوع دوم ممداني پيشنهاد ميشود
و تمام ي روش های موجود از نظر نوع کاربری مورد ارزيابي قرار مي گيرند
تا بهترين روش برای هر نوع از کاربری مشخص گردد .اين روش ها را مي
توان به روش های کنترل کالسيک و کنترل غيرکالسيک تقسيم نمود و
آنها را بايكديگر مقايسه نمود.

ميباشند .اين روش منجر به رديابي ضعيف خواهد شد و با ملزومات رديابي

 -2معماری سیستمهای ردیابی حامل

برای کاربران دارای ديناميک باال در تضاد است؛ زيرا در شرايط ديناميک
باال الزم است پهنای باند حلقه وسيع باشد .چنين مصالحهای نقطه بحراني و
محدوديت اساسي سيستمهای رديابي مقاوم حامل است ،زيرا موضوع
حذف نويز (يا بصورت معادل بازيابي سيگنال با توان ضعيف) و رديابي
سريع حامل بايد به صورت متناسب با هم موازنه شوند تا از کاهش کارايي
سيستم جلوگيری گردد .در عمل سه چالش اساسي در سيستمهای رديابي
حامل وجود دارد که با آنها برخورد ميکنيم ] .[1-6اول ديناميک باال که
ناشي از وجود پديده دوپلر 3در وسايل متحرک است .مثالً گيرنده بر روی
موشک نصب است و سرعت نسبي ميان گيرنده و ايستگاه فرستنده زميني
و يا فضايي بسيار زياد است .دوم اغتشاشات تصادفي ايستا که برای نمونه
ميتوان به نويز حرارتي زياد اشاره نمود .سوم اغتشاشات غيرايستا ناشي از
فعاليت غير عادی خورشيد در گيرندههای ماهوارهای و يا از دست رفتن

عموماً همزمان سازی اسيالتور محلي گيرنده با اسيالتور فرستنده در
دو مرحله انجام ميشود :در ابتدا تخميني از پارامترهای همزمانسازی
حاصل مي شود (مرحله اکتساب) سپس ،دقت اين تخمين بهبود داده مي-
شود تا نويز حذف و هرگونه تغيير زماني ممكن رديابي شود (مرحله
رديابي) .با فرض آنكه در مرحله اکتساب تاخير زماني و خطاهای تخمين
جبران شده باشند ،برای رديابي حامل در لحظه 𝑘 ،سيگنال باند پايه دريافتي
را ميتوان با مدل رياضي زمان گسسته زير بيان نمود.
()1

)𝑘(𝜂 +

)𝑘(𝜃𝑗

𝑒)𝑘(𝑎 = )𝑘(𝑦

)𝑘(𝑎 پوش سيگنال دريافت شده است که به وسيله تضعيف و
پديده محو سيگنال متغير با زمان تغيير ميکند 𝜃(𝑘) ،فاز متغير با زمان
سيگنال حامل در حال رديابي و )𝑘(𝜂 اثرات نويز حرارتي و اغتشاشاتي
است که بر سيگنال دريافتي اثر ميکنند .بر اساس مدل رياضي فوق،

سيگنال اشاره نمود.
متاسفانه عملكرد عوامل فوق به گونهای است که سيستم رديابي برای
کاهش يكي بايد افزايش ديگری را تحمل کند .بطور مثال ،کم بودن پهنای
باند فيلتر حلقه موجود در  PLLسبب ميشود تا فاز ورودی بادقت رديابي

موضوع مورد بحث در رديابي ،تغييرات )𝑘(𝜃 است تا اسيالتور محلي با
سيگنال ورودی همزمان شود .معماری  PLLسنتي همراه با بلوکهای
سازنده آن در شكل  1نمايش داده شده است .در يک  PLLسنتي برای

شود و تا حد ممكن نويز نيز حذف شود .زياد بودن پهنای باند فيلتر حلقه

رديابي تغييرات زماني فاز حامل )𝑘(𝜃 از سه بخش اصلي استفاده ميشود.

سبب ميشود تا تغييرات سريع فاز ورودیهای دارای ديناميک باال رديابي

آشكارساز فاز که متشكل از يک مدار همبستهساز ، 5يک مدار انباشت و

شود ولي نويز ورودی به سيستم افزايش خواهد يافت .در عمل الزم است

تخليه( 6جهت جمع زدن ورودی ها با يكديگر و صفر کردن حاصل جمع)

پهنای باند متغير باشد تا با توجه به ميزان نويز محيط و ميزان ديناميک
ورودی ،مقداری مناسب برای پهنای باند فيلتر حلقه تنظيم شود .لذا الزم
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کالسيک سيستم کنترل مي توانند برای تجزيه و تحليل استفاده شوند .محو

پيشرفته تر همچون کنترل کننده های فازی استفاده شود تا امكان بهبود
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سيگنال ورودی و سيگنال کپي ساخته شده در گيرنده را مشخص ميکند.

به صورت زير خواهد بود که در آنها )𝑇𝑘(𝜃 فاز حامل سيگنال دريافتي
و )𝑇𝑘(̂𝜃 فاز سيگنال کپي محلي A ،دامنه مولفههای انباشت شده  Iو ،Q
و  Tزمان پيشگويي انباشت يا زمان بروزرساني حلقه است.

شكل  :1مروری بر معماری  PLLسنتي همراه با بلوکهای سازنده آن ][7

در واقع خروجي آشكارساز فاز مبين مقدار خطای فاز حامل است که

] [ DOI: 10.29252/joc.13.4.65

و يک تشخيص دهنده اختالف 1فاز است که اختالف فاز ميان

ميشود .خروجي انبارههای کانال  Iو ( Qيا همان مدارهای انباشت و تخليه)

بايد جبران گردد .وظيفه مدارهای همبستهساز و انباشت و تخليه ،محاسبه
تشخيص دهنده اختالف ،ايجاد سيگنال خروجي متناسب با ميزان خطايي
شكل  :2بلوک دياگرام حلقه رديابي حامل ][7

است که توسط سيگنال محلي ايجاد ميشود .يک فيلتر حلقه ،که فيلتری
پايينگذر بسيار باريک است ،تغييراتي را که بر اثر نويز حرارتي در
خروجي آشكارساز فاز ايجاد ميگردد هموار ميسازد .در حقيقت سيگنال

()3

خطای خروجي تشخيص دهنده اختالف توسط فيلتر هموار و نتيجه به

()4

نوسانساز فرستاده ميشود تا سيگنال کپي بروزرساني شدهای توليدگردد

()5

و حلقه بسته شود .در مدل آنالوگ ،اسيالتور کنترل شونده با ولتاژ
( )VCO2و در مدل ديجيتال از يک اسيالتور کنترل شونده عددی
( )NCO3استفاده ميشود .در حالت زمان گسسته ،نمونه سيگنال دريافتي
کد شده توسط يک فرستنده را ميتوان به صورت زير مدل نمود:
𝑟(𝑖𝑇𝑠 ) = √2𝑃𝐷 [𝑖𝑇𝑠 − 𝜏] 𝑐𝑜𝑠[𝜔𝑏 𝑖𝑇𝑠 + 𝜃(𝑖𝑇𝑠 )] +
𝑖𝑛
()2
در اين رابطه 𝑃 توان متوسط سيگنال دريافتي 𝐷[. ] ،رشته ديتای
باينری 𝑇𝑠 ،پريود نمونه برداری 𝜏 ،تاخير زماني انتقال کد نسبت به ساعت
سيستم فرستنده 𝜔𝑏 ،فرکانس زاويهای حامل در باند پايه 𝜃(𝑖𝑇𝑠 ) ،فاز
حامل نامعيني است که با تخمين حاصل شده است ،و 𝑖𝑛 نويز دريافتي
است که بصورت نويز گوسي سفيد افزايشي با واريانس  𝜎𝑛2مدل مي شود.
شكل  2حلقه رديابي حامل در يک گيرنده را نشان ميدهد .سيگنالهای
ديجيتال با فرکانس مياني ( ،)Digital IFآماده پردازش توسط ترکيبي از
همبستهسازهای باند پايه و پردازندههای ديجيتال سيگنال هستند .برای ديكد
کردن اطالعات ،در ابتدا از يک روش اکتساب به منظور آشكارسازی
وجود سيگنالها استفاده شود .برای انجام فرايند اکتساب ،گيرنده بصورت
همزمان محدودههای عدم قطعيت فاز کد و شيفت فرکانسي داپلر حامل را
جاروب مي کند تا بتواند سيگنالهای دريافتي و محلي را با هم تطبيق دهد.
پس از موفقيت در فرايند جستجو ،نسخه کپي کد و فرکانس فرستنده عيناً
در گيرنده ايجاد خواهدشد و حلقههای رديابي کد و حامل برای همزمان-
سازی دو بعدی فازها (حامل و کد نويز شبه تصادفي) مورد استفاده قرار
ميگيرند .رشته دريافتي ) 𝑠𝑇𝑖(𝑟 در همبستهسازهای کانال  Iو  Qضرب

Discriminator
VCO: Voltage Controlled Oscillator
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2

𝑘𝑐𝑜𝑠[𝜃(𝑘𝑇) − 𝜃̂(𝑘𝑇)] + 𝑛𝐼,
𝑘𝑠𝑖𝑛[𝜃(𝑘𝑇) − 𝜃̂ (𝑘𝑇)] + 𝑛𝑄,
) ̂𝜏 ) 𝑅(𝜏 −

𝑇𝜔∆
2

𝐴

√2
𝐴

√2

= )𝑇𝐾(𝐼

= )𝑇𝐾(𝑄

( 𝑐𝑛𝑖𝑠)𝑇𝑘(𝐷𝑀𝑃√𝐴 = 2

در اين روابط 𝑇 ∆𝜔 = (𝜃𝑘 − 𝜃𝑘−1 )/است و

𝑇
𝑠𝑇

= 𝑀 برابر

تعداد نمونههايي است که برای بروزرساني حلقه با يكديگر جمع ميشوند.
سيگنالهای خطای رديابي شامل خطای فاز ،خطای فرکانس و خطای شيب
فرکانس بصورت متناوب از روی تخمينگر خطای فاز محاسبه و تشخيص
داده ميشوند .پس از آنكه خطای رديابي کاهش يافت آنگاه محدوديت
پهنای باند کم برداشته خواهد شد .خطای فاز ميتواند به صورت زير
محاسبه شود.
] = 𝑓[𝜃(𝑘𝑇) − 𝜃̂(𝑘𝑇)] +

)𝑇𝑘(𝑄
)𝑇𝑘(𝐼

[ 𝜃𝑒 (𝑘𝑇) = 𝑡𝑎𝑛−1
𝑘𝑛𝜃,

()6

مولفههای نويز ورودی با 𝑘 𝑛𝐼,و 𝑘 𝑛𝑄,نشان داده شدهاند .در اين
رابطه ]𝜋 θ𝑒 (𝑘𝑇) ∈ [−𝜋, +خطای فاز حامل با اغتشاش نويز ورودی
𝑘 𝑛𝜃,است .اگر سيگنال دريافتي ورودی فاقد نويز باشد آنگاه
)𝑇𝑘(̂𝜃  θ𝑒 (𝑘𝑇) = 𝜃(𝑘𝑇) −خطای رديابي فاز در پيمانه
]𝜋 [−𝜋, +است .شايان ذکر است فاز حامل يا )𝑇𝑘(𝜃 عموماً شامل
آفست فاز ،آفست فرکانس ،آفست شيب فرکانس ،جيتر فاز سينوسي و
جيتر فاز (سينوسي) ميرا است .لذا ،به دليل تنوعي که در مولفههای فاز
وجود دارد ،الزم است گيرنده ها بگونه ای طراحي شوند تا حلقه رديابي
حامل آنها پاسخ حالت گذرا و دايمي مطلوبي را داشته باشند.

 -3لغزش سیکل و عوامل ایجاد آن در سیستم-
های ردیابی حامل

NCO: Numerically Controlled Oscillator
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صحيح) تشخيص داده نشود آنگاه ممكن است همزمانسازی با شكست

ثابت ناميده ميشوند .چون پهنای باند حلقه ثابت است فرض بر ساکن بودن

مواجه شود .به اين پديده لغزش سيكل ميگوييم که به معني پرش فاز حامل

گيرنده است و برای کاربردهای رديابي مقاوم قابل استفاده نمي باشند ]7-

به اندازه مضرب صحيحي از طول موج است .در گيرنده ها دو عامل اصلي

.[9

تغيير آني فرکانس و شيب فرکانس 𝜔𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 ،و 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑𝛼 ،در لغزش
سيكل نقش دارند .هنگامي که فرکانس ورودی به صورت آني تغيير مي-

 2-4روشهای رديابي حامل با استفاده از فيلتر حلقه با پهنای باند

کند ممكن است  PLLديجيتال قب ل از خروج از محدوده قفل ماندن خود

متغير

از قفل خارج شود .اين موضوع يک محدوديت ديناميكي در عملكرد PLL
است .مقدار پله فرکانسي حلقه به صورت زير تعريف ميشود که صورت
)

()7

𝑑𝑎𝑟
𝑠

( |

)𝑇)𝜃(𝑘𝑇)−𝜃((𝑘−1
𝑇

| = 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑𝜔

برای تعيين بدون ابهام خطای فاز ،بايد اختالف فاز دو مقدار متوالي
کمتر از 𝜋 ±باشد .چنانچه مشتق فرکانس ثابت باشدآنگاه فرکانس را
سيگنال شيب ميناميم .فرض ميکنيم کاربر دارای شتاب 𝑟𝑎 متر بر
مجذور ثانيه باشد و نرخ نظير تغيير فرکانس دوپلر را بتوان به صورت زير
بيان نمود:
]

()8

𝑑𝑎𝑟
𝑠2

[

𝑟𝑎

𝑐𝜔 ) ( = 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑𝛼
𝑐

در رابطه فوق  cسرعت نور و 𝑐𝜔 فرکانس زاويهای حامل فرستنده
است .لذا الزم است قبل از طراحي يک سيستم رديابي محدوديت های
فوق مد نظر قرارگيرند .برای ايجاد تخمين دقيق از اطالعات فاز ،بايد پهنای
باند نويز باريک باشد .با کاهش پهنای باند نويز ،مشكل جدی لغزش سيكل
اتفاق خواهد افتاد و در شرايط ديناميک باال ،سيستم رديابي عملكرد
مطلوبي نخواهد داشت ؛ زيرا قابليتهای حذف نويز يا رديابي چابک روی

کم بودن پهنای باند فيلتر حلقه سبب ميشود فاز ورودی بادقت
رديابي شود و نويز نيز تا حدودی حذف شود .زياد بودن پهنای باند فيلتر
حلقه سبب ميشود تا تغييرات سريع فاز برای ورودیهای دارای ديناميک
باال قابل رديابي باشد .عموماً ،چهار روش عمده افزايش مقاومت سيستم
رديابي حامل با استفاده از پهنای باند متغير وجود دارد.
 1-2-4حلقه قفل شونده فاز با قابلیت تغییر سریع پهنای
باند
در اين روش ،همانگونه که در شكل  3نمايش داده شده است با
توجه به شرايط کار واقعي سيستم ،با استفاده از يک آلگوريتم ،پهنای باند
فيلتر تغيير ميکند .در اين روش ،خطاهای فاز خروجي تشخيص دهنده فاز،
با مقدار از پيش تعيين شدهای مقايسه ميشوند .بر اساس اين مقايسه و
تخمين توان دريافتي واقعي و نيز استفاده از مدلي دقيق جهت محاسبه اثر
نويز حرارتي و نويز فاز و محاسبه ميزان ديناميک ورودی ،بهترين مقدار
پهنای باند محاسبه و اعمال ميگردد .اشكال اين روش بار محاسباتي زياد
آن است []10،11

يكديگر اثر متقابل دارند .لذا در طراحي حلقه رديابي حامل ،موازنه ميان
شرايط متناقض هميشه موضوع مهمي است که مستلزم انتخاب پهنای باند
نويز است .به همين دليل روشهای رديابي مقاوم سيگنال حامل مطرح
شدهاند که در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

 -4بررسی انواع سیستمهای مقاوم ردیابی حامل
متکی بر سیستم های کنترل کالسیک و فازی
روشهای مختلف ايجاد سيستم مقاوم رديابي حامل از سادهترين آنها
تا پيچيدهترين آنها به  6گروه قابل تقسيم ميشوند که هر يک از آنها در
بخش های  1-4الي  6-4به اختصار شرح داده خواهند شد.

شكل  :3حلقه قفل شونده فاز با قابليت تغيير سريع پهنای باند ][10

 2-2-4حلقه قفل شونده فاز با پهنای باند از پیش محاسبه
شده
يكي از اشكاالت روش قبل ،ضرورت تخمين و محاسبه مداوم برخي

 1-4روشهای رديابي حامل با استفاده از فيلتر حلقه با

از پارامترهای سيگنال ورودی است .برای اجتناب از اين مشكل ،روشي با

پهنای باند ثابت

پيچيدگي کمتر مطابق با شكل  4پيشنهاد شد که تقريباً دارای کارايي
يكساني با روش قبل است .در اين روش اطالع از مقدار تقريبي حامل به

در مقايسه با روشهای سنتي ،اين روش فقط يک گام اضافهتر دارد و

نويز کافي است و نيازی به محاسبه ديناميک کاربر نيست .در ابتدا ،مقدار

حداقل تغييرات را در بلوک دياگرام حلقه ايجاد ميکند .اين روشها

تقريبي نسبت حامل ورودی به نويز محاسبه و بجای استفاده از يک

بگونهای عمل ميکنند که در آنها پهنای باند فيلتر حلقه ثابت است .از آنجا
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شده در جدول ،پهنای باندهای مشخصي هستند که در هر زمان خاص بسته

رديابي مقاوم حامل

به مقدار  C/N0و برخي از ديناميکهای از پيش تعريف شده کاربر،
ال محاسبه شدهاند و
استفاده ميگردند .اين پهنای باندها بصورت آفالين قب ً

فيلتر کالمن به عنوان يک روش کنترل کالسيک قالب و ساختار بسيار

نيازی به پيادهسازی آلگوريتم محاسبه بالدرنگ پهنای باند نخواهد بود.

عموميتری را برای تخمين بهينه پارامترهای سيگنال ارائه ميکند که بر

همچنين برای ديناميكهای کاربر ،يک مقدار مشخص در نظر گرفته ميشود

اساس مدل ديناميكي داده شده تكامل مييابد .در نتيجه ،فيلتر کالمن قادر

که نماينده کل محدوده تغييرات ديناميک است].[12

است ساختار حلقه بسته ای را فراهم کند که در آن ضرايب فيلترينگ
بصورت اتوماتيک تنظيم ميشوند تا در شرايطي که نويز سفيد گوسي
وجود دارد ميان سيگنال ورودی (يعني مشاهده )3و سيگنال کپي محلي

] [ DOI: 10.29252/joc.13.4.65

آلگوريتم تطبيقي ،از يک جدول مشاهده 1استفاده ميشود .مقادير ذخيره

 3-4روشهای متكي بر استفاده از فيلتر کالمن 2جهت

(يعني پيشگويي )4حداقل مقدار مربع خطا فراهم گردد ] .[19-17رفتار
ديناميكي فضای حالت برای پيشگويي و اصالح پارامترهای تخمين زده
شده است .در اين روش ،تخمينها با احتساب نويز اندازهگيری واقعي و
دقت مدل مفروض بروزرساني ميشوند .لذا حتي در صورت عدم تطابق
ديناميكهای واقعي با مفروضات ابتدايي در مدل ،فيلترکالمن قادر است به
شكل  :4حلقه قفل شونده فاز با پهنای باند از قبل محاسبه شده ][12

تخمين پروسه ادامه دهد .اين قابليت ،بيشک يكي از ارزشمندترين

 3-2-4حلقه قفل شونده فاز با استفاده از منطق فازی نوع
اول

ويژگيهايي است که در روشهای مقاوم مدنظر قرار ميگيرد .ترکيب
سيستماتيک مقاوم بودن و بهينه بودن دليل مشخصي است که چرا فيلتر

در اين روش از منطق فازی نوع اول برای هوشمندسازی حلقه استفاده

کالمن در مقاالت موجود برای رديابي مقاوم حامل بطور وسيعي مورد

شده است تا مقاومت رديابي افزايش يابد .معماری اين روش در شكل 5

توجه قرارگرفته است ] .[20-22نمونهای از استفاده از فيلتر کالمن برای

نشان داده شده است .ايده اصلي استفاده از کنترل کننده منطق فازی،

سيستم رديابي مقاوم در شكل  6نشان داده شده است .در اينجا اندازه-

مطابقت پهنای باند با شرايط واقعي گيرنده است .در اين روش با اطالع از

گيریهای ورودی ، 𝑦𝑘 (𝑥⃗𝑘 ) ،نمونههای مختلط سيگنال باندپايه دريافتي

مسير حرکت ،سيستم فازی آموزش داده ميشود و در عمل مشكالتي را

هستند و نه فاز حامل مشاهدات .بطور مشابه ،پيشگوييهای اندازهگيری

در شرايط واقعي به دنبال خواهد داشت ،زيرا همواره مسير حرکت گيرنده

(برای) ورودی ، 𝑦̂𝑘 (𝑥̂⃗𝑘 ) ،نمونههای مختلط سيگنال کپي محلي هستند

از قبل مشخص نيست .در اين روش ،از تشخيص دهنده فاز و فرکانس
استفاده و بر اساس خطای فاز و فرکانس ،مقدار مناسب پهنای باند مشخص
ميگردد ].[13-16

که با پردازش بردار حالت کالمن از طريق يک تابع غيرخطي )  ℎ(.توليد
شدهاند .اين تابع غيرخطي نقش يک  NCOرا در معماری سنتي رديابي
حامل بازی ميکند ].[23

شكل  :5حلقه قفل شونده فاز با استفاده از منطق فازی نوع اول ].[13

شكل  : 6استفاده از فيلتر کالمن خطي در رديابي سيگنال حامل ][19
ال با معماری گيرندههای سنتي سازگار است که در
اين پيكربندی کام ً
آنها همبستگي سيگنال دريافتي با سيگنال ورودی محاسبه شده و خطا در
خروجي تشخيص دهنده ايجاد ميشود .خروجي تشخيص دهنده اختالف،
ورودی فيلتر کالمن است و از آنجا که خطايي را بر اساس بزرگي فرکانس
Observation
Prediction

Look-Up Table (LUT)1
Kalman Filter
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398
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فرمولبندی خطي فيلتر کالمن حفظ ميشود .معماری نشان داده شده در

به پردازش گروهي منجر شده و روشي آسان برای ايجاد استقامت در

شكل فوق ميتواند به عنوان تعميم روشهايي که تا کنون مطرح شد در نظر

گيرندههای مد پيوسته است که با به ارث بردن بسياری از روشهای موجود

گرفته شود که در آن يک پهنای باند متغير بهينه از طريق بهرههای کالمن

در سيستمهای حلقه باز پيادهسازی ميشوند .نمونهای از اين معماری در

متغير با زمان معرفي ميشود .اين نوع بهينهسازی فقط برای حالتي که از

شكل  7نشان داده شده است .به عنوان مثالي از سيستم رديابي حلقه باز،

تشخيص دهندههای خطي استفاده شود تضمين ميشود .وقتي که تشخيص

مرجع ] [37با استفاده مجدد از برخي از نتايج تخمينگر فرکانس بيشترين

دهندههای نوع غيرخطي انتخاب شوند ديگر آماره ورودی کالمن گوسي

همسايگي بهينه که از آن در گيرندههای با سيستم حلقه باز استفاده ميشود،

نيست و بهينه بودن پهنای باند تضمين نخواهد شد .با اين وجود ،هرگاه

يک تخمينگر فرکانس تكراری را پيشنهاد ميکند .اين کار دارای دو

مقدار سيگنال به نويز متوسط به باال باشد ،باز هم کارايي نزديک به بهينه

مرحله است؛ در ابتدا بانكي از همبستهسازهای گروهي از طريق تبديل

حاصل ميشود].[24-28

فوريه سريع پيادهسازی ميشود تا نمايش سه بعدی زمان،فرکانس و انرژی

 4-4روشهای ابتكاری رديابي مقاوم حامل
با وجود مزايای روشهای مبتني بر استفاده از فيلتر کالمن ،طبيعت غير

سيگنال ورودی را ايجاد کند .سپس ،با استفاده از پردازشگر تبديل فوريه
سريع ديگری ،فرکانس حامل تصفيه ميشود و اينكار مشابه با دو بار عمل
تبديل فوريه سريع است]. [38,39

خطي محو شديد سيگنال ،تغييرات ناگهاني فاز و ديناميکهای باالی
گيرنده در کنار عدم قطعيت ها ،عوامل بازدارنده مهمي برای استخراج دقيق
و عملي مدلهای ديناميكي در فيلتر کالمن هستند .عالوه بر اين ،در صورت
وجود پديدههای غيرخطي و يا اندازهگيریهای دارای همبستگي يا
اغتشاشات غير گوسي ،فيلتر کالمن بهينه نيست و تقريبهايي بايد در نظر
گرفته شوند .اين همان چيزی است که به نام فيلتر کالمن توسعهيافته
معروف است و در آن تقريبهای الزم درنظر گرفته شدهاند .هزينهای که
برای اين تقريب پرداخت ميشود کاهش تضمين همگرايي اين روش در
مقايسه با روش استفاده از فيلتر کالمن خطي است .در اين شرايط بهتر است

شكل  :7روش حلقه باز برای رديابي سيگنال حامل ].[38,39

 6-4استفاده از کنترل کننده فازی-عصبي نوع دوم در
طراحي سيستمهای هوشمند و مقاوم رديابي حامل

ابزارهايي بكار روند که با استفاده از روشهای پيشرفته پردازش سيگنال،

زماني که معادالت فيزيكي حاکم بر سيستم به طور دقيق ديناميک

بر محدوديتهای گفته شده غلبه کنند .در حال حاضر تالشهای تحقيقاتي

سيستم را توصيف ميکنند ،رويكرد بر مبنای مدل به طور گسترده به

روی استخراج فيلترهای غيرخطي ،روشهای تكراری و موارد مشابه آنها

منظور دستيابي به عملكرد مطلوب مورد استفاده قرار ميگيرد .اما در

متمرکز شدهاند].[29-37

 5-4روشهای حلقه باز برای رديابي حامل
در اين روش ،با رانش تديجي خطا به سمت صفر ،نسخه کپي محلي
با سيگنال ورودی همزمان خواهد شد .ساختار حلقه باز برای سيستمهای
برست مد استفاده ميشود .در اين حالت ،در هر زمان ،همزمانسازی با
پردازش گروهي از نمونههای سيگنال انجام خواهدشد ] .[34 ،35نياز به
ساختار حلقه باز برای رديابي مقاوم زماني تشديد خواهد شد که برای فيلتر
کردن نويز الزم باشد فواصل زماني مشاهده طوالني داشته باشيم و در
نتيجه ،از اين طريق بخشي از تضعيفي را که سيگنال دريافتي پشت سر
گذاشته است جبران شود .نرخ خروجي فيلتر شده ممكن است کمتر از نرخ
ورودی باشد و از اينرو فراهمسازی يک فيدبک لحظهای برای سيگنال
ورودی بسيار سخت ميشود .در اين حالت ،ترجيح داده ميشود حلقه بسته
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398

دنيای واقعي ،به دليل وجود عدم قطعيت در سيستم و تاثير عوامل خارجي
همانند نويز ،اطالعات بدست آمده از سيستم همواره نامعين و محدود
ميباشد .در چنين مواردی ،عملكرد رويكردهای مبتني بر مدل به طور
چشمگيری کاهش و از سويي ديگر پيچيدگي طراحي کنترلکننده
افزايش مييابد .در نتيجه برخي از روشهای اکتشافي ،همانند سعي و خطا
برای تنظيم پارامترهای کنترل کننده مورد استفاده قرار ميگيرند.
سيستمهای کنترل کالسيک مبتني بر مدلهای رياضي است که با استفاده
از يک يا چند معادله ديفرانسيل تعريف ميشود .چنين سيستمي را نميتوان
به راحتي ارتقاء داد ولي در کنترل کننده های فازی با اضافه کردن دستور
جديد مي توان برای بهبود يا اضافه کردن يک ويژگي جديد به سيستم
کنترل اقدام نمود .از کنترل فازی ميتوان در بهبود کنترل کنندههای
کالسيک يا اضافه کردن يک اليه اضافي از روش هوشمند به روش کنترل
کنوني استفاده کرد .متداولترين رويكرد در طراحي آزاد از مدل استفاده
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ارتباطي خطي دارد و لذا عليرغم استفاده از تابع غيرخطي ) ،h(.

روی تخمين حلقه باز پارامترهای همزمانسازی تمرکز شود .اين موضوع
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است.

قوانين محاسبه ميشود.

به دليل سادگي پيادهسازی و ويژگي غيرخطي سيستم حلقه بسته،

)𝑥( ̅1
𝑊
𝑗̅𝑦

رديابي مبتني بر سيستم فازی-عصبي نوع دوم برای کنترل  DPLLپيشنهاد
مي شود .بايستي توجه شود که پس از موفقيت آميز بودن مرحله اکتساب

𝑤[
𝑤 ̅1 (𝑥),
])𝑥( ̅1
𝑥1

)𝑥(𝑌

کد و حامل ،آنگاه برای مرحله رديابي کد و حامل از سيستم فازی-عصبي
نوع دوم استفاده خواهد شد .در حقيقت با تغيير ضرايب فيلتر حلقه توسط
𝑥2

کنترل کننده فازی-عصبي ،بهترين مقادير ضرايب برای کنترل نويز ورودی
و ميزان ديناميک کاربر به دست خواهد آمد .اين موضوع در شكل  8نشان

𝑤[
𝑤 ̅𝑀 (𝑥),
])𝑥( 𝑀 ̅

)𝑥( 𝑀̅
𝑊

] [ DOI: 10.29252/joc.13.4.65

از شبكههای عصبي مصنوعي ،منطق فازی و سيستمهای فازی تطبيقي

نرماليزه  -jام است و از روی قدرت آتش هر قانون ،حد پايين و باالی

داده شده است.

()13

̅
𝑀∑ = )𝑥(𝑌
𝑗̅
𝑦)𝑥( 𝑗𝑊 𝑗=1
̅
𝑤
) 𝑛𝑥( 𝑗𝑛̅̃𝜇 ∗ … … ) ̅𝑗 (𝑥) = 𝜇̃1𝑗 (𝑥1 ) ∗ 𝜇̃̅2𝑗 (𝑥2

()15

) 𝑛𝑥( 𝑗𝑛̃𝜇 ∗ … … ) 𝑤𝑗 (𝑥) = 𝜇̃1𝑗 (𝑥1 ) ∗ 𝜇̃2𝑗 (𝑥2

()14
شكل  :8بلوک دياگرام سيستم رديابي حامل با استفاده از کنترل کننده فازی نوع

است .در اين حالت ميتوان قدرت آتش نرماليزه شده قانون  jام را به

دوم و فيلتر حلقه مرتبه سوم

هنگاميكه حلقه وارد حالت رديابي ميشود ،خطای فرکانس و فاز به
صورت پريوديک با روابط زير حاصل ميشوند.
()9

]𝜋𝜑𝑒 (𝑘) = 𝜑𝑜𝑢𝑡 (𝑘) − 𝜑𝑖𝑛 (𝑘) ∈ [−𝜋, +

عنوان متغير ورودی سيستم کنترل کننده فازی عمل ميکند.

𝑀 = )𝑥( 𝑗̅
𝑊
∑

𝑀∑̅ 𝑗 +
𝑤 𝑗=1
𝑗𝑤 𝑗=1

مربوطه امری چالش برانگيز است و نيازمند تجربه طراحي حلقه رديابي
حامل و فيلتر ديجيتال بوده و الزم است نسبت به رفتار سيستم رديابي در
شرايط مختلف شناخت الزم وجود داشته باشد .به همين دليل ضروری

𝑇])𝑘( 𝑒𝜔 )𝑘( 𝑒𝜑[ = 𝑘𝑋

در اين بردار )𝑘( 𝑒𝜑 و )𝑘( 𝑒𝜔 به ترتيب خطای فاز و خطای فرکانس
سيگنال حامل ورودی با سيگنال حامل محلي است .در طراحي کنترل
کنندهای فازی-عصبي نوع دوم ،توابع تعلق نيز فازی هستند و به علت
دارا بودن درجه آزادی بيشتر سبب کاهش اثر نامعيني و عدم قطعيت
ميشوند .در روش پيشنهادی از کنترل کننده فازی-عصبي نوع دوم ممداني
مطابق با شكل  9استفاده شده است .يک نمونه از قانون سيستم فازی نوع
دوم به صورت زير است ].[40,41
̃
𝑗𝑛̃𝐴 𝑠𝑖 𝑛𝑥 𝑑𝑛𝑎 … … 𝑗𝑅 : 𝐼𝑓 𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 𝑖𝑠 𝐴̃2
𝑗̅𝑦 = 𝑦 𝑛𝑒𝑇ℎ
𝑀 𝑗 = 1,2, . . ,
()12
که در آن 𝑗𝑖̃𝐴 مربوط به مجموعه های فازی بازه ای بخش مقدم - jامين
𝑗

قانون و ورودی  -iام  𝜇𝑖𝑗 ،مقدار تعلق مربوط به  -jامين قانون مربوط به
 - iامين ورودی است که شامل حد پايين مقدار تعلق برابر با 𝑗𝑖̃𝜇 و حد
باالی مقدار تعلق برابر با 𝑗𝑖̅̃𝜇 ميباشد و 𝑗̅𝑦 مرکز مجموعه فازی نوع دوم
خروجي برای - jامين قانون است .خروجي سيستم فازی نوع-عصبي نوع
دوم ممداني به صورت زير حاصل ميشود که در آن 𝑗̅
𝑊 قدرت آتش
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𝑤
𝑗𝑤̅ 𝑗+

انتخاب توابع تعلق فازی ورودی ها و خروجي ها و قواعد فازی

در اين سيستم ،بردار حالت 𝑘𝑋 بصورت زير تعريف ميشود و به

Backward Euler Method

صورت زير تعريف نمود.
()16

(𝜔𝑒 (𝑘) = 𝜑𝑒 (𝑘) − 𝜑𝑒 ((𝑘 − 1)) ∈ [−𝜋, +𝜋] )10

()11

عالمت * نمايانگر -tنرم يا ضرب توابع عضويت موتور استنتاج

است سناريوهای مختلفي که رديابي حامل با آنها مواجه ميشود همچون
کيفيتهای مختلف سيگنال ورودی ،توانهای مختلف سيگنال تداخل،
سطوح ديناميک مختلف گيرنده و پهنای باندهای مختلف توليد شوند.
مرتبه فيلتر و پهنای باند نويز حلقه ،پاسخ حلقه به ديناميک ورودی را
مشخص خواهند کرد و دو فاکتور حياطي در حلقه رديابي هستند .يک
 PLLمرتبه دوم همواره پايدار است ولي از حساسيت نسبت به خطای ناشي
از کار در شرايط با شتاب باال رنج ميبرد (خطای ناشي از شتاب گيرنده).
تبديل  PLLآنالوگ به ديجيتال بر اساس روش اويلر رو به عقب 1قابل انجام
است که در ادامه به اين روش پرداخته خواهد است .تابع تبديل حلقه بسته
يک  PLLمرتبه دوم با فيلترحلقه مرتبه سوم )𝑠(𝐹 به صورت زير قابل
نمايش است.
()17

𝑠2

1+𝑇𝑧1 𝑠+𝑇𝑧2
𝑝𝑇 𝑠 2

= )𝑠(𝐹
= )𝑠(𝐻

) 𝑘𝑝𝑑 (𝑘𝑓𝑐 +𝑠)(1+𝑇𝑧1 𝑠+𝑇𝑧2 𝑠 2
𝑐𝑓𝑘 𝑑𝑝𝑘𝑠 3 (𝑇𝑝 +𝑘𝑝𝑑 𝑇𝑧2 )+𝑠 2 𝑘𝑝𝑑 (𝑇𝑧1 +𝑘𝑓𝑐 𝑇𝑧2 )+𝑠𝑘𝑝𝑑 (𝑘𝑓𝑐 𝑇𝑧1 )+

()18

1
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چنين سيستمي پهنای باند يک طرفه نويز حلقه از رابطه زير حاصل مي شود.

استفاده و کاربرد هر کدام را توضيح مي دهد .پاسخ سيستم های مختلف

∞

1

= 𝑓𝑑 𝐵𝑛 = |𝐻(0)|2 ∫0 |𝐻(𝑗2𝜋𝑓)|2
𝑧𝐻 𝑛𝜔 )

به ورودی های پله فرکانس و شيب فرکانس نيز در جدول  2و شكل های

𝜔𝑛 𝑇𝑧1 .(𝜔𝑛 2 𝑇𝑧2 )2 +(𝜔𝑛 𝑇𝑧1 )2 −𝜔𝑛 2 𝑇𝑧2

(

4(𝜔𝑛 𝑇𝑧1 .𝜔𝑛 2 𝑇𝑧2 )−1

همانگونه که نتايج نشان مي دهند ،در صورت استفاده از سيستم فازی-

()19
با کمک اين روابط ،فرکانس طبيعي ميتواند بر اساس پهنای باند 𝑛𝐵
دلخواه محاسبه گردد .چنانچه فيلتر حلقه را مرتبه دوم در نظر گيريم آنگاه
تابع تبديل آن بصورت زير است که در آن  K1و  K2و  K3ضرايب فيلتر
ديجيتال  DPLLهستند.
1+𝑧 −1

()20

(1+𝑧 −1 )2

در سيستم های رديابي و کاهش اثر منفي تغيير پارامترها در سيستم رديابي،
نتايج مطلوبتری در پاسخ به سيگنال های تست ذکر شده در جدول 1
حاصل خواهد شد و در مجموع مي توان گفت سيستم پيشنهادی سيگنال
حامل ورودی را به صورت مطلوبتری و با زمان نشست کمتری رديابي

𝐹(𝑧) = 𝐾1 + 𝐾2
1

عصبي نوع دوم ،به دليل فراهم شدن امكان غلبه بر عدم قطعيت های موجود

𝐾2

در شرايط ديناميک باال کنترلرهای فازی-عصبي بهره متغيری را برای
دنبال کردن فاز ورودی به کار ميروند .بهره تشخيص دهنده اختالف فاز
 ،Kdو بهره اسيالتور کنترل شونده عددی 𝑐𝑓𝑘 است .مدل  NCOبه صورت

کرده و احتمال خروج از قفل آن کمتر خواهد بود.
جدول  :1سيگنالهای تحريک مورد استفاده و کاربرد آنها
پديده معادل سيگنال تست

مقدار سيگنال تست

نوسان آفست فاز

زير تعريف ميشود.
𝑧 −1

()21

1−𝑧 −1

𝑐𝑓𝑘 = )𝑧(𝑁

با قراردادن معادالت فوق در سيستم رديابي حامل ،و استخراج تابع

سيستم در رديابي سيگنال پله فاز

فرکانس ناشي از اثر داپلر در

سيگنال تست پله فرکانس برای اندازه گيری کارايي

500 Hz

سيستم در رديابي سيگنال پله فرکانس

شرايط با ديناميک باال

طريق محاسب ه ضرايب دو تابع تبديل آنالوگ و ديجيتال با يكديگر،

اثر نوسانات فاز ناشي از پديده محو

= )𝑧(𝐻

سيگنال تست پله فاز برای اندازه گيری کارايي

نوسان آفست فرکانس يا شيفت

تبديل حلقه بسته ديجيتال و با شروع از يک تابع تبديل آنالوگ معادل ،از

) 𝑘𝑝𝑑 ((𝐾1 +𝐾2 +𝐾3 )−(2𝐾1 +𝐾2 )𝑧 −1 +𝐾1 𝑧 −2 )(𝑘𝑓𝑐 )𝑧 −1

واقعي

1 Radian

اثر داپلر و يا ديناميک کاربر

ضرايب فيلتر ديجيتال و پهنای باند به صورت زيرمحاسبه خواهند شد.

سيگنال تحريک ورودی برای شبيه سازی شرايط

کانال در شرايط ديناميک باال

سيگنال تست شيب فرکانس برای اندازه گيری

500 Hz/s

کارايي سيستم در رديابي سيگنال شيب فرکانس
سيگنال آميخته به جيترفاز سينوسي برای اندازه

𝜋1.5sin (2
)𝑇𝑘()× 25

گيری کارايي سيستم در رديابي جيتر فاز سينوسي

گيرنده
اثر نوسان فاز ناشي از نوسان گيرنده 𝜋1.5𝑒 −0.1𝑘𝑇 𝑠𝑖𝑛 (2
)𝑇𝑘()× 25
متحرک

سيگنال آميخته به جيترفاز سينوسي ميرا شونده برای
اندازه گيری کارايي سيستم در رديابي جيتر فاز
سينوسي ميراشونده

(1−𝑧 −1 )3 +𝑘𝑓𝑐 .𝑘𝑝𝑑 ((𝐾1 +𝐾2 +𝐾3 )−(2𝐾1 +𝐾2 )𝑧 −1 +𝐾1 𝑧 −2 )𝑧 −1

()22
𝑇 𝑛𝜔𝑏

()23

𝑐𝑓𝑘 𝑑𝑝𝑘𝑇 𝑛𝜔𝑏𝑘𝑝𝑑 𝑘𝑓𝑐 +
𝑎𝜔𝑛 2 𝑇 2

()24

𝑐𝑓𝑘 𝑑𝑝𝑘𝑇 𝑛𝜔𝑏𝑘𝑝𝑑 𝑘𝑓𝑐 +
𝜔𝑛 3 𝑇 3

= 𝐾1
= 𝐾2

جدول  :2پاسخ سيستم های رديابي مختلف به سيگنالهای تحريک
زمان نشست
 DPLLمرتبه

زمان نشست DPLL

زمان نشست برای DPLL

دوم با استفاده از

مرتبه دوم با استفاده از

نوع سيگنال تست برای

مرتبه دوم معمولي ][42,43

کنترل کننده فازی

کنترل کننده فازی-

تحريک سيستم

نوع اول

عصبي نوع دوم

0.223 ms

0.145 ms

0.121 ms

پله فاز 1 rad

 ،430 msبا لغزش سيكل

6 ms

4 ms

پله فرکانس 200 Hz

 ،2100 msبا لغزش سيكل

11 ms

7 ms

پله فرکانس 300 Hz

خروج از حالت قفل

14 ms

9 ms

پله فرکانس 400 Hz

دوم و  DPLLطراحي شده با منطق فازی نوع اول مقايسه مي شود ]42,43

خروج از حالت قفل

16 ms

12 ms

پله فرکانس 500 Hz

[ .برای اين ارزيابي ،از سيگنال های تست پله فاز ،پله فرکانس ،شيب

خروج از حالت قفل

12.8 ms

پله فرکانس 600 HZ

فرکانس ،جيتر فاز سينوسي و جيترفاز سينوسي ميراشونده استفاده مي شود

()25

𝑐𝑓𝑘 𝑑𝑝𝑘𝑇 𝑛𝜔𝑏𝑘𝑝𝑑 𝑘𝑓𝑐 +
𝑘𝑝𝑑 𝐾2

)

) 2+𝑘𝑝𝑑 (𝐾1 −𝐾2

+

𝑘𝑝𝑑 𝑘𝑓𝑐 (2𝐾12 +𝐾1 𝐾2 )+2𝐾2

(

1

) 2T 4𝐾1 −𝑘𝑝𝑑 𝑘𝑓𝑐 (2𝐾12 +𝐾1 𝐾2

= 𝐾3
= 𝐿𝐵

()26

][42,43

 -5شبیه سازی روشهای مختلف و بررسی عملکرد آنها در
پاسخ به سیگنالهای تست
در اين بخش ،عملكرد  DPLLطراحي شده با  DPLLمعمولي مرتبه

 ،با لغزش
17 msسيكل

200 ms

10 ms

8 ms

شيب فرکانس 100 Hz/s

280 ms

22 ms

18 ms

شيب فرکانس 200 Hz/s

خروج از قفل

31 ms

24 ms

شيب فرکانس 300 Hz/s

با يكديگر مقايسه شود .در مقايسه با  DPLLمعمولي و  DPLLمتكي بر

خروج از قفل

32 ms

28 ms

شيب فرکانس 400 Hz/s

کنترل کننده منطق فازی نوع اول ،کنترل کننده فازی-عصبي نوع دوم مي

خروج از قفل

تا زمان نشست ،محدوده قفل شدن و محدوده اکتساب روشهای مختلف

 ،با لغزش
34 msسيكل

31 ms

شيب فرکانس 500 Hz/s

تواند عدم قطعيت در پارامترهای حلقه و سيگنال ورودی را حذف کند و
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 10و  11نمايش داده شده است.
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𝑛𝜔 فرکانس طبيعي و 𝑎 ضريب تابع تبديل مرتبه سوم است .برای

پاسخ ها ی مطلوب تری را ارائه نمايد .جدول  1سيگنالهای آزمايش مورد
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محي الدين مرادی ،مهدی احسانيان
1
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1
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0.8
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0.6
0.5
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0.3
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0
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0
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(ب)

2.5
2
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1
0.5
0
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40
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10
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0

خروجي آشكارساز فاز (راديان)

1.5
1
0.5
0
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0

(ج)

500
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3
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0

(ج)

2
1

•

0

•

-1

•

-2

پاسخ سيستم پيشنهادی به تحريک اعمال شده
پاسخ  PLLبا سيستم فازی نوع اول ][42,43
پاسخ  PLLمرتبه دوم معمولي ][40,42

-3
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شكل  :11الف) اختالف فرکانس حامل ورودی و محلي در پاسخ به شيب

0

(د)

فرکانس  500هرتز بر ثانيه ب) اختالف فاز حامل ورودی و محلي در پاسخ به

فاز اسيالتور محلي (راديان)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
500
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400

350

زمان (ميلي ثانيه)

300

250

200

150
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0

(ه)
•

پاسخ سيستم پيشنهادی به تحريک اعمال شده

•

پاسخ  PLLبا سيستم فازی نوع اول ][42,43

•

پاسخ  PLLمرتبه دوم معمولي ][40,42

شيب فرکانس  500هرتز بر ثانيه ج) فاز اسيالتور محلي در پاسخ به سيگنال جيتر
فاز سينوسي ميراشونده

 -6مقایسه روشهای مختلف کنترل کالسیک و کنترل فازی
مشخصات  PLLو نتیجهگیری
از ديدگاه بررسي کارايي ،مقايسه عادالنه همه اين روشها کار
مشكلي است زيرا روش يكتايي که در همه شرايط کاری مختلف بتواند
بخوبي عمل کند وجود ندارد .در عوض برخي از روشها برای برخي از
سناريوهای خاص دارای عملكرد بهتری ميباشند ولي وقتي که شرايط

شكل  :10الف) فاز اسيالتور محلي در پاسخ به پله فاز يک راديان ،ب) اختالف
فاز حامل ورودی و محلي در پاسخ به پله واحد يک راديان ،ج) اختالف
فرکانس حامل ورودی و محلي در پاسخ به پله فرکانس  500هرتز ،د) اختالف
فاز حامل ورودی و محلي در پاسخ به پله فرکانس  500هرتز ،ه) فاز اسيالتور
محلي رد پاسخ به سيگنال جيتر فاز سينوسي.

کاری تغيير کند از کارايي روش نيز کاسته خواهد شد .از اينرو برای يک
کاربرد مشخص ،در هر زمان امكان تصميمگيری در مورد بهترين روش
ممكن وجود ندارد .با اين حال ،در عمل اين امكان وجود دارد تا برخي از
خطوط راهنما را ترسيم نمود .همانگونه که بيان شد از نظر کنترل کالسيک
مي توان  PLLرا بگونه ای بررسي نمود که در آن فيلتر حلقه نقش المان
کنترل کننده و اسيالتور داخلي نقش کنترل شونده را ايفا ميکند .روش-
های متكي بر پهنای باند ثابت ،مختص غلبه بر اثرات نويز ايستا هستند و
همچنين تا حدی بر ديناميک نيز غلبه مي کنند .اين روشها نميتوانند خود
را با اثرات متغير با زمان تطبيق دهند (نويز متغير با زمان و ديناميک حرکت).
طراحي هايي که از فيلتر کالمن ،پيشگويي خطي ،روش های تطبيقي ،روش
های حلقه باز و منطق فازی استفاده ميکنند اين مزيت را دارند که ميتوانند
تا حدی بر نويز و ديناميک غلبه کنند و ميزان غلبه آنها از روشي به روشي
ديگر و از کاربردی به کاربرد ديگر متفاوت خواهد بود .درخصوص روش
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های ابتكاری ه م الزم است به اين نكته توجه شود که يک روش خاص
ممكن است برای شرايط پيش فرض قابل قبول و بهينه باشد ولي با تغيير
 بررسي روش های.پيشفرضها از توانمندی سيستم رديابي کاسته شود
مختلف نشان ميدهد در صورت استفاده از کنترل کنندهای فازی نوع دوم
 به دليل غلبه بر عدم قطعيت های موجود،و طراحي صحيح سيستم رد يابي
 آنگاه استفاده از سيستم های مبتني بر کنترل کننده های فازی،در رديابي
نوع دوم مي تواند روش مناسبي برای طراحي سيستمهای رديابي مقاوم
.باشد
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