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نتایج مقدمه
ده همواره یکی از موضوعات اصلی در حوزه مخابرات، افزایش نرخ انتقال اطالعـات بـو

یی با توجه به پدیده محوشدگی در کانال هاي مخـابراتی، اسـتفاده از روش هـا. است
یکـی از مهـم تـرین روش هـاي مـورد . که این اثر را کمرنگ تر کنند، ضروري است

با استفاده از ایـن روش، محوشـدگی فرکـانس . استOFDMاستفاده در این زمینه 
اده از یکـی از مهـم تـرین معایـب اسـتف. گزین به محوشدگی مسطح تبدیل می شود

OFDM نیز باال بودنPAPRبراي مقابله با این مشـکل، سیسـتم . استSC_FDE
را ندارد و درنتیجه هزینـه هـاي مربـوط بـه PAPRمعرفی شد که مشکل باال بودن 

م پیچیدگی ایـن سیسـتم مشـابه سیسـت. را کاهش می دهدRFتقویت کننده هاي 
OFDMفرم دسترسی چندگانه این سیسـتم یعنـی . استSCFDMA درUplink

.استاندارد نسل چهارم به عنوان روش ارسال استفاده می شود
را تحت شرایط مختلـف ماننـد روش هـاي SC_FDEدر این پروژه عملکرد سیستم 

ال مدوالسیون مختلف، روش هاي همسانسازي مختلف و همچنین اثرات تخمین کانـ
.بررسی می کنیم

.استشدهدادهنشانSC_FDEسیستمیککلینمايزیرشکل

بررسیبرايسپس.کنیممیمدلزیرشکلمطابقراSC_FDEسیستمپروژهایندر
.کنیممیاستفادهSNRحسببرBERمعیارازسیستم،عملکرد

برBERنموداروکنیممیاستفادهMATLABافزارنرمازسیستمسازيشبیهبراي
هايبیتتعدادشرایطاینجملهاز.کنیممیرسممختلفشرایطدرراSNRحسب

.استکانالتخمیناثرهمچنینوMMSEوZFهمسانسازهاياثرکوانتایزر،برايمختلف

.هندنمودار هاي زیر نتایج حاصل از شبیه سازي سیستم در شرایط مختلف را نشان می د

جمع بندي
شبیه سازي شد و عملکرد آن از لحاظ احتمال خطاي بیت SC_FDEدر این پروژه سیستم 

.در شرایط مختلف بررسی شدSNRبر حسب 
و مخصوصا OFDMمهم ترین دستاورد انجام این پروژه آشنایی بیشتر با سیستم هاي 

SC_FDEبوده است.
ین از جمله کارهایی که در آینده می توان براي بررسی هاي بیشتر انجام داد می توان به ا

دگانه استفاده از روش هاي مختلف تخمین کانال، بررسی فرم دسترسی چن: موارد اشاره نمود
و همچنین پیاده Fixed point، انجام محاسبات به صورت )SCFDMA(این سیستم

.سازي پردازش هاي انجام شده به صورت سخت افزاري

مدوالسیون مختلف4براي SNRبر حسب BERنمودار 3شکل
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SC-FDEنماي کلی یک سیستم 1شکل 

بلوك دیاگرام سیستم شبیه سازي شده2شکل 
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در دو حالت تخمین ایده آل SNRبرحسب BERنمودار 4شکل
.ZFکانال و تخمین کانال به روش 
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ZFو MMSEدر استفاده از همسانسازهاي BERمقایسه 5شکل
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در تعداد بیت هاي متفاوت کوانتایزرBERمقایسه 6شکل
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