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محاسبه تداخل هممکان در محیطهای شلوغ الکترومغناطیسی
سید محمدجواد رضوی
دانشیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
(دریافت ، 1911/14/11:پذیرش)1411/11/11 :

چکیده
در این مقاله تداخل هممکان در سامانههای شامل چندین رادیو مورد بررسی قرار گرفته است .این نوو توداخل اموانی رخ مویدهود کوه یوک
گیرنده در حضور فرستندهها و یا حتی جمرهای پرتوان در حال دریافت سیگنال ضعیف ارسالی مرتبط با خود میباشد .اجواای تشوکیلدهنوده
این تداخل شامل طیف توان خروجی فرستندهها ،تاویج الکترومغناطیسی بین آنوتنهوا ،سوح حساسویت گیرنودههوا و اینترمدوالسویونهوای
احتمالی بین فرکانسهای مختلف موجود در سامانه هممکان میباشند .با تهیه نرمافااری در محیط متلب فرکوانس و دامنوه توداخل در ورودی
گیرندهها محاسبه و گاارش شده است .در این نرمافاار میتوان فرسوتندههوا و گیرنودههوای رادیوویی و آنوتنهوای آنهوا را بوراسوا

اطعاوا

کارخانهای ،شبیهساای و یا اندااهگیری مدل کرد.
کلیدواژهها :تداخل هممکان ،طیف توان فرستنده ،حساسیت گیرنده ،تزویج آنتنها

 .۱مقدمه

۱

آنتنها در سامانههای رادیویی و یا استفاده اا بلوکهای غیرخحوی

سامانههای نظامی و غیورنظوامی معمووال شوامل چنودین سوامانه
رادیویی (فرستنده و گیرنده) و راداری هستند که ممکن اسوت در
فاصله نادیک یکدیگر قرار گیرند ،با توجه به سوح تووان ارسوالی
سامانهها ،اثرا ناخواسته روی یکدیگر ایجاد میکنند ،کوه تحوت
انوان "تداخل سامانه های هممکان" شناخته میشود [.] 1
اا نظر سااگاری الکترومغناطیسی ،سیگنال ارسوالی فرسوتنده
اا دید گیرنده هممکان که بدان قربانی اتعق مویگوردد ،سویگنال
نامحلوب و تداخل تفسیر خواهد شد.
در فرستندههای چندکاناله و یا چندین فرستنده نادیک هوم،
اا تکنیووک مووالتیپلکس فرکانسووی بوورای جلوووگیری اا تووداخل
کانالهای مختلف استفاده میشود .اگر ملاوما طراحی سوامانه و
حاشیههای اطمینان بوهدرسوتی راایوت شوود و هویچ ایرسوامانه
غیرخحی در رادیوها و رادارها وجود نداشوته باشود ،هرگوا پدیوده
تداخل و کور شدن گیرنده و یا حساسیتادایی روی نخواهود داد.
مشکل تداخل امانی پدیدار میگردد که سامانه کاری ،اا محودوده
املکرد خحی خارج شود .استفاده اا اناصر غیرخحی مداری و یوا
مواد غیرخحی در سوامانههوای ارتبواطی و راداری اجتنوابناپوذیر
است .بهانووان ماوال ،اسوتفاده اا فریوت در بارگوذاری و یوا بوالن
* نویسنده پاسخگو:

مانند میکسر و یا به اشبا رفتن تقویتکننده تووان اا مهومتورین
اوامل ایجاد رفتار غیرخحی مویباشود [ .]1،9محاسوبه و تخموین
تداخل هممکوان بورای جایوابی آنوتنهوا و سوامانههوای رادیوویی
اهمیووت وی و های دارد و بوورای انوووا اتاقووکهووا و یووا خودروهووای
فرماندهی نظامی انجام میشود [.]4
برای تحلیل و تخمین تداخع الکترومغناطیسی نرمافاارهای
گوناگونی وجود دارد که هریک توانمندی خاصی دارند کوه شوامل
چهار دسته میشوند [.]1-4
 -1نووورمافاارهوووای شوووبیه سووواای و تحلیووول تمووواممووووج
الکترومغناطیس مال  FEKO ،CSTو  HFSSکه به کواربر توانوایی
تحلیل و تقریب ادن تاویج متقابل آنتنهای فرستنده و گیرنده را
در محیطهای گوناگون و پیچیده میدهد.
 -1نوورمافاارهووای تحلیوول اثوورا متقابوول درون موودارا
الکترونیکوی و مووایکرویو ماننوود CST EMC ،ANSYS Siwave
 STUDIOو  Em integrityدر موودلسوواای و فهووم تووداخع
مغناطیسی داخل هر فرستنده و گیرنده کمک مویکننود (اثراتوی
مال نشت تشعشعی و هدایتی ،تخلیوه بوار الکتریکوی اسوتاتیکی،
برخورد صااقه ،میدان تشعشعی چگال).
 -9نرمافاارهایی مال  EMITو ،EMCanalyzerدر مدل کردن

razavismj@mut.ac.ir
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ساختار کلی فرسوتنده و گیرنوده ماول بررسوی اثورا غیرخحوی
تقویت کننده ها ،میکسرها یا هارمونیوکهوای اسویعتورها و اثورا
تناوبی اجاای گوناگون مال فیلترها بهکار میروند.
 -4نرمافاارهایی مال  011Rigol's DSAو

NARDA PMM

 1111در کنار تحلیل گرهای شوبکه بورای بررسوی حالوت واقعوی
تداخع مغناطیسی در یک محیط و پس اا ساختهشدن دسوتگاه
بهکار گرفته میشوند.
نرمافاارهای فوق یوا در دسوتر

نبووده و یوا بوهطوور کامول

توانایی تحلیل تداخل هممکوان را نداشوتند .هودز اا ایون مقالوه
پیشبینی تداخع الکترومغناطیسوی بوین رادیوهوای هوممکوان
میباشد .بورای پویشبینوی ایون توداخع الام اسوت کوه رفتوار

شکل ( :)۱نمایی اا تاویجهای تداخلی هممکان بر روی گیرنده

فرکانس وی فرسووتندههووا (طی وف توووان) و گیرنوودههووا (حساس ویت
گیرندگی) و تاویج بین آنتنهای منصوب در یک سامانه شوناخته
شود .بخشی اا تحلیل شامل تاویج متقابل بین آنتنها با اسوتفاده
اا نرمافاارهای تمام موج انجام شوده اسوت و موابقی شوامل مودل
فرستندهها و گیرندهها و تحلیل تداخل هوممکوان در

MATLAB

کد نویسی شده است .در ادامه مفاهیم و روابط تداخل هممکوان و
نتایج محاسبا آن میآید.

طیف توان فرستنده قربانی جم شده و اثر تداخلی آن با استفاده
اا رابحه ( )1در محل گیرنده محاسبه شود .دامنه طیفوی توداخلی
باید برای همه مسیرهای ممکن محاسبه شود و با هم جم شوده
(به صور نرمال) تا دامنه تداخل کل در محل هر گیرنده بهدست
آ ید .

 .۳مدلسازی اجزای تداخل هممکان

 .۲تداخل هممکان
در شکل ( )1انوا تاویجهای ممکن و تداخلی بین فرسوتندههوا و
گیرنده (قربانی) نشان داده شده است .برای تحلیل دقیوقتور بایود
تداخل ناشی اا تاویج بین فرستندهها را در محل گیرنوده در نظور
گرفت.
()1

توان تداخلی محاسبه شده بین فرستندهها (رابحه ( ))1باید با

اجاای تشوکیلدهنوده ایون توداخل ،فرسوتندههوا و گیرنودههوا و
آنتنهای آنها میباشند که در یک مکان محدود ماننود اتاقوک یوا
هواپیما یا شناور نصب شدهاند .بهانوان ماال ،در شکل ( )1اتاقک
حاوی رادیوها و محل نصب آنوتنهوای مربوطوه نشوان داده شوده
است .آنتنها روی سقف اتاقک و در راستای طول آن و بوهفاصوله

) (

) (

) (

) (

 41سانتیمتر اا لبهها نصب شدهاند .فاصله آنتنها اا هم بیشتر اا
 114سانتیمتر و کمتر اا  1متر در نظر گرفته شده است.

رابحه ( )1دامنه طیف توان تداخلی

) (Ptx-iفرسوتنده شوماره i

را در محل گیرنده شماره  vبر حسب  (Pin-rx) dBmنشان میدهد.
در این رابحه  Ttx-iو  Trx-vبهترتیوب تواب تبودیل مجموو اجواای
فرستنده و گیرنده و  ATAتاویج آنتن فرسوتنده و گیرنوده هموه
برحسب  dBمیباشد.
()1

) (

) (

) (

) (

رابحه ( )1مشابه بوا رابحوه ( )1دامنوه طیوف توداخلی
فرستنده شماره  iرا در محل

)(Ptx-i

فرستنده شوماره  vبورحسوب dBm

) (Pin-txنشان میدهد .در ایون رابحوه  Ttx-iو  Ttx-vبوهترتیوب تواب
تبدیل مجمو اجاای فرستندههوای شوماره  iو  vو  ATAتواویج
آنتن این دو فرستنده همه برحسب  dBمیباشد.

شکل ( :)۲شماتیک اتاق (ابعاد برحسب سانتیمتر)

در اداموه بوه مودلسواای اجوواای مختلوف ایون توداخل پرداختووه
میشود.
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سوم ،پنجم و گاهی اوقا هفتم اا فرکانس اصلی فرسوتنده قابول

 .۳-۱مدلسازی تزویج بین آنتنها
آنتنهای منصوب بر روی یکی اا اتاقوکهوای فرضوی (شوکل())1

توجه میباشند و نمیتوان اا آنها چشمپوشی کرد.

ابارتند اا:
 -1آنتن  AC-marineبورای رادیوهوای بانود -91 MHz( HF
]11[ )1/1 MHz
 -1آنتن ( AT3090دو ادد) برای رادیوهوای بانود
(]11[ )91 MHz-00 MHz
 -9آنتن ( HK014دو ادد) بورای رادیوهوای
]11[ )110 MHz-411 MHz(&UHF
 -4آنووتن  MC-101بوورای رادیوهووای
]19[ )191 MHz-144

VHF-LB

بانود VHF-HB

بانوود MHz( ،VHF-HB

 -4آنوتن  ADF19-400بورای رادیوهوای بانود
]14[ )114 MHz-411

شکل ( :)۳تعریف مدار تحبیق آنتن HFو اامال فایل  S2Pدر
محیط

شماتیک CST

MHz( UHF

محابق با رابحه ( )1و ( )1برای محاسبه کلیه حاال توداخل
باید تاویج متقابل بین هر دو آنتن محاسبه شود که بورای اتاقوک
مفروض با  4آنوتن بایود  )4×1(/1=11نمونوه  Sijشوبیهسواای یوا
اندااهگیری شود.
آنتن  AC-marineکه برای رادیوهای  HFبهکوار مویرود بایود
برای هر فرکانس با استفاده اا یک مدار  LCتحبیق

شود.

برای انجام این مهم بعد اا شبیهسواای اتاقوک و آنوتنهوا در
محیط الکترومغناطیسی  ،CSTآنورا بوه محویط شوماتیک بورده و
محابق شکل ( )9به درگاه مربوطه مدار  LCاضافه میشوود .فایول

شکل ( :)4تاویج بین دو

آنتن AT3090

 S2Pاندااهگیری شده برای بعضی اا آنتنها نیا در این محیط بوه
شماتیک اضافه میشود .مقادیر  Lو  Cبا استفاده اا بهینهسوااهای
موجود در نرمافاار  CSTبا هدز دستیابی به تحبیق در فرکوانس
مورد نظر بهدست میآیند.
هر  11نمونوه ( Sijاطعاوا تواویج بوین آنوتنهوا بوهصوور
اندااهگیری و شبیهساای) در کتابخانهای برای محاسوبا توداخل
ذخیره شده است .در شکلهای (4و )4دو نمونه تاویج شبیهساای
شده ( CSTو  FEKOو در حضور صفحه PECبوهانووان اموین) و
اندااهگیری شده بین آنتنها نشان داده شده است.

 .۳-۲مدلسازی فرستندهها
فرستندهها به خاطر مشخصا انتقالی غیرخحی ،سیگنالهوایی را

شکل ( :)5تاویج بین دو آنتن  AT3090و

HK014

روی هارمونیکهای فرد خروجی اصلیشان ایجاد مینماینود .ایون

اعوهبر ایون هارمونیوکهوا ،بیشوتر مواقو خروجویهوایی اا

هارمونیکها بهانوان ارسوالهوای ناخواسوته ،در هارمونیوکهوای

فرستندهها منتشر میشود که اا درون بخوشهوای سوختافوااری
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فرستنده در هنگام انجام فرایندهای تولید سیگنال مانند خروجوی
اسیعتور ،خروجی ضربکننوده و یوا خروجوی مودوالتورها ایجواد
موویگردنوود .ایوون خروجوویهووا داری دامنووه قابوول معحظووه در

جدول ( :)۱مشخصا فرکانسی رادیوهای پرکاربرد []10
باند فرکانسی

نام رادیو
VRC12-110

VHF/LB 91-00 MHz

MRC11-150

HF1/1-11/1111 MHz

یکدیگر همامان کار کنند ،محصووال درون مدوالسویونی تولیود

GRC-411

UHF 114-411MHz

میشوند که بیشتر به رفتار غیرخحی طبقوه آخور قربوانی وابسوته

GBR-160

VHF/HB 110-144MHz

فرکانسهای کامع تصادفی هستند که اسوپور 1نامیوده مویشووند.
امانی که دو فرستنده و یا یک فرستنده ویک گیرنده در مجاور

هستند .بهطور ماال ،برای دو فرکانس نادیک به هم  fAو  fBنتایج
قابل توجهی در فرکانسهوای  fA +fBو  fA -fBو مرتبوههوای فورد،
-2fA ،3fA+2fB ، 2fA+3fB ، fA-2fB ، 2fA-fB ، fA+2fB ،2fA+fB
 3fBو  2fB-3fAحاصوول موویگردنوود .معموووال نتووایج حاصوول اا
مرتبووههووای  4fA+4fB ، 3fA-3fB ،3fA+3fB ، 2fA-2fB ،2fA+2fBو
 4fA-4fBو مرتبههای فرد باالتر بهخاطر دامنه کوچکی کوه دارنود،
چندان قابل توجه نمیباشوند .بورای بوهدسوت آوردن دامنوه ایون
فرکانسها بایود نقواب برخوورد اینترمدوالسویون مراتوب مختلوف
) (IIPnsتقویتکننده طبقه آخر مشخص باشد .با اندااهگیری بهره
فشردگی  ]14[ )P1dB( 1-dBو روابط تقریبی ( )9میتووان آنهوا را
بهدست آورد.

()9

شکل ( :)6طیف فرکانسی اندااهگیری شده فرستنده  GRC-411در
فرکانس  114 MHzو توان 49 dBm

اگر توان فرکانس متوداخل  fBبرابور بوا  PBو تووان فرکوانس

 .۳-۳مدلسازی گیرندهها

اصلی  fAبرابر با  PAباشود ،تووان محصووال اینترمدوالسویون بوا

بوورای محالعووه پدیووده تووداخل و کووور شوودن گیرنووده و یووا

فرکانس  nfA±mfBاا رابحه ( )4بهدست مویآیود [ .]11،14البتوه

یتادایووی آن ،مهوومتوورین مؤلفووه ،حساسوویت گیرنووده در
حساس و 

فرکانسهای خارج اا باند توسط فیلترهای طبقه آخر فرستنده بوه

فرکووانس نووامی و کانووالهووای مجوواور و خروجوویهووای ناخواسووته

میاان قابل توجهی تضعیف میشوند..

فرستندههای مجاور است .برای اندااهگیری مؤلفههای فرستندههوا

)

()4

و گیرندههای رادیویی ،استاندارد های تجاری شامل [ ETSI ]11و

(

[ TIA ]11و استاندارد های نظوامی [ MIL-STD ]11،11توسوعه
بوورای چهووار رادیووو پرکوواربرد صوونعت (جوودول( ))1ایوون

اندااهگیریها در توانها و فرکانسهای مختلوف انجوام شوده و در

یافتهاند .حساسیتهای گیرنده محابق جدول ( )1برابور بوا سوح
سیگنال ورودی به گیرنده اسوت کوه سویناد 1خروجوی در سوح

کتابخانهای برای نرمافاار محاسبه توداخل ذخیوره شوده اسوت .در

استاندارد باشد .نسبت مجمو دامنه سویگنال بوا نوویا و ااوجواج

شکل ( )1بهانوان نمونه اطعاا اندااهگیری شده طیف فرکانسی

وارد شده بوه سوامانه ،بوههموان نوویا و ااوجواج ورودی را سویناد

فرسووتنده  GRC-411در فرکووانس  114 MHzو توووان 49 dBm

میگویند .طبق تعریف سیناد استاندارد در استاندارد  ETSIبرابور

رسم شده است .نرمافاار تهیه شده این توانوایی را دارد کوه کواربر

 ،11 dBاستاندارد  TIAبرابر  11 dBو استاندارد  MIL-STDبرابور

اطعاا کارخانوهای آن وارد

 11 dBدر نظر گرفته میشود .بهدلیل ماهیت تصادفی سیناد باید

بتواند مشخصا فرستنده را براسا

چندین بار اندااهگیری را انجام داد و متوسطگیری کرد.

کند.
Spurious

1

SINAD

2
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جدول ( :)۲حساسیتهای گیرنده

محاسبهشده و با هم بهصور نرمال جم میشوند .مجمو طیف

نوع حساسیت

مالحظات

تداخلی در ورودی هر گیرنده با حساسیت گیرنده مقایسه شوده و

مرج گیرنده

در فرکانس کاری

کانال مجاور

1

فرکانسهای کاذب

اگر اا سح حساسیت گیرنوده بواالتر باشود در فرکوانس مربوطوه
اخووتعل گوواارش موویشووود .در ایوون ماووال در ورودی گیرنووده

در فاصله یک یا دوکانال اا فرکانس
کاری

 GBR-160تداخلی گاارش نشده است .اما محابق شکل ( )0سح
تداخل اا حساسیت گیرنده  VRC12-110در بعضی اا فرکانسهوا

در فرکانسهای کاذب ناشی اا ترکیبا
فرکانسهای نوسانسااهای میانی و محلی

باالتر شده است .منظور اا توداخل پهونبانود 1در شوکل ( )0نوویا
سفید در پهنای باند گیرنده ( )KTBمیباشد.

برای چهار رادیو جودول ( )1در حالوت گیرنودگی محوابق بوا
جدول ( )1و حتوی در فرکوانسهوای بیشوتر ،حساسویت گیرنوده
محاسبه شده و مشابه فرسوتندههوا در کتابخانوهای ذخیوره شوده
است.
در شوکل ( )4بووهانوووان نمونووه اطعاووا انوودااهگیووری شووده
حساسیت گیرنده  GBR-160در فرکانس  110 MHzرسوم شوده
است .مشابه فرستنده مویتووان بور اسوا اطعاوا کارخانوهای،
گیرنده را برای نرمافاار تعریف کرد.

شکل ( :)8مقایسه تداخل کل فرستندهها با حساسیت گیرنده در
ورودی VRC12-110

نرم افاار تهیه شده این قابلیت را دارد که با مقایسه تداخل در
ورودی گیرنده با سح حساسیت آن فرکانسهای مورد توداخل و
سح تداخل را محابق شکل ( )1گاارش دهد.

شکل ( :)7حساسیت اندااهگیری شده گیرنده  GBR-160در فرکانس
110 MHz

 .4محاسبه تداخل هممکان
برای محاسبه تداخل هممکان در ورودی گیرندهها فرض میشوود
دو رادیو  MRC11-150و  GRC-411در حالوت فرسوتندگی و بوه
ترتیوووووب در فرکوووووانس و تووووووان  44 dBm ،14/114 MHzو
 49 dBm ،114 MHzکووار کننوود .و دو رادیووو  VRC12-110و

شکل ( :)1گاارش تداخلهای رخ داده در ورودی گیرندهها

یکووی دیگوور اا قابلیووتهووای ایوون نوورمافوواار توانووایی تعریووف
اطعاا کارخانهای یا تلفیقی آنها

 GBR-160بهترتیوب در حالوت گیرنودگی در فرکوانس 91MHz

فرستندهها و گیرندهها براسا

و  144 MHzتنظیم شده باشند .بوا اسوتفاده اا اطعاوا طیفوی

توسط کاربر مویباشود .بوهانووان ماوال ،دو رادیوو VRC12-110و

اندااهگیری شده فرستندهها و تاویج بین آنتنهای آنها محوابق بوا

 GRC-411در حالت فرستندگی و بوهترتیوب در فرکوانس و تووان

رابحه ( )1و ( )1دامنه تداخل اا همه مسیرها به ورودی گیرندههوا
Wideband Inband Interferenc
Adjacent channel

1

2
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 41dBm ،11MHzو  44dBm ،911MHzو دو رادیوووو

MRC11-

 150و  VRC12-110بووهترتیووب در حالووت گیرنوودگی در فرکووانس
14MHzو  11MHzبراسا

اطعاا کارخانهای تنظیم میشووند.

در شووکلهووای ( )11و ( )11نتووایج مقایسووه تووداخل بووا سووح

در ضمیمه شکلهوای صوفحا مهوم  GUIکود نوشوته شوده در
 MATLABآمده است.

 .5تمهیدات کاهش تداخل

حساسیت گیرندهها آموده اسوت و در شوکل ( )11فرکوانسهوای

با شناخت حاصلشده اا فرکانسها و دامنههای تداخل هوممکوان

مورد تداخل و سح تداخل گاارش شده است.

ایجاد شده ،میتوان راهکارهای حذز آنها را آگاهانه بهکوار بسوت.
این راهکارها شامل جایابی مناسب آنتنها با هدز کواهش تواویج
الکترومغناطیسی بین آنها ،روشهای حذز فعوال بوا بوهکوارگیری
یک سیگنال هم اندااه با دامنه سیگنال توداخل و فواا مخوالف بوا
آن ،استفاده اا فیلترهای سری شده بوا آنوتنهوای فرسوتنده و یوا
گیرنده ،مسدودساای سیگنال اا طریق استفاده اا مالتیپلکسینگ
و یا در ترکیب با روش حذز فعوال اا طریوق اسوتفاده اا فیودبک
منفی میباشد.

 .6نتیجهگیری
در این مقاله اجاای تشکیلدهنده توداخل در سوامانههوای شوامل
شکل ( :)۱4مقایسه تداخل کل فرستندهها با حساسیت گیرنده در
ورودی VRC12-110

چندین رادیو که به تداخل هممکان معوروز اسوت موورد بررسوی
قرارگرفت .بیشترین سهم را در ایجاد این تداخل رفتوار غیرخحوی
فرستنده شامل هارمونیکها و فرکانسهوای کواذب و محصووال
درون مدوالسیونی فرستندهها و ایاوالسیون نامناسب آنتنها دارد.
با انداهگیری و مدلسواای طیوف فرکانسوی فرسوتندههوا ،تواویج
الکترومغناطیسی آنتنها ،سح حساسیت گیرندهها ،مقادیر کموی
تداخل در ورودی گیرندهها محاسبه شد.
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ضمیمه
 صوفحا مختلفوی دارد کوه بورای،و یا اطعاا کارخانهای اسوت
.نمونه در شکلهای ضمیمه برخی اا آنها آمده است

اینکوه اطعاوا

کد نوشته برای ارتباب آسوان بوا کواربر براسوا

 گیرندهها و آنتنها بهصور اندااهگیری یا شبیهساای،فرستندهها

 صفحه اصلی کد نوشته شده برای محاسبه تداخل هممکان:)۱-شکل(ضمیمه
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Abstract
In this paper the co-site interference in systems involving multiple radios has been studied. This type of
interference occurs when a receiver is receiving a weak transmitting signal in the presence of transmitters or
even high power jammers. The components of this interference include the power spectrum of the transmitter
outputs, the electromagnetic coupling between the antennas, the level of sensitivity of the receiver and the
possible intermodulations between different frequencies in the co-location system. The frequency and amplitude
of interference at the input of receivers are calculated and reported by a software provided in MATLAB
environment. In this software, the radio transmitters and receivers and their antennas can be modeled based on
factory information, simulations and measurements.
Keywords: Co-site interference, Transmitter power spectrum, Receiver sensitivity, Coupling of antennas.
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