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لیست عبارات:

صوتی ،ارتباطات ،همفاز ،اکوالیز ،تخمین کانال ،چندمسیری ،ترکیب متنوع ،شکلدهی پرتو ،آشکارسازی چندکاربره،
شبکه اطالعات زیر آبی ،اکوالیز پراکنده ،اکوالیز کور ،آمارهای تناوبی ایستا
کلمات مرتبط :ارتباطات صوتی زیر آبی .ارتباطات (زیر آبی) صوتی را ببینید.
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نیاز به ارتباطات بیسیم زیرآب ،در مواردی از جمله :کنترل از راه دور در صنعت نفت دور از ساحل ،نمایش آلودگی در
سیستمهای محیطی ،گردآوری اطالعات علمی ثبت شده از ایستگاههای زیر اقیانوس و وسایل بدون سرنشین ،انتقال
مکالمه بین رانندگان و نقشه برداری از کف اقیانوس برای آشکارسازی اشیا و اکتشاف منابع جدید ،وجود دارد .ارتباطات
بیسیم زیر آب ،میتواند با انتقال امواج صوتی ،برقرار شود .اما کانالهای ارتباطی صوتی زیر آب دارای پهنای باند
محدود بوده و معموالً باعث پراکندگی در حوزه زمان و فرکانس می شوند[ .]7[-]3با وجود این محدودیتها ،ارتباطات
صوتی زیرآبی یک شاخه در حال رشد سریع از تحقیقات و مهندسی است.
امواج صوتی تنها ابزار برای ارتباطات زیرآبی نیست اما تا کنون بهترین آنها بوده است .امواج رادیویی که در هر مسافتی
درون آب رسانای دریا انتشار خواهند یافت ،یکی از این راههای ارتباطی در فرکانسهای خیلی پایین ( 29تا  299هرتز)
هستند که به آنتن های بزرگ و توان انتقالی باالیی احتیاج دارند .امواج نوری نیز یک روش دیگر هستند که از افت
سیگنال آسیب نمیبینند اما خیلی با پدیده پراکندگی ،متأثر میشوند .انتقال سیگنال نوری به دقت باالیی برای نشانه-
روی یک پرتوی باریک لیزر ،احتیاج دارد که همچنان برای استفادههای عملی در حالت تکمیل است .پس امواج صوتی
برای ارتباطات زیر آبی بهترین راه باقی میماند و در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایده ارسال و دریافت اطالعات در زیر آب به زمان لئوناردو داووینچی بازمیگردد که نقل شده است که با گوش دادن به
یک لوله دراز در زیر دریا میتوان احتمال آشکاری سازی کشتی های دور را فراهم کرد .اما به معنی واقعی کلمه در
استفاده های مدرن ،ارتباطات زیرآبی در طول جنگ جهانی و برای مصارف نظامی ،توسعه پیدا کرد .یکی از اولین
سیستمهای ارتباط بیسیم زیر آبی یک تلفن زیر آبی بود که در سال  1091برای ارتباط با زیر دریاییها ،توسعه داده

عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

شد[ .]9این وسیله از یک مدوالسیون باند کناری تکی 1با دامنه حامل تقلیل یافته 3استفاده کرده و در باند فرکانسی 8
تا  11کیلوهرتز کار میکرد همچنین قادر بود سیگنال صوتی را تا فاصله چندین کیلومتر ارسال نماید .اما این تکنولوژی
قبل از توسعه VLSIکه یک نسل جدید از سیستم های ارتباطی زیر آبی بود ،به طور جدی رشد نکرد .با در اختیار قرار
گرفتن پردازنده های سیگنال دیجیتال 2یکپارچه با مصرف توان متعادل ،برای اولین بار پیادهسازی پردازش سیگنالهای
پیچیده و الگوریتمهای مقایسه داده در انتهای لینکهای ارتباطی زیر آبی ،ممکن گشت.
در طول سالهای اخیر ،پیشرفتهای چشمگیری در زمینه توسعه سیستمهای مخابراتی صوتی زیر آبی انجام شده است
[ ]7که در حوزههای برد عملیاتی و توان عملیاتی داده  9بوده است .ربات هایی مورد استفاده قرار گرفتهاند که به صورت
صوتی کنترل شده و جایگزین غواص ها برای تعمیرات تجهیزات غوطه ور زیر آبی شده اند [ ]11؛ انتقال ویدئوهای با
کیفیت باال از عمیق ترین چالههای کف اقیانوس ( 1199کیلومتری) به کشتیهای سطح آب برقرار شده است []17؛ و
اطالعات اندازهگیری مسافت افقی در فاصله بیش از  399کیلومتر گزارش شده است [.]31
در حالی که سیستمهای مخابراتی بهینه در حال توسعه هستند ،حوزه تجهیزات آنها نیز در حال رشد بوده و نیازهایی
را در عملکرد سیستم به وجود میآورد .بیشترین تقاضا در تجهیزات در حال توسعه ،چه تجاری و چه نظامی ،بیشتر
در حوزه ارتباطات به هنگام 1با زیردریاییها و وسایل نقلیه زیر آبی مستقل یا بدون سر نشین (  AUVsو )UUVs
است .مستقل کردن وسایل نقلیه زیر آبی از کابل ،آنها را قادر می سازد که راحتتر حرکت کرده و برد کاری آنها را
بهبود میبخشد .سناریوهای جدید ارتباطی که سیستمهای مدرن صوتی زیر آبی با آنها عمل خواهند کرد ،یک شبکه
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اطالعات زیر آبی هستند که شامل هم گرههای ساکن و هم متحرک هستند .این سیستمها به نحوی پیشبینی شدهاند
که تبادل اطالعاتی از قبیل اطالعات کنترل ،فاصلهیابی و باالخره سیگنالهای ویدئویی ،بین گره های مختلف را فراهم
آورند .گرههای شبکه بر روی اسکلههای زیر آبی ،روباتها و وسایل نقلیه ،که با سنسورها ،سونارها و دوربینهای
ویدئویی مختلف تجهیز شدهاند ،قرار می گیرند .کاربران راه دور ،قادر خواهند بود که از طریق لینکهای رادیویی و با
ارتباط با ایستگاه مرکزی زمینی ،به شبکه دسترسی پیدا کنند.
به منظور دستیابی به این اهداف ،تحقیقات جاری بر روی توسعه مخابرات و ارتباطات و الگوریتمهای پردازش سیگنال
بهینه ،طراحی مدوالسیون و کدگذاریهای بهینه و تکنیکهایی برای ارتباطات متحرک زیر آبی ،تمرکز کرده است .به
عالوه روشهای ارتباطی چندمسیری 1برای شبکه های صوتی زیر آبی در نظر گرفته شده است و همچنین طراحی
پروتکلهای شبکهای که برای تأخیر انتشار در مسیرهای طوالنی و نیازمند توان باال میباشد نیز در دست بررسی است
که این مسائل معموالً در محیط زیر دریا اتفاق میافتد .در نهایت ،ارائه الگوریتمهای فشردهسازی داده 7مناسب برای
تصاویر زیر آبی با تضاد 8پایین و روشهای پردازش تصویر مرتبط ،انتظار میرود ،تا به این وسیله بتوان انتقال تصاویر
را با وجود محدودیت باند ،در کانالهای صوتی زیر آبی ،انجام داد.
نیازهای سیستم
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توان عملیاتی داده ها و پاسخگویی یک سیستم ارتباطی صوتی زیر آبی ،که با نرخ خطای بیت محاسبه میشود ،از یک
سیستم به سیستم دیگر تغییر میکند اما همواره تابعی از پهنای باند محدود کانال اقیانوسی است .بر خالف اکثر رسانه-
های مخابراتی دیگر ،استفاده منابع صوتی زیر آبی هنوز متناسب با استانداردها نیست.
در سیستمهای موجود معموالً چهار نوع از سیگنالها ارسال میشوند :سیگنال های کنترل ،فاصلهیابی ،کالم و ویدئو.
سیگنالهای کنترل شامل موقعیتیابی ،اطالعات وضعیت و دستورات مختلف خاموش و روشن برای روبات های زیر
دریایی ،وسایل نقلیه و تجهیزات غوطه ور مثل دریچههای خطوط لوله ،یا اسکله های عمیق اقیانوس ،میشوند .نرخ
ارسال داده تا حدود  1کیلوبیت در ثانیه ( )kbpsبرای این کاربرد ها مناسب است اما نرخ خطای بیت 0خیلی پایینی
احتیاج است.
داده های فاصلهیابی با استفاده از تجهیزات صوتی غوطه ور در آب از قبیل میکروفنهای زیر آبی ،لرزه نگارها ،سونارها
 ،اندازهگیرهای جریان ،سنسورهای شیمیایی جمع آوری می شوند و همچنین می توانند شامل اطالعات تصویری با رنج
پایین باشند .رنج های داده از  1تا ده ها کیلو بیت در ثانیه ،برای این تجهیزات مورد نیاز است .در اینگونه سیگنالها،
نیاز به قابلیت اطمینان و خطای پایین مثل سیگنالهای دستوری بخش قبل باال نیست و احتمال خطای بیت
4
3
 10  10برای بسیاری از کاربردها ،قابل قبول است.

سیگنال کالمی بین غواصها و ایستگاه سطحی و یا در میان غواص ها ارسال می شود .در حالی که سیستم های ارتباطی
تجاری موجود غواصی غالباً از نوع آنالوگ و بر پایه مودوالسیون باند کناری تکی( )SSBبا سیگنال  2کیلوهرتز صوتی
هستند ،اما تحقیقات در زمینه انتقال کالم بین غواص ها در حال پیشرفت بوده و در حوزه انتقال دیجیتال انتظار می

Bit Error Rate
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رود که قابلیت اطمینان بیشتری به ارمغان آید .انتقال سیگنال کالمی دیجیتال شده با روش کد گذاری خطی حدسی19به
2
سرعتی در حد کیلوبایت در ثانیه برای رسیدن به کیفیت مطلوب ،احتیاج دارد .تلرانس نرخ خطای بیت  10این روش

را به یک تکنولوژی مناسب برای کانال های زیر آبی با کیفیت و باند محدود ،تبدیل می کند [ 10و .]39
ارسال ویدئو بر روی کانال زیر آبی به نسبت فشرده سازی باالیی احتیاج دارد تا بتوان به نرخ ارسال فریم قابل قبولی
دست یافت .خوشبختانه تصاویر زیر آبی از تضاد و جزئیات اندکی برخوردار هستند و اگر حتی فشرده سازی  3بیت در
پیکسل انجام شود ،کیفیت رضایت بخش به دست می آید.
روش های فشرده سازی از قبیل  JPEGبا استاندارد انتقال کسینوس گسسته ،11به منظور انتقال تصاویر  311در 311
پیکسل و رزلوشن  3بیت در هر پیکسل ،با نرخ انتقال تقریباً  3فریم در هر  19ثانیه ،مورد استفاده قرار گیرند [.]17
کاهش بیشتر در نرخ انتقال مورد نیاز با الگوریتم های فشرده سازی اختصاصی مثل انتقال گسسته موجک ]18[ 13امکان
پذیر خواهد بود .نتایج جاری گزارش شده در زمینه پیشرفت الگوریتم ها قادر هستند تا به نسبت فشرده سازی تا 199:1
نائل شوند .از سوی دیگر ،انتقال سیگنال با کیفیت تلویزیون مونو-کرومی به صورت صوتی زیر آبی ،به فشرده سازی تا
 1999:1احتیاج دارد .بنابراین نرخ بیت برای انتقال ویدئو بیش از  19کیلوبیت در ثانیه و احتماالً صدها کیلوبیت در ثانیه
است .نیازمندی های عمل ی متعادل و قابل دستیابی هستند ،به دلیل اینکه تصاویر در نرخ خطاهایی از مرتبه
4
3
 10  10دارای کیفیت راضی کنندهای هستند.

مشخصات کانال
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انتشار صدا در زیر آب به طور کلی با پارامترهایی مثل تلف انتقال ،نویز ،بازطنین( 12یا انتشار مجدد در مسیرهای
مختلف) و تغییرات زمانی و مکانی کانال ،مشخص میشود .تلف انتقال و نویز فاکتورهای اساسی هستند که مقدار آن
ها با مواردی مثل پهنای باند موجود ،فاصله و نسبت سیگنال به نویز ،تعیین می شود.
برد و پهنای باند
تلف انتقال به وسیله واگرایی انرژی و جذب صدا (در محیط ) به وجود می آید .واگرایی انرژی تنها به مسافت انتقال
بستگی دارد و این در حالی است که تلف جذب صدا نه تنها با فاصله افزایش می یابد بلکه به فرکانس نیز وابسته است
و در نتیجه این موضوع محدودیتی را بر روی پهنای باند ایجاد می کند.
عالوه بر تلفات انتقال معمول ،شرایط لینک به شکل چشمگیری متأثر از تغییرات محیطی (فضایی) کانال صوتی زیر آبی
است .تغییرات محیطی نتیجه طبیعت و ذات رسانای موج در کانال است که حاصل پدیده هایی مثل ایجاد ناحیه

سایه19

است .تلفات انتقال در محیط های خاص و مشخص (مثل ناحیه سایه) می تواند با بسیاری از روش های مدل سازی انتشار
با درجه دقت های مختلف ،پیشبینی شود .اما وابستگی محیطی در تلف انتقال برای ارتباط با منابع یا گیرنده های
متحرک چندین مشکل خاص را به وجود می آورد .نویز دیده شده در اقیانوس شامل نویز ساخته دست بشر و نویز
محیطی است .در اعماق اقیانوس نویز طبیعی محیطی قالب است اما در ساحل نزدیک و در حضور فعالیت کشتی ها،
نویز ساخته دست بشر به شدت سطح نویز را افزایش میدهد .بر خالف نویز ساخته بشر ،منابع نویز طبیعی محیطی می
توانند به صورت یک طیف پیوسته و توزیع گاوسی تعریف شوند[ .]3به عنوان تقریب اول فرض میشود که چگالی طیفی
توان نویز محیطی ،هم در آب های کم عمق و هم عمیق و در فرکانسهای مطلوب برای طراحی سیستمهای ارتباطی ،به
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صورت  39dB/decadeافت پیدا می کند .استثنا برای این قضیه منابع نویز زیستی از قبیل میگوهای خوراکی هستند
که در مناطق جغرافیایی خاصی زندگی میکنند و در رنج فرکانسی طراحی سیستم های ارتباطی معمول ،نویز پالسی
تولید میکنند.
نویز و تلف انتقال وابسته به فرکانس ،رابطه بین برد قابل دسترس ،پهنای باند و  SNRرا در ورودی گیرنده محدود
میکند .این رابطه در شکل 1ارائه شده است که بخش وابسته به فرکانس  SNRرا برای چند برد مختلف نشان می دهد
( SNRبا فرض گسترش موج به شکل کروی در تمام فضا و جذب موج در محیط طبق گزارش تروپ ]3[ 11و افت چگالی
طیفی توان نویز  ، 39dB/decayمحاسبه شده است) .مشخصاً ،این وابستگی ،انتخاب فرکانس حامل 11برای مسافت
انتقال مطلوب را تحت تأثیر قرار می دهد .به عالوه این مسئله رابطه بین برد قابل دسترس و باند فرکانسی را تعیین
میکند .لینکهای ارتباطی صوتی زیر آبی میتوانند از نظر برد به صورت ،خیلی بلند ،بلند ،متوسط ،کوتاه و خیلی کوتاه،
طبقهبندی شوند .برای سیستمهای برد باال که در محدوده  19تا  199کیلومتر کار میکنند ،پهنای باند در حد چند
کیلوهرتز محدود میشود (برای بردهای خیلی باال در حدود  1999کیلومتر ،پهنای باند قابل دسترس به زیر یک کیلوهرتز
میرسد) .یک سیستم برد میانه با برد بین  1تا  19کیلومتر ،دارای پهنای باندی از مرتبه  19کیلوهرتز است در حالی که
برای بردهای خیلی کوتاه در حدود  199متر ،پهنای باند بیش از  199کیلوهرتز قابل دسترس است.
درون این پهنای باند محدود ،سیگنال در معرض انتشار "چند مسیری" داخل کانالی است که مشخصات آن با زمان
تغییر می کند و به شدت به مکان فرستنده و گیرنده وابسته است .ساختار "چند مسیری" وابسته به ساختار لینک
است که به صورت ابتدایی عمودی طراحی شده باشد یا افقی .در حالی که کانالهای عمودی پراکندگی زمانی اندکی را
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نشان میدهد ،اما کانالهای افقی دارای گسترش چند مسیری زیادی هستند .نکته قابل توجه در بردهای متوسط و بلند
این است که ان تشار چند مسیری افت شدیدی را در سیگنال ارتباطی صوتی ایجاد می کند .ترکیب مسیرهای مختلف
زیر آبی برای رسیدن به یک داده با توان عملیاتی باال ،بدون استثنا ،بزرگترین چالش برای سیستم ارتباطی صوتی زیر
آبی محسوب میشود.
توضیحات:
برای درک پدیده چند مسیری به شکل زیر دقت کنید:

اگر تنها یک مسیر برای سیگنال بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد در شکل باال تنها یک سمبل داشتیم اما در
پدیده چند مسیری سیگنال به مانع برخورد کرده و مجدداً انتشار می یابد و به گیرنده می رسد البته با تاخیر زمانی .
به این پدیده گسترش چند مسیری گفته می شود در واقع سمبل های مختلف در حوزه زمان گسترش می یابند و با
توجه به اختالف زمانی رسیدن سمبل ها  ،آنها میتوانند با هم تداخل هم داشته باشند (مطابق شکل) که به این پدیده
نیز  ISIگفته می شود .در ادامه مقاله از این پدیده ها نام برده است.
چند مسیری
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در یک سیستم مخابراتی دیجیتال که از یک حامل تکی استفاده میکند ،انتشار چند مسیری باعث تولید تداخل بین
سمبلها  )ISI(17می شود و یک معیار سنجش مهم ،گسترش چند مسیری به صورت نحوه رسیدن سمبل ها است .در
حالی که گسترش چند مسیری در کانال های رادیویی معمول مورد استفاده ،از مرتبه چندین سمبل است ،در کانال افقی
صوتی زیر آبی این عدد به چند ده یا چند صد سمبل برای نرخ داده های متوسط به باال ،افزایش مییابد .برای مثال یک
گسترش چند مسیری معمول  19میلی ثانیه در یک کانال میان برد در یک آب کم عمق را در نظر بگیرید ،در این کانال
اگر سیستم با نرخ  19کیلو سمبل در ثانیه عمل کند ISI ،به بیش از  199سمبل گسترش می یابد.
مکانیزم ایجاد چند مسیری در اقیانوس در آب های کم عمق و عمیق متفاوت است و همچنین به فرکانس و برد انتقال
وابسته است .درک این مکانیزم بر پایه تئوری و مدل های انتشار صوت است .چندین راه مختلف برای انتشار چند
مسیری ،با توجه به موقعیت سیستم ،وجود دارد .بیشتر عمق آب است که نوع انتشار را مشخص می کند .دو مکانیزم
اساسی برای شکل گیری چندمسیری وجود دارد یکی بازتاب از مرزها (کف دریا ،سطح آب و هر جسم داخل آب) و
دیگری خم شدن و شکست پرتو (پرتوهای صوتی معموالً به سمت ناحیههایی با سرعت انتشار پایینتر خم میشوند).
اگر آب کم عمق باشد انتشار عالوه بر مسیر مستقیم ،به صورت پرش بین کف و سطح آب نیز منتشر میشود .اگر آب
عمیق باشد ،مثل مناطق بعد از گودالهای اقلیمی اقیانوسی ،کانال صوتی ممکن است با خم شدن پرتو به سمتی که
سرعت صوت به حداقل خود میرسد ،شکل بگیرد که این منطقه را محور کانال عمیق صوتی مینامند .به دلیل اینکه با
بازتاب تلفی اتفاق نمیافتد ،صدا میتواند چند صد کیلومتر از این طریق حرکت کند .اشعههای خم شده که به سمت
جلو حرکت میکند ،بعضاً به سطح آب رسیده و در نقطهای که بازتاب میشود متمرکز و همگرا میشوند و این روند به
شکل متناوب ادامه پیدا میکند .ناحیه بین دو نقطه تمرکز بر روی سطح آب ،منطقه همگرایی نامیده میشوند و معموالً
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طول آنها بین  19تا  199کیلومتر است .هندسه انتشار چندمسیری و وابستگیهای محیطی آن برای سیستمهای ارتباطی
که از پردازش آرایهای برای کاهش پدیده چند مسیری استفاده میکنند مهم است (مثل [ ]33و [ .)]32طراحی این
سیستمها معموالً با استفاده از مدل انتشاری برای پیشبینی ساختار چند مسیری ،انجام میشود .تئوری اشعه 18و تئوری
مدهای متعامد ،10پایههای این مدل سازی انتشار را فراهم میآورند.
تغییرات زمانی
همراه با هر کدام از مسیرهای انتشار اصلی (چندمسیری های عمده ،)39که میتوانند به طور دقیق مدل شوند ،سیگنال-
های نوسانی تصادفی (چند مسیری جزئی )31وجود دارد که برای تغییرات زمانی پاسخ کانال محاسبه میشوند .بعضی از
نوسانات تصادفی میتوانند به صورت آماری محاسبه شوند[]3و[ .]2این نوسانات شامل پراکندگی سطحی به دلیل امواج
دریا میشود که مهمترین دلیل برای تغییرات زمانی کلی در آبهای کم عمق است .در آب های عمیق ،عالوه بر پراکندگی
سطحی ،امواج درونی آب نیز در تغی یرات زمانی انتشار سیگنال در طول هر یک از مسیرهای اصلی مشارکت میکنند.
پراکندگی سطحی به دلیل ناهموار بودن آب دریا اتفاق میافتد .اگر دریا آرام باشد ،سیگنال بازتابی به سطح به طور
کامل و سالم بازتاب میشود و تنها تغییر در آن اختالف فاز  189درجه است .اما امواج دریا که توسط باد ساخته و هدایت
میشوند باعث تغییر در نقطه بازتاب شده و اعوجاج در سیگنال را حاصل میکنند .جابهجایی عمودی سطح آب به خوبی
میتواند با متغیر تصادفی گاوسی با میانگین صفر ،33مدل شود که طیف توان آن به طور کامل با سرعت باد تعیین
میشود[ .]3حرکت نقطه بازتاب که حاصل پخششدگی فرکانسی سیگنال بازتابی از سطح است ،بسیار بیشتر از حرکتی
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است که توسط پدیدههای دیگر به وجود میآید .پخششدگی داپلر در بخشی از سیگنال با فرکانس  fکه توسط یک
بازتاب سطحی تکی با زاویه تابش  ، به وجود آمده است برابر  ( f / c) 3 /2 cosاست که  cبرابر سرعت صوت است
که تقریباً برابر  1199متر در ثانیه است و  برابر سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه است[ .]3یک سرعت باد متوسط از
مرتبه  19متر در ثانیه است .برای بردهای باالتر که در آنها از فرکانسهای پایینتری استفاده میشود ،پخش شدگی
پدیده داپلر کمتر است اما پخش شدگی چندمسیری به دلیل وجود مسیرهای انتشار متعدد ،بیشتر است .میزان دقیق
پخششدگی داپلر و چندمسیری وابسته به هندسه مسیر بر روی یک لینک خاص است .با این اوصاف میتوان گفت که
ضریب پخش شدگی کانال یعنی مجموع پخش شدگی داپلر و چندمسیری ،میتواند به طور معمول با افزایش برد ،افزایش
یابد.
به عنوان مثال ،شکلهای  3تا  ، 9یک دسته از پاسخهای پالسی کانال را نشان میدهند که به صورت تابعی از تأخیر بر
روی یک بازه زمانی دیده شده است .این شکلها پاسخ کانال را در حاالتی توصیف میکنند که پاسخها در سه مکان با
تفاوتهای اساسی و با مکانیزم ساخت چندمسیری گوناگون ،به دست آمده اند .شکل  3پاسخهای پالسی ثبت شده در
قسمت عمیق اقیانوس آرام از ساحل کالیفرنیا را نشان میدهد .در این کانال نتشار در سه ناحیه همگرایی اتفاق میافتد
که  119مایل دریایی را پوشش میدهند .برای هر زمان ثابت ،شکل ،نمایی از دامنه پاسخ پالسی کانال را به صورت تابعی
از تأخیر نمایش میدهد .با توجه به پاسخ یک کانال ،این نکته درک میشود که در یک زمان ثابت داده شده ،دو یا تعداد
بیشتری سیگنال به گیرنده میرسد .پخششدگی تأخیر چند مسیری در این چنین کانالی از مرتبه  39میلی ثانیه است.
سیگنال های ورودی چندگانه و ثانویه ،انرژی های قابل توجه و قابل مقایسهای دارند که باعث بروز  ISIقدرتمندی
میشود .دامنه و فاز سیگنالهای ورودی میتوانند به صورت مستقل در زمان تغییر نمایند .همچنین بر روی محور زمان،
تغییرات پاسخ کانال ،برای هر تأخیر زمانی ثابت دیده میشود .در این مثال ،تغییرات زیادی در طی  11ثانیه از رسیدن
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سیگنالها مشاهده میشود .این کانال تعریف واضح یا سیگنال رسیده قویتری ندارد به دلیل اینکه از نمودار ،این
موضوع مشهود است که در یک تأخیر زمانی ثابت ماکسیمم دامنه خاصی همیشه رخ نداده است .پاسخهای کانال نشان
داده شده در شکلهای  3تا  9با تکنیکهای تخمین کانال تطبیقی 32به دست آمده است .به طور خاص ،یک الگوریتم
حداقل مربعات 39بازگشتی بر روی یک سیگنال ارسالی ( 4-PSKمدوالسیون 9 phase shift keyingتایی )بر روی
کانال با سرعت های نشان داده شده در شکلها ،اعمال شده است .شکل  2پاسخ پالسی دیده شده در آب کم عمق
اقیانوس آتالنتیک ،در ساحل نیوانگلند در یک فاصله طوالنی  98مایل دریایی را نشان میدهد .این مثال بر خالف مثال
قبلی یک سیگنال ورودی اصلی را نشان میدهد که از یک چندمسیری با انرژی کمتر به گیرنده رسیده است .طول این
چندمسیری برابر  19میلی ثانیه است .الزم به ذکر است که با وجود اینکه چندمسیری توزیع شده ممکن است دارای
انرژی اندک و قابل صرفنظری باشد اما شرکت آن در  ISIکلی قابل صرفنظر نخواهد بود .این کانال تغییرات زمانی
آهستهتری را نسبت به شکل  3نشان میدهد .بر عکس شکل  9کانالی را با تغییرات زمانی سریع نشان میدهد .این
پاسخ در آبهای کم عمق بوزاردز بی 31نزدیک ساحل نیو انگلند ،در یک فاصله  3مایل دریایی ثبت شده است .در بین
این سه مثال ،این کانال تغییرات زمانی سریعتری را نشان داده است که جزو محیطهای برد میانه کم عمق است.
ضریبی که عملکرد یک سیستم ارتباطی دیجیتال را روی یک کانال فرکانسی پخششده نشان میدهد برابر پخش-
شدگی داپلر است که با نرخ سمبل نرمالیزه شده است .در کانال صوتی زیر آبی پخششدگی نرمالیزه شده داپلر میتواند
به مقدار  102برسد .پیامدی که تغییرات زمانی حاصل از چندمسیری دارد به دو صورت است .از یک سو ،ارسال سیگنال
با نرخ و سرعت باال باعث ایجاد سمبلهای بسیار نزدیک به هم می شود که در گیرنده با هم تداخل پیدا کرده و در این
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شرایط برای غلبه بر  ISIبه پروسه پیشرفتهای احتیاج است .از سوی دیگر هنگامی که طول پالسها کوتاهتر میشود،
تغییرات کانال در هنگامی که یک سیگنال تکی به گیرنده میرسد کمتر میشود ،این موضوع به یک گیرنده تطبیقی
اجازه میدهد بر یک پایه سمبل به سمبل ،کانال را دنبال کند و روشی را برای کنار آمدن با پراکندگی زمانی فراهم آورد.
در نتیجه چندمسیری با پراکندگی زمانی باعث ایجاد یک موازنه در انتخاب سرعت ارسال سیگنال در یک کانال مشخص،
می شود .نتایج عملی به دست آمده در یک آب کم عمق با تالطم و نوسانات زیاد[ ،]37ایم موضوعات را اثبات کرده
است.
در حالی که اطالعات زیادی هم در زمینه مدلهای واقعی و هم مدلهای آماری از انتشار صدا در زیر آب وجود دارد ،اما
استفاده از این اطالعات تنها اخیراً مورد توجه قرار گرفته است (مثل []8و[]0و[ .)]13کانالهای ارتباطی چندمسیری با
تغییر پذیری زمانی ،معموالً با خطوط تأخیر ضربهای ،31مدل شدهاند ،که فاصله ضربهها از یکدیگر مساوی معکوس
دوبرابر پهنای باند است و بهره ضربه ها به عنوان پروسه اتفاقی با توزیع و چگالی طیف توان خاص مدل شده است .در
حالی که بسیاری از کانالهای رادیویی به خوبی با مدل محو شوندگی رایلی متناسب هستند که در این مدل بهره ضربهها
از روند گاوسی پیچیدهای مشتق میشوند ،اما برای هر کانال زیر آبی ،مدل تکی خاصی وجود ندارد و میتواند مدلها
تغییر نماید.
مدل سازی کانال های آب کم عمق با برد میانه ،بیشترین توجه را به خود جلب کرده است و این کانالها به عنوان
کانالهایی با بیشترین تغییرات شناخته میشوند .بسیاری از نویسندگان فرض کردهاند که این کانال مدل محو شوندگی
رایلی 37را نشان میدهد .کانالهای عمیق نیز به عنوان یک کانال با محوشوندگی رایلی مدل شدهاند اما اندازهگیریهای
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موجود بسیار کم ونادر هستند و این مسئله مدلسازی کانال را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است .اندازه-
گیری های آماری موجود بر روی کانال امروزه بیشتر بر روی سناریوهای ارتباط (ایستگاههای) ثابت تمرکز کرده است.
در کانالهای متحرک زیر آبی ،سرعت وسیله نقلیه اساسیترین عامل است که ویژگیهای وابسته به زمان کانال و به
تبع آن طراحی سیستم را مشخص میکند .این امر ثابت شده است که شناسایی مدل آماری کانال ،برای طراحی و آنالیز
سیستمهای رادیویی زمینی مفید است و توسعه این موضوع برای کانلهای متحرک زیر آبی به آینده موکول شده است.
طراحی سیستم
برای غلبه بر مشکالت پراکندگی در چندمسیریهای متغیر با زمان ،طراحی سیستمهای زیر آبی موجود تجاری ،تا کنون
معموالً بر استفاده از تکنیکهای مدوالسیون غیر همفاز 38و تکنیکهای ارسال سیگنالی تکیه دارند که اطالعات با توان
عملیاتی پایین تولید میکنند .به تازگی تکنیکهای مدوال سیون همفاز همراه با پردازش آرایهای برای بهره برداری از
تنوع چندمسیری های محیطی موجود ارائه شده است .که این روشها برای فراهم آوردن یک ابزار برای استفاده بهینهتر
از پهنای باند کانال صوتی زیر آبی ارائه شده است .انتظار میرود این پیشرفتها منجر به نسل جدیدی از سیستمهای
ارتباطی زیرآبی شود که حداقل افزایش قابل توجهی را در توان عملیاتی اطالعات ایجاد کند .روشهای طراحی سیستم
متناسب با تکنیکی که برای غلبه بر اثر تداخل بین سمبلها و تغییر فاز سیگنالها اتخاذ میشود متفاوت است .به طور
خاص ،این تکنیکها میتوانند بر اساس دو فاکتور دسته بندی شوند ( )1طراحی سیگنال یعنی انتخاب روش مدوالسیون
یا آشکارسازی و ( )3ساختار فرستنده/گیرنده یعنی انتخاب روش پردازش آرایهای و یا روش اکوالیز . 30در این بخش
طراحی چندین سیستم که پیادهسازی شدهاند ،تشریح شده است .در حالی که بیشتر سیستمهای موجود در حال حاضر
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

بیشتر عمودی و یا کانالهایی با طول خیلی کوتاه هستند اما سیستمهای در حال توسعه غالباً بر روی کانالهای کم عمق
با انتشار افقی تمرکز کردهاند .پردازش سیگنال استفاده شده در این سیستمها در بخش بعدی معرفی شده است.
سیستمهایی بر پایه مدوالسیون غیر همفاز
آشکارسازی غیرهمفازسیگنالهای  ( FSKکلید زنی شیفت فرکانس )29برای کانالهایی با تغییر فاز سریع مثل آبهای
کم عمق برد باال و کانالهای برد میانه ،استفاده شده است .برای غلبه بر  ، ISIسیستمهای غیر همفاز حاضر ،طراحی
سیگنال همراه با گاردهای زمانی 21را به خدمت میگیرند که این گاردها بین پالسهای متوالی قرار میگیرند تا اطمینان
حاصل شود که بازتابها و باز طنینهای پالس قبلی ،قبل از رسیدن پالس دیگر ،ناپدید شده است .البته قرار دادن زمان
بیکاری بین دو پالس ،به طور یقین توان عملیاتی اطالعات را کاهش میدهد .به عالوه به دلیل اینکه محوشدگی ،بین
فرکانسهایی وجود دارد که فاصله جدایی آن ها از یکدیگر ،کمتر از پهنای باند همفاز است (معکوس گستردگی
چندمسیری) ،مطلوب این است که در یک زمان ،از کانالهای فرکانسیای استفاده شود که با مقداری بیشتر از پهنای
باند همفاز از هم جدا شده باشند .این نیازها باعث کاهش بیشتر بازده سیستم میشود مگر اینکه از روشهای کدگذاری
خاصی استفاده شود که در آنها فرکانسهای توأم مجاور ،با کدواژههای متفاوت ارسال شوند.
یک سیستم شاخص برای فاصلهیابی با حداکثر نرخ  1کیلو بیت در ثانیه ،از یک تکنیک چندفاز مدوالسیون  FSKدر
باند  39تا  29کیلوهرتز استفاده میکند .این باند به  11زیر باند تقسیم میشود و در هر کدام از آنها یک سیگنال 4-
 FSKارسال میشود .از مجموع  19کانال 11 ،تای آنها به طور همزمان برای انتقال موازی  23بیت اطالعات استفاده
میشوند (  3بیت اطالعات در هر زیر باند 9کانال) .این سیستم برای فاصلهیابی در یک مسیر افقی  9کیلومتری از آب
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

کم عمق و یک مسیر عمودی  2کیلومتری از اقیانوس عمیق ،با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین این
روش در یک آب کم عمق به طول  1کیلومتر مورد استفاده قرار گرفته است و احتمال بیت خطا از مرتبه 102  103

بدون استفاده از کدگذاری به دست آمده است .عملکرد سیستم میتواند با استفاده از کدگذاری تصحیح کننده ،23بهبود
یابد اما توان عملیاتی اطالعات کاهش خواهد یافت .این سیستم  FSKچندگانه به صورت تجاری با حداکثر نرخ داده
 1399بیت در ثانیه در دسترس است .با وجود این حقیقت که بازده پهنای باند این سیستم به  0.5 bps/Hzنمیرسد ،اما
 FSKغیر هم فاز ،یک راه حل خوب برای کاربردهایی است که به نرخ داده متوسط و عملکرد قوی احتیاج دارند .یک
سیستم  FSKبهبود یافته [ ]19از  138زیرباند و کدگذاری استفاده میکند .پایه این کدگذاری از کد هاداماردH(20,5)22
است که در آن هر  1بیت ورودی به  39کد خروجی اینکد (رمزگشایی) میشوند ( حداقل فاصله این کد  19است).
بیتهای اینکد شده ،زیرباند فعال را برای ارسال کدواژه داده شده ،تعیین میکنند 39 .زیر باند با کارکرد همزمان ( از
میان  138زیرباند موجود) برای رسیدن به بیشترین تفکیک ممکن ،انتخاب میشوند و در نتیجه تنوعی را در انتخاب
کانالهای زیر آبی متغیر با زمان فراهم میآورند .به دلیل قدرت و سادگی در پیادهسازی ،روش ارسال سیگنال غیر
همفاز ،بیشتر توسعه یافته است و به تازگی یک سیستم پیادهسازی شده است [ ]11که از مالتی پلکس تقسیم فرکانسی
متعامد29

( )OFDMبه همراه بانکهای فیلتری  –DFTپایه ،استفاده میکند .این سیستم در یک کانال برد میانه

استفاده شده است اما به دلیل تفکیک فرکانسی باال بین کانالها و زمان گارد نسبتاً باال ( 19میلی ثانیه زمان گارد به
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

دنبال هر پالس  29میلی ثانیهای) ،این سیستم احتیاج به جبرانسازی اثر اعوجاج21چند مسیری دارد و نرخ داده بهینه
در آن  319بیت در ثانیه است.
سیستمهایی بر پایه مدوالسیون همفاز دیفرانسیلی و همفاز
با هدف افزایش بازده پهنای باند در سیستم های صوتی زیر آبی ،تحقیقات در سال های اخیر به سمت تکنیکهای
مدوالسیون همفاز تغییر پیدا کرده است تکنیک هایی از قبیل ( PSKکلید زنی شیفت فاز )21و ( QAMمدوالسیون
دامنه چهارگانه .)27در مورد روشهای ارتباطی همفاز ،که در گذشته عملی محسوب نمیشدند ،ثابت شده است که
روش های قابل رشد برای دسترسی به انتقال با سرعت داده باال ،در بسیاری از کانالهای زیر آبی ( از قبیل کانالهای
افقی کم عمق با پراکندگی زمانی شدید) هستند [ .]37[-]39این روشها قابلیت ارائه توان عملیاتی داده باالتری نسبت
به روشهای غیر همفاز موجود دارند.
با توجه به روش همگامسازی 28سیگنال حامل ،سیستمهای همفاز به دو دسته تقسیم میشوند :همفاز دیفرانسیلی و
صرفاً همفاز .فایده استفاده  PSKاینکد شده دیفرانسیلی ( )DPSKو آشکارسازی همفاز دیفرانسیلی در این است که
امکان بازیابی ساده حامل ،فراهم میشود با این حال این روش تلف عملیاتی قابل مقایسهای نسبت به آشکارسازی
همفاز دارد .بیشتر سیستم های موجود به منظور غلبه بر مشکل استخراج و تعقیب حامل ،از روش  DPSKاستفاده
میکنند .در کانالهای خیلی کوتاه که پهنای باند تا  199کیلوهرتز در دسترس است و پایداری سیگنال مناسب است،
یک سیستم شاخص [ ، ]11در برد  19متر و فرکانس حامل  1مگاهرتز و نرخ داده  199کیلو بیت در ثانیه عمل میکند.

35

Distortion
Phase shift keing
37
Quadrature amplitude modulation
38
Synchronization
36

عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

این سیستم برای ارتباط با یک ربات تعمیرکار زیر آبی استفاده شده است 16-QAM .در این سیستم استفاده شده و
ی ک اکوالیزر تطبیقی نیز برای کمک ،به خدمت گرفته شده است .یک اکوالیزر خطی ،که از الگوریتم متوسط کمترین
7
4
مربعات ( )LMSاستفاده میکند ،برای کاهش خطای بیت از  10به  10کافی است.

کانال مسیر عمودی از یک اقیانوس عمیق ،با یک سیستم انتقال تصویر استفاده شده است[ .]17این سیستم 4-DPSK
با حاملی به فرکانس  39کیلوهرتز است که قادر است انتقال  11کیلو بیت در ثانیه در مسیر پایین تا سطح آب ،به طول
4
 1199متر را انجام دهد .آزمایش میدانی این سیستم دسترسی به نرخ خطایی از مرتبه  10را در حضور اکوالیزر خطی

با الگوریتم  ، LMSنشان داده است.
یک مثال موفق دیگر در سیستم های پیاده سازی شده در مسیر عمودی ،برای انتقال داده و تصویر در زیر آب وجود
دارد [ .]30این سیستم از مدوالسیون  DPSKباینری با نرخ  1093کیلو بیت در ثانیه استفاده مینماید .فرکانس حامل
برابر  12کیلوهرتز و انتقال در طول 3999متر انجام شده است.
پیشرفتهای اخیر در زمینه انتقال دیجیتال کالم در زیر آب با نمونه آزمایشگاهی توصیف شده در [ ، ]10جایگزین شده
است .این سیستم از روش پیشبینی خطی کد برانگیخته )CELP( 20برای انتقال سیگنال کالم با سرعت  1کیلو بیت در
ثانیه استفاده میکند .روش مدوالسیون به کار رفته  4-DPSKاست .یک اکوالیزر تصمیم با فیدبک که با الگوریتم
 LMSکار می کند ،در آزمایشی در استخر استفاده شده است و آزمایشات میدانی در این زمینه هنوز گزارش نشده
است .روش مشابهی در [ ]39ارائه شده است.
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

برای کاربردهایی که در آبهای کم عمق با برد میانه هستند ،یک سیستم  DPSKباینری [ ،]31از یک روش

99DSSS

برای غلبه بر بازتاب شدید سطحی در برد 1کیلومتر و عمق  19متر ،استفاده میکند .بازتاب تداخلی تنها از بین برده
میشود و برای باز ترکیب چندمسیری استفاده نمیشود .توان عملیاتی داده  199بیت در ثانیه در یک پهنای باند  19کیلو
هرتزی به دست آمده است .این نسبت پخش شدگی باال برای کاربردهای کاهش تداخل مناسب است .بهترین سیستم
موجود در ارتباطات همفاز زیر آبی در [ ]29ارائه شده است .این سیستم بر پایه مدوالسیون همفاز محض و اصول آشکار
سازی [ ]39یک سیگنال  4-PSKاست .سیگنالها در سرعت  1کیلوبیت در ثانیه و با حامل  11کیلوهرتز ارسال شدهاند.
عملکرد واقعی سیستم با ساختار شبکه  1گره ای ،در محیط آب کم عمق زیر یخ ،نشان داده شده است .برای غلبه بر
 ISIموجود در آبهای کم عم ق با پدیده چند مسیری ،این سیستم از اکوالیزر تصمیم با فیدبک ، 91با الگوریتم RLS
(کمتریم مربعات بازگشتی )93استفاده کرده است.
روشهای پردازش سیگنال برای جبران چندمسیری
برای دستیابی به نرخهای داده باالتر ،سیستمهایی با پهنای بهینه بر پایه روشهای ارسال داده همفاز باید برای یک ISI
قابل توجه ،به کار گرفته شوند .این سیستمها ،یا بعضی از شکلهای پردازش آرایهای و یا روش های اکوالیز کردن و یا
تلفیقی از آنها را برای جبرانسازی پراکندگی به خدمت میگیرند .سه روش اصلی برای رسیدن به این هدف وجود
دارد .دو روش اول از آشکارسازی همفاز دیفرانسیلی استفاده کرده و بر روی پردازش آرایهای برای حذف یا کاهش
چندمسیری تکیه دارند .روش سوم بر روی آشکارسازی همفاز محض و استفاده توام اکوالیزر و پردازش آرایهای ،برای
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

بهره برداری از چندمسیری و تنوع فضایی( 92منظور از تنوع فضایی ،استفاده از دو یا چند گیرنده –به جای یک گیرنده-
برای بهبود سیگنال دریافتی و یکپارچگی بیشتر آن است) تکیه دارد.
پردازش آرایه ای برای کاهش چندمسیری هم در سمت فرستنده و هم سمت گیرنده استفاده شده است .آرایههای
فرستنده میتوانند برای ارسال در فقط یک مسیر تکی (بدون چند مسیری) استفاده شوند اما برای این منظور آرایه
بسیار بزرگی الزم است .برای غلبه بر مشکل نیاز به آرایه بزرگ ،استفاده از منابع پارامتری به طور گستردهای مورد
تحقیق قرار گرفتهاند[ .]33این منابع بسیار

سمتگرا99

(با جهتدهی باال) برروی غیر خطی بودن محیط در نزدیکی

مبدل 91تکیه دارد یعنی جایی که دو یا تعداد بیشتری از فرکانسهای خیلی باال از تابشگر 91اولیه ،با هم ترکیب میشوند.
در نتیجه فرکانس تفاضل به وسیله یک آرایه عمودی که در زیر آب و جلوی تابشگر قرار گرفته است ،ارسال میشود.
محدودیت اصلی این چنین منبعی در توان باالی مورد نیاز آن است .سمتگرایی (جهتدهی) باال باعث خطای نقطهزنی97

(هدفگیری) می شود و برای اطمینان از عدم حضور چندمسیری ،به مکانیابی دقیق احتیاج است .این سیستمها در
آبهای کم عمق به خدمت گرفته می شوند یعنی در محیطی که به دلیل تغییرات شدید بر حسب زمان امکان استفاده
از اکوالیز وجود ندارد .در عوض ،یک آرایه گیرنده برای غلبه بر خطای نقطهزنی ممکن به خدمت گرفته شده باشد.
سیگنالهای باینری و چهارگانه  DPSKبرای دستیابی به نرخ داده  19و  39کیلوبیت در ثانیه (به ترتیب) با فرکانس
2
3
حامل  19کیلوهرتز استفاده شده است .نرخ بیت خطا از مرتبه  10  10تخمین زده شده است و وابسته به طول

حقیقی کانال است .در حالت کلی ،مشخص شده است که این تکنیک برای بردهای کوتاهتر بهینهتر است.
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عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

حذف چندمسیری با استفاده از شکلدهی پرتو 98تطبیقی در سمت گیرنده ،یک روش دیگر است .روش شکلدهی پرتو
[ ]32از الگوریتم  LMSبه منظور قرار دادن تطبیقی نقاط صفر 90پرتو ،در جهتی که موج بازتابی از سطح حضور دارد،
استفاده میکند .مانند روش فرستندههای آرایهای ،این روش نیز هنگامی که برد نسبت به عمق افزایش مییابد دچار
مشکل می شود .برای غلبه بر این مشکل استفاده از یک اکوالیزر برای تکمیل عملکرد شکلدهی پرتو ،مفید است.
اکوالیزر در یک الگوریتم  LMSکار میکند که پیچیدگی محاسباتی کم این الگوریتم اجازه میدهد تا تطبیق بههنگام
در نرخ سمبل مورد نظر انجام شود .یک شکلموج مجزا به منظور عمل همزمانی ارسال میشود .سیستم در آب کم عمق
و نرخ  19کیلوبیت در ثانیه و با حامل  19کیلوهرتزی تست شده است و نرخ خطای بیت تخمینزده شده

2

 10بدون

3
اکوالیزر و  10با اکوالیزر را از خود نشان داده است.

یک روش متفاوت ،بر پایه آشکارسازی همفاز محض ،از تلفیق همگام سازی19و اکوالیز کردن برای مبارزه با اثر تغییر فاز
و  ISIاستفاده کرده است [ 39و .]31روش اکوالیز کردن در اینجا عبارت است از اکوالیز تصمیم با فیدبک با فاصلهگذاری
تناسبی ،که با الگوریتم  RLSهمراه است .این سیستم از پردازش سیگنال فضایی در شکل اکوالیز چندکاناله بر پایه
ترکیب متنوع ،بهره میبرد .روشهای همفاز در کانالهای زیر آبی متفاوتی همراه با چندمسیری ،تست شدهاند و صرفنظر
از هندسه لینک ،نتایج راضی کنندهای را نشان میدهند .دسترسی به نرخ دادههای تا  3کیلوبیت در ثانیه بر روی
کانالهای برد باال و نرخ تا  99کیلوبیت در ثانیه روی کانال های کم عمق برد میانه ،در بین بهترین گزارشات ارائه شده
تاکنون هستند .در پایین ،این روشها با جزئیات؛ مورد بحث قرار گرفتهاند.
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مثال طراحی :پردازش سیگنال چندکاناله برای آشکارسازی همفاز
در بسیاری از کانال های زیر آبی با ساختار چندمسیری ،یک یا چند بخش وجود دارند که انرژی مشابه به سیگنال
دریافتی اصلی دارند .با گذشت زمان ،دور از انتظار نیست که این بخشها انرژی خود را به سیگنال دریافتی اصلی
برسانند (برای مثال شکل  3را ببینید) .این حقیقت که در این کانالها بخش اصلی به خوبی قابل تشخیص نیست،
استخراج حامل مرجع را بسیار سخت میکند .برای دستیابی به آشکارسازی همفاز در حضور چندمسیریهای قوی ،یک
تکنیک بر پایه استفاده همزمان از همگامسازی و حذف مسیرهای چندگانه ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد [ .]39این
تکنیک بر اساس تلفیق تخمین فاز حامل و پارامترهای اکوالیزر تصمیم با فیدبک ،است که چالش بهینهسازی در این
روش ،حداقل کردن متوسط مربعات خطا ( )MSEدر پروسه تخمین داده است .به عالوه ساختار اکوالیزر/همگامساز
میتواند گسترش یافته تا تعدادی از کانالهای آرایه ورودی را شامل شود[ 31و  .]31تلفیق تنوع فضایی ،عملکرد بهتری
را در تعدادی از کانالها حاصل کرده است ،مثل پتانسیل مقابله با برخی انواع تداخل .در شکل ،1یک اکوالیزر چندکاناله
نشان داده شده است که با یک پیش ترکیب

کننده11

همراه شده است ،که میتواند بنا به کاربرد یا تعداد کانالهای

دریافتی ،مورد استفاده قرار بگیرد یا استفاده نشود.
سیگنالهای ورودی به پردازشگر باندپایه ،13سیگنالهای تبدیل شده  A/Dهستند که با استفاده از حامل و فیلتر پایین
گذر ،به باند پایه آورده شدهاند .پردازش باند پایه با نمونهگیری سطح پایین 12شروع میشود که میتواند با نمونهگیری
با تعداد اندک  3نمونه از هر سمبل (شکل موج ورودی) انجام شود ،در حالی که سیگنالها در فرستنده به طرزی شکل
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داده شدهاند که دارای طیف کسینوس باال

آمده19

باشند که این طیف بیشترین فرکانس را در کمتر از  1/Tمحدود

می کند .به دلیل اینکه در قسمت آنالوگ گیرنده هیچ فیدبکی وجود ندارد ،این روش برای پیادهسازی تمام-دیجیتال
مناسب است.
برای کاربردهایی که در آنها فرستنده و گیرنده حرکت نمیکنند و تنها اندکی با آب تکان میخورند ،تنظیم دقیق کالک
نمونهگیری احتیاجی نیست بلکه این عمل به طور ضمنی در طی پروسه اکوالیز کردن تطبیقی با فاصلهگذاری تناسبی،
انجام می شود .قسمت جلویی اکوالیزر نیز به صورت فیلتر منطبق و اکوالیز خطی عمل میکند .برای تصحیح آفست
(جابهجایی سیگنال) حامل ،سیگنالها در تمامی کانالها با مقداری که در پروسه تلفیقی اکوالیز و همگامسازی ،تخمین
شده است ،تغییر فاز پیدا میکنند .بعد از ترکیب کردن همفاز ISI ،حاصل از سمبلهای ارسالی قبلی ،در بخش فیدبک
اکوالیزر حذف میشوند .این ساختار گیرنده با تمامی فرمتهای مدوالسیون خطی منطبق است فرمتهایی از قبیل M-
 PSKیا  M-QAMو تنها تفاوت بین آنها در تصمیمگیری سمبل اتخاذ شده است.
به عالوهی ترکیب و اکوالیز ،پردازش سیگنال در گیرنده نیز شامل عمل دیکد میباشد البته اگر در فرستنده کدگذاری
صورت گرفته باشد .برای مثال در پیادهسازی  DSPگیرنده [ ]38دو نوع از کدگذاری استفاده میشود :یکی کدگذاری
متوالی کد خارجی  Reed Solomonو کد داخلی بلوک بازگشتی ( )Hamming,BCHو دیگری کدگذاری حفرهای
کانوولوشنی با جایگزاری میباشند .همچنین ،مدوالسیون کدشده شبکهای11که با سیگنالهای  PSKو  QAMمنطبق
است ،ابزار بهینهای را برای بهبود عملکرد کانال با محدودیت باند فراهم کرده است.
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پارامترهای گیرنده که به شکل تطبیقی تنظیم شدهاند عبارت هستند از وزنهای پیش ترکیبکننده ،وزنهای فیلترهای
تغذیه رو به

جلو11

 ،تخمینهای فاز حامل و وزنهای ضربه فیلترهای فیدبک .یک تخمین خطای تکی برای تمام

پارامترهای تنظیم باال استفاده میشود .این خطا برابر تفاوت بین دادههای سمبل تخمینزد شده در ورودی با مقدار
حقیقی آن است .در حین حالت آزمایشی اولیه ،مقدار صحیح داده سمبلها به دست میآید .بعد از سیکل آزمایشی،
هنگامی که پارامترهای گیرنده مشخص شدند ،سمبلهای آنالین تصمیمگیری  ،به اکوالیزر بازخورد و فیدبک داده
میشوند و برای محاسبه خطا مورد استفاده قرار میگیرند .الگوریتم تطبیقی استفاده شده برای به روز رسانی پارامترها
برابر ترکیبی از حلقه قفل فاز دیجیتال)PLL(17مرتبه دو ،برای تخمین فاز حامل و الگوریتم  RLSبرای وزنهای ضربه
اکوالیزر می باشد .پیچیدگی اکوالیزر چندکاناله با تعداد سنسورهای آرایه گیرنده ،افزایش مییابد .برای این مشکل،
پیش ترکیب کننده محیطی میتواند مورد استفاده قرار گرفته تا تعداد کانالهای اکوالیزر را محدود نماید .وزنهای
پیش ترکیب کننده می توانند به طور مشترک با بقیه پارامترهای تطبیقی ،تخمین زده شوند .جزئیات در مورد تطبیق
مشترک (بین پارامترهای تطبیق پذیر) در [ ]31آورده شده است.
گیرنده به طور تطبیقی طوری تنظیم شده است که سیگنالهای چندگانه رسیده را ترکیب کند و سپس بهرههای مختلف
حاصل از عوام ل مکانی ،زمانی و چندمسیری را استخراج نماید .از لحاظ این نکته ،این گیرندهها با گیرندههایی که از
شکلدهی پرتو تطبیقی استفاده میکنند تا نقاط صفر (نال) پرتو را بر روی زوایای تمامی سیگنالها ،غیر از مسیر اصلی
قرار دهند متفاوت خواهد بود .سیگنالی که توسط شکلدهی پرتو ایزوله شده است معموالً احتیاج دارد که به طور مجزا
با یک اکوالیزر بهینه شده پردازش شود تا  ISIباقی مانده نیز از بین برود .این  ISIباقی مانده به این دلیل وجود دارد
که روش شکلدهی پرتو به طور کامل قادر به حذف تداخل چندمسیری نیست .به دلیل اینکه روش اکوالیز چند کاناله
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مجبور به رعایت تفکیکپذیری (رزلوشن) زاویهای نیست (برخالف روش شکلدهی پرتو) ،میتواند با تعداد کانال کمی
در حد  3کانال ورودی نیز مورد استفاده قرار گیرد و بر روی کانالهای مختلف صوتی زیر آبی صرفنظر از نسبت برد-
به-عمق آنها ،قابل اجرا است .در کاربردهایی که آرایههای بزرگ در دسترس هستند ،پیش ترکیب کننده پیچیدگی
گیرنده را کاهش داده در حالی که تنوع بهره چندکاناله را حفظ میکند.
اثبات شده است که روش ترکیب تطبیقی کانال های چندگانه (چند کاناله) و اکوالیزه کردن ،برای تمام کانالهای زیر
آبی (که دارای مکانیزم های مختلفی در ایجاد پدیده چندمسیری هستند) ،بهینه است .نتایج عملی شامل کانالهایی با
نرخ داده  3کیلو بیت در ثانیه بر روی  2ناحیه همگرایی ( 399کیلومتر یا  119مایل دریایی) در آبهای عمیق؛  3کیلوبیت
در ثانیه بر روی  09کیلومتر( 19مایل دریایی) در آب کم عمق و بیش از  99کیلوبیت در ثانیه بر روی  1تا  3کیلومتر از
آب کم عمق با تالطم زیاد ،میباشند.
عناوین تحقیقات فعال
در این گام از توسعه تکنیک های ارتباطی صوتی زیر آبی با قابلیت ارتباط با نرخ باال ،تعدادی از عناوین تحقیق ارائه
شده است که میتواند توسعه آینده سیستمها را تحت تأثیر قرار دهد .این عناوین عبارت هستند از ساختارهای گیرنده
با پیچیدگی کم و الگوریتمهای مناسب برای پیادهسازی در لحظه ،18تکنیکهایی برای حذف تداخل ،ارتباطات زیر آبی
چند کاربره ،سیستم خود بهینه ساز ،10روشهای مدوالسیون/کد گذاری ،برای بهبود بازده پهنای باند و در نهایت
سیستمهای ارتباطی صوتی متحرک زیر آبی.
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کاهش پیچیدگی گیرنده
اگرچه کانالهای صوتی زیر آبی معموالً به نرخ داده پایینی نسبت به سیستمهای ارتباطی دیگر ،محدود میشوند اما
غلبه بر اعوجاج کانال نیازمند روشهای پیچیده پردازش سیگنال است که این امر باعث بار محاسباتی باالیی میشود
که ممکن است در حد یک دستگاه قابل برنامهریزی  DSPموجود باشد .کاهش پیچیدگی گیرنده برای ایجاد قابلیت
پیاده سازی بهینه ،یکی از نقاط تمرکز بسیاری از مطالعات اخیر شده است.
مشکل کاهش دادن پیچیدگی گیرنده میتواند در دو سطح نشان داده شود :طراحی یک ساختار گیرنده بهینه و طراحی
یک الگوریتم تطبیقی بهینه .برای تجهیزاتی که در کانالهای متغیر با زمان کار میکنند ،گیرنده ،چه بر پایه پردازش
آرایهای باشد و چه بر پایه اکوالیز و یا هر دو روش ،باید از یک الگوریتم تطبیقی برای تنظیم پارامترهای خود استفاده
کند .دو نوع معمول از الگوریتمهای مورد استفاده بر پایه اصول تخمین  LMSو  RLSهستند.
در اکثر مطالعات جدید ،الگوریتمهایی که بر اساس  LMSهستند  ،تنها راه حل معرفی شدهاند و دلیل این امر پیچیدگی
محاسباتی کم آنها است ،که این پیچیدگی نسبت به تعداد ضرایب  Nخطی رشد میکند []32[]39و[ .]22اما الگوریتم
 LMSیک زمان همگرایی 19دارد که در صورت استفاده از فیلترهای بزرگ این زمان میتواند بسیار زیاد شود و الگوریتم
را بال استفاده نماید ( 20Nدر مقابل  2 Nاز الگوریتم  .)RLSتعداد کلی ضرایب  Nممکن است بسیار زیاد باشند (بیش
از  199ضربه برای پردازش زمانی و فضایی یا مکانی درکانالهای برد میانه و بلند آبهای کم عمق مورد نیاز است) .به
عالوه ،الگوریتم  LMSبه انتخاب اندازه گام ،بسیار حساس است .برای غلبه بر این مشکل ،الگوریتم  LMSخود بهینه-
ساز باید مورد استفاده قرار گیرد[ ،] 22اما این عمل پیچیدگی را باال برده و زمان همگرایی را افزایش میدهد.

Convergence Time
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الگوریتمهای  RLSاز سوی دیگر ،دارای ویژگیهای همگرایی بهتر هستند اما پیچیدگی محاسباتی بیشتری دارند.
هنگامی که فیلترهای تطبیقی بزرگ مورد نیاز است ،پیچیدگی درجه دوم الگوریتم استاندارد  RLSبسیار باال میرود.
یک الگوریتم سریع  RLSکه از نظر عددی پایدار است [ ]21برای اکوالیزر چندکاناله مورد استفاده قرار گرفته است[.]31
علیرغم پیچیدگی درجه دوم ،الگوریتم ریشه درجه دوم  ]23[ RLSبرای پیادهسازی به هنگام به کار رفته است[.]29
فایده این روش این است که به پارامترهای گیرنده اجازه می دهد که (به جای اینکه با وقفه رسیدن هر سمبل بهروز
شوند) به شکل متناوب و مستقل ،به روز شوند ،در نتیجه بار محاسباتی در هنگام رسیدن هر سمبل کاهش مییابد .به
عالوه ،دوره تناوب بهروز شدن میتواند به شکل تطبیقی و پویا ،بر اساس متوسط مربع خطای مشاهده شده ،مشخص
شود .اینچنین روشهای تطبیقی برای استفاده در نرخهای انتقال باال مناسب هستند ،یعنی در جایی که  ISIهای بلند
به فیلترهای تطبیقی بزرگ احتیاج دارند و در این حالت احتیاج به بهروزرسانی پارامترهای گیرنده در زمان رسیدن
سمبل حذف میشود .الگوریتم ریشه درجه دوم  RLSدارای پایدار عددی عالی است به طوری که آن را به یک گزینه
ترجیحی برای پیادهسازیهای خاص تبدیل کرده است .یک کالس متفاوت دیگر از فیلترهای تطبیقی ،که دارای ویژگی-
های همگرایی و پایداری عددی مورد انتظار هستند ،فیلترهای شبکهای 11هستند که از الگوریتمهای  RLSاستفاده
میکنند .این الگوریتمها در [ ]29ارائه شدهاند اما هنوز برای اکوالیز کانالهای زیر آبی صوتی پذیرفته نشدهاند .انتخاب
روش تطبیق مناسب گیرنده در طراحی مودمهای صوتی آینده توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد.
صرفنظر از الگوریتم تطبیقی استفاده شده ،پیچیدگی محاسباتی ،متناسب با تعداد پارامترهای گیرنده (وزنهای ضربه)
است .به جای اینکه تنها بر روی پیچیدگی پایین الگوریتمها تمرکز شود ،میتوان به دنبال راهی برای کاهش اندازه
گیرنده گشت .اگرچه استفاده از ترکیب فضایی ISI ،باقیمانده را کاهش میدهد و باعث کوچک شدن اکوالیزر مورد نیاز
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می شود ،یک ترکیب کننده پهن باند ،ممکن است همچنان به تعداد زیادی ضربه برای به روز رسانی احتیاج داشته و
تعداد کانال های عملی گیرنده را به تعداد کمی محدود نماید .استفاده از پیش ترکیب کننده [ ]31روشی برای کاهش
تعداد کانالهای ورودی برای اکوالیز متوالی چندکاناله است .با طراحی دقیق ،تمام تنوع بهره ،با این روش میتواند حفظ
شود .معموالً بیش از یک کانال در خروجی ترکیب کننده احتیاج است ولی این تعداد غالباً کوچک است (برای مثال،
سه) .این حقیقت که تنوع بهره باید حفظ شود ،با همبستگی چندمسیری در آرایه گیرنده ،توصیف میشود .استفاده از
فیلترهای تطبیقی کوچک تر که از طریق تقویت نویز کمتر میسر شده است ،عالوه بر کاهش پیچیدگی محاسباتی ،در
بهبود عملکرد نیز مشارکت می کنند .یک روش دیگر در طراحی گیرنده با پیچیدگی کم در [ ]21آورده شده است ،که
در این روش تمرکز بر روی کاهش تعداد ضربههای اکوالیزر است .یک اکوالیزر معمولی برای پوشش تمامی پاسخهای
کانال ،طراحی شده است اما اگر کانالی داشته باشیم که با ورودی های متفاوتی از پدیده چندمسیری همراه باشد که با
بازه زمانی بازطنین (انتشار مجدد) ،از یکدیگر جدا شدهاند ،احتیاج است که اکوالیزر برای داشتن ضربههای کمتر طراحی
شود .این روش با کاهش تعداد پارامترهای تطبیقی تنظیم شده ،استفاده از یک الگوریتم ساده به روز رسانی مثل
الگوریتمهای استاندارد  RLSکه دارای پایداری عددی خوبی میباشند ،را مقدور میسازد .در نهایت ،در کانالهایی که
به طور طبیعی پراکنده و فراخ هستند ،دور انداختن ضربههای اکوالیزر با دامنه کم ،تا زمانی که هیچ نویز غیر ضروری
پردازش نشود ،باعث بهبود عملکرد خواهد شد.
حذف تداخل
منابع تداخل در کانال صوتی زیر آبی متشکل از تداخل خارجی و تداخل داخلی است که درون سیستم ایجاد شده
است .منابع خارجی عبارت هستند از نویز وروردی از دستگاههای موجود یا منابع صوتی مجاور دیگر ،مثل نویز پیشرانه
یا نیرو محرکه که در زمان پرتاب وسایل زیر آبی به صورت صدا ،ایجاد میشود .نویزهای داخلی که دارای ویژگیهایی
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شبیه به سیگنال هستند ،به شکل پژواک در سیستمهای دوطرفه شکل میگیرند و همچنین به شکل تداخل دسترسی
همزمان کاربران دیگر که از همان شبکه استفاده میکنند (مثل خط رو خط تلفن) ،نیز تشکیل میشود.
روشهایی برای حذف تداخل به شکل حذف باند نویز سفید و تداخل سینوسی چندگانه ،در [ ]21ارائه شده است .یافته
شده است که گیرنده چندکاناله شکل 1بهینهترین روش برای حذف تداخل است در حالی که سیگنال اصلی مورد انتظار
نیز به خوبی آشکار میشود .حذف نویز به سادگی با فراهم کردن مرجع نویز برای یکی از ورودیهای ترکیب کننده چند
کاناله ،میسر است در حالی که حذف تداخل سینوسی حتی بدون سیگنال مرجع نیز امکانپذیر است .ترکیب کننده
چندکاناله قابلیت فیلتر کردن سیگنال تداخلی به صورت تطبیقی و بیرون کشیدن سیگنال مورد انتظار و اصلی را دارد.
ارتباطات چند کاربره و شبکههای زیر آبی
یک سیستم ارتباطی با دسترسی چند کاربره ،یکی از موارد خاص از محیط دارای تداخل است .به دلیل محدودیت پهنای
باند کانال زیر آبی ،تقسیم فرکانسی برای دسترسی چندگانه ،تکنیک بهینهای نخواهد بود .همچنین تقسیم زمانی برای
دسترسی چندگانه نیز با مشکل تخصیص زمان به شکل بهینه ،همراه است که این مشکل به دلیل تأخیر طوالنی انتشار،
افزایش نیز می یابد .یک راه حل در اینچنین مواقعی این است که به تعدادی از کاربران اجازه داده شود که ارسال با
همدیگر را هم در زمان و هم در فرکانس داشته باشند .سپس گیرنده باید طوری طراحی شود که بتواند بر تداخل به
وجود آمده توسط دسترسی چندگانه غلبه کند که این تداخل میتواند برای یک کانال صوتی زیر آبی بسیار قوی باشد.
دو اصل ،یکی اینکه تلف انتقال به شدت با برد تغییر میکند و دیگری اینکه بهره پردازش تقسیم کد پایینی به دلیل
محدودی ت پهنای باند ،در دسترس است ،وجود دارند که هر دو در تقویت اثر دوری و نزدیکی در کانال صوتی زیر آبی
تأثیر دارند .روشهای آشکارسازی چند کاربره در کانالهای صوتی زیر آبی ،بر روی اصول تلفیقی همگامسازی ،اکوالیز
کانال و حذف تداخل دسترسی چندگانه ،تکیه دارند .دو دسته از گیرندههای چندکاربره عبارت هستند از :گیرنده
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متمرکز ،که سیگنالهای تمامی کاربران با هم آشکارسازی میشود (برای مثال دریافت یک لینک باال رونده توسط یک
جسم شناور روی آب که به عنوان گره مرکزی عمل میکند) و گیرنده غیر متمرکز که در آن تنها سیگنال کاربر مورد
نظر احتیاج به آشکارسازی دارد ( نه همه سیگنالها) (برای مثال دریافت سیگنال پایین رونده توسط یک گره در پایین
اقیانوس) .مشابه موردی که برای حذف تداخل ذکر شد ،گیرنده تطبیقی چندکاناله نشان داده شده در شکل ،1ظرفیت
باالیی را در نقش آشکارساز چندکاربره غیر متمرکز دارد .پردازش آرایهای نقش اساسی را در آشکارسازی سیگنالهای
چند کاربره بازی میکند ،اما با مشکل پیچیدگی محاسباتی همراه است.
پیشرفت در ارتباطات نقطه به نقطه 13توجهها را در توسعه شبکههای ارتباطی صوتی زیر آبی به خود جلب کرده است.
برای انتخاب استراتژی دسترسی چندگانه ،طراحی شبکه به سطح الیه لینک داده12و الیه شبکه19موکول میشود[ ]8و
[ .]28معموالً انتقال بسته 11در شبکه ذخیره-و-ارسال در نظر گرفته میشود و طراحی پروتکل درخواست خودکار
تکرار ( )ARQو پروتکل مسیریابی با انتشار بلند مدت در کانالهای زیر آبی تحت تأثیر قرار میگیرد .شبکههای صوتی
زیر آبی یک قلمرو نوپا از تحقیقات هستند که تنها منتظر پیشرفتهای جدید هستند.
خود-بهینهسازی سیستم
یک الگوریتم گیرنده باید پارامترهایی را استفاده نماید که مطابق شرایط ثابت کانال ،قبل از اینکه آشکارسازی واقعی
شروع شود ،نیاز به تنظیم دارند .این پارامترها عبارت هستند از تعداد و مکان حسگرهای آرایه برای فراهم کردن کیفیت
سیگنال ،ابعاد فیلتر اکوالیزر و پارامترهای ردیابی آن .بهترین مقادیر برای پارامترهای گیرنده نه تنها به ساختار و مکان
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کلی لینک بلکه به زمان عملیات نیز وابسته است .به عالوه افزایش ضمنی سطح نویز که مثال با رد شدن یک کشتی
ایجاد میشود میتواند برای مدتی ارتباط را غیر فعال نماید .در الگوریتمهای تطبیقی گیرنده که در بیشتر سیستمهای
استفاده شده است ،دخالت عوامل بیرونی در تعریف یا باز تعریف الگوریتم ،باید به حداقل برسد .برای این منظور
الگوریتمهای خود بهینهساز گیرنده برای تحقیقات آینده ،مورد توجه هستند.
اولین گام در این جهت ،در پیادهسازی الگوریتمهای خود بهینهساز ]32[ LMSو[ ]22است ،که در آنها اندازه گام به
صورت تطبیقی تنظیم میشود و همچنین الگوریتم  RLSبا به روز رسانی متناوب [ ،]29که به صورت خود-تنظیم ،اگر
شرایط کانال بدتر شود ،با افزایش نرخ تعقیب ،یک سطح از پیش تعریف شده عملکرد را حفظ میکند .این استراتژی ها
گیرندهای را فراهم می کند که توانایی تنظیم و تغییرات مطلوب را داشته باشد .اما تحقق این امر در گرو دسترسی به
یک سیگنال مطلوب مرجع است .از بین رفتن همگام سازی یا همگرایی در حین آشکارسازی بسته داده ،باعث از بین
رفتن کل بسته داده خواهد شد .به عنوان گزینه دوم ،بعد از روش قرار دادن متناوب سیگنال مرجع ،که مسائل فوق را
ایجاد میکرد ،روشهایی برای خود-بهینهسازی یا بازیابی کور ،11میتوانند معرفی شوند.
یک روش اکوالیز کور بر اساس استفاده از خصوصیات بازگشتی ثابت سیگنال نمونهگیری شده دریافتی[ ]20میباشد
که تنها به تخمین مرتبه دوم آمار سیگنال احتیاج دارد و یک راه حل عملی را برای بازیابی ترتیب دادهها در غیاب
سیگنال همگامسازی کالک ،فراهم میآورد .این روش به صورت پایه برای اکوالیزرهای خطی ساخته شده اما برای
ساختار اکوالیزر تصمیم با فیدبک نیز گسترش یافته که این ساختار برای کاربردهای کانال صوتی زیر آبی با چندمسیری
زیاد ،ضروری است .این روش در آزمایشات اولیه با دادههای واقعی موفق نشان داده است [ .]7اکوالیز تصمیم با فیدبک
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کور برای کاربردهای کانال زیر آبی صوتی در [ ]99منتشر شده است .کارهای آینده بر روی بازیابی کور سیستم برای
کانال های صوتی زیر آبی بر روی روشهایی برای پردازش آرایهای و تعقیب فاز حامل ،تمرکز دارد.
مدوالسیون و کدگذاری
تکنیکهای کدگذاری به عنوان قویترین ابزارها برای بهبود عملکرد سیستمهای دیجیتال ،هم در کانالهای دارای نویز
سفید گاووسی و هم در کانالهای محو شونده ،شناخته شده اند .چندین تکنیک شناخته شده برای ارتباطات زیر آبی
چه به صورت آشکارسازی همفاز و چه غیر همفاز ،استفاده شدهاند .در حالی که عملکرد کدهای مختلف در کانالهای
مختلف در حال حاضر میتواند با آمارهای رایلی یا رایس ،توصیف شود اما برای کانالهای صوتی زیر آبی به خوبی
شناخته شده نیستند .کارهای آینده ،نتایج عملی ضروری را برای درک بهتر عملکرد سیستمهای کدگذاری در اینگونه
کانالها فراهم خواهد آورد.
رسیدن به توان عملیاتی باال در کانالهایی با محدودیت پهنایباند بستگی به روش مدوالسیون و کدگذاری اتخاذ شده
دارد[ .]91نتایج مرتبط که در مقاالت آمده است منحصر به شیوههای ارسال سیگنالی میشوند که بازده پهنای باند آنها
معموالً  2تا  bps/Hz 9میباشد .پیکربندی سطح باالتر سیگنال همراه با کدگذاری شبکهای برای استفاده در ارتباطات
زیر آبی صوتی مورد توجه است .در حالی که مدوالسیون کد شد شبکهای برای کانالهای عمودی با پراکندگی اندک
مناسب است ،استفاده آنها در کانال های افقی ،احتیاج به تحقیق بیشتر دارد .در مکان اول ،نگاشت سیگنال معمولی
به یک ساختار سطح باالی  PSKیا  ، QAMمی تواند با افزایش حساسیت آشکارسازی در یک کانال متغیر با زمان،
همرا ه باشد .تحقیقات اخیر در ارتباطات رادیویی نشان داده است که برخی پیکربندیهای خاص سطح باال در برابر
محوشدگی کانال و تغییرات فاز ،نسبت به پیکربندی معمولی مستطیلی  ،QAMمقاومتر هستند [ .]93یک مشکل دیگر
که در استفاده از مدوالسیون کد شده بر روی کانال با  ISIطوالنی وجود دارد ،طراحی گیرندهای است که تمام مزایای
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بهره کدگذاری ممکن را داشته باشد .برای مثال ،تأخیر در دیکد (رمزگشایی) مشکالتی را برای اکوالیزر تطبیقی که بر
مبنای فیدبک تصمیم ،کار میکند ،ایجاد میکند .ساختارهای گیرنده که با این مشکل مواجه هستند و در کانالهای زیر
آبی از آنها استفاده میشود ،موضوع مطالعات جاری هستند.
سیستمهای زیر آبی آینده عالوه بر تکنیکهای پهنای باند بهینه مدوالسیون و کدگذاری ،بر روی الگوریتمهای فشرده-
سازی داده نیز تکیه دارند تا به این وسیله به نرخ باال داده در باندهای بسیار محدود صوتی زیر آبی ،دست پیدا کنند.
این نیز یک قلمرو فعال در تحقیقات است تا با کمک تکنیکهای مدوالسیون و کدگذاری پیشرفته ،بتوان به راهحلی
برای انتقال تصویر با نرخ باال در زیر آب رسید.
ارتباطات زیر آبی متحرک
مشکالتی که در جابهجایی کانال در تجهیزات کنونی با فرستنده و گیرندههای ثابت وجود دارد ،به بزرگترین محدودیت
برای سیستمهای ارتباطی متحرک صوتی زیر آبی تبدیل خواهد شد .نسبت سرعت وسیله نقلیه به سرعت صوت ( مثالً
3

برای یک وسیله با سرعت  29گره یا  19کیلومتر در ساعت برابر  1/10است) بسیاری از اوقات به نسبت معادل آن در
ارتباطات متحرک رادیویی (مثالً برای یک متحرک با سرعت  19مایل در ساعت یا  19کیلومتر در ساعت برابر 1/ 108

است) می رسد و مشکل همگام سازی زمانی در کانال صوتی زیر آبی به وجود میآید .عالوه بر جابهجایی فاز و فرکانس
حامل ،سیستمهای متحرک زیر آبی با فشردگی و بازشدگی پالس (مقیاسدهی زمان) حاصل از حرکت نیز روبهرو
هستند .ماموریت موفقیت آمیزی از  AUVهای عملیاتی که از مودمهای تجاری صوتی  FSKبرای ارتباط بین وسیله
نقلیه با وسیله نقلیه دیگر استفاده میکنند ،گزارش شده است[ .]92در مودمهای صوتی همفاز ،یک روش بر اساس
تخمین میزان مقیاسدهی زمان از روی اولین سیگنال ،پیادهسازی شده و با موفقیت در عملیات با یک وسیله کنترل از
راه دور به اثبات رسیده است[ .]99به جای تخمین اعوجاج حاصل از تحرک در هر بسته از اطالعات ،الگوریتمهایی برای

عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

تعقیب پیوسته تأخیر سمبل متغیر با زمان در حضور چندمسیری ،در حال توسعه هستند .یک روش بر مبنای مدلی
است که سرعت ثابت وسیله نقلیه را به اعوجاج فاز سیگنال ارتباط میدهد .با استفاده از این ارتباط و فاز تخمین زده
شده از  ،PLLسرعت وسیله محاسبه میشود و مقیاسدهی زمان متناظر برای نمونهگیری مجدد سیگنال قبل از اکوالیز،
استفاده میشود .عملیات نمونهگیری مجدد به طور بهینه با فیلترهای چندفازی پیادهسازی شدهاند .روشهای دیگری
نیز امکانپذیر هستند که بر تخمین دقیق سرعت وسیله تکیه ندارند تا نمونهگیری مجدد تطبیقی را برای سناریوهای
ارتباطی موبایلی اجرا کنند.
در حالی که بسیاری از مشکالت برای حل در طراحی سیستمهای ارتباطی صوتی زیرآبی با سرعت باال ،باقی ماندهاند،
کارهای اخیر در این زمینه امیدواریهایی را برای کارهای آینده ایجاد کرده است ،که این کارها اکتشاف از راه دور دنیای
زیر آب را مقدور خواهد ساخت.

شکل-1بخش وابسته به فرکانس SNR

عنوان :ارتباطات (زیر آبی) صوتی

شکل -3گروه پاسخهای برد باالی کانال در آبهای عمیق (تقریباً 3999متر) دور از ساحل کالیفرنیا ،طی ماه ژانویه .فرکانس حامل
برابر  1کیلوهرتز است .نرخ در این سمبلهای داده چهارتایی برای تخمین کانال استفاده شده و ارسال شده است و بر حسب
سمبل در ثانیه ( )spsداده شده است.
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شکل -2گروه پاسخهای برد باالی کانال در آبکم عمیق (تقریباً 19متر) دور از ساحل نیوانگلند ،طی ماه می .فرکانس حامل برابر
 1کیلوهرتز است.
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شکل -9گروه پاسخهای برد میانه کانال در آب کم عمق (تقریباً 39متر) نزدیک ساحل نیوانگلند ،طی ماه فوریه .فرکانس حامل
برابر  11کیلوهرتز است.
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شکل -1گیرنده چندکاناله برای آشکارسازی همفاز

