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 چکیده

-هاي متعامد از آنها ياد ميهاي بهینه ويا دنبالههاي باينري و غیر باينري با تابع خود همبستگي متناوب بهینه كه با نام دنبالهدنباله

مورد  ،سازيبه علت سادگي پیاده  هاي باينريباشند. باوجود اينکه دنبالهسیستمهاي مخابراتي مياي در داراي اهمیت ويژه ،شود

هاي غیر باينري ضمن اينکه از دنباله .باشندها شبه متعامد ميبقیه اين دنباله ،اند ولي بجز يك موردبودهاي توجه و بررسي گسترده

باينري برتري دارند. هاي متقابل و همچنین از نظر تعداد بر دنبالهباشند از نظر تابع همبستگي لحاظ تابع خود همبستگي بهینه مي

در اين مقاله روش جديدي براي  .باشدكوچك بودن تعداد الفباي بکار رفته از جمله پارامترهاي مهم انتخاب يك دنباله متعامد مي

ه نیاز به كمترين تعداد الفباي شناختكه گردد ارايه مي ،باشند  چهاربراي طولهايي كه مضرب  هاي غیر باينري متعامدساختن دنباله

 ها بررسي خواهد شد.همچنین همبستگي متقابل بین اين دنباله .دارندهاي مشابه در بین دنبالهشده 

 كلمات كلیدي

 هاي غیر باينريدنباله ˛هاي متعامددنباله  
 

 مقدمه  -1

دنباله تابع خود همبستگي متناوب بهينه و يا بطور معادل  هاي بادنباله

خود چرخشهاي شود كه بر تمام هايي گفته ميهاي متعامد به دنباله

عمود باشند. تعداد بيشمار اين دنباله ها در حالت غير باينري و 

همچنين خواص همبستگي خوب انها موجب استفاده از اين دنباله ها 

فشرده سازي  پالس در  ،[1، 2در زمينه هاي مخابرات طيف گسترده ]

 ،[4] يزساسانمه عمل شروع سريعبراي تخمين كانالها  ،[3رادارها ]

نتنهاي آتركيب  ،[5پردازش سيگنالهاي يك يا دو بعدي زمان گسسته ]

هاي مکمل و ساختن دنباله ،[6كوستيکي ]آبرداري الکترومغناظيسي و 

و غيره [ 4ايجاد همزماني در سيستمهاي مخابراتي ] ،[7فوق مکمل ]

 شده است.

ها در حالت انجام شده در مورد ساختن اين دنبالهتحقيقات 

(تنها منجر به پيدا كردن يك دنباله متعامد بصورت -1،1باينري )

ها با توجه به رابطه متقابلي كه بين اين دنباله .{ شده است-1،1،1،1}

تفاصلي گردشي و همچنين ماتريسهاي هادامارد  هايو مجموعه

اثبات شده است كه دنباله متعامد باينري ديگري  ،كالسيك وجود دارد

توان وجود نداشته و چنانچه ب 12111براي طولهاي كوچکتر يا مساوي 

دنباله متعامد جديدي در حالت باينري با طول بزگتر از اين مقدار پيدا 

 [.8طول آن بايد مربع كامل باشد ] ،كرد

هاي باينري هاي متعامد پيدا شده به دنبالهنزديکترين دنباله

باشند كه به علت { مي-1, 1+,1شامل الفباي }هاي سه تايي دنباله

-ساير دنباله [.9د ]نتوزيع غير بهينه توان در دنباله كاربرد چنداني ندار

 توان به دو دسته زير تقسيم كرد:هاي غير باينري متعامد را مي

هاي دنبالههاي شبه متعامد به هايي كه از نگاشت دنبالهدنباله( 1

هاي نبالهنگاشت د بصورت ،اصلي اين نگاشت انواعشوند. حاصل مي

هاي دو فازه هاي تفاضلي گردشي به دنبالهباينري متعلق به مجموعه

به  GF(q)هاي ماكزيمال در ميدان نين نگاشت دنبالهچهم[ و 11]

باشند. اين روش گرچه از لحاظ [ مي11هاي چند فازه متعامد ]دنباله

شد ولي كارايي اين روش ابداشتن كمترين الفباي ممکن بهينه مي

كه ممکن  ،هاي شبه متعامد موجود داردبستگي به پارامترهاي دنباله

هاي باركر با است دنباله دلخواه را بدست ندهند. براي مثال دنباله

قابل تبديل به دنباله هاي متعامد واقع بر دايره واحد  13و  5طولهاي 

 [.11] دباشننمي

ام عدد يك Nاي كه از توانهاي اول ريشه هاي چند فازهدنباله( 2

ها اگر چه روشهاي مختلفي براي ساختن اين دنباله .اندشدهتشکيل 

هاي ولي اكثر اين روشها حالتهاي خاصي از دنباله ،پيشنهاد شده است

Chu [12]، ها روي اين دنباله رياضي باشند كه با انجام عملياتمي

[ نشان داده شده است كه 13شوند. براي مثال در مرجع ]حاصل مي

هاي متعامد چند توان دنبالهمي Chuهاي با مدوله كردن دنبالهچگونه 

 فازه ديگري را بدست آورد.

در بخشهاي بعدي  اين مقاله ضمن تعريف و تحليل رياضي 

سپس با  معرفي شدهها توليد اين دنباله هايروش ،هاي متعامددنباله

هاي متعامد يك روش جديد پارامترهاي دو دسته مهم از دنباله تعريف

همچنين چگونگي ايجاد  .گرددمي ارائهها براي ساختن اين دنباله

شده و  بررسي قبليهاي با استفاده از دنباله جديدهاي متعامد دنباله

قرار  تحليلمورد  ي جديدهاتابع همبستگي متقابل بين اين دنباله

 خواهد گرفت.

mailto:mansoor.zeinali@gmail.com
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  هاهاي متعامد و روشهاي ايجاد آندنباله -2

براي ،  kA،و تبديل فوريه گسسته آن ma ،تابع خود همبستگي متناوب 

𝑖=0{𝑥𝑖}يك دنباله مختلط 
𝑁−1 طول بN گردد:بصورت زير تعريف مي   

𝑎𝑚 = ∑ 𝑥(𝑖+𝑚)mod N

∗ 𝑥𝑖
N−1
𝑖=0  ,𝑚 = 0,1, ⋯ , N − 1     

(1)   
𝐴𝑘 = |X𝑘|2, 𝑘 = 0,1, ⋯ , N − 1                                  

(2) 
𝑘=0{𝑋𝑘}كه در آن

N−1  تبديل فوريه گسسته دنباله {𝑥𝑖}𝑖=0
N−1  و

{𝐴𝑘}𝑘=0
N−1  تبديل فوريه گسسته دنباله {𝑎𝑘}𝑘=0

N−1  نشان * وبوده-

 رابطهاي است كه دنباله متعامد دنباله باشد.دهنده  مزدوج مختلط مي

(3)                                                   𝑎𝑚 = {
N  , m = 0
0  , m ≠ 0

 

A𝑘يا بطور معادل  بودهبراي آن برقرار  = |𝑋𝑘|2 = باشد. بنابراين  1

گرفتن عکس  Nيك روش واضح براي ساختن يك دنباله متعامد بطول 

اين روي دايره واحد است.  Nتبديل فوريه از يك دنباله دلخواه بطول 

هاي متعامد با الفباي حقيقي راه براي ساختن دنبالهروش مناسبترين 

-نکه الفباي دنباله خاص در اكثر موارد قابل پيشآمي باشد ولي بعلت 

در بايد توجه كرد كه  بيني نيست كمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

دنباله هايي مورد نظر هستند كه ضمن  ،كاربردي بسياري از موارد

  عناصر دنباله روي دايره واحد قرار داشته باشند. ،داشتن حداقل الفبا

توان نشان داد كه شرط الزم و كافي براي وجود يك همچنين مي

)با الفبايي  متعامد وجود يك دنباله چند فازه ،دنباله باينري متعامد

 شرط تقارن: و(   N√ به شعاعواقع بر دايره 

(4)                                𝑋𝑖 = 𝑋𝑁−𝑖
∗  , 𝑖 = 0,1, … , N − 1 

𝑗دنباله متعامد  عکس تبديل فوريه گسسته براي مثال باشد.مي =

√−1 , {2,2𝑗, 2, −2𝑗}، 1} متعامد دنباله,  است. {1,1,1−

هاي متعامد با الفباي واقع بر دايره واحد توسط فرانك اولين دنباله

اي هدنباله باشند.د وي نيز معروف مي[ معرفي شدند و بنام خو14]

داراي الفباي  طولهايي كه مربع كامل باشند وجود داشته و برايفرانك 

√N  هاي ها حداقل الفبا را در بين دنبالهباشند. اين دنبالهتايي مي

مشابه داشته و حداقل اختالف فاز بين دو عنصر مختلف )تفکيك فاز( 

2πدر دنباله  √N⁄ بزرگ بودن اين مقدار از  ،است. در موارد كاربردي

 .[15] برخوردار است اي اهميت ويژه

باشند. مي  Chuهاي معروف ديگر از اين نوع دنباله هاي دنباله

بسته به اينکه طول  و وجود دارند Nها براي هر طول دلخواه اين دنباله

ا يتايي  Nدنباله زوج يا فرد باشد به ترتيب متشکل از يك الفباي 

N حداقل اختالف فاز بين دو عنصر مختلف در اين   .باشندتايي مي ⁄ 2

𝜋دنباله  N ⁄  هاي فرانك چندان باشد كه  در مقايسه با دنبالهمي

 مناسب نيست.

 هاي متعامدوش جديد تولید دنبالهر  -3

مضربي از ) Nهاي متعامد با طول دنبالهبراي ساختن روشي  اكنون

Nبا يك الفباي حداكثر  (چهار . همچنين در گرددارائه ميتايي  ⁄ 2

اختالف  هاباشد اين دنباله چهارعدد زوج غير مضرب  Nحالتي كه 

 هاي متعامد دارند. حداقل اختالف فاز بين دو عنصرجزئي با دنباله

4𝜋مختلف از اين دنباله ها  N  ⁄  است كه چهار برابر مقدار مشابه در

 دهيم:را بصورت زير تشکيل مي {𝑋i}دنباله  .باشدمي Chuدنباله هاي 

(5        )                     𝑥𝑖 =

{
𝜔𝑖2

       , 𝑖 = 0,2, … , N − 2

𝜔𝑖2−1   , 𝑖 = 1,3, … , N − 1
 

ωكه در آن  = exp (
𝑗𝜋

N
تايي Nروشن است كه اين دنباله  مي باشد. (

N شامل  ( بسادگي ديده مي شود:5از رابطه )عنصر متفاوت است.   ⁄ 2

(6)          𝑥(𝑖+𝑚)𝑚𝑜𝑑 N
= 𝑥𝑖+𝑚    و 𝑖, 𝑚 = 0,1, … , N −

1 

 : استبراي اين دنباله چنين  تابع خود همبستگي متناوب

(7)     𝑎𝑚 = ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑖−𝑚
∗               , 𝑚 = 0,1, … , N −N−1

𝑖=0

1 
 :خواهيم داشت ،باشد چهارمضرب  Nفرد و  mاكنون با فرض آنکه 

𝑎𝑚 = ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑖−𝑚
∗ + ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑖+𝑚

∗N−1
𝑖=0,𝑖فرد

N−1
𝑖=0,𝑖زوج =

𝜔−𝑚2+1(
1−𝜔−2N𝑚

1−𝜔−4𝑚 ) + 𝜔−𝑚2−1(
𝜔−2𝑚−𝜔−2𝑚(N+1)

1−𝜔−4𝑚 ) = 0       

(8) 
 ( چنين خواهد شد : 7زوج رابطه ) mبراي  

 (9)                                          𝑎𝑚 =

ω−𝑚2
∑ ω2𝑚𝑖N−1

i=0       

≠mاگر حال   باشد از رابطه فوق خواهيم داشت : 0

  (10)                                 (
1−ω−2mN

1−ω−2m ) = 0 𝑎𝑚 =

ω−𝑚2
 

 ( خواهيم داشت :9باشد از رابطه )  m=0و اگر 

  (11)                                                                 𝑎0 =

N 

( مشخص است كه در 11( و )10( و )8ابط )وبا توجه به ر

شده ب دنباله پيشنهاد وهمبستگي متناچرخشهاي غير صفر تابع خود 

بنابراين يك  ،است Nصفر نيز مساوي  چرخشمساوي صفر است و در 

 دنباله متعامد است. 

به بدست آمده از اين روش  12و 8و 4هاي بطول مثال دنباله براي

 عبارتند از:ترتيب 

{ 1,1,-1,1} و    {1,1,j,-1,1,-1,j,1}و                                                                                                
{ 1 ,1,𝑒𝑗𝜋/3, 𝑒𝑗2𝜋/3, 𝑒𝑗4𝜋/3, 1, −1,1, 𝑒𝑗4𝜋/3, 𝑒𝑗2𝜋/3, 𝑒𝑗𝜋/3, 1} 

( و 10( و )8يك عدد فرد باشد روابط ) qو  N=2qهنگامي  كه 

بطه زير بدست ااز ر 𝑎𝑞باشند و مقدار برقرار مي m=q( جز براي 11)

 آيد:مي

(12)                 𝑎𝑞 =
N𝜔−𝑞2

(𝜔−𝜔−1)

2
= 𝑗N𝜔−𝑞2

sin (
𝜋

N
) 

چرخشهاي خودش بجز در بنابراين در اين حالت دنباله بر تمام 

   ام عمود مي باشد. qچرخش 
بر روي دنباله هاي متعامد  عمليات رياضي خاصبا انجام همچنين 
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هاي متعامد ديگري را بدست آورد. بسادگي توان دنبالهمعرفي شده مي

توان نشان داد كه عمليات ابتدايي مانند مزدوج مختلط گرفتن از مي

  ،ضرب تمام دنباله در يك عدد مختلط ثابت ،چرخش دنباله ،دنباله

ضرب هر يك از عناصر دنباله در عناصر متناظر از يك سطر يا ستون 

و همچنين تبديل فوريه گرفتن از دنباله  NхNدلخواه از ماتريس فوريه 

گذارند. عالوه بر اين در بر خاصيت متعامد بودن دنباله نميهيچ تاثيري 

دنباله متعامد بدست  عناصرادامه نشان خواهيم داد كه اگر تك تك 

 ،اول است برسانيم Nكه نسبت به  rه را به توان يك عدد صحيح آمد

,𝑏0}نين اگر چماند. همدنباله ايجاد شده همچنان متعامد باقي مي 𝑏1} 

را كه  x و عناصر دنباله دو عدد مختلط دلخواه روي دايره واحد باشند 

در مکانهاي زوج و فرد قرار دارند به ترتيب در اين دو عدد ضرب كنيم 

𝑦دنباله جديد  = {𝑦i} : بصورت 

(13) 𝑦𝑖 =

{
𝑏0𝑥𝑖           , 𝑖 = 0,2, … , N − 2                        
𝑏1x𝑖           , 𝑖 = 1,3, … , N − 1                       

 

 باشد . كه اين دنباله نيز متعامد ميآيد بدست مي

وق و همچنين بررسي تابع همبستگي فدو مطلب  تحقيقبراي 

اندازه تابع همبستگي متقابل بين  ،متقابل بين دنباله هاي بدست آمده

كنيم فرض مي. مگيريمينظر  دراز تبديلهاي فوق را  حاصلدو دنباله 

 :بصورت زير باشد  z,yهاي لهدنبا
(14)                      𝑦𝑖 =

{
𝑎0𝜔𝑟𝑖2

  , i = 0,2, … , N − 2

𝑎1𝜔𝑟𝑖2−𝑖   , i = 1,3, … , N − 1
           

zi                        و   =

{
𝑏0ω

si2
     , i = 0,2, … , N − 2

𝑏1𝜔𝑠𝑖2−𝑠    , i = 1,3, … , N − 1
 

,𝑎0}كه  𝑎1, 𝑏0, 𝑏1} اعداد مختلط دلخواهي روي دايره واحد و r,s 

بين دو  متقابلباشند. مربع اندازه تابع همبستگي اول مي Nنسبت به 

𝑦دنباله  = {𝑦𝑖}  و𝑧 = {𝑧𝑖} شود: چنين تعريف مي 

 |𝑅𝑧𝑦(𝑚)|
2

= ∑ 𝑧𝑖𝑦𝑖−𝑚
∗N−1

i=0 ∑ 𝑧𝑙
∗𝑦𝑙−𝑚

N−1
l=0  ,m=0,1,…,N-1   

       (15) 

 حال چند حالت ساده زير را در نظر مي گيريم: 

1) r=s  و𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1  در اين صورت|𝑅𝑧𝑦(𝑚)|
2

همان  

خواهيم  وباشد مي yمربع اندازه تابع خود همبستگي دنباله 

𝑅𝑦𝑦(𝑚) داشت  = ≠mبراي  0 Ryy(0)و  0 = N. بنابراين 

يك  ،بوجود آمده است xام عناصر دنباله  rكه از توانهاي  yدنباله 

 دنباله متعامد است. 

2)   r=s  و𝑎0 = 𝑏0و 𝑎1 = 𝑏1  در اين حالت نيز

|𝑅𝑧𝑦(𝑚)|
2

و با  مي باشد yدنباله مربع اندازه تابع خود همبستگي  

Ryy(𝑚)توجه به روابط فوق مشخص است كه  = ≠mبراي  0 و  0

|𝑅𝑦𝑦(0)| = N،  بنابراين دنبالهy  كه از ضرب{𝑏0, 𝑏1}  در دنبالهx، 
 باشد. بدست آمده نيز متعامد مي

3) r=s  و𝑎1 ≠ 𝑏1 و𝑎0 ≠ 𝑏0  در اين حالت|𝑅𝑧𝑦(𝑚)|
2

 

دهد دو دنباله مساوي صفر خواهد شد كه نشان ميهاي فرد  mبراي 

اند در كردن يك دنباله اوليه بدست آمده ضربمختلف كه از 

 فرد بر هم عمود مي باشند.  چرخشهاي

 نتیجه -4

 ،هاي متعامددر اين مقاله ضمن تحليل و بررسي روشهاي ايجاد دنباله

روش جديدي براي ساختن اين دنباله ها ارائه گرديد كه با توجه به 

 چهاربراي طولهاي مضرب  الفبا روشهاي موجود نيازمند به كمترين

باشد. همچنين چگونگي بوده و از لحاظ تفکيك فاز نيز مناسب مي

تابع همبستگي  وها دنبالههاي متعامد ديگري با استفاده از دنبالهايجاد 

 متقابل بين آنها مورد بحث قرار گرفت. 
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