
رررتتبههه ددووممم نننوآآووورریییی
گروه برق و كامپيوتر
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مهمترين نوع اختالل توسط كاربراني با فركانس كاری مشابه ايجاد مي شود 
كه نقش تعيين كننده در محدوديت نرخ ارسال اطالعات ايجاد مي كند. 
به اين ترتيب در روش های رايج بــرای كاهش اثر اختالل كل پهنای باند 
تخصيصي بين كاربران شبكه به طور مســاوی تقسيم مي شود. در سال 
۲۰۰۸ روشــي نظری ارائه شــد كه به كمك اين روش انقالبي در حوزه 
ارسال اطالعات به وجود آمد. اين روش كه موسوم به همسونهي تداخل يا 
Interference Alignment است به اين شيوه عمل مي كند كه فضای 
دريافت گيرنده را به دو زير فضای جدا (مستقل خطي) تقسيم مي كند، اين 
دو زير فضا دارای تعداد ابعــاد برابر هم بوده و يكي از آنها نقش جايگذاری 
سيگنال مطلوب و ديگری نقش ســطل آشغالي برای جايدهي سيگنال 
نامطلوب دارد. به عنوان مثال در پهنای باند ۱۰۰ مگاهرتز اگر يك شبكه ۱۰ 
كاربری را در نظر بگيريد به كمك اين روش هركدام به ۵۰ مگاهرتز پهنای 
باند دسترسي دارند. در روش های قبل هركاربر به ۱۰ مگاهرتز پهنای باند 
دسترسي داشت. به اين ترتيب در شــبكه ۱۰ كاربره به كمك اين روش 
مي توان در مجموع به نرخ ۵ برابری و اگر يك شــبكه ۱۰۰ كاربری را در 
نظر بگيريد افزايش ۵۰ برابری در مجموع نرخ كاربران به وجود خواهد آمد. 
علي رغم مزايای ذكر شده، متاسفانه در تحقق اين روش گلوگاههای مهمي 
وجود دارد كه تا بحال هيچ روش عملياتي برای تحقق آن ارائه نشده است. 
طول پيش كد كننده های بسيار زياد، فرض سرعت تغييرات زياد ضرايب 
كانال ها و دسترسي به اطالعات ضرايب كانال ها در فرستنده ها كه معموال 
بيشتر از خود نرخ ارسال اطالعات است منجر شده كه نتوان اين روش را به 
كارگرفت. در طرح ارائه شده هريك از گيرنده ها مجهز به يك آنتن جديد 
خواهند شــد كه مي توانند به نحوی ضرايب دريافت سيگنال را به كمك 
يك ساختار جديد كنترل كنند. در اينجا بسياری از محدوديت های فوق 
برطرف شده و مي توان روش همسونهي تداخل را به صورت عملياتي بدون 
دسترسي به ضرايب كانال ها و با طول پيش كدكننده دو تحقق داد و برای 
اولين بار يك سيستم عملياتي بر پايه روش فوق ارائه شده است. به دليل 
استفاده از ساختار آنتن های به كارگرفته شده تغييرات ضرايب كانال ها با 
استفاده از يك روش كدينگ جبران مي شود كه نسبت به روش های قبلي 

دارای كارايي بيشتری است.
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