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کاهش سرایت پایلوت در سیستم هاي چندورودي چندخروجِی چندکاربره ي کالن با دست یابی تصادفیعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

آغاز قرن بیستم، عرصه اي نویدبخش براي پیشرفت هاِي روزافزون مخابرات بی سیم به شمارمی رود. در طی

این سال ها بود که مخابراِت بی سیم نسل به نسل شکوفا شد و هم اکنون همگان به انتظارِ ثمره ي آن در قالب

نسل پنجم مخابرات بی سیم (5G) ایستاده اند؛ نسلی که قرار است گستره اي وسیع از تکنولوژي هاي

پیشرفته ي مخابرات بی سیم باشد. در میان این تکنولوژي ها، استفاده از چند آنتن یا تکنولوژي بهره مندي از

سیستم هاي چندورودي چندخروجی (MIMO)، بزرگ ترین شاخصه ي اکثر دستگاه هاي بی سیِم آینده است.

در این سیستم ها، وجود چندگانگی مکانی میان آنتن هاي مختلف به طرفین ارتباط اجازه می دهد که از

اطالعات وضعیت کانال میاِن خود (CSI) به منظور ارسال و دریافت داده بهره برند. این ایده زمانی معنا

می یابد که سیستم MIMO وارد شکلی چندکاربره (سیستم MU-MIMO) گردد؛ یعنی وقتی که سمتی

(ME) و سمت دیگر شامل چند ابزار متحرِك تک آنتنه (BS) از سیستم شامل یک ایستگاه پایه ي چندآنتنه

باشد. ثابت می شود که با افزایش تعداد آنتن هاي BS، یا کالن سازِي سیستم MU-MIMO، بهره هاي

زیادي ازجمله حذف نویز لینک فراسو و حذف تداخل میان داده ي MEهاي مختلف حاصل می گردد. اما

نباید فراموش کرد که وجود این بهره ها در یک سیستم MU-MIMO نیازمند آگاهی از CSI است و به

همین دلیل، در این سیستم از پایلوت استفاده می شود. پایلوت، سیگنالی مشخص میان هر جفت فرستنده/

گیرنده ي دلخواه است که فرستنده آن را در کانال ارسال می کند و گیرنده با دریافت و اندازه گیري تأثیرات

کانال بر روي آن می تواند به تخمینی از CSI دست یابد. به دلیل محدودیت هاي مخابراتی، تعداد پایلوت ها

بی نهایت نیست و در نتیجه هنگامی که تعداِد آن ها از تعداد MEها کم تر باشد، بعضی از MEها ممکن

است به ناچار از پایلوت هاي یکسانی استفاده کنند؛ مسئله اي که سرایت پایلوت نامیده می شود و نوعی

تداخل در محاسبه ي CSI براي MEها مختلف محسوب می گردد. در مراجع قدیمی با سلول بندي سیستم،

بهره مندي از اصِل بازاستفاده ي منابع شبکه میان سلول هاي مختلف و اجراي یک فرآیند نظم دهی در

تخصیص پایلوت ها به MEهاي درون هر سلول، فرض بر این است که سرایت پایلوت فقط در حالِت

میان سلولی وجود دارد و راه حل هاي مقابله با آن نیز در همین جهت ارائه می شوند. اما در مراجع جدید، با

استناد به تراکِم زیاد MEهاي موجود در شبکه هاي 5G و اجراي یک فرآیند دست یابی تصادفِی MEها به

پایلوت هاي درون هر سلول، سرایت پایلوت  عالوه بر حالت میان سلولی، در حالت تازه ي درون سلولی نیز

به وجود می آید و نتیجتًا راه حل هاي مقابله با آن هم در این جهت ارائه می شوند. در نوشتار پیِش رو، ضمن

بررسی اکثِر راه حل هاي مقابله با سرایت پایلوت و نقایص فرآیندهاي نظم دهی و دست یابی تصادفی، بر

پایه ي اجراي یک فرآیند قطاع بندي پویا پیش از فرآیند دست یابی تصادفی در هر سلول به راه حلی جامع و

بهبودي بخش در مقابله با سرایت پایلوِت میان سلولی و درون سلولی خواهیم رسید. این راه حل را هم به طور

ریاضیاتی و هم به طور شبیه سازي شده مورد بررسی و مقایسه با راه حل هاي پیشیِن مقابله با سرایت پایلوت

قرارخواهیم داد.
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