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 باعنوان

 کننده با معیارهای بهره وری طیف و انرژی کد پیشطراحی 

 حسین واعظیارائه کننده: 

 3سمیناراتاق برق و کامپیوتر، دانشکده  مکان:                                                                  صبح 9:00،  ساعت 5/11/98شنبه  زمان:

 

 اعضای کمیته داوری:
 مهدی نقشمحمددکتر   استاد مشاور:                                                                                                             محمدجواد امیدیدکتر   راهنما: استاد    
 دکتر فروغ السادات طباطبا -محمدصادق فاضلدکتر  -کمال شاه طالبیدکتر   داور: اساتید    

 

یاز نیز نامروزه، تعداد مشترکان موبایل بیش از تعداد نیمی از جمعیت جهان است. بدیهی است که متناسب با افزایش تعداد مشترکان، نرخ داده مورد  :چکیده

های توان به افزایش انرژی مصرفی شبکهشود،که از نتایج نامطلوب آن میهای پایه میکرد. این امر موجب افزایش تقاضا برای تعداد بیشتر ایستگاهرشد خواهد 

 سیم اشاره نمود.بی
افزایش  کدکننده در فرستنده به منظورپیشگیرنده درنظر گرفته شده و هدف طراحی -ابتدای این پژوهش کانالی تداخلی چند آنتنی با تعدادی جفت فرستندهدر 

بدیل کدکننده به مسئله طراحی ماتریس کواریانس کاربران توری طیفی شبکه است. با توجه به وابستگی طراحی به تعداد سمبل ارسالی، مسئله طراحی پیشبهره

 ها کاهشسازیکز، به اطالعات کمتری از دیگر کاربران نیاز دارد. شبیههای متمرشده است که در مقایسه با روشنیمه توزیعشده است. روش ارائه شده روشی 

ای تری که شامل خطسازد. سپس، حالت کلیدهند که این مساله به کارگیری تعداد آنتن بیشتر را ممکن میی زمان اجرای الگوریتم را نشان میقابل مالحظه

 وری طیفی نیز بررسی شده است.بررسی قرار گرفته و تاثیر خطای تخمین بر بهره های عملی مورد توجه است، موردتخمین کانال و در سیستم

معیار متفاوت استفاده وری انرژی پرداخته شده است. برای حل این مسئله از سه ی کار، به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه، به طراحی با معیار بهرهدر ادامه

به  وری انرژی خود را مالک قرار داده ووری انرژی کاربران دیگر، بهرهانه است، هر کاربر بدون درنظر گرفتن بهرهاول که روشی خودخواه معیارشده است. در 

به عنوان معیار طراحی وری انرژی کل شبکه را . روش دیگر برای طراحی، روش غیرخودخواهانه است. در این روش هر کاربر بهرهپردازدکدکننده میطراحی پیش

 .است ، عدالت بین کاربران رعایت شدهت. در این روش. در نهایت از روش طراحی به ازای کاربر با بدترین شرایط کانال استفاده شده اسدرنظر دارد

تی س حالهایی که فقط اطالعات آماری از خطا را در اختیار داریم و سپهمچنین مسئله طراحی با کارآمدی انرژی با درنظر گرفتن خطای تخمین کانال و در حالت

 .که اطالعات آماری موجود نیست و فقط کرانی برای واریانس خطا داریم، بررسی شده است. در این حالت طراحی نسبت به خطای تخمین مقاوم است

ایه هوایی هایی با ایستگاه پکدکننده در شبکهسیم وجود دارد، در انتهای این رساله به طراحی پیشهای هوایی بیبا توجه به عالقه زیادی که به استفاده از شبکه

توانند به صورت موقت با افزایش ترافیک به شبکه اضافه شوند و در صورت عدم نیاز از های پایه قابلیت تحرک داشته و میپرداخته شده است. این نوع از ایستگاه

یه در حالتی که لینک دید مستقیم بین فرستنده هوایی و کاربر کدکننده و مکان مناسب برای ایستگاه پا، ابتدا طراحی پیششبکه حذف شوند. در این رساله

، در کانال موج میلیمتری و با درنظر گرفتن مشکالت موجود در این باند فرکانسی طراحی شکل دهنده ، بررسی شده است. سپس در قسمت دومزمینی وجود دارد

 استفاده شده است.تقویتی ماشین  بر یادگیریپرتو انجام شده است. برای حل مسئله از یک روش مبتنی

 


