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سیستم های ارتباطی فیبرنوری بدنه اصلی زیرساختهای مخابراتی جهان را تشکیل می دهند،

به طوریکه بیش از  % 99از حجم ترافیک داده جهانی ،از این سیستمها عبور میکنند .با این وجود ،رشد

مداوم ترافیک شبکه ،فناوری کنونی را که نرخ داده آن طی چندین دهه اخیر افزایش یافته است ،به
سمت مواجهه با محدودیتهای جدی سوق می دهد .اتفاق نظر وجود دارد که اثرات انتقال غیرخطی در

ارتباطات فیبرنوری ،اکنون یکی از عوامل محدودکننده اصلی در سیستمهای ارتباطی فیبر نوری نوین
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است .بدین سبب که ویژگیهای غیر خطی متاثر از ساختار فیزیکی فیبرنوری ،تکنیکهای مرسوم برای

افزایش ظرفیت با افزایش قدرت سیگنال را محدود میکند ،با توجه به این که بیشتر فناوریهای جاری
انتقال داده ،در اصل برای کانالهای خطی (سیمی یا بیسیم) توسعهیافتهاند .هر چند که در طول چند
دهه گذشته ،پیشرفتهای قابلتوجهی در باال بردن نرخ انتقال داده با ایجاد اصالحات و بهبود در الگوی

کلی انتقال خطی به دست آمده ،اما شواهد زیادی مبنی بر این که ادامه این روند ،به دلیل غیرخطی
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بودن فیبر ،در دهه آینده به پایان خواهد رسید ،وجود دارد .از این رو ،نیاز روشنی برای دستیابی به
رویکردهایی کامال ا متفاوت در کدگذاری ،انتقال و پردازش اطالعات وجود دارد که ویژگیهای غیرخطی

فیبرنوری را در نظر میگیرند  .این امر همچنین نیازمند آموزش نسل جدیدی از مهندسین ارتباط ات نوری
و متخصصانی در حوزه روشهای انتقال غیر خطی است.

تحقیقات در دکترای صنعتی اروپایی  , FONTEبر توسعه تکنیکهای غیر خطی در ارتباطات فیبرنوری،
در راستای دستیابی به رویکردهایی فراتر از محدودیتهای فناوری کنونی ،متمرکز است .کنسرسیوم ,که

مرکز مخابرات پیشرو نوکیا بل آلمان ( ) Nokia Bell Labs Germanyیکی از اعضای آن است ,در حال
حاضر گامهای نوآورانه مهمی در توسعه تکنیک تبدیل فوریه غیرخطی ) (NFTو پیادهسازی آن در

سیستمهای مخابراتی دارد.
این خبرنامه بر جدیدترین دستاوردها و نتایج علمی دانشجویان دکتری ما تمرکز دارد.
This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme under the Marie SkłodowskaCurie grant agreement No 766115

 . WP1توسعه روشهای نوین انتقال اطالعات برای اساس تبدیل غیرخطی فوریه )(NFT
دانشجوی دکتری

درباره بسته کاری شماره ) WP1( 1

ESR1: V. Neskorniuk

دانشگاه  Astonانگلستان ،تحت هدایت  ، Prof. S. Turitsynبسته
کاری (  ) work packageشماره  1را عهدهدار است .در  ، WP1تمرکز بر
روی طراحی الگوهای مدوالسیون و دیمدوالسیون برای ارتباطات
مخابراتی غیرخطی و پیادهسازی آن در سطح صنعتی ،با همکاری
 ، Nokia Bell Labsمعطوف شده است.

انگیزه
اگرچه روشهای مخابراتی مختلفی بر اساس  NFTدر مقاالت پیشنهاد شده است ،اما استفاده عملی از این
روشها در سیستمهای مخابراتی نوری نیازمند تحقیقات بیشتر است .تا به امروز ،به دلیل وجود چ الشهای
مهندسی متعدد ،محصولی با کاربرد تجاری بر پایه  NFTوجود ندارد  WP1 .با مد نظر قرار دادن مزایای
منحصر به فرد  NFTو محدودیتهای فیزیکی در دنیای واقعی ،به طراحی الگویهای جدید مدوالسیون و
تکنیکهای پردازش سیگنال میپردازد.

خالصه پیشرفت
روشهای مدوالسیون طیفی  NFTموجود مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس استنتاجات صورت گرفته ،می-
توان نتیجهگیری نمود که دو روش  b-modulationو  NFTمتناوب ،ظرفیت ارائه باالترین نرخ بهرهوری را
دارند b-modulation .اجازه کنترل بر طول مدت سیگنال را فراهم میکند و  NFTمتناوب میتواند در
پردازش سیگنال و کاهش تداخالت بین سمبلی ( ،) ISIباعث ایجاد مزیت شود.
در  WP1ما یک روش مبتنی بر شبکه های عصبی برای کاهش اثرات غیرخطی کانال در مخابرات فیبرنوری
ارائه دادیم .این روش به طور خاص ،بر روی فواصل در رژیم غیرخطی باال ارائه شده است .ما نشان دادیم که

شبکه عصبی نه تنها قادر به بازیابی اختالالت غیرخطی ناشی از انتشار موج در فیبرنوری است بلکه باعث
جبران بخش قابل توجهی از عیوب اجزای کمهزینه فرستنده-گیرنده مانند مبدل دیجیتال به آنالوگ و
مدوالتور  Mach-Zehnderمیشود.

 . WP2تجزیه و تحلیل اختالالت  NFTدر سطح صنعتی
دانشجوی دکتری

درباره بسته کاری شماره ) WP2( 2

ESR2: V. Bajaj

دانشگاه  TU Delftهلند ،تحت هدایت  ، Prof. S. Wahlsبسته کاری شماره
 2را عهدهدار است .در  ، WP2تمرکز بر روی طراحی الگوهای مدوالسیون و

دیمدوالسیون برای ارتباطات مخابراتی غیرخطی و پیادهسازی آن در سط ح
صنعتی ،با همکاری  ، Nokia Bell Labsمعطوف شده است  WP2 .به تجزیه
و تحلیل اختالالت  NFTدر سطح صنعتی میپردازد و هدف آن استفاده از این
دانش برای کمک به توسعه الگوریتمهای عددی قوی  ، NFTمدوالسیون و روش
های همسان سازی است.

انگیزه
فرستنده -گیرندههای فیبرنوری از بسیاری از اختالالت مانند انواع نویز ،تقویت غیر ایدهآل ،اثرات
کوانتیزاسیون aliasing ،و  cross-talkرنج میبرند .تأثیر چنین اختالالتی در  NFTدر حال حاضر به خوبی
درک نشده است  .تجزیه و تحلیل کالسیک این اثرات فقط در رژیم ضعیف غیرخطی بررسی شده است .لذا

برای رژیم بسیار غیرخطی که  FONTEآن را هدف قرار داده است ،دانش کمی در دسترس است .هدف این
بسته کاری ،تجزیه و تحلیل اختالالت  NFTدر سطح صنعتی و بهرهبرداری از این دانش برای توسعه
الگوریتمهای عددی قوی  ، NFTمدوالسیون و همچنین تکنیکهای همسانسازیی است که تا حد ممکن در
برابر چنین آسیبهایی مقاوم هستند.

خالصه پیشرفت
اعوجاج ( ) distortionغیرخطی ظرفیت انتقال در سیستمهای مخابراتی فیبرنوری فعلی را محدود میکند .
یکی از راهکارهای جالب پرداختن به این مسئله ،استفاده از تکنیکهای انتقال غیرمتعارف مبتنی بر NFT

است .اما این تکنیکها بر پایه پیش فرض عدم وجود اتالف در کانال ارائه شدهاند ،در حالی که در دنیای
واقعی ،کانالها دارای اتالف هستند .در این بسته کاری ،تاکنون تاثیر اتالف در سیستمهای انتقال فیبرنوری
مبتنی بر  NFTبررسی شده است و بر اساس آن ،رویکردی جدید برای دخیل کردن اتالف در سیستمهای
مبتنی بر  NFTدر نظر گرفته شده است .در این رویکرد ،اپراتور  NFTاصالح شده و در محیط Dispersion
) Decreasing Fibers (DDFsعمل مینماید .استفاده ترکیبی از  DDFهمراه با  NFTاصالح شده ،اثرا ت

تخریب کننده ناشی از اتالف فیبر را به طور کامل در یک سناریوی ایدهآل ریاضی از بین میبرد .ارزیابیهای
عددی ،دستاوردهای قابل توجهی را که با استفاده از راهحل پیشنهادی بهدست آمده است ،نشان میدهد.

 . WP3تکنیک های یادگیری ماشین برای کانال های فیبرنوری
دانشجوی دکتری

درباره بسته کاری شماره ) WP3( 3

ESR3: S. M. Ranzini

دانشگاه  DTUدانمارک ،تحت هدایت  ، Prof. D. Zibarبسته کاری
شماره  3را عهدهدار است .در  ، WP3تمرکز بر روی توسعه الگوهای
نظارت بر عملکرد نوری و الگوریتمهای تخمین کانال برای سیستمهای
استفادهکننده از  ، NFTگذاشته شدهاست .در این بسته کاری ،ابزارهای
یادگیری ماشین و مدلهای داده محور در جهت بهینهسازی سیستم در
نظر گرفته میشوند.

انگیزه
نظارت بر عملکرد نوری برای اطمینان از عملکرد قوی و قابل اعتماد سیستمهای مخابراتی نوری بسیار حیاتی
است .این مسئله باعث دستیابی به معیارهای اندازهگیری کیفیت انتقال ،مانند  ، Q-factorمیشود و کمک
به تخمین پارامترهای کانال میکند.
 Q-factorمربوط به نسبت قدرت سیگنال به نویز است و میتوان آن را با مشاهده نمودارهای چشمی د ر

نقاط مانیتور شده در امتداد پیوند انتقال محاسبه کرد .این موارد در سیستمهایی که از شکل موجهای سنتی
استفاده میکنند به خوبی بررسی شده است .با این حال ،اگر شبکه های نوری آینده قصد استفاده از
طرحهای انتقال  NFTبا شکل موج غیرمتعارف را دارند ،ایجاد الگوریتمهایی برای اندازهگیری مقادیری
مانند  Q-factorیا  OSNRضروری است .در حال حاضر ،هیچ روش شناخته شدهای برای تخمین Q-factor
از نمودار چشمی در سیگنالهای  NFTوجود ندارد .عالوه بر این ،پارامترهای فیبر برای محاسبه  NFTرو به
جلو و معکوس مورد نیاز است .این امر ،الگوریتمهای تخمین دقیق در حضور نویز غیر گاوسی وابسته به

سیگنال را می طلبد .یادگیری ماشینی میتواند به این کار کمک کند.

خالصه پیشرفت
آقای استنیو رنزینی ،در حال توسعه گیرنده جدیدی مبتنی بر یادگیری ماشینی الکترواپتیک برای سیستمهای
تشخیص مستقیم و مدوله شده ،است  .مرحله پیش پردازش نوری طیف سیگنال دریافتی را در زیرباندهای کوچک
با فیلترهای نوری غیرفعال برش می دهد و سپس هر یک از آنها توسط یک دستگاه آشکارساز نوری شناسایی می-
شود .پسا پردازش دیجیتال در این روش مبتنی بر یک تکنیک نوین در یادگیری ماشین به نام رایانش مخزنی
( ) Reservoir computingاست .ما پتانسیل گیرنده را برای انتقال سیگنال کلیدزنی خاموش-روشن () OOK

 32Gbdنشان دادیم و در مقایسه با تکنیک های فقط دیجیتال ،افزایش دسترسی از  10کیلومتر به  40کیلومتر را
نمایش دادیم.

 . WP4توسعه سیستمهای تقسیم غیرخطی فرکانس مبتنی بر NFT
دانشجوی دکتری

درباره بسته کاری شماره ) WP4( 4

ESR4: A. Shahkarami

دانشگاه پلیتنیک پاریس ،تحت هدایت  ، Prof. M. Yousefiبسته
کاری شماره  4را عهدهدار است WP4 .متمرکز بر توسعه سیستمهای

تقسیم غیرخطی فرکانس ( ) NFDMمبتنی بر  ، NFTبرای شبکههای
فیبرنوری است.

انگیزه
 (Nonlinear Frequency-Division Multiplexing) NFDMرا میتوان در کانال های تککاربره و چندکاربره
استفاده کرد .شبیهسازیهای کنونی و آزمایشات تجربی عمدتا ا به انتقال نقطه به نقطه محدود میشوند .در

حالی که ،مزیت بزرگ  NFDMدر شبکهها ،جایی که چندین فرستنده و گیرنده وجود دارد ،خود را نمایان می-
سازد WP4 .به کاربردهای  NFTدر سطح شبکه اختصاص یافته است .این مهمترین مورد برای شریک صنعتی
طرح ، Nokia Bell Labs ،و سیستم های تجاری است.

خالصه پیشرفت
همسان سازی ) (Equalizationدر سیستمهای مخابراتی فیبر نوری در مسافت های طوالنی ،با استفاده از
الگوریتم ) ، Digital back-propagation (DBPمدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( ، ) MLPمدل شبکه
عصبی کانولوشن ( ) CNNبا توابع فعال سازی اصالح یافته مختص ارتباطات فیبرنوری و یک معماری شبک ه عصبی

پیشنهادی درنظر گرفته شد .نشان داده شد که معماری پیشنهاد شده ،با استفاده از تعداد پارامترها ی کمتر و
نیاز حافظه و پردازش پایین تر ،نرخ خطای یکسانی در مقایسه با مدلهای  MLPو  CNNو نرخ خطای پایینتری
نسبت به  DBPارائه میدهد  .این مدل همچنین عملکرد بهتری از خود در رژیمهای غیرخطی نمایش میدهد که
این امر نشان دهنده این ا ست که این معماری برای کاهش تداخل بین سمبلی ( ) ISIدر ارتباطات فیبرنوری و
خنثی سازی اثرات غیرخطی کانال بسیار کارآمد است .هماکنون این طرح در سطح آزمایشگاهی برای سیس تمهای

تککاربره پیاده سازی شده است  .در ادامه ،این سیستم با کمک  Nokia Bell Labsدر سطح صنعتی پیاده سازی
و به سطح چندکاربره و دو قطبی ارتقا خواهد یافت.
همچنین آقای آبتین شاهکرمی ،دانشجوی دکتری پژوهشگر در این حوزه ،با همراهی اساتید خود ،تحقیقاتی را
پیرامون رویکردی در سمت فرستنده ،مبتنی بر یادگیری نمایش ) (representation learningو انتقال ویژگی
) (feature transferانجام داده اند که از توالی سمبلها در برابر اعوجاج ( ) distortionکانال محافظت میکند.

 . WP5پیادهسازی تجربی و آزمایش سیستمهای NFT
تمامی دانشجویان
دکتری ما

درباره بسته کاری شماره ) WP5( 5
 ، Nokia Bell Labs Germanyتحت هدایت  ، Dr. H. Buelowبسته
کاری شماره  ) WP5( 5را عهدهدار است WP5 .بر روی نمایش تجربی
الگوریتمهای توسعهیافته در  WP1-WP4متمرکز است .همچنین
طراحی و پیادهسازی سیستمهای نوین در مقیاس صنعتی بر پایه این
الگوریتمها و تجاریسازی نتایج آن در دستور کار این بسته کاری قرار
دارد.

انگیزه
شرکای دانشگاهی  FONTEمتخصصان برجسته جهانی در  NFTهستند .این مجموعه فوقالعاده از
متخصصان Nokia Bell Labs ،را به خوبی در جایگاهی برای شناسایی فناوریهای امیدوارکننده در
مراحل ابتدایی رشد ،توسعه مجوز  IPبرای آنها و تصمیمگیری در مورد تجاریسازی و توسعه این
محصولها قرار میدهند.

خالصه پیشرفت
اختالالت ناشی از ساختار فیزیکی ،عملکرد فرستنده-گیرندههای نوری منسجم با سرعت باال را با
محدودیت مواجه میکند .لذا در راستای بهرهوری حداکثری ،باید اعوجاج نامطلوب این دستگاهها را
کاهش داد .یک روش مقرون به صرفه برای غلبه بر این چالش استفاده از تکنیکهای دیجیتال
پیش تحریف ( ) DPDاست .دانشجوی دکتری پژوهشگر بر روی بسته کاری شماره  ، 2یک تکنیک DPD

شبکه عصبی را بررسی کرده و در سطح آزمایشگاهی بهبود  3dBرا در مقایسه با روشهای سنتی نشان

داده است .دانشجوی دکتری پژوهشگر بر روی بسته کاری شماره  ، 3در حال بررسی یک فرستنده-گیرنده
جدید است که با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین نسبت به اشتراکگذاری پیچیدگی بین حوزه

نوری و دیجیتال اقدام میکند .تجزیه و تحلیلهای تجربی انجام شده در این خصوص ،در Nokia Bell

 ، Labsنشان از دستیابی به قابلیت افزایش  800درصدی نرخ انتقال با استفاده از این روش در مقایسه با
تکنیکهای فقط دیجیتال دارد.

FONTE
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