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دوگاامی   مخاابراتی  یهاشبکهدر  میسیب ارسال پیوندانتخاب  یهاروشطراحی  ،نرخ بیت قابل انتقالبا هدف حداکثر نمودن در این مقاله  ده:کیچ
یا    نخسات اسات    قرار گرفتاه تحلیل و ارزیابی ، مورد کنندیماستفاده کدینگ تطبیقی -و مدوالسیونرله مجهز به بافر که از  و رادیوشناختی رله

فرستنده و  یهاگرهکه در آن گره میانی )رله( به بافر مجهز است و  شودیمدر نظر گرفته  یدوگاممدل ساده همکاری رله در ی  سیستم مخابراتی 
 مسئلهی   صورتبه ارسال داده پیوندانتخاب  مسئلهابتدا  ،برای این مدل  کنندیمگسسته استفاده  یهانرخرله از مدوالسیون و کدینگ تطبیقی با 

 گردیاده ارائاه  بر اسااس الگاوریتم تنتیا      و تقریبی پاسخ بهینهنحوه حصول  سپس شده است و یبندفرمولصحیح  یزیربرنامهاز نوع  یسازنهیبه
نظر  درگیرنده( -متشکل از چهار گره )دو جفت فرستنده برفرازی  مدل همکاری رله در حالت رادیوشناختی  با توسعه مدل ابتدایی،   در ادامهاست

 مقادار حاداقل   باا راایات   ارگارردهی سیساتم نانویاه     حاداکثر  ارسال داده که پیوندانتخاب  مسئلهمعرفی  ضمن گرفته شده است  برای این مدل
نتایج اساس  بر در انتها  مورد بحث قرار گرفته استالگوریتم تنتی   از طریق تقریبیپاسخ  آوردن به دستنحوه فراهم آورد،  گرردهی سیستم اولیه

  ی قرار گرفته استمورد ارزیاب شدهارائه یهاتمیالگوراملکرد  یسازهیشبو  اددی

  ، مدوالسیون و کدینگ تطبیقیتنتی  یسازنهیبه، رادیوشناختی برفراز، پیوندرله مجهز به بافر، انتخاب بهینه  :یدیلک هایواژه
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Abstract: In this paper, aiming at maximizing the system throughput link selection strategies for buffer-aided two-hop relaying and 

overlay cognitive radio systems which employ discrete-rate adaptive modulation and coding (AMC), have been proposed. At first, a 

simple tree-node relaying scenario is considered in which the intermediate node (relay) equipped with a buffer and AMC, facilitates 

data communication between a source (also equipped with AMC) and a destination node in a two-hop communications system. For 

this scenario we formulate the optimal link selection problem as an integer programming problem and subsequently propose a 

genetic-based approximate solution using relaxation techniques. We then extend the simple buffer-aided relaying model to an overlay 

cognitive radio scenario comprising a pair of primary source-destination nodes and a pair of secondary (cognitive) source-destination 

nodes. In this model, the cognitive source node equipped with a buffer, acts as a relay to facilitate data transmission in the primary 

system and by this way it finds some opportunities to transmit its data to the cognitive destination node. Hence we optimize the 

cognitive link throughput by proposing a genetic-based link selection strategy which satisfies a target predefined average rate for the 

primary system. Numerical and simulation results are provided to evaluate the performance of the proposed link selection strategies. 

Keywords: Buffer-aided relaying, optimal link selection, overlay cognitive radio, genetic optimization, adaptive modulation- coding. 
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 مقدمه -1

 2و رادیوشاناختی  1همیاار  رلاه  یهاا شبکهاخیر استفاده از  یهاسالدر 
قارار گرفتاه    میسا یبا مخابرات  در حوزهجدی پژوهشگران  مورد توجه

مناسب قرار  یهامکانرله که در  یهاگره هاشبکهاین در   [6-7] است
پردازش نماوده و ساپس باه     را آنم ی  منبع، دارند بعد از دریافت پیا
و باه ایان طریاق باه افازای  رناج و        کنندیمسمت گره مقصد ارسال 
در  خصاو   بهرله کردن  مکانیسم  کنندیمظرفیت انتقال داده کم  

منبع و مقصد وجاود   یهاگرهکه مسیر دید مستقیمی بین  سناریوهایی
امروزه قابلیت استفاده از  جهت نیا به  مفید باشد تواندیم نداشته باشد
و  IEEE802.16jجدیدی مانناد   میسیبرله در استانداردهای  مکانیسم

3GPP LTE  یهاا سیسارو تقاضا بارای   دیگراز طرف  تعبیه شده است 
را محادودتر و   دسترسای باه طیار فرکانسای مطلاوب      میسا یبمتنوع 
برای استفاده بهتار از باناد فرکانسای    در این راستا کرده است   ترسخت

ارائااه  رادیوشااناختی راروش ی اسااتفاده از موجااود، پژوهشااگران ایااده
داقل شامل )ح 3در ی  مدل رادیوشناختی، ی  سیستم نانویه  اندکرده

از ی  طیار   که ردیگیمگیرنده( در حالی تصمیم -ی  جفت فرستنده
فرکانسی مشخص برای انتقال داده بهره ببرد که مجوز استفاده از طیر 

یکای از     درباشاد یما ارساال داده   4مرکور در اختیار ی  سیستم اولیه
، سیستم نانویه باا  5موسوم به رادیوشناختی برفراز هامدلپرکاربردترین 

در اختیار قرار دادن بخشی از توان خود موجب افزای  کیفیات انتقاال   
)از طریاق رلاه نماودن داده فرساتنده      شودیمداده برای سیستم اولیه 

از توان خود را نیز صرف ارسال پیام خاود باه    ماندهیباقاولیه( و بخ  
  [9] کندیمگیرنده نانویه 

مقصاد(  -رله-)منبع یاگرهسه  کانال رلهاملکرد با معرفی و تحلیل 
ارتباطی  یهاپروتکلزیادی روی طراحی  یمنداالقه، [1-2]جع ادر مر
 غالاب کارهاای گازارش   در  حاال  این آمد  با به وجودرله  یهاشبکهدر 

، فار   6تکل کدگشایی و گسیلوبا پر یاگرهشده روی سیستم رله سه 
یا  بساته داده از منباع     7زماانی  شاکاف  بر این است که رلاه در یا   

زمانی بعدی این بسته را به مقصاد ارساال    شکافو در  کندیمدریافت 
 رًا  اخیا [5] گویناد  8رله ارفی را اصطالحًا ییهاپروتکلچنین   دینمایم

نشان داده شده است که اگر رلاه باه یا  باافر جهات  خیاره موقات        
باا طراحای یا      تاوان یما داده دریافتی از منبع مجهز باشد  یهابسته
-رلاه و رلاه  -منبع 9هایپیوندروی  ارسال داده یبندزمانمناسب  شرو

را بارای   میسا یبا های پیوناد جفت موجود در  10یگونگونهبهره  ،مقصد
 [5]خا ، در  طوربهقرار داد   یبرداربهرهبهبود گرردهی سیستم مورد 
برده شده اسات کاه در    کار بهی مکانیسمبا کم  ی  بافر در گره رله، 
داده منباع را قبال از اینکاه     یهاا بساته آن گره رلاه تعاداد معینای از    

  نویساندگان مقالاه نشاان    کندیمبرای مقصد بفرستد دریافت  یابسته
در  11آرام یمحو شاوندگ با  یهاکانالی برای مکانیسمکه چنین  اندداده

را بااال   داده سیساتم  ظرفیت انتقال تواندیم هابسته تأخیرازای افزای  
کاه   شده استرله داده گره رله بافردار این اختیار به  یارب [6]ببرد  در 

های پیوناد کیفیات   یالحظاه بار اسااس وضاعیت    زمانی  شکاف هر در

از منباع بساته   تصمیم بگیارد کاه آیاا     مقصد،-رله و رله-منبع میسیب
را برای مقصد ارساال نمایاد     یابستهرا دریافت کند و یا اینکه  یاداده
 تواناد یما ارسال  پیوندنشان داده شده است که قابلیت انتخاب  جادر آن

االوه، زالتانوف و همکاران  به به بهبود گرردهی سیستم رله منجر شود 
برای سناریویی که ی  گره رله از بین را  [6] مرجع شده در ایده ارائهاو 

و کران بااالی   انددادهقرار  مطالعهمورد  چندین رله کاندید انتخاب شود
وجاود   ایان  باا   [7] اناد نماوده استخراج  را قابل انتقال سیستم یهانرخ
بر مبنای قابل دسترس  [5-7]شده در  ارائه پیوندانتخاب  یهاتمیالگور

بیات  انتقاال  شانون یعنی ساناریویی کاه در آن نارخ     انتقالبودن نرخ 
 )ابارت موسوم به ظرفیت کاناال(،  کانال باشد SNR12تابعی پیوسته از 

 یهاا تیا بدر ساناریوهای املای از نارخ     هرچناد   اندکردهسعه پیدا تو
 )AMC( 13بیقای طمدوالسایون و کادینگ ت   گسسته مبتنی بر شماهای

 پیوناد انتخاب  یهاتمیالگور املو بنابراین در  [8-9] شودیماستفاده 
باالی گرردهی سیساتم   یهاکرانتنها برای بررسی  [5-7]در  شدهارائه

  مفید هستند
مخاابرات   یهاا مادل رله مجهز به باافر بارای   ایده استفاده از  ًااخیر

ی  ساناریوی  در   [68-66] به کار گرفته شده است نیز رادیوشناختی

مقصاد  -رلاه -منباع  یاگرهشبکه سه ، 14رادیوشناختی موسوم به زیرکر

کاه میازان تاداخل روی     کندیمسیستم نانویه به نحوی امل  انوانبه

گیرنده( زیر ی  مقدار معاین  -فرستندهجفت سیستم اولیه )شامل ی  

بارای یا  ساناریوی رادیوشاناختی برفاراز       ،االوه به  [10] قرار گیرد

ارساال   یهاا روشاز طریاق  شبکه کاه  باالی نرخ قابل انتقال  یهاکران

الزم به  کر   [11] اندشدهمحاسبه  ،هستند حصولقابل 15طلبانهفرصت

بار مبناای فرضایات تئاوری      [10-11]در  شاده ارائه یهادهیااست که 

اطالااتی مانند استفاده از نرخ انتقال شاانون و حارف تاداخل متاوالی     

برای تعیین کران باالی گرردهی سیستم مفیاد   و مجددًا هستنداستوار 

 د بود نخواه

 پیوناد انتخااب   یهاا تمیالگاور طراحای   ارائه روشاین مقاله  هدف
و رادیوشاناختی   دوگاامی رلاه  مخاابراتی   یهاا شبکهدر  میسیبارسال 
و نارخ   از ناوع کدگشاایی و گسایل    که از رله مجهز به بافر است برفراز

برای ی  شابکه   ،در قسمت اول مقاله  کنندیمانتقال گسسته استفاده 
مقصد که در آن رله مجهز به بافر است با تعریار  -رله-منبع یاگرهسه 
 پیوناد انتخااب   مسئله، AMCگسسته بر مبنای شماهای  یهاتیبنرخ 

صاحیح   یزیا ربرناماه از ناوع   یسااز ناه یبه مسئلهی   صورتبهارسال 
روی  16یسااز سسات  یهاا روشسپس با کما   شده است   یسازمدل

)زیار   تقریبای آوردن جاواب   باه دسات  نحاوه   یریگمیتصممتغیرهای 
در قسامت    گردیده اسات از طریق الگوریتم تنتی  ارائه  مسئله بهینه(

ی  شبکه رادیوشناختی برفراز متشکل از چهاار گاره منباع    دوم مقاله 
نیاز  رله برای سیستم اولیه  انوانبهکه )اولیه، مقصد اولیه، منبع نانویه 

در این مدل فار     شودیمنظر گرفته  و مقصد نانویه در (کندیمامل 
و گاره منباع    کنناد یما استفاده  AMCمنبع از  یهاگرهشده است که 

 پیوناد انتخااب   مسائله نانویه نیز به بافر مجهز است  برای این مدل نیز 
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شاده اسات    یبناد فرمولمعرفی و  یصورتبهزمانی  شکافارسال در هر 
ب تضامین  لنظر سیستم اولیه )در قا که با راایت کیفیت سرویس مورد

، ااالوه  باه   ید(، بیشینه گرردهی سیستم نانویه فراهم آبیت نرخ انتقال
 یسااز ناه یبه مسائله )زیر بهیناه(   تقریبیآوردن جواب  به دستروش 

 ارائه شده است مرکور از طریق الگوریتم تنتی  
شاده اسات  در قسامت دوم     یدها ساازمان زیر  صورتبه این مقاله

در  معرفی شاده اسات    AMCمدل سیستم دوگامی رله مجهز به بافر و 
ارساال در قالاب یا      پیوناد انتخااب   مسائله بندی فرمولقسمت سوم 

آوردن جواب آن ارائاه شاده اسات      به دستسازی و روش بهینه مسئله
 یبندفرمولدر قسمت چهارم مقاله مدل سیستم رادیوشناختی برفراز و 

  نتاایج  شاود یما ارائاه   ،ارسال به همراه جواب آن پیوندانتخاب  مسئله
نیاز در قسامت پانجم     شاده ارائه یهاتمیالگوراددی و ارزیابی کارایی 

  پردازدیم یریگجهینتمقاله به مقاله گنجانده شده است  قسمت آخر 

 AMCو  رله مجهز به بافردوگامی  سیستممدل  -2

 در مقایساه باا   17طرفاه  یا های مبتنی بر سیستم رلاه  در امل، شبکه
استفاده از  به این دلیلدارد و  یترساده یسازادهیپسیستم رله دوطرفه 

مشکل افات  از  طرفه یسیستم رله  وجود نیا با  است ترمتداول هاآن
 ،  برای رفع این مشکل و جبران افت بهاره برخوردار است 18تسهیم بهره

-مستقیم منباع  پیونداز  طرفه یهای موجود برای سیستم رله پروتکل
  [1-2] کنناد اساتفاده مای   یگونگونه بهرهبرای دستیابی به نیز مقصد 
زیاد باین منباع و مقصاد ایان      فاصلهبه خاطر فواصل بزرگ در  هرچند
در   در دسترس نیست به شدت تضعیر شده است و غالبًا معمواًل پیوند

مساتقیم   پیوناد بادون   رلاه  سیستم دوگامی ی این مقاله قسمت اول 
که برای کاربردهای که به افزای   مقصد در نظر گرفته شده است-منبع

  رنج انتقال و پوش  نیاز دارند مفید است

 توصیف مدل سیستم -2-1

از  R))یا  رلاه    ،(S) ساده شامل ی  منباع  شبکهی   1مطابق شکل 
( در نظار  Dی  مقصد ) و گسیل کدگشایی و مکانیسمبا  طرفه ینوع 

نبع تنها توسط رله قادر است که باا مقصاد ارتباا     م گرفته شده است 
منباع    داردمستقیمی از منبع باه مقصاد موجاود نا     پیوند وبرقرار کند 

 در کارده و  کدگشاایی را  هاآنو رله  فرستدیمرا به رله  داده یهابسته

 باه را  هاا آن مناساب تاا در فرصات    کندیم خیره در بافر  صورت لزوم
زماانی   یهاا شاکاف این است که زماان باه      فر  برمقصد ارسال کند
 شاکاف در طول یا    داده یهابستهاست و ارسال  شدهمساوی تقسیم 
 (S-R)رلاه  -منبع پیوندزمانی فعلی اگر  شکافدر   ردیگیمزمانی انجام 
و رلاه   دهدیمرا انجام  دادهانتخاب شود، منبع امل ارسال برای ارسال 

 کاه منباع   شاود فر  می جادر این  کندیماطالاات را از منبع دریافت 
 یهاشکافتعداد  توانیم و بنابراین برای ارسال دارد داده کافی همواره
باافر  با فار  اینکاه     گرفت به کارزیادی را برای تحلیل سیستم زمانی 

زمانی فعلای   شکاف، اگر در موجود در رله دارای ظرفیت نامحدود است
 یهابسته رلهگره انتخاب شود، برای ارسال  (R-D)مقصد -رله پیوند

)(1 ih )(2 ih

S D
 

 

، گره Sشده از منبع  ليستم مخابراتی دوگامی تشکي: مدل س1شکل 

ره موقت يک بافر برای ذخيگره رله از  .Dو نود مقصد  Rانی رله يم

 .کندیمافتی از منبع استفاده يدر یهابسته

 
از منبع دریافت کرده است )در بافر  خیره کرده اسات(   قباًلکه  را داده

  کندیمبه گره مقصد ارسال 
محااو نیر تااأتحاات  R-Dو  S-R یوناادهایپفاار  شااده اساات کااه 

 یمحااو شااوندگضاارایب   باشااند AWGNو نااویز   یباناادبار یشااوندگ
 ینادها یآفربه ترتیب با  امiزمانی  شکافدر طی  R-Dو  S-R یهاکانال

تصادفی  1h i  و 2h i  ینادها ایساتان و   آایان فر   شوندیمنشان داده

 باه   هستندزمانی نابت  شکافو در طی ی   شوندیمفر   19 دیوارگ
 SP نابت به ترتیبهای توان منبع و رله ارسال بسته را با یهاگره، االوه
نیاز  در مقصد و رله  AWGNنویز واریانس  مقادیر  دهندیمانجام  RP و

2σDبا به ترتیب 
2σRو  

بار اسااس نمادهاای فاوق،       اندشدهنشان داده  
که به ترتیب  امi زمانی شکافدر رله و مقصد در  یالحظه SNR مقادیر

 با 1 i  و 2 i   زیار محاسابه   رواباط  ، مطاابق  اناد شاده نشاان داده

 :شوندیم

(6)                                     
2 2

1 1 2 22 2
,     

σ σ

S R

R D

P P
i h i i h i   

 باااا باااه ترتیاااب ایااان دو متغیااارمیاااانگین   1 1Ω =E  i و 

  2 2Ω =E i   محاو  مخابراتی با  یهاکانالبرای   شوندیمداده نشان

( 2 )و به هماین ترتیاب   1تابع چگالی احتمال متغیر رایلی،  یشوندگ
 :مطابق رابطه زیر استتوزیع نمایی دارای 

(2)                                     
1

1 1

1
exp ,       0

Ω Ω
p


 

 
   

 
 

 با نرخ ارسال گسسته AMCشمای  -2-2

گسساته   تطبیقای  های ارسالمرسوم برای تحقق نرخ یهاروشیکی از 
که امروزه قابلیت استفاده از آن در اکثار   است AMCاستفاده از شمای 

قارار داده شاده    LTE و WiMAXاستانداردهای مخابراتی نوین مانناد  
بازه جدا از  +6N کانال به SNRدر این روش بازه تغییرات متغیر   است

هااام باااه فااارم  1Γ ,Γ , 0,1,2, ,n n n N   تصااامیم ا مرزهاااایبااا 


1

0 10
Γ } ,Γ 0,Γ

N

n Nn




    و متناااظر بااا بااازه   شااودیمااتقساایم 

 1Γ ,Γn n  20وضعیت n ام شمایAMC با نرخ nR (  با واحد بیت بار

 وضاعیت در اینجا   ردیگیمبرای ارسال داده مورد استفاده قرار سمبل( 
اول متناظر بازه  0 1Γ ,Γ     0=0 با نارخ ارساالR  21خاموشای  حالات 

در ادبیاات    ردیا گینما و در آن ارساالی صاورت    شاود یمکانال نامیده 
وجاود دارد  در   AMC شامای مختلفی برای ساختن  یهاروشموضوع 

بار اسااس ترکیاب یا       AMC وضاعیت هار   ،[8]ی  نمونه در مرجع 
 QAMشمای کدینگ حلقوی با نرخ مشخص و ی  شمای مدوالسیون 
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معرفی شده  IEEE 802.11nبا مرتبه معین برای استاندارد شبکه محلی 
در ادبیات موضوع مدوالسیون تطبیقی نشان داده شده است کاه   است 

( 0الای   1در رنج ) ارسال وضعیتاستفاده از تعداد محدودی  با در امل
باه   یمحو شاوندگ بهره کارایی طیفی قابل حصول در کانال  همه قریبًات

برگرفتاه از اساتاندارد    AMC وضعیتش   6جدول   [9] دیآیم دست
IEEE 802.11n شاامل ناوع مدوالسایون،     هاا آنمشخصات به همراه  را

بیات در   یخطانرخ  این مقالهدر   دهدیمنشان و نرخ انتقال  گراریکد
 کاه باا   یالحظه SNRتابعی از  انوانبهام n وضعیت nBER    نشاان

 :شودیم هبا کم  معادله زیر تقریب زد ،شودیمداده 

(3    )                         
1/2,                              

exp - ,               n
bn

n n bn
a g

BER


 







 


 

 امn وضعیتوابسته به  ییهانابت }bnΓ ,ng ,na{پارامترهای ( 3)در 
هستند که بر اساس روش برازش منحنی با تطبیق مقادیر 

 BERنمودارهای   ندیآیم به دست( 9بر معادله ) شدهیسازهیشب
  استترسیم شده  2شکل در  AMCشمای برای  SNRبرحسب 
با تنظیم ضرایب در مدل  دهدیمکه این شکل نشان  گونههمان

حاصل از  BERتوانسته است که مقادیر  یخوببه( این مدل 9تحلیلی )
 آمده دست به BERضرایب برازش منحنی بزند   را تقریب یسازهیشب

  اندشده گزارش 6در جدول 
 هایمرز الزم است که AMCدر شمای  ارسال وضعیتتعیین  برای
 Γbnهماواره از   Γnمرز تصامیم  در امل مشخص شوند   Γnتصمیم 
ام n وضاعیت است و بنابراین مقدار متوسط نرخ خطای بیت در  تربزرگ

 :شودیمزیر محاسبه  صورتبه، شودیمنمای  داده  BERnکه با 

                                  
1Γ

Γ

1
BER exp

n

i
n

n n n

n

a g p d  




   

(4)                       1exp Γ exp Γ
Ω

n
n n n n

n n i

a
d d

d
   

در رابطه فوق  
1

Ω
 n n

i

d g  وn  وضعیتنیز احتمال انتخاب n ام

( 2که برای تابع چگالی احتمال رایلی در معادله ) دهدیمنشان را 
 :دیآیم به دستصورت زیر به

(5 )             
1Γ

1
Γ

exp Γ / Ω exp Γ / Ω
n

i
n

n n i n ip d  


     

 ePنظر گرفتن ی  مقدار هدف برای نرخ خطای بیات کاه باا     با در
کاه در   ردیا گیمبر این مبنا صورت  AMC، طراحی شودیمنشان داده 

باشد  بر این اساس  ePمتوسط نرخ خطای بیت برابر  طوربه وضعیتهر 
N معادله به فرم BER ,   1,2, ,   n eP n N آوردن  باه دسات  رای ب

 یهاا روشکاه باا کما      شودیمتشکیل  Γnمقادیر مرزهای تصمیم 
نرخ ارسال خود  Sبر اساس توضیحات فوق، گره  است  حل قابلاددی 

انتخاااب  AMC وضااعیت 1N بااین از 1 یالحظااهرا باار اساااس مقاادار 
نیز نرخ ارسال خود را بر اسااس مقادار    R گره  در روالی مشابه، کندیم

در حالت کلی که  کندیم انتخاب  AMCوضعیت 2N از بین 2 یالحظه
  متفاوت باشد Sگره  ارسال حالتبا  تواندیم
 

 یهایمنحنگسسته و پارامترهای برازش  با نرخ AMC: شمای 1جدول 
BER 

Mode 
Coding rate- 

Modulation 
Rate 

bits/sym. na ng bnΓ 

6 2/6  BPSK  0 / 3064/48 8388/62 0494/9- 

2 2/6  QPSK 6 1700/10  8248/1  0430/8- 

9 7/9  QPSK 0/6 8840/660 2308/9 6428/2 

7 2/6  61-QAM 2 7040/42 0448/6 2979/7 

0 7/9  61-QAM 9 0149/77 4933 / 0983/4 

1 9/2  17-QAM 7 7026/91 9274 / 2803/66 

 

 
  AMCهای مختلف تيت برای وضعينرخ خطای ب یهایمنحن: 2شکل 

 

 دست به یسازهیشببا ستاره از  شدهمشخصنقا   2شکل در 
( با تنظیم 9توپر نیز بر اساس مدل تحلیلی ) یهایمنحن  اندآمده

  اندشدهضرایب مناسب ترسیم 

 رله دوگامی سیستم برایارسال  پیوندانتخاب  شرو -3

انتخااب   مسائله بنادی  بخ  مبانی ریاضی الزم جهات فرماول   نیدر ا
 1بارای شاکل    شاده اسات    ارائهسازی بهینه مسئلهدر قالب ی   پیوند
 زماانی  شاکاف در  کاه  به این صورت مطرح اسات  پیوندانتخاب  مسئله
هاای  R-D (SNRو  S-Rمخاابراتی   یهاکانال وضعیتبا توجه به  جاری
کاه آیاا    شاود یما تصامیم گرفتاه   و سایر قیود سیستم  (هاآن یالحظه

ارساال  داده  برای رله ارسال از رله به مقصد انجام گیرد و یا اینکه منبع
   نماید

در ادبیاات موضاوع    قباًل مسئله کر شد این  تر یپکه  گونههمان
رله مجهز به بافر معرفی شده است و بنابراین در این بخ   یهاستمیس

  شودیممرور  پیوندبهینه انتخاب  شی  رو یهایژگیوابتدا 

 پیوندبهینه انتخاب  روشیک  هایویژگی -3-1

 باه ترتیاب   AMC هاای انتقال باا نارخ   امiزمانی  شکافدر  فر  کنید

 1R i  و 2R i (بارای منباع و رلاه    برسمبلتیب ) باشاد  ریپار امکاان  

 هااایمتغیر 1R i  و 2R i  از  ییهااامجمواااهمتعلااق بااه بااه ترتیااب
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زیار   صورتبه idمتغیر باینری   هستند اضو 2Nو  1Nبا  AMC یهانرخ
 :شودیمتعریر 

(6)                                                1,            Relay transmits
0,            Source transmitsid  

0id اگر امiزمانی  شکافدر  گرید ابارتبه  آنگاه منبع به رله، 
نرخ با  امل ارسال داده 1R i  1اگار  و  دهاد یمرا انجامid    آنگااه

 رله با نرخ 2R i  بار اسااس   کند  مقصد می داده به گرهاقدام به ارسال

)نرماالیزه شاده باا واحاد      ییهاا تیا بنمادگراری فوق تعاداد متوساط   
از طرف منبع زمانی  شکافدر هر که ( برهرتزهیبرنانتیبیا  برسمبلتیب

  آورد: به دستزیر  صورتبه توانیمرا  شودیم وارد بافر رلهارسال و 

(7)                                                    1 1

1

1
lim 1




 
L

i
L

i

T d R i
L

 

را نشاان   شاده   گرفتاه  نظر درزمانی  یهاشکافتعداد  L (7)در رابطه 
 زمانی که بافر رله را شکافبیت بر مقدار متوسط  ،نیا رب االوه  دهدیم

 :استمحاسبه  قابل (8رابطه )ا ب نیز کنندیمترک 

(8)                                   2 2

1

1
lim 1 ,min

L

i
L

i

T d Q i R i
L



  

 (8)در رابطه  Q i  )موجود در بافر رلاه را در   یهاتیبتعداد )نرمالیزه

  باید توجه کرد )طول بیتی صر( دهدیمنشان  امiزمانی  شکافانتهای 
نیاز   را 1گرردهی سیستم دوگاامی شاکل    میزان واقع در 2Tمقدار  که

2اگر  یبندصرنظریه  دیدگاهاز دهد  نشان می 1T T  صر آنگاه باشد
و اگار   کناد یما امال   22یکننادگ جارب  حالات رله در در  شدهلیتشک

2 1T T باا ایان     خواهاد کارد  امل  یکنندگجرب ریغ حالتدر  صر
2 باید شر وجود از نقطه نظر قانون بقاء جریان همیشه  1T T   برقارار

بهیناه و   پیوناد یا  الگاوریتم انتخااب     ارتبا  6قضیه  ،در ادامهباشد  
  کندیم نشانرا  حصولقابلبیشینه گرردهی 

 6در شکل  پیوندانتخاب  بهینه روشی  شر  الزم برای  :1ه يقض

 صار بیشینه گرردهی سیستم را ایجاد نماید ایان اسات کاه    که بتواند 
 ریا غ و یکننادگ جارب  یهاا حالترله در مرز بین تشکیل شده در بافر 

1 قرار داشته باشد، یعنی یکنندگجرب 2T T  

انباتی بر این قضیه  [5]مرجع پیوست )الر( از  در :1ه ياثبات قض

پیوسته  یهاتیبارائه شده است  به دلیل اینکه این انبات هم برای نرخ 
  شودیم نظرصرفاز انبات  در اینجا ،و هم گسسته برقرار است

در  6بارای گارردهی سیساتم شاکل      را یتار سادهابارت  2قضیه 
  دهدیماختیار قرار 

تصااادفی  یناادهایآفراگاار  :2ه يقض   1R i  و 2R i  ایسااتان و

باه   1در شاکل   پیوناد بهینه انتخااب   روشباشند، آنگاه ی    دیوارگ
 که تساوی زیر برقرار باشد: کندیمنحوی امل 

(9)                                                1 2E{(1 ) } E i id R i d R i 

با رابطاه زیار مشاخص     6و در این حالت مقدار گرردهی سیستم شکل 
 :شودیم
(10)                                                               2E  id R i 

.}Eدر روابط فوق    دهدیماملگر متوسط آماری را نشان  {

انبات درستی این قضیه نیز به پیوسته یا گسساته   :2ه ياثبات قض

بساتگی نادارد  بناابراین     اساتفاده  ماورد  ارسال یهانرخبودن مجمواه 

در اینجا نیز قابل استفاده  [5]پیوست )ب( از مرجع در  شدهارائهانبات 

  است

 پیوندبهینه انتخاب  روشبرای ی   ،2قضیه  اساس بر واقع در
 پیشامدهمواره    1 Q i R i   یعنی  افتدیماتفاق با احتمال ی(

هر بار که رله برای ارسال انتخاب شود همواره در بافر آن به اندازه الزم 
 بیت برای ارسال وجود خواهد داشت( و انر پیشامد   1 Q i R i 

 L برای رو نیا ازاست   یپوشچشمدر محاسبه گرردهی قابل 

 رابطه      2 2 2

1 1

min
1 1

1 ,
L L

i i

i i

T d Q i R i d R i
L L 

      عتبر م

  است: بیانقابل نیز زیر  صورتبه( 3است و شر  )

(11)                                       1 2

1 1

1 1
1

 

  
L L

i i

i i

d R i d R i
L L

 

 ارسال پیوندبهینه انتخاب  مسئله بندیفرمول -3-2

بهیناه   روشدر قسمت قبل، برای تعیین ی   شدهارائهبحث  با توجه به

را فاراهم   1که بتواند بیشاینه گارردهی سیساتم شاکل      پیوندانتخاب 

پارامترها و  و وابستگی آن به id، الزم است که نحوه تنظیم پارامتر آورد

 مسائله  بارای ایان منظاور    متغیرهای موجود در سیستم تعیاین شاود   

در بازرگ(   L)زماانی   یهاا شکافروی تعداد بزرگی از زیر سازی بهینه

  :شودیمنظر گرفته 

                                  
 

 
1

2

1

1
Minimize          subject  to :

L

i i

L

i
d i

d R i
L

 

  

   2 1

1 1

1 1
C1:        (1 )

L L

i i

i i

d R i d R i
L L 

                                  )62(

 C2:       1 0,    1,2,...,i id d i L     

در معادلاه   پیوناد بهینه انتخاب  روشمعرف ویژگی  C1( شر  12در )
باینری باشد  باا   id متغیر کند کهتضمین مینیز  C2( است  شر  11)

بایاد توجاه     شاود یما تعیین  پیوندبهینه انتخاب  روش مسئلهحل این 
صاحیح   یزیربرنامهاز نوع  یسازنهیبه مسئلهی   (12) مسئله کرد که

را ( 12مشابه ) یامسئله [5] مقاله نویسندگانبا بعد بسیار بزرگ است  
اجاازه   idمتغیار   بهابتدا  یسازسستبا کم  روش و  اندگرفتهدر نظر 
یا  متغیار پیوساته در     اناوان به از حالت باینری خارج شود و اندداده

تغییاار کنااد  باار ایاان اساااس بااا کماا  روش الگرانااژ و  ( 6,8) فاصااله
سعی شده است که یا  جاواب بارای     idنسبت به متغیر  یریگمشتق
آماده در   به دسات آید و در انتها نیز جواب  به دست شده سست مسئله
نشاان داده   آنجاا  درارزیابی شاده اسات     id 1و  id 0 دو نقطه
 SNRاز  و معکاوس پاریر   نرخ ارسال تاابعی پیوساته   اگرکه  شده است

یا  جاواب   روش الگرانژ باه   ،کانال باشد )مانند نرخ لگاریتمی شانون(
 بارای  [5] در شاده ارائاه  روشالبته باید توجه کرد که   رسدیمتحلیلی 

باه جاواب    تنهانهاستفاده شود  AMCگسسته  یهانرخسناریویی که از 
 زیارا کاه در آن روش   قابل استفاده نیست ًابلکه اساس رسدینمتحلیلی 
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از طرف دیگار    شودیمبرآورده ارسال پیوسته  یهانرختنها با  C1شر  
نه سراساری( اسات  الات ایان      بهینه محلی )و [5]در  شدهارائهجواب 

 ویتمسا ( 26در ) C2پیوسته آنگااه قیاد    idاداا این است که با فر  
( محدب نخواهد باود و در ایان حالات باا     62) مسئلهنیست و بنابراین 

 حصاول قابال از روش الگرانژ تنها ی  جاواب بهیناه محلای     یریگبهره
 یهاا گاره ( در حاالتی کاه   62) مسئله ،ی  نتیجه انوانبه د بود هخوا

گسسته ارسال استفاده کنند ی  جواب تحلیلای   یهانرخمنبع و رله از 
گسساته اساتفاده    یهانرخبا توجه به اینکه در مخابرات املی از  ندارد 

در این حالات نیاز    پیوندانتخاب  مسئلهبنابراین الزم است که  ،شودیم
 قرار گیرد   ارزیابیمورد 

تنتیا  و تکااملی    یهاا تمیالگاور  ،یسازنهیبهدر ادبیات موضوع 

 هاا آنکاه در   باا بعاد بااال    روی فضااهای جاواب   یسااز ناه یبهبرای 

  در ایان  اناد شدهگرفته  به کاراست،  برنهیهزجستجوی فراگیر بسیار 

یند تکامل طبیعی )شامل انتخااب، ترکیاب   آاز فر دبا تقلی هاتمیالگور

مجدد و جه ( امل کاوش در فضای بزرگ جواب برای رسایدن باه   

  استفاده از الگوریتم تنتیا  بارای   ردیگیمنقطه بهینه محلی صورت 

مخابراتی در ابعاد بازرگ   الکتریکی و یهاستمیسکارایی  یسازنهیبه

 مسئلهبنابراین در این مقاله جواب   [12-14] گزارش شده است قباًل

بارای ایان     ردیگیمقرار  یبررس مورد( از طریق الگوریتم تنتی  62)

اسااتفاده  MATLAB افاازارناارماز جعبااه اباازار  (.)gaمنظااور از تااابع 

به  توانیمبزرگی فضای جستجو را  مثال ی  به کم   [15] شودیم

در نظار   1088های زماانی  شکافتعداد  اگر که تصور نموداین شکل 

کاه یا    مورد است  10002های ممکن تعداد جواب آنگاه ،گرفته شود

در چنین   دهدیمرا نشان  یدهدهرقم در مبنای  300ادد با بی  از 

دسات آوردن جاواب بهیناه باا داشاتن قیاود        بهفضای جواب بزرگی 

، مسائله به راحتی ممکن نیست  برای افزای  سارات حال     کرشده

از حالات مقیاد باه جاواب      جواب را سازیدر الگوریتم شبیه توانیم

از محادوده   مجادداً  ،باینری خارج نمود  سپس با تعریر ی  نگاشات 

تاابع   واقاع  دربه فضای باینری مناساب رساید    آمده  به دستجواب 

ga(.)    باه هماین    قااً یدق( 62) مسائله در حضور قیادهای تسااوی در

نشاان   ixتنها روی متغیر پیوسته )در اینجاا باا   و  کندیممنوال امل 

بناابراین    دهدیم( امل جستجوی جواب بهینه را انجام شودیمداده 

کاه   شاود یماجازه داده  ixجایگزین شده و به  ixبا  idدر ابتدا متغیر 

  بعااد از همگرایاای ات پیوسااته داشااته باشاادتغییاار (-2,6) در بااازه

 idت زیار متغیار   شا باا نگا ، ixو تعیین مقادیر بهینه  الگوریتم تنتی 

 :شودیمبازیابی (( 62جواب زیر بهینه مسئله ) انوانبه)
  

(96   )                                                 
10,              1
2

11,                2
2

  

 




 


i

i

i

x

x
d 

 

بااا نااام اختصاااری    (96) پیوناادله انتخاااب ئدر ادامااه، جااواب مساا  
LSA_DBR23 است ورد اشاره قرار گرفته م 

 معیار مقایسه -3-3

 حاصل از الگوریتم تنتی  در ارزیابی جواب برایمعیار مقایسه  انوانبه
در ادبیاات موضاوع    که قباًلدیگر  کردنرله مکانیسمدو  از (،62) مسئله
نخسات فار     مکانیسام در   شاود یما  اساتفاده  ،اندشده کار گرفتهبه 
 یا   زمانی شکافکه رله به این صورت امل نماید که در ی   شودیم

زمانی بعدی این بساته   شکافداده را از منبع دریافت نماید و در بسته 
)یعنی گره رله تنها به انادازه یا  بساته داده     داده را به مقصد بفرستد

 یمکانیسام   در ادبیات موضوع به چناین  [16] دارد( سازرهی خحافظه 
 روی گارردهی نرماالیزه  متوساط  برای رله ارفای    ندیگویم ارفیرله 
  :دیآیمدست  زیر به صورتبه زمانی شکاف L تعداد

(41  )                               
/ 2

conv,1 1 2

1

1
min 2 1 , 2



  
L

i

R i R i
L

 

که رله به بافر مجهز است و به ایان   شودیمدوم فر   مکانیسمدر 
ابتادایی   L/2در  زوج( Lزماانی )  شکاف Lکه روی  کندیمصورت امل 

گره رلاه بعاد    زمانی منبع به رله ارسال داده خواهد داشت و یهاشکاف
 شاکاف  L/2در   کناد یم خیره  موقتًارا  هاآنداده  یهابستهاز دریافت 

 نظر موردبه مقصد  داده موجود در بافرش را یهابسته بعدی رله زمانی
رله ارفای باافردار    با نام یمکانیسمچنین  ادامه  در [5] کندیمارسال 
برای رله ارفی بافردار متوسط گارردهی نرماالیزه روی     شودیم معرفی
 :دیآیم به دستزیر  صورتبه زمانی شکاف Lتعداد 

(51)                                  
/ 2

conv,2 1 2

1
1

2

1
min  ,  
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ارسااال در ماادل سیسااتم رادیوشااناختی  پیوناادانتخاااب  -4

 برفراز

ساه الگاوی اصالی     رادیوشناختی یهاستمیسدر ادبیات موضوع برای 
  [3] اناد شده معرفی 24ختنیآمدرهمو  زیرکر، برفرازبا اناوین  کاری
 باا کما    رادیوشناختی یهافرستندهبرفراز،  رادیوشناختی الگویدر 
را  اولیاه ارتباا  کاربرهاای   گاراری  پردازش سایگنال و کد  یهاروش

از پهناای   تاا فرصت یابناد   توانندیم این طریقاز و  کنندیمتسهیل 
ایان  در   اساتفاده کنناد  داده خود نیاز   رسالباند سیستم اولیه برای ا

 اطااالع دارد اولیااهاز کتاااب کااد کاربرهااای  نانویااه فرسااتنده ،ماادل
اسااس   از ی  استاندارد یکسان بر اولیهاگر کاربرهای  مثال انوانبه)

کتااب کاد خاود را     و یاا  کنناد ی  کتاب کد منتشر شاده اساتفاده   
باا   اولیاه کااربر   یهاا امیا پ و بنابراین (متناوب منتشر کنند صورتبه

در شکل   باشندیمشناختی قابل دستیابی رادیوکدگشایی در گیرنده 
از توان خود را برای  بخشی توانندیمشناختی رادیوکاربرهای مرسوم 
 (هاا آن یهاا دادهاولیه )از طریاق رلاه کاردن     یهافرستندهکم  به 
خاود   یهادادهتوان را نیز برای انتقال  ماندهیباقو بخ   صرف کنند

 تاوان یممبادله توان فوق را  یسازادهیپی  شکل برای   گیرند به کار
اولیه  یهاستمیسزمانی ارسال داده بین  یهاشکافبا تقسیم مناسب 

و نانویه به این صورت مطرح کرد کاه گاره فرساتنده رادیوشاناختی     
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 نیاا  درآورد و  باه دسات  حداکثر نرخ ارسال داده به مقصد خاود را  
در حاد از پای     اولیه نیزکاربر ارسال نرخ  هادادهبا رله نمودن  حال
برای این منظور در ادامه باا معرفای یا       کندتضمین  یاشدهنییتع

-شامل ی  جفات فرساتنده   یاگرهرادیوشناختی چهار مدل سیستم 
 اناوان بهگیرنده -سیستم اولیه و ی  جفت فرستنده انوانبهگیرنده 

 مسائله ، موضوع مبادلاه تاوان مارکور در قالاب یا       سیستم نانویه(
زماانی(   شاکاف ارساال داده )تخصایص    پیوناد انتخااب   یسااز نهیبه

  شودیم یبندفرمول

 مدل سیستم رادیوشناختی -4-1

ی  سیستم مخابراتی رادیوشناختی برفراز متشکل از  3شکل  قمطاب

ه ترتیاب متنااظر   ب 1Dو  S یهاگره  شودیم گرفته در نظرهار گره چ

هستند که مجوز اساتفاده از پهناای    فرستنده و گیرنده سیستم اولیه

فرستنده  یهاگرهنیز به ترتیب متناظر  2Dو  R یهاگره باند را دارند 

  در این مدل، همانناد  باشندیم( یوشناختیرادهمان )مقصد نانویه و 

گرفته شد، فرستنده نانویه با ایفای نق  رله  در نظر 6آنچه در شکل 

را  1Dو  S یهاااگاارهیاا  ارتبااا  دوگااامی، مخااابره داده بااین   در 

خاود را   یهادادهتا  ابدییمو از این طریق فرصت  کندیم ریپرامکان

تفااوت اساسای مادل    باید توجه نماود کاه   بفرستد   2Dنیز به مقصد 

و  است 2D-Rمخابراتی  پیونددر اضافه شدن  6با مدل شکل  9شکل 

لحاا  شاد در اینجاا نیاز      6برای مدل شاکل   سایر فرضیاتی که قباًل

 یمحاو شاوندگ  نیر أتحت ت 3در شکل  میسیب پیوند هر  برقرار است

باه  کاه   یمحاو شاوندگ   ضرایب  قرار دارد AWGNو نویز باری   باند

 بااا 2D-Rو  R-S ،1D-R یوناادهایپترتیااب باارای   1h i  و 2h i و 

 3h i متغیرهاای تصاادفی ارگادیا  و ایساتانی      ،اندشدهه نشان داد

اگار    هساتند  زماانی نابات   شاکاف در طای یا    کاه   شوندیمفر  

و  SPهای نابت به ترتیب منبع و رله ارسال بسته را با توان یهاگره

RP مقادیر واریانس نویز  و انجام دهندAWGN های در مقصدR، 1D 

2σR نیز به ترتیب با 2D و
 ،

1

2σD
 و 

2

2σD
مقادیر ، آنگاه ندونشان داده ش 

SNR یهاگره در یالحظه R، 1D 2 وD  زمانی شکافدر iبه ترتیب  ام

با   1 i ، 2 i  و 3 i  زیار  رواباط  مطاابق   و شوندیمنشان داده

  :خواهند شدمحاسبه 

                                
       

1

2 2

1 1 2 22 2
,    ,

σ σ

S R

R D

P P
i h i i h i   

(16        )                                                
2

2

3 32σ

R

D

P
i h i  

 

بااا هااا نیااز بااه ترتیااب    میااانگین ایاان متغیر   1 1Ω =E i، 

  2 2Ω =E i  و  3 3Ω =E i  باار اساااس   داده شااده اسااتنشااان

ارساال   وضاعیت  1 یالحظاه ر ابر اسااس مقاد   Sگره نمادگراری فوق، 
AMC  گاره    در روالی مشاابه،  کندیمانتخاب خود را R   وضاعیت نیاز 
خواهد انتخاب  3و  2 یالحظهمقادیر  توجه به بهخود را  AMCارسال
    (شودیمارسال جداگانه انتخاب  وضعیت)برای هر کانال  کرد

ارساااال سیساااتم  پیونااادانتخااااب  مسااائله بنااادیفرمول -4-2

 رادیوشناختی

 پیوناد انتخااب   مسئله، 9شکل در گره رله  طرفه یکارکرد  به با توجه
که کدام ی  از  شودیمزمانی به این صورت مطرح  شکافهر  ارسال در

فرصات   Rکاه گاره    یدر صاورت ارسال را انجام دهند و  Rیا  S یهاگره
و یاا   1Dصد امقی  از داده کدام این گره ارسال داده را به دست آورد، 

2D  انتخاب بین  خواهد کردارسال را(1های پیوندD-R  2وD-R  از ایان  )
و  R-S ،1D-R پیوناد زمانی انتخاب بین یکی از ساه   شکافدر هر  نظر،

2D-R دو متغیر بااینری زیار    مرکور با کم  پیوندانتخاب است   مطرح
 :قابل بیان است

)(1 ih )(2 ih

S

2D

1D

)(3 ih

 

وشناختی برفراز متشکل از چهار گره. در يستم رادي: مدل س3شکل 

، 1Dو مقصد  Sن منبع يل مخابره داده بينجا گره رله عالوه بر تسهيا

 ز به مقصد مورديخود را ن یهادادهکه در فرصت مناسب  کندیمسعی 

 ، بفرستد.2Dعنی ينظر 

 

(46)                                              1,              Relay transmits
0,             Source transmitsid  

(06)                     2

1

1,               Relay transmits to D   If  1

0,               Relay transmits to D   If  1i

i

i

d

d


 
 
 

 
 
 








 


 

، یالحظاه  SNRبا توجه به مقادیر  امiزمانی  شکاففر  کنید در 
باه ترتیاب    AMCهاای  انتقال با نرخ 1R i،  2R i و 3R i  بار  )بیات 

باشااد   ریپاارامکااان 2D-Rو  R-S ،1D-R یهاااکانااالروی  ساامبل( باار
 متغیرهای 1R i ، 2R i و 3R i  از  ییهاا مجمواهمتعلق به به ترتیب

باه متغیرهاای    توجاه  با  هساتند  اضاو  3Nو  1N ،2Nبا  AMC یهانرخ
(، نرخ ارساال متوساط )نرماالیزه    17-18در روابط ) شدهریتعرباینری 

باه  زیار   صاورت بهبه ترتیب  2D-Rو  R-S ،1D-R یهاکانالشده( برای 
 :دیآیم دست

(36)                                               1 1

1

1
lim 1




 
L
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T d R i
L

 

(28)                                             2 2
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1
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i i
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T d R i
L






  

(62)                                                   3 3

1

1
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L

i i
L

i

T d R i
L






  

بنادی  فرماول به این صورت  3بهینه در شکل  پیوندانتخاب  مسئله
)3 متوسط کاربر نانویه بیت که نرخ شودیم )T حداکثر ممکن برساد  به 

 خاود  نظار  ماورد کیفیات سارویس   نیاز از   کاربر اولیه و در همان حال
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در قالاب   کیفیت سرویس کاربر اولیاه  ،  برای این منظوربرخوردار باشد
thاز آستانه  تربزرگمتوسط  ارسال بیت نرخ

pR  باه  شاود یمنشان داده  

سازی زیر بهینه مسئله ،هااین ترتیب با توجه به تابع هدف و محدودیت
 :شودیمتشکیل بزرگ(  L)زمانی  یهاشکافروی تعداد بزرگی از 

  

 3
,   ,1

1

1
Minimize       subject  to :

i i

L

i i
d i L

i

d R i
L


 



   

  th

2 p

1

1
C1:        (1 ) R
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d R i
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     1 2

1 1

1 1
C2 :       1 (1 )
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i i

d R i d R i
L L


 

                    )22( 

 C3:       1 0,    1,2,...,i i i L      

 C4:       1 0,    1,2,...,i id d i L     

 

حاداقل کیفیات سارویس کااربر اولیاه       تضمینقید اول مربو  به 
ی  رلاه در   انوانبهگره نانویه  برای اینکه را شر  الزماست  قید دوم 

نمایاد، بیاان    امال  یکننادگ جرب ریغی و گکنندجرب یهاحالتمرز 
بااینری باودن   سوم و چهارم هام   هایقید  را ببینید( 1)قضیه  کندیم

الزم به  کر   دهندیمرا نشان  پیوندانتخاب در  یریگمیتصممتغیرهای 
صاحیح   یزیربرنامهاز نوع  یسازنهیبه مسئله( ی  22) مسئلهکه  است
 یهاا نارخ منباع و رلاه از    یهاا گاره در حالتی که بزرگ است و  ابعادبا 

 ،وجاود  نیا باارسال استفاده کنند جواب تحلیلی ندارد   AMCگسسته 
تنتیا   و الگاوریتم   iو  idروی متغیرهای  یسازسستبا کم  روش 

بارای ایان منظاور در    آورد   به دسات  آن را تقریبیجواب ی   توانیم
 , متغیاار Lابتاادا  1,2, ,id i L  یاا  بااردار  در قالاابL  بعاادی بااا
نشان داده  dXکه در ادامه با نماد  شودیمجایگزین پیوسته  یهامؤلفه

 , متغیار  L  در روالی مشابه، شده است 1,2, ,i i L       در قالاب یا
  در شاده اسات  جایگزین  Xپیوسته با نام  یهامؤلفه بعدی با Lبردار 

 شاود یما اجازه داده  Xو  dXبردارهای  یهامؤلفهبه این جایگزینی 
بار اسااس ایان     د نتغییارات پیوساته داشاته باشا     (-2,6) که در باازه 

( (.)gaتاابع  الگاوریتم تنتیا  )  ( باا کما    22) مسائله جایگزینی حل 
 بعد از همگرایی الگوریتم تنتی  و تعیین مقادیر بهینهاست   ریپرامکان

اناوان یا    باه  iو  idمتغیرهای ، با نگاشت زیر Xو  dX بردارهای
 :شوندیمبازیابی  نهیبه ریزجواب 
  

,

1
0

2
d i ix d    

,

1
1

2
d i ix d                                                                  )23( 

, Threshold 1i ix     

, Threshold 0i ix     
 

، (23) هدر رابط
,d ix  و,ix یهامؤلفه i بردارهاای  ترتیاب   باه امdX  و

X   پارامتر وThreshold  دهندیمرا نشان نیز ی  آستانه قابل تنظیم  
حاول   Thresholdتنظیم پاارامتر   اب که دهدیمنشان  یسازهیشبنتایج 
املکارد نگاشات مارکور را بارای حصاول حاداکثر        توانیم 0/8مقدار 
باید توجه کرد که در حاالتی کاه طاول      بهبود بخشیدگرردهی  مقدار

تقاارن باازه    باه الات  نامحدود باشاد،   (L) یسازهیشببازه زمانی مورد 
جستجو گزینه منطقی برای مقادیر آستانه روی هر دو بعاد  

,d ix  و,ix 

 =1000L مثاًل) L  در مقادیر محدود باشدیم/  0( مقدار 23در معادله )
این مقاله استفاده شاده اسات( ممکان اسات      یسازهیشببخ  که در 

نباشد  برای این منظور /  0 لزومًابهترین مقدار آستانه برای این متغیرها 
روی متغیاار  Thresholdبااا قاارار دادن پااارامتر  

,ix ( 32در معادلااه )

  کندیمحداکثر را مقداری برای این پارامتر یافت که گرردهی  توانیم
 یسازنهیبهبه دلیل ادم دسترسی به ی  رابطه تحلیلی بین متغیرهای 

,d ix  و,ix  در قسامت بعادی   کااربر نانویاه  و مقدار نرخ بیت متوسط ،

 از روش محاسبات ااددی و از  Thresholdمقاله برای پیدا کردن مقدار 
طریق تغییر این پارامتر در یا  رناج بسایار محادود و باا طاول قادم        

 ، استفاده شده است  0/8گسسته حول مقدار 
باا ناام    (22-29در معاادالت )  پیوناد له انتخااب  ئدر ادامه، جواب مسا 

  معرفی شده است  LSA_DOCR25اختصاری 

 پیوندانتخاب  هایالگوریتمارزیابی کارایی  -5

مورد  شدهارائهارسال  پیوندانتخاب  یهاتمیالگوردر این بخ  کارایی 
محاسبه مقادیر متوسط از طول  یبرا  ردیگیمارزیابی و مقایسه قرار 
  برای ( استفاده شده است=1000Lزمانی ) شکافزمانی معادل هزار 

 یرو هاکانال SNR یالحظهبه مقادیر  یسازنهیبهحل مسائل 
 یمحو شوندگضرایب  زمانی نیاز است که بر اساس تولید یهاشکاف
از نیز  AMC  در طراحی شماهای اندشدهبا توزیع رایلی ایجاد  هاکانال

 وضعیتیکسان  دو تعدا eP= 886/8 مقدار نرخ خطای بیت هدف برابر
ها استفاده پیوندبرای تمامی ( 6در جدول  شدهارائه موردانتقال )ش  
 شدهانجام یها یآزماگونه تغییر دیگری که در شرایط  هر شده است 

    ه استمورد اشاره قرار گرفت مجزا صورتبهصورت گرفته باشد 

 سیستم دوگامی با رله مجهز به بافر -5-1

 روشبرای سه  1گرردهی سیستم دوگامی شکل  قدارم 4شکل در 
ترسیم  R-Dکانال  SNRارسال داده برحسب  پیوندمختلر انتخاب 

مقادیر گرردهی با برای دستیابی به نمودارهای هموارتر  شده است 
که در آن هر تحقق  یمحو شوندگکانال  تحقق دهروی  یریگمتوسط

از این شکل محاسبه شده است   زمانی است، شکافخود شامل هزار 
رله همواره از دو روش  شدهارائهوریتم گگرردهی ال مقدارمشخص است 

خا  برای نشان دادن  طوربه است  تر یبارفی و رله ارفی بافردار 
 LSA_DBRنسبت مقدار گرردهی الگوریتم  5بهره گرردهی، در شکل 

رله ارفی و رله ارفی بافردار برحسب  یهاروشبه مقدار گرردهی 
2یعنی  R-Sو  D-R پیوندهای دو SNRنسبت متوسط  1Ω / Ω  و برای

ترسیم شده است  اگرچه اطالاات موجود در  Ω1ی  مقدار نابت 
 یخوببه 5یکسان هستند، ولیکن نمودارهای شکل  5و  4 یهاشکل
 S-Rو  R-Dهای پیوند SNRکه در شرایطی که کیفیت  دهندیمنشان 
2د )متناظر مقادیر بزرگ و یا کوچ نباشزیادی داشته  تفاوت 1Ω / Ω )
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 یهاروشبهره باالتری نسبت به  LSA_DBRدر این صورت الگوریتم 
زیر توضیح  صورتبه توانیم  الت این پدیده را کندیمفراهم  پیشین
 تر یبخیلی  S-Rکانال  SNRاز  R-Dکانال  SNRدر شرایطی که  داد 
2)متناظر  شودیم 1Ω / Ω  )پیوندبزرگ D-R پیوند در مقایسه با R-S 
در الگوریتم    این در حالی است کهشودیمبرای ارسال انتخاب  ندرتبه

 پیوندو در نصر دیگر  S-R پیوندزمانی  یهاشکافرله ارفی در نصر 
R-D  کیفیت کانال  که یوقت واقع در  شودیمانتخابR-D  در مقایسه

از  R-D پیوندخیلی بهتر باشد در ی  فرصت انتخاب  S-Rبا کانال 
در ی   شودیمبااث خواهد شد که با نرخ باال استفاده  AMC شمای
  بیابدانتقال  ،S-R پیوندبیت در مقایسه با  یتر یبزمانی تعداد  شکاف

 روی پیوند ارسال دادهزمانی  یهاشکاف تر یبدر  اگرواضح است که 

 

ستم رله دوگامی برای سه روش مختلف انتخاب ي: گذردهی س4شکل 

dB111Ω با D-R ونديپ SNRارسال داده برحسب  ونديپ . 

 

به مقدار گذردهی  LSA_DBRتم ي: نسبت مقدار گذردهی الگور5شکل 

های دو SNRرله عرفی و رله عرفی بافردار. محور افقی نسبت متوسط 

dB111Ω را برای R-Sو  D-R ونديپ   دهدیمنشان. 
 

 
 شکافروی هزار  AMCمختلف  یهاتيوضعدرصد استفاده از : 6شکل 

dB51Ω با D-Rو  R-Sهای ونديپب برای يزمانی نمونه، به ترت   و

dB112Ω .  

S-R  در مقایسه با  یامالحظه قابلصورت گیرد، میزان گرردهی
 SNRهنگامی که الگوریتم رله ارفی حاصل خواهد شد  از طرف دیگر 

2است )متناظر  ترکمخیلی  R-Sکانال  SNRاز  D-Rکانال  1Ω / Ω 
 ندرتبه R-Dدر مقایسه با پیوند  S-Rخیلی کوچ ( انتخاب پیوند 

   دیآیمو بهره گرردهی باالیی حاصل  افتدیماتفاق 
، درصد یمحو شوندگبرای ی  نمونه از تحقق کانال  6شکل در 

در طی  LSA_DBRدر الگوریتم  AMCمختلر  یهاتیوضعاستفاده از 
ی  دوره زمانی متشکل از هزار شکاف زمانی برای هر دوی پیوندهای 

R-D  وS-R  ییهاتیوضعانتخاب  نکهیا وجود شده است  بانشان داده 
بستگی دارد، ولیکن هنوز  هاکانال SNR با درصد باالتر به متوسط

مختلر را در این شکل مشاهده  یهاحالتتوزیع آماری بین  توانیم
dB01Ω ترنییپا SNRبا متوسط  R-Sخا  برای کانال  طوربهنمود   ، 

درصد  با بیشترین QPSK 2/6 وضعیتدرصد و  26حالت خاموشی با 
هرگز انتخاب  6ششم در جدول  وضعیتو  اندشده( انتخاب 27%)

dB68 باالتر SNRبا متوسط  R-Sنشده است  همچنین برای کانال 

2Ω  وضعیتدرصد و  3، حالت خاموشی با QAM-61 2/6  با
  اندشده( انتخاب %92بیشترین درصد )

 فرستنده ثانویه مجهز به بافرسیستم رادیوشناختی برفراز با  -5-2

 صورتبههای سیستم رادیوشناختی SNRزیربخ  متوسط  در این
dB681Ω  ،dB682Ω  ،dB623Ω   و مقادیر  اندشدهتنظیم

با  یمحو شوندگ یهاکانالنمونه تحقق  نیز روی ی  شدهگزارشمتوسط 
تغییرات  هاینمودار 7شکل در   اندشدهزمانی محاسبه  شکافهزار  طول

کیفیت مقدار  برحسب 2D-Rو  R-S ،1D-Rهای پیوند نرخ متوسط
th سرویس

pR  که از طریق اجرای الگوریتمLSA_DOCR به دست 

قابل درک است  مسئلهحسی این  طوربه  نشان داده شده است، اندآمده
th مقدارسیستم اولیه ) با افزای  کیفیت سرویس که

pR )یهافرصت 
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 یهافرصتکم شده و رله مجبور است  2D-R رادیوشناختی پیوندانتخاب 
thرو با افزای   از اینفراهم کند   1D-R پیوند برای را یتر یبارسال 

pR ،

و  R-S ،1D-R یهاکانالنرخ ارسال متوسط )نرمالیزه شده( برای  مقدار

2D-R الت نوسانات   ابندییمافزای ، افزای  و کاه   بیترتبه
استفاده از تعداد محدود  به توانیمرا  نمودارهادر این  شدهمشاهده
مرتبط  یریگمتوسطبرای انجام  زمانی( شکاف)هزار  زمانی شکاف
در نمودارهای  شدهمشاهدهسیر کاهشی و افزایشی  وجود نیا با  دانست
 به التکه قابل  کر است   دهندیمروندهایی منطقی را نشان  7شکل 

( روی جواب بهینه حاصل از الگوریتم تنتی ، 23استفاده از نگاشت )
( 22) مسئلهی  تقریب از جواب بهینه  7در شکل  شدهارائهجواب 

  شوندیم( نیز تقریب زده 22) لهمسئ  در این حالت قیدهای باشدیم
( همواره 22) مسئله در C1روشن است که قید  7از شکل  مثال انوانبه

 1D-R پیوندکه منحنی مربو  به نرخ ارسال  چرا ،برآورده شده است

 نیز بر C2قید  ،االوه به  ردیگیممواره باالی خطی با شیب واحد قرار ه
تقریبی  طوربه 1D-R و R-Sارسال پیوندهای  یهانرخاساس نزدیکی 
 برآورده شده است 

 
برحسب  2D-Rو  R-S ،1D-Rهای ونديپرات نرخ متوسط ييتغ: 7شکل 

thهيستم اوليس سيت سرويفيمقدار ک

pR   پارامتر(th

pR صورتبه 

 ر داده شده است(.ييتغ ./.5 گسسته با طول قدم

 
ی  نمای  تصویری از نحوه انتخاب پیوند ارسال بر اسااس   8شکل 

، R-S یهاا کاناال  SNRمقادیر  یبعدسه( را در فضای 21جواب مسئله )

1D-R  2وD-R  0برای /= th

pR  خاوبی     از ایان شاکل باه   دهاد یما نشان

مشااخص اساات کااه اگاار بخااواهیم انتخاااب پیونااد ارسااال را در فضااای 
1متغیرهای  2 3Ω , Ω ,  Ω     انجام دهیم مسئله از پیچیادگی بسایار بااالیی

در این شاکل   شدهمشخصکه جداسازی نقا   چرا ،برخوردار خواهد بود
( روی 23چگونگی املکرد نگاشات )  3ساده نیست  از طرف دیگر شکل 

 یهاا دادهبارای  را  یسااز سسات ( بعد از اامال 22اب بهینه مسئله )جو
)هزار نقطه( بر اساس موقعیت  شدهمشخص  نقا  دهدیمنشان  0شکل 
Xو  dX یبردارهاابعاد   یا تفکقابال ( سه ناحیه کاماًل 29رابطه ) در  

پیوناد   اناوان به 2D-Rو یا  R-S ،1D-Rرا برای انتخاب یکی از پیوندهای 

دریافت  توانیم  با دقت در این شکل همچنان کنندیمارسال، مشخص 
( باه  23در نگاشات )  Thresholdمقدار پارامتر که در این آزمای  خا  

 با فاصله جزئی(  هرچندتنظیم شده است ) / 0از سطح  ترکماددی 
مقدار نرخ بیت متوساط پیوناد رادیوشاناختی برحساب      68در شکل 

th =/ 4برای  Thresholdپارامتر 

pR ( 9 -/ 4و در بازه ) /    ترسیم شاده اسات

و هار   تغییر داده شاده اسات  ./. 1با طول قدم  Thresholdدر اینجا پارامتر 

باار اجارای   بهتارین نتیجاه ممکان در پانج      شاده گازارش مقدار نرخ بیت 
)با این کار جواب الگوریتم از نقا  بهینه محلای   الگوریتم تنتی  بوده است

در این اجرا از برنامه، بهترین  شودیمکه مالحظه  گونههمان  (گرددیمدور 
کاه در بیشاینه سراساری منحنای مشاخص       (23)در رابطه  مقدار آستانه

   شودینمانتخاب  / 0برابر  لزومًا است و / (0 -/ 00)اددی در بازه  شودیم

 
فرستنده در فضای  عنوانبهمنبع و رله  یهاگرهش انتخاب ي: نما8شکل 

ن شکل ي. ا2D-Rو  R-S ،1D-Rوند يهای سه پSNRر يمقاد یبعدسه

 .دهدیمرا نشان  SNRدر فضای  یريگميتصمار باالی يدگی بسيچيپ
 

 
ب ي( برای تقر23نگاشت رابطه ) ک نمونه از صفحهين شکل ي: ا9شکل 

با  شدهمشخص. نقاط دهدیم( را نشان 22) یسازنهيبهجواب مسئله 

برای انتخاب  شدهنييتعه يب سه ناحيره و مثلث به ترتيستاره، دا

گر يکدياز  یخوببهکه  دهندیمرا نشان  2D-Rو  R-S ،1D-Rوندهای يپ

 ک هستند.يقابل تفک
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وند يت متوسط پيروی نرخ ب Thresholdش اثر پارامتر ي: نما11شکل 

 ک بازه زمانی محدود متشکل از هزار شکاف زمانی.يوشناختی در يراد

 جهینت -6

 یهاا ساتم یسدر  ارساال داده  پیوناد انتخااب   یهاا روشدر این مقالاه  
و رادیوشناختی برفراز که از رله مجهز باه باافر و    دوگامی رلهمخابراتی 

، ماورد تحلیال و ارزیاابی    کنندیماستفاده  نرخ ارسال تطبیقی گسسته
انتخاب  مسئلهمرکور  یهاستمیسی  از  قرار گرفتند  در ابتدا برای هر

صحیح  یزیربرنامهاز نوع  یسازنهیبه مسئله ی  صورتبهارسال  پیوند
روی  یسااز سسات  یهاا روشاداماه باا کما     شاد و در   یبناد فرمول

از طریاق   تقریبای جواب  آوردن دست بهنحوه  یریگمیتصممتغیرهای 
ارائاه   یهاا تمیالگاور نتایج ارزیابی کاارایی   الگوریتم تنتی  ارائه گردید 

بهره  توانیماز بافر گره رله  بهینه یبرداربهرهکه با  دهدیمشده نشان 
سنتی رله کردن  یهاتمیالگورنسبت به سایر  یامالحظه قابلگرردهی 

  دست آورد به
در این مقالاه باا فار  در     یسازنهیبهباید توجه داشت که مسائل 

)معادل باا داشاتن اطالااات حالات      یالحظهدسترس بودن نرخ ارسال 
کاار   اناوان به  اندشدهسیستم در گره رله حل  یهاکانال( همه هاکانال
سناریویی مانند تحلیل تحت شرایط در دسترس بودن ( 6) توانیمآتی 

 ارسال خیرأتسناریویی که در آن ( 2) ،هاکانالاطالاات غیرکامل حالت 
( تحلیل در شرایط حضور چنادین  9و یا ) باشد بسته نیز اهمیت داشته

 قرار داد   بررسیمورد را  کاربر اولیه و رادیوشناختی

 یسپاسگزار

-المی مجله هیریئت تحریه یااضا یرکفهم از مقالهن یسندگان اینو
ی که زحمت و داوران محترم زیمهندسی برق دانشگاه تبرپژوهشی 

 د نرا دار یمال سپاسگزارک اندنمودهداوری مقاله را تقبل 
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1 Cooperative relay network 
2 Cognitive radio 
3 Secondary (cognitive radio) system 
4 Primary system 
5 Overlay 
6 Decode-and-forward 
7 Time-slot 
8 Conventional 
9 Links 
10 Diversity gain 
11 Slow fading 
12 Signal to noise ratio (SNR) 
13 Adaptive modulation and coding (AMC) 
14 Underlay 
15 Opportunistic transmission 
16 Relaxation 
17 Half duplex 
18 Multiplexing gain 
19 Ergodic 
20 Mode 
21 Outage 
22 Absorbing 
23 LSA_DBR: Link Selection Algorithm for Discrete-rate Buffer- 

aided Relaying 
24 Interweave 
25 LSA_DOCR: Link Selection Algorithm for Discrete-rate Overlay 

Cognitive Radio 


