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 طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال بیسیم در شبکههای مخاابراتی دوگاامی، در این مقاله با هدف حداکثر نمودن نرخ بیت قابل انتقال:چکیده
 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتاه اسات نخسات یا،کدینگ تطبیقی استفاده میکنند-رله و رادیوشناختی که از رله مجهز به بافر و مدوالسیون
مدل ساده همکاری رله در ی سیستم مخابراتی دوگامی در نظر گرفته میشود که در آن گره میانی (رله) به بافر مجهز است و گرههای فرستنده و
 ابتدا مسئله انتخاب پیوند ارسال داده بهصورت ی مسئله،رله از مدوالسیون و کدینگ تطبیقی با نرخهای گسسته استفاده میکنند برای این مدل
بهینهسازی از نوع برنامهریزی صحیح فرمولبندی شده است و سپس نحوه حصول پاسخ بهینه و تقریبی بر اسااس الگاوریتم تنتیا ارائاه گردیاده
گیرنده) در نظر- ی مدل همکاری رله در حالت رادیوشناختی برفراز متشکل از چهار گره (دو جفت فرستنده،است در ادامه با توسعه مدل ابتدایی
گرفته شده است برای این مدل ضمن معرفی مسئله انتخاب پیوند ارسال داده که حاداکثر گارردهی سیساتم نانویاه را باا راایات حاداقل مقادار
 نحوه به دست آوردن پاسخ تقریبی از طریق الگوریتم تنتی مورد بحث قرار گرفته است در انتها بر اساس نتایج،گرردهی سیستم اولیه فراهم آورد
اددی و شبیهسازی املکرد الگوریتمهای ارائهشده مورد ارزیابی قرار گرفته است
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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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 -1مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از شبکههاای رلاه همیاار 1و رادیوشاناختی
مورد توجه جدی پژوهشگران در حوزه مخابرات بایسایم قارار گرفتاه
است [ ]6-7در این شبکهها گرههای رله که در مکانهای مناسب قرار
دارند بعد از دریافت پیام ی منبع ،آن را پردازش نماوده و ساپس باه
سمت گره مقصد ارسال میکنند و باه ایان طریاق باه افازای رناج و
ظرفیت انتقال داده کم میکنند مکانیسم رله کردن به خصاو در
سناریوهایی که مسیر دید مستقیمی بین گرههای منبع و مقصد وجاود
نداشته باشد میتواند مفید باشد به این جهت امروزه قابلیت استفاده از
مکانیسم رله در استانداردهای بیسیم جدیدی مانناد  IEEE802.16jو
 3GPP LTEتعبیه شده است از طرف دیگر تقاضا بارای سارویسهاای
متنوع بیسایم دسترسای باه طیار فرکانسای مطلاوب را محادودتر و
سختتر کرده است در این راستا برای استفاده بهتار از باناد فرکانسای
موجااود ،پژوهشااگران ایاادهی اسااتفاده از روش رادیوشااناختی را ارائااه
کردهاند در ی مدل رادیوشناختی ،ی سیستم نانویه( 3حداقل شامل
ی جفت فرستنده-گیرنده) در حالی تصمیم میگیرد که از ی طیار
فرکانسی مشخص برای انتقال داده بهره ببرد که مجوز استفاده از طیر
مرکور در اختیار ی سیستم اولیه 4ارساال داده مایباشاد در یکای از
پرکاربردترین مدلها موسوم به رادیوشناختی برفراز ،5سیستم نانویه باا
در اختیار قرار دادن بخشی از توان خود موجب افزای کیفیات انتقاال
داده برای سیستم اولیه میشود (از طریاق رلاه نماودن داده فرساتنده
اولیه) و بخ باقیمانده از توان خود را نیز صرف ارسال پیام خاود باه
گیرنده نانویه میکند []9
با معرفی و تحلیل املکرد کانال رله سه گرهای (منبع-رله-مقصاد)
در مراجع [ ،]1-2االقهمندی زیادی روی طراحی پروتکلهای ارتباطی
در شبکههای رله به وجود آمد با این حاال در غالاب کارهاای گازارش
شده روی سیستم رله سه گرهای با پروتکل کدگشایی و گسیل ،6فار
بر این است که رلاه در یا شاکاف زماانی 7یا بساته داده از منباع
دریافت میکند و در شکاف زمانی بعدی این بسته را به مقصاد ارساال
مینماید چنین پروتکلهایی را اصطالحاً رله ارفی 8گویناد [ ]5اخیاراً
نشان داده شده است که اگر رلاه باه یا باافر جهات خیاره موقات
بستههای داده دریافتی از منبع مجهز باشد مایتاوان باا طراحای یا
روش مناسب زمانبندی ارسال داده روی پیوندهای 9منبع-رلاه و رلاه-
مقصد ،بهره گونهگونی 10موجود در جفت پیونادهای بایسایم را بارای
بهبود گرردهی سیستم مورد بهرهبرداری قرار داد بهطور خا  ،در []5
با کم ی بافر در گره رله ،مکانیسمی به کار برده شده اسات کاه در
آن گره رلاه تعاداد معینای از بساتههاای داده منباع را قبال از اینکاه
بستهای برای مقصد بفرستد دریافت میکند نویساندگان مقالاه نشاان
دادهاند که چنین مکانیسمی برای کانالهای با محو شاوندگی آرام 11در
ازای افزای تأخیر بستهها میتواند ظرفیت انتقال داده سیساتم را بااال
ببرد در [ ]6برای رله بافردار این اختیار به گره رله داده شده است کاه
در هر شکاف زمانی بار اسااس وضاعیت لحظاهای کیفیات پیونادهای
2
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بیسیم منبع-رله و رله-مقصد ،تصمیم بگیارد کاه آیاا از منباع بساته
دادهای را دریافت کند و یا اینکه بستهای را برای مقصد ارساال نمایاد
در آنجا نشان داده شده است که قابلیت انتخاب پیوند ارسال مایتواناد
به بهبود گرردهی سیستم رله منجر شود به االوه ،زالتانوف و همکاران
او ایده ارائه شده در مرجع [ ]6را برای سناریویی که ی گره رله از بین
چندین رله کاندید انتخاب شود مورد مطالعه قرار دادهاند و کران بااالی
نرخهای قابل انتقال سیستم را استخراج نماودهاناد [ ]7باا ایان وجاود
الگوریتمهای انتخاب پیوند ارائه شده در [ ]5-7بر مبنای قابل دسترس
بودن نرخ انتقال شانون یعنی ساناریویی کاه در آن نارخ انتقاال بیات
تابعی پیوسته از  12SNRکانال باشد (ابارت موسوم به ظرفیت کاناال)،
توسعه پیدا کردهاند هرچناد در ساناریوهای املای از نارخ بیاتهاای
گسسته مبتنی بر شماهای مدوالسایون و کادینگ تطبیقای(AMC) 13
استفاده میشود [ ]8-9و بنابراین در امل الگوریتم های انتخاب پیوناد
ارائهشده در [ ]5-7تنها برای بررسی کرانهای باالی گرردهی سیساتم
مفید هستند
اخیراً ایده استفاده از رله مجهز به باافر بارای مادلهاای مخاابرات
رادیوشناختی نیز به کار گرفته شده است [ ]68-66در ی

ساناریوی

رادیوشناختی موسوم به زیرکر ،14شبکه سه گرهای منباع-رلاه-مقصاد
بهانوان سیستم نانویه به نحوی امل میکند کاه میازان تاداخل روی
سیستم اولیه (شامل ی

جفت فرستنده-گیرنده) زیر ی

قرار گیرد [ ]10به االوه ،بارای یا

مقدار معاین

ساناریوی رادیوشاناختی برفاراز

کرانهای باالی نرخ قابل انتقال شبکه کاه از طریاق روشهاای ارساال
فرصت طلبانه 15قابل حصول هستند ،محاسبه شده اند [ ]11الزم به کر
است که ایدههای ارائهشاده در [ ]10-11بار مبناای فرضایات تئاوری
اطالااتی مانند استفاده از نرخ انتقال شاانون و حارف تاداخل متاوالی
استوار هستند و مجدداً برای تعیین کران باالی گرردهی سیستم مفیاد
خواهند بود
هدف این مقاله ارائه روش طراحای الگاوریتمهاای انتخااب پیوناد
ارسال بیسیم در شبکههاای مخاابراتی دوگاامی رلاه و رادیوشاناختی
برفراز است که از رله مجهز به بافر از ناوع کدگشاایی و گسایل و نارخ
انتقال گسسته استفاده میکنند در قسمت اول مقاله ،برای ی شابکه
سه گرهای منبع-رله-مقصد که در آن رله مجهز به بافر است با تعریار
نرخ بیتهای گسسته بر مبنای شماهای  ،AMCمسئله انتخااب پیوناد
ارسال به صورت ی مسئله بهیناهساازی از ناوع برناماهریازی صاحیح
مدلسازی شده است سپس با کما روشهاای سساتساازی 16روی
متغیرهای تصمیم گیری نحاوه باه دسات آوردن جاواب تقریبای (زیار
بهینه) مسئله از طریق الگوریتم تنتی ارائه گردیده اسات در قسامت
دوم مقاله ی شبکه رادیوشناختی برفراز متشکل از چهاار گاره منباع
اولیه ،مقصد اولیه ،منبع نانویه (که بهانوان رله برای سیستم اولیه نیاز
امل میکند) و مقصد نانویه در نظر گرفته میشود در این مدل فار
شده است که گرههای منبع از  AMCاستفاده مایکنناد و گاره منباع
نانویه نیز به بافر مجهز است برای این مدل نیز مسائله انتخااب پیوناد
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ارسال در هر شکاف زمانی بهصورتی معرفی و فرمولبنادی شاده اسات
که با راایت کیفیت سرویس مورد نظر سیستم اولیه (در قالب تضامین
نرخ انتقال بیت) ،بیشینه گرردهی سیستم نانویه فراهم آید باه ااالوه،
روش به دست آوردن جواب تقریبی (زیر بهیناه) مسائله بهیناهساازی
مرکور از طریق الگوریتم تنتی ارائه شده است
این مقاله بهصورت زیر ساازماندهای شاده اسات در قسامت دوم
مدل سیستم دوگامی رله مجهز به بافر و  AMCمعرفی شاده اسات در
قسمت سوم فرمولبندی مسائله انتخااب پیوناد ارساال در قالاب یا
مسئله بهینهسازی و روش به دست آوردن جواب آن ارائاه شاده اسات
در قسمت چهارم مقاله مدل سیستم رادیوشناختی برفراز و فرمولبندی
مسئله انتخاب پیوند ارسال به همراه جواب آن ،ارائاه مایشاود نتاایج
اددی و ارزیابی کارایی الگوریتمهای ارائهشاده نیاز در قسامت پانجم
مقاله گنجانده شده است قسمت آخر مقاله به نتیجهگیری میپردازد
 -2مدل سیستم دوگامی رله مجهز به بافر و AMC

در امل ،شبکههای مبتنی بر سیستم رلاه یا طرفاه 17در مقایساه باا
سیستم رله دوطرفه پیادهسازی سادهتری دارد و به این دلیل استفاده از
آن ها متداول تر است با این وجود سیستم رله ی طرفه از مشکل افات
بهره تسهیم 18برخوردار است برای رفع این مشکل و جبران افت بهاره،
پروتکلهای موجود برای سیستم رله ی طرفه از پیوند مستقیم منباع-
مقصد نیز برای دستیابی به بهره گونهگونی اساتفاده مایکنناد []1-2
هرچند در فواصل بزرگ به خاطر فاصله زیاد باین منباع و مقصاد ایان
پیوند معموالً به شدت تضعیر شده است و غالباً در دسترس نیست در
قسمت اول این مقاله ی سیستم دوگامی رلاه بادون پیوناد مساتقیم
منبع-مقصد در نظر گرفته شده است که برای کاربردهای که به افزای
رنج انتقال و پوش نیاز دارند مفید است
 -1-2توصیف مدل سیستم
مطابق شکل  1ی شبکه ساده شامل ی منباع ( ،)Sیا رلاه ( (Rاز
نوع ی طرفه با مکانیسم کدگشایی و گسیل و ی مقصد ( )Dدر نظار
گرفته شده است منبع تنها توسط رله قادر است که باا مقصاد ارتباا
برقرار کند و پیوند مستقیمی از منبع باه مقصاد موجاود نادارد منباع
بستههای داده را به رله میفرستد و رله آنها را کدگشاایی کارده و در
صورت لزوم در بافر خیره میکند تاا در فرصات مناساب آنهاا را باه
مقصد ارسال کند فر بر این است که زماان باه شاکافهاای زماانی
مساوی تقسیم شده است و ارسال بستههای داده در طول یا شاکاف
زمانی انجام میگیرد در شکاف زمانی فعلی اگر پیوند منبع-رلاه )(S-R
برای ارسال انتخاب شود ،منبع امل ارسال داده را انجام میدهد و رلاه
اطالاات را از منبع دریافت میکند در اینجا فر میشاود کاه منباع
همواره داده کافی برای ارسال دارد و بنابراین میتوان تعداد شکافهای
زمانی زیادی را برای تحلیل سیستم به کار گرفت با فار اینکاه باافر
موجود در رله دارای ظرفیت نامحدود است ،اگر در شکاف زمانی فعلای
پیوند رله-مقصد ) (R-Dبرای ارسال انتخاب شود ،گره رله بسته های
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) h1 (i

)h2 (i

D

S

شکل  :1مدل سيستم مخابراتی دوگامی تشکيل شده از منبع  ،Sگره
ميانی رله  Rو نود مقصد  .Dگره رله از يک بافر برای ذخيره موقت
بستههای دريافتی از منبع استفاده میکند.

داده را که قبالً از منبع دریافت کرده است (در بافر خیره کرده اسات)
به گره مقصد ارسال میکند
فاار شااده اساات کااه پیوناادهای  S-Rو  R-Dتحاات تااأنیر محااو
شااوندگی باناادباری و نااویز  AWGNباشااند ضاارایب محااو شااوندگی
کانالهای  S-Rو  R-Dدر طی شکاف زمانی iام به ترتیب با فرآینادهای
تصادفی  h1  i و  h2  i نشان داده میشوند ایان فرآینادها ایساتان و
ارگودی  19فر میشوند و در طی ی شکاف زمانی نابت هستند باه
االوه ،گرههای منبع و رله ارسال بسته را با توانهای نابت به ترتیب PS
و  PRانجام میدهند مقادیر واریانس نویز  AWGNدر مقصد و رله نیاز
به ترتیب با  σ 2Dو  σ 2Rنشان داده شدهاند بار اسااس نمادهاای فاوق،
مقادیر  SNRلحظهای در رله و مقصد در شکاف زمانی iام که به ترتیب
با   1  i و   2  i نشاان داده شادهاناد ،مطاابق رواباط زیار محاسابه
میشوند:
2
2
PS
P
h1  i  ,  2  i   2R h2  i 
2
σR
σD

()6

میاااانگین ایااان دو متغیااار باااه ترتیاااب باااا
Ω2 =E  2  i 

 1 i  

Ω1 =E  1  i 

و

نشان داده میشوند برای کانال های مخابراتی با محاو

شوندگی رایلی ،تابع چگالی احتمال متغیر (  1و به هماین ترتیاب )  2
دارای توزیع نمایی مطابق رابطه زیر است:
 0

()2

  
1
exp    ,
Ω1
 Ω1 

p1   

 -2-2شمای  AMCبا نرخ ارسال گسسته
یکی از روشهای مرسوم برای تحقق نرخهای ارسال تطبیقای گسساته
استفاده از شمای  AMCاست که امروزه قابلیت استفاده از آن در اکثار
استانداردهای مخابراتی نوین مانناد  WiMAXو  LTEقارار داده شاده
است در این روش بازه تغییرات متغیر  SNRکانال به  N+6بازه جدا از
هااام باااه فااارم  Γn , Γn 1 , n  0,1, 2,, Nبا اا مرزهاااای تصااامیم
 Γn }n 0 ,Γ0  0,Γ N 1  تقساایم ماایشااود و متناااظر بااا بااازه
N 1

   Γn , Γn 1 

وضعیتn 20ام شمای  AMCبا نرخ ( Rnبا واحد بیت بار

سمبل) برای ارسال داده مورد استفاده قرار میگیرد در اینجا وضاعیت
با نارخ ارساال  R =0حالات خاموشای21
0
اول متناظر بازه    Γ0 , Γ1 
کانال نامیده میشاود و در آن ارساالی صاورت نمایگیارد در ادبیاات
موضوع روشهای مختلفی برای ساختن شامای  AMCوجاود دارد در
ی نمونه در مرجع [ ،]8هار وضاعیت  AMCبار اسااس ترکیاب یا
شمای کدینگ حلقوی با نرخ مشخص و ی شمای مدوالسیون QAM
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با مرتبه معین برای استاندارد شبکه محلی  IEEE 802.11nمعرفی شده
است در ادبیات موضوع مدوالسیون تطبیقی نشان داده شده است کاه
در امل با استفاده از تعداد محدودی وضعیت ارسال (در رنج  1الای )0
تقریباً همه بهره کارایی طیفی قابل حصول در کانال محو شاوندگی باه
دست میآید [ ]9جدول  6ش وضعیت  AMCبرگرفتاه از اساتاندارد
 IEEE 802.11nرا به همراه مشخصات آنهاا شاامل ناوع مدوالسایون،
کدگراری و نرخ انتقال نشان میدهد در این مقاله نرخ خطای بیات در
وضعیت nام بهانوان تابعی از  SNRلحظهای کاه باا  BERn  نشاان
داده میشود ،با کم

6

-8/0430

1/8248

10/1700

6

6/2 QPSK

2

2/6428

9/2308

660/8840

6 /0

9/7 QPSK

9

7/2979

6/0448

42/7040

2

6/2 61-QAM

7

4/0983

/4933

77/0149

9

9/7 61-QAM

0

66/2803

/9274

91/7026

7

2/9 17-QAM

1

Rate

Γbn

gn

an

bits/sym.

Mode 4

Mode 5

Mode 6

-1

10

i

BER n 

n

را نشان میدهد که برای تابع چگالی احتمال رایلی در معادله ()2
بهصورت زیر به دست میآید:
p i   d  exp  Γn / Ωi   exp  Γn 1 / Ωi 

Γn 1

n  

Γn

مقدار هدف برای نرخ خطای بیات کاه باا Pe

با در نظر گرفتن ی
نشان داده میشود ،طراحی  AMCبر این مبنا صورت میگیارد کاه در
هر وضعیت به طور متوسط نرخ خطای بیت برابر  Peباشد بر این اساس
 Nمعادله به فرم  BER n  Pe , n  1, 2,, Nبرای باه دسات آوردن
مقادیر مرزهای تصمیم  Γ nتشکیل میشود کاه باا کما روشهاای
اددی قابل حل است بر اساس توضیحات فوق ،گره  Sنرخ ارسال خود
را باار اساااس مقاادار لحظااهای   1از بااین  N1وضااعیت  AMCانتخاااب
میکند در روالی مشابه ،گره  Rنیز نرخ ارسال خود را بر اسااس مقادار
لحظهای   2از بین  N2وضعیت  AMCانتخاب میکند که در حالت کلی
میتواند با حالت ارسال گره  Sمتفاوت باشد

-2

Mode 3

Mode 2

Mode 1
-3

-4

-5

-6

-7

18

16

12

14

10

8

6

4

2

0

10

-2

-4

10

BER

داده میشود ،بهصورت زیر محاسبه میشود:

1
an exp   g n  p   d 
 n Γ
an
()4
 exp  dnΓn   exp  dnΓn 1 
 n d n Ωi
1
در رابطه فوق  d n   g nو   nنیز احتمال انتخاب وضعیت nام
Ωi

Serial no. 80

-9/0494

62/8388

48/3064

/0

Coding rateModulation
6/2 BPSK

Mode



Γn1

()5

BER

1/2,
BERn     a exp - g  ,
 n 
n

در ( )3پارامترهای } {an, gn, Γbnنابتهایی وابسته به وضعیت nام
هستند که بر اساس روش برازش منحنی با تطبیق مقادیر
شبیهسازیشده بر معادله ( )9به دست میآیند نمودارهای BER
برحسب  SNRبرای شمای  AMCدر شکل  2ترسیم شده است
همانگونه که این شکل نشان میدهد با تنظیم ضرایب در مدل
تحلیلی ( )9این مدل بهخوبی توانسته است که مقادیر  BERحاصل از
شبیهسازی را تقریب بزند ضرایب برازش منحنی  BERبه دست آمده
در جدول  6گزارش شدهاند
برای تعیین وضعیت ارسال در شمای  AMCالزم است که مرزهای
تصمیم  Γ nمشخص شوند در امل مرز تصامیم  Γ nهماواره از Γbn
بزرگتر است و بنابراین مقدار متوسط نرخ خطای بیت در وضاعیت nام
که با  BER nنمای

جدول  :1شمای  AMCبا نرخ گسسته و پارامترهای برازش منحنیهای

معادله زیر تقریب زده میشود:
 bn
 bn

()3

طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال

10

10

10

10

)SNR (dB

شکل  :2منحنیهای نرخ خطای بيت برای وضعيتهای مختلف AMC

در شکل  2نقا مشخصشده با ستاره از شبیهسازی به دست
آمدهاند منحنیهای توپر نیز بر اساس مدل تحلیلی ( )9با تنظیم
ضرایب مناسب ترسیم شدهاند

 -3روش انتخاب پیوند ارسال برای سیستم دوگامی رله
در این بخ مبانی ریاضی الزم جهات فرماولبنادی مسائله انتخااب
پیوند در قالب ی مسئله بهینهسازی ارائه شاده اسات بارای شاکل 1
مسئله انتخاب پیوند به این صورت مطرح اسات کاه در شاکاف زماانی
جاری با توجه به وضعیت کانالهای مخاابراتی  S-Rو SNR( R-Dهاای
لحظهای آنها) و سایر قیود سیستم تصامیم گرفتاه مایشاود کاه آیاا
ارسال از رله به مقصد انجام گیرد و یا اینکه منبع برای رله داده ارساال
نماید
همانگونه که پی تر کر شد این مسئله قبالً در ادبیاات موضاوع
سیستمهای رله مجهز به بافر معرفی شده است و بنابراین در این بخ
ابتدا ویژگیهای ی روش بهینه انتخاب پیوند مرور میشود
 -1-3ویژگیهای یک روش بهینه انتخاب پیوند
فر کنید در شکاف زمانی iام انتقال باا نارخهاای  AMCباه ترتیاب
 R1  i و ( R2  i بیتبرسمبل) بارای منباع و رلاه امکاانپاریر باشاد
متغیرهااای

R1  i 

و

R2  i 

بااه ترتیااب متعلااق بااه مجمواااههااایی از
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نرخهای  AMCبا  N1و  N2اضو هستند متغیر باینری  diبهصورت زیار
تعریر میشود:

بودن مجمواه نرخهای ارسال ماورد اساتفاده بساتگی نادارد بناابراین

di  1,0,

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

Relay transmits
Source transmits

()6



به ابارت دیگر در شکاف زمانی iام اگر  d i  0آنگاه منبع به رله،
امل ارسال داده با نرخ  R1  i را انجام میدهاد و اگار  d i  1آنگااه
رله با نرخ

R2  i 

اقدام به ارسال داده به گره مقصد میکند بار اسااس

نمادگراری فوق تعاداد متوساط بیات هاایی (نرماالیزه شاده باا واحاد
بیتبرسمبل یا بیتبرنانیهبرهرتز) که در هر شکاف زمانی از طرف منبع
ارسال و وارد بافر رله میشود را میتوان بهصورت زیر به دست آورد:
1 L
1  di  R1  i 

L  L
i 1

T1  lim

()7

در رابطه ( L )7تعداد شکافهای زمانی در نظر گرفتاه شاده را نشاان
میدهد االوه بر این ،مقدار متوسط بیت بر شکاف زمانی که بافر رله را
ترک میکنند نیز با رابطه ( )8قابل محاسبه است:
1 L
di min Q  i  1 , R2  i 

L  L
i 1

T2  lim

()8
در رابطه ()8

Q i 

تعداد (نرمالیزه) بیتهای موجود در بافر رلاه را در

انتهای شکاف زمانی iام نشان میدهد (طول بیتی صر) باید توجه کرد
که مقدار  T2در واقع میزان گرردهی سیستم دوگاامی شاکل  1را نیاز
نشان میدهد از دیدگاه نظریه صربندی اگر  T2  T1باشد آنگاه صر
تشکیلشده در رله در حالات جاربکننادگی 22امال مایکناد و اگار
 T2  T1صر در حالت غیر جربکنندگی امل خواهاد کارد باا ایان
وجود از نقطه نظر قانون بقاء جریان همیشه باید شر  T2  T1برقارار
باشد در ادامه ،قضیه  6ارتبا یا الگاوریتم انتخااب پیوناد بهیناه و
بیشینه گرردهی قابلحصول را نشان میکند
قضيه  :1ی

شر الزم برای روش بهینه انتخاب پیوند در شکل 6

که بتواند بیشینه گرردهی سیستم را ایجاد نماید ایان اسات کاه صار
تشکیل شده در بافر رله در مرز بین حالتهاای جاربکننادگی و غیار
جربکنندگی قرار داشته باشد ،یعنی T1  T2
اثبات قضيه  :1در پیوست (الر) از مرجع [ ]5انباتی بر این قضیه
ارائه شده است به دلیل اینکه این انبات هم برای نرخ بیتهای پیوسته
و هم گسسته برقرار است ،در اینجا از انبات صرفنظر میشود
قضیه  2ابارت سادهتاری را بارای گارردهی سیساتم شاکل  6در
اختیار قرار میدهد
قض يه  :2اگاار فرآیناادهای تصااادفی

R1  i 

و

R2  i 

ایسااتان و

ارگودی باشند ،آنگاه ی روش بهینه انتخااب پیوناد در شاکل  1باه
نحوی امل میکند که تساوی زیر برقرار باشد:
()9
E{(1  di ) R1  i }  E di R2  i 
و در این حالت مقدار گرردهی سیستم شکل  6با رابطاه زیار مشاخص
میشود:
()10
  E di R2  i 
در روابط فوق }  E{.املگر متوسط آماری را نشان میدهد

Serial no. 80

اثبات قضيه  :2انبات درستی این قضیه نیز به پیوسته یا گسساته

است
در واقع بر اساس قضیه  ،2برای ی روش بهینه انتخاب پیوند
همواره پیشامد  Q  i  1  R i با احتمال ی اتفاق میافتد (یعنی
هر بار که رله برای ارسال انتخاب شود همواره در بافر آن به اندازه الزم
بیت برای ارسال وجود خواهد داشت) و انر پیشامد Q  i  1  R  i 

در محاسبه گرردهی قابل چشمپوشی است از این رو برای L  
1 L
1 L
رابطه di min Q  i  1 , R2  i   di R2  i 

L i 1
L i 1

   T2 معتبر

است و شر ( )3بهصورت زیر نیز قابل بیان است:
()11

1 L
1 L
1

d
R
i

di R2  i 




 i 1 L
L i 1
i 1

 -2-3فرمولبندی مسئله انتخاب بهینه پیوند ارسال
با توجه به بحث ارائهشده در قسمت قبل ،برای تعیین ی

روش بهیناه

انتخاب پیوند که بتواند بیشاینه گارردهی سیساتم شاکل  1را فاراهم
آورد ،الزم است که نحوه تنظیم پارامتر  diو وابستگی آن به پارامترها و
متغیرهای موجود در سیستم تعیاین شاود بارای ایان منظاور مسائله
بهینهسازی زیر روی تعداد بزرگی از شکافهاای زماانی ( Lبازرگ) در
نظر گرفته میشود:
L

1
di R2 i  subject to :
L i 1

()62



Minimize
L
di i 1

1 L
1 L
di R2  i   (1  di ) R1  i 

L i 1
L i 1

C1:

di 1  di   0, i  1, 2,..., L

C2 :

در ( )12شر  C1معرف ویژگی روش بهینه انتخاب پیوناد در معادلاه
( )11است شر  C2نیز تضمین میکند که متغیر  diباینری باشد باا
حل این مسئله روش بهینه انتخاب پیوند تعیین مایشاود بایاد توجاه
کرد که مسئله ( )12ی مسئله بهینه سازی از نوع برنامهریزی صاحیح
با بعد بسیار بزرگ است نویسندگان مقاله [ ]5مسئلهای مشابه ( )12را
در نظر گرفتهاند و با کم روش سستسازی ابتدا به متغیار  diاجاازه
دادهاند از حالت باینری خارج شود و بهاناوان یا متغیار پیوساته در
فاصااله ( )8,6تغییاار کنااد باار ایاان اساااس بااا کم ا روش الگرانااژ و
مشتقگیری نسبت به متغیر  diسعی شده است که یا جاواب بارای
مسئله سست شده به دست آید و در انتها نیز جواب به دسات آماده در
دو نقطه  di  0و  di  1ارزیابی شاده اسات در آنجاا نشاان داده
شده است که اگر نرخ ارسال تاابعی پیوساته و معکاوس پاریر از SNR
کانال باشد (مانند نرخ لگاریتمی شانون) ،روش الگرانژ باه یا جاواب
تحلیلی میرسد البته باید توجه کرد که روش ارائاهشاده در [ ]5بارای
سناریویی که از نرخهای گسسته  AMCاستفاده شود نهتنها باه جاواب
تحلیلی نمیرسد بلکه اساساً قابل استفاده نیست زیارا کاه در آن روش
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شر  C1تنها با نرخهای ارسال پیوسته برآورده میشود از طرف دیگار
جواب ارائهشده در [ ]5بهینه محلی (و نه سراساری) اسات الات ایان
اداا این است که با فر  diپیوسته آنگااه قیاد  C2در ( )62مساتوی
نیست و بنابراین مسئله ( )62محدب نخواهد باود و در ایان حالات باا
بهرهگیری از روش الگرانژ تنها ی جاواب بهیناه محلای قابالحصاول
خواهد بود بهانوان ی نتیجه ،مسئله ( )62در حاالتی کاه گارههاای
منبع و رله از نرخهای گسسته ارسال استفاده کنند ی جواب تحلیلای
ندارد با توجه به اینکه در مخابرات املی از نرخهای گسساته اساتفاده
میشود ،بنابراین الزم است که مسئله انتخاب پیوند در این حالات نیاز
مورد ارزیابی قرار گیرد
در ادبیات موضوع بهینه سازی ،الگاوریتم هاای تنتیا و تکااملی
برای بهیناه ساازی روی فضااهای جاواب باا بعاد بااال کاه در آن هاا
جستجوی فراگیر بسیار هزینهبر است ،به کار گرفته شدهاناد در ایان
الگوریتم ها با تقلید از فرآ یند تکامل طبیعی (شامل انتخااب ،ترکیاب
مجدد و جه ) امل کاوش در فضای بزرگ جواب برای رسایدن باه
نقطه بهینه محلی صورت میگیرد استفاده از الگوریتم تنتیا

بارای

بهینه سازی کارایی سیستم های الکتریکی و مخابراتی در ابعاد بازرگ
قبالً گزارش شده است [ ]12-14بنابراین در این مقاله جواب مسئله
( ) 62از طریق الگوریتم تنتی

مورد بررسی قرار میگیرد بارای ایان

طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال

 -3-3معیار مقایسه
بهانوان معیار مقایسه برای ارزیابی جواب حاصل از الگوریتم تنتی در
مسئله ( ،)62از دو مکانیسم رلهکردن دیگر که قبالً در ادبیاات موضاوع
به کار گرفته شده اند ،اساتفاده مایشاود در مکانیسام نخسات فار
میشود که رله به این صورت امل نماید که در ی شکاف زمانی یا
بسته داده را از منبع دریافت نماید و در شکاف زمانی بعدی این بساته
داده را به مقصد بفرستد (یعنی گره رله تنها به انادازه یا بساته داده
حافظه خیرهساز دارد) [ ]16در ادبیات موضوع به چناین مکانیسامی
رله ارفی میگویند برای رله ارفای متوساط گارردهی نرماالیزه روی
تعداد  Lشکاف زمانی بهصورت زیر به دست میآید:
()14

در مکانیسم دوم فر میشود که رله به بافر مجهز است و به ایان
صورت امل میکند که روی  Lشکاف زماانی ( Lزوج) در  L/2ابتادایی
شکافهای زمانی منبع به رله ارسال داده خواهد داشت و گره رلاه بعاد
از دریافت بستههای داده آنها را موقتاً خیره میکناد در  L/2شاکاف
زمانی بعدی رله بستههای داده موجود در بافرش را به مقصد مورد نظر
ارسال میکند [ ]5در ادامه چنین مکانیسمی با نام رله ارفای باافردار
معرفی میشود برای رله ارفی بافردار متوسط گارردهی نرماالیزه روی
تعداد  Lشکاف زمانی بهصورت زیر به دست میآید:

منظااور از تااابع ) ga(.از جعبااه اباازار ناارمافاازار  MATLABاسااتفاده
میشود [ ]15به کم

ی

مثال بزرگی فضای جستجو را میتوان به

این شکل تصور نمود که اگر تعداد شکاف های زماانی  1088در نظار
گرفته شود ،آنگاه تعداد جواب های ممکن  21000مورد است کاه یا
ادد با بی

از  300رقم در مبنای دهدهی را نشان میدهد در چنین

فضای جواب بزرگی به دسات آوردن جاواب بهیناه باا داشاتن قیاود
کرشده به راحتی ممکن نیست برای افزای

سارات حال مسائله،

میتوان در الگوریتم شبیه سازی جواب را از حالات مقیاد باه جاواب
باینری خارج نمود سپس با تعریر ی

نگاشات ،مجادداً از محادوده

جواب به دست آمده به فضای باینری مناساب رساید در واقاع تاابع
) ga(.در حضور قیادهای تسااوی در مسائله ( )62دقیقااً باه هماین
منوال امل میکند و تنها روی متغیر پیوسته (در اینجاا باا  xiنشاان
داده میشود ) امل جستجوی جواب بهینه را انجام میدهد بناابراین
در ابتدا متغیر  diبا  xiجایگزین شده و به  xiاجازه داده میشاود کاه
در بااازه ( )-6,2تغییاارات پیوسااته داشااته باشااد بعااد از همگرایاای
الگوریتم تنتی

و تعیین مقادیر بهینه  ،xiباا نگاشات زیار متغیار di

(بهانوان جواب زیر بهینه مسئله ( ))62بازیابی میشود:
()69

1 xi  1
2
1 x 2
i
2

 0,

di  
1,



در ادامااه ،جااواب مساائله انتخاااب پیونااد ( )69بااا نااام اختصاااری
 23LSA_DBRمورد اشاره قرار گرفته است

Serial no. 80

1 L/2
 min R1  2i  1 , R2  2i 
L i 1

conv,1 

()15


L
1
 L/2

  min R1  i  ,  R2  i  
L
L
 i 1

i  1
2


conv,2

 -4انتخاااب پیونااد ارسااال در ماادل سیسااتم رادیوشااناختی
برفراز
در ادبیات موضوع برای سیستمهای رادیوشناختی ساه الگاوی اصالی
کاری با اناوین زیرکر ،برفراز و درهم آمیختن 24معرفی شده اناد []3
در الگوی رادیوشناختی برفراز ،فرستنده های رادیوشناختی باا کما
روش های پردازش سایگنال و کدگاراری ارتباا کاربرهاای اولیاه را
تسهیل میکنند و از این طریق میتوانند فرصت یابناد تاا از پهناای
باند سیستم اولیه برای ارسال داده خود نیاز اساتفاده کنناد در ایان
ماادل ،فرسااتنده نانویااه از کتاااب کااد کاربرهااای اولیااه اطااالع دارد
(به انوان مثال اگر کاربرهای اولیه از ی استاندارد یکسان بر اسااس
ی کتاب کد منتشر شاده اساتفاده کنناد و یاا کتااب کاد خاود را
به صورت متناوب منتشر کنند) و بنابراین پیاام هاای کااربر اولیاه باا
کدگشایی در گیرنده رادیوشناختی قابل دستیابی میباشند در شکل
مرسوم کاربرهای رادیوشناختی میتوانند بخشی از توان خود را برای
کم به فرستنده های اولیه (از طریاق رلاه کاردن داده هاای آن هاا)
صرف کنند و بخ باقیمانده توان را نیز برای انتقال داده های خاود
به کار گیرند ی شکل برای پیادهسازی مبادله توان فوق را میتاوان
با تقسیم مناسب شکاف های زمانی ارسال داده بین سیستم های اولیه
و نانویه به این صورت مطرح کرد کاه گاره فرساتنده رادیوشاناختی
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حداکثر نرخ ارسال داده به مقصد خاود را باه دسات آورد و در ااین
حال با رله نمودن داده ها نرخ ارسال کاربر اولیه نیز در حاد از پای
تعیین شده ای تضمین کند برای این منظور در ادامه باا معرفای یا
مدل سیستم رادیوشناختی چهار گرهای شامل ی جفات فرساتنده-
گیرنده به انوان سیستم اولیه و ی جفت فرستنده-گیرنده به اناوان
سیستم نانویه)  ،موضوع مبادلاه تاوان مارکور در قالاب یا مسائله
بهینه ساازی انتخااب پیوناد ارساال داده (تخصایص شاکاف زماانی)
فرمولبندی میشود
 -1-4مدل سیستم رادیوشناختی
سیستم مخابراتی رادیوشناختی برفراز متشکل از

مطابق شکل  3ی

 -2-4فرمولبنااادی مسااائله انتخااااب پیوناااد ارساااال سیساااتم
رادیوشناختی
با توجه به کارکرد ی طرفه گره رله در شکل  ،9مسئله انتخااب پیوناد
ارسال در هر شکاف زمانی به این صورت مطرح میشود که کدام ی از
گرههای  Sیا  Rارسال را انجام دهند و در صاورتی کاه گاره  Rفرصات
ارسال داده را به دست آورد ،این گره داده کدام ی از مقاصد  D1و یاا
 D2را ارسال خواهد کرد (انتخاب بین پیوندهای  R-D1و  )R-D2از ایان
نظر ،در هر شکاف زمانی انتخاب بین یکی از ساه پیوناد  R-D1 ،S-Rو
 R-D2مطرح است انتخاب پیوند مرکور با کم دو متغیر بااینری زیار
قابل بیان است:

) h1 (i

)h2 (i

چهار گره در نظر گرفته میشود گره های  Sو  D1به ترتیاب متنااظر

S

D1

فرستنده و گیرنده سیستم اولیه هستند که مجوز اساتفاده از پهناای
باند را دارند گره های  Rو  D2نیز به ترتیب متناظر گرههای فرستنده

)h3 (i

و مقصد نانویه (همان رادیوشناختی) میباشند در این مدل ،همانناد
آنچه در شکل  6در نظر گرفته شد ،فرستنده نانویه با ایفای نق
در یاا

D2

رله

ارتبااا دوگااامی ،مخااابره داده بااین گاارههااای  Sو  D1را

امکان پریر میکند و از این طریق فرصت می یابد تا داده های خاود را

شکل  :3مدل سيستم راديوشناختی برفراز متشکل از چهار گره .در

نیز به مقصد  D2بفرستد باید توجه نماود کاه تفااوت اساسای مادل

اينجا گره رله عالوه بر تسهيل مخابره داده بين منبع  Sو مقصد ،D1

شکل  9با مدل شکل  6در اضافه شدن پیوند مخابراتی  R-D2است و

سعی میکند که در فرصت مناسب دادههای خود را نيز به مقصد مورد

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

نظر يعنی  ،D2بفرستد.

برقرار است هر پیوند بیسیم در شکل  3تحت تأنیر محاو شاوندگی
باند باری

و نویز  AWGNقرار دارد ضرایب محاو شاوندگی کاه باه

ترتیااب باارای پیوناادهای  R-D1 ،S-Rو  R-D2بااا
h3  i 

فر

h1  i 

نشان داده شده اند ،متغیرهاای تصاادفی ارگادیا
میشوند کاه در طای یا

و

h2  i 

و

و ایساتانی

شاکاف زماانی نابات هساتند اگار

گره های منبع و رله ارسال بسته را با توان های نابت به ترتیب  PSو
 PRانجام دهند و مقادیر واریانس نویز  AWGNدر مقصدهای
و  D2نیز به ترتیب با ، σ 2R

D1 ،R

با

 2 i  ،  1 i 

و

() 64
()60

Relay transmits to D2  If di 1









Relay transmits to D1  If di 1


1,
i  
0,



فر کنید در شکاف زمانی iام با توجه به مقادیر  SNRلحظاهای،
انتقال با نرخهاای  AMCباه ترتیاب  R2  i  ، R1  i و ( R3  i بیات بار

نشان داده شوند ،آنگاه مقادیر

ساامبل) باار روی کانااالهااای  R-D1 ،S-Rو  R-D2امکااانپااریر باشااد
متغیرهای  R2  i  ، R1  i و  R3  i به ترتیب متعلق به مجمواههاایی از

نشان داده میشوند و مطاابق رواباط زیار

نرخهای  AMCبا  N2 ،N1و  N3اضاو هساتند با توجاه باه متغیرهاای
باینری تعریر شده در روابط ( ،)17-18نرخ ارساال متوساط (نرماالیزه
شده) برای کانالهای  R-D1 ،S-Rو  R-D2به ترتیب بهصاورت زیار باه
دست میآید:

σ 2D1

و

σ 2D2

 SNRلحظه ای در گرههای  D1 ،Rو  D2در شکاف زمانی iام به ترتیب
 3 i 

Relay transmits
Source transmits



di  1,0,

محاسبه خواهند شد:
2
2
PS
P
h1  i  ,  2  i   2R h2  i  ,
σ 2R
σ D1

1 i  

2
PR
h3  i 
σ 2D2

 3 i  

()63

1 L
1  di  R1  i 

L  L
i 1

میااانگین ایاان متغیرهااا نیااز بااه ترتیااب بااا ، Ω1 =E 1  i 

()28

1 L
(1  i )di R2  i 

L  L
i 1

() 26

1 L
i di R3  i 

L  L
i 1

()61

Ω2 =E  2  i 

و

Ω3 =E  3  i 

نشااان داده شااده اساات باار اساااس

نمادگراری فوق ،گره  Sبر اسااس مقادار لحظاهای   1وضاعیت ارساال
 AMCخود را انتخاب میکند در روالی مشاابه ،گاره  Rنیاز وضاعیت
ارسال AMCخود را به توجه به مقادیر لحظهای   2و   3انتخاب خواهد
کرد (برای هر کانال وضعیت ارسال جداگانه انتخاب میشود)

Serial no. 80

T1  lim

T2  lim

T3  lim

مسئله انتخاب پیوند بهینه در شکل  3به این صورت فرماولبنادی
میشود که نرخ بیت متوسط کاربر نانویه )  (T3به حداکثر ممکن برساد
و در همان حال کاربر اولیه نیاز از کیفیات سارویس ماورد نظار خاود
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برخوردار باشد برای این منظور ،کیفیت سرویس کاربر اولیاه در قالاب
نرخ بیت ارسال متوسط بزرگتر از آستانه  R pthنشان داده میشاود باه

بازه زمانی مورد شبیهسازی ) (Lنامحدود باشاد ،باه الات تقاارن باازه
جستجو گزینه منطقی برای مقادیر آستانه روی هر دو بعاد  xd ,iو x ,i

این ترتیب با توجه به تابع هدف و محدودیتها ،مسئله بهینهسازی زیر
روی تعداد بزرگی از شکافهای زمانی ( Lبزرگ) تشکیل میشود:

L=1000

1 L
i di R3 i  subject to :
L i 1

()22

Minimize 
di , i ,1 i  L

1 L
(1  i )di R2 i   R pth
L i 1

C1:

1 L
1 L
1  di  R1 i   (1  i )di R2 i 

L i 1
L i 1

C2 :

i 1  i   0, i  1, 2,..., L

C3 :

di 1  di   0, i  1, 2,..., L

C4 :

قید اول مربو به تضمین حاداقل کیفیات سارویس کااربر اولیاه
است قید دوم شر الزم را برای اینکه گره نانویه بهانوان ی رلاه در
مرز حالتهای جربکنندگی و غیر جربکننادگی امال نمایاد ،بیاان
میکند (قضیه  1را ببینید) قیدهای سوم و چهارم هام بااینری باودن
متغیرهای تصمیمگیری در انتخاب پیوند را نشان میدهند الزم به کر
است که مسئله ( )22ی مسئله بهینهسازی از نوع برنامهریزی صاحیح
با ابعاد بزرگ است و در حالتی که گارههاای منباع و رلاه از نارخهاای
گسسته  AMCارسال استفاده کنند جواب تحلیلی ندارد با این وجاود،
با کم روش سستسازی روی متغیرهای  diو  iو الگاوریتم تنتیا
میتوان ی جواب تقریبی آن را به دسات آورد بارای ایان منظاور در
ابتاادا  Lمتغیاار  di ,i  1,2,, Lدر قالااب یاا بااردار  Lبعاادی بااا
مؤلفههای پیوسته جایگزین میشود که در ادامه با نماد  X dنشان داده
شده است در روالی مشابه L ،متغیار  i ,i  1,2,, Lدر قالاب یا
بردار  Lبعدی با مؤلفههای پیوسته با نام  X جایگزین شاده اسات در
این جایگزینی به مؤلفههای بردارهای  X dو  X اجازه داده مایشاود
که در باازه ( )-6,2تغییارات پیوساته داشاته باشاند بار اسااس ایان
جایگزینی حل مسائله ( )22باا کما الگاوریتم تنتیا (تاابع ))ga(.
امکانپریر است بعد از همگرایی الگوریتم تنتی و تعیین مقادیر بهینه
بردارهای  X dو  ، X با نگاشت زیر متغیرهای  diو  iباهاناوان یا
جواب زیر بهینه بازیابی میشوند:
1
 di  0
2
1
  di  1
2

xd , i 

()23

xd , i

x ,i  Threshold  i  1
x ,i  Threshold  i  0

در رابطه (،)23

xd ,i

و

x ,i

مؤلفههای iام باه ترتیاب بردارهاای  X dو

 X و پارامتر  Thresholdنیز ی آستانه قابل تنظیم را نشان میدهند
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با تنظیم پاارامتر  Thresholdحاول
مقدار  8/0میتوان املکارد نگاشات مارکور را بارای حصاول حاداکثر
مقدار گرردهی بهبود بخشید باید توجه کرد که در حاالتی کاه طاول

Serial no. 80

در معادله ( )23مقدار  /0میباشد در مقادیر محدود ( Lمث ً
ال
که در بخ شبیهسازی این مقاله استفاده شاده اسات) ممکان اسات
بهترین مقدار آستانه برای این متغیرها لزوماً  /0نباشد برای این منظور
بااا قاارار دادن پااارامتر  Thresholdروی متغیاار  x ,iدر معادلااه ()23
میتوان مقداری برای این پارامتر یافت که گرردهی را حداکثر میکند
به دلیل ادم دسترسی به ی رابطه تحلیلی بین متغیرهای بهینهسازی
 xd ,iو  x ,iو مقدار نرخ بیت متوسط کااربر نانویاه ،در قسامت بعادی
مقاله برای پیدا کردن مقدار  Thresholdاز روش محاسبات ااددی و از
طریق تغییر این پارامتر در یا رناج بسایار محادود و باا طاول قادم
گسسته حول مقدار  ،8/0استفاده شده است
در ادامه ،جواب مسائله انتخااب پیوناد در معاادالت ( )22-29باا ناام
اختصاری  25LSA_DOCRمعرفی شده است

 -5ارزیابی کارایی الگوریتمهای انتخاب پیوند
در این بخ کارایی الگوریتمهای انتخاب پیوند ارسال ارائهشده مورد
ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد برای محاسبه مقادیر متوسط از طول
زمانی معادل هزار شکاف زمانی ( )L=1000استفاده شده است برای
حل مسائل بهینهسازی به مقادیر لحظهای  SNRکانالها روی
شکافهای زمانی نیاز است که بر اساس تولید ضرایب محو شوندگی
کانالها با توزیع رایلی ایجاد شدهاند در طراحی شماهای  AMCنیز از
مقدار نرخ خطای بیت هدف برابر  Pe= 8/886و تعداد یکسان وضعیت
انتقال (ش مورد ارائهشده در جدول  )6برای تمامی پیوندها استفاده
شده است هر گونه تغییر دیگری که در شرایط آزمای های انجامشده
صورت گرفته باشد بهصورت مجزا مورد اشاره قرار گرفته است
 -1-5سیستم دوگامی با رله مجهز به بافر
در شکل  4مقدار گرردهی سیستم دوگامی شکل  1برای سه روش
مختلر انتخاب پیوند ارسال داده برحسب  SNRکانال  R-Dترسیم
شده است برای دستیابی به نمودارهای هموارتر مقادیر گرردهی با
متوسطگیری روی ده تحقق کانال محو شوندگی که در آن هر تحقق
خود شامل هزار شکاف زمانی است ،محاسبه شده است از این شکل
مشخص است مقدار گرردهی الگوریتم ارائهشده همواره از دو روش رله
ارفی و رله ارفی بافردار بی تر است بهطور خا برای نشان دادن
بهره گرردهی ،در شکل  5نسبت مقدار گرردهی الگوریتم LSA_DBR
به مقدار گرردهی روشهای رله ارفی و رله ارفی بافردار برحسب
نسبت متوسط SNRهای دو پیوند  R-Dو  S-Rیعنی  Ω2 / Ω1و برای
ی مقدار نابت  Ω1ترسیم شده است اگرچه اطالاات موجود در
شکلهای  4و  5یکسان هستند ،ولیکن نمودارهای شکل  5بهخوبی
نشان میدهند که در شرایطی که کیفیت  SNRپیوندهای  R-Dو S-R
تفاوت زیادی داشته باشند (متناظر مقادیر بزرگ و یا کوچ ) Ω2 / Ω1
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طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال

در این صورت الگوریتم  LSA_DBRبهره باالتری نسبت به روشهای
پیشین فراهم میکند الت این پدیده را میتوان بهصورت زیر توضیح
داد در شرایطی که  SNRکانال  R-Dاز  SNRکانال  S-Rخیلی بی تر
میشود (متناظر  Ω2 / Ω1بزرگ) پیوند  R-Dدر مقایسه با پیوند S-R
بهندرت برای ارسال انتخاب میشود این در حالی است که در الگوریتم
رله ارفی در نصر شکافهای زمانی پیوند  S-Rو در نصر دیگر پیوند
 R-Dانتخاب میشود در واقع وقتی که کیفیت کانال  R-Dدر مقایسه
با کانال  S-Rخیلی بهتر باشد در ی فرصت انتخاب پیوند  R-Dاز
شمای  AMCبا نرخ باال استفاده خواهد شد که بااث میشود در ی
شکاف زمانی تعداد بی تری بیت در مقایسه با پیوند  ،S-Rانتقال بیابد
واضح است که اگر در بی تر شکافهای زمانی ارسال داده روی پیوند
1.8

1.6

شکل  :6درصد استفاده از وضعيتهای مختلف  AMCروی هزار شکاف
زمانی نمونه ،به ترتيب برای پيوندهای  S-Rو  R-Dبا  Ω1  5dBو
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شکل  :4گذردهی سيستم رله دوگامی برای سه روش مختلف انتخاب
پيوند ارسال داده برحسب  SNRپيوند  R-Dبا . Ω1  11dB
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شکل  :5نسبت مقدار گذردهی الگوريتم  LSA_DBRبه مقدار گذردهی
رله عرفی و رله عرفی بافردار .محور افقی نسبت متوسط SNRهای دو
پيوند  R-Dو  S-Rرا برای  Ω1  11dBنشان میدهد.

Serial no. 80

. Ω2  11dB

 S-Rصورت گیرد ،میزان گرردهی قابل مالحظهای در مقایسه با
الگوریتم رله ارفی حاصل خواهد شد از طرف دیگر هنگامی که SNR
کانال  R-Dاز  SNRکانال  S-Rخیلی کمتر است (متناظر Ω2 / Ω1
خیلی کوچ ) انتخاب پیوند  S-Rدر مقایسه با پیوند  R-Dبهندرت
اتفاق میافتد و بهره گرردهی باالیی حاصل میآید
در شکل  6برای ی نمونه از تحقق کانال محو شوندگی ،درصد
استفاده از وضعیتهای مختلر  AMCدر الگوریتم  LSA_DBRدر طی
ی دوره زمانی متشکل از هزار شکاف زمانی برای هر دوی پیوندهای
 R-Dو  S-Rنشان داده شده است با وجود اینکه انتخاب وضعیتهایی
با درصد باالتر به متوسط  SNRکانالها بستگی دارد ،ولیکن هنوز
میتوان توزیع آماری بین حالتهای مختلر را در این شکل مشاهده
نمود بهطور خا برای کانال  S-Rبا متوسط  SNRپایینتر ، Ω1  0dB
حالت خاموشی با  26درصد و وضعیت  6/2 QPSKبا بیشترین درصد
( )%27انتخاب شدهاند و وضعیت ششم در جدول  6هرگز انتخاب
نشده است همچنین برای کانال  S-Rبا متوسط  SNRباالتر 68dB
 ، Ω2 حالت خاموشی با  3درصد و وضعیت  6/2 61-QAMبا
بیشترین درصد ( )%92انتخاب شدهاند
 -2-5سیستم رادیوشناختی برفراز با فرستنده ثانویه مجهز به بافر
در این زیربخ متوسط SNRهای سیستم رادیوشناختی بهصورت
 Ω3  62dB ، Ω2  68dB ، Ω1  68dBتنظیم شدهاند و مقادیر
متوسط گزارششده نیز روی ی نمونه تحقق کانالهای محو شوندگی با
طول هزار شکاف زمانی محاسبه شدهاند در شکل  7نمودارهای تغییرات
نرخ متوسط پیوندهای  R-D1 ،S-Rو  R-D2برحسب مقدار کیفیت
سرویس  R pthکه از طریق اجرای الگوریتم  LSA_DOCRبه دست
آمدهاند ،نشان داده شده است بهطور حسی این مسئله قابل درک است
که با افزای کیفیت سرویس سیستم اولیه (مقدار  ) R pthفرصتهای
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انتخاب پیوند رادیوشناختی  R-D2کم شده و رله مجبور است فرصتهای
ارسال بی تری را برای پیوند  R-D1فراهم کند از این رو با افزای ، R pth
مقدار نرخ ارسال متوسط (نرمالیزه شده) برای کانالهای  R-D1 ،S-Rو
مییابند الت نوسانات
و کاه
 R-D2بهترتیب افزای  ،افزای
مشاهدهشده در این نمودارها را میتوان به استفاده از تعداد محدود
شکاف زمانی (هزار شکاف زمانی) برای انجام متوسطگیری مرتبط
دانست با این وجود سیر کاهشی و افزایشی مشاهدهشده در نمودارهای
شکل  7روندهایی منطقی را نشان میدهند قابل کر است که به الت
استفاده از نگاشت ( )23روی جواب بهینه حاصل از الگوریتم تنتی ،
جواب ارائهشده در شکل  7ی تقریب از جواب بهینه مسئله ()22
میباشد در این حالت قیدهای مسئله ( )22نیز تقریب زده میشوند
بهانوان مثال از شکل  7روشن است که قید  C1در مسئله ( )22همواره
برآورده شده است ،چرا که منحنی مربو به نرخ ارسال پیوند R-D1
همواره باالی خطی با شیب واحد قرار میگیرد به االوه ،قید  C2نیز بر
اساس نزدیکی نرخهای ارسال پیوندهای  S-Rو  R-D1بهطور تقریبی
برآورده شده است

طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال

ارسال ،مشخص میکنند با دقت در این شکل همچنان میتوان دریافت
که در این آزمای خا مقدار پارامتر  Thresholdدر نگاشات ( )23باه
اددی کمتر از سطح  /0تنظیم شده است (هرچند با فاصله جزئی)
در شکل  68مقدار نرخ بیت متوساط پیوناد رادیوشاناختی برحساب
پارامتر  Thresholdبرای  R pth = /4و در بازه ( ) /9 - /4ترسیم شاده اسات
در اینجا پارامتر  Thresholdبا طول قدم  ./.1تغییر داده شاده اسات و هار
مقدار نرخ بیت گازارششاده بهتارین نتیجاه ممکان در پانج باار اجارای
الگوریتم تنتی بوده است (با این کار جواب الگوریتم از نقا بهینه محلای
دور میگردد) همانگونه که مالحظه میشود در این اجرا از برنامه ،بهترین
مقدار آستانه در رابطه ( )23کاه در بیشاینه سراساری منحنای مشاخص
میشود اددی در بازه ( ) /0 - /00است و لزوماً برابر  /0انتخاب نمیشود
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شکل  :8نمايش انتخاب گرههای منبع و رله بهعنوان فرستنده در فضای
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شکل  :7تغييرات نرخ متوسط پيوندهای  R-D1 ،S-Rو  R-D2برحسب

1.5

گسسته با طول قدم  ./.5تغيير داده شده است).

1

0.5

شکل  8ی نمای تصویری از نحوه انتخاب پیوند ارسال بر اسااس
جواب مسئله ( )21را در فضای سهبعدی مقادیر  SNRکاناالهاای ،S-R
 R-D1و  R-D2برای  R pth = /0نشان مایدهاد از ایان شاکل باه خاوبی

,i

Serial no. 80

x

مشااخص اساات کااه اگاار بخااواهیم انتخاااب پیونااد ارسااال را در فضااای
متغیرهای  Ω1, Ω2 , Ω3انجام دهیم مسئله از پیچیادگی بسایار بااالیی
برخوردار خواهد بود ،چرا که جداسازی نقا مشخصشده در این شاکل
ساده نیست از طرف دیگر شکل  3چگونگی املکرد نگاشات ( )23روی
جواب بهینه مسئله ( )22بعد از اامال سساتساازی را بارای دادههاای
شکل  0نشان میدهد نقا مشخصشده (هزار نقطه) بر اساس موقعیت
ابعاد بردارهای  X dو  X در رابطه ( )29سه ناحیه کامالً قابالتفکیا
را برای انتخاب یکی از پیوندهای  R-D1 ،S-Rو یا  R-D2بهاناوان پیوناد

0

) (GA Internal Parameter on 

مقدار کيفيت سرويس سيستم اوليه ( R pthپارامتر  R pthبهصورت

-0.5

2
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)xd,i (GA Internal Parameter on d

شکل  :9اين شکل يک نمونه از صفحه نگاشت رابطه ( )23برای تقريب
جواب مسئله بهينهسازی ( )22را نشان میدهد .نقاط مشخصشده با
ستاره ،دايره و مثلث به ترتيب سه ناحيه تعيينشده برای انتخاب
پيوندهای  R-D1 ،S-Rو  R-D2را نشان میدهند که بهخوبی از يکديگر
قابل تفکيک هستند.
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 روی نرخ بيت متوسط پيوندThreshold  نمايش اثر پارامتر:11 شکل
.راديوشناختی در يک بازه زمانی محدود متشکل از هزار شکاف زمانی

 نتیجه-6
در این مقالاه روشهاای انتخااب پیوناد ارساال داده در سیساتمهاای
مخابراتی دوگامی رله و رادیوشناختی برفراز که از رله مجهز باه باافر و
 ماورد تحلیال و ارزیاابی،نرخ ارسال تطبیقی گسسته استفاده میکنند
قرار گرفتند در ابتدا برای هر ی از سیستمهای مرکور مسئله انتخاب
پیوند ارسال به صورت ی مسئله بهینهسازی از نوع برنامهریزی صحیح
فرمولبنادی شاد و در اداماه باا کما روشهاای سساتساازی روی
متغیرهای تصمیم گیری نحوه به دست آوردن جواب تقریبای از طریاق
الگوریتم تنتی ارائه گردید نتایج ارزیابی کاارایی الگاوریتمهاای ارائاه
شده نشان میدهد که با بهرهبرداری بهینه از بافر گره رله میتوان بهره
گرردهی قابل مالحظهای نسبت به سایر الگوریتمهای سنتی رله کردن
به دست آورد
باید توجه داشت که مسائل بهینهسازی در این مقالاه باا فار در
دسترس بودن نرخ ارسال لحظهای (معادل باا داشاتن اطالااات حالات
کانالها) همه کانالهای سیستم در گره رله حل شدهاند بهاناوان کاار
) سناریویی مانند تحلیل تحت شرایط در دسترس بودن6( آتی میتوان
) سناریویی که در آن تأخیر ارسال2( ،اطالاات غیرکامل حالت کانالها
) تحلیل در شرایط حضور چنادین9( بسته نیز اهمیت داشته باشد و یا
کاربر اولیه و رادیوشناختی را مورد بررسی قرار داد

سپاسگزاری
-نویسندگان این مقاله از همفکری ااضای هیئت تحریریه مجله المی
پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز و داوران محترمی که زحمت
داوری مقاله را تقبل نمودهاند کمال سپاسگزاری را دارند

مراجع
[1] A. Sendonaris, E. Erkip, and B. Aazhang, “User
cooperation diversity - Part I: System description,” IEEE
Trans. on Communications, vol. 51, no. 11, pp. 19271938, 2003.

Serial no. 80

طراحی روشهای انتخاب پیوند ارسال

6931  تابستان،2  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/002

زیرنویسها
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

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Serial no. 80

