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 یک سیستم شامل چندین کاربر بیسیم متشکل از یک نقطه دسترسی دوطرفه هیبرید را در نظر میگیریم که برای دستهای از کاربرهای:چکیده
،سیار اطالعات ارسال میکند و بهطور همزمان اطالعات ارسالی از سوی دستهای دیگر از گرههای حسگر بیسیم را که دارای محدودیت انرژی هستند
، با در نظر گرفتن پروتکل کلیدزنی زمانی متشکل از دو مرحله. فرض میکنیم که نقطه دسترسی مجهز به یک آرایه آنتن عظیم باشد.دریافت میکند
 نقطه دسترسی سیگنال انرژی را برای حسگرها ارسال میکند و همزمان از سمبلهای نشانه ارسالی از سوی کاربران،فرض میکنیم که در مرحله اول
 حسگرهای بیسیم در مرحله دوم اطالعات وود را به کمک انرژی برداشتشده در مرحله اول برای ایستگاه.سیار برای تخمین کانال استفاده میکند
 عبارتهای حدی، با فرض دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال و نیز دسترسی به تخمین اطالعات وضعیت کانال.دسترسی ارسال میکنند
 نتایج به دست آمده برای تعداد آنتن بینهایت در ایستگاه مرکزی معتبر.برای نرخهای قابلحصول فراسو و فروسوی سیستم را به دست میآوریم
 یک قاعده مقیاس توان نیز به دست، بر اساس نتایج تحلیلی حاصل. نتایج تقریبی نیز برای هر تعداد آنتن دلخواه استخراج میشوند، در ضمن.هستند
.میآوریم و تأثیر تعداد آنتنها بر روی حذف تداول بین کاربری و وودتداولی را مطالعه میکنیم
. نرخ قابلحصول، ارسال همزمان بیسیم اطالعات و توان، آرایه آنتن عظیم، مخابرات دوطرفه:واژههای کلیدی
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Abstract: We consider a multiuser wireless system with a full-duplex hybrid access point (HAP) that transmits to a set of users in the
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 -1معرفی
مخابرات دوطرفه 1امکان ارسال و دریافت سیگنالها را بر روی باند
فرکانسی یکسان مهیا میکند و به همین دلیل از آن بهعنوان یک
تکنولوژی نویدبخش جهت تحقق بهره طیفی مورد نیاز برای نسلهای
آتی مخابرات بیسیم میتوان استفاده کرد [ .]1از نقطهنظر پیادهسازی
مهمترین چالش ساوت رادیوهای دوطرفه ،اثر وودتداولی 2است که
ناشی از تزویج سیگنالهای توان باالی مدار فرستنده و گیرنده سیستم
می باشد .این اثر وودتداولی برای کاربردهای عملی باید تا سطح قابل
قبولی پایین بیاید .در مطالعات صورتگرفته روشهای متنوعی از قبیل
روشهای حذف آنالوگ و دیجیتال برای مقابله با این فرم تداول مطرح
گردیده که ایده استفاده از مخابرات دوطرفه را بیشتر به واقعیت نزدیک
میکند [ .]2-8اویرًا استفاده از سیستمهای چندآنتنی که امکان طراحی
روشهای پیشکدکننده فضایی 3را ممکن میسازند ،بهعنوان یک راهکار
عملیاتی حذف وودتداولی مطرح شده و در بسیاری از مطالعات استفاده
شده است [.]9
از سوی دیگر محبوبیت روزافزون کاربردهای چندرسانهای ،تقاضا
جهت تأمین انرژی در سیستمهای بیسیم را بهشدت افزایش داده است
[ .]1شبکههای بیسیم امروزی یا به منابع انرژی متصل هستند یا با تکیه
بر باتریهای داولی وود کار میکنند .بنابراین با در نظر گرفتن ظرفیت
محدود این باتریها ،عمر عملیاتی کم شبکههای بیسیم یک چالش
اساسی برای طراحی این شبکهها میباشد .بهعنوان یک راهکار بالقوه،
گرههای بیسیم شبکه میتوانند با برداشت انرژی 4از محیط یا به روش
ارسال بیسیم توان تغذیه شوند .روش دوم در شبکههای حسگر 5دارای
کارآیی بیشتری است چراکه عملیات ارسال بیسیم توان توسط
سیگنالهای رادیو فرکانسی بروالف روش برداشت انرژی از محیط
آسانتر میباشد و قابل کنترل نیز وواهد بود.
یک کاربرد بالقوه برای تکنولوژی رادیوهای دوطرفه ،استفاده از آنها
در نقاط دسترسی برای دریافت اطالعات در لینکهای فراسو 6و تحویل
همزمان انرژی در لینکهای فروسو 7است .چنین نقاط دسترسی به نقاط
دسترسی هیبرید )HAP( 8موسوم میباشند .در چندین مطالعه
صورتگرفته در سالهای اویر ،استفاده از نقاط دسترسی هیبرید برای
ارسال اطالعات و انرژی در سیتمهای یکطرفه [ ]1 ،6و دوطرفه [-11
 ]4مورد ارزیابی قرار گرفته است .در [ ]6مسئله بیشینهسازی گذردهی
اطالعات برای شبکه متشکل از یک  HAPو چندین کاربر مجهز به یک
آنتن ارزیابی شده است .در [ ]1بیشینه نمودن انرژی برداشتشده با در
نظر داشتن حداقل نرخ مورد نیاز کاربران برای یک شبکه انتقال بیسیم
توان بررسی شده است .در [ ]4مسئله تخصیص توان در یک شبکه انتقال
بیسیم توان مطالعهشده که در آن از یک  HAPدوطرفه برای پخش
انرژی در کانال فروسو و دریافت اطالعات در کانال فراسو استفاده
میشود .مسئله تخصیص بهینه توان برای سیستم انتقال بیسیم توان
شامل یک آنتن در [ ]3بررسی شده است .در [ ]18طرح ارسال همزمان
اطالعات و توان در یک شبکه بیسیم متشکل از چند کاربر و یک HAP
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دوطرفه در نظر گرفته شده که  HAPاز مدوالسیون  OFDMاستفاده
میکند .در این طرح مسئله تخصیص زیرحاملها و توان بین کاربران
مطالعه شده است .در [ ]11یک سیستم شامل چندین کاربر مورد مطالعه
قرار گرفته که شامل یک  HAPمجهز به چند آنتن و دارای قابلیت
ارسال و دریافت همزمان میباشد .در مرحله اول ارسال دستهای از
کاربران انرژی الزم برای ارسالهای وود را ابتدا از  HAPدریافت
میکنند .سپس در مرحله دوم اطالعات وود را درکانال فراسو برای HAP
میفرستند و همزمان  HAPبرای دستهای دیگر از کاربران ارسال
اطالعات انجام میدهد.
در این مقاله یک سیستم با قابلیت ارسال دوطرفه را در نظر
میگیریم که در آن یک  HAPبا امکان ارسال بیسیم توان وجود دارد.
این  HAPدر مرحله نخست ارسال ،برای دستهای از گرههای حسگر
موجود در اطراف وود اقدام به ارسال توان میکند و در همان مرحله
سیگنالهای نشانه 9دستهای از کاربران سیار مجاور وود را نیز دریافت
میکند .با استفاده از ضرایب تخمین کانال به دست آمدهHAP ،
بردارهای شکلدهی پرتو 10وود را ساوته ،در مرحله دوم ارسال برای
کاربران سیار اطالعات ارسال میکند و درعینحال اقدام به دریافت
اطالعات ارسالی از گرههای حسگر میکند .ما در این مقاله ،بهعنوان یک
فرض عملیاتی از آرایه آنتن عظیم در  HAPاستفاده میکنیم [.]12
منظور از آرایه آنتن عظیم ،آرایهای متشکل از صد یا صدها آنتن با ابعاد
کوچک است که به طور همزمان به دهها کاربر سرویس میدهد .امروزه
استفاده از آرایههای آنتن عظیم در شبکههای مخابرات سلولی بهشدت
مورد توجه محققان قرار گرفته است .دالیل اصلی اقبال عمومی به این
سیستمها ،افزایش ظرفیت ناشی از نصب تعداد زیاد آنتن در یک پایانه،
کاهش قابل توجه توانهای ارسالی فراسو و فروسو و همچنین کاهش
قابل توجه سربار مورد نیاز جهت تخمین کانال )که متناسب با تعداد
کاربران میباشد( است .در ضمن اگر تعداد آنتنهای استفادهشده در
مقایسه با تعداد کاربران تحت سرویس ویلی بیشتر باشد ،میتوان با
بهرهگیری از روشهای شکلدهی وطی پرتو نظیر روشهای بیشینه
نسبت ترکیب )MRC( 11و بیشینه نسبت ارسال )MRT( 12تداولهای
بین کاربری و وطاهای ناشی از تخمین کانال را بهسادگی حذف نمود
[ .]18 ،19در سیستم تحت بررسی از روشهای  MRCو  MRTبه ترتیب
جهت پردازش اطالعات دریافتی و ارسالی در  HAPبهره میگیریم .الزم
به ذکر است که این دو روش پردازشی در مراجع مهم مرتبط با آرایه
آنتنهای عظیم بهعنوان روشهای شبهبهینه به وفور استفاده شدهاند.
نتایج و تحلیلهای مهمی را که در این مقاله انجام شده است ،در
چهار دسته زیر والصه مینماییم:



یک روش تخمین همزمان برای کانال بین  HAPوکاربران سیار
و همچنین کانال وودتداولی در  HAPارائه میکنیم.
عبارتهای سادهای برای نرخهای قابلحصول فروسوی کاربران
و فراسوی گرههای حسگر به دست میآوریم که برای تعداد
آنتنهای بسیار زیاد معتبر وواهند بود .بهکمک این نتایج
قواعد مقیاس توان برای کانال فروسو را نیز استخراج میکنیم.
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 برای دو حالت دسترسی کامل  HAPبه اطالعات وضعیت
کانال 13و همچنین دسترسی  HAPبه تخمین اطالعات
وضعیت کانال ،عبارات تقریبی برای نرخهای فراسو و فروسو
استخراج میکنیم که برای هر تعداد آنتن دلخواه در HAP
صادق هستند.
 کرانهای پایین نرخ کانالهای فراسو و فروسو را نیز برای هر
دو حالت دسترسی کامل  HAPبه اطالعات وضعیت کانال و
همچنین دسترسی  HAPبه تخمین اطالعات وضعیت کانال به
دست میآوریم.
نمادها :از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک با فونت توپر )(bold
بهترتیب برای نشاندادن ماتریس و بردار استفاده میکنیم .باالنویسهای
  .  ،  . و   . به ترتیب برای نشان دادن هرمیتین ،برگردان 14و
مزدوج یک ماتریس یا بردار استفاده میشوند .از  tr .برای نشان دادن
رد 15ماتریس استفاده میشود و عملگرهای  E  .  ، .برای نشان دادن
اندازه بردار و امید آماری متغیر تصادفی به کار میروند.
 A  diag a1,..., a n نیز یک ماتریس قطری را نشان میدهد .از نماد
 X ~ CN   , برای نشان دادن توزیع مختلط گوسی متقارن با
T

†

*

2

متوسط



و واریانس  برای متغیر تصادفی
2

X

استفاده میکنیم.

 -2مدل سیستم
در این مقاله یک نقطه دسترسی هیبرید ( )HAPبا قابلیت ارسال
و دریافت همزمان را در نظر میگیریم که بهصورت همزمان  Kdlکاربر
سیار (سلوالر) فراسو و  Kulگره حسگر بیسیم فروسو را بر روی باند
فرکانسی یکسان سرویس میدهد .شکل  1مدل سیستم تحت بررسی و
مدل ارسال سیگنال را نشان میدهد .فرض میشود که  HAPمجهز به
آرایه آنتن عظیم باشد .تعداد کل آنتنهای موجود در  HAPبرابر با
 N  Nul  Ndlآنتن میباشد که از این میان  Nulآنتن مختص حسگرها
میباشد و  Ndlآنتن برای سرویسدهی به کاربران استفاده میشود.
گرههای حسگر و کاربران سلوالر دارای یک آنتن هستند و در ضمن هر
گره حسگر مجهز به یک آنتن یکسوساز 16است که قابلیت برداشت انرژی
را برای آن فراهم میسازد .گرههای حسگر بیسیم انرژی برداشتشده را
صرف ارسال اطالعات گردآوریکرده وود برای  HAPمیکنند.
 -1-2مدل ارسال سیگنال
کلیه ارسالهای سیستم را بهصورت فریمبندیشده و بر روی کانالهای
فیدینگ رایلی در نظر میگیریم .طول یک فریم را  Tثانیه در نظر
میگیریم که از پهنای باند همدوسی کانال کوچکتر فرض میشود .برای
مرحله اول ارسال ،یک دوره  ) 0    1 ( Tرا در نظر میگیریم که
در طی آن کاربران سیار سیگنالهای نشانه را جهت تخمین کانال برای
 HAPارسال میکنند .چون  HAPدارای قابلیت دوطرفه میباشد،
میتواند بهطور همزمان سیگنالهای انرژی را برای گرههای حسگر
بیسیم ارسال میکند .به این ترتیب  HAPمیتواند کانال مابین وود و
کلیه کاربران سیار را بهکمک سیگنالهای نشانه دریافتی تخمین زده و
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از تخمین کانال موجود برای تولید بردارهای شکلدهی پرتو ارسالی در
مرحله بعدی ارسال استفاده کند HAP .در مرحله دوم ارسال که دارای
طول  1    Tمیباشد ،اطالعات مربوط به کاربران سلوالر را برای آنها
ارسال میکند و درعینحال اطالعات ارسالی از سمت گرههای حسگر
بیسیم را گردآوری میکند.
 -2-2تخمین کانال فراسوی کاربران سلوالر
در مرحله اول از فریم  iام کلیه کاربران سیار سیگنالهای نشانه
 pk i , k  1,..., Kdlرا بهسمت  HAPارسال میکنند .فرض میشود

که   1
x E , k i 

2



E pk i 

باشد .در طی همین مرحله  HAPسیگنال انرژی

را برای گره حسگر  kام ارسال میکند .سیگنال انرژی ارسالی

را میتوان بهصورت زیر نوشت
Pa w E , k sE i 

()1
که

x E , k i  

sE i 

بیانگر سمبل انرژی

استw E , k .

بردار شکلدهی سیگنال

انرژی ارسالی برای حسگر  kام میباشد و ابعاد آن نیز  Nul 1میباشد
و در ضمن

1

E ,k

 . wهمچنین فرض میشود که   1

2



E sE i 

و

بنابراین  Paمتوسط توان ارسالی توسط ایستگاه دسترسی میباشد .دنباله
سیگنال نشانه ارسال شده از کاربران سیار را با
 p i    p1 i  ,..., pK i نشان میدهیم و در ضمن فرض میکنیم
 . W  w ,..., w به این ترتیب سیگنال دریافتی در ایستگاه
T

dl

E

E ,1

E , Kul

دسترسی را میتوان بهصورت زیر نوشت
Pa H SI WE s E i   n a i  ,

()2
که


Pd G ad p i  

y a i  

 Pdمعرف توان ارسال هر یک از کاربران سیار است.
 G  g ,..., gماتریس کانال بین کلیه کاربران سیار و HAP

ad , K dl

ad ,1

ad

است که ابعاد آن  N dl  Kdlمیباشد و بهصورت
تعریف میشود .در این معادله ماتریس محوشوندگی مقیاس کوچک
 Hadبا ابعاد  N dl  Kdlشامل درایههای مستقل با توزیع مختلط
گوسی با متوسط صفر و واریانس یک میباشد Dad .نیز یک ماتریس
G ad  H ad D

1/ 2
ad

قطری است که معرف تلفات مسیر مقیاس بزرگ 17است و درایه  kام آن
را با   ad , kنشان میدهیم .کانال وودتداولی نیز با  HSIنشان داده شده
که ابعاد آن  N dl  Nulمیباشد .درایههای ماتریس کانال وودتداولی
نیز از یک توزیع مختلط گوسی با متوسط صفر و واریانس   SI2اوتیار
میشوند که   SI2بیانگر قدرت تداولی وودی به جا مانده بعد از طبقات
حذف آنالوگ و دیجیتال مختص حذف وود تداولی است .این نحوه
مدل سازی برای کانال وودتداولی یک روش رایج در مقاالت و
سیستمهای دوطرفه است [ s E i  .]8 ،9بیانگر بردار سمبلهای انرژی
برای حسگرهای بیسیم است که شامل سمبلهای انرژی ارسالی برای
گرههای حسگر میباشد و  n i  ~ CN  0, I نیز معرف بردار نویز
N dl

2
n

a

سفید گوسی جمعشونده در  HAPاست.
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g du,1

gTdu,1

H LI

H LI
1

1

1

1

g ad,1
gTad,1

Ndl

gTau,1

Nul

D1

gTau,k ul

gTad,k dl

dl

U1

DK

ul

HAP

Nul

Ndl

D1

g au,1

U1

g ad,k dl

UK

dl

g au,k ul

DK

ul

UK

HAP

 1   T

T

HAP  Dl

HAP  U k

Uk  HAP

D l  HAP

شکل  :1مدل سیستم و مدل ارسال سیگنال.

اکنون به منظور تخمین کانال بین کاربران سیار و  ،HAPفرض کنید
هرکاربر تعداد  سمبل نشانه را برای  HAPارسال کند .با فرض   Kdl
 ،دنباله سیگنال نشانه ارسالی توسط  K dlکاربر سیار را با ماتریس Φd
نشان میدهیم که ابعاد آن برابر با  K dl  میباشد و در ضمن
 ، Φd Φ†d  I Kیعنی کاربران سیار از رشتههای نشانه متعامد استفاده
میکنند .اگر دنباله انرژی  سمبلی ارسالشده از  HAPبرای حسگرهای
بیسیم را با  S Eنشان دهیم ،سیگنال دریافتی در  HAPبهصورت زیر
وواهد بود.
dl

Ya  Pp G ad Φd   Pa HSI WE S E  Nad ,

()9
در معادله فوق

 HX p  Nad .
Pp   Pd

استH  Gad , HSI  ،

X p   Pp Φd ,  Pa ΦE 

ماتریس

کلی

 N ul 

، N dl   K dl

سیگنال

ابعاد

با

  K dl  N ul   و  Nadنیز ماتریس نویز در  HAPبا ابعاد N dl 

میباشد .در ضمن  ΦE  WE SEماتریس سیگنال انرژی ارسالی
میباشد .با فرض اینکه  HAPاز روش تخمین حداقل مربعات وطا
HAP

( )MMSEبرای تخمین کانال ترکیبی  Hاستفاده کند ،تخمین وطی
 MSEاین کانال بهصورت
()8

ˆ  Y  X† C X  I  1 X† C
H
a p
p

p
H
H

()1

Serial no. 83

0 
2
sSI
I Ndl 

 Dad
C H a 
 0

1



1
MMSE  tr   CH1  2 X p X†p 

n



وواهد بود MMSE .به دست آمده در ( )6زمانی حداقل میشود که
[]18
I.

  Pd  Pa 
K dl  N ul

I

r X p X†p 
K dl  N ul

X p X†p 

()1
بنابراین دنبالههای نشانه کاربران سیار و انرژی  HAPباید در شرایط
زیر صدق کنند
Φ E Φ†E  I Nul , Φ E Φ†d  0, Φd Φ†E  0.

کانالهای تخمین زده شده را میتوان بر اساس ویژگیهای
بهصورت زیر نوشت:

1



MMSE

ˆ E
G ad  G
ad
ad

()3

H SI  H SI  E SI

()18

که ماتریسهای  Eadو  ESIبه ترتیب ماتریسهای وطای گوسی تخمین
با توزیعهای یکسان و مستقل هستند .دقت کنید که بر اساس
ˆ
 H SI ، Ead ، Gو ESI
ویژگیهای تخمین  MMSEماتریسهای
ad
مستقل هستند .سطرهای هر یک از این ماتریسها دو به دو مستقل
میباشند و به ترتیب دارای توزیعهای گوسی بهصورت ، CN  0, Ωad 
، CN  0, Dad  Ωad 

†
به دست میآید که  CH  E H Hو بهصورت






() 6

()4

نمایانگر توان هر یک از سمبلهای نشانه

ماتریس کلی کانال با ابعاد

محاسبه میشود[ .]18عالوه بر این وطای تخمین  MMSEبهصورت

CN  0, ΩSI 

2
و  CN  0, SI I  ΩSI هستند که

ماتریسهای  Ωadو  ΩSIماتریسهای قطری هستند .درایه  kام هر یک
از این ماتریسها به ترتیب عبارت است از
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()11

 Pd  ad2 , k
,
1   Pd  ad , k

2
 ad
,k 

()12

 Pa
.
1   Pa SI2

 SI2 , k 

4
SI

 -3-2ارسال فروسوی انرژی برای حسگرهای بیسیم
در اولین مرحله ارسال سیگنال دریافتی در گره حسگر  kام عبارت است
از

نرخ قابلحصول ارسال همزمان . . .

استفاده میکند .بهطور همزمان ایستگاه دسترسی اطالعات ارسالی از
سوی مجموعه حسگرهای بیسیم را نیز دریافت میکند.
ارسال فراسوی گرههای حسگر :سیگنال دریافتشده در ایستگاه
دسترسی توسط ماتریس گیرنده  Wr  w r ,1 ,..., w r , Kul به  Kulرشته
مجزا تبدیل میشود که  w r , kبردار  Nul 1بعدی گیرنده مربوط به
گره حسگر  kام میباشد .بنابراین سیگنال دریافتی در  HAPعبارت است
از
()11

yu , k i   Pa gTau , k  l ul1 w E ,l sE i 
K

 Pd gTdu , k p i   nu , k i 

()19

که  g au , kو  g du ,kبه ترتیب بردارهای  Nul 1بعدی و  Kdl 1بعدی
بین  HAPو مجموعه کاربران سیار تا گره حسگر  kام میباشند .به عبارت
دقیقتر ،دو بردار کانال مذکور بهصورت  g au , k   au , k h au ,kو
g du , k  D1/du2, k h du , k

بیان میشوند که   au , kمعرف تلفات مسیر مقیاس

بزرگ بین  HAPو گره حسگر  kام میباشد Ddu , k .ماتریس قطری تلفات
مسیر مقیاس بزرگ میباشد که درایه  mام این ماتریس یعنی  du , k , m

معرف تلفات مسیر بین کاربر  mام و گره حسگر  kام میباشد.
2
 nu , k i  ~ CN  0, n معرف نویز گوسی جمعشونده در  HAPاست.

yu , k i 

در حالت کلی از تمام سیگنال دریافتی

باید برای برداشت

انرژی در حسگرها استفاده نمود .ولی ازآنجاییکه بخش نویز موجود در
این سیگنال دارای انرژی بسیار کمی است ،در فرآیند برداشت انرژی از
نویز صرفنظر میشود [ .]11 ،16همچنین به دلیل پایین بودن انرژی
ارسالی کاربران سیار در مقایسه با توان ارسالی  ،HAPمیتوانیم از انرژی
برداشتشده از کاربران سیار نیز صرفنظر کنیم .با صرفنظر کردن از
نویز و نیز سیگنال دریافتی از کاربران سیار ،یک عبارت فرم بسته برای
انرژی برداشتشده به دست وواهد آمد که به سادگی محاسبات مراحل
بعدی منجر وواهد شد .به این ترتیب در صورت ارسال سمبلهای انرژی
مستقل برای گرههای حسگر ،توان ارسالی گره حسگر  kام برای مرحله
دوم ارسال برابر است با
2

()18

Pu , k   Pa  l ul1 gTau , k w E ,l
K

2

WE ,

که



1   

T
au , k

 P g

  و  0    1معرف بازدهی تبدیل انرژی برای مدار

برداشت انرژی در گره حسگر است.
 -4-2ارسال فراسو و فروسوی اطالعات
در مرحله دوم ارسال HAP ،از تخمین کانالهای به دست آمده در مرحله
قبلی برای ساوت بردارهای شکلدهی پرتو ارسالی جهت کاربران سیار

Serial no. 83

Pa Wr† H SI Wt x d [i ]  Wr†n a i  ,

ra i   Wr†G au x u [i ] 

که  G au  g au ,1,..., g au , Kul ماتریس کانال بین کلیه گرههای حسگر
میباشد .بردار
بیسیم و  HAPبا
ابعاد Nul  Kul
T

 xu [i]   xu ,1[i],..., xu , K [i]معرف سیگنال اطالعات مربوط به
توان آن بهصورت
گرههای حسگر بیسیم میباشد که
بردار
همچنین
است.
E x x   diag P ,..., P

ul

†
u

u ,1

u , Kul

u

T

 xd [i]   xd ,1[i],..., xu , K [i]سیگنال اطالعات کاربران سیار میباشد
†
که  . E xu xu   I Kdlبردار  Wt  wt ,1 ,..., wt , Kdl ماتریس شکلدهی
dl

پرتو ارسالی از  HAPبرای کاربران سیار است که هر ستون آن یعنی بردار
 ، w t , kمعرف بردار شکلدهی برای کاربر  kام میباشد.
به کمک رابطه ( ،)11رشته دریافتی برای کاربر  kام بهصورت زیر
بیان میشود:
] ra , k i   w †r , k g au , k xu , k [i ]   l ulk wr†, k g au , l xu , l [i
K

 Pa  l dl1 w †r , k HTSI w t ,l xd ,l i   w †r , k n a i .

()16

K

نسبت سیگنال به مجموع تداول و نویز برای حسگر  kام بهکمک
رابطه ( )16بهصورت محاسبه میشود:
 a , k  Wt , w r , k , WE ,  

()11

2

Pu , k w †r , k g au , k
2

2

Pu ,l w †r , k g au ,l  PLI  w r , k  n2

که

2

Kul
l k



. PLI  Pa  l 1 w†r , k HTSI wt ,l
K dl

ارسال فروسو برای کاربران سیار :در ارسال فروسوی اطالعات برای
کاربران سیار بردار سیگنال دریافتی برای کلیه کاربران را میتوان
بهصورت زیر نوشت.
()14
r [i]  P G T W x [i]  G T x [i]  n i ,
d

ad u

t d

ad

a

d

که  G ud  gud ,1 ,..., gud , Kul ماتریس کانال بین کلیه گرههای حسگر
بیسیم و کلیه کاربران سیار میباشد gud ,k ,m  Gud km .ضریب کانال
بین

کاربر  kام

 ud , k , m hud , k , m



میباشد و بهصورت
و حسگر  mام
 gبیان میشود که  ud , k , mو  hud , k , mبهترتیب

ud , k , m

برای مدلسازی تلف مسیر مقیاس بزرگ و محوشوندگی مقیاس کوچک
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استفاده میشوند .بردار

n d i 

نرخ قابلحصول ارسال همزمان . . .

نیز معرف بردار نویز در مجموعه کاربران

† 1
p q  0.
n

است.
به کمک رابطه ( ،)14رشته سیگنال دریافتی در کاربر  kام را
میتوان بهصورت رابطه ( )13نوشت:

لم  :1برای دو متغیر تصادفی مستقل و مثبت  Xو  Yداریم

] rd , k [i]  Pa gTad , k w t , k xd , k [i]  Pa gTad , k  l dlk w t ,l xd ,l [i

 z

e n

X 


E log 2 1 

M Y  z  1  M X  z   dz
2 
0
Y   n 
z




2

K

()13
که

 gTud xu [i]  nd , k i  ,

nd , k  i 

n d i 

درایه  kام بردار

نسبت سیگنال به مجموع تداول و نویز برای کاربر  kام بهکمک
رابطه ( )13بهصورت زیر محاسبه میشود.
()28

2

.

  n2

2

Pa gTad , k wt , k

  l dl1 Pu ,l gud , k ,l
K

2



که

میباشد.

K dl

P gTad , k wt ,l
l  k u ,l



 d , k  Wt , WE ,  

† 1
p p   p2 ,
n

 zY

 M Y  z   E eمعرف تابع مشخصه متغیر تصادفی  Yمیباشد.

 -1-3نرخ فراسوی گرههای حسگر بیسیم
دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال :با استفاده از روابط ()18
و ( ) 11و همچنین با در نظر گرفتن فرض متداول نویز جمعشونده
ناهمبسته ،نرخ فراسوی قابلحصول برای حسگر  kام از رابطه ( )21در
 gˆ  g gو
پایین همین صفحه به دست میآید که
g
au , k

 -3محاسبه نرخ قابلحصول

*

T

T

 . gl  g au , k H SI g ad ,lاکنون بر اساس قانون اعداد بزرگ وقتی

در این بخش ،بر ا ساس مدل سی ستم بخش قبل نرخهای قابلح صول
برای لینکهای فراسووو و فروسووو را به دسووت میآوریم .دو حالت برای
دسترسی  HAPبه اطالعات وضعیت کانال در نظر میگیریم .در حالت
اول فرض میکنیم که  HAPاطالعات و ضعیت کانال را به صورت کامل
در اوتیار دارد و میتواند ماتریسهای دریافت و ارسال را تشکیل دهید.
در و ضعیت دوم فرض میکنیم که  HAPتخمینی از اطالعات و ضعیت
کانال را در اوتیار دارد که از فرآیند تخمین کانال مرحله قبل به د ست
آورده ا ست .همچنین فرض میکنیم که ای ستگاه د ستر سی از تکنیک
 MRC/MRTبرای دریافت و ارسال همزمان اطالعات استفاده میکند،
بنابراین بردارهای شکلدهی ار سال به صورت و بردار گیرنده در HAP
بهصورت طراحی میشوند .در ساوتارهای آرایه آنتن عظیم استفاده از
این تکن یک بهعنوان یک روش تقری بًا بهی نه رایج می باشووود [ .]14در
ضمن در مرحله اول از روش  MRTبرای شکلدهی سیگنالهای انرژی
ارسالی به گرههای حسگر استفاده میکنیم و  .در [ ]14 ،1نیز از روش
 MRTبرای ارسووال انرژی اسووتفاده شووده اسووت .قبل از اسووتخراج نرخ
قابلحصول برای ارسالهای فراسو و فروسو ،قانون اعداد بزرگ [ ]13و
لم  1از مقاله [ ]28که در محاسووبات اسووتفاده وواهند شوود ،را معرفی
میکنیم.

g au , k g ad ,l

2
1
 2 gTau , k g*au , j  0.و   au ,l
N ul



4

 g au , k 



.


2 
2
  Pa  Kdl g 2   n  
 N ul2 l 1 l
N ul2  


2

()21

Serial no. 83

2

1
g au , k
N ul

بنابراین نرخ به دست آمده در ( )21را بهصورت تقریبی زیر میتوان
نوشت:
Rul , k  1    E log 2 1 

()22

 
2 
n 


2
2

 Pa Nul au , k g au ,k

 Pa Nul  l  k  au ,l gˆ l  Pa  l 1 gl
K dl

Kul

2

قضیه :1با دسترسی کامل ایستگاه دسترسی به اطالعات وضعیت کانال
و با استفاده از روش پردازش  MRC/MRTنرخ فراسوی قابلحصول برای
حسگر  kام عبارت است از
K dl

()29

که


e  n z 
1


z  1  Pa SI2 z 
2

 K
 1 
  ul 
dz
 l 1,l  k  1  l z 


T

بردار  nبعدی باشند که هر یک از درایههای آنها دارای توزیع گوسی با
متوسط صفر و واریانسهای   p2و   q2باشند در این صورت بر اساس
قانون اعداد بزرگ برای  n  داریم []13

N ul

بزرگ باشد برای  j  kداریم

قانون اعداد بزرگ :اگر  p   p1 ,..., pn و  q   q1 ,..., qn دو
T

au , l

†
au , k

l

2
au , l

l   Pa Nul 

و

2
au ,k



Rul , k  1    

0

  1  Nul
 1  

  1  k z 


  Pa Nul 

k

.

2



gTau , k g*au , j
 Pa  Kul


g au , k

2


N ul2  j 1, j  k g
au , j



 1    E log 2 1 
2

T
*


ˆ  Pa Kul  Kul g au ,l g au , j gˆ 2  g 2 g

 l  k   jj 1l
l
au , l
l
2

N ul2
g au , j





Rul , k
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اثبات :دقت کنید که بهشرط معلوم بودن  ، g au , kمتغیرهای تصادفی
 glو  gˆlدو متغیر تصادفی گوسی با متوسط صفر و واریانسهای   SI2و
  au ,lمیباشند که مستقل از  g au , kهستند .بنابراین  glو  gˆlدارای
توزیع گوسی مستقل از  g au , kمیباشند .بنابراین عبارتهای موجود در
صورت و مخرج آرگومان تابع لگاریتم در ( )22مستقل هستند و میتوان
از لم  1برای محاسبه نرخ قابلحصول استفاده نمود و نرخ ( )29را به
دست آورد.
دقت کنید که پیدا کردن پاسخ فرم بسته برای انتگرال ()29
غیرممکن است ،هرچند که این انتگرال را میتوان بهصورت عددی و
بهکمک نرمافزار  Matlabمحاسبه نمود .البته میتوان برای نرخ دادهشده
در ( )22یک کران پایین به دست آورد.
قضیه  :2با فرض دسترسی کامل  HAPبه اطالعات وضعیت کانال
و با استفاده از روش پردازش  MRC/MRTنرخ فراسوی قابلحصول
حسگر  kام برای  Nul  2عبارت است از
Rul , k  Rul , k  1    log 2 1 


.
  n2  


())28
همچنین اگر

 Pa N ul  au2 , k N ul  N ul  1
 Pa N ul  l  k  au2 , l  K dl Pa SI2
K ul

Pa  Ea N ul2

باشد و  Nulبه بینهایت میل کند داریم:

E 
Rul , k  1    log 2 1   au2 , k a2  .
n 


()21
اثبات :با توجه به محدب بودن تابع  ، log 1  1 x میتوان از
نامساوی  Jensen’sبرای پیدا کردن کران پایین نرخ ( )29استفاده نمود.
بنابراین کران پایین برای ( )22عبارت است از
Rul , k  1    log 2 1 
1
()26
K
K
2
2
2  

ul
 P N
ˆ  Pa  l dl1 gl   n 

a ul  l  k  au , l g l
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2
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a ul au , k
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 Wبا ابعاد  m  mو با  nدرجه آزادی ،جمله دوم متوسط آماری در
( )21برای  Nul  2برابر است با []21

1


.
2

P
N

)a ul au , k ( Nul  1



()24

با جایگذاری ( )24در ( )21و در نهایت با قراردادن عبارت حاصل در
( )26به نتیجه مطلوب ( )28وواهیم رسید.
دقت کنید که قضیه  2نشان میدهد که برای  Nulبسیار بزرگ در
 HAPو نیز در شرایطی که اطالعات وضعیت کانال بهصورت کامل در
دسترس باشد نرخ فراسوی سیستم به ازای توان ارسالی Pa  Ea N ul2
معادل با نرخ فراسوی یک سیستم تکورودی تکوروجی با توان  Eaو
شرایط کانال فاقد هرگونه محوشوندگی است .درواقع در مقایسه با
سیستم تکورودی تکوروجی ،استفاده از آرایه آنتن عظیم باعث شده
که نسبت مصرف توان با ضریب  1 N ul2کاهش یابد .در ضمن اثرات
مربوط به وودتداولی و تداول بین کانالی گرههای حسگر بیسیم نیز از
بین برود.
دسترسی به تخمین اطالعات وضعیت کانال :در این حالت
 HAPتخمینی از وضعیت کانالهای بین کاربران سیار تا وودش و نیز
کانال وودتداولی را که در مرحله اول به دست آورده برای ارسالهای
مرحله دوم استفاده میکند .باید به این نکته اشاره نمود که در عمل
موقعیت گرههای حسگر بیسیم تقریبًا ثابت است و با نرخ بسیار کندی
تغییر میکند .ازاینرو تخمین کانال بین گرههای حسگر و  HAPبا دقت
قابلقبولی در دسترس میباشد .در ضمن اطالعات وضعیت این کانالها
را میتوان در حین ارسالهای فراسوی گرههای حسگر بهروزرسانی نمود.
بنابراین با کمک روابط ( )3و ( )18سیگنال دریافتی مربوط به گره
حسگر ام در ایستگاه دسترسی عبارت است از

اکنون با توجه به استقالل صورت و مخرج کسر آرگومان داول متوسط
آماری وواهیم داشت



K ul
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2
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  Pa Nul  au , k g au , k

2

دقت کنید  gˆ lو  glدو متغیر تصادفی گوسی با متوسط صفر و
واریانسهای   SI2و   au ,lمیباشند .بنابراین متوسط موجود در عبارت
اول بهسادگی محاسبه میشود .اکنون با استفاده از رابطه





 E tr  W1   m  n  mبرای ماتریس  Wishartمختلط مرکزی

Serial no. 83


1

E

  Pa Nul  au , k g au , k

] ra , k i   w †r , k g au , k xu , k [i ]   l ull w †r , k g au ,l xu ,l [i
K

()23





K
ˆ T  ET w
ˆ t ,l xd ,l [i ]  w †r , k n a i  ,
 Pa  l dl1 w †r , k H
SI
SI

چون  HAPهم سیگنال ارسالی وودش یعنی و هم تخمین کانال
وودتداولی را در اوتیار دارد ،میتواند جمله را از سیگنال دریافتی
وودش در ( )23حذف کند [ .]22بنابراین نرخ قابلحصول برای کاربر
ام از رابطه ( )21قابل محاسبه است که در این رابطه متغیر را باید با
جایگزین نمود .به این ترتیب قضیه زیر را برای نرخ فراسوی قابلحصول
وواهیم داشت.
قضیه  :3با فرض اینکه  HAPدسترسی کامل به اطالعات وضعیت
کانال نداشته باشد ،در صورت استفاده از پردازش  MRC/MRTدر
 ،HAPنرخ قابلحصول برای کاربر  kام برابر با
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RulIP,k  RulIP,k  1    log 2 1 

وواهد بود .در ضمن اگر  Pa  Ea Nulبا شد و  Nulبه بینهایت میل
کند داریم



 Pa Nul  au2 , k N ul  N ul  1

K
K dl Pa SI2
2
2 
 Pa Nul  l  k  au ,l 

 Pa SI2  1 n 
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()91
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اثبات این قضیه بهدلیل مشابه بودن با اثبات قضیه  2حذف میشود.
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دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال :در این حالت فرض
میکنیم که کاربر  kام از
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ad ,l

au ,l

بهطور دقیق مطلع
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Pa g ad , k
K

K

تشابه مراحل اثبات به قضیه  9از بیان کامل اثبات صرفنظر میشود.
دسترسی به تخمین اطالعات وضعیت کانال :بر اساس مدل

g ad , k

سیستم HAP ،تخمین کانالهای مربوط به کاربران را در اوتیار دارد

است .بنابراین  . gl ~ CN  0,  ad , k با توجه به مستقل بودن صورت و

هرچند که کاربران به سادگی امکان دسترسی به کلیه این اطالعات را

مخرج کسر مربوط به آرگومان تابع لگاریتم در ( ،)91نرخ فروسوی کاربر

ندارند.

 kام بهصورت تقریبی برابر است با

()88

Serial no. 83



.
2
 n 




2

 K dl  1 Pa ad , k   Pa Nul l  k au ,l  ud , k ,l
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 Jensen’sبرای پیدا کردن کران پایین ( )91استفاده نمود .با توجه به

دقت کنید که به شرط معلوم بودن  ، g ad , kمتغیر  glدارای توزیع
گوسی با متوسط صفر و واریانس واحد میباشد که مستقل از

Pa  ad , k  N dl  1

اثبات :با توجه به محدب بودن تابع  ، log 1  1 x میتوان از نامساوی

Pa  l dlk gl   Pa Nul  l dl1  au ,l gud , k ,l
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 Nul  2نرخ فروسوی قابلحصول برای کاربر  kام عبارت است از

برای کاربر  kام بهصورت زیر تقریب زده میشود:
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2

و همچنین با فرض استفاده از طرح  MRC/MRTدر  ،HAPبرای

با جایگزینی روابط ( )99و ( )98در رابطه ( )92نرخ فروسوی قابلحصول
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قضیه  :3با فرض دسترسی کامل  HAPبه اطالعات وضعیت کانال
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که   l   Pa Nul  au ,l ud , k ,lو .  k  Pa ad2 ,k
هر چند یافتن پاسخ فرم بسته برای ( )96غیرممکن است اما انتگرال
موجود در ( )96بهسادگی به کمک نرمافزار  Matlabقابل محاسبه است.
در قضیه زیر یک کران پایین برای نرخ فروسوی قابلحصول بیان میشود.

میباشد .در این صورت نرخ فروسوی قابلحصول برای کاربر  kام را
میتوان بهصورت رابطه ( )92در باالی صفحه نوشت .در رابطه ()92
 . g  g gبا توجه به قانون اعداد بزرگ ،زمانی که Nul
g
بسیار بزرگ باشد وواهیم داشت
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بنابراین با استفاده از تکنیکی که در [ ]29استفاده شده نرخ قابلحصول
برای هر یک از کاربران را به دست میآوریم .برای این منظور سیگنال
دریافتی ]  rd , k [iرا بهصورت
Pa E gTad , k w t , k  xd , k [i ]  nd , k i 

()94





] nd , k i   Pa gTad , k w t , k  E gTad , k w t , k  xd , k [i

()93

()22

جدول  :1پارامترهای شبیهسازی سیستم

T
کانال مؤثر  E g ad , k w t , k مطلع شود .بنابراین این مقدار متوسط برای

کاربر  kام شناوته شده است و تنها به مشخصههای آماری و نه لحظهای
کانال وابسته میباشد .البته نویز  nd ,k iنه گوسی و نه مستقل است .با
استفاده از این واقعیت که نویز ناهمبسته در بدترین شرایط یک نویز
گوسی مستقل با واریانس مشابه میباشد [ ،]28نرخ قابلحصول برای
کاربر  kام را بهصورت رابطه ( )88در باالی صفحه مینویسیم که )Var( x
معرف واریانس متغیر تصادفی  xاست .البته باید دقت داشت که این نویز
مؤثر جمع تعداد زیادی مؤلفه میباشد که بر اساس قضیه حد مرکزی
دقت تقریب استفادهشده تأیید وواهد شد (وصوصًا اینکه سیستم مورد
بررسی یک سیستم چندورودی چندوروجی عظیم میباشد) [.]13
قضیه  :4با استفاده از تخمین کانالهای  MMSEبه دست آمده در
مرحله اول ارسال ،نرخ فروسوی قابلحصول برای کاربر  kام از رابطه زیر
به دست میآید.
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4
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محاسبه شوند .با کمک تخمین  MMSEبرای کانال  Gadو با مشخص
نمودن سطر  kام ماتریس  Eadبا بردار



وواهیم داشت
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همچنین با استفاده از نتایج به دست آمده در [ ]19داریم
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در این مرحله با جایگذاری روابط ( )89( ،)82و ( )88در رابطه ( )88به
نتیجه مطلوب در رابطه ( )82وواهیم رسید.
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بازنویسی میکنیم که نویز مؤثر  nd ,k iعبارت است از



درنهایت با توجه به استقالل  Pu ,lو
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تعد د حس ه

5
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بی م

تعد د ک ب ن
و ی س ویز
و ی سک
دم ن تبدیل

خودتد خلی
گ ه حس

 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش عملکرد سیستم دوطرفه ارسال همزمان و بیسیم اطالعات
و انرژی معرفیشده را ارزیابی میکنیم و صحت نتایج تئوری به دست
آمده را با کمک شبیهسازی در محیط نرمافزار  Matlabبررسی میکنیم.
در کلیه ساوتارهای شبیهسازی مقادیر پارامترهای سیستم را بر اساس
مقادیر جدول  1تنظیم میکنیم .بسته به تکنولوژیهای مورد استفاده
در ساوت مدارهای برداشت انرژی ،سطح توان دریافتی ،فرکانس سیگنال
مورد استفاده برای برداشت انرژی ،نحوه طراحی آنتن ،شبکههای
تطبیقدهنده و یکسوکنندههای مورد استفاده راندمان تبدیل انرژی بین
 %18تا  %48تغییر میکند .بسیاری از طراحیهای پیشرفته کنونی برای
مدارهای برداشت انرژی ،امکان دستیابی به راندمان تبدیل انرژی باالتر
از  %18را برای یک رنج فرکانسی وسیع فراهم میکنند [ .]21ازاینرو ما
نیز در این مقاله شبیهسازیها را بر اساس   0.5انجام میدهیم.
همچنین در ادامه و در منحنیها از اوتصار " "PCSIو " "ECSIبهترتیب
برای تفکیک حالتهای دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال و
دسترسی به تخمین اطالعات وضعیت کانال استفاده میشود.
در شکل  2نرخ مجموع فراسو برای گرههای حسگر بیسیم برحسب
تغییرات تعداد آنتنهای و به ازای دو مقدار مختلف برای پارامتر رسم
شده است .نرخ مجموع فراسوی سیستم بهصورت تعریف میشود .نتایج
تقریبی و حدی نرخ مجموع فراسو برای حالت  PCSIبهترتیب بر اساس
روابط ( )29و ( )21رسم شده است .کرانهای پایین برای نرخ مجموع
نیز بر اساس روابط ( )28و ( )98به ترتیب برای دو وضعیت  PCSIو
 ECSIرسم شده است .دقت کنید که منحنی مربوط به نتایج تقریبی با
منحنی مربوط به شبیهسازی سیستم تقریبًا منطبق هستند که
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نشاندهنده دقت تقریب استفاده شده است .در ضمن با افزایش تعداد
آنتن نتایج شبیهسازی مربوط به هر دو حالت  PCSIو  ECSIبه نتیجه
حدی به دست آمده برای تعداد آنتن بینهایت میل میکند .البته
همانطور که در شکل  2مشخص است فاصله بین این منحنیها با
منحنی حالت حدی با افزایش زیاد میشود .چراکه با افزایش پارامتر
گرههای حسگر زمان بیشتری برای برداشت انرژی در اوتیار دارند و
درنتیجه در حین ارسال اطالعات بهسمت  HAPتداول بیشتری بر روی
یکدیگر وواهند داشت.
9.5
 =0.25

9

8
7.5
 =0.5

7
6.5

700

600

گرههای حسگر میتوان تا حد زیادی این تداول را کنترل نمود .برای
این منظور گرههای حسگر تنها باید در حدی که کیفیت سرویس
موردنظر را تأمین کنند مجاز به برداشت انرژی باشند .به این ترتیب توان
اضافی دراین گرهها برداشت نخواهد شد و تداول آنها بر روی کاربران
سیار تا حد زیادی کنترل وواهد شد.
20
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شکل  :2نرخ مجموع فراسوی گرههای حسگر بیسیم برحسب

10

 N ulو برای . Ndl  50

شکل  9نرخ مجموع فراسوی گرههای حسگر بیسیم را بر حسب
توان ارسالی در  HAPو برای ترکیب آنتنهای متفاوت نشان میدهد.
دقت کنید که برای ترکیبهای مختلف فاصله ناچیزی بین کران پایین
و مقادیر شبیهسازی وجود دارد .در ضمن با افزایش نرخ مجموع فراسوی
سیستم به نتیجه حدی به دست آمده در ( )21میل میکند .همچنین
با افزایش فاصله میان کران پایین نرخ برای دو حالت  PCSIو ECSI
بهشدت کاهش مییابد هرچند که فاصله میان کرانهای پایین نرخ و
مقدار واقعی نرخ به یک مقدار ثابتی میل میکند .همانطور که مشاهده
میشود برای یک معین ،به ازای سه مقدار مختلف نتایج به دست
آمده کامالً منطبق هستند و بنابراین تغییرات به تنهایی تاثیری بر نرخ
مجموع فراسوی حسگرهای بیسیم ندارد.

18
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)Average Uplink Rate (bit/s/Hz

PCSI, Asymptotic
PCSI, Simulation
PCSI, Aproximate
PCSI, Lower bound
ECSI, Lower bound

6

)Average Uplink Rate (bit/s/Hz

8.5

بر نتایج شبیهسازی است .همچنین برای مقادیر بسیار کم فاصله بین
نتایج شبیهسازی و کران پایین به دست آمده در ( )91ناچیز است که
بهدلیل پایین بودن سطح تداول ناشی از گرههای حسگر در کاربران
سیار است (چون انرژی کمی در مرحله اول برداشت کردهاند .).البته با
افزایش فاصله بین کران پایین و نتایج شبیهسازی افزایش یافته و به
یک مقدار ثابت میل میکند .همانطور که انتظار داشتیم نتایج به دست
آمده برای حالت  ECSIبه نسبت حالت  PCSIکاهش نشان میدهند که
ناشی از وطای تخمین کانال میباشد .باید به این نکته اشاره نمود که
آرایه آنتن عظیم قابلیت حذف تداول بین گرههای حسگر بیسیم و
کاربران سیار را ندارد ولی با طراحی مناسب فرآیند برداشت انرژی در
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شکل  :3نرخ مجموع فراسو برحسب  Paو برای ترکیبهای
مختلف آنتن فرستنده و گیرنده.

دقت کنید با افزایش اصوالً انتظار داریم وودتداولی افزایش یابد و
بنابراین بر اساس رابطه ( )11با کاهش نسبت سیگنال به مجموع تداول
و نویز ،نرخ مجموع فراسوی حسگرها کاهش یابد .اما همانطور که در
قضیه  2نشان دادیم ،با بهرهگیری از آرایه آنتن عظیم در سمت حسگرها
(یعنی بهکمک بزرگ) اثرات بخش وودتداولی کامالً حذف شده و نرخ
مجموع فراسوی حسگرها نسبت به تغییرات ثابت میماند.
شکل  8نرخ مجموع فروسوی مربوط به کاربران سیار را برحسب
توان ارسالی  HAPنشان میدهد .نرخ مجموع فروسوی سیستم بهصورت
تعریف میشود .در این منحنی میباشد و فرض شده است .دقت کنید
که نتیجه تقریبی به دست آمده در ( )96دقیق میباشد و تقریبًا منطبق
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شکل  :4نرخ مجموع فروسوی کاربران سیار برحسب . Pa

 -5نتیجه و کارهای آتی
در این مقاله عملکرد یک سیستم ارسال همزمان اطالعات و انرژی مبتنی
بر تکنولوژی آرایههای آنتن عظیم را بررسی نمودیم که با استفاده از
تکنیک کلیدزنی زمانی انرژی دستهای از گرههای حسگر بیسیم را
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.همزمان با سرویسدهی به دسته دیگری از کاربران سیار تأمین میکند
برای دو حالت دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال و دسترسی به
تخمین اطالعات وضعیت کانال نرخهای فراسو و فروسوی سیستم
HAP محاسبه شد و مقادیر حدی نرخ برای تعداد آنتن بسیار زیاد در
HAP  در ضمن نتایج تقریبی معتبر برای هر تعداد آنتن در.ارائه گردید
 درنهایت کران پایین برای نرخهای فروسو و فراسو.نیز استخراج گردید
 بر اساس نتایج به دست آمده یک نتیجه کلی حاصل گردید.به دست آمد
که به واسطه استفاده از دو تکنولوژی برداشت انرژی و آنتنهای آرایهای
 به ترتیب1 Nul  و1 N ul2  را با نسبتهایHAP میتوان توان ارسالی از
برای دو حالت دسترسی کامل به اطالعات وضعیت کانال و دسترسی به
.تخمین اطالعات وضعیت کانال کاهش داد
باید به این نکته اشاره نمود که به لحاظ عملیاتی افزایش تعداد
 منجر به کاهش فاصله بین آنتنها وHAP آنتنها در فضای محدود گره
 بنابراین عملکرد سیستم تا.درنتیجه تزویج متقابل بین آنها وواهد شد
 هرچند بهمنظور.حدودی تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف میشود
کاهش اثرات ناشی از تزویج متقابل میتوان از روشهای تطبیق فرکانسی
بسیار پیچیده بین آرایههای آنتن و مدارهای رادیو فرکانسی استفاده
 اما تحلیل اثرات ناشی از تزویج به جا مانده بهعنوان یک زمینه باز،نمود
.تحقیقاتی برای کارهای آتی وواهد بود
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