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چکیده :کنترل بهینه و توأمان توان منابع و رله ،در شبکههایی متشکل از چند فرستنده و چند گیرنده که همزمان از یک رله برای انتقال
سیگنالهایشان استفاده میکنند ،وقتی هر فرستنده ،با همه گیرندهها دید مستقیم هم داشته باشد ،مسئلهای کاربردی و درعینحال پیچیده است.
در حالتی که میخواهیم ،هر زوج فرستنده و گیرنده از یک کیفیت سرویس معینی ازنظر  SINR1برخوردار باشد ،روشهای موجود ،بر دو قسم هستند.
بعضی مبتنی بر جستجوی جامع 2هستند که با افزایش تعداد زوجهای منبع-مقصد ،غیرعملی میشوند و قسم دوم باوجوداینکه میتوانند پیچیدگی
راهحل را بهخوبی کاهش دهند ولی برای ساده کردن حل مسئله ،در آنها از تقریبهایی استفادهشده که در همه شرایط ،جواب بهینه را با دقت
قابلقبول ،به دست نمیدهند .بر همین اساس ،در این مقاله سه روش ارائهشده که کیفیت عملکرد بهتری ،نسبت به روشهای قبلی ،دارند .مبنای
کار ،بر استفاده از روابط دقیق و بدون تقریب ،در معادالت کنترل توان است .با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری ،نشان دادهایم ،در شرایطی که
کانالهای منابع فرستنده ،همبستگی کمی باهم داشته باشند ،مقدار بهبود در حد چند درصد است اما وقتی همبستگی بین کانالهای زوجهای منبع-
مقصد باال میرود ،بهبودی در حد پنجاه درصد یا چند دسیبل ،در نتایج بهدست میآوریم.
واژههای کلیدی :کنترل توان ،شبکههای رلهای ،مسیر مستقیم ،نسبت سیگنالبهنویز و تداخل.
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 -1مقدمه
مقاالتی که در مورد مشاااارکت رلهای ,3از دیدگاه تئوری اطالعات و یا
کاربرد عملی آنها وجود دارند ،ن شان میدهد که م شارکت رلهای ،منجر
به بهبود عمدهای در آ شکار سازی گیرندهها و عملکرد کلی سی ستم می
شاااود (به [ ]1-3و مراجع داخل آنها نگاه شاااود  .بهکارگیری رله در
سی ستمهای مخابراتی بی سیم بهعنوان راهحلی مناسب برای مقابله با آثار
مخرب کانال از دهه  70میالدی مطرح بوده است .نخستین بار کانال رله
در سال  1971توسط «واندر مولن» مطرح گردید [ ]4و سپس تحقیقات
ز یادی در زمی نه طراحی و به کارگیری ر له های م خابراتی تا به امروز
صاااورت گرف ته اسااات .با به کارگیری ر له های م خابراتی در چنین
سی ستمهایی عالوه بر افزایش محدوده تحت پو شش سی ستم مخابراتی،
افزایش قابلیت اطمینان ساایسااتم ،مقابله با آثار نامطلوب محوشاادگی
کانال و سایهافکنی 4نیز حاصل میشود.
ایده مخابرات اشااتراکی ازآنجا مطرح گردید که در یک ساایسااتم
مخابرات سلولی دو کاربره ،میتوان هر کاربر را بهمنزله یک شریک برای
کاربر دیگر در نظر گرفت .درواقع هر کاربر عالوه بر داده مربوط به خود،
میتواند داده مربوط به شااریکش را نیز پس از دریافت ،بفرسااتد .با این
شیوه از طریق آنتن کاربران ،دایورسیتی فضایی ایجاد میگردد که به آن
ا صطالحا دایور سیتی م شارکتی کاربران 5گفته می شود [ .]1روشهای
پردازش سااایگنال در رله ها را میتوان به دو دساااته کلی روش های
پردازشی احیاکننده  6و روشهای پردازشی غیر احیاکننده تقسیم نمود.
درروش احیاکننده ،رله از روی سیگنال دریافتی ،سیگنال ارسالی را
بازسااازی میکند و عمل دمدوالساایون را انجام میدهد؛ کدگشااایی و
ت شخیص خطا و در صورت امکان ت صحیح خطا نیز در این روش در رله
قابل انجام میباشند و مجددا عملیات الزم برای ارسال اطالعات به مقصد
انجام میگیرد .مزیت روش احیاکننده ،این است که با حذف نویز در رله،
موجب عدم انتقال این نویز به مق صد میگردد .در این روش رله عالوه بر
اطالع داشاااتن از وضاااع یت کانال می بایساااتی اطالعات الزم جهت
آشکارسازی و یا کدگشایی را نیز داشته باشد.
در رویکرد غیر احیاکننده ،رله پس از انجام یک سری پردازش روی
سیگنال دریافتی ،سیگنال را بدون آشکارسازی مجددا برای مقصد ارسال
میکند .در این روش برخالف روش احیاگر آ شکار سازی دادهها صورت
نمیپذیرد .در برخی از مقاالت عناوین دیگری برای روش غیر احیاکننده
ذکر شده ا ست بهعنوان نمونه میتوان به عبارت تقویت و ار سال 7ا شاره
نمود .مزیت این روش ساااادگی ،امکان داشاااتن دایورسااایتی کامل و
محاسااابات کمتر اسااات [ .]2-3اخیرا کارهای زیادی در موردبررسا ای
مزایای رله در شاابکههایی با چندین فرسااتنده و گیرنده انجامشااده که
نوید نتایج قابلتوجهی در بهبود نرخ اطالعات ،برای شبکههای بیسیم با
دسترسی چندگانه و با طیف فرکانسی مشترک میدهد [ .]5-7کارهای
قبلی در مورد شاابکههای رلهای با چندین فرسااتنده-گیرنده ،عمدتا بر
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روی جنبههای تئوری اطالعاتی ازجمله نواحی نرخ بیتی قابلدسترس 8و
یا سقف ظرفیت ،تمرکز کردهاند [.]5-6
کنترل توان برای بهبود عملکرد کلی در شبکههای رلهای با چندین
فرستنده و گیرنده ،موضوع مهمی میباشد [ .]8-9درحالیکه در کارهای
قبلی ،حجم قابلتوجهی از آنها به کنترل توان برای شبکههای رلهای با
یک فرساااتنده و گیرنده اختصااااا یافته( ،مثال به [ ]10-11و مراجع
داخل آنها نگاه شااود ، .مطالعات کمی در مورد بهینهسااازی توان برای
شبکههای رلهای با چندین فر ستنده و گیرنده ،انجام شده ا ست .در [،]7
تخ صیص بهینه توان از طریق ج ستجوی گ سترده برای شبکه رله با دو
فرستنده و گیرنده ،انجامشده که رله را بهصورت «آشکارسازی و ارسال»
و «نیمه-دوطرفه »9در نظر گرفته ا ست .متأ سفانه ج ستجوی گ سترده،
قابلیت تو سعه به تعداد زیاد زوجهای منبع-مق صد را ندا شته و منجر به
پیچیدگی غیرعملیاتی برای شااابکههایی با تعداد زیادی از فرساااتنده و
گیرنده می شود .در [ ،]8یک طرح تخ صیص توان برای شبکه رلهای با
چندین فرسااتنده و گیرنده ،بر اساااس برنامهریزی هندساای 10پیشاانهاد
شااده (این طرح فر میکند که ساایگنالهای منابع مختلف از طریق
کانالهای متعامد ار سال می شوند و م سیر م ستقیمی هم در گیرندهها
برای آشکارسازی ،در نظر گرفته نمی شود  .در [ ]11مسئله کنترل توان
بهینه در شبکه رلهای با چند فر ستنده و گیرنده بدون دید م ستقیم و
تنها با یک رله انجام شده ا ست که البته توان سته ا ست به یک فرم ب سته
برای جواب دست پیدا کند.
در [ ]12م سئله کنترل توان از طریق شکلدهی توزیع شده موج11
در شبکه رلهای با چند فر ستنده و گیرنده ،بدون دید م ستقیم و تنها با
شرط کمینه کردن توان در رلهها برر سی شده ا ست .م سئله به کمک
تکنیکهای SDR12حلشاااده اسااات .در [ ]13کنترل توان بهینه برای
شااابکه رلهای با چند فرساااتنده و گیرنده و چندین رله ا ما بدون دید
مسااتقیم ،به کمک محدبسااازی تفاضاالی (DCI) 13و سااپس روشهای
گرادیانی حلشااده اساات .در این مساائله همچنان به فرم بسااتهای برای
راهحل دسااات نیافته و از روشهای بازگشاااتی برای محاسااابه توانها
استفاده کرده است.
در [ ]14کنترل توان برای شااابکه رلهای با چندین رله و تنها یک
فرستنده و گیرنده بررسیشده است .در مواردی که مسیر مستقیم وجود
ندارد ،باوجوداینکه فرسااتندههای دیگر و درنتیجه تداخل هم در شاابکه
وجود ندارد ،توان ر له بهطور غیرخطی با کا نال ر له و بهعالوه ه مه
کانالهای دیگر در شااابکه وابساااته میباشاااد که در حالت کلی حتی
برحسااب ضاارایب کانال هم مشااتقپذیر نیساات و در مواردی که مساایر
م ستقیم در ار سال دوم ،وجود دارد ،الگوریتمهای عددی بازگ شتی برای
کنترل توان در فرستنده و رله ارائهشده است.
در [ ،]15م سئله کنترل توان برای شبکه رلهای با چندین گیرنده و
فرستنده ،بررسی شده است ،اما تفاوت آن با کار ما ،یکی این است که از
م سیر م ستقیم در مدل سی ستم صرفنظر کرده ا ست که عموما باعث
سااادگی روابط میشااود و دیگر اینکه بهجای روش تقویت و ارسااال ،از
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روش آ شکار سازی و ار سال ا ستفاده میکند که باعث می شود ،مدل و
نتایج متفاوتی از مقاله ما بهدست آید.
در این مقاله ،مدلی که مدنظر قرار میگیرد بیشاااتر مبتنی بر مقاله
[ ]16اساات و از چند جهت با کارهای قبلی تفاوت اساااساای دارد .یکی
اینکه برخالف اکثریت کارهای قبلی از دید مساتقیم بین منبع و مق صد
صرفنظر ن شده ا ست و بنابراین روابط کنترل توان بهجای اغلب کارهای
قبلی از حا لت خطی به حا لت غیرخطی ت بد یل میشاااو ند که با عث
پیچیدگی روابط می شود .وا ضح ا ست که در نظر گرفتن م سیر م ستقیم
باعث افزایش دایورسااایتی میشاااود .دوم اینکه منابع برخالف بیشاااتر
کارهای قبلی از کانال های متعامد اساااتفاده نمیکنند و پهنای باند
مشاااترکی دارند که همزمان باعث افزایش در بازدهی طیفی میشاااود.
بنابراین باوجود بهبود در اساااتفاده از پهنای باند ،بهجای روابط  SNRبا
روابط  SINRسروکار داریم و درنتیجه کیفیت یک زوج منبع و مقصد به
کیفیت سایر منابع همبستگی دارد .سوم اینکه ،همزمان ،توانهای منابع
فرساااتنده و توان های رله ،در بهی نهساااازی مدنظر قرارگرفته و عمل
بهینهسازی ،بر روی مجموع توانهای ارسالی در شبکه صورت میگیرد.
مجموع عوامل فوق باعث جامع شااادن مدل و درعین حال پیچیده
شدن مدل سی ستم شده و همچنانکه در بخشهای بعدی دیده خواهد
شاااد ،کارهای قبلی [ ]16هرچند مجبور به تقریب شااادهاند ،همچنان
م سئله بهینه سازی حا صل ،نیاز به ج ستجوی عددی بر روی یک ف ضای
یکبعدی در سادهترین حالت خواهد داشت.
بنابراین یکی از اهداف این پروژه ،اساااتفاده از روابط بدون تقریب
برای بهبود در دقت محاسبات است .در ادامه ،بعد از بیان مدل سیستم،
دو روش بهبودیافته که مبتنی بر روابط مقاله [ ]16میباشاااد ،بیان می
شود که هر دو متکی به ج ستجوی عددی بر روی ف ضای یکبعدی می
با شد و سپس ،رو شی بر ا ساس تکنیک  DCIبیان می شود که نیازی به
جسااتجو نداشااته و با داشااتن یک نقطه امکانپذیر در مساائله ،میتواند
بهصورت بازگشتی به جواب بهینه برسد.
اگر تعدادی از دستآوردهای مقاله را ذکر کنیم ،میتوان نوشت:
یک-نشاااان دادن اینکه جوابهای روش تقریبی در حالت کلی با جواب
روشهای دقیق ما متفاوت است و بهعالوه ،در کانالهای غیرمتعامد ،می
تواند تا  3دی سی بل با روش دقیق فا صله دا شته با شد .وا ضح ا ست در
حالت مرزی که بیشااترین تفاوت وجود دارد ،دقیقا وضااعیتی اساات که
بازدهی طیفی بیشترین مقدار است.
دو-ب یان یک روش برای یافتن جواب بهی نه مسااائ له ،مبتنی بر حل
معادالت مرتبه دوم بهجای روش مبتنی بر ساااعی و خطا و جساااتجوی
گسااترده (در مقاالت در دساات چاپ دیگر ،نشااان دادهایم که معادالت
توان در این حا لت به جای شااا کل معمول خطی به فرم غیرخطی و
کوادراتیک تبدیل میشاااود و روابطی برای «امکانپذیری» مسااائله هم
بهدستآمده است .منتها در اینجا تنها به حل معادالت اکتفا کردهایم.
سااه-به دساات آوردن یک رابطه صااریح و چندجملهای برای بیان روابط
سیگنال به نویز و تداخل برحسب توانهای منابع و توان رله.

Serial no. 85

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

چهار-بیان یک راه حل برای تبدیل مسااائله از حا لت غیر محدب به
مساائلهای محدب (روش پیشاانهادی سااوم مقاله و به کمک نتایج بند
قبلی  .با این کار در هر بار تکرار ،تنها نیاز به حل یک مسئله محدب می
با شد که روشهای ساده و روتینی برای آن وجود دارد( .قابلذکر ا ست
که مساائله اصاالی موردبررساای ما ،حتی در حالت سااادهای که مساایر
مستقیم وجود ندارد و تنها نیاز به بهینهسازی توان رله بوده و توان منابع
را معلوم فر کنیم ،در حالت کلی ،غیر محدب است []12
در این مقاله ،مقادیر اسکالر با حرف التین کوچک و مقادیر بردار و
ماتریس به ترتیب با حروف التین توپر کوچک و بزرگ ،نمایش داده می
شود .مؤلفه  iام از بردار  aرا با𝑖]𝑎[ نشان میدهیم .امید ریاضی با
عالمت}  𝐸{.بیان میشود.

 -2مدل و تحلیل عملکرد سیستم
 1-2مدل سیستم
برای توضیح و سادگی در بیان ،ما یک سیستم تکرلهای مالتیپلکس با
تق سیم کد م شابه  CDMAو  Kفر ستنده و  Kگیرنده در نظر میگیریم
که در شااکل  ،1نشااان دادهشااده اساات و ارسااالها از طریق کانالهای
غیرمتعامد در حالت کلی اتفاق میافتد .نتایج میتواند برای سی ستمهای
با چند رله و یا سااایر طرحهای مالتی پلکس در زمان یا فرکانس ،تعمیم
یابد( .در حقیقت میتوان با انتخاب کدهای مختلف ،کانال ها را کامال
متعامد و یا غیرمتعامد و دارای تداخل کمتر از  100درصد مثل CDMA
و نهایتا بدون کد و دارای تداخل  100درصاااد تعریف کرد .با توجه به
اینکه دو روش پیشانهادی ما بر اسااس بهبود روش تقریبی [ ]16ا ست
که در همه شاابیهسااازیهای آن ،از مقدار پارامتر همبسااتگی برابر  0یا
 0/25ا ستفاده شدهاند ،بنابراین ،در روابطی که در ادامه میآیند ،پارامتر
همب ستگی هم ذکر شده ا ست .باوجوداین ،روابط کلی بوده و همچنانکه
در شبیهسازیها هم نشان دادهشده است ،در بدترین حالت ممکن یعنی
تداخل  100درصااد و یا ضااریب همبسااتگی برابر با یک ،نتایج همچنان
برقرار میباشند.
فر کنید  S kبیانگر منبع  kام و  Dkبیانگر مق صد متناظر با شد،
 k = 1,2,..., K ,و فر کنید  Rبیانگر رله باشاااد .رله بهطور همزمان،
ساایگنالهای دریافتی از همه منابع را ارسااال میکند .فر کنیدbk ،
نشاانگر سامبل اطالعاتی ارساالی منبع  S kبا انرژی واحد باشاد ،یعنی:
 . E{| bk |2} = 1, kآنگاه سیگنال ار سالی تو سط منبع  S kخواهد شد.:
 sk = ck bkکه  ، ck = [ck(1) , ck(2) ,..., ck( L) ]Tکد یا امضااای منبع  S kبوده که
یک بردار ستونی با انرژی واحد و طول  Lمیباشد .کدها/کانالهای منابع
مختلف ،در حالت کلی ،باهم همبساااتگی دارند .فر کنید kj = cTk c j
بیانگر همب ستگی متقابل بین کد /کانالهای  kو  jبا شد که )kj [0,1

برای  k  jو مقدار  kk = 1است( .بردارها انرژی واحد دارند
اساااترات ی رلهای ،تقویت و ارساااال دومرحلهای ،با دو برش زمانی
است .در برش زمانی اول ،هر منبع  S kسیگنال  s kرا با توان  pkارسال
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میکند .آنگاه ،سیگنالهای دریافتی در مق صد  Dkو رله  Rاز این برش
زمانی را میتوان به ترتیب اینگونه مدل کرد:

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

1

(8

1

K

sl r

p 
l

l =1

K

(2

k

=  pl hs d cl bl  nˆsd
k

l

sdk

l =1

y

K

ysr =  pl hs cl bl  nˆsr

(3

lr

l =1

در مرحله دوم و یا برش زمانی دوم ،رله ،سااایگنال های دریافتی را
تقویت کرده و به سمت مق صد ،با ضریب تقویت  و توان ار سالی pr
انتقال میدهد .ساایگنال دریافتی در مقصااد  ، Dkدر برش زمانی دوم را
میتوان نوشت:
(4

k

pr hrd  ysr  nˆrd

= yrd
k

k

در روابط فوق )  hs d , hs r , hrd ,(l , k  1,....., Kبه ترتیب ضااارایب
l

k

که  . sl r = clH E{hsHl r hsl r }clبا جایگذاری رابطه ( 6و ( 8در رابطه (، 7
برای مسیر رله-مقصد ،خواهیم داشت:
(9

k

pl hs r cl bl  pr  hrd nˆ sr  nˆ rd

کانالهای بین منبع  Slو رله  ،Rبین منبع  Slو مقصد
و مقصااد  ، Dkبوده و  nˆsdkو  nˆrdkبیانگر نویز در مقصااد  Dkدر مرحله
اول و دوم میباشند،

l

k

K


l =1

k

pr  hrd

= y rd
k

در هر مق صد  ، Dkسیگنالهای دریافتی در مرحله اول و سیگنالهای
دریافتی از رله در مرحله دوم ،ابتدا در کد سیگنال موردنظر ،ضرب می
شود تا اثر کد هر کاربر از بین برود و اثر کد بقیه کاربران با یک ضریب
همب ستگی ،ظاهر شود kj = cTk c j .و برای مقادیر متغیرهای نویز جدید
را خواهیم داشت:

l k

 Dkو بین رله R

1
=
} E{| y sr |2

= 2

k

nsr = cTk nˆ sr , nsd = cTk nˆ sd , nrd = cTk nˆ rd
k

k

k

سپس سیگنالهای هر دو مرحله باهم ترکیب می شود تا توأما اطالعات
ارسالی توسط منبع  ، S kآشکارسازی شود .سیگنال ترکیبی از فاز اول و
دوم در مقصد  Dkرا میتوان بهصورت برداری در زیر نوشت:
 y sdk 
K
  h kk bk   l =1,l  khlk lk bl  n k
yk = 
 y rdk 

که بردار


pl hs d
l k

hlk = 
 p p h h 
l r
sl r rd k



بردار کانال مجازی با اندازه  2از منبع  Slبه مقصد  Dkهست و
شکل  .1شبکه رلهای با چندین منبع فرستنده و گیرنده و یک رله ،با

nsd


k

nk = 
 Pr  hrd nsr  nrd 
k
k 


در نظر گرفتن مسیرهای مستقیم

درحالیکه  nˆs , rبیانگر نویز در رله میبا شد .کانالهای  hsl dk , hsl r , hrdkرا
به صورت متغیرهای تصادفی مستقل و گوسی با میانگین صفر و واریانس
  s2l dk , s2l rو   rd2 kفر میکنیم؛ و همااه عناااصااار نویزهااا را هم
متغیرهای مسااتقل گوساای با میانگین صاافر و واریانس   2در نظر می
گیریم .بدون از دساات دادن کلیبودن بحث ،واریانس نویزها را برابر یک
فر میکنیم.
آنگاه سیگنالهای دریافتی را میتوان مطابق زیر بازنویسی کرد:
K

(5

k

y sd =  pl hs d cl bl  nˆ sd
l k

k

l =1

یک بردار نویز معادل ،با طول  2میباشد h kk .نشانگر بردار کانال ،متناظر
با منبع  S kبوده و )  hlk ,(l  kبردار های کا نال م نابع تدا خل کن نده
اساات .بر اساااس آشااکارسااازی «ترکیب با بیشااترین نساابت،]18[ »14
سیگنال ارسالی از منبع  S kبهصورت زیر آشکارسازی میشود
H
bˆk = arg min | w ko
y k  bk |2

(10

bk  A

که  Aمجموعه سمبلهای ارسالی است.
بردار اوزان ترکیبی ، w ko 15در ( 10دارای ا ندازه  2بوده و به گو نه ای
انتخاب میشود که  SINRدر مقصد  Dkبیشینه شود:

}

K

y sr =  pl hsl r cl bl  nˆ sr

(6

l =1

(7
کاااااااه:

k

pr  hrd y sr  nˆ rd
k

= y rd
k

y sr = [ ysr(1) , ysr(2) ,..., ysr( L) ]T , y sr = [ yrd(1) , yrd(2) ,..., yrd( L) ]T
k

k

به عبارتی:

}

{

| ) E | w ( l =1,l  khlk  bl  n k
K

2

H
k

) w ko = arg max SINR(w k
wk

k

 . y sdk = [ ysd(1)k , ysd(2)k ,..., ysd( Lk) ]T ,در روابط فوق بردار های نویز  n sdk , nsrو
 n rdkعنا صری دارند که متغیرهای گو سی ت صادفی با میانگین صفر و
واریانس واحد هستند .ضریب تقویت در رابطه ( 7اینگونه مشخص می
شود

Serial no. 85

(11

{

E | w kH h kk bk |2

= ) SINR(w k

 2-2تحلیل عملکرد سیستم
برای تعیین بردار ضرایب  w koای که  SINRرا بیشینه میکند و به دست
آوردن  SINRمربوطه در مق صد  ، Dkابتدا ماتریسهای زیر را تعریف می
کنیم:
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Uk = l =1,l  klk hlk hlkH  k ,
K

 3-2تخصیص بهینه توان با شرط برآورده کردن  SINRخاص

1
 k = E{n k n kH } = 
0

0


pr 2 hrd2  1
k


برای هر زوج منبع-مقصد

آنگاه مقدار  SINRدر رابطه ( 11با هر بردار اوزان ترکیبکننده  w kرا
میتوان اینگونه نوشت:
| w kH h kk |2
w k Uk w k

(12

= ) SINR(w k

بهسااادگی میتوان بررساای کرد که  U kتفکیکپذیر 16اساات و مطابق
نامسااااوی شاااوارتز ،بیشاااینه بردار اوزان  w koبرای  SINRمیشاااود
 w ko = Uk1hk , kو بیشاااینه مقدار  SINRدر مقصاااد  Dkبا بردار اوزان
بهینه  w koبرابر است با:
H
SINR k = hkk
Uk 1hkk

(13

اگر ماتریس  F( k ) = ( f mn( k ) ),را بهصورت زیر تعریف کنیم:
) (k
f mn
=  mn pm pn

(14

)

 2 pr | hrdk |2 hs*m r hsn r
 2 pr | hrd |2 1



hs

n dk

*
sm d k

(h

) SINR k = f kk( k )  fk( k ) H (I K 1  Fk( k ) )1fk( k

که عالمت )  (.)( kبه مقصد متناظر  Dkاشاره میکند.
بهعنوان یک مثال واضااح ،وقتی تنها دو زوج منبع-مقصااد به همراه
یک رله در شبکه دا شته با شیم ،یعنی  ، K = 2آنگاه  SINR kدر رابطه
( 15با کانالهای شبهای ستا را میتوان به صورت رابطه ( 16بیان کرد
که   = 12 = 21و اندیس  j = 2برای  k = 1و اندیس  j = 1برای
 k = 2میباشد.
= SINR k = f kk( k )  | f kj( k ) |2 (1  f jj( k ) ) 1
2

)

sk r

rd k

 2 pr h 2  1



2
sk d k

pk (h

rd k

(16

|2

 2 pr h 2 hs*k r hs j r
rd k

 pr h  1
2

2



j dk

 2 pk p j | hs* d hs
k k

rd k

 pr hrdk p j h 2
2

s jr

بهعالوه ،وقتی بردارهای کد/کانال  c kبر هم متعامد باشاااند ،یعنی
برای  ، kj = cTk c j = 0, ، j  kآن گاه برای کا نال های شااا به ایسااا تا،
 fk( k )  0خواهد شااد؛ بنابراین  SINR kدر مقصااد  Dkاینگونه محاساابه
میشود:
) SINR k = f kk( k

(17

 2 pr | hrd |2 | hs r |2
 2 pr | hrdk |2 1

= pk | hs

k dk

که شامل مجموع  SNRهای لینک مستقیم و لینک رله میباشد.

Serial no. 85

(20

) ) det(I K  F ( k

)

(

) det I K 1  Fk( k

= 1  SINR k

) (k
 G( k ) = ( gmnرا بهگونهای تعریف میکنیم که:
اگر ماتریس )

(21

) (k
f mn
=

) (k
pm pn gmn

m, n = 1,2,..., K

میتوانیم  SINR kرا اینگونه تقریب زد( :پیوست ب
(22

) ) pk det(G ( k
) det F ( k
=
) ) det(Fk( k
) ) det(G (kk

SINR k 

با این کار تنها یک متغیر توان بهصااورت صااریح ،در روابط باقی میماند.
عبارت فوق یک تقریب مجانبی نزدیک در  SINRباال میباشااد [ .]16بر
ا ساس این تقریب ،م سئله بهینه سازی در ( 18را میتوان به صورت زیر،
دوباره نوشت:

j k

|2 

x =  2 pr

نقش کلیدی در فرایند بهینهسازی اجرا میکند.
بر اساس پیوست ب و تعاریف ماتریسهای مربوطه ،خواهیم داشت:

1  p j hs2 d 

rd k

k

که متغیرهای توان ارسالی  p1, p2 ,..., pk , prهمگی نامنفی هستند.
یک پارامتر کمکی  xبهصاااورت زیر تعریف میکنیم که میتوان آن
را بهصورت ضریب توان نرمالیزه در رله ،در نظر گرفت:

2

 2 pr h 2  1

k

(18

K


min p1 ,..., pK ; pr  k =1pk  pr

,1  k  K

 s.t. SINR k   k

 ضریب تقویتی ا ست که در رابطه ( 8م شخص شده ا ست .پارامتر x

آن گاه میتوان  SINR kرا این گو نه ب یان کرد( :ت عاریف ماتریس ها و
بردارها در ضمیمه الف

 2 pr h h 2

در این بخش ،تخصااایص توان بهینه را برای منابع و رله به نحوی انجام
میدهیم که کل توان مصاارفی ،کمینه شااود و  SINRالزم برای هر زوج
منبع-مقصاااد برآورده شاااود .فر کنید که  SINRالزم برای هر زوج
منبع-مقصد )  (Sk , Dkبرابر   kبه ازای  k = 1,2,..., Kباشد .آنگاه ،مسئله
بهینه سازی توان بهمنظور کمینه کردن کل توان مصرفی که همه SINR
های الزم زوج های منبع-مقصاااد را برآورده میکند ،میتوان این گونه
نوشت:

(19

k

(15

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

(23

K

 min  pk  pr
p1 ,..., pK ; pr k =1




) (k
s.t. pk det(G )   k
) (k

) det(G k

میتوان د ید که برای هر مقدار مفرو از متغیر کمکی  xدر رابطه
( 19و بر ا ساس رابطه ( ، 8توان ار سالی در رله  prرا اینگونه به د ست
آورد:
K

(24

= x pk  s r  x
k

k =1

x
2



= pr

بنابراین برای هر  ، x  0مسئله بهینهسازی در ( ، 23خواهد شد:
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K

min ( x skr  1) pk  x,

p1 ,..., pK k =1


) (k
s.t. p   k det(G k ) ,1  k  K .
k
(
k

) ) det(G


(25

مشاااا هده میکنیم که در راب طه ( ، 25برای هر م قدار  ، x  0م قدار
) )  k det (G (kk
) ) det (G ( k

یک مقدار ثابت است که مستقل از

) pk ,(k = 1,2,..., K

میبا شد؛ بنابراین مقدار کمینه در رابطه ( 25وقتی به د ست میآید که
همه شرطها با تساوی برآورده شوند ،یعنی:
(26

, k = 1,2,..., K .

) )  k det(G (kk
) ) det(G ( k

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

) ) det (I K  F ( k

(29

قطرشاااان ،معکوس توان های م نابع قرار دارد .برای ماتریس )  ، E(kkدر
مخرج کساار ،تنها سااطر و سااتون مربوط به توان فرسااتنده  kام را از
ماتریس )  E( kحذف کرده ایم .مثال برای زوج منبع-مقصاااد اول k = 1
داریم:
0   p11 0 ... 0
 

0   0


  ...

)E(1
1
 

1
pK   0


(27

x

) ) det(G ( k

K

k

k =1

که یک تابع از  x  0ا ست .اگر مقدار کمینه تابع هدف م سئله ( 28را
با * vنشان دهیم .آنگاه ،میتوان دید که:
)v* = min v( x

(28

x0

بحث باال نشااان میدهد که میتوانیم مساائله بهینهسااازی در رابطه
( 18بر روی فضای چندبعدی را به مسئله کمینه کردن در رابطه (، 28
تبدیل کرد که تنها بسااتگی به یک متغیر  ، xدر یک فضااای تکبعدی
دارد .کمی نه کردن ) v( xدر راب طه ( 27را میتوان بهساااادگی و با
جساااتجوی عددی بر روی مقدار بهینه پارامتر  x  0حل کرد .با مقدار
بهی نه * xکه تابع ) v( xرا در ( 27کمی نه میک ند ،میتوانیم م قدار
بهینه توان متناظر  pkو  prرا ،از روابط ( 26و ( 24به ترتیب محاساابه
کرد.

 -3روشهای پیشنهادی اول و دوم
در ادامه دو روش پیشااانهادی که مبتنی بر معادالت دقیق کنترل توان
بوده و از روابط بخش قبل ا ستخراج شدهاند ،بیان می شود و آنگاه ،بعد از
بیان کردن شبیه سازیهای این دو روش ،روش پیشنهادی سوم ذکر می
شود.
 -1-3روش پیشنهادی اول و بهبود در دقت محاسبات
در بخش قبلی ،مقادیر  SINRاز روابط تقریبی به دست میآمد ،یعنی:
) ) pk det(G ( k
) ) det(G (kk

=

) ) det(F( k
) ) det(Fk( k

SINR k 

درحالیکه رابطه دقیق  SINRبهصورت زیر است:

) ) det(I K  F ( k
) ) det (I K 1  Fk( k

= 1  SINR k

باکمی دقت و بهساااادگی دیده میشاااود که رابطه  SINRرا میتوان به
صورت زیر بازنویسی کرد:
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= pk

که ماتریس های )  E( kو )  ، E(kkماتریس های قطری هساااتند و بر روی

آنگاه ،برای عبارت کمینه توان کل مصرفی ،داریم:
) ) det(G (kk

) ) det (E( k )  G ( k
) ) det (E(kk )  G (kk

= pk

)v( x) =   k ( x s r  1

) ) det (I K 1  Fk( k

= 1  SINR k

0 ...
0 ...

0
p21

... 0

0

 p11

0
=
 ...

 0

)E(1

و ماتریسهای  Gکه قبال در روابط تقریبی هم تعریفشااادهاند و تنها به
پارامتر  xو ضرایب کانال وابستهاند.
با تکرار و مقایسه روابط دقیق و تقریبی میتوان دید که:
رابطه دقیق از (29
رابطه تقریبی از (22

) ) det(E(kk )  G (kk

)

) (k

G

) (k

det(E

) pk = (1  SINR k

) ) det (G ( k

)

) (k
k

det (G

pk = SINR k

اوال ،هر وقت مقدار  SINRزیاد باشااد و یا اینکه مقدار معکوس توانهای
منابع به نسبت عناصر ماتریس  ،Gکوچک باشند ،تقریب بهتری داریم .با
دقت در روابط تقریبی و دقیق ،دیده میشاود که مقادیر توانهایی که از
رابطه تقریبی در  SINRهای باال ،به د ست میآیند در حقیقت مقادیری
هسااتند که پس از یکبار تکرار از روابط اصاالی و با فر کردن مقادیر
اولیه بینهایت و یا خیلی بزرگ ،برای تکرار اول ،محاساابه میشااوند (با
اختالف ناچیز در عدد یک برای مقدار SINR
دوما ،مشابه همه روابط کنترل توان ،مقدار توان کمینه در روابط دقیق
( ، 29وقتی حاصل میشود که شرط تساوی برای قیود  SINR kبرقرار
باشد ،یعنی وقتی توان بقیه فرستندهها ثابت باشند ،ولی توان فرستنده
موردنظر کاهش یابد ،صورت کسر بهصورت یکنوا کاهش مییابد و
بنابراین ،مشابه روابط کنترل توان کالسیک [ ،]11توانهای بهینه باید
شرایط مرزی را برآورده کنند.
سوما ،اگر بخواهیم مقدار توان واقعی را برای یک  SINRمشخص حساب
کنیم ،کافی است که برای هر مقدار از پارامتر  ،xبه کمک روابط تقریبی،
مقادیر تقریبی توانها را محاسااابه کنیم و از مقدار تقریبی توانها برای
محا سبه ماتریسهای )  E( kو )  E(kkا ستفاده کرده و سپس مقدار توان هر
زوج منبع-مقصد را از روابط بازگشتی زیر ،بهروز کرد (در شبیه سازیها،
با انتخاب هر مقدار اولیه برای ماتریس های قطری  Eو با کمتر از پنج
تکرار به توانهای دقیق میرسیدیم :
(30

) ) det(E(kk )  G (kk
) ) det(E( k )  G ( k

) pk = (1  SINR k
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و سپس مقدار ) v( xرا هم بهطور دقیق محاسبه کنیم:
K

v( x)  ( x s  1) pk  x 

K

v( x)  ( x s  1) pk  x,

(31

kr

k =1

و آنگاه با ج ستجو بر روی تابع تک متغیرهای برح سب  ،xنقطه کمینه را
پیدا کرد (پیوست د .
دلیل دیگری که باید ساااراو روش بهبودیافته رفت (بهجای اتکا به
روابط روش تقریبی این است که وقتی مقدار پارامتر ضریب همبستگی
برابر «یک» می شود( ،بدون کد د ستر سی مقادیر دترمینان در محا سبه
منحنی تقریبی و در بعضی کانالها صفر شده و نمیشود از روش تقریبی
استفاده کرد.
سؤالی که ممکن است ،مطرح شود ،در مورد محدب بودن تابع فوق
ا ست ،در حقیقت ،پیچیدگی م سئله به غیر محدب بودن آن برمیگردد،
همچنانکه درروش پی شنهادی سوم هم به آن ا شاره خواهد شد؛ اما در
مورد مسئله جدید با ابعاد کاهشیافته ،با توجه به وجود روابط دترمینانی
و تودرتو  ،اثبات محدب بودن روابط زیاد سااااده نبوده ولی به اساااتناد
شاابیهسااازیهای فراوان ،مساائله کاهشیافته ،رفتار محدبی دارد (این
مساائله در مقاله اصاالی [ ]16هم مسااکوت مانده و تنها در حالت خاا
کانالهای متعامد ،به بررسی محدب بودن مسئله پرداخته است .
قابلذکر اسااات در حالتی که کانال ها متعامد باشاااند ،برای روش
تقریبی در مقاله ا صلی روابط به شدت ساده شده و ن شان داده شده که
مسئله محدب می شود .هرچند هدف اصلی این مقاله ،بیان کردن تفاوت
چندین دساایبلی و معنادار جوابهای روش تقریبی و دقیق در مساائله
کنترل توان بهخصوا در حالت کانالهای غیرمتعامد بوده ،ولی در ادامه
به بیان روابطی از مسئله در حالت کانالهای متعامد میپردازیم.
در حالتی که کانال ها متعامد باشاااند ،برای روابط دقیق مربوط به
کنترل توان که در روشهای ما بهکاررفتهاند ،فر تعامد باعث سااااده
شاادن ،روابط میشااود و ماتریسهایی که در روابط دترمینانی ظاهر می
شوند ،قطری شده و تنها به یک عبارت کسری تقلیل مییابد.



(32a

1
) ( pk1  g kk

) ) det (E(kk )  G (kk
) ) det (E( k )  G ( k

)  (1   k

kr

) pk = (1  SINR k

) lK1,l  k ( pl1  gll
) lK1 ( pl1  gll

) (1   k

) (1   k
 1)  x 
g kk

(33

) (1   k
 1)  x
x | hrd |2 | hs r |2
2
k
k
| 
x | hrd |2 1

(32b

K

skr

( x
k =1
K

skr

( x

| hs

k =1

k dk

k

به سادگی میتوان ن شان داد که عبارت فوق محدب ا ست [ .]16وا ضح
اساات در حالت کانالهای متعامد ،توان کل کمتر میشااود ولی همزمان
بازدهی طیفی کاهش مییابد( .شکل  3در بخش 5-2
تذکر دیگر در خ صوا بازه پارامتر ایکس میبا شد .با توجه به اینکه
مقدار آن به توان رله بستگی مستقیم دارد:
x =  2 pr

بنابراین شاروع آن از مقدار متناظر با توان رله برابر با صافر ،یعنی حالت
بدون رله که مقدار صااافر را برای ایکس به دسااات میدهد ،بوده و با
افزایش توان ر له ،م قدار ایکس هم افزایش می یا بد و در این حا لت،
معموال توان کل ار سالی در شبکه در ابتدا پایین میآید و سپس شروع
به افزایش میکند که در طی این جسااتجو ،یک نقطه کمینه به دساات
میآید .واضاااح اسااات که این نقطه درروش تقریبی ،لزوما نقطه بهینه
نهایی نیساات ،چرا که در روشهای پیشاانهادی هم اختالف آن با جواب
اصلی تا چند دیسی بل میرسد.
 -2-3روش پیشنهادی دوم و یافتن مقادیر توان بهینه
منابع
روش دومی که برای یافتن نتایج بهینه مسئله و همچنین جهت مقای سه
نتایج تقریبی و ساااایر روشهای پیشااانهادی ،انجام شاااد ،اسااتفاده از
جعبهابزار متلب ،برای حل یک ساایسااتم معادالت غیرخطی برحسااب
توانهای منابع اسااات .به این صاااورت که به ازای نقاط مختلف پارامتر
کمکی  xو مقادیر  SINRهای الزم برای هر زوج منبع-مقصااد که معلوم
هسااتند ،نقطهبهنقطه ،یک ساایسااتم معادالت غیرخطی را حل کرده و
سپس مقادیر توان منابع ،بهطور دقیق به د ست میآمد .روابط غیرخطی
توان که ت شکیل یک سی ستم معادالت غیرخطی را میدهند ،عبارتاند
از:

و آنگاه مقدار توان منابع خواهد شد:
) (1   k

1
( 1  k 
) 1
g kk
g kk
g kk

() 1
() 1

) )det (E(1)  G (1
)det (E(1
) G (1
)
1
1
pk 

k =1

(34

) ) det (E( k )  G ( k
) ) det (E(kk )  G (kk

1  SINR1 = p1
1  SINR k = pk
k = 1,2,..., K .

اگر عبارت فوق را با مقاله تقریبی [ ]16مقایسه کنیم ،قسمت دوم که با
پرانتز جدا شاااده ،مقدار تفاوت درروش دقیق نسااابت به روش تقریبی
ا ست .با جایگذاری مقادیر  ، g kkعبارت توان کل بهطور م شابه قابلبیان
است.

Serial no. 85

بعد از به دساات آوردن توان منابع و محاساابه مقدار توان رله که به
توانهای منابع و پارامتر کمکی  xوابساااته اسااات ،در هر نقطه مجموع
توانها را حساااب کرده و منحنی توان کل ارسااالی را نقطهبهنقطه رساام
میشاااود و درنتیجه ،میتوان نقطه بهینه را به کمک جساااتجو بر روی
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پارامتر  xولی بهصاااورت دقیق محاسااابه کرد .با توجه به اینکه ،همه
روشهایی که تاکنون ذکر شد ،بر اساس جستجو بودند ،در بخش بعدی
رو شی بازگ شتی که نیازی به ج ستجو بر روی کل بازه پارامتر  xندارد،
بیان خواهد شد و در ادامه همه شبیهسازیها ذکر میشود.

-4

روش پیشنهادی سوم و استفاده از تکنیک DCI

با توجه به اینکه هر دو روش قبلی برای حل مسئله ،بر روابط مقاله روش
تقریبی [ ]16مبتنی بود ،درنتیجه سعی شدهبود تا از همان روابط برای
بیان حل م سئله ا ستفاده شود .در این بخش ،روش سومی ارائه می شود
که به جای بیان کردن روابط  SINRبرحساااب دترمینان و یا معکوس
ماتریس (روابط ( 13و ( ، 20از بسط معکوس ماتریس استفاده کرده و
رابطهای چندجملهای به دسااات میآ ید که برای روش های مبتنی بر
گرادیان و حلهای بازگشتی ،مناسب باشد .در این صورت میتوان مقدار
 SINRkرا برح سب توان منابع و رله و به صورت ن سبت دو چندجملهای،
چنین نوشت (پیوست ج :
)  k (p, pr
)  k (p, pr

SINR k 

در بخش بعد سااعی میشااود در روش سااوم از تکنیک  DCIبرای حل
مسئله استفاده شود.
 -1-4بیان مدل ریاضی مسئله کنترل همزمان توان منابع و
رله در روش DCI

K

K

k =1

k =1

(p, pr ) =  pk   pk hs2 r pr  pr
k

ازاینجا به بعد با مساائله زیر که یک مساائله غیر محدب اساات( ،هم
ازنظر تابع هدف و هم ازنظر قیود  ،طرف ه ستیم که قرار ا ست ،مجموع
توان ارسالی ،تحت نسبت سیگنال به نویز موردنیاز برای هر کاربر کمینه
شود:
(36

) min (p, pr
p , pr

SINR k   k

s.t.

) 1 / ( pk2

(38

qk

q  [q1 , q2 ,...qK ]T

و م سئله به فرم زیر که هنوز یک م سئله غیر محدب (ولی منا سب برای
روش  DCIاست ،تبدیل میشود:
) min (q, pr

(39

q , pr

s.t.  k  k (q, pr )   k (q, pr )  0

برای سااادگی ،از تعریف نماد  z [qT , pr ]Tاسااتفاده میشااود .می
توان نشااان داد که با تغییر متغیر فوق و سااپس نوشااتن تقریب خطی
(ب سط تیلور مرتبه اول برای ق سمت ) k (q, pr ) = k (zدر حول نقطه
«امکانپذیر z(n) »17بهصورت زیر:
(40

))ˆk (z) = k (z(n))  k (z(n))(z  z(n

به مسئلهای محدب میرسیم:
(41

) min (q, pr
q , pr

s.t.  k  k (q, pr )  ˆ k (q, pr )  0

با توجه به این که مسااائله فوق نیاز به «نقطه ام کان پذیر» دارد ،ابتدا
امکانپذیری یا مسئله یافتن نقطه مناسب بهصورت زیر حل میشود و از
جواب حاصاال برای نقطه شااروع امکانپذیر مساائله اصاالی اسااتفاده می
کنیم:
min s

(42

در ادامه ،تابع هدف و قیود مسااائله کمینه کردن توان ارساااالی ،دوباره
برحسب روابط جدید بیان میشود.
تابع هدف (مثال مجموع توان ارساااالی م نابع و ر له ها را میتوان
اینگونه نوشااات ( :با فر واریانس نویز برابر با مقدار یک در رله ها و
گیرندهها
(35

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

q , pr

s.t.  k  k (q, pr )  ˆ k (q, pr )  s

مساائله امکانپذیری فوق در صااورت وجود ،با شااروع از یک نقطه کامال
تصادفی ،بعد از چند تکرار با صفر شدن پارامتر  sبه جواب رسیده و یک
نقطه شروع برای مسئله اصلی به دست میدهد.
ازاینجا به بعد و بر ا ساس روش  DCIروال کار به این صورت ا ست
که از یک نقطه امکان پذیر برای تقریب خطی ،شاااروع میکنیم (رابطه
( 40و بعد مسئله محدب حاصل (رابطه ( 41را حل کرده و در تکرار
بعدی ،دوباره حول جواب بهدسااتآمده ،تقریب را تکرار میکنیم (رابطه
( 40تا بعد از چند بار تکرار به نقطه کمینه برسااایم (پیوسااات د ،
باوجودی که الگوریتم ت ضمین میکند که به یک جواب بهینه محلی می
ر سیم ( اثبات همگرایی در مقاالت م شابه و بر ا ساس یکنوا بودن توابع و
شرایط  KKT18آمده است ولی در مقاالت متعدد و بر اساس شبیهسازی
های فراوان ،نشان داده شده که در صورت همگرایی ،نقطه حاصل ،جواب
بهینه سراسری است [.]19-20

و یا بهطور معادل:
(37

) min (p, pr
p , pr

s.t.  k  k (p, pr )   k (p, pr )  0

هرکدام از اجزا عبارت فوق را میتوان با تغییرمتغیر زیر به صورت محدب
درآورد ،با این کار قیود مسئله به صورت تفاضل دو عبارت محدب نوشته
میشوند( :جزییات مشابه در مقاالتی که از روش  DCIاستفاده میکنند،
ازجمله مقاله [ ]20آمده است
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 -5شبیهسازیهای روش اول و دوم
در این فصااال ،شااابیهساااازی هایی از نتایج روش تقریبی و روش های
پیشانهادی ،ارائه کرده و نقاط ضاعف و قدرت آنها را بررسای میکنیم.
م شخص می شود که روش پی شنهادی ،غیرازاینکه همی شه جواب بهتری
میدهد ،در بعضاای شاارایط میتواند بهبود چشاامگیری به نتایج روش
تقریبی ،اضاااافه کند.در مقالهای که روش تقریبی را ارائه کرده [،]16
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شبیه سازیهایی برای حالت دو زوج منبع-مقصد ذکرشده که سعی می
شااود دوباره آنها را بازسااازی کرد و با مقدار بهبودیافته مقایسااه کرد.
ضرایب کانال بهصورت زیر مدل شدهاند:
فر شده ا ست که با یک کانال فیدینگ آه سته روبرو ه ستیم که
زمان همدوساای 19کانال خیلی بزرگتر از تأخیر کانال اساات و بنابراین
م قدار  | hi , j |2را با وار یانس آن   i2, jتقر یب میزنیم [ .]18بهره کا نال
برای هر لینک کانال از یک مدل افت م سیر ،پیروی میکند که واریانس
ضریب کانال از رابطه )}  ij2 = ij (i, j {sk , dk , rبه د ست میآید i , j .
فاصااله لینک کانال و  λنمای افت مساایر اساات (در شاابیهسااازی مقدار
   3فر شده است  .در شبیه سازیها کانالها را نامتقارن گرفتهایم،
بهطوریکه یک فر ستنده  -گیرنده ،نزدیکتر از سایرین به رله میبا شد.
ماااقاااادیااار فااااصاااالاااه ناااقااااط بااارابااارناااد باااا  s d = 2, :
1 1

=  s1r =  s r =  rd  1, sr d2 = 3, s2 d2 = 3
1

2

s1d2

 م قدار وار یانس نویز در

همه شبیهسازیها برای سادگی برابر یک در نظر گرفتهشده است.
 -1-5شبیهسازی در  SINRهای پایین
مو ضوعی که از ابتدا باعث شد به سراو روش پی شنهادی رفت ،این بود
که درروش تقریبی ،روابط برای مقادیر باالی  SINRبهدستآمده بودند و
بنابراین انتظار میرفت که در نسااابتهای پایین از سااایگنال به نویز و
تداخل ،جوابهای روش تقریبی از مقادیر بهینه فا صله بگیرند ،به همین
منظور با شبیهسازی ،نتایج روش تقریبی در  SINRهای پایین تکرار شد
که باوجوداین ،دقت نتایج قابلقبول بود و کمتر از چند درصاااد و یا دو،
سااه دهم دس ایبل از مقدار بهینه فاصااله داشاات .بهعنوانمثال برای دو
کاربر با م قادیر [ 3dBو ، SINR=]3dBیکی از نمودار ها در اطراف نق طه
بهینه در شکل  ،2رسم شده است.
نکتهای که در نمودار  2قابلذکر اساات ،رفتار روش پیشاانهادی اساات
(نقاط دایرهای که با هر بار تکرار از جواب تقریبی به سمت جواب

بهدسااتآمده از روش تقریبی و نقطه مربعی ،مقدار کمینه با روش اول و
دوم است .نقاط دایرهای ،از روش تکرار و با شروع از نقطه کمینه درروش
تقریبی بهدستآمده است.
 -2-5شبیهسازی با مقادیر مختلف ضریب همبستگی
شاابیهسااازیهایی که قدرت روش پیشاانهادی را نشااان میدهد در زیر
بررسی میشود ،آنچه درروش تقریبی باعث کاهش دقت تقریب میشود،
در حقیقت به  SINRبستگی زیادی نداشته و بیشتر به مقدار
همبستگی بین کدها/کانالها ربط دارد (مقدار پارامتر 𝜌 .
در نمودارهایی که درروش تقریبی شبیه سازی شدهاند [ ،]16همگی
از مقدار ضریب همب ستگی برابر  0/25ا ستفاده کردهاند .ولی هنگامیکه
ضاااریب همبساااتگی افزایش یابد و به سااامت یک میل کند و یا اینکه
زوجهای منبع-مقصااد بدون کد ارسااال شااوند ،تقریب در روابط ،دقت
خودش را از دست میدهد .برای نشان دادن این موضوع ،مقادیر ضریب
همبستگی  را  0/75 ،0/25و  0/95قرار داده و شبیه سازیها تکرار می
شود .واضح است که در ضریب همبستگی یک ،عمال کدی وجود نخواهد
دا شت و در ضریب همب ستگی صفر ،کانالها متعامد و کامال م ستقل از
هم میشااوند .هر زوج منحنی خطچین و توپر برای یک مقدار ضااریب
همبستگی رسم شدهاند .منحنی خطچین ،روش تقریبی و منحنی توپر،
منحنی بهینه و دقیق ،ناشااای از حل معادالت غیرخطی و بدون تقریب
ه ستند .نقطه مربعی در منحنیها ،نظیر نقطه کمینه در منحنی تقریبی
اسااات که به کمک روش پیشااان هادی ،پس از چند تکرار روی منحنی
دقیق ،ثابت میشود و مقادیر دقیق را به دست میدهند.
با افزایش مقدار ضاااریب همبساااتگی ،عالوه بر اینکه توان مجموع
افزایش مییابد ،فاصاااله منحنی تقریبی از منحنی بهینه متناظرش زیاد
میشود (دقت تقریب کم میشود و نقطهای که منحنی تقریبی بهعنوان
نقطه کمینه پیدا میکند (نظیر نقطه دایرهای از نقطه کمینه واقعی در
منحنی بهینه توپر ،فاصله پیدا میکند.

شکل  .2منحنی توان مصرفی به دو روش پیشنهادی و تقریبی و در
 SINRهای پایین [ 3dBوSINR=]3dB

دقیق همگرا میشود .حتی با اولین تکرار هم به نزدیکی جواب دقیق می
ر سد .باوجوداین ،همچنان اختالف دو روش کمتر از چند در صد و یا دو
دهم دساایبل اساات( .منحنی توپر و مرجع ،به کمک روش دوم و حل
معادالت غیرخطی ،بهدساااتآمده اسااات .نقطه لوزی ،مقدار کمینه

Serial no. 85

شکل  .3منحنی مجموع توان برحسب پارامتر  xبا افزایش ضریب
همبستگی کد/کانال ( 2منبع)

در اینجا بهتر ا ست ا شارهکنیم که با توجه به اینکه هدف این مقاله
بی شتر ،ن شان دادن بهبود ن سبت به روش تقریبی ا ست و درحالیکه در
مقاله روش تقریبی [ ]16جواب بهینه و معیار با ساااعی و خطا و روش
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جستجوی گسترده ،بهدستآمده بود ،ولی روش پیشنهادی دوم ما ،دقیقا
جایگزین روش معیار اسااات ،یعنی برای هر مقدار از پارامتر ایکس که
متناظر با یک مقدار از توان رله هسااات ،یکساااری معادالت مرتبه دوم
برای توانهای منابع به د ست میآید و سپس با کمک جعبهابزار متلب،
مقادیر بهینه توان منابع محاسبه میشود و با جمعکردن مقادیر توان رله
و منابع ،منحنی بهینه برای توان کل به دست میآید.
به عنوان م ثال ،قسااامتی از ن تایج روش تقریبی ،روش دوم و روش
ج ستجوی گ سترده در جدول  1ذکر می شود و آنچه در مقاله مربوط به
روش تقریبی [ ،]16آمده است ،در جدول  2تکرار میکنیم =./25( .
دیده می شود که جوابهای روش تقریبی در شبیه سازی ما (جدول
 ، 1مطابق انتظار ،همان جوابهای مقاله روش تقریبی اسااات؛ که تحت
عنوان روش پی شنهادی ) (Proposed Methodدر جدول  2ذکر کردهاند.
ولی جواب های دقیقی که ما در جدول  1به دسااات آوردهایم حتی از
جواب هااای بااه دساااات آمااده از روش جساا ا ت جوی گساا ا ترده
) ،(Exhaustive searchدر جدول  2بهتر اسااات( .چون کامال منطبق بر
جوابهای معادالت دقیق و غیرخطیاند ولی در این حالت از شبیهسازی
(که مقدار ضریب همبستگی کم است  ،مقدار تفاوت ناچیز است و روش
تقریبی هم جوابهای منا سبی به د ست میدهد؛ بنابراین برخالف مقاله
[ ]16که از جسااتجوی گسااترده برای پیدا کردن ،جواب بهینه اسااتفاده
کرده است .روش فوق با دقت بهتری و بر اساس حل معادالت مرتبه دوم

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

م سیر م ستقیم ،ا ستفاده از دایور سیتی هر دو م سیر میبا شد ،چون در
عمل م شخص نی ست که در هرلحظه ،کدام م سیر برای هر کاربر ،قویتر
ا ست .در انتها ،با توجه به اینکه هیچ رابطه صریحی در حالت کلی ،برای
رابطه مجموع توان برحساااب پارامتر  xبهطور دقیق موجود نیسااات،
درنتیجه روش سوم بیان میشود.
 -3-5مدل کانال و شبیهسازیهای روش DCI

قبل از بیان نتایج شبیه سازی روش سوم ،مدلی از کانال که در مقاالت
مشابه برای شبیه سازی ،استفاده می شود و بر اساس آمارگان مرتبه دوم
کانال اساات ،بیان میشااود .ضاارایب کانالها که با توان نویز هم نرمالیزه
شدهاند ،بهصورت زیر بیان میشود.
(43a

hsk r  hsk r  hsk r , k  1: K

(43b

hsl dk  hsl dk  hsl

k , l  1: K

جدول  :1نتایج توان مصرفی برای روش تقریبی و روش پیشنهادی
Pr/ 
)(dB

Pt/ 
)(dB

2

2

2

P2/ 
)(dB

2

P1/ 
)(dB

31/7615

29/7474

27/3422

11/5959

روش تقریبی

31/6935

29/6822

27/2675

11/5956

روش پیشنهادی
(دقیق

جدول  :2نتایج توان مصرفی درروش تقریبی و روش جستجوی
گسترده (از مقاله روش تقریبی [)]16
Pr/  2
)(dB

P2/  2
)(dB

P1/  2
)(dB

29/74

27/34

11/59

[ 20و SINR= ]10
dB
Proposed method

29/70

27/28

11/76

Exhaustive search

مورد دیگری که در اینجا ،الزم ا ست ا شاره شود ،نتایج شبیه سازی
در مورد نقش رله در سیستم و اهمیت آن است .هرچند بهطور صریح در
شبیه سازی ها ،در مورد حالتی که رله از سی ستم حذف شود ،سخنی
گفته نشااده ،اما در شاابیهسااازیها ،پوشااش دادهشااده ،منتها روی آن
تأکیدی نشاااده اسااات ،همانطور قبال هم گفته شاااد ،پارامتر ایکس،
حا صل ضرب توان رله در عبارتی برح سب توان منابع ا ست ،وقتی توان
رله صفر با شد؛ معادل با مقدار پارامتر ایکس برابر صفر بوده و درنتیجه،
نقطه صاافر در نمودارهای توان کل ،معادل عدم وجود رله در ساایسااتم
اساات و مشااخص اساات که مقدار توان کل ارسااالی در این نقطه خیلی
بی شتر از نقطه بهینه ا ست ( شکل  . 3دلیل ا ستفاده از م سیر رله ،غیر از
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hrdk  hrdk  hrdk

k  1: K

(43c

مقادیر مؤلفه اول از روابط فوق ،مقدار میانگین کانال بوده و مؤلفه دوم،
متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند .شبیه مقاالت قبلی* ،مقادیر
میانگین را میتوان چنین نوشت.



k  1: K

(44a

به جواب بهینه و معیار میرسد.
[ 20و SINR= ]10
)(dB

dk

k , l  1: K

(44b



1 rdk

exp

1  λ rdk





1Ω sl dk

exp

hrdk 

hsl dk 

1  λ hs d

l k

k  1: K

(44c





1 sk r

exp

1  λ hs r

hsk r 

l

مقادیر زوایای رندم در فوق دارای توزیع یکنواخت در فاصله  0,2 بوده
و مقادیر ثابت و مثبت و  ، h λh hبیانگر مقدار عدم اطمینان در
rdk

sl r

s d
l k

ضرایب کانال هستند که واریانس آنها عبارت است از:
h

rdk

(45a
k

(45b

1  hrd

h

s d
l k

1  hs d





 
2

E hrdk

 
2

E hsl dk

l k

(45c

λ hs r
l

1  λ hs r



 
2

E hsl dk

l

و مشااابه سااایر مقاالت ،کانالها را مسااتقل از هم فر کرده و در این
حالت میتوان مقدار پارامترهای روابط  SINRرا در روابط ( 46در باالی
صفحه بعد نو شت .نتایج شبیه سازی مربوط به منحنی توان کل ار سالی
برای یک شاابکه رلهای با سااه کاربر و یک رله و با در نظر گرفتن همه
مساایرهای مسااتقیم بین کاربران ،برای روش پیشاانهادی در بخشهای
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قبل و روش تکرار  DCIدر شااکل  4آمده اساات .پارامترهای کانال برای
شبیهسازیها عبارتاند از:
 10dB,λ hs r  10dB, hrd  10dB
k

l

h

s d
l k

منحنی پس از اجرای هر دو الگوریتم با  150کانال مختلف و سپس
م یانگین گرفتن برای کا نال هایی که در هر دو الگوریتم ،به جواب می
ر سند ،بهد ستآمده ا ست .نتایج حاکی از عملکرد خوب  DCIدر مواردی
اساات که میتواند به جواب برسااد .تفاوت ناچیز به علت محدود کردن
تعداد تکرارها درروش  DCIو همچنین رزولوشاان پایین در جسااتجو به
روش پیشنهادی بخش قبل است.
منحنی دیگری که در این جا میتوان به آن اشااااره کرد ،درصاااد
موفقیت درروش  DCIدر یافتن نقطه امکانپذیر و امکان حل مساائله و
سپس مقای سه کردن آن با روشهای قبلی ا ست ( ،شکل  . 5رو شی که
برای پیدا کردن نقطه امکانپذیر در بیشااتر مقاالت  DCIاسااتفاده می
شود ،این است که مقادیر کامال تصادفی برای توانهای منابع و رلهها در
نظر بگیریم و سااپس به کمک الگوریتم «امکانپذیری» مبتنی بر، DCI
نقطه امکانپذیر را پیدا کنیم (رابطه (. 42
همانطور که دیده می شود ،با افزایش  SINRموردنیاز برای کاربران،
درصااد موفقیت روشهای قبلی برای حالت تک رله ،بهتر از روش DCI
میبا شد ،یعنی در صورت وجود نقاط امکانپذیر برای یک کانال خاا،
با روش ج ستجو که طبق ،معادالت دقیق توان ا ست ،می شود آن را به
دست آورد.
نکتهای که در اینجا وجود دارد ،این اساات که با تلفیق هر دو روش
مبتنی بر جسااتجو و روش  DCIمیتوان از مزایای هر دو روش اسااتفاده
کرد؛ یعنی در ابتدا کافی ا ست ،یک نقطه از منحنی توان کل ار سالی را
به روش جستجو پیدا کرد و سپس از روش DCIو به صورت بازگشتی و
بدون نیاز به سعی و خطا به جواب بهبودیافته رسید.

شکل  :4منحنی مجموع توان برحسب مقدار  SINRبرای روش
پیشنهادی در بخش قبل و روش DCI

در انتها مطالبی در مورد پیچیدگی و ساطح دساترسای به اطالعات
حالت کانال بیان میشود:
با افزایش دقت نتایج ،مطمئنا پیچیدگی محاسبات هم باال میرود.
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شکل  :5منحنی درصد موفقیت برحسب مقدار  SINRبرای روش
پیشنهادی اول و دوم در بخش قبل و روش DCI

درروش تقریبی [ ]16تنها نیاز بهیکبار محاسبات دترمینانی در هر نقطه
از پارامتر ایکس وجود دا شت .درروش اول پی شنهادی ،نیاز به تکرار  5تا
 10باره محاسااابات دترمینانی به ازای هر نقطه از پارامتر ایکس وجود
دارد .درروش دوم ن یاز به تکرار نبوده ولی ن یاز به یک بار حل مجمو عه
معادالت مرتبه دوم برای هر نقطه ایکس میباشد.
درروش سااوم نیاز به تکرار  10تا  15باره برای حل یک مساائله محدب
وجود دارد( ،که روش های روتینی برای حل آن ها موجود اسااات ولی
نیازی به جساااتجو بر روی بازه ایکس نبوده و مقادیر توان منابع و رله،
همزمان به دست میآیند.
با توجه به اینکه روش تقریبی و روش های دقیق هر دو نیاز به اطالعات
آمارگان مرتبه دوم کانالها دارند ،از این بابت تفاوتی بین روشها نیست.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،مسئله کمینه کردن توأمان توانهای منابع و رله ،در شبکه
رلهای با چندین منبع و مقصاااد بررسا ای شاااد ،درکلیترین حالتی که
کانال ها غیرمتعامد بوده و باهم تداخل دارند ،بهعالوه ،زوج های منبع-
مق صد دارای دید م ستقیم ،با یکدیگر هم ه ستند که منجر به پیچیدگی
بیشاااتر و همچنین جامعتر شااادن مدل کانال میشاااود .از آنجاییکه
مساائله فوق در حالت کلی ،برحسااب توانهای منابع ،غیرخطی بوده و
بنابراین روش های موجود یا با افزایش تعداد زوج های منبع-مقصاااد،
غیرعملی می شوند و یا برای اجتناب از پیچیدگی م سئله ،از تقریبهایی
در حل مسئله استفاده کردهاند؛ بنابراین با پیشنهاد سه روش بهبودیافته،
ضااامن افزایش دقت ،در مواردی هم که روش های تقریبی قادر به حل
م سئله نی ستند ،جوابها را میتوان به د ست آورد .شبیه سازیهای ما
برای بدترین حالت و یا تداخل کامل ارائه شدند .همچنانکه دیده شد،
دو روش اول مبتنی بر جسااتجو بودند ولی روش سااوم بر اساااس روش
گرادیانی بوده و تنها ،به یک نقطه شروع امکانپذیر،
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 (h

*
sl d k

)) E{dlk } = E{hs2 r hrd2 } (hs2r  s r / (1  s r ))(hrd2  rd / (1  rd
k

نیاز داشااات؛ بنابراین میتوان با ترکیب روشهای فوق ،از مزایای آنها
اسااتفاده کرد ،به این صااورت که با یافتن یک نقطه امکانپذیر توسااط
روش های یک و دو ،جواب نهایی را به کمک روش ساااوم بهصاااورت
گرادیانی و بدون نیاز به جسااتجو ،پیدا کرد .با توجه به شاابیهسااازیها،
وقتی مقدار ضریب همب ستگی به سمت یک و یا تداخل کامل ،نزدیک
میشد ،حدود سه دسیبل و یا پنجاه درصد در نتایج ،بهبود داشتیم.

پیوست (الف)

k

k

l

l

l

l

k

که )  f k( kشامل کانالها و همبستگیهای متقابل بین منبع موردنظر

Sk

) (k
k

 Fشامل کانالها و همبستگی

و منابع تداخل کننده است ،درحالیکه

متقابل میان منابع تداخل کننده اساات .بر اساااس روابط فوق ،میتوان
 SINRkرا اینگونه بیان کرد:
) SINR k = f kk( k )  fk( k ) H (I K 1  Fk( k ) )1fk( k

(50

که عالمت )  (.)( kبه مقصد متناظر  Dkاشاره میکند.

پیوست (ب)

بهمنظور تخصاایص توان بهینه به همه زوجهای منبع-مقصااد،
در رابطه ( ، 13دوباره بازنویسی میشود.

SINR k

در روابط زیر  ، Rˆ k = diag( 1, k ,..., k 1, k , k 1,k ,..., K ,k ) ,یک
ماتریس قطری با ابعاد ) (K  1)  ( K  1است که با قرار دادن مقادیر
همبستگی بین بردارهای کد کاربر  c kبا بقیه کاربران ،بر روی قطرها
تشکیل میشود و
یک ماتریس تداخل کانال به ابعاد ) 2  ( K  1ا ست .به کمک تعاریف
باال SINR k ،را میتوان اینگونه نوشت:
H
ˆ H H   )1h
SINR k = hkk
(H k R
k
k
k
kk

(47

) (k
ماتریس )
 G( k ) = ( gmnبهگونهای تعریف میشود که:

(51

m, n = 1,2,..., K

بهسادگی میتوان نشان داد که:
K

) ) det(F( k ) ) = ( pl )det(G ( k

(52

l =1
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و بردار سااتونی  kام در ماتریس  Fرا با  fنشااان دهیم .بعد از یک
سری محاسبات ماتریسی ،داریم:
 f kk( k ) = h kkH  k1h kk

) (k
ˆ 1/ 2 H H  1h
f k = R
k
k
k
kk
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kk

[1  f

(

)

)  det I K 1  Fk( k ) .(1  SINR k

که تسااااوی آخر از عبارت  SINR kدر رابطه ( 15ناشااای میشاااود؛
بنابراین ،خواهیم داشت:

k

) (k

) (k

f

1  f
= det 
 f

 det I K 1  Fk( k ) .
]

و اگر ماتریس  F( k ) = ( f mn( k ) ),را بهصورت زیر تعریف کنیم:

*(hs

l

l =1, l  k

) (k
kk
) (k
k

(54

K 1

) (k
f mn
=  mn pm pn

) (k
k

 p )det(G

( = ) ) det(Fk( k

از رابطه ( ، 16دیده می شود که )  I k  Fk( kمعکوسپذیر ا ست؛ بنابراین،
بر اساس فرمول شوور ،]17[ 20داریم:

و به کمک قضیه معکوس ماتریس [ ،]16خواهیم داشت:
1
k

) (k
pm pn gmn

) (k
f mn
=

K

] Hk = [h1k ,..., hk 1k , hk 1k ,..., hKk
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E{hlnk }  0
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(49

n

sl d k
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*
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n

if l  n

(46b

(48

n k

l k

 ((hs2d hs2 r  h

(55

) ) det(I K  F ( k

)

(

) det I K 1  Fk( k

= 1  SINR k

تا اینجا همه محا سبات و روابط دقیق ه ستند ،با توجه به اینکه در
محا سبه دترمینانهای فوق ،حا صل ضربهای مقادیر توان منابع ظاهر
میشااوند ،برای فرار از پیچیدگی و غیرخطی شاادن مساائله ،در مقاله
[ ]16برای مقاااد یر  SINRهااای م توسااااط و زیاااد ،ت قریااب،
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 1  SINR k  SINR k ، 1  fll  fll , ; l = 1,..., K.را بهکاربرده ا ست؛
بنابراین ،از رابطه ( 55میتوانیم را اینگونه تقریب زد:
) ) p det(G ( k
) det F ( k
= k
) (k
) det(Fk
) ) det(G (kk

(56

SINR k 

پیوست (ج)
رابطه ( 13در اینجا بازنویسی میشود:
H
SINR k = hkk
Uk 1hkk .

که مقادیر ماتریسها و بردارهای فوق عبارتاند از:
U k = l =1,l  klk hlk hlkH  k ,
K

0

d2 

0
  d1

pr 2 hrd2  1  0
k


1
 k = E{n k n kH }  
0


 
pl hs d

l k
  [hlk ]1 
hlk = 
 p p  h h  [hlk ]2 
 l r sl r rdk 

کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رلهای . . .

-3محاسااابه مقادیر توان منابع و رله از روابط ( 24و ( 26برحساااب
پارامتر ایکس در نقطه کمینه
الگوریتم روش اول
-1روال کار شااابیه الگوریتم روش تقریبی اسااات ،فقط در هر نقطه از
پارامتر ایکس ،برای محاساابه مقدار توان منابع ،پس از محاساابه مقدار
تقریبی آن ها از روابط ( 24و ( ، 26مقادیر بهدساااتآمده را در رابطه
( 30قرار داده و مقدار توانهای منابع را بهروز میکنیم،
-2بعد از چند بار تکرار و با جایگذاری مجدد مقادیر توان منابع ،بهروز
شده از تکرار قبل و در رابطه ( ، 30مقادیر توان منابع همگرا میشوند و
به یک جواب ثابت میرسند.
-3در این حالت میتوان از روی مقدار توان منابع مرحله دوم و به کمک
رابطه ( 31مقدار توان کل را هم محاسابه کرد تا نقطه کمینه واقعی را
به دست آورد.
الگوریتم روش دوم

با توجه به اینکه ماتریسی که معکوس میشود ،از مرتبه دو هست،
آنگاه برای مقدار  SINRفرمول ( 57را در پایین صفحه خواهیم داشت.
(برای ساادگی در روابط ،مقدار ضاریب همبساتگی بین کاربران را برابر
یک فر میکنیم .یعنی تداخل کامل و بدترین حالت ممکنkj = 1 :
و پس از م قداری عمل یات جبری میتوان به روابط مف یدی رسااا ید
(رابطه ( 58در پایین صفحه .
مقادیر پارامترهای جدید که به ضرایب کانال واب ستهاند ،در رابطه (59
آمده ا ست .بهعنوانمثال برای حالتی که شبکه تک رلهای ما ،سه کاربر
دارد ،رابطه ( 60در صفحه بعد را خواهیم داشت.

پیوست (د)
الگوریتم روش تقریبی [:]16
-1محاسبه توان کل برحسب پارامتر ایکس از رابطه (27
 -2یافتن م قدار کمی نه و م قدار مت ناظر پارامتر ایکس در این نق طه از
رابطه (28

 -1شروع از مقادیر معلوم برای پارامتر ایکس و مقدار  SINRو جایگذاری
آنها در رابطه (34
-2روابط ( 34برحسااب توان منابع به یک مجموعه معادالت غیرخطی
منجر میشود که با حل آنها ،مقادیر توان منابع به دست میآیند.
-3مشاااابه روش های قبل ،مقدار توان رله و توان کل از روابط ( 24و
( 31قابلمحاسبه بوده و نقطه کمینه قابلمحاسبه است.
الگوریتم روش سوم
 -1شروع از یک نقطه ت صادفی و ا ستفاده از رابطه ( 40برای محا سبه
تقریب خطی و به دسااات آوردن نقطه امکانپذیر اولیه از حل مسااائله
(42
-2ا ستفاده از نقطه امکانپذیر مرحله اول (فقط برای شروع و یا جواب
مرحله سااوم (در تکرارهای بعدی و سااپس رابطه ( 40برای محاساابه
تقریب خطی مجدد حول این نقطه
-3به دست آوردن جواب جدید به کمک حل مسئله محدب (41
-4تکرار مراحل  2و  4تا همگرا شدن الگوریتم
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