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 بهگونهایکه،( در لینک فروسو ارائه شدهاستNOMA) 8 در این مقاله روشی برای تخصیص توان سیستمهای دسترسی چندگانه نامتعامد:چکیده
 در پژوهشهای گذشته برای این.عدالت بین کاربران از نظر ظرفیت هر کاربر تأمین شده و همچنین توان فرستنده نیز بهصورت بهینه مصرف شود
 تنها به بیشینهکردن ظرفیتFair-NOMA منظور عمدتاً به تعریف مسائل بهینهسازی و حل آنها پرداخته شدهاست و یا مانند روشی با عنوان
( توجه شده اما اختالف ظرفیت کاربران و همچنین بهینهبودن مصرف توانOMA) 2کاربران در مقایسه با یک سیستم دسترسی چندگانه متعامد
2  در حالت. کاربر در نظر گرفته شدهاست2  و بیشتر از2  در لینک فروسو باNOMA  در این مقاله یک سیستم.فرستنده درنظر گرفته نشده است
 بیشینه و عدالت بین کاربران در مصرف توان فرستنده برقرار گشته است و مشکل9 شاخص عدالت جین،کاربری با مساوی قراردادن ظرفیت کاربران
 همچنین با شبیهسازیهای رایانهای نشان داده میشود که ظرفیت کاربر با شرایط کانال ضعیفتر با این.اختالف ظرفیت کاربران حل شدهاست
 کاربر با تخصیص یک ضریب توان ثابت به کاربری که ضعیفترین2  با بیش ازNOMA  در سیستم، عالوهبراین.روش بهبود قابلقبولی مییابد
 شبیهسازیهای مختلف برای. توان بهگونهای به سایر کاربران تخصیص داده میشود که مصرف توان فرستنده بهینه شود،شرایط کانال را دارد
.مقایسه و نشاندادن موثربودن ایدههای پیشنهادی ارائه شدهاست
 احتمال وقفه، ظرفیت متوسط، شاخص عدالت جین، تخصیص توان، دسترسی چندگانه نامتعامد:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, an approach is proposed for power allocation in Non-orthogonal multiple access (NOMA) systems in
downlink to achieve user fairness from user capacity perspective and to optimize transmitter power consumption as well. In recent
works, researchers have defined optimization problems and solved them, as in a method called Fair-NOMA, to maximize the
capacity of each user in NOMA compared to OMA but the difference between the capacity of users and optimizing the transmitter
power consumption are not considered. In this paper, a NOMA system with 2 and more than 2 users in downlink is considered. In the
2-user scenario by equating capacities of users, the Jain fairness index is maximized, fairness is achieved in transmitter power
consumption and the difference between the capacities of users is eliminated. In addition, computer simulations show that the
capacity of the user with weaker channel gain improves noticeably. Moreover, in a NOMA system with more than 2 users a fixed
power coefficient is allocated to the user with the weakest channel condition, and power allocation to the other users is done in a way
that the transmitter power consumption is optimized. Computer simulations is carried out to verify the effectiveness of the suggested
methods.
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 -8مقدمه
مسئله تخصیص توان در سیستمهای مخابرات بیسیم همواره مورد
توجه بوده است .بهعنوان مثال در ] [8با استفاده از تخصیص توان
بهینه در ایستگاه مرکزی ،سعی شده که تأخیر ارسال دادهها کمینه
شود .همچنین در ] [2روشهایی برای کنترل توان در شبکههای
مخابرات رله ای با چندین منبع گیرنده و فرستنده پیشنهاد شدهاست.
در سالهای اخیر نیز با افزایش تقاضا برای اینترنت همراه و اینترنت
اشیاء ،(IoT) 9چالشهایی از قبیل بازدهی طیفی باال مطرح شدهاست
که یکی از فناوریهایی که برای حل این چالشها درنظر گرفته شده،
 NOMAاست و با توجه به اینکه برخالف  ،OMAدر NOMA
تخصیص منابع بهصورت نامتعامد است و تسهیم کاربران در حوزه توان
انجام میشود ،مسئله تخصیص توان مهمتر از گذشته نیز گشته است.
در پژوهشهای مختلف چندین روش برای تخصیص توان در
سیستمهای  NOMAپیشنهاد شدهاند که بهطور عمده به دو گروه
تخصیص توان ثابت و تخصیص توان پویا تقسیم میشوند ].[9
با توجه به تسهیم کاربران در حوزه توان در  NOMAاز کدگذاری
جمع آثار (SC) 8در فرستنده و حذف متوالی تداخل ) (SICدر گیرنده
استفاده میشود .به روشهای دسترسی نامتعامد با استفاده از
کدگذاری جمع آثار ) (SCدر ] [9بهعنوان روشی برای افزایش نرخ داده
هر یک از کاربران در مقایسه با  CDMA7اشاره شدهاست .در ]،[8
عملکرد سیگنالدهی نامتعامد با استفاده از کدگذاری جمع آثار ) (SCو
حذف متوالی تداخل ) (SICدر سیستمهای  OFDMA1بررسی شده و
با استفاده از آن در ] [ نرخ داده کاربرانی که در لبه سلول قرار دارند،
محاسبه شدهاست .همچنین الگوریتمی پیشنهاد شده که نرخ داده را
افزایش داده و عدالت بین کاربران را تأمین میکند .در پژوهشهایی که
اشاره شد ،وجود اطالعات دقیقی از حالت کانال در فرستنده ،در نظر
گرفته نشده است .بااینوجود در ] [7برای لینک فراسو 4و ] [1برای
لینک فروسو  8با درنظرگرفتن اطالعات حالت کانال در فرستنده ،نشان
داده شده که نرخ داده سیستم همواره بهتر از  OMAاست [4] .یک
مسئله بهینهسازی را توسعه داده که ضرایب تخصیص توان در یک
سیستم  MIMO88 NOMAبا یک ایستگاه پایه N 82آنتنی و  2کاربر را
بهدست میآورد .در ]  [8این پژوهش برای یک ایستگاه پایه با  Lآنتن
و  Kزوج کاربر ) ،(L≥2با ایجاد یک روش شکلدهی پرتو 89توسعه داده
شده و راهحلهایی به شکل بسته برای محاسبه ضرایب تخصیص توان
پیدا شدهاست .در ] [88ظرفیت متوسط سیستم MIMO NOMA
هنگامیکه فرستنده ایستگاه پایه تنها اطالعات حالت کانال آماری را در
اختیار دارد ،محاسبه شدهاست .همچنین مشخصات ضرایب تخصیص
توان بهدست آمده و یک الگوریتم زیربهینه برای بهدستآوردن ضرایب
تخصیص توان پیشنهاد شده که ظرفیت متوسط را بیشینه میکند.
عدالت بین کاربران 89در سیستمهای  NOMAدر بعضی از
پژوهشها موردتوجه قرارگرفته است .عدالت بین کاربران در
سیستمهای  OFDMAدر لینک فراسو در ] [82بررسی شده و با
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استفاده از الگوریتمی ،تالش میشود تا نرخ داده کل بیشینه شود .در
] [89از یک روش تخصیص توان برای هر زوج کاربر و برنامهریز
منصفانه نسبی 88استفاده شده تا عدالت بین کاربران از نظر زمان و نرخ
8
داده فراهم شود [89] .عدالت بین کاربران را از جنبه بیشینه-کمینه
بررسی کرده ،بهاینصورت که با تعریف دو مسئله بهینهسازی و حل
آنها سعی شده کمترین نرخ داده در شبکه ،بیشینه و بیشترین
احتمال وقفه ،کمینه گردد .در ] NOMA ،[88با ضرایب تخصیص توان
ثابت ) (F-NOMAو  NOMAرادیوشناختی (CR-NOMA) 87بررسی
شدهاند و نشان داده شده در  ،F-NOMAهرچه شرایط کانال دو
کاربری که باهم جفت 81میشوند ،یعنی دو کاربری که با یک پرتو
سرویسدهی میشوند ،متفاوتتر باشد ،عملکرد سیستم نسبت به
 OMAبهتر میشود ،درحالیکه در  CR-NOMAبا جفتکردن
کاربرانی که شرایط کانال نزدیکتری نسبت به هم دارند ،عملکرد
سیستم بهبود مییابد .در ]  [8دو حالت دوکاربره و چندکاربره برای
یک سیستم  NOMAدر لینک فروسو در نظر گرفته شده و در هر
حالت ،ضرایب تخصیص توان بهگونهای بهدستآمده که ظرفیت هر یک
از کاربران حداقل برابر با  OMAباشد و از این روش تخصیص توان با
عنوان  Fair-NOMAنام برده شدهاست .یکی از معایب روش بهکاررفته
در  Fair-NOMAو همینطور  ،OMAاختالف بین ظرفیت و احتمال
وقفه کاربران و همچنین عدم استفاده بهینه از توان فرستنده است
بهطوریکه در  OMAتمام توان فرستنده به کاربران تخصیص داده
میشود اما در این مقاله نشان داده میشود که با استفاده از روش
پیشنهادی میتوان با استفاده از توان بسیار کمتر فرستنده به ظرفیت
مجموعی بیشتر دستیافت.
در این مقاله ،در بخش  ،2یک سیستم  NOMAدر لینک فروسو
با  2کاربر در نظر گرفته و بهطور مختصر روش استفادهشده در Fair-
 NOMAشرح داده میشود و سپس با معرفی شاخصی با عنوان
شاخص عدالت جین که بیانگر میزان اختالف ظرفیت کاربران است و
با برابر قراردادن ظرفیت دو کاربر این شاخص بهبود مییابد؛ در بخش
 9با درنظرگرفتن یک سیستم  NOMAبا  Kکاربر که  K>2است ،ابتدا
بهاختصار روش مطرحشده در  Fair-NOMAشرح دادهشده و سپس در
روش پیشنهادی یک ضریب توان ثابت برای کاربری که ضعیفترین
شرایط کانال را دارد (کاربر اول) در نظر گرفته میشود و با برابر
قراردادن ظرفیت سایر کاربران ،ضرایب تخصیص توان سایر کاربران
بهدست میآید .در بخش  9نتایج شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
 MATLABو در بخش  8نتیجهگیری و بیان مزایای روش پیشنهادی
نسبت به روش  Fair-NOMAو همچنین  OMAآمده است.

 -2سیستم  NOMAبا  2کاربر
در این بخش یک سیستم  NOMAبا یک ایستگاه پایه و دو کاربر در
لینک فروسو مانند شکل  8در نظر گرفته شدهاست که فرستنده
ایستگاه پایه و گیرنده هر یک از کاربران با یک آنتن تجهیز شدهاند.
کانال بین ایستگاه پایه و کاربران دارای فیدینگ ریلی است ،درنتیجه
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بهره  SNR84کانال دارای توزیع نمایی با تابع چگالی احتمال رابطه ()8
است.
x



() 8
که در رابطه (،)8
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f h 2 ( x) 

میانگین توزیع نمایی است.
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) C (a)  log 2 (1  a h2
2

( )

N
2

در  ،Fair-NOMAنویسندگان برای بهدست آوردن ضرایب
تخصیص توان در این حالت (سیستم  NOMAبا  2کاربر) تنها یک
روش ارائه دادهاند ،بدینترتیب که ظرفیت هر یک از دو کاربر (روابط
( )8و ( )) را بزرگتر از ظرفیت این دو کاربر در یک سیستم OMA
قرار داده و ضرایب تخصیص توان را محاسبه کرده و بازهای را برای
ضریب توان کاربر دوم یافتهاند که در این بازه ظرفیت هر یک از دو
کاربر بیشتر از ظرفیت معادل در  OMAگشته است ،اما این روش
تخصیص توان از پایینتر بودن ظرفیت و بیشتر بودن احتمال وقفه
کاربری که کانال ضعیفتری بین خود و فرستنده دارد ،رنج میبرد.
برای بررسی میزان اختالف ظرفیت کاربران در یک شبکه از شاخصی
با عنوان شاخص عدالت جین استفاده میشود که رابطه این شاخص
بهصورت رابطه ( )7است] .[ 87

شکل  :8یک سیستم  NOMAبا یک ایستگاه پایه و  2کاربر در لینک فروسو

[ i 1 ci ]2
n

()7
همچنین نویز گیرنده کاربران دارای توزیع نرمال مختلط بهصورت
رابطه ( )2است.
() 2

)zi ~ CN (0,1

فرض شدهاست که کاربر اول دارای شرایط کانال ضعیفتری نسبت
2
2
است .ضریب توان
به کاربر دوم باشد یعنی
h1  h2
تخصیصدادهشده به کاربر دوم با  aنشان داده شده و با توجه به اینکه
مجموع ضرایب توان دو کاربر برابر یک است ،ضریب توان کاربر اول
برابر با  1-aمیشود .ایستگاه پایه ،سیگنال رابطه ( )9را بهصورت
همزمان برای هر دو کاربر ارسال میکند [ .]8

() 9

yi  (1  a) hi x1  a hi x2  zi , i  1,2

که در رابطه (  ،)9توان کل فرستنده ایستگاه پایه x1 ،سیگنال کاربر
اول x2 ،سیگنال کاربر دوم h1 ،بهره کانال کاربر اول h2 ،بهره کانال
کاربر دوم و  z1و  z2بهترتیب نویز گیرنده کاربر اول و دوم هستند .در
گیرنده با استفاده از حذف متوالی تداخل ) ،(SICسیگنال کاربران
بازیابی میشود .همچنین فرض میشود که رابطه ( )9برقرار باشد.
E[ xi ]  1, i  1,2
2

() 9

ظرفیت کاربر اول و کاربر دوم بهترتیب از روابط ( )8و ( ) بهدست
میآید [ .]8
2

() 8
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)

(1  a) h1

a h1  1
2

C1N (a)  log 2 (1 

n. i 1 ci 2
n

J (c ) 

که در رابطه ( ci ،)7ها ظرفیت هر یک از کاربران و  nتعداد کاربران
است .مقدار شاخص عدالت جین همواره عددی بین صفر و یک است
که صفر نشاندهنده کمترین میزان عدالت و بیشترین اختالف
ظرفیتها و یک نشاندهنده بیشترین میزان عدالت و کمترین اختالف
ظرفیتها است و درصورتیکه ظرفیت کاربران برابر باشد ،بهدست
میآید .برای بهدستآوردن بیشترین شاخص عدالت جین و حل
اشکال  Fair-NOMAکه در باال به آن اشاره شد ،ظرفیت دو کاربر
سیستم  NOMAبرابر قرار دادهشده و ضریب تخصیص توان کاربر دوم
یعنی  aبهدست میآید:
)C1N (a)  C2N (a

()8
2

) )  log 2 (1  a h2
2

()9

4

()01

2

 h2

( h1  h2 ) 2
2



4

(1  a) h1

a h1  1
2

2

 h1 h2
4

2

2

) ( h1  h2
2



 log 2 (1 

2

2

 h1 h2
2


a

میتوان نشان داد مقدار  aبهدستآمده در رابطه باال همواره بین صفر و
یک قرار دارد (پیوست الف).
در ادامه باتوجهبه ضریب تخصیص توان بهدستآمده برای کاربر
دوم ،ظرفیت متوسط و احتمال وقفه هر یک از دو کاربر محاسبه
شدهاست.
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 -2-8ظرفیت متوسط کاربران

x 1

با استفاده از ضریب توان بهدستآمده برای کاربر دوم یعنی  aدر بخش
 ،2ظرفیت هر دو کاربر و درنتیجه ظرفیت متوسط هر دو کاربر برابر
میگردد .با توجه به اینکه کانال  2کاربر متغیرهای تصادفی مستقل با
توزیع یکسان (i.i.d.) 21هستند ،تابع چگالی احتمال توأم بهره  SNRدو
کانال بهصورت رابطه ( )00است [.]81
) ( x1  x2





()88

e

2
2



f h 2 , h 2 ( x1 , x2 ) 
2

1

همچنین با توجه به اینکه  0  h1 2  h2 2است ،مقدار  h1 2بین
صفر و  h2 2و مقدار  h2 2بین صفر و بینهایت است.

انتگرالگیری از ضرب تابع چگالی احتمال توأم  h1 2و  h2 2در ظرفیت
کاربر دوم و جایگزینی مقدار بهدستآمده برای  aدر ( ،)01در ()02
محاسبه شدهاست ].[01
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2

که بهازای مقادیر باالی  SNRیعنی  ،   1رابطه ( )82را میتوان
بهصورت رابطه ( )89نوشت.
])E[C1N _ high _ snr (a)]  E[C2N _ high _ snr (a

()89

.log 2 (  x2 )dx1dx2

) ( x1  x2





2

e
2



x2



 

0

0

برای محاسبه انتگرال دوگانه رابطههای ( )82و ( )89میتوان از
نرمافزارهای محاسباتی مانند  MATLABاستفاده کرد.
 -2-2احتمال وقفه کاربران
احتمال اینکه سیگنال دریافتی در حدی نباشد که حداقل نرخ ارسال
سیگنال (در اینجا  ) R0را تأمین نماید ،احتمال وقفه نامیده میشود.
با توجه به اینکه ظرفیت هردو کاربر برابر است ،احتمال وقفه
برای هر دو کاربر برابر بوده و از رابطه ( )89بهدست میآید [ .]8

Serial no. 88

 e
2







pNout,1 (a)  pNout,2 (a)  1  e

که در رابطه ( 1 ،)89و   2از روابط ( )88و (  )8بهدست میآیند.
()05

)x(2R0  2  4
4 x  2R0  2  22 R0  2

1 

()01

22 R0  2  4
4

2 

اثبات رابطه بهدستآمده برای احتمال وقفه کاربران در پیوست (ب)
آمده است.

 -9سیستم  NOMAبا چندین کاربر

با توجه به آنچه گفته شد ،ظرفیت متوسط هر یک از این دو کاربر با

x2

()04

dx







2

2 2



در این بخش ،یک سیستم  NOMAدر لینک فروسو با  Kکاربر مانند
شکل  2در نظر گرفته شدهاست که  K>2بوده و فرستنده ایستگاه پایه
و گیرنده هر یک از کاربران تکآنتنی هستند .همچنین بهره SNR
کانال کاربران بهصورت  h1 2  h2 2  ...  hK 2میباشد .در
 NOMAبرای این حالت دو نوع روش برای تخصیص توان پیشنهاد
میشود.
در روش اول (ضرایب توان(  ، bkفرایند تخصیص توان از کاربری که
قویترین شرایط کانال را دارد آغاز شده و با بزرگتر قراردادن ظرفیت
این کاربر نسبت به ظرفیت معادل در  ،OMAضریب تخصیص توان
برای این کاربر محاسبه شدهاست و در ادامه نیز با بزرگتر قراردادن
ظرفیت
سایر کاربران با ظرفیت معادل در  ،OMAضرایب تخصیص توان برای
این کاربران نیز محاسبه میشود .در روش دوم (ضرایب توان ( ak
فرایند تخصیص توان با کاربری که ضعیفترین شرایط کانال را دارد
آغاز شده و با برابر قراردادن ظرفیت این کاربر با ظرفیت معادل در
 ،OMAضریب تخصیص توان برای این کاربر محاسبه شدهاست و در
ادامه نیز با برابر قراردادن ظرفیت سایر کاربران با ظرفیت معادل
 ،OMAضرایب توان سایر کاربران محاسبه شدهاست .در روش دوم در
 ،Fair-NOMAمجموع ضرایب توان تقریباً بهازای همه مقادیر SNR
برابر یک است اما در روش اول ،مجموع ضرایب تخصیص توان بسیار
کمتر از روش دوم بوده و به همان نسبت نیز ظرفیت متوسط کل شبکه
کمتر است .مهمترین اشکاالت روشهای  Fair-NOMAدر این است که
بین ظرفیت متوسط کاربران اختالف زیادی وجود دارد و همچنین
مجموع ضرایب تخصیص توان و درنتیجه توان مصرفی فرستنده بسیار
به یک (مصرف کل توان فرستنده) نزدیک بوده و یا مجموع ضرایب
تخصیص توان بسیار کمتر و درنتیجه ظرفیت کل شبکه نیز کمتر است.
با توجه به آنچه گفته شد نیاز به روشی که در آن اختالف ظرفیت
کاربران کمتر باشد و توان
Fair-
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شکل  :2یک سیستم  NOMAبا یک ایستگاه پایه و  Kکاربر در لینک فروسو

مصرفی فرستنده و درنتیجه ظرفیت کل شبکه در آن بین دو روش
 Fair-NOMAباشد ،احساس میشد .در ادامه روشی برای تخصیص
توان پیشنهاد میشود که این اهداف را برآورده میسازد.
مجموعه ضرایب تخصیص توان با }  {d1,..., d Kنشاندادهشده که
 d kضریب توان کاربر  kاست .برای کاربر اول (کاربر با ضعیفترین
شرایط کانال) ضریب توان  1/Kدر نظر گرفته شدهاست ( ) d1  1/ K
که این ضریب توان به این دلیل انتخاب شده که با توجه به نزولیبودن
ضرایب تخصیص توان برای کاربران (که در ادامه اثبات میشود) شرط
1

K

k

d

همواره برقرار گردد .برای  2  k  K  1قرار داده

k 1

میشود:
) CkN (d1 ,..., d K )  C1N (d1 ,..., d K

()87

و ضرایب تخصیص توان بهدست میآید:
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)  log 2 (1 

d k hk
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]) d1 h1 [1  ( Dk 1 hk
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]) h1 [1  ( Dk 1 hk
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 log 2 (1 
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) K hk (1   h1
2

2

 dk 

که در رابطه (  Dk-1 ،)2مجموع ضرایب تداخل برای کاربر  k-1استت و
از رابطه ( )28بهدست میآید.
k 1

Dk 1  1   dl

()20

l 1

همچنین برای مقادیر باالی  SNRیعنی  ،   1رابطه (  )2را
میتوان بهصورت رابطه ( )22نوشت.
()22

Serial no. 88

Dk 1
K

بهبود شاخص عدالت جین و بهینهسازی مصرف توان . . .

باید توجه کرد که با استفاده از ضرایب تخصیص توان بهدستآمده در
این بخش ،ظرفیت همه کاربران بهجز کاربری که قویترین شرایط
کانال را دارد (کاربر Kام) ،برابر میشود زیرا این کاربر پیش از
کدبرداری سیگنال خودش ،سیگنال سایر کاربران را کدبرداری کرده و
از سیگنال دریافتی حذف میکند و تداخلی از سایر کاربران دریافت
نمیکند و بهاینترتیب شکل رابطه ظرفیت برای این کاربر متفاوت از
شکل رابطه ظرفیت سایر کاربران است .بنابراین با توجه به آنچه در
باال گفته شد ،با قرار دادن  K=2در این بخش نمیتوان به نتایجی
مشابه با نتایج بهدستآمده در بخش  2دستیافت .همچنین
همانطورکه پیشتر نیز گفته شد ،ضرایب تخصیص توان بهصورت
نزولی هستند ،یعنی  dK  ...  d2  d1که این موضوع با توجه به
برابرقراردادن ظرفیت کاربران و توجه به این نکته که با افزایش  ،kبهره
کانال کاربران افزایش مییابد و درنتیجه به توان کمتری از فرستنده
نیاز است ،مشخص بود .عالوهبرآن با دقت در رابطههای (  )2و ( )22و
توجه به این نکته که با افزایش  Dk 1 ،kدر صورت این روابط کاهش
مییابد ،نزولیبودن ضرایب تخصیص توان واضح است.
در بخش بعد نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی آمده و این نتایج
با نتایج شبیهسازی سیستم  OMAو روش  Fair-NOMAاز جنبههای
گوناگون از قبیل شاخص عدالت جین ،ظرفیت متوسط هر یک از
کاربران ،ظرفیت متوسط کل شبکه و احتمال وقفه هر یک از کاربران
مقایسه شدهاست.

 -9نتایج شبیهسازی و مقایسه روش پیشنهادی ،روش
 NOMAو یک سیستم OMA

Fair-

در این بخش عملکرد روش پیشنهادی در شرایطی که  2یا تعداد
بیشتری کاربر در سیستم  NOMAحضور دارند ،با استفاده از نرمافزار
 MATLABمورد بررسی قرار گرفته و نتایج بهدستآمده با روش
ارائهشده در  Fair-NOMAو همچنین سیستم  OMAمقایسه میشود.
در تمام این بخش میانگین تابع چگالی احتمال توزیع نمایی یعنی β=1
در نظر گرفته شدهاست.
 -9-8سیستم  NOMAبا  2کاربر
در این زیربخش ،با بررسی نتایج شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
 ،MATLABروش پیشنهادی از نظر شاخص عدالت جین ،ظرفیت
متوسط هر کاربر ،ظرفیت متوسط کل شبکه و احتمال وقفه هر کاربر
با روش  Fair-NOMAو سیستم  OMAمقایسه میشود.
 -9-8-8مقایسه شاخص عدالت جین بین روش پیشنهادی ،روش
 Fair-NOMAو یک سیستم OMA
شکل  9شاخص عدالت جین برای روش پیشنهادی Fair-NOMA ،و
 OMAرا نشان میدهد.

  1  d k high _ SNR
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بهبود شاخص عدالت جین و بهینهسازی مصرف توان . . .

برای روش پیشنهادی ظرفیت کاربر اول و دوم بهازای همه مقادیر
 SNRارسالی برابر بوده و این ظرفیت برای کاربر اول بهازای همه
مقادیر  ،ξبیشتر از ظرفیت کاربر اول در سیستم  OMAاست و نسبت
به روش  Fair-NOMAبرای  ξهای کمتر از  98 dBاندکی بیشتر و
برای سایر مقادیر  ،ξظرفیت متوسط تقریباً برابر است .در مورد کاربر
دوم ،ظرفیت متوسط همواره کمتر از روش  Fair-NOMAبوده و نسبت
به سیستم  OMAبرای  ξهای کمتر از  ،98 dBظرفیت متوسط کاربر
دوم اندکی کمتر و برای سایر مقادیر  ،ξظرفیت متوسط تقریباً برابر
است .همچنین از شکل  9مشخص است که نتایج شبیهسازی کامالً بر
نتایج تئوری منطبق است و درستی روابط بهدستآمده را تأیید میکند.

شکل  :9شاخص عدالت جین برای روش پیشنهادی ،سیستم  OMAو روش
Fair-NOMA

برای محاسبه شاخص عدالت جین در این شکل ،از رابطه ( )7و ظرفیت
متوسط هر یک از دو کاربر در رابطه ( )82استفاده شدهاست.
همانطورکه از قبل نیز مشخص بود ،با توجه به برابربودن ظرفیت هر
دو کاربر برای تمام مقادیر توان فرستنده ،شاخص عدالت جین برای
روش پیشنهادی همواره یک بوده که از مقدار این شاخص برای روش
 Fair-NOMAو سیستم  OMAبهخصوص برای مقادیر  SNRکمتر از
 ،9 dBبیشتر است.

 -9-8-9مقایسه ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،روش
 Fair-NOMAو یک سیستم OMA
شکل  8ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،سیستم
و روش  Fair-NOMAرا برحسب  SNRارسالی نشان میدهد که
ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی تقریباً همواره کمتر از
روش  Fair-NOMAبوده اما در مقایسه با سیستم  OMAبرای SNR
 ،88 dBظرفیت متوسط کل شبکه تقریباً برابر بوده و
کمتر از
برای مقادیر بیشتر  ،SNRظرفیت متوسط کل شبکه در روش
پیشنهادی بیشتر است.
OMA

 -9-8-2مقایسه ظرفیت متوسط هر یک از  2کاربر در روش
پیشنهادی ،روش  Fair-NOMAو یک سیستم OMA
شکل  9ظرفیت متوسط هر کاربر را در روش پیشنهادی ،سیستم
 OMAو روش  Fair-NOMAنشان میدهد.

شکل  :8ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،سیستم  OMAو
روش Fair-NOMA

 -9-8-9مقایسه احتمال وقفه هر یک از  2کاربر در روش پیشنهادی،
روش  Fair-NOMAو یک سیستم OMA
شکل  :9ظرفیت متوسط هر یک از دو کاربر در روش پیشنهادی ،سیستم
 OMAو روش Fair-NOMA

Serial no. 88

شکل شبیهسازی احتمال وقفه هر یک از کاربران را برحسب
ارسالی برای روش پیشنهادی ،سیستم  OMAو روش Fair-NOMA
نشان میدهد.
SNR
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بهبود شاخص عدالت جین و بهینهسازی مصرف توان . . .

روش  Fair-NOMAاست .عالوهبرآن ،مجموع ضرایب تخصیص توان
(توان مصرفی فرستنده) در روش پیشنهادی برای مقادیر  SNRکمتر از
 ،88 dBکمتر و برای مقادیر بیشتر  ،SNRبیشتر از مجموع ضرایب
تخصیص توان  bدر روش  Fair-NOMAاست .همچنین در سیستم
 ،OMAهمواره تمام توان فرستنده به کاربران اختصاص مییابد که
بدینترتیب توان مصرفی فرستنده در  OMAبسیار بیشتر از روش
پیشنهادی است.
 -9-2-2مقایسه ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،روش
 Fair-NOMAو یک سیستم OMA

شکل  :احتمال وقفه هر یک از کاربران در روش
و

پیشنهادی ،سیستم OMA

روش Fair-NOMA

در این شبیهسازی ،برای محاسبه احتمال وقفه هر یک از کاربران
 R0=2 bps/Hzدر نظر گرفته شدهاست.
همانطورکه انتظار میرفت ،احتمال وقفه هر دو کاربر با توجه به
برابربودن ظرفیتهای متوسط ،برابر است .همچنین از شکل مشخص
است که احتمال وقفه کاربر اول در روش پیشنهادی کمتر از سیستم
 OMAو روش  Fair-NOMAبوده اما احتمال وقفه کاربر دوم نسبت به
سیستم  OMAو روش  Fair-NOMAبیشتر است که درنتیجه اختالف
بین احتمال وقفه کاربران جبران شده و احتمال وقفه برای کاربری که
شرایط ضعیفتر کانال را دارد به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
همچنین نتایج شبیهسازی کامالً بر نتایج تئوری منطبق بوده و درستی
روابط بهدستآمده را تأیید میکند.

شکل  ،1ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،سیستم
 OMAو روش  Fair-NOMAرا نشان میدهد .ظرفیت متوسط کل
شبکه برای مقادیر  SNRبیشتر از  ،82 dBبیشتر از ظرفیت متوسط
کل شبکه در روش  Fair-NOMAبا ضرایب تخصیص توان  bو سیستم
 OMAمیباشد که با توجه به تخصیص کل توان فرستنده به کاربران
در سیستم  ،OMAدر روش پیشنهادی میتوان با توان بسیار کمتر
فرستنده به ظرفیت متوسط کل بیشتری دستیافت.

 -9-2سیستم  NOMAبا چندین کاربر
در اینجا یک سیستم  NOMAدر لینک فروسو با  8کاربر ) (K=5در
نظر گرفته شده و با شبیهسازی رایانهای با استفاده از نرمافزار
 ،MATLABروش پیشنهادی در بخش  9با روش  Fair-NOMAو
سیستم  OMAاز نظر مجموع ضرایب تخصیص توان (توان مصرفی
فرستنده) و ظرفیت متوسط کل شبکه ،مقایسه میشود.

شکل  :7مجموع ضرایب تخصیص توان (توان مصرفی فرستنده) در روش
پیشنهادی و روش Fair-NOMA

 -9-2-8مقایسه مجموع ضرایب تخصیص توان (توان مصرفی
فرستنده) در روش پیشنهادی ،روش  Fair-NOMAو یک سیستم
OMA

شکل  ،7مجموع ضرایب تخصیص توان (توان مصرفی فرستنده) در
روش پیشنهادی (ضرایب  )dو روش ( Fair-NOMAضرایب  aو  )bرا
برحسب مقادیر مختلف  SNRنشان میدهد .با توجه به شکل ،7
مجموع ضرایب تخصیص توان (توان مصرفی فرستنده) در روش
پیشنهادی همواره بسیار کمتر از مجموع ضرایب تخصیص توان  aدر
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شکل  :1ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی ،سیستم  OMAو
روش Fair-NOMA

همچنین در شرایطی که بیش از  2کاربر در شبکه حضور
داشتهباشند ،موارد زیر را بهعنوان مزایای روش پیشنهادی میتوان نام
برد:
 تساوی ظرفیت متوسط همه کاربران بهجز کاربری که
قویتری شرایط کانال را دارد و درنتیجه برقراری عدالت
بین این کاربران.
 افزایش ظرفیت متوسط کل شبکه نسبت به  OMAبا
مصرف بسیار کمتر توان فرستنده (در  OMAتمام توان
فرستنده به کاربران تخصیص داده میشود).
بهینهسازی مصرف توان فرستنده نسبت به روش Fair-

 NOMAبهاینصورت که مجموع ضرایب تخصیص توان
و ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی،
بهترتیب بین مجموع ضرایب تخصیص توان و ظرفیت
متوسط کل شبکه روشهای  Fair-NOMAقرار
میگیرند و بدینترتیب تعادل مناسبی بین توان مصرفی
فرستنده و ظرفیت متوسط کل شبکه برقرار میگردد.

همچنین ظرفیت متوسط کل شبکه در روش پیشنهادی همواره مقدار
اندکی از ظرفیت متوسط کل شبکه در روش  Fair-NOMAبا ضرایب
تخصیص توان  aکمتر است که با توجه به اینکه مجموع ضرایب
تخصیص توان در روش پیشنهادی بسیار کمتر از مجموع ضرایب
تخصیص توان  aمیباشد ،عملکرد مطلوبی است.

در اینجا متذکر میشود که در روش  Fair-NOMAبا مقایسه
ظرفیت کاربران در  NOMAبا ظرفیت معادل آن کاربران در ،OMA
ضرایب تخصیص توان محاسبه شدهاست اما در روش پیشنهادی در این
مقاله ،ضرایب تخصیص توان با مقایسه و برابر قراردادن ظرفیت کاربران
در  NOMAباهم ،ضرایب تخصیص توان محاسبه میشود.

 -8نتیجهگیری

در انتها اشاره میشود که برای پژوهشهای آتی میتوان
درحالتیکه  K>2کاربر در شبکه حضور دارند ،بهجای درنظرگرفتن
ضریب توان  1/Kبرای کاربر اول (کاربری که ضعیفترین شرایط کانال
را دارد) ،ضریب توان این کاربر را بهصورت   / Kدر نظر گرفته و
مقدار بهینه  را که ظرفیت متوسط کل شبکه را بیشینه میکند،
محاسبه کرد.

در این مقاله با درنظرگرفتن یک سیستم  NOMAدر لینک فروسو،
دو حالت مختلف در نظر گرفته میشود .در حالت اول  2کاربر و در
حالت دوم بیشتر از  2کاربر در شبکه حضور دارند .برای حالتیکه 2
کاربر در شبکه حضور دارند ،در بخش  9روش پیشنهادی ،روش Fair-
 NOMAو  OMAاز نظر شاخص عدالت جین ،ظرفیت متوسط هر
کاربر ،احتمال وقفه هر کاربر و ظرفیت متوسط کل شبکه مقایسه
شدند که مزایای عمده روش پیشنهادی در ادامه بهطور خالصه ذکر
میشود:
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بهبود شاخص عدالت جین نسبت به روش
 NOMAو OMA
افزایش ظرفیت متوسط کاربر با شرایط ضعیفتر کانال
نسبت به روش  Fair-NOMAو OMA
کاهش احتمال وقفه کاربر با شرایط ضعیفتر کانال
نسبت به روش  Fair-NOMAو OMA
افزایش ظرفیت متوسط کل شبکه نسبت به OMA
Fair-
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:زیرنویسها
Non-Orthogonal Multiple Access
Orthogonal Multiple Access
3
Jain Fairness Index
4
Internet of Things
5
Superposition Coding
6
Successive Interference Cancelation
7
Code Division Multiple Access
8
Orthogonal Frequency Division Multiple Access
9
Uplink
10
Downlink
11
Multiple Input Multiple Output
12
Base Station
13
Beamforming
14
User Fairness
15
Proportional Fair Scheduler
16
Max-Min
17
Cognitive Radio NOMA
18
Pair
19
Signal to Noise Ratio
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