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  خالصه

 

تَجِ ثسیبری اس هحممبى را  ،ضذى ًتبیج خَة ٍ هؤثز آىدلیل رٍضيثِ ،ّبی اخیز هَضَع هخبثزات هطبروتیدر سبل 

َضص ضجىِ ی تحت پایي لبثلیت را خَاّذ داضت وِ ًزخ ارسبلی ٍ هحذٍدُ ،است. هخبثزات هطبروتیخَد هؼغَف داضتِثِ

ّبی فزستٌذُ را وبّص دّذ. اس عزفی، چبلص هْن دیگزی وِ چٌیي تأخیز ارسبلی ٍ تَاى هػزفی گزُرا افشایص ٍ ّن

ی ًبوبرآهذ اس هٌبثغ عیفی هحذٍد است. سین ثب آى هَاجِ ّستٌذ، پٌْبی ثبًذ لبثل دستزس ٍ استفبدُّبی ثیاهزٍسُ ضجىِ

ثِ عیف است وِ هٌجز پَیب ّبی دستزسی وبرگیزی ضیَُثْیٌِ اس پٌْبی ثبًذ، ثِ یدُّبی ارائِ ضذُ ثزای استفبیىی اس رٍش

 رادیَ راّجزد. تزویت استُضٌبختی ضذ ّبی رادیَّبی هخبثزاتی ثِ ًبم ضجىِثِ حزوت ثِ سوت ًسل جذیذی اس ضجىِ

سؼی  ،سین حبغل وٌذ. در ایي همبلِّبی ثیتَاًذ ثْجَد ثیطتزی در ػولىزد ولی سیستنضٌبختی ثب هخبثزات هطبروتی هی

ی ثبًَیِ )هٌجغ ٍ ثیي وبرثزاى ضجىِسهبى ی ثْیٌِضٌبختی هطبروتی، تخػیع  ی رادیَثز آى دارین ثب ثزرسی یه ضجىِ

ّبی ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ،ضجىِ ثذست آٍرین. هحبسجبت ایي تحمیك خبهَضیرسبًذى احتوبل حذالل هٌظَر ثِرا ثِ رلِ(

 است.ی آٍردُ ضذُسبسی ٍ تحلیلضجیِ ًتبیجدر اًتْب، گیزد. ی اٍلیِ غَرت هیضجىِ ثزایاخل تذًبضی اس 

 

ِ تخػیع  ،هطبروتی ی رادیَضٌبختیضجىِ، هخبثزات هطبروتی های کلیذی: واژه احتوهبل  وهزدى  حهذالل ، سههبى ی ثْیٌه

 خبهَضی

 

 

 مقذمه.  1

ی تحت پَضص خَد، اعالػبت را ثب سزػت افشایص هحذٍدُ سین ػالٍُ ثزّبی ثیّبی ثؼذی ضجىِرٍد ًسلاًتظبر هی

ّب اّویت ثسیبری چٌیي وبرایی اس لحبػ پٌْبی ثبًذ ٍ لبثلیت اعویٌبى در ایي ضجىِثبالتز ٍ تَاى ووتزی ارسبل وٌٌذ. ّن

تحت تأثیز ػَاهل  د،ضَػٌَاى وبًبل استفبدُ هیثِ ایي دلیل وِ اس هحیظ آساد ثِ ،ّباهب ویفیت سیگٌبل در ایي ضجىِ دارد.

ی ضذُ. هحَضذگی ثِ هیشاى تضؼیف یه سیگٌبل هذٍلِ[1] یبثذوبّص هی 3افىٌیٍ سبیِ 2ضذگیهختلفی چَى هحَ

گزدد. اس دالیل هحَضذگی، ٍجَد چٌذ هسیز هختلف است، سیزا هخبثزاتی در ٌّگبم ػجَر اس یه هحیظ هطخع اعالق هی
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ثبػث ایجبد  ٍ ایي اهز ٍ اختالف فبسّبی هتفبٍت در گیزًذُ دریبفت ضَدضَد وِ یه سیگٌبل خبظ ثب تأخیز ثبػث هی

ّبی سبسی سیستنّبی همبثلِ ثب هحَضذگی، پیبدُضیَُضَد. یىی اس ی سیگٌبل دریبفتی هیای در داهٌِتغییزات ًبخَاستِ

چٌذیي آًتي در فزستٌذُ ٍ  یّب ثب تؼجیِاست. در ایي سیستن 2چٌذگبًگی فزآیٌذٍ استفبدُ اس  1چٌذ خزٍجی-چٌذ ٍرٍدی

ّبیی اس سیگٌبل اغلی ارسبل ضَد وِ اس یىذیگز هستمل ّستٌذ. ثب استفبدُ اس ایي رٍش، ویفیت ضَد ًسخِگیزًذُ سؼی هی

ّب اس لحبػ سبسی ایي ضیَُّبیی وِ در پیبدُدلیل هحذٍدیتاهب ثِ ،یبثذهخبثزاتی افشایص هی وبًبلٍ لبثلیت اعویٌبى یه 

هغزح ضذ وِ  3ّبی هطبروتی. اس ایي رٍ، ثحث ضجىِ[2] ضَدًذرت اس آًْب در ػول استفبدُ هیًذاسُ ٍجَد دارد، ثِّشیٌِ ٍ ا

ی هٌجغ ٍ همػذ را وٌٌذ تب ویفیت ارتجبط ثیي دٍ گزُاًذ ٍ ثب یىذیگز ّوىبری هیعَر فضبیی گستزدُ ضذُّب ثِدر آًْب گزُ

وٌٌذ، یه سیستن هجبسی ػول هی 4ػٌَاى رلِّبیی وِ ثِّب، ثب استفبدُ اس گزُ. در ٍالغ در ایي ضجىِ[4ٍ3] افشایص دٌّذ

 ضَد.چٌذ خزٍجی ثزای ارسبل سیگٌبل فزستٌذُ ایجبد هی-چٌذ ٍرٍدی

 یسین ثب آى هَاجِ ّستٌذ، پٌْبی ثبًذ لبثل دستزس ٍ استفبدُّبی ثیچبلص هْن دیگزی وِ اهزٍسُ ضجىِ ،اس عزفی   

ّبی وبرگیزی ضیَُثْیٌِ اس پٌْبی ثبًذ، ثِ یّبی ارائِ ضذُ ثزای استفبدُعیفی هحذٍد است. یىی اس رٍش ًبوبرآهذ اس هٌبثغ

گیزی اس عیف، ثب ثْزُ ،6هخبثزات فذرال ی. ثز اسبس گشارش غبدر ضذُ تَسظ وویتِ[5] است 5ثِ عیفپَیب دستزسی 

دلیل ثِ ،ّبی اخیزدر سبل. [6ثبضذ ]درغذ هی  85وشیوندرغذ تب هب 15ّبی هختلف اس حذٍد ّب ٍ سهبىتَجِ ثِ هَلؼیت

-ی تخػیع فزوبًس ثب ووجَد عیف آساد در ثبًذّبی خبغی هَاجِ ضذُافشایص تمبضب ثزای دستزسی ثِ عیف، ایي ًحَُ

آى ثبًذ،  ضَد؛ یؼٌی وبرثزاى هجبس درغَرت ثْیٌِ استفبدُ ًویػالٍُ، همذار سیبدی اس عیف اختػبظ دادُ ضذُ، ثِ ثِ. است

یه پیطٌْبد ثزای حل ایي هطىل، آى است وِ . ثزًذّب اس ول پٌْبی ثبًذ اختػبظ دادُ ضذُ، ثْزُ ًویدر توبهی سهبى

ی عیف استفبدُ ًوبیٌذ، ثب ّبی ثالاستفبدًُیش اس ثخص 8وبرثزاى ثذٍى هجَس، 7اجبسُ دادُ ضَد در وٌبر وبرثزاى دارای هجَس

ایي پیطٌْبد هٌجز ثِ حزوت ثِ سوت ًسل جذیذی اس . ولىزد وبرثزاى اٍلیِ ًطًَذثب ایي ضزط وِ ثبػث اختالل در ػ

سین ثب وبرثزاى ّبی ثی[. رادیَ ضٌبختی، اهىبى تسْین وبًبل7-9ضذ ] 9ّبی رادیَ ضٌبختیّبی هخبثزاتی ثِ ًبم ضجىِضجىِ

ی بی رادیَ ضٌبختی ثِ دٍ دستِّ[. وبرثزاى در ضجى10ِآٍرد ]فزاّن هی 10جَیبًِغَرت فزغتهجَس را ثِ وبرثزاى دارای

وٌٌذُ اس عیف دارای هجَس وبرثزاى اٍلیِ، وبرثزاى سٌتی استفبدُ. ضًَذثٌذی هیتمسین 12وبرثزاى ثبًَیٍِ  11وبرثزاى اٍلیِ

. وبرگیزی عیف ثالاستفبدُ دارًذسؼی در ثِ، 13ّبی ضٌبختیاهب وبرثزاى ثبًَیِ، وبرثزاًی ّستٌذ وِ اس عزیك لبثلیت. ّستٌذ

ی ٌبثزایي، رادیَ ضٌبختی، رٍضی است وِ اهىبى دستزسی وبرثزاى ثذٍى هجَس را ثِ پٌْبی ثبًذ ثذٍى استفبدُ در هحذٍدُث

ّب ثب آى هَاجِ ّستین، سبسی ایي ضجىِاس جولِ هسبیل هْوی وِ در پیبدُ .[8ٍ7آٍرد ]جغزافیبیی اعزاف خَد فزاّن هی

وبرثزاى  پبراهتزّبی ارسبلیرٍضی ثزای وٌتزل َیِ ٍ وٌتزل آى است. چزاوِ اگز تَاى ثِ وبرثزاى اٍلیِ ٍ ثبًسهبى ٍ تخػیع 

ٍ حتی لغغ ارتجبط ثیي وبرثزاى  14ثبًَیِ در ًظز گزفتِ ًطَد، هخبثزُ تَسظ وبرثزاى ثبًَیِ هوىي است ثبػث ایجبد تذاخل

 [.11اٍلیِ ضَد ]
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ػولىزد  تَاًذ ثْجَد ثیطتزی دربثزات هطبروتی هیگزفتِ، تزویت رٍش رادیَ ضٌبختی ثب هخثز اسبس تحمیمبت غَرت   

ّب خَاّذ ّبی جذیذ در ایي ضجىِ[. گزچِ ایي اهز خَد ثبػث ایجبد چبلص12-17سین حبغل وٌذ ]ّبی ثیولی سیستن

رادیَ ضٌبختی  یتخػیع تَاى ٍ سهبى ثِ وبرثزاى اٍلیِ ٍ ثبًَیِ است. در یه ضجىِ یهسئلِ ی آى،اس جولِ وِ ضذ

ػجبرت دیگز، ثِ .ػٌَاى رلِ ثزای ارسبل اعالػبت خَد استفبدُ وٌٌذتَاًٌذ اس وبرثزاى ثبًَیِ ثِوبرثزاى اٍلیِ هی، 1تیهطبرو

آٍرًذ. وزدى اعالػبت وبرثزاى اٍلیِ، دستزسی ثْتز ثِ عیف را ثزای آًبى فزاّن هیوبرثزاى ثبًَیِ ثب ّوىبری یىذیگز ثب رلِ

ی هخبثزات هطبروتی ثبضٌذ، اجزای ضیَُوبًبل ثْتزی در همبیسِ ثب وبرثزاى اٍلیِ داضتِ حبل، اگز وبرثزاى ثبًَیِ ضزایظ

را  یبثی ثِ عیفوِ وبرثزاى ثبًَیِ ًیش فزغت دستضَد. ضوي آىثبػث افشایص لبثل تَجْی در ًزخ ارسبلی وبرثزاى اٍلیِ هی

 [.13اّذ ضذ ]ثزد ثیي وبرثزاى ثزلزار خَ-پیذا خَاٌّذ وزد. در ٍالغ یه حبلت ثزد

ّبی هخبثزات هطبروتی، هبًٌذ تخػیع تَاى ٍ سهبى ثِ هٌجغ ٍ رلِ)ّب(، ًمص هْوی را در تخػیع هٌبثغ در راّجزد   

ی تخػیع ّبی هطبروتی، ضیَُگزفتِ در عزاحی راّجزد. اغلت تحمیمبت غَرت[18] وٌذایفب هی سیستنػولىزد ولی 

ّبی هخبثزات هطبروتی، ثب ثزرسی توبم هتغیزّبی راّجزد، [19]. در اًذظز گزفتِّب درًّبی هسبٍی را ثِ هٌجغ ٍ رلِسهبى

است وِ ّیچ اعالػبتی اس حبلت وبًبل در گًَِ فزؼ ضذُایي است.سبسی ضذُی تَاى ٍ سهبى عزاحی ٍ ثْیٌِهوىي در حَسُ

غَرت  3ٍ ٍاریبًس 2هبًٌذ هیبًگیي ّبی آهبری وبًبلسبسی ضجىِ، ثزاسبس هطخػِثبضذ ٍ ثْیٌِفزستٌذُ در دستزس ًوی

ی رادیَ ضٌبختی ضجىِیه در را است، ػولىزد ایي راّجزد ٍُرددست آ[ ث19ِ] ٍجَد ًتبیج هغلَثی وِثب  گیزد.غَرت هی

را در راّجزد هخبثزات  4خبهَضیسبسی احتوبل ی سهبى ٍ حذالل، لػذ دارین تخػیع ثْیٌِهمبلِاست. در ایي ىزدُثزرسی ً

ثب درًظز گزفتي ایي ضزط وِ تذاخل  دیَ ضٌبختی هَرد ثزرسی لزار دّین.را یحضَر یه ضجىِهخبثزات هطبروتی، در 

-ی وبرثز اٍلیِ ًیش در تجشیِ ٍ تحلیل ضجىِ لحبػ هیػٌَاى وبرثز ثبًَیِ، در گیزًذُهطبروتی ثِ یایجبد ضذُ تَسظ ضجىِ

 گزدد.

ضَد. در وتی هَرد ًظز در حبلت ولی هؼزفی هیهذل سیستن رادیَ ضٌبختی هطبر، دٍمی همبلِ، در ثخص در اداهِ

ی رادیَ ضٌبختی هطبروتی هَرد ثزرسی لزار گزفتِ ٍ ًوَدارّبی هزثَط ثِ در یه ضجىِ خبهَضیَم، احتوبل سثخص 

 .استضذُهمبلِ آٍردُ  تبیج حبغل اس، ًپٌجنگزدد. در ًْبیت در ثخص ارائِ هیدر ثخص چْبرم آى سبسی  ضجیِ

 مذل سیستم. 2

پزداسین. در ایي ههذل، یهه   هی همبلِی رادیَ ضٌبختی هطبروتی هَرد استفبدُ در ایي ثخص ثِ تَغیف هذل ضجىِدر 

ی وهبرثز  ی گیزًذُدٌّذُثِ تزتیت ًطبى PUD ،SUS  ٍSUD ( ٍجَد دارد.1ّوزاُ دٍ وبرثز ثبًَیِ هغبثك ضىل )وبرثز اٍلیِ ثِ

وٌهذ، در  اسهتفبدُ ههی   5وذثزداری ٍ ارسبل ثبًَیِ خَد ثب یه رلِ وِ اس پزٍتىلاٍلیِ، هٌجغ ثبًَیِ ٍ همػذ ثبًَیِ است. وبرثز 

در فهبس اٍل، هٌجهغ سهیگٌبل اعالػهبتی را ثهزای       ؛گیزدحبل هطبروت است. هطبروت ثیي وبرثزاى ثبًَیِ در دٍ فبس غَرت هی

ٍم، اگز رلِ لبثلیت وهذثزداری وبههل   ضَد. در فبس دخَثی دریبفت هیوٌذ وِ سیگٌبل در ّز دٍ گزُ ثِهمػذ ٍ رلِ ارسبل هی

 وٌذ.اعالػبت سیگٌبل را داضتِ ثبضذ، سیگٌبل را ثب یه رٍش وذگذاری هطخع ثزای همػذ ارسبل هی
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 ی رادیو شناختی مشارکتی( مذل سیستم شبکه1شکل )

ّبی دریبفت سیگٌبل هی وٌذ. ثزای رلِ ٍ همػذ خَد ارسبل [T1,0) ی سهبًیرا در ثبسُ xs(t)ل در فبس اٍل، هٌجغ ثبًَیِ سیگٌب

 :غَرت سیز خَاٌّذ ثَدتزتیت ثِثِ (SUR) ٍ رلِ (SUD) ضذُ در همػذ

(1)                                                                                    

(2)                                                                                     

ضذُ در همػذ ٍ رلِ تزتیت ًَیش دریبفت، ثِ nsd(t) ٍ nsr(t) رلِ ثَدُ ٍ-همػذ ٍ هٌجغ-ّبی هٌجغوبًبلی ثْزُ hsd ٍ hsr وِ

عَر وبهل اعالػبت در فبس دٍم، اگز رلِ ثِ ، تَاى ارسبلی هٌجغ در فبس اٍل است.P1 ثب تَاى یه ًزهبلیشُ ضذُ ٍ xs(t) ثبضذ.هی

در غیز ایي وٌذ. ثزای همػذ ارسبل هی P2 هٌجغ را وذثزداری وٌذ، اعالػبت را دٍثبرُ وذگذاری وزدُ ٍ ثب تَاى دریبفتی اس

دّین. در ًتیجِ، سیگٌبل دریبفت ضذُ در ًطبى هی T2 ی سهبًی فبس دٍم را ثبهبًذ. ثبسُثبلی هی 1غَرت، رلِ در حبلت سىَى

 .غَرت سیز خَاّذ ثَددر فبس دٍم ثِ همػذ

(3                    )                                                         

را ثِ  xs(t) چٌیي، اگز رلِ اعالػبت سیگٌبلثبضذ. ّنًَیش دریبفت ضذُ در همػذ هی nrd(t) همػذ ٍ-ی وبًبل رلِثْزُ hrd وِ

 xs(t) ای اس سیگٌبلًسخِ xr(t) (،3) یدر راثغِ.  غَرت،خَاّذ ثَد. در غیز ایي  درستی وذثزداری وٌذ،

 .استًزهبلیشُ ضذُ تَاى یه لِ دٍثبرُ وذگذاری ضذُ ٍ ثباست وِ در ر

 ، ّهبی  ّبی غفز ٍ ٍاریهبًس غَرت هتغیزّبی تػبدفی گَسی ثب هیبًگیيتزتیت ثِثِ  hsd، hsr ٍ hrd ّبی وبًبلثْزُ   

ثهب هیهبًگیي غهفز ٍ     (AWGN)غَرت ًَیش سهفیذ گَسهی   ًیش ثِ nsd(t)، nsr(t) ٍ nrd(t) ّبی ًَیشضًَذ. هؤلفِهذل هی ٍ 

دّهین. در ایهي غهَرت، ضهزیت     ًطبى ههی  T=T1+T2 ی ارسبل را ثبضًَذ. سهبى ولی ّز دٍرُدر ًظز گزفتِ هی N0 ٍاریبًس

ی ارسهبلی در ّهز دٍرُ  خَاّذ ضذ. اگز تَاى هتَسظ  α=T1/T є (0,1) ی ارسبل ثزاثز ثبتخػیع سهبى در فبس اٍل ثِ ول دٍرُ

 وٌٌذ.ی سیز غذق هیدر راثغِ (P2) ٍ تَاى ارسبلی رلِ (P1) ًطبى دّین، تَاى ارسبلی هٌجغ P ارسبل را ثب

                                                 
1
 Idle 
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(4)                                                                                                                      

 عَر هؼبدل،یب ثِ

(5                                                                                                                  ) 

ی آى خَد در حبل هطبروت ثهب یىهذیگز ّسهتٌذ، وهبرثزاى ثبًَیهِ تهب سههبًی        ی رادیَ ضٌبختی وِ وبرثزاى ثبًَیِدر ضجىِ   

ی اٍلیهِ، ووتهز اس یهه    اٍلیِ را دارًذ وِ تذاخل ایجبد ضذُ تَسظ ایي وبرثزاى رٍی گیزًذُی دستزسی ثِ عیف وبرثز اجبسُ

چٌهبى لبثهل   سغح تذاخل لبثل تحول ثیطیٌِ در وبرثز اٍلیِ است وِ ارتجبط را ّهن  Ith لزار گیزد. (Ith) 1سغح تذاخل آستبًِ

|P1≤Ith/|hsp دارای هحذٍدیت ّبی ارسبلی هٌجغ ثبًَیِ ٍ رلِدارد. درًتیجِ، تَاىاعویٌبى ًگِ هی
2 ٍ P2≤Ith/|hrp|

خَاّذ ثهَد   2

 .ضَدّب ثزلزار هیٍ رلِ، ضزط سیز ثزای تَاىوِ ثب در ًظز گزفتي تَاى ثیطیٌِ در هٌجغ ثبًَیِ 

(6                                                                                                             )                

(7                                                                                                                            ) 

سیستن را اًجبم  2ی ثحث ثب در ًظز گزفتي آى، ثْیٌِ سبسیوٌین ٍ در اداهِگذاری هیًبم هحذٍدیت تَاىایي هحذٍدیت را، 

 دّین.هی

 شناختی مشارکتی رادیو یدر شبکه خاموشیاحتمال . 3

آٍرین. در فبس اٍل، ثب در ًظز گزفتي ی هطبروتی ثبًَیِ را ثذست هیّبی ضجىِثیي گزُ 3اثتذا، ثیطیٌِ اعالػبت هتمبثل

 (SUD) ٍ همػذ (SUS) ي هٌجغ ثبًَیِ، ثیطیٌِ اعالػبت هتمبثل ثی(.i.i.d) ّبی ٍرٍدی ثب تَسیغ هطخع ٍ هستملسیگٌبل

 ثزاثز است ثب:

(8 )                                                                                                               

وٌذ. ثب یرا اضغبل ه T1 ، هذت سهبى[T,0) ی ارسبلیدّذ وِ فبس اٍل در ّز دٍرًُطبى هی α وِ ضزیت تخػیع سهبى

 ی فَق دارین:در راثغِ (6)ی جبیگذاری راثغِ

(9                                                                                                             ) 

|hsd| ثبضذ، در ًتیجِهی  جب وِاس آى
 خَاّذ ثَد.  ، یه هتغیز تػبدفی ًوبیی ثب پبراهتز2

|hsp|
وِ همػذ ثبضذ. در ایي غَرت، احتوبل آىهی  عَر هطبثِ، یه هتغیز تػبدفی ًوبیی ثب پبراهتزًیش ثِ 2

 غَرت غحیح اًجبم ًذّذ ثزاثز است ثب:ثبًَیِ در فبس اٍل وذثزداری را ثِ

(10                                                                                       )  

 

 عَر هطبثِ، ثیطیٌِ اعالػبت هتمبثل ثیي هٌجغ ثبًَیِ ٍ رلِ در فبس اٍل، ثزاثز است ثب:ثِ   

                                                 
1
 Threshold 

2
 Optimization 

3
 Mutual Information 
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(11                                                                                                          ) 

 ی فَق دارین:در راثغِ( 6) یثب جبیگذاری راثغِ

(12   )                                                                                                       

 ( ثزاثز است ثب:خبهَضیوِ رلِ هَفك ثِ وذثزداری غحیح اس پیبم هٌجغ در فبس اٍل ًطَد )احتوبل ٍ در ًتیجِ، احتوبل آى

(13                                      )                                                

 

عَر وبهل وذثزداری وٌذ، در حبلت هطبروت لزار گزفتِ ٍ پیبم را ثب یه ولوِ اگز رلِ پیبم دریبفتی اس هٌجغ ثبًَیِ را ثِ   

-همػذ ٍ رلِ-هٌجغ ّبیوٌذ. ثب در ًظز گزفتي دٍ ولوِ وذ هستمل در هٌجغ ٍ رلِ، وبًبلهستمل ثزای همػذ ارسبل هی 1وذ

ضًَذ. در ًتیجِ، ثیطیٌِ اعالػبت هتمبثل هطتزن اس هٌجغ تب ػٌَاى یه سٍج وبًبل هَاسی تلمی هیهمػذ اس دیذ همػذ، ثِ

 ضَد:همػذ عی فبس اٍل ٍ دٍم هغبثك ػجبرت سیز هی

(14                                                            ) 

 

( ّن همػذ ٍ 1پذیز است: هطبروتی ثب حضَر رلِ، در دٍ غَرت اهىبى راّجزددر  خبهَضیوِ  جِ ایي استی لبثل تًَىتِ   

تی در فبس یبفدر وذثزداری اس اعالػبت هطتزن در( همػذ 2ّن رلِ در وذثزداری اس اعالػبت در فبس اٍل ًبهَفك ثبضٌذ؛ ٍ 

سیگٌبل را وذثزداری وزدُ ٍ آى را ثزای همػذ ارسبل وزدُ عَر وبهل اعالػبت حتی اگز رلِ ثِ درستی ػول ًىٌذ؛دٍم ثِ

 ای هغبثك ػجبرت سیز خَاّذ داضت:ولی سیستن هطبروتی راثغِ خبهَضییب احتوبل  Pout . در ایي غَرت،[19] ثبضذ

 

(15                                            ) 

 

ی همػذ ٍ ی هٌجغ، یه گزُضبهل یه گزُ 2ی هطبروتی سٌتیِحبل، ثب تَجِ ثِ ػجبرت فَق ٍ ثب در ًظز گزفتي یه ضجى

تَاى ػولىزد ایي دٍ ، هیاست[ هؼزفی ضذ19ٍُ در ] وٌذی رلِ وِ ثب یه راّجزد وذثزداری ٍ ارسبل دلخَاُ وبر هییه گزُ

 سبسی وزد.آًْب ضجیِ خبهَضیسیستن را ثز اسبس احتوبل 

 

 سازی و نتایج عذدی. شبیه4

ی هؼوَلی ی رلِضجىِ در حبلت رادیَ ضٌبختی هطبروتی ٍ ضجىِ خبهَضیی ثیي احتوبل (، همبیس2ِ-4ی )ّبضىل       

، )ة( دّذ؛ )الف( ّبی ثب ٍاریبًس هختلف ًطبى هیرا در سِ سٌبریَ ثب وبًبل

 ،در ّز سِ حبلت  ضَدهیفزؼ  .ٍ )ح(  

RT=2 bits/s/Hz ،N0=1ی هطبروتی سٌتی، ٍ در ضجىِ ًزهبلیشُ ضذُ  غَرتهمػذ ثِ-، ٍاریبًس وبًبل هٌجغ

P1=P2=0-30 dB ( ٍ ثزای 15ی )ی رادیَ ضٌبختی هطبروتی ثز اسبس راثغًِوَدار احتوبل خبهَضی ثزای ضجىِ ثبضذ.هی

                                                 
1
 Codebook 

2
 Conventional Relay Nestwork 
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10سبسی ضزایت وبًبل اس تىزار حذٍد است. ثزای ضجیِ[ رسن ضذ19ُی سٌتی هغبثك ثب ]ی رلِضجىِ
است ثْزُ گزفتِ ضذُ 5

 است.غَرت ثبثت فزؼ ضذُی اٍلیِ ثِی ثبًَیِ تب ضجىِی ضجىٍِ فبغلِ

 

 
سیستم رادیو شناختی مشارکتی با یک سیستم مشارکتی سنتی، با  خاموشیی احتمال ( مقایسه2شکل )

 Ith/N0=30 dBو  αє(0,1)، فرض 

 

 
تم مشارکتی سنتی، با سیستم رادیو شناختی مشارکتی با یک سیس خاموشیی احتمال ( مقایسه3شکل )

 Ith/N0=30 dBو  αє(0,1)، فرض 

 

 
سیستم رادیو شناختی مشارکتی با یک سیستم مشارکتی سنتی، با  خاموشیی احتمال ( مقایسه4شکل )

 Ith/N0=30 dBو  αє(0,1)، فرض 
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ی رادیَ ضٌبختی ػولىزد هختلف، در حبلت ولی ضجىِ αضَد وِ ثِ اسای همبدیز ( هطبّذُ هی2-4ّبی )ثب تَجِ ثِ ضىل   

ضَد. ی رادیَ ضٌبختی همبدیز ووتزی را ضبهل هیدر ضجىِ خبهَضیی سٌتی دارد ٍ احتوبل ی رلِثْتزی ًسجت ثِ ضجىِ

سیستن رادیَ ضٌبختی ثِ  خبهَضیاست وِ وویٌِ احتوبل  α=0.78ضزیت تخػیع سهبى  یهمذار ثْیٌِ(، 2در ضىل )

، αچٌیي، ثِ اسای توبهی همبدیز ٍ ّن ثبضذهمذار ثْیٌِ هی α=0.54دّذ وِ ى هی( ًطب3دّذ. ضىل )اسای آى رخ هی

ضزیت  ی(، همذار ثْی4ٌِدر ضىل ) ی سٌتی دارد.سیستن رادیَ ضٌبختی احتوبل خبهَضی ووتزی ًسجت ثِ سیستن رلِ

است  2/1ثشرگتز اس  αی یٌِضَد همذار ثْثزای ّز سِ حبلت وبًبل، هطبّذُ هیثبضذ. هی α=0.83تخػیع سهبى ثزاثز ثب 

α)یؼٌی 
*
є(1/2,1) ای عزاحی ضَد وِ سهبى ثیطتزی را ثِ فبس گًَِدّذ راّجزد ضجىِ ثْتز است ثِثبضذ( وِ ًطبى هیهی

(، 4( ٍ )2چٌیي، در ضىل )ّن سیستن اختػبظ دّذ. خبهَضیرسبًذى احتوبل اٍل ًسجت ثِ فبس دٍم ثِ هٌظَر ثِ حذالل

گزدد وِ ایي اهز دست عزاح را در تخػیع سهبى هالحظِ هی αє(0,1/2)ی دٍ سیستن در هحذٍدُ ػولىزد ثسیبر ًشدیه

ی رادیَ ػولىزد ضجىِ ،ثب تخػیع سهبى ثیطتز ثِ فبس دٍمحتی ػجبرت دیگز، گذارد. ثِثِ وبرثزاى در ّز دٍ ضجىِ ثبس هی

 ضَد.ی رلِ هیضجىِ یضٌبختی هطبثِ

ضَد، رلِ وبًبل ضؼیفی هحسَة هی-تز است ٍ هٌجغد ٌّگبهی وِ رلِ ثِ همػذ ًشدیهضَػالٍُ ثزایي، هطبّذُ هی   

اگز اس هٌجغ دریبفت وٌذ.  ی وبفی سیگٌبلثِ اًذاسُسیستن ثبیذ سهبى ثیطتزی را ثِ فبس اٍل اختػبظ دّذ تب رلِ ثتَاًذ 

َاّذ ثَد ٍ در ایي غَرت ثب ٍجَد ضزایظ سیگٌبل دریبفتی در رلِ ثسیبر ضؼیف ثبضذ، رلِ لبدر ثِ وذثزداری اس سیگٌبل ًخ

 .ای ًخَاّذ داضتهمػذ، ارسبل هجذد سیگٌبل اس رلِ ثِ همػذ چٌذاى فبیذُ-تز در سوت رلِوبًبل لَی

  

 گیرینتیجه. 5

اسهت. تهأثیز   ی تحمیمبت ػلوی در ایهي سهیٌهِ ضهذُ   سین هَجت تحَل ٍ تَسؼِاخیزاً هفَْم هطبروت در هخبثزات ثی       

ّب در ضجىِ ٍ ًیش هحذٍدیت در اًزصی هػزفی ٍ هٌهبثغ عیهف   ی هخبثزات هطبروتی ثزای همبثلِ ثب اثز تحزن گزُایذُثسشای 

ی لبثهل اعویٌهبى ٍ   هٌظهَر یهه هخهبثزُ   ّب ثِگًَِ ضجىِدر ایياست. رادیَیی، در ثسیبری اس هغبلؼبت لجلی ًطبى دادُ ضذُ

ِ   ی وِ ثِّبی ووىارسبل اعالػبت هٌجغ، ًیبس است اس گزُ اًهذ، اسهتفبدُ ضهَد. اس    عَر هٌبست ثیي هٌجغ ٍ همػهذ لهزار گزفته

ی رادیَ ضٌبختی ٍ تأثیز آى ثز ػولىزد سیستن، ّبی هطبروت وٌٌذُ در یه ضجىِی گزٍُسیلِعزفی، تذاخل ایجبد ضذُ ثِ

لهی ههَرد ثزرسهی لهزار     در ایي همبلِ، ػولىزد یه سیستن رادیَ ضٌبختی هطهبروتی در حبلهت و   هَضَع هْوی خَاّذ ثَد.

ِ  ثهزای ثب در ًظز گزفتي تهذاخل ایجهبد ضهذُ    ّبی هختلف وبًبل ثزای حبلت سهبىی ثْیٌِگزفت ٍ ضزیت تخػیع  ی ضهجى

ی تخوهیي سدُ  ، ًوًَِهمبلِتَاى ثب در ًظز گزفتي ضزایظ ٍالؼی وبًبل در راستبی ایي هیػٌَاى پیطٌْبد ثِ ثذست آهذ.اٍلیِ 

  لِ دخبلت داد ٍ تأثیز آى را ثز رٍی ًتبیج هطبّذُ ٍ همبیسِ ًوَد.  ئهسّب را در ضذُ اس وبًبل
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