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رله با راهبرد تقویت وگسیل بر ظرفیت کاربران لبه در شبکه های سلولی مبتنی بر  تاثیر

 روش دسترسی چندگانه تقسیم کد

 2روح اهلل آقاجانی رنانی،  1زلیخا سپهوند

 واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران -دانشکده برق-1

 نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایرانواحد  -دانشکده برق-2

 چکیده

ما در این مقاله قصد داریم به مسئله قرار دادن ایستگاه رله در شبکه های سلولی مبتنی بر روش دسترسی چندگانه تقسیم 

ل قطع ارتباط برای کاربرهای لبه در شبکه های سلولی احتمابپردازیم. سلول و تاثیر آن بر ظرفیت در لبه( CDMA)1کد

پیش می آید  2سلول به دلیل تضعیف سیگنال ایستگاه پایه وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از موارد بحث جابه جایی

 3(SINRبر اساس سیگنال به نویز وتداخل )و ظرفیت در لبه سلول کاهش می یابد، ما در اینجا با قرار دادن ایستگاه رله 

 سلول را افزایش می دهیم.  کاربرانلبه سلول را افزایش داده و همچنین ظرفیت ظرفیت در 

 شبکه سلولی، دسترسی چند گانه تقسیم کد  مخابرات مشارکتی، واژگان کلیدی:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
1 .Code Division Multiple Access 
2 .Hand off 
3  .Signal-to-Interference-plus-Noise 
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 دمهقم

می باشد. این امر باعث به وجود آمدن 4یکی از مشکالت عمده که در شبکه های بی سیم مطرح می شود محوشدگی

ی سیگنال دریافتی در محل گیرنده می گردد. با ارسال و پردازش نسخه های مجزا از یک سانات تصادفی در دامنهنو

این نسخه های مجزا می توانند در . (Proakis, 2002)سیگنال، می توان اثر محوشدگی را تا حد زیادی کاهش داد 

تولید و ارسال شوند. از طرفی محیط بی سیم می تواند زمان های متفاوت، فرکانس های متفاوت و یا مکان های متفاوت 

ی مناسب از کانال های مستقل از یکدیگر در فضا ایجاد نماید. در صورتی که آنتن های فرستنده و گیرنده در فاصله

توان یکدیگر قرار بگیرند می توان نشان داد کانال های بین آنها وابستگی بسیار کمی خواهند داشت. به عبارت دیگر می 

این . (Tse and Viswanath, 2002)فرض کرد تغییرات ضرایب محوشدگی دو کانال مستقل از یکدیگر می باشند 

کند. در این روش، آنتن را ایجاد می2ی جدیدی از چندگانگی به نام چندگانگی فضاییی بی سیم، گونهخاصیت شبکه

ای قرار می گیرند که بتوان کانال های آنها را مستقل از  های فرستنده و گیرنده، در فواصل مناسب از یکدیگر به گونه

یکدیگر دانست. در گیرنده با استفاده از استقالل ضرایب محوشدگی سیگنال های دریافتی، با ترکیب آنها، می توان به 

هزینه و یا  دست یافت. اما در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت های موجود در اندازه،6حداکثر نسبت سیگنال به نویز

یا گیرنده بهره جست سخت افزار دستگاه های بی سیم، نمی توان از مزیت استفاده از چند آنتن در فرستنده

(Sendonaris and Aazhang, 2003).  از این رو سیستم های جدیدی برای ارسال داده پیشنهاد شده است که به

ی اساسی در مخابرات ایده تن های گره های دیگر استفاده کند.جای استفاده از چند آنتن در یک دستگاه، می تواند از آن

یکدیگر کمک کنند. مشارکتی این است که همه کاربرها می توانند برای ارسال سیگنال به مقصد به طور مشارکتی به

دریافتی در  اطالعات هر کاربر نه تنها به وسیله خود کاربر بلکه توسط کاربرهای دیگر نیز ارسال می شود، لذا اطالعات

اساس  .(Weifeng et al 2002) دگانگی، محوشدگی نیز کاهش می یابدمقصد قابل اعتمادتر است، چون با ایجاد چن

روش چند پرشی یکی از قدیمی ترین روش های استوار است.  7و روش چندپرشی کار این روش بر ارسال توسط رله

 وش به خوبی بر تضعیف سیگنال مقابله می کند.ارسال اطالعات در مسافت های طوالنی بوده است. این ر

ی چند خیزشی به دو علت افزایش نرخ ارسال و حداقل کردن مصرف انرژی، بسیار در شبکه های بی سیم جدید، ایده 

ی حسگری که حسگرها با انرژی محدود هستند استفاده از چند خیزش برای ارسال مهم است. به طور مثال در یک شبکه

. بنابراین چگونگی استفاده کارآمد از منابع شبکه و چگونگی (Zahedi, 2002)مقصد امری حیاتی می باشد داده ها به 

افزایش طول عمر شبکه از بحث های مهم می باشد. با پدیدار شدن تکنولوژی مخابرات مشارکتی، منابع )کانال و انرژی( 

برای ذخیره انرژی گره و افزایش طول عمر شبکه گره های مشارکت کننده تسهیم شده و این تکنولوژی روش مؤثری 

فراهم می کند. همچنین انتخاب رله مناسب باعث کاهش انرژی مصرفی و افزایش نرخ انتقال می شود. برای رله کردن 

نیاز است که از گره های کمکی که بطور مناسب بین منبع و مقصد قرار گرفته اند استفاده شود. این عمل باعث بهبود 

. از طرفی کنترل توان (Kurniawan and Madhukumar, 2002)و گسترش ناحیه تحت پوشش می شود  ارتباط

                                                           
4.fading 
5 .Spatial Diversity 
6 .Signal to noise ratio 
7 .Multi hop 
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ی اطالعات در گره های شبکه، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف جهت کاهش انرژی مصرفی برای انتقال هر بسته

سیستم های  شش شبکه است.اصلی سیستم مشارکتی افزایش ظرفیت شبکه، کاهش مصرف توان وگسترش ناحیه تحت پو

بخشند در سالهای اخیر مورد توجه مخابرات مشارکتی که با استفاده از چندگانگی فضایی عملکرد ارتباطات را بهبود می

ی استفاده از رله در شبکه های بی سیم، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. این ایده برای زیادی قرار گرفته اند. ایده

مطرح شد. او از روش تقسیم زمانی برای رله کردن و مطالعه تأثیرات آن بر روی ظرفیت 2در میولنوان  بار توسط اولین

این مفهوم در مورد شبکه ، منبع، رله و مقصد استفاده نمودگره سه  شبکه شاملاستفاده می کرد و برای این کار از یک 

 1171) شد مطرحنازل خابرات مشارکتی برای کانال رله م 1171در سال سپس  های بزرگتر نیز می تواند توسعه پیدا کند.

، Cover and Gamal) . رله  شامل منبع،گره سه  با صورت گرفته بر روی ظرفیت یک شبکهتحلیل های در آن زمان

ط به دو کانال انتشار مربوسیستم ی گره ها در یک باند یکسان عمل می کنند، بنابراین همهو مقصد بود. در این تحقیقات، 

 .شدبه منبع و کانال با دسترسی چندگانه مربوط به مقصد تجزیه می

در حالیکه در این ورت گرفته بر روی کانال رله است. ی مخابرات مشارکتی تا حدی متفاوت از کارهای صمفهوم و ایده 

مطالعات بیشتر بر روی  مطالعه بیشتر، ظرفیت را در یک کانال با نویز سفید گوسی تجمعی بررسی کردند اما اکنون انگیزه

در یک کانال محوشونده است. در کارهای صورت گرفته بر روی کانال رله، یک رله تنها به عنوان تنوع ارسال مفهوم 

کمک برای ارسال اطالعات منبع استفاده شده است در حالیکه در مخابرات مشارکتی، منابع کلی سیستم ثابت هستند و 

استفاده از رله های مخابراتی میان فرستنده و گیرنده  عات و هم به عنوان رله عمل می کنند.کاربرها هم به عنوان منبع اطال

های شبکه های بی سیم باعث می گردد که شعاع سلول ها بزرگتر شده و کاربرانی که در لبه سلول قرار گرفته اند، از 

 .(Loa et al, 2010)قدرت گیرندگی مناسب برخوردار باشند

هدف طراحی تکنیک  است. طیف گسترده در حال افزایش می باشد،نیز از نوع ارتباطات که کاربرد آن تنوع مهم  یک 

است تا تاثیر پارازیت و موانع بر روی آن کمتر  گسترده کردن سیگنال اطالعات در پهنای باند عریض تر طیف گسترد،

 بی ارتباطات سریع گسترشی شود.یک تکنیک مالتی پلکسینگ است که توسط طیف گسترده استفاده مCDMAشود. 

 مطرح جدید های چالش و همراه تلفن اینترنت به در دسترسی اساسی تغییرات می باشد، گذشته دهه های از بیش سیم

 پهنای از استانداردهای کاملی ( G4) چهارم نسل ارتباطات آوری فن اخیر، های سال در جهان سراسر در برای محققان

 و طیفی بازده قابل توجهی در  بهبود نتیجه سیم ودر بی های سیستم طراحی متعدد در های پیشرفت که دهد می ارائه باند،

 گسترش با بود نخواهد قادر 4G حتی که است این بر اعتقاد حال، این با .داشته است2،کیفیت کاربر از سرویس  انرژی

 Raychaudhuri and  ،ن سرویس دهی کندسیم به تمام کاربرا بی همراه تلفن های دستگاه تعداد و تنوع سریع در

Mandayam, 2012)). های سلول روی بر حاضر حال در ترافیک ، همراه تلفن کنونی باند پهن های شبکه در 

 ,Marsch et al)کانال در نظر گرفته شده است  مجدد استفاده بهبود طریق از ظرفیت افزایش و کوچک می باشد

دستگاه  به ارتباطات دستگاه یعنی ها بین دستگاه مستقیم مانند، اتصال ثابت نقاط دسترسیدر  دیگر، عبارت به. 2012(

(D2D)1 ، با .نیاز دارد بیشتری کوچک های به سلول شبکه D2D، توانند، بدون می همسایه سیم بی های دستگاه 

                                                           
8 . quality of service 
9 . Device-to-device 
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 طیفی خواهد داشت مجدد دهاستفا چشمگیری در به برقراری ارتباط باشند و بهبود شبکه، قادر های زیرساخت از استفاده

(Lehtomaki et al, 2002) . 

خواهد   برق مصرف مزیت باالتری همچون انتقال داده با تاخیر کمتر وکاهش کاربر نزدیکی دستگاه این، بر عالوه

به ها را قادر  رله باشد که همراه تلفن رله به عنوان گره تواند همچنین می کاربر دستگاه. (Fodor et al, 2012)داشت

 روندیسلولی  با  D2D استاندارد وجود، این با .(Fitzek et al, 2001) انتقال داده و مخابرات مشارکتی می سازد

مخابراتی  بی سیم، استقرار کم هزینه ایستگاه رله در سیستم های  .(Kanj et al, 2013) باشد می توسعه حال در آهسته

فیت و منطقه تحت پوشش سلول مورد نظر افزایش می یابد و از  چالشها به ویژه در سیستم هایی با دسترسی چندگانه، ظر

و هزینه های مورد نیاز برای تقسیم سلول های بزرگ به سلول های کوچکتر و همچنین محوشدگی سیگنال جلوگیری 

یت شبکه به ظرفمی توان مصرف انرژی را کاهش داد و شبکه های سلولی بی سیم، می شود. با قرار دادن ایستگاه رله در 

 Ahmad ، 2012)توپولوژی ثابت استفاده می کند، افزایش می یابداز یک مقدار قابل توجهی نسبت به زمانی که شبکه 

et al).  مبتنی بر  بی سیم محلیبا قرار دادن ایستگاه رله در شبکهCDMA ش با کاه  ،ایستگاه رلهباند ، ظرفیت خارج از

 CDMA سلولی مبتنی بر شبکه های ، 11با در نظر گرفتن جابه جایی سخت یا نرمو  10فاصله رله و تداخل نسبتا پایین

منطقه تحت  CDMAایستگاه رله در سیستم های سلولی  تقراراس Dongmei Zhao et al, 2006).)  بهبود می یابد،

قال داده فقط از طریق ناحیه ایی که انت نسبت بهرفته، در آن به کار  ایستگاه رلهناحیه ایی که پوشش و ظرفیت سلول در 

 می شود( دو باند فرکانسی مجزا برای ایستگاه پایه و ایستگاه رله در نظر گرفتهبا حداقل کردن تداخل ) ایستگاه پایه است،

در صورتی که، ایستگاه پایه و ایستگاه رله می توانند از یک باند فرکانسی  .(Dawy et al, 2003)می یابدافزایش 

و با استفاده از تداخل سیستم برای جایابی و قرار دادن ایستگاه رله ظرفیت و منطقه تحت پوشش مشترک استفاده کنند 

 سلول را افزایش داد.

به قرار دادن رله بر اساس سیگنال به نویز و تداخل برای گسترش پوشش و   در کارهای صورت گرفته بر روی رله، 

شبکه  ویا دسترسی چندگانه تقسیم زمان فرکانس متعامد اساس دسترسی چندگانه تقسیمبرشبکه های سلولی  ظرفیت

که در شبکه های سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد نسبت سیگنال به نویز  حالیدر . (Lin et al, 2010)پرداخته اند

غیر و تداخل به علت استفاده از یک باند فرکانس مشترک و همچنین تکرار کد برای کاربران در سلولهای مجاور بحثی 

در این مقاله به قرار دادن رله بر اساس سیگنال به نویز و تداخل در شبکه های  ماقابل انکار و قابل اهمیت و توجه می باشد.

کد کردن و فرستادن سیگنال و ،تقویت و فرستادن سیگنال  سلولی مبتنی بر دسترسی چندگانه تقسیم کد، با دو عملکرد

 دامه مقاله به شرح زیر می باشد:ا.مقایسه بین دو عملکرد می پردازیم

شبکه ،  بدون رله CDMA سلولیشبکه  ، مدل تداخل سیستم  :مدل سیستم در بخش دوم گنجانده شده است و شامل  

در ارائه شده است. نتایج شبیه سازی،  مسودر بخش  نتایج ارزیابی عملکردبا استفاده از رله ها،  CDMA سلولی مبتنی بر

 می پردازیم.در مورد نتایج م به نتیجه گیری پنجقرار گرفته است. در نهایت، بخش  م مورد بحثچهاربخش 

                                                           
10 . wireless local area network 
11 . hard or soft handoff 
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 مدل سیستم

سلول در نظر می گیریم به طوری که یک سلول در مرکز و مابقی اطراف آن قرار گرفته اند و با  7یک شبکه سلولی با 

می خواهیم ظرفیت  ول قرار گرفته است، ایستگاه پایه در هر سلول در مرکز آن سلنمایش می دهیم،  

در سلول داخلی  DFو  AF رله راهبرد سلول زمانی که رله در انتقال داده نقش دارد، را مورد بررسی قرار داده و تاثیر دو

نمایش می  L ایستگاه های رله کل سیستم را با تعدادرا بررسی کنیم، تمرکز و توجه ما بر روی سلول داخلی می باشد. 

نمایش می دهیم   به دو دسته  شامل کاربرهای مرکز سلول که با و  نمایش می دهیم UE کاربرها را با ، مدهی

 نمایش می دهیم، تقسیم می شوند.  وکاربرهای لبه سلول که با

 عمل رله کردن در دو شکاف زمانی بدین شرح انجام می شود:

از ایستگاه رله  ارسالیو هیچ  ارسال می کندپایه داده را به  کاربرهای مرکز و لبه سلول  اول ایستگاه در شکاف زمانی 

ادامه داده وعالوه بر ها   و همچنین ها  بهداده  نداریم، در شکاف زمانی دوم ایستگاه پایه همچنان به انتقال

 نیز انتقال وجود دارد. د، از ایستگاه رله به این انتقال به ایستگاه رله را نیز بر عهده دار

اطراف  های از اولین ردیف سلول تنها می باشد و تداخل SINRقرارگیری رله ها بر اساس رله ها ثابت و  عملکرد

می  (ستگاه رله )( و توان ای ایستگاه پایه) ، توانتوان  عدم کنترلفرض  با سلول داخلی در نظر گرفته می شود.

 باشند.
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و سه ایستگاه رله  (دایره سیاه)سلول که در هر سلول یک ایستگاه پایه  7بکه سلولی با ش : 1شکل      

 وجود دارد. (دایره آبی)

 مدل تداخل سیستم   
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و  ر کاربرسرویس دهی برای ه نرخ ورود هر کاربر، نرخ ورود هر کاربر،  تراکم ترافیک،  که در روابط فوق  

              می باشد. کل کاربران سلول 

       
       )2(

               

σ  و N تعریف می شوند.تعداد کاربران در سلول   به ترتیب برای بار سلول داخلی و 
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 (3) 

 

انسداد برای حالتی که تماس های از  احتمال فعال،  هایبرابر با تعداد کاربر ماکزیمم تعداد کاربرها، 

 .می باشد 12(LCD)دست رفته تاخیر داشته باشند 

 و یا Rsمی توان  را نمایش می دهد ) اندیس ایستگاه رله و یا کاربرها تاام j ایستگاه پایه سلولافت توان از   نماد 

UE .)ضریب تضعیف،   ، که یم که می گیر مدل انتشار را  باشدd  فاصله  وK  افت مسیر ضریب

 :نوشته می شودافت بر حسب دسیبل به صورت زیر .می باشد

 

         (4)

                                                                                  

 :که در رابطه فوق

       (2) 

مسیر می باشد، که دارای توزیع نرمال  13افت سایه ام و کاربر یا رله مورد نظر است. jفاصله بین ایستگاه   همچنینو 

  (. ,2004Zigangirove، )می باشد و  بین با متوسط صفر و واریانس 

 .است یکی از سه رلهاندیس  mام تعریف می شود. که j سلول بر روی هر کاربر درها  ستگاه رله از ای نماد 

 اندیس کاربران است. nهمچنین 

      (6)  

نرخ . باشد  و ظرفیت برابر با  r بابرابر  داده اگر نرخ  فاصله بین ایستگاه رله از سلول مورد نظر و کاربرها است. 

ظرفیت کانال=ماکزیمم اطالعات متقابل( ، که با اطالعات می دانیم )تئوری (می باشد. همچنین قابل دسترسی)

 تعریف می شود. (1)را خواهیم داشت و طبق قضیه شانون رابطه (2)توجه به مطلب فوق رابطه 

         (7)  

                                                           
12.Lost Call Delayed 
13  .shadowing 
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         (2)

             

                                                                   

            (1)

                

 ، بدون ایستگاه رله CDMAسیستم سلولی مبتنی بر

در این قسمت یک شبکه بدون رله را در نظر می گیریم، به طوری که همه ی کاربران به طور مستقیم به ایستگاه پایه 

 رسی برای یک کاربر  توسط رابطه زیر محاسبه می شود:متصل می شوند، ماکزیمم نرخ دست

         )10(

                   
                                                                                                       

       (11)                                                       

توان ایستگاه پایه همراه با افت   سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه چایه نسبت به کل کاربرها ،  

 شد.پهنای باند می با Wو نویز حرارتی نسبت به فاصله هر کاربر است،

 با ایستگاه های رله   CDMAسیستم سلولی مبتنی بر

در این قسمت ایستگاه های رله در سلول مرکزی و سلول های مجاور بر روی دایره ایی با فاصله ی یکسان از یکدیگر 

انجام  مانیشکاف زقرار گرفته اند. با توجه به استفاده از رله، عمل رله کردن را داریم وهمانطور که قبال بیان شد، در دو 

 می شود.

نرخ دسترسی برای کاربرهای   تقسیم می شود،   و نرخ دسترسی برای کاربران مرکز سلول به دو قسمت

دسترسی برای  نرخ . مرکز سلول در شکاف زمانی اول که عمل رله کردن صورت نمی گیرد، تعریف شده است

ان مرکز سلول در شکاف زمانی دوم می باشد که در آن عمل رله کردن انجام شده و تداخل از  ایستگاه رله بر روی کاربر

 کاربران در مرکز سلول را نیز داریم.

 

 

         )12(
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 می باشد. اولمحاسبه، سیگنال به نویز وتداخل ایستگاه پایه نسبت به کاربران داخلی سلول  در شکاف زمانی  (12)رابطه 

      (13)

    

       

( 41 ) 

ه پایه نسبت به کاربران داخلی سلول  در شکاف زمانی دوم می باشد.رابطه فوق محاسبه، سیگنال به نویز وتداخل ایستگا

به ترتیب، متوسط تداخل سلول داخلی به علت ایستگاه های پایه و  کسرجمله های دوم و سوم در مخرج  

یک ایستگاه رله از به این دلیل استفاده شده است که، فقط   ایستگاه های رله در سلول های مجاور می باشد، از فاکتور 

تخصیص داده شود )ایستگاه رله نمی تواند به کاربر یکسانی  DL ایستگاه رله ممکن است به یک کاربر از لینک 

در ( BL)شکاف زمانی دوم تخصیص داده شود، زیرا این بدین معنی است که لینک بین ایستگاه پایه و ایستگاه رله 

        .ربرتخصیص داده  شده است(شکاف زمانی دوم به همان کا

      (12)
        

      (16)

            

 مجموع نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخلی سلول در دو شکاف زمانی است. 

حاسبه م ( 11و  17 ) به ترتیب با روابط DFو  AF برای رله با عمل تمام نرخ قابل دسترسی در شکاف زمانی دوم توسط 

 می شود:

  (17)

         

سیگنال به  را بیان می کند،  AFرابطه فوق محاسبه نرخ قابل دسترسی برای کاربران لبه توسط رله با راهبرد 

لبه نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله به کاربران  نویز و تداخل  ایستگاه پایه نسبت به کاربران لبه و 

 را نمایش می دهد.

   (12)
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 نشان می دهد. را AFچگونگی ترکیب سیگنال دریافتی در مقصد که اینجا کاربران لبه می باشد، با حضور رله  12رابطه 

   (11)

   

   را بیان می کند. DF  رابطه فوق محاسبه نرخ قابل دسترسی برای کاربران لبه توسط رله با راهبرد

 

 

           )20(

        

   سیگنال به نویز و تداخل  ایستگاه رله نسبت به ایستگاه پایه می باشد.   

            
 

         )21(

            

               

 نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله به کاربران لبه را نمایش می دهد.  

 
 

      )22(

                         

 رلهتوان ایستگاه  ایش می دهد و نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله به کاربران لبه را نم 

 .همراه با افت  نسبت به فاصله هر کاربر است

 نتایج ارزیابی عملکرد

در این بخش، به قرار دادن ایستگاه های رله با شبیه سازی در نرم افزار متلب می پردازیم. فرض می کنیم که کاربرهای 

 به شرح زیر می باشند: ایستگاه پایه و زاویه  از rمرکز سلول داری توزیع یکنواخت با فاصله
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       (23)

                      

می باشد. فرض شده که همه ی کاربرها در داخل سلول 32m با به طوریکه مینیمم فاصله بین کاربرها و ایستگاه پایه برابر 

ایستگاه رله می باشد و فرض شده است که ایستگاه های هر سلول مجاور و همچنین سلول داخلی دارای سه . قرار دارند

قرار گرفته اند. و فیدینگ   0.7Rرله در شش سلول مجاور با زاویه های برابر نسبت به یکدیگر در روی دایره ایی با شعاع 

مل تر با مقیاس بزرگ )افت مسیر(را در نظر می گیریم و از فیدینگ با مقیاس کوچک چشم پوشی می کنیم. به طور کا

 مدلی از ترکیب افت مسیر و سایه را در نظر می گیریم.

 شبیه سازی نتایج

 

را نشان می دهد،  0.7Rدر شعاع  DFو رله  AFلبه سلول برای سه حالت بدون رله،رله  کاربران ظرفیت، (2)شکل

سطح نمودار برای  ین بازهاثابت می باشد، البته  تقریبا 0.4تا  0.1سه حالت ذکر شده در برایکاربران لبه سلول ظرفیت 

ظرفیت با شیبی کند در هر  1تا  0.4باالتر از حالت بدون رله می باشد. از   DFو حالت  DFباالتر از حالت  AFحالت 

.روند کاهشی در شیب هر سه نمودار به این دلیل است که احتمال قطع با افزایش بار در  سه مورد روندی کاهنده دارد.

در صد نسبت به  30تقریبا AFظرفیت کاربران لبه برای رله با راهبرد واین امر  روندی طبیعی است.سلول افزایش می یابد 

می باشد  1تا  0.4حالت بدون رله افزایش یافته است البته اگر به نمودارها نگاه کنیم خواهیم دید که این اختالف در بازه 

سطح  DFدرصد می باشد،برای رله با راهبرد40بیشتر از AFلهاختالف بین دو نمودار بدون رله و ر  0.4تا  0.1ودر بازه 

 می باشد. AF می باشد و لی رفتار نمودار مشابه رله با راهبرد AFرله  درصد پایین تر از 10نمودار 
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و بدون رله )موقعیت رله  DF، رله AFرله  برای دو راهبردلبه کاربران  ظرفیت  مقابسه :2شکل         

 (.6.0Rها در 

 

نشان   0.6Rدر  شعاع   DFو رله  AFنمودار برای ظرفیت سلول مورد نظر را در سه حالت بدون رله  و با رله  ،(3)شکل

با کاهش شعاع  DFو  AFکنیم نسبت به حالت قبل ظرفیت دو حالت با رله  می دهد، همانگونه که مشاهده می

برای رله  0.4تا  0.1 درصد دارد، ظرفیت  از 2فی کمتر از به یکدیگر نزدیکتر شده و سطح دو نمودار اختال قرارگیری رله

درصد نسبت به حالت بدون رله افزایش یافته  و متوجه می شویم با کاهش شعاع قرار 20بیش از  DFو AFبا دو راهبرد 

ر نزدیک درصد بیشتر می شود البته عملکرد دو رله به یکدیگر بسیا 10ظرفیت در حدود   0.6Rبه  0.7R گیری رله ها از

( وجود دارد، می توان DFو  AFبین حالت بدون رله با حالتی که رله )با راهبرد اختالف ظرفیت  1تا  0.4شده است. از 

دارد DF و رله AFنمودار روندی کاهشی برای هر سه حالت: بدون رله، رله  1تا 0.4درصد می باشد از20گفت تقریبا 

 ش بار احتمال قطع افزایش یافته و ظرفیت کاهش می یابد.که این روند به این دلیل است که با افزای
 

 



 

13 

 

 
و بدون رله )موقعیت رله ها  DF، رله AFرله  برای دو راهبردلبه کاربران  ظرفیت مقابسه  :3شکل    

 (.6.7Rدر 

 

 

می باشد  ، یکسان0.2R با کاهش شعاع قرارگیری رله به  DFو رله با راهبرد  AF ظرفیت برای رله با راهبرد، (4)شکل

درصد افزایش یافته واگر به نمودار ها نگاه 42قرار می گرفت 0.6Rاما سطح نمودارها نسبت به حالتی که رله در شعاع 

تا  0.4ظرفیت ثابت واز  0.4تا  0.1می باشد یعنی همان رفتار که در ( 2)کنیم خواهیم دید که رفتار نمودار ها مشابه شکل 

 و رله AFاشد. اختالف سطح نمودار برای حالت بدون رله نسبت به حالتی که رله )رله نمودار داری شیبی کاهشی می ب 1

DF حضور دارد، خیلی کمتر می باشد ولی هر اندازه که شعاع قرار گیری رله کاهش می یابد ظرفیت برای رله با راهبرد )

AF  ئ رله با راهبردDF .یکسان می باشد 
 



 

14 

 

 
و بدون رله )موقعیت رله  DF، رله AFرله  برای دو راهبردلبه ران کارب ظرفیت  مقابسه :4شکل        

 (.6.5Rها در 
 

نشان می دهد، ظرفیت برای حالتی که رله   0.7R با قرار گیری رله در شعاع ظرفیت کاربران در داخل سلول را  ،(2)شکل

عملکرد  دلیل این، می باشدکار نرفته  که رله به حالتیدر سلول وجود دارد، پایین تر از ظرفیت برای کاربران داخلی در 

بات نشان دادیم، نرخ دسترسی برای سکه در محاشکاف زمانی صورت میگیرد به طوری عمل رله در دو که: است این

در شکاف زمانی دوم رله تداخل بر روی . کاربران داخلی سلول از مجموع دو نرخ در دوشکاف زمانی حاصل می شود

کند که به تبع آن سیگنال به نویز و تداخل کاهش یافته ودر نتیجه ظرفیت نیز کاهش خواهد کاربران داخلی ایجاد می 

می باشد.رفتار  1تا 0.4کندتر از بازه شیب نمودار  0.4تا  0.1دارد، در فاصلهکاهشی  یروندنمودار به طور کلی، یافت.

 رد انتظار می باشد.روندی طبیعی و مو  که قبال بیان کردیم، نمودار با شیب کاهشی همانگونه
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و بدون رله )موقعیت رله ها  DF، رله AFرله  برای دو راهبرد کاربران داخل ظرفیت مقابسه  :5شکل

 (.6.7Rدر 
 

 

ظرفیت دارای 0.2تا  0.2تقریبا ثابت می باشد. از فاصله   0.2تا  0.1ظرفیت برای کاربران داخلی سلول از ، (6)شکل

شیب  1تا  0.2البته شیب نمودار  در این بازه به آرامی کاهش می یابد ولی در بازه  نموداری با شیب کاهشی می باشد

و  AFنمودار تندتر کاهش می یابد، ظرفیت برای کاربران داخلی سلول در حالت بدون رله وحالتی که رله )رله با راهبرد 

می باشد زیرا ما با قرار دادن رله قابلیت ( وجود دارد، یکسان می باشد، این رفتار مطابق انتظار ما DFرله با راهبرد 

دسترسی به سیگنال را برای کاربران لبه سلول افزایش می دهیم و از ایستگاه رله به کاربران داخلی هیچ ارتباط و یا تبادل 

 داده نداریم. 
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ا و بدون رله )موقعیت رله ه DF، رله AFرله  برای دو راهبرد کاربران داخل ظرفیت مقابسه  :0شکل

 (.6.0Rدر 

 

 

را نشان می دهد، ظرفیت کاربران داخل با  0.2R به ظرفیت برای کاربران داخل با کاهش شعاع قرار گیری رله، (7)شکل

 1تا  0.4می باشد، اما از 0.6R و 0.7Rمشابه ظرفیت با قرارگیری رله در شعاع  0.4تا  0.1این شعاع قرارگیری رله از 

 4)می باشد، به طوریکه در نمودار شکل های 0.6R و 0.7Rقرارگیری رله در شعاع  سطح نمودار باالتر از ظرفیت با

ظرفیت کاربران (7)در شکل به صفر می رسد، اما  1شیبی تند کاهش می بابد ودر  با، 1تا  0.4 ظرفیت در بازه ، (2)و(

 .داخلی سلول در این بازه با شیبی کندتر کاهش می یابد
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و بدون رله )موقعیت رله ها  DF، رله AFرله  برای دو راهبرد بران داخلکار ظرفیت مقابسه  :7شکل

 (.6.5Rدر 

 

 نتیجه گیری
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، می توان ظرفیت کاربران لبه سلول را افزایش داد و تا حد امکان از CDMAبا قرار دادن رله در شبکه سلولی مبتنی بر 

در شعاع قرارگیری دورتر از ایستگاه پایه   AF با راهبردری کرد. رله جا به جایی کاربران لبه به سلولهای مجاور جلوگی

دارد، اما با کاهش شعاع قرارگیری رله ونزدیکتر  DFعملکردی با اختالف قابل توجه و چشمگیر نسبت به رله با راهبرد 

ان داخلی مشابه و برابر می شود. تاثیر رله بر روی ظرفیت کاربر DF و رله AFشدن آن به ایستگاه پایه عملکرد رله 

سلول بسیار کم و تقریبا ظرفیت برای این کاربران برابر با ظرفیت حالت بدون رله است، همانگونه که قبال نیز بیان کردیم 

این عملکرد مورد انتظار ما می باشد زیرا از ایستگاه های رله به کاربران داخلی تبادل داده نداریم و به دلیل اینکه عملکرد 

مانی صورت می پذیرد و نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخل مجموع نرخ قابل دسترسی در دو رله ها در دو شکاف ز

شکاف زمانی می باشد، تداخل افزایش یافته و  نسبت سیگنال به نویز و تداخل کاهش می یابد که به تبع آن ظرفیت که بر 

 اساس سیگنال به نویز و تداخل محاسبه شد، کاهش می یابد.

عملکرد بهتری نسبت  CDMAدر شبکه سلولی مبتنی بر  AFکه رله  نتیجه گرفتطالب بیان شده می توان با توجه به م

و در  یکسان بود DF و رله AFدارد،  به این دلیل که در شعاع های نزدیکتر به ایستگاه پایه عملکرد رله  DFبه  رله 

 DFبیشتر از ظرفیت کاربران لبه سلول با رله  AFا رله شعاع های دورتر از ایستگاه پایه ظرفیت برای کاربران لبه سلول ب

استقرارایستگاه رله دور از لبه سلول موجب افزایش احتمال قطع) احتمال این که قدرت سیگنال بود و با توجه به اینکه، 

سلول به دریافت شده زیر آستانه قابل قبول باشد(می شود و از سوی دیگر، استقرار یک ایستگاه رله در نزدیکی لبه 

تر از سایر شعاع ها می باشد  برای اسقرار ایستگاه رله مناسب 0.7R، شعاع تداخل باالتراز سلول های مجاور منجر می شود

 تر می باشد. بهتر و مناسب AFودر این شعاع عملکرد رله 

 سپاسگذاری

ز جنوب قرار گرفته است، مادی و معنوی شرکت ملی مناطق نفتخی 212413/176/13این کار تحت قرارداد با شماره 

 والن  این شرکت قدردانی و تشکر می شود.سئبدین وسیله از تمامی م
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