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 چکیده
در این مقاله به مسئله بهینه قرار دادن ایستگاه رله در شبکه های سلولی مبتنی بر روش دسترسی چندگانه تقسیم کـد، بـا هـدف بـه 

 ، می پردازیم. حداکثر رساندن ظرفیت لبه سلول نسبت به حالتی که ایستگاه رله با توزیع یکنواخت و یا سلول بدون ایستگاه رله می باشد
به استقرار ایستگاه رله را بر اساس سیگنال به نویز وتداخل، در نظر می گیریم. به عبارتی دیگر،  با محاسبه تداخل و در نظر گرفتن سایه،  

کرد رله استقرار ایستگاه های رله، براساس تداخل کانال مشترک در یک نقطه بهینه جهت افزایش ظرفیت در لبه سلول می پردازیم و عمل

 با راهبرد تقویت وارسال، کد گشایی و ارسال در دو حالت توزیع یکنواخت و بهینه مورد مقایسه قرار می دهیم.

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

 . مقدمه1
بران در حال حرکت، افزایش ظرفیت با استقرار استفاده از رله در شبکه های سلولی می تواند گسترش دامنه پوشش، اتصال کار

 1910پیشنهاد قرار دادن ایستگاه های رله در شبکه های سلولی رادیویی در سال .  [1]کم هزینه ایستگاه های رله داشته باشد

اخته مقاالت متعددی بر روی یک ایستگاه پایه که چندین ایستگاه رله را تحت کنترل دارد به مطالعه پرد .[2]مطرح شد

تک سلول، به منظور به  (WLAN)نویسندگان به مسئله بهینه قرار دادن رله در یک شبکه بی سیم محلی  [4]. در [4,3]اند

استقرار ایستگاه های رله بر روی یک دایره در اطراف  [5]حداقل رساندن متوسط زمان انتقال یک بسته پرداخته اند. در 

 AFهمین کار با این تفاوت که ایستگاه های رله با عملکرد  [6]صورت گرفته است. در ایستگاه پایه با یک بهینه سازی متغیر 

یک منطقه به مناطق فرعی تقسیم شده و توسط ایستگاه پایه تحت کنترل قرار  [7]می باشند، انجام شده است. در  DFو 

یستگاه های رله در این مناطق فرعی قرار گرفته است و با هدف افزایش ظرفیت کاربران در کمترین پهنای باند مورد نیاز،  ا

 گرفته اند.

با توجه به استفاده مجدد فرکانس برای تسهیل استفاده از طیف فرکانسی در شبکه های سلولی، تداخل کانال مشترک در 

 [8]شبکه های مشارکتی یک عامل مهم است که می تواند این شبکه ها را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. در 

نویسندگان به معرفی یک طرح جالب  بر اساس تداخل کانال مشترک برای به کارگیری ایستگاه های رله در سیستم ها با 
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با فرض تأثیر تداخل در گره مقصد، احتمال قطع با  [9]دسترسی چندگانه تقسیم زمان جهت بهبود توان  پرداخته اند. در 

با این فرض که تنها رله متأثر از تداخل کننده کانال مشترک است و  [10]در  را مورد بررسی قرار داده اند. AFحضور رله 

اثر تداخل بر  [12]و  [11]شده است. در  AFتداخل بر روی گره مقصد تأثیری ندارد، ظرفیت در شبکه های مشارکتی با رله 

بر  DFبه استقرار ایستگاه رله  [13] بررسی شده است. در  AFروی کانال با محو شدگی رایلی در شبکه های مشارکتی با رله 

اساس نسبت  سیگنال به نویز وتداخل در شبکه سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس متعامد پرداخته اند. در شبکه های 

سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد با توجه به استفاده کاربران از یک پهنای باند مشترک، تداخل کانال مشترک در این 

که های سلولی قابل توجه و مورد اهمیت می باشد. شبکه های سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد با داشتن مزایایی شب

همچون: تنوع فرکانسی، مقاومت در برابر چند مسیری و حفظ حریم شخصی و همچنین وجود غیر قابل انکار تداخل دراین  

ر بهینه رله  بر اساس  نسبت سیگنال به نویز و تداخل در شبکه های شبکه های سلولی ، ما را بر این داشت که به استقرا

 سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد بپردازیم.

ما در این مقاله به استقرار بهینه رله بر اساس نسبت سیگنال به نویز و تداخل در شبکه های سلولی مبتنی بر دسترسی 

ی از کارهای صورت گرفته بر روی ایستگاه رله سایه نادیده گرفته شده چندگانه تقسیم کد می پردازیم و اگرچه در بسیار

 مقاله به شرح زیر می باشد: است، ما در این مقاله در مدل تداخل، افت سایه را نیز در نظر می گیریم. ادامه

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

با استقرار بهینه ایستگاه  CDMA با استفاده از رله ها با توزیع یکنواخت، شبکه سلولی مبتنی بر CDMA سلولی مبتنی بر

رله می باشد. نتایج عددی در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است. در بخش چهارم به نتیجه گیری در مورد نتایج شبیه 

 سازی می پردازیم.

 

 مدل سیستم  .2

سلول در نظر می گیریم به طوری کـه یـک سـلول در مرکـز و مـابقی اطـراف آن قـرار گرفتـه انـد و بـا  2بکه سلولی با یک ش

نمایش می دهیم،ایستگاه پایه در هر سلول در مرکز آن سلول قرار گرفته است،  می خواهیم ظرفیت سـلول   

عملکـرد   و محل قرارگیری رله به طور بهینه در سلول داخلی را بررسی کنیم، همچنـین ده نقش داردزمانی که رله در انتقال دا

تمرکز و توجـه مـا  در سلول داخلی را  در دو حالت، با توزیع یکنواخت و بهینه مورد مقایسه قرار می دهیم.  DFو  AF دو رله

ستگاه پایه و سه ایستگاه رله هستند، به طوریکـه ایـن ایسـتگاه بر روی سلول داخلی می باشد، دیگر سلول ها هر کدام شامل ای

های رله با فاصله و زاویه یکسان از یکدیگر بر روی دایره ایی قرار گرفته اند. ایسـتگاه هـای رلـه سـلول داخلـی تعـداد و مکـان 

ش مـی دهـیم و بـه دو دسـته  نمـای userکاربرها را با نمایش می دهیم.  Lمشخصی ندارند، ایستگاه های رله کل سیستم را با 

نمایش می دهیم، تقسیم مـی   نمایش می دهیم وکاربرهای لبه سلول که با  شامل کاربرهای مرکز سلول که با 

رله را  شوند. جهت بهینه قرار دادن ایستگاه های رله نقاطی را انتخاب می کنیم که این نقاط انتخابی برای استقرار ایستگاه های

که ایستگاه رله در آن قرار می گیـرد  CPنمایش می دهیم. نقطه ی انتخابی  Mنمایش می دهیم، اندیس این نقاط را با  CPبا 

ودر غیر اینصورت با صـفر  1را با عدد   نمایش می دهیم به طوری که اگر ایستگاه رله در این نقاط انتخابی باشد   را با

اول ایستگاه پایه داده را بـه   در شکاف زمانی  عمل رله کردن در دو شکاف زمانی بدین شرح انجام می شود: ایگزین می کنیم.ج

کاربرهای مرکز و لبه سلول ارسال می کند و هیچ ارسالی از ایستگاه رله نداریم، در شکاف زمانی دوم ایستگاه پایه همچنـان بـه 

ها ادامه داده وعالوه بر این انتقال به ایستگاه رله را نیز بر عهـده دارد، از ایسـتگاه  ها و همچنین به انتقال داده 
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تنها از اولـین  می باشد و تداخل SINRقرارگیری رله ها بر اساس رله ها ثابت و  عملکرد نیز انتقال وجود دارد.  رله به 

( و تـوان  اطراف سلول داخلی در نظر گرفته می شود. با فرض عدم کنترل  تـوان، تـوان ایسـتگاه پایـه) های ردیف سلول

 ( می باشد.ایستگاه رله )

 

ی ایستگاه رله)دایره سبز( سلول که در هر سلول یک ایستگاه پایه )دایره سیاه(، سلول داخلی نقاط انتخابی برا 2شبکه سلولی با  - 1شکل 

 وجود دارد. و سلول های مجاور با سه ایستگاه رله )دایره آبی( 

 

 مدل تداخل سیستم  .2-1

 تمــام کــاربران حاضــر در سیســتم را فعــال فــرض کــرده و بــار ســلول را مطــابق رابطــه زیــر تعریــف مــی کنــیم:

         )1( 

کل  سرویس دهی برای هر کاربر و  نرخ ورود هر کاربر، نرخ ورود هر کاربر،  تراکم ترافیک،  طه فوق  که در راب

 کاربران سلول می باشد.

           )7( 

σ و Nن در سلول تعریف می شوند.به ترتیب برای بار سلول داخلی و تعداد کاربرا 

         )9( 

احتمال انسداد برای حالتی که تمـاس هـای از دسـت رفتـه  برابر با تعداد کاربرهای فعال،  ماکزیم تعداد کاربرها، 

 تاخیر داشته باشند می باشد
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شماره ایستگاه سلول مورد نظر  iباشد، userو یا   Rsمی تواند xنمایش می دهیم که اندیس  مسیر را با  به طور کلی افت

 Kفاصـله و  dضـریب تضـعیف،   ، کـه می گیریم کـه  باشد. مدل انتشار را  RSیا   Bsمی تواند yو 

 .افت بر حسب دسیبل به صورت زیر نوشته می شود:.ضریب افت مسیر می باشد

)1(

 مچنـینو ه .ام تا ایستگاه رله و یا کاربرهارا نمایش می دهدi افت توان از ایستگاه پایه سلول که در رابطه فوق، نماد 

 ام و کاربر یا رله مورد نظر است.iفاصله بین ایستگاه 

(0)

 . [14]می باشد و  بین افت سایه مسیر می باشد، که دارای توزیع نرمال با متوسط صفر و واریانس  

)0(

 nاندیس یکی از سه رله است. همچنـین  mام تعریف می شود. که j از ایستگاه رله ها  بر روی هر کاربر در سلول نماد 

اطالعـات مـی فاصله بین ایستگاه رله از سلول مورد نظر و کاربرها است. همچنـین طبـق تئـوری  اندیس کاربران است.

 دانیم که ظرفیت کانال برابر با ماکزیمم اطالعات متقابل می باشد 

)2( 

 اطالعات متقابل می باشد. Iظرفیت و  Cدر رابطه فوق 

)1( 

طبـق (می باشـد. حاسبه می شود. نرخ قابل دسترسی ). مSINRو ظرفیت براساس  rبا نرخ  قابل دسترسی داده  برابر 

 فرمول ظرفیت شانون خواهیم داشت:

)9(

 ، نسبت سیگنال به نویز و تداخل می باشد.xکه در این مقاله 

، بدون ایستگاه رله CDMAسیستم سلولی مبتنی بر.2-2

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

 می شوند، ماکزیمم نرخ دسترسی برای یک کاربر  توسط رابطه زیر محاسبه می شود:

)15( 

می باشد.داخل ایستگاه پایه نسبت به کل کاربرها نسبت سیگنال به نویز و ت 
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با قرار دادن ایستگاه های رله با توزیع یکنواخت   CDMAسیستم سلولی مبتنی بر.2-3

در این قسمت ایستگاه های رله در سلول مرکزی و سلول های مجاور بر روی دایره ایـی بـا فاصـله ی یکسـان از یکـدیگر قـرار 

 بیان شد، عمل رله کردن در دو شکاف زمانی انجام می شود. بنابراین نرخ دسترسـی بـرای کـاربران گرفته اند، همانطور که قبال

نرخ دسترسی برای کاربرهای مرکز سلول در شـکاف زمـانی اول   تقسیم می شود،  و مرکز سلول به دو قسمت

نرخ دسترسی برای کاربران مرکز سلول در شکاف زمانی دوم می  . شده استکه عمل رله کردن صورت نمی گیرد، تعریف 

.باشد که در آن عمل رله کردن انجام شده و تداخل از  ایستگاه رله بر روی کاربران در مرکز سلول را نیز داریم

)17( 

،  پایه نسبت به کاربران داخلی سـلول  در شـکاف زمـانی اول مـی باشـد.( محاسبه، سیگنال به نویز وتداخل ایستگاه 17رابطه )

 پهنای باند است. Wو نویز حرارتی  توان ایستگاه پایه همراه با افت نسبت به فاصله هر کاربر است، 

)19( 

 فوق نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخلی سلول در شکاف زمانی اول  را نشان می دهد. رابطه

)11( 

کاف زمانی دوم می باشد. رابطه فوق محاسبه، سیگنال به نویز وتداخل ایستگاه پایه نسبت به کاربران داخلی سلول  در ش

جمله های دوم و سوم در مخرج کسر به ترتیب، متوسط تداخل سلول داخلی به علت ایستگاه های پایه و ایستگاه هـای رلـه در 

ه رلـه ممکـن ایسـتگا به این دلیل استفاده شده است که، فقط یک ایسـتگاه رلـه از   سلول های مجاور می باشد، از فاکتور 

( تخصیص داده شود )هر کاربر تنها به یک ایستگاه رله متصل مـی شـود، ایـن بـدین  DL) است به یک کاربر از لینک مستقیم

  در شکاف زمانی دوم به یک کاربرتخصیص داده  شده است(.( BL)معنی است که لینک بین ایستگاه پایه و ایستگاه رله 

)10( 

 رابطه فوق برای نرخ قبل دسترسی کاربران مرکز سلول در زمان دوم را تعریف می شود.

)10(

 AF نرخ قابل دسترسی برای رله با راهبرد مجموع نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخلی سلول در دو شکاف زمانی است. 

 وت محاسبه می شود:به طور متفا DFو 

)12( 
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نسبت  را بیان می کند،  AFرابطه فوق محاسبه نرخ قابل دسترسی برای کاربران لبه توسط رله با راهبرد 

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

 نسبت به کاربران مرکز را نمایش می دهد.

    )11( 

نشـان    AFچگونگی ترکیب سیگنال دریافتی در مقصد ) در اینجا کاربران لبه  مقصد ما می باشد( را بـا حضـور رلـه  11رابطه 

 می دهد.

)19( 

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

 )75( 

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

        )71( 

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

     )77( 

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

 ربر است.رله همراه با افت  نسبت به فاصله هر کا

 

 با استقرار بهینه ایستگاه های رله   CDMAسیستم سلولی مبتنی بر. 2-4

ایستگاه های رله سلول های مجاور را به طور یکنواخت، با فاصله ی یکسان از یکدیگر بر روی یک دایره فـرض مـی کنـیم، امـا 

( بـه 11ای رله قرار می دهـیم و سـپس فرمـول )ایستگاه های رله در سلول مرکزی را در نقاط انتخابی برای استقرار ایستگاه ه

 شرح زیر خواهد بود :

     )77( 

 با بهینه قرار دادن ایستگاه های رله، مسئله ماکزیمم ظرفیت عدد غیر خطی از روابط زیر پیروی می کند:

       )79( 
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 است. حداکثر سازی ظرفیت سلول ها (79) از هدف

        )71( 

 رابطه فوق حداکثر ظرفیت لبه سلول را نشان می دهد.

        )70( 

 می شود اختصاص داده ایستگاه رلهبه یک  کاربرتضمین می کند که هر (70)رابطه

         )70( 

در نقـاط اینکـه شـود مگـر اختصـاص داده  ی کـاربرهـیچ  می تواند بـه ن له ایستگاه ر کهمی دهد را   اطمینانرابطه فوق این 

را در سیستم مدل شده را محاسبه می کنیم. زیرا به دسـت  در این کار ما فقط موقعیت و مقدار متغیر  .انتخابی قرار بگیرد

 کند. وضعیت را بدتر می آوردن مقادیر و یا موقعیت  هر دو متغیر 

 . نتایج عددی3

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

 به شرح زیر می باشند: از ایستگاه پایه و زاویه  rسلول داری توزیع یکنواخت با فاصله

       )72( 

می باشد. فرض شده که همه ی کاربرها در داخل سلول قرار 35m با ریکه مینیمم فاصله بین کاربرها و ایستگاه پایه برابر به طو

دارند. هر سلول مجاور و همچنین سلول داخلی دارای سه ایستگاه رله می باشد و فرض شده اسـت کـه ایسـتگاه هـای رلـه در 

موقعیـت انتخـابی  10گرفته انـد. قرار   0.7Rیکدیگر در روی دایره ایی با شعاع  شش سلول مجاور با زاویه های برابر نسبت به

 روابط زیر قرار گرفته است: مطابق  r,برای قرار دادن ایستگاه رله با توزیع یکنواخت 

        )71( 

ا مقیاس کوچک چشم پوشی می کنیم. به طور کامـل فیدینگ با مقیاس بزرگ )افت مسیر(را در نظر می گیریم و از فیدینگ ب 

 تر مدلی از ترکیب افت مسیر و سایه را در نظر می گیریم.
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 مقادیر شبیه سازی -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت وبهینه هنگامی که کـاربران  DFو  AFظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد  -7شکل 

در حالـت ثابـت پـایین تـر از   DFو  AFی توزیع یکنواخت هستند، نشان می دهد. سطح نمودار ظرفیت کاربران لبه برای هر دو رله دار

حالتی هست که ایستگاه های رله به صورت بهینه قرار می گیرند. با استقرار بهینه ایستگاه های رله، ظرفیت برای حالت بهینـه نسـبت بـه 

 AFدرصد افزایش می یابد. روند تغییر نمودارها برای رله هـای  10رله به صورت یکنواخت قرار می گیرند بیش از  حالتی که ایستگاه های

تقریبا ثابت و خطی است و نمودارها در فاصله ی  5,9تا  5,1با استقرار یکنواخت وبهینه، یکسان می باشد به گونه ایی که ظرفیت در  DFو

ظرفیت کاربران لبه در تمام نمودارها با شیبی کند کاهش می یابند.  1تا  5,1را دارند، سپس در فاصله ی ماکزییم مقادیر خود  5,1تا  5,9

. تاسـ طبیعـی روندی  امر واین یابد می افزایش سلول در بار افزایش با قطع احتمال که است دلیل این به نمودارها شیب در کاهشی روند

قابل توجه می باشد همانگونه که مشاهده می کنید ظرفیت کاربران لبـه بـا  DFو  AFی رله اختالف سطح نمودار ظرفیت کاربران لبه برا

درصد می باشد و همچنین افزایش ظرفیت کـاربران DF 75در هر دو حالت استقرار رله به صورت بهینه و یکنواخت نسبت به رله AFرله 

 .چشمگیر و کامال قابل توجه می باشد AFلبه در حالت بهینه با رله 

 

 مقادیر پارامترها

 500m (R)شعاع سلول 

 1 (بار سلول های مجاور )

 46dBm توان ایستگاه پایه 

 30dBm توان ایستگاه رله

چگالی طیف توان نویز 

 () حرارتی

-174dBm/Hz 

 180KHz (Wپهنای باند )

 120 تعداد کاربرها



 

001 
 

 

ت 
اال

مق
ه 

وع
جم

م
 

391 

 

 

 با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع یکنواخت(.DF و  AFظرفیت کاربران لبه سلول با دو راهبرد رله -7شکل 

 

با استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت وبهینه هنگامی  DFو  AFظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد  -9شکل 

به DF و AFداری توزیع غیریکنواخت هستند، نشان می دهد. ظرفیت برای کاربران لبه با استقرار ایستگاه های رله که کاربران 

با استقرار ایستگاه های رله به طور  DFو  AFطور یکنواخت وبهینه مطابق ظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد 

، می باشد.به طوریکه قبال نیز بیان کردیم ظرفیت کاربران لبه با استقرار بهینه  یکنواخت وبهینه با کاربران داری توزیع یکنواخت

درصد نسبت به ظرفیت کاربران لبه با توزیع یکنواخت افزایش یافته است و مشاهده می کنیم که  05ایستگاه های رله تقریبا 

 می باشد.DFدرصد بیشتر از رله  AF 75ظرفیت برای کاربران لبه با رله 

 
 با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع غیر یکنواخت(.DF و  AFظرفیت کاربران لبه سلول با دو راهبرد رله -9ل شک
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و سلول بدون رله هنگامی که کاربران DF و AFظرفیت هر کاربردر سلول را با استقرار یکنواخت و بهینه  ایستگاه های رله  -1شکل 

ظرفیت هرکاربر در سلول مورد نظر باشیبی خطی کاهش یافته است و ظرفیت  5,7تا  5,1یکنواخت هستند، نشان می دهد. از داری توزیع 

و سلول بدون رله دارای اختالف بسیار کمی می باشد و می توان گفت ظرفیت DF و AFبرای استقرار یکنواخت و بهینه  ایستگاه های رله 

ظرفیت  5,0تا  5,1ظرفیت برای تمامی نمودارها یکسان، خطی و دارای شیب افزایشی می باشد، از  5,1تا  5,7یکسان است، در فاصله ی

ظرفیت به طور غیر خطی و با شیبی تندتر کاهش یافته است. چون در این حالت  1تا  5,0دوباره با شیبی کند کاهش یافته است ولی از 

ی سلول محاسبه شده و میزان تداخل ایجاد شده افزایش می یابد در نتیجه نسبت منهای تداخل کاربران لبه سلول، تداخل کاربران داخل

سیگنال به نویز و تداخل کاهش یافته و به تبع آن ظرفیت سلول نیز کاهش یافته، البته هدف اصلی ما افزایش ظرفیت کاربران سلول  می 

 ل های مجاور می باشد.باشد زیرا احتمال قطع آنان بیشتر است و مجبور  به جابه جایی به سلو

 

 با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع یکنواخت(.DF و  AFظرفیت هر کاربر سلول با دو راهبرد رله -1شکل 

 

و سلول بدون رله هنگامی که DF و AFظرفیت هر کاربر سلول را با استقرار یکنواخت و بهینه  ایستگاه های رله  -0شکل 

نمودارها با شیبی خطی کاهش پیدا کرده اند اما  5,7تا  5,1بران داری توزیع غیر یکنواخت هستند، نشان می دهد. از کار

درصد بیشتر از حالتی که رله ها با توزیع یکنواخت قرار می  05با استقرار بهینه  DFو  AFظرفیت کاربران سلول برای رله 

به طور یکنواخت قرار می  DFو  AFودار برای حالتی که ایستگاه های رله گیرند،همانگونه که مشاهده می کنیم سطح نم

نمودارها دارای شیب صعودی هستند و ظرفیت  5,9تا  5,7گیرند پایین تر از حالت بدون ایستگاه رله می باشد، در فاصله 

 1تا  5,0هش یافته اند، در فاصله ظرفیت کاربران در تمام نمودارها باشیبی کند و خطی کا 5,0تا  5,9افزایش یافته است، از 

با استقرار بهینه و  DFو  AFروند نمودارها کاهشی و غیر خطی می باشد، در این بازه ظرفیت کاربران سلول برای رله های 

حالت بدون رله دارای اختالف بسیار کمی می باشد به گونه ایی که می توان گفت دارای ظرفیتی یکسان می باشند، اما ظرفیت 

 حالتی که ایستگاه های رله به صورت یکنواخت قرار گرفته اند همچنان پایین تر از حالت بدون رله می باشد.در 
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 .غیر یکنواخت( با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیعDF و  AFظرفیت هر کاربر در سلول با دو راهبرد رله -0شکل 

 

با توزیع یکنواخت و بهینه قرار گرفته  DFو  AFنظر برای حالت هایی که ایستگاه های رله  ظرفیت کل سلول مورد  0شکل 

خطی و صعودی  5,1تا  5,1اند و همچنین برای حالت بدون ایستگاه رله را نشان می دهد. ظرفیت کل سلول در سه حالت  از 

و حالت بهینه  DFو  AFا استقرار یکنواخت  رله ثابت ونمودارها برای سه حالت: بدون رله، ب5,2تا  5,1است. در بازه ی 

ظرفیت کل سلول خطی و ثابت است اما سطح نمودار برای حالتهای بهینه باالتر از حالت بدون رله و برای توزیع یکنواخت 

ده است. از پایین تر از حالت بدون رله می باشد البته این اختالف بسیلر ناچیز است و فقط باعث تمایز نمودارها از یکدیگر ش

ظرفیت کل برای حالت بدون رله و حالتی که رله را بهینه قرار داده ایم یکسان و حالتی که ایستگاه های رله با توزیع   1تا  5,2

 یکنواخت قرار گرفتند پایین تر از حالت بدون ایستگاه رله می باشد.
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 .یکنواخت( ر یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیعبا استقراDF و  AFظرفیت کل کاربران سلول با دو راهبرد رله -0شکل 

 

با توزیع غیر یکنواخت و بهینه قرار  DFو  AFظرفیت کل سلول مورد نظر برای حالت هایی که ایستگاه های رله  -2شکل 

ول در حالت بدون ایستگاه ( ظرفیت کل سل0گرفته اند و همچنین برای حالت بدون ایستگاه رله را نشان می دهد. مانند شکل )

رله خطی و خیلی پایین تر از حالتی است که ایستگاه رله در سلول قرار گرفته است. اما  اختالف سطح ظرفیت کل سلول با 

استقرار بهینه ایستگاه های رله نسبت به حالتی که رله ها به صورت یکنواخت قرار گرفته اند بهبود یافته است.روند عملکرد 

 1تا  5,1خطی و صعودی می باشد. ظرفیت کل سلول از   5,1تا 5,1شابه می باشد به طوریکه ظرفیت در بازه ی نمودارها م

در صد نسبت به حالت بدون ایستگاه رله افزایش دارد، 15یکسان و  DFو   AFتقریبا ثابت می باشد و برای استقرار بهینه  رله

 درصد ظرفیت کل سلول افزایش یافته است. 95نواخت قرار گرفته انداما نسبت به حالتی که ایستگاه های رله به طور یک
 

 

 با استقراریکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع غیرDF و  AFظرفیت کل کاربران سلول با دو راهبرد رله -2شکل 

 .یکنواخت(
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 نتیجه گیری .4

درصـد  15سلول نسبت به استقرار یکنواخت ایسـتگاه هـای رلـه بـیش ازبا استقرار بهینه ایستگاه های رله ظرفیت کاربران لبه 

می باشد. برای ظرفیت کـل  DFبرای افزایش ظرفیت کاربران لبه سلول بهتر از عملکرد رله  AFافزایش می یابد،  عملکرد رله 

نـین ظرفیـت هـر یکسان می باشد. ظرفیت کل سـلول و همچ DFو  AFسلول و همچنین ظرفیت هر کاربر عملکرد رله های 

کاربر زمانی که کاربران توزیع یکنواخت دارند برای حالت هایی که رله به طور بهینه و یکنواخت استقرار می یابد یکسـان اسـت 

اما در حالتی که کاربران دارای  توزیع غیر یکنواخت هستند، ظرفیت کل سلول و ظرفیت هر کاربر بـا اسـتقرار بهینـه ایسـتگاه 

ستقرار ایستگاه رله به طور یکنواخت افزایش می یابد و استقرار بهینه ایستگاه هـای رلـه و عملکـرد بهتـری های رله نسبت به ا

ظرفیـت لبـه  AFنسبت به استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت دارد. می توان بیان کرد که، استقرار بهینه ایستگاه رلـه 

هد که می توان برای جلوگیری از احتمال قطع کاربران لبه سلول وکاهش افزایش می د DFسلول را بیش از استقرار بهینه رله 

به ظرفیت باالیی دست یافت. اما به طـور کلـی تـاثیر دو  AFجابه جایی به سلول های مجاور با استقرار بهینه ایستگاه های رله 

 بر روی ظرفیت کل سیستم یکسان می باشد. DFو  AFرله 
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Abstract  . In this paper, the optimal relay stations in cellular networks based on

code division multiple access, with the aim to maximize the capacity of the cell 

edge where the relay station is uniformly distributed or cell-free relay station, 

we . Relay station based on the signal to noise and interference, consider. In 

other words, by calculating the interference and taking shade, the establishment 

of relay stations, according to co-channel interference in an optimal point to 

increase the capacity of the cell edge and we send relay with reinforced strategy, 

Amplify-and-Forward (AF) and Decode-and-forward (DF) and two cases we 

compare uniform distribution and optimized.

Keywords: Cooperative Communication, cellular network, code division 

multiple access. 
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