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  خالصه

 

ثب   دس یه ضجىِ سادیَضٌبختی یبثی ثِ ثیطتشیي ًشخ اًتمبل دادُ ثشای دستتَاى  تخصیص ثْیٌِدس ایي همبلِ هب  

اثتذا هسئلِ حذاوثش ًشخ هدوَع ثب . وٌین سا ثشسسی هی †ی هستمین ٍ ثِ ووه سلِ ثب ساّجشد تمَیت ٍ گسیل اسسبل دادُ

ی تذاخل  سا ثشاسبس حزف وٌٌذُ ٍ سٍاثظ تحلیلیوٌین،  هی ثشسسیتَخِ ثِ هحذٍدیت ّبی تذاخل ثب ضجىِ اٍلیِ سا 

MMSE minimum mean square error))   سا ثشاسبس  تخصیص تَاى ثْیٌِ هسئلِضجیِ سبصی  آٍسین.ثِ دست هی

ٍ ًتبیح سا ثب حبلت  .اًدبم دادُ این ٍ هىبى ّبی هختلف لشاس گشفتي ضجىِ ی اٍلیِ ّبی هختلف لشاس گشفتي سلِ هىبى

 .تخصیص تَاى هسبٍی همبیسِ هی وٌین
 

ارسال هستقین و به کوک رله ل، های تذاخ شناختی، تخصیص تواى بهینه، هحذودیت رادیو شبکهکلوات کلیذی: 

 با راهبزد تقویت و گسیل
 

 

 هقذهه   .1

 است. تخصیص  ّبی هغشح تجذیل ضذُ آٍسی ّبی اخیش ثِ یىی اص في سین دس دِّ ّبی ثی آٍسی استفبدُ اص ضجىِ في 

افضایص تمبضب ثشای  .ثبضذ هی ‡صَست غیش پَیب ثِ IEEE802.11 ّوچَى استبًذاسد) هتذاٍل سین ّبی ثی عیف دس ضجىِ

ثبػث ووجَد عیف آصاد  ّبی تخصیص عیف لذیوی، دستشسی ثِ عیف، هحذٍدیت دس عیف لبثل استفبدُ ٍ ثبصدُ ون سٍش

ٍسی عیف سادیَیی سا  ّبی ًَظَْسی است، وِ لصذ افضایص ثْشُ یىی اص سٍش §ضٌبختی سادیَ است. خبصی ضذُ ّبی دس ثبًذ

  داسد.

. یه حفشُ فشوبًسی پٌْبی ثبًذی است، وِ ضَد ّبی فشوبًسی هی سادیَیی هٌدش ثِ حفشُاستفبدُ غیش ثْیٌِ اص عیف 

هىبى هطخص، هَسد استفبدُ آى  یب ٍلی ایي عیف دس یه صهبى ٍ . دادُ ضذُ است **آى ثِ یه وبسثش اٍلیِهدَص استفبدُ اص 
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ثتَاًذ ثِ ایي حفشُ فشوبًس   ًبهین، هی *َیِ. حبل اگش وبسثش دیگشی وِ اص ایي پس اٍ سا وبسثش ثبًوبسثش لشاس ًگشفتِ است

گیشی دس استفبدُ اص  ثْجَد چطن دستشسی داضتِ ثبضذ ٍ دس آى صهبى ٍ هىبى هطخص، اص آى ثبًذ فشوبًسی استفبدُ ًوبیذ، 

 .حبصل خَاّذ ضذ عیف، 

 :]1[ثیبى ضذُ استسِ سٍیىشد ثِ اضتشان گزاسی عیف فشوبًسی  دس یه دستِ ثٌذی

†علجبًِ ثِ عیف دستشسی فشصت -1
وِ دس آى یه وبسثش ثبًَیِ تٌْب صهبًی ثِ یه ثبًذ دستشسی داسد وِ ایي ثبًذ دس    :

 .]2 [ذحبل استفبدُ تَسظ وبسثش اٍلیِ ًجبض

، اص یه عیف فشوبًسی ثشای اًتمبل دادُ استفبدُ ثب وبسثش اٍلیِ ، ّوضهبىِوِ دس آى وبسثش ثبًَی  : ‡اضتشان عیف -2

 .]3[وٌذ هیلحبػ  سا وبسثش اٍلیِ §، ثشای تضویي ویفیت خذهبتاسسبلی تَاى  هحذٍدیت ثش ثبًَیِاهب وبسوٌٌذ،  هی

دّذ ٍ  گَش هی ††وبسثش اٍلیِ )فؼبل/ثیىبس( وِ دس آى وبسثش ثبًَیِ اٍل ثِ ٍضؼیت : **اضتشان عیف ثش اسبس گَش دادى-3

 وٌذ. اگش وبسثش اٍلیِ فؼبل تطخیص دادُ ضذ، هیگزاسی عیف سا ثش اسبس ًتیدِ گَش وشدى اًتخبة  سپس سٍش ثِ اضتشان

ثِ  ِوبسثش ثبًَی ،دّذ. دس غیش ایي صَست وٌذ ٍ ثب تَاى ووتشی اًتمبل دادُ سا اًدبم هی سا اًتخبة هی اٍل وبسثش ثبًَیِ سٍش

 .]4 [وٌذ وبس هی -یبثی ثِ ًشخ دادُ ثبالتش ثشای دست -ثب حذاوثش ثَدخِ تَاًی خَد ،دٍمسٍش 

ش اضتشان عیف، تذاخل سیگٌبل وبسثش ثبًَیِ ثب سیگٌبل وبسثش اٍلیِ ٍخَد داسد وِ ثشای تضویي ویفیت دس سٍ     

 ثِ سیگٌبل . ّوچٌیي،ثشای وبسثش اٍلیِ ثیطتش ضَد ‡‡خذهبت ثشای وبسثش اٍلیِ، ایي تذاخل ًجبیذ اص یه حذ لبثل تحول

ثبیذ ثضسگتش اص هیضاى  ،ویفیت خذهبت ثشای وبسثش ثبًَیِثشای تضویي ، ثبًَیِ وبسثش ّش §§(SINR) ًَیض ػالٍُ ثِ تذاخل

 ن است.ّْب ه ثِ ّویي دلیل هسئلِ وٌتشل تَاى ثشای ایي سیستنهؼیٌی ثبضذ. 

ص دیگش ا]. 6-5[سًٍذ وبس هی سین ثِ ّبی ثی ضجىِ ٍ گستشش پَضص ضجىِ †††ثِ هٌظَس افضایص گزسدّی ***ّبی سلِ ضجىِ 

 آیذ. دست هی است وِ ثب استفبدُ اص یه سلِ ثیي هٌجغ ٍ همصذ ثِ ایدبد تٌَع دس اسسبل ٍ دسیبفت  ّبی هجتٌی ثش سلِ ّبی ضجىِ هضیت

ثِ ػٌَاى ساّی ثِ هٌظَس ثْجَد تَاى ػولیبتی وبسثش  ‡‡‡ای ضٌبختی سلِ  ّبی سادیَضٌبختی ٍ سلِ، ضجىِ ثب الْبم اص ضجىِ

. گیشد ٍسی اًشطی ثبالتش، هَسد استفبدُ لشاس هی ِ ٍ ثْشُپبییي دس ضجى اسسبلثبًَیِ، گستشش پَضص ضجىِ، استفبدُ اص تَاى 

ٍ هطبسوت ثیي وبسثشاى  ]7[هطبسوت ثیي وبسثشّبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ : ّب ایي وبس سا ثِ دٍ عشیك اًدبم هی دٌّذ ایي ضجىِ

 .]8[ ثبًَیِ

ّبی تذاخل ٍ ثب  ًشخ هوىي ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت یيّذف اص تخصیص تَاى ایي است وِ دادُ ثب ثبالتش      

  .ّبی سادیَضٌبختی اًدبم ضذُ است اسسبل ضَد. وبسّبی صیبدی دس صهیٌِ تخصیص تَاى دس ضجىِتَخِ ثِ تَاى تدْیضات 

 §§§ٍ ًَع هحَضذگی ثب تَخِ ثِ هىبى وبسثشاى ٍ ًَع سلِ ِیي تخصیص تَاى ثیي وبسثشاى ثبًَییصیبدی ثشای تج یّب الگَسیتن

 .]11[-]9 [هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ استٍ سٍش ثِ اضتشان گزاسی عیف وبًبل 
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سادیَضٌبختی ثِ هٌظَس ثْیٌِ وشدى تَاى  *گشُ 3تخصیص وبًبل ٍ تَاى ثِ صَست ّوضهبى ثشای یه ضجىِ ثب   ]12[  دس  

ی صیشیي ثشسسی ضذُ است ٍ دس آى  الیِ الگَی اضتشان گزاسی عیف دس ًیض هغبلؼِ ضذُ است. †اًتْب ثِ اًتْب ػولیبتی

ثذٍى ایي لبثلیت همبیسِ ضذُ است ٍ ًطبى دادُ ضذُ است  گزسدّی پبیذاس ضجىِ سادیَضٌبختی ثب لبثلیت استفبدُ اص سلِ ٍ

 ، ثشای یه سبختبس هتطىل اص چٌذ سلِ  ]13[ دس .]7[وِ هضایبی استفبدُ اص سلِ ثِ ضذت ثِ سبختبس ضجىِ، ثستگی داسد

ساّجشد تمَیت ٍ  .هغبلؼِ ضذُ است ،تخصیص تَاى ثِ ّوشاُ یه ضیَُ سبدُ اًتخبة سلِ سبدُ ثب ساّجشد تمَیت ٍ اسسبل

دس یه ضجىِ  تَاى ػولیبتیتخصیص تَاى ثشای حذاوثش وشدى   ٍ اسسبل چٌذ پشضی تحلیل ٍ تَصیف ضذُ است

 دس ].14[ ضَد ثبًَی ثِ ػٌَاى سلِ استفبدُ هیهَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است وِ دس آى اص وبسثشاى  سادیَضٌبختی

ّبی ضٌبختی ثب ّذف ثْیٌِ وشدى ػولىشد سیستن سادیَضٌبختی ّوضهبى ثب هحذٍد وشدى  تخصیص تَاى ثیي سلِ]15[

 .ی اٍلیِ ثشسسی ضذُ است تذاخل ثب ضجىِ

ضوَد   تمبل اعالػبت ثِ ووه سلِ اًدبم هیثب ایي حبل دس سبختبسّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ، یب ثشای ّوِ وبسثشاى ثبًَیِ اً       

 .ضَد ّب اًتمبل دادُ ثِ صَست  هستمین اًدبم هی یب یشای ّوِ آى

وِ یىی ثِ ووه سلِ دسیبفت اعالػبت داسد ٍ دیگشی ثذٍى ووه سلِ، ًیض ثشسسی  یه ضجىِ ثب دٍ وبسثش ]18-16[دس    

ثشای هذیشیت تذاخل، یه  ]16[دس  ، ثشسسی ضذُ است.اٍلیِثذٍى حضَس یه ضجىِ دس ایي وبسّب فؼبلیت ضجىِ  .ضذُ است

ًسجت ثِ  ،وٌذ ، وبسثشی وِ ثِ ووه سلِ اعالػبت دسیبفت هی. دس ایي ضجىِسٍش ثشای وبّص هَثش تذاخل اسائِ ضذُ است

اًتمبل دادُ تَسظ یه  ‡سٍش گَش دادى ثِ عیفثش اسبس  ]17[دس  اٍلَیت داسد. ،وٌذ وبسثشی وِ هستمین دادُ دسیبفت هی

دٍ ٍ  §استجبط فشاسَ دٍ عشح سلِ ثب ساّجشد وذثشداسی ٍ اسسبل ثشسسی ضذُ است. احتوبل خبهَضی ثشای چْبس عشح، ضبهل

  .هحبسجِ ضذُ است **استجبط فشٍسَ عشح

سبختبس ثشسسی ضذُ، ثسیبس ضجیِ ثِ یىی  ].19[سا ثِ یه ضجىِ سادیَضٌبختی ثسظ دادُ است ]18-16[ هغبلؼبتلی  -ٍای

ای است وِ  تخصیص تَاى دس یه ضجىِ سادیَضٌبختی، ّش  است. ایي اٍلیي هغبلؼِ  ]18[ اص چْبس سبختبس ثشسسی ضذُ دس 

   استفبدُ ضذُ است. ††ضَد.  دس ایي وبس  اص ساّجشد وذثشداسی ٍ اسسبل دٍ هسیش هستمین ٍ هسیش ثِ ووه سلِ ثشسسی هی

تمَیت ٍ اسسبل یىی اص ساّجشدّبی وبسآهذ)دس هَالؼی وِ سلِ ثِ همصذ ًضدیه تش است( دس ضجىِ ّبی هطبسوتی ساّجشد 

دس ایي همبلِ یه ضجىِ ضٌبختگش یه اص ایي ساّجشد استفبدُ ًىشدُ اًذ.  است. دس سبختبسّبی تَضیح دادُ ضذُ دس ثبال ّیچ

 CRوٌین، وِ ضبهل یه ایستگبُ فشستٌذُ هشوضی است وِ دادُ سا ثِ تشتیت ثِ دٍ وبسثش  سا ثشسسی هی 1 هغبثك ضىل

وٌذ. دس ایي ضجىِ ثشای یىی اص وبسثشاى هسیش ثِ صَست هستمین دس ًظش گشفتِ ضذُ است ٍ اًتمبل اعالػبت دس  هٌتمل هی

ضَد. دس ایي ضجىِ اص ساّجشد تمَیت  لِ سلِ ٍ دس دٍ فبص اًدبم هیٍ ثشای وبسثش دیگش، اًتمبل دادُ ثِ ٍسی .ضَد یه فبص اًدبم هی

دس   ّذف یبفتي ضشایت تخصیص تَاى ضَد.  دس ًظش گشفتِ هی  سلِ ثِ صَست دٍ عشفِ غیشّوضهبى ٍ اسسبل استفبدُ هی ضَد.

هدوَع دادُ دس ضجىِ،  ای است وِ ًشخ ایي  ضجىِ سادیَضٌبختی ثشای اسسبل دادُ ثب ووه سلِ ٍ اسسبل هستمین،  ثِ گًَِ

 .حذاوثش ضَد

ًشخ  سِوٌین. دس ثخص  سا هؼشفی هی ،سبختبس ضجىِ هَسد هغبلؼِ دٍمثخص  دس ّبی ثؼذی ایي همبلِ ثِ ایي صَست است وِ لسوت 

ٍ سشاًدبم دس  وٌین سبصی سا اسائِ هی ًتبیح ضجیِ چْبسموٌین. دس ثخص  ّبی سیستن تحلیل هی خِ ثِ هحذٍدیتسا ثب تَثْیٌِ  هدوَع

 دّین. گیشی ولی اص همبلِ اسائِ هی یه ًتیدِ پٌدنثخص 
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 توصیف سیستن    .۲

ضَد وِ سلِ ثِ هٌجغ ) فشستٌذُ( ًضدیه ثبضذ. دس هَالؼی وِ سلِ  ساّجشد وذ ثشداسی ٍ اسسبل  دس هَالؼی استفبدُ هی

دس  ایي همبلِ لصذ داسین، تخصیص توَاى    است. ساّجشد تمَیت ٍ اسسبل هفیذتش   اص هٌجغ دٍس است ٍ ثِ گیشًذُ ًضدیه است،

وٌذ ٍ یىی  ثِ صوَست   وِ یىی اص عشیك سلِ ثب ساّجشد تمَیت ٍ اسسبل دادُ دسیبفت هی ثشای ضجىِ سادیَ ضٌبختی ثب دٍ وبسثش

 .هستمین، سا ثشسسی وٌین

ی  سادیَضوٌبختی، یوه فشسوتٌذُ   ی  دس ایي ضجىِسا ثشسسی هی وٌین.   1صیشیي هغبثك ضىل  هب یه سیستن الیِ ی

 ..وٌذ اسسبل هی هتفبٍت سا دادُ دٍ ثِ تشتیت MMSE ی ثب دسیبفت وٌٌذُ سادیَضٌبختی ثشای دٍ وبسثش سادیَضٌبختی
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وِ ایي  وٌذ. وبسثش دٍم ّن ایي سیگٌبل سا دسیبفت هی، فشستذ ثِ سلِ هی (ثشای وبسثش اٍل ) سیگٌبل سا 𝐗𝟏دس فبص اٍل فشستٌذُ سیگٌبل 

 ضَد. هحسَة هی تذاخلسیگٌبل ثشای وبسثش دٍم 

ّوچٌیي  . وٌذ وٌذ. وِ وبسثش دٍم ّن آى سا دسیبفت هی اسسبل هی 1دس فبص دٍم سلِ سیگٌبل دسیبفتی اص فشستٌذُ سا تمَیت ٍ ثِ وبسثش 

تَاًذ  وبسثش دٍم هی اگش تلفبت هسیش ثیي فشستٌذُ ٍ وبسثش دٍم ثبال ًجبضذ، وٌذ. سا ثشای وبسثش دٍم اسسبل هی 𝐗𝟐فشستٌذُ سیگٌبل 

 ثِ وبس ثجشد. 2دس فبص  ، 𝐗𝟐 سا ثشای لغَ تذاخل ایي سیگٌبل ثب سیگٌبل 𝐗𝟏دس هَسد  1ذُ دس فبص آه اعالػبت ثِ دست

 وٌین.  صشف ًظش هی ثبًَیِ ی ثب سیگٌبل ضجىِ اص تذاخل سیگٌبل ضجىِ اٍلیِ

. هبًذ ّب دس دٍفبص ثبثت ثبلی هی ی وبًبل ثْشُ فشض ضذُ است وِاًذ ٍ  ّب ثِ صَست وبًبل ثب هحَضذگی سایلی هذل ضذُ ّوِ وبًبل اًتمبل

 :ّبی وبًبل تَصیغ سایلی داسًذ ٍ ثِ هسبفت ٍاثستِ ّستٌذ. وِ  ایي ٍاثستگی ثِ صَست ثْشُ

| |  √             (1) 

𝐡𝐁𝐑، 𝐡𝐁𝟐  ،𝐡𝐁𝐏   ِذ. ٌضجىِ اٍلیِ سا  ًطبى هی دّگیشًذُ  ٍ ثِ  سلِ ثِ  ،وبسثش دٍمثِ تشتیت ضشیت ّبی وبًبل فشستٌذُ ث

𝐡𝐑𝟐 ،𝐡𝐑𝟏 ،𝐡𝐑𝐏  دّذ اٍلیِ سا ًطبى هی ی ضجىِگیشًذُ ثِ وبسثش دٍم ٍ ثِ   ثِ وبسثش اٍل،  شایت وبًبل سلِض ثِ تشتیت. Φ   یه هتغیش

 ثِ صَست صیش هشتجظ هی ضَد. وِ ثب فبصلِ، تلفبت هسیش است βٍ  است 1ٍاسیبًس  ثب تَصیغ سایلی ٍ تصبدفی

                (2)  
 

 ضَد: اًتمبل دادُ دس دٍ فبص اًدبم هیعَس وِ گفتِ ضذ،   است. ّوبى تلفبت ضشیت ،δفبصلِ ٍ  dدس ساثغِ فَق 
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 وٌٌذ ثِ صَست صیش است: هی سیگٌبلی وِ سلِ ٍ وبسثش دٍم دسیبفت 1دس فبص 

  [ ]  √          [ ]             (3)  

  [ ]  √          [ ]        (4)  

P  است.   1َاى سیگٌبل اسسبلی ثِ ٍسیلِ فشستٌذُ دس عَل فبص تnR[ ]  ٍ  [ ]  ثبًَیض سفیذ گَسی هختلظ CN(0, σ ) ایثش 

 .سلِ ٍ وبسثش دٍم دس فبص اٍل است

 دسیبفتی تَسظ وبسثش اٍل ٍ وبسثش دٍم ثِ صَست صیش است:سیگٌبل  2دس فبص 

  [ ]     
√  

√  |   |   
[√          [ ]]    [ ]     (5)  

  [ ]  √           
√  

√  |   |   
[√          [ ]]      [ ]   (6)  

P   ٍ P  است 2فبص  ثِ تشتیت تَاى سیگٌبل اسسبلی ثِ ٍسیلِ سلِ ٍ فشستٌذُ دس عَل  .n [ ]  ٍ  [ ]  ًَیض سفیذ گَسی

,0)   ثب هختلظ  وبسثش اٍل ٍ وبسثش دٍم دس فبص دٍم است. ایثش (  

 آیذ: هیاص ساثغِ صیش ثِ دست  𝐗𝟏ًشخ اًتمبل دادُ 

   (  ,   )  
 

 
    (    )         (7)  

 است ٍ ثِ صَست صیش هحبسجِ هی ضَد:   ًسجت سیگٌبل ثِ ًَیض ثشای سیگٌبل    وِ دسساثغِ فَق 

 
 
 

       
    

 

  
         

         
      (8)  

 .است 𝐏𝟑 اص ٍ هستملثستگی داسد.  𝐏𝟐  ٍ 𝐏𝟏ثِ  𝐗𝟏ی  ثیٌین ًشخ اًتمبل دادُ س وِ هیَع ّوبى

 گیشین: دٍ حبلت سا دس ًظش هی 𝐗𝟐 سیگٌبل SNRثشای ثِ دست آٍسدى 

 .(R      )سا دیىذ وٌذ      ثتَاًذ CR2آًمذس خَة ثبضذ وِ  CR2 ثBSِ اگش فشض وٌین وبًبل -حبلت اٍل 

  ̂[ ]  √           
√  

√  |   |   
  [ ]    [ ]      (9)  

 ثب دس ًظش گشفتي ساثغِ فَق 
 

 است، ثِ صَست صیش هحبسجِ هی ضَد:   وِ ًسجت سیگٌبل ثِ ًَیض ثشای سیگٌبل   

   
     

 

(     
    (     

    ))   
                                  (10)  

دس ایي  .(       )سا دیىذ وٌذ    وبهل ثتَاًذ CR2 آًمذس خَة ًجبضذ وِ CR2ثِ  BSاگش فشض وٌین وبًبل  -حبلت دٍم 

*هتَالیحبلت  ثب استفبدُ اص گیشًذُ ّبی هدْض ثِ حزف وٌٌذُ تذاخل 
(SIC) .هی تَاى تبحذی ثِ حزف تذاخل ووه وشد 

 :وٌین داسین هیاستفبدُ  MMSEاص یه دسیبفت وٌٌذُ  ٍ چَى

                                                 
*
 Successive Interference Cancellation 
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  (     

 (        
       

 ))

  
         

         
    

    
    

 

               )11) 

 صیش هحبسجِ هی ضَد:ثٌبثشایي، ثشای وبسثش دٍم ًشخ اًتمبل دادُ  ثِ صَست 

  (  ,   ,   )  
 

 
    (    )                (12) 

,  ثِ   𝑋ضَد ًشخ اسسبل دادُ  هی عَس وِ هطبّذُ ّوبى  ثستگی داسد.   ٍ    

 :ی دٍ وبسثش است ًشخ اًتمبل ایي ضجىِ سادیَضٌبختی هدوَع ًشخ اًتمبل دادُ

  (  ,   ,   )    (  ,   )    (  ,   ,   )       )13) 

 

 

 

 حذاکثز کزدى نزخ هجووع  .3

. ضَد وِ ّوشاُ ثب ضجىِ اٍلیِ دادُ هٌتمل وٌذ دیَضٌبختی اخبصُ دادُ هیای صیشیي، ثِ ضجىِ س سیستن الیِ یهس د

ثوِ ّوویي    ..آى تذاخل هخشة ایدبد وٌذ شاییف اٍلَیت داسد ٍ ضجىِ ثبًَیِ ًجبیذ ثعثب ایي ٍخَد ضجىِ اٍلیِ دس استفبدُ اص 

ّوبی توذاخل ثوب ضوجىِ      هسئلِ حذاوثش وشدى ًشخ دادُ هدوَع ثب تَخِ ثِ هحوذٍدیت .وٌذ دلیل وٌتشل تَاى اّویت پیذا هی

 :ضَد هی تٌظین اٍلیِ ثِ صَست صیش 

  (  ,   ,   )  ,  ,  
   ,  

          |   |
   ,          (14) 

  |   |
    |   |

   ,         (15) 
       ,           (16) 
     ,            )17( 
      ,          (18) 

 

 ّبیی ّستٌذ وِ ثبیذ ثشای ػذم تذاخل هخشة سیگٌبل وبسثش ثبًَیِ ثب ضجىِ سادیَضٌبختی لحبػ هحذٍدیت (15)ٍ  (14)ّبی  ساثغِ 

ّبیی  حذاوثش تَاى (18)-(16)ساثغِ ّبی  .تَاًذ تحول وٌذ ی تذاخلی است وِ ضجىِ اٍلیِ هی آستبًِ I (Interference) ، وِ ضَد
 .تَاًٌذ تَلیذ وٌٌذ ّستٌذ وِ فشستٌذُ ٍ سلِ دس فبص اٍل ٍ دٍم هی

 یبثذ. افضایص هی  Pوبسثش اٍل ثب افضایص  ی  ًشخ اًتمبل دادُ ثیٌین وِ  هی (8)ٍ  (7) ّبی ساثغِ اص

  .یبثذ افضایص هی  Pثب افضایص  ، وبسثش دٍم ی ًشخ اًتمبل دادُوِ  ٍاضح است،  (12)ٍ  (11)، (10)ساثغِ ّبی  ٍ اص 

, R (Pپس ّش دٍی  P )  ٍR (P , P , P )  ثب صیبد ضذىP  ضًَذ. پس  هی صیبدP   ٌِهوىي ثب تَخِ ثِ  تَاىثبیذ حذاوثش ثْی
 ثبضذ: (16)ٍ  (14)ساثغِ ّبی  ّبی روش ضذُ دس هحذٍدیت

  
  {   ,

 

|   | 
}         (19) 
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, R (P تبثیشی ثش ، Pفشستٌذُ دس فبص دٍم، تَسظتَاى ثِ وبس سفتِ  P ) ٍ ًذاسد R (P , P , P )  ثب افضایصP  ضَد. پس  صیبد هی

 ساثغِ ّبی دسّبی روش ضذُ  هوىي ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت تَاىحذاوثش .ثبیذثْیٌِ   Pیبثذ. پس  افضایص هی  Pثبافضایص  ًشخ هدوَع

 ثبضذ: (18)ٍ  (15)

  
     {   ,

    |   |
 

|   | 
}        )20) 

 .وٌذ صذق هی ،  P ی ثبال ثشای ّوِ همبدیش لبثل لجَل ثشای هؼبدلِ هؼیي ثبضذ، ، P، اگش تَاى اسسبلی اص سلِ دس فبص دٍم

, R (P، ّن  Pدس هَسد  P )  ّن ٍR (P , P , P ) ِثِ ٍاثست P   .ّستٌذR   ثب افضایصP  یبثذ ٍ  افضایص هیR   ثب افضایصP  

, R (Pپس ثشای هطخص ضذى ًضٍلی یب صؼَدی ثَدى تبثغ  یبثذ. وبّص هی P , P )  ًِسجت ثP   ، ِاص ایي تبثغ ًسجت ثP   هطتك

 :ضَد هسئلِ ثِ دٍ حبلت تمسین هی  ،   P، گیشین. ثشاسبس تَاى سیگٌبل اسسبلی فشستٌذُ دس فبص دٍ هی

  Pٍلتی وِ  -حبلت اٍل
     |   |

 

|   |
 P :یؼٌی  

  P  .  ِدس ایي حبلت اص هؼبدلR   ثشحستP  ثشحست ایي گیشین هطتك هی .

ٍ حذ پوبییي     Pدس ایي حبلت ثشاثش   Pهی ضَد حذ ثبالی  هطخص  Pصؼَدی ثبضذ یب ًضٍلی، همذاس ثْیٌِ ی   Pًسجت ثِ   Rوِ 

 آى صفش است.

        {
     |   |

 

|   | 
,   }          )21)   

    0          (22) 

  P ٍِلتی و -حبلت دٍم
     |   |

 

|   |
 :یؼٌی  

  
  {

    |   |
 

|   | 
}          (23) 

ّب ثِ صَست  دس ایي حبلت ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت  Pحذ ثبال ٍ پبییي   .گیشین هطتك هی  Pثشحست   R اص هؼبدلِدس ایي حبلت ّن  

 صیش است:

       {
 

|   | 
,   }        (24) 

    
     |   |

 

|   | 
          (25) 

 به طور کلی

  
   

  , 
 
      

  (  
 ,   , 

 ,   , 
 )      , , ,       (26) 

 نتایج عذدی –4

ی هیضاى ثْیٌِ سبصی ًشخ هدوَع دس ضجىِ روش  دادُ ضذُ است. ٍ ثِ هٌظَس هطبّذُّب ًطبى  ًتبیح ػذدی دس ضىل

((EPAشتخصیص تَاى ثشاثثب  ضذُ، ًشخ هدوَع ثب ًشخ هدوَع ّویي ضجىِ
*
  :دس آى همبیسِ ضذُ است، وِ 

 

            {   ,   ,
 

|   |  |   | 
}  (27) 

 

                                                 
*
 Equal power allocation 
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ٍ  وبسثش اٍل ٍ وبسثش دٍم ثبثت است وٌین وِ هىبى فشستٌذُ، ضذُ، فشض هیًطبى دادُ  2َس وِ دس ضىل ع ّوبى    

. دضَ خب هی وٌذ خبثِ است ٍ سلِ سٍی خغی وِ فشستٌذُ ٍ وبسثش اٍل سا ثِ ّن ٍصل هیٍ ثبثت ( 1,2) هختصبت ضجىِ اٍلیِ

P   PR δ ضشیت تلفبت هسیش ٍ      تَاى ًَیض سٍی ّش وبًبل ٍ (  )     .ضذُ استدس ًظش گشفتِ    

 

PU receiver

(x,y)

CR BS

(0,0) AF relay

(r,0)

CR2

(1,-1)

CR1

(2,0)

h BR
h R1

h R
P

h BP

h B2

h R
2

 

 نوایش هختصات  - ۲شکل 

وبّص    P ثشای  ضَد،اثتذا تَاى ثْیٌِ تش هی ضَد، ّشچِ سلِ ثِ وبسثش اٍل ًضدیه دیذُ هی 3عَس وِ دس ضىل  ّوبى
تش ثبضذ ًیبص ووتشی ثِ تمَیت  افضایص هی یبثذ. ایي ثِ ایي دلیل است وِ ّش خِ سلِ ثِ گیشًذُ ًضدیه یبثذ ٍ سپس هی

ٍ ثبیذ  ضَد هیسیگٌبل فشستٌذُ ٍخَد داسد، ٍلی ٍلتی سلِ اص فشستٌذُ خیلی دٍس هی ضَد، سگیٌبل دسیبفتی سلِ ضؼیف 
 تمَیت ضَد.
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  حسب هکاى های هختلف رلهنوودار تواى های بهینه تخصیص یافته بز - 3شکل 

| R | همذاس ٍ افضایص  P ثب وبّص همذاس ثب دٍس ضذى سلِ اص فشستٌذُ اثتذا
 3 عَس وِ دس ضىل . ّوبىهَاخِ ّستین  

ٍ    ایي تغییشات دس اثتذا هٌدش ثِ وبّص همذاس آیذ وِ ایي ًتیدِ ثِ دست هی (20) ی ثب تَخِ ثِ ساثغِ ضَد ٍ دیذُ هی
| R | گیشًذُ وِ وبّص هیضاىثب ًضدیه ضذى سلِ ثِ  ثؼذ اص آى ضذُ است.سپس ثبػث افضایص آى 

دس پی داسد ٍ ثب را   
تش است احتیبج ثِ تمَیت  ّشچِ سلِ ثِ وبسثش اٍل ًضدیهاص سَی دیگش .افضایص یبفتِ است   P همذاس   صیبد ضذى هیضاى

سا وبّص داد تب فشستٌذُ ثتَاًذ ثب    Pتَاى هیی وبسثش اٍل،  سیگٌبل ووتشی داسد پس ثذٍى ووتش ضذى ًشخ دسیبفت دادُ
  .ثیطتشی دادُ سا ثشای وبسثش دٍم اسسبل وٌذ. ٍ ًشخ اًتمبل دادُ ی هدوَع افضایص یبثذ ( P) تَاى

  ثستگی ًذاسد. rو به  آیذ، تَاى ثْیٌِ فشستٌذُ دس فبص اٍل، ثبثت است ثشهی (19)عَس وِ اص  ساثغِ ّوبى

 هطبّذُ 5دس ضىل  یبثذ. یبثذ ٍ سپس وبّص هی افضایص هی r ًشخ هدوَع اثتذا ثب افضایصضَد وِ  دیذُ هی 4 دس ضىل

 CR2 ی دس حبلی وِ ًشخ اًتمبل دادُدارد  CR1 ی ضَد، وِ سفتبس ًشخ هدوَع ضجیِ ثِ سفتبسی است وِ ًشخ اًتمبل دادُ هی

حذاوثش ًشخ هدوَع دس وبسثش اٍل است. ی هدوَع، تحت تسلظ گیشین، ًشخ اًتمبل دادُ  ثشخالف ایي است.پس ًتیدِ هی

اتفبق  r=.95 است ٍلی حذاوثش ًشخ هدوَع دس حبلت تخصیص تَاى ثْیٌِ دس r=.9که  افتذ صهبًی اتفبق هی EPA حبلت

ی ووتشی  ضَد تَاى سلِ تش هی ًضدیه CR1 ضَد. صیشا ٍلتی سلِ ثِ تش هی ًضدیه CR1 افتذ یؼٌی ٍلتی سلِ ووی ثِ هی

ٍخَد ایٌىِ ایي وبس  ثب اختصبصص دادُ ضَد 2ٍ دس ػَض تَاى ثیطتشی ثِ فشستٌذُ دس فبص  استفبدُ لشاس گیشدتَاًذ هَسد  هی

. ٍلتی سلِ ثِ یبثذ ٍ ًشخ هدوَع افضایص هی است CR1 ثیطتش اص وبّص ًشخ CR2 دّذ افضایص ًشخ سا وبّص هی CR1 ًشخ

CR1 وبّص ًشخ ضَد، تش هی ًضدیه CR1 وبّص  تخصیص تَاى ضذیذ است ٍدس ًتیدِ ًشخ هدوَع ثشای ّش دٍ حبلت

 یبثذ. هی
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 نزخ اتنقال بهینه به اسای هکاى های هختلف رله– 4شکل 



 نوودار نزخ کاربز اول و نزخ کاربز دوم - 5 شکل
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ثبس  وٌذ. یه حشوت هی ]-3ٍ [3ثیي Xی اٍلیِ سٍی هحَس  ثبثت است ٍ ضجىِ  فشض ضذُ سلِ دس هىبى 6دس ضىل  
 y=2دّین. ٍلتی  لشاس هی y=6 گیشین. ٍ یِ ثبس دٍستش ثِ ضجىِ ثبًَیِ سٍی دس ًظش هی y=2ی اٍلیِ سا  هىبى ػوَدی ضجىِ

 Xی اٍلیِ سٍی هدَس  یبثذ. صیشا ثب تغییش هىبى ضجىِ اثتذا وبّص ٍ سپس افضایص هی xاست ّش سِ تَاى ثْیٌِ ثب افضایص 
ٍ ثشای ون  یبثذ. ی اٍلیِ افضایص هی ی ثبًَی ثب ضجىِ ضَد، یؼٌی تذاخل ضجىِ ا ثِ فشستٌذُ ٍ سلِ ًضدیه هیایي ضجىِ اثتذ

 .ضَد ی ثبًَیِ دٍس هی ی اٍلیِ اص ضجىِ ٍ سپس ضجىِ ی ثبًَیِ سا ون وشد وشدى تذاخل ثبیذ تَاى تَلیذی ضجىِ

سٍد، فشستٌذُ ٍ سلِ ثب حذاوثش تَاى  ضَد وِ ثب دٍس ضذى ضجىِ اٍلیِ، چَى اهىبى تذاخل اص ثیي هی هطبّذُ هی y=6ٍلتی   
ی  وٌٌذ. ّوچٌیي دس ایي حبلت چَى تَاى ثْیٌِ هوىي ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت حذاوثش تَاى هٌجغ ٍ سلِ سیگٌبل سا اسسبل هی

ثبثت  xختی ثستگی داسد، پس همبدیش آًْب ثشای همبدیش هختلف ی ضٌب استفبدُ ضذُ دس ّش گشُ تٌْب ثِ سبختبس ضجىِ
 هبًذ.  هی
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