
 

   

 

 

 
 

 

 

 

دار های جهتهای شبکه مجهز به آنتنهای چندپخشی برای دو حالتی که گرهميزان تداخل ایجاد شده روی درخت بررسیاین مقاله به  - دهيچک

ها مجهز سيم چند کاناله چند رادیویی است، که در آن هر یک از گرههای توری بیپردازد. بستر آزمایش این مقایسه شبکهجهته باشند میو همه

ایش ظرفيت شبکه هدف از بررسی مذکور، استفاده هرچه بهتر از منابع رادیویی و افزاند. های مجزا تنظيم شدهبه چند رادیو است که روی کانال

دار تداخل به ميزان قابل های جهتهای شبکه به آنتنهای چندپخشی است. برای نيل به این هدف، با مجهز کردن گرهدر مسيریابی ترافيک

هد نشان داده خوا همچنين،گردد. یابد و این موضوع خود باعث کاهش منابع مصرفی شبکه میجهته کاهش میهای همهتوجهی نسبت به آنتن

شود، ميزان تداخل برای حالتی که صورت تصادفی انتخاب میدار بههای جهتهای داده در آنتنبستهو دریافت شد در شرایطی که جهت ارسال 

دار های جهتهای فرستنده دارای آنتندار مجهز هستند بيشتر از حالتی است که فقط گرههای جهتهای گيرنده و فرستنده هر دو به آنتنگره

 ستند.ه

 جهتهدار، آنتن همهسيم چند رادیویی چند كاناله، آنتن جهتهای توری بیشبکه -كليد واژه

 

 مقدمه -1

های چندپرشی ای از شبکهسيم گونههای توری بیشبکه

عنوان راهکاری امن و ارزان برای طيف وسيعی از هستند كه به

ار سيم، مورد توجه كارشناسان امر قرهای مخابرات بیكاربرد

های ها از سه دسته گره به نام. این شبکه[2[ و ]1] اندگرفته

های دروازه تشکيل های توری و گرههای توری، مسيریابمشتری

توانند ثابت یا متحرک های مشتری كه میشوند. به غير از گرهمی

گونه محدودیتی در مصرف های ثابت بوده و هيچباشند، بقيه گره

های دروازه فقط گره ،، در بين این سهانرژی ندارند. همچنين

های سيمی مانند اینترنت هستند كه به صورت مستقيم به شبکه

 شوند.متصل می

سيم، های توری بییکی از مشکالت موجود در شبکه

-دليل وجود تداخل بين پيوندهای بیمحدودیت ظرفيت شبکه به

را یی سيم داخل شبکه است. زمانی كه یک فرستنده بسته داده

زمانی این ارسال با علت همكند بهبرای گيرنده خود ارسال می

های دیگر، ممکن است تصادم رخ دهد و اطالعات ارسال ارسال

مذكور از بين برود. در این صورت گره فرستنده باید بسته مورد 

نظر را دوباره ارسال كند كه این موضوع، خود عاملی برای به هدر 

نتيجه كاهش ظرفيت شبکه است.  رفتن منابع رادیویی و در

-همچنين، در حالتی كه ترافيک موجود در شبکه از نوع ترافيک

های چندپخشی باشد، اثر این مشکل بر ميزان گذردهی شبکه 

-دوچندان خواهد شد. زیرا در این نوع ترافيک الزم است تا بسته

ای زمان برای مجموعهصورت همهای داده از یک منبع خاص به

 ان ارسال گردد.از كاربر

ها دار، استفاده از آنهای جهتآوری آنتناخيراً، با ظهور فن

سيم، بسيار مورد توجه های بیجهت بهبود قابليت اجرایی شبکه

ها نویسندگان در این پژوهش. [6] -[ 3] قرار گرفته است

سيم، با تجهيز های بیهای مختلف شبکهاند كه در مدلدریافته

تری در توان به ظرفيت بيشدار میهای جهتها به آنتنگره

جهته دست یافت. همچنين، در این های همهمقایسه با آنتن

های مراجع نشان داده شده كه با كاهش پهنای لوب اصلی آنتن

تحقيقات این  گذارد.دار، ظرفيت شبکه رو به افزایش میجهت

تداخل  تواندها میها به این آنتننشان داده است كه تجهيز گره

های برخالف آنتنرا به ميزان قابل توجهی كاهش دهد. فركانسی 

-سيم در مسيریابی ترافيکهای توری بیدار بر ميزان تداخل شبکههای جهتاثر آنتن

 های چندپخشی
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ها جهته كه دارای چگالی توان یکنواخت در همه جهتهمه

ای است كه دار به گونههای جهت، نحوه طراحی آنتن[7]هستند 

-توان ارسالی خود را فقط در لوب اصلی آنتن متمركز و در لوب

كنند. از این رو، با تجهيز ل میهای فرعی توان بسيار كمی ارسا

هایی كه داخل لوب اصلی های مفروض، تنها گرهها به آنتنگره

-آنتن یک گره خاص قرار دارند، باعث ایجاد تداخل برای آن می

 شوند.

از الگوی تشعشعی سوئيچ شونده و الگوی تشعشعی قابل 

های آوری كاربردی در آنتنعنوان دو فنتوان بههدایت، می

د مخابراتی هر گره رب. در روش اول، [9] و[ 8] دار یاد كردجهت

تواند از یک یا شود و هر گره میبه نواحی مختلفی تقسيم می

ها استفاده كند. در روش دوم، هر چند ناحيه برای انتقال داده

ها دارای یک گره مجهز به چند آنتن است كه هر كدام از آن

 باشند.یت هوشمند میدهی و هداالگوی تشعشعی قابل شکل

دار، توجه به این نکته حائز های جهتدر استفاده از آنتن

ها با متمركز كردن توان ارسالی خود اهميت است كه اگرچه آن

شوند، اما در در یک زاویه خاص باعث كاهش تداخل در شبکه می

های ارسال های چندپخشی افزایش تعداد گرهمسيریابی ترافيک

ترتيب ال خواهند داشت. موضوع مورد بحث بهكننده را به دنب

ها است. گر یک مزیت و یک نقصان در كاربرد این آنتنبيان

شود زمانی كه برد مخابراتی یک گره به زاویه خاصی محدود می

-گيرند كاهش یافته و بههایی كه در این زاویه قرار میتعداد گره

كنند نيز میدنبال آن مقدار تداخلی كه روی گره مفروض ایجاد 

 هزینه كل افزایشیابد. اما از طرف دیگر، این اتفاق كاهش می

-همراه دارد. در نتيجه، طراحی شبکه را به های مسيریابیدرخت

هایی كه در مصرف منابع رادیویی بهينه هستند، در گرو مدیریت 

صحيح مصالحه بين دو عامل مذكور است. دشواری این مصالحه 

 رادیویی چند كاناله دوچندان خواهد شد. آوری چنددر حضور فن

دار باید به آن های جهتیکی دیگر از نکاتی كه در مورد آنتن

های توجه كرد این است كه در صورت استفاده نامناسب از آنتن

-های مسيریابی كاهش نمیتنها تداخل بين درختدار نهجهت

ها ختیابد، بلکه باعث افزایش بيش از اندازه تداخل در بين در

های مسریابی كاهش تداخل بين درختاین مقاله،  هدفشود. می

چندپخش و استفاده هرچه بهتر از منابع رادیویی با مجهز كردن 

. بدین منظور از دار استهای جهتهای شبکه به آنتنگره

های مسيریابی [ برای ساخت درخت10] WCTBالگوریتم 

نده و گيرنده های فرستآنتن گره -1چندپخشی در سه حالت 

-دار و آنتن گرههای فرستنده جهتآنتن گره -2جهته، هردو همه

های فرستنده و گيرنده آنتن گره -3جهته و های گيرنده همه

كه دهد دار، استفاده خواهد شد. این مقایسه نشان میهردو جهت

دار، مقدار تداخل های جهتهای شبکه به آنتنبا مجهز كردن گره

كند. جهته كاهش چشمگيری پيدا میهای همهنسبت به آنتن

دار های جهتدر صورتی كه بيم ارسال و دریافت آنتنهمچنين، 

های گره كه فقط 2طور تصادفی انتخاب شود، در حالت به

دار مجهز هستند تداخل به ميزان قابل فرستنده به آنتن جهت

 هاییابد. اما زمانی كه گرهكاهش می 1توجهی نسبت به حالت 
گردد، تداخل نسبت به دار مجهز میهای جهتآنتن گيرنده نيز به

 كند.افزایش پيدا می 2حالت 

مدل  2این مقاله، مشتمل بر چندین بخش است. در بخش 

دار و محاسبه تداخل های جهتمورد استفاده برای شبکه، آنتن

 3گردد. در بخش های مسيریابی معرفی میبين درخت

ثير أتو  WCTBوه عملکرد الگوریتم توضيحاتی در مورد نح

در  گردد.دار بر ميزان تداخل ارائه میهای جهتاستفاده از آنتن

دار در كاهش منابع مصرفی شبکه ها جهتقابليت آنتن 4بخش 

 5سازی اثبات خواهد شد. در بخش بررسی نتایج شبيه از طریق

 ود.شدست آمده از بحث حاضر پرداخته مینيز به بيان نتيجه به

 مدل و مفروضات شبکه -2

سيم مورد استفاده در این مقاله، مشتمل بر شبکه توری بی

N  است كه به صورت تصادفی در سطحی مربعی توزیع میگره-

ها دارای چند رادیو نيمه دوطرفه گردند. هر یک از این گره

دار اند. گراف جهتهای مجزا تنظيم شدههستند كه روی كانال

G(V , E) ظر این شبکه است كه در آن گراف متناV  وE به-

سيم ها و مجموعه پيوندهای بیگر مجموعه گرهترتيب بيان

 موجود در شبکه است.

 دارهای جهتمدل آنتن -2-1

جهته یا های همهتوانند مجهز به آنتنهای این شبکه میگره

های های شبکه مجهز به آنتندار باشند. در حالتی كه گرهجهت

ها برای نماش الگوی آل این آنتنز مدل ایدهدار هستند، اجهت



 

   

 

 

 
 

 

( 1شود. در این مدل مطابق شکل )ها استفاده میتشعشی آن

 θ < 2π > 0توان ارسالی آنتن به قطاعی از یک دایره با پهنای 

طور محدود و همچنين، بين تمام نقاط داخل این ناحيه به

 گردد.یکنواخت توزیع می

 

 
 دار(: مدل آنتن جهت1شکل )

 

آید كه در دست می( به1ها از رابطه )د مخابراتی این آنتنرب

جهته، همه گر برد مخابراتی آنتنترتيب بيانبه αو  R(2π) ،θآن 

 .[8] پهنای بيم آنتن و ضریب تضعيف مسير است

(1                                             ) 

 مدل تداخل -2-2

از سيم داخل شبکه، ين پيوندهای بیبرای محاسبه تداخل ب

توان شود. براساس این مدل، میمدل تداخل پروتکلی استفاده می

سه مدل تداخلی مختلف برای سه حالت مذكور در بخش مقدمه 

 شوند.( نمایش داده می2ها در شکل )در نظر گرفت كه این مدل
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 های مختلف محاسبه تداخلمدل(: 2شکل )

 

جهته ها همهكه تمام آنتن 1الف( در حالت -2مطابق شکل )

با فرض  (u , v)و  (x , y)هستند، برای متداخل بودن دو پيوند 

ترتيب در برد به vیا  yها، تنها الزم است كه گره تساوی كانال

-كه در آن تنها گره 2واقع باشند. برای حالت  xیا  uتداخلی گره 

دار مجهز هستند شرط متداخل جهتها های فرستنده به آنتن

كند؛ در حالت مذكور زمانی پيوندها با حالت قبل فرق می بودن

كنند كه برای یکدیگر ایجاد تداخل می (u , v)و  (x , y)دو پيوند 

قرار  xیا  uترتيب داخل ناحيه بيم تداخلی گره به vیا  yگره 

ه تصویر كشيده شدب( به-2گيرند كه این موضوع در شکل )

دهنده مدل تداخل، برای  ج( نشان-2است. همچنين، شکل )

های فرستنده و گيرنده است. در این حالت چون گره 3حالت 

دار هستند شرط متداخل بودن دو های جهتهردو مجهز به آنتن

 vعنوان مثال گره این است كه به (u , v)و  (x , y)پيوند فرضی  

نيز در بيم تداخلی آنتن  xواقع و گره  xدر بيم تداخلی گره 

 واقع باشد. البته عکس این مسئله نيز صادق است. vگيرنده گره 

 بيان مسئله -3

-در این مقاله، برای مقایسه ميزان تداخل در دو حالت آنتن

[ برای ساخت 10] WCTBدار از الگوریتم جهته و جهتهای همه

تم گردد. در این راستا، الگوریهای چندپخشی استفاده میدرخت

ها قابليت مجهز كه در آن گره یابدای تعميم میگونهمذكور به

نحوه عملکرد  دار را داشته باشند.های جهتشدن به آنتن

و  Sبه این صورت است كه در ابتدا، گره  WCTBالگوریتم 

های مقصد عنوان گره منبع و مجموعه گرهبه Mهای مجموعه گره

وزن تمام  درخت مسيریابی چندپخشی انتخاب و سپس

شود. این سيم داخل شبکه برابر یک فرض میپيوندهای بی

و یکی از  Sترین ميسر بين گره الگوریتم در هر مرحله، كوتاه

 ،گردد. پس از تعيين مسيرمشخص می Mهای عضو مجموعه گره



 

   

 

 

 
 

 

های قابل برای هر یک از پيوندهای عضو آن كانالی از بين كانال

ود و وزن آن پيوند و همچنين، شدسترس آن پيوند انتخاب می

تمام پيوندهایی كه تحت پوشش فرستنده پيوند مذكور هستند 

الف( اگر -3توجه به شکل ) با ،گيرد. برای مثالبرابر صفر قرار می

یکی از پيوندهای عضو درخت باشد وزن این پيوند و  (3 ,1)پيوند 

یعنی پيوندهای  1تمام پيوندهای تحت پوشش فرستنده شماره 

شود. برابر صفر در نظر گرفته می (6 ,1)و  (5 ,1)، (4 ,1)، (2 ,1)

توسط  Mهای عضو یابد تا تمام گرهاین الگوریتم تا جایی ادمه می

 درخت مسيریابی پوشش داده شوند.

دار، های جهتها به آنتن( با تجهيز گره3مطابق شکل )

-مییک فرستده قرار های همسایه كه در بيم ارسال تعداد گره

 یابد.جهته كاهش میهای همهگيرند در مقایسه با آنتن

 

 
 )الف(

 
 )ب(

جهته و های همههای تحت پوشش )الف( آنتن(: مقایسه تعداد گره3شکل )

 دار)ب( آنتن جهت

 

الف(، زمانی كه توان ارسالی گره -3با توجه به شکل )

-شود، تعداد گرهفرستنده به داخل ناحيه لوب اصلی محدود می

جهته )شکل های تحت پوشش فرستنده در مقایسه با حالت همه

ها یابد. این موضوع باعث افزایش تعداد ارسالب(( كاهش می-3)

در درخت مسيریابی و در نتيجه افزایش منابع مصرفی شبکه 

اما از طرف دیگر این موضوع باعث كاهش ناحيه تداخلی  شود.می

گرفت كه اگرچه  توان نتيجهشود. پس میگره فرستنده می

دار باعث افزایش هزینه ساخت درخت های جهتاستفاده از آنتن

های شود ولی در مقابل كاهش تداخل بين درختمسيریابی می

 دنبال دارد.چند پخشی را به

 سازی و نتایج عددیشبيه -4

-شبکه توری بیمورد استفاده در این مقایسه، بستر آزمایش 

 1000احيه مربعی با ابعاد  های آن در یک نسيم است كه گره

اند. هر یک از متر، به صورت تصادفی توزیع شده 1000× متر 

فرض دارای سه رادیو هستند كه های شبکه در حالت پيشگره

در حالتی شوند. طور تصادفی تنظيم میروی سه كانال مجزا به

یا  بيم ارسال هستند،دار جهت هایمجهز به آنتنها كه گره

د مخابراتی ربشود. صورت تصادفی انتخاب میبه هاآندریافت در 

شود متر در نظر گرفته می 300جهته برای هر گره در حالت همه

دست ( به1دار نيز، از رابطه )های جهتد مخابراتی برای آنتنربو 

د مخابراتی ربد تداخلی در هر حالت دو برابر رب، آید. همچنينمی

های پيوسته اجرا ها روی گرافسازیهشود. تمام شبيآن فرض می

گردد؛ در این صورت، اگر گرافی شرط پيوستگی را دارا نبود می

گردد. هر كدام از نتایج عددی پيش از اجرای محاسبات حذف می

-تکرار از آزمایش به دست می 100گيری روی نتایج با ميانگين

ب نشان ترتيبه chو  f ،t ،Nآید. در همه سناریوها پارامترهای 

های مقصد، تعداد های چندپخشی، تعداد گرهدهنده تعداد درخت

های قابل استفاده در شبکه است. های شبکه و تعداد كانالگره

 4ها ضریب تضعيف مسير برابر سازیهمچنين، در تمام شبيه

 . (α = 4)شود فرض می

در این سناریو، به مقایسه تغييرات تعداد  سناریو اول:

 های مقصد در الگوریتمبت به تغييرات تعداد گرهها نسارسال

WCTB  در این  پردازیم.میبرای سه حالت گفته شده در مقدمه

 6و  31، 30ترتيب برابر را به chو  f ،Nجا، مقادیر پارامترهای 

افزایش داده و  30تا  1را از  tمقدار پارامتر  ،دهيم. سپسقرار می

های مذكور را رسم ر الگوریتمها دنمودار تغييرات تعداد ارسال

رفت، با مجهز طور كه انتظار میهمان ((.4كنيم )شکل )می

ها افزایش دار تعداد متوسط ارسالهای جهتها به آنتنكردن گره

دار با های جهتیابد؛ دليل این اتفاق این است كه آنتنمی

باعث كاهش  متمركز كردن توان ارسالی خود در یک جهت،

دهای تحت پوشش هر فرستنده در درخت و در نتيجه تعداد پيون

توان ، میهمچنينگردند. افزایش هزینه ساخت درخت می



 

   

 

 

 
 

 

افزایش پيدا  tمشاهده كه هزینه هر درخت مسيریابی با افزایش 

های مقصد درخت مسيریابی كند؛ زیرا با افزایش تعداد گرهمی

 .یابدیش میها در درخت افزابزرگتر شده و در نتيجه تعداد ارسال
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ها نسبت به نمودار مقایسه تغييرات تعداد ارسال(: 4شکل )

 WCTB ، برای الگوریتمهای مقصدتعداد گره

 

در این سناریو به مقایسه تغييرات مقدار  م:دوسناریو 

ها در سه حالت موجود برای آنتن WCTBتداخل در الگوریتم 

ترتيب برابر ارگانه بهدر ابتدا، مقادیر پارامترهای چهپردازیم. می

30  =f ،10  =t ،31  =N  6و  =ch شوند. نمودار شکل فرض می

های مسيریابی در دهد كه با افزایش تعداد درخت( نشان می5)

 شود.شبکه مقدار تداخل نيز زیاد می
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 (: نمودار مقایسه تغييرات مقدار تداخل در الگوریتم5شکل )

WCTB 
 

ها كه با افزایش تعداد درخت توجيه این مسئله این است

یابد و در نتيجه های موجود در شبکه افزایش میتعداد كل ارسال

-ها روبه افزایش میمقدار تداخل ایجاد شده توسط این ارسال

های كه استفاده از آنتن دریافتتوان از این نمودار می گذارد.

جهته كاهش های همهواند تداخل نسبت به آنتنتدار میجهت

مسئله دیگری كه باید به آن توجه كرد این است كه با  هد.د

-كم 2دست برای حالت ( ميزان تداخل به5توجه به نتایج شکل )

است. علت این موضوع این است كه با انتخاب  3تر از حالت 

ها نسبت ، تعداد ارسال3تصادفی بيم ارسال و دریافت در حالت 

كند و در نتيجه می ميزان زیادی افزایش پيدا به 2به حالت 

 گردد.می 2تر از حالت بيش 3ميزان تداخل شبکه در حالت 

سازی در این قسمت قصد داریم تا با شبيه سناریو چهارم:

، ميزان WCTBمقادیر به دست آمده برای تداخل در الگوریتم 

ها مورد تغييرات این مقادیر را نسبت به تغييرات پهنای بيم آنتن

های قبلی، مقادیر پارامترهای مانند سناریوبررسی قرار دهيم. 

قرار  ch=  6و  f ،10  =t ،31  =N=  30ترتيب برابر چهارگانه را به

-دست آمده از این شبيهگر نتایج به( نمایش6) دهيم. شکلمی

یابيم كه هرچه پهنای سازی است. از مشاهده این نمودارها درمی

تداخل كل هر یک از  تر باشد مقدارها كملوب اصلی در آنتن

-های چندپخشی كمتر است. این كاهش تداخل باعث میدرخت

 شود كه مصرف منابع رادیویی در شبکه بهبود یابد.
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  با تغيير پهنای لوب اصلی آنتن (: مقایسه تغييرات مقدار تداخل6شکل )

 گيری نتيجه -5

-های توری بیبه بررسی ميزان تداخل شبکه ،مقالهن یا در



 

   

 

 

 
 

 

در این  های چندپخشی پرداخته شد.يریابی ترافيکمس سيم در

به  WCTBهای فرستنده در الگوریتم با مجهز كردن گرهراستا، 

های چندپخشی به بين درخت دار مقدار تداخلهای جهتآنتن

جهته كاهش های همهای در مقایسه با آنتنميزان قابل مالحظه

های بر آنتن همچنين، نشان داده شد در شرایطی كه عالوه. یافت

دليل انتخاب دار هستند، بههای گيرنده نيز جهتفرستنده آنتن

ها به مقدار زیادی تصادفی بيم ارسال و دریافت، تعداد ارسال

نسبت به حالتی  شبکه تداخلمقدار افزیش پيدا كرد و بنابراین 

 . تر گردیدبيش بود،دار های فرستنده جهتكه فقط آنتن
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