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-های شبکه، مانند سرویستقاضای رو به رشد برای سرویس —چکیده 

 هاییمحدودیت بامرورگرهای وب، پخش ویدئویی و..  اینترنتی، تلفنهای 

 در را ای تازه هایچالش و است روبرو نیاز مورد باند پهنای و تأخیرنظیر 

به  LTEآوری   فن که آورده، وجود به آینده نسل سلولی های شبکه طراحی

 از یکی عنوان یک راهکار مورد استفاده به این نیازها معرفی شده است.

 در. است کاربره چند بندی زمان ، LTEهایسیستم اصلی های ویژگی

 میان رادیویی منابع شود، می اجرا اصلی ایستگاه در که کاربره چند بندی زمان

 تخصیص. شوند می توزیع رو پایین کانال در هم و باالرو کانال در هم کاربران،

 انجام اشتراکی منابع معیارهای مقایسه اساس بر معموالا  کاربر هر برای کانال

-شبیه  LTEشبکه بندی زمانهای گوریتمبرخی از ال مقاله این در .شود می

 تبادل شبکه در که گوناگونی های ترافیک برای ها آنسازی شده و عملکرد 

و کارایی طیفی با یکدیگر مقایسه  تأخیر، انصاف، از نظر گذردهی، شوند می

 اند.گردیده

 روکانال پایین ؛بندی زمان ؛LTE —های کلیدی  هواژ

 مقدمه . 1  .1

سیم و افزایش تقاضا برای   های مخابراتی بیرشد پیچیدگی سیستمبا  

ای و انتقال داده بر روی تجهیزات تلفن همراه،   رسانه های چندسرویس

در  LTEآوری  اند. فن های سلولی  توجه زیادی را به خود جلب کرده شبکه

به منظور افزایش  3GPPپروژه مشارکتی نسل سوم  وسیله به 8002سال 

 .]1[سیم معرفی شدهای بیو سرعت شبکه ظرفیت

LTE های های اینترنت و سرویسطیف وسیعی از سرویس

دهد. بنابراین برای  های زیاد پوشش می سرعت درای را حتی  چندرسانه

های ترافیکی پیچیده طراحی شده کم و مدل تأخیرباال،  گذردهیپشتیبانی از 

( در OFDMAدسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی متعامد ) از  LTEاست.  

باند فرکانسی را به چندین  OFDMA  کند. رو استفاده می جهت پایین

کند. این امر به بهبود توانایی سیستم در زیرحامل عمود برهم تقسیم می

سازی تداخل کاربره و فشردههای داده باال ، گوناگونی چندفراهم کردن نرخ

 .]8,3,4[کند( کمک میISIل)ببین سم

بسیار مهم و یک مکانیزم کلیدی مدیریت  برگ خریدیک   بندی زمان

که برای دستیابی به نیازهای کیفیت سرویس و ( است RRMمنابع رادیویی)

. ]5[کند  نقش مهمی ایفا می LTE های شبکهعملکرد سیستم در  سازی بهینه

برای ارتباطات به منظور برآوردن نیازهای کیفیت سرویس بخصوص 

متفاوتی برای تخصیص  بندی زمانهای درنگ مثل ویدئو و صدا، الگوریتم بی

. مراجع  ]5,6,7[شوندمنابع رادیویی زمانی و فرکانسی بین کاربران استفاده می

رو مختلف در جهت پایین بندهای زمانمختلفی به ارزیابی و بررسی عملکرد 

 .]3,5,6,2,9[اند پرداختهLTE های در شبکه

های مختلف برای در این مقاله  به بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم

هایی که تضمینی و ترافیک(VIDEO)تصویری ، ((VOIPصوتی های ترافیک
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دهی به داده نشده و شبکه بیشترین تالش خود را برای سرویس ها آنبرای 

-وانصاف می تأخیرهر کاربر ،  گذردهیاز نظر  (BE) دهدانجام می ها آن

 ]LTE-SIM ]6 یسازشبیهافزار نرمسازی با استفاده از پردازیم. نتایج شبیه

 است. آمده دست به

مروری بر معماری   8است: در بخش شده تقسیمهای زیر مقاله به بخش

  بندی زمان هایروش 3بخش  در .است گرفتهانجام  LTEو ساختار شبکه 

سناریو   4. در بخش شوندمرور می LTEهای رو در سیستمدر جهت پایین

سازی توضیح داده و نتایج شبیه شد خواهدارائه سازی شبیه و پارامترهای

 است.گیری شامل مقایسه و نتیجهبخش آخر  در نهایت  و ؛شوندمی

  LTEساختار شبکه . 8 .2

LTE ، آوری مخابرات سلولی نسل چهارم  مبتنی بر اینترنت است  فن

. ساختار کلی ]6[کند که  تبادل اطالعات  پهن باند چند گیگابیتی را فراهم می

شبکه دسترسی رادیویی  E-UTRANشامل دو الیه است :  LTEشبکه 

، که شبکه دسترسی رادیویی به کاربر است؛ و هسته یافته تکاملزمینی جهانی 

( معماری شبکه را 1. شکل)]6[( که هسته شبکه استEPC) یافته تکامل بسته

(، دروازه MMEدهد. هسته شبکه شامل واحد مدیریت تحرک )نشان می

 MME( است. PGW(و دروازه بسته داده شبکه)SGWتعمیر و نگهداری)

-، روش ردیابی و صفحهLTE( مسئول تحرک کاربر، نقل و انتقال درون (

 SGWبرقراری ارتباط است. هدف  محض بهربر  بندی تجهیزات کا

و مدیریت  LTEهای  مسیریابی و فرستادن بسته داده کاربران میان گره

شبکه  PGWاست.    3GPP های فّناوریو دیگر  LTEها مابین  تحویل بسته

LTE های داده را، از طریق برقراری ارتباط بین تجهیزات کاربر و بسته

 ] .6,11[کندجهان متصل می های خارجی، به مابقیشبکه

LTE وجود بهپذیر، آوری دسترسی رادیویی بسیار انعطاف به عنوان فن 

-که از چندین پیکربندی پهنای باند سیستم پشتیبانی می طوریبه  آمده است؛

مگاهرتز قابل 80مگاهرتز تا  4/1در الیه فیزیکی از  LTEکند . پهنای باند 

ترین تخصیص پهنای انعطاف است، که هر ترمینال قادر به پشتیبانی از وسیع

در  ثانیه برمگابیت 100آوری بیشترین نرخ داده در این فن .]6,9[باند است

بینی شده در جهت باالرو پیش  ثانیه برمگابیت  50رو و جهت پایین

 ].6[است

ایستگاه اصلی از طریق کانال مشترک، داده کاربران مختلف که در 

هر دو  LTEدهد.  را تحویل می اند شدهزمانی فرکانسی تسهیم  های حوزه

باند فرکانسی  OFDMAکند.  را پشتیبانی می TDDو  FDD قابساختار 

و تقسیم  TDDفرکانسی، تقسیم زمانی دوطرفه  -های زمانیرا به حوزه

از فرکانس متقارن برای  FDDکند. بندی میطبقه FDD فرکانسی دوطرفه

کانال  TDDکند. و باالرو استفاده می رو پاییندسترسی به انتقال داده 

کانال فرستنده و  که طوری بهکند؛ فرستنده و گیرنده را از منظر زمانی جدا می

 .]6[کننداوت استفاده میهای زمانی متفگیرنده فرکانس یکسانی را در شکاف

 

  LTEمعماری شبکه : 1شکل 

طاول هار  اسات. شاده داده( نشاان 8در شاکل)  LTEساختار قااب   

تقسایم  قابزیر 10در حوزه زمان به  قابو هر  ؛]18[ثانیه استمیلی10قاب

به دو  هاقابثانیه است ؛ که هرکدام از زیرمیلی1 قابشود. مدت هر  زیرمی

شوند. در حوزه فرکاانس، هار شاکاف باه ای تقسیم میثانیه/. میلی5شکاف 

 OFDMسامبل  6شود. هر شکاف شامل تقسیم می RBتعدادی بلوک منبع 

-در پیشوند گردشی توسعه OFDMسمبل  7در پیشوند گردشی نرمال و یا 

کیلاوهرتزی 120. یک شکاف در حوزه فرکانس به بانادهای ]18[یافته است

هام اسات و بلاوک سرزیرحامل پشت 18ند شامل شوند؛ که هر باتقسیم می

شوند. در واقع بلوک منبع یک منبع رادیویی در دسترس برای  منبع نامیده می

 .]18,6[یک کاربر است
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 LTEساختار قاب : 8شکل 

بسته در جهت  بندی زمان هایروش . مروری بر3 .3

 LTEهای شبکهرو در پایین

های پشتیبانی از افزایش تقاضا برای سرویس منظور بهامروزه 

الزم است که از VIDEO و VOIPدرنگ  بخصوص  بی ای چندرسانه

نیازهای کیفیت سرویس کاربران اطمینان حاصل شده و  شدن برآورده

 بندی زمانهمچنین تلفات بسته هم باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین 

است، به این دلیل  LTEهای اصلی در سیستم های ویژگیچندکاربره یکی از 

 شده میان کاربران فعال است.که مسئول منابع در دسترس توزیع

 eNodeBبر عهده بخشی به نام  LTEوظایف ایستگاه اصلی در سیستم 

رو منابع برای هر دو کانال پایین زمانمندیمسئول مدیریت  eNodeBاست. 

انتظارات تمام کاربران با در نظر  و باالرو است؛ که این امر برای تحقق

گیرد. صورت می ها آنگرفتن نیازهای کیفیت سرویس کاربردهای مورد نظر 

طیفی در هر دو  کاراییرساندن  حداکثربسته که نقش مهمی در به  زمانمندی

واحد  .]6[است مستقر شده eNodeBرو و باالرو دارد در پایین جهت

خصیص پهنای باند سعی در بهبود و افزایش بسته از طریق قوانین ت بند زمان

سیستم  کاراییبسته دو وظیفه مهم دارد :  بند زمانکیفیت کانال دارد. در واقع 

 همچنین، به حداکثر برساند؛ و شبکه عمنابرا با تخصیص مناسب کاربران به 

 .رعایت کند را بین کاربراننصاف ا

های اصلی مدیریت منابع بخشیک مدل ساده از چگونگی عملکرد 

 زمانمندی( نشان داده شده است . 3بسته در شکل ) بندهای زمانرادیویی با 

های بخش مدیریت منابع رادیویی است؛ که مسئول بسته یکی از فعالیت

منابع رادیویی  که طوری بههایشان است انتخاب کاربران و ارسال بسته

ویس کاربران هم برآورده شوند. استفاده شوند و نیازهای کیفیت سر درستی به

-( در هر بازه زمانی ارسال، تکرار می3داده شده در شکل) کل فرآیند نشان

 .]6[شود

 
 LTEبسته در  بند زمان: 3شکل 

 به صورت زیر خالصه کرد: توان میرا  زمانمندیکل فرآیند 

توانند در مدت زمان انتقال هایی که میلیستی از جریانeNB ابتدا       

کند؛ سپس پارامترهای کیفیت کانال و شوند را تولید می زمانمندیکنونی 

شود؛ در برای هر جریان ذخیره می MACدسترسی یا های الیه طول صف

، معیار انتخاب شده برای هر جریان زمانمندیروش مرحله بعد، بر طبق 

 eNBتوسط MAC ه در الیه ای کشود. پس از آن، میزان دادهمحاسبه می

گردد؛ برای مثال شده محاسبه می زمانمندیشود، برای هر جریان توزیع می

و مدوالسیون  بخش کدگذاریانتقال درمدت زمان انتقال کنونی. اندازه قاب 

را برای انتقال  کدگذاریبهترین روش مدوالسیون و  MACوفقی در الیه 

 PDCCHرو فیزیکیال کنترلی پایینکنند. سپس کانداده کاربران انتخاب می

و  کدگذاریبرای ارسال اطالعات کاربران، بلوک منبع منسوب و روش 

شود؛ که این اطالعات در ها استفاده میمدوالسیون انتخاب شده، به ترمینال

شوند. در مرحله آخر هر استفاده می DCI  رو پایینغالب اطالعات کنترلی 
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باشد  شده بندی زمانخواند؛ اگر کاربر خاصی را می PDCCHکاربر بار کانال 

 .]9[کند، برای دسترسی به بار خوب تالش می

وری برقرار باید تعادلی بین انصاف و بهره LTEکیفیت سرویس در 

باید در   LTEرفته در شبکه کاربسته به بندی زمانهای کند. بنابراین روش

عدالت را برای  که درحالیجهت به حداکثر رساندن کیفیت سرویس باشد؛ 

 بندی زمانهای های موجود رعایت کند. برای این منظور، روشسرویس

 -زمان غیرهای درنگ و سرویس های بیمتفاوتی برای پشتیبانی از سرویس

 بندی زمانهای اند. در این قسمت به معرفی روشحقیقی پیشنهاد شده

 پردازیم .شوند،  میاستفاده می LTEمتفاوتی که در شبکه 

 PFمنصفانه نسبی  بندی زمان روش .3.1 .3.1
نرخ داده قابل  ( )  کاربر در یک سلول داریم؛ و  Nفرض کنید که 

این نرخ به شرایط فعلی  باشد. kدر مدت زمان ارسال  iوصول برای کاربر 

است. سپس  iبرای کاربر  آمده دست بهمیانگین نرخ  ( ) ̃ کانال بستگی دارد. 

انتخاب  kبرای ارسال در شکاف زمانی  iکاربر  PF بندی زمانبر طبق معیار 

  :]81[شود اگرمی

(1)           
     

  ( )

 ̃ ( )
 

-در هر شکاف زمانی با استفاده از رابطه زیر به آمده دست بهمتوسط نرخ 

 شود :روز می

(

2

) 

 ̃ (   )  

{
 

 
  
(  

 

 
)  ̃ ( )  

 

 
  ( )         

(  
 

 
)  ( )         

                               

 

در این حالت پس از محاسبه شرایط کانال، منابع به کاربری که اولویت 

یابد. این تخصیص تا زمانی که تمام منابع به باالیی دارد اختصاص می

مواقعی که یابد. بنابراین الگوریتم مذکور در کاربران اختصاص یابد ادامه می

ای یک کاربر در مقایسه با متوسط شرایط کانال آن)بر کیفیت کانال لحظه

کند. برای ارائه می بندی زمان( نسبتاا باالست، آن را Tروی مقیاس زمانی 

تر برای ارسال، در هر بازه زمانی کاربر با شرایط کانال قوی، ظرفیتحداکثر 

مرتبط با حداکثر زمانی  T، هیگذردشود. برای ارائه حداکثر می بندی زمان

و به عنوان طول یک پنجره  رسانی شودتواند خدمتاست که یک کاربر می

کند و این روش انصاف را رعایت می بنابراین شود میبه آن اشاره  تأخیر

بین ستدی دادودهد؛ یعنی سیستم )ظرفیت سلول ( را افزایش می گذردهی

  ].81[کنددر سیستم برقرار می گذردهیانصاف و 

 EXP/PFنماییانصاف نسبی  بندی زمان روش .3.8 .3.2
طلبانه است که فرصت  بندی زمانهای از نوع الگوریتم EXP/PFالگوریتم     

با  گذردهیرساندن حداکثرشود. هدف آن بهاستفاده می LTEدر شبکه 

-این الگوریتم برای پشتیبانی از کاربردهای چند .]2[است تأخیراطمینان از 

تقسیم زمانی و مدوالسیون وفقی و تسهیم  گذاریای در یک سیستم کدرسانه

-الاین نوع الگوریتم برای هر دو نوع سرویس ب. ]5[است شده داده توسعه

-بالهای برای جریان آنشود. معیار میحقیقی استفاده  -درنگ و غیر زمان

 : ]6[شوددرنگ به شکل زیر بیان می

(3)            
 

  ( )

 ̃ ( )
    (

    ( )   

  √ 
) 

 استفاده شدند. PFپارامترهایی هستند که برای الگوریتم  ( ) ̃ و ( )    

باا اساتفاده از  χو    اسات.  tدر زماان i سرخط کاربربسته  تأخیر ( )   

 :  ]6[آیند می آمده دست به  5و4های فرمول

  

(4)     
     

  

 

 

(5)   
 

 
∑  

 

   

  ( ) 

ام iکاربر  تأخیرآستانه    ام و iتلفات بسته برای کاربر  قبول قابلنرخ       

در واقع به    سرخط برابر در نظر بگیرید ؛ بسته  تأخیردو جریان با  است. 

ترین نیازها کاربری که دارای قوی که طوری بهدهد ، وزن میگیریتصمیم معیار

قبول و انقضای مهلت باشد، در تخصیص ارجحیت بر حسب نرخ تلفات قابل

 کند.عمل می  PFحقیقی الگوریتم به شکل  زمان غیرهای دارد. برای جریان

  M-LWDF بندی زمان روش  .3.3 .3.3

MLWDF ]5,6[دادهاست که بارای پشاتیبانی از کااربران  الگوریتمی 

-CDMAهاای با نیازهای کیفیات سارویس متفااوت در سیساتم چندگانه

HDR است. شده طراحی 
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طلبانه است . هدف آن به حداکثر و فرصت تأخیر براین الگوریتم مبتنی 

( 6با استفاده از فرمول) آن معیاراست.  تأخیررساندن ظرفیت با اطمینان از 

 شود: محاسبه می

(6)            
 

    ( )
  ( )

 ̃ ( )
 

تمام پارامترها همان پارامترهای دو الگوریتم قبلی هستند. ویژگی کلیدی 

با در نظر گرفتن شرایط  بندی زماناین الگوریتم این است که تصمیمات 

 شود.کانال و حالت صف اتخاذ می

 LOG Rule بندی زمان روش .3.4 .3.3

مبتنی بر ظرفیت است و  بندهای زماناز نوع   LOG Rule بند زمان     

 تأخیرتعادلی در معیارهای کیفیت سرویس از نظر مقاوم بودن و میانگین 

کند. این الگوریتم  با فرض آگاهی از ترافیک ورودی و آمار کانال برقرار می

(  7معیار آن به شکل فرمول )  .]6,14[دهد ظرفیت سیستم را افزایش می

 است :

(7)                (      ( ))     

امین بلوک منبع است. در این kروی  iطیفی کاربر  کارآیی        

 گیریم : مقاله پارامترها را به شکل زیر در نظر می

   
 

       
   و     c=1.1و  

 

  
 iکاربر  تأخیرآستانه    و   

 است.

 EXP Rule بندی زمان روش .3.5 .3.3

مبتنی بر ظرفیت است.  LOG Ruleاین الگوریتم هم مانند الگوریتم 

برای  گذردهیترین مقدار و حداکثر کردن در پایین تأخیرهدف آن حفظ 

با  یبه کاربردهایرسانی درنگ است. این قانون برای خدمتبال هایسرویس

قابل بیان است   (2). معیار آن به شکل فرمول است پیشنهادشدهنرخ داده باال 

]13,6[: 

(8)                (
    ( )

  √ 
) 

 : ]6[که پارامترها به شکل زیر قابل بیان هستند

   
 

  
  و   

 

 
∑     یبند زمانروش  در هم    و  ( )  

LOG Rule  .بیان شد 

 FLS سطح قاب بندی زمان روش .3.6 .3.3

FLS  با یک سطح باالتر و یک  ،دوسطحی  بندی زمانیک الگوریتم

گرفته  کار به. دو الگوریتم متفاوت در این دو سطح ]1[تر استسطح پایین

اند. در سطح باال یک الگوریتم تخصیص منابع با پیچیدگی پایین مبتنی شده

 برآورده شدنشود. به منظور بر تئوری کنترل خطی زمان گسسته اجرا می

ای که هر منبع بالدرنگ در مدت هدر این سطح میزان داد تأخیرمحدودیت 

 بهتر در سطح پایین PF بند زمان .شودباید انتقال دهد ارزیابی می قابیک 

های که این روش یک سطح خوبی از انصاف را بین جریان ؛رود کارمی

ای که باید ارسال شود را ( میزان داده9کند. معادله)ای برقرار میرسانهچند

 کند:می محاسبه

(9)   ( )    ( )    ( ) 

شود؛ و یام ارسال مk قابای است که در مدت میزان داده ( )  

پاسخ ضربه یک  ( )  لوشن زمان گسسته است ؛ کانو دهنده نشانعملگر* 

وسیله ای که بهخطی تغییرناپذیر با زمان است. این معادله میزان داده پاالیه

دهد؛ که از طریق نشان میشود، ارسال می قابامین kام در مدت iجریان 

خطی  پاالیهیک )برای مثال طول صف( توسط  ( )  سیگنال  کردن پاالیه

توان آید. بنابراین میدست میبه ( )  تغییرناپذیر با زمان  با پاسخ ضربه 

در  تأخیرگفت این الگوریتم مبتنی بر انصاف است و برای اطمینان از 

شود. همچنین به دلیل داشتن تلفات بسته ای استفاده میرسانههای چندجریان

 وبی برای کاربردهای ویدئویی است.کم گزینه خ

 سازی و نتایجسناریوی شبیه .4 .3

های خوشهسلول با  7 سازی شاملدر شبیهسناریوی در نظر گرفته شده 

% از کاربران 80% از کاربران دارای ترافیک ویدئو ،  60. استسلولی  4

% هم دارای ترافیک غیر زمان حقیقی مثل 80و  VOIPدارای ترافیک 

تصادفی  های جهت درترافیک بهترین تالش هستند. کاربران با مدل حرکت 

کیلومتر بر ساعت در سلول در حال حرکت هستند.  30و  با سرعت حرکت 

با یک  ثانیه بر کیلوبیت 848برنامه کاربردی ویدئو ، جریان ویدئو را با نرخ 

کند. سازی می، شبیهاست شدهتولید   H.264له کدگذار وسیالگویی که به

 مارکوفهای صدا را با یک الگوی زنجیره جریان VOIPبرنامه کاربردی 

ON-OFF (خالصه 1سازی در جدول)کند. پارامترهای شبیهسازی میشبیه

 شده است. 
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استفاده شده  LTE-SIMافزار تحت لینوکس  سازی از نرم برای شبیه

، مدیریت سلولیسلولی و چندهای تکز محیطساز اشبیه . این]10[است

-بههای دستهای چندکاربره، تحرک کاربر، روشکیفیت سرویس ، محیط

کند. سه نوع های استفاده مجدد فرکانس پشتیبانی میدست شدن و تکنیک

ساز و نهاد مدیریت تحرک در این شبیه eNodeBگره تجهیزات کاربر، 

 برده است.   کار بهنوع مولد ترافیک  4ساز در الیه کاربرد وجود دارند و  شبیه

که مرتبط با نیازهای کیفیت سرویس معیارهای ارزیابی در این مقاله 

 به شرح زیر است :، هستند

که  استهایی تعداد بستههر کاربر  گذردهی؛ میانگین گذردهی هر کاربر

 شوند.در مدت زمان معین به درستی تحویل داده می

یک بسته، مدت زمان سپری شده از زمانی که بسته  تأخیربسته؛  یرتأخ 

شود تا زمانی است که بسته به کاربر تحویل توسط ایستگاه اصلی دریافت می

 شود.داده می

های یک درستی توسط گرهکه بهاست طیفی؛ نرخ اطالعاتی  کارایی

 شود.یسازی و پهنای باند داده شده، دریافت مسلول در مدت زمان شبیه

 قرار داده شده است. جینمبنای شاخص  انصاف؛  شاخص انصاف بر

(01)                 
(∑   

 
   ) 

 ∑ (  )
  

   

 

I  گذردهی هر کاربر است.  تعداد کاربران و 

 سازیپارامترهای شبیه:1ل جدو

 مقادیر سازیپارامترهای شبیه

سازیمدت شبیه  120 

قابساختار   FDD 

 کیلومتر 1 شعاع

 مگاهرتز 10 پهنای باند

 50تا  10 تعداد کاربران

 ساعت برکیلومتر  30 سرعت کاربران

 کیلوبیت بر ثانیه848 نرخ ویدئو

 ثانیه برکیلوبیت  VOIP 2/4نرخ 

تأخیرآستانه   ثانیه 05/0 

 7 تعداد سلول

 4 تعداد کالستر

 سازینتایج شبیه. 4.1 .3.1

های مختلف برای ترافیک بندی زمانهای ارزیابی روشبه در این بخش  

 کاراییو تأخیر انصاف،  ،گذردهیاز نظر ارزیابی پردازیم. ای میرسانهچند

کیلومتر  30را در سرعت  گذردهی ویدئو( 4. شکل)است شده انجامطیفی 

هر  گذردهیکه نشان داده شده متوسط  طور هماندهد. بر ساعت نشان می

 دبه این دلیل که با افزایش تعدا یابد.کاربر برای جریان ویدئو کاهش می

در نتیجه  شود وهایش کم میکاربران سهم هر کاربر برای ارسال بسته

با وجود  PF بندی زمانروش یابد. هر کاربر کاهش می گذردهیمتوسط 

عملکرد دادوستدی که بین انصاف و گذردهی دارد با افزایش تعداد کاربران 

 EXPها در بین بقیه روش یابد.تندی کاهش می نسبتااخوبی ندارد و با شیب 

Rule  بهتری دارد. به طوری که با عملکرد بسیار با افزایش تعداد کاربران

-کاهش می جزئیکاربر گذردهی به طور  30افزایش تعداد کاربران بیش از 

 30را برای کاربران با سرعت  VOIP گذردهی( متوسط 5شکل ) یابد.

رفتار مشابهی دارند  بندها زماندهد و تقریباا تمام کیلومتر بر ساعت نشان می

 دهند.کاهش چشمگیری از خود نشان نمیو 

با توجه  PFالگوریتم  .( نشان داده شده است6ویدئو در شکل) تأخیر

بسیار  تأخیر به این که برای کاربردهای غیر زمان حقیقی مناسب است،

درنگ کاربردهای بی برای تأخیرچون کند و دی برای این جریان ایجاد میزیا

 ها روشدر بین بقیه  تواند باشد.گزینه مناسبی نمی PFبسیار مهم است پس 

توان گفت  می آمده دست بهتفاوت قابل توجهی وجود ندارد و طبق نتایج 

کند. کمتری ایجاد می رتأخیبا افزایش تعداد کاربران،  EXP Rule الگوریتم

با  LOGRule دهد . الگوریتم  نشان می VOIPرا برای  تأخیر( 7شکل )

دهد اما از خود نشان می تأخیرافزایش تعداد کاربران افزایش بیشتری را در 

 د.ها تغییرات آرامی دارنبقیه الگوریتم

-چند تأثیر( نمایش داده شده در واقع 2طیفی سلول که در شکل) کارایی

رشد تعداد کاربران  که طوریدهد به کاربری بر ظرفیت سلول را نمایش می

-را تجربه میخوبی کاربری که شرایط کانال  وجوداحتمال ، در یک سلول

شود و های بیشتری مبادله میدهد و در نتیجه تعداد بستهافزایش می ،کند

کاربران  با افزایش تعداد M-LWDFیابد. الگوریتم ظرفیت سلول افزایش می

 FLSدهد و الگوریتم ها افزایش میظرفیت سلول را بیشتر از بقیه الگوریتم

 افزایش کمتری نسبت به بقیه دارد.

 



  LTEهای رو درشبکهپایین های بالدرنگ در جهتآگاه بر روی ترافیکهای زمانبندی کانالبررسی عملکرد الگوریتم

 دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 1394 – و الکترونیک ایران  برق مهندسی کنفرانسهفتمین 

 Tele428  

 

 
  VIDEOگذردهی: 4شکل 

 
  VOIP گذردهی: 5شکل 

 
  VIDEO: تأخیر 6شکل

 

  VOIP تأخیر:  7شکل

 
وللطیفی س کارایی:  2شکل  

نشان  VIDEO و VOIPهای ( انصاف را برای جریان10(و )9شکل )

که با افزایش تعداد کاربران انصاف به دلیل افزایش بار  طوری دهند بهمی

بین انصاف و  ستدیوداد PFالگوریتم با وجود اینکه یابد. شبکه کاهش می

عملکرد خوبی  حقیقی زمان های غیرکند اما برای جریانگذردهی برقرار می

درنگ مانند ویدئو عملکرد های بیرای جریاندهد.  و به این دلیل بنشان می

عملکرد   EXPRULE وFLS های خوبی ندارد. از سوی دیگر الگوریتم

 .دهندخوبی با افزایش تعداد کاربران از خود نشان می
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  VOIP انصاف: 9 شکل

 

 VIDEO: انصاف  10لکش

 گیرینتیجه. 5 .3

برای  رو پاییندر جهت  بندی زمانهای در این مقاله عملکرد الگوریتم

های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه روش LTEهای سلولی شبکه

طیفی انجام  کارایی، انصاف و تأخیرسیستم،  گذردهیبر اساس معیارهای 

 FLSو EXP Ruleکه  های مختلف نشان دادالگوریتم سازی شبیهشد. 

نگ از خود درهای بیها بین جریانعملکرد بهتری نسبت به بقیه الگوریتم

سیستم  گذردهیدهند. به طوری که این دو الگوریتم باعث افزایش نشان می

کنند. در کمتری ایجاد می تأخیرشوند و می VIDEOبخصوص برای جریان 

های گزینه مناسبی برای جریان PFالگوریتم  آمده دست بهحالی که طبق نتایج 

 نیست. درنگ بی

درنگ که وابستگی بال های جریانب برای پس انتخاب الگوریتم مناس

های دارند، بسیار اهمیت دارد. انتخاب نامناسب الگوریتم تأخیرزیادی به 

 خصوص در کاربردهای ها بهباعث کاهش کیفیت این جریان بندی زمان

VOIPو VIDEOشود.می  
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