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چكيده
 در مسیر فروسو جهت کنترل توان در مسیرBS در این مقاله یک الگوریتم توزیعی مبتنی بر توان سیگنال پایلوت ارسال شده توسط آنتنهای
 در یک شبکه چند ورودی چند خروجیBS فراسوی هر یک از کاربرها برای حل مسئله توازن در نرخ ارسال و دریافت بین کاربرها و آنتنهای
 های سیستمBS  الگوریتم پیشنهادی به گونهای است که هر یک از کاربرها مجموعهای از آنتنهای کلیه.چند سلولی انبوه پیشنهاد شده است
را بهعنوان آنتنهای گروهی خانگی خود انتخاب میکنند و بر اساس توان پایلوتهای دریافتی از آنها اقدام به تنظیم توان خود از طریق حل
 هر کاربر در آنتنهایSINR ، الگوریتم بهصورت بازگشتی و تکرارشونده اجرا شده و پس از چندین تکرار.یک معادله چند جملهای میکنند
 نتایج شبیهسازی عملکرد خوب الگوریتم در جهت افزایش بهرهوری انرژی مصرفی به.گروهی خانگی خود به یک مقدار برابر همگرا خواهد شد
.کمک انتخاب مناسب المانهای آنتن و تنظیم توان ارسالی کاربران را نشان میدهد
 انتخاب آنتن، کنترل توان،SINR  توازن، سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه: كليدواژهها
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Abstract
In this paper, a distributed pilot-based power control algorithm is proposed that controls the transmitted power of each user in
the uplink direction base on pilot’s measurement in the downlink direction to address the SINR balancing and antennas
selection in a multi-user massive MIMO system. In the proposed algorithm, each user chooses a set of antennas of all BSs as
their home group antennas and based on their received pilot power, adjust their transmitting power by solving a polynomial
equation. The algorithm is performed recursively and after several repetitions, the SINR values of all users converge to the same
value in their home group antennas. The simulation results illustrate the improvement in energy efficiency by choosing proper
antennas selection and power adjustment.
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 .9مقدمه
امروزه در شبکههای سلولی بیسیم با توجه به اینکه تقاضاا بارای
افزایش ظرفیت و قابلیت اطمیناان روز باه روز در حاال افازایش
است ،استفاده از  MIMO9مایتواناد هام ظرفیات و هام قابلیات
اطمینان را افزایش دهد [ .]9-0در سیساتمهاای کناونی در هار
 BS0نهایتاً میتوان از  9آنتن استفاده کرد که برای تعمایم آن در
فناوری  5Gدر شرایط  NLOS3کافی نیست [ .]3بارای حال ایان
مشکل سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه ارائاه شاده اسات
[ ]2که میتواند با عمل در مود  TDD2به تعداد زیادی کاربر تاک
آنتنه بهصورت همزمان در یک منبع زمان -فرکانس برابر سرویس
داده و برای هر کاربر گذردهی باال را ایجاد کرده و بازدهی انارژی
سیستم را افزایش دهد [ .]5باا تجهیاز هار  BSباه صادها آناتن
تداخل متقابل و نویز گرمایی را میتوان تقریبا حذف کرد[.]3
در سیستم چند ورودی چند خروجی معموالً فرض بر این
است که تمامی کاربرها از تخصیص توان داده و پایلوت برابر
برخوردارند [ .]2-6اما میتوان با تخصیص توان بهینه به کاربرها
از طریق متوازن کردن سطوح تداخل ،کارایی سیستم را افزایش
داد [ .] 7-9تنها در تعداد کمی از مقاالت به مسئله کنترل توان
پرداخته شده است ،درصورتی که برای افزایش بازدهی انرژی
سیستم ،استفاده از کنترل توان ضروریست .برای این منظور باید
برای افزایش کارایی سیستم و یا رعایت انصاف در سیستم ،توان
کاربرهای مختلف را تغییر داد .برای رسیدن به گذردهی برابر در
یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند سلولی انبوه توان
داده بهینه شده است [ .]1همچنین برای کمینه کردن مصرف
توان فراسو تحت یک  SINR5محدود از کنترل توان استفاده شده
است[ .]92بهمنظور کمینه شدن مصرف توان کل کاربرها و در
عین حال افزایش بهره انرژی ،از کنترل توان بطور همزمان ،هم
در توان پایلوت و هم در توان داده استفاده میشود [.]99
بهمنظور حداکثر کردن نرخ قابل دسترس کل در مسیر فراسو،
برخالف بسیاری از مقاالت که توان پایلوت کاربرها را برابر در نظر
میگیرند ،توانهای پایلوت مختلفی به کاربرها اختصاص داده
میشود [ .]90در این مقاله نشان داده شده است که زمانی که
در یک سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه تعداد آنتنهای
 BSبه بینهایت میل کند SINR ،هر کاربر تنها به محوشدگی
مقیاس بزرگ 6و توان پایلوت هر کاربر وابسته خواهد بود.
بهمنظور جلوگیری از تاثیر آلودگی پایلوت در یک سیستم چند
ورودی چند خروجی انبوه بدون سلول ،یک طرح کنترل توان
1

Multi Input Multi Output
Base Station
3
Non Line of Sight
4
Time Division Duplex
5
Signal to Interference & Noise Ratio
6
Large Scale Fading
2

پایلوت برای حداقل کردن خطای میانگین مربعات تخمین کانال
از طریق روش تقریب محدب متوالی ارائه شده است که ضرایب
کنترل توان پایلوت را ایجاد میکند [ .]93در یک سیستم چند
ورودی چند خروجی انبوه از طریق حل مسائل بهینهسازی به
طراحی پایلوت پرداخته شده و توان پایلوت و توان داده هر کاربر
در مسیر فراسو بهصورت همزمان اختصاص یافته است .نتایج
عددی در این مقاله اهمیت بهینهسازی همزمان توان ارسالی و
توان پایلوت بهمنظور بیشینه نمودن مقدار حداقل بازدهی طیفی
را نشان میدهد [ .]92در یک سیستم چند ورودی چند خروجی
انبوه بدون سلول مسئله محدودیت سختافزاری و هزینه
ساختاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد .با طرح یک مسئله
کنترل توان  max-minبرای حداکثر کردن کمینه نرخ هر کاربر
در سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه بدون سلول ،ادعا شده
است که میتوان از تجهیزات با کیفیت پایین و ارزان نیز برای
رسیدن به بازدهی طیفی و انرژی قابل قبول استفاده کرد [.]95
یکی از معایب استفاده از چندین آنتن در  BSافزایش هزیناه
سختافزاری و پیچیدگی نرمافزاری است .این مسئله زمانی بادتر
می شود که در یک سیستم چناد ورودی چناد خروجای انباوه از
صدها آنتن در یک  BSاستفاده میشود .در سیستم چناد ورودی
چند خروجی انباوه باه ازای هار آناتن یاک زنجیاره  RF7شاامل
تقویااتکننااده فرکااانس رادیااویی ،میکساار و مباادل آنااالوگ بااه
دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ وجود دارند که در کل توان زیادی
را مصرف خواهند کرد .برای کااهش پیچیادگی ساختافازاری و
نرمافزاری میتوان از روش انتخاب آنتن اساتفاده کارد [.]96-97
برخالف استفاده از روش انتخاب آناتن در سیساتم چناد ورودی
چند خروجی معمولی تنها تعداد بسیار کمی از مقاالت به استفاده
از ایاان روش در سیسااتم چنااد ورودی چنااد خروجاای انبااوه
پرداختهاند .بهمنظور افزایش بازدهی سیستم از روش انتخاب آنتن
بهصورت تصادفی استفاده شده اسات [ .]99همچناین باهمنظاور
افزایش بهروری انرژی روش انتخاب آنتن وفقای ،ماورد اساتفاده
قرار گرفته است [ .]91جهت بهباود کاارایی یاک سیساتم چناد
ورودی چند خروجی انباوه ،از تلفیاق الگاوریتم انتخااب آناتن و
زمانبندی کاربرها از طریق حذف ترتیبی آنتنها و کاربرهایی که
مطلوب نیستند نیز استفاده شده اسات [ .]02همچناین ماروری
کلی بر روشهای انتخاب آنتن در فرساتنده و گیرناده نیاز ماورد
بررسی قرار گرفته است [.]09
به علت افزایش تعداد کاربرهاا و افازایش نارخ درخواساتی از
طرف آنها و همچنین وجود منابع محدود ،تخصیص منابع اعام از
توان و طیف و مسئله توازن  SINRبرای هر یک از کاربرهاا یکای
از چالشهای پیش رو در شبکههای بیسایم نسال آیناده خواهاد
Radio Frequency
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بود .از طریق حل مسئله بهینهسازی با سه معیاار حاداقل کاردن
توان و حداکثر کاردن حاداقل  QOS9و بیشاینه کاردن مجماو
بازدهی طیفی و توجه همزمان به مسئله کنترل توان و توازن باار
در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چناد خروجای چناد
کاربره انبوه بدون سلول نشان داده اسات کاه مایتاوان کاارایی
سیستم را نسبت به استفاده از روش ارتباا باا  SNRحاداکثری
بهبود داد [ .]00در یک شبکه موبایل ناهمگن ،با ارائه یاک طارح
کنترل توان توزیعی تکرارشونده بر اساس توان پایلوت SINR ،BS
هر کاربر در  BSخانگی خود متوازن شده و ظرفیات سیساتم باا
معیار انصاف نیز حداکثر خواهد شد [ .]03در یک سیستم رادیاو
شناختی نیز نشان داده است که میتوان با طرح یک مسئله توازن
 SINRو ارائه یک روش توازن  SINRبارای شاکلدهای پرتاو در
مسیر فروسو با استفاده از طرح تکرارشاونده ،حاداقل  SINRهار
کاربر را بیشینه کرد [.]99
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 .0مدل سیستم
یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند سلولی چند کااربره
انبوه را در نظر میگیریم کاه دارای سالول اسات و هار سالول
)
دارای یک  BSاست که شامل آنتن بوده کاه از (
کاربر پشتیبانی میکنند (شکل  .)9مجموعه سلولها ،آنتنهاای
𝕃،

هر سلول و کاربرها را باه ترتیاب باهصاورت
𝕄 و

𝕂 تعریف میکنیم.

با توجه به محدود بودن مستندات در حوزه نظاامی ،مقااالت
کمی در این موضاو در حاوزه نظاامی در دساترس اسات ولای
میتوان به برخی از مقاالت در زمینه کاربردهای نظامی در زمینه
تشخیص اهداف متحرک در رادارهای مجهاز باه ایان سیساتم و

شکل  .9ساختار یاک سیساتم چناد ورودی چناد خروجای

اسااتفاده از آن در کنتاارل پرنااده هااای باادون سرنشااین اشاااره

چند سلولی چند کاربره انبوه

کرد [.]02 -05
در این مقاله یک الگوریتم کنترل توان ارائه شاده اسات کاه
هدف آن رعایت معیار انصاف در  SINRهار کااربر در آناتنهاای
گروهی خود در مسیر فراسو است .اصول عملکرد این الگوریتم بار

را بهره کانال بین امین کاربر در سالول باا اماین
اگر
آنتن  BSدر امین سلول در نظر بگیریم میتوان بردار بهره کانال
امین کاربر در سلول با آنتنهای هر کدام از  BSهاا در اماین
تعریف کرد.
سلول را بهصورت

اساس محاسبه توان پایلوت ارسالی از طریق هر یک از آنتنهاای

فرض بر این است آنتنهاای  BSدر یاک صافحه باهصاورت
آرایهای قرار گرفتهاند ،لذا فاصله تمام آنتنهای هر  BSبا هر یاک
از کاربرها برابر بوده و دارای محوشدگی مقیاس بزرگ برابر باوده
ولی محوشدگی مقیاس کوچک 0هر یک از آنتنها در هار  BSباا
هر یک از کاربرها متفاوت خواهد بود لذا داریم:

همگرایای  SINRباه یااک عادد واحاد موجااب تاوازن ظرفیاات و

()9

 BSهااای شاابکه بااوده لااذا بیااتهااای موجااود در پااایلوتهااای
ارسالشده مهم نخواهد بود .این الگوریتم باهصاورت تکرارشاونده
اجرا شده و پس از چندین تکرار  SINRهار کااربر در آناتنهاای
گروهی خانگی خود به یک مقدار برابر همگرا خواهناد شاد .ایان
گذردهی هر یک از کاربرها خواهد شد.
در ادامه مقاله در قسمت دوم مادل سیساتم را ماورد بررسای
قرار خواهد گرفت .در قسمت سوم الگاوریتم پیشانهادی تشاری
داده میشود .در قسمت چهاارم باه تحلیال همگرایای الگاوریتم
پیشاانهادی پرداختااه خواهااد شااد و در قساامت پاانجم نتااایج
شبیهسازی را به همراه تحلیل نمودارها و جداول بیان کارده و در
نهایت در قسمت ششم به نتیجه گیری ازکار ارائاهشاده پرداختاه
خواهد شد.

Quality of Service

1

|

|

محوشدگی مقیاس بزرگ بوده که به آرامی تغییر
که در آن،
کرده و قابل ردیابی است و بهصورت زیر تعریف میشود:
()0
α

فاصله امین کاربر در سلول از امین  BSاسات و
که
ضریب تلفات مسیر است .در این مقاله از اثر سایه صرفنظر شاده
نیز محوشدگی مقیاس کوچک بین امین آنتن در
است.
امین  BSو امین کاربر در سلول است که یک متغیر مخاتلط
Small Scale Fading
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) اسات.
گوسی  iidبا میانگین صافر و واریاانس واحاد (
فرض بر این است که سیستم چند ورودی چند خروجای انباوه از
روش  TDDاستفاده میکناد لاذا ماا مایتاوانیم از مادل باالک
در طاول زماان
محوشدگی زمانی 9استفاده کنیم که در آن
همدوسی کانال ثابت باقی میماند [.]0
در الگوریتم پیشنهادی این مقاله هر کاربر برای ارسال و
دریافت تعدادی آنتن را بهعنوان آنتنهای گروهی خانگی خود
انتخاب میکند که این آنتنها میتوانند از بین کلیه آنتنهای
موجود در کلیه  BSهای شبکه انتخاب شوند ،لذا مجموعه
آنتنهای گروهی خانگی انتخابشده توسط امین کاربر در
نشان داده و بهره کانال بین هر کاربر و
سلول را با
امین المان از این مجموعه را با

نشان خواهیم داد.

کاربرها در مسیر فراسو در آنتنهای گروهی خانگیشان به شارح
زیر است:
مرحله اول :کنترل توان پایلوت آنتنهای BS

توان کاربر ام در سلول

فرض میکنیم

در مرحلاه

ام از اجرای الگوریتم است .در گام اول تمامی آنتنهای هار

BS

کل توان دریافتی از تمامی کاربرها در مسیر فراساو را در اماین
تکرار الگوریتم محاسبه میکنند .توان دریافتی

اماین آناتن از

 ،BSامین سلول در امین تکرار الگوریتم را بهصاورت
تعریف کرده و بهصورت زیر مینویسیم:
𝕄

() 3

∑∑

نویز امین آناتن در  ،BSاماین سالول اسات.

که در آن

نیز رابطه کل توان دریافتی
از کلیه کاربرها در هر یک از آنتنهای  BSدر سالول اسات کاه
میتوان آنرا بهصورت زیر بیان کرد:
𝕃

() 2
شکل  .0انتخاب آنتنهای گروهی خانگی هر

∑∑

که در آن

کاربر از  BSهای مختلف

بردار بهره کانال اماین

کاااربر در ساالول بااا تمااامی آنااتنهااای  ، BSامااین ساالول و

 .3الگوریتم پیشنهادی

بردار ناویز تماامی آناتنهاای  ، BSاماین

در بیشتر سیستمهای چند ورودی چناد خروجای انباوه تنهاا از

سلول است.

پایلوتهای ارسالی از طرف کاربرها برای تخمین کاناال اساتفاده

در گام دوم هر آنتن بعاد از محاسابه کال تاوان دریاافتی از

میشود اما در برخی از کاربردهای این سیستمها مانناد آماوزش

کاربرها توان پایلوت خاود را در مسایر فروساو در اماین تکارار

شکلدهی پرتو برای افزایش کارایی سیستم از پایلوت کااربرهاا و

بهصورت رابطه زیر ارسال میکند [.]06

آنتنهای  BSبه صورت توام استفاده میشاود [ 09 ،07و  .]32در
این بخش یک الگوریتم توزیعی مبتنی بر تاوان سایگنال پاایلوت
ارسالشده توسط آنتنهای  BSدر مسایر فروساو جهات کنتارل
توان در مسیر فراسوی هر یک از کاربرها پیشانهاد مایشاود کاه
به صورت برگشتی عمل کرده و قادر است طی گذشت چند تکرار،
توازن در  SINRرا برای هر یک از کاربرها در آنتنهاای گروهای
خانگیشان تضمین نماید .کنترل تاوان کااربرهاا از طریاق تاوان

() 5

ضریب نرمالیزاسون است که بین تمامی  BSها

که در آن

در هر تکرار پخش همگانی خواهد شاد و باهصاورت زیار تعریاف
میشود:
()6
𝕃

𝕄

سیگنال پایلوت دریافتی از آنتنهای هر یک از  BSها کامالً ساده

که در آن،

است زیرا تنها نیاز به محاسبه تاوان سایگنال دریاافتی داشاته و

توان کل دریافتی در بین کلیه آنتنهای تمامی  BSهای شبکه در

نیازی به اطال از بیتهای موجود در سایگنال پاایلوت دریاافتی

نیز بیانگر حاداکثر تاوان پاایلوت

امین تکرار الگوریتم و

=

 ،کمینه

ارسالی مجاز در مسیر فروسوی تمامی آنتنهای شبکه است .ایان

ندارد.
الگوریتم توزیعی پیشنهادشده برای توازن  SINRهار یاک از
Widely Used Time Block Fading

1

ضریب نرمالیزاسیون طی گذشت چند تکرار از الگوریتم به مقادار
ثابتی همگرا میگردد .استفاده از این ضریب نرمالیزاسیون موجب

توازن  SINRاز طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه; رضا سعادت و جواد رنجبر

میگردد که مقدار توان ارسالی هر آنتن در هر تکارار الگاوریتم از
مقدار

ناشی از کاربر ام در سلول

043

است .لذا خواهیم داشت:

تجاوز نکند.

در گام سوم ابتدا اماین کااربر در سالول
ارسااالی از آنااتن

تاوان پاایلوت

ام از ساالول ام را بااهصااورت زیاار دریافاات

()99

مینماید:
𝕄

() 7

𝛾

𝕃

تااوان پااایلوت ارسااالی از

در مجمااو هاار کاااربر تعااداد

آنتنهای شبکه را دریافت مینماید کاه ایان تاوانهاای پاایلوت
دریافتی مالک تعیین توان هر یک از کاربرها خواهد بود.

با تقسیم هر یک از المانهای سمت چپ تساوی رابطه ()99
بر صورتهایشان خواهیم داشت:
()90

 .9-3مرحله دوم :انتخاب آنتن و تخصیص توان هر کاربر
در گام چهارم هر کاربر باید مجموعهای از آنتنها را انتخاب کناد
که می خواهد با آنها ارسال و دریافت داشته باشد .فرض میکنایم
که هر کاربر در یک ارتبا باید با آنتن ارتبا برقرار کناد .لاذا
هر کاربر تعداد آنتنی را انتخااب مایکناد کاه بیشاترین تاوان
پایلوت دریافتی را از آنها دارند .این مجموعه آناتنهاای گروهای
نامیاده و
خانگی هر کاربر در امین تکرار الگوریتم را
بهصورت زیر تعریف میشود:
() 9

𝕄

در نظار بگیاریم و

کل توان دریافتی در امین آنتن مجموعه
ام الگوریتم باشد SINR ،کاربر

امین آنتن مجموعه

حال با توجه به

 ،که در آن

دریافتی کاربر ام در سلول
است میتوانیم بنویسیم:

توان

ام از امین المان مجموعاه

𝕃

اگر توان هر کااربر را باهصاورت
در تکرار

𝛾

ام در سالول

در

در تکرار ام بهصورت زیر خواهاد

()93
𝛾

حال باید برای بهدساتآوردن تاوان کااربر ام در سالول ،
) ،رابطه ( )93را حل کنیم  .برای سادگی حل ایان رابطاه،
(
متغیر را بهصورت زیر را تعریف میکنیم:

بود:

{مجمو حاصلضرب ترکیبهای تایی از المان}
برای مثال اگر

() 1

در نظر گرفته شود خواهیم داشت:

{مجمو حاصلضرب ترکیبهای یکی از المان}
}

که در آن

بهره کانال باین

{مجمو حاصلضرب ترکیبهای تایی از المان}

اماین آناتن مجموعاه

 ،با امین کاربر از سلول است .از آنجایی که در این مقاله
قصد داریم مجمو  SINRهر کاربر را در آنتنهاای گروهایشاان

{

}

{مجمو حاصلضرب ترکیبهای تایی از المان}
}

برابر کنیم  ،مجمو  ،SINRهر کااربر در آناتن انتخاابی اش را
برابر مقدار ثابت 𝛾 قرار میدهیم.
()92

کااه در آن

با در نظر گرفتن
𝛾

، SINR ،

{

{

حال خواهیم داشت.
∑

∑

امااین آنااتن مجموعااه

()92

∑
∑

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 9311

044

که میتوان آنرا بهصورت زیر نوشت:

 .4تحلیل همگرایی الگوریتم پیشنهادی
𝛾

()95

∑

اگر کمینه ریشه بهدستآمده از حل رابطه (  )95برای هر کاربر را
الگاوریتم ،تاوان خاود را
بنامیم هر کااربر در مرحلاه
بهصورت زیر تعیین میکند:
()96

ضریب نرمالیزاسیون هر کاربر در مسیر فراساو
که در آن
بوده و بهصورت زیر تعریف میشود:
()97

که در آن

بیشینه توان ارسالی مجاز هار کااربر در مسایر

فراسو و

بیشینه آرگومان کمینه ریشههای بهدست

آمده از حل رابطه ( )95بارای هار کااربر اسات .اساتفاده از ایان
ضریب نرمالیزاسیون باعث میشود که توان ارساالی هیچکادام از
کاربرها از حد مجاز (

) بیشتر نشود.

گامهای این الگوریتم تا جایی تکرار میشوند که الگوریتم
همگرا شود .همگرایی الگوریتم زمانی مورد بررسی قرار میگیرد
که الگوریتم طی تکرارهای کافی به حالت پایدار خود برسد که در

تحلیلی از همگرایی تخصیص توان بر اساس استفاده از توان
پایلوت در یک سیستم  CDMA9ارائه شده است [ .]01نویسنده
مقاله الگوریتم همگرایی [ ]01را برای سلولهای کوچک متحرک
گسترش داده است [ .]32ما نیز در این مقاله از روشی مشابه
برای سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه بهره خواهیم برد.
را مجموعه آنتن انتخابی کاربر ام در سلول
اگر
در تکااارار ام از اجااارای الگاااوریتم در نظااار بگیاااریم،
که  SINRکاربر ام در سلول در المان ام
از مجموعه آنتنهای گروهی خود در تکرار ام از اجرای الگوریتم
است را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
()99
∑

بهره کانال بین کاربر ام در سلول و آنتن
که در آن
تاوان ارساالی کااربر
اسات.
ام از مجموعه
ام در سلول درتکرار ام از اجارای الگاوریتم اسات.
خواهد بود.
نیز توان نویز در آنتن ام از مجموعه
برای محاسبه  SINRکال هار کااربر در مجماو آناتنهاای
گروهی خانگی خود خواهیم داشت:

این حالت مقدار مجمو  SINRهمه کاربرها در آنتنهای گروهی

∑

خانگیشان یکسان شده و در نتیجه توازن  SINRبرقرار خواهد
شد

()91

شبه کد الگوریتم کنترل توان پیشنهادی
ورودی :مقدار مثبت و دلخواه

به ازای

هر 𝕃

و

𝕂

در نقطه همگرایی به ازای هر

𝕃

خروجی :مقدار مثبت
و𝕂
توان دریافتی
و 𝕃
 .9هر یک از آنتنها به ازای هر 𝕄
محاسبه می کند
کل را بهصورت
توان پایلوت
و 𝕃
 .0هر یک از آنتنها به ازای هر 𝕄
را ارسال می کند.
را بهدست
 .3هر یک از کاربران توان پایلوت دریافتی
را بر
آورده و مجموعه آنتنهای گروهی خانگی خود
اساس رابطه ( )9انتخاب می کند.
را بر اساس
 .2هر یک از کاربران توان ارسالی خود
رابطه ( )96بروز رسانی و ارسال می کنند.
 .5معیار پایان برای همگرایی الگوریتم بهصورت
را
را چک کن اگر برقرار بود همگرا شده و مقدار
بهعنوان خروجی الگوریتم بگیر و در غیر اینصورت به  9برو

∑

∑

∑

∑

باارای رساایدن بااه یااک ارتبااا مطماائن بایااد رابطااه
برقرار باشد که در آن 𝛾 سط آستانه و یا
𝛾
کمینه مقدار  SINRمورد نیاز هار کااربر در مجموعاه آناتنهاای
گروهی خانگی شان است.
𝛾

حااال اگاار
عملیات ریاضی بر روی رابطه ( )99نوشت،
∑∑
()02

 ،ماایتااوان بااا کماای

𝛾
𝛾
𝛾
𝛾

بردار توان تخصیص یافته به هر کاربر در مسایر فراساو در
اماااااااین تکااااااارار الگاااااااوریتم را باااااااهصاااااااورت
تعریف میکنایم .حاال
میتوان فرم ماتریسی رابطه ( )02را بهصورت زیر نوشت:
Code Division Multiple Access

1
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()09

که در آن

،

و

]

()00
()03
()02

داریم

[

̅ 𝛾

()30
)
)

𝛾
𝛾

(

𝛾

ماتریس

()05

یک ماتریس ناامنفی تجزیاهناپاذیر باا مرتباه

کامل  9است چون هار درایاه در
بردار نویز است.

که ) diag (.ماتریس قطری بوده و

مثبت است .به عالوه ،ماتریس
ماتریس

حال بردار نویز را بهصورت زیر نرمالیزه میکنیم:
)

(

()06

)

و ماتریس نامنفی

را نیز بهصورت زیر تعریف میکنیم.
)

()07

̅

(

̅

̅

با جمع کردن بر روی  Sالمان خواهیم داشت.
()01

و به تبع آن ̅ یک مااتریس ناامنفی و تجزیاهناپاذیر

خواهد بود .در چنین شرایطی ،گفته مایشاود کاه شابکه دارای
جواب بوده و شدنی است و حل بهینه برای مسئله تخصیص توان

رابطه ( )30دارای یک مقدار ویژه مثبت برابر با شعا طیفایاش

حال با در نظر گرفتن یک بردار توان جدید باهصاورت
 ،رابطااه ( )09را ماایتااوان بااه فاارم ماتریساای
جدیدی بهصورت زیر بازنویسی کرد.

̅

نیز نامنفی است .در نتیجه،

اتفاقی قابل حصول است [ .]39-30براین اسااس ،مااتریس ̅ در
̅

()09

̅

و

یاک متغیار تصاادفی

تضمین شده و با استفاده از نظریه پرون-فروبنیوس ماتریسهاای

(

̅

̅̅

̅ بردار ویژه ماتریس ̅ متناظر با مقادار ویاژه

که در آن
خواهد بود.

(
𝛾

̅

∑

()39

بهصورت زیر تعریف میشوند.

042

بوده و در نتیجه بردار ویژه متناظر با آن مثبت خواهاد باود .لاذا
الگوریتم به این بردار همگرا خواهد شد.
 .2نتایج شبیهسازی
در این مقاله یک سیستم چند ورودی چناد خروجای انباوه را در
نظر گرفته ایم که شامل  5سلول بوده که شعا هر سالول 9222

̅

∑

∑

متر در نظر گرفتاه مایشاود .در هار سالول  6کااربر باا توزیاع
یکنواخت قرار گرفتهاند که در شکل ( )3با دایره نشان داده شده
است و هر سلول دارای یک  BSدر مرکز سالول باوده کاه دارای

حال با در نظر گرفتن

 922آنتن است و در شکل با مثلث قرمز رنا
̅
𝛾
𝛾

()32

∑

]

𝛾

میکند بهره کانال در دو مسیر فراسو و فروسو برابر است .ضاریب

∑

در نظر میگیریم .با فرض چگالی نویز بهصاورت -972 dBm/Hz
کااه براباار بااا

92-09

 2اساات تااوان نااویز بااهصااورت

 -909خواهد بود .بیشینه توان ارسالی مجااز هار کااربر در
∑

̅ 𝛾

و همچنین

است .از آنجایی که فرض کردیم سیساتم از روش  TDDاساتفاده
تلفات مسیر را  2در نظر میگیریم .پهنای باند کانال را 02 MHz

̅
𝛾

نشاان داده شاده

̅]

𝛾
𝛾

[
[

مسیر فراسو را

 9و بیشینه تاوان ارساالی مجااز هار آناتن در

مسیر فروساو را

 92در نظار مایگیاریم .ارزیاابی عملکاردی

الگااوریتم پیشاانهادی از طریااق شاابیهسااازی مونااتکااارلو و بااا
متوسطگیری روی  9222تکرار انجام شده است.

042

شکل  .3ساختار سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه بکار برده شده
در شبیهسازی

شکل ( )2توان ده کاربر از کال کاربرهاای شابکه را بارای نموناه
نشان میدهد .دیده میشود که هر کاربر در تکرارهای مختلف باا
کاهش و یا افزایش توان ارسالی خود در مسیر فراسو در یک توان
خاص ثابت خواهد شد و در آن تاوان SINR ،تماامی کاربرهاا در
آنتنهای گروهی خانگی برابر خواهد شد.
هدف اصلی این مقاله تنظیم توان هر کاربر در مسایر فراساو
بهگونهای است که بتوان  SINRهر کاربر در آناتنهاای گروهای
خانگی خود را متوازن کرد .در شکل ( )5که بیانگر میزان مجمو
 SINRبرخی از کاربرها در طول اجرای الگوریتم است نشاان داده
شده است که توانستیم با اجرای الگوریتم پیشنهادی به این هدف
دست یابیم .در ابتدا و در تکرارهای اولیه مجمو  SINRهر کاربر
در آنتنهای گروهی خانگی خود بسیار متفاوت بوده و با افازایش
تکرارهای الگوریتم و تنظیم توان هر کااربر SINR ،هار کااربر در
آنتنهای گروهی خود به سمت یک مقدار واحد همگرا مایشاود.
در این شبیهسازی  SINRتمامی کاربرهاا در آناتنهاای گروهای
خانگی خود به  9/0میل میکنند و این به معنی ایجااد بیشاترین
ظرفیت کانال خواهد بود .همانطور که از شکل ( )5پیداسات ایان
همگرایی پس از هفت تکرار الگوریتم اتفاق میافتد.
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شکل  .2مجمو  SINRبرخی کاربرها در آنتنهای گروهی خانگی خاود
در طول اجرای الگوریتم پیشنهادی

در الگوریتم پیشنهادی الزم است که ضریب نرمالیزاسیون فروساو
) ،μ(nبین آنتنهای  BSها و همچنین ضریب نرمالیزاسیون فراسو
 ،بین کاربرها ،در هر تکرار پخش همگانی گردد که موجب
ایجاد سربار ارتباطی خواهد شد ولای در عمال پیچیادگی بسایار
پایین خواهد بود زیرا این ضرایب پس از تکرار کمی ثابت شاده و
نیازی به ارسال آنها در هر تکرار نخواهد بود .در شکل ( )6ما ایان
ضرایب را برای نتایج شبیهساازی شاکلهاای ( )2و ( )5نماایش
دادهایم .دیده میشود که این دو ضریب تقریبااً پاس از دو تکارار
ثابت خواهند شد.

شکل  .2ضرایب نرمالیزاسیون مسیر فراسو و فروسو که باید بین
کاربرها و آنتنهای  BSپخش همگانی گردند

الگوریتم پیشنهادی دو گام دارد .در گام اول هر کاربر آناتنهاایی
با بیشترین توان پایلوت را بهعنوان آنتنهای گروهی خانگی خاود
انتخاب میکنند .این گام از الگوریتم را میتوان بهگوناهای دیگار
تغییر داد که در آن هر کاربر آنتنهایی با بیشترین بهره کاناال را
بهعنوان آنتنهای گروهی خانگی خود انتخاب کناد کاه در عمال
یک روش معمول به حساب میآیاد .زماانی کاه از تاوان پاایلوت
شکل  .4تغییرات توان ده کاربر از کل کاربرهای شبکه برای رسایدن باه

استفاده میکنیم نیازی به دانستن بهره کانال نخواهیم داشت .بار

مقاااادار  SINRبراباااار در آنااااتنهااااای گروهاااای خااااانگی خااااود

این اساس بهجای انتخاب المانهای آنتن بر اساس بیشترین توان

توازن  SINRاز طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه; رضا سعادت و جواد رنجبر
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پایلوت ،بیشترین توان بهاره کاناال را معیاار انتخااب آناتن قارار

را بر اساس بیشترین بهره کانال انتخاب میکنیم که به این معنی

خواهیم داد .ادامه الگوریتم نیز مشاابه الگاوریتم پیشانهادی ایان

است که آنتنهایی که به کاربرها نزدیکترند و یا بیشترین بهاره را

مقاله خواهد بود .قابل ذکر است که آنتنی که بیشترین بهره کانال

نسبت به کاربر مورد نظر دارند لزوما بهترین گزینه بارای انتخااب

را نسبت به کاربر مورد نظر دارد ،لزوما از آن آنتن بیشترین تاوان

نخواهند بود.

پایلوت دریافتی را نخواهیم داشت.

وجه دیگر الگوریتم پیشنهادی انتخاب آنتن است .در مقالهای

در جدول ( )9مقایسهای بین مجمو  SINRدر این دو حالت

نویسن ده از سه روش بارای انتخااب آناتن در فرساتنده اساتفاده

انجام دادهایم .مجمو  SINRزمانی که از آنتنهایی باا بیشاترین

میکند [ .]33یک روش انتخاب آنتن بر اساس بیشینه بهره کانال

توان پایلوت دریافتی بهعنوان آنتنهای گروهای خاانگی اساتفاده

و دو روش دیگر نیز بر اساس همبستگی بین آنتنهای فرساتنده

میکنیم ،بیشتر خواهد بود .این افزیش بار اسااس ایان حقیقات

به نامهای  CBF9و  CWF0است .در مقاله مذکور هیچ تخصایص

است که توان پایلوتها متاثر از تداخل در سیستم هستند.

توانی برای توان ارسالی کاربرها در نظار گرفتاه نشاده اسات .در
اینجا برای مقایسه بهتر تخصیص توان کاربرها را به این الگاوریتم

جدول  .9پارامترهای شبیهسازی

ها اضافه کردیم .شکل ( )7میانگین  SINRهر کاربر در آنتنهاای

پارامتر

مقدار

تعداد سلول

5

در مقایسه با روشهای انتخاب آنتن [ ]33نشان مایدهاد .دیاده

شعا هر سلول

 0111متر

میشود که عملکرد الگوریتم پیشنهادی ایان مقالاه بهتار اسات.

تعداد کاربر در هر سلول

6

تعداد آنتن هر

BS

011

ضریب تلفات مسیر

4

پهنای باند کانال

01 MHz

چگالی نویز

- 074 dBm/Hz

گروهی خانگی خود در هر تکرار را بر اساس الگوریتم پیشانهادی

همچنین الگوریتم پیشنهادی کاربردی تر است زیرا تنها بر اساس
اندازه گیری توان پایلوت دریافتی خواهد بود.
میانگین توان تمامی کاربرهاا در هار تکارار بارای روشهاای
مختلف انتخاب آنتن در شکل ( )9رسم شده است .دیده میشاود
که با اعمال الگوریتم انتخاب آنتن پیشنهادی اگار چاه میاانگین
 SINRبیشتر از روشهای دیگر است مصارف تاوان آن نیاز زیااد

بیشینه توان ارسالی کاربر در مسیر فراسو

9W

خواهد بود .حال برای مقایسه بهتار بارای هار چهاار روش تاوان

بیشینه توان ارسالی مجاز هر آنتن در مسیر فروسو

92 W

ارسالی را برابر فرض میکنیم .به عبارت دیگار قسامت تخصایص
توان الگوریتم را برای مقایساه قسامت انتخااب آناتن در شارایط
برابر ،حذف میکنیم .شکل ( )1میانگین  SINRبارای روشهاای

وجه دیگر الگوریتم پیشنهادی تخصیص تاوان اسات .در ایان

مختلف انتخاب آنتن را زمانی که توان ارسالی تماامی کاربرهاا را

الگوریتم توان ارسالی کاربرها باهگوناهای تنظایم مایشاوند کاه

برابر  2/5وات قارار داده ایام ،را نشاان مایدهاد .در ایان حالات

تمامی کاربرها به  SINRبرابر برسند .در جدول ( )0ماا الگاوریتم

مجمو  SINRهر کاربر در آناتنهاای گروهای خاود باه شادت

پیشنهادی را با روش تخصیص توان برابار مقایساه نماودهایام .از
آنجایی که میانگین توانها برای حالت انتخاب بر اسااس بیشاینه
بهاااره و بیشاااینه

تاااوان پاااایلوت باااه ترتیاااب 2/527 wو w

2/509میباشد ،در روش تخصیص توان برابر مقدار تاوان ارساالی
تمامی کاربرها را  2/5wدر نظر گرفته ایام .دیاده مایشاود کاه
مجمو  SINRهر کاربر در آنتنهاای گروهای خاانگی خاود باه
شدت متفاوت خواهد بود .لذا انصاف در  QOSبرای کاربرها رعایت
نخواهد شد .مجمو

 SINRکاربرها بر اساس انتخاب آناتنهاایی

با بیشترین توان پایلوت دریافتی بیشتر از حالتی است که آنتنها

متفاوت خواهد بود ،بنابراین از میانگین آنها استفاده خواهیم کرد.
اگر چه مجمو  SINRکاربرها در آنتنهای گروهی خود به مقدار
واحدی همگارا نخواهناد شاد ،ولای میاانگین  SINRکاربرهاا در
حالتی که از الگوریتم پیشنهادی این مقاله برای انتخاب آنتنهای
گروهی خانگی هر کاربر استفاده میکنیم ،بیشتر خواهد بود و این
به معنی افزایش ظرفیت کانال بر اساس انتخااب آناتن از طریاق
الگوریتم پیشنهادی این مقاله است.
1

Correlation Best First
2
Correlation Worst First
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جدول  .0مقایسه بین مجمو  SINRبرخی کاربرها در حالت تنظیم توان خود در حالتهای مختلف
مجمو  SINRناشی

مجمو

از انتخاب آنتنهایی

ناشی از انتخاب

با بیشینه توان

آنتنهایی با

پایلوت دریافتی

بیشینه بهره

SINR

مجمو

SINR

ناشی از توان
برابر

توان ارسالی ناشی از

توان ارسالی

انتخاب آنتنهایی با

ناشی از انتخاب

بیشینه توان پایلوت

آنتنهایی با

دریافتی

بیشینه بهره

استفاده
از توان
برابر

9/0291

9/9559

9/6301

2/322

2/011

2/5

کاربر 9

9/0266

9/9521

6/6907

2/276

2/275

2/5

کاربر 7

9/0272

9/9625

2/2512

2/962

2/129

2/5

کاربر 92

9/0259

9/9562

20/0163

2/297

2/299

2/5

کاربر 95

9/0230

9/9592

2/5972

2/692

2/733

2/5

کاربر 99

9/0259

9/9559

9/7166

2/330

2/302

2/5

کاربر 09

9/0262

9/9593

2/6661

2/797

2/762

2/5

کاربر 02

9/0275

9/9565

9/9022

2/596

2/563

2/5

کاربر 05

9/0252

9/9559

2/6210

9

9

2/5

کاربر 09

9/0269

9/9529

2/9327

2/722

2/719

2/5

کاربر 32

 .2نتیجه گیری

شکل  .2میانگین مجمو  SINRهر کاربر در آنتنهای گروهای خاود
برای روشهای انتخاب آنتن مختلف

شکل  .2میانگین توان تمامی کاربرها بارای روشهاای انتخااب آناتن
مختلف

در این مقاله با توجه اهمیت کنترل تاوان در یاک سیساتم چناد
ورودی چند خروجی انبوه یک الگوریتم توزیعی ارائه شاده اسات
که بهصورت بازگشتی عمل کرده و قادر است  SINRهر یاک از
کاربرها را در آنتنهای انتخابی بهعنوان آنتنهای گروهی خاانگی
پس از گذشت تنها چند تکرار از اجرای الگوریتم متوازن کناد .در
الگااوریتم ارائااهشااده باارخالف الگااوریتمهااای مااورد اسااتفاده از
سیستمهای چند ورودی چند خروجی انبوه که از پایلوت ارساالی
برای تخمین کانال استفاده میشود تنها از توان پایلوت ارسالی از
آنتنهای  BSهای موجود در شابکه اساتفاده کارده و بیاتهاای
موجود در این پایلوتها برایمان مهم نخواهاد باود .الگاوریتم باه
گونهای عمل میکند که هر کااربر باا توجاه باه بیشاترین تاوان
پایلوت دریافتی از آنتنهای  BSهای موجاود یاک معادلاه چناد
جملهای را حل کرده و توان خود را تنظیم میکند .نتایج تحلیلی
نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی قابلیت متوازن کردن SINR
را داشته و به واسطه آن میتواند ظرفیت در شبکه را بیشینه کند.
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