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 چکیده
همراه، به دلیل افزایش قابـل مالحظـه تعـداد     تلفن هايشبکه در ویژه به سیم وهاي بیر مصرف انرژي در شبکههاي اخیدر سال

 مسـائل  دلیـل  وري انـرژي بـه  اي که بهره، به شدت باال رفته است به گونههاي مخابراتیو افزایش چشمگیر تعداد دکلکاربران 
ـ  تمام اپراتورهاي سیم توجهبی همراه تلفن هايشبکه در طراحی عمده اهداف از بعنوان یکی اقتصادي و محیطی زیست بکه و ش
 است. کرده جلب را به این موضوع حیاتی یصنعت و دانشگاهی تحقیقاتی مراکز

 OFDM )Orthogonal frequency-division مدوالسـیون بـا  اله ما حالـت ارسـال فروسـوي یـک شـبکه سـلولی       در این مق

multiplexingهـاي پایـه  حالـت عملیـاتی ایسـتگاه   توأم پویا و ، تعیین گیریم. از لحاظ کاهش توان مصرفی شبکه) را در نظر می 
ـ   درخواستی که کیفیتها به کاربران، در حالیو تخصیص زیر حامل مخابراتی یار مهـم  خدمات براي تمام کاربران حفظ شـود، بس

هاي بهینه سازي بسیار قـوي دارد. در  نیاز به تکنیک له بسیار پیچیده و از جمله مسائل غیر خطی است و  براي حلاست. این مسأ
ـ  –تکنیک بهینه سازي مبتنی بر آموزشین کار، یک راهکار نوآورانه با استفاده از ا ـ ه منظـور دسـتیابی بـه شـبکه    یادگیري ب  ايه

 در دو هـر  محیطـی  سازي شبیه و الگوریتم ارائه شده شده است.هاي موجود مقایسه و  با راه حل شده سلولی سبز ارائه مخابرات
 هـاي پایـه  ایسـتگاه  دهد که تکنیک پیشنهادي به وسیله تعیین تعداد بهینهتایج ما نشان مین شده است. اجرا Matlab افزار نرم

ی کل شبکه است. همچنین هاي بهینه به هر کاربر قادر به کاهش توان مصرفجهت خاموش شدن و اختصاص زیر حامل مخابراتی
 موجود دارد. مشابه هاياي نسبت به طرحقابل مالحظهتوان در شبکه، برتري ایم که طرح پیشنهادي ما از نظر کاهش نشان داده

 کلمات کلیدي
 ، بهینه سازيمخابراتی نرژي، ایستگاه پایها بازدهیهاي سلولی سبز، شبکهسیم، بی مخابراتی هايشبکه
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 مقدمه -1
 کمبود لهمسأ جمله از انرژي جدي مرتبط با متعدد با مشکالت ما ،امروزه

 ایـن . زمـین مواجـه هسـتیم    کـره  شـدن  گـرم  و انرژي قیمت افزایش انرژي،
 زیسـت و سـالمت   محیط اقتصادي، نظر از توجهی قابل منفی ثیرتأ مشکالت
 عمـده  طور به1 ايگلخانه ینده اثراتآورده است. تشدید فزآ وجوده ب جهانی را
 باشـد مـی اخیـر   قرن در) CO2( 2کربن اکسید دي حد از بیش انتشار ناشی از

صـنعت را   هايشاخه از بسیاري ايگلخانه گازهاي کاهش حوزه و اهداف .]1[
نفوذ بسیار  به توجه با ،) راICT( 3ارتباطات و اطالعات فناوريبخش  جمله از

 فنـاوري  شود. امـروزه صـنعت  روزمره، شامل می زندگی در هافناوري این زیاد
جایگـاه بـاالیی   ارتباطـات در میـان مصـرف کننـدگان انـرژي از       و اطالعات

 ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوري  کـه بخـش   اسـت  شده برخوردار است. برآورد
)ICT (3 یـا   2 و جهـان  در ساالنه الکتریکی انرژي مصرف از درصد) درصـد 

 این .]1[ دهداي را تشکیل میگلخانه گازهاي انتشار میزان تن) از میلیون 860
حمل و نقل هواپیمایی  توسط جهان سراسر در CO2 انتشار میزان معادل مقدار

 اسـت  خودروهـا  توسط جهان سراسر در CO2 انتشار میزان از چهارم یک یا و
]2[.  

 توسـعه،  حـال  در و چـه  یافتـه  توسـعه  جهان چه کشورهاي سراسر امروزه در
هـاي تلفـن   است. با این حال شبکه شده اثبات ضرورت یک سیمبی ارتباطات
 در برجسـته  موقعیـت  یـک  ، ازICT حوزه در مهمترین بخش عنوان همراه به

 57 خـاص،  طـور  . بـه هسـتند برخـوردار   CO2 مصرف انرژي و انتشار کاهش
 در شـبکه  هـاي دستگاه و کاربران به ICT صنعت در مصرفی انرژي از درصد
 همچنـان این میزان . ]3[ شودمی داده نسبت سیمبی و همراه تلفن هايشبکه

 داده ترافیـک  ،]4[ اسـت  نمـوده بینـی  پیش  است، سیسکو سزیع رشد حال در
و  2011 هايسال درصدي بین 78 ساالنه رشد یک نرخ با جهانی همراه تلفن

ترافیک تلفن همراه جهانی  یعنی رسیدن یافت. خواهد برابر افزایش18، 2016
کـه   نیسـت  سـخت  تصورش این، به توجه . با2016 سال تا اگزابایت 8/10به 

 بـه  دسترسـی  تقاضاي همراه و تلفن داده ترافیک سابقهبی گسترش همگام با
افـزایش   صورت نمایی در حـال هکه ب هوشمند هايتلفن از استفاده با اینترنت

بـراي   مخـابراتی  هاي پایـه ایستگاه از باالیی بسیار استقرار تعداد به است، نیاز
 . خواهیم داشت شبکه و کارایی طیفی ظرفیت تقویت ،فیک دادهاپشتیبانی تر

 در طراحـی  اصـلی  اهـداف  از تبدیل بـه یکـی   انرژي وريبهرهدر حال حاضر 
 و دانشگاهی تحقیقاتی مراکز و شبکه تمام اپراتورهاي سلولی براي هايشبکه
شـبکه   "تحقیقاتی جدید به نام  محورو منجر به پدید آمدن یک  شده یصنعت

هـاي  در حالی است که تمرکز اصـلی طراحـی  گردیده است. این  "سلولی سبز
 و تنـوع  صورت سـنتی بـر  ظرفیـت،   سیم تلفن همراه بههاي بیتجاري شبکه

در همـه جـا بـدون     شبکهارتباطی، افزایش نرخ داده و دسترسی  خدمات ثبات
 یافتـه انـرژي اختصـاص    وريبهـره  در مورد مهم موجود هاينگرانی توجه به
-شـبکه  در خصوصانرژي به وريبهره افزایش چالش به پرداختن براياست. 

سیم، بی هايها و معماريدر تدوین پروتکل سیستمی آینده، تغییر سیمبی هاي
 به طلبانهفرصت هوشمند، دسترسی هايشبکه ،هاي پایهایستگاه مجدد طراحی
 نـاهمگن  شـبکه  اسـتقرار  و هارلهاستفاده از  شناختی، رادیوتکنیک  یا و شبکه

 گرفته شوند. برخی از راهکارهایی هستند که باید در نظر
 .باشدمی ارتباطات سلولی هايزیرساخت اجزا تریناصلی یکی از  پایه ایستگاه

 ارتباطات هايآوري فن براي تقاضا سریع رشد به توجه با همانطور که ذکر شد

با سرعت بسیار زیادي در  جهان سراسر هاي پایه درایستگاه تعداد همراه، تلفن
ایسـتگاه   120000 ساله هربرآورد شده بود،  2008در سال حال افزایش است. 

 همـراه  تلفـن  جدید مشترك میلیون 400 دهی بهسرویس به منظور پایه جدید
از  درصـد  80 از بـیش  حاضـر  حال در .]5[ شودجهان به کار گرفته  سراسر در

ویـژه   به رادیویی، دسترسی شبکه در تجهیزات هاي سلولیشبکه در توان کل
 .]1[ شودمی پایه، مصرف هايگاهایست در

 طـور  بـه  تـوان هاي پایه را میانرژي براي ایستگاه هاي افزایش بازدهیروش
 تقسیم کرد: زیر دسته دو به کلی

 مثال عنوان ، بهباالترانرژي  ایستگاه با راندمان افزاري سخت طراحی) 1
 انرژي مصرف یا کاهش و با راندمان باالتر قدرت هايکننده تقویت استفاده از

 باشد.ایستگاه از جمله این راه کارها میدیجیتال  پردازش سیگنال بخش در
در ایـن راسـتا   ، بـاالتر  افزاري ایستگاه با راندمان انـرژي  طراحی نرم) 2

در آنها جنبه مصرف انرژي شبکه نیـز لحـاظ    که بهتر هايالگوریتم استفاده از
   توان مثال زد.شده باشد را می

 .باشدمی دوم دسته به متعلق مقاله اینمسأله بررسی شده در 
داراي  کـاربران  هايفعالیت و تحرك علت بهترافیک  بار سلولی هايشبکه در

ـ     می زمان و فضا در بعدنوسانات قابل توجهی  ار باشد. بـا توجـه بـه تغییـرات ب
بـا بـار   هایی متناسـب  وري انرژي، اتخاذ شبکهمنظور افزایش بهرهترافیک، به

هاي بار ترافیکی سبک، هاي پایه فعال در دورهایستگاه ترافیکی و کاهش تعداد
 رسد.) حفظ شود، امري منطقی به نظر میQoS( 4که کیفیت خدماتدر حالی

 تجزیه پویا و ثابت بخش دو به توان می هاي پایه راایستگاه برق مصرف
 هـاي مربـوط بـه   عملیاتبراي  پایه ایستگاه برق مصرف ثابت بخش .]6[ کرد

 مسـتقل  که استپشتیبان  باتري و تغذیه منبع کننده، خنک سیگنال، پردازش
 RFانتقـال   در شده مصرف انرژي براي پویا بخش اما باشد،می ترافیک بار از

 که ایستگاهزمانی است نکته بسیار مهم . اینترافیک دارد بار به بستگی است و
-مالحظـه  قابل انرژي روشن باشد هنوز هم میزانپایه بدون هیچ بار ترافیکی 

 تلفن هايشبکه تطبیقی هايطرح دارد. بنابراین، وجود) ثابت توان(مصرف  اي
 شده مصرف انرژي از توجهی قابل مقدار تواندمی ترافیکی بار اساس بر همراه
 کند.  ذخیره را همراه تلفن هايشبکه توسط

 هـا، کننده تقویت براي نیاز مورد قدرت رويبر  توجهی قابل ثیرتأ توان ارسالی
داده شده  نشان ]2[ کند. در مرجعاعمال می و موارد دیگر کننده خنک سیستم

 مصرف کل وات 10وات به  20از  کاهش توان ارسالی طریق از تنها که است
 .یابد وات کاهش 533وات به  766 از تواندمی ماکرو پایه برق ایستگاه

پایـه و   الگوریتم کارآمـد جهـت خـاموش نمـودن ایسـتگاه     یک  مقاله این در 
 مخـابرات سـلولی بـا مدوالسـیون     يارسال فروسـو  در هاتخصیص زیر حامل

OFDM  پیشـنهاد شـده اسـت. در ایـن روش    در راستاي کاهش توان شبکه 
 و خـاموش  صـورت پویـا و بـه تنـاوب    به کمتر ترافیک بار با پایه هايایستگاه

 حال، این شود. بامنتقل می همسایه پایه هايایستگاه هب آنها ترافیک مربوط به
 کـه اول این آنهـا رسـیدگی شـود.    بـه  نیـاز اسـت   مورد مهم وجود دارد کـه  دو

هـاي  ایستگاه کاربران پذیرفتن براي کافی منابع باید همسایه پایه هايایستگاه
بـه موجـب    نباید شبکه کل توان دوم این که، .دنباش داشتهپایه خاموش شده 

(یعنی بیشتر  کاربران نسبت به مانده باقی پایه هايایستگاه فاصله بزرگتر شدن
هاي پایـه  ایستگاه يو افزایش توان پویابیشتر  توان ناشی از فاصله شدن افت

 کـردن خـاموش   براي همزمان طوربه ، افزایش یابد. جستجوفعال باقی مانده)
 له بسیار پیچیدهیک مسأ کاربران به هاحامل زیر اختصاص و پایه هايایستگاه
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 نام به اعتماد قابل و قوي سازي بهینه تکنیک یک است.  بنابراین، غیرخطی و
 کردن پیدا منظوربه )TLBO( 5یادگیري–آموزش سازي مبتنی بر روش بهینه

مـا   .کار گرفته شـده اسـت  مذکور ب مشکل براي کارآمد انرژي حل راه بهترین
ثر است نهادي در کاهش توان شبکه بسیار مؤپیشدهیم که الگوریتم نشان می
 شود.) براي کاربران حفظ میQoSکه کیفیت خدمات مورد نیاز (در حالی

 کارهاي مرتبط -1-1
 عملکـردي  هـاي ویژگـی  بهبود بر روي ايگسترده تا به امروز، تحقیقات

از  .]8, 7[اسـت   وجود داشـته  وري انرژيبهره به توجه بدون هاي پایهایستگاه
 بـراي  کمتـر  انـرژي  هاي مصـرف رویکرد با چندین بررسی  اخیراً طرف دیگر،

بسیاري  .شده است پدیدار متون در ]10, 9[جمله  از سیمبی و ثابت هايشبکه
 انتقالی توان بخش تنها گرفتن نظر در با انرژي وريسمت بهرهبه کارها هماز 

 .]12, 11[ اندهجوم برده رادیویی
 داشته هاي پایه وجود  ایستگاه کردن خاموش روي بر بسیاري مطالعات ،اخیراً

 خاموش شامل شودشناخته می "خواب حالت" نام است. این تکنیک که به
ورتیکه کاربران آن صه باشد بکم می ترافیک بار تحت پایه ایستگاه یک کردن

 ي فعال باقی مانده سرویسهاه وسیله سلولهاي مختلف بسلول با تکنیک
 .شوندداده می

اسـتفاده   پایه با ایستگاه بر خوابیک الگوریتم کاهش توان مبتنی  ]13[ مرجع
 ]14[ زمان ارائه کـرده اسـت. در   طول در ثابت ترافیک تغییرات الگوي از یک

گیـري  تصـمیم  منظـور  هاي پایه بهایستگاه موقعیت ترافیک و روزانه نوسانات
گرفتـه   قـرار  کارآمد مورد بررسی انرژي خاموش کردن براي انتخاب استراتژي

 تـراکم  و ترافیـک  بـار  تـأثیر  چگونگی مقاله این در آمده دست به نتایجاست. 
انـرژي   جـویی  صـرفه  و خاموش کردن استراتژي روي پایه را بر هايایستگاه

 دهد.می نشان
 پیشنهاد مبتنی بر فاصله سوئیچینگ ایستگاه پایه الگوریتم یک ،]15[در مرجع 

طـه  پایـه مربو  است. در این روش فاصله متوسط بین کاربران و ایسـتگاه شده 
متوسـط بـراي    سلول بـا بیشـترین فاصـله    شود وبراي هر سلول محاسبه می

شود. مکانیسم مبتنـی بـر فاصـله داراي دو مشـکل     خاموش شدن انتخاب می
نماینده  یک متوسط فاصله حاالت از برخی در که است این اساسی است. یکی

 مثال، عنوان به .نیست سوئیچینگ گیريتصمیم براي انجام مناسب اخصش یا
 کـه  حالی در ،هستند نزدیک به لبه سلول کاربران از برخی ،آن در در حالتیکه

دهـی هسـتند و   تحت سـرویس  پایه ایستگاه به نزدیک کاربران دیگري خیلی
 دو حالت کهزمانی .قرار دارندانه سلول می در کاربران همه آن در که حالت دوم،

در حـال   پایـه  ایسـتگاه  اگـر  اول، مـورد  در، فاصله یکسانی دارا باشند متوسط
 بـه  نسبت همسایه، کاربران از ایستگاه پایه فاصله شود، دهی خاموشسرویس

 دلیـل  بـه  شـود و این اثبات مـی  بزرگتر است دوم بسیار مورد در مشابه سناریو
 از دیگـر  محـدودیت  .باشـد مـی  هزینه پر سلول بسیار مرکز به آن ها نزدیکی

اسـت کـه نیـز     6تلفات مسیر دقیق هايمدل وجود فاصله، بر مبتنی هايروش
 باشد.امکان پذیر نمی

است بـر   ممکن که سوئیچینگ هنگام عملی سازيپیاده هايجنبه ]16[ مرجع
 پینـگ  اثـر  و شدن فعال زمان مانند بگذارد،اثر  سیستم پایداري و QoS روي

 .گیردمی نظر در را پونگ
-ایستگاه آن طریق از باشد کهاستفاده از تکنیک سل زومینگ می ]17[ کار در

 وضـعیت  یـا  و شبکه مطابق با شرایط سلول خود را اندازه توانند می هاي پایه

 کـاهش  حالیکـه  در ها،ترافیکی بین سلول بار تعادل ترافیک جهت رسیدن به
 ها تـا سلول حتی است تنظیم کنند. ممکن همراه دارد، انرژي را هم به مصرف

 انـرژي بـه حالـت    مصـرف  کاهش آنجایی به سمت داخل زوم شوند که براي
 به سمت خارج توانندمی همسایه هايسلول کهاست  حالی دراین  خواب روند،

 کنند. دهیرا سرویس مشترك کاربران صورتهشوند و ب زوم

 بندي مسألهمدل سیستم و فرمول -2

 مدل سیستم -2-1
 6ل مرکزي احاطه شده به وسـیله  شبکه سلولی با یک سلودر این طرح 

شود در هر سلول آنتن فرض میدر نظر گرفته شده است.  در اطراف آنسلول 
ز نحـوه  نمـایی ا  1 شـکل  .درجه بکار گرفته شـده اسـت   120بندي  با سکتور

ر مرکز هـر سـلول قـرا   هاي پایه در ایستگاه دهد.چیدمان سلولی را نمایش می
 مرکزي پردازش واحد به باال سرعت با رابط فیبر طریق از آنها همهاند و گرفته

را ترافیـک   اطالعـات  همچنـین  و کاربر  تبادل لینک اجازه متصل هستند که
  و  Nonدر هر زمان به وسـیله   هاي پایه فعال و خاموشدهد. تعداد ایستگاهمی

Noff  شود.ه ترتیت مشخص میب 

 
 

 شبکه طرح از اينمونه) : 1شکل (

 مدل انتشار: -2-1-1
در نظر و محوشدگی چند مسیري  7سایه در مدل کانال اثرات افت مسیر،

صورت زیر هب d(m)در فاصله  L(dB)گرفته شده است. کل تلفات انتشار 
 شود:بیان می

)1(    𝐿(𝑑𝐵) = 𝐿0 + 10𝛽𝛽𝑙𝑜𝑔10𝑑 + 𝑋𝑑𝐵 
ضریب افت مسیر است.  𝛽𝛽و  d=1mافت مسیر در   31.5dB L0=که در آن 

X dB  تلفات بر اثر سایه است که یک متغیر نرمال تصادفی با میانگین صفر
 dB  2و واریانس

Xσ باشدمی. 

 مدل مصرف توان ایستگاه پایه: -2-1-2
 باشد.متشکل از بخش پویا و بخش ثابت میتوان مصرفی از یک ایستگاه پایه 

)2(    𝑃𝑃𝑇 = 𝑃𝑃𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 + 𝑃𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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 فرمول بندي مسأله -2-2
 اند.معرفی شده 1 هاي مسأله در جدولمتغیر

 متغیرهاي مسأله) :  1جدول (
B هاي پایهگاهتعداد ایست 
U تعداد کاربران 
NC ها در هر ایستگاه پایهتعداد زیرکانال 
q(u) نرخ داده درخواستی از هر کاربر 

r(b,u,n
c
) 

 uبه کاربر  bاز ایستگاه پایه  ncنرخ بدست آمده هنگامی که کانال 
 اختصاص داده شده

NC
E(b) هاي خالی اندازه گیري شده از هر ایستگاه پایهتعداد زیرکانال 

NC
O(b) هاي اشغال شده از هر کاربر در ایستگاه پایه مربوطهتعداد زیرکانال 

γ(b,u,n
c
 uبه کاربر  bاز ایستگاه پایه   ncهزینه توان بر حسب اختصاص کانال  (

ξ هزینه توان ثابت بر حسب یک ایستگاه پایه روشن 
 

   :صورت زیر باید حل شودهسازي ب بهینه مسأله به طور معادل،
min PT = 

)3(    𝑚𝑖𝑛��� � 𝛾(𝑏,𝑢,𝑛𝑐) 𝛼(𝑏,𝑢,𝑛𝑐)

𝑁𝐶

𝑛𝑐=1

𝑈

𝑢=1

𝑩

𝑏=1

+ 𝜉 �𝜌(𝑏)

𝐵

𝑏=1

� 

 تحت شرایط،

    �𝛼(𝑏,𝑢,𝑛𝑐)  ≤ 1 ,    𝑏 = 1, … ,𝐵     𝑢 = 1, … ,𝑈 
𝑈

𝑢=1

 

 

)4(    �𝛼(𝑏,𝑢) = 1 ,          𝑢 = 1, … ,𝑈
𝐵

𝑏=1

 

 

 � � 𝛼(𝑏,𝑢,𝑛𝑐) 𝑟(𝑏,𝑢,𝑛𝑐)

𝑁𝐶

𝑛𝑐=1

≥ 𝑞(𝑢),    𝑢 = 1, … ,𝑈
𝐵

𝑏=1

 

 بـاینري  گیريمتغیرهاي تصمیم وتوان مصرفی کل شبکه است  PTکه در آن 
  معرفی شده در باال عبارتند از:

 

)5(    𝛼(𝑏,𝑢,𝑛𝑐) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1,       𝑏 از ایستگاه پایه 𝑛𝑐 اگر کانال 

به کاربر 𝑢 اختصاص داده شده باشد 
 

در غیر این صورت                          ,0

 

دهـی بـه   بـراي سـرویس   b از ایستگاه پایه nc کانال که آیا دهدکه نشان می
 یافته یا نه،  اختصاص  uکاربر

)6(    𝛼(𝑏,𝑢) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1,    𝑖𝑓 � 𝛼(𝑏,𝑢,𝑛𝑐) > 0
𝑁𝐶

𝑛𝑐=1

در غیر این صورت               ,0

 

 
 

 است، و u دهی به کاربرتحت سرویس  b آیا ایستگاه پایه دهدکه نشان می

)7(    𝜌𝑏 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1,        𝑖𝑓�𝛼(𝑏,𝑢) > 0
𝑈

𝑢=1

در غیر این صورت               ,0
   

دهی به برخی از سرویسفعال و در حال  ایستگاه پایه دهدکه نشان می
 .کنددهی نمیو به هیچ کاربري سرویس غیر فعال کاربران است یا

 الگوریتم پیشنهادي -3
)، نیـاز بـه پیـدا    3له شماره (دبراي حل مسأله بهینه سازي غیر خطی معا

-الگوریتم از بسیاري باشد.اه حل بهینه سازي ریاضی مطلوب میکردن یک ر
 ،Geneticهـاي  ازطبیعـت از جملـه، الگـوریتم    گرفته الهام سازي بهینه هاي

PSO ،ABC ،ACO، HS، GEM ــود و ــره وجـ ــن]23-18[ دارد غیـ  .ایـ
 و اسـت  شده استفاده مهندسی سازي بهینه مسائل از بسیاري براي هاالگوریتم

حال، اغلب  این با .هستند ثرخاصی از مسائل مؤ انواع حل در که اندثابت کرده
 در کننده دارنـد و یـک تغییـر    کنترل تعیین پارامترهايها نیاز به این الگوریتم

 دهـد. در واقـع تنظـیم   تغییـر مـی   الگـوریتم را  اثربخشی الگوریتم پارامترهاي
 منجـر  یـا  دهدمی افزایش را محاسبات یا الگوریتم خاص پارامترهاي نامناسب

 شود.محلی می بهینه حل راه به
بهینـه سـازي کارآمـد    یک روش  ]TLBO ]24ثابت شده است که الگوریتم 

 دیگر خالف باشد. بره سازي غیر خطی در مقیاس بزرگ میبراي مسائل بهین
پارامتري بـراي   هیچ به بدون نیاز TLBO سازي، الگوریتم بهینه هايتکنیک

 را باشد که بنـابراین آن اي سرعت همگرایی بسیار باالیی میتنظیم شدن، دار
 الهام TLBO الگوریتم .سازدمی برتر بسیار آن از هاي قبلالگوریتم به نسبت
 گـروه  یک عنوان به جمعیت .است یک کالس در یادگیري مکانیسم از گرفته

 شـده اسـت. دو   گرفتـه  نظـر  در یادگیرنـدگان  کالس یک یا و یادگیرندگان از
لفه براساس این دو مؤ .آموزان هستند دانش و معلم الگوریتم این بنیادي لفهمؤ

 معلـم   ،فاز معلمدر  شود.فاز معلم و دانش آموز تقسیم میو این الگوریتم به د
 واقع، شود، درخودش می دانش سطح تا آموزان دانش دانش سطح بهبود باعث

 بـه  خـوب  کیفیت معلم توسط یادگیرندگان سطح کیفیت دانش مرحله، این در
 معنـاي  بـه  دانـش آمـوز   فـاز  و گیـرد قـرار مـی   تاثیر تحت فرد بهترین عنوان

 .باشدمی دانش آموزان بین تعامل طریق از یادگیري
)، ما با اسـتفاده از  4) با شرایط داده شده در معادله (3براي حل معادله شماره (

 کنیم.صورت مراحل زیر عمل میهپیشنهادي بالگوریتم 
i=1 
واقع  : در حالت اولیه هر کاربر از ایستگاه پایه مربوط به سلولی که در آن1 گام

 باشد. است در حال گرفتن سرویس می
زه اندا OFDMهاي تگاه پایه از نظر تعداد زیرکانال: بار ترافیکی هر ایس2 گام

هاي مورد نیاز براساس ظرفیت هر زیرکانال و شود. تعداد زیر کانالگیري می
QoS .مورد نظر از هر کاربر از لحاظ بیت بر ثانیه بدست آمده است 

𝑃𝑃𝑇صرفی کل شبکه، : توان م3گام 
(𝑖)براي هر  ، متشکل از بخش ثابت و پویا

 شود. ایستگاه پایه محاسبه می
 شود  رافیکی براي خاموش شدن کاندید میپایه با کمترین بار ت : ایستگاه4گام 
هاي خالی از هر ایستگاه پایه جهت پذیرفتن : لیستی براساس زیرکانال5گام 

شود. این لیست براي پایه خاموش شده تهیه میکاربران مربوط به ایستگاه 
 شود.استفاده می TLBOایجاد جمعیت اولیه الگوریتم 

هاي خالی از بر اساس زیرکانال TLBO: جمعیت اولیه الگوریتم 6 گام
-اجرا می TLBOشود و الگوریتم ده ایجاد میهاي پایه فعال باقی مانایستگاه

 شود.
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تمام کاربران برآورده شود، توان مصرفی  QoS: تا زمانیکه که الزامات 7گام 
𝑃𝑃𝑇کل شبکه، 

(𝑖+1) با احتساب اینکه ایستگاه پایه کاندید شده خاموش شده ،
 شود.باشد، محاسبه می

هاي پایه فعال ختصاص دوباره کاربران به ایستگاهحل نهایی براي ا راه: 8 گام
 آید.بدست می TLBOباقی مانده بر اساس الگوریتم 

𝑃𝑃𝑇: اگر 9گام 
(𝑖+1) < 𝑃𝑃𝑇

(𝑖)   ،باشد𝑖 = 𝑖 +  2و الگوریتم به مرحله  1
 شود.گردد، در غیر این صورت الگوریتم متوقف میبرمی
 دهد.رت الگوریتم پیشنهادي را نشان میفلوچا 2 شکل

 
 رت الگوریتمفلوچا) : 2شکل (

 نتایج شبیه سازي: -4
ایسـتگاه   7براي بررسی عملکرد طرح پیشنهادي یک شبکه بـر حسـب   

توضیح داده شد در نظر گرفته شده اسـت.   2 پایه ماکرو همانطور که در بخش
 اند.مشخص شده 2پارامترهاي سیستمی در جدول 

 

 پارامترهاي شبیه سازي) : 2جدول (
 

Value Symbol Parameter 
40 W 𝑃𝑃TX,max BS Maximal TX Power  

20MHz WS System Bandwidth 
122, 256, 512 Kbps RUE UE Required Data Rate 

1Km rcell Cell Radius 
7 Ncell Number of Cell-sites 

2.5 𝛽𝛽 Path loss Exponent 
8dB 𝜎𝜎shadow Shadowing Standard 

Deviation 
600 W Pconst Constant Power of BS 

Uniform - User Distribution 
200 kHz WC Subcarrier Spacing 

 
 بار اجرا)  1000ها (مقایسه الگوریتم) : 3شکل (

هـاي  هر مرحله از خاموش کردن ایستگاه توان مصرفی کل شبکه در 3 شکل
نتـایج   دهـد. پس از یکدیگر را نشان میصورت ترتیبی و پشت سر هم پایه به

با ر اجرا در  1000بر روي  ،PT، متوسط توان مصرفی شبکهبدست آمده براي 
وسـیله  در شکل هـم نشـان داده شـده اسـت بـه      همانطور که باشد.می شبکه

خاموش کردن هر ایستگاه پایه، کل توان مصرفی شبکه کاهش یافتـه اسـت.    
علیـرغم اینکـه تـوان شـبکه      ،در الگوریتم پیشنهادي ششم ایستگاه پایه براي

هاي پایه نسبت به مراحـل  اموش شدن و حذف توان ثابت ایستگاهباتوجه به خ
قبل سیر نزولی را طی کرده است و کاهش یافته است ولی نسبت بـه مرحلـه   

، به این معنی است که نیاز به افزایش توان پویا پنجم توان افزایش یافته است
گـوریتم  به منظور مقایسه، یک التلفات مسیر در کانال وجود دارد.  براي جبران

و الگـوریتم   ]26[ 8انهحریصـ و الگـوریتم   ]25[ه لمبتنی بـر فاصـ  حالت خواب 
انـد.  بـا طـرح پیشـنهادي مقایسـه شـده     خاموش کردن تصادفی ایستگاه پایه 

گـوریتم قـوي بـراي    الگوریتم پیشنهادي یـک ال شود همانطور که مشاهده می
 باشد.شبکه میربران و کاهش توان مصرفی هاي بهتر به کااختصاص زیرکانال

اجـراي   بر اساس کل توان مصرفی از شـبکه در مرحلـه سـوم    3 نتایج جدول
جسـتجو  انـد و  که دو ایستگاه پایه خـاموش شـده  زمانییعنی . باشندمی برنامه

هاي پایه فعال باقی مانده، براي خاموش شدن سـومین ایسـتگاه   میان ایستگاه
سه مورد شبکه (از نظر  و بر روي بار اجرا 50شود. این کار براي پایه انجام می

میـانگین، مـاکزیمم، مینـیمم و انحـراف از     کانال و کاربران) انجام شده است. 
,PT(E{PT[i]}صـورت  همعیار ب max(PT[i]) , min(PT[i]) andσPT)  

 دهند. بـا ایـن حـال   رت الگوریتم پیشنهادي را نشان میاند که قدبدست آمده
، به وضوح هاي دیگرا روشبدست آمده از الگوریتم پیشنهادي ب مقادیرمقایسه 

 .نمایدبررسی شده، بیان می در سه حالت مختلفروش پیشنهادي را  برتري
 

 اجرا) 50( 3مرحله  يسه حالت متفاوت برا یجنتا) : 3جدول (
                   Method 
 

   Max 
Cost ($) 

  Min 
 Cost ($) 

 Average 
 Cost ($) 

Standard 
deviation 

          Proposed Algorithm 
Case ۱         Distance 
                    Greedy 
                   Random 

۲۵۲۳ 
۳۳۱۵/۵ 
۳۳۶۵/۵ 
۵۴۵۷/۸ 

۲۴۹۳/۲ 
۳۳۱۵/۵ 
۳۳۶۵/۵ 
۲۶۳۴/۴ 

۲۵۰۶/۵ 
۳۳۱۵/۵ 
۳۳۶۵/۵ 
۳۴۷۴/۶ 

۵/۸۹ 
۰ 
۰ 

۷۶۲/۲۱ 
          Proposed Algorithm 
Case ۲         Distance 
                    Greedy 
                   Random 

۲۵۷۸/۴ 
۲۸۱۳/۵ 
۲۷۲۴/۳ 
۵۴۱۸/۷ 

۲۵۷۱/۶ 
۲۸۱۳/۵ 
۲۷۲۴/۳ 
۲۶۷۱/۶ 

۲۵۷۴/۶ 
۲۸۱۳/۵ 
۲۷۲۴/۳ 
۳۳۵۳/۱ 

۱/۶۷ 
۰ 
۰ 

۸۱۷/۱۰ 
          Proposed Algorithm 
Case ۳         Distance 
                    Greedy 
                   Random 

۲۵۱۹/۶ 
۲۸۸۹/۱ 
۲۹۱۶/۸ 
۵۱۳۲/۲ 

۲۴۸۲/۴ 
۲۸۸۹/۱ 
۲۹۱۶/۸ 
۲۵۳۲/۴ 

۲۴۹۷ 
۲۸۸۹/۱ 
۲۹۱۶/۸ 
۳۲۰۲/۴ 

۷/۵۷ 
۰ 
۰ 

۶۶۴/۳۱ 
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 گیرينتیجه -5
در این مقاله ما یک راه حل کارآمـد بـراي مسـأله پیچیـده و غیرخطـی      

ارسـال   در بـه کـاربران   هـا ایستگاه پایه و اختصاص زیرحامـل خاموش کردن 
 TLBO. نمـودیم ارائـه   OFDM مخابرات سلولی با مدوالسـیون   فروسوي

الگوریتم پبشنهاد  ،یک روش بهینه سازي کارآمد هست که ما با استفاده از آن
دهنـد کـه طـرح    معرفی کردیم. نتایج به وضوح نشان میشده در این مقاله را 

شبکه در مقایسـه  توان مصرفی  قادر به کاهش قابل توجهی طوري بهپیشنهاد
صـورت عـددي نشـان    ي مبتنی بر حالت خواب است. ما بههابا دیگر الگوریتم

دادیم که الگوریتم پیشنهاد شده در پیدا کردن جـواب بهینـه بسـیار قدرتمنـد     
 است.
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 ها نویس زیر
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3 Information and Communication Technology 
4 Quality of Service   
5 Teaching–Learning-Based Optimization 
6 Path loss 
7 Shadowing 
8  Greedy 
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