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 خالصه

 دنیا ی همه در سیم بی های شبکه شدن فراگیر باعث سیم بی های سیستم رشد و پیشرفت سرعت

 کارساز کنونی رادیویی طیف تخصیص های  روش سیم، بی های شبکه شدن فراگیر با. است شده

 تداخل ایجاد سبب باال تراکم زیرا نمود استفاد موثر بطور گذاری اشتراک های روش از باید و نیستند

 به مقاله این در. شود می طیف گذاری اکاشتر در محدودیت و کننده همزیست های سیستم در

 بدین. هستیم رادیوشناختی های شبکه در طیف گذاری اشتراک های سیستم کارآیی بهبود دنبال

 مدل در. شود می گرفته نظر در را رادیوشناختی طیف گذاری اشتراک سیستم مدل یک ابتدا منظور

 سیستم کارآیی کاهش باعث دیگر کننده همزیست های سیستم از حاصل تداخل شده، ارائه

 کاهش روش طیف، گذاری اشتراک سیستم کارآیی بهبود برای. شود می طیف گذاری اشتراک

 های سیستم از یک هر روش این در که گیرد می قرار بررسی و مطالعه مورد تداخلی

 .کنند حذف را دیگر کننده همزیست های سیستم از حاصل تداخل توانند می طیف گذارنده اشتراک

 قرار بررسی مورد ها کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب معیار با را تداخل کاهش روش کارآیی

 کارآیی  توان می خطی تداخل کاهش روش استفاده با که شود می داده نشان نهایت در. گیرد می

 . داد بهبود را رادیوشناختی کننده همزیست های سیستم

 ادیو شناختی، کاهش تداخل، تداخل تجمعی کننده، ر های همزیست سیستم:کلماتکلیدی
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 مقدمه

 با گسترش این. است شده دنیا ی همه در سیم بی های شبکه شدن فراگیر باعث سیم بی های سیستم رشد و پیشرفت سرعت     

 شده سیم بی های هشبک طراحی در  فضایی مجدد استفاده و طیف تداخل مدیریت های جنبه دادن قرار مدنظر سبب باال تراکم

 که است حالی در این باشد می تئوری های کوشش در مهم مسائل از یکی هایی شبکه چنین رفتار و دعملکر کاربردی فهم. است

 مرجع در شبکه کارآیی بررسی برای تئوری های روش. باشد می اندک بسیار شده اشاره های شبکه بررسی برای معتبر اطالعات

 به هایی فرض گرفتن نظر در با که هستند آمیز موفقیت صورتی در ها روش این. اند شده واقع ررسیب مورد خالصه بطور [1]

 فضایی توزیع مدل ، انتشار مدل نظیر مختلف های مولفه از ترکیبی با توان می را تداخل مدل. شوند اعمال کوچک های شبکه

  قطعی بصورت توان می را شده اشاره موارد از یک هر. گرفت نظر در شبکه ترافیکی مدل و شبکه عملکرد مدل ها، کننده تداخل

 وابسته ها گره قرارگیری مکان به ها، گره همزمان انتقال در شده ایجاد  تجمعی تداخل. داد قرار ارزیابی مورد  تصادفی فرآیند و

 از امروزه های شبکه بیشتر رد. کند می ایفا تداخل کردن مدل فرآیند در مهمی نقش جغرافیایی اطالعات دلیل همین به است

 مدل برای شده پذیرفته مدل پواسن فرآیند. کنند می پیروی پواسن فرآیند از شبکه در ها گره مکان توزیع Ad hoc جمله

 انواع با تصادفی فرآیند صورت به توان می را کننده تداخل و مطلوب های کانال شرایط. است بزرگ ابعاد های شبکه کردن

 نتایج و معیارها در مختلف تاثیرات شرایط این از یک هر که گرفت نظر در  ناکاگامی و  رایسین ، رایلی جمله از فیدینگ

 .داشت خواهند

 

کارهایمرتبطبامقاله

 در بدون [2] مرجع در کند می معلوم را شبکه برای ارسال عدم احتمال قید تحت طیف کارآیی میزان که انتقال ظرفیت     

 تعداد بصورت که انتقال ظرفیت. است شده معرفی کننده همزیست سیستم چندین بین طیف گذاری کاشترا گرفتن نظر

 تداخل به سیگنال نسبت آستانه به شود می تعریف ارسال عدم احتمال قید به توجه با سطح واحد در آمیز موفقیت انتقاالت

. کنند تجاوز دیگر های سیستم کارآیی به نباید ندهگذار اشتراک های سیستم طیف، گذاری اشتراک در همچنین. شود می مربوط

 حذف تاثیر. شود گرفته نظر در باید طیف گذارنده اشتراک های سیستم برای ارسال عدم احتمال قید چندین منظور بدین

 ودبهب. [7]-[3]است گرفته قرار بررسی مورد مقاله چندین در   تصادفی هندسه براساس انتقال ظرفیت شاخص روی بر تداخل

 در انتقال ظرفیت پایین کران مرجع این در همچنین. است شده ارائه [4] در تداخل کاهش روش از استفاده با انتقال ظرفیت

 روش بودن آل ایده فرض با ارسال عدم احتمال های کران [3] در. است آمده بدست بسته فرم بصورت Ad-hoc های شبکه

 داده نشان مرجع این در همچنین. است گرفته قرار تحقیق مورد طیف اریگذ اشتراک های محیط در   متوالی تداخل کاهش

 در. شود می خطی فاکتور با کننده همزیست سیستم دو هر انتقال های ظرفیت افزایش باعث متوالی تداخل کاهش که است شده

 قرار مقایسه مورد هم با تداخل به سیگنال نسبت گرفتن نظر در با انتقال ظرفیت چارچوب براساس تداخل حذف روش دو [6]

 کاهش روش و چندگانه های آنتن به مجهز ثانویه های سیستم انتقال ظرفیت مجموع کردن ماکزیمم از [7] در. اند گرفته

 . است آمده بدست ها گیرنده و ها فرستنده بهینه فضایی چگالی تداخل،
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شبکه در گذردهی اشتراکآنالیز غیرمتمرکز طیفهای گذاری  های اشتراک ا در نظر گرفتن روشب [3]در :گذاری

با  [8]در مرجع . انجام شده است Ad-hocظرفیت انتقال در بین دو شبکه سلولی و   منحصرانه و مشترکانه طیف، مصالحه

گذاری طیف تحت قید حفاظت از کاربران  های منحصرانه و مشترکانه اشتراک استفاده از مدل چگالی فضایی تصادفی، روش

تاثیر افزایش قید احتمال عدم ارسال سیستم اصلی روی  [9]در . اند ندهای مجوزدار با هم مورد مقایسه قرار گرفتهاصلی در با

با مدوالسیون  [10]همچنین این کار در . مجموع ظرفیت انتقال سیستم اصلی و سیستم ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است

با در نظر گرفتن قید    ظرفیت انتقال و ظرفیت ارسال و دریافت [11]در  .طیف گسترده و کنترل توان نیز گسترش یافته است

کران احتمال عدم ارسال در حالتی که کاربر  [12]در . های ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است احتمال عدم ارسال در شبکه

با توجه به محیط  [15]در . تپردازد، بدست آمده اس ثانویه در بیرون از ناحیه انحصاری کاربر اصلی به انتقاالت می

همچنین در . گذاری طیف بدست آمده است گذری طیف چندین سیستم، چگالی فضایی بهینه و بهترین روش اشتراک اشتراک

 .این مرجع نشان داده شده است که روش منحصرانه از روش مشترکانه کارآیی بهتری دارد

 

:گذاریطیفمدلسیستماشتراک

های استفاده  پارامترهای سیستم و عالمت. گیرد گذاری طیف را  مورد توصیف قرار می ل سیستم اشتراکدر این قسمت مد     

 .کنیم شده را بطور خالصه معرفی می

دهد که از طیف یکسان در منطقه یکسان با  های چندگانه این اجازه را می گذاری طیف به سیستم های اشتراک روش     

k کننده گذاری طیف بین دو سیستم همزیست  سیستم اشتراک 1شکل . نمایندهمزیستی در کنار هم استفاده  j و  را نشان  

|ها را با  و تعداد اعضای مجموعه ها را با  مجموعه سیستم. دهد می |N   شود که  همچنین فرض میدهیم  نمایش می

  ها کامالً تصادفی بوده و از مدل فرآیند ایستان پواسن های فرستنده هر یک از سیستم مکان گره
)با چگالی   )j j    در

 .[16]کند پیروی میدو بعد 

 Ad-hoc  های شبکه جمله از بزرگ های شبکه در ها گره مکان تصادفی سازی شبیه برای شده پذیرفته مدل یک پواسن، مدل

 طرف از و است شده ایجاد های تداخل با های شبکه بررسی برای حالت ترین پیچیده پواسن مدل همچنین. [17]-[18]باشد می

 سیستم از مطلوب گیرنده که کنیم می فرض ارسال عدم احتمال ارزیابی برای. [19]است محاسبه قابل ریاضیات دارای دیگر

k دلیل به همچنین. [20]است قبولی قابل فرض پواسن، فرآیند از   پالم احتمال طبق که است گرفته قرار مختصات مبدا در 

 .دارند سیگنال دریافت برای یکسانی آماری اطالعات سیستم، هر در ها گیرنده تمامی پواسن فرآیند فضایی بودن ایستان

 یک های فرستنده از انتقالی توان همچنین. کنیم می فرض رایلی فیدینگ و   مسیر افت با کانالی گیرنده، و فرستنده بین کانال

 بصورت j سیستم i فرستنده از ،k سیستم مطلوب گیرنده در دریافتی توان. گیریم می نظر در یکسان را سیستم
( )| |i i

j j jp X   آن در که شود، می تعریف 
jp سیستم از انتقالی توان j، i

j فرستنده از فیدینگ ضریب i سیستم در 

j،  ) و مسیر افت توان  )| |i

jX  همچنین باشد می مسیر افت ( )| |i

jXفرستنده فاصله i سیستم در j مبدا از 

 بصورت( PPP) پواسن فرآیند با توان می را کنند می ایجاد تداخل مطلوب گیرنده به که هایی فرستنده. باشد می مختصات

   ( ) (i),i

j j jx j    نمود مدل. 
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jو kکننده همزیست سیستم دو بین طیف گذاری اشتراک سیستم مدل   شکل  در مطلوب گیرنده همگن، پواسن فرآیند مدل توزیع با 

 .است گرفته قرار مختصات مبدا از kR فاصله در مطلوب فرستنده و مختصات مبدا

 

 آمیزالارسالدادهبصورتموفقیتاحتم

دیگر های خود سیستم و  ، حاصل از فرستندهkتداخل ایجاد شده به گیرنده مطلوب در مبدا مختصات از سیستم      

 :به صورت زیر قابل بیان است kبنابراین نسبت سیگنال به نویز بعالوه تداخل در گیرنده مطلوب سیستم. باشد ها می سیستم

( ) 
( ) 0

( ) -

( ) ( ) -

0| |
i

jj

D

k k k
k i i

j j j

j x

p R
SINR

p X









 
 


 

 

(D) عبارت(  ) رابطه در

k 0 ،  فیدینگ ضریب ،  حرارتی نویز توان 
kR  در مطلوب گیرنده از مطلوب فرستنده فاصله 

 حرارتی نویز از توان می است محدود صورت به تداخل طیف، گذاری اشتراک سیستم در اینکه دلیل به. باشد می kسیستم

 برای خلیتدا توان کردن نرمالیزه با و کرد نظر صرف
kjI داریم: 

( ) 
(i) 0

(i) (i)| X |

jj

j

kj j j

xk

p
I

p

 



  

( ) 
(D)

SIR    k k
k

kj

j

R

I
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 را خود گیرنده در تداخل به سیگنال مقدار کمترین ها سیستم از هریک باید آمده، وجود به تداخل رساندن حداقل به برای

SIRk دیگر عبارت به یا. ودش تضمین ها سرویس کیفیت تا کنند برآورده k ارسال احتمال صورت این در. باشد 

SIR) یعنی آمیز موفقیت )k k نوشت زیر بصورت توان می را: 

( )    ( ) ( )

0

( ) ( ) ( )
x k k

D D

k k k k k k k k k I I kP SIR P R I P R I f I dI R       


       

) آن، در که )
k kI kR احتمال چگالی تابع الپالس تبدیل 

kI که داد نشان توان می [15] مرجع از استفاده با .[16]است 

 :است زیر بصورت احتمال چگالی الپالس تبدیل

( )  2/

1( ) exp ( )
k kI k k k kj jR C R         

آن، در که
2/

j

kj

k

p

p




 

  
 

 و    1

2
( ) 2 / 1 2 /C


  


    1 همچنین. باشد می

0
( ) x tx t e dt


    تابع 

 :[15]داریم (5) رابطه گرفتن نظر در با بنابراین .است گاما

( ) ( ) expk k k kj j

j

P SIR


   


 
   

 
 

 فضایی چگالی مجموعه با ارسال عدم احتمال توان می ،( ) معادله صورت به   آمیز موفقیت ارسال احتمال تعریف با

 1 2 ... N    کرد بیان قابل زیر معادله صورت به: 

( ) P ( ) 1 expout

j k kj j

j 

  


 
    

 
 

 

 

 ضرایبحاصلازحذفتداخل

ها  های اساسی از جمله رزولوشن محدود مبدل آنالوگ به دیجیتال ،عدم تخمین دقیق کانال و بیت به دلیل محدودیت     

باید مدنظر قرار   بنابراین، باقیمانده تداخل حاصل از حذف تداخل بصورت ناقص . پذیر نیست حذف کامل تداخل امکان

1شود که حذف کننده تداخل، توان تداخلی را با فاکتور  بدین منظور فرض می. [21]-[22]گیرد z دهد که  کاهش می

0 1z  بکار بردن روش بنابراین تداخل نرمالیزه شده با . ، پارامتری است که بیانگر قسمتی از توان سیگنال تداخل است 

 .شود حذف تداخل بصورت زیر تعریف می

( ) 
( )

( ) ( ) ( ) ( )| | ( , )
i

jj

j i i i i

kj j j j j

Xk

p
I X g X

p
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) تداخل که وقتی )i

jX ) عبارت باشد شده حذف  ) ( )( , )i i

j jg X z   ضرایب تاثیر .است   برابر اینصورت غیر در و است 

IC با که طیف گذاری اشتراک مسیست انتقال ظرفیت روی بر تداخل حذف از حاصل

kj زیر صورت به شود، می داده نشان 

 :[23]شوند می تعریف

( ) 
 
 

( )
     ;   0  1 

( )

kj

kj

IC

I k kIC IC

kj kj

I k k

Ln R

Ln R





 
 

 
   

 با بنابراین. [4]است قوی ی کننده تداخل چندین یا یک تداخل نتیجه شده گرفته نظر در مدل در انتقاالت قطعی بیشتر     

 این در. بخشید بهبود ای مالحظه قابل بطور را آمیز موفقیت ارسال احتمال توان می ابتدا در قوی های نندهک تداخل حذف

 ایجاد قوی های کننده تداخل از که تداخلی که شود می انجام فرض این با (  S-IC) قوی های کننده تداخل حذف روش گزارش،

 از یکی (  C-IC) نزدیک های کننده تداخل حذف .شوند می حذف باشد،0آستانه حد از بیشتر آنها دریافتی توان و شود می

 های کننده تداخل کانال اطالعات فقط نزدیک های کننده تداخل حذف روش در باشد می تداخل حذف های روش ترین ساده

 دسترس در کننده تداخل های کانال امیتم اطالعات باید قوی های کننده تداخل حذف در ولی باشد دسترس در باید نزدیک

 شوند می حذف گیرنده، از 0rشعاع در واقع های های کننده تداخل نزدیک، های کننده تداخل حذف در. باشد

 زیر ورتبص طیف گذاری اشتراک سیستم ارسال عدم احتمال و آمیز موفقیت ارسال احتمال باال روابط از استفاده با نتیجه در

 :آید   می بدست

(  ) ( ) exp  IC IC

k k k kj j kj

j

P SIR


    


 
   

 
 

(  ) ( ) 1 exp  out IC

j k kj j kj

j

P


   


 
    

 
 

 

 نتایجوشبیهسازی

سازی برای دو سیستم  پارامترهای شبیه.پردازیم  ها و نتایج عددی انجام شده می سازی در این قسمت به توصیف شبیه     

1: عبارتند از 2 1 2 20.05, 0.1, 3, 10R        هستند. 

 شکل این در. دهد می نشان را نرمالیزه حذف آستانه حسب بر قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل     

 شده لیزهنرما تداخل حذف آستانه همچنین. است کننده تداخل سیستم بعنوان j سیستم و اصلی سیستم بعنوان k سیستم

1صورت به

0 k kp R    شرایط گرفتن نظر در با   شکل در شده ارائه عددی نتایج. باشد می 

0, 1, 5, 4, 1k j k kz p p R        حذف آستانه افزایش با که شود می مالحظه   شکل در. است آمده بدست 

0 باال تداخلی توان دارای که هایی سیگنال حالت این در زیرا یابند می افزایش یقو های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب 

 های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب افزایش باعث این و شود می بیشتر تداخلی توان نتیجه در شوند نمی حذف باشند، می

                                                           
21

 Coefficient of Strong Interference Cancellation 
22

 Coefficient of Close Interference Cancellation 
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 حاصل ضرایب کاهش باعث امر این و شوند می حذف دریافتی تداخلی های توان حذف، آستانه کاهش با همچنین. شود می قوی

 z افزایش با شکل این در. یافت خواهد افزایش سیستم کارآیی ضرایب این کاهش با. شود می قوی های کننده تداخل حذف از

 سیستم کارآیی ضرایب این افزایش با یابد می افزایش قوی های کننده تداخل  حذف از حاصل ضرایب ،(باقیمانده های تداخل)

 ی دهنده نشان این و یابد می کاهش قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب ،z کاهش با عکس بر و شود می کمتر

1z در باال کران. است سیستم کارآیی افزایش  وجود باقیمانده تداخل روی حذفی هیچ دیگر عبارت به یا افتد می اتفاق 

0z در پایین کران و. ندارد  است شده حذف باقیمانده تداخل تمام یعنی افتد می اتفاق . 

 

 
 kو  zهای قوی بر حسب آستانه حذف تداخل نرمالیزه شده به ازای مقادیر مختلف  کننده ضرایب حاصل از حذف تداخل  شکل 

 

 موثر بصورت طیف گذاری اشتراک سیستم عملکرد یابد کاهش k پارامتر اگر که باشد می k شکل این در دیگر ی نکته

 حذف از حاصل ضرایب نتیجه در. یابد می کاهش طیف گذاری راکاشت های سیستم کارآیی یابد افزایش اگر و یابد می بهبود

 حذف از حاصل ضرایب صورت این در باشیم باال سرویس کیفیت نیازمند اگر دارند مستقیم رابطه کیفیت آستانه با تداخل

 .نیست موثر خیلی نزدیک های کننده تداخل حذف باال های  آستانه در یعنی دارند بیشتری مقدار قوی های کننده تداخل
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 های قوی بر حسب آستانه حذف به ازای مقادیر مختلف کننده ضرایب حاصل از حذف تداخل  شکل 

 

 نشان را z باقیمانده های تداخل با حذف آستانه حسب بر قوی های تداخل حذف از حاصل ضرایب سازی شبیه   شکل

 قوی های کننده  تداخل حذف از حاصل ضرایب حذف آستانه افزایش با شود می مالحظه که همانطوری شکل نای در. دهد می

 نیز آن علت که یابد می کاهش قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب حذف آستانه کاهش با عکس بر و یابد می افزایش

 شود می بیشتر نیز قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب باقیمانده های تداخل افزایش با شکل این در. شد بیان قبل در

 تایید را قوی های تداخل حذف از حاصل ضرایب رفتار صحت نیز شده انجام های سازی شبیه. کند می پیدا افزایش تداخل زیرا

410 برابر  حذف آستانه در   شکل در مثال بعنوان. کند می  حالت در قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب 

0.5z  0.85مقدار   مطلوب گیرنده حالت این در زیر یابد می افزایش نیز تداخل حذف آستانه افزایش با. باشد می دارا را 

 با. شد خواهد قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب افزایش اعثب این و کند می تجربه را بیشتری تجمعی های تداخل

 .است نگرفته صورت تداخلی حذف هیچ حالت این در زیرا کند می میل یک مقدار به ضرایب حذف آستانه شدن بیشتر
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 مختلف هایz ازای به و 0rشعاع برحسب نزدیک های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل

 

 که همانطوری. دهد می نشان را مختلف هایz ازای به ،0r شعاع به نزدیک های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل

 نزدیک های کننده تداخل بیشتری تعداد حالت این در زیرا یابد می بهبود ستمسی عملکرد حذف شعاع افزایش با شود می مالحظه

 های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب های منحنی شکل این در. یابد می افزایش سیستم کارآیی نتیجه در و شوند می حذف

 صورت نزدیک فرستنده چندین از غالبا شده ایجاد اصلی تداخل زیرا دارند آرام بسیار شیب سپس و تند شیب ابتدا نزدیک

 حذف از حاصل ضرایب شعاع، حد بیش افزایش با.  شود می کاسته آن از سپس و دارد تند شیب ابتدا منحنی همین به گیرد می

 حذف کردند می محدود را سیستم عملکرد که اصلی تداخل زیرا کنند می پیدا را یکنواخت مقدار نزدیک های کننده تداخل

 ضرایب صورت این در باشد داشته کمتری مقدار z اگر. است شده آورده مختلف باقیمانده های تداخل برای   شکل. اند شده

. دارد بهتری عملکرد طیف گذاری اشتراک سیستم نتیجه در دارند کمتری مقدار نزدیک، های کننده تداخل حذف از حاصل

1zرد ترتیب به پایین و باال های کران  0 وz   عملکرد بر حذف شعاع افزایش یا کاهش باال کران در. افتد می اتفاق 

 کاهش را حاصل تداخل توان می شعاع افزایش با پایین کران در. گیرد نمی صورت تداخلی حذف هیچ زیرا ندارد تاثیری سیستم

. هستیم محدودیت دارای تداخل حذف در شده ذکر مسائل به توجه با البته. بخشید بهبود سیستم عملکرد نتیجه در داد،

 .کرد حذف توان نمی را تداخل کل ولی داد افزایش چشمگیر بصورت را سیستم عملکرد توان می شعاع افزایش با بنابراین

 .کند می بیان را نتایج صحت نیز شده انجام کارلو مونت های سازی شبیه

 بین رابطه پواسن فرآیند مدل در. داد کاهش را کننده تداخل کاربر K از حاصل تداخلی توان بتوان باید عملی های مدل در

 :باشد می مستقیم رابطه کاربران توزیع چگالی و کاربران تعداد

(  ) 2  K d  

d آن، در که K و دایره شعاع   به کاربران تعداد میانگین باال رابطه در. است شده فرض شعاع در گرفته قرار کاربران میانگین 

 این در. است شده داده نشان   شکل در کاربران تعداد حسب بر تداخل حذف از حاصل ضرایب. کند می تغییر شعاعی صورت
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 سپس و شود می اندازگیری مطلوب گیرنده در یابد می افزایش شعاعی صورت به که کاربر، K زا حاصل تداخلی توان حالت

 :کند پیروی زیر رابطه از تداخل حدف شعاع که شود می فرض همچنین. کند می حذف را آنها گیرنده

(  ) 
cancellationR min ,( )K

R


 

 توزیع چگالی طبق شعاع این. کند می تداخل حذف به شروع گیرنده که است شعاعی ینکمتر ی کننده بیان باال رابطه

 ها کانال و پواسون فرآیند صورت به ها فرستنده های مکان اگر. شود می انتخاب گیرنده و فرستنده جفت بین فاصله و ها فرستنده

 در همچنین. شوند می حذف هستند، قوی تداخلی نتوا دارای که کاربران صورت این در بگیریم، نظر در رایلی فیدینگ بصورت

 کاربران تعداد باشد بزرگ  اگر و است  از مستقل تداخل حذف شعاع صورت دراین باشد کوچک  مقدار اگر باال عبارت

 .باشد می  فضایی چگالی به وابسته

 
 ازای به.شوند می حذف که or شعاع به دایره در کاربران تعداد میانگین حسب بر نزدیک های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل

) k مختلف مقادیر
22

1 2 1

1

3, 4, 3, 0.1, 1 10
p

R R z
p

         .) 

 مختلف های آستانه برای نمودار. دهد می نشان را شده حذف کاربران تعداد با ها کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل

 حذف از حاصل ضرایب باال های سرویس کیفیت برای رود می انتظار که همانطوری. است آمده بدست k ها سرویس کیفیت

 ها کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب صورت این در شود حذف کاربران از زیاد تعداد اگر. دارند قرار باالتر سطح در تداخل

 حذف دارند، قرار نزدیک فواصل در که اصلی های تداخل بیشتر ، کاربران زیاد تعداد حذف با زیرا داشت خواهند ثابتی مقدار

 .یابد می بهبود موثر بطور مسیست کارآیی ها کننده تداخل این حذف با. شوند می
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های باقیمانده مختلف با حد آستانه  های قوی بر حسب افت مسیر به ازای تداخل کننده ضرایب حاصل از حذف تداخل  شکل 

 معین

 افت افزایش اب نظر مورد شکل در. دهد می نشان را مسیر افت حسب بر قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب   شکل

 کاهش بعلت نزولی روند در. دارند صعودی روند سپس و کاهشی روند ابتدا قوی های تداخل حذف از حاصل ضرایب مسیر،

 حد به دریافتی های توان رسیدن با سپس. یابد می کاهش نیز قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب تداخلی، های توان

 قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب افزایش باعث و شده زیاد آستانه حد زیر در لتداخ مجموع آن، از عبور و آستانه

 نشان را طیف گذاری اشتراک سیستم عملکرد بهبود قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب نزولی روند در. شود می

 داشت خواهند صعودی روند نزدیک های هکنند تداخل حذف از حاصل ضرایب ، مینیمم مقدار به رسیدن از بعد سپس. دهند می

 .شود می سیستم کارآیی کاهش باعث این که

 پایین کران. شود می مشاهد قوی های کننده تداخل حذف ضرایب برای پایین و باال کران دیگر، های شکل همانند   شکل در

0z  1z در باال کران. است بیشتر سیستم کارآیی حالت این در افتد می اتفاق   هیچ حالت این در زیرا افتد می اتفاق 

. ندارد قوی های کننده تداخل حذف از حاصل ضرایب بر تاثیری مسیر افت کاهش و افزایش نتیجه در شود نمی حذف تداخلی

 نظر مد را آن باید طراحی در و شده بهتر سیستم کارآیی حالت این در زیرا باشد می محلی های مینیمم ی دهنده نشان   شکل

 .داد قرار
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 گیرینتیجه

 در کننده همزیست های سیستم بین طیف گذاری اشتراک بررسی به تداخل کاهش های روش گرفتن نظر در با پژوهش این در

 مطالعه مورد و بررسی را شده گرفته نظر در مدل در ارسال عدم احتمال آمیز، موفقیت احتمال سپس. پرداختیم شده بیان مدل

 احتمال آستانه حد انتقالی، توان جمله از مختلف پارامترهای برای شده معرفی معیارهای نیز مقاله این در. دادیم قرار ارزیابی و

 گروه دو شامل بررسی مورد تداخل کاهش های روش. کردیم بررسی را مسیر افت توان و ها سرویس کیفیت آستانه ارسال، عدم

 حذف، آستانه از بیش دریافتی های توان قوی، های کننده تداخل حذف روش در. باشند می نزدیک و قوی های کننده اخلتد حذف

 در. شوند می حذف نزدیک های فرستنده از شده ایجاد های تداخل نزدیک، های کننده تداخل حذف روش در و شوند می حذف

 .دارد بهتری کارآیی طیف گذاری اشتراک روش بررسی، مورد لتداخ کاهش  روش دو از استفاده با شد مشاهده نهایت

 قدردانی

 .باشم داشته را ادب و تشکر کمال فراوان های زحمت بخاطر حیدری یونس آقای از دارد جا جا این در
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