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مسيریابی محوری طول عمر و تخصيص قدرت
در شبکههای تککاره رادیو شناختی محدود شده BER
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چکيده – شبکههای تک کاره/موقت رادیو شناختی ( )CRAHNsدارای چالشهای زیادی هم از نظر تکنولوژی رادیو شناختی و هم از نظر شبکه-
های بیسيم تککاره است .در این مقاله ،به بررسی مشکالت شبکه برای به حداکثر رساندن طول عمر کاربران ثانویه و به حداقل رساندن مداخله
کاربران اوليه ( )PUدر شبکههای تککاره رادیو شناختی ثابت محدود شده  BERمیپردازیم.
برای حل این مشکل یک روش الیه مقطعی درنظر گرفته شد .اول ،حداقل دخالت کل ( )MTIو حداکثر طول عمر شبکه ( )MNLبه طور جداگانه
به عنوان مشکالت تخصيص قدرت و مسيریابی توأم مورد بررسی قرار گرفتند .سپس ،بيان فرم بسته برای یک روش تخصيص قدرت هيبریدی
 MTI-MNLاست که بصورت ترکيبی جدید مسيریابی متریک پيشنهاد شده است .همچنين مسائل اجرایی کنونی مربوط به مسيریابی هيبرید و
تخ صيص قدرت را در طرح پيشنهادی ارائه نمودیم .نتایج شبيهسازی نشان میدهد که روش ترکيبی پيشنهادی این مقاله میتواند طول عمر
شبکه را افزایش دهد و تداخل موارد همزمان  PUرا به شکلی قابل توجه کنترل نماید.
كليد واژه -شبکه های تک كاره رادیو شناختی؛ حداكثر طول عمر؛ حداقل تداخل ،مسيریابی توام و تخصيص قدرت.

زیرساختهای مبتنی بر شبکه و زیرساختهای كمتر شبکهای.
نوع دوم نيز به عنوان رادیو شناختی تکكاره در شبکه
( )CRAHNsشناخته شده است .در حالی كه  CRAHNsبه
كاربران وعده امکان برقراری ارتباط قابل اعتماد بدون هيچ
استحکام سيمی ثابت ،مدیریت شبکه متمركز و دسترس بودن
بهتر كانال در باند طيف های بدون مجوز را میدهد ،همچنين
این شبکه میتواند مشکالتی هم از نظر شبکههای تکكاره بی-
سيم و هم از نظر فنآوری  CRمانند توپولوژی شبکه دیناميکی
ظرفيت لينک متغير ،محدودیت منابع انرژی ،تغيير فضایی و
زمانی برای دسترس بودن طيف به تعداد كم را هم داشته باشد.
بسياری ازكاربردها پيش از آن در  CRNsبرروی دو مسئله
كليدی از طيف سنجش قابل اعتماد (و منابع آن) و انتقال داده
ثانویه كارآمد در یک یا چند رله كمکی  CRNsدو -هاپ (و منابع
آن) متمركز میشد .با این حال ،مسيریابی در  CRAHNsنيز به
عنوان یک مشکل مهم در نظر گرفته میشد و راه حلهای

 -1مقدمه
در سراسر جهان ،كمبود گسترده طيفهای بیسيم ،میتواند
تا حد زیادی به دليل افزایش سریع تعداد مشتركان بیسيم و
برخی از برنامههای فشرده پهنای باند اجرا شده توسط این
مشتركان باشد .تکنولوژی رادیویی شناختی ،با ویژگیهای
منحصر به فرد آن با انعطاف پذیری انطباق پارامترهای ارتباطی
بی سيم آن ،به عنوان تکنولوژی حل این مشکل ،ارائه شده است.
در سيستمهای رادیویی شناختی ،كاربران ثانویه ( ،)SUSنيز به
عنوان كاربران شناختی ( ،)CUsناميده میشوند و مجاز به
برقراری ارتباط برروی باندهای فركانس به همان صورت كاربران
اوليه ) (PUsهستند كه در اصل به كاربران دارای مجوز اختصاص
داده شده ،بدون اینکه افتی دربهرهوری فركانسهای  PUsایجاد
نمایند .شبکههای رادیویی شناختی ( )CRNsدو نوع هستند:
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اغلب با باتری كار میكنند .هر گره باید قدرت انتقال آن را به
شيوهای اندک به منظور به حداكثر رساندن طول عمر خود
(همچنين به عنوان طول عمر گره شناخته شده و به عنوان یک
نسبت باقيمانده آن ذخيره انرژی و قدرت انتقال اندازهگيری می
شود) طی یک جلسه ارتباط داشته باشد .طول عمر یک مسير با
حداقل مقدار طول عمر گره در طول مسير تعيين میشود.
در این متون طراحی طرح مسيریابی برای حداكثر رساندن
طول عمر مدنظر قرار داده شده است .در منبع [ ،]11نویسندگان
مدل حداكثر مسيریابی طول عمر را به عنوان یک مسئله
بيشينهسازی جریان درنظر گرفتند و یک فرمول برنامهریزی
خطی تحت جریان مورد حفاظت محدود در هر گره را ارائه
كردند .برای به حداكثر رساندن طول عمر شبکه ،هم انرژی اوليه
و هم مقدار انرژی باقی مانده برای طراحی لينک متریک در این
منبع [ ]11مورد توجه قرار گرفت .سپس این لينک طراحیها با
یک الگوریتم استاندارد طراحی با كوتاهترین تركيب برای پيدا
كردن مسير طول عمر شبکه بسيار نزدیک به آن به عنوان یک
راه حل مطلوب مطرح گردید.
با توجه به مسائل مربوط به تخصيص انتقال قدرت ،مداخله
 ،PUDطول عمر شبکه و  BERدر  ،CRAHNsممکن است
اینطور ذكر شود كه افزایش در انتقال قدرت در هر گره انتقال
 BERانتها به انتها را كاهش میدهد ،اما درهمان زمان با افزایش
دخالت  PUDو طول عمر مسير را كاهش میدهد .به اعتقاد ما،
موضوع تخصيص قدرت مشترک و مسيریابی در  BERانتها به
انتها در شبکههای تکكاره رادیو شناختی هنوز در متون مربوطه
آنچنان كامل و جامع در نظر گرفته نشده است .بنابراین ،در این
مقاله ،ما این موضوع را با هدف به حداقل رساندن قدرت كل
تداخل ( )MTIناشی از  SUSبه نزدیکترین گيرنده  PUو به
حداكثر رساندن طول عمر شبکه سو ( )MNLبه طور مشترک
تحت بررسی قرار دادیم.
ادامه مقاله به شرح زیر تدوین شده است .در بخش سوم ،به
معرفی مدل سيستم تحت بررسی میپردازیم .در بخش چهارم،
یک استراتژی مسيریابی هيبرید  MNL-MTIو قدرت تخصيص
را برای كنترل تداخل مشترک و افزایش طول عمر شبکه ارائه
می دهيم .نتایج شبيهسازی در بخش پنجم ارائه شده و در نهایت
بخش ششم نتيجهگيری خواهيم نمود.

مسيریابی موجود برای شبکههای تک كاره بیسيم ()WANETs
با یک چالش كوتاه در مسيریابی منحصر به فرد در چنين شبکه-
هایی مواجه بود كه این شامل ماهيت دیناميکی در دسترس
بودن آن به دليل حضور تصادفی  PUsبرروی باندهای دارای
مجوز ،محدودیت دخالت دقيق و غيره میباشد.
در این مقاله ،مشکل مسيریابی در  CRAHNsاز نظر
محدودیت انرژی گره ها/ابتدا و انتهای مسير در چنين شبکه
های بررسی میشود .عالوه بر این ،با توجه به مدل ارتباطی چند
كاره  /چندجهتی سنتی در یک حداقل  BERنياز به این دارد كه
هر لينک بیسيم در طول مسير چند كاره از منبع به مقصد
حفظ شود .به این موضوع به عنوان  BERانتها به انتها در بحث
های بعدی اشاره خواهد شد.
 -2کاربردهای مربوط
در این تحقيق ،اینطور فرض میشود كه هم منبع مقصد PU

و هم  SUsطيف مشتركی را به طور همزمان به اشتراک می-
گذارند با این محدودیت كه مجموع دخالت در  PUمقصد
( )PUDبا توجه به انتقال  SUSنباید در كار  PUاختالل ایجاد
كند ،یعنی ،در كوتاه مدت SUs ،در مد الیه زیرین عمل
نماید[ .]۷از این رو به حداقل رساندن تداخل به  PUDیک
مسئله كليدی طراحی برای یک پروتکل مسيریابی كارآمد در
 CRAHNsاست و این موضوع تداخل باتوجه به مسيریابی در
 CRNsچند كاره از منبع [ ]8تا [ ]1۱مورد مطالعه قرار گرفت.
در منبع [ ،]8نویسندگان پيشنهاد یک مسيریابی توزیعی و
الگوریتم زمان بندی برای به حداقل رساندن تداخل تجمعی به
 PUبا دخالت مجدد به روز رسانی طراحی با لينکهای فردی با
دخالت به  PUاز متناظر  SUو جریان شرایط را ارائه نمودند .در
[ ،]9نویسندگان یک رویکرد تئوری برای طراحی یک طرح توزیع
مسيریابی و دیناميک برای به حداقل رساندن هم دخالت كلی
 SUsبه  PUsو ميانگين تاخير بسته در طول مسير مسيریابی از
منبع  SUبه مقصد خود را تایيد كردند .در منبع [،]1۱
نویسندگان یک مکانيسم كنترل قدرت برای به حداقل رساندن
تداخل در  PUDدر الیه زیرین  CRNsرا ارائه دادند.
از سوی دیگر ،حفاظت از انرژی یک مسئله حائز اهميت
فوق العاده برای مسيریابی كارآمد در  WANETsاست و آنها
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گره  SUبصورت ریلی توزیع شده و از نظر آماری مستقل از
یکدیگر میباشد .فرض میشود نویز افزودنی در هر گره دارای
ميانگين -صفر بصورت متغير تصادفی گاوسی مدور متقارن

 -3مدل سيستم
 -1-3مدل شبکهای

برای
پيچيده با واریانس  N0است .ميانگين لينک BER
قدرت  Prدریافتی با مدوالسيون  PSK-Mباال محدود میشود به
.]13[ :

در نظر بگيرید كه مدل چند كاره بیسيم  CRAHNبه
صورت یک گراف بدون جهت ) G(V, Eاست كه در آن V
مجموعه رئوسی است كه نشان دهنده مجموعهای از  SUsاز
شبکه هستند و  Eمجموعهای لبه میباشد كه نشان دهنده
مجموعهای از لينکهای بیسيم از شبکه است .شبکه متشکل از
گره  NSUكه به صورت تصادفی در یک منطقه خاص توزیع
شدهاند .هر گره  SUبا یک آنتن چند جهته و قدرت باتری
محدود مجهز شده است .دنبالهای از پيام است به طور مداوم
توسط منبع  SUاز گره  V1به مقصد  SUگره  Vnاز طریق یک

كه:

همان  SNRدریافت شده میباشد .فرم
] ،[14قدرت انتقالی  Ptمیتواند در شرایط قدرت دریافتی Pr
بدین صورت بيان شود:

با گرههای
مسير انتقال
منتقل میشود كه گره ها  V2تا  Vn-1گره-
های  SUهستند كه نقش رله رمزگشایی و ارسال را برعهده
دارند .مسير  Φشامل گره ( )n-1است كه در آن ارتباط بين SU
برای
گره  V1و  Vt+1به عنوان هاپ ith

كه  dفاصله انتقال M1 ،حاشيه لينک G1 ،فاكتور بدست
آمد در  d=1mو  >2توان از دست رفته مسير است .با حذف
عبارت مربوط به  Prاز معادله  ۴در معادله  ، 2ميانگين لينک
را بدین صورت بدست می آوریم:

نشان داده شده است SU .گرههای
 G/ Φكه بخشی از مسير محسوب نمیشوند در جلسه مسيریابی
در مد اسليپ نگه داشته میشود تا اطمينان حاصل شود كه
قدرت باتری ذخيره میشود .برای جلوگيری از تداخل بين انتقال
 ،SUSفرض میشود كه انتقال آنها در كانال های متعامد انجام
می شود[.]12
در این مقاله ،طول عمر شبکه معادل طول عمر مسير در
نظر گرفته میشود كه به عنوان فاصله زمانی از شروع جلسه
مسيریابی به اولين نشانه شکست فوروارد بستههای هر گره در
طول مسير تعریف شده است[ .]11از این رو ،طول عمر شبکه
 Tمیتواند به صورت زیر بيان شود:

در مدل سيستم حال كنونی ،تنها دخالت به  PUDبه دليل
گره های  SUدر نظر گرفته شده و دخالت  PUSبه گرههای SU
را برای كانال بدست آمده از گره
نادیده گرفته شده است.
 V1به  PUDمیگذاریم .با فرض اینکه اطالعات الزم برای برآورد
كانال (از V1به  )PUDبا گره  V1در دسترس است  ،مداخله از
بيان شود .فرض
 V1به  PUDمیتواند به صورت
كنيم كه این تداخل در  PUDتوسط  SUSفردی مستقل از
یکدیگر هستند .دخالت كل به  ،PUDبرای یک مسير  ،Φبين
زوج گره ) (V1,VNاست ،كه بدین صورت بيان میشود:

طول عمر گره E1 ، V1و  Ptiبه
كه در آن
ترتيب از سطح انرژی اوليه و انتقال قدرت از گره Vtهستند.

كه

برای لينک بين یک  SUو گره  V1و
این كانال تداخل
 PUDبدست میآید كه بدین صورت مدلسازی میشود[:]1۱

 -2-3مدل لينک بیسيم
ما فرض كنيم كه دامنه محو شدن لينکهای بیسيم بين
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كه  Kهر عدد ثابت متناسب ri ،فاصله بين  V1و  PUDو
 rminدر حداقل فاصله آستانه است.
حاال این مساله برای به حداقل رساندن قدرت مداخله
پيوسته به  PUDو به حداكثر رساندن طول عمر شبکه برای یک
منبع جفتی در مقصد در یک  CRAHNچند هاپ طراحی شده
كه انتها به انتها

داریم:
كه :

یک مقدار از پيش تعيين شده

بنابراین شرایط  KKTبرای گرههای
مقادیر غير صفر از قدرت انتقالی هستند،

تجاوز نمینماید  .از نظر ریاضی ،میتوان آن را به صورت
زیر فرموله نمود:

كه
و VNو
مسير است .

بيانگر تمام مسيرهای ممکن بين

با

با فرض اینکه الگرانژ چند برابر مثبت است ،كه معادل این
است،

V1

نشان دهنده قدرت مداخله پيوسته مربوط به

 -4مسيریابی و تخصيص قدرت برای دخالت مشترک و

با جایگزینی  Ptiمعادله ( )3در ( )۴داریم:

مدیریت ماندگار طول عمر
 -1-4تخصيص قدرت مشترک و مسيریابی برای MTI
اصطالح تخصيص قدرت مشترک و مسيریابی به یک
استراتژی مسيریابی بر میگردد كه از راه حل تخصيص قدرت
برای یک مسير با هدف به حداقل رساندن قدرت دخالت كل

با جایگزینی مقدار

گرفته شده
به  PUDبرای محدودیت  BERانتها به انتها
است .با استفاده از ( )۱مساله تخصيص قدرت برای  MTIدر
 CRAHNsمی تواند بصورت زیر بازنویسی شود:

و برای به حداقل رساندن قدرت مداخله كل بدست می
آوریم:

در  MTIتخصيص قدرت مشترک و استراتژی مسيریابی ،
راهی است كه نياز به حداقل قدرت مداخله دارد ،اگر تمایل به
حفظ محدودیت  BERداشته باشيم .از این رو ،تابع وزن مسير
ممکن است از ( )1۷مشتق شده ،كه به شرح زیر میشود،

محدودیت در ( )8به ( )9بر اساس [ ]11اصالح شده است.
از آنجا كه تابع هدف فوق بصورت خطی است و محدودیت BER
در ( )9یک تابع محدب است ،مسئله بهينهسازی بصورت محدب
است و در نتيجه ،یک راه حل منحصر به فرد ایجاد میشود.
بنابراین شرایط  KKTشرایط بهينگی الزم و كافی میباشد[.]1۷
با استفاده از تابع الگرانژی با ضرایب  برای بهينهسازی مساله

برای به حداقل رساندن قدرت دخالت كل در  ،CRAHNsما
۴
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و 1مثبت باشد ،داریم:

نياز به جستجو برای مسيری با حداقل وزن مسير مانند ()18
داریم .بنابراین مساله مسيریابی برای استراتژی  MTIمیشود،

و
نشان دهنده تمام مسيرهای ممکن
كه در آن
بين منبع  SUو گره  V1و مقصد  SUو گره  VNاست.
با استفاده از معادله  21و  22قدرت انتقالی از  V1را بدین
صورت بدست میآوریم:

 -2-4تخصيص قدرت مشترک و مسيریابی برای MNL
طرحهای مختلف تخصيص قدرت ارائه شده است كه
محاسبه هدف طرح مسيریابی برای به حداكثر رساندن طول عمر

و طول عمر شبکه میشود:

زمان بر است.
شبکه  ߛBERانتها به انتها در محدویت
اگر چه مسيریابی  MNLو تخصيص قدرت در شبکههای بیسيم
چند جهتی نيز در [ ]11برای یک محدودیت  BERانتهابه انتها
داده بودند ،اما نویسندگان آن اینطور فرض كردند كه تنها مورد
خاص زمانی كه همه گرهها دارای قدرت باتری یکسان هستند،
كه این امر واقع بينانه نيست .ما گره  SUبا ذخایر انرژی نابرابر در
نظر گرفتيم .به منظور به حداكثر رساندن طول عمر شبکه ما
نسبت بين نظر  E1و  Ptiرا به صورت ثابت فرض كردیم

 MNLتخصيص قدرت مشترک و استراتژیهای مسيریابی
در مسيری است كه حداكثر طول عمر شبکه فراهم میكند.
بنابراین با استفاده از معادله ( )2۴تابع وزن مسير به صورت زیر
تعریف میشود:

 .بنابراین با استفاده از معادله ()۱
تخصيص قدرت در ( )8برای استراتژی  MNLاز یک مسير داده
داریم:

در ( )2۱حداكثر طول
این مسير با حداقل
عمر شبکه را فراهم میكند .بنابراین مساله مسيریابی برای طرح
 MNLمیشود،

 -3-4روش پيشنهادی برای به حداقل رساندن تداخل
مشترک و حداکثر طول عمر

در

(،)2۱

این

در این بخش ،ما پيشنهاد میكنيم از روش اكتشافی جدید
برای به
هيبریدی طرح
حداقل رساندن تداخل گرهها و طول عمر مسير مشترک استفاده
شود.

محدودیت
محدب است و

 .1تخصيص قدرت

خطی
محدودیتهای دیگر
هستند .بنابراین مساله بهينهسازی محدب است .از آنجا كه
شرایط دوگانگی قوی برای مسائل بهينهسازی محدب [ ]1۷باید
وجود داشته باشد،
مطلوب

مسئله بهينهسازی ( )9به شرح زیر تغيير میكند.

و برای نقطه
داریم .با فرض ضرایب الگرانژ



۱
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د .مسائل مربوط به اجرای طرح H-MNL-MTI

که در آن  Esانرژی منبع  V1است .پس از انجام مراحل مشابه ( )11تا

یک مسيریابی متریک می تواند به صورت مجموعه ای از

( )11داریم،

باشد ،كه در آن  Sمجموعه ای از
عناصر
تمام مسيرهای شبکه است  Ω ،یک تابع است كه یک مسير به
یک مقدار متریک نقشه ها را نشان می دهد ≤ ،ترتيب رابطه و
ߛ مسير عمليات الحاقی از یک لينک است .متریک مسيریابی به
ناميده می شود[ .]18اگر
نام شدت ایزوتونيک

بدیهی است معادله  28عالوه بر آن منجر به افزایش كانال
می شود ،قدرت انتقال در
مداخله كننده (به )PUD
نيز بستگی به سطح انرژی باقی مانده آن دارد ا ( توسط سطح
انرژی از منبع گره  V1نرمال شده است) .از این رو تحت افزایش
كانال مداخله كننده ،یک گره با سطح انرژی بيشتر دارای قدرت
باالتری نسبت به یک گره با انرژی باقی مانده كمتر منتقل می
شود .انتظار می رود این امر به بهبود طول عمر مسير كمک
كند.
V1

بر

داللت
و

می شود .در [ ،]18ثابت
برای هر مسير
شده است كه خواص یکنواختی و ایزوتونيکی برای اطمينان از
سه نياز مهم از هر پروتکل مسيریابی به عنوان مثال :بهينگی،
سازگاری و درجه روانی حلقه می باشد و می توان این مساله را
به راحتی نشان داد كه معيارهای اضافی مسيریابی ما از ( )18و
( )2۱به شدت ایزوتونيک و یکنواخت هستند .بنابراین پروتکل
های وضعيت لينک ،بردار مسير یا بردار فاصله مسيریابی مانند
 ]19[ DSDVو یا  ]2۱[ AODVپروتکل های مسيریابی مبنایی
هستند كه به راحتی می توانند برای پياده سازی و اجرای طرح
تركيبی مسيریابی ارائه شده تغيير نمایند.

 .2مسيریابی
با هدف به حداقل رساندن تداخل و به حداکثر رساندن طول عمر
شبکه به طور مشترک ،طراحی ارتباط بين هر جفت گره ) (Vt,V1در
شبکه به صورت ترکيبی از ( )11و ( )21است که به شرح زیر ارائه می
شود.

جدول  - 1پارامترهای شبيه سازی

كه در آن ݀ dijنشان دهنده فاصله بين ) (Vt,V1و
نشان دهنده افزایش كانال دخالت منبع  SUبه  PUDدر
 CRAHNو

معکوس مقدار انرژی منبع  SUاست .برای

به روش فوق ،هر دو نسبت نرمال می
توجيه تعریف و
شود .در (x1 ،)29و  x2عوامل وزن غير منفی برای هر مورد
هستند .در حال حاضر این طراحی از هر مسير به عنوان
مجموع از طراحی از لينک های مسير بيان شده است.درنتيجه
برای یافتن مسير بهينه ،نياز به جستجو برای مسير با
حداقل وزن مسير مانند ( )3۱داریم .بنابراین مساله مسيریابی را
برای استراتژی تركيبی می شود،

1
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ب .نتایج شبيه سازی

برای تخصيص قدرت ،ما یک اجرای نيمه توزیع شده را
پيشنهاد نمودیم .هنگامی كه مسير انتخاب شد ،منبع  V1به
راحتی می تواند تنها با جمع آوری اطالعات الزم ،مجموع گره
های موجود در مسير ( )28را محاسبه نماید .این امر ممکن است
به منظور تسهيل تخصيص قدرت های فردی آنها به شيوه ای
توزیع شده ،با آنها به اشتراک گذاشته شود .این را می توان با
پيچيدگی پيام ) O(nكه در آن  nتعداد گره در مسيراست ،انجام
داد.

در آغاز ،در شکل  ،1طول عمر و عملکرد دخالت طرح
تركيبی ارائه شده است با رسم تغييرات طول عمر شبکه نرمال
شده و قدرت دخالت كل نرمال شده به  PUDبا توجه به
در جهت یافتن بهترین پارامتر  X1و
نشان داده شده است .از آنجا كه در مشکل طراحی به اندازه
مساوی هم به حداقل رساندن تداخل و هم به حداكثر رساندن
طول عمر اختصاص داده شده ،اهميت دادیم ،بنابراین
 X1=X2=Xرا درنظر گرفتيم ( .)29طول عمر شبکه نرمال شده
به عنوان نسبت طول عمر شبکه توسط مسيریابی H-MNL-
 MTIو تخصيص قدرت طرح مشترک ما و با استفاده از طول
عمر شبکه بهينه شده به دست آمده و توسط مسيریابی  MNLو
تخصيص قدرت طرح مشترک تعریف شده است .به طور مشابه،
قدرت دخالت كل نرمال شده به عنوان نسبت بين قدرت های
مداخله كننده با استفاده از مسيریابی مشترک تركيبی MNL-
 MTIو تخصيص قدرت طرح و  MTIمسيریابی و تخصيص قدرت
طرح مشترک تعریف شده است .از این شکل ،مشهود است كه
رضایت بخش ترین عملکرد هم از نظر طول عمر شبکه ( ٪19از
حداكثر طول عمر) و هم از نظر قدرت دخالت ( ٪2۴بيشتر از
حداقل تداخل) برای پيشنهاد مسيریابی  H-MNL-MTIو
استراتژی قدرت تخصيص در فاكتور وزن ( X = 0.4یعنی
) به دست آمد .بنابراین X = 0.4 ،در
شکل  2و شکل  3استفاده شد .توجه داشته باشيد كه مقدار
بهينه  Xیک عدد ریاضی نيست و می تواند بسته به مقادیر
پارامترهای مختلف شبيه سازی متفاوت باشد.
X2

 -1نتایج شبيه سازی
الف .تنظيمات شبيه سازی

برای ارزیابی عملکرد طرح تركيبی پيشنهادی ما ،توپولوژی
تصادفی از  CRAHNsبا درنظر گرفتن این شرط كه هر نمونه از
توپولوژی شبکه نشان دهنده یک شبکه كامال متصل با گره SU
 Nبه صورت تصادفی در یک منطقه مربع به ابعاد  ۱۱ × ۱۱متر
است را انجام دادیم .تمام گره های  SUبطور مستقيم می توانند
با یکدیگر در این منطقه ثابت ارتباط برقرار كند و محل منبع
 SUو مقصد به ترتيب در ( )۱ ،۱و ( )۱۱ ،۱۱ثابت شده اند.
 PUDدر خارج از منطقه شبکه است به طوری كه در فاصله
نزدیکترین گره  SUآن قراردارد و هميشه بسيار بيشتر از فاصله
دو بين منبع و مقصد واقع می شود .این نتایج ،ميانگين بيش از
 1۱۱۱۱توپولوژی شبکه تصادفی و مستقل از هم هستند .انرژی
مصرف شده در ارتباط مسير یابی بسته های كنترل و در كوتاه
ترین مسير طراحی شده در شبيه سازی محاسبه شد .برای هر
شبکه مشخص ،مسير از طریق مسيریابی متریک و سپس انتقال
قدرت ت كه در هر گره با توجه به استراتژی تخصيص قدرت می
باشد ،تعيين می شود .ما هر چهار تركيب ممکن از  MTIو
 MNLتخصيص قدرت گرا ( )PAو استراتژی های مسيریابی را
در نظر گرفتيم .آنها عبارتند از ( :الف)  MNLمسيریابی و قدرت
تخصيص مشترک( ،ب)  MNLمسيریابی  MTIتخصيص قدرت،
(ج)  MTIمسيریابی  MNLتخصيص قدرت و ( )nمشترک
مسيریابی  MTIو قدرت تخصيص .مقادیر پارامترهای سيستم
الزم در جدول  1ذكر شده است.

۷
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 MTIمشترک و استراتژی تخصيص قدرت را برای اندازه شبکه
شکل  : 1عملکرد طرح مسيریابی  MTI-MNL-Hبا توجه به

پارامترX

های متفاوت نشان می دهد .همانطور كه انتظار می رود ،بهترین
عملکرد تداخل با مسيریابی  MTIمشترک و تخصيص قدرت

درشکل  2نتایج ارزیابی طول عمر شبکه برای هر چهار
تركيب پيشنهادی ما ازجمله  MTIو  MNLتخصيص قدرت و
استراتژی های مسيریابی و طرح  MTI-MNL-Hمشترک ،برای
اندازه های شبکه متفاوت است .می توان مشاهده كرد كه این امر
همانطور كه اندازه شبکه را افزایش می دهد ،طول عمر را
نيزافزایش می دهد به دليل اینکه افزایش در اندازه شبکه منجر
به افزایش دسترسی به مسيرها با فاصله كوتاه بين گره انتقالی
می شود .بنابراین ،انتقال توان مورد نياز از گره های فردی در
طول مسير كاهش خواهد یافت ،كه در نتيجه منجر به بهبود
طول عمر می شود .همانطور كه انتظار می رود ،بهترین عملکرد
در طول عمر در مسيریابی  MNLمشترک و تخصيص قدرت به
دست آمد .ما مسيریابی مشترک MTI-MNL-H
و طرح تخصيص قدرت برای رسيدن عمر
 ٪316۴كمتر ازمسيریابی  MNLو استراتژی مشترک تخصيص
قدرت پيشنهاد دادیم و طول عمر تنها  ٪16۷كمتر از MNL
مسيریابی  MTIاستراتژی تخصيص قدرت برای  3۱ = Nاست.

برای تمام اندازه ها شبکه به دست آمد .عملکرد مسيریابی
مشترک

MTI-MNL-H

و طرح تخصيص

قدرت بهتر از مسيریابی های  MTIو  MNLو تخصيص قدرت و
 MNLمسيریابی  MTIطرح تخصيص قدرت می باشد .بهترین
عملکرد طرح  MTI-MNL-Hتنها  ٪۷69بيشتر از استراتژی
بهينه از مسيریابی  MTIو تخصيص قدرت طرح مشترک در

=N

10

است.
شکل  : 3مقایسه قدرت دخالت كل مشترک مسيریابی هيبرید

MTI-MNL

و قدرت تخصيص با چهار طرح های دیگر

 -6نتيجه
در این مقاله ،به بررسی مشکالت كنترل تداخل كل در مقصد
 PUو افزایش طول عمر شبکه به طور همزمان برای
شکل  :2مقایسه طول عمر شبکه مفصل هيبرید  MTI-MNLمسيریابی و

محدود  CRAHNsچند كاره پرداختيم .نخست ،در مورد قدرت

تخصيص قدرت با چهار طرح های دیگر،

مشترک تخصيص و مسيریابی استراتژی برای  MTIو مشکالت

شکل  3نتایج حاصل از ارزیابی قدرت دخالت كل

 MNLبه طور جداگانه بحث كردیم .آنها به عنوان راه حل بهينه

(به  )PUDبرای هر چهار طرح پيشنهادی مسيریابی -MNL-H

برای مشکالت فردی در نظر گرفته شدند .سپس ،یک رویکرد
8
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 پيشنهاد گردید و یکMTI-MNL تخصيص قدرت هيبریدی
 این امر با یک مسيریابی هيبریدی.عبارت فرم بسته مشتق شد
 مسائل اجرای طرح، عالوه بر این.متریک جدید صورت می گيرد
 كه نشان دهنده اهميت،پيشنهادی ما نيز مورد بحث قرار گرفت
. مقياس بزرگ تر استCRAHNs عملی آن برای استفاده در
نتایج شبيه سازی حاكی از این است كه پيشنهاد مسيریابی
 و تخصيص قدرت طرح مشترک ما موفقMTI-MNL هيبریدی
 در گره مقصد و افزایش طولPU به كاهش قدرت دخالت كل
.عمر شبکه به شيوه ای قابل توجه شده است
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