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 مقدمه -1

ارتباطات باید از طریق  یهای سلولی سنتی، تمامدر شبکه

 ایستگاه پایه انجام پذیرند، حتی اگر طرفین ارتباط در نزدیکی هم

 یباشند. با توجه به افزایش تقاضای کاربران برای ارائه واقع شده

، یکی از تمهیدات درنظرگرفته باال با نرخ انتقال هاانواع سرویس

 پنجم، ارتباطات دستگاهچهارم و های سلولی نسل برای شبکهشده 

که امکان برقراری  D2D. ارتباطات [1] است( D2D1به دستگاه )

 ارتباط مستقیم میان دو دستگاه نزدیک به هم در پهنای باند

در  ی که، به علت پتانسیلسازنداپراتور را فراهم می مجوزدار

ی مجدد از فرکانس و در عین حال فراهم کردن ارتباطات استفاده

ر اند. د، بسیار مورد توجه قرار گرفتهدارند کم ریتأخپرسرعت با 

 یبا استفاده از این نوع ارتباطات، با توجه به کاهش فاصلهواقع 

پذیر تر امکانپایین ها با توانها، ارسالها و گیرندهبین فرستنده

اهش ک ،انتقال ریتأخها و شوند؛ در نتیجه توان مصرفی دستگاهمی

گیرد. در کنار ی بهتر از پهنای باند صورت مییافته و استفاده

های در شبکه D2Dذکر شده، استفاده از ارتباطات  ایایتمامی مز

های مستعد کشف دستگاههای زیادی از جمله سلولی، چالش

تخصیص و  2انتخاب حالت، توان، کنترل D2Dاستفاده از ارتباطات 

به طور کلی، استفاده از ارتباطات  .[2] داردمنابع را نیز به همراه 

D2D مستلزم گذراندن دو فاز اصلی است. در فاز اول، یعنی فاز ،

 
1 Device-to-device communication 

، جفت کاربرهایی که در نزدیکی هم واقع هستند کشف و شناسایی

شوند. علی را دارند، کشف می D2Dو پتانسیل بهره بردن از ارتباط 

یری گرغم اینکه فاز کشف و شناسایی، نقش بسیار مهمی در شکل

دارد، در این مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت  D2Dارتباطات 

و فرض بر این است که این فاز با موفقیت توسط زیرساخت شبکه 

است که تمامی  برقراری ارتباطبه انجام رسیده است. فاز دوم، فاز 

ها انجام شود، شامل باید پس از کشف دستگاه فرآیندهایی که

کنترل توان، انتخاب حالت، تخصیص منابع و ارسال اطالعات به 

پذیرند. در این مقاله، تمرکز ما بر مقصد، در این فاز صورت می

فرآیندهای کنترل توان و انتخاب حالت در فاز برقراری ارتباط 

 خواهد بود. 

در اکثر مطالعات انجام شده، به منظور استفاده بهتر از پهنای 

یق )ارتباط از طر های سلولیمنابع رادیویی میان لینکباند موجود، 

به صورت مشترک مورد  )ارتباط مستقیم( D2Dایستگاه پایه( و 

ی اشتراکی حاصل از استفاده . تداخل[3] گیرنداستفاده قرار می

های در شبکه D2Dهای یکی از مشکالت اصلی حضور لینک منابع،

کارایی تداخل،  این در صورت عدم مدیریتت که سلولی اس

. در نتیجه، کنترل توان با انتظار نخواهد بودمطابق  D2Dارتباطات 

 D2Dدر ارتباطات  برای مدیریت تداخل یعنوان مکانیزم به

عالوه بر کنترل توان، انتخاب حالت نیز، یک  .شودمحسوب می

2 Mode selection 

کنترل توان و انتخاب حالت برای                                                        ی یک الگوریتم توزیعی ارائه

 (D2D) ارتباطات دستگاه به دستگاههای سلولی با قابلیت شبکه
 

  2و مهدی راستی 1علیرضا عابدین

 }aut.ac.irrasti} ,aliabed@دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 2و1

 

که امکان برقراری ارتباط مستقیم میان دو دستگاه نزدیک به هم در ( D2Dدستگاه به دستگاه ) ارتباطاتپنجم،  چهارم و های سلولی نسلشبکهدر  – چکیده

خیر أی مجدد از فرکانس و در عین حال فراهم کردن ارتباطات پرسرعت با تدر استفاده ی کهبه علت پتانسیل سازند،اپراتور را فراهم میمجوزدار  پهنای باند

در این  .داردهای زیادی را نیز به همراه های سلولی، چالشدر شبکه D2D، استفاده از ارتباطات ایااند. در کنار تمامی مزقرار گرفته مورد توجه، بسیار دارند کم

حداقل  تأمینت محدودی در نظر گرفتن با گذردهی کل سیستمدستیابی به بیشترین ی ابتدا مسئلهمقاله، با تمرکز بر دو چالش کنترل توان و انتخاب حالت، 

SINR سلولی با قابلیت ارتباطات  یشبکه درخواستی کاربران در یکD2D نترل توان و انتخاب حالت در و سپس یک الگوریتم توزیعی برای ک تعریف کرده را

 توزیعی پیشنهادی برای کنترل دهیم که الگوریتمسازی، نشان میی نتایج شبیههاز طریق ارائ کنیم.، پیشنهاد میD2Dهای سلولی با قابلیت ارتباطات شبکه

به  نسبت وری انرژی سیستمگذردهی کل سیستم و نیز بهرهکند، بلکه از لحاظ می تأمیندرخواستی کاربران را  SINR، نه تنها حداقل توان و انتخاب حالت

 عملکرد بهتری دارد.  های سلولی سنتی،کنترل توان موجود در شبکه هایالگوریتم

 ارتباطات دستگاه به دستگاه، انتخاب حالت، کنترل توان -کلید واژه
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است.  D2D3 ارتباطات های سلولی با قابلیتمهم در شبکه یمسئله

ب میان گیری و انتخامنظور از انتخاب حالت، فرآیند تصمیم

است؛ چراکه  های سلولییا لینک و D2Dهای استفاده از لینک

فین ارتباط، میان طر D2D همواره استفاده از ارتباطات مستقیم

تناظر م یو در شرایطی ممکن است گیرنده ای نیستتصمیم بهینه

دارای تداخل بیشتری در مقایسه با ایستگاه پایه  D2D با ارتباط

 باشد. 

های سبببلولی ی کنترل توان در شببببکهزمینهتحقیقات در 

متعدد  یهای متمرکز و توزیع شببدهی روشسببنتی منجر به ارائه

ها با های توزیع شده، دستگاهدر روش ها شده است.در این شببکه 

م، در هر بار تکرار الگوریتتوجه به الگوریتم توزیعی مورد استفاده، 

های متمرکز، ایستگاه کنند. در روشرا تنظیم میخود توان ارسال 

ها محاسبه کرده و ارسال دستگاه تمامیپایه توان ارسبالی را برای  

 کنبد تبا مورد اسبببتفباده قرار دهنبد. با توجه به سبببربار زیاد    می

داده هببای توزیع شبببده ترجی  روش هبای متمرکز، همواره روش

مقادیر بهینه و  های متمرکز به منظور یافتناما روش شبببوند،می

ای از اهمیت ویژههای توزیع شبببده، عملکرد الگوریتمی مقایسبببه

 4پذیرهای امکانبرای سبیستم  [4] یمقاله در .هسبتند  برخوردار

کیفیت سبرویس درخواستی تمامی کاربران به صورت   تأمین)که 

با هدف  TPC5ی ، الگوریتم توزیع شبببدههمزمان ممکن اسبببت(

مجموع توان ارسبببال به شبببرط تضبببمین کیفیت   ینه کردنکم

سبببرویس تمبامی کباربران ارائه شبببده اسبببت. این الگوریتم در    

اما  شود،همواره به جواب بهینه همگرا می ،پذیرهای امکانسیستم

کاربرهایی که  ،همگرایی یدر نقطه ناپذیر،های امکانسبیسبتم   در

رین بیشببت، با یابندمیبه کیفیت سببرویس مورد نظر خود دسببت ن

. در نتیجه عالوه بر باال رفتن کننداقدام به ارسال می ،توان ممکن

این دسته از کاربران، تداخل زیادی هم برای سایرین  توان مصرفی

 هایمقاله در ،ناپذیرهای امکانبرای سببیسببتم ایجاد خواهد شببد.

حذف تدریجی کاربران با  یتوزیع شببده های، الگوریتم[6] و [5]

نسبت به صورت که ) 6نرخ انفصالهدف دسبت یافتن به کمترین  

 تعریف تعبداد کباربران پشبببتیبانی نشبببده به تعداد کل کاربران  

با هدف رسببیدن به [ 7] یمقاله در. ارائه شببده اسببت( شببودمی

 ی، الگوریتم توزیع شببدهگذردهی کل سببیسببتمبیشببترین مقدار 

OPC7  .در نقطه همگرایی این الگوریتم، کاربر با ارائه شببده اسببت

ی که در حال ،ارسال کرده ،بهترین وضعیت کانالی با باالترین توان

 
3 D2D-enabled cellular networks 

4 Feasible systems 
5 (SINR)-Tracking Power Control 

دهند. با سببایر کاربرها، ارسببال خود را با توان بسببیار کم انجام می

 یمقاله ، در[7]و  [4] هایمقاله های ارائه شبببده درترکیب روش

هدف بیشبببترین مقدار با  DTPC8ی توزیع شبببده الگوریتم ،[8]

کیفیت سببرویس  تأمینتحت محدودیت  گذردهی کل سببیسببتم

از نظر  که ییمورد نظر کاربرها ارائه شببده اسببت. در واقع کاربرها

به  صرفاً TPCبا اجرای الگوریتم  هستند، ضعیفوضبعیت کانالی،  

بوده، در حداقل کیفیت سبببرویس قابل قبول خود  تبأمین دنببال  

 کانالی خوب با اسبببتفاده از الگوریتم با وضبببعیت کاربر حالی که

OPC  گذردهی کل یعنی افزایش  ،، در راسبببتبای هبدف مسبببئله

 کند.  گام برداشته و توان خود را تنظیم می سیستم

های ی کنترل توان در شبکههای ارائه شده در زمینهروش

 بلیتهای سلولی با قاسلولی سنتی، بدون اعمال تغییرات، در شبکه

ارآمد نخواهند بود. در واقع به علت عدم در نظر ک D2D ارتباطات

 های سلولی سنتی، بهره بردنگرفتن امکان انتخاب حالت در شبکه

، بر اساس ]9[ یمقاله درممکن نیست.  D2Dاز مزایای ارتباطات 

های سلولی سنتی، یک الگوریتم های ارائه شده در شبکهراه حل

 سلولی هایشبکه برای حالتی کنترل توان و انتخاب توزیع شده

شده است. این الگوریتم در  مطرح D2D با قابلیت ارتباطات

و بهره  TPCی الگوریتم پذیر با استفاده از ایدههای امکانسیستم

 مجموع توان ارسال مینه کردنی ک، مسئلهبردن از انتخاب حالت

ای هکیفیت سرویس کاربران را در شبکه تأمینتحت محدودیت 

در این  کند. همچنینحل می D2Dسلولی با قابلیت ارتباطات 

ناپذیر که پشتیبانی همزمان از های امکانبرای سیستم مقاله،

حذف تدریجی کاربران  الگوریتمتمامی کاربرها ممکن نیست، دو 

وجود مسازی شده است. نتایج شبیه پیشنهاد پویا حذف با احتمال

در  های ارائه شدهاست که الگوریتمحاکی از آن  ،]9[ی در مقاله

عملکرد بهتری نرخ انفصال  از لحاظ سرعت همگرایی و این مقاله،

 های پیشین دارند.نسبت به الگوریتم

ی بیشینه کردن گذردهی کل سیستم در این مقاله، مسئله

کیفیت سرویس درخواستی کاربران، در  تأمینبا رعایت محدودیت 

به صورت فرمال  D2Dارتباطات  ی سلولی با قابلیتیک شبکه

تعریف شده و برای حل آن، روش توزیعی کنترل توان و انتخاب 

شود. بر اساس آخرین جستجوهای ارائه میتوأم حالت به صورت 

برای  وفوق را در نظر گرفته  یانجام شده، کار تحقیقاتی که مسئله

 ، موجود نیست. آن راه حلی ارائه داده باشد

6 Outage ratio 

7 Opportunistic Power Control 

8 Dynamic Target-SINR Tracking Power Control (DTPC) 
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به ترتیب زیر سازماندهی شده است: در بخش ی مقاله ادامه

گردند. در ، مدل سیستمی و مفاهیم به کاربرده شده ارائه می2

ی مورد بررسی در این مقاله، در قالب یک مسئله ، مسئله3بخش 

، الگوریتم 4شود. در بخش سازی به صورت ریاضی بیان میبهینه

، نتایج 5گردد. در بخش پیشنهادی برای حل مسئله ارائه می

 تاًینهاگیرند. سازی مورد تحلیل و بررسی قرار میحاصل از شبیه

 شود. گیری از مقاله، ارائه می، نتیجه6در بخش 

 مدل سیستمی -2

کاربر فعال در نظر  N  در این مقاله، یک سیستم تک سلولی با

 CDMAی دسترسی به کانال در آن به صورت گیریم، که نحوهمی

های سلولی سنتی، که برقراری فرض شده است. متفاوت با شبکه

ارتباط میان تجهیزات کاربران تنها از طریق ایستگاه پایه )ارتباط 

پذیر است، در این سیستم، امکان برقراری غیرمستقیم( امکان

میان تجهیزات نیز فراهم است.  ()ارتباط مستقیم D2Dارتباط 

اه ارتباطات سنتی، به صورت به همر D2Dچنین، ارتباطات هم

 برند. بهره می اشتراکی از منابع فراسو برای ارسال داده

کاربران حاضبر در شبکه، بر اساس فاز کشف و شناسایی )که  

سلولی ی پذیرد(، در دو دستهتوسبط زیرسباخت شببکه انجام می   
و  𝐶های که به ترتیب با مجموعه D2Dمسببتعد ارتباط و  9خالص

𝐷 سببلولی خالصگیرند. کاربران شببوند، قرار مینمایش داده می، 

ی خود به مقصببد  تنها از طریق ایسببتگاه پایه برای ارسببال داده  

توانند اقدام کنند؛ به همین دلیل، برای این دسببته از کاربران، می

شببود و تنها کنترل توان مورد بحق قرار حالت ارتباط تعریف نمی

ی خود به برای ارسال داده، D2D رتباطمستعد اگیرد. کاربران می

  D2D( ومیرمسبببتقیغ)ارتباط  مقصببد، میان دو حالت سبببلولی 

)ارتباط مستقیم( حق انتخاب دارند. در نتیجه، برای این دسته از 

ببا فرآینبد کنترل توان، انتخاب حالت نیز انجام    توأمبان کباربران،  

 پذیرد.  می

𝒑توان ارسال کاربران شبکه، توسط بردار  = [𝑝𝑖]𝑖∈𝐶∪𝐷
𝑇 

است. برای  𝑖 ، معرف توان ارسال کاربر𝑝𝑖شود که نمایش داده می

𝒎، بردار انتخاب حالت D2Dکاربران مستعد ارتباط  = [𝑚𝑖]𝑖∈𝐷
𝑇 

معرف حالت ارتباط انتخاب شده توسط  𝑚𝑖شود که تعریف می

𝑖(𝑖 کاربر ∈ 𝐷)  است؛ در صورتی که کاربر مستعد ارتباطD2D ،

𝑚𝑖حالت سلولی را برای ارسال برگزیند،  = و در غیر این صورت  1

𝑚𝑖 = و ایستگاه   𝑗 یی مسیر میان فرستندهخواهد بود. بهره 0

 D2Dی و گیرنده  𝑗 یی مسیر میان فرستندهو بهره 𝑔𝑗پایه، با 

 
9 Pure cellular users 

𝑖(𝑖 ی متناظر با فرستنده ∈ 𝐷 با ،)�̅�𝑖𝑗 شود. توان نمایش داده می

متناظر با  D2Dی د گاوسی در ایستگاه پایه و در گیرندهنویز سفی

𝑖(𝑖 ی فرستنده ∈ 𝐷) به ترتیب با ،𝜎2  و𝜎𝑖
شود. نمایش داده می 2

 درخواستی کاربران است. SINRمعرف حداقل  ،𝛾𝑖چنین هم

SINR  دریافتی کاربر𝑖  حاصل از ارسال کاربر )در ایستگاه پایه

𝑚𝑖با  D2Dسلولی خالص و یا کاربر مستعد ارتباط  =  𝛾𝑖,BS(، با 1

 شود:نمایش داده می

𝛾𝑖,BS(𝒑) =
𝑝𝑖𝑔𝑖
𝐼𝑖,BS(𝒑)

=
𝑝𝑖𝑔𝑖

∑ 𝑝𝑗𝑔𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 + 𝜎2

,                             (1) 

، معرف مجموع تداخل درون سلولی است که توسط 𝐼𝑖,BS در آن که

شود. به صورت مشابه، نماد در ایستگاه پایه تجربه می 𝑖کاربر 

𝛾𝑖,D2D  برایSINR  دریافتی کاربر 𝑖(𝑖 ∈ 𝐷) ی در گیرندهD2D 

𝑚𝑖با  D2D)حاصل از ارسال کاربر مستعد ارتباط  شمتناظر =

 شود:(، در نظر گرفته می0

𝛾𝑖,D2D(𝒑) =
𝑝𝑖�̅�𝑖𝑖

𝐼𝑖,D2D(𝒑)
=

𝑝𝑖�̅�𝑖𝑖
∑ 𝑝𝑗�̅�𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 + 𝜎𝑖

2 ,                       (2) 

، معرف مجموع تداخل درون سلولی در 𝐼𝑖,D2D(𝒑)که در آن 

  است. 𝑖کاربر  D2Dی گیرنده

برای ارسال داده  میرمستقیغکه از ارتباط  𝑖گذردهی کاربر 

کند )کاربر سلولی خالص و یا کاربر مستعد ارتباط استفاده می

D2D  با𝑚𝑖 = که از ارتباط  𝑗و گذردهی کاربر  𝑇𝑖,BS(𝒑)( با 1

کند )کاربر مستعد ارتباط مستقیم برای ارسال داده استفاده می

D2D  با𝑚𝑗 =  نمایش داده شده که به ترتیب با 𝑇𝑗,D2D(𝒑)(، با 0

 شوند:( محاسبه می4( و )3استفاده از روابط )

𝑇𝑖,BS(𝒑) = 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝛾𝑖,BS(𝒑))                                          (3) 

 و

𝑇𝑗,D2D(𝒑) = 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝛾𝑗,D2D(𝒑)).                                    (4) 

بر همین اساس، گذردهی کل سیستم که عبارت است از مجموع 

 گذردهی قابل دستیابی توسط کاربران شبکه، به صورت

𝑇(𝒑,𝒎) =∑𝑇𝑖,BS(𝒑)

𝑖∈𝐶

+                                                  (5) 

               ∑[𝑚𝑖𝑇𝑖,BS(𝒑) + (1 − 𝑚𝑖)𝑇𝑖,D2D(𝒑)

𝑖∈𝐷

 ]        

 گردد.تعریف می

 مسئله بیان -3

ی بیشینه کردن گذردهی کل سیستم با در این مقاله، مسئله

 درخواستی کاربران SINRحداقل  تأمیندر نظر گرفتن محدودیت 

(𝛾𝑖در شبکه ،) های سلولی با قابلیت ارتباطاتD2D  را در نظر
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 شود:، که به صورت زیر بیان میگیریممی

max 𝑇(𝒑,𝒎)                                                                           (6) 
           𝑠. 𝑡. ∶              
           C1: 𝛾𝑖,BS(𝒑) ≥  𝛾𝑖 ,         ∀𝑖 ∈ 𝐶 

           C2: 𝑚𝑖  𝛾𝑖,BS(𝒑) + (1 − 𝑚𝑖) 𝛾𝑖,D2D(𝒑) ≥  𝛾𝑖 , ∀𝑖 ∈ 𝐷  
           C3: 𝑚𝑖 ∈ {0,1},              ∀𝑖 ∈ 𝐷              
           C4: 𝑝𝑖 ≥ 0,                      ∀𝑖 ∈ 𝐶 ∪ 𝐷. 

ها برای تمامی کاربران 𝛾𝑖دارند که الزام می C2و  C1های محدودیت

)مستقل از  D2Dسلولی خالص و نیز کاربران مستعد ارتباطات 

و  C3های چنین محدودیتشود. همتأمین حالت ارتباط انتخابی(، 

C4 متغیرهای مسئله، یعنی حالت ارتباط برای کاربران مستعد ،

و توان ارسال غیر منفی برای تمامی کاربران شبکه را  D2Dارتباط 

 کنند. معرفی می

پذیر امکان ها𝛾𝑖که مقادیر کنیم ما در این مقاله فرض می

ها، وجود بردار توان ارسال 𝛾𝑖پذیر بودن منظور از امکانهستند. 

توان میها به صورت همزمان است. 𝛾𝑖تمامی  تأمینغیرمنفی برای 

ازی سی مطرح شده، در دسته مسائل بهینهمسئله اثبات کرد که

های متداول حل مسائل گیرد و از طریق روشمحدب قرار نمی

 سازی، قابل حل نیست. بهینه

 کنترل توان و انتخاب توزیعی الگوریتمیک در بخش بعدی،  

 SINRکه در آن تنها  کنیممیپیشببنهاد را  توأمحالت به صببورت 

ی سلولی روی شبکه از طریق زیرساخت( 𝛾𝑖,D2Dو  𝛾𝑖,BS) دریافتی

 بر اسبباس آن، و شببدهداده  بازخوردها کانال کنترلی، به فرسبتنده 

ود. شها به صورت تکرارشونده بروزرسانی میتوان ارسال فرستنده

ی به اطالعات گسبببترده ی پیشبببنهادی،شبببدهدر الگوریتم توزیع

بار رسو در نتیجه،  نیست ینیازدر ایستگاه پایه  10وضعیت کانالی

 .  یابدمیکاهش ی سلولی شبکه

 11الگوریتم پیشنهادی -4

وریتم ی الگی تعریف شده با مسئلهبا توجه به مشابهت مسئله

DTPC [8] های سلولی سنتی مطرح شده است، قصد که در شبکه

داریم با لحاظ کردن امکان انتخاب حالت برای کاربران مستعد 

های ، الگوریتمی برای شبکهDTPCو تعمیم الگوریتم  D2Dارتباط 

 ارائه دهیم.  D2D اتسلولی با قابلیت ارتباط

، ابتدا D2D، کاربر مستعد ارتباط مادر الگوریتم پیشنهادی 

دهد که انتخاب حالت را به صورت هوشمندانه به نحوی انجام می

شد و با تأمینمورد نیازش قابل  𝛾با کمترین توان مصرفی ممکن، 

سپس بر اساس حالت انتخاب شده، توان ارسال خود را در فراسو 

 
10 Channel State Information(CSI) 

ر ی مقادیکند. انتخاب حالت ارتباط بر اساس مقایسهتنظیم می

 𝛾𝑖,BS و𝛾𝑖,D2D شود که کاربر مستعد ارتباط باعق میD2D مستقل ،

با استفاده از تابع  (،D2Dاز حالت ارتباط انتخابی )چه سلولی و چه 

 اگر کاربری با وضعیت کانالی (،8) یدر رابطه توانبروز رسانی 

کند و اگر  تأمین با کمترین توان ارسال خود را 𝛾ضعیف باشد، 

هدف خود را تا  SINRکاربری با وضعیت کانالی قوی باشد، 

بیشترین مقدار ممکن افزایش داده و در جهت افزایش گذردهی 

ان وز رسانی توکند. به عبارتی دیگر، تابع برکل سیستم اقدام 

)به علت در نظر  D2Dپیشنهاد شده برای کاربران مستعد ارتباط 

در  هممحدودیت مسئله و  تأمیندر هم گرفتن انتخاب حالت(، 

سنتی  DTPC [8] توانتر از تابع بروز رسانی موثرتابع هدف،  تأمین

کند. در صورتی که محدودیتی برای توان ارسال کاربران عمل می

در نظر گرفته نشود، الگوریتم کنترل توان و انتخاب حالت به 

D2D (𝑖برای کاربران مستعد ارتباط را  توأمصورت  ∈ 𝐷،)  با

 :کنیمبه صورت زیر پیشنهاد می (،8( و )7استفاده از روابط )
𝑚𝑖(𝑡 + 1)  

= {
 1,                                    𝛾𝑖,BS(𝑡) > 𝛾𝑖,D2D(𝑡)

 0,                                    𝛾𝑖,BS(𝑡) ≤ 𝛾𝑖,D2D(𝑡)
                  (7) 

 
𝑝𝑖(𝑡 + 1)

=  

{
 
 

 
 

                                                         

max  (
𝑖

𝛾𝑖,BS(𝑡)

𝑝𝑖(𝑡)
 , 𝛾𝑖

𝑝𝑖(𝑡)

𝛾𝑖,BS(𝑡)
),     𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 1 

max (
𝑖

𝛾𝑖,D2D(𝑡)

𝑝𝑖(𝑡)
 , 𝛾𝑖

𝑝𝑖(𝑡)

𝛾𝑖,D2D(𝑡)
) ,    𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 0

 

(8) 

که در آن، 
𝑖

است.  OPCی طلبانهفرصت مقدار ثابت الگوریتم 

𝑖کاربران سلولی خالص ) ∈ 𝐶 نیز، با توجه به عدم امکان برقراری )

 از طریق ایستگاه پایه برای ارسال داده صرفاً، D2Dارتباط مستقیم 

سنتی، توان ارسال خود در  DTPCاقدام کرده و طبق الگوریتم 

 کنند:فراسو تنظیم می

𝑝𝑖(𝑡 + 1) = max (
𝑖

𝛾𝑖,BS(𝑡)

𝑝𝑖(𝑡)
 , 𝛾𝑖

𝑝𝑖(𝑡)

𝛾𝑖,BS(𝑡)
).                   (9) 

 سازینتایج شبیه -5

ابتدا همگرایی سبببازی، ی نتایج شببببیهدر این بخش با ارائه

را  کارایی الگوریتمرا نشان داده و سپس  خودالگوریتم پیشنهادی 

مورد بررسی قرار ، D2Dهای سلولی با قابلیت ارتباطات در شببکه 

 دهیم.  می

کاربر به صورت  16، که تعداد را کیلومتر 1سبلولی با شبعاع   

به  ،شببوندتصببادفی با توزیع یکنواخت در سببط  آن پراکنده می 

11 Extended DTPC (EDTPC) 
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به  EDTPC پیشنهادی گذردهی کل سبیسبتم در الگوریتم  : همگرایی 1شبکل  

 (0.05و  0.01 ،0.03) 𝛾𝑖مقادیر مختلف ازای 

گیریم. با توجه به فاز کشف سازی در نظر میعنوان محیط شببیه 

کنیم نیمی از کاربران، سببلولی خالص و و شببناسببایی، فرض می 

ی هسببتند. برای هر فرسببتنده D2Dنیمی دیگر، مسببتعد ارتباط 

ی با حداکثر فاصبببله D2Dی ، یک گیرندهD2Dمسبببتعد ارتباط 

ی مسبببیرهببا طبق روابط گیریم. بهرهمبتبر در نبظر می    100

𝑔𝑖 = 0.09𝑑𝑖
�̅�𝑖𝑗و  4− = 0.09�̅�𝑖𝑗

  𝑑𝑖گردند، که محاسبه می 4−

�̅�𝑖𝑗و ی تا ایستگاه پایه و فاصله 𝑖 ی کاربر، به ترتیب معرف فاصبله  

چنین توان هم اسببت.  𝑖 مسببتعدکاربر  D2Dی تا گیرنده 𝑗 کاربر

های ( و تمامی گیرنده𝜎2نویز سببفید گاوسببی در ایسببتگاه پایه ) 

D2D (𝜎𝑖
مقدار ثابت فرض شده است.  10𝑤−10(، برابر 2

𝑖
در را  

برای تمبامی کاربران برابر   EDTPCو  DTPC [8]هبای  الگوریتم

، برای تمامی کاربران یکسبببان 𝛾𝑖گرفتبه و مقبادیر   در نظر  10−4

نتایج ارائه شببده  ،در این مقاله الزم به ذکر اسببت، .شببودفرض می

 1000گیری از ، حاصببل میانگینهابرای بررسببی کارایی الگوریتم

 یکنواخت مکان کاربران وهای تصادفی سازی با توزیعنمونه شبیه

 هایتوجه به اینکه الگوریتمها اسبببت. با توان ارسبببال ابتدایی آن

TPC [4]  وDTPC [8] ، ًهای کنترل توان هستند، الگوریتم صبرفا

برای این  D2Dسازی، کاربران مستعد ارتباط های شببیه در نمونه

فقط مجاز به اسبتفاده از حالت سلولی در نظر گرفته  دو الگوریتم، 

𝑚𝑖شدند ) = 1  .) 

تابع  هایگام(، گذردهی کل سببیستم نسبت به 1در شبکل ) 

 یبرای یببک نمونببه ،EDTPCالگوریتم  در بروز رسببببانی توان

نشببان داده شببده  ،𝛾𝑖پذیر چند مقدار امکانسببازی به ازای شبببیه

 
12 System energy efficiency 

 
 DTPC  [8]، TPC [4]هایالگوریتم: متوسط گذردهی کل سیستم در 2شبکل  

 درخواستی کاربران   SINRنسبت به حداقل  EDTPC پیشنهادی الگوریتمو 

در این شببکل، ثابت شبدن گذردهی کل سببیسببتم به ازای   اسبت. 

همگرایی الگوریتم پیشبببنهادی ، 𝛾𝑖پذیر مقبادیر مختلف و امکبان  

EDTPC دهد.را نشان می   

های ، متوسبط گذردهی کل سببیستم الگوریتم (2در شبکل ) 

EDTPC، DTPC [8]  وTPC [4]  بببه ازای مقببادیر مختلف𝛾𝑖 

، به دلیل گرایش سیستم ها𝛾𝑖با افزایش نمایش داده شبده اسبت.   

منابع موجود برای افزایش نباپذیری و کاهش  امکبان ببه سبببمبت   

 EDTPCو  DTPCهای گذردهی سبببیسبببتم الگوریتمگذردهی، 

 SINRحبداقل   ، ابتبدا هر دو الگوریتم  د. در واقعیبابب  کباهش می 

کنند، سببپس تا مرز می تأمینتمامی کاربران را برای  درخواسببتی

که وضبببعیت  را هدف کاربرانی SINRناپذیری سبببیسبببتم، امکان

در  ها𝛾𝑖دهند؛ در نتیجه، افزایش افزایش می ،کبانالی بهتری دارند 

، کاربران با وضببعیت کانالی بهتر EDTPCو  DTPCهای الگوریتم

هببا هببدف را بببه آن SINRی افزایش را محببدودتر کرده و اجببازه

های درخواستی SINR، همواره به حداقل TPCالگوریتم  دهد.نمی

در صببورت ها )𝛾𝑖افزایش  با کند و به همین دلیلمین اکتفا کاربرا

 ماین الگوریت گذردهی کل سببیستم پذیر ماندن سبیسبتم(،  امکان

 DTPCیافته و نهایتاً به گذردهی کل سببیسببتم الگوریتم  افزایش 

طور که در شببکل مشببخص اسببت، الگوریتم   . همانکندمیل می

همواره از لحباظ متوسبببط گذردهی کل   EDTPCپیشبببنهبادی  

 ، عملکرد بهتری دارد. TPCو  DTPCهای سیستم، از الگوریتم

)که به  12وری انرژی سببیسببتم متوسببط بهره ،(3در شببکل )

صبورت نسببت گذردهی کل سیستم به مجموع توان صرف شده   
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 DTPC [8]، TPCهای انرژی سبیستم در الگوریتم وری : متوسبط بهره 3شبکل  

درخواسبببتی  SINRنسببببت به حداقل  EDTPC و الگوریتم پیشبببنهادی [4]

 کاربران  

 
به ازای  EDTPC پیشنهادی : متوسط گذردهی کل سیستم در الگوریتم4شکل 

 (%50و  0% ،25%) D2Dهای متفاوت کاربران مستعد ارتباط نسبت

 ،EDTPCهای در الگوریتم شود(تعریف میبرای دسبتیابی به آن  

DTPC [8]  وTPC [4]    ببه ازای مقبادیر مختلف𝛾𝑖،   ببه نمایش

ر د وری انرژی سیستممتوسط بهرهگذاشته شده است. به وضوح، 

و  DTPCهای بیشببتر از الگوریتم EDTPCالگوریتم پیشببنهادی 

TPC   اسبت. پس الگوریتم پیشنهادیEDTPC نه تنها گذردهی ،

سببیسببتم  نرژیوری ابخشببد، بلکه بهرهسببیسببتم را بهبود میکل 

 کند.  را نیز ارائه میباالتری 

 الگوریتم مودار متوسط گذردهی کل سیستم، ن(4در شبکل ) 

کاربران  های مختلف تعدادبه ازای نسبببت EDTPC پیشببنهادی

به تعداد کل کاربران شبکه ارائه شده است.  D2Dمسبتعد ارتباط  

با افزایش این نسبت، متوسط گذردهی کل  کنیم کهمشباهده می 

مطلب  گر اینشود. این شکل بیانسبیستم بیشتری نیز کسب می 

اسبببت که هرچه تعداد کاربران بیشبببتری در شببببکه دارای حق 

باشبببند، به گذردهی  D2Dانتخاب میان حالت ارتباط سبببلولی و 

  وان دست یافت.تمی EDTPCسیستم بیشتری توسط الگوریتم 
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های سلولی با های موجود در شبکهترین چالشاز جمله مهم

چنین ، تعیین توان ارسال کاربران و همD2Dقابلیت ارتباطات 

است. در این مقاله،  D2Dانتخاب حالت کاربران مستعد ارتباط 

 وأمتی کنترل توان و انتخاب حالت به صورت شدهالگوریتم توزیع

درخواستی  SINRپیشنهاد شد که عالوه بر تضمین حداقل 

-هدهد. نتایج شبیافزایش مینیز کاربران، گذردهی کل سیستم را 

دهد که الگوریتم سازی ارائه شده در این مقاله، نشان می

وری ، از لحاظ گذردهی کل سیستم و بهرهEDTPCپیشنهادی 

 رل توانکنت یهاانرژی سیستم، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم

 دارد.  TPC [4]و  DTPC [8]ی پیشین شدهتوزیع
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