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 2مصطفی درختیان و1مریم حسین زاده

 hosseinzadeh-maryam@shirazu.ac.irدانشجوي مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز،  1
 derakhtian@shirazu.ac.irعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز،  2

  
 

رات مشـارکت رلـه اي   مخابافزایش روزافزون نرخ ارسال اطالعات و تقاضاي ارسال مطمئن تر، نشانگر ضرورت استفاده از رویکردهاي  – چکیده
بـه بهـره    دسـتیابی بـا قابلیـت   طراحی استراتژي به علت احتمال رخداد خطا در رله، ، و ارسال مجدد پردازش دیکدمشارکت مبتنی بر در است. 

یک مساله چالش برانگیز است. در این مقاله استراتژي اي با عملکرد بهبود یافتـه،   از نرخ ارسال داده مناسب، برخورداريضمن کامل دایورسیتی 
پیشنهاد داده ایم. در این استراتژي برخالف اکثر روش هاي موجود، که براي دسـتیابی  از دو رله  متشکلطرفه نیمه دوبراي یک سیستم مشارکتی 

نظـر   به بهره دایورسیتی کامل، مسیر مبدأ به رله را بدون خطا فرض می کنند، ما این کانال را داراي احتمال خطا و با محوشدگی رایلی مسـطح در 
زمـان مناسـب،    -در مقصد، همچنین با بهره گیري از مزیـت کـدینگ فضـا    ML در رله ها و آشکارسازگرفته ایم و با اعمال منحنی توان مناسب 

2دستیابی به بهره دایورسیتی کامل را در نرخ ارسال داده 
3

میسر کرده ایم. شبیه سازي این استراتژي از منظر متوسط احتمال خطاي سـمبول و   

 .هبود عملکرد را نشان داده استبهره دایورسیتی، این ب
 زمان، مخابرات مشارکت رله اي، منحنی توان-دایورسیتی مشارکتی، دیکد و ارسال مجدد، کدینگ فضا -کلید واژه

 مقدمه -1

در جهان امـروز، اسـتفاده از سیسـتم هـاي مخـابراتی بـی سـیم        
اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. پیش بینی  می شود، نسـل هـاي   

هاي  آینده سیستم هاي بی سیم، از یک طرف بایستی درخواست
ي از کیفیت رضـایت  بیشتري را برآورده سازد، که ضمن برخوردار

بخش، قابلیت تأمین نرخ داده بیشتر، ارسال مطمـئن تـر و ابعـاد    
کوچکتر داشته باشد و از طرف دیگـر بـا قابلیـت هـاي اقتصـادي      

 خود، توجه تولیدکنندگان را جلب نماید.  
ارسال اطالعات با نرخ باال در کانال هاي بی سیم، تحت تـأثیر  

قـرار مـی    1و محوشـدگی  یفاثرات نامطلوب کانال، از جمله، تضع
گیرد. مسأله مهم در مخابرات بی سـیم، طراحـی تکنیـک هـایی     
هست، که به نحوي از تغییرات ذاتی کانال بهره برداري کنند، تـا  
اثــرات نــامطلوب اش را تســکین دهنــد. تکنیــک هــاي متفــاوت  

قادرند، در فضـا، زمـان و فرکـانس از طریـق اعمـال       2دایورسیتی
ه و یا الگوریتم هـاي خـاص پردازشـی در    سیگنالینگ در فرستند

گیرنده، این اثرات را جبران کنند، اما ایده اساسـی همـه یکسـان    
است. در این تکنیک ها با ارسال سیگنال هـاي حـاوي اطالعـات    
یکسان از مسیرهاي مستقل، نسخه هاي متعددي از سمبول هاي 

1 Fading 
2Diversity  

اطالعاتی به گیرنده مـی رسـد، لـذا بـا بـه کـارگیري روش هـاي        
 آشکارسازي، نتیجه مطمئن تري بدست می آید.   سبِمنا

تکنیک هاي زمانی و فرکانسی، بـه ترتیـب نیازمنـد تـأخیر و     
اختصاص پهناي باند وسیع هست، که البته یـا نـرخ داده مـؤثر را    
کاهش می دهد و یا در مخابرات بی سیم کم یاب و هزینـه بـردار   

و پیچیـدگی   است. اما در نوع فضایی آن، تنها هزینه سخت افـزار 
الگوریتم هاي مورد استفاده مطرح می شود. در این میان سیستم 
چندآنتنه، در مقابل سیستم تـک آنتنـه، بـدون نیـاز بـه افـزایش       
پهناي باند و توان، می تواند همزمان، اطمینان و نرخ ارسـال داده  
باال فراهم کند. با این وجود، همواره استفاده از چنـین سیسـتمی   

رات بـی سـیم، بـه علـت محـدودیت ابعـاد، تـوان        در وسایل مخاب
ارسالی و یا پیچیدگی هاي سخت افـزاري، چـالش برانگیـز بـوده     

این چالش هـا، نشـانگرِ ضـرورت اسـتفاده از یـک رویکـرد        .است
سـیگنال در   3جدید، بـراي اسـتفاده مناسـب از خاصـیت پخـش     

 4سیستم هاي مخابراتی بی سیم است. مخابرات مشارکت رلـه اي 
رویکردي است که در پاسخ به این نیاز اساسی مـورد توجـه قـرار    
گرفته است. در این رویکرد، به منظور باال بـردن کیفیـت ارتبـاط    
بین یک فرستنده و گیرنده، ، کاربران دیگر، آنتن هاي خود را بـه  
اشتراك گذاشته و در ارسال داده از فرستنده به گیرنـده مـذکور،   

3Broadcast  
4 Relay cooperative communication 

 زمان در سیستم هاي مخابرات مشارکتی متشکل از دو رله -استفاده از کدهاي فضا
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ن بین فرسـتنده و گیرنـده، مسـیرهاي    مشارکت می کنند. بنابرای
مستقل جدیدي ایجاد مـی شـود و نـوع جدیـدي از دایورسـیتی      

، اثر ناشـی از محوشـدگی   1فضایی، با عنوان دایورسیتی مشارکتی
کانال را جبران مـی کنـد. بـه ایـن عمـل مشـارکت، و بـه کـاربر         

 گفته می شود.  2مشارکت کننده، رله
اي اساسـی پـردازش در   تکنیک ه به طورکلی رله ها از منظر
و دیکـد و  (AF) 3و ارسـال مجـدد   آن ها در دو دسـته ي تقویـت  

، اگـر رلـه   AFقـرار مـی گیرنـد. در تکنیـک     (DF) 4ارسال مجـدد 
قابلیت پردازش آنالوگ داشته باشد، پس از دریافت نسخه آغشته 
به نویز منبع، آن را تقویت، سپس، به مقصـد ارسـال مجـدد مـی     

تقویت نویز، عملکرد سیستم، به شدت  کند. در این روش به علت
به وضعیت کانال بین مبدأ و رله بسـتگی دارد. همچنـین، پیـاده    
سازي سیستمی با قابلیت ذخیره سـازي ایـن حجـم از اطالعـات     
آنالوگ و مقابله با اثرات کوپلینـگ آنهـا بسـیار مشـکل اسـت. در      

، رله در طول فرآینـدي دیجیتـال، سـعی مـی کنـد،      DFتکنیک 
، دیکد، دوباره کد کـرده، و  5MLدریافتی اش را، با معیار سیگنال 

به مقصد ارسال مجدد کند. لذا، برخالف روش قبـل، نـویز حـذف    
شده، اما، در این میان، اگر خطایی در رلـه رخ دهـد، باعـث افـت     
عملکرد سیستم خواهد شد. عملکرد هر یک از رله هـاي مـذکور،   

کی از حالت هاي دوطرفـه  در ارسال و دریافت داده، می تواند به ی
، HDباشـد. رلـه در حالـت    (HD) 7یـا نیمـه دوطرفـه   (FD) 6کامل

ناگزیر است، درکانال هاي متعامد، ارسال و دریافت کند، بنـابراین  
اگرچه سیستم قادر اسـت، بـا تکنیـک هـایی از حـداکثر قابلیـت       
دایورسیتی استفاده کند، اما، معموالً در نـرخ ارسـال داده، دچـار    

عملیات ارسال و دریافـت،   FDود؛ درحالی که در مدل افت می ش
لذا، سیستم از  زمان در یک کانال واحد صورت گیرد.می تواند هم

لحاظ نـرخ، مشـکلی نـدارد، ولـی بـه علـت غیـر ایـده آل بـودن          
، رنج می برد 8تجهیزات، در عمل، این رله از پدیده تداخل خودي

نظر خود را بـه رلـه   برد و کاربرد زیادي ندارد. ما نیز در این مقاله 
، معطوف می کنیم. به طور کلی DF، مبتنی بر پردازش HDهاي 

ــل      ــتمی، دو عام ــین سیس ــده در چن ــه ش ــاي ارائ ــتراتژي ه اس
محدودکننده دارند. یکـی از ایـن عوامـل پدیـده انتشـار خطـا در       

است و دیگري افت نرخ ارسال داده در سیستم هاي  DFپردازش 

1 Cooperative Diversity 
2 Relay 
3 Amplify and Forward 
4 Decode and Forward 
5 Maximum-Likelihood 
6 Full-Duplex 
7 Half-Duplex 
8 Self-interference 

مه، ضمن توضیح این دو مورد، به می باشد، که در ادا HDرله اي 
مــرور مختصــر بعضــی اســتراتژي هــاي مشــارکتی و راهکارهــاي 

 پیشنهاد شده براي رفع مشکل هر یک، پرداخته شده است.
ــال  ــع [  2004در س ــیالدي، درمرج ــک Laneman]، 1م ، ی

پروتکل دو مرحله اي شامل بازه هاي زمانی ثابت بـراي ارسـال و   
ارائه داد. روش پیشـنهادي وي   9ثابت DFیا  AFمشارکت به روش

ــدل  ــره     AFوي در م ــداکثر به ــه ح ــتیابی ب ــت دس ــت، قابلی ثاب
] نشان داده شد، که 3و2دایورسیتی مشارکتی داشت. در مراجع [

اگر سیگنال هاي دریافتی در مقصـد، بـا اسـتفاده از     AFدر روش 
، ترکیب شوند، سیستم می تواند به حداکثر بهـره  10MRCگیرنده 

، به علت احتمـال رخـداد خطـا    DF. اما در مدل دایورسیتی برسد
در رله، این گیرنده، نمی توانـد سیسـتم را بـه بهـره دایورسـیتی      
کامل برساند. در مقاالت متعـددي، دربـاره روش هـایی کـه مـی      
توانند، به بهره دایورسیتی کامل برسند، بحث شده است. یکـی از  

دامه بیشـتر  این روش ها، اعمال منحنی توان در رله است که در ا
 بررسی خواهد شد.

در سالیان اخیر، بسیاري از محققان به دنبـال ارائـه تکنیـک     
،  ضمن پیاده سـازي  HDهایی هستند، که با استفاده از رله هاي 

ارزان و راحت تر، افت نرخ ارسال داده ي آن را که ناشی از نیمـه  
دو طرفه بودنش است، جبران کنند و به عبارتی بـه مزیـت هـاي    

] 4دست یابند. این پیشرفت ها ازمقالـه [  FDیک سیستم رله اي 
بـه واسـطه ایـن کـدها، در      ها آغاز شد.STC 11با روي کار آمدن 
ــه هــا مــی  12DF-TDMسیســتم هــاي  ــازه زمــانی دوم، رل ، در ب

توانستند، به جاي ارسـال در کانـال هـاي متعامـد، همزمـان، بـه       
] با 5مقصد ارسال کنند. دوره ي جدیدي از پژوهش ها، از مقاله [

، که از دو رله و یک مبدأ و Diamondارائه یک سیستم مشارکتی 
آن  یک مقصد، تشکیل شده، آغاز شده است. بدین صورت، که در

پیـام   13رله ها بر اساس زمانبندي خاصی، با رله کردنِ پـی درپـیِ  
جدید مبدأ به مقصد، افت نـرخ ارسـال را جبـران مـی کننـد. در      

]، مدل کامل تري از این سیستم ارائه شده 7و6مقاله هاي مرجع[
مبتنـی بـر طراحـی     DSTBC 14]، با پیشنهاد یک8است. مرجع [

CIOD15نتخابی، یک سیستم دو رلـه اي  ، با استفاده از روش رله ا
در رلـه هـا و مقصـد، در نـرخ      MLرا با آشکارسازي تک سمبولی 

9 Fixed-AF or DF 
10 Maximal Ratio Combining 
11 Space-Time Code 
12 Decode and Forward-Time Division Multiplexing 
13 Successive Relaying 
14 Distributed Space-Time Block code 
15 Coordinate Interleaved Orthogonal Design 
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ــال داده  2ارس
3

ــال   ــراي ارس ــره   2ب ــه به ــاتی، ب ــمبول اطالع س

می رساند. همچنـین، اسـتفاده از مزایـاي کـدینگ      2دایورسیتی 
ل داده در ]، منجر به افـزایش نـرخ ارسـا   9زمان در مرجع [ -فضا

  یک سیستم تک رله اي گردیده است.
، HDما نیز در این مقاله، در یک شبکه مشارکتی دو رلـه اي  

و نـرخ   کامـل  ، به منظور تأمین بهـره دایورسـیتی  DFبا پردازش 
، از روش اعمـال منحنـی تـوان در رلـه هـا و      مناسـب  ارسال داده

ه هـا  ]، در مبدأ و رل10زمان پیشنهادي در مرجع [ -کدینگ فضا
استفاده کرده ایم. سپس با شبیه سازي، عملکرد این استراتژي را 

دایورسیتی مشارکتی، با اعمال منحنی توان بهره  و SER1از منظر
توان مناسب و نیز زمانی که منحنی توان در رله ها، اعمال نشـده  

 عملکـرد  ردیم. همچنـین در ادامـه بـه مقایسـه    باشد، بررسـی کـ  
در  CIODاستراتژي پیشنهادي با روش مبتنـی بـر سـیگنالینگ    

 ] پرداخته ایم.8مرجع [
لذا، ادامه این مقاله به صورت زیر تنظیم شـده اسـت: پـس از    

، بـه بیـان   2ارائه مدل سیستم و استراتژي پیشـنهادي در بخـش   
، مـی  1-2دقیق روش اعمال منحنی تـوان در رلـه، در زیـربخش    

ازي هـاي مربـوط بـه بررسـی عملکـرد      پردازیم. نتـایج شـبیه سـ   
 3در بخش  دایورسیتی مشارکتی راو بهره   SERسیستم از منظر

، نتیجـه گیـري هـا ارائـه مـی      4بیان می کنیم. سپس در بخـش  
 گردد.

 مدل سیستم و استراتژي پیشنهادي -2

 
 : مدل سیستم مشارکتی 1شکل 

1 Symbol Error Rate 

مـدنظر قـرار    مشارکتی بی سیمی کـه در ایـن مقالـه   ساختار 
و  )D3(مقصـد  ، (S2) ، شامل گره هاي مبدأ1دادیم، مطابق شکل 

در نظرگرفتـه شـده    HDاست. گره هاي این شبکه  )R4(رله  و دو
عملیات ارسال و دریافـت در آن هـا بایسـتی    اند، بدین معنی که 

درکانال هاي متعامد صورت گیرد. همچنین فرض شده است کـه  
اطالعات حالت کانال در همه ي گیرنـده هـا در دسـترس اسـت.     

ih، 1مطــابق شــکل  ,i=1,2,3,4,5 ضــرایب محوشــدگی مســطح و 
ــراي ترمینــال هــاي  2متقــابال مســتقل ب 1 2 1R D,R D,SR ,SR ,SD 

، 1میانگین صفر و واریـانس که با توزیع گوسی مختلط، با هستند 
 مدل می شوند. CN(0,1)به صورت

فرض می کنیم، که اجزاي سیستم در این ساختار مشارکتی  
ــال هــاي متعامــد زمــانیمرحلــ 6در یــک پروتکــل   ه اي، در کان

ارسـالی  از سـمبول هـاي مخـابراتی     بردارمشارکت می کنند. هر 
T

1 2 3 4[s ,s ,s ,s ]=s   1اطالعـــاتی  ســـمبول 4شــامل 2 3 4s ,s ,s ,s 
بـا  هـا ابتـدا    سـمبول است. ایـن   BPSK5برگرفته از مدوالسیون 

=بـردار به صورت ، θزمان-کدینگ فضااستفاده از ماتریس  θx s 
Tکه در آنکد می شوند 

1 2 3 4[x , x , x , x ]=xهاي  سمبول ، بردار
هـاي   می باشد. سپس، این سـمبول  زمان-فضا مخابراتی کد شده
 زمـانی،  برش 6 طول در ،ها رله و مبدأ توسط، مخابراتی کد شده

 مـی  ارسـال  مقصـد  بـه  1مطابق زمانبندي ذکر شـده در جـدول   
بـه صـورت    θزمان-کدینگ فضاماتریس  ،در عبارت فوق .گردند

1پارامترهـاي ) است کـه در ایـن رابطـه    1رابطه ( 2w , w    نیـز بـه
1ترتیب برابر با اعداد طالیی  5 1 5,

2 2
+  می باشند: −

)1( 1

2

1

2

1 w 0 0
1 w 0 0
0 0 1 w
0 0 1 w

 
 
 =
 
 
 

θ 

iRابراین سیگنال هاي دریافتی دربن i=1,2    پـس از گذشـت
برش زمانی، به صورت 4

i i i
= +R R Rr H s n کـه در آن   خواهد بود

2 Source 
3 Destination 
4 Relay 
5 Binary phase shifting key 

 ریافت سمبول هاي مخابراتی کد شده: زمانبندي عملیات ارسال و د1جدول 
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i i i i i

T
R R R R R[ (1), (2), (3), (4)]=r r r r rمشاهدات دریـافتی   ، بردار

 sر که در ابتداي این بخـش گفتـه شـد،   است و همان طو iRدر
بردار سمبول هاي ارسالی می باشـد و بـردار   

iRn   شـامل درایـه ،
هاي نـویز سـفید جمـع شـونده و مسـتقل از هـم، داراي توزیـع       

2CN(0,σ ر عبـارت فـوق، مـاتریس ضـرایب     است. همچنین د (
کانال

iRH گیرنده، درiR:به صورت زیر فرض می شود ، 
)2( 

i

i 1 1 i 1

i 1 2 i 1
R

i 1 1 i 1

i 1 2 i 1

h w h 0 0
h w h 0 0

0 0 h w h
0 0 h w h

+ +

+ +

+ +

+ +

 
 
 =
 
 
 

H 

iRلــذا i=1,2، بــا آگــاهی از مــاتریس ضــرایب کانــال
iRH ،

1سمبول هاي اطالعـاتی  2 3 4s ,s ,s ,s   را از بـردار مشـاهده
iRr  بـا ،

 زیر دیکد و استخراج می کند: ، به شیوهMLاستفاده از گیرنده 
)3( 

i i i
2

BPSK
ˆ arg min{|| || }

∈
= −R R R

s
s r H s 

که در آن 
i i i i i

T
R R 1 R 2 R 3 R 4ˆ ˆ ˆ ˆ[s ,s ,s ,s ]ˆ =s   .می باشد 

بـا انجـام کـدینگ    ) 1R)2Rپـنجم و ششـم،  در برش زمانی 
 هايکلمـه کـد  به ترتیـب،  ، آشکارشده هايمناسب روي سمبول 

3 1x , x)2 4x , ix( و با اعمال منحنی تـوان مناسـب، آن    را تولید
را به مقصد ارسال می کند. اعمال منحنی تـوان، یعنـی اینکـه    ها 

ــابع را در آشکارشــده ســمبول ــد. در 1g)2gت ) ضــرب نمایی
، بـه طـور   هـا  ، نحوه ي اعمال منحنی تـوان در رلـه  1-2زیربخش

 کامل بررسی خواهد شد.
بـرش   6سیگنال هاي دریافتی در مقصد نیز، پس از گذشـت  

ــورت   ــانی، بــه ص =زم +D D Dr H s n   ــود کــه در آن خواهــد ب
T

D D D D D D D[ (1), (2), (3), (4), (5), (6)]=r r r r r r rمشاهدات ، بردار
ر کـه در ابتـداي ایـن بخـش     دریافتی در مقصد است و همان طو

، Dnبردار سمبول هاي ارسـالی مـی باشـد و بـردار      sگفته شد،
شامل درایه هاي نویز سفید جمع شونده و مستقل از هـم، داراي  

2CN(0,σتوزیــع عبــارت فــوق، مــاتریس  اســت. همچنــین در (
مقصد، به صـورت زیـر فـرض مـی     ، در گیرنده DHضرایب کانال 

 شود:
)4( 1 1 1

1 2 1

1 1 1

1 1 1

4 1 1 4 1 5 2 2 5 2

5 2 2 5 2 4 1 1 4 1

h w h 0 0
h w h 0 0
0 0 h w h
0 0 h w h

h g w h g ih g iw h g

h g w h g h g w h g

 
 
 
 
 =
 
 
 
 
 

DH
 

، سـمبول  DHمقصد نیز، با آگاهی از ماتریس ضرایب کانـال  
1هاي اطالعاتی 2 3 4s ,s ,s ,s  را از بردار مشاهدهDr   بـا اسـتفاده از ،

کـه در آن   ، به شیوه زیر دیکد و اسـتخراج مـی کنـد   MLگیرنده 
T

1 2 3 4ˆ ˆ ˆ ˆ[s ,s ,s ,s ]ˆ =s   .می باشد 
)5( 2

BPSK
ˆ arg min{|| || }

∈
= −D D

s
s r H s 

 اعمال منحنی توان در رله -2-1

بـه  ، اسـتراتژي هـایی   تک رلـه اي  سیستمیک  براي تاکنون،
ارائـه شـده    ه حداکثر بهره دایورسیتی مشارکتیمنظور دستیابی ب

بیشتر آن ها، بر ایـن فـرض اسـتوارند کـه رلـه       هرچند که است.
عملکردي بدون خطا داشـته باشـد و یـا فیـدبکی از اطالعـات در      

ی هـاي تـوانی در رلـه    ]، منحن11سیستم برقرار باشد؛ در مرجع[
، بدون نیـاز  TDMه ي مشارکت به شیو طراحی شده است که در

، مقصد را به دایورسیتی اعمال کدینگ در مبدأ و رلهبه فیدبک یا 
کامل می رساند. این مرجع ضمن ارائه شرایط الزم و کافی اي که 
بایستی هر منحنی داشته باشـد تـا مقصـد قابلیـت دسـتیابی بـه       
حداکثر بهـره دایورسـیتی موجـود را پیـدا کنـد، بـه بیـان نحـوه         

ه دایورسیتی حاصل شده به کمک هر منحنی توان استخراج مرتب
ایـن   ه به بیـان جزئیـات مربـوط بـه ایـده     می پردازد. قبل از اینک

ئز اهمیت است کـه مـا نیـز در ایـن     مرجع بپردازیم، این نکته حا
این مرجع، یکی از این منحنـی هـاي   مقاله، با بهره گیري از ایده 

و بـا   کـار بـردیم  راتژي پیشنهادي خود بـه  در است راتوان مناسب 
شبیه سازي این ایده، از منظر بهره دایورسـیتی، حتـی بـا وجـود     

، از دسـتیابی ایـن اسـتراتژي بـه     هـا  احتمال رخداد خطا در رلـه 
 مطمئن شدیم.  مورد نظر حداکثر بهره دایورسیتی 

 لحظـه اي  SNRاگـر   ]،10بـر اسـاس مرجـع [   ، بدین منظور
تک رله  مرسوم در یک سیستم، i=0,1,2مربوط به کانال ترمینال

ــه صــورت ، DF-TDMاي  2ب
i ihρ = ρ  ــان ــه در آن بی شــود ک

s
2

E
ρ =

σ
در سـمبول باشـد،   توان متوسط ارسالی براي هـر   sEو 

، کـه تـابعی نـامنفی و پیوسـته از     gیک منحنی توان کلـی   رله،
20

0h
ρ

=
ρ

ــازه   ,0]در ب اســت، طراحــی مــی کنــیم. مرتبــه   ∞(

ایـن  دایورسیتی متوسط احتمال خطاي سیستم، به نحوه طراحی 
2منحنی توان به عنوان تابعی از

0h  .کامال وابسته است 
 در ایـن مرجـع  بر اساس استدالل هـایی کـه   قسمت،  در این
منحنــی تــوانطراحــی ، شــروط الزم و کــافی ه اســتارائــه شــد

2
0g( h در یـک سیسـتم    2براي دستیابی به بهره دایورسـیتی   (

 :را به صورت زیر بیان می کنیم ،DF-TDMتک رله اي 
g(0): 1شرط الزم و کافی  •  باشد. =0
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ــافی   • ــرط الزم و ک ــه 2ش x}: مجموع : g(x) 0}= 
اي به طول غیر صفر، تـابع   بازهدر تهی باشد، یعنی 

g باشد.  صفر ن 
2: رفتار 3شرط الزم و کافی  •

0g(| h | حـول مبـدأ    (
 خطی باشد.

تژي پیشـنهاد  راتوان اعمال شده در اسـت هاي ما نیز، منحنی 
به صـورت زیـر در نظـر گـرفتیم و بـه بهـره        شده در این مقاله را

 دست یافتیم. 3دایورسیتی 
)6( 2 2

2 2 2
1 2 2

2

h                   h 1                
g ( h )

    1                       h 1               

 <= 
>

 

)7( 2 2
2 3 3

2 3 2
3

h                   h 1                
g ( h )

    1                       h 1               

 <= 
>

 

 نتایج شبیه سازي -3

د شـده بـه روش   در این بخش، شبیه سازي استراتژي پیشنها
توان سیگنال به توان نسبت  ، بر حسبSERمنظر مونت کارلو از 
یتی مشارکتی انجام شده است. دایورس) و بهره SNRنویز ارسالی (

هـا  کانال مختلف در حالتی که رله  710این شبیه سازي ها، براي
. قصـد واقـع شـده باشـند، انجـام شـده اسـت       در وسط مبـدأ و م 

بنـا  سیستم هـا،   در این جا الزم به ذکر است که در اینهمچنین 
در  SNRبـر حسـب    SERنمـودار   به تعریف، منفی شیب مجانبی

مرتبـه دایورسـیتی   لگـاریتمی، نشـان دهنـده     -گاریتمیمقیاس ل
مشارکتی می باشد. در ادامه نتایج حاصل شده از انجام این شبیه 

 سازي ها بیان شده است:
در این اسـتراتژي بـا    SNRبر حسب   SER، نمودار2در شکل
، زمانی که از منحنی تـوان مناسـب اسـتفاده    BPSKمدوالسیون 

شده باشد، با وضعیتی که فاقد منحنی توان باشد، مقایسـه شـده   
است. همان طور که بیان شد، سیستم هـاي مبتنـی بـر پروتکـل     

DF     به دلیل احتمال رخداد خطا در تصـمیم گیـري رلـه، بـدون ،
شـارکتی کامـل   بهره گیري از منحنی توان مناسب، به بهـره ي م 

 نمی رسند. 
اي اسـتراتژي  ، بـر SNRبـر حسـب    SER، نمـودار  3در شکل

و اسـتراتژي مبتنـی بـر     MLهاي با گیرنده پیشنهادي این مقاله 
] با در نظر گـرفتن مدوالسـیون   8در مرجع [ CIODسیگنالینگ 

BPSK ارائه شـده اسـت  یکسان  اطالعات و در نتیجه نرخ ارسال .
در یک سیستم  ، در این مقایسه،نیمهمان طور که مشاهده می ک

بـه   CIODمشارکتی دو رله اي، استراتژي مبتنی بر سـیگنالینگ  
اسـتراتژي  دست مـی یابـد، ایـن در حالیسـت کـه       2دایورسیتی 

مـی رسـد و از    3به بهره دایورسیتی کامـل  پیشنهادي این مقاله 
 نظر متوسط احتمال خطا داراي بهبود عملکرد می باشد.

 
استراتژي پیشنهادي براي وضعیت داراي منحنی  SERار مقایسه : نمود2 شکل

   توان و فاقد آن

 
براي استراتژي پیشنهادي و  SNRبر حسب  SERمقایسه نمودار  :3شکل 

  CIODمبتنی بر سیگنالینگ روش 

 يریگ جهینت -4

، HD ، شامل دو رلهDFدر این مقاله، در یک شبکه مشارکتی 
بر روي سـمبول هـاي    زمان -فضا کدینگبا بهره گیري از مزیت 

 و اعمال منحنی توان مناسـب در رلـه  ها ، در مبدأ و رله مخابراتی
 و مقصـد، صـرف نظـر از نـوع    هـا  در رلـه   ML، با آشکارسازي ها

دستیابی به بهـره ي دایورسـیتی کامـل    مدوالسیون به کار رفته، 

2) در نرخ ارسـال داده ( 3(
3

نتـایج  . همچنـین  کـردیم را میسـر  ) 

 دایورسـیتی  و بهـره  SERشبیه سـازي ایـن اسـتراتژي از منظـر     
و بهبـود   DFي هـا مشارکتی، لزوم اعمال منحنـی تـوان در رلـه    

مبتنـی بـر سـیگنالینگ    عملکرد ایـن روش در مقایسـه بـا روش    
CIOD .را نشان می دهد 
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