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چکیده
روش سنجش طیف و تخصیص منابع همزمان در شبکه های رادیوشناختی به منظور بهینهسازی همزمان مؤلفههای سننجش و دستسسنی بنه
طیف و تخصیص منابع رادیویی ،نسخ ارسال باالتسی را بسای کاربسان شبکه رادیوشنناختی رنساه منینماین .در اینن مقالنه ،سننجش طینف و
تخصیص همزمان توان در یک شبکه رادیوشناختی چن.حاملی بسرسی میشود ب.ین منظور ،ابت.ا با تعسیف تابع احتمال دستسسنی بنه طینف،
روابط احتمال آشکارسازی ،احتمال هش.ار اشتباه ،نسخ قابل دستسس و ت.اخل اعمالش.ه به کاربس اولیه بهدست آم.ه و سپس ،مسئله سنجش
طیف و تخصیص توان همزمان با تعسیف یک مسئله بهینهسازی با ه.ف بیشینهسازی نسخ ارسال در شبکه رادیوشنناختی تحنت قین .تن.اخل
اعمالش.ه به شبکه کاربس اولیه و نیز مح.ودیت بودجه توان شبکه رادیوشناختی م.لسازی میشود مسئله بهینهسنازی حالنل ینک مسنئله
غیسمح.ب بوده که با ارائه دو راهکار مبتنی بس الگوریت ژنتیک ،جواب بهینه بسای آن بهدست میآی .این دو راهکار عبارتن .از :الف) بهینهسازی
مح.ب با استفاده از روش ضسایب الگسانژ و ب) روش بسنامهریزی خطی در انتها ،با ارائه نتایج شبیهسازی ع.دی ،عملکسد روشهای ارائهش.ه را
در مقایسه با روشهای موجود مورد تحلیل و ارزیابی قسار میدهی
واژگان کلیدی :رن آوری رادیوشناختی ،سنجش طیف ،تخصیص منابع رادیویی ،تابع احتمال دستسسی به طیف ،بهینهسازی مح.ب،
الگوریت ژنتیک

 -7مقدمه
در سالهای اخیس ،استفاده از رناوری مخابسات بنیسنی ییشنسرت
بسیار زیادی داشته است این ییشسرت ه در زمینه تع.اد و تنوع
سامانههای مبتنی بس مخنابسات بنیسنی رخ داده اسنت و هن در
زمینه کیفیت خ.ماتی که بنه کناربسان ارائنه منیشنود از ایننرو،
م.یسیت بهینه منابع رادیویی در سامانههای مخابسات بیسی نوین
به عنوان یکی از مه تسین چالشهای عم.ه این سامانههنا مطنس
است یکی از ارزشمن.تسین منابع رادیویی در سامانههای مخابسات
بی سی  ،طیف رسکنانس رادینویی اسنت کنه بنه دلینل تخصنیص
ایستای طیف در حال حاضس دارای بهسهوری بسیار یایینی است

بنیادی در روش م.یسیت طیف رسکانسی است در واقع ،شبکههای
رادیوشناختی دارای هوشمن.ی ،یادگیسی و تصمی گیسی بساساس
میزان شناخت از وضعیت کنونی سامانه است ] [1-2سنه و یفنه
بنیادی یک سنامانه رادیوشنناختی عبارتنن .از )1 :تحلینل طینف
رادیویی که این کار باین .در گیسنن.ه رادیوشنناختی انجنا گینسد
 )2بازخورد اطالعات مسبوط به محیط رادیویی به رسستن.ه که این
کار توسط گیسن.ه انجا منیشنود و  )3من.یسیت یوینای طینف و
کنتسل مؤلفههای ارسال که این کنار در رسسنتن.ه رادیوشنناختی
لورت میی یسد ] [2از زمان ارائه مفهو رادیوشناختی که تقسیباً
یک دهه از آن میگ رد ،عالقهمن.ی به رادیوشناختی و تئوریهنا
و کاربسدهای عملی آن به طسز چشمگیسی رشن .یارتنه اسنت کنه

 -7-7پیشینه تحقیق

علت آن در واقع ،توانایی رنآوری رادیوشناختی در استفاده بهینه

ب.ون استفاده از طیف رسکانسی ،هیچ گونه ارتباط رادیویی بیسی
یا خ.مات اینتسنت بنیسنی امکنانین یس نخواهن .بنود رننآوری
رادیوشناخنتنی 1نه تنها یک رننآوری رادیویی بلکه یک تغییس

از طیف رادیویی و ارایه راهکار بسای حنل مسنئله کمبنود طینف و

* رایانامه نویسن.ه مسئولs_sadough@sbu.ac.ir :

بهسهوری یایین استفاده از طیف رسکانسی است که در ادامه به آن
مییسدازی
1- Cognitive Radio
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طیف رادینویی الکتسومغناطیسنی یکنی از مننابع طبیعنی در
اختیار بشس است که استفاده از آن توسنط سنامانههنای رادینویی
مختلف نیازمن .اخ مجوز از مساجع قانونی است در نوامبس 2002
میالدی ،گزارشی توسط FCC1ارایه ش .کنه در آن ،بهبنود نحنوه
استفاده از طیف رسکانسی هن.فگن اری شن.ه بنود و دلینل اینن
ه.فگ اری این واقعیت بود که در بسیاری از بان.های رسکانسنی،
دستسسی طیفی مسئله قابل توجهتنسی نسنبت بنه کمبنود طینف
رسکانسی است عمن.ه اینن مسنئله بنهخناطس قنوانینی اسنت کنه
دستسسی کاربسان بالقوه را به طیف رسکانسی مح.ود میکن.
ان.ازهگیسیها نشان دادهان .که مشنکل کمبنود طینف عمن.تاً
ناشی از استفاده ناکارآم .و غیسبهیننه از مننابع طیفنی اسنت ننه
کمبود ریزیکی منابع طیفی به بیانی دیگنس ،بهنسهوری طیفنی در
رویکسد رعلی تخصیص منابع طیف رسکانسی ،بسیار ینائین بنوده و
در اغلب مواقع بان.های رسکانسی اختصاص دادهش.ه به بسیاری از
کاربسدها ب.ون استفاده باقی میمان [3] .بنا توجنه بنه بهنسه وری
یایین طیف الکتسومغناطیسی ،مفهنو حفنسههنای طیفنی مطنس
میشون .یک حفسهی طیفی یک بان .رسکانسی است که به کناربس
دارای مجوز که الطالحاً کاربس اولیه 2نامی.ه منیشنود ،اختصناص
داده شنن.ه امننا در ی نک بننازه زمننانی مشننخص و در ی نک منطقننه
جغساریایی خاص توسط آن کاربس استفاده نمیشود ل ا ،بهنسهوری
3
طیفی را میتوان با رساه آوردن اجازه دستسسی به کاربسان ثانویه
(کاربسان رادیوشناختی) بنه اینن حفنسههنای طیفنی ارنزایش داد
میتوان رادیوشناختی را بهعنوان راهکار ج.ی.ی دانست که جهت
ارتقاء بهسهوری طیفی با کمک بهسهبسداری از حفسههای طیفی ارایه
ش.ه است
از سننوی دیگننس ،بننهدلی نل ارننزایش تقاضننا در ارایننه خنن.مات
چن.رسانهای 4با سسعت و ران.مان طیفی باال ،رننآوری ارتباطنات
بیسی ییشسرت بسیار چشمگیسی داشته است ازجمله منیتنوان
به شبکههای تلفن همساه اشاره نمود که خ.ماتی نظینس کنفنسانس
وی.ئویی ،بازی و انتقال اطالعات چن.رسنانهای بنا سنسعت بناال را
یشتیبانی میکنن .دستیابی بنه رانن.مان طیفنی بناال و بسقنساری
ارتباط مطمئن در شسایط محوش.گی ش.ی ،.از چالشهای النلی
در سامانه های رادیویی بیسی بهحساب می آی .ییشنسرت بسنیار
گستسده رنآوریهای ارتباط بنیسنی از ینک سنو و محن.ودیت
منابع طیف رسکانسی از سوی دیگس باعث شن.ه اسنت تنا رویکنسد
تخصیص رسکنانس ثابنت بنه کاربسدهنای مشنخص ینک رویکنسد
Federal Communications Commission
Primary User
Secondary Users
Multimedia
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غیسمننؤثس تلقنی شننود درنتیجننه ،اراینه راهکارهننای بهتننسی بننسای
بهسهوری بهینه از طیف رسکانسی در دستسس بسیار ضسوری بهنظس
میرس[4] .
در رنآوری رادیوشناختی ،کاربس اولیه دارای اولوینت بناالتسی
است به طوری که هس زمان اق.ا بنه اسنتفاده از طینف رسکانسنی
نمای ،.کاربس ثانویه ینا کناربس رادیوشنناختی باین .بالرالنله طینف
رسکانسی را آزاد کن .ب.ین منظور ،شبکه رادیوشناختی بای .دارای
قابلیتهای شناختی از جمله سننجش مطمنئن طینف رسکانسنی
باش .تا بتوان .حضور یا ع .حضور کاربس اولیه را تشنخیص داده و
سپس با تغییس مؤلفههای ارسال خود ،از بخشهای ب.ون اسنتفاده
طیف رسکانسی بصنورت بهیننه اسنتفاده نماین [1-2] .بننابساین،
توانایی سنجش طیف یکی از مه تنسین مؤلفنه هنای ینک شنبکه
رادیوشننناختی اسننت واحنن .سنننجش طیننف در یننک شننبکه
رادیوشناختی در واقع و یفه بهدست آوردن اطالعات مسبنوط بنه
بهسهوری طیف توسط کاربس اولیه در زمانها و مکانهای مختلف را
بسعه.ه دارد بهدست آوردن این اطالعات میتوان .به کمنک ینک
یایگاه داده ،سیگنالهای نشانگس (یایلوت) ینا بنه وسنیله سننجش
طیف لورت ی یسد ][5
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سنجش طیف و تصمی گینسی در منورد حضنور ینا عن .حضنور
کاربسان اولیه ،اولین گا در ارسال رادیوشناختی است در سنجش
طیف ،روشهای مختلفی بسای آشکارسنازی سنیگنالهنای کناربس
اولیه وجود دارد که مه تسین این روشها عبارتن .از :روش ریلتنس
7
منطبق ،5روش آشکارسازی انسژی ،6روش آشکارسازی مشخصات
و روش سنجش مبتنی بس شنکل منو  [5] 8درلنورتیکنه کناربس
ثانویه اطالعات کاری از سیگنالهای ارسالی توسط کاربس اولینه در
اختیننار ن.اشننته باشنن ،.آشکارسنناز بهینننه در ای نن وضننعیت ی نک
آشکارساز انسژی خواه .بنود ] [6در اینن روش ،اننسژی سنیگنال
دریارتی در یک بازه زمانی مشخص ان.ازهگیسی میشود سپس ،با
مقایسه انسژی بهدست آم.ه با یک سطح آستانه ،تصنمی مناسنب
در مورد حضور یا ع .حضور کاربس اولیه اتخاذ منیشنود ][7-11
در مقابل ،روشهای کالسیک ،راهکار نوین دستسسی احتماالتی به
طیف در ] [12ارائه ش.ه است که بسخالف روشهای کالسنیک ،از
یک تابع احتماالتی بسای دستسسی به طیف کاربسان رادیوشناختی
استفاده ش.ه است
)Matched Filter (MF
)Energy Detection (ED
Cyclostationary Feature Detection
Waveform-Based Sensing
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عملکسد شبکه رادیوشناختی بسمبنای معیارهنای متفناوت در

حالننل در حالننت کلننی از نننوع مسننایل غیسمحنن.ب بننوده و ل ن ا

محیطهای محوش.گی مختلف بهطور گسنتسده منورد بحنث قنسار

ییچی.گی یینادهسنازی و محاسنباتی بیشنتسی را بنه همنساه دارد

گسرتننه اسننت بننهعنننوان ملننال ،در ] [13و ] ،[14نویسننن.گان بننا

[]25-30

بیشینه سازی نسخ قابل دستسس در شبکه رادیوشناختی تحت قی.
متوسط ت.اخل اعمال ش.ه به شبکه کناربس اولینه ،سنطح آسنتانه
بهینه مورد استفاده در آشکارسناز اننسژی را اسنتخسا نمنودهانن.
همچنین ،مسئله بهینه سازی زمان سنجش طینف و نینز ارنزایش
نسخ ارسنال در شنبکه رادیوشنناختی بنه تستینب در ] [15و

][16

بسرسی ش.ه است ینک روش سننجش طینف مبتننی بنس تجزینه
مقادیس ویژه 1در ] [17ارایه ش.ه اسنت بنا توجنه خطاهنای ذاتنی
سننجش طینف کننه متننرثس از ی.ین.ههننایی مانننن .چن.مسنیسگی،
محوش.گی ،خطای تخمین سطح نویز در گیسن.ه و غیسه هسنتن،.
انجا سنجش طیف تنها توسنط ینک کناربس رادیوشنناختی قابنل
اعتماد نبوده و ل ا روش سنجش طیف مشارکتی 2ارایه ش.ه است
[ ]18-20از سوی دیگس ،شبکه رادیوشناختی باین .بنا توجنه بنه
نتایج سنجش طیف ،منابع رادینویی موجنود را بنه گوننهای بنین
کاربسان رادیوشناختی تقسی کن .که بیشتسین میزان بهنسهوری از
طیف رسکانسی بهدست آی .و کمتسین مق.ار تن.اخل ممکنن روی
شبکه کاربس اولیه ایجاد شود بهعنوان ملال ،در [ ]20یک الگوریت
بهینه و دو الگوریت زیسبهینه بسای تخصیص تنوان در شنبکههنای
رادیوشناختی مبتنی بنس م.والسنیون تسنهی رسکنانس متعامن.

3

ییشنهاد ش.ه است در [ ]21مسئله تخصیص منابع در شبکههای
رادیوشناختی مبتنی بس  OFDMبا درنظس گسرتن خطاهای موجود
در سنجش طیف مورد بسرسی قسار گسرته است به منظور ارزایش
بهسهوری طیفی در شنبکههنای رادیوشنناختی و نینز کناهش اثنس
خطاهای ذاتی سنجش طیف ،راهکار سننجش طینف و تخصنیص
منابع بهطور همزمان در یژوهشهای اخینس ییشننهاد شن.ه اسنت
[ ]22-25بهعنوان ملال ،در [ ،]24مسئله همزمان سنجش طیف،
تخصیص توان و ارسنال داده بنهلنورت همزمنان در ینک شنبکه
رادیوشناختی مبتنی بس رله با رویکنسد بهبنود ننسخ ارسنال شنبکه
رادیوشناختی مورد بسرسی قسار گسرته است همچنین ،ینک روش
همزمان بسای بهینه سازی زمان سنجش طیف و ارزایش بهنسهوری
طیفی در شنبکههنای رادیوشنناختی در [ ]25اراینه شن.ه اسنت
هسچننن .راهکننار سنننجش طیننف و تخصننیص منننابع همزمننان در
شبکه های رادیوشناختی باعث ارزایش بهنسهوری طیفنی و بهبنود
عملکسد سامانههای رادیویی بیسی میشود ،مسائل بهیننهسنازی
)1- Singular Value Decomposition (SVD
2- Cooperative Spectrum Sensing
)3- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM

 -3-7نوآوری تحقیق
در یژوهشهایی که تاکنون انجا ش.ه است ،مؤلفه دستسسنی بنه
طیف بسای کاربسان رادیوشناختی به لورت یک عن.د دودوینی بنا
مقادیس لفس و یک درنظس گسرته ش.ه است که این امنس منجنس بنه
یک مسئله بهینهسازی تسکیبنی گسسنته -ییوسنته و غیسمحن.ب
می شود در این مقاله ،با بهسهگیسی از مفهو دستسسی احتماالتی
به طیف رسکانسی که در ] [12ارایه ش.ه اسنت ،مسنئله سننجش
طیننف و تخصننیص همزمننان منننابع در شننبکه رادیوشننناختی
رسمولبن.ی میشود که در این لورت ،دستسسی به طیف بساساس
یننک منن.ل احتمنناالتی ییوسننته بننوده و ل ن ا ییچینن.گی مسننئله
بهیننه سازی حالل بسابس ییچی.گی مسائل غیسمح.ب خواه .بود
در گا بع.ی ،به کمک الگوریت ژنتیک ابت.ا مسئله بهیننهسنازی
غیسمح.ب به یک مسئله بهینهسازی مح.ب تب.یل ش.ه و سپس،
با استفاده از روش ضسایب الگسانژ 4و نیز روش بسنامهریزی خطنی،
جواب بهینه مسئله مح.ب حالل استخسا میشود از آنجاییکه
در راهکار دستسسی به طیف ییشنهادی ،تابع دستسسنی بنه طینف
می توان .مقادیس ییوسته به خود بگیسد ،ل ا به کمک نتنایج عن.دی
نشان داده میشود که روش ییشنهادی نسبت به روش کالسنیک
عملکسد بهتسی در استفاده از رسلتهای طیفی و ارزایش بهسهوری
طیفی خواه .داشت

 -4-7ساختار مقاله
در بخش  ، 2م.ل سامانه شنبکه رادیوشنناختی منورد نظنس اراینه
خواه .شن .در بخنش  ،3روش دستسسنی بنه طینف احتمناالتی
ارایهش.ه در ] [12بهلنورت مختصنس شنس داده منیشنود روش
سنجش طیف و تخصیص مننابع همزمنان بنه همنساه مؤلفنههنا و
معیارهای عملکسدی شبکه رادیوشناختی در بخش  ،4رسمولبن.ی
ش.ه و مسئله بهینه سازی مسبوط استخسا میشود در ادامنه ،بنه
منظور حل مسئله بهینهسازی غیسمح.ب بهدست آمن.ه ،دو روش
مبتنی بس الگوریت ژنتیک ارایه خواهن .شن .در بخنش  ،5راهکنار
انتخاب الگوریت بهینه از نظس رضای جستجوی الگوریت ژنتیک و
سسعت همگسایی آن با دو راهحل ارایهش.ه بحث خواه .ش .نتایج
شبیهسازی ع.دی در بخش  6مورد بسرسنی قنسار منیگینسد و در
نهایت ،در بخش  ،7نتیجهگیسی یژوهش ارایه خواه .ش.
4- Lagrange Multipliers
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ش که کاربر اولیه

رسستن.ه کاربس اولیه
گیسن.ه کاربس اولیه

گیسن.ه کاربس اولیه

دریارتی  yn ,kدر هس دو حالت حضور و ع .حضور کناربس اولینه،
و
دارای توزیع گاوسی با میانگین لفس و وارینانسهنای
به تستیب بسای حالت حضور و ع .حضور کاربس اولیه اسنت کنه از
روابط زیس بهدست میآین:.

گیسن.ه کاربس اولیه

) (

() 2

گیسن.ه کاربس اولیه

گیسن.ه رادیوشناختی
گیسن.ه رادیوشناختی

گیسن.ه رادیوشناختی

همانگونه که در شکل ( )1مشاه.ه میشود ،در اینن مقالنه ینک
شبکه مخابساتی چن.حاملی درنظس گسرته شن.ه اسنت کنه در آن،
یک کاربس رادیوشناختی بهلنورت رسلنت طلباننه از یهننای بانن.
اختصاص دادهش.ه به کاربس اولیه استفاده میکن .بهطور دقیقتنس،
کنناربس رادیوشننناختی بننا انجننا سنننجش طیننف رسکانسننی و
تصمی گیسی در مورد حضور یا ع .حضور کاربس اولینه ،اقن.ا بنه
استفاده از طیف رسکانسی مینمای .رسض میکنی که یهنای بان.
اختصاص دادهش.ه به کاربس اولیه به زیسبان .مساوی تقسی ش.ه
است در ادامه از زیسون .بسای تمییزدادن زیسبانن- .ا و بنازه
زمانی -ا استفاده میکنی همچنین ،حضور و ع .حضور کاربس
اولیه در زیسبان- .ا را بهتستیب با ) ( و ) ( نمایش میدهی
بنابساین ،سیگنال درینارتی در گیسنن.ه رادیوشنناختی در زیسبانن.
نشان منیدهنی کنه بنهلنورت زینس
ا و زمان -ا را بانوشته میشود)1( :
() 1

√

{

نشاندهن.ه سنیگنال ارسنالی از کناربس اولینه،
که در آن،
توان ارسالی کاربس اولیه و  vn ,kنویز گاوسی جمعشون.ه در گیسن.ه
کاربس رادیوشناختی است که رسض می شود دارای توزینع گاوسنی
مختلط با میانگین لنفس و وارینانس باشن .همچننین ،رنسض
می کنی که ضسایب کانال بین کاربس اولیه و کناربس رادیوشنناختی
نشان دادهش.ه دارای توزیع گاوسی مختلط با میانگین
که با
لفس و واریانس باش .به منظور سهولت در محاسنبات ،رنسض
مننیکنننی

} |

|{

|∑

گیسن.ه رادیوشناختی

 -2مدل سامانه ش که رادیوشناختی

) (

|

() 3

شکل ( :)7م.ل سامانه شبکه رادیوشناختی مورد نظس

) (

) (

به کمک روش آشکارسازی انسژی در مسحله سننجش طینف،
انسژی ان.ازه گیسیش.ه در هس زیسبان .که با نشان داده میشود،
بهلورت زیس نوشته میشود:

رسستن.ه رادیوشناختی

ش که رادیوشناختی

{

بننا توجننه بننه رابطننه ( ،)1سننیگنال

که در آن ،تع.اد کل نمونههنای مخنتلط درینارتی در هنس بنار
سنجش طیف است بنا توجنه بنه رابطنه ( ،)3از آنجناییکنه
است ،ل ا طبق قضیه ح .مسکنزی
مجموع مسبعات نمونههای
 ،متغینس تصنادری دارای توزینع
] ،[31بسای مقنادیس بنزر
گاوسی با میانگین و واریانس است که بهتستیب بنهلنورت
زیس نوشته میشون:.
) (

() 4

{

) (

() 5

) (
) (

)

(
{

 -3مروری بر روش احتماالتی دسترسی به طیف
در روش سنجش طیف کالسیک مبتنی بنس آشکارسنازی اننسژی،
تصمی در مورد حضور یا ع .حضور کاربس اولیه در بان .رسکانسی
بهلورت مطلق بوده که بساساس انسژی ان.ازهگیسیش.ه این نتیجه
بهدست میآی .بهطور دقیقتس ،درلورتیکه انسژی ان.ازهگیسیش.ه
از سطح آستانه بیشتس باش ،.حضور کناربس اولینه بنا احتمنال ینک
اعال میشود درحالیکه اگس انسژی ان.ازهگیسیش.ه کمتس از سطح
آستانه باش ،.ع .حضور کاربس اولیه بنا احتمنال ینک (حضنور بنا
احتمال لفس) اعال خواه .ش .یس از تصمی در مورد حضور ینا
ع .حضور کاربس اولیه ،مسکز تصمی گینسی شنبکه رادیوشنناختی
بساساس این تصمی  ،اق.ا به تخصیص توان و رسکانس به کاربسان
رادیوشناختی می نماین .بنهعننوان ینک راهکنار جنایگزین ،روش
سنجش طیف مبتنی بس روش احتماالتی بسای دستسسنی کناربسان
ثانویه به طیف در ] [12ارایه ش.ه اسنت در اینن روش ،بنسخالف
روش کالسیک ،با توجه به انسژی ان.ازهگیسیش.ه ،تصنمی گینسی
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در مورد حضور کاربس اولیه بهلورت مطلق نبوده و لن ا دستسسنی
به طیف رسکانسی بسای کاربس ثانویه نیز مطلق نخواه .بود بهطنور
دقیقتس ،در این روش با توجه به انسژی ان.ازهگیسیشن.ه ،احتمنال
دستسسی به طیف بسای کاربس رادیوشناختی لنفس ینا ینک نیسنت
بلکه می توان .هس مق.ار حقیقی در بازه ] [ به خنود بگینسد کنه
مق.ار این احتمال تابعی از انسژی ان.ازهگیسی ش.ه است در واقنع،
روش سنجش طیف کالسیک مبتنی بس روش آشکارسازی اننسژی
حالت خالی از روش ارایهش.ه در ] [12است
در سنجش طیف کالسنیک مبتننی بنس آشکارسنازی اننسژی،
انسژی ان.ازه گیسیش.ه با یک سطح آستانه ثابت مقایسه میشنود
درلورتیکه انسژی ان.ازهگیسیش.ه کمتس از سنطح آسنتانه باشن،.
کاربس رادیوشناختی تصمی می گیسد کاربس اولیه وجود ن.ارد و لن ا
اق.ا به استفاده از طیف رسکانسنی منینماین .امنا درلنورتیکنه
انسژی ان.ازهگیسیش.ه بیشتس از سطح آستانه باش ،.حضنور کناربس
اولیه تشخیص داده ش.ه و ل ا امکان استفاده از طیف بسای کناربس
ثانویه وجود نخواه .داشت به عبارت دیگس ،تصمی گیسی در روش
کالسیک بهلورت زیس است:

()6

که در آن،

نوشته میشون:[12] .
() 8
() 1

)
)

) (

) (

(
(

) (

∫

) (

) (

∫

) (

که در روابط روق ( ) ،و ) ( بهتستیب بینانگنس عن .حضنور و
حضور کاربس اولیه در زیسبان- .ا است

 -4سنجش طیف و تخصیص منابع همزمان
یکننی از مهنن تننسین و ننایف یننک سننامانه مبتنننی بننس رننناوری
رادیوشناختی ،تصمی گیسی در مورد حضور یا ع .حضنور کناربس
اولیه است در لورتی که سامانه رادیوشناختی ع .حضور کناربس
اولیه را تشخیص ده ،.در مسحله دستسسی به طیف رسکانسی بای.
مؤلفههای ارسال را بهگونه ای کنتسل نمای .که بیشتسین بهنسهوری
طیفی ب.ست آی .با توجه به اینکه رسآین .سنجش طیف همواره با
خطاهایی همساه است ،سنجش طیف و م.یسیت مننابع منیتوانن.
به لورت همزمان لورت گیسد که این راهکار میتوانن .خطاهنای

) (

) (

اشتباه و احتمنال آشکارسنازی در زیسبانن- .ا

بنهلنورت زینس

سنجش طیف را تنا حن.ودی کناهش داده و بهنسهوری طیفنی را
ارزایش ده.

سطح آستانه مورد استفاده در زیسبان- .ا

است.

با توجه به آنچه گفته ش ،.منیتنوان بنسای کناربس رادیوشنناختی

 -7-4نرخ ارسال قابل دسترس برای کاربر

مفهو تابع دستسسی به طیف را ارایه کسد تابع دستسسی به طیف

رادیوشناختی

بننسای کنناربس رادیوشننناختی در واقننع احتمننال ارسننال کنناربس

طبق قضیه شانون ،ح.اکلس نسخ قابل دستیابی در یک کانال با نویز
گاوسی جمعشون.ه بسابس است با:

به عبارت دیگس،

()10

رادیوشناختی با توجه به انسژی ان.ازهگیسیش.ه را نشان میدهن.
بوده که

تابع دستسسی به طیف تابع احتمال }

{

)

(

̅

ییشام .دستسسنی بنه طینف توسنط کناربس ثانوینه در

زیسبان- .ا را نشان می ده .در روش کالسیک سننجش طینف،

در رابطه ( ،)10توان سیگنال دریارتی و

تابع دستسسی به طیف با توجه به انسژی انن.ازهگینسیشن.ه بسابنس

گاوسی جمعشون.ه است درلورتیکنه تن.اخل در محنیط وجنود

خواه .بود با:

داشته باش ،.میتوان آنرا بهلورت یک نویز گاوسی جمنعشنون.ه

()7

م.ل کسد در این لورت ،اگس متوسط ت.اخل را با نشنان دهنی ،

) (
) (

متوسط تنوان ننویز

{

}

{

نسخ ارسال قابل دستیابی بسابس میشود با:
()11

)

(

̅

همانطورکه از رابطه روق مالحظه می شود ،تابع دستسسی به
طیف کالسیک تنها میتوان .دو مقن.ار لنفس ینا ینک را بنه خنود

در شبکه رادیوشناختی در زمان ارسال کناربس ثانوینه ممکنن

بگیننسد امننا بننسای رسننی.ن بننه عملکننسد بهینننه در یننک شننبکه

است کاربس اولیه نیز حضور داشته باش .که این امس میتوان .ناشنی

رادیوشناختی ،تابع دستسسی به طیف میتوان .یک تابع ییوسته یا

از خطاهای سنجش طیف باش .یس در زمان ارسال کاربس ثانوینه،

هس تابع دیگسی باش .در لنورتی کنه تنابع دستسسنی بنه طینف

غیس از نویز گاوسی جمعشون.ه ت.اخل مسبوط به کناربس اولینه نینز

نشان دهی  ،احتمال هشن.ار

وجود دارد بنابساین ،رابطه ( )11بای .بسای نسخ ارسال کاربس ثانویه

}

{ را با تابع ) (
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استفاده شود از طسری ،با توجه به ایننکنه ارسنال کناربس اولینه و
کاربس ثانویه بهلورت چن.حاملی درنظس گسرته ش.ه اسنت ،ارسنال
در یک بان .میتوان .بسروی بان.های کناری نیز ت.اخل ایجاد کنن.
که این مسئله ناشی از متعام .نبودن سیگنالهای کاربسان اولیه و
ثانویه در بان.های مختلف است بننابساین ،در ارسنال چنن.حاملی،
ت.اخل میتوان .ناشی از حضور همزمان کاربس اولیه و کاربس ثانوینه
در یک بان .باش .ینا ایننکنه ناشنی از حضنور آنهنا در بانن.های
متفاوت باش .ب.ین منظور ،الز اسنت تن.اخل متوسنط را در دو
حالت ”حضور همزمان کاربس اولیه و کاربس رادیوشنناختی در ینک

که در روابط روق ( ( ) ) ،و ) ) ( ( بهتستیب احتمالهنای
ییشننین حضننور و عنن .حضننور کنناربس اولیننه در زیسباننن-n .ا ،
) (
) (
(
( بهتستینب توابنع چگنالی احتمنال
و)
)
شسطی انسژی ان.ازهگیسیش.ه به شسط حضور و ع .حضور کناربس
اولیه است
با متوسط گینسی از رابطنه ( )12بنسروی تمنامی زیسبانن.های
رسکانسی و نیز تحت شسایط ) ( و ) (  ،نسخ ارسال متوسط بنس
روی زیسبان.های کاربس اولیه که با ̅ نشان میدهی  ،بهلورت زینس
محاسبه میشود:

بان “.و ”حضور کاربس اولیه و کاربس ثانوینه در بانن.های متفناوت“

)

درنظس گسرته و محاسبه کنی ننسخ ارسنال قابنل دسنتیابی بنسای
کاربس ثانویه در زیسبان- .ا را با

()12

نشان داده و داری :

) (

)

) (

)

و

که در روابنط رنوق،

)

()15

(
(

بنهتستینب نشناندهنن.ه متوسنط

ت.اخلهای ایجادش.ه بس روی زیسبان-n .ا کاربس ثانوینه بنا رنسض

}

{

)

مج ور بهسه کانال بین رسستن.ه و گیسن.ه کاربس رادیوشنناختی در
زیسبان-n .ا است احتمال توأ حضور کاربس اولیه در بانن-n .ا و
ارسال کاربس ثانویه در بان-n .ا به شسط انسژی ان.ازهگینسی شن.ه
) (

بهلورت زیس بنویسی :
) (

{

}
)

) (

(

}

)

|

) (

(

{

{

) (

) (

()13

) (

به طسیق مشابه ،احتمال توأ ع .حضور کاربس اولینه در بانن.
-nا و ارسال کاربس ثانویه در بان-n .ا به شسط انسژی ان.ازهگیسی-
را منیتنوانی بسحسنب تنابع دستسسنی بنه طینف
ش.ه
) ( بصورت زیس بنویسی :
) (

}
{

}
)

()14

) (

(

}
)

) (

) (

|
(

) (

{

) (

) (

)

(

) (

(

) (

{

 -2-4محاس ه تداخل اعمالشده بر روی کاربر اولیه

توان ارسنالی در زیسبانن- .ا توسنط کناربس ثانوینه و

}

بننهلننورت زیننس تعسیننف

) (

ع .حضور و حضور کاربس اولیه در زیسبان-n .ا اسنت همچننین،

را می توانی بسحسب تنابع دستسسنی بنه طینف

∑∑

{

()16
}

(

) (

) (

و) (

کننه در آن ،متغیسهننای
میشون:.

{

(

) (

) (

∑∑

̅

{

در زیسبخش قبل ،ت.اخل ایجادش.ه بنس روی کناربس رادیوشنناختی
ناشی از حضور کاربس اولیه را بسرسی کسدی مسئله مه تس ،ت.اخل
کاربس رادیوشناختی بس روی کناربس اولینه اسنت زینسا اینن تن.اخل
درلورت ع .کنتسل میتوان .عملکسد شبکه کاربس اولیه را مختنل
کن .بنابساین ،در این قسمت به محاسبه ت.اخل اعمالش.ه بس روی
شننبکه کنناربس اولیننه در روش دستسسننی بننه طیننف ییشنننهادی
مییسدازی و روابط مسبوط به آنرا بسحسب تابع دستسسی به طیف
) ( بهدست میآوری ب.ین منظور ،ت.اخل ایجادشن.ه توسنط
ارسال کاربس ثانویه در زیسبان- .ا بس روی زیسبان- .ا که کناربس
نشان میدهی با تعسیف تنابع
اولیه در آن حضور دارد را با
) ( بهعنوان تابع چگالی طیف توان سیگنال ارسالی توسط کاربس
را میتوان بهلورت زیس بهدست آورد ]:[32
ثانویه ،ت.اخل
()17

)

(

∫

|

|

کننه در آن ،و بننهتستیننب بیننانگننس رسکننانسهننای مسکننزی
ضنسیب
زیسبان.های -nا و -mا  ،یهنای بان .هس زیسبانن،.
بهسه کانال بین کاربس اولیه و کناربس ثانوینه در زیسبانن-m .ا و
توان تخصیص دادهش.ه به زیسبان-n .ا است بنه منظنور بسرسنی
روابط به کمک شبیه سازیهای ع.دی ،میتوان تابع چگالی طیف
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توان کاربس ثانویه را بهلورت یک یالس نایکوئیست 1درنظس گسرت
در رابطنه ( )17بنهلنورت زینس نوشنته
که در ایننلنورت،
میشود:
()18

)

( (
(

) )
)

∫ |

(

()11

}
) (

|

) (

{

∑

) (

{

∑

(

)

∑

و ل ا متوسط ت.اخل ایجاد ش.ه بنسروی تمنا زیسبانن.های کناربس
اولیه بسابس است با:
) (

]

(

)

}

∑

∑[ ∑

̅

()20
̃

) (

∑

{

[
] ،
کننه در روابننط رنننوق( ) ،
و
[
]
بهتستیب بیانگس بسدارهای مسبوط به مؤلفه های
احتمال دستسسی به طیف و توان اختصاص دادهش.ه به هس زیسبان.
رسکانسی است بسای بسرسنی محن.ب ینا غیسمحن.ببنودن توابنع
چن.متغیسه مانن .تابع هزیننه در مسنئله بهیننهسنازی ( ،)22الز
است ماتسیس هسیان 2این توابع محاسبه و سپس ملبت یا منفنی
معینبودن آن بسرسی شود ] [33در ییوسنت (النف) ،غیسمحن.ب
بودن تابع هزینه در مسئله ( )22و نیز قی )23( .اثبات ش.ه است
بساسنناس آنچننه در ییوسننت (الننف) اشنناره شنن.ه اسننت ،مسننئله
بهینه سنازی ( )22غیسمحن.ب بنوده و لن ا بنه کمنک روشهنای
بهینه سازی مح.ب نمی توان آنرا حل نمود در ادامنه ،دو راهکنار
جهت حل مسئله بهینهسازی روق ارایه میشود که بسیایه استفاده
از الگوریت ژنتیک ] [34است در راهکار اول ،با رسض اسنتفاده از
الگوریت ژنتیک ،مسئله بهینهسازی به ینک مسنئله بهیننهسنازی
مح.ب تب.یل می شنود و در راهکنار دو بنا اسنتفاده از الگنوریت
ژنتیک ،یک مسئله بسنامهریزی خطی 3حالل میشود

 -4-4حل مسئله ( )22از طریق بهینهسازی محدب

که در آن ̃ ،از رابطه زیس بهدست میآی:.
)

()21

{

}

()26

}

}

()24

∑

()25

که در آن ،نشاندهن.ه عسض ینالس اسنتفاده شن.ه در ارسنال
سیگنال توسط رسستن.ه کاربس ثانویه است ت.اخل متوسنطی کنه
توسط کاربس ثانویه بسروی زیسبان-m .ا کاربس اولیه ایجاد میشنود
را با نشان داده و داری :

{

()23

̃

∑

(

∑

̃

 -3-4مسئله سنجش طیف و تخصیص منابع همزمان
در روش سنننجش طیننف و تخصننیص منننابع همزمننان ،مسننئله
بهینه سازی که در این مقاله ییشنهاد میکنی  %،عبنارت اسنت از
تعیین همزمان مؤلفههای و  ،بهطوریکه ح.اکلس نسخ ارسال
در شبکه رادیوشناختی تحت قی.های متوسط تن.اخل و حن.اکلس
توان شبکه رادیوشناختی محقق شود بنابساین ،مسئله بهینهسازی
مسبوطه بهلورت زیس نوشته میشود:

در این راهکار ،در مسحله اول با اسنتفاده از الگنوریت ژنتینک و بنا
رسض معلو بودن بسدار توانهای  ،بنسدار احتمنال دستسسنی بنه
طیف محاسبه می شود سنپس ،در مسحلنه بعن .بنا اسنتفاده از
مقادیس محاسبه ش.ه بسای بسدار  ،مق.ار بهینه بنسدار بنه روش
بهینه سازی مح.ب به دست میآی .الز به ذکس است که با رسض
معلو بودن ها ،مسئله بهینه سنازی ( )22بسحسنب متغیسهنای
} { ،یک مسئله بهینه سازی مح.ب است که بهلنورت زینس
نوشته میشود:
Problem II:

()27

)

(

) (

∑

Problem I:

()22

(

)
)

) (
(

)

∑
) (

∑

()28
()21

(

) (
̃

∑
∑
∑

1- Nyquist Pulse
2- Hessian Matrix
)3- Linear Programming (LP
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}

()30

{

 -5-4حل مسئله ( )22از طریق برنامهریزی خطی

با استفاده از روش ضسایب الگسانژ ،مسئله بهینهسازی ( )27را
میتوان بهلورت زیس حل نمود تابع الگسانژ مسبوط به مسئله ()27
بهلورت زیس تعسیف میشود:
)

()31

∑(

که در آن ،و

̃

)

̅

∑(

ضسایب الگسانژ مسبوط به قین.های ( )28و ()21

مسئله ( )27هستن .با مشتقگیسی از رابطه ( )31بسحسب مؤلفنه
داری :
̃

)

) (

(

(

)

∑

رابطه ( )32را میتوان بهلورت یک چن.جملهای از مستبنه 2
بسحسننب

بصننورت
،

و

نوشننت کننه در

)

()31

(

()40

subject to:

]

,
) (

)) (

(
̃

)

()35

()44

(

) (
)

[

)

(

) (

)

(

) (

])

(

(

)

)

(

) (

)

(

) (

])

(

(

)
̃

[

[
̃

]

بای .یک مق.ار ملبت باشن .منیتنوان

[

همان طورکه مشاه.ه میشود ،مسئله بهینهسنازی ( )31ینک
مسئله بسنامه ریزی خطی بسحسب متغیسهای

} { است ][35

که به کمک روش های بسنامه ریزی خطی مانن .روش سیمپلکس
}

()37

به-

()45
√

از آنجاییکه توان
نوشت:

و

]

̃

) (
̃
(

()36

و بسدارهای ،

()42

()43

()33

[

که در رابطه روق،
لورت زیس تعسیف میشون:.

و نیز ریشههای معادله بهلورت زینس نوشنته

میشود:

()34

Problem III:

()41

()32

ضسایب

در این راهکار ،نخست با استفاده از الگنوریت ژنتینک و بنا رنسض
معلو بودن بسدار  ،بسدار محاسبه میشود سپس ،با استفاده از
مق.ار محاسبهش.ه بسای بسدار  ،مقن.ار بهیننه بنسدار بنه روش
بسنامه ریزی خطنی ] [35بنهدسنت منیآین .بننابساین ،بنا رنسض
معلو بودن بسدار  ،مسئله بهینهسازی مسبوطه بهلورت زیس نوشته
میشود:

√

1

به سادگی قابل حل است هماننن .روش قبنل ،در اینن روش نینز

{

خطای هس مسحله از الگوریت بهلورت زیس تعسیف میشود:

دو مسحله اشارهش.ه تنا زمنانیکنه مقنادیس بهیننه تنوانهنا و
احتمال های دستسسی به طیف بسای هس زیسبان .بهدست آی ،.تکسار

()46

̅

̅

خواهن .ش .در هس مسحله از رسآین .روق ،تابع خطنا را بنهلنورت

و رسآین .تا زمانیکه  e2,iاز یک آستانه دلخواه بیشتس باش ،.ادامه

زیس محاسبه میکنی :

خواه .یارت

()38

̅

̅

 -6-4مقایسه روش پیشنهادی با روش کالسیک
همانگونه که در بخنش  3اشناره شن ،.در روشهنای کالسنیک،

و رسآین .تا زمانیکه  e1,iاز یک آستانه مطلوب بیشنتس باشن.

احتمال دستسسی به طینف بنسای کناربسان ثانوینه تنهنا دارای دو

ادامه خواه .یارت
1- Simplex
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مق.ار لفس و یک است ،درحالیکه در روش دستسسنی بنه طینف
مبتنی بس تابع احتمال ) (  ،دستسسی به طیف میتوان .هس مق.ار
حقیقی ای در بازه
طیف ییوسته

]

) (

[ اختیار کن .بنابساین ،تنابع دستسسنی بنه
را میتوان به مقادیس گسستهی لنفس و ینک

در روش کالسنننننننننننننیک بنننننننننننننهلنننننننننننننورت
]) (
) (

) (

) (

[

) (

الف و ب) روش بهینهسازی مح.ب،

و د) روش بسنامهریزی خطی

حج ن چهننار رضننای تعسیننفشنن.ه توسننط روابننط ()47-50
نشان داده شون ،.داری :
و
،
،
بهتستیب با
()51
∫

تصننویس نمننود کننه در ایننن رابطننه،

تابع دستسسی به طیف کالسیک و ] [ نمناد تنابع جنزء

لحیح است

̃

̃
̃

()52

̃
̃

∫

 -5انتخاب الگوریتم بهینه

)

در این بخش ،با معسرنی رضنای جسنتجوی مسبنوط بنه الگنوریت
ژنتیک و بهدست آوردن روابط مسبوط ،معیناری بنسای مقایسنه دو
روش ییشنهادی در زیسبخشهای  4-4و  5-4استخسا میشود
رضای جستجوی روش اول به کمک قی.های زیس تعسیف میشود:

()53

̃

∫

()47
()48

̃

̃

̃

روابط ( )47و ( )48بهتستیب یک اَبَسمکعب و اَبَسچنن.وجهی را

̃
̃

()54

∫∫

∫ ∫
∫

̃

∫

̃

∫

(∏
∫

) (

∫∫

∫∫

̃
̃

∫

∫

̃

∫

در رضای -بع.ی نشان میدهن( .اشنکال  -2النف و  -2ب) در
)

مقابل ،رضای جستجوی روش دو بهکمک قین.های زینس تعسینف

̃

(∏

میشود:

که روابط ( )41و ( )50بیانگس دو اَبَسچن.وجهی -بع.ی هستن.

و
کنننه در روابنننط رنننوق،
بنابساین ،حج متنا س با رضای جسنتجوی مسبنوط بنه روش اول
(بهینه سازی مح.ب) و روش دو (بسنامهریزی خطنی) بنهتستینب
بسابس است با:

جهت مقایسه دو روش ،از معیار حجن رضنای جسنتجو اسنتفاده

()55

()41
̃

()50

̃

̃

میشود اگس:

()56

s3

s3

1

Ith / p3

{

}

{

}

بسته به مقادیس مؤلفههای ،

و  ،کسان باالی مسبوط به

دو روش ارایهش.ه میتوانن .بسیار متفاوت باشن .و ل ا با توجه بنه
s2

Ith / p2

p2

Ith / s2

s2

1
1

Ith / p1

) ب(

)ا ل ف (

s1

p3

s1

انتخاب نمود

p3

Ith / s3

 -6ش یهسازی عددی

Pt

p2

Pt
Pt

I th / s1

) د(

مقادیس مؤلفنههنای ،

و  ،منیتنوان الگنوریت سنسیعتنس را

p1

) (

p1

شکل ( :)2رضای جستجوی مسبوط به روشهای ارایهش.ه بسای

در این بخش ،با استفاده از شبیهسازی ع.دی ،عملکسد روشهنای
ارایه ش.ه را بسرسنی منینمنایی در اینن شنبیهسنازیهنا رنسض
میکنی که کاربس اولیه و کاربس رادیوشناختی بهطنور مشتننسا از
یک بان .رسکانسی با 16زیسبان) .
( استفاده میکنن.
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اننن.ازهگیننسیشنن.ه احتمننال دستسسننی بننه طیننف بننسای کنناربس
رادیوشناختی کاهش مییاب .واضح اسنت کنه بنا ارنزایش اننسژی
ان.ازه گیسی ش.ه احتمال یسین حضور کاربس اولیه ،یعنی احتمنال
) ( {  ،ارزایش مییاب .و ل ا الز است که دستسسنی
}
به طیف کاربسان ثانویه مح.ود شود

شکل ( :)3تابع دستسسی به طیف حالل از شبیهسازی،

شکل ( :)5سسعت همگسایی و تع.اد تکسار الز در روش اول
(بهینهسازی مح.ب) بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک بسای مقادیس
مختلف

شکل ( :)4تابع دستسسی به طیف حالل از شبیهسازی،

،
،
همچنننین ،رننسض مننیکنننی کننه
باشن .احتمنال ییشنین حضنور کناربس
و
و
اولیه در هس زیسبان .بسابس  0/4درنظس گسرته میشود مقنادیس
[
به لورت یک متغیس تصادری یکنواخت در بنازه ]
بسای زیسبان .رسکانسی تولی .میشود به عالوه ،رسض منیکننی
که در مسحله ارسال داده شبکه رادیوشنناختی ،بهنسه کاننال بنین
رسستن.ه و گیسن.ه رادیوشناختی به کمک روشهای تخمین کانال
محاسبه ش.ه و در اختیار است شبیهسازیها به تع.اد  10000بار
تکسار و متوسطگیسی ش.ه است
 -7-6تحلیل رفتار تابع دسترسی به طیف ) (

اشکال ( ،)3-4تابع دستسسی به طیف ) ( مسنتخس از نتنایج
شبیهسازی را نشان می دهن .همانگونه کنه مشناه.ه منی شنود،
بسخالف روش کالسیک ،در روش ارایهش.ه مقادیس تابع دستسسنی
به طیف ) ( مقادیسی حقیقی از بازه ] [ بوده و ل ا احتمنال
ارسال توسط کاربس رادیوشناختی می توان .ع.دی مخنالف لنفس و
یک باش .از طسری ،تابع ) ( یک تابع کاهشی بسحسنب اننسژی
ان.ازهگیسیش.ه است ب.ین معنا کنه بنا ارنزایش مقن.ار اننسژی

شکل ( :)6سسعت همگسایی و تع.اد تکسار الز در روش اول
(بهینهسازی مح.ب) بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک بسای مقادیس
مختلف

ل ا نتیجه بهدسنت آمن.ه در اشنکال ( )3-4ینک نتیجنه منطقنی
خواه .بود از طسری ،با تغییس مقادیس (حن.اکلس آسنتانه مجناز
ت.اخل اعمال ش.ه به کاربس اولیه) ،هسچه مق.ار بیشنتس باشن،.
مق.ار تابع ) ( که همان احتمال دستسسنی بنه طینف توسنط
کاربس رادیوشناختی است ارزایش مییاب .به بیان دیگس ،با ارنزایش
 ،دستسسی بیشتسی بنه کناربس ثانوینه بنسای اسنتفاده از طینف
رسکانسی می ده .که این مطلب بهوضو از مقایسه اشکال ()3-4
دریارت منی شنود بنه منظنور مقایسنه روش ییشننهادی و روش
کالسیک ،در اشکال ( ،)3-4تنابع دستسسنی بنه طینف در حالنت
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کالسیک نیز رس ش.ه است (منحنی خطچین) همنانطنور کنه
مشاه.ه می شنود ،در حالت کالسیک تابع دستسسی به طیف تنها
دو مق.ار لفس و یک را به خود میگیسد

کاهش خواه .یارت که این امنس بنه وضنو از اشنکال ( )5-6قابننل
رؤینت است
اشکال ( )7-8نیز سسعت همنگسایی روش دو (بسنامنه رینزی
خطی) را بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک نشان میدهن .در
اینجا نیز شبیه سازی بنسای مقنادیس مختلنف (شنکل  )7و
(شکل  )8انجا ش.ه است مطابق اشکال ( ،)7-8با ارزایش تع.اد
تکسار الگوریت ژنتینک ،خطنای الگنوریت بنه سنمت لنفس مینل
میکن .همچنین ،با ارزایش یا سنسعت همگساینی کناهش
مییاب .چساکه رضای جستجوی الگوریت ژنتیک ارزایش مییاب.

شکل ( :)1سسعت همگسایی و تع.اد تکسار الز در روش دو
(بسنامهریزی خطی) بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک بسای مقادیس
مختلف

شکل ( :)3نسخ ارسال قابل دستسس بسحسب

بسای مقادیس مختلف

احتمال حضور کاربس اولیه

شکل ( :)1سسعت همگسایی و تع.اد تکسار الز در روش دو
(بسنامهریزی خطی) بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک بسای مقادیس
مختلف

 -2-6تحلیل همگرایی الگوریتمهای ارایهشده
اشکال ( )5-6سسعت همگسایی روش اول (بهینهسازی محن.ب) را
بسحسب تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک نشان می ده .شنبیه سنازی
بسای مقادیس مختلف آستانه ت.اخل مجاز (شکل  )5و حن.اکلس
بودجه توان (شکل  )6انجا ش.ه است همانطورکنه مشناه.ه
میشود ،با ارزایش تع.اد تکسار الگوریت ژنتیک ،خطنای الگنوریت
به سمت لفس میل میکنن .امنا سنسعت همگساینی بنسای مقنادیس
مختلف آستانه ت.اخل مجاز یا ح.اکلس بودجه توان متفاوت
خواه .بود بهعبارت دیگس ،با ارزایش آستانه ت.اخل مجناز ینا
ح.اکلس بودجنه تنوان  ،از آنجنا کنه ابعناد رضنای جسنتجوی
الگوریت ژنتیک ارزایش مییاب( .شکل  ،)2لن ا سنسعت همگساینی

شکل ( :)71نسخ ارسال قابل دستسس بسحسب

بسای مقادیس مختلف

حضور کاربس اولیه

 -3-6تحلیل عملکرد ش که رادیوشناختی
اشننکال ( ،)1-10نننسخ ارسننال قابننل دسننتسس بننسای شننبکه
رادیوشناختی را بنهتستینب بسحسنب آسنتانه تن.اخل مجناز و
ح.اکلس بودجه توان بسای مقادیس مختلف احتمال حضور کناربس
اولیه نشان میدهن .با ارنزایش مقن.ار تن.اخل مجناز  ،کناربس
رادیوشناختی مح.ودیت کمتسی در اسنتفاده از طینف رسکانسنی
دارد بنابساین ،با ارزایش آستانه ت.اخل مجاز احتمال دستسسی
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به طیف بسای کاربس رادیوشناختی و بهتبنع آن ،ننسخ ارسنال قابنل
دستسس در شبکه رادیوشناختی ارزایش مییاب .که این رویکسد از
شکل ( )1قابل رؤیت است این ارزایش نسخ ارسال تا زمانی ادامنه
دارد که مح.ودیت بودجه تنوان کناربس رادیوشنناختی (قین)24 .
بسآورده شود و درلورتیکه این مح.ودیت تنوان نقنش شنود ،بنا
ارزایش سطح آستانه  ،نسخ ارسال در شبکه رادیوشناختی ثابت
باقی خواه .مان.
از طسری ،با ارزایش ح.اکلس بودجه توان  ،نسبت سیگنال به
نویز در گیسن.ه رادیوشناختی ارزایش یارتنه و لن ا مطنابق رابطنه
( ،) 10ح.اکلس نسخ ارسال قابل دستسس نیز ارزایش مییابن .الز
به ذکس است این ارزایش نسخ تا زمنانی ممکنن اسنت کنه تن.اخل
اعمالش.ه به کاربس اولیه از آستانه مجاز آن رساتس نسود (قین)23 .
به بیان دیگس ،درلورتیکه بودجه توان کاربس رادیوشناختی از یک
مق.ار مشخص بیشتس شود ،ت.اخل اعمنال شن.ه بنه کناربس اولینه
بیشتس از آستانه مجاز ش.ه و ل ا نسخ ارسال قابنل دسنتسس ثابنت
خواه .مان( .شنکل  )10همچننین ،از اشنکال ( )1-10منیتنوان
دریارت با ارزایش احتمال حضور کناربس اولینه ،ننسخ ارسنال قابنل
دسننتسس در شننبکه رادیوشننناختی کنناهش مننییابنن .در روش
کالسیک ،با توجه به اینکه تابع دستسسی به طیف تنها دو مقن.ار
لفس و یک را به خود میگینسد ،لن ا انتظنار منیرود کنه عملکنسد
ضعیفتسی نسبت به روش ییشنهادی داشته باش .همانطورکه از
از اشکال ( )1-10می تنوان مشناه.ه نمنود ،در حالنت کالسنیک
(منحنی خط چین) نسخ ارسال یایینتسی بهدست آم.ه اسنت کنه
نشان میده .بهسه وری طیفی در روش ییشنهادی نسبت به روش
کالسیک باالتس بوده و ل ا میتوان نتیجه گسرنت روش ییشننهادی
از رسلتهای طیفی بهلورت مؤثستسی استفاده مینمای.

 -1نتیجهگیری
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استفاده از شبیه سازی ع.دی بستسی روش ییشنهادی به روشهای
دستسسی به طیف موجود منورد بسرسنی و تحلینل قنسار گسرنت و
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رسلتهای طیفی در مقایسه با روشهای موجود استفاده میکن.
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ABSTRACT
Joint optimization of spectrum sensing and spectrum access parameters of a cognitive radio sensor
network (CRSN) leads to a higher sum throughput of secondary users (SUs) while the interference
introduced to primary users (PUs) is kept under certain tolerable level. In this work, first, by using the concept of probabilistic spectrum access, joint spectrum sensing and power allocation is performed in a
multiband CRSN. The considered optimization problem is formulated with the aim of maximizing the
average opportunistic secondary data rate under constraints on the interference introduced to PU and limited power budget of SU. The considered system model leads to a non-convex optimization problem which is
converted into a convex problem. Based on using genetic algorithms, optimal solution of this problem is
obtained using two different approaches: i) Lagrange multipliers method and ii) Linear programming method. We provide several numerical simulation results to evaluate the performance of our proposed methods
in terms of achievable CR data rate, interference introduced to the PU and convergence properties of the
proposed algorithms.
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