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چکیده
ارتباط دوطرفه درون باند( )IBFDبه دلیل ارسال و دریافت اطالعات بهصورت همزمان و در یک باند فرکانسی توجه
زیادی را جلب کرده است؛ چراکه نسبت به سیستمهای یکطرفه سنتی( )HFتا دو برابر بهرهوری طیفی و ظرفیت سیستم را
افزایش می دهد .اما تداخل خودی قدرتمند ایجادشده ناشی از ارسال و دریافت در یک باند فرکانسی و بهصورت همزمان،
یک مانع در عملی بودن سیستمهای  IBFDاست که با پیشرفت روشهای حذف تداخل خودی این مانع برطرف شده
است .در این مقاله ،یک سیستم رلهای دوطرفه درون باند با انتقال همزمان اطالعات بیسیم و توان( )SWIPTمعرفیشده
است که از چند رله برای انتقال اطالعات بهره میگیرد .بنابراین ،استفاده از طرح انتخاب همزمان آنتن و رله منجر به
کاهش پیچیدگی و افزایش ظرفیت متوسط میشود .درنهایت ،با شبیهسازی معیارهای احتمال قطعی و ظرفیت متوسط نتیجه
میشود که برای توانهای کوچک تداخل خودی عملکرد سیستم  IBFDبهتر از سیستم  HDاست.

کلیدواژه
ارتباط دوطرفه درون باند ،انتقال همزمان اطالعات بیسیم و توان ،روشهای حذف تداخل خودی ،برداشت انرژی ،انتخاب
همزمان آنتن و رله ،احتمال قطعی ،ظرفیت متوسط.

مقدمه
امروزه با توجه به رشد سریع کاربران مخابرات سلوولی و هولور
فنلاور هلایی هچولون اینترنللی اشلیاه و شلورها هوشللچند،
نسل ها بعلد مخلابرات سلوولی و سلاهتارها هینلده )5G
نیازمند ویژگی هایی مانند افزایش ترافیک موبایل تا  1۰۰۰برابر
 ،حچایی از تعداد  1۰الی  1۰۰برابر بیشتر دستگاهها متصلل
به شبکه ،افزایش بیش از  1۰۰برابر نلر واععلی و کلاهش ۵
برابر تلخهیر نسلبی بله شلبکه هلا موجلود هسلتند .]2 ،1
فناور ها رادیویی متعدد برا دستیابی به ایل ویژگلیهلا
پیشنواد دادهشده اسی .بهعنوانمثال میتوان بله فنلاور هلا
موج میوی متر  ،مخابرات ماشی به ماشی  ،سیستمها چنلد
ورود چند هروجی حجیم و دستگاهها هوشچند اشاره کلرد
 .]3در  ]4دو راهحللل بللهمنظللور افللزایش بوللرهور طیفللی
پیشنوادشده اسی :جستجو برا یافت طیف جدید با اسلتفاده
از روشها به اشتراکگذار و سنجش طیف ،و بلهکلارگیر
روشها انتقال پیشرفته .سپس به معرفی روشها انتقال غیر

متعامد بهعنوان یکی از روشها انتقال پیشرفته پرداهتهشلده
اسی .یکی از روش ها انتقال غیرمتعامد ،انتقال دوطرفه درون
باند  )IBFD1اسی که در هن به دلیل ارسال و دریافی همزملان
اطالعات و در یلک بانلد فرکانسلی ،بولره ور طیفلی افلزایش
مییابد .درحالیکه در سیستمها متعارف سنتی که از ارتبلا
یکطرفه  )HD2استفاده میکنند بورهور طیفلی دچلار افلی
می شود .درنتیجه سیستمها  IBFDبه دلیل استفاده کارهمدتر
از منابع ،تا دو برابر بوره ور طیفی و هرفیی متوسط بیشلتر
نسبی به سیستم ها  HDدارند .موم تلری چلالش در اجلرا
سیستمها  ،IBFDتداهل هود عدرتچنلد ناشلی از ارسلال و
دریافی هم زمان و در یک باند فرکانسی اسی .برا عچوی بودن
سیستم  IBFDباید از طرحها حلذف تلداهل هلود )SIC3
استفاده کرد ،که شامل طرح ها غیرفعال و فعال میشلوند .در
اولللی مرحولله طللرحهللا غیرفعللال اجللرا مللیشللوند کلله در
In-Band Full-Duplex 1
Half Duplex 2
Self-Interference Cancellation 3
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سیستمها با هنت ها مجلزا شلامل افلی مسلیر ،هنلت هلا
جویدار و پالریزاسیون متقابل هستند و در سیستمها با هنت
مشترک از سلیرکوتتور بلرا حلذف تلداهل هلود اسلتفاده
می شود .سپس طرح ها حذف فعال عبل از وارد شدن سیگنال
به مبدل هنالوگ به دیجیتال اعچال می شوند .بعد از اعچال ایل
روش ها ،توان تداهل هود در حد توان نویز کلاهش ملییابلد
 .]6 ،۵با پیشرفی روشهلا حلذف تلداهل هلود  ،اهچیلی
سیستمها  IBFDبیش ازپیش هشکارشده اسی؛ بلهطلور کله
ای سیستمها بهعنوان یکی از اصویتری فناور هلا بلرا رفلع
مشکل افی بوره ور طیفی در نسل ها بعد مخلابرات سلوولی
شناهته میشوند .]4-6
استفاده از رلهها نیز بله دلیلل گسلترده کلردن پوشلش دهلی،
افزایش هرفیی و کاهش مصرف توان سیستم ،توجله زیلاد را
به هود جوب کرده اسی .بنابرای  ،استفاده از رلهها  IBFDبله
بوبود عچوکرد سیستمها مخابراتی منجر میشود  .]7-1۰در
 ]7به معرفی یک الگوریتم تخصیص توان بلرا یلک سیسلتم
رلها  IBFDبا تعداد بسیار زیاد هنت در رله پرداهتهشده اسی
که منجر به کاهش پیویدگی و افزایش عچوکرد سیسلتم شلده
اسی .به دلیل استفاده از رلله  IBFDبولرهور انلری سیسلتم
بیشتر شده و بله ازا هنلت هلا بیشلتر ،سیسلتم نسلبی بله
احتچال هطا بیی مقاوم شده اسی .در  ]11به هنالیز عچوکرد
و بوینهساز نر واععی در سیسلتمهلا رللها چنلد-ورود
چند-هروجی  IBFDپرداهتهشده اسی.
استفاده از سیستمها چند رلله ا و بلهکلارگیر طلرحهلا
انتخللاب بوتللری هنللت و بوتللری رللله بللهصللورت کارهمللد
دایورسیتی فضایی سیستم را افزایش میدهلد  .]8-1۰در ]8
یک طرح انتخاب همزمان هنت و رله برا سیستمهلا رللها
 IBFDپیشنوادشده اسی .هر رله بهصورت وفقی هنت ارسالی و
هنت دریافتی را بر اساس شرایط لحظها کانال انتخاب میکند
و سپس رله بوینه انتخلاب ملی شلود تلا عچوکلرد ترمینلال بله
ترمینال سیستم انتقال بوینه شود .با انتخاب بوتلری هنلت در
رله بوینه ،دایورسیتی فضایی بیشتر نسبی بله سیسلتمهلا
سنتی با انتخاب رله  IBFDکه در هنها هنت فرستنده و گیرنده
رله ثابی هستند ،بهدسی همده اسی .در  ]9یک سیستم رلها
 IBFDدومسیره 4معرفی شده اسی که فقط طلرح انتخلاب رلله
بوینه به کار گرفته شلده اسلی و هنلت هلا رلله بوینله ثابلی
هستند .در ای کار سیگنال تداهل بهصورت یلک نلویز گوسلی
سفید جچعشونده در نظر گرفتهشده اسی و نشان دادهشده کله
بلله ازا تللوانهللا کوچللک تللداهل هللود  ،سیسللتم رلللها
دومسیره  IBFDکارهمدتر از سیستم رلها دومسیره  HDاسی.

امروزه به دلیل محدودیی ها انری در سیستمها مخلابراتی
ازجچوه طول عچر باطر ها و عدم وجود ضریب اطچینان بات در
استفاده از انری ها سبز به دلیل شلرایط متییلر هبوهلوایی،
انتقال همزمان اطالعات بیسیم و توان  )SWIPT۵توجه زیاد
به هود جوب کرده اسی؛ چراکه نیاز به منبلع تیذیله جداگانله
بللرا رللله نیسللی  .]13 ،1۰در  ]13بوللرهور انللری در
سیستمها  OFDMAبا  SWIPTدر سیستمها چند کلاربره
و شبکه ها معچولی انجام گرفته اسی .اما در کارها ذکرشلده
در بات ،از رلهها  HDاسلتفادهشلده اسلی کله باعلا کلاهش
بورهور طیفی میشود .بنابرای در  ]14از یک سیستم رلها
 IBFDاستفاده شده اسی که در هن رله دوطرفله بلا هنلت هلا
مجزا اسی .در هچی راستا در  ]1۰نیز محققان از یک سیستم
چند رلها با طرح انتخاب همزمان هنت و رله استفاده کردهاند.
در ای روش ،رله ها چنلد ورود چنلد هروجلی و بلا پروتکلل
6
کدگشایی و ارسال  )DFدر نظر گرفتلهشلدهانلد و از SWIPT
استفاده شده اسی .درنتیجه ،عالوه بلر بوبلود عچوکلرد سیسلتم
نسبی به سیستمها با یک رله ،بورهور انلری سیسلتم نیلز
بهواسطه برداشی انری  7از سلیگنالهلا ارسلالی ،بوبودیافتله
اسی.
در ای نوشتار یلک سیسلتم چنلد رللها بلا  SWIPTدر نظلر
گرفتهشده اسی که در هن رللههلا  IBFDهسلتند و از پروتکلل
تقویی و ارسال  )AF8استفادهشده اسی .هر گره به چند هنلت
مجوز شده اسی .در فرستنده از طرح انتخاب هنت و در گیرنده
از  MRC9استفادهشده اسی .برا علدم نیلاز رللههلا بله منبلع
تیذیه هارجی SWIPT ،بلهکاررفتله کله در هن بلرا برداشلی
انری در رلهها از پروتکل  PSR1۰استفادهشده اسی.
نوهور ها اصوی ای مقاله را میتوان به شلرح زیلر ،فورسلی
کرد:
 معرفی یلک سیسلتم رلله ا  IBFDبلا پروتکلل  AFو بلا
 SWIPTکه در هن الگوریتم انتخلاب بوتلری هنلت مبلد ،
بوتری رله و بوتری هنت از بوتری رله اجراشده اسی.
 لحلللار کلللردن اثلللر تلللداهل هلللود در محاسلللبات و
شبیهساز ها و مقایسه سیستم معرفیشده در ایل مقالله
با سیستمها  HDموجود و سیستمها بدون .SWIPT
 ارائه نتایج شبیهساز ها برا پارامترها هرفیی متوسلط
و احتچال عطعی برحسلب پلارامترهلا مختولف بلرا دو
سیسستم  IBFDو .HD
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محسن سلطانی نژاد
بخش ها مختوف ای مقاله به شلرح زیلر تنظلیمشلده انلد .در
بخش 2بله معرفلی ملدل سیسلتم پرداهتله اسلی .در بخلش3
الگوریتم انتخاب همزمان هنت و رله معرفی و به هنلالیز عچوکلرد
سیستم پرداهتهشده اسی .در بخشها  4و  ۵به ترتیب نتلایج
شبیهساز و نتیجهگیر کوی هورده شده اسی.
مدل سیستم
در ای مقاله یلک سیسلتم رللها  IBFDبلا پروتکلل  AFو بلا
برداشی انری بررسی میشود که در شکل 1نچایش دادهشلده
اسی .سیستم شامل  Kرله ، Ri , i  1,2,..., K ،یک گره مبلد ،
 ،Sو یک گره مقصد ،D ،اسی .هر گره مجوز به چند هنت اسی
که تعداد هنت ها  Ri ،Sو  Dبه ترتیب  N ،Mو  Lاسی .توان
ارسالی از  Sو توان ارسالی از  Riبه ترتیب با  Psو  PRنشان
دادهشدهاند .عالوه بر ای  ،فرض شده که اطالعات وضعیی کانال
بهصورت کامل در فرستنده عابل دسترس اسی .همچنی فرض
میشود به دلیل اثرات سایه ،لینک مستقیم بی مبد و مقصلد
وجود ندارد.
هچه کانال ها بیسیم ،رایوی با محوشلدگی بولوکی و بلا نلویز
سفید جچعشونده گوسی هستند .در اینجا به دلیل وجود  Kرله
و چند هنت  ،برا کانالها ماتریس تعریفشده اسلی .ملاتریس
i

کانللال  N  Mبللی  Sو  Riبللا

H1,i  h1,1 i , h1,2 i ,..., h1,Mi 

نشلللللللللان داده ملللللللللیشلللللللللود کللللللللله در هن
T

شکل :1مدل سیستم چند رلها  IBFDبا استفاده از SWIPT

که در هن ] S [tو ] Xi [tبه ترتیب سلیگنال ارسلالی از  Sبلا
توان نرمالیزه شده یک و سیگنال ارسلالی از  Riدر زملان  tام
2
 n1,iبللردار  AWGNبللرا نللویز
هسللتند(0,  1,i I N ) ،
مشاهده شده در  Riاسی .بخش ] hLI ,i Xi [tبیانکننده تداهل
هود باعیچانده در  Riاسی و توسط یک  AWGNبا میلانگی
صفر و واریانس   LI2 ,iمدل شده اسی .]1۵ ،7
به دلیل استفاده از فناور  SWIPTدر هچه رلهها برداشلی
انری با پروتکلل  PSRصلورت ملی گیلرد .بلا اسلتفاده از ایل
پروتکل ،سلیگنال دریافلی شلده در رلله بلا نسلبی  :1  
تقسیم میشود که  برا برداشی انری در رله و  1 بلرا
پردازش اطالعات اسی  .) 0    1برا مثال    1به معنلی
برداشی کامل انری در رله اسی و اطالعات ارسلال نچلیشلود.
بنابرای انری برداشیشده از  y mRبرابر اسی با:
i

m
m
m

h1,i
(1),h1,i
(2),...,h1,i
(N)  ,m 1,2,...,M
 h1,i بللللللردار
)2
m

کانال بی  mامی هنت  Sو  Riاسی .الچانها

 h1,imمسلتقل

از هللللللللللم هسللللللللللتند و بللللللللللهصللللللللللورت
(0, 1,i ),n 
1,2,..., N

 h1,mi  n ملللدل ملللیشلللوند.
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m

h1,i

  Ps

m

P Ri

که در هن  0    1بیانگر ضلریب تبلدیل انلری اسلی  ]14و
سیگنال اطالعات پردازششده در  Riبه شکل زیر اسی:

)3

] (1   ) y Rm [t

y 'mRi [
]t

ملللللاتریس کانلللللال  L  Nبلللللی  Riو  Dنیلللللز بلللللا
همزمان با دریافی اطالعات توسط رله ،اطالعات دریافی شده از
2
M
 H 2,i  [h12,i, h 2,iنشللان داده مللیشللود کلله در هن
],..., h 2,i
زمان عبوی با پروتکل  AFتوسلط رلله  IBFDتقویلی و ارسلال
T
n
n
n
n


h 2,i
(1),h 2,i
(2),...,h 2,i
(N)  ,m 1,2,...,M
 h 2,iبلللللردار
می
شود .بنابرای سیگنال ارسال شده از  Riبا رابطه زیلر نشلان
n
 h 2,iنیلز
کانال بی  nامی هنلت  Riو  Dاسلی .الچلانهلا
داده میشود:
n
h2,i
)(l
(0, 2,i ),l 
مستقل از هم هستند و با 1, 2,..., L

]Xi [t
]PRm R y 'Rm [t  1
)4
i
i
i
مدل میشوند[ .]10تداهل هود ناشی از ارتبا  IBFDتوسط
که در هن   R iضریب تقویی مربو به  Riاسی .مانند  ]8بلا
روش ها حذف تداهل هود  ،حذف ملی شلود املا بله دلیلل
در نظر گرفت محدودیی توان ارسلالی در  ، Riضلریب تقویلی
ایده هل نبودن ای روش ها ،تداهل هود کامالً حذف نچیشود
  R iتضللچی مللیکنللد کلله تللوان متوسللط سللیگنال ]، Xi [t
که به هن تداهل هود باعیچانده میگویند  .]7 ،۵کانال مربو
محدودیی توان ارسالی در  Riرا طبق رابطه زیر اغنا میکند:
به ای تداهل با  hLI ,iنچایش داده میشود.
 m 2
2
2
m
m
2 
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E Xi [t] 
 PR 1     h1,i Ps  hLI ,i PRi   '1,i   PR
با فرض ارسلال سلیگنال از  mاملی هنلت  Sبله  ، Riسلیگنال


i

2

i

دریافتی در  Riبه شکل زیر اسی:

)1

Ps h1,mk S [t]  h LI ,iXi [t]  n1,i

y mR [t]
i





i

Ri

)۵
2
  '1,iدر رابطللله  )۵از
کللله

2

) (0,  '1,i I N

n '1,i

کللله بلللردار

 AWGNاسی ،حاصل میشود و هچانطور کله در  ]16بحلا
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شده ،شامل نلویز بانلد پایله و نلویز کانلال بلی  Sو  Riاسلی.
بنابرای  ،ضریب تقویی   R iبرابر اسی با:
1

)6



2

hLI ,i

2
PRm   '1,i

i



2

h1,mi Ps 




1    


i

R

)7

)12


y D [t] hn2,i X i [t]  n2,i

 n 2,iبردار  AWGNاسلی کله در

که در هن
دریافی شده اسی.
در ادامه و در بخش بعد به معرفی روش پیشنواد انتخاب
همزمان هنت و رله پرداهتهشده اسی.
) (0,  2,i I N

D

روش پیشنهادی انتخاب همزمان آنتن و رله
در سیستمها چند رله ا استفاده از طرح انتخاب بوتری رلله
یک روش مؤثر برا کاهش پیویدگی اسی؛ چراکه یک رلله از
بی چند رله موجود انتخاب میشود .از طرفی ،انتخاب بوتلری
هنت از بی چند هنت موجود سبب افزایش دایورسیتی فضلایی
سیستم میشود .بنابرای  ،طرح انتخاب همزمان هنلت و رلله در
سیستم ارائهشده در ای نوشتار که شامل چند رله و گلرههلا
مجوز به چند هنت اسی ،سلبب کلاهش پیویلدگی و افلزایش
دایورسیتی فضایی میشود.
با در نظر گرفت  MRCدر  SINR ، Riبلی  mاملی هنلت  Sو
 Riبه شکل زیر به دسی میهید:
2

)8

1    Ps h1,mi  n 

 '1,i
2



2
LI



N

 1,i  m   

n 1

فرض شده اسی که  nامی هنت از  Riانتخاب شود تا سیگنال
دریافی شده را به  Dارسال کند و  Dبا  Lهنلت دریافلی کنلد؛
بنابرای  ،با در نظر گرفت  MRCدر  SNR ،Dبی  Riو  Dبرابر
اسی با:
2

)9

h2,n i  l 

PR  R2

i

 2,i
2

i

L

 2,i  m , n   

l 1

با استفاده از معیار  max-minمعرفیشلده در  ]1۰و طلرح
انتخاب رله معرفیشده در  ،]9انتخاب هنت و رله بهصورت زیر
انجام میگیرد:

)1۰

min  1,i  m  , 2,i  m , n  

   
 m , k , n   max

 i 1,2,...,K


که در هن  mشچاره هنت ارسالی انتخاب شلده در  k ،Sشلچاره




رله انتخابشده و  nشچاره هنت ارسالی انتخابشده از رلله
اسی .شیوه کار بدی صورت اسی که ابتدا با استفاده از اطالعات
96

m
1, i

n 1

m 1,2,...,M

2

L

 h l 
n
2, i

l 1

Y i  max

n 1,2,...,N

و سللپس بوتللری رللله بللا جایگللذار روابللط  )11و  )12در
رابطهها  )8و  )9بهصورت زیر انتخاب میشود:

)13






 (1   )P X  P  2 X Y
^
s Ri
i i
s
i
,
k  arg max  2
2
2
i 1,2,..., K 

 2,i
  LI  '1,i
^

درنوایی با توجه به رله انتخابشده ، k ،بوتلری هنلت
رابطه

)14

2

N

 h n 
m

^

1, k

n 1

در  Sاز
^

m  arg max

m 1,2,...,M

و بوتری هنت در  Rاز رابطه

)1۵

2

L

 h l 
^

n

2, k

l 1

^

n  arg max

n 1,2,...,N

^

به دسی میهیند .درنتیجه اطالعلات ارسلالی از هنلت  mدر ،S
^

توسط  nهنت در رله  kام دریافی شلده و هلمزملان اطالعلات
زمان عبوی که در رله دریافی شده انلد ،تقویلی شلده و توسلط
^

هنت  nام به  Dارسال میشوند که در  Dتوسط  Lهنت دریافی
میشوند.
حال به هنالیز عچوکرد سیستم رو پارامترها احتچال عطعی و
هرفیی متوسط سیستم میپردازیم .مشلابه بلا احتچلال عطعلی
محاسبهشده بلرا یلک سیسلتم  HDدر  ،]1۰بلا اسلتفاده از
روابط  )8و  ،)9احتچال عطعی سیستم رلها  IBFDبهصورت
زیر تعریفشده اسی:

  R 
th

m, n 

2,i









Pr min log 2 1    m  ,log 2 1  
1,i


Pout

)16
و  Rthنر هستانه یا نر هدف اسی.
هرفیی متوسط سیستم نیز بهصورت زیر نچایش دادهشده اسی:











_

C
 min log 2 1   1,i  m  ,log 2 1   2,i  m , n  



)17
که در هن .
  بیانگر امید ریاضی اسی.

m 1,2,...,M
n 1,2,...,N


)11

2

N

 h n 

X i  max

و بوتری کانال بی  Riتا  Dتوسط رابطه زیر انتخاب میشود

درنوایی ،سیگنال دریافی شده در  Dعبارت اسی از:
2

وضعیی کانال در  ،Sبوتری کانال بی  Sتلا  Riتوسلط رابطله
زیر انتخاب میشود

k

در مقایسه با سیستمها  ،HDبرا محاسبه احتچال عطعلی و
هرفیی متوسط سیستم ارائه شده در ایل نوشلتار از ضلریب 1
به جا  ۰/۵استفاده شده اسی؛ چراکه در سیسلتم هلا رللها
 IBFDتوفات بوره ور طیف وجود ندارد و بلهصلورت کاملل از
منابع استفاده ملیشلود در حاللی هرملانی ،هرفیلی دو برابلر
میشود) .درحالیکه ،در سیستمها  HDبله عولی اسلتفاده از

محسن سلطانی نژاد

روشها تقسیم زمانی یا فرکانسی ،بورهور طیفی نسلبی بله
سیستمها  IBFDنصف میشود.
در بخش بعد با ارائه نتایج شبیهساز به بررسی عچوکردروش
پیشنواد میپردازیم.
نتایج شبیهسازی و بحث
در ای بخش برا نشان دادن عچوکلرد سیسلتم رللها IBFD
پیشنواد با برداشی انری  ،از شلبیهسلاز بله روش Monte-
 Carloاستفادهشده اسی .فرض شده اسی که رلههلا بلهصلورت
یللک شللبکه هچگلل متللراکم بللی  Sو  Dو رو یللک هللط
عرارگرفتهاند .با در نظر گرفت  dبهعنوان فاصوه بی  Sو d1 ،D
به عنوان فاصوه بی  Sو  ،Rو  d 2به عنلوان فاصلوه بلی  Rو D
3 
10

داریمd1 , 2,i 103d 2 ,i  1,2,...,K :

 ، 1,iکه در


هن  مؤلفه افی مسیر اسی .بدون از دسی رفت کویی مسئوه
و برا سادگی  1,2i   '1,2 i   2,2 i   2  65dBmدر نظلر
گرفتلله شللدهانللد .تللوان تللداهل هللود باعیچانللده بللهصللورت
  LI2   2تعریفشده اسی که در هن  یلک ضلریب ثابلی
اسی .برا مثال    10به معنی ده برابر بلودن تلوان تلداهل
باعیچانللده نسللبی بلله تللوان نللویز اسللی .عللالوه بللرای  ،در
شلللبیهسلللاز هلللا    3 ،   0.9 ، Rth  2 bps / Hzو
 d  10mانتخابشدهاند.
شکل ۲احتمال قطعی سیستم برحسب توان ارسالی را بررا وو
سسیتم  HDو  IBFDبا تعداو آنرت هرا  M=N=L=3و تعرداو
رلهها  K=2نشان واوه اسر و بره مااسسره اسر وو سیسرتم
پرواخته اس  .احتمال قطعی ور شکل ۲برا سیستم  IBFDبه
ازا مااوسر مختلف تداخل خوو (ماراوسر مختلرف  ) رسرم
شده اس که ور آن    1,10,100,1000اس  .همانطور کره
ور شکل وسده میشوو به ازا توانها کوچک تداخل خروو
عملکرو سیستم  IBFDبهتر از سیستم  HDاس و برا ازریاس
ترروان تررداخل خرروو بررهانرردازه  ،)   1000 ( 30dBعملکرررو
سیستم  IBFDبدتر از سیستم  HDمیشوو .بنابراس  ،با ور نظر

گرزت اندازه توان تداخل خوو ور سیستم  ،IBFDمیتوان از
بی وو سیستم  IBFDسرا  HDسیسرتمی را انتخراک کررو کره
عملکرو بهتر واشته باشد.
شلکلهلا  3و  4هرفیلی متوسلط سیسلتم را برحسلب تللوان
ارسالی نچایش دادهاند .در سیستمها  IBFDبه دلیل اسلتفاده
کامل از منابع ،افی بوره ور طیفی وجلود نلدارد .بنلابرای  ،در
حالتی که تداهل هود بهصورت کامل حذف شلود ،بولرهور
طیفی و هرفیی متوسط سیستم  IBFDنسبی به سیستمهلا
 HDدو برابر بیشتر اسلی .املا بلا در نظلر گلرفت اثلر تلداهل
هود  ،عچوکرد سیستم  IBFDتحی تخثیر عرار میگیرد.
در شکل 3هرفیی متوسط سیستم  IBFDبرحسب توان ارسالی
و به ازا مقادیر مختوف تعداد هنت ها رله رسم شده اسی.
هچانطور که در شکل مشاهده میشود ،هرفیی متوسط
سیستم با افزایش توان ارسالی ،افزایش مییابد .از طرف دیگر،
با افزایش تعداد هنت ها رله و در یک مقدار مشخص توان
ارسالی ،هرفیی متوسط سیستم باتتر اسی و ای نشاندهنده
افزایش دایورسیتی فضایی سیستم اسی.
همچنی  ،چنانچه بهطورمعمول ،شیب منحنی ور توانها
ارسالی باال بهعنوان بهره سیستم ور نظر گرزته شوو ،از شکل۳

شکل :3هرفیی متوسط سیستم  IBFDبرحسب توان ارسالی با

   10 ،   0.5 ، dو برا مقادیر مختوف .N
d
5m
1
2

شکل :4هرفیی متوسط دو سیستم  IBFDو  HDبرحسب توان ارسالی

شکل :2احتچال عطعی دو سیستم  HDو  IBFDبرحسب توان ارسالی با
   0.5 ، dو برا مقادیر مختوف . 
d
5m
1
2

   0.5 ، dو
d
برا مقادیر مختوف توان تداهل هود با 5m
1
2
. M N L 3
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جدول -1هرفیی متوسط سیستم بر حسب توان ارسالی برا دو سیستم  HDو  IBFDو به ازا توانها مختوف تداهل هود

4۵
16/86

39

33

27

1۰/87 12/89 14/89

21

1۵

9

3

8/8۵

۵/16

۰/26

۰/۰۰1

۰/۰۰1 ۰/244 4/۰23 6/437 8/444 1۰/44 12/42 14/43
3/382 ۵/271 7/261 9/21۵ 11/23
2/263 4/۰11 ۵/948 7/913
8/43

7/443

6/446

۵/4۵

۰/966

۰/۰۰1 ۰/۰۵9 ۰/3۰8

1/۵44 2/478 3/4۵9 4/443

نتیجه میشود که با افزایش تعداد هنت ها رله ،بولره سیسلتم
نیز افزایش پیداکرده اسی.
در شکل 4به مقایسه هرفیی متوسط دو سیستم  IBFDو HD
برحسب توان ارسالی پرداهتهشده اسی .با توجه به ای شلکل،
به ازا مقادیر کوچک تلوان تلداهل هلود هرفیلی متوسلط
سیستم  IBFDبیشتر از سیستم  HDاسلی و بلا افلزایش تلوان
تداهل هود  ،هرفیی سیستم کاهش ملییابلد .هلمچنلی در
توان ها ارسالی کم ،هرفیی متوسط سیسلتم  IBFDکچتلر از
سیستم  HDاسی و با افزایش توان ارسلالی ،هرفیلی متوسلط
سیستم نیز افزایشیافته و سیستم  IBFDعچوکرد بوتر نسبی
به سیستم  HDهواهد داشی .بنابرای  ،با در نظلر گلرفت یلک
توان تداهل هود مشخص میتوان یک نقطه سلوئی بلی دو
سیستم  HDو  IBFDیافی که به ازا توانها ارسالی کوچک
از سیستم  HDاستفاده کرد و از هن نقطه به بعد سیستم IBFD
بهکاربرده شود تا عچوکرد کوی سیستم مخابراتی بوبود یابلد .در
جللدول 1نیللز مقللادیر مربللو بلله مقایسلله هرفیللی متوسللط
سیستمها  HDو  IBFDبر حسلب تلوان ارسلالی هورده شلده
اسی .با توجه به جدول 1به ازا تلوانهلا ارسلالی بزرگتلر از
1۵dBو برا توان ها کوچک تداهل هود هرفیلی متوسلط
سیستم  IBFDنسبی به سیستم  HDافزایش می یابد .بنلابرای
نقطه سوئی بی دو سیستم  HDو  IBFDعابل دستیابی اسی.
شکل ها  ۵و  6به بررسی هرفیی متوسلط سیسلتم برحسلب
نسبی تقسیم توان  پرداهتهاند .طبق تعریلف پروتکلل ،PSR
 نشان دهنده یک مصالحه بی انلری برداشلیشلده و تلوان
سیگنال ارسالی از رله اسی.
در شکل ۵هرفیی متوسط برحسب  برا تعلداد هنلت هلا
رله ،N ،و تعداد هنت ها مقصد ،L ،رسم شده اسی .با توجه به
شکل ،برا    0و    1هرفیی متوسط برابر با صفر اسلی.
چراکه در حالی    0توان برداشی شده در رله صلفر اسلی و
تچام انری سیگنال صرف پردازش اطالعات در رله می شود؛ اما
به عوی وجود تضعیف در کانال بی رله و  Dو صفر بودن تلوان
سیگنال ارسالی از رله ،هرفیی متوسط صفر میشود .در حالی
98

1/7

۰/۰۰1 ۰/191

𝛿𝛿 = 1

𝑠𝑠𝑃𝑃

𝛿𝛿 = 10

𝛿𝛿 = 100

IBFD

𝛿𝛿 = 1000

HD

شکل :۵هرفیی متوسط سیستم  IBFDبرحسب  با ، Ps  28dBm
   10 ، dو برا مقادیر مختوف  Nو .L
d
5m
1
2

شکل :۶ظرفیت متوسط دو سیستم  IBFDو  HDبرحسب  با

d
5m ، Ps  28dBm
 N L 3 ، dو مقادیر مختلف 
1
2

   1تچام انری سیگنال دریافتی ،در رله برداشیشده و
سوم پردازش اطالعات در رله صفر میشود و درنتیجه سیگنالی
از رله ارسال نشده و در ای حالی نیز هرفیی متوسط صفر
میشود .بنابرای  ،با در نظر گرفت یک مصالحه بی برداشی
انری و پردازش اطالعات ،مقدار بوینه  عابل انتخاب اسی.
بعالوه ،شکل ۵نشاندهنده افزایش هرفیی متوسط سیستم با
افزایش تعداد هنت ها رله و  Dاسی.
شکل 6به مقایسه هرفیی متوسط دو سیستم  IBFDو HD
برحسب  پرداهته اسی .در ای شکل ،هرفیی متوسط

محسن سلطانی نژاد
 و فاصوه رلهها داشت منحنیها هرفیی متوسط برحسب
 و همچنی بوتری  میتوان بوتری انتخاب را براD  یاS از
. داشی تا عچوکرد سیستم بوینه شودd 2  وd1 انتخاب را برا
مراجع
[1] A. Osseiran, F. Boccardi, V. Braunm, K. Kusume, P.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

99

Marsch, M. Maternia, O. Queseth, M. Schellmann, H.
Schotten, H. Taoka, H. Tullberg, M. A. Uusitalo, B.
Timus and M. Fallgren., ”Scenarios for 5G Mobile and
Wireless Communications,” IEEE Communications
Magazine, vol. 52, pp. 26–35, May 2014.
G. Wunder, P. Jung, M. Kasparick, T. Wild, F. Schaich,
Y. Chen, S. T. Brink, I. Gaspar, N. Michailow; A. Festag,
L. Mendes, N. Cassiau, D. Ktenas, M. Dryjanski, S.
Pietrzyk, B. Eged, P. Vago and F. Wiedmann, ”5GNOW:
Non-Orthogonal, Assynchronous Waveforms for Future
Mobile Applications,” IEEE Communications Magazine,
vol. 52, pp. 97–105, February 2014.
Federico Boccardi, Robert W. Heath Jr., Angel Lozano,
Thomas L. Marzetta, and Petar Popovski, ”Five
Disruptive Technology Directions for 5G,” IEEE
Communications Magazine, vol. 52, pp. 74–80, May
2014.
D. Kim, H. Lee and D. Hong, “A Survey of In-band Fullduplex Transmission: From the Perspective of PHY and
MAC Layers,” IEEE Communications Surveys &
Tutorials, vol. 17, no. 4, pp. 2017-2046, 2015.
A. Sabharwal, P. Schniter, D. Guo, D. W. Bliss, S.
Rangarajan and R. Wichman, “In-band Full-duplex
Wireless: Challenges and Opportunities,” IEEE Journal
on Selected Areas in Communications, vol. 32, no. 9, pp.
1637-1652, 2014.
G. Liu, F.R. Yu, H. Ji, V. C. M. Leung and X. Li, “InBand Full-Duplex Relaying for 5G Cellular Networks
with Wireless Virtualization, ” IEEE Network, vol. 29,
no. 6, pp. 54-61, 2015.
J. Lemos, F. Rosário, F. A. Monteiro, J. Xavier and A.
Rodrigues, “Massive MIMO Full-Duplex Relaying with
Optimal Power Allocation for Independent Multipairs,”
IEEE 16th International Workshop on Signal Processing
Advances in Wireless Communications (SPAWC), pp.
306-310, 2015.
K. Yang, H. Cui, L. Song and Y. Li, ”Joint Relay and
Antenna Selection for Full-Duplex AF Relay Networks,”
IEEE Communication(ICC), 2014.
H. Cui, M. Ma, L. Song and B. Jiao, “Relay Selection for
Two-Way Full Duplex Relay Networks with Amplifyand-Forward Protocol,” IEEE Transaction on Wireless
Communication, vol.13, pp.3768-3777, 2014.
J. Men, J. Ge and C. Zhang, “A Joint Relay-and-Antenna
Selection Scheme in Energy Harvesting MIMO Relay
Networks,” IEEE Signal Processing Letter, pp. 532-536,
2016.
M. Mohammadi, B. K. Chalise, H. A. Suraweera, C.
Zhong, G. Zheng and I. Krikidis, ”Throughput Analysis
and Optimization of Wireless-Powered Multiple Antenna
Full-Duplex Relay Systems,” IEEE Transaction on
communication, vol. 64, pp. 1769-85, 2016.
W. Lumpkins, “Nikola Tesla’s dream realized: Wireless
power energy harvesting,” IEEE Consumer Electronics
Magazine, vol. 3, no. 1, pp. 39–42, Jan. 2014.
D. W. K. Ng, E. S. Lo, and R. Schober, “Wireless
information and power transfer: Energy efficiency
optimization in OFDMA systems,” IEEE Transaction
Wireless Communication, vol. 12, no. 12, pp. 6352–6370,
Dec. 2013.
C. Zhong, H. A. Suraweeta, G. Zheng, I. Krikidis and Z.
Zhang, “Wireless Information and Power Transfer With

1396  پاییز3-  شمـاره8 فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره
Electronics Industries QuarterlyVol.8No.3 Autumn2017

،   0.5  باD  وS  ظرفیت متوسط برحسب فاصله 𝒊𝒊𝑹𝑹ها از:7شکل

.L  وN  و برای مقادیر مختلف  10 ، Ps  40dBm ، d  10m

 مالحظه. رسم شده اسی  برا مقادیر مختوفIBFD سیستم
 به ازا توانها کوچک،HD میشود که در مقایسه با سیستم
 همچنی برا.تداهل هود هرفیی متوسط بیشتر اسی
 بیشتر شده وIBFD  هرفیی متوسط سیستم مقادیر بزرگتر
. انتخاب نچود از ای منحنی نیز میتوان مقدار بوینها برا
 نشاندهنده تیییرات هرفیی متوسط برحسب فاصوه رله7شکل
 اسی که توان تداهل هود، d 2 ،D  و فاصوه رله از، d1 ،S از
 و  0.5 بهصورت ده برابر توان نویز در نظر گرفتهشده و
 با توجه به شکل دیده میشود که با افزایش. اسیd  10m
 هرفیی متوسط کاهش مییابد و با افزایش،S فاصوه رلهها از
 هرفیی متوسط افزایش مییابد؛ بدی صورت،D فاصوه رلهها از
 با،  بنابرای. کاهش مییابد و برعکسd 2 ، d1 که با افزایش
 و با در نظر گرفت یک مصالحه بی فاصوه رله7توجه به شکل
. را انتخاب کردD  وS  میتوان فاصوه مناسب رله ازD  یاS از
 کهd1 d
5m  فاصوه مناسب برا رلهها7با توجه به شکل
2
. انتخاب شده اسی، اسی7محل تالعی نچودارها در شکل
نتیجهگیری
 و باAF  با پروتکلIBFD  یک سیستم رلها،در ای مقاله
 پیادهساز شده اسی که در رلهها برداشیSWIPT استفاده از
 سیستم چند رلها در نظر گرفتهشده و.انری صورت میگیرد
طرح انتخاب همزمان هنت و رله استفادهشده اسی که منجر به
.کاهش پیویدگی و افزایش دایورسیتی فضایی سیستم میشود
از طرفی با شبیهساز معیارها احتچال عطعی و هرفیی
 بوتر بودن،متوسط سیستم برحسب پارامترها مختوف
 بهویژه درHD  نسبی به سیستمهاIBFD عچوکرد سیستم
 با در نظر.توانها کوچک تداهل هود نشان دادهشده اسی
گرفت توان تداهل هود میتوان یک نقطه سوئی بی دو
 در نظر گرفی و با توجه به توان موجودHD  وIBFD سیستم
 با،  عالوهبرای. استفاده کردHD  یاIBFD  از حالی،سیستم
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