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نتایج مقدمه
به هنگام اتفاقات غیر منتظره و موقتی مانند ازدحام در یک ناحیه و یا زلزله، ایستگاه 
هاي پایه زمینی دچار مشکل می شوند و براي عملکرد درست در مخابرات سلولی به 

.ایستگاه هاي پایه هوایی ،که متحرك هستند نیازمندیم 

منظـور بیشـینه کـردن ناحیـه پوشـش      تمرکز تحقیقات گذشته بر جانمـایی بـه   •
.ایستگاه ها بوده است

تعیین جانمایی جهت بیشینه کردن کمترین نـرخ انتقـال   : هدف تحقیق حاضر•
داده

شبیه سازي و حل مسئله نمونه با استفاده از الگوریتم هاي ژنتیک و : روش حل•
تجمعی ذرات

  :نمونه مسئله پارامترهاي•
100: نمونه فضاي ابعاد     × 100 × 1000
(100,100) نقطه تا 0,0 نقطه :کاربران حرکت محدوده    
(100,100,1000)نقطه تا ,0,0,0 نقطه:ایستگاه حرکت محدوده    
کاربر 100:کاربران تعداد    

:کامل جستجوي انجام•
2 هاي مکعب به فضا تقسیم     × 2 × 1 
ها مکعب از یک هر مرکز در ایستگاه دادن قرار    
ها آن بین از عدد بیشترین گزارش و انتقال نرخ کمینه محاسبه    

:بررسی امکان حل به روش قطعیتی•
تشکیل مسئله دوگانی الگرانژین    
مشاهده عدم وجود فرم بسته مسئله و حل قطعیتی    

:حل با استفاده از الگوریتم هاي احتماالتی•
حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک     
حل با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات    
نویز هر یک از الگوریتم ها نمودار کمترین نرخ انتقال داده بر حسب سیگنال به مقایسه     

و جستجوي کامل 

نقاط (به بهترین برازندگی ) نقاط آبی (روند نزدیک شدن میانگین برازندگی کروموزم ها 
.با نزدیکی این دو مقدار الگوریتم ژنتیک به جواب می رسد ) . مشکی

:شبیه سازي حرکت کاربران
در نظر گرفتن آرایش کاربران به صورت متغیرهاي تصادفی    
تکرار محاسبات براي چندین حالت مختلف و محاسبه میانگین    

     

نمودار مینیمم نرخ انتقال داده بر حسب 
��

��
دو روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم  براي  

:تجمعی ذرات در مقایسه با جستجوي کامل 

 
)چپ سمت( کامل جستجوي و ذرات تجمعی الگوریتم نتایج مناسب انطباق•
)راست سمت( کامل جستجوي و ژنتیک الگوریتم نتایج اندك اختالف•

  هاي اکسترمم نقاط در الگوریتم توقف امکان و ژنتیک الگوریتم بودن احتماالتی :دلیل
. است نسبی

 برحسب داده انتقال نرخ مجموع میانیگین و داده انتقال نرخ مینیمم نمودارمیانگین
��

��
 

:

جمع بندي
 مشاهده الگرانژین، دوگان روش از استفاده با مسئله این براي قطعیتی حل بررسی از پس 

 سازي بهینه روش دو از استفاده با لذا .ندارد وجود مسئله این براي بسته حل که شد
 نتایج کامل، حل نتایج با مقایسه با و بین، این در که گرفت انجام مسئله حل احتماالتی

 محاسبات زمان اما داشتند، بهتري دقت ذرات تجمعی سازي بهینه الگوریتم از حاصل
.بود کمتر ژنتیک الگوریتم
 تحت ناحیه سازي بیشینه بر متمرکز گذشته تحقیقات رویکرد آنکه به توجه با  :ها نوآوري
  براي ، داده انتقال نرخ کمترین سازي بیشینه مسئله تعریف است، بوده ها ایستگاه پوشش

 تحقیق این در بار اولین براي آن، حل براي روشی ارائه و شبکه به کاربران عادالنه دسترسی
.است گرفته صورت

 به تحقیق بودن محدود و واقعی، مسئله شرایط بررسی و آزمایش امکان عدم :ها محدودیت
 هاي محدودیت از کاربران حرکت دقیق بررسی عدم کنار در نمونه، مسئله یک سازي شبیه

.است تحقیق این
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