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تحلیل شبکه هاي سلولی موج میلیمتريعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

 با محدودیت  شدید  پهناي باند در شبکه هاي سلولی امروزي و همچنین افزایش تقاضا براي سرویس هاي

داده ي بیسیم، طیف موجود در فرکانس هاي موج میلیمتري، به عنوان کاندیدي براي سیستم هاي سلولی

تجاري نسل آینده معرفی شده اند. با توجه به حساسیت سیگنال هاي موج میلیمتري به موانع، از آنتن هاي با

پرتودهی مستقیم در گیرنده و فرستنده در این سیستم ها استفاده می شود. لذا به مدل هاي جدیدي براي

تحلیل شبکه هاي سلولی در این فرکانس نیاز است. محل BSها در شبکه هاي سلولی ناهمگون معموال به

صورت فرایند نقطه اي پواسن مدل می شود. با اینکه این  مدل به توجه به محل تصادفی BSها مناسب

است، ولی در نظر گرفتن  محل BSها در شبکه هاي چند ردیفه بدون وابستگی ردیف هاي مختلف  کامال

دقیق و واقعی نمی باشد. براي مثال، اپراتورها معموال یک macrocell را در مجاورت small cellها قرار

نمی دهند. این وابستگی بین ردیف هاي مختلف در شبکه هاي سلولی ناهمگون را می توان با فرایند حفره اي

پواسن مدل کرد. در این مدل حفره هایی اطراف macrocellها در نظر گرفته می شوند که در این

مناطق small cellها نمی توانند قرار بگیرند . در این حالت محل macrocellها با فرایند نقطه اي

پواسن و محل small cellها با فرایند حفره اي پواسن مدل می شوند. در این پایان نامه، با استفاده از

تئوري هاي هندسه ي تصادفی مدلی براي ارزیابی عملکرد پوشش دهی در یک شبکه ي سلولی ناهمگون

موج میلیمتري ارائه می شود. با توجه به اینکه فرمول بندي دقیق احتمال پوشش دهی بر اساس فرایند

حفره اي پواسن امکان پذیر نیست، راه حل هاي مختلفی پیشنهاد می شوند و با نتایج شبیه سازي مقایسه

می شوند. از نتایج شبیه سازي می توان به این نتیجه رسید که راه حل هاي پیشنهاد شده در این پایان نامه از

تحلیل هاي  قبلی بر اساس فرایندهاي نقطه اي پواسن دقیق تر و مناسب  تر هستند.
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