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Περίληψη
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατεύεται το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής
πόρων και εξυπηρέτησης πολλαπλών υπηρεσιών σε ασύρµατα δίκτυα τρίτης, τέταρτης και
επόµενης γενιάς. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη ζεύξη ανόδου και στην ικανοποίηση των
κριτηρίων ποιότητας υπηρεσίας των χρηστών µε υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και
υπηρεσίες δεδοµένων, οι οποίες απαιτούν την τήρηση αυστηρών βραχυπρόθεσµων κριτηρίων
καθυστέρησης και µακροπρόθεσµων κριτηρίων ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων, αντίστοιχα.
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, πραγµατοποιείται µοντελοποίηση και
επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης κατανοµής των πόρων του δικτύου στους χρήστες
καλύπτοντας το µέχρι τώρα ερευνητικό κενό στη διεθνή βιβλιογραφία.
Αρχικά εισάγεται το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη
ανόδου CDMA ασύρµατων δικτύων µε την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου.
Στη συνέχεια, το πρόβληµα γενικεύεται και έχει ως στόχο τη βέλτιστη κατανοµή ισχύος
εκποµπής µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών (δηλαδή υπηρεσιών
πραγµατικού χρόνου και υπηρεσιών δεδοµένων). Έπειτα στα δύο προγενέστερα προβλήµατα
εισάγεται η έννοια της κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών µε
στόχο τη βελτίωση της λύσης του προβλήµατος, µε γνώµονα το κοινωνικό όφελος των
χρηστών. Επιπρόσθετα, µοντελοποιείται το πρόβληµα της συνδυαστικής κατανοµής ισχύος
εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων δικτύων µε την
εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται ως ένα διπαραµετρικό
πρόβληµα και καταλήγει στην εύρεση µοναδικού σηµείου ισορροπίας και ως προς τους δύο
πόρους του συστήµατος που κατανέµονται στους χρήστες.
Η µελέτη επεκτείνεται σε ασύρµατα δίκτυα τέταρτης και επόµενης γενιάς µε χρήση
τεχνολογίας SC-FDMA και προτείνεται ένας ευρεστικός αλγόριθµος συνδυαστικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών στους χρήστες. Η προτεινόµενη προσέγγιση
βελτιώνεται µε τη χρήση µοντέλων διαπραγµάτευσης, τα οποία συνεισφέρουν στην
αποδοτικότερη κατανοµή των υποφερουσών στους χρήστες, ενώ έπειτα η ισχύς εκποµπής
κατανέµεται στους χρήστες κατά το βέλτιστο τρόπο.
Τέλος, η έρευνα επεκτείνεται σε διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά ασύρµατα δίκτυα, όπου αρχικά
επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής στους χρήστες, λαµβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη το είδος της υπηρεσίας που αυτοί αιτούνται, αλλά και το επίπεδο της
αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκουν. Η έρευνα ολοκληρώνεται µε την επίλυση του
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προβλήµατος της συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης σε
διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά ασύρµατα δίκτυα µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών
υπηρεσιών.
Λέξεις Κλειδιά
Ασύρµατα ∆ίκτυα, Βέλτιστη Κατανοµή Πόρων ∆ικτύου, Πολλαπλές Υπηρεσίες, Θεωρία
Βελτιστοποίησης, Θεωρία Παιγνίων, Θεωρία ∆ιαπραγµατεύσεων.
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Abstract
The PhD thesis addresses the problem of optimal resource allocation in the uplink of multiservice wireless networks of third, fourth and next generation. Particular emphasis is placed
on the fulfillment of users’ Quality of Service (QoS) prerequisites, either requesting real-time
or non-real time services, which requires compliance with strict short-term and long-term
delay and data rate constraints, respectively. Taking into account these restrictions, various
optimization problems are modeled and solved aiming at allocating the resources to the users,
covering the research gap in the recent literature.
Initially, the problem of utility-based optimal power control in CDMA wireless networks
with real-time services is introduced. The problem is further generalized to the uplink power
control in QoS-aware multi-service (i.e. real-time services and data services) CDMA wireless
networks, while the concept of convex pricing of user’s uplink transmission power is
introduced in order to obtain a socially efficient power allocation. Then, the joint utility-based
uplink power and rate control problem is addressed in the uplink of CDMA wireless networks
with multiple services. The problem is treated as a two variable game and the unique
equilibrium point considering both system resources is determined.
Furthermore, the study is extended to SC-FDMA wireless networks via proposing a
heuristic utility-based uplink joint power and subcarrier allocation. The results of the
proposed approach are improved by adopting the bargaining theory, which concludes to an
energy-efficient subcarrier allocation in SC-FDMA wireless networks, while user’s
transmission power is allocated in an optimal way.
Finally, the research is extended to the two-tier femtocell wireless networks. Initially, the
problem of efficient uplink power control in multi-service two-tier femtocell networks via a
game theoretic approach was investigated via considering not only the type of service being
requested, but also the two-tier architecture. The research is completed by addressing the
combined power and rate allocation problem in multi-service two-tier femtocell networks via
a game theoretic approach.
Keywords
Wireless Networks, Optimal Resource Allocation, Multiple Services, Optimization Theory,
Game Theory, Bargaining Theory.
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Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους επιβλέποντες της διπλωµατικής
εργασίας µου στο διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνο-Οικονοµικά
Συστήµατα» (ΜΒΑ), Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ, κ. ∆. Ασκούνη και τον Επίκουρο
Καθηγητή ΕΜΠ, κ. Γ. Ματσόπουλο. Το λαµπρό ερευνητικό τους έργο σε έναν τοµέα
διαφορετικό από τα ενδιαφέροντα της διδακτορικής διατριβής µου αποτέλεσε το κίνητρο και
την αρωγή ώστε να διευρύνω τις ερευνητικές µου δραστηριότητες και να αποκτήσω τη γνώση
της Επιχειρηµατικής ∆ιοίκησης.
Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή ΕΜΠ, Ι. Βοµβορίδη, ο οποίος ήταν
αρωγός της προσπάθειας µου κατά τη διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων, ως προπτυχιακή,
αλλά και ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια. Η πατρική του καθοδήγηση, η απεριόριστη αγάπη του,
αλλά και το προσωπικό του ενδιαφέρον για την ερευνητική µου πρόοδο αποτέλεσαν
συναισθηµατικό στήριγµα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγµή, όπου έφθασε η ώρα του
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επίλογου της φοιτητικής µου πορείας θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες µου
που βοήθησε να γίνει πιο ευχάριστη αυτή η διαδροµή.
Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους αδελφικούς µου φίλους
και συναδέλφους, Βασίλη Παναγάκο, Πλάτωνα Σίψα και Τάσο Παναγή. Τα φοιτητικά χρόνια
που ζήσαµε µαζί, οι αµέτρητες ώρες διαβάσµατος, προετοιµασίας εργασιών, εξεταστικών
περιόδων, τα κοινά µας ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες µας, είχαν ως αποτέλεσµα να δεθούµε
µε µία βαθιά και ανεξίτηλη φιλία. Η εσωτερική µου ανάγκη να σας ευχαριστήσω για όλα
αυτά τα χρόνια που µοιραστήκατε µαζί µου αγωνίες, επιτυχίες, αποτυχίες, προβληµατισµούς
και χαρές δεν µπορούν να περιοριστούν σε λίγες γραµµές. Θα είµαστε µαζί να ζήσουµε τα
χρόνια που έρχονται, το ίδιο αγαπηµένοι όπως είµαστε. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις
ευχαριστίες µου στους κοντινούς µου φίλους: Θεοδώρα, Άννα, Γιώργο Σ., Βίκυ, Ανδρέα,
Μαριέτα και Γιώργο Π., τόσο για αυτούς που άντεξαν τις δυσκολίες που περάσαµε αυτά τα
χρόνια, αλλά και όσο για αυτούς που προχώρησαν σε άλλες επιλογές.
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την απεριόριστη αγάπη µου στο δάσκαλό µου Νίκο
Κυριακόπουλο, ο οποίος µου εµφύσησε την αγάπη των µαθηµατικών, αποτέλεσε παράδειγµα
ηθικής, οργανωµένης εργασίας, αφοσίωσης στο στόχο, θετικής σκέψης και καλοσύνης. Η
µνήµη του µε συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και η φράση του «Όποιος γεννήθηκε για να
είναι πρώτος, θα ταλαιπωρείται µία ζωή» παραµένει ανεξίτηλη στη µνήµη µου και αποτελεί
κίνητρο για να επιδιώκω την πρωτιά. ∆άσκαλε σε ευχαριστώ για όλα όσα απλόχερα µου
προσέφερες.
Από αυτές τις ευχαριστίες δε θα µπορούσαν να απουσιάζουν οι αγαπηµένοι µου καθηγητές
του Πρότυπου Πειραµατικού Λυκείου Αναβρύτων, Φυσικός κ. Π. Ζερβός, Φυσικός κ. Γ.
Ντούβαλης, Μαθηµατικός κ. Σ. Μέτης, οι οποίοι αποτέλεσαν πρότυπο κατά τα µαθητικά µου
χρόνια, αλλά και στη µετέπειτα πορεία µου. Στην αθωότητα των εφηβικών χρόνων µου
διαπλάσατε µία µαθήτρια που ήθελε να πετύχει στο δύσκολο και εξοντωτικό σύστηµα των
Πανελλαδικών εξετάσεων. Η επιµονή στην τελειότητα, στην ακρίβεια του λόγου και των
µαθηµατικών αποδείξεων κληρονοµήθηκε από τον κ. Π. Ζερβό. Ένας ∆άσκαλος που δεν
αρκέστηκε ποτέ στη µετριότητα και αναζητούσε από τον/την κάθε µαθητή/τρια ό,τι καλύτερο
µπορούσε να αποδώσει. Η οργάνωση της εργασίας και η µεθοδικότητα που ενέπνεε ο άριστα
οργανωµένος πίνακας του κ. Γ. Ντούβαλη δεν µπορούσε παρά να σε κάνει κοινωνό αυτής της
οργάνωσης, σε κάθε επίπεδο, είτε ερευνητικό, είτε προσωπικό. Τέλος, η ευκολία µε την οποία
αντιµετώπιζε ο κ. Σ. Μέτης οποιαδήποτε άσκηση µαθηµατικών (ακόµα και αν η δυσκολία της
ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη), µου έδινε την εντύπωση ότι όλα αντιµετωπίζονται. Η φράση του
«Τίποτα δεν είναι άλυτο, αρκεί να παρατηρείς µε προσοχή τι σου δίδεται» ηχεί ακόµα στα
αυτιά µου. Αποτέλεσµα αυτής της στάσης που µου κληροδότησε ήταν η ευκολία και η
επιµονή µε την οποία αντιµετώπισα όλα τα προβλήµατα βελτιστοποίησης κατά τη διάρκεια
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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της διδακτορικής µου διατριβής. Σας ευχαριστώ πολύ από βάθος καρδιάς. Αποτελείτε
υπόδειγµα δασκάλου, νιώθω τυχερή που µαθήτευσα δίπλα σας και έζησα τα µαθητικά µου
χρόνια στο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αναβρύτων.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους µικρούς µου µαθητές, µε τους οποίους
συναναστράφηκα τα τελευταία 11 χρόνια. Η αγάπη τους, η αθωότητά τους, τα γλυκά τους
πρόσωπα γεµάτα ερωτηµατικά, ο κώδικας επικοινωνίας που αναπτύξαµε µε τον καθένα
ξεχωριστά, αποτέλεσαν σηµαντικό αρωγό κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών µου σπουδών. Όλη η κούραση της επίπονης προσπάθειας του διαβάσµατος
εξαλειφόταν µε µία αστεία φράση τους, µε ένα τους χαµόγελο, µε µία αγκαλιά, µε το
ενδιαφέρον τους για την πρόοδό µου. Μοιραστήκατε µαζί µου τις αγωνίες των εξεταστικών
περιόδων, της προετοιµασίας µου για τα διεθνή συνέδρια, τη χαρά µου για τα βραβεία. Με
κάνατε και σας έκανα περήφανους. Η πιο µεγάλη χαρά όµως που µου δώσατε ήταν η
εισαγωγή σας µέσω του συστήµατος των Πανελλαδικών εξετάσεων σε ανώτατες σχολές,
µερικές από τις οποίες ήταν Ιατρική, Φαρµακευτική Αθηνών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ολοκληρώνοντας τις ευχαριστίες µου, δεν είναι εύκολο να βρω τα λόγια για να εκφράσω
την ευγνωµοσύνη και την αγάπη µου για την οικογένειά µου. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα
τους γονείς µου, Ιωάννη και Ευρυδίκη, στους οποίους οφείλω την ύπαρξή µου και τον τρόπο
που πορεύοµαι. Λαµπροί επιστήµονες και οι δύο, µου µάθατε από µικρή ηλικία την αγάπη για
τη µάθηση, τη γνώση, την προσπάθεια, την υποµονή, την επιµονή και την αφοσίωση στο
στόχο. Με κάνατε κοινωνό των ηθικών αξιών, γνωστοποιώντας µου ότι πλούσιος είναι αυτός
που κατέχει τη γνώση και όχι τα εφήµερα υλικά αγαθά. Η αγάπη µε την οποία µε
περιβάλλετε, οι ανυπολόγιστες θυσίες σας για εµένα και η υποµονή σας στη δύσκολη
καθηµερινότητά µου και στο δύστροπο χαρακτήρα µου, µου δίνουν το θάρρος και την
ικανότητα να προχωρώ µπροστά. Αποτελείτε υπόδειγµα γονέων, οι οποίοι όλα αυτά τα
χρόνια µε στηρίζετε, φροντίσατε για την άρτια εκπαίδευσή µου κάνοντας τις καλύτερες
επιλογές σχολείων (από την παιδική µου ηλικία) και σχολής, ζήσαµε µαζί όλες τις χαρές και
τις λύπες της έρευνας και πάντα προσπαθώ να είστε υπερήφανοι για την πρόοδό µου. Οι
ηθικές αξίες που µου εµφυσήσατε και τα ψυχικά και συναισθηµατικά εφόδια που µου
παρέχετε καθηµερινά, µε βοηθούν να αφοσιώνοµαι απερίσπαστη στο ερευνητικό µου έργο.
Θέλω να τονίσω ότι αποτελείτε λαµπρό υπόδειγµα γονέων, στο οποίο εύχοµαι κάποια στιγµή
να οµοιάσω, διότι αφιερώσατε όλη σας την ύπαρξη σε εµένα και τον αδερφό µου. Επίσης,
θέλω να εκφράσω την απεριόριστη αγάπη και θαυµασµό µου στον αδελφό µου και
συνάδελφο Γιώργο. Ως µεγαλύτερος αδερφός αποτελούσες πάντα το παράδειγµα στο οποίο
ήθελα να οµοιάσω και είχες βάλει τον πήχυ πάρα πολύ ψηλά. Η προσπάθεια µου να εισαχθώ
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών ΕΜΠ, µη γνωρίζοντας τότε
το µεγαλείο της σχολής, οφείλεται σε εσένα. Η διαρκής µου προσπάθεια να αριστεύσω στη
σχολή, η επιλογή των µεταπτυχιακών σπουδών (MBA) και η επιλογή της τηλεπικοινωνιακής
κατεύθυνσης και έπειτα του διδακτορικού οφείλεται αποκλειστικά σε εσένα. Ήσουν πάντοτε
πρωτοπόρος και οι δρόµοι που άνοιγες ήταν πιο ευκολοδιάβατοι για εµένα. Αποτελείς το
συναισθηµατικό µου στήριγµα και η αγάπη σου είναι απλόχερη σε κάθε µου βήµα. Τέλος,
θέλω να ευχαριστήσω το καινούργιο µέλος της οικογένειάς µου, Ελισάβετ, της οποίας η
καλοσύνη και η ανιδιοτελής αγάπη αποτελούν αρωγό των βηµάτων µου.
Ολοκληρώνω αυτό το ευχαριστήριο σηµείωµα µε µία ευχή για το µέλλον της ερευνητικής
µου πορείας, δανειζόµενη το στίχο του εθνικού µας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη…

«Κάνε άλµα πιο γρήγορο από τη φθορά…»
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1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων των χρηστών
σε Ποιότητα της Υπηρεσίας (ΠτΥ) στα ασύρµατα δίκτυα εξαιτίας της πληθώρας των
εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις οποίες έχει κατακλυστεί η τηλεπικοινωνιακή αγορά των
ασύρµατων δικτύων. Οι απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και
πολλές φορές είναι αντικρουόµενες, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας που παρουσιάζουν οι
υπηρεσίες των ασύρµατων δικτύων. Συνεπώς, στα τρίτης, τέταρτης και επόµενης γενιάς
δίκτυα έχει προκύψει ως άµεση ανάγκη, η αποδοτική κατανοµή των πόρων του συστήµατος
(π.χ. ισχύς εκποµπής, ρυθµός µετάδοσης, υποφέρουσες κ.ά.), µε απώτερο στόχο την ορθή και
λελογισµένη χρήση των πολύτιµων αλλά και περιορισµένων πόρων του συστήµατος και την
εξυπηρέτηση του µέγιστου δυνατού πλήθους χρηστών µε την ταυτόχρονη κάλυψη των
απαιτήσεών τους σε ΠτΥ.
Την περασµένη δεκαετία, η ερευνητική κοινότητα είχε δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη
του προβλήµατος κατανοµής των πόρων των ασύρµατων δικτύων κατά τη ζεύξη καθόδου. Σε
αυτή την περίπτωση, ο σταθµός βάσης µεταδίδει δεδοµένα προς τους ασύρµατους χρήστες
που βρίσκονται εντός της κυψέλης και τα εµφανιζόµενα προβλήµατα χαρακτηρίζονταν από
κεντρικοποιηµένες µοντελοποιήσεις, όπου το εν λόγω πρόβληµα βελτιστοποίησης κατανοµής
των πόρων του δικτύου επιλυόταν στο σταθµό βάσης µε ελάχιστους φυσικούς και τεχνικούς
περιορισµούς που έθετε το υλισµικό του. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στο
πρόβληµα της κατανοµής των πόρων ασύρµατων δικτύων κατά τη ζεύξη ανόδου µε την
ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών ειδών υπηρεσιών δεδοµένων και πολυµέσων. Κίνητρο
για την ενδελεχή έρευνα του προβλήµατος µε έµφαση στη ζεύξη ανόδου ήταν η αντιµετώπιση
του χρήστη ως µοναδική οντότητα, ο οποίος µεταδίδει δεδοµένα προς το σταθµό βάσης,
αιτείται µία συγκεκριµένου τύπου υπηρεσία, εισάγει πολλαπλούς περιορισµούς στο
πρόβληµα λόγω του υλισµικού του και απαιτεί την εξασφάλιση µε κατάλληλη πολιτική
κατανοµής των πόρων του δικτύου της αιτούµενης ΠτΥ του.
Με σκοπό την αποδοτική κατανοµή των πόρων του δικτύου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αιτούνται οι χρήστες. Οι υπηρεσίες που
υποστηρίζονται από τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες:
(α) υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και (β) υπηρεσίες δεδοµένων (µη πραγµατικού χρόνου).
Αναφορικά µε τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, το χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι οι
βραχυπρόθεσµες και αυστηρές απαιτήσεις σε ΠτΥ, µε την ταυτόχρονη εξασφάλιση ενός
κατώτατου επιθυµητού ρυθµού µετάδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπηρεσιών
πραγµατικού χρόνου αποτελούν οι υπηρεσίες φωνής, βίντεο κλήσεων, τηλεδιάσκεψης, και
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άλλες. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες δεδοµένων χαρακτηρίζονται από άπληστη ζήτηση
ρυθµού µετάδοσης από το ασύρµατο δίκτυο και εµφανίζουν µεγαλύτερη ανοχή σε χρονικές
καθυστερήσεις µετάδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπηρεσιών δεδοµένων είναι η
µετάδοση δεδοµένων, η ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, και άλλες.
Επιπρόσθετα, εκτός από το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης εντός του
ασύρµατου δικτύου, προκύπτει άµεσα η ανάγκη µοντελοποίησης των απαιτήσεών του σε
κατάλληλα σχεδιασµένες Συναρτήσεις Χρησιµότητας (ΣΧ), µε απώτερο στόχο τον ορισµό
αντιπροσωπευτικών προβληµάτων µεγιστοποίησης των ΣΧ κάτω από ένα ενιαίο πρίσµα
αντιµετώπισής τους, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσµα τη Μεγιστοποίηση της Χρησιµότητας
του ∆ικτύου (ΜΧ∆) και την αποδοτική κατανοµή των πόρων του συστήµατος. Εστιάζοντας
στην επίλυση των προβληµάτων αυτών έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία ποικίλες τεχνικές
και µέθοδοι βελτιστοποίησης, µε επικρατούσα εκείνη της Θεωρίας Παιγνίων (ΘΠ). Η θεωρία
παιγνίων δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισης του εκάστοτε προβλήµατος βελτιστοποίησης
κατανοµής πόρων, ως ένα παίγνιο, όπου οι χρήστες του δικτύου αντικαθιστούν τους παίκτες
του παιγνίου, οι προς διαµοιρασµό πόροι του δικτύου αποτελούν τις δυνατές στρατηγικές των
παικτών/χρηστών και η αντικειµενική συνάρτηση εκφράζει το αποτέλεσµα της στρατηγικής
των χρηστών.

1.1 Συµβολή της ∆ιατριβής
Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατεύεται το πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής πόρων ενός ασύρµατου δικτύου και της ταυτόχρονης εξυπηρέτησης
πολλαπλών υπηρεσιών, εστιάζοντας στη ζεύξη ανόδου των ασύρµατων δικτύων τρίτης,
τέταρτης γενιάς, καθώς επίσης και µεταγενέστερων γενεών ασύρµατης δικτύωσης. Έµφαση
δίδεται στη µελέτη του προβλήµατος για ετερογενή ασύρµατα δίκτυα, τα οποία υιοθετούν
διαφορετικού τύπου τεχνολογίες Code Division Multiple Access – CDMA (τρίτης γενιάς
ασύρµατα δίκτυα) και Single Carrier – Frequency Division Multiple Access – SC-FDMA
(τέταρτης και επόµενης γενιάς ασύρµατα δίκτυα). Η παρούσα µελέτη προτείνει,
µοντελοποιεί, αναλύει, τεκµηριώνει θεωρητικά, επιλύει µε µαθηµατικές µεθόδους και
επιβεβαιώνει

πειραµατικά,

βέλτιστες

λύσεις

και

αντίστοιχους

επαναληπτικούς

κατανεµηµένους αλγόριθµους κατανοµής πόρων των ασύρµατων δικτύων για την επίτευξη
του ανωτέρου περιγραφέντος στόχου και επικεντρώνεται στη θεωρητική και πρακτική
αρτιότητα του αποτελέσµατος. Το σύνολο της µελέτης επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς
άξονες µε κριτήριο την υιοθετούµενη τεχνολογία του ασύρµατου δικτύου, καθώς επίσης και
στην επίλυση των αντίστοιχων προβληµάτων βελτιστοποίησης που ανακύπτουν:
1. Βέλτιστη κατανοµή πόρων και εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών σε CDMA
ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα,
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2. Βέλτιστη κατανοµή πόρων και εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών σε SCFDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα,
3. Βέλτιστη κατανοµή πόρων και εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών σε διεπίπεδα
φεµτο-κυψελωτά ασύρµατα δίκτυα.
Συγκεκριµένα, µε στόχο τη βέλτιστη κατανοµή πόρων και εξυπηρέτηση πολλαπλών
υπηρεσιών σε CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα, αρχικά µελετάται, µοντελοποιείται και
επιλύεται το πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής σε ασύρµατα CDMA κυψελωτά δίκτυα
τα οποία υποστηρίζουν στην πρώτη φάση της µελέτης υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου,
ευαίσθητων ως προς την καθυστέρηση. Το πρόβληµα µελετάται και µοντελοποιείται µε τη
χρήση της Θεωρίας Μεγιστοποίησης Χρησιµότητας (ΜΧ∆) και επιλύεται µε τη χρήση της
Θεωρίας Παιγνίων (ΘΠ). Εν συνεχεία, µε βάση τη γνώση που αποκοµίστηκε από το
προηγουµένως περιγραφέν πρόβληµα, αναδεικνύεται η ανάγκη µελέτης και αντιµετώπισης
του συνθετότερου και πολυπλοκότερου προβλήµατος βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής
κατά τη ζεύξη ανόδου σε CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα στα οποία εδρεύουν χρήστες
αντικρουόµενων απαιτήσεων και ποικίλων υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών πραγµατικού
χρόνου και υπηρεσιών δεδοµένων. Το πρόβληµα ορίζεται ως ένα οµογενοποιηµένο παίγνιο
µεγιστοποίησης της λαµβανόµενης ικανοποίησης των χρηστών από το διαµοιρασµό των
πόρων του συστήµατος και αποδεικνύεται τόσο αναλυτικά µε χρήση της ΜΧ∆ και της ΘΠ
όσο και αλγοριθµικά, η σύγκλισή του σε µοναδικό σηµείο ισορροπίας, στο οποίο η
ικανοποίηση των χρηστών δε δύναται να βελτιωθεί έτι περισσότερο. Ακολούθως,
αναδεικνύεται και τεκµηριώνεται θεωρητικά (καθώς επίσης και µε αναλυτικά και
αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα) η αναποτελεσµατικότητα και η ανεπάρκεια του σηµείου
ισορροπίας στο οποίο καταλήγουν τα προβλήµατα που µοντελοποιήθηκαν προηγουµένως,
δεδοµένης της εγωιστικής και αντικοινωνικής συµπεριφοράς των χρηστών. Με σκοπό την
αντιµετώπιση της αναποτελεσµατικότητας του εξαγόµενου της επίλυσης των προηγουµένων
προβληµάτων προτείνεται και εισάγεται η καινοτόµος ιδέα της κυρτής κοστολόγησης ως
προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών. Το ιδιαίτερα σύνθετο και περίπλοκο πρόβληµα
επιλύεται αναλυτικά και παρατίθενται συγκριτικά αποτελέσµατα του σύνθετου αυτού
προβλήµατος σε σχέση µε τα προηγούµενα προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν στην
παρούσα διδακτορική διατριβή, καθώς επίσης και µε προτεινόµενα προβλήµατα όµοιων
στόχων της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν, την ανωτερότητα της µοντελοποίησης και επίλυσης του προβλήµατος
και την καινοτοµία της προτεινόµενης προσέγγισης, στην οποία κατέληξε σταδιακά η
διδακτορική διατριβή.
Στη συνέχεια, µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης συνδυαστικής κατανοµής πόρων σε
CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα κατά τη ζεύξη ανόδου. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
πρόβληµα, η προηγούµενη µελέτη επεκτείνεται στη συνδυαστική κατανοµή της ισχύος
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εκποµπής των χρηστών και του ρυθµού µετάδοσής τους. Η πολυπλοκότητα του
προτεινόµενου προβλήµατος είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, δεδοµένης της αντικρουόµενης
επίδρασης των πόρων του συστήµατος στη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών. Ο
χρήστης ιδανικά επιθυµεί υψηλές τιµές ρυθµού µετάδοσης και αντίστοιχες χαµηλές τιµές
ισχύος εκποµπής. Το πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο στο οποίο ο
χρήστης επιθυµεί να ελέγξει ταυτόχρονα δύο ελεύθερες µεταβλητές, δηλαδή την ισχύ
εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης
ευχαρίστησής του από το διαµοιρασµό των συγκεκριµένων πόρων. Το προτεινόµενο
πρόβληµα επιλύεται µε αναλυτική µέθοδο βελτιστοποίησης και καταλήγει σε σηµείο
ισορροπίας, λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την ισχύ εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης των
χρηστών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος αντιµετώπισης του συγκεκριµένου προβλήµατος
έχει βασικές διαφορές από τα προηγούµενα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται έως τώρα στα
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα διπαραµετρικό πρόβληµα
βελτιστοποίησης και οι συναρτήσεις χρησιµότητας των χρηστών είναι πολυδιάστατες µε
περισσότερα του ενός σηµεία καµπής, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία επίλυσης του
προτεινόµενου προβλήµατος. Επιπρόσθετα, προτείνεται επαναληπτικός κατανεµηµένος
αλγόριθµος, του οποίου η σύγκλιση στο σηµείο ισορροπίας αποδεικνύεται αναλυτικά και τα
αντιπροσωπευτικά και συγκριτικά αριθµητικά αποτελέσµατα αναδεικνύουν την ανωτερότητα
και την ορθότητα της προτεινόµενης προσέγγισης.
Εν συνεχεία, µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής πόρων και εξυπηρέτησης
πολλαπλών υπηρεσιών σε SC-FDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα κατά τη ζεύξη ανόδου. Η
τεχνολογία SC-FDMA έχει προταθεί από το 3GPP LTE (Third Generation Partnership
Project-Long Term Evolution) και LTE-Advanced για τη ζεύξη ανόδου στα ασύρµατα δίκτυα
τέταρτης και µεταγενέστερης γενεάς. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου προβλήµατος
έγκειται στο γεγονός ότι οι πόροι προς διαµοιρασµό στους χρήστες εµφανίζουν ετερογένεια
ως προς την ποιότητα και το είδος τους. Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι προς διαµοιρασµό πόροι
του συστήµατος είναι η ισχύς εκποµπής των χρηστών, η οποία είναι ένα συνεχές µέγεθος και
οι υποφέρουσες του συστήµατος, οι οποίες είναι διακριτές και πεπερασµένες. ∆εδοµένης της
ετερογένειας αυτής και της άµεσης αλληλοσυσχέτισης των πόρων, το πρόβληµα καθίσταται
ιδιαίτερα πολύπλοκο και δύσκολα επιλύσιµο κατά το βέλτιστο τρόπο. Συνεπώς, ως µία πρώτη
µέθοδος αντιµετώπισης του µοντελοποιηµένου προβλήµατος προτείνεται µία υποβέλτιστη
ευρεστική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία οι υποφέρουσες κατανέµονται στους χρήστες
µε κριτήριο τη µεγιστοποίηση της ΣΧ των χρηστών, τη µετάδοση µε τη βέλτιστη ισχύ
εκποµπής και την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε ΠτΥ των χρηστών, οι οποίοι αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Η αξιοπιστία και η ορθότητα της µοντελοποίησης
επιβεβαιώνεται µε αναλυτικά αριθµητικά αποτελέσµατα, για τα οποία πραγµατοποιείται
επιπρόσθετη συγκριτική µελέτη µε έγκριτες δηµοσιεύσεις από τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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Επιπρόσθετα, µε σκοπό τη βελτίωση της προηγούµενης προσέγγισης για τη συνδυαστική
κατανοµή της ισχύος εκποµπής και των υποφερουσών στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων SCFDMA δικτύων προτείνεται ένα µοντέλο διαπραγµατεύσεων µε βάση τη θεωρία του
Rubinstein, σύµφωνα µε το οποίο οι υποφέρουσες κατανέµονται στους χρήστες και στη
συνέχεια δεδοµένης της κατανοµής των υποφερουσών κατανέµεται κατά βέλτιστο τρόπο η
ισχύς εκποµπής κάθε χρήστη ανά δεσµευµένη από αυτόν υποφέρουσα. Σύµφωνα µε το
προτεινόµενο µοντέλο διαπραγµατεύσεων διαµοιρασµού των υποφερουσών, οι χρήστες
συµµετέχουν ως παίκτες σε ένα παίγνιο διαπραγµατεύσεων στο οποίο γίνονται διαδοχικά από
τους χρήστες προτάσεις διαµοιρασµού των υποφερουσών και αποδεικνύεται αναλυτικά ότι το
παίγνιο καταλήγει σε σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Ακολούθως, δεδοµένου του
προσδιορισµού του πλήθους των υποφερουσών που δεσµεύονται από κάθε χρήστη,
προτείνονται ορισµένες στρατηγικές αντιστοίχισης των συγκεκριµένων υποφερουσών στους
χρήστες. Τέλος προτείνεται ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης για την κατανοµή της ισχύος
εκποµπής, ενώ αποδεικνύεται αναλυτικά η σύγκλιση του συνδυαστικού προβλήµατος στο
σηµείο ισορροπίας. Η υπεροχή της προτεινόµενης προσέγγισης ως προς τη συνδυαστική
κατανοµή των πόρων του SC-FDMA ασύρµατου δικτύου σε σχέση µε παραπλήσιες
προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύεται µέσω αναλυτικών συγκριτικών
αριθµητικών αποτελεσµάτων.
Επιπρόσθετα, η µελέτη του προβλήµατος κατανοµής των πόρων του συστήµατος
επεκτείνεται σε διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά δίκτυα, όπου οι βασικοί παράγοντες
που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: (α) το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου στο
οποίο ανήκει ο χρήστης και (β) το είδος της υπηρεσίας την οποία αιτείται, δηλαδή είτε
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου είτε υπηρεσίες δεδοµένων. Συνεπώς, στo πλαίσιo της
διδακτορικής διατριβής αρχικά µοντελοποιείται ένα πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής στη ζεύξη ανόδου σε διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά ασύρµατα δίκτυα µε υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών. Το πρόβληµα επιλύεται αναλυτικά µε τη χρήση της θεωρίας
µεγιστοποίησης της χρησιµότητας του δικτύου, ενώ κάθε χρήστης υιοθετεί µία
αντιπροσωπευτική συνάρτηση χρησιµότητας, η µορφή της οποίας εξαρτάται από το επίπεδο
της αρχιτεκτονικής του δικτύου από το οποίο εξυπηρετείται ο χρήστης (δηλαδή από τη
µακροκυψέλη ή τη φεµτοκυψέλη) και από το είδος της υπηρεσίας που αιτείται (δηλαδή
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου ή υπηρεσίες δεδοµένων). Στη συνέχεια, εξαιτίας της φύσης
του προβλήµατος, το πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό κατανεµηµένο
παίγνιο και επιλύεται µε χρήση της supermodular θεωρίας (η οποία ανήκει στη γενικότερη
θεωρία της µεγιστοποίησης της χρησιµότητας του δικτύου) µε σκοπό τον προσδιορισµό του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου. Ένας επαναληπτικός, κατανεµηµένος και
χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος προσδιορίζει το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του
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παιγνίου και αναλυτικά και συγκριτικά αριθµητικά αποτελέσµατα αναδεικνύουν την
εγκυρότητα και την υπεροχή της προτεινόµενης µοντελοποίησης.
Τέλος, µελετάται το συνδυαστικό πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και
ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών δικτύων µε υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών, µε τη χρήση της θεωρίας παιγνίων και των συναρτήσεων
χρησιµότητας. Σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση
χρησιµότητας, η οποία εκφράζει το βαθµό ικανοποίησης του χρήστη από το διαµοιρασµό των
πόρων του συστήµατος και εξαρτάται από την ισχύ εκποµπής του χρήστη και από το ρυθµό
µετάδοσής του. Όµοια µε προηγουµένως, η συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη
διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας την οποία αιτείται, αλλά και από το
επίπεδο αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκει ο χρήστης. Το διπαραµετρικό
πρόβληµα κατανοµής πόρων µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής
ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στο οποίο κάθε χρήστης στοχεύει στη µεγιστοποίηση
της συνάρτησης χρησιµότητάς του µε βάση τους περιορισµούς που θέτει το υλισµικό του.
Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται αναλυτικά η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου και ως προς τις δύο ελεύθερες µεταβλητές,
καθώς επίσης και η σύγκλιση του σε αυτό.

1.2 ∆ιάρθρωση της ∆ιατριβής
Η παρούσα µελέτη δοµείται ως ακολούθως. Στο Κεφάλαιο 2 µελετάται το πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων µε σκοπό την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου. Έπειτα, στο πρόβληµα
εισάγεται η απαίτηση εξυπηρέτησης πολλαπλών υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών πραγµατικού
χρόνου και δεδοµένων και το συγκεκριµένο πρόβληµα µελετάται στο Κεφάλαιο 3. Στη
συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται η εισαγωγή της κυρτής κοστολόγησης στο αρχικό
πρόβληµα και µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη
ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε σκοπό την εξυπηρέτηση υπηρεσιών
πραγµατικού χρόνου µε χρήση κυρτής κοστολόγησης και την επίτευξη ενός περισσότερο
«κοινωνικού» σηµείου ισορροπίας, ενώ στο

Κεφάλαιο 5 αντιµετωπίζεται το αντίστοιχο

πρόβληµα µε σκοπό την εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών (πραγµατικού χρόνου και
δεδοµένων). Επιπρόσθετα, στο Κεφάλαιο 6 µελετάται το συνδυαστικό πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου CDMA
ασύρµατων κυψελωτών δικτύων, µε σκοπό τον ταυτόχρονο έλεγχο των δύο προς
διαµοιρασµό πόρων του συστήµατος.
Προσανατολίζοντας την ερευνητική µελέτη σε ασύρµατα δίκτυα επόµενων γενεών, στο
Κεφαλαίο 7 µελετάται το πρόβληµα της κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών στη
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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ζεύξη ανόδου SC-FDMA ασύρµατων δικτύων αρχικά µε χρήση µιας ευρεστικής αλλά
αποτελεσµατικής µεθόδου και επιπρόσθετα στο Κεφάλαιο 8 επιτυγχάνεται η βέλτιστη
κατανοµή της ισχύος εκποµπής και των υποφερουσών µε τη χρήση των µοντέλων
διαπραγµάτευσης στη ζεύξη ανόδου των SC-FDΜΑ ασύρµατων κυψελωτών δικτύων.
Το ερευνητικό πεδίο της διδακτορική διατριβής ολοκληρώνεται µε τη µελέτη της βέλτιστης
κατανοµής πόρων σε διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά ασύρµατα δίκτυα µε την ταυτόχρονη
υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 9 µελετάται το πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου δειπίπεδων ασύρµατων
φεµτοκυψελωτών δικτύων µε υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών. Επιπλέον, στο Κεφάλαιο
10 µελετάται το συνδυαστικό πρόβληµα της ταυτόχρονης κατανοµής της ισχύος εκποµπής
και του ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου των διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών δικτύων µε
την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 11 πραγµατοποιείται αρχικά µια σύντοµη αναφορά στα κύρια
συµπεράσµατα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ενώ εν κατακλείδι αναφέρεται η
µελλοντική ερευνητική θεµατολογία, η οποία αποτελεί λογική εξέλιξη της παρούσας
διδακτορικής διατριβής, επισηµαίνεται η κρισιµότητα και η επικαιρότητά της και γίνεται
αναφορά σε τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες βασίστηκαν, υιοθέτησαν ή
εξέλιξαν τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 31

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

2 Βέλτιστη Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής σε
CDMA Ασύρµατα Κυψελωτά ∆ίκτυα κατά τη
Ζεύξη Ανόδου: Υπηρεσίες Πραγµατικού
Χρόνου
Στα σύγχρονα ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα, η απαίτηση για ικανοποίηση της Ποιότητας της
Υπηρεσίας (ΠτΥ) των χρηστών συνεχώς αυξάνεται, δεδοµένου ότι το πλήθος των ασύρµατων
χρηστών ανά κυψέλη αυξάνεται, καθώς επίσης και οι ίδιες οι υπηρεσίες καθίστανται
περισσότερο απαιτητικές σε πόρους του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου (real-time services), π.χ. υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης,
υπηρεσίες βίντεο κλήσεων και άλλες, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τη βραχυπρόθεσµη
εξασφάλιση πόρων του συστήµατος, δεδοµένου ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση ενός
σταθερού χρονικού ανωφλίου καθυστέρησης µετάδοσης δεδοµένων κατά τη ζεύξη ανόδου,
καθώς επίσης και η διασφάλιση ενός σταθερού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των περιορισµών που τίθενται από την εξυπηρέτηση µίας
υπηρεσίας πραγµατικού χρόνου αποτελεί η υπηρεσία φωνής (voice service). Σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη υπηρεσία, για την επιτυχή εξυπηρέτηση ενός ασύρµατου χρήστη απαιτείται η
διασφάλιση ανά χρονοσχισµή (t=0.67ms) σταθερού ρυθµού µετάδοσης ίσου µε 64Kbps. Σε
αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία καθίσταται ανεπαρκής για το χρήστη και το σύστηµα
αποτυγχάνει να εξυπηρετήσει το χρήστη και να καλύψει τις απαιτήσεις του σε ΠτΥ.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω περιγραφέντα χαρακτηριστικά των απαιτήσεων σε ΠτΥ των
υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου κρίνεται αναγκαία η αποδοτική κατανοµή της ισχύος
εκποµπής των χρηστών µε απώτερο στόχο:
1)

την εξοικονόµηση της «ενεργειακής ζωής» των ασύρµατων χρηστών,

2)

την ελαχιστοποίηση του συνολικού θορύβου εντός της κυψέλης, καθώς επίσης και

προς τις γειτονικές κυψέλες, από τους ασύρµατους χρήστες,
3)

την κοινωνική συµπεριφορά των ασύρµατων χρηστών εντός της κυψέλης στην οποία

ανήκουν και
4)

την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε ΠτΥ των ασύρµατων χρηστών.

Προς την κατεύθυνση της αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στους ασύρµατους
χρήστες που ανήκουν σε µία µοναδική κυψέλη υιοθετείται η θεωρία Μεγιστοποίησης της
Χρησιµότητας του ∆ικτύου (ΜΧ∆) ορίζοντας και µοντελοποιώντας το πρόβληµα από τη
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σκοπιά των ασύρµατων χρηστών. Πιο αναλυτικά, µε σκοπό την ενιαία αντιµετώπιση σε ένα
κοινό πρόβληµα βελτιστοποίησης κατανοµής ισχύος εκποµπής των ποικίλων και
ετερόκλητων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων σε ΠτΥ των ασύρµατων χρηστών οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, προτείνεται και καθορίζεται µία κατάλληλα και
αντιπροσωπευτικά σχεδιασµένη Συνάρτηση Χρησιµότητας (ΣΧ). Η ΣΧ αντιπροσωπεύει το
επίπεδο της ικανοποίησης που λαµβάνει ο χρήστης από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος, οι οποίοι του διατίθενται µε σκοπό την ικανοποίηση της αιτούµενης ΠτΥ του.
Το πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής των ασύρµατων χρηστών επιλύεται µε κατάλληλη
µέθοδο βελτιστοποίησης και καταλήγει σε ένα σηµείο ισορροπίας του συστήµατος στο οποίο
έχει προσδιοριστεί η ισχύς εκποµπής κάθε ασύρµατου χρήστη, ώστε η ικανοποίησή του από
τη λαµβανόµενη ΠτΥ να µεγιστοποιηθεί.
Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο αυτό µοντελοποιείται και επιλύεται το πρόβληµα της βέλτιστης
και αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου, µε έµφαση στην υποστήριξη των απαιτήσεων ΠτΥ των ασύρµατων
χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, ευαίσθητων σε χρονικές
καθυστερήσεις. Το αντίστοιχο πρόβληµα διατυπώνεται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο
ανάµεσα στους ασύρµατους χρήστες, οι οποίοι εγωιστικά στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της
λαµβανόµενης από το δίκτυο ικανοποίησής τους, δεδοµένων των φυσικών περιορισµών που
επιβάλλονται από το δίκτυο. Η ικανοποίηση των χρηστών εκφράζεται µέσω κατάλληλα
σχεδιασµένης ΣΧ, η οποία αντιπροσωπεύει το βαθµό ικανοποίησης του ασύρµατου χρήστη
σε συνάρτηση µε το ρυθµό µετάδοσης που επιτυγχάνει ο χρήστης εντός της κυψέλης στην
οποία ανήκει, την ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ, καθώς επίσης και την
κατανάλωση ισχύος εκποµπής. Επιπρόσθετα αποδεικνύεται η ύπαρξη και η µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του προτεινόµενου προβλήµατος ελέγχου ισχύος εκποµπής
(Uplink Power Control game – UPC game). Στο σηµείο ισορροπίας όλοι οι χρήστες
επιτυγχάνουν να εκπέµπουν µε τον επιθυµητό σηµατοθορυβικό λόγο (Signal to Interference
plus Noise Ratio - SINR) ή εκπέµπουν µε τη µέγιστη ισχύ εκποµπής τους και κατά αυτόν τον
τρόπο το σύστηµα καταλήγει σε ένα ισορροπηµένο δίκτυο ως προς τον σηµατοθορυβικό
λόγο. Παράλληλα, µελετούνται οι ιδιότητες του σηµείου ισορροπίας κατά Nash στο αµιγές
πρόβληµα βελτιστοποίησης που προτείνεται, καθώς επίσης και η συσχέτιση ανάµεσα στην
ικανοποίηση που λαµβάνει ο χρήστης από τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης που επιτυγχάνει
και τη διασφάλιση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ, σε σχέση µε τους συνολικούς πόρους που
δαπανώνται

(ισχύς εκποµπής).

Η

παραπάνω

θεώρηση

αποτελεί

καινοτοµία

του

συγκεκριµένου προβλήµατος που προτείνεται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, καθώς
οι µέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες είχαν ως µοναδικό γνώµονα προσδιορισµού της
λαµβανόµενης ικανοποίησης ενός χρήστη τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης σε συνάρτηση µε
την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το είδος της υπηρεσίας και
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οι απαιτήσεις σε ΠτΥ του χρήστη. Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, προτείνεται ένας
κατανεµηµένος επαναληπτικός αλγόριθµος µε σκοπό τον προσδιορισµό του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω προβλήµατος/παιγνίου και η αποτελεσµατικότητά του
προσδιορίζεται και αναδεικνύεται µέσω προσοµοιώσεων και αναλυτικών αριθµητικών
αποτελεσµάτων.

2.1 Σχετική βιβλιογραφία
Σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν αφιερωθεί στην ενδελεχή µελέτη του ανωτέρω
περιγραφέντος προβλήµατος και υπάρχει µία αρκετά πλούσια βιβλιογραφία σε σχέση µε το
πρόβληµα αυτό. ∆εδοµένης της εγωιστικής συµπεριφοράς των ασύρµατων χρηστών ως προς
την απόκτηση των πόρων του ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, καθώς επίσης και της ανάγκης
για υποστήριξη διαφορετικών απαιτήσεων ως προς την ΠτΥ των ασύρµατων χρηστών,
κρίνεται αναγκαία η διατύπωση του προβλήµατος κατανοµής της ισχύος εκποµπής των
ασύρµατων χρηστών στη ζεύξη ανόδου ενός ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, το οποίο
χρησιµοποιεί πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα (Code Division Multiple Access - CDMA), ως
ένα µη συνεργατικό παίγνιο [1], [2]. Στην κατάστρωση του προβλήµατος, οι ασύρµατοι
χρήστες αντιστοιχίζονται στους παίκτες του εν λόγω παιγνίου, οι οποίοι εγωιστικά
ανταγωνίζονται µεταξύ τους, µε σκοπό τον προσδιορισµό της βέλτιστης ισχύος εκποµπής,
σύµφωνα µε την οποία µεγιστοποιείται η λαµβανόµενη από το σύστηµα ικανοποίησή τους. Η
ικανοποίηση των χρηστών µοντελοποιείται µέσω µίας κατάλληλα σχεδιασµένης και
αντιπροσωπευτικής συνάρτησης χρησιµότητας και το πρόβληµα βελτιστοποίησης λύνεται
υιοθετώντας τη Θεωρία Παιγνίων, η οποία προτείνεται από τη βιβλιογραφία ως η
καταλληλότερη επιλογή, δεδοµένης της µη συνεργατικής φύσης του εν λόγω προβλήµατος
[3].
Ο κατάλληλος σχεδιασµός της ΣΧ των χρηστών είναι καίριας σηµασίας για τον αποδοτικό
αντικατοπτρισµό των απαιτήσεων σε ΠτΥ των χρηστών σε αντιπροσωπευτικές ΣΧ, η
βελτιστοποίηση των οποίων θα οδηγήσει τελικά στην επιτυχή ικανοποίηση των απαιτήσεων
των χρηστών. Συγκεκριµένα στη δηµοσίευση [4] προτείνεται µία προσέγγιση βασισµένη στη
ΣΧ µε σκοπό την κατανοµή ισχύος εκποµπής σε χρήστες οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου.
Παρόλα αυτά στη συγκεκριµένη προσέγγιση η ΣΧ των ασύρµατων χρηστών εκφράζει
απλοϊκά την ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ασύρµατοι χρήστες σε σχέση µε τον επιτεύξιµο
ρυθµό µετάδοσης που επιτυγχάνουν από τη συγκεκριµένη θέση που βρίσκονται µέσα στην
κυψέλη έως το σταθµό βάσης στον οποίο ανήκουν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
κατανάλωση ισχύος εκποµπής που απαιτείται για να επιτύχουν το συγκεκριµένο ρυθµό
µετάδοσης. Για το λόγο αυτό είναι προφανές ότι ο συγκεκριµένος σχεδιασµός της ΣΧ των
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χρηστών της κυψέλης είναι ιδιαίτερα αφηρηµένος, γενικός και δεν αντικατοπτρίζονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών σε απαιτήσεις ΠτΥ από το δίκτυο. Επιπρόσθετα, στη
δηµοσίευση [3], προτείνεται µία γραµµική ΣΧ σε συνάρτηση µε τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσης των χρηστών και κατά αυτόν τον τρόπο οι απαιτήσεις των ασύρµατων χρηστών σε
ΠτΥ εκφράζονται ως στατιστικοί περιορισµοί καθυστέρησης. Ωστόσο όµως, µια τέτοιου
είδους προσέγγιση δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατική, δεδοµένου ότι, ακόµη και αν
πληρούνται οι περιορισµοί καθυστέρησης που θέτει ένας ασύρµατος χρήστης ο οποίος
αιτείται υπηρεσία πραγµατικού χρόνου δε διασφαλίζεται η µη υποβάθµιση της ΠτΥ του λόγω
των πιθανώς κακών συνθηκών του καναλιού του, αλλά και των πιθανών διακυµάνσεων
αυτού.

2.2 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
Στο συγκεκριµένο πρόβληµα µελετάται η ζεύξη ανόδου ανά χρονοσχισµή t ενός CDMA
ασύρµατου κυψελωτού δικτύου το οποίο αποτελείται από µία κυψέλη και υποστηρίζει N(t)
χρήστες οι οποίοι έχουν να µεταδώσουν συνεχώς δεδοµένα στο δίκτυο και το αντίστοιχο
σύνολό τους συµβολίζεται µε S(t). Η χρονοσχισµή είναι ένα σταθερό χρονικό διάστηµα
(t=1.67 ms) στο οποίο µπορούν να αποστέλλονται ένα ή περισσότερα πακέτα. Λόγω των
εγγενών ιδιοµορφιών του ασύρµατου περιβάλλοντος, η ποιότητα του καναλιού των χρηστών
επηρεάζεται όχι µόνο από απώλειες διαδροµής αλλά και από φαινόµενα σκίασης, διαλείψεις
πολλαπλών διαδροµών και βραχυπρόθεσµες διαλείψεις περιβάλλουσας. Οι παραπάνω
ιδιότητες οδηγούν στη θεώρηση του κέρδους των καναλιών των χρηστών Gi(t) για κάθε i ∈ S ,
ως τυχαίες στοχαστικές διαδικασίες, ανεξάρτητες µεταξύ τους. Επιπλέον, γίνεται η παραδοχή
ότι η τιµή του κέρδους του καναλιού κάθε χρήστη παραµένει αµετάβλητη κατά τη διάρκεια
κάθε χρονοσχισµής. Για το λόγο αυτό, στους ορισµούς και τις αναλύσεις που δίδονται στο
υπόλοιπο κείµενο παραλείπεται ο όρος t, που υποδηλώνει τη χρονική εξάρτηση της κάθε
µεταβλητής. Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, ένας αλγόριθµος κατανοµής ισχύος (Uplink
Power Control Algorithm - UPC Algorithm) είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων µε
έναν κατανεµηµένο τρόπο.
Στη συνέχεια της ανάλυσης, η ισχύς εκποµπής κάθε ασύρµατου χρήστη i σε κάθε υπό
µελέτη χρονοσχισµή συµβολίζεται µε Pi και είναι φραγµένη λόγω των φυσικών και τεχνικών
περιορισµών, 0 ≤ Pi ≤ Pi Max . Επιπρόσθετα ο σηµατοθορυβικός λόγος που απολαµβάνει κάθε
ασύρµατος χρήστης συµβολίζεται µε γ i

Eb I o και µε Ri ο ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i.

Σύµφωνα µε τους παραπάνω συµβολισµούς µπορεί να ορισθεί αναλυτικά ο σηµατοθορυβικός
λόγος κάθε χρήστη ως ακολούθως:
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γ i ( Ri , Pi , P−i ) =

Gi Pi
W
W Gi Pi
=
N
Ri θ ∑ G j Pj − θ Gi Pi + I 0 Ri I − i ( P− i )
j =1

(1)

όπου µε θ συµβολίζεται ο παράγοντας ορθογωνιότητας, µε W το εύρος µετάδοσης του
συστήµατος, µε P−i το διάνυσµα ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών της κυψέλης
εξαιρουµένου του χρήστη i και µε I0 ο θόρυβος από το υπόβαθρο και ο θόρυβος που
προκαλείται εξαιτίας των προκαλούµενων παρεµβολών. Συνεπώς, ο παράγοντας I −i ( P−i )
αναπαριστά το σύνολο των παρεµβολών στην κυψέλη και το θόρυβο από το υπόβαθρο που
γίνεται αντιληπτός στο σταθµό βάσης όταν σε αυτόν καταφθάνουν δεδοµένα από τον
ασύρµατο χρήστη i.
I − i ( P− i ) = θ ∑ j =1 G j Pj − θ Gi Pi + I 0
N

(2)

Με σκοπό την ενιαία έκφραση των απαιτήσεων σε ΠτΥ των ασύρµατων χρηστών, οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου σε µία οµογενοποιηµένη ΣΧ και η αντιµετώπιση
των απαιτήσεων αυτών κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο βελτιστοποίησης, αναδεικνύεται
κρίσιµος ο παράγοντας προσεκτικού σχεδιασµού των Συναρτήσεων Χρησιµότητας (ΣΧ –
Utility Functions). Στο προτεινόµενο πρόβληµα, η ΣΧ U i του ασύρµατου χρήστη i ∈ S
εκφράζει το βαθµό ικανοποίησής του σε συνάρτηση µε την εξισορρόπηση ανάµεσα στον
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης (ο οποίος µετράται στο σταθµό βάσης) και την αντίστοιχη
κατανάλωση ισχύος εκποµπής σε κάθε χρονοσχισµή. Συνεπώς, η προτεινόµενη συνάρτηση
χρησιµότητας µπορεί να ορισθεί ως ακολούθως:
U ( Ri* , Pi , P− i ) =

Ti ( Ri* , Pi , P− i ) Ti ( RiF ⋅ fi (γ i ), Pi , P− i )
=
Pi
Pi

(3)

όπου µε Ri* ≡ RiF ⋅ fi (γ i ) συµβολίζεται ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i ∈ S στην
υπό µελέτη χρονοσχισµή, µε RiF ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης του κάθε χρήστη από τη θέση
στην οποία αυτός βρίσκεται εντός της κυψέλης και µε fi η συνάρτηση απόδοσης. Η
συνάρτηση απόδοσης αντιπροσωπεύει την πιθανότητα µιας επιτυχούς µετάδοσης πακέτου για
το χρήστη i ∈ S και είναι µία γνησίως αύξουσα συνάρτηση του σηµατοθορυβικού του λόγου γi
σε κάθε χρονοσχισµή. Η συνάρτηση απόδοσης ενός ασύρµατου χρήστη, η οποία εκφράζει
την επιτυχή µετάδοση ενός πακέτου, δεδοµένων σταθερών ρυθµών µετάδοσης των χρηστών,
εξαρτάται από τα σχήµατα µετάδοσης (σχήµατα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης) τα οποία
χρησιµοποιούνται. Η συνάρτηση απόδοσης fi µπορεί να αναπαρασταθεί ως µία σιγµοειδής
συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής του χρήστη για διάφορα σχήµατα διαµόρφωσης [1],
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Σχήµα 1 Συνάρτηση απόδοσης f i για διάφορα σχήµατα διαµόρφωσης

όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1. Ανακεφαλαιώνοντας, η συνάρτηση απόδοσης fi του χρήστη
i∈S

έχει τις ακόλουθες ιδιότητες.
1. Η fi είναι µια αύξουσα συνάρτηση του γi.
2.

Η fi είναι µια συνεχής, διπλά παραγωγίσιµη, σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το γi.

3.

Ισχύει f i ( 0 ) = 0 για να εξασφαλιστεί ότι Ti = 0 και U i = 0 όταν Pi = 0 .

4.

fi ( ∞ ) = 1 .

Η ορθότητα των παραπάνω ιδιοτήτων έχει αποδειχθεί σε διάφορα πρακτικά σενάρια µε
αρκετά µεγάλο µέγεθος των πακέτων δεδοµένων M (δηλ. M ≥ 100bits ) [2], [3].
Επιπρόσθετα, η συνάρτηση Ti ( Ri* , Pi , P−i ) είναι µία σιγµοειδής συνάρτηση ως προς τον
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* ≡ RiF ⋅ fi (γ i ) και αντικατοπτρίζει το βαθµό ικανοποίησης του
χρήστη σε σχέση µε τις πραγµατικές προσδοκίες του σε ρυθµό µετάδοσης και την
ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ σε κάθε χρονοσχισµή.
Στην επόµενη ενότητα µελετούνται και προσδιορίζονται οι επιθυµητές ιδιότητες και
απαιτήσεις σε ΠτΥ του ασύρµατου χρήστη, ο οποίος αιτείται υπηρεσία πραγµατικού χρόνου
και ακολούθως αναλύεται η µεθοδολογία που προτείνεται στην παρούσα διδακτορική
διατριβή, για την απεικόνιση του βαθµού ικανοποίησης των χρηστών, σε σχέση µε την
απόδοση της υπηρεσίας που αιτούνται, σε µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) .

2.3 Απαιτήσεις σε Ποιότητα της Υπηρεσίας
Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ΠτΥ, όπως αυτές περιγράφηκαν στη δηµοσίευση
[4], υποθέτεται στο παρόν κεφάλαιο ότι οι απαιτήσεις σε ΠτΥ των χρηστών, οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, εκφράζονται κυρίως ως ένας στόχος επίτευξης
σταθερού ρυθµού µετάδοσης ανά χρονοσχισµή, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός
παράγοντα ελαστικότητας ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης. Ο επιθυµητός ρυθµός
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µετάδοσης RT* ,i εκφράζει την ιδανική τιµή του ρυθµού µετάδοσης του χρήστη ανά
χρονοσχισµή, σύµφωνα µε τον οποίο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του χρήστη σε ΠτΥ, ενώ
ο παράγοντας ελαστικότητας (Elasticity Factor - EF) προσδιορίζει τα επιτρεπτά όρια
διακύµανσης του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης σε σχέση µε τον επιθυµητό ρυθµό
µετάδοσης για τον κάθε χρήστη.
Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας ελαστικότητας προσδιορίζει τα ελάχιστα αποδεκτά και
επιτρεπτά επίπεδα του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης (δηλαδή

*
*
RMin
, i = RT ,i − ELi ).

Επιπρόσθετα γίνεται η υπόθεση ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτεύξιµος ρυθµός
*
*
µετάδοσης παραµένει εντός του διαστήµατος [ RMin
, i , RT , i ) , η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού

µετάδοσης Ti ( Ri* ) του χρήστη είναι βραδέως φθίνουσα ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσης. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης
*
βρίσκεται εντός του διαστήµατος 0, RMin
, i ) , τότε η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού

µετάδοσης Ti ( Ri* ) του χρήστη είναι ταχέως φθίνουσα, υποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο
την προτεραιότητα του χρήστη στη δέσµευση περισσότερων πόρων του συστήµατος.
Σύµφωνα µε αυτόν τον προτεινόµενο σχεδιασµό της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης Ti ( Ri* ) των χρηστών παρέχεται η ευελιξία στους χρήστες να δύνανται να µειώσουν
*
τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσής τους έως ένα επιτρεπτό κατώτατο όριο ( RMin
, i ), στην

περίπτωση κατά την οποία εµφανισθούν παροδικά δυσµενείς συνθήκες καναλιού, χωρίς να
αποκλείεται προσωρινά ο χρήστης από τη διαδικασία της µετάδοσης στη συγκεκριµένη
χρονοσχισµή. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν είχε υιοθετηθεί ως συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης των χρηστών µία βηµατική συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης
µε σκοπό να εκφράσει τη λαµβανόµενη από το δίκτυο ικανοποίηση του χρήστη, τότε ο
χρήστης θα αποκλειόταν από τη διαδικασία της µετάδοσης, στην περίπτωση κατά την οποία
τα επίπεδα του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης κυµαίνονταν έστω και παροδικά σε τιµές
χαµηλότερες από RT* ,i .
Επιπρόσθετα, γίνεται η παραδοχή ότι µία περαιτέρω αύξηση του επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης του χρήστη i ∈ S σε σχέση µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης RT* ,i δε
συνεισφέρει σε αναλογική αύξηση των τιµών της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης. Για το λόγο αυτό, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) τείνει
ασυµπτωτικά στη µέγιστή της τιµή (για Ri* → ∞ τότε Ti ( ∞ )=1). Η παραπάνω παραδοχή δεν
είναι αυθαίρετη διότι βασίζεται στην παρατήρηση σύµφωνα µε την οποία όταν έχει
επιτευχθεί ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης (συνεπώς έχουν ικανοποιηθεί και οι απαιτήσεις
σε ΠτΥ των χρηστών), µία περαιτέρω αύξηση του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης δεν
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Actual Throughput Utility

1

0

*
RMin
,i

RT*,i

*
RMax
,i

Actual Transmission Rate

Σχήµα 2 Συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) για χρήστες οι οποίοι αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου.

προκαλεί ειδοποιό διαφορά στη λαµβανόµενη από το χρήστη ικανοποίηση. Η γραφική
παράσταση της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, µε τις ιδιότητες που
περιγράφηκαν προηγουµένως, απεικονίζεται στο Σχήµα 2.
*
Επιπρόσθετα, ο άνω φραγµός του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ( RMax
,i ) ελαχιστοποιεί την

κατασπατάληση των πόρων του συστήµατος, για την περίπτωση κατά την οποία ορισµένοι
χρήστες παρουσιάζουν προσωρινά ιδιαίτερα καλή κατάσταση καναλιού και προσπαθούν να
οικειοποιηθούν περισσότερους πόρους του συστήµατος σε σχέση µε όσους πραγµατικά
χρειάζονται, για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους σε ΠτΥ. Κατά αυτόν τον τρόπο, η
περίσσεια των πόρων από τους ανωτέρω περιγραφέντες χρήστες µπορεί να ανακατανεµηθεί
στους µη ευεργετηµένους χρήστες, από την σκοπιά της ποιότητας του καναλιού, ώστε να
αυξηθεί η ικανοποίησή τους, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί και η χωρητικότητα της κυψέλης
σε πλήθος χρηστών, οι οποίοι µπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν από το ασύρµατο
δίκτυο. Για πρακτικούς λόγους και εξαιτίας των περιορισµών που θέτει το υλισµικό
(hardware) των χρηστών, θεωρούµε ότι η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης έχει
*
*
*
φθάσει τη µέγιστη τιµή της, δηλαδή Ti ( RMax
, i ) = 1 − ε , όταν RMax , i = RT ,i + ELi , όπου ο αριθµός ε

είναι ένας αυθαίρετα µικρός θετικός αριθµός, π.χ. ε = 5*10-5.
Σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυση η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ενός
χρήστη i ∈ S έχει τις ακόλουθες ιδιότητες, όπως αυτές απεικονίζονται στο Σχήµα 2.
1. Η Ti είναι µια γνησίως αύξουσα συνάρτηση ως προς τον Ri* .
2. Η Ti είναι µια συνεχής, διπλά παραγωγίσιµη, σιγµοειδής συνάρτηση ως προς τον
*
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* , µε µοναδικό σηµείο καµπής RInfl
, i , το οποίο

προσδιορίζεται ως ακολούθως.

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 39

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α


2
*
 * ∂ Ti ( Ri )
*
RInfl
, i =  Ri :
* 2
∂ ( Ri )


*
Ri* = RMin
,i



*
*
= 0 RMin
, i = RT , i − ELi 


(4)

3. Ισχύει Ti (0)=0 ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση Ti=0 όταν Ri* =0.
4. Ισχύει Ti ( ∞ )=1.
-5
*
5. Ισχύει Ti ( RMax
, i ) = 1 − ε , όπου ε = 5*10 .
*
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση (3) και αντικαθιστώντας RiF = RMax
,i η συνάρτηση

χρησιµότητας του χρήστη µπορεί να γραφεί ως ακολούθως:
U i ( Pi , P− i ) =

*
Ti ( RMax
, i ⋅ f i (γ i ))

(5)

Pi

*

όπου Ri* ∈ 0, RMax
, i  και f i (γ i ) ∈ [ 0,1] ∀γ i ≥ 0 .

2.4 Ορισµός µη Συνεργατικού Παιγνίου Κατανοµής Ισχύος
Εκποµπής
Καθώς το σύστηµα εξελίσσεται χρονικά, στην αρχή κάθε χρονοσχισµής ένας κατάλληλα
σχεδιασµένος µηχανισµός κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου του CDMA
ασύρµατου κυψελωτού δικτύου (Uplink Power Control mechanism – UPC mechanism) είναι
υπεύθυνος για τον προσδιορισµό της βέλτιστης ισχύος εκποµπής του κάθε ασύρµατου χρήστη
που εδρεύει εντός της κυψέλης, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησής
του, η οποία εκφράζεται διαµέσου της συνάρτησης χρησιµότητάς του. Παράλληλα, οι
περιορισµοί του υλισµικού του ασύρµατου χρήστη, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά του
συστήµατος ανά χρονοσχισµή πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε αυτή λοιπόν την ενότητα,
παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικοί στόχοι του µηχανισµού κατανοµής ισχύος
εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου και ορίζεται το
αντίστοιχο πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο ανάµεσα
στους ασύρµατους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της
λαµβανόµενης από αυτούς ικανοποίηση από το διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου.
∆εδοµένου ότι κάθε ασύρµατος χρήστης του δικτύου στοχεύει στη µεγιστοποίηση της
µέσης τιµής της συνάρτησης χρησιµότητάς του ως προς το πλήθος των χρονοσχισµών, ο
αντίστοιχος στόχος του προβλήµατος βελτιστοποίησης κατανοµής ισχύος εκποµπής µπορεί
να ορισθεί ως η µεγιστοποίηση της αντικειµενικής συνάρτησης του προβλήµατος ως
ακολούθως:
max E[U i ( Pi , P− i )]
Pi

s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνουν δύο βασικές παρατηρήσεις. ∆εδοµένου ότι τα κανάλια
των τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων θεωρούνται ανεξάρτητα και ταυτόσηµα κατανεµηµένα
(independent and identically distributed - i.i.d.), η µεγιστοποίηση της µέσης τιµής της
συνάρτησης χρησιµότητας κάθε χρήστη, όπως διατυπώθηκε στη σχέση (6), µπορεί να
επιτευχθεί από τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε χρήστη ανά
χρονοσχισµή t. Επιπλέον, εξαιτίας της εγωιστικής συµπεριφοράς των ασύρµατων χρηστών µε
σκοπό τη διατήρηση της βέλτιστης ισχύος εκποµπής των, ώστε να µεγιστοποιείται η
λαµβανόµενη ικανοποίησή τους από το δίκτυο, το πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής
στους ασύρµατους χρήστες ανά χρονοσχισµή µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ένα µη
συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος (Uplink Power Control game – UPC game).
Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας το προτεινόµενο µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής
ισχύος εκποµπής συµβολίζεται µε G = [ S ,{ Ai },{U i }] , όπου S είναι το σύνολο των
χρηστών/παικτών και Ai = [0, Pi Max ] × ℜ N είναι το σύνολο στρατηγικών του χρήστη i ∈ S . Κάθε
στρατηγική η οποία ανήκει στο σύνολο Ai µπορεί να γραφεί ως ai =(Pi). Συνεπώς, το
προκύπτον ανά χρονοσχισµή πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής µπορεί να εκφραστεί ως
το ακόλουθο πρόβληµα µεγιστοποίησης της αντικειµενικής συνάρτησης χρησιµότητας.
max U i = max U i ( Pi , P− i )
ai

Pi

for i = 1,..., N .

(7)

υπό τον περιορισµό της άνω φραγµένης και µη µηδενικής ισχύος εκποµπής των χρηστών.

2.5 Επίλυση του Παιγνίου & Προσδιορισµός του Σηµείου
Ισορροπίας κατά Nash
Στοχεύοντας την επίλυση του µη συνεργατικού παιγνίου που ορίστηκε στην προηγούµενη
ενότητα υιοθετούµε τη Θεωρία Παιγνίων κατά Nash, η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη για
την αντιµετώπιση προβληµάτων που έγκεινται στη θεωρία παιγνίων. Το σηµείο ισορροπίας
κατά Nash είναι ένα διάνυσµα ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών, τέτοιο ώστε κανένας
χρήστης να µην έχει την επιθυµία να µεταβάλει την ισχύ εκποµπής του, δεδοµένων των τιµών
ισχύος εκποµπής των υπόλοιπων χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης.
Ορισµός 1: Το διάνυσµα ισχύος εκποµπής P * = ( P1* ,..., PN* ) αποτελεί σηµείο ισορροπίας κατά
Nash του παιγνίου κατανοµής ισχύος UPC, εάν για κάθε χρήστη i ∈ S

ισχύει

U i ( Pi * , P *− i ) ≥ U i ( Pi , P *− i ) για όλες τις τιµές ισχύος εκποµπής Pi * ∈ Ai .

Εν συνεχεία, πριν αποδειχθεί η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash, µελετούνται οι ιδιότητες της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti και της
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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συνάρτησης χρησιµότητας U i ( Pi , P−i ) των χρηστών στα αντίστοιχα πεδία ορισµού τους. Το
ακόλουθο λήµµα προσδιορίζει τη µορφή και τα χαρακτηριστικά της συνάρτησης επιτεύξιµου
ρυθµού µετάδοσης T ( R* ) ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο του χρήστη.

Λήµµα 1: ∆εδοµένων: α) της συνάρτησης απόδοσης f(γ), η οποία είναι σιγµοειδής ως προς το
f
σηµατοθορυβικό λόγο γ και έχει µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl
και β) της συνάρτησης

επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης T ( R* ) , η οποία είναι σιγµοειδής ως προς τον επιτεύξιµο
*
*
, όπου R* ≡ RMax
⋅ f (γ ) , τότε η
ρυθµό µετάδοσης R* και έχει µοναδικό σηµείο καµπής RInfl
*
συνάρτηση T (γ ) ≡ T ( RMax
⋅ f (γ )) είναι επίσης σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ

Τ
για το οποίο ισχύει:
( γ ≥ 0 ), µε µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl

Τ
γ Infl

*
*

 RInfl

 RInfl

Τ
f
−1
f
≤ γ Infl
 f −1  *  ≤ γ Infl
when f  *  ≤ γ Infl


R



 Max 
 RMax 
:
*
 RInfl 
 f
Τ
−1
γ Infl ≤ γ Infl ≤ f  R* 
otherwise
 Max 


(8)

*
*
όπου f −1 ( RInfl
RMax
) είναι “1-1” η αντιστοίχιση του σηµείου καµπής της συνάρτησης T ( R* )

σε τιµές σηµατοθορυβικού λόγου γ.
Το Λήµµα 1 αναφέρει ότι η φωλιασµένη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ως
προς το σηµατοθορυβικό λόγο T ( γ ) , η οποία προκύπτει από το συνδυασµό δύο σιγµοειδών
συναρτήσεων, είναι επίσης σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ.
Επιπλέον, το σηµείο καµπής της κυµαίνεται ανάµεσα στα σηµεία καµπής των επιµέρους
συναρτήσεων οι οποίες τη συνθέτουν. Όπως θα αναλυθεί εκτενώς στην επόµενη ενότητα, η
προηγούµενη ιδιότητα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στις ιδιότητες του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του UPC παιγνίου σε σχέση µε την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε
ΠτΥ των ασύρµατων χρηστών. Στο ακόλουθο λήµµα προσδιορίζεται το µοναδικό σηµείο
µεγίστου της συνάρτησης χρησιµότητας U i ( Pi , P−i ) κάθε χρήστη.

Λήµµα 2: Η συνάρτηση χρησιµότητας (ΣΧ) U i ( Pi , P−i ) του χρήστη

i ∈ S είναι ηµι-κοίλη

(quasi-concave) ως προς την ισχύ εκποµπής του χρήστη Pi ∈ [0, Pi Max ] . Επιπρόσθετα,
θεωρώντας ότι οι τιµές της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών που εδρεύουν εντός της
κυψέλης παραµένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της υπό µελέτη χρονοσχισµής, η ΣΧ
U i ( Pi , P− i ) έχει µοναδικό ολικό σηµείο µεγίστου:
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*
γ i* RMax
, i I − i ( P− i )

Pi * = min{

WGi

, Pi Max }

(9)

εξασφαλίζοντας µία µοναδική τιµή σηµατοθορυβικού λόγου γ i* , η οποία είναι η µοναδική
θετική λύση της εξίσωσης

∂Ti (γ i )
⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 .
∂γ i

Η εξίσωση (9) υποδεικνύει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η µέγιστη τιµή ισχύος
εκποµπής του χρήστη δεν είναι επαρκής για την επίτευξη του σηµατοθορυβικού λόγου γ i* ,
εξαιτίας της πιθανής κακής ποιότητας του καναλιού του, τότε η βέλτιστη στρατηγική είναι να
µεταδώσει µε τη µέγιστη δυνατή ισχύ εκποµπής του. Επιπρόσθετα, από το Λήµµα 2 εξάγεται
το συµπέρασµα ότι ο στόχος του χρήστη να µεγιστοποιήσει τη λαµβανόµενη από το δίκτυο
ικανοποίησή του, η οποία εκφράζεται µέσω των τιµών της ΣΧ του, µπορεί να µεταφραστεί ως
µία συνεχή του προσπάθεια να επιτύχει µία συγκεκριµένη τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου
στο σταθµό βάσης στον οποίο ανήκει, γεγονός το οποίο οδηγεί σε ένα ισορροπηµένο
σύστηµα ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ.
Η ακόλουθη πρόταση δηλώνει την ύπαρξη και τη µοναδικότητα ενός σηµείου ισορροπίας
κατά Nash του προτεινόµενου παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής (UPC) στη ζεύξη ανόδου
ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου και προσδιορίζει το διάνυσµα ισχύος εκποµπής
στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash όλων των χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης.
Πρόταση 1: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του µη συνεργατικού παιγνίου (7) δίδεται από
γ * R* I ( P )
την τιµή Pi* , όπου Pi* = min{ i Max ,i −i −i , Pi Max } . Η τιµή γ i* προέρχεται από τη µοναδική
WGi

θετική λύση της εξίσωσης

∂Ti (γ i )
⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 . Επιπρόσθετα, το σηµείο ισορροπίας κατά
∂γ i

Nash υπάρχει και είναι µοναδικό.
Απόδειξη: Σύµφωνα µε το λήµµα 2, η τιµή της ισχύος εκποµπής του χρήστη, η οποία
µεγιστοποιεί τη λαµβανόµενη από το δίκτυο ικανοποίησή του, δεδοµένων των τιµών της
ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης, ισούται µε
εκείνη την τιµή ισχύος εκποµπής, η οποία µεγιστοποιεί τη ΣΧ του χρήστη, όπως αυτή
ορίστηκε στη σχέση (5). Συνεπώς, θεωρώντας δεδοµένο το ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων
του

χρήστη,

*
RiF = RMax
,i ,

η

βέλτιστη

τιµή

της

ισχύος

εκποµπής

του

είναι

*
Max
Pi * = min{γ i* RMax
} , όπου η τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου γ i* είναι η
,i I − i ( P− i ) WGi , Pi

µοναδική θετική λύση της εξίσωσης ∂Ti (γ i ) ∂γ i ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 .
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Μέχρι αυτό το σηµείο έχει αποδειχθεί ότι στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash (εάν αυτό
υπάρχει), η ισχύς εκποµπής κάθε χρήστη εξασφαλίζει ένα σταθερό σηµατοθορυβικό λόγο, η
τιµή του οποίου εξαρτάται από το σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετείται,
το µέγεθος του πακέτου των δεδοµένων τα οποία µεταδίδονται (οι τρεις αυτοί παράµετροι
λαµβάνονται υπόψη στη συνάρτηση απόδοσης f i ), αλλά και από τις απαιτήσεις σε ΠτΥ των
χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (οι οποίες εκφράζονται µέσω της
συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης).
Βασίζοντας την προτεινόµενη απόδειξη στις δηµοσιεύσεις [2], [3], η ύπαρξη του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου (7) µπορεί να αποδειχθεί χρησιµοποιώντας την
προσέγγιση της ηµι-κοίλης συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη ως προς την ισχύ
εκποµπής του. Καθώς αποδείχθηκε στο λήµµα 2, η ΣΧ του χρήστη i ∈ S είναι ηµι-κοίλη ως
προς την ισχύ εκποµπής του Pi ∈ [0, Pi Max ] και για το λόγο αυτό εξασφαλίζεται η ύπαρξη του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash.
Επιπρόσθετα, δεδοµένης της σιγµοειδούς µορφής της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης Ti ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ i , η εξίσωση ∂Ti (γ i ) ∂γ i ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 έχει
µία µοναδική θετική λύση γ i* , η τιµή της οποίας αποτελεί το µοναδικό ολικό µέγιστο της
συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη i ∈ S . Συνεπώς, δεδοµένης της µοναδικής τιµής γ i*
και της «1-1» σχέσης ανάµεσα στην ισχύ εκποµπής του χρήστη και στον αντίστοιχο
σηµατοθορυβικό του λόγο, το ανωτέρω προσδιορισθέν σηµείο ισορροπίας κατά Nash είναι
µοναδικό.

■

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, προτείνεται ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος και
χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος κατανοµής ισχύος, µε σκοπό την εξεύρεση του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του UPC παιγνίου G, ανά χρονοσχισµή.
UPC Αλγόριθµος
Βήµα 1ο: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, ο κάθε χρήστης i εκπέµπει µε τη µέγιστη τιµή
της ισχύος εκποµπής του. Θέσε k=0 και Pi*(0) = Pi Max ∀i ∈ S .
Βήµα 2ο: ∆εδοµένης της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών, η οποία εµµέσως
αναφέρεται από το σταθµό βάσης µέσω ευρυεκποµπής (broadcasting) όταν υπολογίζεται ο
συνολικός θόρυβος εντός της κυψέλης I ( k ) ( P ( k ) ) , κάθε χρήστης υπολογίζει το θόρυβο που
αντιλαµβάνεται

εξαιτίας

της

εκποµπής

των

υπολοίπων

χρηστών

I −( ki ) ( P−(ik ) )

και

επαναπροσδιορίζει την ισχύ εκποµπής του, Pi*( k +1) σύµφωνα µε τη σχέση (9).
Βήµα 3o: Εάν οι τιµές της ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών συγκλίνουν, δηλαδή
Pi *( k +1) − Pi *( k ) ≤ 10−5 τότε ο αλγόριθµός σταµατά.

Βήµα 4ο: Θέσε k=k+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.
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2.6 Μελέτη των Ιδιοτήτων του Σηµείου Ισορροπίας κατά
Nash
Σε αυτή την ενότητα αναλύονται και µελετώνται οι ιδιότητες του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής UPC για χρήστες οι οποίοι αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου υπό το πρίσµα των τιµών της ισχύος εκποµπής των χρηστών
στο σηµείο ισορροπίας, του ρόλου των φυσικών περιορισµών που υφίστανται, του
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και της λαµβανόµενης ικανοποίησης των χρηστών από το
δίκτυο. Η ανάλυση που ακολουθεί αναδεικνύει ότι οι χρήστες µπορούν αυτόνοµα να
ελέγξουν τη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης που λαµβάνουν από την κάλυψη των
απαιτήσεών τους σε ΠτΥ, µε την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται η αυτονοµία να ελέγξουν το
σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησής τους και την ισχύ εκποµπής τους.
Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης που προηγήθηκε,
αρχικά επισηµαίνεται ότι η τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου γ i* , η οποία αντιστοιχεί στη
µεγιστοποίηση της ΣΧ Ui του χρήστη i ∈ S , πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή του
Τ
σηµατοθορυβικού λόγου γ Infl
, i , η οποία αντιστοιχεί στο σηµείο καµπής της συνάρτησης

επιτεύξιµου

ρυθµού

µετάδοσης

ως

προς

το

σηµατοθορυβικό

σηµατοθορυβικού λόγου µεγαλύτερες από την τιµή γ

Τ
Infl , i

λόγο.

Για

τιµές

επισηµαίνεται ότι η συνάρτηση

Ti(γi) είναι κοίλη. Συνεπώς, ισχύει:
Τ
*
γ Infl
,i < γ i

(10)

Επιπρόσθετα, λαµβάνοντας υπόψη το λήµµα 1, εξάγεται το συµπέρασµα ότι το σηµείο
Τ
καµπής γ Infl
, i της συνάρτησης Ti(γi) κυµαίνεται πάντα µεταξύ των τιµών των σηµείων καµπής

των γεννητόρων συναρτήσεων, δηλαδή της συνάρτησης απόδοσης fi(γi) και της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) ως συνάρτηση του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ri* .
Ως εκ τούτου, από τις σχέσεις (8) και (10), είναι προφανές ότι η ακόλουθη ιδιότητα ισχύει
όσον αφορά το σηµατοθορυβικό λόγο γ i* :
*
 −1  RInfl

 R* 
,i
f
 f i  *  < γ i* when f i −1  *Infl ,i  ≤ γ Infl
,i
R 


R

Max

 Max ,i 
γ i* =  

 γ f <γ*
otherwise
Infl , i
i


(11)

Λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη ανάλυση, η ακόλουθη πρόταση προσδιορίζει την
επιρροή του σχήµατος διαµόρφωσης και κωδικοποίησης στην απόδοση της υπηρεσίας
πραγµατικού χρόνου που αιτείται ο ασύρµατος χρήστης.
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Πρόταση 2: Εάν για έναν χρήστη i ∈ S , ο οποίος αιτείται υπηρεσία πραγµατικού χρόνου,
*
*
f
*
ισχύει f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i , τότε στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash, όπου ισχύει Pi = Pi

και συνεπώς γ i = γ i* , ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης Ri* του χρήστη είναι πάντοτε
*
*
µεγαλύτερος από τον ελάχιστο επιθυµητό RMin
, i = RT ,i − ELi , ώστε να ικανοποιούνται οι

απαιτήσεις του χρήστη σε ΠτΥ. Επιγραµµατικά ισχύει:
*
*
f
*
*
εάν f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i τότε Ri > RMin ,i

*
*
f
Απόδειξη: Όταν ισχύει f i −1 ( RInfl
τότε σύµφωνα µε τη σχέση (11) ισχύει
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i
*
*
*
*
*
*
f i −1 ( RInfl
, i RMax ) < γ i . Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι RInfl , i < RMax ⋅ f i ( γ i ) , δεδοµένου

ότι η συνάρτηση απόδοσης fi είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο γi ( γ i ≥ 0 ). Επιπρόσθετα, από τον ορισµό της ΣΧ των χρηστών, το
*
*
σηµείο καµπής της είναι RInfl
, i = RMin , i , µε βάση τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ και
*
δεδοµένου ότι ισχύει Ri* ≡ RMax
, i ⋅ f i (γ i ) , εξάγεται το συµπέρασµα ότι
*
*
f
*
*
Εάν f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i τότε Ri > RMin ,i

(12)

*
*
f
*
*
Εάν f i −1 ( RMin
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i τότε Ri > RT , i − ELi

(13)

Συνεπώς, ισχύει ότι

όταν η µέγιστη ισχύς εκποµπής Pi Max των χρηστών είναι επαρκής ώστε να επιτευχθεί ο
σηµατοθορυβικός λόγος γ i* .

■

Η προηγούµενη πρόταση διατυπώνει µία ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στις απαιτήσεις των
χρηστών σε ΠτΥ, στο σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετείται (εκφραζόµενα
µέσω της συνάρτησης απόδοσης) και στους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς των τιµών
της ισχύος εκποµπής εξαιτίας του υλισµικού των χρηστών. Επιπρόσθετα, είναι σαφές µέσω
της προηγούµενης πρότασης ότι στην περίπτωση κατά την οποία η µέγιστη ισχύς εκποµπής
των χρηστών είναι επαρκής για την επίτευξη του σηµατοθορυβικού λόγου γ i* , τότε στο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής UPC επιτυγχάνεται
η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης που λαµβάνουν οι χρήστες από το δίκτυο (µέσω της
µεγιστοποίησης της ΣΧ τους), αλλά ταυτόχρονα ικανοποιούνται και οι ελάχιστες απαιτήσεις
ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πολυµέσων,
*
*
f
πραγµατικού χρόνου, εάν ισχύει f i −1 ( RMin
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i .
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Παράλληλα, από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος αιτείται µία υπηρεσία πραγµατικού
χρόνου, δεδοµένης της συνάρτησης απόδοσής του fi και την αντίστοιχη τιµή του σηµείου
καµπής της (δηλαδή µε την προϋπόθεση ότι έχει υιοθετηθεί ένα συγκεκριµένο σχήµα
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης), εξάγονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις.
*
*
f
1. Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει f i −1 ( RMin
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i , τότε εξασφαλίζεται

ότι ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών θα κυµαίνεται πάντοτε εντός των
ορίων, τα οποία προσδιορίζονται από τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης RT* ,i και από
τον παράγοντα ελαστικότητας EFi.
2. Κατά την αύξηση του παράγοντα ελαστικότητας EFi του χρήστη, αυξάνονται οι
πιθανότητες να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σε ΠτΥ, δεδοµένου ότι η
αντίστροφη συνάρτηση απόδοσης f i −1 είναι γνησίως αύξουσα ως προς το λόγο
*
*
*
*
RMin
, i RMax , i = RT , i − ELi RT , i + ELi .

3. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία οι απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ είναι
ιδιαίτερα αυστηρές (δηλαδή ο παράγοντας ελαστικότητας EFi λαµβάνει µικρές τιµές,
γεγονός που υποδεικνύει ότι επιτρέπονται µικρές αποκλίσεις από τον επιθυµητό
ρυθµό µετάδοσης), τότε οι απαιτήσεις των χρηστών δύσκολα ικανοποιούνται.
Επιπρόσθετα, εάν η τιµή που λαµβάνει ο παράγοντας ελαστικότητας EFi είναι τέτοια
f
−1
*
*
ώστε να ισχύει γ Infl
, i < f i ( RInfl , i RMax , i ) , τότε παρόλο που η ΣΧ του χρήστη

µεγιστοποιείται, ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης είναι µικρότερος από τον ελάχιστο
*
επιθυµητό, RMin
,i .

Με βάση την προηγούµενη ανάλυση, είναι προφανές ότι το κριτήριο που διατυπώθηκε
στην Πρόταση 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας παράγοντας απόφασης για την αρχική
αποδοχή του συγκεκριµένου χρήστη, ο οποίος αιτείται υπηρεσία πραγµατικού χρόνου, προς
εξυπηρέτηση στη συγκεκριµένη κυψέλη (δηλαδή ως κριτήριο αποδοχής κλήσεων).
Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα από την πλευρά του συστήµατος και δεδοµένων των
απαιτήσεων ενός ασύρµατου χρήστη σε ΠτΥ ο οποίος εισέρχεται εντός της κυψέλης (δηλαδή
προκαθορισµένη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti και οι αντίστοιχες παράµετροι
οι οποίες τη χαρακτηρίζουν: RT* ,i , ELi ), τότε το σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που
θα υιοθετήσει ο χρήστης και εκφράζεται µέσω της συνάρτησης απόδοσής του f i , θα πρέπει
να ικανοποιεί τη σχέση (13). Σύµφωνα µε τη σχέση (13) παρατηρείται ότι όσο πιο
απαιτητικός είναι ο χρήστης σε ΠτΥ (γεγονός που εκφράζεται από τις χαµηλές τιµές του
παράγοντα ελαστικότητάς του), τόσο υψηλότερη πρέπει να είναι η τιµή του σηµείου καµπής
της επιλεγόµενης συνάρτησης απόδοσης f i . Συνεπώς, καθώς παρατηρείται από το Σχήµα 1,
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σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται ένα χαµηλής ποιότητας σχήµα διαµόρφωσης και
κωδικοποίησης σε σχέση µε το µέγιστο επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης.
Τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουµένως ευνοούν το σχεδιασµό και την υλοποίηση
αυτόνοµων µηχανισµών των χρηστών, οι οποίοι θα ελέγχουν την ισχύ εκποµπής των χρηστών
µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησής τους από το δίκτυο (µέσω της
υιοθέτησης του προτεινόµενου µηχανισµού), αλλά παράλληλα θα ελέγχουν και την
ικανοποίηση της ΠτΥ των χρηστών µέσω: α) της µοντελοποίησης κατάλληλων συναρτήσεων
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και β) της ρύθµισης του σχήµατος διαµόρφωσης και
κωδικοποίησης σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια (δηλαδή τα κριτήρια που
διατυπωθήκαν στην πρόταση 2) µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησης
των χρηστών από το δίκτυο εξαιτίας της ικανοποίησης των απαιτήσεών τους σε ΠτΥ.

2.7 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου παιγνίου και του
αντίστοιχου επαναληπτικού κατανεµηµένου και χαµηλής πολυπλοκότητας UPC αλγορίθµου.
Σε όλη τη µελέτη θεωρείται η ζεύξη ανόδου µίας µοναδικής CDMA κυψέλης στην οποία
εδρεύουν N=10 χρήστες, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και έχουν
συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν. Επιπλέον, κάθε προσοµοίωση διαρκεί 10.000
χρονοσχισµές, ενώ ισχύει Pi Max =2 Watts, W =106 Hz και I0 = 5*10-16. Το κανάλι µετάδοσης
'

κάθε χρήστη µοντελοποιείται ως Gi = Ki dia , όπου di είναι η απόσταση του χρήστη i από το
σταθµό βάσης, η παράµετρος α είναι ο εκθετικός συντελεστής απωλειών (a=4) και ως Ki
συµβολίζεται η λογαριθµοκανονική κατανοµή µίας τυχαίας µεταβλητής µε µέση τιµή 0 και
διακύµανση σ2 = 8(dB), η οποία αντικατοπτρίζει τα φαινόµενα σκίασης. Επιπρόσθετα,
σχετικά µε την απόσταση κάθε χρήστη από το σταθµό βάσης ισχύει: di=di-1+250 (m) για
i=2,..,10, όπου d1=300 (m). Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προσοµοίωση του
σεναρίου κατά το οποίο η µέση τιµή των συνθηκών του καναλιού µετάδοσης ενός χρήστη
χειροτερεύει καθώς ο αύξων αριθµός του αυξάνει, δηλαδή i=1,…,10.
Επιπρόσθετα, λαµβάνονται υπόψη δύο διαφορετικά είδη υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου.
Οι χρήστες µε αύξοντα αριθµό 1 έως 5 απαιτούν ως επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης RT* ,i = 64
Kbps (υπηρεσία φωνής), ενώ οι χρήστες 6 έως 10, απαιτούν RT* ,i =128 Kbps (υπηρεσία βίντεο
συνεδρίας). Ο παράγοντας ελαστικότητας ορίζεται ως EFi = 10 Kbps για όλους του χρήστες
i= 1,…, N που εδρεύουν εντός της κυψέλης. Τα σχήµατα 3, 4 και 5 παρουσιάζουν για κάθε
χρήστη τη µέση τιµή των τιµών της ΣΧ ως προς το πλήθος των χρονοσχισµών που
επαναλαµβάνεται ο αλγόριθµος των τιµών της ΣΧ, της ισχύος εκποµπής και του επιτεύξιµου
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Σχήµα 3 Μέση τιµή της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών.
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Σχήµα 4 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των χρηστών.
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Σχήµα 5 Μέση τιµή του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών.

ρυθµού µετάδοσης ως συνάρτηση του αύξοντα αριθµού του χρήστη αντίστοιχα, λαµβάνοντας
υπόψη δύο διαφορετικά σενάρια για τη συνάρτηση απόδοσης των χρηστών, η οποία ορίζεται
ως f i (γ i ) = (1 − e −γ ) M ∀i = 1,...N . Στο πρώτο σενάριο (µαύρες στήλες), όπου γίνεται η
i

*
*
f
θεώρηση M = 100 και για τις δύο οµάδες χρηστών ισχύει f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≥ γ Infl ,i ∀i = 1,..., N ,

ενώ

στο

δεύτερο

σενάριο

(γκρι

στήλες),

όπου

ισχύει

M

=

500,

προκύπτει

*
*
f
f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl ,i ∀i = 1,..., N .

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα παρατηρείται ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των
χρηστών χειροτερεύει (αύξηση του αύξοντα αριθµού των χρηστών) επηρεάζεται παράλληλα
η λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών από το δίκτυο, η οποία µειώνεται (Σχήµα 3),
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καθώς επίσης και η ισχύς εκποµπής τους, η οποία αυξάνεται (Σχήµα 4). Παράλληλα
παρατηρείται ότι ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης που τελικά απολαµβάνουν οι χρήστες,
ικανοποιεί την απαίτηση του ελάχιστου επιθυµητού ρυθµού µετάδοσης RT* , ιδιαίτερα στο
σενάριο κατά το οποίο M=500.
Η συγκεκριµένη παρατήρηση είναι ιδιαίτερης σηµασίας διότι αναδεικνύει την
αποδοτικότητα του αλγορίθµου, καθώς επίσης και την καλή λειτουργία της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης (Ti), ως προς τον παράγοντα ικανοποίησης των απαιτήσεων
σε ΠτΥ των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου.
Επιπρόσθετα, µε βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα γίνεται
αντιληπτό ότι η κατάλληλη επιλογή του σχήµατος διαµόρφωσης και κωδικοποίησης έχει
καθοριστικό αποτέλεσµα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ. Πιο
αναλυτικά, τονίζεται ότι στο σενάριο κατά το οποίο ισχύει M=500, ο επιτεύξιµος ρυθµός
*
*
µετάδοσης όλων των χρηστών είναι εντός των αναµενόµενων ορίων, δηλαδή RMin
, i < E[ Ri ]
*
*
*
*
< RMax
,i ∀i ∈ S , δεδοµένου ότι ισχύει RMin , i < Ri < RMax ,i σε κάθε χρονοσχισµή, ακόµα και για
*
τη δεύτερη κατηγορία χρηστών (σηµειώνεται ότι στο σχήµα 5 η κάτω ( RMin
, i ) και η άνω

οριζόντια γραµµή ( RT* ,i ) αντιπροσωπεύουν τα επιτρεπτά όρια του επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης). Η τελευταία παρατήρηση δεν ισχύει στο σενάριο κατά το οποίο θεωρείται
M=100. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν γίνεται αντιληπτό ότι κάθε
χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να προσαρµόζει το σχήµα διαµόρφωσης και
κωδικοποίησής του ώστε να επιτυγχάνει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ,
γεγονός το οποίο συνάδει µε το όραµα της αυτονοµίας των χρηστών. Επιπρόσθετα, τονίζεται
ότι έπειτα από τη µοντελοποίηση της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του χρήστη σε ΠτΥ, η επιλογή του σχήµατος
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης πρέπει να υπακούει στα κριτήρια που προτάθηκαν και
αναλύθηκαν στην πρόταση 2, ώστε να βελτιστοποιείται η λαµβανόµενη ικανοποίηση των
χρηστών και να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις τους σε ΠτΥ.

2.8 Συµπεράσµατα & Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσθηκε το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στην υποστήριξη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ, οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Το αντίστοιχο πρόβληµα βελτιστοποίησης
µοντελοποιήθηκε ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο και επιλύθηκε µε τη βοήθεια ενός
επαναληπτικού και κατανεµηµένου αλγορίθµου χαµηλής πολυπλοκότητας, ο οποίος
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προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου λαµβάνοντας
παράλληλα υπόψη τους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς που τίθενται από το υλισµικό
των ασύρµατων χρηστών. Η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash
του υπό µελέτη παιγνίου αποδείχθηκε αναλυτικά και αναδείχθηκαν οι ιδιότητες του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στη λαµβανόµενη από
τους ασύρµατους χρήστες ικανοποίηση λόγω της κατανοµής των πόρων του δικτύου και τις
αντίστοιχες απαιτήσεις τους σε ΠτΥ, δεδοµένου ότι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού
χρόνου.
Γενικεύοντας την ιδέα και την προσέγγιση που αναλύθηκε στο κεφάλαιο αυτό, ο επόµενος
στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ο οποίος θα αναλυθεί στο κεφάλαιο που
ακολουθεί είναι η βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA
ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, στο οποίο οι χρήστες είναι δυνατόν να αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου και υπηρεσίες δεδοµένων χρησιµοποιώντας και προτείνοντας σε κάθε
περίπτωση την κατάλληλη ΣΧ για το είδος της υπό ζήτηση από τους χρήστες υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, η προσέγγιση που αναλύθηκε σε αυτό το κεφάλαιο παρέχει ένα πρώτο βήµα
προς την υλοποίηση του αυτόνοµων ασύρµατων δικτύων, στα οποία ο χρήστης θα διαθέτει
αυτοπροσαρµοζόµενους µηχανισµούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν τον έλεγχο της κατανοµής
ισχύος εκποµπής προς τους αυτόνοµους χρήστες και θα διευκολύνουν την ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους σε ΠτΥ.
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3 Βέλτιστη Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής σε
CDMA Ασύρµατα Κυψελωτά ∆ίκτυα κατά τη
Ζεύξη Ανόδου: Πολλαπλές Υπηρεσίες
Σε αυτό το κεφάλαιο αντιµετωπίζεται το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής
σε CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα στη ζεύξη ανόδου, µε βάση την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ, όπου οι χρήστες είναι δυνατό να αιτούνται είτε υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου, είτε υπηρεσίες δεδοµένων. Λόγω της ανάγκης για την υποστήριξη
ταυτόχρονα διαφορετικού είδους υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές και
πολλές φορές αντικρουόµενες απαιτήσεις σε ΠτΥ, σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται µία
φωλιασµένη ΣΧ η οποία αντιπροσωπεύει το βαθµό της ικανοποίησης την οποία λαµβάνει ο
χρήστης από το διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου σε σχέση µε τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσής του (ο οποίος αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ) και
την αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας (δηλαδή ισχύος εκποµπής). Εντός αυτού του πλαισίου
προσέγγισης του προβλήµατος, το υπό µελέτη πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη κυρτό
µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποστήριξης πολλαπλών υπηρεσιών
στη ζεύξη ανόδου (Multi- Service Uplink Power Control - MSUPC) στο οποίο οι χρήστες
επιδιώκουν κατά έναν εγωιστικό τρόπο να µεγιστοποιήσουν τη λαµβανόµενη από το δίκτυο
ικανοποίησή τους, υπακούοντας παράλληλα στους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς που
τίθενται από το υλισµικό τους.
Αρχικά στο κεφάλαιο αυτό αποδεικνύεται η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου (MSUPC παίγνιο) και έπειτα παρουσιάζεται
ένας µη κεντρικοποιηµένος επαναληπτικός αλγόριθµος, ο οποίος προσδιορίζει το σηµείο
ισορροπίας του παιγνίου. Τέλος, µέσω µοντελοποίησης και προσοµοίωσης, αναδεικνύονται η
λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης προσέγγισης και του αντίστοιχου µη
κεντρικοποιηµένου αλγορίθµου σε σχέση µε την επίτευξη των απαιτήσεων των χρηστών σε
ΠτΥ. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα και η επεξήγηση αυτών επικυρώνουν και αναδεικνύουν
τις άµεσες σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στην ποιότητα των καναλιών των χρηστών, στην
αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής και στη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών
από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
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3.1 Σχετική βιβλιογραφία
Στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, οι προσεγγίσεις της θεωρίας παιγνίων για τη µελέτη της
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου των CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων
έχουν προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον [9], [10] ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές
προσεγγίσεις κατανοµής ισχύος εκποµπής σύµφωνα µε τις οποίες οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε έναν κεντρικοποιηµένο τρόπο [11]-[15] ή ηµι-κεντρικοποιηµένο τρόπο [16] στο σταθµό
βάσης της κυψέλης. Σύµφωνα µε τη θεωρία παιγνίων η κατανοµή ισχύος εκποµπής στους
χρήστες διαµορφώνεται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο στο οποίο οι χρήστες ενεργούν ως
αυτόνοµοι παίκτες στοχεύοντας εγωιστικά στη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης από το
δίκτυο ικανοποίησής τους, η οποία εκφράζεται από κατάλληλα ορισµένες συναρτήσεις
χρησιµότητας (ΣΧ). Οι ΣΧ χαρακτηρίζουν και αντιστοιχίζονται σε κάθε χρήστη και είναι
συναρτήσεις εξαρτώµενες από την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής των χρηστών και από το
σηµατοθορυβικό λόγο που αντιλαµβάνονται οι χρήστες. Κάθε χρήστης προσδιορίζει την
προσωπική του ισχύ εκποµπής µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της ΣΧ του, δηλαδή της
λαµβανόµενης ικανοποίησής του από το διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου.
∆ιαισθητικά είναι αντιληπτό ότι η επιλογή της ΣΧ του κάθε χρήστη έχει καθοριστική και
καταλυτική επιρροή στη φύση του παιγνίου και στον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο οι χρήστες
επιλέγουν την ισχύ εκποµπής τους. Στις δηµοσιεύσεις [17] και [18] έχοντας ως στόχο τη
µεγιστοποίηση του συνολικού ρυθµού µετάδοσης του δικτύου, οι ΣΧ των χρηστών
µοντελοποιήθηκαν ως λογαριθµικές κοίλες συναρτήσεις ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
(signal-to-interference-plus-noise ratio - SINR). Αυτός ο τρόπος µοντελοποίησης των ΣΧ των
χρηστών οµοιάζει ιδιαίτερα στη φόρµουλα του Shannon και για το λόγο αυτό αντιµετωπίζει
το σύνολο των παρεµβολών ως λευκό Γκαουσιανό θόρυβο [19]. Στη δηµοσίευση [20]
προτείνεται µία υποψήφια ΣΧ ανάλογη του ρυθµού µετάδοσης των χρηστών σε συνδυασµό
µε µία πολιτική κοστολόγησης η οποία βασίζεται στην κανονικοποιηµένη λαµβανοµένη ισχύ
εκποµπής των χρηστών. Παράλληλα, στη δηµοσίευση [21] µελετώνται τα S-modular παίγνια
κατανοµής ισχύος εκποµπής. Στη δηµοσίευση [9], οι συγγραφείς χρησιµοποιούν µία ΣΧ, η
οποία αντιπροσωπεύει τα επιτυχώς µεταδιδόµενα bits προς το σταθµό βάσης ανά µονάδα
joule καταναλισκόµενης ισχύος εκποµπής. Η έρευνα αυτή επεκτάθηκε στη δηµοσίευση [22]
όπου προτάθηκε µία πολιτική κοστολόγησης ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash που είχε ήδη προσδιοριστεί. Η αποδοτική κατανοµή ισχύος
εκποµπής και ο ταυτόχρονος σχεδιασµός των δεκτών µελετήθηκαν στις δηµοσιεύσεις [23],
[24] και µία αποδοτική προσέγγιση κατανοµής ισχύος εκποµπής σε πολλαπλών φερουσών
δίκτυα προτάθηκε στη δηµοσίευση [25]. Η κατανοµή ισχύος εκποµπής µε επίκεντρο
ταυτόχρονα το δίκτυο και το χρήστη µελετήθηκε στη δηµοσίευση [26], ενώ η σταθερότητα
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της µη κεντρικοποιηµένης κατανοµής ισχύος εκποµπής στους ασύρµατους χρήστες στα
CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα µελετήθηκε στη δηµοσίευση [27].

3.2 Συµβολή & Καινοτοµία
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται µε τη βοήθεια της θεωρίας
παιγνίων το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός
CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, λαµβάνοντας υπόψη την ποιότητα του καναλιού
µετάδοσης των χρηστών και υποστηρίζοντας πολλαπλών ειδών υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου και υπηρεσίες δεδοµένων, µε διαφορετικές και πολλές φορές
αντικρουόµενες απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ. Ακολουθώντας παρόµοιες πρόσφατες
προσεγγίσεις παραπλήσιων προβληµάτων υιοθετείται η λογική της αντιστοίχισης σε κάθε
χρήστη µίας κατάλληλα σχεδιασµένης ΣΧ. Μία από τις θεµελιώδεις διαφορές της
προτεινόµενης σε αυτό το κεφάλαιο προσέγγισης αποτελεί ο ορισµός και η µοντελοποίηση
των ΣΧ των χρηστών µε σκοπό την ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλαπλών ειδών υπηρεσιών σε
ένα ασύρµατο περιβάλλον όπου οι επιδόσεις των υπηρεσιών είναι αλληλένδετες και
αλληλοσυσχετιζόµενες. Πιο αναλυτικά, σε αντίθεση µε την έως τώρα έρευνα όπου η
ικανοποίηση των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου εκφράζεται ως ο
λόγος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits που λαµβάνονται στο σταθµό βάσης προς την
αντίστοιχη καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής, στην παρούσα προτεινόµενη µελέτη η
ικανοποίηση των χρηστών, η οποία είναι αλληλένδετη µε την αποτελεσµατικότητα των
επιδόσεων της υπηρεσίας που απαιτεί ο χρήστης, εκφράζεται ως µία σύνθετη και φωλιασµένη
συνάρτηση του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και της αντίστοιχης καταναλισκόµενης ισχύος
εκποµπής. Για να επιτευχθεί ο στόχος του προβλήµατος κατανοµής ισχύος εκποµπής µε την
ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλαπλών υπηρεσιών, υιοθετούνται σύνθετες φωλιασµένες
συναρτήσεις επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των οποίων η µορφή εξαρτάται από το είδος της
υπηρεσίας που απαιτεί ο χρήστης και συνεπώς η µορφή τους δεν είναι απαραίτητα κοίλη. Για
το λόγο αυτό η προτεινόµενη προσέγγιση οδηγείται στη διατύπωση ενός µη κυρτού µη
συνεργατικού παιγνίου κατανοµής ισχύος υποστήριξης πολλαπλών υπηρεσιών (Multi-Service
Uplink Power Control game - MSUPC). Η προτεινόµενη αυτή γενίκευση απαιτεί διαφορετική
αντιµετώπιση σε σχέση µε αυτή που ακολουθείται στις δηµοσιεύσεις [23] και [27].
∆ιερευνώντας την προσέγγιση που προτείνεται στο παρόν κεφάλαιο, εντοπίζονται τα
συγκεκριµένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των συναρτήσεων επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ώστε οι συναρτήσεις αυτές να εκφράζουν αποδοτικά
και αντιπροσωπευτικά τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ για τις διάφορες αιτούµενες από
τους χρήστες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην ικανοποίηση των
απαιτήσεων των χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου σε ένα χρονικά
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µεταβαλλόµενο ασύρµατο περιβάλλον. Προς αποσαφήνιση της συµβολής της παρούσας
προτεινόµενης προσέγγισης σηµειώνεται ότι στη δηµοσίευση [6] προτείνεται επίσης µία λύση
βασιζόµενη στις ΣΧ των χρηστών (οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου), όπου
η ΣΧ εκφράζει την ικανοποίηση που λαµβάνει ο χρήστης από τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσης. Ωστόσο στην προσέγγιση της δηµοσίευσης [6] δεν έχει ληφθεί υπόψη η
κατανάλωση ισχύος εκποµπής των χρηστών, καθώς επίσης δε µελετώνται οι ιδιότητες των
προτεινόµενων προς υιοθέτηση από τους χρήστες ΣΧ. Παράλληλα, στη δηµοσίευση [3]
προτείνεται µία προσέγγιση βασισµένη στη θεωρία για την κατανοµή ισχύος εκποµπής στην
ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε σκοπό την υποστήριξη υπηρεσιών
πραγµατικού χρόνου, ευαίσθητων στις χρονικές καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά, στη
δηµοσίευση [3] και [28], λαµβάνονται υπόψη αποκλειστικά γραµµικές ΣΧ ως προς τον
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης, ενώ οι απαιτήσεις των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου εκφράζονται ως περιορισµοί στατιστικών χρονικών καθυστερήσεων,
υπόθεση η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής όπως έχει αποδειχθεί στις
δηµοσιεύσεις [7] και [29]. Σύµφωνα µε την ανάλυση που περιλαµβάνεται στις δηµοσιεύσεις
[7] και [29], αποδεικνύεται ότι ακόµα και στην περίπτωση που ικανοποιούνται οι περιορισµοί
των χρονικών καθυστερήσεων, η υποβάθµιση της ποιότητας της υπηρεσίας που λαµβάνει ο
χρήστης δεν µπορεί να αποφευχθεί λόγω των πιθανών κακών συνθηκών στο κανάλι
µετάδοσης του χρήστη, αλλά και λόγω των µεταβολών στην ποιότητα του καναλιού του.
Αντίθετα, στην παρούσα προτεινόµενη προσέγγιση, οι αυστηρές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
των χρηστών σε ρυθµό µετάδοσης λαµβάνονται υπόψη για τις υπηρεσίες πραγµατικού
χρόνου και εκφράζονται µέσω των συναρτήσεων επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, µε σκοπό
την ταυτόχρονη ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων καθυστερήσεων και των απαιτήσεων σε
συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης.
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι η παρούσα προσέγγιση παρέχει µια µεθοδολογία για τον
καθορισµό και την ανάλυση γενικευµένων προβληµάτων υποστήριξης πολλαπλών υπηρεσιών
και κατανοµής της ισχύος εκποµπής των χρηστών στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου. Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζονται οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για
την ύπαρξη και τη µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash στο υπό µελέτη
πρόβληµα βελτιστοποίησης. Επιπλέον, προτείνεται ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος
αλγόριθµος χαµηλής πολυπλοκότητας για τον προσδιορισµό του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash του παιγνίου. Η κατανεµηµένη φύση του προβλήµατος υποστηρίζει την αυτονοµία των
χρηστών, γεγονός το οποίο συνάδει µε το όραµα των µελλοντικών ασύρµατων δικτύων.
Επιπλέον, µέσω µοντελοποίησης και προσοµοίωσης, µελετούνται εκτενώς οι ιδιότητες του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash και αναδεικνύονται οι ισχυρές συσχετίσεις που υπάρχουν
ανάµεσα στις αυστηρές απαιτήσεις σε ΠτΥ των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου, στις
ακόρεστες προσδοκίες σε ρυθµό µετάδοσης των υπηρεσιών δεδοµένων, στα υιοθετούµενα
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σχήµατα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης και στους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς
της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης των χρηστών, εξαιτίας του υλισµικού τους.

3.3 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται η ζεύξη ανόδου µίας κυψέλης ενός CDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί N(t) χρήστες, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να
µεταδώσουν σε κάθε χρονοσχισµή t και το S(t) συµβολίζει το αντίστοιχο σύνολό τους. Το
µοντέλο του συστήµατος που υιοθετείται στο παρόν κεφάλαιο οµοιάζει µε αυτό που
αναλύσαµε στην υποενότητα 2.2 και αποτελεί το υπόβαθρο ενός CDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου. Πιο συγκεκριµένα στο παρόν κεφάλαιο, το προτεινόµενο σύστηµα
περιλαµβάνει δύο βασικά είδη χρηστών, οι οποίοι ονοµάζονται χρήστες µη πραγµατικού
χρόνου (Non-Real Time - NRT), δηλαδή χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων
ανεκτικές ως προς την καθυστέρηση αλλά απαιτητικές ως προς το ρυθµό µετάδοσης και
χρήστες πραγµατικού χρόνου (Real Time - RT), δηλαδή χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου, οι οποίες έχουν αυστηρούς βραχυπρόθεσµους περιορισµούς ως προς
την ΠτΥ. Στην υπόλοιπη ανάλυση που παρατίθεται ακολούθως το πλήθος των χρηστών µη
πραγµατικού χρόνου (πραγµατικού χρόνου) συµβολίζεται µε NNRT (NRT) και το αντίστοιχο
σύνολό τους µε SNRT (SRT). Παράλληλα, εξαιτίας της ανάγκης για την υποστήριξη πολλαπλών
υπηρεσιών µε διαφορετικές απαιτήσεις σε ΠτΥ, κάθε χρήστης συνδέεται µε µία ΣΧ Ui η
οποία αντιπροσωπεύει το βαθµό της λαµβανόµενης ικανοποίησής του σε σχέση µε την
αναµενόµενη συσχέτιση ανάµεσα στη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και στην
κατανάλωση ισχύος εκποµπής ανά χρονοσχισµή t. Ως εκ τούτου, µπορεί να εκφραστεί ως:
U ( Ri* , Pi , P−i ) =

Ti ( Ri* , Pi , P−i ) Ti ( RiF ⋅ fi (γ i ), Pi , P− i )
=
Pi
Pi

(14)

όπου µε Ri* ≡ RiF ⋅ f i (γ i ) συµβολίζεται ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i στην υπό
µελέτη χρονοσχισµή, µε RiF συµβολίζεται ο προτεινόµενος σταθερός ρυθµός µετάδοσης
(δηλαδή ισχύει RiF ≡ Ri ) και µε fi συµβολίζεται η συνάρτηση απόδοσης, οι ιδιότητες της
οποίας αναλύθηκαν εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τέλος, η συνάρτηση επιτεύξιµου
ρυθµού µετάδοσης Ti χρησιµοποιείται για να αντικατοπτρίζει το βαθµό ικανοποίησης του
χρήστη ως προς τη λαµβανόµενη από το δίκτυο ΠτΥ για την αιτούµενη από το χρήστη
υπηρεσία. Οι ιδιότητες της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης θα αναλυθούν
εκτενώς σε επόµενη ενότητα.
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Σχήµα 6 Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για διαφορετικές υπηρεσίες.

3.4 Ικανοποίηση Απαιτήσεων σε Ποιότητα της Υπηρεσίας
Σε αυτή την ενότητα ορίζονται οι συναρτήσεις επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και οι ΣΧ
των χρηστών ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται, µε σκοπό το σχεδιασµό ενός
αποδοτικού αλγορίθµου κατανοµής ισχύος εκποµπής ο οποίος υποστηρίζει την εξυπηρέτηση
πολλαπλών ειδών υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές, στο παρόν κεφάλαιο η συνάρτηση
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* , Pi , P−i ) ≡ Ti ( Ri* ) κάθε χρήστη i ∈ S ορίζεται ως µία
φωλιασµένη µη κυρτή συνάρτηση (εξαιτίας της ύπαρξης της συνάρτησης απόδοσης) ως προς
τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* και σχεδιάζεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να
αντιπροσωπεύει εντός της ΣΧ Ui του χρήστη, τις απαιτήσεις του σε απόδοση και σε ΠτΥ.
Επιπρόσθετα, γίνεται η υπόθεση ότι η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης έχει τις
ακόλουθες ιδιότητες:
1) Η συνάρτηση Ti είναι γνησίως αύξουσα ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης
Ri* .

2) Η συνάρτηση Ti είναι συνεχής και διπλά παραγωγίσιµη ως προς τον επιτεύξιµο
ρυθµό µετάδοσης Ri* .
3) Ισχύει Ti(0)=0 ώστε να διασφαλίζεται ότι ισχύει Ui = 0 όταν Ri* = 0 .
4) Η συνάρτηση Ti είναι άνω φραγµένη, δηλαδή ισχύει Ti ( Ri* ) ≤ 1 .
5) Η συνάρτηση Ti είναι σιγµοειδής, γνησίως κοίλη ή γνησίως κυρτή συνάρτηση ως
*
προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* στο αντίστοιχο πεδίο ορισµού της [0, RMax
, i ],
*
όπου η τιµή RMax
, i συµβολίζει το µέγιστο δυνατό επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης.

Σε αυτό το σηµείο τονίζεται ότι οι περισσότερες ΣΧ των χρηστών που έχουν
χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία, είτε για ασύρµατες επικοινωνίες [8] είτε για ενσύρµατες
[16], [6], µπορούν να αναπαρασταθούν από τις τρεις αυτές µορφές των συναρτήσεων. Στην
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υπόλοιπη ενότητα ορίζονται και περιγράφονται τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που πρέπει
να διαθέτει η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ενός χρήστη, ώστε να
αντιπροσωπεύει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του χρήστη σε ΠτΥ.

3.4.1 Υπηρεσίες ∆εδοµένων
Σχετικά µε τις υπηρεσίες δεδοµένων, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti
µπορεί να είναι είτε γνησίως κοίλη είτε γνησίως κυρτή συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο
ρυθµό µετάδοσης Ri* , ώστε να αντιπροσωπεύει κατάλληλα την ακόρεστη συµπεριφορά των
χρηστών για αυξανόµενο ρυθµό µετάδοσης. Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας των φυσικών και
τεχνικών περιορισµών που τίθενται από το υλισµικό των χρηστών και του δικτύου, ο
*
µέγιστος επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης ( RMax
, i ) είναι εγγενώς περιορισµένος από τους
*
Max
περιορισµούς που τίθενται από τον ποµπό (δηλαδή Ri* ≤ RiMax ∀i ∈ S NRT και συνεπώς RMax
, i = Ri

όταν fi ( ∞ ) = 1), ο οποίος καθορίζει και τη µέγιστη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών.
Συνεπώς, µε σκοπό την ενσωµάτωση των περιορισµών που τίθενται από τις υπηρεσίες
δεδοµένων στη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ορίζεται ο επιτεύξιµος ρυθµός
*
µετάδοσης ως Ri* ≡ RiMax ⋅ fi (γ i ) και δεδοµένου ότι f i (γ i ) ≤ 1 , προκύπτει Ti ( RMax
, i )=1, καθώς

φαίνεται στο σχήµα 6. Χωρίς απώλεια της γενικότητας παρατίθεται ο παρακάτω ορισµός.
Ορισµός 2: Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για τους χρήστες που αιτούνται
υπηρεσίες δεδοµένων Ti ( Ri* ) ≡ Ti ( RiMax f (γ i )) ∀i ∈ S NRT , όπου Ri* ∈ [0, RiMax ] και γ i ≥ 0 , είναι γνησίως
*
κυρτή ή γνησίως κοίλη ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* και ισχύει Ti( RMax
, i ) = Ti

( RiMax )=1.

3.4.2 Υπηρεσίες Πραγµατικού Χρόνου
Σχετικά µε τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, είτε αναφερόµενοι στις προσαρµοστικές ως
προς την καθυστέρηση (π.χ. ήχος και βίντεο) είτε στις προσαρµοστικές ως προς το ρυθµό
µετάδοσης [8], η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti θεωρείται ως σιγµοειδής
συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* ώστε να αντιπροσωπεύει τις
απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ, οι οποίες συνίστανται κυρίως από βραχυπρόθεσµους
περιορισµούς ως προς την καθυστέρηση και το ρυθµό µετάδοσης. Οι απαιτήσεις αυτές των
χρηστών µπορούν να αποδοθούν σε µία κατάλληλα σχεδιασµένη σιγµοειδή συνάρτηση, η
οποία µορφοποιείται ανάλογα µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης κάθε χρήστη και εξαρτάται
από τη συγκεκριµένη υπηρεσία πραγµατικού χρόνου που αιτείται και από έναν παράγοντα
ελαστικότητας [30]. Ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης RT* ,i υποδεικνύει τη βέλτιστη τιµή
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ρυθµού µετάδοσης για κάθε χρήστη ανά χρονοσχισµή σύµφωνα µε τον οποίο ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις του χρήστη σε ΠτΥ (ώστε να ικανοποιήσει τους περιορισµούς ως προς την
καθυστέρηση), ενώ ο παράγοντας ελαστικότητας (Elasticity Factor – EF ή Margin Factor MF) προσδιορίζει τα αποδεκτά όρια των διακυµάνσεων του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
σε σχέση µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης. Οι ιδιότητες και η µορφή της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
αναλύθηκαν διεξοδικά στην υποενότητα 2.3.
Για πρακτικούς λόγους, όπως συνέβη και στην περίπτωση των χρηστών που αιτούνται
υπηρεσίες δεδοµένων θεωρείται ότι η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης έχει λάβει
*
*
τη µέγιστη τιµή της όταν RMax
∀i ∈ S RT . Για το λόγο αυτό, όταν i ∈ S RT τότε τίθεται
, i = RT , i + MFi

Ri* ≡ ( RT* ,i + MFi ) ⋅ f i (γ i )

ώστε Ti ( RT* ,i + MFi ) = 1 , δεδοµένου ότι f i (γ i ) ≤ 1 (Σχήµα 6). Χωρίς βλάβη

της γενικότητας διατυπώνεται ο ακόλουθος ορισµός.
Ορισµός 3: Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για τους χρήστες που αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου Ti ( Ri* ) ≡ Ti (( RT* ,i + MFi ) f (γ i )) ∀i ∈ S RT , όπου Ri* ∈ [0, RT* ,i + MFi ] και
γ i ≥ 0 είναι σιγµοειδής συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* και έχει
*
µοναδικό σηµείο καµπής RInfl
, i , το οποίο προσδιορίζεται ως ακολούθως:


2
*
 * ∂ Ti ( Ri )
*
RInfl
, i =  Ri :
∂ ( Ri* ) 2


*
Ri* = RMin
,i



*
*
= 0 RMin
, i = RT , i − MFi 


(15)

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι µε την κατάλληλη επιλογή του σχήµατος διαµόρφωσης και
κωδικοποίησης για τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (δηλαδή την
κατάλληλη επιλογή της συνάρτησης απόδοσης f) δύναται να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του χρήστη ως προς την καθυστέρηση και το ρυθµό µετάδοσης, όπως έχει αποδειχθεί στη
δηµοσίευση [30].
Σύµφωνα µε τις σχέσεις (14), (15) η ΣΧ κάθε χρήστη i ∈ S µπορεί να εκφραστεί ως
ακολούθως.
 Ti ( RiMax ⋅ f i (γ i ))
i ∈ S NRT

Pi
Ti ( R ) 
U i ( Pi , P− i ) =
=
*
Pi
 Ti (( RT ,i + MFi ) ⋅ fi (γ i )) i ∈ S
RT

Pi

*
i

(16)

όπου Ri* ∈ [0, RiMax ] ∀i ∈ S NRT και Ri* ∈ [0, RT* ,i + MFi ] ∀i ∈ S RT δεδοµένου ότι f i (γ i ) ∈ [0,1] ∀γ i ≥ 0 .
Επιπρόσθετα γίνεται η υπόθεση ότι η ΣΧ U i ( Pi ) είναι µη αρνητική, άνω φραγµένη συνάρτηση
ως προς την ισχύ εκποµπής Pi ≥ 0 και για λόγους κανονικοποίησης γίνεται η θεώρηση
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lim P →0+ U i ( Pi ) = 0+
i

, δεδοµένου ότι ένας χρήστης λαµβάνει µηδενική ικανοποίηση στην

περίπτωση κατά την οποία δεν εκπέµπει καθόλου.

3.5 Μη-Συνεργατικό Παίγνιο Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής &
Υποστήριξης Πολλαπλών Υπηρεσιών στη Ζεύξη Ανόδου
Καθώς το σύστηµα εξελίσσεται, κατά την έναρξη κάθε χρονοσχισµής ένας αλγόριθµος
κατανοµής ισχύος εκποµπής στους χρήστες είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισµό της
κατάλληλης τιµής της ισχύος εκποµπής ώστε να µεγιστοποιείται η λαµβανόµενη από το
δίκτυο ικανοποίηση των χρηστών, η οποία αντικατοπτρίζεται από τις τιµές της ΣΧ κάθε
χρήστη. Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι βασικοί στόχοι του προβλήµατος βέλτιστης
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων
υποστηρίζοντας πολλαπλές υπηρεσίες (Multi-Service Uplink Power Control game – MSUPC)
και το πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο µε τη χρήση της θεωρίας
παιγνίων.
∆εδοµένου ότι, κάθε χρήστης στο δίκτυο στοχεύει στη µεγιστοποίηση της µέσης τιµής της
ΣΧ του Ui, ο αντίστοιχος στόχος του MSUPC αλγορίθµου µπορεί να ορισθεί ως η
µεγιστοποίηση της αντικειµενικής συνάρτησης.
max E[U i ( Pi , P− i )]
Pi

s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max

(17)

Καθώς αναλύθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα κανάλια των τηλεπικοινωνιακών
ζεύξεων θεωρούνται ανεξάρτητα και ταυτόσηµα κατανεµηµένα (independent and identically
distributed - i.i.d.). Συνεπώς, η µεγιστοποίηση της µέσης τιµής της συνάρτησης χρησιµότητας
κάθε χρήστη, όπως αυτή η διατυπώθηκε στη σχέση (17), µπορεί να επιτευχθεί από τη
µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε χρήστη ανά χρονοσχισµή t. Επιπλέον,
εξαιτίας της εγωιστικής συµπεριφοράς των ασύρµατων χρηστών µε σκοπό τη διατήρηση της
βέλτιστης ισχύος εκποµπής τους, ώστε να µεγιστοποιείται η λαµβανόµενη από το δίκτυο
ικανοποίησή τους, το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής µπορεί να
µοντελοποιηθεί ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος το οποίο υποστηρίζει
πολλαπλών ειδών υπηρεσίες.
Το µη κυρτό µη συνεργατικό παίγνιο συµβολίζεται ως G = [ S ,{ Ai },{U i }] , όπου S είναι το
σύνολο όλων των χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης, Ai = [0, Pi Max ] × ℜ N είναι το σύνολο
στρατηγικών του χρήστη i και U i είναι η αντικειµενική συνάρτηση του παιγνίου. Επιπλέον,
θεωρώντας ότι οι τιµές της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών εντός της κυψέλης
παραµένουν σταθερές κατά τη διάρκεια µίας χρονοσχισµής, το µη συνεργατικό παίγνιο για
κάθε χρήστη ανά χρονοσχισµή µπορεί να ορισθεί ως ακολούθως.
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max U i = max U i ( Pi , P−i )
Pi

Pi

s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max

for i=1,…,N

(18)

Σύµφωνα µε το MSUPC παίγνιο G που ορίστηκε, κάθε παίκτης επιλέγει την ισχύ εκποµπής
του από το σύνολο των στρατηγικών του Ai και λαµβάνει ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη τιµή
της ΣΧ του Ui σύµφωνα µε τη βέλτιστη πολιτική απόκρισής του Bi ( P− i ) = max
U i ( Pi , P− i ) .
P ∈A
i

i

Στην παρούσα ενότητα της διδακτορικής διατριβής υιοθετείται η προσέγγιση του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash ώστε να προσδιοριστεί η λύση του µη κυρτού µη συνεργατικού
MSUPC παιγνίου. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη για την επίλυση µη
συνεργατικών παιγνίων στα οποία οι χρήστες εµφανίζουν αντικρουόµενα συµφέροντα και
στόχους. Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash είναι ένα διάνυσµα ισχύος εκποµπής, στο οποίο ο
χρήστης δεν έχει κανένα κίνητρο να µεταβάλλει την ισχύ εκποµπής του, δεδοµένων των
τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης, διότι δε
δύναται να βελτιώσει περαιτέρω τη λαµβανόµενη από το δίκτυο ικανοποίησή του. Σύµφωνα
µε την παραπάνω ανάλυση δίδεται ο ακόλουθος ορισµός.
Ορισµός 4: Το διάνυσµα ισχύος εκποµπής P * = ( P1* ,..., PN* ) είναι σηµείο ισορροπίας κατά Nash
του MSUPC παιγνίου, εάν για κάθε χρήστη i ∈ S ισχύει U i ( Pi* , P *− i ) ≥ U i ( Pi , P *−i ) για όλες τις
στρατηγικές Pi* ∈ Ai .

3.6 Επίλυση Παιγνίου Βέλτιστης Κατανοµής Ισχύος
Εκποµπής & Προσδιορισµός του Μοναδικού Σηµείου
Ισορροπίας κατά Nash
Στην ενότητα αυτή µελετάται η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash για το υπό µελέτη MSUPC παίγνιο. Στην ανάλυση που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι η
συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών πρέπει να χαρακτηρίζεται από
συγκεκριµένες ιδιότητες σε σχέση µε τη µορφή της στα όρια του πεδίου ορισµού της, έτσι
ώστε η ΣΧ των χρηστών να ορίζεται και κατά συνέπεια να υφίσταται το σηµείο ισορροπίας
κατά Nash. Τονίζεται ότι η απουσία του σηµείου ισορροπίας κατά Nash οδηγεί το σύστηµα
σε ασταθή και µη επιθυµητή κατάσταση.

3.6.1 Ιδιότητες Συνάρτησης Επιτεύξιµου Ρυθµού Μετάδοσης
Λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη ανάλυση, αρχικά µελετούνται οι ιδιότητες της
συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης στο αντίστοιχο πεδίο ορισµού της, τόσο για τους
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χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου όσο και για εκείνους που αιτούνται
υπηρεσίες δεδοµένων. Τα ακόλουθα δύο λήµµατα προσδιορίζουν τις ιδιότητες της
φωλιασµένης συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ως συνάρτηση του
σηµατοθορυβικού λόγου (SINR). Συγκεκριµένα, για τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου ισχύει το ακόλουθο λήµµα.
Λήµµα 3: Λαµβάνοντας υπόψη τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου,
δηλαδή i ∈ S RT και δεδοµένων: α) της συνάρτησης απόδοσης fi(γi), η οποία είναι σιγµοειδής
f
ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi και έχει µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl
και β) της
,i

συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) , η οποία είναι σιγµοειδής ως προς τον
*
*
*
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* και έχει µοναδικό σηµείο καµπής RInfl
, i ≡ RMin , i = RT , i − MFi ,
*
*
*
όπου Ri* ≡ RMax
είναι
, i ⋅ f i (γ i ) ≡ ( RT , i + MFi ) ⋅ f i (γ i ) , τότε η συνάρτηση Ti (γ i ) = Ti (( RT , i + MFi ) ⋅ f i (γ i ))

επίσης σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi ( γ i ≥ 0 ) µε µοναδικό σηµείο καµπής
Τ
γ Infl
, i τέτοιο ώστε:

Τ
γ Infl
,i

όπου

*
*
f i −1 ( RInfl
, i RMax , i )

*
*

 RInfl

 RInfl

,i
Τ
f
,i
f
 f i −1  *  ≤ γ Infl
, i ≤ γ Infl , i
when fi −1  *  ≤ γ Infl
,i


R


RMax ,i 
 Max ,i 

:
*
 RInfl

 f
,i
Τ
−1
≤
≤
f
γ
γ

Infl
i
Infl
i
,
,

 R* 
otherwise
 Max ,i 


είναι το σηµείο καµπής της συνάρτησης

(19)

Ti ( Ri* )

σε τιµές

σηµατοθορυβικού λόγου γi.
Απόδειξη: Σύµφωνα µε τον ορισµό της σιγµοειδούς συνάρτησης ισχύουν οι ακόλουθες
ιδιότητες.
∂f i (γ i )
>0
∂γ i

(20)

∂T ( Ri* )
>0
∂Ri*

∂ 2 fi (γ i )
∂γ i 2 γ

>0
i

∂ 2Ti ( Ri* )
∂( Ri* ) 2

lim

Ri* → 0+

∂ 2 fi (γ i )
∂γ i 2 γ

,

f
< γ Infl
,i

>0

,

*
Ri* < RInfl
,i

∂ 2Ti ( Ri* )
= 0+
∂( Ri* )2
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,

<0

(22)

<0

(23)

∂ 2Ti ( Ri* )
= 0−
∂ ( Ri* )2

(24)

∂ 2Ti ( Ri* )
∂( Ri* ) 2

lim

Ri* →∞

i

f
> γ Infl
,i

*
Ri* > RInfl
,i
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lim+

γ i →0

∂ 2 f i (γ i )
= 0+
∂γ i 2

∂ 2 fi (γ i )
= 0−
γ i →∞
∂γ i 2

,

(25)

lim

Αρχικά υπολογίζεται η πρώτη µερική παράγωγος της συνάρτησης Ti ( γ i ) ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο, λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (20) και (21):
*
*
*
∂Ti (γ i ) ∂Ti ( RMax ,i f i (γ i )) ∂Ti ( RMax ,i f i (γ i )) ∂ ( RMax ,i f i (γ i ))
=
=
⋅
*
∂γ i
∂γ i
∂ ( RMax
∂γ i
, i f i (γ i ))
*
= RMax
,i

∂Ti ( Ri* ) ∂fi (γ i )
⋅
>0
∂Ri*
∂γ i

Έπειτα προσδιορίζεται η δεύτερη µερική παράγωγος της συνάρτησης Ti(γi):
f (γ i ))
∂ Ti (γ i ) ∂ Ti ( R
*
=
= RMax
,i
2
∂γ i
∂γ
2

2

*
Max , i i
2
i

∂Ti (

*
∂Ti ( RMax
, i f i (γ i )) ∂f i (γ i )
⋅
)
*
∂ ( RMax ,i f i (γ i ))
∂γ i

∂γ i

=

2

∂ 2Ti ( Ri* )  ∂fi (γ i )  ∂ 2 fi (γ i ) ∂Ti ( Ri* ) 
*
 *

⋅
+
RMax


, i RMax , i
∂( Ri* ) 2  ∂γ i 
∂γ i 2
∂Ri* 



(26)

Μελετώντας τα όρια του πεδίου ορισµού της Ti(γi), γ i ∈ [0, ∞) εξάγονται τα ακόλουθα
συµπεράσµατα.
lim+

γ i →0

2

∂ 2Ti (γ i )
∂ 2Ti ( Ri* ) 
∂fi (γ i ) 
∂ 2 fi (γ i )
∂Ti ( Ri* ) 
*
*

 = 0+
=
R
⋅
R
lim
⋅
lim
+ lim+
⋅ lim


Max , i
Max , i *
2
* 2
2
*
+
+
*
+
→
γ
→
γ
→
→
R
0
0
0
R
0
∂γ i
∂
(
R
)
∂
∂
∂
R
γ
γ
i
i
i
i


i
i
i
i



Συνεπώς, ισχύει:
2


∂2Ti (γi )
∂2Ti (Ri*) 
∂fi (γ i ) 
∂2 fi (γ i )
∂Ti (Ri*)  −
R*
*


lim
= RMax
⋅
lim
⋅
lim
+ lim
⋅
lim
=0

,i  Max,i * *
*
2
2
*
→∞
→∞
γi →∞ ∂γ 2
γ
γ


∂γ i 
*
∂γ i
∂Ri 
Ri →RMax,i ∂(Ri )  i
i
Ri*→RMax
i
,i



δεδοµένου ότι

∂ 2Ti ( Ri* )
≠∞
* 2
Ri → RMax ,i ∂ ( R )
i
lim*
*

και

∂Ti ( Ri* )
≠∞.
Ri → RMax ,i
∂Ri*
lim*
*

Επιπρόσθετα, δεδοµένων των σχετικών θέσεων των σηµείων καµπής των αρχικών
−1
*
*
f
συναρτήσεων, δηλαδή των τιµών γ Infl
, i και f i ( RInfl , i RMax , i ) στον άξονα του σηµατοθορυβικού

λόγου γi ( γ i ≥ 0 ), µελετούνται στη συνέχεια οι ιδιότητες της δεύτερης παραγώγου της
συνάρτησης Ti(γi) ως προς το σηµαθορυβικό λόγο γi για δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
*
*
f
Περίπτωση I.1. Όταν ισχύει f i −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i .

Προκύπτουν οι ακόλουθες δύο υποπεριπτώσεις:
I.1.A.

*
*
f
Για το πεδίο 0 ≤ γ i ≤ f −1 ( RInfl
µπορεί να αποδειχθεί σύµφωνα µε τις
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i

σχέσεις (20), (21), (22), (23) ότι ισχύει ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 > 0 .
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I.1.B.

*
*
f
Για το πεδίο fi −1 ( RInfl
, i RMax , i ) ≤ γ Infl , i ≤ γ i µπορεί να αποδειχθεί σύµφωνα µε τις σχέσεις

(20), (21), (22), (23) ότι ισχύει ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 < 0 .
*
*
f
I.1.C. Για το πεδίο fi −1 ( RInfl
λαµβάνοντας υπόψη τις δύο προηγούµενες
, i RMax , i ) ≤ γ i ≤ γ Infl , i

υποπεριπτώσεις (I.1.A) και (I.1.B) εξάγεται ότι η συνάρτηση ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 έχει τουλάχιστον ένα
*
*
f
σηµείο τοµής µε τον άξονα του σηµατοθορυβικού λόγου στο πεδίο γ i ∈ [ fi −1 ( RInfl
, i RMax , i ) , γ Infl , i ] .

Ωστόσο όµως, για να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση Ti (γ i ) είναι σιγµοειδής, πρέπει να
αποδειχθεί ότι η δεύτερη παράγωγός της έχει µοναδικό σηµείο τοµής µε τον άξονα του
Τ
σηµατοθορυβικού λόγου, όπου το σηµείο τοµής συµβολίζεται µε γ Infl
, i . Από την ανάλυση της

*
*
f
σχέσης (26), όταν γ i ∈ [ fi −1 ( RInfl
∂ 2 fi (γ i ) ∂γ i 2
, i RMax , i ) , γ Infl , i ] και δεδοµένου ότι ισχύει
γ <γ
i

f
Infl ,i

>0,

τότε ο δεύτερος προσθετέος του αθροίσµατος της σχέσης (26) είναι πάντοτε θετικός. Για το
λόγο αυτό µόνο το πρόσηµο του παράγοντα ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 προσδιορίζει και συνεπώς µπορεί να
µεταβάλλει το πρόσηµο του όρου ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 . ∆εδοµένου όµως ότι το πρόσηµο του όρου
∂ 2Ti ( Ri* ) ∂ ( Ri* ) 2

µεταβάλλεται µόνο µία φορά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η γραφική

παράσταση της συνάρτησης ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 εµφανίζει µοναδικό σηµείο τοµής µε τον άξονα του
σηµατοθορυβικού λόγου. Συνεπώς αποδεικνύεται µε βάση την προηγούµενη ανάλυση ότι η
συνάρτηση Ti (γ i ) είναι σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi, µε µοναδικό σηµείο
−1
*
*
f
Τ
καµπής γ Infl
, i , όταν ισχύει fi ( RInfl , i RMax , i ) ≤ γ Infl , i και συνεπώς για το σηµείο καµπής της Ti (γ i )
Τ
−1
*
*
f
ισχύει γ Infl
, i ∈ [ f i ( RInfl , i RMax , i ) , γ Infl , i ] .

f
−1
*
*
Περίπτωση I.2. Όταν ισχύει γ Infl
, i ≤ f i ( RInfl , i RMax , i ) .

Ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο ανάλυσης µε προηγουµένως, είναι εύκολο να εξαχθεί το
συµπέρασµα ότι η συνάρτηση Ti (γ i ) είναι σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi,
f
−1
*
*
Τ
όταν γ Infl
, i ≤ f i ( RInfl , i RMax , i ) και εµφανίζει µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl , i για το οποίο ισχύει
Τ
f
−1
*
*
γ Infl
, i ∈ [γ Infl , i , f i ( RInfl , i RMax , i )] .

■

Επιπρόσθετα, µελετώντας τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων ισχύει το
ακόλουθο λήµµα.
Λήµµα 4: Λαµβάνοντας υπόψη τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων, δηλαδή
i ∈ S NRT

και δεδοµένων: α) της συνάρτησης απόδοσης fi(γi), η οποία είναι σιγµοειδής ως προς

f
το σηµατοθορυβικό λόγο γi και έχει µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl
, i και β) της συνάρτησης

επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) , η οποία είναι γνησίως κοίλη (γνησίως κυρτή) ως προς
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*
Max
⋅ f i (γ i ) , τότε για τη συνάρτηση
τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* , όπου Ri* ≡ RMax
, i ⋅ f i (γ i ) ≡ Ri

Ti (γ i ) = Ti ( RiMax ⋅ f i (γ i ))

A) Εάν lim +

∂ 2Ti (γ i )
∂γ i 2

γ i →0

ισχύει:
= 0+

( lim

∂ 2Ti (γ i )
∂γ i 2

γ i →∞

= 0− )

(27)

Η συνάρτηση Ti (γ i ) = Ti ( RiMax ⋅ f i (γ i )) είναι σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi
Τ
( γ i ≥ 0 ) µε µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl
, i για το οποίο ισχύει:

Τ
f
f
Τ
γ Infl
, i ≤ γ Infl , i (γ Infl , i ≤ γ Infl , i )

Β) Εάν lim +

∂ 2Ti (γ i )

γ i →0

∂γ i 2

= 0−

( lim

∂ 2Ti (γ i )
∂γ i 2

γ i →∞

= 0+ )

(28)
(29)

Η συνάρτηση Ti (γ i ) = Ti ( RiMax ⋅ f i (γ i )) είναι γνησίως κοίλη (γνησίως κυρτή) συνάρτηση ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο γi ( γ i ≥ 0 ).

Απόδειξη: Σε αυτή την απόδειξη παρέχεται µία κοινή προσέγγιση για τις δύο περιπτώσεις της
συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) , η οποία µπορεί να είναι είτε γνησίως κοίλη
είτε γνησίως κυρτή συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* . Στα πλαίσια της
απόδειξης γίνεται χρήση παρενθέσεων όποτε γίνεται αναφορά στην περίπτωση της γνησίως
κυρτής συνάρτησης, ενώ οι αντίστοιχες εκφράσεις για την περίπτωση της γνησίως κοίλης
συνάρτησης εµφανίζονται χωρίς παρενθέσεις. Σύµφωνα µε τον ορισµό της γνησίως κοίλης
(γνησίως κυρτής) συνάρτησης ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες.
∂Ti ( Ri* )
>0
∂Ri*
∂ 2Ti ( Ri* )
<0
∂ ( Ri* ) 2

(30)

( ∂ Ti (*Ri2 ) > 0 )
2

*

∂ ( Ri )

(31)

Επιπρόσθετα, για τη σιγµοειδή συνάρτηση απόδοσης fi (γ i ) ισχύουν οι ιδιότητες (20), (21) και
(25). Σχετικά µε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης Ti(γi), ισχύει σύµφωνα µε τις σχέσεις
(20) και (30).
∂Ti (γ i )
∂Ti ( Ri* ) ∂f i (γ i )
*
= RMax
⋅
>0
,i
∂γ i
∂Ri*
∂γ i

Επιπρόσθετα, για τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης Ti(γi) ισχύει:
2

∂ 2Ti (γ i )
∂ 2Ti ( Ri* )  ∂fi (γ i )  ∂ 2 fi (γ i ) ∂Ti ( Ri* ) 
*
*


=
R
R
⋅
+


Max
,
i
Max
,
i
∂γ i 2
∂( Ri* )2  ∂γ i 
∂γ i 2
∂Ri* 



(32)

Σε αυτό το σηµείο της απόδειξης θα µελετηθούν οι ιδιότητες της δεύτερης µερικής
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παραγώγου της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti(γi) ως συνάρτηση του
σηµατοθορυβικού λόγου γi, γ i ∈ [0, ∞) . Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια µελετάται το πρόσηµο
της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης Ti(γi) καθώς επίσης και οι ιδιότητές της στα όρια του
f
πεδίου ορισµού της και συγκεκριµένα στα ακόλουθα υποσύνολα αυτού, δηλαδή [0, γ Infl
,i ] και

f
[γ Infl
,i , ∞ ) .

f
f
Περίπτωση II.1. Όταν ισχύει γ i > γ Infl
,i ( γ i < γ Infl ,i ).

Προκύπτει εύκολα ότι ισχύει

 ∂ 2Ti (γ i )

∂ 2Ti (γ i )
> 0
<
0

2
2
∂γ i
 ∂γ i


(

σύµφωνα µε τις σχέσεις (22), (30), (31).

)

f
f
Περίπτωση II.2. Όταν ισχύει γ i < γ Infl
,i γ i > γ Infl ,i .

Εξετάζονται δύο διαφορετικές υποπεριπτώσεις (II.2.A και II.2.B) σε σχέση µε τις τιµές της
συνάρτησης Ti(γi) όπου γ i ∈ [0, ∞) στο κάτω (άνω) όριο του πεδίου ορισµού της:
2


∂ 2Ti (γ i )
II.2.A: Όταν ισχύει lim ∂ Ti (γ2 i ) = 0+  γlim
= 0−  .
2
→∞

γ i → 0+

∂γ i



i

∂γ i



f
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα ένα υποδιάστηµα εντός του διαστήµατος [0, γ Infl
,i ]
f
( [γ Infl
,i , ∞ ) ), όπου ισχύει

∂ 2Ti (γ i )
>0
∂γ i 2

 ∂ 2Ti (γ i )

< 0 .

2
 ∂γ i


Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα,

λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα της περίπτωσης II.1, ότι η συνάρτηση ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 έχει ένα
f
τουλάχιστον σηµείο τοµής µε τον άξονα του σηµατοθορυβικού λόγου στο διάστηµα [0, γ Infl
,i ]
f
( [γ Infl
,i , ∞ ) ). Επιπρόσθετα, η µοναδικότητα αυτού του σηµείου µπορεί να αποδειχθεί ως

ακολούθως.

(

)

f
f
Μελετώντας τη σχέση (32) για το διάστηµα 0 < γ i < γ Infl
,i γ i > γ Infl ,i , ο δεύτερος όρος του

αθροίσµατος της σχέσης (32) είναι πάντοτε αρνητικός σύµφωνα µε τη σχέση (22). Συνεπώς,
µόνο η αλλαγή του πρόσηµου του όρου ∂ 2Ti ( Ri* ) ∂ ( Ri* ) 2 µπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή
του πρόσηµου της παράστασης ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 . Ωστόσο όµως δεδοµένου ότι ο όρος
∂ 2Ti ( Ri* ) ∂ ( Ri* ) 2

αλλάζει πρόσηµο µόνο µία φορά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η γραφική

παράσταση της συνάρτησης ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 έχει ένα µοναδικό σηµείο τοµής µε τον άξονα του
σηµατοθορυβικού λόγου γi.
Συνεπώς, σύµφωνα µε την περίπτωση II.1 και την υποπερίπτωση II.2.A εξάγεται το
ακόλουθο συµπέρασµα.
2


∂ 2Ti (γ i )
Συµπέρασµα 1: Όταν ισχύει lim ∂ Ti (γ2 i ) = 0+  γlim
= 0 −  , τότε η συνάρτηση Ti(γi) είναι
2
→∞

γ i → 0+

∂γ i
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Τ
σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ i ∈ [0, ∞) , µε µοναδικό σηµείο καµπής γ Infl
, i για

Τ
f
Τ
f
το οποίο ισχύει γ Infl
, i ∈ [0, γ Infl , i ] ( γ Infl , i ∈ [γ Infl , i , ∞ ) ) .

II.2.Β: Όταν ισχύει lim

γ i → 0+



∂ 2Ti (γ i )
∂ 2Ti (γ i )
= 0+  .
= 0−  lim
2
2
γ
→∞
∂γ i
∂γ i
 i


Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 δεν εµφανίζει κανένα σηµείο τοµής µε τον
f
f
άξονα του σηµατοθορυβικού λόγου γi στο διάστηµα [0, γ Infl
,i ] ( [γ Infl ,i , ∞ ) ). Για να αποδειχθεί

αυτός ο ισχυρισµός πρέπει να ληφθεί υπόψη η περίπτωση II.1 και το γεγονός ότι ισχύει
lim

γ i → 0+



∂ 2Ti (γ i )
∂ 2Ti (γ i )
= 0+  ,
= 0−  lim
2
2
γ
→∞
∂γ i
∂γ i
 i


τότε η συνάρτηση ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 είτε δεν τέµνει τον άξονα του

f
f
σηµατοθορυβικού λόγου στο διάστηµα [0, γ Infl
,i ] ( [γ Infl ,i , ∞ ) ) είτε τον τέµνει περισσότερες από

µία φορά. Η τελευταία παρατήρηση είναι αδύνατη δεδοµένου ότι η συνάρτηση ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2
µπορεί να αλλάξει το πρόσηµό της µόνο µία φορά στο διάστηµα γ i ∈ [0, ∞) , αφού καθώς
επεξηγήθηκε το πρόσηµό της προσδιορίζεται από τον όρο ∂ 2Ti ( Ri* ) ∂ ( Ri* ) 2 , ο οποίος µεταβάλλει
το πρόσηµό του µόνο µία φορά.
Συνεπώς, σύµφωνα µε την περίπτωση ΙΙ.1 και την υποπερίπτωση ΙΙ.2.Β εξάγεται το
ακόλουθο συµπέρασµα.
2


∂ 2Ti (γ i )
Συµπέρασµα 2: Όταν ισχύει lim ∂ Ti (γ2 i ) = 0−  γlim
= 0+  , τότε η συνάρτηση Ti(γi) είναι
2
→∞

γ i → 0+

∂γ i



i

∂γ i



γνησίως κοίλη (γνησίως κυρτή) ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi, γ i ∈ [0, ∞) . Με τη
βοήθεια των συµπερασµάτων 1 και 2 ολοκληρώνεται η απόδειξη.

■

3.6.2 Ιδιότητες της Συνάρτησης Χρησιµότητας των Χρηστών
Σύµφωνα µε το λήµµα 4, όταν η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) είναι
γνησίως κοίλη (γνησίως κυρτή) ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* και η σχέση
(29) ισχύει, τότε η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης είναι επίσης γνησίως κοίλη
(γνησίως κυρτή) ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi ( γ i ≥ 0 ). Το ακόλουθο λήµµα
αποδεικνύει ότι σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση χρησιµότητας Ui (ΣΧ) του χρήστη
αντιβαίνει τις βασικές υποθέσεις ορισµού της, δηλαδή lim P →0+ U i ( Pi ) = 0+ και η Ui(Pi) να είναι
i

άνω φραγµένη για Pi ≥ 0 , και για το λόγο αυτό οι συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι µη
πραγµατοποιήσιµες.
Λήµµα 5: Όταν η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) είναι γνησίως κοίλη
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(γνησίως

κυρτή)

ως

προς

τον

επιτεύξιµο

lim ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 = 0− ( lim ∂ 2Ti (γ i ) ∂γ i 2 = 0+

γ i → 0+

i ∈ S NRT

γ i →∞

ρυθµό

µετάδοσης

Ri*

και

ισχύει

), τότε για την αντίστοιχη ΣΧ U i ( Pi , P− i ) του χρήστη

ισχύει είτε lim P →0+ U i ( Pi ) ≠ 0+ είτε U i ( Pi ) ≤ 0 για Pi ≥ 0 (δηλαδή η ΣΧ δεν είναι άνω
i

φραγµένη για Pi ≥ 0 ), οι οποίες δύο περιπτώσεις σε κάθε περίπτωση αντιβαίνουν τους
βασικούς ισχυρισµούς του ορισµού της ΣΧ.
Απόδειξη: Σε αυτή την απόδειξη, για απλοποίηση ως προς την παρουσίαση συµβολίζεται η
ΣΧ των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων ως ακολούθως:
U i ( Pi ) =

Ti ( Pi )
, s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max
Pi

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ένα προς ένα σχέσης («1-1») ανάµεσα στο σηµατοθορυβικό
λόγο γi και την ισχύ εκποµπής Pi, οι ιδιότητες της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης Ti(γi) ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi, καθώς αυτές αναλύθηκαν στα λήµµατα
3 και 4, ισχύουν αντίστοιχα και για τη συνάρτηση Ti(Pi) ως προς την ισχύ εκποµπής Pi.
Η πρώτη παράγωγος της ΣΧ του χρήστη i ∈ S NRT µπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως.
 T ( P )  ∂Ti ( Pi )
∂ i i 
Pi − Ti ( Pi )
P
∂U i ( Pi )
∂Pi
b (P )
=  i =
= − i 2i
∂Pi
∂Pi
Pi 2
Pi

όπου bi ( Pi ) = Ti ( Pi ) −

∂Ti ( Pi )
Pi .
∂Pi

Οι συναρτήσεις Ti(Pi) και

∂Ti ( Pi )
∂Pi

θεωρούνται συνεχείς

συναρτήσεις ως προς την ισχύ εκποµπής Pi και συνεπώς η συνάρτηση bi ( Pi ) είναι επίσης
συνεχής ως προς την ισχύ εκποµπής Pi . Για δύο οποιεσδήποτε τιµές v ∈ {1, 2} της ισχύος
εκποµπής του χρήστη i, οι οποίες συµβολίζονται ως Pv ,i ∈ [0, ∞) , ισχύουν οι ακόλουθες
ιδιότητες για τη γνησίως κοίλη (γνησίως κυρτή) συνάρτηση Ti(Pi ):
Ti ( P2,i ) < Ti ( P1,i ) +

∂Ti ( Pi )
∂Pi


 Ti ( P2,i ) > Ti ( P1,i ) + ∂Ti ( Pi )

∂Pi


( P2,i − P1,i ), ∀P1,i , P2,i ∈ [0, ∞)
Pi = P1,i

Pi = P1,i

,

( P2,i − P1,i ), ∀P1,i , P2, i ∈ [0, ∞) 



Θέτοντας P2,i = 0 και P1,i = Pv ,i και Pi ≥ 0 εξάγεται το συµπέρασµα ότι:
Ti (0) < Ti ( Pv ,i ) +

∂Ti ( Pi )
∂Pi


∂T ( P )
(0 − Pv ,i )  Ti (0) > Ti ( Pv ,i ) + i i

∂Pi
Pi = Pv ,i



(0 − Pv ,i ) 

Pi = Pv ,i


και συνεπώς,
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0 < Ti ( Pv ,i ) −

∂Ti ( Pi )
∂Pi

Pi = Pv ,i


∂T ( P )
Pv ,i  0 > Ti ( Pv ,i ) − i i

∂Pi


bi ( Pv , i ) > 0

(b (P
i

v,i

Pi = Pv ,i


Pv ,i 



) < 0)

οπότε εξάγεται το ακόλουθο συµπέρασµα
∂U i ( Pi )
b (P )
= − i 2i < 0
∂Pi
Pi

 ∂U i ( Pi )

b (P )
= − i 2i > 0 

∂
P
P
i
i



(33)

Με βάση την προηγούµενη ανάλυση εξάγονται τα ακόλουθα.
A. όταν η συνάρτηση Ti ( Pi ) είναι γνησίως κοίλη ως προς την ισχύ εκποµπής Pi,
παρατηρείται ότι η ΣΧ του χρήστη U i ( Pi ) είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση ως προς
την ισχύ εκποµπής Pi, Pi ∈ [0, Pi Max ) , σύµφωνα µε τη σχέση (33). Σε αυτή την περίπτωση
εάν ισχύει lim P →0+ U i ( Pi ) = 0+ τότε εξάγεται ότι i) U i ( Pi ) < 0 όταν Pi ∈ [0, Pi Max ) ή ii)
i

lim P →0+ U i ( Pi ) ≠ 0+
i

ώστε να ισχύει U i ( Pi ) ≥ 0 όταν Pi ∈ [0, Pi Max ) . Τα συµπεράσµατα αυτά

αντιβαίνουν τους βασικούς ισχυρισµούς για τον ορισµό της ΣΧ Ui του χρήστη.
B. όταν η συνάρτηση Ti ( Pi ) είναι γνησίως κυρτή ως προς την ισχύ εκποµπής Pi του
χρήστη, παρατηρείται ότι η ΣΧ U i ( Pi ) του χρήστη είναι γνησίως αύξουσα ως προς την
ισχύ εκποµπής, σύµφωνα µε τη σχέση (33). Συνεπώς, η ΣΧ του χρήστη δεν είναι άνω
φραγµένη για Pi ≥ 0 , γεγονός το οποίο επίσης αντιβαίνει τους βασικούς ισχυρισµούς για
τον ορισµό της ΣΧ Ui του χρήστη.

■

Με βάση το λήµµα 5, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης πρέπει να ικανοποιεί τις ιδιότητες της σχέσης (27). Το φυσικό περιεχόµενο της
σχέσης (27) είναι ότι οι ιδιότητες της ΣΧ του χρήστη, οι οποίες ισχύουν στο πεδίο της ισχύος
εκποµπής, η οποία αποτελεί το βασικό πόρο που ξοδεύει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της
µετάδοσης δεδοµένων του, πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα καθώς η ΣΧ του χρήστη
µετασχηµατίζεται στο πεδίο του σηµατοθορυβικού λόγου γi, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον
αντίστοιχο πόρο που ξοδεύεται καθώς τα δεδοµένα του χρήστη λαµβάνονται από το σταθµό
βάσης. Η παρατήρηση αυτή ισχύει µόνο όταν αληθεύει η σχέση (27) και βασίζεται στην
παρατήρηση ότι η ικανοποίηση που λαµβάνει ένας χρήστης από το δίκτυο δεν εξαρτάται
µόνο από την ισχύ εκποµπής του, αλλά και από το θόρυβο που αντιλαµβάνεται εντός της
κυψέλης και συµπεριλαµβάνεται εντός του σηµατοθορυβικού λόγου του χρήστη.
Επιπρόσθετα, όταν για τη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ισχύει η σχέση (29),
τότε αποδεικνύεται ότι το υπό µελέτη παίγνιο δεν εµφανίζει σηµείο ισορροπίας κατά Nash.
Λαµβάνοντας υπόψη τα λήµµατα 3 και 4 και τους λογικούς περιορισµούς που τίθενται από

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 69

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

τον ορισµό της ΣΧ των χρηστών, το ακόλουθο λήµµα προσδιορίζει τη µεγιστοποίηση τη ΣΧ
του χρήστη, δεδοµένου ότι οι τιµές της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών εντός της
κυψέλης παραµένουν σταθερές.
Λήµµα 6: Η ΣΧ U i ( Pi , P− i ) του χρήστη i ∈ S είναι ηµί-κοίλη ως προς την ισχύ εκποµπής του
χρήστη. Επιπρόσθετα, θεωρώντας ότι οι τιµές της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών
παραµένουν σταθερές, τότε η ΣΧ U i ( Pi , P− i ) του υπό µελέτη χρήστη έχει µοναδικό ολικό
σηµείο µεγίστου στο διάστηµα Pi ∈ 0, Pi Max  , το οποίο δίδεται από την ακόλουθη σχέση.

γ i* ( RT* ,i + MFi ) I − i ( P−i ) Max
, Pi }, i ∈ S RT
min{
WGi

Pi* = 
* Max
min{γ i Ri I − i ( P− i ) , P Max },
i ∈ S NRT
i

WGi


(34)

όπου η τιµή γ i* είναι η µοναδική θετική λύση της εξίσωσης ∂Ti (γ i ) ∂γ ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 .
i

Απόδειξη: Λαµβάνοντας υπόψη τα λήµµατα 3, 4 και 5, εύκολα αποδεικνύεται ότι η
συνάρτηση Ti (γ i ), ∀i ∈ S είναι σιγµοειδής ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ i (γ i ≥ 0) ,
αναφερόµενοι είτε στους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου είτε σε
αυτούς που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ένα προς ένα («1-1»)
σχέσης ανάµεσα στο σηµατοθορυβικό λόγο γi και την ισχύ εκποµπής Pi συνεπάγεται άµεσα ότι
η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης είναι σιγµοειδής ως προς την ισχύ εκποµπής.
Συνεπώς, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες της συνάρτησης Ti (γ i ) = Ti ( Pi , P− i ) ως προς την ισχύ
εκποµπής Pi, όταν Pi ≥ 0 :
1. Το πεδίο ορισµού της είναι ο µη αρνητικός άξονας των πραγµατικών αριθµών, δηλαδή το
διάστηµα [0, ∞) .
2. Το σύνολο τιµών της είναι το διάστηµα [0,1) , σύµφωνα µε τις ιδιότητες της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti (γ i ), i ∈ S .
3. Είναι µία γνησίως αύξουσα συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής Pi , i ∈ S , σύµφωνα µε
τα λήµµατα 3, 4 και 5.
i
4. Είναι γνησίως κυρτή στο διάστηµα [0, PInflΤ ,i ) και γνησίως κοίλη στο διάστηµα [ PInflΤ ,i , PMax
],

Τ
όπου για το σηµείο PInflΤ ,i εύκολα προκύπτει ότι PInfl
,i =
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Τ
PInfl
,i =

Τ
Max
γ Infl
I − i ( P− i )
, i Ri

GiW

∀i ∈ S NRT

. Επιπρόσθετα, γίνεται η υπόθεση ότι Pi Max >> PInflΤ ,i ∀i ∈ S . Αυτή

η υπόθεση ισχύει λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των ληµµάτων 3, 4 και 5.
5. Έχει συνεχή παράγωγο, δεδοµένου ότι οι συναρτήσεις Ti ( Ri* ) και fi (γ i ) έχουν επίσης
συνεχείς παραγώγους.
∆εδοµένου ότι οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για τη συνάρτηση Ti ( Pi , P− i ) ∀i ∈ S , τότε ο
λόγος Ti ( Pi , P−i ) Pi , ∀i ∈ S είναι µία ηµι-κοίλη συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής
Pi ∈ [0, Pi Max ]

[32]. Συνεπώς, η ΣΧ U i ( Pi , P− i ) του χρήστη

∀i ∈ S

είναι µία ηµι-κοίλη συνάρτηση

ως προς την ισχύ εκποµπής του.
Επιπρόσθετα, η πρώτη συνθήκη βελτιστοποίησης της συνάρτησης

U i ( Pi , P− i )

µπορεί να

εκφραστεί ως ακολούθως.
 T (γ )  ∂Ti (γ i )
∂ i i 
Pi − Ti (γ i )
Pi 
∂U i ( Pi , P− i )
∂Pi

=
=
=0
∂Pi
∂Pi
( Pi ) 2

Συνεπώς, η συνάρτηση

U i ( Pi , P− i ) ∀i ∈ S

µεγιστοποιείται όταν:

∂Ti (γ i )
γ i − Ti (γ i ) = 0
∂γ i

(35)

δεδοµένου ότι υπάρχει ένα προς ένα σχέση ανάµεσα στο σηµατοθορυβικό λόγο γi και την ισχύ
εκποµπής Pi και ισχύει

∂γ i γ i
=
∂Pi Pi

. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της σιγµοειδούς µορφής της

συνάρτησης Ti (γ i ), ∀i ∈ S , η εξίσωση (35) έχει µοναδική λύση γ * , καθώς έχει αποδειχθεί στη
i

δηµοσίευση [32]. Συνεπώς, η µοναδική τιµή Pˆi που µεγιστοποιεί τη συνάρτηση

U i ( Pi , P− i )

όταν Pi ≥ 0 , µπορεί να γραφεί ως ακολούθως.
 γ * ( RT* ,i + MFi ) I − i ( P−i )
i ∈ S RT
 i
GW

i
ˆ
Pi = 
γ *i RiMax I −i ( P− i )

i ∈ S NRT

GiW


Εν κατακλείδι, εάν η µέγιστη δυνατή τιµή της ισχύος εκποµπής Pi είναι µικρότερη από την
τιµή Pˆi , τότε η τιµή της ΣΧ U i ( Pi Max , P− i ) = Ti ( Pi Max , P−i ) Pi Max ∀i ∈ S είναι η µέγιστη δυνατή τιµή
της ΣΧ

U i ( Pi , P− i )

, διότι η ΣΧ Ui είναι γνησίως αύξουσα στο διάστηµα [0, Pˆi ] . Συνεπώς, η

µικρότερη από τις τιµές Pˆi , Pi Max είναι το ολικό µέγιστο της συνάρτησης
Pi ∈ [0, Pi Max ] . Συνεπώς, εξάγεται

U i ( Pi , P− i ) ∀i ∈ S

όπου

το ακόλουθο:
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 γ * ( R* + MFi ) I − i ( P− i ) Max 
min  i T ,i
, Pi  , i ∈ S RT


GW

i


Pi* = 
 γ *RiMax I −i ( P− i ) Max 

i
, Pi  , i ∈ S NRT
min 

GW
i




το οποίο ολοκληρώνει την απόδειξη.

■

Το παραπάνω λήµµα αναδεικνύει ότι ο στόχος των χρηστών να µεγιστοποιήσουν τη
λαµβανόµενη από το δίκτυο ικανοποίησή τους και συνεπώς τη µεγιστοποίηση της
ευχαρίστησής τους από την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σε ΠτΥ, µπορεί να
µεταφραστεί ως µία συνεχής προσπάθεια των χρηστών να επιτύχουν έναν σταθερό
σηµατοθορυβικό λόγο γ i* στο σταθµό βάσης, γεγονός το οποίο οδηγεί σε ένα ισορροπηµένο
δίκτυο ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο. Επιπλέον, εάν η ισχύς εκποµπής των χρηστών δεν
είναι επαρκής ώστε να επιτευχθεί ο σηµατοθορυβικός λόγος γ i* , εξαιτίας των κακών
συνθηκών του καναλιού µετάδοσης, τότε η βέλτιστη πολιτική είναι η εκποµπή µε τη µέγιστη
δυνατή ισχύ εκποµπής.

3.6.3 Ύπαρξη και Μοναδικότητα του Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash
Η ακόλουθη πρόταση εξασφαλίζει την ύπαρξη και τη µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας
κατά Nash του προτεινόµενου MSUPC παιγνίου και κατά συνέπεια προσδιορίζει την ισχύ
εκποµπής των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας.
Πρόταση 3: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του µη συνεργατικού παιγνίου (18) δίδεται από
το διάνυσµα P * = ( P1* ,..., PN* ) , όπου η τιµή Pi* είναι το µοναδικό ολικό σηµείο µεγίστου της ΣΧ
του χρήστη i και δίδεται από τις ακόλουθες σχέσεις:
γ i* ( RT* ,i + MFi ) I −i ( P− i )

Pi* = min{

WGi

, Pi Max }

εάν i ∈ S RT ,

και από
Pi* = min{

Επιπλέον, η

τιµή

γ i*

γ i* RiMax I − i ( P−i ) Max
, Pi }
WGi

απορρέει

από

τη

εάν i ∈ S NRT .
µοναδική θετική λύση της εξίσωσης

(∂Ti (γ i ) ∂γ i ) ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 .

Απόδειξη: Σύµφωνα µε το λήµµα 6, η τιµή της ισχύος εκποµπής που µεγιστοποιεί τη ΣΧ του
χρήστη, δεδοµένων των τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών, ισούται µε την τιµή
της ισχύος εκποµπής που προσδιορίστηκε στη σχέση (34), όπου γ i* είναι η µοναδική θετική
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λύση της εξίσωσης ∂Ti (γ i ) ∂γ i ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 . Έως αυτό το σηµείο έχει αποδειχθεί ότι στο σηµείο
ισορροπίας κατά Nash, εάν αυτό το σηµείο υπάρχει, η ισχύς εκποµπής του χρήστη εξασφαλίζει
µία συγκεκριµένη τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου, η οποία εξαρτάται από το σχήµα
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται (το οποίο εκφράζεται µέσω της
συνάρτησης απόδοσης fi), αλλά και από το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και
εκφράζεται κατάλληλα µέσω της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης.
Επιπρόσθετα, µε βάση τις δηµοσιεύσεις [9] και [22], η ύπαρξη του σηµείου ισορροπίας
κατά Nash του παιγνίου (18) µπορεί να αποδειχθεί χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες της ηµικοίλης συνάρτησης του κάθε χρήστη ως προς την ισχύ εκποµπής του. Στο λήµµα 6, έχει ήδη
αποδειχθεί ότι η ΣΧ U i ( Pi , P− i ) είναι ηµι-κοίλη ως προς την ισχύ εκποµπής Pi ∈ [0, Pi Max ] και για
το λόγο αυτό το σηµείο ισορροπίας κατά Nash υπάρχει πάντοτε. Επιπρόσθετα, για µία
σιγµοειδή συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti, η εξίσωση ∂Ti (γ i ) ∂γ i ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0
έχει µοναδική θετική λύση γ i* , η οποία είναι και το ολικό σηµείο µεγίστου της ΣΧ του
χρήστη i. Εξαιτίας της µοναδικότητας της λύσης γ i* και της ένα προς ένα («1-1») σχέσης
ανάµεσα στην ισχύ εκποµπής και το σηµατοθορυβικό λόγο, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash
είναι µοναδικό.

■

Η πρόταση 3 υποδεικνύει ότι αν όλοι οι χρήστες υιοθετήσουν τη βέλτιστη πολιτική, όπως
αυτή εκφράζεται στη σχέση (34), τότε το σηµείο ισορροπίας κατά Nash θα υπάρχει και θα
προσδιορίζεται πάντοτε για το MSUPC παίγνιο [33]. Μία τέτοιου είδους στρατηγική
περιγράφεται από τον προτεινόµενο αλγόριθµο στην επόµενη ενότητα του κεφαλαίου της
παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ανακεφαλαιώνοντας την παρούσα ενότητα προτείνεται
µία ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη και τη µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash για το MSUPC παίγνιο. Σύµφωνα µε την πρόταση 3, η ύπαρξη και η
µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash βασίζεται στην ιδιότητα της ηµι-κοίλης ΣΧ
Ui των χρηστών ως προς την ισχύ εκποµπής Pi και συνεπώς στη σιγµοειδή µορφή της
αντίστοιχης συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
γi. Επιπρόσθετα, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης είναι πάντοτε σιγµοειδής αν
και µόνο αν ισχύει η συνθήκη της σχέσης (27). Συνεπώς, η ικανοποίηση της συνθήκης της
σχέσης (27) εξασφαλίζει τον ορθό ορισµό της ΣΧ των χρηστών Ui, αλλά παράλληλα εγγυάται
τη σταθερότητα του συστήµατος εξασφαλίζοντας την ύπαρξη και τη µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του MSUPC παιγνίου.
Πρόταση 4: Το µη συνεργατικό παίγνιο MSUPC έχει πάντοτε ένα µοναδικό σηµείο
ισορροπίας κατά Nash εάν η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης έχει τις ακόλουθες
επιπρόσθετες ιδιότητες:
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a)

lim

γ i →0

∂ 2Ti (γ i )
+

∂γ i 2

= 0+

εάν η συνάρτηση Ti είναι γνησίως κοίλη ως προς τον επιτεύξιµο

σηµατοθορυβικό λόγο Ri* ,
b) lim

γ i →∞

∂ 2Ti (γ i )
∂γ i 2

= 0−

εάν η συνάρτηση Ti είναι γνησίως κυρτή ως προς τον επιτεύξιµο

σηµατοθορυβικό λόγο Ri* .

Απόδειξη: Σύµφωνα µε την πρόταση 3 και τα λήµµατα 5 και 6, η παραπάνω πρόταση ισχύει.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
Ti είναι σιγµοειδής ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* , δε χρειάζονται επιπρόσθετες
ιδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash για το MSUPC παίγνιο.

■

3.7 MSUPC Αλγόριθµος και Σύγκλιση
Σε αυτή την ενότητα, βασιζόµενοι στην προηγούµενη ανάλυση, προτείνεται ένας
επαναληπτικός, µη κεντρικοποιηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος κατανοµής
ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, ο οποίος
προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash για το MSUPC παίγνιο G σε κάθε
χρονοσχισµή t και αποδεικνύεται η σύγκλισή του.
MSUPC Αλγόριθµος
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, ο χρήστης i, i ∈ S εκπέµπει µε µία τυχαία
επιλεγµένη τιµή της ισχύος εκποµπής (i.e. 0 ≤ Pi*(0) ≤ Pi Max ). Θέσε k=0 και Pi*(0) , i ∈ S .
Βήµα 2o: ∆εδοµένων των τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών που εδρεύουν
εντός της κυψέλης, οι οποίες αναφέρονται από το σταθµό βάσης όταν αυτός ευρυεκπέµπει το
συνολικό θόρυβο εντός της κυψέλης I ( k ) ( P ( k ) ) , κάθε χρήστης υπολογίζει το θόρυβο που αυτός
αντιλαµβάνεται I −( ki ) ( P−(ik ) ) και επαναϋπολογίζει την ισχύ εκποµπής του, δηλαδή υπολογίζει την
τιµή Pi*( k +1) σύµφωνα µε τη σχέση (34).
Βήµα 3o: Εάν οι τιµές της ισχύος εκποµπής συγκλίνουν, δηλαδή ισχύει Pi*( k +1) − Pi*( k ) ≤ 10−5 τότε
σταµάτα.
Βήµα 4o: Σε κάθε άλλη περίπτωση, θέσε k=k+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.
Ο MSUPC αλγόριθµος µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας αλγόριθµος χαµηλής
πολυπλοκότητας προσδιορισµού µοναδικής τιµής για την ισχύ εκποµπής των χρηστών,
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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βασιζόµενος στη βέλτιστη πολιτική για κάθε χρήστη. Κάθε χρήστης εκπέµπει από µία αρχική
τυχαία επιλεγµένη τιµή ισχύος εκποµπής από το πεδίο ορισµού της ισχύος εκποµπής Ai
(i.e Pi*(0) ∀i ∈ S ) [33]. Λαµβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι η µέγιστη ισχύς εκποµπής Pi Max
είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο σηµατοθορυβικός λόγος γ i* για όλους τους χρήστες, η
σύγκλιση του αλγορίθµου επιτυγχάνεται πάντα σύµφωνα µε την πρόταση 1 της δηµοσίευσης
[23]. Στη γενική περίπτωση, η ιδιότητα του supermodular του υπό µελέτη παιγνίου µπορεί να
εγγυηθεί τη σύγκλιση του MSUPC αλγορίθµου, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 1 και 3
και το θεώρηµα 1, όπως αυτά προτάθηκαν στη δηµοσίευση [31]. Ένας τυπικός ορισµός του
supermodular παιγνίου για µίας διάστασης πεδίο στρατηγικών των χρηστών δίδεται
ακολούθως [22].
Ορισµός 5:. Ένα παίγνιο G = [ S ,{ Ai },{U i }] , όπου S είναι το σύνολο των χρηστών/παικτών και
Ai = [0, Pi Max ] × ℜ N

είναι το πεδίο στρατηγικών του i χρήστη, είναι supermodular εάν για κάθε

χρήστη i, η ΣΧ του U i ( Pi , P− i ) έχει µη φθίνουσες διαφορές (nondecreasing differences - NDD)
στο ( Pi , P−i ) [22].

Καθώς επεξηγείται αναλυτικά στη δηµοσίευση [31], οι αναγκαίες συνθήκες για να είναι ένα
παίγνιο supermodular είναι οι ακόλουθες:
1. Το πεδίο στρατηγικών Ai είναι ένα µη κενό και συµπαγές σύνολο.
2. Η ΣΧ Ui είναι συνεχής στο πεδίο ορισµού όλων των χρηστών, είναι supermodular στο
πεδίο στρατηγικών του i χρήστη και έχει αύξουσες διαφορές ανάµεσα σε κάθε στοιχείο των
στρατηγικών του i χρήστη και ανάµεσα σε κάθε στοιχείο από το σύνολο στρατηγικών κάθε
άλλου χρήστη.
Σχετικά µε το MSUPC παίγνιο, δεδοµένου ότι το πεδίο στρατηγικών του i χρήστη Ai είναι
ένα κλειστό σύνολο µίας διάστασης και µη κενό, η συνθήκη 1 ισχύει. Επιπρόσθετα, από τον
ορισµό της ΣΧ κάθε χρήστη, η συνάρτηση Ui είναι συνεχής στο πεδίο ορισµού των
συναρτήσεων όλων των χρηστών i ∈ S . Η ΣΧ κάθε χρήστη Ui είναι supermodular στο πεδίο
ορισµού του χρήστη. Η τελευταία συνθήκη για αύξουσες διαφορές της συνάρτησης Ui για
κάθε στοιχείο των στρατηγικών του i χρήστη και ανάµεσα σε κάθε στοιχείο από το σύνολο
στρατηγικών κάθε άλλου χρήστη, δηλαδή

∂ 2U i ( Pi , P− i )
≥ 0 ∀i, j ∈ S
∂Pi ∂Pj

ισχύει σύµφωνα µε το

θεώρηµα 1 στη δηµοσίευση [31], δεδοµένου ότι η ΣΧ Ui είναι ηµι-κοίλη συνάρτηση ως προς
την προσωπική ισχύ εκποµπής Pi του χρήστη i και αντιστρόφως ανάλογη ως προς την ισχύ
εκποµπής των υπολοίπων χρηστών P−i (συνεπώς ικανοποιεί τις ίδιες συνθήκες που ικανοποιεί
η ΣΧ των χρηστών, όπως αυτή προτάθηκε στη δηµοσίευση [31]).
Σύµφωνα µε την πρόταση 3 στη δηµοσίευση [31], σε ένα supermodular παίγνιο G: i) εάν οι
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βέλτιστες πολιτικές των χρηστών είναι µονότιµες και εάν οι χρήστες χρησιµοποιούν τη
µυωπική βέλτιστη πολιτική για να ανανεώνουν τη στρατηγική τους ξεκινώντας από τη
µικρότερη (µεγαλύτερη) τιµή του πεδίου στρατηγικών τους, τότε οι στρατηγικές τους
συγκλίνουν µονότονα στο µικρότερο (µεγαλύτερο) σηµείο ισορροπίας κατά Nash, ii) εάν το
σηµείο ισορροπίας κατά Nash είναι µοναδικό τότε η µυωπική βέλτιστη πολιτική συγκλίνει
στο µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash ξεκινώντας από οποιαδήποτε αρχική
στρατηγική.

3.8 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου MSUPC παιγνίου και
του αντίστοιχου αλγορίθµου. Αρχικά, κυρίως για λόγους παρουσίασης των αποτελεσµάτων
θεωρούνται προκαθορισµένης ποιότητας κανάλια µετάδοσης, ώστε να αναδειχθούν και να
κατανοηθούν οι ιδιότητες του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου G για
διαφορετικές καταστάσεις των καναλιών των χρηστών και για διαφορετικές απαιτήσεις ως
προς την ΠτΥ που οι χρήστες αιτούνται. Στη συνέχεια θεωρούνται χρονοµεταβλητά κανάλια
και µελετούνται οι ιδιότητες του συστήµατος σε βάθος χρόνου καθώς εξελίσσεται ο MSUPC
αλγόριθµος για πληθώρα χρονοσχισµών και αναδεικνύονται οι σχέσεις ανάµεσα στην
ποιότητα του καναλιού των χρηστών, στην ισχύ εκποµπής των χρηστών, καθώς επίσης και
στην ικανοποίηση που λαµβάνουν οι χρήστες από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος (η οποία εκφράζεται µέσω των τιµών των ΣΧ των χρηστών). Τελικά,
µελετούνται οι συσχετίσεις ανάµεσα στις υπηρεσίες πραγµατικού και στις υπηρεσίες
δεοµένων, υπό τους όρους του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, της ισχύος εκποµπής και των
τιµών των ΣΧ των χρηστών, όταν οι χρήστες που αιτούνται τις δύο διαφορετικού είδους
υπηρεσίες µοιράζονται τους ίδιους πόρους του συστήµατος υπό χρονοµεταβλητά κανάλια.
Στη διάρκεια της ανάλυσης στην παρούσα ενότητα µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός CDMA
ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, το οποίο υποστηρίζει N=10 χρήστες, οι οποίοι έχουν
συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν. Κάθε προσοµοίωση διαρκεί 10.000 χρονοσχισµές. Η
ποιότητα του καναλιού των χρηστών µοντελοποιείται ως Gi = K i din όπου di είναι η απόσταση
του χρήστη i από το σταθµό βάσης, n είναι ο εκθέτης απωλειών λόγω απόστασης και Ki είναι
µία λογαριθµοκανονική κατανοµή µε µέση τιµή 0 και διακύµανση σ2 = 8(dB), η οποία
αντιπροσωπεύει τα φαινόµενα σκίασης [16]. Για τα ακόλουθα αριθµητικά αποτελέσµατα
θεωρούνται οι τιµές για τις παραµέτρους του συστήµατος, οι οποίες παρουσιάζονται στον
πίνακα 1.
Επιπρόσθετα θεωρούνται δύο κλάσεις χρηστών, οι οποίες ονοµάζονται κλάση 1 (class 1)
και κλάση 2 (class 2). Η κλάση 1 αντιπροσωπεύει χρήστες οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες
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δεδοµένων, ενώ η κλάση 2 αντιπροσωπεύει χρήστες οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου (υπηρεσίες βίντεο συνδιαλέξεων). Οι δυο κλάσεις διαφοροποιούνται µε
βάση τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στη συνάρτηση
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης και στις αντίστοιχες παραµέτρους. Οι απαιτήσεις σε ΠτΥ των
χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου εκφράζονται µέσω µίας σιγµοειδούς
*
i

συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, δηλαδή Ti ( Ri* ) = (1 − e− ( R − A ) ) M , ενώ οι απαιτήσεις
i

T ,i

σε ΠτΥ των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων εκφράζονται µέσω µίας γνησίως
κοίλης συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, δηλαδή Ti ( Ri* ) = log(ci Ri* + 1) . Επιπρόσθετα,
µία κοινή συνάρτηση απόδοσης υιοθετείται και για τις δύο κλάσεις χρηστών, η οποία
αντιπροσωπεύει το κοινό σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετείται από το
σύνολο των χρηστών και είναι µία σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο:
f i (γ i ) = (1 − e −γ i ) M

∀i = 1,...N

.

Τα

προηγούµενα

χαρακτηριστικά

που

περιγράφηκαν,

αναγράφονται περιληπτικά στους πίνακες 2 και 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Parameter ( ∀i ∈ S )

Value

Pi Max

2 (Watt)

Pi*(0)

2 (Watt)

W

106 (Hz)

I0

5*10-16

N

4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 1(NRT USERS)
Users’ Class

Class 1

Characteristic

(data users)

ci

0.001

RiMax

2.4(Mbps)

γ M* =500

5.8 (7.6 dB)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2(RT USERS)
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Users’ Class

Class 2

Characteristic

(multimedia users)

RT*

128 (Kbps)

MF

10 (Kbps)

MT

800

AT

112

γ M* =500

8.9 (9.5 dB)

3.8.1 Οι Ιδιότητες τους Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash
Στη συνέχεια µελετάται η σύγκλιση του MSUPC αλγορίθµου στο σηµείο ισορροπίας κατά
Nash σε µία συγκεκριµένη χρονοσχισµή. Θεωρούνται σταθερά κανάλια κατά τη διάρκεια
µίας χρονοσχισχµής και το κέρδος του καναλιού εκφράζεται ως Gi = 1 di για κάθε χρήστη i,
όπου η απόσταση του χρήστη από το σταθµό βάσης δίδεται από τη σχέση di=di-1+100 (m) για
τους χρήστες i=2,..,10 µε d1=300 (m). Κατά αυτόν τον τρόπο προσοµοιώνεται το σενάριο
σύµφωνα µε το οποίο η ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει καθώς ο αύξων
αριθµός του χρήστη αυξάνει (δηλαδή i=1,…, 10). Αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης, οι
χρήστες 1 έως 7 θεωρούνται ότι ανήκουν στην κλάση 1, ενώ οι χρήστες 8 έως 10 ότι
ανήκουν στην κλάση 2.
Τα σχήµατα 7, 8 και 9 απεικονίζουν την ισχύ εκποµπής των χρηστών, τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσής τους και τις τιµές των ΣΧ τους, ως συνάρτηση των επαναλήψεων που χρειάζεται ο
MSUPC αλγόριθµος ώστε να συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash P * του παιγνίου
G. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι η ισχύς εκποµπής των χρηστών είναι αντιστρόφως
ανάλογη ως προς την ποιότητα του καναλιού των χρηστών (Σχήµα 7). Επιπρόσθετα,
χρειάζονται µόνο πέντε επαναλήψεις του αλγορίθµου ώστε να συγκλίνει στο σηµείο
ισορροπίας κατά Nash, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένης της µικρής
χρονικής διάρκειας της χρονοσχισµής (t=1.67 msec [13]) στα CDMA ασύρµατα κυψελωτά
δίκτυα. Παράλληλα, παρόλο που οι τιµές των ΣΧ των χρηστών συγκλίνουν σε τιµές ανάλογες
µε την ποιότητα του καναλιού των χρηστών, ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών
είναι τέτοιος ώστε να ικανοποιεί ακόµα και τους πιο απαιτητικούς χρήστες ως προς την ΠτΥ
τους, δηλαδή τους χρήστες i = 8, 9, 10 όπου ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσής τους είναι 128
Kbps (Σχήµα 8). Η τελευταία παρατήρηση αναδεικνύει την ικανότητα του MSUPC
αλγορίθµου να ανταποκρίνεται σε πιθανή πρόσκαιρη και παροδική κακή ποιότητα του
καναλιού των χρηστών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλών ειδών υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών συµβαδίζει µε
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Σχήµα 7. Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των χρηστών σε µία συγκεκριµένη χρονοσχισµή
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Σχήµα 8. Επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών σε µία συγκεκριµένη χρονοσχισµή
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Σχήµα 9. Τιµές των ΣΧ των χρηστών σε µία συγκεκριµένη χρονοσχισµή

τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσής τους αναδεικνύει αρχικά την κατάλληλη µοντελοποίηση των
απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ µέσω των συναρτήσεων επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
(Ti) διαµέσου των οποίων συναρτήσεων ο MSUPC αλγόριθµος δύναται να λαµβάνει υπόψη
τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ, αλλά επίσης αναδεικνύει την ικανότητα των ΣΧ των
χρηστών να λαµβάνουν υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις σε ΠτΥ τους.

3.8.2 Σχέσεις ανάµεσα στην Ισχύ Εκποµπής των Χρηστών και στις Τιµές των
Συναρτήσεων Χρησιµότητάς τους
Αρχικά, µελετώνται οι σχέσεις που υπάρχουν και αναπτύσσονται ανάµεσα στις τιµές των
ΣΧ των χρηστών, στην ισχύ εκποµπής τους και στην ικανοποίηση της ΠτΥ των χρηστών, ως
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 79

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

συνάρτηση της ποιότητας του καναλιού των χρηστών και των διαφορετικών ειδών υπηρεσιών
που αιτούνται οι χρήστες, καθώς ο MSUPC αλγόριθµος εξελίσσεται. Για το λόγο αυτό
θεωρούνται χρονοµεταβλητά κανάλια και ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται για 10.000
χρονοσχισµές.
Τα σχήµατα 10 (13), 11 (14), 12 (15) απεικονίζουν τη µέση τιµή της ισχύος εκποµπής, τον
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και τις τιµές της ΣΧ των χρηστών αντίστοιχα ως συνάρτηση του
αύξοντα αριθµού του χρήστη, όταν αυτοί είναι κατανεµηµένοι µε βηµατική απόσταση γύρω
από το σταθµό βάσης σε αποστάσεις di=di-1+50 (di=di-1+100) (m) για i=2,..,10 και d1=300
(m). Καθώς περιγράφηκε και στο προηγούµενο σενάριο προσοµοίωσης, οι χρήστες 1 έως 7
θεωρείται ότι ανήκουν στην κλάση 1, ενώ οι χρήστες 8 έως 10 ότι ανήκουν στην κλάση 2.
Στην περίπτωση των χρηστών που ανήκουν στην κλάση 2, τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν
ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει, δηλαδή ο αύξων αριθµός του
χρήστη αυξάνει και στοχεύοντας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του σε ΠτΥ (Σχήµα 11),
δηλαδή να αποκτήσει επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης ίσο µε 128 Kbps µε παράγοντα
ελαστικότητας 10 Kbps, τότε αυξάνει την ισχύ εκποµπής του (Σχήµα 10), γεγονός το οποίο
οδηγεί στη µείωση των τιµών της ΣΧ του, αφού η ικανοποίηση που λαµβάνει από το
διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου µειώνεται (Σχήµα 12). Σχετικά µε τους χρήστες που
αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων (Κλάση 1), καθώς ο αύξων αριθµός του χρήστη αυξάνει, τότε
οι τιµές της ΣΧ του και ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης µειώνεται, καθώς η ισχύς εκποµπής
του χρήστη αυξάνει.
Πιο αναλυτικά, από την προσοµοίωση εξάγεται ότι τόσο για τους χρήστες που αιτούνται
υπηρεσίες δεδοµένων όσο και για εκείνους που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, οι
απαιτήσεις σε υψηλό ρυθµό µετάδοσης και η επίτευξη του κατώτατου επιθυµητού ρυθµού
µετάδοσης επιτυγχάνεται αντίστοιχα για τις δύο διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Η
παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει την κατάλληλη µοντελοποίηση της συνάρτησης επιτεύξιµου
ρυθµού µετάδοσης (Ti), ώστε να αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ εντός
του MSUPC µηχανισµού και αντίστοιχα αναδεικνύει την ικανότητα της κατάλληλα
µοντελοποιηµένης ΣΧ των χρηστών να διαφοροποιεί τους χρήστες ανάλογα µε την υπηρεσία
που αυτοί αιτούνται. Συγκεκριµένα, µελετώντας τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες
δεδοµένων, δηλαδή i=1,…,7, η βέλτιστη σχέση ανάµεσα στη λαµβανόµενη ικανοποίηση των
χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος και στην κατανάλωση ισχύος
εκποµπής εµφανίζεται για µεγάλους ρυθµούς µετάδοσης ακόµα και για τους πιο
αποµακρυσµένους χρήστες από το σταθµό βάσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη
µοντελοποίηση της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, η οποία οδηγεί τους
αποµακρυσµένους χρήστες από το σταθµό βάσης να εκπέµπουν µε υψηλή ισχύ εκποµπής,
λόγω του αντίστοιχου επιθυµητού υψηλού επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης που λαµβάνουν σε
αυτή την περίπτωση. Ωστόσο όµως η διαδικασία µεγιστοποίησης της ΣΧ των χρηστών,
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Σχήµα 10 Μέση ισχύς εκποµπής των χρηστών (βηµατική απόσταση 50m)
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Σχήµα 11 Μέσος επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών (βηµατική απόσταση 50m)
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Σχήµα 12 Μέση τιµή της ΣΧ των χρηστών (βηµατική απόσταση 50m)
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Σχήµα 13 Μέση ισχύς εκποµπής των χρηστών (βηµατική απόσταση 100m)
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Σχήµα 14 Μέσος επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών (βηµατική απόσταση 100m)
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Σχήµα 15 Μέση τιµή της ΣΧ των χρηστών (βηµατική απόσταση 100m)

εν γένει, επιβάλλει στους χρήστες να εκπέµπουν µε χαµηλή ισχύ εκποµπής, ενώ παράλληλα ο
επιθυµητός επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου επιτυγχάνεται. Τονίζεται ότι σε αυτή την κατηγορία χρηστών, η
περαιτέρω αύξηση της ισχύος εκποµπής τους, η οποία έχει ως συνέπεια την περαιτέρω
αύξηση του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, δεν έχει ειδοποιό διαφορά στην αύξηση των
τιµών της ΣΧ των χρηστών, δεδοµένου ότι οι απαιτήσεις σε ΠτΥ των χρηστών έχουν ήδη
ικανοποιηθεί. Αυτή η συµπεριφορά των χρηστών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του
συνολικού θορύβου εντός της κυψέλης, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η απόδοση των
υπηρεσιών όλων των χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης.
Εν κατακλείδι, η παράλληλη µελέτη των δύο κατηγοριών αποτελεσµάτων, σχήµατα 10-12
και σχήµατα 13-15, δίνει τη δυνατότητα να παρατηρηθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται
ανάµεσα στους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και σε αυτούς που
αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων, ως προς τη συµπεριφορά τους και την απόδοσή τους, όταν οι
δύο κατηγορίες χρηστών συνυπάρχουν εντός της κυψέλης και τα κανάλια των χρηστών είναι
χρονοµεταβλητά. Ανακεφαλαιωτικά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι καθώς η ποιότητα του
καναλιού των χρηστών χειροτερεύει (Σχήµατα 13-15), ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των
χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων µειώνεται (ακόµα και για εκείνους τους
χρήστες που βρίσκονται κοντά στο σταθµό βάσης), ενώ ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των
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χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου παραµένει µεγαλύτερος από τον
ελάχιστο επιθυµητό, ακόµα και για τους χρήστες µε ιδιαίτερα κακή ποιότητα καναλιού. Αυτή
η συµπεριφορά διευκολύνεται από την κατάλληλη µοντελοποίηση της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος
επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης για τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού
χρόνου, επιλέγοντας το κατάλληλο σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης. Επιπρόσθετα, οι
χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης,
αλλά έχουν ως επίπτωση (κόστος) την υψηλή ισχύ εκποµπής και την αντίστοιχη µείωση των
τιµών των ΣΧ τους.

3.9 Ανακεφαλαιωτικά Συµπεράσµατα
Σε αυτή την ενότητα της παρούσας διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε το πρόβληµα της
αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις σε ΠτΥ χρηστών που
αιτούνται πολλαπλών ειδών υπηρεσίες. Στοχεύοντας στην αποδοτική αντιστοίχιση των
απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ για τις διαφορετικού είδους υπηρεσίες προτάθηκε µία
γενικευµένη και κατάλληλα σχεδιασµένη ΣΧ για κάθε χρήστη, η οποία σχεδιάστηκε µε βάση
το είδος της αιτούµενης υπηρεσίας.
Το αντίστοιχο µη κυρτό κατανεµηµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης πολλαπλών υπηρεσιών
µοντελοποιήθηκε και επιλύθηκε µε τη χρήση της θεωρίας παιγνίων. Με στόχο την επίλυσή
του, αρχικά αποδείχθηκε η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash
για το εν λόγω παίγνιο και έπειτα προτάθηκε ένας µη κεντρικοποιηµένος επαναληπτικός και
χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος για την εξεύρεση του µοναδικού σηµείου ισορροπίας
κατά Nash του παιγνίου. Επιπρόσθετα, η απόδοση της προτεινόµενης µοντελοποίησης για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού
χρόνου και υπηρεσίες δεδοµένων επιβεβαιώθηκε µέσω αναλυτικών αποτελεσµάτων και
προσοµοιώσεων.
Το προτεινόµενο µοντέλο αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση και την επίλυση προβληµάτων κατανοµής πόρων σε
διαφορετικών τεχνολογιών δίκτυα, π.χ. CDMA και SC-FDMA τα οποία υποστηρίζουν
ποικίλων ειδών υπηρεσίες. Συνεπώς, µε βάση το προτεινόµενο µοντέλο µπορεί να
αντιµετωπισθεί µελλοντικά το πρόβληµα της ταυτόχρονης κατανοµής πόρων σε ετερογενή
ασύρµατα δίκτυα, µε τη χρήση µίας κοινής κατάλληλα µοντελοποιηµένης ΣΧ των χρηστών,
ώστε να πραγµατοποιηθεί η ενιαία αντιµετώπιση των δικτύων αυτών ως προς την κατανοµή
των πόρων τους. Η µελέτη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µελλοντική
αντιµετώπισή της, έπειτα από το πέρας της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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4 Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής στη Ζεύξη
Ανόδου CDMA Ασύρµατων Κυψελωτών
∆ικτύων µε Χρήση Κοστολόγησης µέσω
Συναρτήσεων Χρησιµότητας: Υπηρεσίες
Πραγµατικού Χρόνου
Σύµφωνα µε την ανάλυση που παρατέθηκε στο κεφάλαιο 2, η αποδοτική κατανοµή ισχύος
εκποµπής είναι µεγάλης σηµασίας για την κάλυψη των απαιτήσεων των χρηστών που
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου στη ζεύξη ανόδου των CDMA ασύρµατων
κυψελωτών δικτύων. Προσεγγίσεις µε βάση τη θεωρία παιγνίων έχουν χρησιµοποιηθεί στη
βιβλιογραφία για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής, στοχεύοντας
στη µεγιστοποίηση της ΣΧ των χρηστών. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις το αντίστοιχο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash που προσδιορίζεται στο κάθε πρόβληµα δεν είναι ιδιαίτερα
αποδοτικό για την κατανοµή των πόρων του συστήµατος. Με σκοπό την αντιµετώπιση αυτού
του προβλήµατος σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται µία προσέγγιση µεγιστοποίησης των ΣΧ
των χρηστών µέσω ενός θεωρητικού πλαισίου που υιοθετεί τη θεωρία παιγνίων και κάνει
χρήση κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών, ώστε να επιτύχει µία
αποδοτική κατανοµή της ισχύος εκποµπής των χρηστών στη ζεύξη ανόδου CDMA
ασύρµατων κυψελωτών δικτύων υποστηρίζοντας υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, µε
συγκεκριµένες απαιτήσεις σε ΠτΥ. Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται αναλυτικά µία Pareto
βέλτιστη λύση του επαναδιατυπωµένου µη συνεργατικού παιγνίου. Η αποδοτικότητα της
προτεινόµενης

προσέγγισης

εξετάζεται

µέσω

αναλυτικών

προσοµοιώσεων

και

αποτελεσµάτων και το προτεινόµενο µοντέλο συγκρίνεται ως προς τις τιµές των ΣΧ των
χρηστών και την ισχύ εκποµπής τους µε το αντίστοιχο παίγνιο βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής, το οποίο υιοθετεί γραµµική κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής των
χρηστών.
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4.1 Σχετική Βιβλιογραφία
Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες έχουν αφιερωθεί στο πρόβληµα της αποδοτικής
κατανοµής πόρων στα CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση
της απόδοσης του δικτύου. Ένα βασικό στοιχείο των πόρων του συστήµατος προς κατανοµή
είναι η ισχύς εκποµπής των χρηστών [18]. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για
έναν χρήστη ώστε να στοχεύει στην αποδοτική κατανοµή της ισχύος εκποµπής του. Ο πρώτος
λόγος είναι η αύξηση της χωρητικότητας της κυψέλης σε πλήθος χρηστών, η οποία
επιτυγχάνεται από τη µείωση των παρεµβολών [32] και ο δεύτερος λόγος είναι η
περιορισµένη ενεργειακή ζωή των χρηστών, λόγω της περιορισµένης µπαταρίας τους.
Επιπρόσθετα, η εγωιστική συµπεριφορά των χρηστών, καθώς επίσης και η ανάγκη να
υποστηριχθούν διαφορετικών ειδών υπηρεσίες επιτρέπει τη µοντελοποίηση του προβλήµατος
κατανοµής ισχύος στη ζεύξη ανόδου των CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων ως ένα µη
συνεργατικό παίγνιο, όπου κάθε χρήστης επιδιώκει να µεγιστοποιήσει τη λαµβανόµενη
ικανοποίησή του από την κατανοµή των πόρων του συστήµατος, η οποία εκφράζεται µέσω
κατάλληλα µοντελοποιηµένων ΣΧ [4], [5].
Στη βιβλιογραφία έχουν χρησιµοποιηθεί προσεγγίσεις µε βάση τη θεωρία παιγνίων ώστε να
επιλυθεί το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής, στοχεύοντας στη
µεγιστοποίηση των ΣΧ των χρηστών [4]. Το αποτέλεσµα της επίλυσης του µη συνεργατικού
παιγνίου είναι ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash [5], το οποίο όµως είναι πιθανόν να µην
είναι ιδιαίτερα αποδοτικό από την κοινωνική οπτική γωνία εξαιτίας της εγωιστικής και
ακόρεστης συµπεριφοράς των χρηστών [9]. Για το λόγο αυτό η κοστολόγηση των πόρων του
συστήµατος αναδεικνύεται ως ένα δυναµικό εργαλείο για την εξεύρεση ενός περισσότερο
κοινωνικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash. Στην πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα
έχουν προταθεί γραµµικές µέθοδοι κοστολόγησης της ισχύος εκποµπής των χρηστών, οι
οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κέρδους για το σύστηµα και την παρότρυνση των
χρηστών να χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά [22], [17], [34]. Η
χρήση γραµµικής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών επέτρεψε τη
µοντελοποίηση ιδιαίτερα ενδιαφερόντων παιγνίων, τα οποία κατέληξαν σε εξίσου
ενδιαφέροντα αποτελέσµατα [22]. Ωστόσο όµως η γραµµική κοστολόγηση ως προς την ισχύ
εκποµπής των χρηστών δεν αντιπροσωπεύει ρεαλιστικά συστήµατα, διότι οι επιπτώσεις που
προκαλεί ένας χρήστης στους γείτονές του δεν είναι ευθέως ανάλογη της ισχύος εκποµπής
του. Για το λόγο αυτό η κυρτή κοστολόγηση, σύµφωνα µε την οποία το κόστος που
επιβάλλεται σε κάθε χρήστη καθώς αυξάνει την ισχύ εκποµπής του αυξάνεται και αυτό,
αναδεικνύεται ως η καταλληλότερη επιλογή µορφής κοστολόγησης.
Συνεπώς στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται ακριβώς το θέµα που
περιγράφηκε προηγουµένως λαµβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση χρηστών που αιτούνται
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υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Συγκεκριµένα, αρχικά περιγράφεται το µοντέλο του
συστήµατος το οποίο µελετάται και έπειτα αποδεικνύεται η µη αποδοτικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου χωρίς χρήση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής
των χρηστών [23], [35], [36]. Έπειτα εισάγεται η καινοτόµος ιδέα της κυρτής κοστολόγησης
ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών ως µέσο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash και µοντελοποιείται το αντίστοιχο µη συνεργατικό παίγνιο
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου
µε χρήση κυρτής κοστολόγησης (Uplink Power Control game with Pricing - UPCP)
υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις σε ΠτΥ χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού
χρόνου. Στη συνέχεια το προτεινόµενο παίγνιο επιλύεται προσδιορίζοντας το Pareto βέλτιστο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash, το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι µία βελτιωµένη λύση του
συστήµατος ως προς την αποδοτικότητά του σε σχέση µε το αντίστοιχο σηµείο ισορροπίας
κατά Nash του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής χωρίς τη χρήση κοστολόγησης.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του προβλήµατος παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσµατα
και προσοµοιώσεις τα οποία αναδεικνύουν τον ορθό και κατάλληλο ορισµό και επίλυση του
υπό µελέτη προβλήµατος.

4.2 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού
δικτύου το οποίο υποστηρίζει N(t) χρήστες, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να
µεταδώσουν και µε S(t) συµβολίζεται το αντίστοιχο σύνολό τους. Μία χρονοσχισµή είναι ένα
δεδοµένο χρονικό διάστηµα και στη διάρκειά της µπορούν να µεταδίδονται ένα ή
περισσότερα πακέτα δεδοµένων. Το µοντέλο του συστήµατος που υιοθετείται στο παρόν
κεφάλαιο οµοιάζει µε αυτό που αναλύσαµε στην υποενότητα 2.2 και αποτελεί το υπόβαθρο
ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου.

4.2.1 Μοντελοποίηση & Επίλυση Παιγνίου Κατανοµής Ισχύος (Uplink Power
Control game - UPC)
Το επίπεδο της ικανοποίησης που λαµβάνει ένας χρήστης από την εξασφάλιση των
απαιτήσεων του σε ΠτΥ µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε τη βοήθεια της ΣΧ των χρηστών Ui, η
οποία εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης στο σταθµό βάσης και
στην αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής ανά χρονοσχισµή [23]. Η ΣΧ του χρήστη i
µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ακολούθως.
U i ( Ri* , Pi , P− i ) =

*
Ti ( RMax
, i f (γ i ), Pi , P− i )

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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Actual Throughput Utility

1

0

*
RMin
,i

RT*,i

Actual Transmission Rate

*
RMax
,i

Σχήµα 16 Συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
*
όπου Ri* ≡ RMax
, i f (γ i ) είναι ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i στην υπό µελέτη
*
χρονοσχισµή, RMax
,i είναι ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i, ο οποίος εξαρτάται από

το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και µε fi συµβολίζεται η συνάρτηση απόδοσης
του χρήστη, η οποία αντιπροσωπεύει την πιθανότητα επιτυχούς µετάδοσης ενός πακέτου υπό
σταθερό ρυθµό µετάδοσης [36].
Επιπρόσθετα,

η

συνάρτηση

επιτεύξιµου

ρυθµού

µετάδοσης

συµβολίζεται

µε

*
Ti ( RMax
,i f (γ i ), Pi , P− i ) και είναι µία σιγµοειδής συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό

µετάδοσης Ri* και αντιπροσωπεύει το βαθµό ικανοποίησης ενός χρήστη σε σχέση µε τις
απαιτήσεις του σε επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης ανάλογα µε την υπηρεσία την οποία αιτείται
και τις απαιτήσεις του σε ΠτΥ σε κάθε χρονοσχισµή. Οι ιδιότητες και η µορφή της
συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου έχουν αναλυθεί διεξοδικά στην υποενότητα 2.3.
Οδεύοντας προς τη µοντελοποίηση του προβλήµατος κατανοµής ισχύος εκποµπής (UPC)
στη ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου, συµβολίζεται µε
G = [S , {Ai }, {U i }] το παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής χωρίς κοστολόγηση (UPC game),

όπου S είναι το σύνολο των χρηστών/παιχτών και Ai = [0, Pi Max ]΄ Β n είναι το σύνολο των
δυνατών στρατηγικών του χρήστη i. Κάθε δυνατή στρατηγική από το σύνολο Ai µπορεί να
γραφεί ως ai=(Pi). Επιπρόσθετα, κάθε χρήστης που εδρεύει εντός της κυψέλης στοχεύει στη
µεγιστοποίηση της ΣΧ του Ui, συνεπώς ο αντίστοιχος στόχος του UPC µηχανισµού µπορεί να
εντοπισθεί και προσδιοριστεί ως η µεγιστοποίηση της ΣΧ του κάθε χρήστη ανά χρονοσχισµή
t και να µοντελοποιηθεί στο ακόλουθο πρόβληµα.
(UPC παίγνιο)

max U i = max U i ( Pi , P-i )
Pi ∈ Ai

Pi ∈ Ai

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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Η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash έχει αποδειχθεί σε
προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής και η αναλυτική απόδειξη έχει
επιπλέον δηµοσιευτεί στη δηµοσίευση [36]. Σύµφωνα µε αυτή την ανάλυση το µοναδικό
σηµείο ισορροπίας κατά Nash ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών και για κάθε χρήστη
i ∈ S δίδεται ως ακολούθως.
*
γ i* RMax
, i I − i ( P− i )
, Pi Max }
WGi

Pi * = min{

όπου γ i* είναι η µοναδική θετική λύση της εξίσωσης

(38)

∂Ti (γ i )
⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 .
∂γ i

4.2.2 Μη Αποδοτικότητα του Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash του Παιγνίου
Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής χωρίς Χρήση Κοστολόγησης
Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash που προσδιορίστηκε προηγουµένως για το παίγνιο
κατανοµής ισχύος εκποµπής χωρίς χρήση κάποιας πολιτικής κοστολόγησης προσφέρει µία
βέλτιστη λύση σε ένα κατανεµηµένο πρόβληµα λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, το σηµείο
ισορροπίας κατά Nash Pi* του UPC παιγνίου αναµένεται να είναι λιγότερο αποδοτικό για το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος σε σχέση µε ένα αντίστοιχο αποτέλεσµα το οποίο
εξάγεται από µία κεντρικοποιηµένη λήψη αποφάσεων. Ακολουθώντας παραπλήσια ανάλυση
µε αυτή που προτάθηκε στη δηµοσίευση [22], αποδεικνύεται ότι το σηµείο ισορροπίας κατά
Nash του µη συνεργατικού παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής χωρίς χρήση κοστολόγησης
(UPC) είναι µη αποδοτικό. Συνεπώς, ο βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να
βελτιώσει την αποδοτικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά την Pareto έννοια.
Ορισµός 6: Ένα διάνυσµα ισχύος εκποµπής P* είναι Pareto βέλτιστο εάν δεν υπάρχει κανένα
άλλο διάνυσµα ισχύος εκποµπής P τέτοιο ώστε να ισχύει U i ( P ) ≥ U i ( P* ) για όλους τους
χρήστες i ∈ S και U j ( P ) ≥ U j ( P* ) για ορισµένους χρήστες j ∈ S .

Συγκεκριµένα, µία Pareto βέλτιστη λύση έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα ότι µπορεί να
βελτιώσει τη ΣΧ ορισµένων χρηστών, χωρίς να επηρεάσει τους υπόλοιπους χρήστες εντός
του δικτύου. Συνεπώς, στοχεύοντας στην αποδοτική κατανοµή ισχύος εκποµπής στους
χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης, οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη εκτός από
την περιορισµένη ενεργειακή τους ζωή (σύµφωνα µε την οποία η βέλτιστη στρατηγική είναι
να εκπέµπουν µε χαµηλές τιµές ισχύος εκποµπής ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις
τους σε ΠτΥ) και τις επιπτώσεις που προκαλούν από την προσωπική ισχύ εκποµπής τους
στους υπόλοιπους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης µέσω του θορύβου που
προκαλούν. Ένας βασικός τρόπος που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για να αντιµετωπιστεί
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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η εγωιστική συµπεριφορά των χρηστών, οι οποίοι προσπαθούν αποκλειστικά να
µεγιστοποιήσουν τη ΣΧ τους ρυθµίζοντας κατάλληλα την ισχύ εκποµπής τους Pi, είναι οι
πολιτικές κοστολόγησης [17], [22], [34]. Τα πλεονεκτήµατα που πηγάζουν από την
κοστολόγηση της ισχύος εκποµπής των χρηστών αναλύονται διεξοδικά στην επόµενη
ενότητα.

4.3 Παίγνιο Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής µε Χρήση Κυρτής
Πολιτικής Κοστολόγησης
Καθώς αναφέρθηκε προηγουµένως, η ιδέα των πολιτικών κοστολόγησης προτάθηκε
αρχικά από τους οικονοµολόγους και έχει ήδη εφαρµοστεί από τους ερευνητές στο πεδίο των
ασύρµατων δικτύων. Οι πολιτικές κοστολόγησης µε βάση τη χρήση πόρων του συστήµατος
έχουν αναδειχθεί ως ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργαλείο ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική
συµπεριφορά των χρηστών. Η υιοθέτηση της κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης ανά
περίσταση δηµιουργεί µεγαλύτερο κέρδος στο σύστηµα και δίνει κίνητρο στους χρήστες
ώστε να χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά. Στην πρόσφατη
βιβλιογραφία, οι πολιτικές κοστολόγησης µε βάση τη χρήση των πόρων του συστήµατος
έχουν προταθεί ως γραµµικές κοστολογήσεις ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών Pi,
σύµφωνα µε την οποία ο χρήστης κοστολογείται αναλογικά µε την ισχύ εκποµπής µε την
οποία εκπέµπει Pi [22], [17], [34]. Ωστόσο όµως η συγκεκριµένη πολιτική κοστολόγησης
είναι ιδιαίτερα απλοποιηµένη, µη ρεαλιστική και δεν αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τη
συµπεριφορά των χρηστών και του συστήµατος, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις που προκαλεί ο
χρήστης στους υπόλοιπους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης δεν είναι ίδιες σε όλο το
εύρος της ισχύος εκποµπής του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι εάν η
ισχύς εκποµπής ενός χρήστη υπερβεί ένα προκαθορισµένο από το σύστηµα κατώφλι, Pthres,
τότε το κόστος που δέχεται ο χρήστης αυξάνει κατακόρυφα, διότι οι επιπτώσεις που προκαλεί
στο δίκτυο είναι καταστροφικές. Συνεπώς, µία ρεαλιστική πολιτική κοστολόγησης αποτελεί
µία κυρτή συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής του χρήστη Pi .
Ακολουθώντας τον παραπάνω ισχυρισµό, προτείνεται το µη συνεργατικό παίγνιο
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων µε χρήση κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών (UPCP
παίγνιο). Το UPCP παίγνιο συµβολίζεται ως G p = [S , {Ai }, {U inet }] , όπου οι απαιτήσεις των
χρηστών σε ΠτΥ και οι περιορισµοί που τίθενται από τα κοινωνικά κριτήρια εκφράζονται
µέσω µίας κατάλληλα µοντελοποιηµένης συνολικής ΣΧ U inet ως ακολούθως:
U inet ( Pi , P−i ) =

*
Ti ( RMax
,i f (γ i ), Pi , P− i )

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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Σχήµα 17 Κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής

όπου ci : P → ℜ1+ είναι η κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής για το
χρήστη i ∈ S . Χωρίς βλάβη της γενικότητας και αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης, στο
συγκεκριµένο κεφάλαιο υιοθετείται µία εκθετική κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς
την ισχύ εκποµπής των χρηστών.

(

)

ci ( Pi , P− i ) = c e Pi − 1

(40)

όπου c ∈ ℜ1+ είναι ο συντελεστής κοστολόγησης.

4.4 Μοντελοποίηση και Επίλυση του Παιγνίου
Το UPCP πρόβληµα βελτιστοποίησης µπορεί να εκφραστεί ως ένα πρόβληµα
µεγιστοποίησης για κάθε χρήστη i ∈ S της ΣΧ του.
(UPCP παίγνιο)
max U inet ( Pi , P− i ) =

*
Ti ( RMax
, i f (γ i ), Pi , P− i )

Pi ∈ Ai

Pi

− ci ( Pi , P− i ) , i ∈ S .

(41)

Εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί ότι το ανωτέρω UPCP παίγνιο έχει την ίδια δοµή και
φιλοσοφία µε το UPC παίγνιο µε διαφορετική όµως αντικειµενική συνάρτηση. Ωστόσο όµως
αυτή η διαφορά επιβάλει τη διαφορετική αντιµετώπιση του προβλήµατος, δεδοµένου ότι η
αντικειµενική συνάρτηση του UPC παιγνίου είναι ηµι-κοίλη [35] ως προς την ισχύ εκποµπής
από όπου εύκολα εξάγεται και προσδιορίζεται το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του
παιγνίου. Αντίθετα όµως η αντικειµενική συνάρτηση του UPCP παιγνίου δεν έχει τη
συγκεκριµένη επιθυµητή ιδιότητα, συνεπώς το σηµείο ισορροπίας κατά Nash δεν
προσδιορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Για το λόγο αυτό ακολουθείται µία αναλυτική
µαθηµατική προσέγγιση για τον προσδιορισµό του.
Πριν τη µαθηµατική ανάλυση για τον προσδιορισµό του σηµείου ισορροπίας κατά Nash θα
µελετηθούν οι σχετικές θέσεις, εντός του πεδίου ορισµού τους, των χαρακτηριστικών τιµών
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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T
και P* που προσδιορίζεται από τη σχέση (38) και τις ιδιότητες της
της ισχύος εκποµπής, PInfl

ΣΧ των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Συγκεκριµένα σε
προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχει αποδειχθεί ότι η σύνθετη
*
συνάρτηση δύο επιµέρους σιγµοειδών συναρτήσεων, Ti ( Pi ) ≡ Ti ( RMax
, i f (γ i ), Pi , P− i ) , είναι

T
επίσης σιγµοειδής συνάρτηση µε µοναδικό σηµείο καµπής PInfl
[35].

Το ακόλουθο λήµµα προσδιορίζει τη σχετική θέση της τιµής του µοναδικού σηµείου
T
της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Pi ) και της µοναδικής θετικής
καµπής PInfl

γ * R* I ( P )
λύσης Pi* = min{ i Max ,i −i −i , Pi Max } του UPC παιγνίου.
WGi

Λήµµα

7:

∆εδοµένων:

(α)

της

συνάρτησης

επιτεύξιµου

ρυθµού

µετάδοσης

*
T ( P) ≡ T ( RMax
f (γ )) η οποία είναι σιγµοειδής [35] ως προς την ισχύ εκποµπής P και έχει

T
και (β) της ΣΧ U ( P) =
µοναδικό σηµείο καµπής PInfl

T (P)
η οποία είναι ηµι-κοίλη [35] ως
P

προς την ισχύ εκποµπής P και έχει µοναδικό ολικό σηµείο µεγίστου P*, τότε αποδεικνύεται
δια της εις άτοπον απαγωγής ότι ισχύει
T
PInfl
p P*

(42)

Καθώς θα αναλυθεί στο ακόλουθο λήµµα, το προηγούµενο λήµµα έχει καθοριστικό ρόλο
στον προσδιορισµό των ιδιοτήτων της ΣΧ των χρηστών.
*
Λήµµα 8: ∆εδοµένης της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης T ( P) ≡ T ( RMax
f (γ )) , η

T
οποία είναι σιγµοειδής ως προς την ισχύ εκποµπής P και έχει µοναδικό σηµείο καµπής PInfl

και της ΣΧ U ( P) =

T (P)
, η οποία είναι ηµι-κοίλη ως προς την ισχύ εκποµπής και έχει ένα
P

µοναδικό σηµείο ολικού µεγίστου P*, τότε υπάρχει µία κρίσιµη τιµή της ισχύος εκποµπής
T
Pcrit ∈ [ PInfl
, P* ) τέτοια ώστε η ΣΧ U net ( P) = U ( P) − c( P) είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση ως

προς την ισχύ εκποµπής στο διάστηµα P ∈ [ Pcrit , +∞) .
Το προηγούµενο λήµµα προσδιορίζει τη µορφή της συνολικής ΣΧ Unet των χρηστών σε
σχέση µε την ισχύ εκποµπής τους P. Επιπρόσθετα, το λήµµα αυτό αναδεικνύει το γεγονός ότι
το ολικό µέγιστο της ΣΧ των χρηστών βρίσκεται περιορισµένο εντός του διαστήµατος
(0,Pcrit]. Η ακόλουθη πρόταση δηλώνει την ύπαρξη και τη µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του προτεινόµενου UPCP παιγνίου.
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Πρόταση 5: Η συνολική ΣΧ Unet(P) των χρηστών του UPCP παιγνίου έχει ένα ολικό µέγιστο,
*
Pnet
, στο διάστηµα (0,Pcrit], το οποίο είναι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPCP

παιγνίου.
Απόδειξη: Με βάση τον ορισµό της συνολικής ΣΧ των χρηστών στην εξίσωση (39), εξάγεται
εύκολα ότι η συνάρτηση είναι Unet(P) είναι συνεχής και C(n) φορές παραγωγίσιµη στο
διάστηµα (0,Pcrit]. Βασιζόµενοι στο θεώρηµα µέγιστης τιµής ((Weierstrass) Extreme Value
Theorem - E.V.T.) [37] εξάγεται ότι η συνολική ΣΧ έχει µοναδικό ολικό µέγιστο Pnet* , το
οποίο είναι το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPCP παιγνίου.

■

Η προηγούµενη πρόταση δηλώνει και αποδεικνύει την ύπαρξη και µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του UPCP παιγνίου. Ωστόσο όµως η προηγούµενη πρόταση
δεν προσδιορίζει την τιµή του διανύσµατος της ισχύος εκποµπής Pnet* των χρηστών στο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Για το λόγο αυτό το επόµενο θεώρηµα προσδιορίζει τη
συγκεκριµένη τιµή της ισχύος εκποµπής στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash, Pnet* .

Θεώρηµα 1: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του µη συνεργατικού παιγνίου (41) δίδεται
από την τιµή Pnet* , Pnet* ∈ (0, Pcrit ]

*
net

Pnet
( Λ k ,i )
, i = min{min arg max U i
Λ k ,i 
Λ k ,i


(



)  , P

Max

i

}



Λ k ,i = { P1,*i , P2,*i ,..., PK* ,i } , k = 1,..., K , i ∈ S
s.t.

∂U inet ( Pi )
∂Pi

=0
*
Pi = Pnet
,i

∂ 2U inet ( Pi )
∂ 2 Pi

p0

(43)

*
Pi = Pnet
,i

όπου Λ k ,i = { P1,*i , P2,*i ,..., PK* ,i } , k = 1,..., K , i ∈ S είναι το σύνολο των τοπικών µεγίστων της
συνάρτησης U inet στο υπό µελέτη διάστηµα Pi ∈ (0, Pcrit ] .

4.5 Αλγόριθµος Κατανοµής Ισχύος µε Χρήση Κυρτής
Κοστολόγησης
Σε αυτή την ενότητα προτείνεται ένας κατανεµηµένος επαναληπτικός αλγόριθµος χαµηλής
πολυπλοκότητας, ο οποίος προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash, Pnet* του
UPCP παιγνίου.
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Αλγόριθµος Τµήµα I (Τµήµα ∆ικτύου)
Βήµα 1o: Ανακοίνωσε τον αρχικό συντελεστή κοστολόγησης c=0 σε όλους τους χρήστες i,
i∈S .

Βήµα 2o: Κάθε χρήστης προσδιορίζει το σηµείο ισορροπίας κατά Nash Pnet* (σύµφωνα µε το
δεύτερο τµήµα του αλγορίθµου) και υπολογίζει την τιµή της ΣΧ του U inet , i ∈ S .
Βήµα 3o: Αύξησε την τιµή του συντελεστή κοστολόγησης c := c + ∆c και ανακοίνωσε την σε
όλους τους χρήστες.
Βήµα 4o: Εάν η συνολική ΣΧ των χρηστών δε βελτιώνεται ως προς τις τιµές της, δηλαδή
U inet (c) > U inet (c + ∆c) για όλους τους χρήστες i ∈ S τότε σταµάτα και θέσε cbest = c . Σε κάθε

άλλη περίπτωση επέστρεψε στο βήµα 2.
Αλγόριθµος Τµήµα II (Τµήµα Χρήστη)
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, ο χρήστης i, i ∈ S , εκπέµπει µε µία τυχαία
επιλεγµένη τιµή ισχύος εκποµπής (δηλαδή 0 ≤ Pi*(0) ≤ Pi Max ). Θέσε l=0 και συνεπώς
Pi *(0) , i ∈ S .

Βήµα 2o: ∆εδοµένων των τιµών της ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών, οι οποίες
ευρυεκπέµπονται από το σταθµό βάσης, όταν αυτός εκπέµπει µέσω ευρυεκποµπής το
συνολικό θόρυβο εντός της κυψέλης I ( l ) ( P (l ) ) , κάθε χρήστης προσδιορίζει τις παρεµβολές
που δέχεται από τους γείτονές του I −( li) ( P−(il ) ) και επαναπροσδιορίζει την ισχύ εκποµπής του,
Pi*(l +1) , µε βάση τη σχέση (43).

Βήµα 3o: Εάν οι τιµές της ισχύος εκποµπής συγκλίνουν (δηλαδή Pi*( l +1) − Pi*(l ) ≤ 10−5 ) τότε
σταµάτα.
Βήµα 4o: Σε κάθε άλλη περίπτωση, θέσε l=l+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.

4.6 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου UPCP αλγορίθµου
και παρουσιάζουν µέσω µίας συγκριτικής µελέτης τα πλεονεκτήµατα που πηγάζουν από την
υιοθέτηση της κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής. Στο σύνολο της
προτεινόµενης ανάλυσης µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός ασύρµατου CDMA κυψελωτού
δικτύου το οποίο αποτελείται από µία µοναδική κυψέλη και υποστηρίζει N ασύρµατους
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Σχήµα 18 Άθροισµα των τιµών της ΣΧ των χρηστών ως συνάρτηση του συντελεστή
κοστολόγησης

χρήστες οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν (N=9) και αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου, π.χ. υπηρεσίες φωνής. Κάθε προσοµοίωση διαρκεί 10.000
χρονοσχισµές και ισχύει Pi Max = 2 Watts, W=106Hz και Io=5*10-16. Το κέρδος του καναλιού
κάθε χρήστη µοντελοποιείται ως: Gi =

Ki
d ia

, όπου di είναι η απόσταση του χρήστη i από το

σταθµό βάσης, a είναι ο εκθέτης απωλειών εξαιτίας απόστασης (a=4) και Ki είναι µία
λογαριθµοκανονική κατανοµή τυχαίας µεταβλητής µε µέση τιµή 0 και διακύµανση σ2=8(db),
η οποία αντιπροσωπεύει τα φαινόµενα σκίασης.
Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου και συγκεκριµένα
της υπηρεσίας φωνής, οι χρήστες επιθυµούν επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης RT* ,i = 64Kbps , ενώ ο
παράγοντας ελαστικότητας είναι EFi = 10 Kbps , για κάθε χρήστη i ∈ S . Αποκλειστικά για
λόγους παρουσίασης, κάθε χρήστης υιοθετεί µία συνάρτηση απόδοσης f i (γ i ) = (1 − e −3.7⋅γ ) M ,
i

*
i

*
Min ,i

M=80 και µία συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Ri* ) = (1 − e − ( R − R
*
*
RMin
, i = RT , i − EFi = 54000bps , M T , i = 2160 .

) M T ,i

)

όπου

Επιπρόσθετα, το σύστηµα επιβάλει στους χρήστες µία

κυρτή πολιτική κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής τους, ci ( Pi ) = c ⋅ (e P − 1) , όπου c είναι
i

ο συντελεστής κοστολόγησης.
Στο σχήµα 18 παρουσιάζεται το άθροισµα των τιµών των ΣΧ των χρηστών, όταν εκπέµπουν
µε τις αντίστοιχες τιµές ισχύος εκποµπής στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash για αυξανόµενες
βηµατικά τιµές του συντελεστή κοστολόγησης c. Η αύξηση της τιµής του συντελεστή
κοστολόγησης τερµατίζεται εάν οι τιµές των ΣΧ των χρηστών δεν µπορούν περαιτέρω να
βελτιωθούν και κατά αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται η βέλτιστη τιµή του c=cbest.
Στα σχήµατα 19 και 20 παρουσιάζονται για κάθε χρήστη, οι τιµές της ΣΧ του και οι
αντίστοιχες τιµές της ισχύος εκποµπής του για δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο
µελετάται το UPC παίγνιο χωρίς τη χρήση κοστολόγησης, ενώ στο δεύτερο µελετάται το
UPCP παίγνιο. Από το σχήµα 19 εύκολα εξάγεται ότι η λύση που επιτυγχάνεται για το UPCP
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Σχήµα 19 ΣΧ των χρηστών για το UPC παίγνιο και για το UPCP παίγνιο µε επιλογή του
βέλτιστου συντελεστή κοστολόγησης

Σχήµα 20 Ισχύς εκποµπής των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash για το UPC παίγνιο
και το UPCP παίγνιο µε την επιλογή του βέλτιστου συντελεστή κοστολόγησης

Σχήµα 21 Επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash για το UPC
παίγνιο και το UPCP παίγνιο µε επιλογή του βέλτιστου συντελεστή κοστολόγησης

παίγνιο θέτοντας c=cbest προσφέρει χαρακτηριστικό πλεονέκτηµα στις τιµές των ΣΧ των
χρηστών σε σχέση µε την αντίστοιχη λύση που επιτυγχάνεται για το UPC παίγνιο, όπου c=0.
Επιπρόσθετα, στο σχήµα 20 παρατηρείται ότι η ισχύς εκποµπής των χρηστών είναι
µικρότερη ανάµεσα στο σχήµα µε χρήση κυρτής κοστολόγησης σε σχέση µε αυτό χωρίς την
πολιτική κοστολόγησης. Παράλληλα παρατηρώντας τα σχήµατα 19 και 20 εξάγεται το
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συµπέρασµα ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει, οι τιµές των ΣΧ
τους µειώνονται, ενώ οι τιµές της ισχύος εκποµπής τους αυξάνουν. Επιπρόσθετα, το σχήµα
21 απεικονίζει τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης των χρηστών για το UPCP παίγνιο. Καθώς
παρατηρείται από το σχήµα 21, ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών είναι άνω του
επιθυµητού κατώτατου επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ( Ri* ∈  RT* ,i − EFi , RT* ,i + EFi  ) και συνεπώς
οι απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ ικανοποιούνται.
Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του UPCP παιγνίου, όπου c=cbest, µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα του προβλήµατος κατανοµής ισχύος εκποµπής µε χρήση γραµµικής
κοστολόγησης. Τα σχήµατα 22 και 23 απεικονίζουν την ισχύ εκποµπής των χρηστών και τις
τιµές των ΣΧ των χρηστών αντίστοιχα αναφορικά µε το UPCP παίγνιο και το αντίστοιχο
πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου µε χρήση γραµµικής
κοστολόγησης, όπως αυτό αναλύεται στη δηµοσίευση [22]. Με βάση τα αποτελέσµατα
παρατηρείται ότι η εισαγωγή της κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής στο
πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής σε συνδυασµό µε την επιλογή κατάλληλα
σχεδιασµένης ΣΧ για τους χρήστες, η οποία αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις τους σε ΠτΥ για
την αιτούµενη υπηρεσία πραγµατικού χρόνου, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της
ισχύος εκποµπής και την ταυτόχρονη αύξηση των τιµών των ΣΧ των χρηστών. Πιο
συγκεκριµένα, παρατηρώντας το σχήµα 22 εξάγεται το συµπέρασµα ότι µεθοδολογίες όπως
αυτή που προτάθηκε στη δηµοσίευση [22], όπου χρησιµοποιείται γραµµική πολιτική
κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών και η ΣΧ τους εκφράζει απλοϊκά το
λόγο των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς τα αντίστοιχα Jouleς που
καταναλώθηκαν, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ισχύος εκποµπής των χρηστών
(αύξηση από 10% έως 50%) σε σχέση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προκύπτουν από
την προσέγγιση που προτάθηκε στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής. Η
συµπεριφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην απλοποιηµένη µοντελοποίηση του µη
συνεργατικού παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής και στη γραµµική κοστολόγηση ως προς
την ισχύ εκποµπής των χρηστών, σύµφωνα µε την οποία γίνεται η υπόθεση ότι οι επιπτώσεις
που προκαλεί ένας χρήστης στους γείτονές του µέσω του θορύβου που παράγει είναι
αναλογικά οι ίδιες σε όλο το εύρος εκποµπής του. Ωστόσο όµως ο ισχυρισµός αυτός δεν είναι
ρεαλιστικός διότι εάν η ισχύς εκποµπής του χρήστη ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο από το
σύστηµα κατώφλι, τότε η κοστολόγηση αυξάνει κατακόρυφα, ώστε να µειωθούν οι
επιπτώσεις που προκαλεί ο χρήστης στους υπολοίπους και αντίστοιχα ο χρήστης να
αναγκαστεί να µειώσει την ισχύ εκποµπής του. Συνεπώς παρατηρείται η µειωµένη ισχύς
εκποµπής των χρηστών (Σχήµα 22) και η αντίστοιχη αύξηση των τιµών των ΣΧ των χρηστών
(Σχήµα 23) για το UPCP παίγνιο σε σχέση µε το αντίστοιχο πρόβληµα κατανοµής ισχύος µε
χρήση γραµµικής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών [22].
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Σχήµα 22 Ισχύς εκποµπής των χρηστών για το UPCP παίγνιο µε χρήση κυρτής κοστολόγησης
και κατανοµή ισχύος µε χρήση γραµµικής κοστολόγησης [22]

Σχήµα 23 Τιµές των ΣΧ των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPCP παιγνίου
µε χρήση κυρτής κοστολόγησης και της κατανοµής ισχύος µε χρήση γραµµικής
κοστολόγησης [22]

Σχήµα 24 Ισχύς εκποµπής στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPCP παιγνίου µε κυρτή και
γραµµική κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής

Σχήµα 25 Τιµές των ΣΧ των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPCP παιγνίου
µε κυρτή και γραµµική κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής
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Εν κατακλείδι, µε σκοπό την ποσοτικοποίηση των πλεονεκτηµάτων που πηγάζουν από την
υιοθέτηση της κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών γίνεται
σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το UPCP παίγνιο µε υιοθέτηση
κυρτής κοστολόγησης και στο ίδιο παίγνιο όπου έχει εφαρµοστεί γραµµική κοστολόγηση ως
προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών, δηλαδή ci ( Pi ) = c ⋅ Pi . Αποκλειστικά για λόγους
παρουσίασης, η συνάρτηση απόδοσης που υιοθετεί το σύνολο των χρηστών είναι
f i (γ i ) = (1 − e −4.2⋅γ i ) M

, M=80. Τα σχήµατα 24 και 25 απεικονίζουν τις τιµές των ΣΧ των χρηστών

και την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής για το UPCP παίγνιο µε κυρτή και
γραµµική κοστολόγηση. Πιο αναλυτικά, παρατηρώντας τα σχήµατα 24 και 25 εξάγεται το
συµπέρασµα ότι το πλεονέκτηµα που πηγάζει από την υιοθέτηση της κυρτής κοστολόγησης
ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών είναι της τάξης του 10% µείωσης της ισχύος
εκποµπής, το οποίο έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών της ΣΧ των χρηστών
σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανοµή ισχύος εκποµπής του UPCP παιγνίου µε χρήση
γραµµικής κοστολόγησης.

4.7 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο µελετήθηκε το πρόβληµα αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής
στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε χρήση κυρτής κοστολόγησης
ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου.
Αρχικά αναλύθηκε η µη αποδοτικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του µη
συνεργατικού παιγνίου βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής χωρίς τη χρήση κοστολόγησης
ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε το κίνητρο για να
µοντελοποιηθεί το παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής στους χρήστες που αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µε χρήση κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής
των χρηστών (UPCP παίγνιο). Στη συνέχεια αποδείχθηκε η ύπαρξη και η µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου και προτάθηκε ένας κατανεµηµένος
επαναληπτικός αλγόριθµος χαµηλής πολυπλοκότητας για τον προσδιορισµό του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash. Η αποδοτικότητα της συγκεκριµένης µοντελοποίησης του
προβλήµατος βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής ως προς τη µείωση της ισχύος εκποµπής
των χρηστών και τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησής τους από το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος επικυρώθηκε µε αναλυτικά αποτελέσµατα.
Επιπρόσθετα παρουσιάσθηκαν αναλυτικές συγκρίσεις ώστε να αναδειχθεί το προκύπτον
όφελος στην κατανοµή ισχύος εκποµπής από την υιοθέτηση της κυρτής κοστολόγησης σε
αντίθεση µε τις γραµµικές πολιτικές κοστολόγησης που έχουν έως τώρα προταθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία.
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόµενο µοντέλο βέλτιστης κατανοµής
ισχύος εκποµπής λαµβάνει υπόψη τις αυστηρές απαιτήσεις σε ΠτΥ των χρηστών που
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Επιπρόσθετα, το προτεινόµενο µοντέλο θα
εφαρµοστεί στη συνέχεια της διδακτορικής διατριβής σε CDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα,
τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλών ειδών υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
και υπηρεσίες δεδοµένων. Επιπρόσθετα, η µελέτη και ανάλυση του συνδυαστικού
προβλήµατος κατανοµής πόρων σε ετερογενή ασύρµατα δίκτυα µε τη χρήση των ΣΧ και της
κυρτής πολιτικής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών, αναδύεται ως ένα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό θέµα.
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5 Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής στη Ζεύξη
Ανόδου CDMA Ασύρµατων Κυψελωτών
∆ικτύων µε Χρήση Κοστολόγησης µέσω ΣΧ:
Πολλαπλές Υπηρεσίες
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής θα µελετηθεί το πρόβληµα της αποδοτικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε
χρήση κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών, οι οποίοι αιτούνται
πολλαπλών ειδών υπηρεσίες, δηλαδή πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου υπηρεσίες. Σε
κάθε χρήστη ανατίθεται µία ΣΧ, η οποία αντιπροσωπεύει µε κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε
την αιτούµενη υπηρεσία τη σχέση ανάµεσα στον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και την
αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής. Αρχικά µοντελοποιείται το πρόβληµα / παίγνιο
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής για υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών (Multi-Service
Uplink Power Control - MSUPC) στο οποίο κάθε χρήστης επιδιώκει εγωιστικά να
µεγιστοποιήσει τη ΣΧ του υπακούοντας στους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς που
θέτει το υλισµικό του και στη συνέχεια προσδιορίζεται το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά
Nash του εν λόγω παιγνίου. Έπειτα αποδεικνύεται η µη αποδοτικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του MSUPC παιγνίου χωρίς τη χρήση κοστολόγησης και για τη
βελτίωση της αποδοτικότητάς του προτείνεται µία κυρτή πολιτική κοστολόγησης ως προς την
ισχύ εκποµπής των χρηστών, η οποία προσφέρει καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τη
γραµµική κοστολόγηση που έχει κατά καιρούς προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Συνεπώς
µοντελοποιείται ένα παίγνιο βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής για την υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών µε χρήση κυρτής κοστολόγησης (Multi-Service Uplink Power Control
game with Convex Pricing - MSUPC-CP) στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων και προσδιορίζεται το µοναδικό του Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά Nash.
Με βάση την ανάλυση αυτή προτείνεται ένας κατανεµηµένος επαναληπτικός αλγόριθµος
χαµηλής πολυπλοκότητας για τον προσδιορισµό του σηµείου ισορροπίας κατά Nash, ενώ η
αποδοτικότητα

του

προτεινόµενου

µοντέλου

αναδεικνύεται

µέσω

αναλυτικών

προσοµοιώσεων και αριθµητικών αποτελεσµάτων.
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5.1 Σχετική Βιβλιογραφία
Με τη ραγδαία ανάπτυξη των απαιτήσεων των χρηστών σε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης
και στην υποστήριξη πολλαπλών ειδών υπηρεσιών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και
απαιτήσεις σε ΠτΥ, η πολιτική δροµολόγησης έχει καθοριστικό ρόλο στην αποδοτική
κατανοµή των πόρων του συστήµατος στα ασύρµατα δίκτυα της τρίτης και της τέταρτης
γενιάς [38], [39]. Οι περιορισµένοι πόροι του συστήµατος, οι φυσικοί περιορισµοί που
εισάγονται από το υλισµικό των ασύρµατων χρηστών, καθώς επίσης και τα χρονοµεταβλητά
κανάλια των χρηστών, αποτελούν το κίνητρο για την υιοθέτηση µηχανισµών κατανοµής
ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου [10] αλλά και στη ζεύξη καθόδου [15] των ασύρµατων
επικοινωνιών, µε σκοπό την αποδοτική κατανοµή των πόρων του συστήµατος και τη
διαχείριση του θορύβου εντός της κυψέλης [33].
Προσεγγίσεις µε χρήση της θεωρίας παιγνίων για τη µελέτη του προβλήµατος βέλτιστης
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών [17], [18], [20], [23], [9] και έχουν
αναδειχθεί ως µία εναλλακτική προσέγγιση κατανοµής ισχύος εκποµπής σε σχέση µε τις
παραδοσιακές κεντρικοποιηµένες [12] ή ηµι-κεντρικοποιηµένες [16] προσεγγίσεις λήψης
αποφάσεων στο σταθµό βάσης. Στις προσεγγίσεις που βασίζονται στη θεωρία παιγνίων, το
πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό
παίγνιο στο οποίο οι χρήστες λειτουργούν ως παίκτες, οι οποίοι στοχεύουν εγωιστικά στη
µεγιστοποίηση της ΣΧ τους προσδιορίζοντας την προσωπική ισχύ εκποµπής τους. Το παίγνιο
καταλήγει σε ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash, εάν αυτό υπάρχει. ∆εδοµένου όµως ότι οι
χρήστες λειτουργούν εγωιστικά, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash στο οποίο καταλήγει το
παίγνιο είναι µη αποδοτικό από την κοινωνική σκοπιά του προβλήµατος κατανοµής των
πόρων του συστήµατος [22].
Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, η κοστολόγηση των πόρων του συστήµατος
αναδύεται ως ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη µίας κοινωνικά βέλτιστης
λύσης [26], [17], [40], [41]. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν προταθεί γραµµικά σχήµατα
κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών [22], [45], [47] µε απώτερο στόχο να
δώσουν κίνητρο στους χρήστες να χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο
αποδοτικά. Η χρήση της γραµµικής κοστολόγησης στα προβλήµατα κατανοµής ισχύος
εκποµπής βοήθησε στη µοντελοποίηση βελτιωµένων παιγνίων τα οποία παρότρυναν τους
χρήστες να χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά [26], [40]. Με βάση
αυτή την παρατήρηση τα προβλήµατα κατανοµής ισχύος εκποµπής µε χρήση γραµµικής
κοστολόγησης µετακινούν το σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε ένα βέλτιστο σηµείο, δηλαδή
προσδιόριζαν την Pareto βέλτιστη λύση του προβλήµατος. Παρόλα αυτά η βασική
παρατήρηση ότι οι επιπτώσεις που προκαλεί ο χρήστης στους υπόλοιπους χρήστες δεν είναι
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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ίδιες σε ολόκληρο το εύρος εκποµπής του [17], [41], όπως θεωρεί η γραµµική κοστολόγηση
ως προς την ισχύ εκποµπής, οδήγησε στην υιοθέτηση µη γραµµικών πολιτικών
κοστολόγησης (π.χ. κυρτή κοστολόγηση) των πόρων του συστήµατος [49], [51]. Μία µη
γραµµική κοστολόγηση αντιπροσωπεύει καλύτερα τη σηµασία των πόρων του συστήµατος
και για το λόγο αυτό οδηγεί το σύστηµα σε βέλτιστες κατανοµές των πόρων.

5.2 Συµβολή & Καινοτοµία
Ακολουθώντας τις πρόσφατες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία στο
παρόν κεφάλαιο υιοθετείται η προσέγγιση των ΣΧ, οι οποίες εκφράζουν το βαθµό της
λαµβανόµενης ικανοποίησης των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
Οι ΣΧ που ανατίθενται και αντιστοιχίζονται στους χρήστες είναι συναρτήσεις της ισχύος
εκποµπής τους και του σηµατοθορυβικού τους λόγου. Στις δηµοσιεύσεις [17] και [18], οι ΣΧ
που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι λογαριθµικές κοίλες συναρτήσεις ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο (SINR) και το υπό µελέτη πρόβληµα των δηµοσιεύσεων στοχεύει στη
µεγιστοποίηση του συνολικού ρυθµού µετάδοσης όλων των χρηστών. Στη δηµοσίευση [20]
προτάθηκε ως υποψήφια ΣΧ, µία συνάρτηση η οποία είχε αναλογική σχέση µε το ρυθµό
µετάδοσης των χρηστών και περιελάµβανε µία συνάρτηση κοστολόγησης ως προς την
κανονικοποιηµένη ισχύ εκποµπής των χρηστών. Στη δηµοσίευση [9] προτάθηκε ως υποψήφια
ΣΧ, µία συνάρτηση η οποία ήταν ο λόγος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό
βάσης προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος σε Joules.
Μία βασική διαφορά που προτείνεται στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής είναι
η µοντελοποίηση των ΣΧ των χρηστών. Πιο συγκεκριµένα, αντί να µοντελοποιείται η ΣΧ των
χρηστών απλοποιηµένα ως ο λόγος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits προς το σταθµό βάσης
προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής [22], στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται µία
ΣΧ, η οποία είναι ο λόγος µίας συνάρτησης ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης των
χρηστών εξαρτώµενη από το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται οι χρήστες προς την
αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής [30]. Συνεπώς, αρχικά µοντελοποιείται το
πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής µε σκοπό την υποστήριξη πολλαπλών
ειδών υπηρεσιών χωρίς τη χρήση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών ως
ένα µη συνεργατικό παίγνιο, όπου κάθε χρήστης προσπαθεί εγωιστικά να µεγιστοποιήσει τη
ΣΧ του λαµβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισµούς που υπεισέρχονται στο πρόβληµα
και προσδιορίζεται το αντίστοιχο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου. Στη
συνέχεια αποδεικνύεται αναλυτικά ότι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash που προσδιορίστηκε
δεν είναι αποδοτικό ως προς την κατανοµή των πόρων του συστήµατος.
Μία άλλη βασική καινοτοµία που εισάγεται στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής
διατριβής είναι η προτεινόµενη κυρτή κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής των
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χρηστών, η οποία εκφράζει καλύτερα τη σηµασία των πόρων του συστήµατος και για το λόγο
αυτό οδηγεί το σύστηµα σε µία βέλτιστη λύση σε σύγκριση µε το πρόβληµα χωρίς τη χρήση
κοστολόγησης. Επιπρόσθετα, προτείνεται µία ΣΧ, η οποία εκφράζει κατάλληλα τις
απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζει τους χρήστες να αποκτήσουν
µία περισσότερο κοινωνική συµπεριφορά συµπεριλαµβάνοντας την κυρτή πολιτική
κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών.
Έπειτα µοντελοποιείται το παίγνιο κατανοµής ισχύος υποστηρίζοντας πολλαπλών ειδών
υπηρεσίες και χρησιµοποιώντας κυρτή κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής των
χρηστών. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το µοναδικό Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά
Nash µε αναλυτική µαθηµατική µέθοδο και η σύγκλιση του παιγνίου στο σηµείο ισορροπίας
αποδεικνύεται

επίσης

αναλυτικά.

Επιπρόσθετα,

προτείνεται

ένας

κατανεµηµένος

επαναληπτικός αλγόριθµος χαµηλής πολυπλοκότητας, ο οποίος συγκλίνει στο µοναδικό
Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του εν λόγω παιγνίου. Σε αυτό το σηµείο
πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη µοντελοποίηση κατανοµής ισχύος εκποµπής λαµβάνει
υπόψη πολλαπλών ειδών υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και υπηρεσίες
δεδοµένων. Στο τέλος της παρουσίασης του παρόντος κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά
αριθµητικά αποτελέσµατα, τα οποία αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του
προτεινόµενου µοντέλου κατανοµής ισχύος εκποµπής µε χρήση κυρτής κοστολόγησης ως
προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών µε την παράλληλη υποστήριξη πολλαπλών ειδών
υπηρεσιών.

5.3 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
5.3.1 Μοντέλο Συστήµατος
Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός CDMA ασύρµατου κυψελωτού
δικτύου, το οποίο υποστηρίζει N(t) χρήστες οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να
µεταδώσουν ανά χρονοσχισµή t, όπου µε S (t ) = S RT (t ) U S NRT (t ) συµβολίζεται το αντίστοιχο
σύνολό τους. Το σύνολο των χρηστών αποτελείται από χρήστες οι οποίοι αιτούνται είτε
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µε αυστηρές απαιτήσεις σε ΠτΥ (δηλαδή το σύνολο S RT (t ) )
είτε υπηρεσίες δεδοµένων (δηλαδή το σύνολο S NRT (t ) ). Επιπρόσθετα, µε NNRT(t) και NRT(t)
συµβολίζεται το πλήθος των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων και υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου αντίστοιχα. Παρόλα αυτά για ευκολία στην παρουσίαση της
προτεινόµενης ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου, παραλείπεται ο συµβολισµός της
συγκεκριµένης χρονοσχισµής t στα χρονικά εξαρτώµενα µεγέθη.
Επιπρόσθετα, τα χρονικά µεταβαλλόµενα κανάλια των χρηστών επηρεάζονται από
φαινόµενα σκίασης, διαλείψεις πολλαπλών διαδροµών και βραχυπρόθεσµες διαλείψεις
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περιβάλλουσας και για το λόγο αυτό µοντελοποιούνται µε τη βοήθεια ενός στοχαστικού
χρονικά µεταβαλλόµενου µοντέλου. Συνεπώς στη συνέχεια του κεφαλαίου συµβολίζεται µε
Gi(t), Pi και Ri, το κέρδος του καναλιού, η ισχύς εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης του
χρήστη i ∈ S (t ) στην εκάστοτε υπό µελέτη χρονοσχισµή. ∆εδοµένων των φυσικών και
τεχνικών περιορισµών που τίθενται από το υλισµικό των χρηστών, η ισχύς εκποµπής καθώς
επίσης και ο ρυθµός µετάδοσης των χρηστών είναι µεγέθη φραγµένα, δηλαδή 0 ≤ Pi ≤ Pi Max και
0 ≤ Ri ≤ RiMax

. Η χρονοσχισµή είναι ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του

οποίου µπορούν να µεταδοθούν διάφορα πακέτα δεδοµένων. Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t
ένας µηχανισµός κατανοµής ισχύος εκποµπής είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων µε
έναν κατανεµηµένο τρόπο για την ισχύ εκποµπής των χρηστών και για τον προκύπτοντα
ρυθµό µετάδοσης. Σηµειώνεται ότι το κέρδος του καναλιού των χρηστών, η ισχύς εκποµπής
τους, καθώς επίσης και ο ρυθµός µετάδοσής τους παραµένει σταθερός στη διάρκεια µίας
χρονοσχισµής.
Πιο αναλυτικά, διευκρινίζεται ότι το πλήθος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό
βάσης δίδεται από τη σχέση Ri* ≡ RiF ⋅ f s (γ i ) , όπου RiF είναι ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης
δεδοµένων για το χρήστη i. Η συνάρτηση f s (γ i ) αντιπροσωπεύει τον επιτυχή ρυθµό
µετάδοσης των πακέτων (Packet Success Rate - PSR) και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
της µετάδοσης (π.χ. σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης, µέγεθος πακέτου κ.ά.). Στις
περισσότερες περιπτώσεις που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, η συνάρτηση f s (γ i ) είναι
µία γνησίως αύξουσα σιγµοειδής συνάρτηση [1]. Παραδείγµατος χάρη, όταν η διαµόρφωση
που χρησιµοποιείται είναι BPSK (Binary Phase Shift Keying) και ο θόρυβος είναι
προσθετικός λευκός Gaussian, τότε η συνάρτηση

(

f s (γ i ) = 1 − Q( 2γ i )

)

M

f s (γ i )

που χρησιµοποιείται είναι

, όπου το Q(•) είναι η συµπληρωµατική αθροιστική συνάρτηση

κατανοµής µιας τυποποιηµένης κανονικής τυχαίας µεταβλητής [23]. Ωστόσο όµως
ακολουθώντας µία τέτοιου είδους προσέγγιση, ο χρήστης µπορεί να επιτύχει δυνητικά άπειρη
λαµβανόµενη ικανοποίηση από το δίκτυο, εκφραζόµενη µέσω της ΣΧ του, εκπέµποντας όµως
µε µηδενική ισχύ. Για το λόγο αυτό, όπως προτείνεται στη βιβλιογραφία, ένας τρόπος για να
ξεπεραστεί αυτή η ανεπιθύµητη µοντελοποίηση είναι να αντικατασταθεί η συνάρτηση f s (γ i )
µε τη συνάρτηση απόδοσης f (γ i ) [23]. Για παράδειγµα, η συνάρτηση απόδοσης µπορεί να
οριστεί ως f (γ i ) = f s (γ i ) − f s (0) . Σε όλες σχεδόν όµως τις περιπτώσεις, η τιµή f s (0) είναι
πρακτικά πολύ µικρή και ως εκ τούτου ισχύει προσεγγιστικά ότι f (γ i ) ≅ f s (γ i ) .
Επιπρόσθετα, ο σηµατοθορυβικός λόγος που µετράται στο σταθµό βάσης γ i = Eb I o για
κάθε χρήστη i ∈ S δίδεται από τη σχέση [10]:
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γ i ( Ri , Pi , P-i ) =

W
Gi Pi
W Gi Pi
=
Ri θ ∑ N G j Pj − θ Gi Pi + I 0 Ri I −i ( P-i )
j =1

(44)

όπου µε θ συµβολίζεται ο παράγοντας ορθογωνιότητας (για απλότητα στη µοντελοποίηση
θεωρείται ότι θ=1), µε W συµβολίζεται το εύρος ζώνης του συστήµατος, µε P-i το διάνυσµα
των τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών εντός της κυψέλης εκτός του χρήστη i
και ο όρος I0 εκφράζει τον θόρυβο και τις ενδοκυψελικές παρεµβολές. Συνεπώς, ο όρος
I −i ( P-i ) συµπεριλαµβάνει το συνολικό θόρυβο που προκύπτει από το δίκτυο και το θόρυβο

της κυψέλης, ο οποίος συνολικά προσµετρείται στο σταθµό βάσης όταν λαµβάνονται
δεδοµένα από τον κάθε χρήστη i και δίδεται ως ακολούθως:
I − i ( P-i ) = θ ∑ j =1 G j Pj − θ Gi Pi + I 0
N

(45)

5.4 Απαιτήσεις σε Ποιότητα της Υπηρεσίας & Συναρτήσεις
Χρησιµότητας των Χρηστών: Πολλαπλές Υπηρεσίες
Αρχικά µε σκοπό την πληρότητα της ανάλυσης και την καλύτερη κατανόηση του υπό
µελέτη προβλήµατος, πριν παρουσιαστεί η µοντελοποίηση του µη συνεργατικού παιγνίου
κατανοµής πόρων στη ζεύξη ανόδου για την υποστήριξη πολλαπλών ειδών υπηρεσιών
(Multi-Service Uplink Power Control game - MSUPC), παρέχονται ορισµένες αναλυτικές
πληροφορίες σε σχέση µε τη µορφή και τις ιδιότητες των ΣΧ των χρηστών, καθώς επίσης και
µε τις απαιτήσεις των χρηστών που εισάγονται από τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και
υπηρεσίες δεδοµένων. Έπειτα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ για
υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου, χωρίς ωστόσο η ανάλυση να
περιορίζεται απλοϊκά σε δύο κλάσεις υπηρεσιών/χρηστών. Κάθε κλάση ως προς το είδος της
υπηρεσίας µπορεί να συµπεριλαµβάνει πολλές επιµέρους κλάσεις της ίδιας γενικής
κατηγορίας, δηλαδή πραγµατικού ή µη πραγµατικού χρόνου υπηρεσίες. Παραδείγµατος χάρη,
µε αναφορά στις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, αυτές µπορούν να συµπεριλαµβάνουν
υπηρεσίες φωνής, βίντεο, οι οποίες αποτελούν υποκλάσεις της γενικής κλάσεως των
υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου πολυµέσων.
Πιο αναλυτικά, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη πολλαπλών ειδών υπηρεσιών µε ποικίλες
απαιτήσεις ως προς την ΠτΥ, κάθε χρήστης υιοθετεί µία κατάλληλα σχεδιασµένη ΣΧ, η
οποία εκφράζει τη λαµβανόµενη ικανοποίηση του χρήστη από την απόδοση του επιτεύξιµου
ρυθµού µετάδοσης (δηλαδή Ti ( Ri* , Pi , P-i ) ) και τη σχέση του µε την αντίστοιχη κατανάλωση
ισχύος εκποµπής ανά χρονοσχισµή. Η ΣΧ κάθε χρήστη µπορεί να ορισθεί ως ακολούθως
[36]:
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U ( Ri* , Pi , P-i ) =

Ti ( Ri* , Pi , P-i ) Ti ( RiF ⋅ f i (γ i ), Pi , P-i )
=
Pi
Pi

(46)

όπου µε Ri* ≡ RiF ⋅ f i (γ i ) συµβολίζεται ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης του χρήστη i στην υπό
µελέτη χρονοσχισµή, µε RiF ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης του χρήστη και µε fi η συνάρτηση
απόδοσης του χρήστη. Καθώς έχει προαναφερθεί η συνάρτηση απόδοσης εκφράζει την
επιτυχή µετάδοση των πακέτων ενός χρήστη i και είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση ως προς
το σηµατοθορυβικό λόγο γi ανά χρονοσχισµή t.
Επιπρόσθετα, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti του χρήστη i είναι
σχεδιασµένη έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει τη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών σε
σχέση µε τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ. Πιο
συγκεκριµένα για το χρήστη
Ti ( Ri* , Pi , P-i ) ≡ Ti ( Ri* )

i η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσής του

είναι µία φωλιασµένη (εξαιτίας της ύπαρξης της συνάρτησης απόδοσης fi)

µη κυρτή συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* , σχεδιασµένη κατάλληλα
ώστε να εκφράζει εντός της συνολικής ΣΧ Ui του χρήστη, την απόδοση της αιτούµενης
υπηρεσίας του και τις απαιτήσεις του σε ΠτΥ, δεδοµένων των φυσικών περιορισµών που
εισάγονται από το υλισµικό των χρηστών, δηλαδή 0 ≤ Pi ≤ Pi Max και 0 ≤ Ri ≤ RiMax . Επιπρόσθετα,
η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
δεδοµένων χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες, όπως αυτές αναλύθηκαν στην υποενότητα 3.4.
Στοχεύοντας στην εκπλήρωση των ακόρεστων απαιτήσεων των χρηστών ως προς το ρυθµό
µετάδοσης, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης Ti θεωρείται είτε γνησίως κυρτή είτε γνησίως κοίλη ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό
µετάδοσης Ri* . Επιπρόσθετα, ο µέγιστος επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης κάθε χρήστη (δηλαδή
*
η τιµή RMax
, i ) περιορίζεται εγγενώς από τους φυσικούς περιορισµούς που εισάγονται από το

υλισµικό κάθε χρήστη, δηλαδή

0 ≤ Ri ≤ RiMax

, ∀i ∈ S NRT . Συνεπώς, προκύπτει ο ακόλουθος

ορισµός:
Ορισµός 7:. Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για έναν χρήστη ο οποίος αιτείται
υπηρεσία δεδοµένων, Ti ( Ri* ) ≡ Ti ( RiMax f (γ i )) ∀i ∈ S NRT , όπου Ri* ∈ [0, RiMax ] και γ i ≥ 0 , είναι µία
γνησίως κυρτή ή γνησίως κοίλη συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και
*
Max
ισχύει Ti( RMax
)=1.
, i ) = Ti( Ri

■

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσµους
περιορισµούς ως προς το ρυθµό µετάδοσης και αυστηρούς περιορισµούς ως προς την
καθυστέρηση µετάδοσης, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti είναι µία

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 106

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

σιγµοειδής συνάρτηση, το σηµείο καµπής της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα µε τη
συγκεκριµένη υπηρεσία πραγµατικού χρόνου και επιλέγεται ένας κατάλληλος παράγοντας
ελαστικότητας, όπως έχει διεξοδικά αναλυθεί στη δηµοσίευση [36]. Επιπρόσθετα, η
συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες, όπως αυτές αναλύθηκαν στην
υποενότητα 3.4.
Ορισµός 8: Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης για έναν χρήστη ο οποίος αιτείται
υπηρεσία πραγµατικού χρόνου Ti ( Ri* ) ≡ Ti (( RT* ,i + EFi ) ⋅ f (γ i )) ∀i ∈ S RT , όπου Ri* ∈ [0, RT* ,i + EFi ] και
γ i ≥ 0 , είναι µία σιγµοειδής συνάρτηση ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri* µε
*
µοναδικό σηµείο καµπής RInfl
, i το οποίο προσδιορίζεται ως ακολούθως:


2
*
 * ∂ Ti ( Ri )
*
RInfl
, i =  Ri :
* 2
∂ ( Ri )


*
Ri* = RMin
,i



*
*
= 0 RMin
, i = RT , i − EFi 


(47)

*
*
µε Ti ( RMax
, i ) = Ti ( RT , i + EFi ) =1.

■

Σύµφωνα µε τη σχέση (46) και βασιζόµενοι στην προηγούµενη ανάλυση σχετικά µε τη
συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, είτε για υπηρεσίες πραγµατικού είτε µη
πραγµατικού χρόνου, εξάγεται το ακόλουθο συµπέρασµα για τη συνολική ΣΧ των χρηστών:
 Ti ( RiMax ⋅ f i (γ i ))
i ∈ S NRT

Pi
Ti ( R ) 
U i ( Pi , P-i ) =
=
*
Pi
 Ti (( RT ,i + EFi ) ⋅ f i (γ i )) i ∈ S
RT

Pi

*
i

(48)

όπου Ri* ∈ [0, RiMax ] ∀i ∈ S NRT και Ri* ∈ [0, RT* ,i + MFi ] ∀i ∈ S RT δεδοµένου ότι f i (γ i ) ∈ [0,1] ∀γ i ≥ 0 .

5.5 Μη Συνεργατικό Παίγνιο Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής
στη Ζεύξη Ανόδου µε Υποστήριξη Πολλαπλών Υπηρεσιών
Το µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου µε υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών συµβολίζεται ως

GMSUPC =  S , { Ai } , {U i (⋅)}

όπου

S = S RT ∪ S NRT

είναι το

σύνολο των χρηστών, δηλαδή οι χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού και µη
πραγµατικού χρόνου και εδρεύουν εντός της κυψέλης, µε
σύνολο των στρατηγικών του i χρήστη και µε

U i (⋅)

Ai = [0, Pi Max ] × ℜ N

συµβολίζεται το

συµβολίζεται η αντικειµενική συνάρτηση

του i χρήστη, όπως αυτή ορίστηκε στη σχέση (48). Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής, κάθε
χρήστης επιλέγει την ισχύ εκποµπής του

ai = Pi

, τέτοια ώστε

ai ∈ Ai ,

µε βάση έναν

κατανεµηµένο αλγόριθµο κατανοµής ισχύος εκποµπής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον
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προσδιορισµό της κατανοµής ισχύος εκποµπής στους χρήστες, έτσι ώστε να µεγιστοποιούν το
βαθµό της ικανοποίησης που λαµβάνουν από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος, ο
οποίος εκφράζεται µέσω µίας κατάλληλα επιλεγµένης ΣΧ. Θεωρώντας ότι εδρεύουν N
χρήστες εντός της κυψέλης οι οποίοι αιτούνται πολλαπλές υπηρεσίες, το διάνυσµα της ισχύος
εκποµπής των χρηστών συµβολίζεται µε

P * = ( P1* , P2* ,..., PN* ) ∈ A , A = ∪ Ai , i ∈ S

και αποτελεί το

εξαγόµενο του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής.
max E U i ( Pi , P-i ),
Ai

(49)

s.t . 0 ≤ Pi ≤ Pi Max

Επιπρόσθετα, θεωρώντας ότι τα κανάλια είναι ανεξάρτητα και ταυτόσηµα κατανεµηµένα
(independent and identically distributed - i.i.d.), η µεγιστοποίηση του µέσου όρου της ΣΧ για
κάθε χρήστη i ∈ S όπως εκφράστηκε στη σχέση (49) µπορεί να επιτευχθεί από τη
µεγιστοποίηση της ΣΧ κάθε χρήστη ανά χρονοσχισµή. Συνεπώς, θεωρώντας δεδοµένη την
ισχύ εκποµπής των υπόλοιπων χρηστών εντός της κυψέλης, το προκύπτον µη συνεργατικό
παίγνιο ανά χρονοσχισµή µπορεί να εκφραστεί ως το ακόλουθο πρόβληµα µεγιστοποίησης.
(MSUPC παίγνιο)
max U i = max U i ( Pi , P-i ), ∀i ∈ S = S RT ∪ S NRT
Ai

Ai

(50)

s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max

Αναφερόµενοι στη δηµοσίευση [36], όπου είχε υιοθετηθεί η προσέγγιση του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash µε σκοπό την εξεύρεση της λύσης του µη κυρτού µη συνεργατικού
παιγνίου κατανοµής ισχύος (MSUPC παίγνιο), προκύπτει ο ακόλουθος ορισµός.
Ορισµός 9: Το διάνυσµα ισχύος εκποµπής P * = ( P1* , P2* ,..., PN* ) ∈ A , A = ∪ Ai , i ∈ S = SRT ∪ S NRT είναι
ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής µε υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών (MSUPC) , εάν για κάθε χρήστη
U i ( Pi* , P-i* ) ≥ U i ( Pi , P-i* )

i ∈ S = S RT ∪ S NRT

ισχύει

για όλες τις τιµές Pi* ∈ Ai .

Πιο αναλυτικά, αναλύοντας και µελετώντας τις ιδιότητες της ΣΧ του χρήστη, η ιδιότητα
της ηµι-κοίλης ΣΧ

U i ( Pi , P-i ) (Lemma

4, [36]) χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του

σηµείου ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου. Με βάση την ιδιότητα αυτή προσδιορίστηκε το
µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του MSUPC παιγνίου [36], το οποίο δίδεται ως
ακολούθως:

γ i* ( RT* ,i + EFi ) I −i ( P-i ) Max
, Pi }, ∀i ∈ S RT
min{
WGi

Pi* = 
* Max
min{γ i Ri I −i ( P-i ) , P Max },
∀i ∈ S NRT
i

WGi


(51)

όπου γ i* είναι η µοναδική θετική λύση της εξίσωσης ∂Ti (γ i ) ∂γ ⋅ γ i − Ti (γ i ) = 0 , όπου η Ti (γ i ) είναι
i
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µία σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο που προσδιορίζεται στο σταθµό
βάσης γ i .

5.6 Μη Αποδοτικότητα του Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash
του Παιγνίου Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής χωρίς Χρήση
Κοστολόγησης
Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash που προσδιορίστηκε στην προηγούµενη ενότητα αποτελεί
µία λύση για το µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής µε υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών. Στο σηµείο ισορροπίας που προσδιορίστηκε κανένας χρήστης δε
δύναται µε ατοµική µεταβολή της ισχύος εκποµπής του να αυξήσει τη λαµβανόµενη
ικανοποίησή του από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος, δεδοµένων των τιµών
ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών εντός της κυψέλης (δηλαδή δεδοµένου του
διανύσµατος

P-i* ).

Ωστόσο όµως στις δηµοσιεύσεις [22], [17], [26], [40], [41] έχει αποδειχθεί

ότι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash που προκύπτει από κατανεµηµένα παίγνια, εν γένει δεν
είναι αποδοτικό για το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελούν τα παίγνια κατανοµής ισχύος εκποµπής στα οποία οι χρήστες
προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν έναν παράγοντα ο οποίος εκφράζει τα µεταδιδόµενα bits
ανά την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής [Joule] και εν τέλει καταλήγουν σε πολύ υψηλά
επίπεδα ισχύος εκποµπής. Εύκολα εξάγεται ότι εάν όλοι οι χρήστες συµφωνούσαν να
εκπέµπουν σε χαµηλότερα επίπεδα ισχύος εκποµπής, το γεγονός αυτό θα ήταν προσοδοφόρο
για όλους τους χρήστες, αλλά και για το σύστηµα. Συνεπώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η
προσφορά ενός κίνητρου στους εγωιστικά συµπεριφερόµενους χρήστες, ώστε αυτοί να
καταλήξουν σε τιµές ισχύος εκποµπής οι οποίες θα είναι πιο αποδοτικές για όλους τους
χρήστες. Το κίνητρο αυτό τις περισσότερες φορές είναι κάποια κατάλληλα επιλεγµένη
πολιτική κοστολόγησης των διαµοιραζόµενων πόρων του συστήµατος.
Μία χαρακτηριστική προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε στις δηµοσιεύσεις [9] και [40] ώστε
να µετακινήσει το σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε χαµηλότερες τιµές ισχύος εκποµπής ήταν
η πρόταση µίας πολιτικής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών. Σύµφωνα
µε αυτή την προσέγγιση, κάθε χρήστης υιοθέτησε µία κατάλληλα σχεδιασµένη Συνολική
Συνάρτηση Χρησιµότητας (ΣΣΧ) U i ( Pi , P-i ) − ci Pi , όπου η συνάρτηση χρησιµότητας U i ( Pi , P-i )
εκφράζει τη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος και εξαρτάται από την ισχύ εκποµπής του χρήστη Pi και από την ισχύ εκποµπής
των υπολοίπων χρηστών εντός της κυψέλης P-i και ο παράγοντας ci εκφράζει το κόστος
εκποµπής του κάθε χρήστη ως προς την ισχύ εκποµπής του. Αυτή η µοντελοποίηση της ΣΣΧ
οδηγεί τους χρήστες σε χαµηλότερες τιµές ισχύος εκποµπής και σε αντίστοιχη αύξηση της
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λαµβανόµενης ικανοποίησής τους από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος. Ωστόσο
όµως παρόλο που αυτή η µοντελοποίηση της ΣΣΧ αναδεικνύει τη θετική συµβολή της
πολιτικής κοστολόγησης, έχει ως επίπτωση η ΣΣΧ U i ( Pi , P-i ) − ci Pi να µην έχει πλέον την
ιδιότητα της ηµι-κοίλης συνάρτησης, την οποία είχε η ΣΧ U i ( Pi , P-i ) . Η ιδιότητα της ηµικοίλης συνάρτησης µπορούσε εύκολα να χρησιµοποιηθεί στην απόδειξη της ύπαρξης του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash. Συνεπώς, δεδοµένου ότι πλέον η ΣΣΧ U i ( Pi , P-i ) − ci Pi δεν
είναι ηµι-κοίλη, χρησιµοποιείται η µαθηµατική ανάλυση για την απόδειξη της ύπαρξης του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash, όπως είναι η ιδιότητα “super-modularity”. Το βασικό
πλεονέκτηµα ενός supermodular παιγνίου είναι ότι διαθέτει ένα µη κενό σύνολο από σηµεία
ισορροπίας κατά Nash. Ωστόσο όµως τονίζεται ότι στη δηµοσίευση [22] µε σκοπό να
αποδειχθεί ότι το µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής είναι supermodular,
χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένες περιοριστικές υποθέσεις των οποίων η ορθότητα δεν έχει
αποδειχθεί σε ένα ρεαλιστικό δίκτυο.
Συνεπώς στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί µία πιο αποδοτική
κατανοµή πόρων του συστήµατος, δεδοµένης της απόδειξης της µη αποδοτικότητας του
διαµοιρασµού των πόρων του συστήµατος µέσω ενός κατανεµηµένου παιγνίου κατανοµής
ισχύος εκποµπής χωρίς χρήση πολιτικής κοστολόγησης. Το διάνυσµα της ισχύος εκποµπής το
οποίο βελτιώνει την απόδοση του διαµοιρασµού των πόρων του συστήµατος κατά την Pareto
έννοια σε σχέση µε την κατανοµή ισχύος εκποµπής που προσδιορίστηκε στο προηγουµένως
προσδιορισθέν σηµείο ισορροπίας κατά Nash P* αναφέρεται ως Pareto βέλτιστο διάνυσµα
ισχύος εκποµπής P% .
Ορισµός 10: Ένα διάνυσµα ισχύος εκποµπής P% είναι Pareto βέλτιστο εάν δεν υπάρχει άλλο
διάνυσµα ισχύος εκποµπής P τέτοιο ώστε Ui(P)
Ui(P) > Ui( P% ) για ορισµένους χρήστες

i∈S

≥

Ui( P% ) για όλους τους χρήστες

i∈S

και

.

Στο υπόλοιπο της παρούσας ενότητας αποδεικνύεται η µη αποδοτικότητα ως προς την
κατανοµή των πόρων του συστήµατος του σηµείου ισορροπίας του MSUPC παιγνίου, ενώ
στην επόµενη ενότητα προσδιορίζεται η Pareto βέλτιστη λύση του παιγνίου κατανοµής
ισχύος εκποµπής µε χρήση κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης.
Θεώρηµα 2: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash P* του MSUPC παιγνίου είναι µη αποδοτικό.
Απόδειξη: Στη συνέχεια συµβολίζεται µε P* ∈ C , C ⊆ A η στρατηγική η οποία αντιπροσωπεύει
το σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Για ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash P*, οι µερικές
παράγωγοι της ΣΧ Ui(P) για όλους τους χρήστες
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υπόλοιπων χρηστών Pj , j ∈ S , j ≠ i , υπάρχουν και είναι συνεχείς στο πεδίο P ∈ A , εξαιτίας των
ιδιοτήτων στης ΣΧ, η οποία είναι συνεχής και διπλά παραγωγίσιµη στο πεδίο ορισµού της
P ∈ A . Πιο συγκεκριµένα από τον ορισµό του σηµείου ισορροπίας κατά Nash P*, ισχύει το
ακόλουθο,
∂U i
∂Pi

=0,

για i ∈ S

(52)

P=P*

Επιπρόσθετα, η πρώτη µερική παράγωγος της ΣΧ του χρήστη i ως προς την ισχύ εκποµπής
των υπολοίπων χρηστών, δηλαδή Pj ≠ i , j ∈ S , ισχύει µία από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
Για όλους τους χρήστες i ∈ S , η ΣΧ Ui του χρήστη i είναι φθίνουσα ως προς την ισχύ
εκποµπής Pj ≠ i και για το λόγο αυτό ισχύει το ακόλουθο
∂U i
∂Pj

j ∈ S, j ≠ i

για

p0

(53)

P=P*

Για όλους τους χρήστες i ∈ S , η ΣΧ Ui του χρήστη i είναι αύξουσα ως προς την ισχύ
εκποµπής Pj ≠ i και για το λόγο αυτό ισχύει το ακόλουθο
∂U i
∂Pj

f 0 για j ∈ S , j ≠ i

(54)

P=P*

Στη συνέχεια µειώνεται η ισχύς εκποµπής Pj όλων των χρηστών i ∈ S του διανύσµατος
ισχύος εκποµπής P από τις αντίστοιχες τιµές στο σηµείο ισορροπίας Pi* . Έστω ε > 0 είναι µία
µικρή θετική τιµή και για κάθε χρήστη

i∈S

γίνεται η θεώρηση

εi = ε

. Σε αυτή την περίπτωση

το διάνυσµα ισχύος εκποµπής είναι ( P1* − ε 1 , P2* − ε 2 ,..., PN* − ε N ) και συµβολίζεται ως P*-ε. Τότε
για κάθε χρήστη i ∈ S ισχύει το ακόλουθο,
Ui(

P*-ε ) = U i ( P* ) −

∂U i
∂Pj

ε −∑
P=P

*

j ≠i
j ∈S

∂U i
∂Pj

ε + o( ε )

(55)

P=P*

Με χρήση της σχέσης (52) προκύπτει το ακόλουθο,
P*-ε ) = U i ( P* ) − ∑

Ui(

j ≠i
j∈S

Σηµειώνεται ότι ισχύει
µερική παράγωγος

∂U i
∂Pj

o( ε )

ε

→0

∂U i
∂Pj

ε + o( ε )

(56)

P=P*

καθώς ε → 0 . Μελετώντας την πρώτη περίπτωση όπου η

είναι αρνητική για όλους τους χρήστες j ∈ S , j ≠ i , προκύπτει
P=P*

µέσω της σχέσης (56) το ακόλουθο
Ui(

(57)

P*-ε ) f U i ( P*)

Όµοια µελετώντας τη δεύτερη περίπτωση και υποθέτοντας ότι η τιµή ε p 0 είναι µία µικρή
αρνητική τιµή, εξάγεται το ίδιο συµπέρασµα της σχέσης (57). Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει
µία τιµή του διανύσµατος ισχύος εκποµπής P(=P*-ε ≠ P*) τέτοια ώστε
όλους τους χρήστες

i∈S

Ui (

P ) f U i ( P*) για

. Συνεπώς, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash P* του MSUPC
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παιγνίου είναι µη αποδοτικό κατά την Pareto έννοια.

■

5.7 Μη Συνεργατικό Παίγνιο Κατανοµής Ισχύος στη Ζεύξη
Ανόδου µε Χρήση Κυρτής Κοστολόγησης για την Υποστήριξη
Πολλαπλών Υπηρεσιών (MSUPC-CP)
Στο µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής MSUPC χωρίς τη χρήση
κοστολόγησης, κάθε χρήστης προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τη ΣΧ του χωρίς να λαµβάνει
υπόψη τις επιπτώσεις που προκαλεί στους υπόλοιπους χρήστες που εδρεύουν εντός της
κυψέλης. Η εγωιστική συµπεριφορά των χρηστών προκαλεί επιπτώσεις στο σύστηµα και ένας
εφικτός τρόπος για να αντιµετωπιστεί είναι η χρήση κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης.
Ανάµεσα στις ποικίλες πολιτικές κοστολόγησης που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία,
είτε ως προς την πρόσβαση στο δίκτυο, είτε ως προς την προτεραιότητα εξυπηρέτησης των
χρηστών, είτε ως προς τη χρήση των πόρων του δικτύου, στο παρόν κεφάλαιο υιοθετείται η
λογική της πολιτικής κοστολόγησης ως προς τους πόρους του δικτύου. Αυτού του είδους η
πολιτική κοστολόγησης αναδεικνύεται ως ένα δυναµικό εργαλείο ώστε να αποκτήσουν οι
χρήστες µία κοινωνικότερη συµπεριφορά και να βελτιωθεί το όφελος των χρηστών που
εδρεύουν εντός της κυψέλης. Η υιοθέτηση κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης προκαλεί
µεγαλύτερο κέρδος συνολικά για το σύστηµα και προτρέπει τους χρήστες να χρησιµοποιούν
πιο αποδοτικά τους πόρους του συστήµατος. Ο σταθµός βάσης της υπό µελέτης κυψέλης
προσδιορίζει την κατάλληλη πολιτική κοστολόγησης και τα συγκεκριµένα κόστη για τη
χρήση των πόρων του συστήµατος. Μία κατάλληλη πολιτική κοστολόγησης µπορεί να
αντιπροσωπεύσει µε ακρίβεια τις επιπτώσεις που προκαλούνται στο δίκτυο από τη µη
αποδοτική χρήση των πόρων του και πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη φύση και τα
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αιτούνται οι χρήστες.

5.7.1 Μη Γραµµική Πολιτική Κοστολόγησης
Καθώς αναφέρθηκε προηγουµένως, στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολιτικές
κοστολόγησης, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί στη ζεύξη ανόδου των ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων και είναι γραµµικές συναρτήσεις ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών. Με βάση
αυτές τις προσεγγίσεις έχουν προκύψει αρκετά αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν το όφελος της υιοθέτησης της κοστολόγησης [9], [17], [22], [40], [41], [45]. Σε
αυτές τις προσεγγίσεις, η υιοθέτηση της γραµµικής κοστολόγησης ως προς την ισχύ
εκποµπής των χρηστών έχει χρησιµοποιηθεί για να µετακινηθεί το σηµείο ισορροπίας κατά
Nash σε µία καλύτερη λύση, δηλαδή σε µία λύση Pareto βέλτιστη.
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Η ιδέα της κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών προήλθε από
την παρατήρηση ότι οι επιπτώσεις που προκαλεί ένας χρήστης εξαιτίας της εκποµπής του
στους υπόλοιπους χρήστες δεν είναι ισότιµη σε όλο το εύρος εκποµπής του, όπως υποθέτει η
γραµµική κοστολόγηση. Παραδείγµατος χάρη, εάν η ισχύς εκποµπής ενός χρήστη υπερβεί
ένα προκαθορισµένο από το σύστηµα κατώφλι, Pthres , τότε η κοστολόγησή του αυξάνει
κατακόρυφα, ώστε να του επιβάλλει να χρησιµοποιήσει τους πόρους του συστήµατος πιο
αποδοτικά. Η συγκεκριµένη ιδέα είχε συζητηθεί και στη δηµοσίευση [48], όπου οι
συγγραφείς είχαν ισχυριστεί η κοστολόγηση των χρηστών µπορεί να είναι µία κυρτή
συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής τους, ωστόσο όµως οι συγγραφείς περιορίστηκαν σε
αριθµητικά αποτελέσµατα αναφορικά µόνο µε τη γραµµική κοστολόγηση.
Επιπρόσθετα, η ιδέα της µη γραµµικής κοστολόγησης έχει κατά καιρούς προταθεί στη
βιβλιογραφία σε διάφορους ερευνητικούς τοµείς [49], [50], [51] όπως στον τοµέα της
οικονοµίας, της ενέργειας και αλλού. Περιληπτικά, οι βασικοί λόγοι για την υιοθέτηση µη
γραµµικής κοστολόγησης είναι οι ακόλουθοι.
1. Η µη γραµµική κοστολόγηση των κρίσιµων και περιορισµένων πόρων του συστήµατος
είναι αναγκαία για την καλύτερη απόδοση του δικτύου.
2. Η µη γραµµική κοστολόγηση είναι µία χρήσιµη στρατηγική σε ανταγωνιστικές αγορές,
όπως η ανταγωνιστική αγορά της κατανοµής ισχύος εκποµπής, όπου ο πόρος της ισχύος
εκποµπής είναι άνω φραγµένος και κρίσιµος για τους χρήστες για δύο βασικούς λόγους: (α)
τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησης από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος και (β) την ελαχιστοποίηση του θορύβου που δηµιουργείται εντός της κυψέλης
από την εκποµπή των χρηστών.
3. Η µη γραµµική κοστολόγηση αποτελεί ένα µέσο για τη διάκριση των χρηστών σε κλάσεις
κοστολόγησης σε συστήµατα όπου ο έλεγχος της ισχύος εκποµπής αποτελεί µονοπώλιο του
ίδιου του συστήµατος και συνεπώς µπορεί να αυξήσει το κέρδος του κοστολογώντας
διαφορετικά τις ποικίλες κλάσεις των χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες που
ανήκουν σε κλάσεις όπου η ισχύς εκποµπής τους είναι αυξηµένη, τότε αυτοί κοστολογούνται
περισσότερο. Αυτή η ιδέα προκύπτει

κυρίως από πολιτικές διαµοιρασµού και

τµηµατοποίησης των αγορών.

5.7.2 Μοντελοποίηση Προβλήµατος
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, στην παρούσα ενότητα µοντελοποιείται
το µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA
ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε χρήση κυρτής κοστολόγησης για την υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών (Multi-Service Uplink Power Control game with Convex Pricing MSUPC-CP). Το παίγνιο συµβολίζεται ως GMSUPC − CP =  S ,{ Ai } ,{U inet (⋅)} στο οποίο οι ποικίλες
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απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ για τις διαφορετικές υπηρεσίες (είτε πραγµατικού είτε µη
πραγµατικού χρόνου) εκφράζονται µέσω µίας κατάλληλα µοντελοποιηµένης ΣΣΧ

ως

U inet

ακολούθως:
U inet ( Pi , P-i ) =

Ti ( Ri* )
− ci ( Pi , P-i ) =
Pi

 Ti ( RiMax ⋅ fi (γ i ))
− ci ( Pi , P-i ),
∀i ∈ S NRT

Pi

=
*
 Ti (( RT ,i + EFi ) ⋅ fi (γ i )) − c ( P , P ), ∀i ∈ S
i
i
-i
RT

Pi


όπου ci : P → ℜ1+ είναι η συνάρτηση κυρτής κοστολόγησης για το χρήστη i ∈ S ,

(58)

S = S RT ∪ S NRT

.

Συνεπώς το MSUPC-CP παίγνιο βελτιστοποίησης µπορεί να εκφραστεί ως το πρόβληµα
µεγιστοποίησης της ΣΣΧ κάθε χρήστη i ∈ S .

(MSUPC-CP παίγνιο)
max U inet = max U inet ( Pi , P-i ) =
Pi ∈Ai

Pi ∈Ai

Ti ( Ri* )
− ci ( Pi , P-i )
Pi

(59)

s.t. 0 ≤ Pi ≤ Pi Max , ∀i ∈ S = S RT ∪ S NRT

Στο πρόβληµα όπως αυτό ορίστηκε προηγουµένως, η συνάρτηση κοστολόγησης έχει
θεωρηθεί γενικά µία κυρτή συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής χωρίς να έχει υιοθετηθεί
ένας συγκεκριµένος τύπος για αυτή. Ωστόσο όµως στην πορεία της ανάλυσης, χωρίς βλάβη
της γενικότητας και κυρίως για λόγους παρουσίασης, υιοθετείται ως κυρτή συνάρτηση
κοστολόγησης µία εκθετική συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής του χρήστη Pi ,

(

)

ci ( Pi , P− i ) = c e Pi − 1

(60)

όπου c ∈ ℜ1+ είναι ο παράγοντας κοστολόγησης.
Το MSUPC-CP παίγνιο, όπως εκφράστηκε στη σχέση (59), έχει παρόµοια δοµή µε το
MSUPC παίγνιο µε διαφορετική όµως αντικειµενική συνάρτηση, η οποία για το MSUPC-CP
παίγνιο είναι η ΣΣΧ. Παρόλα αυτά αυτή η διαφορά απαιτεί διαφορετική προσέγγιση για την
επίλυση του MSUPC-CP παιγνίου, διότι η ΣΧ του MSUPC παιγνίου ήταν ηµι-κοίλη, από
όπου εύκολα προσδιοριζόταν το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash, ενώ η αντικειµενική
συνάρτηση του MSUPC-CP παιγνίου δεν είναι ηµι-κοίλη.
Στη συνέχεια, αποδεικνύεται αναλυτικά η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά
Nash του MSUPC-CP παιγνίου και παράλληλα αποδεικνύεται ότι είναι ένα Pareto βέλτιστο
σηµείο, χωρίς να υιοθετείται η υπόθεση της supermodular θεωρίας, η οποία βασίζεται σε
βασικές υποθέσεις και παραδοχές (χωρίς την απόδειξη αυτών).
Προς αυτή την κατεύθυνση και µε βάση την προηγούµενη ανάλυση, αρχικά µελετώνται οι
σχετικές θέσεις των ακόλουθων δύο χαρακτηριστικών τιµών της ισχύος εκποµπής: (α)

T
PInfl

,η

οποία συµβολίζει το σηµείο καµπής της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Ti ( Pi ) , η
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οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι σιγµοειδής ως προς την ισχύ εκποµπής Pi (Lemma 1,2, [36])
και (β) P* , η οποία συµβολίζει τη µοναδική θετική λύση του MSUPC παιγνίου, η οποία
δίδεται από τη σχέση (51).
Λήµµα

9:

∆εδοµένων:

(α)

της

συνάρτησης

επιτεύξιµου

ρυθµού

µετάδοσης

*
T ( P) ≡ T ( RMax
f (γ )) η οποία είναι σιγµοειδής συνάρτηση [30] ως προς την ισχύ εκποµπής P

T
και (β) της ΣΧ U ( P) =
και έχει ένα µοναδικό σηµείο καµπής PInfl

T (P)
η οποία είναι ηµιP

κοίλη συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής P [30] και έχει µοναδικό σηµείο µεγίστου P*,
τότε αποδεικνύεται µέσω της εις άτοπον απαγωγής ότι
T
PInfl
p P*

(61)

T
Απόδειξη: Οι πιθανές σχετικές θέσεις των χαρακτηριστικών τιµών της ισχύος εκποµπής PInfl

και P* είναι:
T
A. PInfl
f P*
T
B. PInfl
= P*
T
C. PInfl
p P*
T
Μελετώντας την περίπτωση (A), PInfl
f P* , η ΣΧ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστηµα

P ∈ [ P* , +∞] ,

συνεπώς
(62)

T
U ( PInfl
) p U( P* )

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της παραπάνω ιδιότητας της ΣΧ στο υπό µελέτη διάστηµα, εξάγεται
ότι:
∂U
∂P
P

⇔

p0
P∈[P* , +∞ ]

∂T ( P )
− T ( P)
∂P
2
P

⇔

p0
P∈[P* , +∞ ]

∂T ( P )
∂P

p
P∈[P* ,+∞ ]

∂T ( P )
∂P

T ( P)
P

⇔
P∈[P* , +∞ ]

T
PInfl
∈[P* ,+∞ ]

⇔

p U ( P)
P∈[P* , +∞ ]

∂T ( P )
∂P

T
p U ( PInfl
)

(63)

T
P=PInfl

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (62) και (63) εξάγεται ότι
∂T ( P )
∂P
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T
P=PInfl
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Επιπλέον, στο διάστηµα

T
P ∈ [ P * , PInfl
],

εξαιτίας του ορισµού της σιγµοειδούς συνάρτησης, η

δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ως προς την ισχύ
εκποµπής P είναι θετική, δηλαδή

∂ 2T ( P )
∂P 2

, συνεπώς η πρώτη παράγωγος
*

P∈[ P

T
, PInfl
]

∂T ( P )
∂P

T
P∈[ P* , PInfl
]

T
f P* ,
είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση. Στην περίπτωση (A), έχει γίνει η υπόθεση ότι PInfl

συνεπώς µε βάση την προηγούµενη παρατήρηση εξάγεται η ακόλουθη ανισότητα,
∂T ( P )
∂P

f
T
P=PInfl

∂T ( P )
∂P

(65)
P=P*

Επιπρόσθετα, για τη συγκεκριµένη τιµή του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του MSUPC
παιγνίου, P=P*, ισχύει ότι
∂U ( P)
∂P

= 0 ⇔p
P=P*

∂T ( P )
∂P

(66)

=U ( P * )
P=P*

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (65) και (66) εξάγεται ότι
∂T ( P )
∂P

(67)

f U ( P* )
T
P=PInfl

Μελετώντας την περίπτωση (A), συµπεραίνεται µέσω της ατόπου απαγωγής και
T
συνδυάζοντας τις σχέσεις (64) και (67) ότι η υπόθεση PInfl
f P* δεν ισχύει.
T
Στη συνέχεια, µελετώντας την περίπτωση (B), όπου PInfl
= P* και εξαιτίας την ένα προς ένα

σχέσης («1-1») της ισχύος εκποµπής P και του σηµατοθορυβικού λόγου γ, η περίπτωση (B)
είναι ισοδύναµη µε
∂T (γ )

∂γ

T
γ Infl
=γ* ,

όπου

γ*

είναι η µοναδική θετική λύση της σχέσης

⋅ γ − T (γ ) = 0 .

Θεωρώντας τη συνάρτηση N (γ ) = ∂T (γ ) ∂γ ⋅ γ − T (γ ) , υπολογίζεται η πρώτη της παράγωγος ως
προς το σηµατοθορυβικό λόγο γ.
∂N (γ )
∂ 2T (γ )
=γ ⋅
∂γ
∂γ 2

T
γ Infl
=γ *

⇔

T
N (γ Infl
) = N (γ * ) = 0

(68)

Επιπρόσθετα, η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης N (γ ) ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
γ

T
είναι θετική στο διάστηµα γ ∈ (0, γ Infl
) , δηλαδή

∂N (γ )
f0,
∂γ γ ∈(0,γ Infl
T
)

εξαιτίας της θετικής

δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο γ , δηλαδή

∂ 2T (γ )
,
∂γ 2 γ ∈(0,γ Infl
T
)

ιδιότητα η οποία πηγάζει από τον ορισµό της

σιγµοειδούς συνάρτησης. Συνεπώς, δεδοµένου ότι η συνάρτηση N (γ ) είναι συνεχής στο
T
διάστηµα γ ∈ (0, γ Infl
) και η πρώτη της παράγωγος
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T
(0, γ Infl
),

τότε εξάγεται ότι η συνάρτηση N (γ ) είναι γνησίως αύξουσα σε ολόκληρο το

T
διάστηµα [0, γ Infl
] . Συνεπώς, ισχύει η ακόλουθη σχέση,

γ f 0 ⇔ N (γ ) f N (0) = 0

T
γ = γ Infl

⇔

T
N (γ Infl
)f0

(69)

Μελετώντας την περίπτωση (B), εξάγεται µε βάση την εις άτοπον απαγωγή και
T
παρατηρώντας τις σχέσεις (68) και (69) ότι η υπόθεση PInfl
= P* δεν ισχύει. Συνεπώς, η
T
σχετική θέση των τιµών της ισχύος εκποµπής PInfl
και P* , υπακούει στην περίπτωση (C),
T
δηλαδή PInfl
p P* .

■

Καθώς αναλύεται στο ακόλουθο λήµµα, το προηγούµενο λήµµα έχει καθοριστικό ρόλο
στον προσδιορισµό των ιδιοτήτων της ΣΣΧ των χρηστών. Πιο αναλυτικά, στο ακόλουθο
λήµµα αναλύονται οι ιδιότητες της ΣΣΧ των χρηστών που αιτούνται είτε υπηρεσίες
πραγµατικού είτε µη πραγµατικού χρόνου, στο αντίστοιχο πεδίο ορισµούς τους.
Λήµµα

10:

∆εδοµένων:

(α)

της

συνάρτησης

επιτεύξιµου

ρυθµού

µετάδοσης

*
T ( P) ≡ T ( RMax
f (γ )) η οποία είναι σιγµοειδής ως προς την ισχύ εκποµπής P και έχει µοναδικό

T
σηµείο καµπής PInfl
και (β) της ΣΧ U ( P) =

T (P)
η οποία είναι ηµι-κοίλη συνάρτηση ως προς
P

την ισχύ εκποµπής P και έχει ένα µοναδικό ολικό µέγιστο P*, τότε υπάρχει µία κρίσιµη τιµή
T
της ισχύος εκποµπής Pcrit ∈ [ PInfl
, P* ) τέτοια ώστε η ΣΣΧ U net ( P) = U ( P) − c( P) είναι γνησίως

φθίνουσα συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής P στο διάστηµα P ∈ [ Pcrit , +∞) .

Απόδειξη: Θεωρώντας την πρώτη παράγωγο της ΣΣΧ ως προς την ισχύ εκποµπής P, ισχύει η
ακόλουθη σχέση,
∂U net
=
∂P

Επιπρόσθετα, µελετώντας το διάστηµα

P

∂T ( P )
− T ( P)
∂c( P ) ∂U ( P) ∂c( P )
∂P
−
=
−
P2
∂P
∂P
∂P

P ∈ [ P* , +∞] ,

(70)

εξαιτίας του ορισµού της ηµι-κοίλης ΣΧ

και της κυρτής συνάρτησης κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής P, ισχύουν οι
ακόλουθες ιδιότητες,
∂U ( P)
∂P
∂c( P )
∂P

≤0

(71)

P ≥ P*

≥0

(72)

P≥ P*

Συνεπώς, η πρώτη παράγωγος της ΣΣΧ ως προς την ισχύ εκποµπής P είναι αρνητική στο
διάστηµα

P ∈ [ P* , +∞] ,

δηλαδή
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∂U net
∂P

(73)

p0
P ≥ P*

Επιπρόσθετα, η δεύτερη παράγωγος της ηµι-κοίλης ΣΧ και της κυρτής συνάρτησης
κοστολόγησης είναι αρνητική και θετική αντίστοιχα, στο διάστηµα
∂ 2U net ( P )
∂P 2

=
T
P∈( PInfl
, P* )

∂ 2U ( P )
∂P 2

−
T
P∈( PInfl
, P* )

∂ 2 c( P )
∂P 2

p 0 ).

T
P ∈ ( PInfl
, P* )

(δηλαδή

Για το λόγο αυτό, η πρώτη παράγωγος της ΣΣΧ

T
P∈( PInfl
, P* )

ως προς την ισχύ εκποµπής P είναι γνησίως φθίνουσα στο υπό µελέτη διάστηµα. Επιπλέον,
από τη σχέση (73) προκύπτει ότι

∂U net ( P)
∂P

p 0.

Συνεπώς, ακολουθώντας την προηγούµενη

P = P*

ανάλυση εξάγεται η ύπαρξη µίας κρίσιµης τιµής της ισχύος εκποµπής,

T
Pcrit ∈ [ PInfl
, P* ] ,

τέτοια

ώστε η πρώτη παράγωγος της ΣΣΧ ως προς την ισχύ εκποµπής είναι αρνητική στο διάστηµα
P ∈ [ Pcrit , P* ) .

Για το λόγο αυτό, η ΣΣΧ

U net ( P)

είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστηµα

[ Pcrit , +∞) .

Με βάση το προηγούµενο λήµµα, αναδεικνύεται η µορφή της ΣΣΧ των χρηστών

■

U net ( P) ως

προς την ισχύ εκποµπής P, οι οποίοι µπορεί να αιτούνται είτε υπηρεσίες πραγµατικού είτε µη
πραγµατικού χρόνου. Επιπρόσθετα, από το προηγούµενο λήµµα εξάγεται ότι το ολικό µέγιστο
της ΣΣΧ είναι περιορισµένο εντός του διαστήµατος (0,Pcrit]. Αυτή η παρατήρηση είναι
σύµφωνη µε την απόδειξη της µη αποδοτικότητας του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του
MSUPC παιγνίου, διότι παρατηρείται ότι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του MSUPC-CP
παιγνίου, Pnet* , εάν αυτό υπάρχει, βρίσκεται στο διάστηµα Pnet* ∈ (0, Pcrit ] , δηλαδή Pnet* < P* . Πιο
συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι οι χρήστες θα µεγιστοποιούν τη ΣΣΧ τους στο MSUPC-CP
παίγνιο σε χαµηλότερη ισχύ εκποµπής
κατά Nash,

P*

*
Pnet

, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο σηµείο ισορροπίας

, του MSUPC παιγνίου. Η ακόλουθη πρόταση δηλώνει την ύπαρξη και

µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του MSUPC-CP παιγνίου.
Πρόταση 6: Η ΣΣΧ Unet(P) του MSUPC-CP παιγνίου έχει ένα µοναδικό ολικό µέγιστο, Pnet* ,
στο διάστηµα (0,Pcrit], το οποίο είναι το σηµείο ισορροπίας του MSUPC-CP παιγνίου.
Απόδειξη: Μελετώντας τη ΣΣΧ Unet(P) όπως αυτή ορίστηκε στη σχέση (58), εύκολα εξάγεται
ότι είναι συνεχής και C(n) παραγωγίσιµη στο διάστηµα (0,Pcrit]. Βασιζόµενοι στο θεώρηµα
µέγιστης τιµής (Weierstrass Extreme Value Theorem - E.V.T.), εξάγεται ότι η ΣΣΧ έχει ένα
µοναδικό ολικό µέγιστο Pnet* , το οποίο είναι το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του
MSUPC – CP παιγνίου.

■

Η προηγούµενη πρόταση καταλήγει στην ύπαρξη και µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του MSUPC-CP παιγνίου. Με βάση την προηγούµενη ανάλυση µπορεί
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να προσδιοριστεί η συγκεκριµένη τιµή του διανύσµατος της ισχύος εκποµπής Pnet* , η οποία
αντιστοιχεί στο µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash, δηλαδή τη συγκεκριµένη τιµή της
ισχύς εκποµπής όλων των χρηστών στη ζεύξη ανόδου Pnet* , όπως φαίνεται στο ακόλουθο
θεώρηµα:
Θεώρηµα 3: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του µη συνεργατικού παιγνίου όπως αυτό
ορίστηκε στη σχέση (59) δίδεται από την τιµή Pnet* , Pnet* ∈ (0, Pcrit ]

*
net

Pnet
( Λ k ,i )
, i = min{min arg max U i
Λ k ,i 
Λ k ,i


(



)  , P
i

Max

Λ k ,i = { P1,*i , P2,*i ,..., PK*,i } , k = 1,..., K , i ∈ S

}



∂U inet ( Pi )
∂Pi

s.t.

=0
*
Pi = Pnet
,i

∂ 2U inet ( Pi )
∂ 2 Pi

(74)

p0
*
Pi = Pnet
,i

όπου Λ k ,i = { P1,*i , P2,*i ,..., PK* ,i } , k = 1,..., K , i ∈ S είναι το σύνολο των τοπικών µεγίστων που
βρίσκονται στο υπό µελέτη διάστηµα Pi ∈ (0, Pcrit ] .

5.8 Σύγκλιση του MSUPC-CP Παιγνίου
Σε αυτή την ενότητα αποδεικνύεται η σύγκλιση του µη συνεργατικού παιγνίου κατανοµής
ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου µε χρήση κυρτής κοστολόγησης και υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών (MSUPC-CP παίγνιο). Με βάση το προηγούµενο θεώρηµα,
συµβολίζεται η καλύτερη απόκριση του χρήστη i ως BRi (best response) και δίδεται ως
ακολούθως:

BRi ( Pi ) = min{min  arg max U inet ( Λ k ,i )
Λ k ,i 
Λ k ,i


(



)  , P

Max

i

}



Λ k ,i = { P1,*i , P2,*i ,..., PK*,i } , k = 1,..., K , i ∈ S

s.t.

∂U inet ( Pi )
∂Pi

=0
*
Pi = Pnet
,i

∂ 2U inet ( Pi )
∂ 2 Pi

p0

(75)

*
Pi = Pnet
,i

Θεώρηµα 4: Το MSUPC-CP παίγνιο GMSUPC − CP =  S ,{ Ai } ,{U inet (⋅)} συγκλίνει στο µοναδικό του
σηµείο ισορροπίας κατά Nash, όπως αυτό ορίστηκε στη σχέση (74), ξεκινώντας από
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οποιοδήποτε αρχικό σηµείο.
Απόδειξη: Έως αυτό το σηµείο της ανάλυσης έχει αποδειχθεί η µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του MSUPC-CP παιγνίου. Το σηµείο ισορροπίας συµβολίζεται ως
*
*
*
*
Pnet
= ( Pnet
,1 , Pnet ,2 ,..., Pnet , N ) . Εξ ορισµού το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash ικανοποιεί

τη σχέση,
*
Pnet
= BR(P)

(76)

όπου BR(P) = ( BR1 ( P1 ), BR2 ( P2 ),..., BRN ( PN ) ) είναι το διάνυσµα των βέλτιστων αποκρίσεων
όλων των χρηστών. Το βασικό στοιχείο για να αποδειχθεί ότι το MSUPC-CP παίγνιο
συγκλίνει στο µοναδικό του σηµείο ισορροπίας κατά Nash είναι να αποδειχθεί ότι η
συνάρτηση βέλτιστης απόκρισης BR(P) είναι standard [33], [45]. Μία συνάρτηση
χαρακτηρίζεται ως standard εάν χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες για όλα τα
διανύσµατα P ≥ 0 , όπου P = ( P1 , P2 ,..., PN ) ,
•

Θετική: BR(P) f 0 ;

•

Μονότονη: εάν P' ≥ P τότε BR(P' ) ≥ BR(P) ;

•

Κλιµάκωση: for all α>1, α BR(P) ≥ BR( α P) .

Αυτές οι ιδιότητες µπορούν εύκολα να αποδειχθούν για τη συνάρτηση βέλτιστης απόκρισης
BR(P) για το GMSUPC − CP παίγνιο, αφού,

•

P f 0 , τότε BR(P) f 0 ;

•

Εάν P' ≥ P τότε από την εξίσωση (33) εξάγεται ότι BR(P' ) ≥ BR(P) ;

•

Για όλες τις τιµές α>1, µέσω της σχέσης (33) εξάγεται ότι α BR(P) ≥ BR( α P) .

Συνεπώς, η σύγκλιση του MSUPC-CP παιγνίου στο µοναδικό του σηµείο ισορροπίας κατά
Nash µέσω της στρατηγικής βέλτιστης απόκρισης, όπως αυτή δίδεται από τη σχέση (76),
είναι εγγυηµένη.

5.9 MSUPC-CP Αλγόριθµος
Σε αυτή την ενότητα, µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, προτείνεται ένας
κατανεµηµένος επαναληπτικός αλγόριθµος κατανοµής ισχύος εκποµπής, ο οποίος καταλήγει
στο µοναδικό Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά Nash, Pnet* του MSUPC-CP παιγνίου.
Πιο αναλυτικά, ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι χωρισµένος σε δύο βασικά µέρη. Το ένα
τµήµα του αλγορίθµου εδρεύει στο σταθµό βάσης και είναι υπεύθυνο για την ευρυεκποµπή
του παράγοντα κοστολόγησης στους χρήστες και τη συλλογή του ολικού θορύβου από το
σύστηµα. Το δεύτερο µέρος του αλγορίθµου εδρεύει σε κάθε χρήστη, ο οποίος συµµετέχει
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στο µη συνεργατικό παίγνιο και δεδοµένου του παράγοντα κοστολόγησης, αποφασίζει ο
αλγόριθµος την ισχύ εκποµπής του χρήστη µέσω της σχέσης (74) µε έναν κατανεµηµένο
τρόπο. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου ο αλγόριθµος συγκλίνει στη Pareto
βέλτιστη τιµή της ισχύος εκποµπής για το MSUPC-CP παίγνιο, Pnet* . Τα αντίστοιχα τµήµατα
του αλγορίθµου που περιγράφηκαν είναι τα ακόλουθα.
Αλγόριθµος Τµήµα I (Τµήµα ∆ικτύου)
Βήµα 1o: Ανακοίνωσε τον αρχικό συντελεστή κοστολόγησης c=0 σε όλους τους χρήστες i,
i∈S .

Βήµα 2o: Κάθε χρήστης προσδιορίζει το σηµείο ισορροπίας κατά Nash Pnet* (σύµφωνα µε το
δεύτερο τµήµα του αλγορίθµου) και υπολογίζει την τιµή της ΣΣΧ του U inet , i ∈ S
Βήµα 3o: Αύξησε την τιµή του συντελεστή κοστολόγησης c := c + ∆c και ανακοίνωσέ την σε
όλους τους χρήστες.
Βήµα 4o: Εάν η ΣΣΧ των χρηστών δε βελτιώνεται ως προς τις τιµές της, δηλαδή
U inet (c) > U inet (c + ∆c) για όλους τους χρήστες i ∈ S τότε σταµάτα και θέσε cbest = c . Σε κάθε

άλλη περίπτωση επέστρεψε στο βήµα 2.
Αλγόριθµος Τµήµα II (Τµήµα Χρήστη)
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, ο χρήστης i, i ∈ S , εκπέµπει µε µία τυχαία
επιλεγµένη τιµή ισχύος εκποµπής (δηλαδή 0 ≤ Pi*(0) ≤ Pi Max ). Θέσε l=0 και συνεπώς
Pi *(0) , i ∈ S .

Βήµα 2o: ∆εδοµένων των τιµών της ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών, οι οποίες
ευρυεκπέµπονται από το σταθµό βάσης, όταν αυτός εκπέµπει µέσω ευρυεκποµπής το
συνολικό θόρυβο εντός της κυψέλης I ( l ) ( P (l ) ) , κάθε χρήστης προσδιορίζει τις παρεµβολές
που αντιλαµβάνεται από τους γείτονές του I −( li) ( P−(il ) ) και επαναπροσδιορίζει την ισχύ
εκποµπής του, Pi*(l +1) , µε βάση τη σχέση (74).
Βήµα 3o: Εάν οι τιµές της ισχύος εκποµπής συγκλίνουν (δηλαδή Pi*( l +1) − Pi*(l ) ≤ 10−5 ) τότε
σταµάτα.
Βήµα 4o: Σε κάθε άλλη περίπτωση, θέσε l=l+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.
Ο MSUPC-CP αλγόριθµος χαρακτηρίζεται ως ένας µονότιµος κατανεµηµένος αλγόριθµος
χαµηλής πολυπλοκότητας µε χρήση της βέλτιστης απόκρισης των χρηστών, ο οποίος ξεκινάει
από µία τυχαία επιλεγµένη τιµή από το σύνολο των στρατηγικών του Ai (δηλαδή Pnet*(0),i ∀i ∈ S )
και συγκλίνει στο Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου.
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5.10 Αριθµητικά Αποτελέσµατα & Συµπεράσµατα
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα, ώστε να
αναδειχθεί η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου µοντέλου και του
MSUPC-CP

αλγορίθµου.

Υποθέτοντας

χρονοµεταβλητά

κανάλια

επικοινωνιών,

αναδεικνύονται οι ιδιότητες του MSUPC-CP αλγορίθµου και οι συσχετίσεις ανάµεσα στην
ποιότητα του καναλιού των χρηστών, την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής και τη
λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
Επιπρόσθετα µελετάται η συσχέτιση ανάµεσα στην απόδοση των υπηρεσιών πραγµατικού
χρόνου και µη πραγµατικού χρόνου, σε όρους ισχύος εκποµπής και λαµβανόµενης
ικανοποίησης από το δίκτυο, όταν οι χρήστες που αιτούνται τα δύο διαφορετικά είδη
υπηρεσιών µοιράζονται τους ίδιους πόρους του συστήµατος υπό χρονοµεταβλητά κανάλια.
Αρχικά, µελετούνται τα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση της πολιτικής κοστολόγησης,
συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της ισχύος εκποµπής και των τιµών των ΣΧ των χρηστών για
τα MSUPC και MSUPC-CP παίγνια, ενώ παράλληλα µελετάται η σύγκλιση του MSUPC-CP
αλγορίθµου. Επιπρόσθετα, συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του MSUPC-CP παιγνίου, στο
οποίο υιοθετείται κυρτή πολιτική κοστολόγησης, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του ίδιου
παιγνίου το οποίο όµως υιοθετεί γραµµική πολιτική κοστολόγησης (το αντίστοιχο παίγνιο
συµβολίζεται ως MSUPC-LP), η οποία είναι η πιο συνηθισµένη πολιτική κοστολόγησης στη
βιβλιογραφία. Τελικά, η απόδοση του MSUPC-CP παιγνίου µελετάται καθώς το πλήθος των
χρηστών εντός της υπό µελέτη κυψέλης αυξάνει, συγκρίνοντας τέσσερα διαφορετικά σενάρια
κατανοµής ισχύος στη ζεύξη ανόδου που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία.
Κατά τη διάρκεια όλης της µελέτης, εξετάζεται η ζεύξη ανόδου ενός µονοκυψελικού
CDMA ασύρµατου συστήµατος, το οποίο εξυπηρετεί χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν.
Κάθε προσοµοίωση διαρκεί 10.000 χρονοσχισµές. Το κέρδος του καναλιού του χρήστη
µοντελοποιείται µέσω ενός µοντέλου απωλειών διαδροµής Gi = K i / dia , όπου di είναι η
απόσταση του χρήστη i από το σταθµό βάσης, a είναι ο εκθέτης απωλειών εξαιτίας της
απόστασης (όπου a=4) και Ki είναι µία λογαριθµοκανονική κατανοµή τυχαίας µεταβλητής µε
µέσο όρο 0 και διακύµανση σ2=8(db), η οποία αντιπροσωπεύει τα φαινόµενα σκίασης.
Επιπρόσθετα, για λόγους παρουσίασης γίνεται η θεώρηση ότι όλοι οι χρήστες υιοθετούν ένα
κοινό σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης, δηλαδή την ίδια συνάρτηση απόδοσης, η
οποία εκφράζεται ως µία σιγµοειδής συνάρτηση f i (γ i ) = (1 − e−3.7⋅γ ) M , M=80. Οι φυσικοί και
i

τεχνικοί περιορισµοί που τίθενται από το υλισµικό των χρηστών σχετικά µε την ισχύ
εκποµπής τους είναι Pi Max =2 W και η αρχικά επιλεγόµενη ισχύς εκποµπής των χρηστών

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 122

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Parameter
( ∀i ∈ S )

Value

Pi Max

2 (Watt)

Pi*(0)

2 (Watt)

W

106 (Hz)

I0

5*10-16

A

4

M

80

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Users’ Class

Class 2

Characteristic (multimedia users)
RT*

64 (Kbps)

EF

10 (Kbps)

MT

2160

*
RMin
,i

54 (Kbps)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Users’ Class

Class 2

Characteristic (multimedia users)
bi

0.001

RiMax

2.4(Mbps)

θεωρείται ότι επιλέγεται τυχαία από το πεδίο ορισµού της ισχύος εκποµπής. Οι τιµές των
παραµέτρων που χρησιµοποιούνται παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

5.10.1 Ιδιότητες Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash του MSUPC-CP Παιγνίου
Στη συνέχεια µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός µονοκυψελικού CDMA ασύρµατου δικτύου,
το οποίο υποστηρίζει N=9 χρήστες, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν και
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είναι τοποθετηµένοι σε αποστάσεις d=[310, 460, 570, 660, 740, 810, 880, 940, 1000] meters
από το σταθµό βάσης. Με αυτό τον τρόπο µοντελοποιείται το σενάριο κατά το οποίο καθώς η
ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει, ο αντίστοιχος αριθµός του χρήστη αυξάνει
(δηλαδή i=1,2,…,9). Με βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται οι χρήστες
διαχωρίζονται σε δύο κλάσεις (χρήστες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου ). Η κλάση
των χρηστών πραγµατικού χρόνου αντιπροσωπεύει χρήστες οι οποίοι αιτούνται πολυµεσικές
υπηρεσίες και συγκεκριµένα υπηρεσίες φωνής, ενώ η κλάση των χρηστών µη πραγµατικού
χρόνου αντιπροσωπεύει χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων. Οι δύο κλάσεις
διαφοροποιούνται µε βάση τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα οποία αντικατοπτρίζονται
στη µοντελοποίηση της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, Ti ( Ri* ) και στις
αντίστοιχες παραµέτρους. Οι χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
απαιτούν ελάχιστο επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης

RT* ,i = 64 Kbps

, όπου ο παράγοντας

ελαστικότητας είναι EFi = 10 Kbps , για i ∈ S RT και υιοθετούν ως συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού
*
i

*
Min ,i

µετάδοσης την ακόλουθη Ti ( Ri* ) = (1 − e− ( R − R

) M T ,i

)

*
*
, µε RMin
M T ,i = 2160 .
, i = RT , i − EFi = 54 Kbps ,

Αναφορικά µε τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων υιοθετείται ως συνάρτηση
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης µία γνησίως κοίλη συνάρτηση, Ti ( Ri* ) = log(bi Ri* + 1) . Για λόγους
προσοµοίωσης και παρουσίασης γίνεται η επιλογή, οι χρήστες 1 έως 6 να αιτούνται
υπηρεσίες δεδοµένων, ενώ οι χρήστες 7 έως 9 να αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου.
Το σχήµα 26 αντιπροσωπεύει το άθροισµα των τιµών των ΣΧ των χρηστών ως συνάρτηση
του παράγοντα κοστολόγησης c. Το διάγραµµα έχει κατασκευαστεί µε βάση τον MSUPC-CP
αλγόριθµο, όπου το δεύτερο µέρος του αλγορίθµου συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά
Nash για κάθε τιµή του παράγοντα κοστολόγησης.
Τα σχήµατα 27 και 28 απεικονίζουν τη µέση τιµή της ισχύος εκποµπής και τη µέση τιµή
των τιµών των ΣΧ ως προς τον αύξοντα αριθµό των χρηστών. Στην περίπτωση των χρηστών
που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (δηλαδή οι χρήστες 7 έως 9), τα αποτελέσµατα
αναδεικνύουν ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει (δηλαδή
αυξάνει ο αύξων αριθµός των χρηστών) και µε στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
χρηστών σε ΠτΥ, οι χρήστες αυξάνουν την ισχύ εκποµπής τους µε αποτέλεσµα την
αντίστοιχη µείωση των τιµών των ΣΧ τους. Παράλληλα, µελετώντας τους χρήστες που
αιτούνται υπηρεσίες δεδοµένων, παρατηρείται ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού τους
χειροτερεύει (δηλαδή αναφερόµενοι στους χρήστες 1 έως 6), οι τιµές των ΣΧ τους
µειώνονται, ενώ η ισχύς εκποµπής των χρηστών αυξάνεται.
Επιπρόσθετα, τα σχήµατα 27 και 28 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της µέσης τιµής της
ισχύος εκποµπής των χρηστών και τη µέση τιµή των ΣΧ τους, για τα παίγνια MSUPC και
MSUPC-CP. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι οι τιµές των ΣΧ των χρηστών που εδρεύουν
εντός της κυψέλης βελτιώνονται σηµαντικά, ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης της κυρτής
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Σχήµα 26 Άθροισµα των τιµών των ΣΧ των χρηστών ως συνάρτηση του παράγοντα
κοστολόγησης, c.

Σχήµα 27 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής στο σηµείο ισορροπίας για το MSUPC και το
MSUPC-CP παίγνιο, µε c=cbest.

Σχήµα 28 Μέση τιµή των τιµών της ΣΧ στο σηµείο ισορροπίας για το MSUPC και το
MSUPC-CP παίγνιο, µε c=cbest.

Σχήµα 29 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των χρηστών

κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής (MSUPC-CP παίγνιο) και η αντίστοιχη ισχύς
εκποµπής µειώνεται από τις αντίστοιχες τιµές ισχύος εκποµπής που επιτυγχάνονται µέσω του
παιγνίου κατανοµής ισχύος χωρίς κοστολόγηση (δηλαδή το MSUPC παίγνιο).
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Σχήµα 30 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash
του MSUPC-CP παιγνίου µε χρήση κυρτής και γραµµικής κοστολόγησης.

Σχήµα 31 Μέση τιµή των τιµών των ΣΧ των χρηστών στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του
MSUPC-CP παιγνίου µε χρήση κυρτής και γραµµικής κοστολόγησης

Σχήµα 32 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής (ανά χρήστη) στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash
καθώς το πλήθος των χρηστών αυξάνεται

Αναφορικά µε τη σύγκλιση του προτεινόµενου µη συνεργατικού και επαναληπτικού
MSUPC-CP αλγόριθµου, το σχήµα 29 παρουσιάζει τις τιµές της ισχύος εκποµπής ως
συνάρτηση των επαναλήψεων του MSUPC-CP αλγορίθµου που χρειάζεται έως ότου
συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του GMSUPC-CP παιγνίου, Pnet* σε κάθε
χρονοσχισµή.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι για τους χρήστες που ανήκουν στην ίδια
κλάση, είτε στην κλάση των υπηρεσιών πραγµατικού είτε µη πραγµατικού χρόνου, οι τιµές
της ισχύος εκποµπής των χρηστών είναι αντιστρόφως ανάλογες ως προς την ποιότητα του
καναλιού των χρηστών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η σύγκλιση του αλγορίθµου είναι
ιδιαίτερα γρήγορη, αφού χρειάζονται λιγότερες από 50 επαναλήψεις ώστε ο αλγόριθµος να
συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου για όλους τους χρήστες,
ξεκινώντας από µία τυχαία τιµή της ισχύος εκποµπής, ενώ από πρακτικής σκοπιάς
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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σηµειώνεται ότι σε λιγότερες από 25 επαναλήψεις, οι τιµές της ισχύος εκποµπής έχουν
πρακτικά σταθεροποιηθεί. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική δεδοµένης της
µικρής διάρκειας της χρονοσχισµής (δηλαδή 1.67 msec περίπου) στα ασύρµατα δίκτυα.

5.10.2 Κυρτή και Γραµµική Πολιτική Κοστολόγησης
Στα σχήµατα 30 και 31 συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα των τιµών της µέσης τιµής της
ισχύος εκποµπής των χρηστών και των αντίστοιχων τιµών των ΣΧ τους, για το παίγνιο
MSUPC-CP µε χρήση κυρτής κοστολόγησης και για το ίδιο παίγνιο µε υιοθέτηση όµως
γραµµικής κοστολόγησης (δηλαδή MSUPC-LP) [9], [17], [22]. Η σύγκριση των δύο παιγνίων
ως προς το είδος της πολιτικής κοστολόγησης που υιοθετείται, αναδεικνύει το κέρδος της
υιοθέτησης της κυρτής κοστολόγησης, ως προς τις χαµηλές τιµές ισχύος εκποµπής και τις
αντίστοιχες υψηλές τιµές των ΣΧ των χρηστών. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, δεδοµένων των κρίσιµων πόρων του συστήµατος, τους φυσικούς περιορισµούς
του υλισµικού των χρηστών και τα χρονοµεταβλητά κανάλια των χρηστών. Η υιοθέτηση της
κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης (δηλαδή της κυρτής κοστολόγησης) έχει ως
αποτέλεσµα την επιβολή µίας κοινωνικής συµπεριφοράς στους χρήστες και τη βελτίωση του
κοινωνικού οφέλους, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της
γραµµικής κοστολόγησης.

5.10.3 Αυξανόµενο Πλήθος Χρηστών
Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται αποτελέσµατα, τα οποία αναδεικνύουν τη
συµπεριφορά του συστήµατος καθώς το πλήθος των χρηστών που εδρεύουν εντός της
κυψέλης αυξάνεται. Αναφορικά µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα, οι χρήστες είναι
τοποθετηµένοι σε ίσες αποστάσεις από το σταθµό βάσης, δηλαδή d=300m και εξετάζονται
τέσσερα διαφορετικά σενάρια.
Στα δύο σενάρια, προσοµοιώνεται το παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής όπως αυτό
παρουσιάστηκε στη δηµοσίευση [22], αρχικά υιοθετώντας γραµµική κοστολόγηση και στη
συνέχεια υιοθετώντας κυρτή κοστολόγηση. Το παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής που
παρουσιάστηκε στη δηµοσίευση [22] υιοθετεί µία ΣΧ, η οποία εκφράζει απλοϊκά το πλήθος
των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος
εκποµπής, ενώ προτείνει µία γραµµική συνάρτηση κοστολόγησης, δηλαδή ci ( Pi , P− i ) = cPi .
Επιπρόσθετα, τα άλλα δύο σενάρια που προσοµοιώνονται υιοθετούν την προσέγγιση που
προτάθηκε στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά χρησιµοποιώντας γραµµική κοστολόγηση και έπειτα
χρησιµοποιώντας κυρτή κοστολόγηση.
Το σχήµα 32 απεικονίζει τη µέση τιµή της ισχύος εκποµπής (ανά χρήστη) στο σηµείο
ισορροπίας κατά Nash του κάθε υπό µελέτη παιγνίου, ως συνάρτηση του πλήθους των
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Σελίδα 127

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

χρηστών που εδρεύουν εντός της κυψέλης. Παρατηρείται ότι το παίγνιο κατανοµής ισχύος
εκποµπής, όπως αυτό προτάθηκε στη δηµοσίευση [22], µε χρήση γραµµικής κοστολόγησης
παρουσιάζει τη χειρότερη απόδοση σε σχέση µε τα υπόλοιπα σενάρια που προσοµοιώνονται.
Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται για δύο βασικούς λόγους: (α) την απλοποιηµένη
µοντελοποίηση του παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής, όπου η ΣΧ των χρηστών
αντιπροσωπεύει απλοποιηµένα το λόγο των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης
προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής και (β) την πολιτική κοστολόγησης που
υιοθετείται, δηλαδή το γραµµικό σχήµα κοστολόγησης. Σε αντίθεση το παίγνιο κατανοµής
ισχύος εκποµπής µε χρήση κυρτής κοστολόγησης (MSUPC-CP παίγνιο) παρουσιάζει την
καλύτερη απόδοση, σε σχέση µε τα υπόλοιπα σενάρια που προσοµοιώνονται. Οι βασικοί
λόγοι για την υπεροχή του παιγνίου αυτού είναι δύο: (α) ο κατάλληλος ορισµός του µη
συνεργατικού παιγνίου κατανοµής ισχύος, όπου η ΣΧ των χρηστών εκφράζει το είδος της
αιτούµενης υπηρεσίας σε σχέση µε τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και την κατανάλωση
ισχύος εκποµπής και (β) η κυρτή πολιτική κοστολόγησης που υιοθετείται, όπου το κόστος µε
το οποίο επιβαρύνεται ένας χρήστης αυξάνει κατακόρυφα εάν η ισχύς εκποµπής Pi του
χρήστη υπερβεί ένα προκαθορισµένο κατώφλι, Pthres. Συνεπώς, ο κατάλληλος συνδυασµός
ενός καλώς ορισµένου παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής (δηλαδή του MSUPC παιγνίου),
µε

µία

αντιπροσωπευτική

πολιτική

κοστολόγησης

(δηλαδή

την

κυρτή

πολιτική

κοστολόγησης) έχει ως αποτέλεσµα την εξασφάλιση κέρδους για το σύστηµα από το
διαµοιρασµό των πόρων του και την παρότρυνση των χρηστών να χρησιµοποιούν τους
πόρους του συστήµατος ακόµα πιο αποδοτικά.

5.11 Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο µελετήθηκε το πρόβληµα αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στη
ζεύξη ανόδου ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε χρήση κυρτής πολιτικής κοστολόγησης ως
προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών και µε εξυπηρέτηση πολλαπλών ειδών υπηρεσιών. Με
σκοπό την εξυπηρέτηση πολλαπλών ειδών υπηρεσιών µέσω ενός ενιαίου πλαισίου
υιοθετείται µία κατάλληλη ΣΧ η οποία αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις των χρηστών σε ΠτΥ.
Επιπρόσθετα, στοχεύοντας οι χρήστες να αποκτήσουν µία κοινωνική συµπεριφορά
προτείνεται η κυρτή πολιτική κοστολόγησης, η οποία παροτρύνει τους χρήστες να
χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά, σε σχέση µε τη γραµµική
πολιτική κοστολόγησης, η οποία είχε έως τώρα προταθεί στη βιβλιογραφία.
Αρχικά µοντελοποιήθηκε το παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής µε σκοπό την
εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών, δηλαδή το MSUPC παίγνιο και έπειτα επιλύθηκε µε τη
χρήση της θεωρίας παιγνίων, όπου αποδείχθηκε η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου
ισορροπίας κατά Nash του MSUPC παιγνίου. Έπειτα αποδείχθηκε η µη αποδοτικότητα του
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συγκεκριµένου σηµείου ισορροπίας του MSUPC παιγνίου ως προς την κατανοµή των πόρων
του συστήµατος και τη λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών. Με σκοπό την
αντιµετώπιση της µη αποδοτικότητας η οποία και αποδείχθηκε, προτάθηκε η κυρτή πολιτική
κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών, η οποία αναδεικνύεται ως ένα
ιδιαίτερα δυναµικό εργαλείο για την κατανοµή των πόρων του συστήµατος.
Επιπρόσθετα, µοντελοποιήθηκε το µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής στη
ζεύξη ανόδου ασύρµατων κυψελωτών δικτύων µε χρήση κυρτής πολιτικής κοστολόγησης ως
προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών και µε εξυπηρέτηση πολλαπλών ειδών υπηρεσιών,
δηλαδή το MSUPC-CP παίγνιο, όπου κάθε χρήστης στοχεύει στη µεγιστοποίηση της ΣΣΧ
του, η οποία εκφράζεται ως η διαφορά ανάµεσα στη ΣΧ του χρήστη και τη συνάρτηση
κοστολόγησης. Έπειτα, αποδείχθηκε η ύπαρξη και η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας
κατά Nash του MSUPC-CP παιγνίου και αποδείχθηκε ότι η λύση αυτή είναι Pareto βέλτιστη
και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της λαµβανόµενης ικανοποίησης των χρηστών από το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος. Η απόδοση της συγκεκριµένης µοντελοποίησης ως
προς την αύξηση του κέρδους του συστήµατος και την παρότρυνση των χρηστών να
χρησιµοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά, αποδείχθηκε µέσω αναλυτικών
αποτελεσµάτων και έγινε ταυτόχρονη σύγκριση µε το αντίστοιχο παίγνιο χωρίς τη χρήση
κοστολόγησης, ώστε να αναδειχθεί το όφελος της υιοθέτησης της κοστολόγησης των
χρηστών, αλλά παράλληλα έγινε σύγκριση µε αντίστοιχα παίγνια τα οποία έκαναν χρήση
γραµµικής κοστολόγησης, αναδεικνύοντας ότι η χρήση αντιπροσωπευτικής κοστολόγησης
αποφέρει µεγαλύτερο συνολικό κέρδος για τους χρήστες αλλά και για το σύστηµα.
Το προτεινόµενο παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο το
οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε ασύρµατα δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούν διαφορετικές
τεχνολογίες πρόσβασης (π.χ. CDMA και SC-FDMA), διαφορετικούς πόρους προς κατανοµή
στους χρήστες και εµφανίζουν ποικίλες απαιτήσεις ως προς την ΠτΥ των χρηστών. Συνεπώς,
η µελέτη της ενιαίας κατανοµής των πόρων ετερογενών ασύρµατων δικτύων µέσω του
προτεινόµενου µοντέλου κατανοµής πόρων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό
πεδίο.
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6 Συνδυαστική Κατανοµή Ισχύος
Εκποµπής και Ρυθµού Μετάδοσης στη Ζεύξη
Ανόδου CDMA Ασύρµατων Κυψελωτών
∆ικτύων
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής προτείνεται ένα καινοτόµο πρόβληµα
βασισµένο στη θεωρία παιγνίων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της συνδυαστικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων
κυψελωτών δικτύων. Αρχικά, σε κάθε χρήστη ανατίθεται µία γενικευµένη συνάρτηση
χρησιµότητας, η οποία αντιπροσωπεύει µε κατάλληλο τρόπο την ευχαρίστηση που
λαµβάνουν οι χρήστες από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος για διαφορετικού
τύπου υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ποικίλες απαιτήσεις σε ρυθµό µετάδοσης. Στη συνέχεια
ορίζεται ένα µη συνεργατικό παίγνιο συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού
µετάδοσης (Joint Utility-based uplink Power and Rate Allocation - JUPRA), στο οποίο κάθε
χρήστης στοχεύει εγωιστικά στη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητάς του
λαµβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισµούς που θέτει το υλισµικό του. Έπειτα
προσδιορίζεται το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA παιγνίου ως προς και
τις δύο ελεύθερες µεταβλητές (δηλαδή την ισχύ εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης) και
αποδεικνύεται αναλυτικά η σύγκλιση του παιγνίου στο µοναδικό του σηµείο ισορροπίας κατά
Nash. Επιπρόσθετα, προτείνεται ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος και χαµηλής
πολυπλοκότητας αλγόριθµος για τον προσδιορισµό και υπολογισµό του µοναδικού σηµείου
ισορροπίας κατά Nash. Η απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης αναδεικνύεται µε
αναλυτικά αριθµητικά αποτελέσµατα και συγκρίσεις µε τις πιο αντιπροσωπευτικές
προσεγγίσεις στο προτεινόµενο θέµα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, η
συνεισφορά των διαφορετικών παραγόντων του JUPRA παιγνίου στην αποδοτική
µοντελοποίηση και επίλυση του παιγνίου αναλύεται και ποσοτικοποιείται µέσω των
συγκριτικών αποτελεσµάτων.

6.1 Εισαγωγή
Τα ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας έχουν αδιαµφισβήτητα µεγάλη επίδραση στην
παγκόσµια κοινότητα , τη βιοµηχανία , και τα άτοµα ως ξεχωριστές οντότητες. Το πλήθος
των χρηστών που χρησιµοποιεί καθηµερινά τα ασύρµατα δίκτυα, καθώς επίσης και οι
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Σελίδα 130

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

απαιτήσεις τους σε ποιότητα της υπηρεσίας συνεχώς αυξάνονται. Για το λόγο αυτό έντονη
ερευνητική δραστηριότητα παρουσιάζεται στο πρόβληµα της κατανοµής πόρων στα
ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της απόδοσής τους.
Ανάµεσα στα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη µοντελοποίηση και
επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι η ισχύς εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης των
χρηστών. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν προταθεί ποικίλες προσεγγίσεις για την
αντιµετώπιση του µονοπαραµετρικού προβλήµατος κατανοµής ισχύος εκποµπής, µε στόχο
τον προσδιορισµό της ελάχιστης δυνατής ισχύος εκποµπής για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων τους σε ΠτΥ [18], [22]. Ανάµεσα στις ποικίλες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί
για την αντιµετώπιση του µονοπαραµετρικού προβλήµατος, πιο υποσχόµενη και κατάλληλη
παρουσιάζεται εκείνη που λαµβάνει υπόψη τις συναρτήσεις χρησιµότητας για τον
αντιπροσωπευτικό αντικατοπτρισµό των απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ και στη συνέχεια
τη µοντελοποίηση του προβλήµατος βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής. Ωστόσο όµως το
µονοπαραµετρικό πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής δε λαµβάνει υπόψη το
περιορισµένο εύρος ζώνης του δικτύου, καθώς επίσης την ανάγκη που προκύπτει για τα
δίκτυα τέταρτης και επόµενης γενιάς να υποστηρίξουν πολυµεσικές υπηρεσίες, οι οποίες
παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις τους σε ρυθµό µετάδοσης και σε ΠτΥ.
Για τους παραπάνω λόγους, ο βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου της διδακτορικής
διατριβής είναι η δηµιουργία ενός συµπαγούς και άρτιου µοντέλου για τη µελέτη της
συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µέσω της θεωρίας
παιγνίων. Το πρόβληµα βελτιστοποίησης που ορίζεται είναι ένα διπαραµετρικό πρόβληµα,
του οποίου η λύση είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash, το οποίο
προσδιορίζεται ταυτόχρονα και ως προς τις δύο ελεύθερες µεταβλητές, δηλαδή την ισχύ
εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης. Επιπρόσθετα, παρέχεται µία ολοκληρωµένη περιγραφή
της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε το συνδυαστικό πρόβληµα κατανοµής
πόρων στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων, η οποία αναδεικνύει το
κίνητρο µελέτης του συγκεκριµένου προβλήµατος και το ερευνητικό κενό που καλύπτει η
προτεινόµενη προσέγγιση στο παρόν κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, αναφέρονται επιγραµµατικά τα
βασικά στοιχεία της έρευνας µας και η συνεισφορά της προτεινόµενης προσέγγισης στην
έρευνα.

6.2 Σχετική Βιβλιογραφία
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί περιορισµένες ερευνητικές προσπάθειες για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού
µετάδοσης, κυρίως λόγω της αυξηµένης δυσκολίας επίλυσης του διπαραµετρικού
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προβλήµατος. Οι δύο βασικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία
είναι οι ακόλουθες δύο:
1. Η συνδυαστική κατανοµή ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης προσεγγίζεται
µε χρήση της θεωρίας παιγνίων και µοντελοποιείται µε τη βοήθεια δύο διακριτών
προβληµάτων βελτιστοποίησης, δηλαδή το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής και το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ρυθµού µετάδοσης. Αρχικά όλοι
οι χρήστες προσδιορίζουν το βέλτιστο ρυθµό µετάδοσής τους και έπειτα επιλύεται
σειριακά το πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής, µε σκοπό τον
προσδιορισµό της βέλτιστης ισχύος εκποµπής κάθε χρήστη που εδρεύει εντός της
κυψέλης.
2. Το συνδυαστικό πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης
µετατρέπεται σε ένα µονοπαραµετρικό πρόβληµα, ως προς το λόγο του ρυθµού
µετάδοσης προς την ισχύ εκποµπής.
Πιο αναλυτικά, αναφορικά µε την πρώτη προτεινόµενη προσέγγιση, οι συγγραφείς στη
δηµοσίευση [55] µοντελοποιούν και επιλύουν το πρόβληµα βέλτιστης συνδυαστικής
κατανοµής πόρων ως δύο διακριτά επιµέρους προβλήµατα βελτιστοποίησης, τα οποία
επιλύουν σειριακά. Το πρώτο παίγνιο κατανείµει το ρυθµό µετάδοσης σε όλους τους χρήστες
που εδρεύουν εντός της κυψέλης, το οποίο τροφοδοτεί το δεύτερο παίγνιο µε ένα διάνυσµα
σταθερών c . Το διάνυσµα c χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της βέλτιστης ισχύος
εκποµπής κάθε χρήστη, η οποία βρίσκεται σε συµφωνία µε τη βέλτιστη κατανοµή ρυθµού
µετάδοσης του πρώτου παιγνίου. Ωστόσο όµως, η κατανοµή του ρυθµού µετάδοσης και της
ισχύος εκποµπής σε δύο διαφορετικά βήµατα εισάγει µεγάλη επεξεργαστική καθυστέρηση
στον προσδιορισµό της βέλτιστης συνδυαστικής κατανοµής, µε αποτέλεσµα την αργή
σύγκλιση του αλγορίθµου στην εξαγόµενη βέλτιστη συνδυαστική κατανοµή και την
κατασπατάληση ενέργειας στην ανταλλαγή σηµάτων πληροφορίας.
Τα ανωτέρω περιγραφέντα αρνητικά χαρακτηριστικά της πρώτης προσέγγισης έχουν
περιοριστεί στη δηµοσίευση [56], στην οποία οι συγγραφείς εξετάζουν συγκεκριµένες τιµές
ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης των χρηστών και καταλήγουν σε ένα σταθερό
σηµείο ισορροπίας συνδυαστικής κατανοµής πόρων, στο οποίο οι χρήστες που βρίσκονται
κοντά στο σταθµό βάσης της κυψέλης είναι ευεργετηµένοι. Επιπρόσθετα, στις δηµοσιεύσεις
[57], [58] οι συγγραφείς έχουν επιλέξει να αντιπροσωπεύουν την ευχαρίστηση που λαµβάνει
ο χρήστης από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος µέσω µίας ιδιαίτερα ειδικής
συνάρτησης χρησιµότητας, η οποία εκφράζει το λόγο των επιτυχώς µεταφερόµενων bits στο
σταθµό βάσης προς την αντίστοιχη καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής. Εξαιτίας του
συγκεκριµένου τύπου της επιλεγµένης συνάρτησης χρησιµότητας είναι εφικτή η σειριακή και
ανεξάρτητη επίλυση του συνδυαστικού προβλήµατος κατανοµής πόρων, µέσω δύο διακριτών
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προβληµάτων. Για το λόγο αυτό, η συνδυαστική κατανοµή πόρων συνίσταται από τις δύο
επιµέρους κατανοµές ρυθµού µετάδοσης και ισχύος εκποµπής, όπου η κατανοµή ρυθµού
µετάδοσης που προκύπτει από το πρώτο πρόβληµα βελτιστοποίησης λειτουργεί ως
παράµετρος εισόδου στο δεύτερο πρόβληµα βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής.
Εν συντοµία, το κύριο µειονέκτηµα της πρώτης προσέγγισης είναι ότι το πρόβληµα
βελτιστοποίησης επιλύεται ασύγχρονα και ξεχωριστά ως προς τις δύο ελεύθερες
µεταβλητές/πόρους, συνεπώς η συνδυαστική κατανοµή πόρων των δύο επιµέρους
προβληµάτων είναι λιγότερο αποδοτική σε σχέση µε την πραγµατικά ταυτόχρονη κατανοµή
του ρυθµού µετάδοσης και της ισχύος εκποµπής στους χρήστες. Πιο αναλυτικά, οι λόγοι για
τους οποίους η ασύγχρονη κατανοµή πόρων στους χρήστες δεν είναι αποδοτική είναι οι
ακόλουθοι τρεις: (α) η συνδυαστική κατανοµή πόρων εξαρτάται άµεσα από την αρχικά
επιλεγόµενη τιµή της ισχύος εκποµπής του αλγορίθµου, η οποία καθορίζει την ταχύτητα
σύγκλισης του αλγορίθµου, (β) οι χρήστες δεν ανανεώνουν το ρυθµό µετάδοσής τους και την
ισχύ εκποµπής τους στο ίδιο βήµα του αλγορίθµου, συνεπώς εισάγεται επιπλέον
καθυστέρηση στη σύγκλισή του στη συνδυαστική κατανοµή των πόρων και (γ) δεν υπάρχει
καµία απολύτως εγγύηση ότι το αποτέλεσµα της συνδυαστικής κατανοµής πόρων που
προκύπτει από τη σειριακή επίλυση των επιµέρους προβληµάτων είναι ισοδύναµα βέλτιστη
σε σχέση µε την πραγµατικά ταυτόχρονη επίλυση του συνδυαστικού προβλήµατος, στην
οποία ο ρυθµός µετάδοσης και η ισχύς εκποµπής θα ανανεώνονται στο ίδιο βήµα του
αλγορίθµου.
Αναφορικά µε τη δεύτερη προσέγγιση που έχει προταθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία, µία
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική παρουσίαση έχει δηµοσιευτεί στο άρθρο [57], στο οποίο
χρησιµοποιείται η ίδια συνάρτηση χρησιµότητας που περιγράφθηκε ανωτέρω, δηλαδή ο
λόγος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς την αντίστοιχη
καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής. Η συγκεκριµένη συνάρτηση χρησιµότητας, εξαιτίας του
ειδικού της τύπου δίνει τη δυνατότητα στους συγγραφείς του άρθρου να αντικαταστήσουν το
λόγο του ρυθµού µετάδοσης προς την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής µε µία νέα µεταβλητή
και κατά αυτόν τον τρόπο να µετατρέψουν το διπαραµετρικό πρόβληµα σε µονοπαραµετρικό
πρόβληµα βελτιστοποίησης. Ωστόσο όµως είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση
δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε ρεαλιστικές περιπτώσεις, όπου οι συναρτήσεις των χρηστών
είναι πιο γενικευµένες και αντιπροσωπεύουν το είδος της υπηρεσίας που ο χρήστης αιτείται,
διότι οι δύο ελεύθερες µεταβλητές (δηλαδή ο ρυθµός µετάδοσης και η ισχύς εκποµπής) δε
συνδέονται µεταξύ τους αποκλειστικά και µόνο µε το λόγο αυτό. Συνεπώς, η εµβέλεια
εφαρµογής της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι ιδιαίτερα περιορισµένη σε προβλήµατα
βελτιστοποίησης, όπου ο λόγος του ρυθµού µετάδοσης προς την ισχύ εκποµπής εµφανίζεται
στη συνάρτηση χρησιµότητας των χρηστών και κατά αυτόν τον τρόπο το διπαραµετρικό
πρόβληµα µπορεί να µετασχηµατιστεί σε µονοπαραµετρικό. Πιο αναλυτικά, στη
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συγκεκριµένη προσέγγιση της βιβλιογραφίας, το πρόβληµα βελτιστοποίησης επιλύεται ως
µονοπαραµετρικό πρόβληµα ως προς τον αντικατεστηµένο λόγο και προσδιορίζεται το
βέλτιστο ζεύγος κατανοµής ρυθµού µετάδοσης και ισχύος εκποµπής θεωρώντας αρχικά τη
µέγιστη τιµή για το ρυθµό µετάδοσης και συνεπαγωγικά υπολογίζεται µέσω του βέλτιστου
λόγου που έχει ήδη προσδιοριστεί η βέλτιστη ισχύς εκποµπής, είτε αντιστρόφως θεωρώντας
τη µέγιστη ισχύ εκποµπής και προσδιορίζοντας το βέλτιστο ρυθµό µετάδοσης. Στη
συγκεκριµένη προσέγγιση παρόλο που ο ρυθµός µετάδοσης και η ισχύς εκποµπής
ανανεώνονται στο ίδιο βήµα του αλγορίθµου, παραµένει το σηµαντικό µειονέκτηµα ότι δεν
υπάρχει καµία εγγύηση ότι η συνδυαστική κατανοµή που προσδιορίζεται είναι ισότιµα
βέλτιστη µε την αντίστοιχη που θα προέκυπτε εάν το πρόβληµα λυνόταν ως αυτούσιο
διπαραµετρικό πρόβληµα συνδυαστικής κατανοµής ρυθµού µετάδοσης και ισχύος εκποµπής.
Επιπλέον, πρόσθετες ερευνητικές προσπάθειες έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία για τη
µεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος µέσω κατανεµηµένων κατανοµών πόρων, όπως
αυτή που προτείνεται στη δηµοσίευση [60], όπου παρουσιάζεται µία κατανεµηµένη
κατανοµή πόρων µέσω δύο αλληλένδετων παιγνίων (ενός παιγνίου κατανοµής ισχύος που
εκτελείται ανάµεσα στους χρήστες και ενός παιγνίου κατανοµής ρυθµού µετάδοσης που
εκτελείται σε επίπεδο δικτύου). Επίσης έχουν προταθεί και ευρεστικές µέθοδοι κατανοµής
ρυθµού µετάδοσης στους χρήστες [61], όπου παρουσιάζεται ένα απλοποιηµένο ευρεστικό
σχήµα κατανοµής ρυθµού µετάδοσης, το οποίο µπορεί να αναφερθεί ως µία εφαρµογή της
µεθόδου water-filling και έπειτα από τον προσδιορισµό του ρυθµού µετάδοσης εφαρµόζεται
ένας επαναληπτικός αλγόριθµος κατανοµής ισχύος εκποµπής.

6.3 Συνεισφορά Προτεινόµενης Προσέγγισης
Σύµφωνα µε τις προηγούµενες προσεγγίσεις που περιγράφηκαν και έχουν προταθεί στη
βιβλιογραφία, η ισχύς εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης κατανέµονται ανεξάρτητα ή εν
µέρει συνδυαστικά, ακόµα και στην περίπτωση που οι δύο παράµετροι ανανεώνονται στο ίδιο
βήµα του αλγορίθµου. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων καταλήγουν σε
υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης και χαµηλές τιµές ισχύος εκποµπής για τους χρήστες που
βρίσκονται κοντά στο σταθµό βάσης, ενώ οι αποµακρυσµένοι χρήστες λαµβάνουν πολύ
χαµηλές τιµές του ρυθµού µετάδοσης και εκπέµπουν µε ιδιαίτερα υψηλή ισχύ εκποµπής. Τα
βασικά χαρακτηριστικά, η συνεισφορά και οι κυριότερες διαφορές της προσέγγισης που
προτείνεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής σε σχέση µε τη διεθνή
βιβλιογραφία µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σηµεία:
1. Στην παρούσα προσέγγιση προτείνεται µία ολοκληρωµένη µελέτη για τη
µοντελοποίηση και επίλυση του διπαραµετρικού προβλήµατος κατανοµής ρυθµού
µετάδοσης και ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου CDMA ασύρµατων κυψελωτών
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δικτύων. Πιο συγκεκριµένα, το διπαραµετρικό πρόβληµα κατανοµής ρυθµού
µετάδοσης και ισχύος εκποµπής επιλύεται και ως προς τις δύο ελεύθερες
µεταβλητές ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε τις προγενέστερες προσεγγίσεις σύµφωνα
µε τις οποίες είτε επιλύονταν ξεχωριστά τα προβλήµατα κατανοµής ρυθµού
µετάδοσης και ισχύος εκποµπής, είτε µετέτρεπαν το διπαραµετρικό πρόβληµα σε
µονοπαραµετρικό µε συγκεκριµένες και περιοριστικές υποθέσεις. Σχετικά µε το
διπαραµετρικό πρόβληµα προσδιορίζεται η βέλτιστη κατανοµή ρυθµού µετάδοσης
και ισχύος εκποµπής και οι τιµές των δύο µεταβλητών ανανεώνονται στο ίδιο βήµα
του αλγορίθµου. Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης προσέγγισης επαληθεύουν τη
διαίσθησή µας ότι η µοντελοποίηση και επίλυση του προβλήµατος κατανοµής
πόρων και ως προς τις δύο ελεύθερες µεταβλητές οδηγεί σε ένα πιο αποδοτικό
σηµείο ισορροπίας για την κατανοµή των πόρων από τη σκοπιά της λαµβανόµενης
ικανοποίησης των χρηστών.
2. Στην προτεινόµενη προσέγγιση υιοθετούνται πιο γενικές και ρεαλιστικές
συναρτήσεις χρησιµότητας [64], [66], οι οποίες δεν εκφράζουν απλοϊκά το λόγο
των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς την αντίστοιχη
καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής. Οι υιοθετούµενες συναρτήσεις χρησιµότητας
εκφράζουν κατάλληλα τις απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα της υπηρεσίας και
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης.
Συνεπώς, οι ΣΧ που υπεισέρχονται στο πρόβληµα βελτιστοποίησης κατανοµής
πόρων µπορούν να συµπεριλάβουν οποιοδήποτε είδος υπηρεσίας εξυπηρετείται από
τα σύγχρονα ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα. Πιο συγκεκριµένα, στη γενικότερη
περίπτωση οι ΣΧ αντικατοπτρίζουν το λόγο του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης
(εξαρτώµενο από το είδος της υπηρεσίας) προς την αντίστοιχη καταναλισκόµενη
ισχύ εκποµπής.
3. Η προτεινόµενη προσέγγιση συµπεριλαµβάνει: α) τη µοντελοποίηση του
διπαραµετρικού συνδυαστικού προβλήµατος κατανοµής ρυθµού µετάδοσης και
ισχύος εκποµπής ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο (JUPRA παίγνιο), στο οποίο κάθε
χρήστης προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την ικανοποίηση που λαµβάνει από το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη του φυσικούς
περιορισµούς που θέτει το υλισµικό του, β) την επίλυση του προβλήµατος και τον
προσδιορισµό του µοναδικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash ταυτόχρονα και ως
προς τις δύο ελεύθερες µεταβλητές, δηλαδή το ρυθµό µετάδοσης και την ισχύ
εκποµπής και γ) ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας
αλγόριθµος, ο οποίος προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του
JUPRA παιγνίου και η σύγκλισή του αποδεικνύεται.
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4. Αναδεικνύεται

και

ποσοτικοποιείται

µέσω

αναλυτικών

και

συγκριτικών

αποτελεσµάτων ο ρόλος και η επιρροή των διαφορετικών σχηµάτων κοστολόγησης
(δηλαδή γραµµικών και µη γραµµικών σχηµάτων κοστολόγησης) για την επίτευξη
περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών κατανοµών πόρων. Η αφορµή για την
εισαγωγή κοστολόγησης στο πρόβληµα συνδυαστικής κατανοµής πόρων µε σκοπό
τη βελτίωση της κατανοµής πόρων µε γνώµονα το κοινωνικό όφελος των χρηστών
προήλθε από τη βιβλιογραφία [26], [41], [47], αλλά και από προηγούµενες
ερευνητικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του διδακτορικού [64],
[65].
5. Η απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης αξιολογείται λεπτοµερώς καθώς επίσης
αποδεικνύεται µέσω αναλυτικών συγκριτικών αποτελεσµάτων η υπεροχή της σε
σχέση µε τη διεθνή βιβλιογραφία [57] - [59]. Επιπρόσθετα, αναλύεται και
ποσοτικοποιείται η συνεισφορά του κάθε στοιχείου που υπεισέρχεται στη
µοντελοποίηση και επίλυση του προβλήµατος στη βελτίωση των λαµβανόµενων
αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οφέλη που
προκύπτουν από: (α) τη συνδυαστική κατανοµή του ρυθµού µετάδοσης και της
ισχύος εκποµπής στο ίδιο βήµα του αλγορίθµου, (β) την κατάλληλη µοντελοποίηση
των συναρτήσεων χρησιµότητας ώστε να αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις των
χρηστών σε ΠτΥ ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται και (γ) την
εισαγωγή κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης.

6.4 Μοντέλο Συστήµατος
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός CDMA
ασύρµατου κυψελωτού δικτύου στο οποίο εδρεύουν N(t) χρήστες οι οποίοι έχουν συνεχώς
δεδοµένα να µεταδώσουν. Το σύνολο των χρηστών συµβολίζεται µε S(t), το κέρδος του
καναλιού µε Gi(t), η ισχύς εκποµπής µε pi(t) και ο ρυθµός µετάδοσης µε ri(t). Η ισχύς
εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης του κάθε χρήστη είναι άνω φραγµένες µεταβλητές,
δηλαδή pi (t ) ≤ piMax και ri (t ) ≤ ri Max εξαιτίας των φυσικών περιορισµών που θέτει το υλισµικό
των ασύρµατων χρηστών. Στο υπόλοιπο της ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου θα
παραλείπεται για ευκολία ως προς την παρουσίαση ο συµβολισµός της χρονοσχισµής t.
Η παρεµβολή µεταξύ των κυψελών, ο θερµικός θόρυβος και τα σήµατα των χρηστών
αναφέρονται συνολικά ως µία διαδικασία προσθετικού λευκού Gauss θορύβου (Additive
White Gaussian Noise - AWGN), µε σταθερή φασµατική πυκνότητα ισχύος Io. Για το λόγο
αυτό, οι συνολικές παρεµβολές που αντιλαµβάνεται ο χρήστης i ∈ S αποτελούνται από τις
παρεµβολές

του

δικτύου

και

τον
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I − i ( p-i ) = ∑ j =1 G j p j − Gi pi + I0
N

, όπου µε p-i = ( p1 , p2 ,..., pi −1 , pi +1 ,..., pN ) και r-i = ( r1 ,r2 ,...,ri − 1 ,ri + 1 ,...,rN )

συµβολίζεται το διάνυσµα ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης όλων των χρηστών,
εξαιρουµένου του χρήστη i αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο αντίστοιχος σηµατοθορυβικός λόγος
( γ i = Eb I o ) που µετράται στο σταθµό βάσης για τον κάθε χρήστη i ∈ S δίδεται από τη
σχέση: γ i ( ri , pi , p-i ) =

W Gi pi
ri I − i ( p-i )

, όπου µε W [Hz] συµβολίζεται το διαθέσιµο εύρος ζώνης.

Επιπρόσθετα, µε στόχο να συµπεριληφθούν τα ποικίλα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που
αιτούνται οι χρήστες εντός ενός κοινού πλαισίου βελτιστοποίησης, σε κάθε χρήστη
ανατίθεται µία συνάρτηση χρησιµότητας Ui. Η ΣΧ αντιπροσωπεύει τη λαµβανόµενη
ικανοποίηση του χρήστη και εξαρτάται από την ισχύ εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής
του. Συνήθως, οι χρήστες επιθυµούν να επιτύχουν υψηλό σηµατοθορυβικό λόγο, γ i ,
καταναλώνοντας ελάχιστη ισχύ εκποµπής pi και µεταδίδοντας σε υψηλούς ρυθµούς
µετάδοσης ri. Συνεπώς, τα ανωτέρω περιγραφέντα χαρακτηριστικά της συνάρτησης
χρησιµότητας µοντελοποιούνται µέσω µίας συνεχούς και C(n) φορές παραγωγίσιµης
συνάρτησης Ui και ως προς το ρυθµό µετάδοσης ri, αλλά και ως προς την ισχύ εκποµπής pi.
U (ri , pi ) =

Qi (rˆi , pi ) Qi (ri ⋅ f i (γ i ), pi )
=
pi
pi

(77)

όπου µε rˆi ≡ ri ⋅ f i (γ i ) συµβολίζεται το πλήθος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό
βάσης, µε

f i (γ i )

η συνάρτηση απόδοσης, η οποία αντιπροσωπεύει την πιθανότητα επιτυχούς

µεταφοράς πακέτων δεδοµένων στο σταθµό βάσης [1] και µε Qi συµβολίζεται η συνάρτηση
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης, η οποία αντιπροσωπεύει την ευχαρίστηση που λαµβάνει ο
χρήστης σε σχέση µε την υπηρεσία που απολαµβάνει και σε συνάρτηση µε την ικανοποίηση
των απαιτήσεών του σε ποιότητα της υπηρεσίας. Καθώς έχει αναλυθεί και σε προηγούµενο
κεφάλαιο, η συνάρτηση απόδοσης fi είναι µία γνησίως αύξουσα, συνεχής, διπλά
παραγωγίσιµη σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi και εξαρτάται από
τα σχήµατα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετούνται. Επιπρόσθετα, για τη
συνάρτηση απόδοσης ισχύουν οι ιδιότητες fi(0)=0 και f i ( ∞ ) = 1 .
Στη διεθνή βιβλιογραφία [22], [56], [59], η συνάρτηση χρησιµότητας που χρησιµοποιείται
συστηµατικά είναι ο λόγος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς την
αντίστοιχη καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής. Παρόλα αυτά η συγκεκριµένη συνάρτηση δε
λαµβάνει υπόψη το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και τις συγκεκριµένες
απαιτήσεις του σε ποιότητα της υπηρεσίας. Αντίθετα, η συνάρτηση χρησιµότητας που
προτείνεται

στο

συγκεκριµένο

κεφάλαιο

της

διδακτορικής

διατριβής

αντανακλά

αντιπροσωπευτικά τις προσωπικές προτιµήσεις του χρήστη σε σχέση µε το είδος της
υπηρεσίας που αιτείται (δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου) [64],
[67]. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι η ευχαρίστηση που λαµβάνουν οι χρήστες από
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το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της
υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και η εξάρτηση αυτή αντικατοπτρίζεται αντιπροσωπευτικά
στη συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Qi (rˆi , pi ) . Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης Qi (rˆi , pi ) έχει τις ακόλουθες χαρακτηριστικές ιδιότητες.
1. Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Qi είναι γνησίως αύξουσα, συνεχής
και C(n) φορές παραγωγίσιµη ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης rˆi ≡ ri ⋅ fi (γ i ) .
2. Ισχύει Qi (rˆi = 0, pi ) = 0 ώστε να διασφαλίζεται ότι ισχύει U i (ri = 0, pi ) = 0 .
Ανακεφαλαιώνοντας την ενότητα αυτή, τονίζεται ο στόχος κάθε χρήστη είναι να ελέγξει
και να προσδιορίσει την ισχύ εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του µε έναν
κατανεµηµένο τρόπο, ώστε να µεγιστοποιήσει τη λαµβανόµενη ικανοποίησή του από το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.

6.5 Παίγνιο Συνδυαστικής Κατανοµής Ισχύος Εκποµπής &
Ρυθµού Μετάδοσης µε Χρήση Συναρτήσεων Χρησιµότητας
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής, το µη συνεργατικό παίγνιο συνδυαστικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µοντελοποιείται ως ένα πρόβληµα
µεγιστοποίησης της συνάρτηση χρησιµότητας κάθε χρήστη. Στο συγκεκριµένο παίγνιο κάθε
χρήστης ανανεώνει την ισχύ εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του µε έναν
αποκλειστικά εγωιστικό τρόπο, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης
ικανοποίησής του από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
max U i ( pi , ri ) =
pi ∈Pi
ri ∈Ri

s.t.

Qi (rˆi = ri ⋅ f (γ i ), pi )
,i ∈ S
pi

0 ≤ ri ≤ ri Max ,

0 ≤ pi ≤ piMax

(78)

Το ανωτέρω πρόβληµα συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης
(joint utility-based uplink power and rate allocation - JUPRA) συµβολίζεται ως
G = [ S ,{ Pi , Ri },{U i ( pi , ri )}] , όπου S = {1, 2,..., N } είναι το σύνολο των ενεργών ασύρµατων

χρηστών που βρίσκονται εντός της κυψέλης, Pi είναι το σύνολο στρατηγικών των χρηστών
ως προς την ισχύ εκποµπής, Ri είναι το σύνολο στρατηγικών των χρηστών ως προς το ρυθµό
µετάδοσης και η συνάρτηση Ui αντιπροσωπεύει την αντικειµενική συνάρτηση του
προβλήµατος βελτιστοποίησης όπως αυτή ορίσθηκε στη σχέση (77). Επιπρόσθετα, γίνεται η
υπόθεση ότι τα πεδία στρατηγικών ως προς την ισχύ εκποµπής Pi και το ρυθµό µετάδοσης Ri
είναι συµπαγή και κυρτά σύνολα, µε περιορισµούς ως προς τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή
τους. Συνεπώς, για τον κάθε χρήστη i ∈ S θεωρούµε τα αντίστοιχα κλειστά σύνολα ως πεδία
στρατηγικών για την ισχύ εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του: Pi = [0, piMax ] και
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Ri = [0, ri Max ] . Επιπλέον, κάθε χρήστης επιλέγει συνδυαστικά το ρυθµό µετάδοσης ri ∈ Ri και

την ισχύ εκποµπής του pi ∈ Pi ώστε να µεγιστοποιήσει τη συνάρτηση χρησιµότητάς του Ui.
Στη συνέχεια το διάνυσµα ρυθµού µετάδοσης όλων των χρηστών που εδρεύουν εντός της
κυψέλης, το οποίο προκύπτει από την επίλυση του παιγνίου συµβολίζεται µε
r * = ( r1 ,r2 ,...,rN )T ∈ R = R1 × R2 × ...× RN και το αντίστοιχο διάνυσµα ισχύος εκποµπής όλων των

χρηστών µε p* = ( p1 , p2 ,..., pN )T ∈ P = P1 × P2 × ...× PN .
Στην προτεινόµενη προσέγγιση το παίγνιο που µοντελοποιείται αποτελείται από δύο
διαφορετικές µεταβλητές, δηλαδή το ρυθµό µετάδοσης και την ισχύ εκποµπής στη ζεύξη
ανόδου του CDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου. Οι δύο αυτές ελεύθερες µεταβλητές
πρέπει να βελτιστοποιηθούν µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε
χρήστη. Το βασικό στοιχείο του προβλήµατος βελτιστοποίησης όπως αυτό ορίσθηκε στη
σχέση (78), το οποίο απαιτεί ειδική µεταχείριση, είναι η ταυτόχρονη και σύγχρονη
βελτιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών, όχι µόνο ως προς την ισχύ
εκποµπής τους, αλλά και ως προς το ρυθµό µετάδοσής τους. Συνεπώς, το πρόβληµα
βελτιστοποίησης επιλύεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά και ως προς τις δύο ελεύθερες
µεταβλητές του παιγνίου και καταλήγει στην εύρεση του βέλτιστου ζεύγους ισχύος εκποµπής
και ρυθµού µετάδοσης: ( p* ,r * ) . Με σκοπό την επίλυση του συνδυαστικού παιγνίου
υιοθετείται η θεωρία παιγνίων κατά Nash, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη για την
επίλυση µη συνεργατικών παιγνίων.

6.6 Εύρεση Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash
Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash αποτελεί µία σταθερή, προβλέψιµη και προσδιορίσιµη
λύση ενός µη συνεργατικού παιγνίου, στο οποίο πολλαπλοί χρήστες µε πιθανώς
αντικρουόµενα συµφέροντα ανταγωνίζονται µεταξύ τους και καταλήγουν σε ένα σηµείο
ισορροπίας, από το οποίο κανένας χρήστης δε θέλει να αποκλίνει. Συγκεκριµένα, στο σηµείο
ισορροπίας κανένας χρήστης δεν έχει κίνητρο να µεταβάλει την ισχύ εκποµπής του και το
ρυθµό µετάδοσής του, δεδοµένου ότι η ικανοποίηση που λαµβάνει από το διαµοιρασµό των
πόρων του συστήµατος δε µπορεί να βελτιωθεί από µεµονωµένες αλλαγές της ισχύος
εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης, εφόσον οι υπόλοιποι χρήστες διατηρούν σταθερές τις
στρατηγικές τους, δηλαδή τα διανύσµατα p*-i και r-i* παραµένουν σταθερά.

Ορισµός 11: Το ζεύγος διανυσµάτων ( p* ,r * ) = ( p1* , p2* ,..., pN* , r1* , r2* ,..., rN* ) από τα σύνολα των
στρατηγικών pi* ∈ Pi και ri* ∈ Ri είναι σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA παιγνίου G ,
τέτοιο ώστε κανένας χρήστης δεν µπορεί να βελτιώσει µονοµερώς τη δική του λαµβανόµενη
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ικανοποίηση,

εάν

για

κάθε

χρήστη

i∈S

ισχύουν

οι

ακόλουθες

συνθήκες:

U i ( pi* , ri* , p-i , r-i ) ≥ U i ( pi , ri , p-i , r-i ) , για κάθε τιµή pi ∈ Pi , ri ∈ Ri .

Ωστόσο όµως, αξίζει να τονιστεί ότι ένα µη συνεργατικό παίγνιο δεν έχει πάντα σηµείο
ισορροπίας κατά Nash, εξαιτίας της εγωιστικής συµπεριφοράς των χρηστών, επειδή είναι
πιθανό ότι οι χρήστες δεν θα συµφωνήσουν µεταξύ τους σε ένα σταθερό αποτέλεσµα. Η
απουσία σηµείου ισορροπίας κατά Nash σηµαίνει ότι το σύστηµα είναι εγγενώς ασταθές. Για
το λόγο αυτό, αρχικά µελετάται η ύπαρξη σηµείου ισορροπίας κατά Nash στο JUPRA
παίγνιο.
Θεώρηµα 5: Στο JUPRA παίγνιο G = [ S ,{ Pi , Ri },{U i ( pi , ri )}] υπάρχει σηµείο ισορροπίας κατά
Nash ως προς την ισχύ εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης ( p* ,r * ) = ( p1* , p2* ,..., pN* , r1* , r2* ,..., rN* ) ,
pi* ∈ Pi και ri* ∈ Ri , ∀i ∈ S .

Απόδειξη: Με σκοπό τη µελέτη της ύπαρξης του σηµείου ισορροπίας κατά Nash στο JUPRA
παίγνιο, είναι απαραίτητο να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες.
1. Τα σύνολα Pi και Ri είναι µη κενά, κυρτά και συµπαγή υποσύνολα των Ευκλείδειων
χώρων P N και R N αντίστοιχα.
2. Η συνάρτηση χρησιµότητας U i ( p,r ) είναι συνεχής και C(n) φορές παραγωγίσιµη ως προς
την ισχύ εκποµπής p ∈ P = [ P1 × P2 × ... × PN ] και το ρυθµό µετάδοσης r ∈ R = [ R1 × R2 × ... × RN ]
[62].
Συνεπώς, δεδοµένου ότι οι προαναφερθείσες ιδιότητες ισχύουν σύµφωνα µε τη
µοντελοποίηση του προτεινόµενου προβλήµατος και βασιζόµενοι στο θεώρηµα (Weierstrass)
Extreme Value Theorem (E.V.T.) [63], εξάγεται το συµπέρασµα ότι η συνάρτηση
χρησιµότητας, όπως αυτή ορίσθηκε στη σχέση (77), έχει τουλάχιστον ένα ολικό µέγιστο
( p* ,r * ) = ( p1* , p2* ,..., pN* , r1* , r2* ,..., rN* ) που είναι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA

παιγνίου. Καθώς επεξηγήθηκε και προηγουµένως, στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash η
συνάρτηση χρησιµότητας του κάθε χρήστη µεγιστοποιείται και δε µπορεί να βελτιωθεί
περαιτέρω κάνοντας οποιεσδήποτε µεµονωµένες αλλαγές .

■

Το θεώρηµα 5 ορίζει και αποδεικνύει την ύπαρξη ενός σηµείου ισορροπίας κατά Nash για
το JUPRA παίγνιο. Συνεπώς, καθώς αποδείχθηκε στο θεώρηµα 5, το JUPRA παίγνιο έχει ένα
µη κενό σύνολο από σηµεία ισορροπίας κατά Nash, τα οποία αποτελούν σταθερά σηµεία
ισορροπίας για το σύστηµα. Ωστόσο όµως, έχοντας ως βασικό στόχο του προβλήµατος την
εξεύρεση µίας ενεργειακά αποδοτικής λύσης και στοχεύοντας στη βέλτιστη συνδυαστική
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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κατανοµή ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις
των χρηστών σε ποιότητα της υπηρεσίας, απώτερος στόχος της επίλυσης του προβλήµατος
είναι η µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησης των χρηστών µε την ελάχιστη δυνατή
ισχύ εκποµπής για κάθε χρήστη. Το ακόλουθο θεώρηµα αποδεικνύει τη µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash κατά την εξέταση του στόχου της ενεργειακά αποδοτικής
κατανοµής πόρων και προσδιορίζει τις συγκεκριµένες τιµές του βέλτιστου ζεύγους ισχύος
εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης ( p* ,r * ) .

Θεώρηµα 6: Το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA µη συνεργατικού
παιγνίου G από τη σκοπιά της ενεργειακά αποδοτικής κατανοµής πόρων δίδεται από το
ζεύγος ( pi* , ri* ) , pi ∈ Pi και ri ∈ Ri :



( pi* , ri* ) = min  min arg max U i ( pi , ri ), piMax 
Λ k ,i
p ∈P

 i i  pi ∈Pi , ri ∈Ri

(79)

Λ k ,i = ( p1,* i , p2,* i ,..., pk*,i ), k = 1, 2,..., K , i ∈ S
s.t.

∂U i ( pi , ri )
∂pi

= 0 and
pi = pi*

∂U i ( pi , ri )
∂ri

=0

(79α)

ri = ri*

and ( pi , ri )T H ( pi , ri )( pi , ri ) p 0, ∀pi ∈ Pi ,∀ri ∈ Ri
 ∂ 2U i ( pi , ri )

2
όπου H ( pi , ri ) =  2 ∂pi
∂
U
(
p
i
i , ri )

 ∂pi ∂ri

∂ 2U i ( pi , ri
∂pi ∂ri
∂ 2U i ( pi , ri
∂ri 2

(79β)

)

 είναι ο Εσσιανός πίνακας στο σηµείο ( pi , ri )
)


και Λ k ,i = ( p1,* i , p2,* i ,..., pk*,i ), k = 1, 2,..., K , i ∈ S είναι το µη κενό σύνολο από σηµεία ισορροπίας
κατά Nash του JUPRA παιγνίου στο υπό µελέτη συµπαγές, κυρτό και κλειστό σύνολο
Pi = [0, piMax ] .

Απόδειξη: Οι συνθήκες της πρώτης τάξης παραγώγου (79α) της συνάρτησης χρησιµότητας
προσδιορίζουν τα στάσιµα σηµεία της συνάρτησης χρησιµότητας U i ( pi , ri ) , τα οποία µπορεί
να είναι είτε σηµείο µεγίστου, είτε σηµείο ελαχίστου, είτε σηµείο σέλας. Με στόχο τον
προσδιορισµό του σηµείου µεγίστου της συνάρτησης χρησιµότητας, η συνθήκη (79β) είναι
ικανή και αναγκαία (δηλαδή ο Εσσιανός πίνακας να είναι αρνητικά ορισµένος). Η ισχύς της
συνθήκης (79β) είναι εγγυηµένη για ένα ζεύγος ( pi , ri ) , pi ∈ Pi , ri ∈ Ri , διότι η συνάρτηση
χρησιµότητας είναι συνεχής και C(n) φορές παραγωγίσιµη. Επιπρόσθετα είναι αναγκαία η
επιλογή της ελάχιστης ισχύος εκποµπής ανάµεσα στις τιµές arg max U i ( pi , ri ) και piMax ,
pi ∈Pi , ri ∈Ri

εξαιτίας των φυσικών περιορισµών που θέτει το υλισµικό των χρηστών ως προς τη µέγιστη
ισχύ εκποµπής, δηλαδή pi ≤ piMax . Επιπλέον, για την επίτευξη της ενεργειακά αποδοτικής
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου
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λύσης επιλέγεται η ελάχιστη δυνατή ισχύς εκποµπής µεταξύ των σηµείων ισορροπίας κατά
Nash, η οποία συµβάλει στον προσδιορισµό του µοναδικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash
υπό την ενεργειακά αποδοτική σκοπιά επίλυσης του προβλήµατος.

■

6.7 JUPRA Αλγόριθµος & Σύγκλιση
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται η σύγκλιση του JUPRA παιγνίου και περιγράφονται τα
βήµατα ενός επαναληπτικού κατανεµηµένου και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγορίθµου ο
οποίος προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash ( p* ,r * ) .

6.7.1 Σύγκλιση του JUPRA παιγνίου
Με βάση το θεώρηµα 6, προσδιορίζεται για κάθε χρήστη i ∈ S η βέλτιστη στρατηγική του
BRi ως ακολούθως:



BRi ( pi , ri ) = min min  arg max U i ( pi , ri ), piMax 
Λ k ,i
p ∈P

 i i  pi ∈Pi , ri ∈Ri

(80)

Λ k ,i = ( p1,* i , p2,* i ,..., pk*,i ), k = 1, 2,..., K , i ∈ S
s.t.

∂U i ( pi , ri )
∂pi

= 0 and
pi = pi*

∂U i ( pi , ri )
∂ri

=0
ri = ri*

and ( pi , ri )T H ( pi , ri )( pi , ri ) p 0, ∀pi ∈ Pi ,∀ri ∈ Ri

Θεώρηµα 7: Το JUPRA παίγνιο συγκλίνει στο µοναδικό του σηµείο ισορροπίας κατά Nash,
ξεκινώντας από οποιοδήποτε αρχικό σηµείο.
Απόδειξη: Εξ ορισµού, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash ενός µη συνεργατικού παιγνίου
πρέπει να πληρεί τη συνθήκη: ( p* ,r * ) = BR( p,r ) . Το θεµελιώδες στοιχείο προκειµένου να
αποδειχθεί η σύγκλιση του JUPRA παιγνίου στο µοναδικό του σηµείο ισορροπίας κατά Nash
είναι να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση χρησιµότητας των χρηστών είναι µια standard
συνάρτηση [33]. Σε γενικές γραµµές, µια συνάρτηση f λέγεται ότι είναι standard, εφόσον
χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες:
(i) Θετικότητα: f ( x ) f 0 ;
(ii) Μονοτονία: εάν x ≥ x' , τότε f ( x ) ≥ f ( x' ) ;
(iii) Επεκτασιµότητα: για κάθε a>1, af ( x ) ≥ f (ax ) ,
για όλα τα διανύσµατα x ≥ 0 , όπου x = ( x1 , x2 ,..., xN ) είναι ένα σηµείο ισορροπίας κατά
Nash και η συνάρτηση f ( x ) είναι η συνάρτηση βέλτιστης στρατηγικής. Μελετώντας το
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JUPRA παίγνιο, οι παραπάνω ιδιότητες µπορούν εύκολα να ελεγχθούν ως προς την ισχύ τους
για τη συνάρτηση βέλτιστης στρατηγικής BR( p,r ) , δεδοµένου ότι:
(i) ( p,r ) f 0 , συνεπώς BR( p,r ) f 0 , µέσω της σχέσης (80),
(ii) εάν ( p,r ) f ( p',r' ) , τότε µέσω της σχέσης (80) εξάγεται ότι BR( p,r ) f BR( p',r' ) ,
(iii) για κάθε a>1, δεδοµένου ότι η συνάρτηση BR( p,r ) είναι γνησίως αύξουσα ως προς
( p,r ) , τότε εξάγεται ότι aBR( p,r ) f BR (ap,ar ) .

■

Ως εκ τούτου, η σύγκλιση του JUPRA παιγνίου στο µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά
Nash, ξεκινώντας από οποιαδήποτε αρχικό σηµείο, είναι εγγυηµένη.

6.7.2 JUPRA Αλγόριθµος
Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι η ανανέωση της
ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης των χρηστών στην ίδια επανάληψη του
αλγορίθµου και για το λόγο αυτό η µοναδική βέλτιστη λύση προσδιορίζεται ταυτόχρονα και
ως προς την ισχύ εκποµπής και ως προς το ρυθµό µετάδοσης.
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, κάθε χρήστης i, i ∈ S , επιλέγει τυχαία µία δυνατή
τιµή της ισχύος εκποµπής pi(0) (δηλαδή 0 p pi(0) ≤ piMax ) και µία επίσης τυχαία και δυνατή τιµή
του ρυθµού µετάδοσης ri(0) (i.e. 0 p ri(0) ≤ ri Max ). Θέσε k=0, όπου µε k συµβολίζεται ο αριθµός
των επαναλήψεων του αλγορίθµου.
Βήµα 2o: Ο συνολικός θόρυβος (παρεµβολές) που αντιλαµβάνονται οι χρήστες I ( k ) ( p ( k ) )
ευρυεκπέµπεται από το σταθµό βάσης, δεδοµένων των τιµών της ισχύος εκποµπής όλων των
χρηστών. Με βάση το συνολικό θόρυβο εντός της κυψέλης, κάθε χρήστης υπολογίζει το
θόρυβο που ο ίδιος αντιλαµβάνεται I −( ki ) ( p−( ki ) ) και επαναπροσδιορίζει την ισχύ εκποµπής του,
pi( k +1) και το ρυθµό µετάδοσής του ri( k +1) , σύµφωνα µε τη σχέση (79).

Βήµα 3o: Εάν η ισχύς εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης συγκλίνουν (δηλαδή
pi( k +1) − pi( k ) ≤ ε και ri ( k +1) − ri ( k ) ≤ ε , ε = 10 −5 ) τότε σταµάτα.

Βήµα 4o: Σε κάθε άλλη περίπτωση, θέσε k=k+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.
Ο JUPRA αλγόριθµος χαρακτηρίζεται ως ένας αλγόριθµος µοναδικής τιµής, χαµηλής
πολυπλοκότητας και κατανεµηµένος, ο οποίος καταλήγει στη βέλτιστη τιµή ισχύος εκποµπής
και ρυθµού µετάδοσης για κάθε χρήστη ξεκινώντας από οποιαδήποτε τυχαία επιλεγµένη τιµή
των µεταβλητών αυτών (δηλαδή pi(0) και ri(0) , ∀i ∈ S ).
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6.8 Βελτίωση της Συνδυαστικής Ενεργειακά Αποδοτικής
Κατανοµής Πόρων µέσω Κοστολόγησης
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής προσδιορίστηκε έως αυτό το σηµείο το
µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA παιγνίου στοχεύοντας στην ενεργειακά
αποδοτική κατανοµή των πόρων του συστήµατος. Ωστόσο όµως, καθώς έχει αποδειχθεί στη
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία [22], [26], [47], [64], [65], τα σηµεία ισορροπίας κατά Nash
που προέρχονται από κατανεµηµένη λήψη αποφάσεων είναι εν γένει µη αποδοτικά υπό την
κοινωνική σκοπιά του διαµοιρασµού των πόρων του συστήµατος, εξαιτίας της εγωιστικής
συµπεριφοράς των χρηστών. Για το λόγο αυτό, η κοστολόγηση των πόρων του συστήµατος
αναδύεται ως ένα ιδιαίτερα δυναµικό εργαλείο για το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος και καταλήγουν σε µία κοινωνικότερη λύση και κατανοµή. Οι κύριοι λόγοι που
υποδεικνύουν την υιοθέτηση της κοστολόγησης των πόρων του συστήµατος είναι: το
µεγαλύτερο κέρδος του συστήµατος ως προς την λελογισµένη κατανοµή των πόρων µέσω
των µηχανισµών κοστολόγησης και η ενθάρρυνση των χρηστών να χρησιµοποιούν τους
πόρους του συστήµατος πιο αποτελεσµατικά.
Συνεπώς, µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε [64], [65], εισάγονται υπάρχουσες
πολιτικές κοστολόγησης στο JUPRA παίγνιο ώστε να ενισχυθεί η απόδοση της
προτεινόµενης προσέγγισης και να επιτευχθεί µία κοινωνικότερη συνδυαστική κατανοµή των
πόρων του συστήµατος, δηλαδή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης. Στην
περίπτωση αυτή, κάθε χρήστης υιοθετεί µια κατάλληλη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία
συνδέεται µε τις απαιτήσεις του ως προς τους πόρους του συστήµατος, ενώ το κόστος που
εισάγεται αντικατοπτρίζει τις σχέσεις µεταξύ της τρέχουσας ζήτησης των χρηστών σε πόρους
του συστήµατος και τη διαθεσιµότητα των πόρων. Έτσι, το µη συνεργατικό παίγνιο
συνδυαστικής κατανοµής της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης µε χρήση
κοστολόγησης (Joint Uplink Power and Rate Allocation game with Pricing - JUPRA-P game)
µπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
max U iP ( pi , ri ) =
pi ∈Pi
ri ∈Ri

s.t.

Qi (rˆi = ri ⋅ f (γ i ), pi )
− ci ( pi ), i ∈ S
pi

0 ≤ ri ≤ ri Max ,

(81)

0 ≤ pi ≤ piMax

όπου µε ci ( Pi ) συµβολίζεται η συνάρτηση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής. Στη
συνέχεια της ανάλυσης, αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης, χρησιµοποιούνται δύο
διαφορετικές παραλλαγές της συνάρτησης κοστολόγησης: (α) γραµµική κοστολόγηση ως
προς την ισχύ εκποµπής, δηλαδή ci ( pi ) = ci ⋅ pi (το αντίστοιχο παίγνιο συµβολίζεται ως
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JUPRA-LP) και (β) κυρτή κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής, δηλαδή

(

)

ci ( pi ) = ci ⋅ e pi − 1 (το αντίστοιχο παίγνιο συµβολίζεται ως JUPRA-CP).

Σηµειώνεται ότι, παραδοσιακά, οι περισσότεροι από τους µηχανισµούς κοστολόγησης που
έχουν εφαρµοστεί για την κατανοµή ισχύος εκποµπής στα ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα, είναι
γραµµικές συναρτήσεις ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών [26], [47]. Η ιδέα της µηγραµµικής κοστολόγησης της ισχύος εκποµπής των χρηστών προέρχεται από την
παρατήρηση ότι η ζηµία που ένας χρήστης επιβάλλει στους υπόλοιπους χρήστες που
εδρεύουν εντός της κυψέλης, δεν είναι η ίδια σε όλο το εύρος τιµών της ισχύος εκποµπής,
όπως ο γραµµικός µηχανισµός κοστολόγησης παραδέχεται. Ως εκ τούτου, οι µη γραµµικοί
µηχανισµοί κοστολόγησης έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία σε
διάφορους τοµείς [50], όπως στον τοµέα της οικονοµίας, της ενέργειας, κλπ. Τα οφέλη από
την υιοθέτηση τέτοιων µηχανισµών κοστολόγησης στην προτεινόµενη προσέγγιση του
παρόντος κεφαλαίου αναδεικνύονται µέσω αναλυτικών συγκριτικών αποτελεσµάτων.

6.9 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την
λειτουργία της προτεινόµενης προσέγγισης που αποδεικνύουν τις βελτιώσεις ως προς την
απόδοση που µπορεί να επιτευχθούν σε ένα CDMA ασύρµατο µονοκυψελωτό δίκτυο. Κατά
τη διάρκεια της αξιολόγησης της προτεινόµενης προσέγγισης θεωρούνται και εξετάζονται
διάφορες παραλλαγές της, προκειµένου να γίνει αντιληπτή η επιρροή και η συνεισφορά στην
καλύτερη απόδοση του διαµοιρασµού των πόρων του συστήµατος, της κάθε προτεινόµενης
καινοτοµίας της προσέγγισης. Κατά αυτό τον τρόπο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οφέλη
από (α) τη συνδυαστική κατανοµή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης στο ίδιο
βήµα του αλγορίθµου, (β) την κατάλληλη µοντελοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών σε
ποιότητα της υπηρεσίας µέσω µίας γενικευµένης και κατάλληλα σχεδιασµένης συνάρτησης
χρησιµότητας και (γ) την υιοθέτηση κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης.
Αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης, θεωρείται ότι εντός της κυψέλης εδρεύουν N=9
χρήστες, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν και βρίσκονται σε αποστάσεις
d=[310 460 570 660 740 810 880 940 1000] m από το σταθµό βάσης. Το κέρδος του
καναλιού των χρηστών µοντελοποιείται µέσω ενός µοντέλου κέρδους καναλιού Gi = K i / dia ,
όπου µε a συµβολίζεται ο εκθέτης των απωλειών (όπου a=4) και µε Ki µία
λογαριθµοκανονική κατανοµή τυχαίας µεταβλητής µε µέση τιµή 0 και τυπική απόκλιση
σ2=8(db). Κάθε χρήστης υιοθετεί µία σιγµοειδή συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης

(

Qi (ri , pi ) = 1 − e( ri − A )

)

M

, όπου A και M είναι θετικές σταθερές, οι οποίες ρυθµίζουν το σχήµα

της σιγµοειδούς συνάρτησης και µε f i (γ i ) = (1 − e−3.7⋅γ )80 , Io=5*10-6, W=106Hz, συµβολίζεται η
i
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Σχήµα 33 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής στο σηµείο ισορροπίας για διαφορετικά υπό
µελέτη σενάρια

Σχήµα 34 Μέση τιµή του ρυθµού µετάδοσης στο σηµείο ισορροπίας για διαφορετικά υπό
µελέτη σενάρια

συνάρτηση απόδοσης. Οι φυσικοί περιορισµοί που θέτει το υλισµικό των χρηστών
σχετικά µε τη µέγιστη ισχύ εκποµπής τους είναι piMax = 2Watt και σχετικά µε το µέγιστο
ρυθµό µετάδοσής τους ri Max = 64 Kbps (π.χ. για χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες φωνής). Κάθε
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προσοµοίωση επαναλαµβάνεται για 10.000 χρονοσχισµές. Σχετικά µε το JUPRA-LP παίγνιο,
η συνάρτηση κοστολόγησης που υιοθετείται είναι ci ( pi ) = ci ⋅ pi και για το JUPRA-CP

(

)

ci ( pi ) = ci ⋅ e pi − 1 , όπου µε ci συµβολίζεται ο συντελεστής κοστολόγησης, ο οποίος

ευρυεκπέµπεται από το σταθµό βάσης που επιβάλει την πολιτική κοστολόγησης του
συστήµατος.
Τα σχήµατα 33 και 34 παρουσιάζουν την µέση τιµή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού
µετάδοσης ως συνάρτηση της απόστασης των χρηστών από το σταθµό βάσης για διαφορετικά
σενάρια. Συγκεκριµένα, προκειµένου να καταστεί δυνατή µια λεπτοµερής αξιολόγηση της
προτεινόµενης προσέγγισης και µία δίκαιη συγκριτική ανάλυση, µελετώνται τα ακόλουθα
επτά διαφορετικά σενάρια: ο αλγόριθµος (i) ο JUPRA αλγόριθµος, (ii) ο αλγόριθµος που
παρουσιάζεται στη δηµοσίευση [58] µε χρήση της συνάρτησης χρησιµότητας που προτάθηκε
στην παρούσα προσέγγιση στη σχέση (77), (iii) ο αλγόριθµος που προτάθηκε στη
δηµοσίευση [59], (iv) ο JUPRA αλγόριθµος µε υιοθέτηση της συνάρτησης χρησιµότητας που
προτάθηκε στις δηµοσιεύσεις [57]-[59], (v) το JUPRA – LP παίγνιο , (vi) το JUPRA – CP
παίγνιο και (vii) ο αλγόριθµος που προτάθηκε στη δηµοσίευση [58] µε υιοθέτηση γραµµικής
κοστολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη δηµοσίευση [58], οι συγγραφείς αντιµετωπίζουν
το πρόβληµα της συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης,
επιλύοντας αρχικά το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ρυθµού µετάδοσης και έπειτα
επιλύουν σειριακά το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής. Αντίθετα, στη
δηµοσίευση

[59]

οι

συγγραφείς

µετατρέπουν

το

διπαραµετρικό

πρόβληµα

σε

µονοπαραµετρικό, αντικαθιστώντας το λόγο του ρυθµού µετάδοσης προς την ισχύ εκποµπής
µε µία νέα µεταβλητή.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σενάρια, τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι καθώς η
ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει (δηλαδή η απόσταση των χρηστών από το
σταθµό βάσης αυξάνεται) και προκειµένου οι χρήστες να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους
σε ποιότητα της υπηρεσίας, η µέση τιµή της ισχύος εκποµπής τους αυξάνεται, ενώ ο ρυθµός
µετάδοσής τους µειώνεται µε διαφορετικό ρυθµό για κάθε υπό µελέτη σενάριο. Τα οφέλη που
προκύπτουν ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας και την κάλυψη των απαιτήσεων των
χρηστών σε ποιότητα της υπηρεσίας, από την ανανέωση της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού
µετάδοσης στο ίδιο βήµα του αλγορίθµου και από την επίλυση του συνδυαστικού
προβλήµατος ως ένα διπαραµετρικό πρόβληµα, µπορούν να παρατηρηθούν από τη σύγκριση
του JUPRA αλγορίθµου (σενάριο i) και του αλγορίθµου που προτάθηκε στη δηµοσίευση [58]
(σενάριο ii), όταν και οι δύο αλγόριθµοι υιοθετούν τη συνάρτηση χρησιµότητας που
προτάθηκε στη σχέση (77). O JUPRA αλγόριθµος παρουσιάζει ανώτερη απόδοση ως προς
την εξοικονόµηση ενέργειας και ταυτόχρονα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών σε
ποιότητα της υπηρεσίας. Αντίθετα, ο αλγόριθµος που προτάθηκε στη δηµοσίευση [58]
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αντιµετωπίζει µε προνοµιακό τρόπο τους χρήστες που βρίσκονται πλησιέστερα στο σταθµό
βάσης (δηλαδή χαµηλή ισχύς εκποµπής και υψηλός ρυθµός µετάδοσης) σε σύγκριση µε τους
αποµακρυσµένους χρήστες.
Επιπλέον, τα οφέλη που προκύπτουν από την κατάλληλη µοντελοποίηση των απαιτήσεων
των χρηστών σε µία ορθά σχεδιασµένη και πιο γενική συνάρτηση χρησιµότητας (σε
σύγκριση µε την απλοϊκή συνάρτηση χρησιµότητας που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία [57][59] και εκφράζει το λόγο των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό βάσης προς την
απαιτούµενη ισχύ εκποµπής), µπορούν να παρατηρηθούν από τη σύγκριση του JUPRA
αλγορίθµου (σενάριο i) και του JUPRA αλγορίθµου όταν αυτός υιοθετεί τη συνάρτηση
χρησιµότητας που έχει προταθεί στις δηµοσιεύσεις [57]-[59] (σενάριο iv). Τα αποτελέσµατα
αποδεικνύουν ότι η συνάρτηση χρησιµότητας της σχέσης (77) εκφράζει καλύτερα τις
απαιτήσεις των χρηστών και συνεπώς χρειάζεται χαµηλότερη ισχύς εκποµπής για να
επιτευχθεί υψηλότερος ρυθµός µετάδοσης. Επιπλέον, το συνολικό και συνδυαστικό όφελος
που προκύπτει από την ορθή σχεδίαση της συνάρτησης χρησιµότητας και από την ανανέωση
της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης στο ίδιο βήµα του αλγορίθµου µπορεί να
παρατηρηθεί από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων του JUPRA αλγορίθµου (σενάριο i) και
των αντίστοιχων αποτελεσµάτων του αλγορίθµου που προτάθηκε στη δηµοσίευση [59]
(σενάριο iii). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην προσέγγιση που προτείνεται στο παρόν κεφάλαιο
της διδακτορικής διατριβής επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ισχύος εκποµπής και οι
χρήστες αντιµετωπίζονται µε έναν ενιαίο τρόπο ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσής
τους (ακόµη και οι αποµακρυσµένοι χρήστες).
Επιπλέον, τα οφέλη που προκύπτουν από την επιβολή και την ενσωµάτωση µιας
κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης, µπορούν να παρατηρηθούν µέσω της σύγκρισης των
αποτελεσµάτων των JUPRA, JUPRA-LP και JUPRA-CP παιγνίων (σενάρια i, v, vi). Στα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή του κατάλληλου µηχανισµού
κοστολόγησης, αναγκάζει τους χρήστες να καταλήξουν σε ένα σηµείο ισορροπίας στο οποίο
εκπέµπουν µε χαµηλότερη ισχύ εκποµπής χωρίς να µειώνεται σηµαντικά ο ρυθµός µετάδοσής
τους. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του JUPRA-LP παιγνίου (σενάριο v) µε
εκείνα που προκύπτουν από τον αλγόριθµο που προτάθηκε στη δηµοσίευση [58] µε
υιοθέτηση γραµµικής κοστολόγησης (σενάριο vii), εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι χρήστες
στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash του JUPRA-LP παιγνίου εκπέµπουν µε σηµαντικά
χαµηλότερη

ισχύ

εκποµπής

και

επιτυγχάνουν

υψηλότερο

ρυθµό

µετάδοσης.

Ολοκληρώνοντας τη σύγκριση των επτά διαφορετικά σεναρίων, παρατηρείται ότι το JUPRACP παίγνιο (σενάριο vi) επιτυγχάνει το πιο ενεργειακά αποδοτικό σηµείο ισορροπίας.
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Σχήµα 35 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των χρηστών για το JUPRA παίγνιο

Τέλος, το σχήµα 35 απεικονίζει την ισχύ εκποµπής όλων των χρηστών ως συνάρτηση των
επαναλήψεων που απαιτούνται για την σύγκλιση του JUPRA αλγορίθµου στο σηµείο
ισορροπίας κατά Nash ( p* ,r * ) του G παιγνίου. Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η
σύγκλιση του JUPRA αλγορίθµου είναι γρήγορη, καθώς απαιτούνται λιγότερες από ογδόντα
επαναλήψεις για τη σύγκλιση στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash για όλους τους χρήστες,
ξεκινώντας από οποιεσδήποτε τυχαία επιλεγµένες αρχικές τιµές της ισχύος εκποµπής.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι σε λιγότερες από σαράντα επαναλήψεις οι τιµές της ισχύος
εκποµπής έχουν πρακτικά συγκλίνει πολύ κοντά στις τελικές τιµές.

6.10 Ανακεφαλαιωτικά Συµπεράσµατα
Η προσέγγιση που προτάθηκε στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής, η οποία
επιλύει το συνδυαστικό πρόβληµα της κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µε
τη χρήση κατάλληλα σχεδιασµένης συνάρτησης χρησιµότητας αποτελεί ένα δυναµικό
εργαλείο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εννιαία αντιµετώπιση των
διαφορετικών και πολλαπλών απαιτήσεων των χρηστών στα ασύρµατα δίκτυα επόµενης
γενιάς. Το βασικό πλεονέκτηµα της προτεινόµενης προσέγγισης είναι η λύση του
προβλήµατος βελτιστοποίησης και ως προς τις δύο µεταβλητές, δηλαδή την ισχύ εκποµπής
και το ρυθµό µετάδοσης. Οι συγκρίσεις µε άλλες προσεγγίσεις από την πρόσφατη
βιβλιογραφία επαλήθευσαν τα σηµαντικά οφέλη απόδοσης που µπορούν να επιτευχθούν µε
την υιοθέτηση της συγκεκριµένης προτεινόµενης προσέγγισης.
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7 Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής &
Υποφερουσών σε SC-FDMA Ασύρµατα
∆ίκτυα
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης
συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών σε SC-FDMA ασύρµατα
δίκτυα µε υποστήριξη χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, µέσω
της υιοθέτησης κατάλληλων ΣΧ για τους χρήστες. Αρχικά µοντελοποιείται το πρόβληµα
κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών στους χρήστες και ως πρώτο βήµα
προσδιορίζεται η βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής στους χρήστες, ενώ προτείνεται ένας
επαναληπτικός αλγόριθµος για τη συνδυαστική κατανοµή ισχύος εκποµπής και
υποφερουσών στους χρήστες. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά
αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία αναδεικνύουν την αποδοτικότητα της προτεινόµενης
προσέγγισης, ως προς την εξοικονόµηση ισχύος εκποµπής για τους χρήστες και τη
µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησής τους από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος.

7.1 Σχετική Βιβλιογραφία & Ανάλυση
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης
συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών σε SC-FDMA ασύρµατα
δίκτυα µε υποστήριξη χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, µέσω
της υιοθέτησης κατάλληλων ΣΧ για τους χρήστες. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν
προταθεί ευρεστικοί αλγόριθµοι χαµηλής πολυπλοκότητας, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσµα
την επίτευξη υψηλών ρυθµών µετάδοσης και στοχεύουν στη συνδυαστική κατανοµή ισχύος
εκποµπής και υποφερουσών στους χρήστες [52], [53]. Οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι έχουν ως
κύριο στόχο τους τη µεγιστοποίηση της συνολικής χωρητικότητας του συστήµατος και
κατανέµουν ισόποσα τη συνολική ισχύ εκποµπής κάθε χρήστη στις υποφέρουσες που του
ανατίθενται από το δίκτυο. Επιπρόσθετα, ορισµένοι από αυτούς τους αλγορίθµους λαµβάνουν
υπόψη την αναλογική δικαιοσύνη ανάµεσα στους χρήστες και για το λόγο αυτό ως υποψήφια
ΣΧ των χρηστών υιοθετείται µία λογαριθµική συνάρτηση ως προς το ρυθµό µετάδοσης των
χρηστών και οι αλγόριθµοι έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση του αθροίσµατος των ΣΧ όλων
των χρηστών που ανήκουν εντός της υπό µελέτης κυψέλης, καταλήγοντας στην κατανοµή της
ισχύος εκποµπής των χρηστών και των υποφερουσών του δικτύου [52]. Αντίθετα, στο παρόν
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κεφάλαιο προτείνεται µία καινοτόµος προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία οι χρήστες
στοχεύουν εγωιστικά στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σε ΠτΥ µέσω της
µεγιστοποίησης της ΣΧ τους, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τους φυσικούς περιορισµούς
που τίθενται από το υλισµικό των χρηστών. Η σύνθετη µορφή της αντικειµενικής
συνάρτησης, η οποία εξαρτάται από την κατανοµή των υποφερουσών και τους φυσικούς
περιορισµούς ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών που εισάγονται στο πρόβληµα,
καθιστά την άµεση επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης ιδιαίτερα περίπλοκη. Για το
λόγο αυτό και µε σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ, που
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου προτείνεται µία αποδοτική λύση και ο αντίστοιχος
αλγόριθµος συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών σε SC-FDMA
ασύρµατα δίκτυα.

7.2 Μοντέλο Συστήµατος
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται ένα µονοκυψελικό SC-FDMA
ασύρµατο σύστηµα, το οποίο υποστηρίζει N(t) χρήστες οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου και διαθέτουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν. Το σύνολο των
χρηστών ανά χρονοσχισµή που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου συµβολίζεται ως
SRT(t). Το εύρος ζώνης του συστήµατος συµβολίζεται µε B Hz και χωρίζεται σε S
υποφέρουσες, όπου µε Ssub συµβολίζεται το αντίστοιχο σύνολό τους. Οι υποφέρουσες
µεταδίδονται σειριακά και µόνο ένας χρήστης έχει το δικαίωµα να µεταδώσει στην εκάστοτε
υποφέρουσα. Το κέρδος του καναλιού του χρήστη i ∈ SRT στην υποφέρουσα s ∈ Ssub
συµβολίζεται µε Gi,s(t) και η ισχύς εκποµπής του και ο αντίστοιχος ρυθµός µετάδοσής του µε
Pi,s και Ri,s αντίστοιχα. Η συνολική ισχύς εκποµπής του κάθε χρήστη i είναι άνω φραγµένη
από τη µέγιστη διαθέσιµη ισχύ εκποµπής του Pi Max εξαιτίας των περιορισµών που εισάγει το
Si

υλισµικό του χρήστη, δηλαδή

∑P

i ,s

≤ Pi Max , όπου Si είναι το πλήθος των υποφερουσών, οι

s =1

οποίες

είναι

κατειληµµένες

από

το

χρήστη

i.

Επιπρόσθετα,

ο

λαµβανόµενος

σηµατοθορυβικός λόγος, γi,s του χρήστη i στο σταθµό βάσης δίδεται από τη σχέση:
γ i , s = Pi , s Gi , s / σ s2 , όπου µε σ s2 συµβολίζεται ο συνολικός θόρυβος που προκαλείται εντός της

κυψέλης.
Με σκοπό τη θεώρηση των απαιτήσεων των χρηστών σε ΠτΥ µέσω ενός ενιαίου πλαισίου
βελτιστοποίησης, αντιστοιχίζεται σε κάθε χρήστη µία κατάλληλα σχεδιασµένη ΣΧ Ui, η
οποία αντιπροσωπεύει το βαθµό της ικανοποίησης του χρήστη σε σχέση µε την κάλυψη των
απαιτήσεών του σε ΠτΥ και την κατανάλωση ισχύος εκποµπής για την επίτευξή τους.
Συνεπώς, η ΣΧ του χρήστη i για την υποφέρουσα s ∈ Si ⊆ Ssub εκφράζεται ως ακολούθως:
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U i , s ( Ri*, s , Pi , s ) =

Qi ( Ri*, s , Pi , s ) Qi ( Ropt fi (γ i , s ), Pi , s )
=
Pi , s
Pi , s

(82)

όπου µε Ri*, s = Ropt f i (γ i , s ) συµβολίζεται ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης σε κάθε υποφέρουσα
s ∈ Si ⊆ Ssub του χρήστη, µε Ropt ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης ο οποίος εξαρτάται από το
είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης, µε fi συµβολίζεται η συνάρτηση απόδοσης του
χρήστη [16] και η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης συµβολίζεται µε Qi ( Ri*, s , Pi , s )
και αντιπροσωπεύει το βαθµό ικανοποίησης του χρήστη ως προς την ικανοποίηση των
απαιτήσεών του σε ΠτΥ ανά χρονοσχιµή. Η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης δίνει
το πλεονέκτηµα και την ικανότητα στους χρήστες να εκφράζουν καλύτερα και µε µεγαλύτερη
ακρίβεια τις απαιτήσεις τους σε πόρους του συστήµατος. Συνεπώς, η ΣΧ του κάθε χρήστη,
δεν αντιπροσωπεύει απλοϊκά το λόγο των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits προς το σταθµό
βάσης σε σχέση µε την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής, αλλά εκφράζει τη λαµβανόµενη
ικανοποίηση των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος σε σχέση µε τα
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας την οποία αιτούνται και την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος
εκποµπής.
Η πιθανότητα επιτυχούς µετάδοσης των πακέτων των χρηστών για σταθερό ρυθµό
µετάδοσης αντιπροσωπεύεται µε τη συνάρτηση απόδοσης, η οποία εξαρτάται από το σχήµα
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετείται και είναι µία γνησίως αύξουσα, συνεχής,
σιγµοειδής και C(n) φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γi,s
[16]. Επιπρόσθετα, για τη συνάρτηση απόδοσης ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες: (a) f i (∞) = 1
και (b) lim f i (γ i , s ) = 0+ ώστε να διασφαλίζεται ότι ισχύει lim Qi (γ i , s ) = 0+ όταν Pi , s = 0 [16].
γ i , s → 0+

γ i , s → 0+

Η συνολική ΣΧ του χρήστη i στη χρονοσχισµή t, Ui(t), δεδοµένου του πλήθους των
υποφερουσών που κατέχει ο χρήστης Si ⊆ Ssub, ορίζεται ως το άθροισµα των επιµέρους ΣΧ
του χρήστη Ui,s ανά υποφέρουσα s.
Si

Qi ( Ropt f i (γ i , s ), Pi , s )
Pi , s
s =1
Si

U i ( Ri*, s , Pi , s ) = ∑U i , s ( Ri*, s , Pi , s )=∑
s =1

(83)

Οι απαιτήσεις των χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, σε ΠτΥ
αναφέρονται κυρίως στην επίτευξη ενός κατώτατου ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων ανά
χρονοσχισµή, Ropt . Συνεπώς, όταν ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών κυµαίνεται
στο διάστηµα (0, Ropt ) , τότε η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Qi είναι φθίνουσα
ως προς τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri*, s , ώστε να αναδεικνύεται η ανάγκη των χρηστών
να δεσµεύσουν περισσότερους πόρους του συστήµατος. Με την ίδια λογική, όταν επιτευχθεί
ο κατώτατος επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης από τους χρήστες, τότε µία περαιτέρω αύξηση
του ρυθµού µετάδοσης του χρήστη δε συµβάλει στην ειδοποιό αύξηση της λαµβανόµενης
ικανοποίησης του χρήστη. Συνεπώς, ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης των χρηστών που
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου είναι άνω φραγµένος, ώστε να αποφεύγεται η
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κατασπατάληση των πόρων και η περίσσεια του ρυθµού µετάδοσης να µπορεί να
επανακατανεµηθεί στους χρήστες που δεν έχουν επιτύχει τον κατώτατο επιθυµητό ρυθµό
µετάδοσης. Για το λόγο αυτό, η συνάρτηση επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Qi είναι µία
γνησίως αύξουσα, σιγµοειδής, συνεχής και C(n) φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση ως προς τον
επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης Ri*, s , µε µοναδικό σηµείο καµπής. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι
ακόλουθες ιδιότητες: (a) Qi (∞) = 1 , (b) Qi ( Ropt ) = 1 − ε , όπου ε είναι µία µικρή θετική τιµή
(π.χ. ε = 10−5 ) και (c) lim Qi ( Ri*, s ) = 0+ .
Ri*,s → 0+

7.3 Συνδυαστική Κατανοµή Ισχύος και Υποφερουσών στη
Ζεύξη Ανόδου
Κατά τη µελέτη του SC-FDMA συστήµατος, στην αρχή κάθε χρονοσχισµής ένας
αλγόριθµος συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών στη ζεύξη ανόδου
είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισµό του πλήθους των υποφερουσών που θα κατανεµηθούν
σε κάθε χρήστη, καθώς επίσης και την ισχύ εκποµπής των χρηστών σε κάθε υποφέρουσα
s ∈ Si ⊆ Ssub, η οποία τους έχει κατανεµηθεί. Στόχος του αλγορίθµου είναι η µεγιστοποίηση της
λαµβανόµενης ικανοποίησης του χρήστη Ui από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
Συνεπώς, το αντίστοιχο πρόβληµα βελτιστοποίησης ανά χρονοσχισµή µπορεί να εκφραστεί
ως ακολούθως:
Si

max U i ( Ri*, s , Pi , s ) = max ∑U i , s ( Ri*, s , Pi , s )
Pi ,s

Pi , s

Si

s.t. 0 ≤ ∑ Pi , s ≤ Pi

Max

s =1

(84)

, ∀i ∈ S RT

s =1

Η επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης όπως αυτό διατυπώθηκε στη σχέση (84)
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη εξαιτίας της σύνθετης µορφής της συνολικής
συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη, η οποία εξαρτάται από την κατανοµή των
υποφερουσών στους χρήστες και από την ισχύ εκποµπής των χρηστών. Συνεπώς, η
επαναδιατύπωση και η επαναµοντελοποίηση του προηγούµενου προβλήµατος σε ένα αµιγές
πρόβληµα βελτιστοποίησης ανά υποφέρουσα είναι αναγκαία και περιορίζει ιδιαίτερα την
πολυπλοκότητα του προβλήµατος. Συνεπώς, το πρόβληµα κατανοµής ισχύος εκποµπής και
υποφερουσών στη ζεύξη ανόδου (Uplink Power and Subcarrier Allocation - UPSA) µπορεί να
ορισθεί ως ακολούθως:
max U i , s ( Ri*, s , Pi , s ), ∀i ∈ S RT , ∀s ∈ Ssub
Pi ,s

(85)

Μελετώντας το UPSA πρόβληµα που ορίσθηκε προηγουµένως, κάθε χρήστης προσδιορίζει
ανά χρονοσχισµή την ισχύ εκποµπής του σε κάθε υποφέρουσα Pi*=  Pi1* Pi*2 ...PiS*  ∀s ∈ Ssub και
προσδιορίζει το αντίστοιχο διάνυσµα µε τις τιµές της ΣΧ του ανά υποφέρουσα
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Ui(Pi*)= U i*1 U i*2 ... U iS*  . Ο χρήστης i*, ο οποίος έχει τη µέγιστη ΣΧ U i , s ( P* ) στην υποψήφια
*

*

i* , s*

προς κατανοµή υποφέρουσα s*, ανάµεσα σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες οι οποίοι
εδρεύουν εντός της κυψέλης, καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη υποφέρουσα s* και εκπέµπει µε
τη βέλτιστη τιµή ισχύος εκποµπής, η οποία έχει προσδιοριστεί από το UPSA πρόβληµα (85).
Επιπρόσθετα, ένας χρήστης αποκλείεται από τη διαδικασία κατανοµής υποφερουσών εάν οι
Si

απαιτήσεις του σε ΠτΥ έχουν ικανοποιηθεί (δηλαδή ∑ Ri*, s ≥ Ropt ) ή εάν η µέγιστη δυνατή ισχύς
s =1

εκποµπής του έχει εξαντληθεί.
Στη συνέχεια, µελετάται η ύπαρξη και µοναδικότητα της βέλτιστης ισχύος εκποµπής ενός
χρήστη i για το πρόβληµα βελτιστοποίησης UPSA. Με βάση το Λήµµα 1 της δηµοσίευσης
[36], εξάγεται ότι η συνάρτηση που προκύπτει από το συνδυασµό δύο επιµέρους σιγµοειδών
συναρτήσεων είναι επίσης σιγµοειδής, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης Qi ( Ropt f i (γ i , s )) , η οποία προκύπτει ότι είναι σιγµοειδής. Η
παραπάνω ιδιότητα της συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης ισχύει ακόµα και όταν η
συνάρτηση µελετάται στο πεδίο της ισχύος εκποµπής Pi , s , εξαιτίας της ένα προς ένα σχέσης
ανάµεσα στο σηµατοθορυβικό λόγο, γ i , s και την ισχύ εκποµπής Pi , s . Με βάση την
προηγούµενη παρατήρηση, αρχικά µελετώνται οι ιδιότητες της ΣΧ του χρήστη i ∈ S RT σε κάθε
υποφέρουσα στην οποία αυτός µεταδίδει s ∈ Si ⊆ Ssub .

Θεώρηµα 8: Η ΣΧ U i , s ( Pi , s ) του χρήστη i ∈ S RT σε κάθε υποφέρουσα στην οποία αυτός
µεταδίδει s ∈ Si ⊆ Ssub είναι ηµι-κοίλη συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής του Pi , s ,
συνεπώς παρουσιάζει ολικό σηµείο µεγίστου:

(

Pi*, s = min PMax , σ i2γ i*, s / Gi , s

)

(86)

όπου γ i*, s είναι η µοναδική τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου, η οποία προκύπτει από την
επίλυση της εξίσωσης ∂Qi (γ i , s ) / ∂γ i , s γ i , s − Qi (γ i , s ) = 0 .

Το προηγούµενο θεώρηµα προσδιορίζει την ισχύ εκποµπής του χρήστη i σε καθεµία από τις
υποφέρουσες που του έχουν κατανεµηθεί s ∈ Si ⊆ Ssub , µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της ΣΧ του
ανά υποφέρουσα. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τη σχέση (86), εάν η υπολειπόµενη µέγιστη
ισχύς εκποµπής κάθε χρήστη δεν είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο επιθυµητός
σηµατοθορυβικός λόγος γ i*, s , εξαιτίας της πιθανής κακής ποιότητας του καναλιού του χρήστη,
τότε η καλύτερη πολιτική είναι ο χρήστης να εκπέµψει µε τη µέγιστη υπολειπόµενη ισχύ
εκποµπής του. Η ύπαρξη και η µοναδικότητα του ολικού σηµείου µεγιστοποίησης του UPSA
προβλήµατος πηγάζει από την ηµι-κοίλη µορφή της ΣΧ των χρηστών Ui,s.
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7.4 UPSA Αλγόριθµος
Στην παρούσα ενότητα προτείνεται ένας επαναληπτικός αλγόριθµος, ο οποίος προσδιορίζει
το πλήθος των υποφερουσών s ∈ Si ⊆ Ssub που θα κατανεµηθούν σε κάθε χρήστη i ∈ S RT , καθώς
επίσης και την αντίστοιχη ισχύ εκποµπής κάθε χρήστη σε κάθε κατανεµηµένη σε αυτόν
υποφέρουσα, µε σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ΠτΥ.
Αρχικοποίηση: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, όλοι οι χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου και όλες οι υποφέρουσες δηµιουργούν δύο σύνολα αντίστοιχα: το
0
σύνολο των χρηστών και το σύνολο των υποφερουσών, δηλαδή S RT
= {1, 2,..., N } και
0
Ssub
= {1, 2,..., S} αντίστοιχα. Θέσε k=0 και Pi Max (0) = Pi Max .

Βήµα 1o (Βελτιστοποίηση της ισχύος εκποµπής και της ΣΧ): Κάθε χρήστης i υπολογίζει
την ισχύ εκποµπής του Pi*,s για κάθε µη κατανεµηµένη υποφέρουσα s ∈ Ssub , µε βάση τη σχέση
(86), και την αντίστοιχη τιµή της ΣΧ του U i , s ( Pi*, s ) , µε βάση τη σχέση (82).
Βήµα 2o (Κατανοµή Υποφερουσών): ∆ιάλεξε το χρήστη (i*) που παρουσιάζει τη µέγιστη
τιµή της ΣΧ, ώστε να µεταδώσει στην υποφέρουσα (s*), ως ακολούθως:
( i * , s * ) = arg max
i * ∈ S RT , s * ∈ S sub

(U ( P ) )
i,s

*
i,s

Βήµα 3o: Θέσε k:=k+1, διέγραψε την υποφέρουσα s* από το σύνολο των διαθέσιµων
( k +1)
(k )
υποφερουσών, δηλαδή Ssub
= Ssub
− {s* } , ανανέωσε τη µέγιστη ισχύ εκποµπής του i*

Pi*Max ( k +1) = Pi*Max ( k ) − Pi**, s* και διέγραψε το χρήστη i* από το σύνολο των χρηστών, δηλαδή
( k +1)
(k )
S RT
= S RT
− {i* } , εάν ισχύει

Si*

∑R

i*

≥ Ropt , εξαιτίας της ικανοποίησης των απαιτήσεών του σε

s =1

ΠτΥ ή εάν ο χρήστης i* έχει εξαντλήσει τη µέγιστη διαθέσιµη ισχύ εκποµπής του, δηλαδή
Pi*Max ( k +1) = 0 .

Σε κάθε άλλη περίπτωση επέστρεψε στο βήµα 1.

7.5 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Τα σχήµατα 36 και 37 παρουσιάζουν ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του UPSA αλγορίθµου. Αναφορικά µε το
σχήµα 36, αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης, θεωρείται ότι όλοι οι χρήστες αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και συγκεκριµένα υπηρεσίες φωνής, µε ελάχιστο επιθυµητό
ρυθµό µετάδοσης Ropt=64Kbps, ενώ είναι όλοι τοποθετηµένοι σε βηµατική απόσταση από το
σταθµό βάσης, di=di-1+50 (m), για i=2,3,…,SRT και d1=300m. Τα αποτελέσµατα
επιβεβαιώνουν ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει, η
λαµβανόµενη ικανοποίησή τους, η οποία εκφράζεται µέσω των τιµών της ΣΧ τους,
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Σχήµα 36 Μέση ισχύς εκποµπής και µέση τιµή της ΣΧ των χρηστών.

Σχήµα 37 Μέση ισχύς εκποµπής για δύο κλάσεις χρηστών.

Σχήµα 38 Βελτίωση της ισχύος εκποµπής των χρηστών µέσω του UPSA αλγορίθµου σε σχέση
µε την πολιτική µέγιστου κέρδους καναλιού.
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µειώνεται, ενώ η ισχύς εκποµπής τους αυξάνεται. Επιπρόσθετα, το σχήµα 37 παρουσιάζει
αριθµητικά αποτελέσµατα, τα οποία συµπεριλαµβάνουν δύο κλάσεις χρηστών, οι οποίοι
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (δηλαδή υπηρεσίες φωνής - Κλάση 1 και υπηρεσίες
βίντεο - Κλάση 2) , οι οποίοι επιθυµούν κατώτατο ρυθµό µετάδοσης R1,opt=64Kbps και
R2,opt=128Kbps αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι για την κλάση των χρηστών
που αιτούνται αυξηµένο κατώτατο ρυθµό µετάδοσης (δηλαδή την κλάση 2 µε
R2,opt=128Kbps), η ισχύς εκποµπής των χρηστών αυξάνει ταχύτερα καθώς η ποιότητα του
καναλιού των συγκεκριµένων χρηστών χειροτερεύει, σε σύγκριση µε την κλάση 1 των
χρηστών.
Εν κατακλείδι, συγκρίνεται το σενάριο που προτάθηκε στο παρόν κεφάλαιο, µε το
αντίστοιχο σενάριο όπου υιοθετείται η πολιτική κατανοµής των υποφερουσών µε κριτήριο
την καλύτερη ποιότητα του καναλιού του χρήστη i ∈ S RT που αιτείται να αποκτήσει την κάθε
υποφέρουσα s ∈ S sub . Το σχήµα 38 παρουσιάζει τη βελτίωση που συνεισφέρει ο UPSA
αλγόριθµος (βελτίωση της τάξης του 60%) στη µείωση της ισχύος εκποµπής των χρηστών,
ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών (επίτευξη
προκαθορισµένου κατώτατου ρυθµού µετάδοσης, Ropt=64Kbps).

7.6 Συµπεράσµατα & Παρατηρήσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε το πρόβληµα της
βέλτιστης συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη
ανόδου των SC-FDMA ασύρµατων δικτύων µε την ταυτόχρονη υποστήριξη υπηρεσιών
πραγµατικού χρόνου. Με σκοπό τη µοντελοποίηση του προβλήµατος βελτιστοποίησης
υιοθετήθηκε κατάλληλη συνάρτηση χρησιµότητας και για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος προτάθηκε ένας κατανεµηµένος επαναληπτικός χαµηλής πολυπλοκότητας
αλγόριθµος. Τα θετικά αποτελέσµατα της προτεινόµενης µοντελοποίησης αναδεικνύονται
µέσω αναλυτικών αποτελεσµάτων και συγκριτικών προσοµοιώσεων. Ολοκληρώνοντας την
παρουσίαση αυτού του κεφαλαίου, τονίζεται ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
αντιµετώπιση του συνδυαστικού προβλήµατος κατανοµής υποφερουσών και ισχύος
εκποµπής στα SC-FDMA ασύρµατα δίκτυα µε τη χρήση της θεωρίας και των µοντέλων
διαπραγµάτευσης.
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8 Συνδυαστική Κατανοµή Ισχύος
Εκποµπής & Υποφερουσών σε SC-FDMA
Ασύρµατα ∆ίκτυα: Χρήση Μοντέλων
∆ιαπραγµάτευσης
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται το πρόβληµα της συνδυαστικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων µοναδικής υποφέρουσας πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης συχνότητας (SingleCarrier Frequency Division Multiple Access - SC-FDMA). ∆εδοµένης της εγγενούς
πολυπλοκότητας του αντίστοιχου προβλήµατος βελτιστοποίησης, στο παρόν κεφάλαιο
προτείνεται µία προσέγγιση αντιµετώπισης του προβλήµατος, η οποία διακρίνεται σε τρεις
διαδοχικές φάσεις. Αρχικά, υιοθετείται ένα µοντέλο διαπραγµάτευσης µεταξύ πολλών
χρηστών (συγκεκριµένα το µοντέλο διαπραγµάτευσης που έχει προταθεί από τον Rubinstein),
µε βάση το οποίο προσδιορίζεται µία εφικτή και σταθερή κατανοµή του πλήθους των
υποφερουσών στους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης. Στη συνέχεια, προτείνονται
διάφορες ρεαλιστικές πολιτικές κατανοµής των συγκεκριµένων υποφερουσών ανά χρήστη. Η
τρίτη φάση της αντιµετώπισης του προβλήµατος, κατανείµει τη βέλτιστη ισχύ εκποµπής του
κάθε χρήστη ανά κάθε υποφέρουσα στην οποία αυτός εκπέµπει. Για την επίτευξη της τρίτης
φάσης της προτεινόµενης προσέγγισης, µοντελοποιείται ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης ως
προς την ισχύ εκποµπής, το οποίο και επιλύεται αναλυτικά. Επιπρόσθετα, µε σκοπό την
έµφαση στην ενεργειακά αποδοτική επίλυση του προβλήµατος, η λαµβανόµενη ευχαρίστηση
κάθε χρήστη από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος µοντελοποιείται κατάλληλα
µέσω µίας ορθά σχεδιασµένης συνάρτησης χρησιµότητας, η οποία αντιπροσωπεύει τη
συσχέτιση ανάµεσα στον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης και στην αντίστοιχη κατανάλωση
ισχύος εκποµπής. Η αξιολόγηση της απόδοσης της προτεινόµενης προσέγγισης επιτυγχάνεται
µέσω της µοντελοποίησης και των αναλυτικών προσοµοιώσεων, και αποδεικνύεται η
υπεροχή της έναντι των άλλων υπαρχουσών εναλλακτικών λύσεων που έχουν προταθεί στη
βιβλιογραφία.
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8.1 Σχετική Βιβλιογραφία
Η τεχνολογία SC-FDMA αναδείχθηκε ως µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία πρόσβασης
δικτύου για την τέταρτη γενιά (4G) δικτύων κινητής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, έχει
επιλεγεί ως η τεχνολογία που εφαρµόζεται στη ζεύξη ανόδου για τα τέταρτης γενιάς
ασύρµατα δίκτυα από το 3GPP- LTE πρότυπο [69]. Στα SC-FDMA ασύρµατα δίκτυα, το
συνολικό εύρος ζώνης χωρίζεται σε ορθογώνιες υποφέρουσες, οι οποίες στη συνέχεια
κατανέµονται στους χρήστες. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί δύο βασικές µέθοδοι
κατανοµής των υποφερουσών στους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης: (α) η τοπική
(Localized SC-FDMA – L-SC-FDMA) και (β) η κατανεµηµένη (Distributed SC-FDMA – DSC-FDMA), στις οποίες οι υποφέρουσες κατανέµονται στους χρήστες είτε συνεχόµενα είτε
διάσπαρτα, αντίστοιχα [70]. Η L-SC-FDMA στρατηγική εκµεταλλεύεται την επιλεκτική
εξασθένιση του σήµατος σε συγκεκριµένες συχνότητες µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του
συνολικού ρυθµού µετάδοσης των χρηστών, µέσω της ορθής κατανοµής υποφερουσών στους
χρήστες. Αντίθετα, η D-SC-FDMA στρατηγική αποφεύγει να κατανέµει υποφέρουσες σε
χρήστες των οποίων το κανάλι έχει χαµηλό κέρδος για τη συγκεκριµένη υποφέρουσα. Κατά
αυτόν τον τρόπο προσφέρει ανθεκτικότητα στο σύστηµα ως προς την αποφυγή έντονων
εξασθενίσεων του σήµατος και επιτυγχάνει χαµηλότερο λόγο µέγιστης προς µέση ισχύ
εκποµπής (Peak-to-Average Power Ratio - PAPR). Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου της
διδακτορικής διατριβής υιοθετούνται σε διαφορετικά σενάρια και οι δύο στρατηγικές
κατανοµής υποφερουσών στους χρήστες, δηλαδή οι L-SC-FDMA και D-SC-FDMA
στρατηγικές. Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου προτείνεται µία
συµπαγής και ενιαία προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την ενεργειακά αποδοτική κατανοµή
υποφερουσών και ισχύος εκποµπής στους χρήστες, µέσω της υιοθέτησης κατάλληλου
µοντέλου διαπραγµατεύσεων και µε την επίλυση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης ως προς
την ισχύ εκποµπής. Καθώς θα αποδειχθεί µετέπειτα στο κεφάλαιο, η συγκεκριµένη
προσέγγιση συγκλίνει σε µία εφικτή και σταθερή λύση, ενώ τα αριθµητικά αποτελέσµατα
αναδεικνύουν την υπεροχή της προτεινόµενης προσέγγισης, όταν αυτή συγκρίνεται µε
υπάρχουσες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
Στη δηµοσίευση [54] προτείνεται µία προσέγγιση κατανοµής ισχύος εκποµπής και
υποφερουσών, η οποία υιοθετεί δύο διαφορετικές συναρτήσεις χρησιµότητας: (α) η πρώτη
εκφράζει το συνολικό ρυθµό µετάδοσης των χρηστών µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της
χωρητικότητας του δικτύου και (β) η δεύτερη εκφράζει τον αθροιστικό λογαριθµικό ρυθµό
µετάδοσης των χρηστών µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της αναλογικής δικαιοσύνης µεταξύ των
χρηστών. Επιπρόσθετα, στις δηµοσιεύσεις [52], [54] οι συγγραφείς προτείνουν έναν
ευρεστικό αλγόριθµο κατανοµής υποφερουσών στους χρήστες, ο οποίος βασίζεται στη
βελτίωση της οριακής χρησιµότητας των χρηστών και δεν επιλύουν άµεσα το πρόβληµα
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βελτιστοποίησης για την κατανοµή των υποφερουσών. Πιο αναλυτικά, οι υποφέρουσες
οργανώνονται σε οµάδες και οι οµάδες των υποφερουσών κατανέµονται στους χρήστες µε
σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου σύγκλισης του ευρεστικού αλγορίθµου.
Στη δηµοσίευση [53] µελετάται το πρόβληµα βελτιστοποίησης του συνολικού ρυθµού
µετάδοσης όλων των χρηστών µε χρήση βαρών σε SC-FDMA ασύρµατα δίκτυα, το οποίο
προσεγγίζει το αντίστοιχο πρόβληµα µε στόχο την αναλογική δικαιοσύνη µέσω της
κατάλληλης επιλογής των βαρών. Έπειτα, το αρχικό πρόβληµα αναδιατυπώνεται σε ένα
ακέραιο δυαδικό πρόβληµα. Μία επέκταση της ερευνητικής εργασίας που έχει προταθεί στη
δηµοσίευση [53] αποτελεί η δηµοσίευση [72] στην οποία µελετώνται δύο επιπρόσθετα
προβλήµατα κατανοµής πόρων. Το πρώτο πρόβληµα µελετά την ικανοποίηση του επιθυµητού
ρυθµού µετάδοσης των χρηστών µε περιορισµό ως προς το ελάχιστο πλήθος κατανεµηµένων
υποφερουσών και το δεύτερο πρόβληµα αντιµετωπίζει τη βελτιστοποίηση του αθροίσµατος
της ισχύος εκποµπής των χρηστών µε περιορισµούς ως προς τον ελάχιστο ρυθµό µετάδοσής
τους. Επιπρόσθετα, στη δηµοσίευση [73] προτείνεται µία ενεργειακά αποδοτική κατανοµή
πόρων σε ένα L-SC-FDMA ασύρµατο κυψελωτό δίκτυο µε σύγχρονο υβριδικό αυτόµατο
αίτηµα επανάληψης (hybrid automatic repeat request), ενώ προτείνεται µία µεταβλητής
πολυπλοκότητας προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της δαπανώµενης ενέργειας για την
κατανοµή των πόρων του συστήµατος.

8.2 Συµβολή & Καινοτοµία της Προτεινόµενης Προσέγγισης
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής προτείνεται µία προσέγγιση, η οποία
αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις, µε σκοπό την επίτευξη της ενεργειακά αποδοτικής
κατανοµής των υποφερουσών και της ισχύος εκποµπής για το σύνολο των χρηστών οι οποίοι
εδρεύουν εντός της SC-FDMA κυψέλης. Αρχικά, υιοθετείται ένα µοντέλο διαπραγµατεύσεων
µεταξύ πολλών χρηστών και συγκεκριµένα το µοντέλο διαπραγµατεύσεων που έχει προταθεί
από τον Rubinstein, µε σκοπό την επίτευξη µίας εφικτής και σταθερής κατανοµής του
πλήθους των υποφερουσών στο σύνολο των χρηστών. Στη συνέχεια προτείνονται διάφορες
ρεαλιστικές µέθοδοι αντιστοίχησης των συγκεκριµένων υποφερουσών σε κάθε χρήστη. Η
τρίτη φάση της προτεινόµενης προσέγγισης στοχεύει στην ενεργειακά αποδοτική επίλυση του
προβλήµατος κατανοµής των πόρων του συστήµατος και για το λόγο αυτό µοντελοποιείται
και επιλύεται ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών ανά
κατανεµηµένη υποφέρουσα. Το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης προσδιορίζει τη
βέλτιστη ισχύ εκποµπής του κάθε χρήστη σε κάθε υποφέρουσα που του έχει ήδη κατανεµηθεί
από τις δύο προηγούµενες φάσεις της προτεινόµενης προσέγγισης.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης προσέγγισης, η συµβολή της, καθώς επίσης
και οι διαφορές της από αντίστοιχες προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας συνοψίζονται
στα ακόλουθα σηµεία:
1. Η συνάρτηση ευχαρίστησης των χρηστών ορίζεται ως µία γενικευµένη συνάρτηση
εξαρτώµενη από τους πόρους του συστήµατος. Η συνάρτηση χρησιµότητας των χρηστών
αντιπροσωπεύει τη συσχέτιση ανάµεσα στον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσής τους και την
αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής, σε αντίθεση µε τις απλοϊκές προσεγγίσεις που
έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία [52], [54], σύµφωνα µε τις οποίες η συνάρτηση
χρησιµότητας εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης των χρηστών υιοθετώντας τη φόρµουλα του
Shannon. Επιπρόσθετα, προτείνεται ένα ενεργειακά αποδοτικό πρόβληµα κατανοµής
ισχύος εκποµπής και υποφερουσών (Energy-efficient Utility-based Subcarrier and Power
Allocation - EUSPA), το οποίο µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο, στο οποίο
κάθε χρήστης προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την προσωπική του ευχαρίστηση από το
διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος. Αντίθετα, στην πρόσφατη βιβλιογραφία [52],
[54] έχουν προταθεί κεντρικοποιηµένα προβλήµατα κατανοµής των πόρων στα SC-FDMA
ασύρµατα δίκτυα, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της συνολικής λαµβανόµενης ευχαρίστησης
όλων των χρηστών από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος.
2. Στην παρούσα προσέγγιση υιοθετείται ένα µοντέλο διαπραγµατεύσεων µεταξύ πολλών
χρηστών, το οποίο είναι το µοντέλο διαπραγµατεύσεων που έχει προταθεί από τον
Rubinstein. Με τη χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός µίας
εφικτής και σταθερής κατανοµής του πλήθους των υποφερουσών. Σε αντίθεση, στη
σύγχρονη βιβλιογραφία [52]-[54], [72], [73] µε σκοπό την κατανοµή των υποφερουσών
στους χρήστες έχουν προταθεί διάφοροι ευρεστικοί αλγόριθµοι, οι οποίοι παρουσιάζουν το
βασικό µειονέκτηµα του µεγάλου χρόνου σύγκλισης στη λύση του προβλήµατος.
3. Στην παρούσα προσέγγιση προτείνονται τρεις διαφορετικές πολιτικές κατανοµής των
συγκεκριµένων υποφερουσών σε κάθε χρήστη. Οι πολιτικές αυτές λαµβάνουν υπόψη το
κέρδος του καναλιού του κάθε χρήστη ανά κατανεµηµένη υποφέρουσα.
4. Προσδιορίζεται η βέλτιστη ισχύς εκποµπής των χρηστών ανά υποφέρουσα, δεδοµένης
της κατανοµής των υποφερουσών που έχει πραγµατοποιηθεί από τις δύο προηγούµενες
φάσεις της προσέγγισης. Κατά αυτόν τον τρόπο το συνδυαστικό πρόβληµα καταλήγει σε
ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας, το οποίο είναι ενεργειακά αποδοτικό, αντί να υιοθετεί την
πολιτική ισότιµης κατανοµής ισχύος εκποµπής ανά χρήστη ανά υποφέρουσα (equal-bitequal-power - EBEP) [52], [54].
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5. Προτείνεται ένας επαναληπτικός, κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας
αλγόριθµος, ο οποίος συγκλίνει σε σταθερή κατανοµή ισχύος εκποµπής και αποδεικνύεται
αναλυτικά η σύγκλισή του.
6. Η απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης αξιολογείται λεπτοµερώς, προκειµένου να
αποκτηθεί γνώση για τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά και αποδεικνύεται η ανωτερότητά
της ως προς την απόδοσή της µέσω αναλυτικών συγκριτικών αποτελεσµάτων µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα των δηµοσιεύσεων [52], [54].

8.3 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου κεφαλαίου µελετάται ανά χρονοσχισµή η άνω ζεύξη ενός
SC-FDMA ασύρµατου κυψελωτού δικτύου µε εύρος ζώνης B Hz. Ο χρόνος χωρίζεται σε
χρονοσχισµές και κάθε χρονοσχισµή διαρκεί 0.5 ms και είναι η βασική χρονική µονάδα για τη
δροµολόγηση των δεδοµένων. Το εύρος ζώνης του συστήµατος B Hz χωρίζεται σε
υποφέρουσες, των οποίων το σύνολό είναι S sub = { sij / i ∈ N = { 1,2,...,i,...,N }, j = 1,2,...,Ki } ,
όπου ο αριθµός K i αντιπροσωπεύει το πλήθος των υποφερουσών που είναι δεσµευµένες από
το χρήστη i και µε Si = {sij / j = 1,2,...,Ki } συµβολίζεται το αντίστοιχο σύνολο των
δεσµευµένων υποφερουσών από το χρήστη i. Το συνολικό πλήθος των χρηστών που εδρεύουν
εντός της κυψέλης είναι N και το αντίστοιχο σύνολό τους συµβολίζεται µε N = { 1,2,...,i,...,N } .
N

Το συνολικό πλήθος των υποφερουσών είναι S = ∑ K i . Το κέρδος του καναλιού του χρήστη
i =1

i ∈ N στην υποφέρουσα sij ∈ S i συµβολίζεται µε Gi ,sij και η αντίστοιχη ισχύς εκποµπής του

στη συγκεκριµένη υποφέρουσα µε Pi ,sij . Η συνολική ισχύς εκποµπής κάθε χρήστη είναι άνω
Ki

φραγµένη από τη µέγιστη ισχύ εκποµπής του Pi Max , δηλαδή

∑P
j =1

i ,sij

≤ Pi Max , η οποία

υπαγορεύεται από τους φυσικούς περιορισµούς που εισάγει το υλισµικό κάθε χρήστη.
Επιπρόσθετα, ο λαµβανόµενος σηµατοθορυβικός λόγος, γ i ,s j , στο σταθµό βάσης από το
i
χρήστη i όταν µεταδίδει δεδοµένα στην υποφέρουσα sij δίδεται από τη σχέση:
γ i ,s =
j

i

Pi ,sij Gi ,sij

σ s2

(87)

j

i

όπου µε σ s2 συµβολίζεται ο θόρυβος που υπεισέρχεται από τη µετάδοση στην υποφέρουσα s.
j

i

Στη συνέχεια της ανάλυσης, µε σκοπό να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
των χρηστών ανάλογα µε την αιτούµενη υπηρεσία, κάθε χρήστης υιοθετεί µία κατάλληλη
συνάρτηση χρησιµότητας U i ,sij . Η συνάρτηση χρησιµότητας εκφράζει το επίπεδο
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λαµβανόµενης ικανοποίησης κάθε χρήστη ως αποτέλεσµα των ενεργειών του και της
κατανοµής των πόρων του συστήµατος.
Επιπρόσθετα, µε σκοπό τη µελέτη και τον ορισµό των συναρτήσεων χρησιµότητας από την
πλευρά των χρηστών, είναι απαραίτητη η µελέτη των µοναδικών χαρακτηριστικών του
ασύρµατου περιβάλλοντος δικτύωσης και ιδιαίτερα τα λάθη στη µετάδοση δεδοµένων που
παρατηρούνται στο δέκτη (τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µε την τελική τιµή του
σηµατοθορυβικού λόγου). Αξίζει να σηµειωθεί ότι για υψηλές τιµές του σηµατοθορυβικού
λόγου στο δέκτη, παρατηρείται χαµηλός λόγος σφαλµάτων και συνεπώς υψηλός ρυθµός
µετάδοσης. Επιπλέον, η επίτευξη υψηλών τιµών σηµατοθορυβικού λόγου, συνήθως απαιτούν
υψηλή τιµή ισχύος εκποµπής, η οποία έχει ως επίπτωση τη µείωση της ζωής της µπαταρίας
του ασύρµατου χρήστη. Στη συγκεκριµένη προσέγγιση του παρόντος κεφαλαίου θεωρείται µία
συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία εκφράζει τη λαµβανόµενη ικανοποίηση του χρήστη στην
υποφέρουσα sij ∈ Si ⊆ S sub που αυτός µεταδίδει δεδοµένα και ορίζεται ως ο λόγος του
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής στη
συγκεκριµένη υποφέρουσα.
Συνεπώς, η συνάρτηση χρησιµότητας ορίζεται ως ακολούθως:
U i ,sij ( Pi ,sij ) =

( )

Ropt f γ i ,sij

(88)

Pi ,sij

όπου µε Ropt συµβολίζεται ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης των χρηστών, η τιµή του οποίου
εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και µε f (γ i ,s

i

j

)

εκφράζεται η

συνάρτηση απόδοσης, της οποίας οι ιδιότητες έχουν αναλυθεί σε προηγούµενα κεφάλαια στης
παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Με βάση τα προηγούµενα, η συνολική συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη i µπορεί να
εκφρασθεί ως ακολούθως:
U i ( Pi,sij =  Pi ,si1 ,...,P Ki
i ,si


Ki

 ,K i ) = U j ( P j )
∑
i ,si
i ,si

j =1

(89)

όπου µε K i συµβολίζεται το πλήθος των υποφερουσών που έχουν κατανεµηθεί στο χρήστη i.

8.4 Μη Συνεργατικό Παίγνιο Συνδυαστικής Κατανοµής
Ισχύος Εκποµπής & Υποφερουσών σε SC-FDMA Ασύρµατα
∆ίκτυα
Το µη συνεργατικό παίγνιο συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών
στη ζεύξη ανόδου SC-FDMA ασύρµατων κυψελωτών δικτύων (Energy-efficiency Utilitybased

Subcarrier

and

Power

Allocation
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{

}{ (

GS − P = N , S i , Pi , U i Pi,sij , K i


)} . Κάθε χρήστης i ∈ N

επιλέγει ένα πλήθος από υποφέρουσες

K i και την αντίχτοιχη ισχύ εκποµπής Pi , sij για κάθε κατανεµηµένη σε αυτόν υποφέρουσα
sij ∈ S i , µε στόχο τη µεγιστοποίηση της συνολικής συνάρτησης χρησιµότητας του Ui και την

ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της συνολικής ισχύος εκποµπής και την ικανοποίηση των
απαιτήσεών του σε ποιότητα της υπηρεσίας. Συνεπώς, το πρόβληµα βελτιστοποίησης µπορεί
να µοντελοποιηθεί ως ακολούθως:
max U i ( Pi,sij =  Pi ,si1 ,...,P Ki
i ,si

Pi ,s j ∈Pi
i

Ki

 ,K i ) = U j ( P j )
∑
i ,si
i ,si

j =1

0p Ki ≤ S

(90)

Ki

s.t.

∑P
j =1

i ,sij

≤ Pi

N

Max

,i ∈ N, S = ∑ Ki
i =1

όπου µε Pi = [ 0,Pi Max ] συµβολίζεται το πεδίο ορισµού της ισχύος εκποµπής κάθε χρήστη
i ∈ N , το οποίο είναι ένα φραγµένο σύνολο τιµών, µε µέγιστη και ελάχιστη τιµή για την ισχύ

εκποµπής. Καθώς παρατηρείται από το EUSPA πρόβληµα βελτιστοποίησης που ορίστηκε
στη σχέση (90), η ισχύς εκποµπής του κάθε χρήστη Pi , s

i

j

διαφοροποιείται ανά κάθε

κατανεµηµένη σε αυτόν υποφέρουσα, µε στόχο την επίτευξη µίας ενεργειακά αποδοτικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής στο σύνολο των χρηστών.
Πιο συγκεκριµένα, η επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης, όπως αυτό ορίσθηκε στη
σχέση (90) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας των ακόλουθων λόγων: (i) η αντικειµενική
συνάρτηση του προβλήµατος (90) µοντελοποιείται ως µία σύνθετη συνάρτηση, η οποία
εξαρτάται και από την κατανοµή της ισχύος εκποµπής και των υποφερουσών και (ii) υπάρχει
ένας πρόσθετος περιορισµός του προβλήµατος βελτιστοποίησης ως προς τη µέγιστη ισχύ
εκποµπής κάθε χρήστη, δηλαδή Pi = [ 0,Pi Max ] (συνεπώς οι περιορισµοί που εισάγονται στο
πρόβληµα είναι ίσοι µε το σύνολο των χρηστών).
Στη συνέχεια της ανάλυσης, στο πρώτο βήµα της προτεινόµενης προσέγγισης καθορίζεται
µία εφικτή και σταθερή κατανοµή του πλήθους των υποφερουσών στους χρήστες για το
EUSPA παίγνιο, K * = ( K1* , K 2* ,..., Ki* ,..., K N* ) , µε τη χρήση του µοντέλου διαπραγµατεύσεων,
όπως αυτό έχει προταθεί από τον Rubinstein [74]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πρώτο βήµα
της προτεινόµενης προσέγγισης προσδιορίζεται αποκλειστικά το πλήθος των υποφερουσών
που θα κατανεµηθούν σε κάθε χρήστη που εδρεύει εντός της κυψέλης και δεν προσδιορίζεται
ακόµη ποια συγκεκριµένη υποφέρουσα θα κατανεµηθεί σε κάθε χρήστη (subcarrier’s ID).
Συνεπώς, στη δεύτερη φάση της προτεινόµενης προσέγγισης προτείνονται διαφορετικές
στρατηγικές αντιστοίχισης των υποφερουσών στους χρήστες, οι οποίες διαφοροποιούνται
µεταξύ τους µε βάση ποικίλους παράγοντες προτεραιότητας και µε βάση τον διαφορετικό
στόχο του προβλήµατος ανά περίπτωση. Έπειτα δεδοµένου του πλήθους των υποφερουσών
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που καταλαµβάνει ο κάθε χρήστης (πρώτη φάση), υλοποιούνται οι στρατηγικές αντιστοίχισης
των υποφερουσών στους χρήστες και κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η κατανοµή των
υποφερουσών. Παράδειγµα στρατηγικής αντιστοίχισης υποφερουσών στους χρήστες
αποτελεί η αντιστοίχιση διαδοχικών υποφερουσών µε βάση το L-SC-FDMA σχήµα. Επίσης
υπάρχουν εναλλακτικές στρατηγικές αντιστοίχισης, οι οποίες ευνοούν συγκεκριµένους
χρήστες (π.χ. τους αποµακρυσµένους χρήστες σε σχέση µε τους κοντινούς στο σταθµό βάσης
και αντιστρόφως) και κατανέµουν διάσπαρτα εντός του εύρους ζώνης τις υποφέρουσες στους
χρήστες

(D-SC-FDMA

σχήµα).

Σε

επόµενη

ενότητα

του

τρέχοντος

κεφαλαίου

παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές στρατηγικές αντιστοίχισης υποφερουσών και η
απόδοσή τους και η επιρροή που ασκούν στο συνολικό πρόβληµα κατανοµής των πόρων του
συστήµατος

προσοµοιώνεται

και

ποσοτικοποιείται

µέσω

αναλυτικών

αριθµητικών

αποτελεσµάτων.
Στη συνέχεια, δεδοµένης της συγκεκριµένης κατανοµής υποφερουσών στους χρήστες, στο
τρίτο βήµα της προσέγγισης µοντελοποιείται ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης στο οποίο οι
χρήστες στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητάς τους U i , s ( Pi , s
j

i

i

j

)

σε

κάθε κατανεµηµένη σε αυτούς υποφέρουσα. Πιο συγκεκριµένα, το προτεινόµενο πρόβληµα
βελτιστοποίησης χρησιµοποιεί την κατανοµή υποφερουσών K i* για να προσδιορίσει τη
βέλτιστη ισχύ εκποµπής του κάθε χρήστη i ανά υποφέρουσα. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να
σηµειωθεί ότι η προσέγγιση που ακολουθείται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, η οποία
αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις για την επίτευξη της συνδυαστικής κατανοµής της
ισχύος εκποµπής και των υποφερουσών στους χρήστες είναι απαραίτητη εξαιτίας της
αυξηµένης πολυπλοκότητας του συνδυαστικού προβλήµατος. Για το λόγο αυτό, η τελική
λύση του προβλήµατος που προσδιορίζεται από την προτεινόµενη προσέγγιση στο παρόν
κεφάλαιο, ενώ είναι εφικτή και σταθερή, δεν είναι εγγυηµένα η βέλτιστη λύση του
συνδυαστικού προβλήµατος κατανοµής των πόρων. Παρόλα αυτά, η προτεινόµενη
προσέγγιση εγγυάται βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής στις ήδη εκχωρηµένες
υποφέρουσες στους χρήστες και για το λόγο αυτό είναι µία ενεργειακά αποδοτική
προσέγγιση του προβλήµατος. Επιπρόσθετα, καθώς αποδεικνύεται αναλυτικά στα αριθµητικά
αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από τις προσοµοιώσεις, η προτεινόµενη προσέγγιση
παρουσιάζει καλύτερη απόδοση από τις αντίστοιχες ευρεστικές µεθόδους κατανοµής ισχύος
εκποµπής και υποφερουσών στη βιβλιογραφία.

8.5 Κατανοµή

Υποφερουσών

µε

Βάση

το

Μοντέλο

∆ιαπραγµατεύσεων
Με σκοπό την κατανοµή ανά χρονοσχισµή των S υποφερουσών στους Ν χρήστες που
εδρεύουν εντός της κυψέλης έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία διάφορες ευρεστικές µέθοδοι
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[52]-[54], [71]-[73]. Ωστόσο όµως, οι προσεγγίσεις αυτές δεν είναι βέλτιστες και δε
συγκλίνουν πάντα σε σταθερό σηµείο ισορροπίας. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα
προτεινόµενη προσέγγιση, η κατανοµή των υποφερουσών στους χρήστες γίνεται µέσω ενός
µοντέλου διαπραγµατεύσεων µεταξύ των χρηστών, το οποίο καταλήγει σε µία εφικτή και
σταθερή λύση του προβλήµατος.
Πιο αναλυτικά, ο Rubinstein στη δηµοσίευση [74] µοντελοποιεί ένα παίγνιο
διαπραγµατεύσεων µεταξύ δύο χρηστών, οι οποίοι έχουν ως στόχο το διαµοιρασµό µίας
πίττας µοναδιαίου µεγέθους. Το παίγνιο αυτό εκτείνεται στο χρόνο και οι χρήστες
υποβάλλουν εκ περιτροπής τις προσφορές τους, έως ότου να συγκλίνουν σε ένα σταθερό
σηµείο ισορροπίας. Ο διαµοιρασµός της πίττας πραγµατοποιείται µόνο όταν οι χρήστες
καταλήξουν σε συµφωνία. Κάθε παίκτης, στο γύρο διαπραγµατεύσεων t υποβάλλει προς
διαπραγµάτευση έναν εφικτό διαµοιρασµό της πίττας xi(t) και ο αντίπαλός του µπορεί να
συµφωνήσει µε την προσφορά (Yes) ή να την απορρίψει (Νo). Η αποδοχή της προσφοράς
λήγει τη διαπραγµάτευση. Σε περίπτωση όµως απόρριψης της προσφοράς, ο παίκτης που
απέρριψε την προσφορά είναι υποχρεωµένος στον επόµενο γύρο διαπραγµατεύσεων να
υποβάλλει µία εναλλακτική διαπραγµάτευση του διαµοιρασµού της πίττας και ούτω καθεξής.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν κανόνες που δεσµεύουν τους παίκτες σε τυχόν προηγούµενες
προσφορές που έχουν κάνει, δηλαδή το µοντέλο διαπραγµατεύσεων δεν παρουσιάζει µνήµη
στις επιλογές των χρηστών. Θεωρώντας το παίγνιο διαπραγµατεύσεων άπειρου χρόνου, η
ύπαρξη ενός µοναδικού σηµείου ισορροπίας έχει αποδειχθεί στη δηµοσίευση [74]:
δ 
 1
x* = x1* ,x*2 = 
,

 1+δ 1+δ 

(

)

(91)

όπου µε δ συµβολίζεται ο συντελεστής έκπτωσης για κάθε παίκτη i. Συνοπτικά το παίγνιο
διαπραγµατεύσεων µπορεί να συνοψιστεί στο ακόλουθο σχήµα.

Σχήµα 39 Παίγνιο διαπραγµατεύσεων µεταξύ δύο χρηστών.

Στην προτεινόµενη προσέγγιση του παρόντος κεφαλαίου, µε σκοπό την κατανοµή των
υποφερουσών στους χρήστες, υιοθετείται µία επέκταση της θεωρίας του Rubinstein για το
παίγνιο διαπραγµατεύσεων µεταξύ δύο χρηστών. Η επέκταση αυτή εφαρµόζεται στο παίγνιο
διαπραγµατεύσεων µεταξύ N χρηστών, όπως αυτή προτάθηκε στη δηµοσίευση [75]. Το
παίγνιο διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ν χρηστών G( t;1,2,...,i,...,N ) , µε σκοπό το διαµοιρασµό
µίας πίττας µεγέθους S µπορεί να ορισθεί ως ακολούθως:
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Ο παίκτης 1 κάνει την πρώτη πρόταση διαµοιρασµού της πίττας στον πρώτο γύρο
διαπραγµατεύσεων

t=1,

προτείνοντας

έναν

δυνατό

διαµοιρασµό

της

πίττας:

x = ( x1 ,x2 ,...,xi ,...,xN ) , όπου µε xi συµβολίζεται το τµήµα της πίττας που λαµβάνει κάθε
N

χρήστης i και ισχύει

∑x

i

= 1 . Στη συνέχεια, οι παίκτες 2 έως N αποκρίνονται σειριακά στην

i =1

πρόταση του πρώτου χρήστη, είτε θετικά αποδεχόµενοι την πρόταση (Y) είτε αρνητικά
απορρίπτοντας την πρόταση (N). Στην περίπτωση κατά την όποια όλοι οι χρήστες
αποδέχονται την πρόταση του πρώτου παίκτη 1, τότε το παίγνιο τερµατίζεται και κάθε
παίκτης παίρνει το xi κοµµάτι της πίττας. Στην περίπτωση απόρριψης της πρότασης του
πρώτου παίκτη το παίγνιο µεταβαίνει στον επόµενο γύρο διαπραγµατεύσεων, στον οποίο ο
παίκτης 2 προτείνει µία καινούργια πιθανή κατανοµή της πίττας στους χρήστες
( 3,...,i,...,N ,1) , οι οποίοι αποκρίνονται ξανά σειριακά. Στην περίπτωση απόρριψης της

πρότασης του χρήστη 2 από τους υπόλοιπους χρήστες στον γύρο διαπραγµατεύσεων t=2, το
παίγνιο συνεχίζεται στον επόµενο γύρο διαπραγµατεύσεων στον οποίο ο παίκτης 3 προτείνει
κατανοµή της πίττας. Εάν η πρόταση x διαµοιρασµού της πίττας γίνει αποδεκτή από όλους
τους χρήστες στο γύρο διαπραγµατεύσεων t, τότε το όφελος κάθε παίκτη είναι δ t −1 xi , όπου µε
δ<1 συµβολίζεται ο κοινός συντελεστής έκπτωσης για όλους τους χρήστες. Σε περίπτωση
έλλειψης συµφωνίας µεταξύ των χρηστών, το παίγνιο συνεχίζεται επί το άπειρον οδηγώντας
σε µηδενικό κέρδος για όλους τους χρήστες. Για να ξεπεραστεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο,
δηλαδή της επί το άπειρον διαπραγµάτευσης µεταξύ των χρηστών, επιλέγεται µία τιµή του
συντελεστή έκπτωσης δ κοντά στη µονάδα, η οποία οδηγεί το παίγνιο σε σύντοµη σύγκλιση
και σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης που ξεκινάει πρώτος τις διαπραγµατεύσεις είναι
ελαφρώς ωφεληµένος. Στη δηµοσίευση [75] αποδεικνύεται ότι το σηµείο ισορροπίας κατά
Nash του παιγνίου διαπραγµατεύσεων δίδεται από την ακόλουθη σχέση:
1−δ
1−δ
1−δ 
 1−δ
x=
,δ ⋅
,...,δ ι −1 ⋅
,...,δ Ν −1 ⋅
N
N
N
1−δ
1−δ
1 − δ N 
 1−δ

(92)

Στην προτεινόµενη προσέγγιση του παρόντος κεφαλαίου, υιοθετείται το παίγνιο
διαπραγµατεύσεων του Rubinstein για Ν παίκτες µε σκοπό την κατανοµή των υποφερουσών
στους χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης. Το σηµείο ισορροπίας ως προς την
κατανοµή των υποφερουσών ορίζεται ως ακολούθως.
Ορισµός 12: Ένα διάνυσµα υποφερουσών K * = ( K1* ,..., K i* ,..., K N* ) είναι σηµείο ισορροπίας
κατά

{s

i

j

Nash

του

}

EUSPA

{

(

}{ (

)}

GS − P = N , S*i , Pi , U i Pi,sij , K i*  ,



παιγνίου

)

(

/ j = 1,...,Ki* , εάν ισχύει U i Pi,sij ,Ki* , K *-i ≥ U i Pi,sij ,K i*′ , K -i*
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όλες

τις

υποφέρουσες

{

}

S*i ′ = 1,...,Ki*′ ∈ S sub ,

όπου

µε

(

K *-i = K1* ,..., K i*−1, K i*+ 1 ,..., K N*

)

συµβολίζεται το διάνυσµα υποφερουσών (N-1 διάστασης) που έχουν κατανεµηθεί σε όλους
τους χρήστες εξαιρουµένου του i.
Θεώρηµα 9: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash ως προς τις υποφέρουσες του παιγνίου

{

}{ (

)}

GS − P = N , S*i , Pi , U i Pi,sij , K i*  υπάρχει, είναι µοναδικό και δίδεται από τη σχέση


K i* =

(1 − δ ) δ i −1 ⋅ S ,
1− δ N

0 p δ p 1, N ≥ 2

(93)

Απόδειξη: Η απόδειξη είναι άµεση εφαρµογή της αντίστοιχης απόδειξης που υπάρχει στη
δηµοσίευση [75], στην οποία αποδεικνύεται ότι το παίγνιο διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ν
χρηστών, όπως αυτό προτάθηκε από τον Rubinstein ( N ≥ 2 ) συγκλίνει σε µοναδικό σηµείο
ισορροπίας. Στην συγκεκριµένη περίπτωση της προτεινόµενης προσέγγισης του παρόντος
κεφαλαίου, η πίττα που είναι προς διαµοιρασµό µεταξύ των χρηστών είναι το συνολικό
πλήθος των υποφερουσών του συστήµατος. Συνεπώς, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash ως
προς τις υποφέρουσες δίδεται από τη σχέση (93).

■

Με βάση το θεώρηµα 9 προκύπτει µία λύση µε κλειστό τύπο, η οποία καθορίζει την
κατανοµή του συνολικού αριθµού των υποφερουσών στους χρήστες. Ωστόσο όµως, λόγω του
γεγονότος ότι οι υποφέρουσες είναι ένας διακριτός πόρος του συστήµατος και όχι συνεχής
µεταβλητή, χρησιµοποιείται η διαδικασία της στρογγυλοποίησης για να προσδιοριστεί ο
ακέραιος αριθµός υποφερουσών K i* που θα κατανεµηθούν σε κάθε χρήστη. Συνεπώς, η
κατανοµή του πλήθους των υποφερουσών σε κάθε χρήστη δίδεται από την ακόλουθη σχέση
 (1 − δ ) δ i −1 
K i* = 
⋅ S  , 0 p δ p 1, N ≥ 2 .
N
 1 − δ


(94)

Τονίζεται ότι µε βάση εκτεταµένες προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο
προτεινόµενο µοντέλο κατανοµής υποφερουσών µε βάση τη σχέση (93) και την αντίστοιχη
κατανοµή τους µε τη χρήση της στρογγυλοποίησης (δηλαδή τη σχέση (94)), προκύπτει ότι η
διαφοροποίηση ως προς την κατανοµή των υποφερουσών είναι µικρότερη από 1% ως προς το
σύνολο των υποφερουσών.
Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθούν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά την κατανοµή
των υποφερουσών:
1.

Όσο νωρίτερα ένας παίκτης εισάγεται στο EUSPA παίγνιο, τόσο µεγαλύτερο µέρος

των πόρων καταλαµβάνει. Για το λόγο αυτό, έχοντας ως στόχο την επίτευξη δικαιοσύνης
και ισοτιµίας µεταξύ των ανταγωνιστικών χρηστών, καθώς και την επίτευξη ενός σύντοµου
χρονικού διαστήµατος σύγκλισης του παιγνίου διαπραγµατεύσεων, υιοθετείται ένας
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συντελεστής έκπτωσης δ κοντά στη µονάδα. Ωστόσο όµως, εάν σκοπός του παιγνίου
κατανοµής πόρων είναι η διαφοροποίηση των χρηστών µε βάση τις απαιτήσεις τους σε
ποιότητα της υπηρεσίας ή η κατάταξή τους σε κλάσεις χρηστών ανάλογα µε την αιτούµενη
υπηρεσία, τότε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί χαµηλότερη τιµή του συντελεστή
έκπτωσης, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα στους πρώτους χρήστες που
εισάγονται στους γύρους διαπραγµατεύσεων.
2.

Καθώς ο αριθµός των χρηστών αυξάνεται, οι πόροι που διατίθενται σε κάθε χρήστη

µειώνονται, δεδοµένου ότι οι συνολικοί πόροι είναι πεπερασµένοι και κατανέµονται µεταξύ
περισσότερων παικτών.
Στη συνέχεια θα αναλυθεί η βέλτιστη κατανοµή ισχύος ανά κάθε υποφέρουσα που έχει
κατανεµηθεί ήδη στον κάθε χρήστη. Συνεπώς θεωρείται δεδοµένη η κατανοµή του πλήθους
των υποφερουσών, καθώς επίσης και η αντιστοίχησή τους στους χρήστες µε κατάλληλα
επιλεγµένη στρατηγική.

8.6 Ενεργειακά Αποδοτική Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής
Σε αυτή την ενότητα για λόγους παρουσίασης και χωρίς απώλεια της γενικότητας, γίνεται η
υπόθεση ότι σε κάθε χρήστη i έχει κατανεµηθεί ένα σύνολο από υποφέρουσες K i* , οι οποίες
*
i

είναι si1 ,si2 ,...,sij ,...,siK . Προκειµένου να επιτευχθεί η κατανοµή ισχύος εκποµπής στους
χρήστες, λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή υποφερουσών σε αυτούς, µοντελοποιείται ένα
πρόβληµα βελτιστοποίησης της λαµβανόµενης ικανοποίησης κάθε χρήστη ανά κάθε
κατανεµηµένη υποφέρουσα σε αυτόν. Συγκεκριµένα, µοντελοποιείται ένα αµιγές πρόβληµα
βελτιστοποίησης κατανοµής ισχύος εκποµπής, δεδοµένης της κατανοµής των υποφερουσών
στους χρήστες, ως ακολούθως.

max U i ,sij ( Pi ,sij )
* ∈Pi
i ,siKi

P

(95)

Ki*

s.t.

∑P
j =1

i ,sij

≤ Pi

Max

Με βάση το ανωτέρω πρόβληµα βελτιστοποίησης, σε κάθε κατανεµηµένη υποφέρουσα,
κάθε χρήστης υπολογίζει τη βέλτιστη τιµή της ισχύος εκποµπής του σε αυτήν
Pi,s* ij =  Pi*,si1 ,...,Pi*,s Ki*  ∀sij ∈ S*i ⊆ S sub και προσδιορίζει τη συνεπαγόµενη τιµή της συνάρτησης
i



χρησιµότητάς

του

U i ( Pi* ) = [U i ,si1 ( Pi*,si1 ),U i ,si2 ( Pi*,si2 ),...,U i ,sij ( Pi*,sij ),...,U i ,s Ki* ( Pi*,s Ki* )] .
i

Έπειτα,

i

µελετάται η ύπαρξη και η µοναδικότητα ενός βέλτιστου σηµείου ισορροπίας ως προς την ισχύ
εκποµπής των χρηστών για το υπό µελέτη πρόβληµα βελτιστοποίησης.
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Θεώρηµα 10: Το βέλτιστο σηµείο ισορροπίας ως προς την ισχύ εκποµπής κάθε χρήστη για
το υπό µελέτη πρόβληµα βελτιστοποίησης που δίδεται από τη σχέση (95), υπάρχει, είναι
µοναδικό και συµβολίζεται ως Pi,s* =  Pi*,s ,...,Pi*,s  , όπου Pi*,s είναι το µοναδικό ολικό µέγιστο


j
i

1
i

Ki*
i



j

i

της συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη i.
 * 2
 γ i ,s j σ sij
= min  i
 Gi , sij


*
i , sij

P



,  Pi Max − ∑ Pi , siu
u≠ j

u =1,..., K i*








(96)

Απόδειξη: Καθώς έχει περιγραφεί έως τώρα, η συνάρτηση απόδοσης
σιγµοειδής συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
σηµατοθορυβικός λόγος γ i ,s

j

i

( )

f γ i ,sij

είναι

γ i ,s . Επιπρόσθετα, ο
j

i

που µετράται στο σταθµό βάσης για κάθε χρήστη i που

µεταδίδει ανά κάθε κατανεµηµένη σε αυτόν υποφέρουσα sij , έχει γραµµική και ένα προς ένα
σχέση µε την ισχύ εκποµπής Pi , s του χρήστη, σύµφωνα µε τη σχέση (87). Συνεπώς, η
j

i

συνάρτηση του πλήθους των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits από το χρήστη στο σταθµό βάσης,
δηλαδή Ropt f (γ i ,s ) , είναι επίσης σιγµοειδής συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής Pi , s .
j

j

i

i

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η συνάρτηση Ropt f (γ i ,s

j

i

ισχύ εκποµπής Pi , s , ο λόγος
j

( ) =U

Ropt f γ i ,sij

i

Pi ,sij

)

( Pi ,sij )

i ,sij

είναι σιγµοειδής συνάρτηση ως προς την

είναι µία ηµικοίλη συνάρτηση της ισχύος

εκποµπής Pi , s ∈  0, Pi Max  , µε βάση τη δηµοσίευση [32]. Με χρήση του θεωρήµατος του
j

i

µηδενισµού της πρώτης παραγώγου

∂U i ,sij ( Pi ,sij )

∂Pi ,sij

=0

για την εύρεση του σηµείου

µεγίστου της συνάρτησης χρησιµότητας, εξάγεται η σχέση:
γ i ,s

∂f i ,sij ( γ i ,sij )
j

∂γ i ,sij

i

δεδοµένου ότι ισχύει

∂γ i ,sij
∂Pi ,sij

=

γ i ,s

j

i

Pi ,sij

− f i ,sij ( γ i ,sij ) = 0

(97)

, σύµφωνα µε τη σχέση (87). Επιπρόσθετα, λαµβάνοντας

υπόψη τη σιγµοειδή µορφή της συνάρτησης f i ,sij ( γ i ,sij ) , η εξίσωση (97) έχει µοναδική λύση
γ i*,s . Συνεπώς, η µοναδική τιµή της ισχύος εκποµπής Pi , s ′ που µεγιστοποιεί τη συνάρτηση
j

j

i

i

χρησιµότητας U i ,sij ( Pi ,sij ) είναι: Pi , s ′ =

γ * σ s2
j
i , si

j

i

j

i

Gi , sij

.Ολοκληρώνοντας την απόδειξη, εξετάζεται η

ειδική περίπτωση κατά την οποία η µέγιστη υπολειπόµενη ισχύς εκποµπής είναι µικρότερη
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από Pi , sij ′ . Σε αυτή την περίπτωση, η τιµή U i ,s  Pi Max −
j

i






u
P
∑
i ,si 
u≠ j

u =1,...,Ki*


είναι η µεγαλύτερη δυνατή

τιµή της συνάρτηση χρησιµότητας U i ,s ( Pi ,s ) , δεδοµένου ότι η συνάρτηση χρησιµότητας
j

j

i

i

είναι γνησίως αύξουσα στο διάστηµα 0, Pi , s ′  . Για το λόγο αυτό το ολικό σηµείο µεγίστου


j

i

της συνάρτησης χρησιµότητας U i ,sij ( Pi ,sij ) δίδεται από τη σχέση (96).

8.7 EUSPA

Αλγόριθµος

&

Στρατηγικές

■

Αντιστοίχισης

Υποφερουσών
Σε αυτή την ενότητα, µε βάση την προηγούµενη ανάλυση, προτείνεται ένας επαναληπτικός
κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος ο οποίος καθορίζει την κατανοµή
των υποφερουσών και της ισχύος εκποµπής στους χρήστες, καθώς επίσης µελετάται και η
σύγκλισή του στο σηµείο ισορροπίας του προτεινόµενου παιγνίου. Επιπρόσθετα,
προτείνονται διαφορετικές στρατηγικές αντιστοίχισης του πλήθους των υποφερουσών στους
χρήστες, και ως εκ τούτου, µελετούνται διαφορετικές παραλλαγές του EUSPA αλγορίθµου.
Η πρώτη παραλλαγή του EUSPA αλγορίθµου, η οπoία στο εξής θα αναφέρεται ως PureEUSPA αλγόριθµος, κατανέµει τις υποφέρουσες στους χρήστες µε βάση το παίγνιο
διαπραγµατεύσεων του Rubinstein για Ν παίκτες/χρήστες και οι χρήστες καταλαµβάνουν
µόνο διαδοχικές υποφέρουσες του φάσµατος (σύµφωνα µε την L-SC-FDMA στρατηγική
κατανοµής υποφερουσών). Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης 1 καταλαµβάνει τις πρώτες K1*
υποφέρουσες του φάσµατος, ο χρήστης 2 τις επόµενες K 2* υποφέρουσες και ούτω καθεξής.
Εναλλακτικά, στη δεύτερη παραλλαγή του EUSPA αλγορίθµου, η οποία αναφέρεται ως
Maximum Gain Selection EUSPA (MGS-EUSPA) αλγόριθµος, ακολουθείται µία
κατανεµηµένη στρατηγική αντιστοίχισης υποφερουσών στους χρήστες, η οποία δίνει
προτεραιότητα σε συγκεκριµένους χρήστες να επιλέξουν πρώτοι σε ποιες υποφέρουσες θα
µεταδώσουν δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, µελετούνται δύο διαφορετικές εναλλακτικές του
MGS-EUSPA αλγορίθµου: (Α) ο Max Gain Selection-Far-EUSPA (MGS-F-EUSPA)
αλγόριθµος, ο οποίος επιτρέπει στους πιο αποµακρυσµένους χρήστες από το σταθµό βάσης
να επιλέξουν πρώτοι σε ποιες υποφέρουσες στις οποίες παρουσιάζουν καλύτερο κέρδος
καναλιού θα µεταδώσουν δεδοµένα και (Β) ο Max Gain Selection-Near-EUSPA (MGS-NEUSPA) αλγόριθµος, ο οποίος επιτρέπει στους πιο κοντινούς χρήστες στο σταθµό βάσης να
επιλέξουν πρώτοι σε ποιες υποφέρουσες στις οποίες παρουσιάζουν καλύτερο κέρδος
καναλιού θα µεταδώσουν δεδοµένα. Όλες οι παραλλαγές του EUSPA αλγορίθµου
αποτελούνται από δύο βασικά αλγοριθµικά τµήµατα. Το πρώτο τµήµα κατανέµει και
αντιστοιχεί τις υποφέρουσες σε όλους τους χρήστες και το δεύτερο τµήµα, δεδοµένης της
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κατανοµής των υποφερουσών, καθορίζει τη βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής των
χρηστών .
EUSPA Αλγόριθµος
Βήµα 1o: (Κατανοµή Υποφερουσών) Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, υπολογίζεται η
βέλτιστη κατανοµή υποφερουσών K * = ( K1* , K 2* ,..., Ki* ,..., K N* ) µέσω της σχέσης (94), µε βάση
το παίγνιο διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ν χρηστών που έχει προταθεί από τον Rubinstein.
(Αντιστοίχιση Υποφερουσών)
Βήµα 2a (Μόνο για Pure-EUSPA Αλγόριθµο): Ο χρήστης 1 καταλαµβάνει και µεταδίδει
δεδοµένα στις πρώτες K1* υποφέρουσες, ο χρήστης 2 καταλαµβάνει τις επόµενες K 2*
υποφέρουσες και ούτω καθεξής, έως ότου κατανεµηθούν όλες οι υποφέρουσες στους χρήστες
που εδρεύουν εντός της κυψέλης.
Βήµα 2b (Μόνο για MGS-F-EUSPA Αλγόριθµο): Ξεκινώντας από τον πιο αποµακρυσµένο
χρήστη i από το σταθµό βάσης, όλοι οι χρήστες επιλέγουν και µεταδίδουν δεδοµένα στις K i*
υποφέρουσες που τους έχουν κατανεµηθεί και παρουσιάζουν σε αυτές το καλύτερο δυνατό
κέρδος καναλιού.
Βήµα 2c (Μόνο για MGS-N-EUSPA Αλγόριθµο): Ξεκινώντας από τον πιο κοντινό χρήστη
i στο σταθµό βάσης, όλοι οι χρήστες επιλέγουν και µεταδίδουν δεδοµένα στις K i*
υποφέρουσες που τους έχουν κατανεµηθεί και παρουσιάζουν σε αυτές το καλύτερο δυνατό
κέρδος καναλιού.
Βήµα 3o: (Βελτιστοποίηση Ισχύος Εκποµπής & Συνάρτησης Χρησιµότητας) Κάθε
χρήστης i, i ∈ N υπολογίζει τη βέλτιστη ισχύ εκποµπής του µε βάση τη σχέση (96) για κάθε
κατανεµηµένη σε αυτόν υποφέρουσα sij ∈ S*i . Θέσε k=0.
Βήµα 4o: Θέσε k:=k+1, διέγραψε την υποφέρουσα s από το σύνολο των διαθέσιµων
υποφερουσών του χρήστη i, δηλαδή K i*( k +1) = K i*( k ) − {sij } , ανανέωσε τη µέγιστη ισχύ εκποµπής
του χρήστη i, δηλαδή Pi Max ( k +1) = Pi Max ( k ) − Pi*,s , και εάν ισχύει Pi Max ( k +1) ≠ 0 ή S*i ≠ ∅ τότε
j

i

επέστρεψε στο βήµα 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση τερµάτισε.

8.8 Σύγκλιση του EUSPA Αλγορίθµου
Οι δύο παραλλαγές του EUSPA αλγορίθµου (δηλαδή ο Pure-EUSPA αλγόριθµος και ο
MGS - EUSPA αλγόριθµος) µπορούν να χαρακτηριστούν ως αλγόριθµοι µοναδικής τιµής και
βέλτιστης απόκρισης. Η πολυπλοκότητα των προτεινόµενων EUSPA αλγορίθµων είναι
χαµηλή, λόγω της απλότητας των υπολογισµών προκειµένου να καθοριστεί η κατανοµή των
υποφερουσών και της ισχύος εκποµπής. Συγκεκριµένα, στην προσέγγιση του παρόντος
κεφαλαίου της διδακτορικής διατριβής εξετάζεται το παίγνιο διαπραγµατεύσεων άπειρου
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χρόνου [75] και η σύγκλιση του EUSPA αλγορίθµου ως προς την κατανοµή των
υποφερουσών είναι εξασφαλισµένη, εξαιτίας του κλειστού τύπου (94) που την προσδιορίζει.
Συνεπώς, η σύγκλιση της συνολικής προσέγγισης σε σηµείο ισορροπίας ως προς την
κατανοµή των υποφερουσών και της ισχύος εκποµπής καθορίζεται από το δεύτερο τµήµα του
αλγορίθµου (δηλαδή την κατανοµή ισχύος εκποµπής). Σηµειώνεται επίσης ότι εάν είχε
επιλεγεί το παίγνιο διαπραγµατεύσεων πεπερασµένου χρόνου για την κατανοµή των
υποφερουσών, τότε η ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθµου θα επηρεαζόταν από την επιλογή
του συντελεστή έκπτωσης δ. Πιο συγκεκριµένα, τιµές του συντελεστή έκπτωσης δ κοντά στη
µονάδα, έχουν ως αποτέλεσµα την ταχύτερη σύγκλιση του αλγορίθµου στην κατανοµή των
υποφερουσών στους χρήστες.
Η σύγκλιση του EUSPA αλγορίθµου στη βέλτιστη κατανοµή ισχύος στους χρήστες µπορεί
να αποδειχθεί µε τη χρήστη της προσέγγισης της βέλτιστης απόκρισης. Με βάση το θεώρηµα
10, η βέλτιστη απόκριση BRi κάθε χρήστη i ∈ N δίδεται από την ακόλουθη σχέση.
 * 2
 γ i ,s j σ sij
BRi ( Pi , sij ) = min  i
 Gi , sij




,  Pi Max − ∑ Pi , siu
u≠ j

u =1,..., Ki*








(98)

Θεώρηµα 11: Ο EUSPA αλγόριθµος συγκλίνει στο µοναδικό σηµείο ισορροπίας ως προς την
ισχύ εκποµπής, ξεκινώντας από οποιαδήποτε αρχική τιµή της ισχύος εκποµπής.
Απόδειξη: Στο θεώρηµα 10 είχε αποδειχθεί η µοναδικότητα του σηµείου ισορροπίας ως προς
την ισχύ εκποµπής των χρηστών, το οποίο συµβολίζεται ως P * = ( P1,*s , P2,* s ,..., Pi*, s ,..., PN* , s
j
1

j
2

j

i

j
N

) . Εξ

ορισµού το σηµείο αυτό πρέπει να ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση:
P * = BR(P * )

(

(99)

)

όπου µε BR(P) = BR1 ( P1,*s ), BR2 ( P2,* s ),..., BRN ( PN* , s ) συµβολίζεται η βέλτιστη απόκριση όλων
j
1

j
2

j
N

των χρηστών. Το βασικό σηµείο για να αποδειχθεί η σύγκλιση του EUSPA αλγορίθµου στο
µοναδικό σηµείο ισορροπίας ως προς την ισχύ εκποµπής, είναι η απόδειξη ότι η συνάρτηση
της βέλτιστης απόκρισης BR(P) είναι standard συνάρτηση [33]. Καθώς έχει διατυπωθεί και
σε προηγούµενο κεφάλαιο, µία συνάρτηση είναι standard εάν για όλα τα x ≥ 0 , ικανοποιεί
τις ακόλουθες συνθήκες, όπου

x = ( x1 , x2 ,..., xN )

είναι ένα σηµείο ισορροπίας του

προβλήµατος βελτιστοποίησης.
•

Θετική: f ( x ) f 0 ;

•

Μονοτονία: εάν x ≥ x' τότε f ( x ) ≥ f ( x' ) ;

•

Επεκτασιµότητα: για όλες τις τιµές α>1, ισχύει af ( x ) ≥ f (ax ) .
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Οι συνθήκες αυτές µπορούν εύκολα να αποδειχθούν για τη συνάρτηση βέλτιστης
απόκρισης BR(P) .
• Ισχύει P f 0 , συνεπώς BR(P) f 0 ;
• Εάν P' ≥ P τότε µέσω της σχέσης (99) εξάγεται ότι BR(P' ) ≥ BR(P) ;
• Για όλες τις τιµές α>1, τότε µέσω της σχέσης (99) εξάγεται ότι α BR(P) ≥ BR( α P) .

8.9 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα µε σκοπό την
αξιολόγηση της απόδοσης της προτεινόµενης προσέγγισης. Αρχικά, παρουσιάζονται
ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα του προτεινόµενου EUSPA αλγορίθµου, ώστε να γίνουν
αντιληπτά τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία της προτεινόµενης προσέγγισης, καθώς
επίσης και η αποτελεσµατικότητά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µία συγκριτική µελέτη
µε σκοπό να αποδείξει το όφελος και την ανωτερότητα της προσέγγισης του Rubinstein για
την κατανοµή των υποφερουσών σε σύγκριση µε τις ευρεστικές µεθόδους [52], [54].
Πιο συγκεκριµένα, µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός µονοκυψελικού SC-FDMA ασύρµατου
κυψελωτού δικτύου, το οποίο υποστηρίζει N=20 χρήστες, οι οποίοι έχουν συνεχώς δεδοµένα
να µεταδώσουν και βρίσκονται σε αποστάσεις di +1 = di + 50 [m], µε d1=300m από το σταθµό
βάσης. Η συγκεκριµένη τοπολογία έχει επιλεγεί ειδικά για να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά
λειτουργίας του EUSPA αλγορίθµου, δεδοµένου ότι επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και
την ερµηνεία των αντίστοιχων αποτελεσµάτων και παρατηρήσεων. Ωστόσο όµως, τονίζεται
ότι παρόµοια αποτελέσµατα θα λαµβάνονταν από οποιαδήποτε τυχαία τοπολογία και αν είχε
θεωρηθεί. Ως εκ τούτου, στο συγκεκριµένο σενάριο προσοµοίωσης, οι συνθήκες του
καναλιού χρηστών χειροτερεύουν καθώς ο αύξων αριθµός του χρήστη αυξάνεται (δηλαδή i =
1,2 , ... , 20). Κάθε προσοµοίωση διαρκεί 10.000 χρονοσχισµές, ενώ το κέρδος του καναλιού
των χρηστών µεταβάλλεται ανά χρονοσχισµή, ωστόσο όµως στη διάρκεια µίας χρονοσχισµής
παραµένει σταθερό. Για το λόγο αυτό, γίνεται η υπόθεση ότι κάθε χρήστης είναι ακίνητος ή
κινείται αργά. Ως εκ τούτου, το κέρδος του καναλιού των χρηστών µοντελοποιείται ως
ακολούθως: Gi , s = Λ i , s dia , όπου di είναι η απόσταση του χρήστη i από το σταθµό βάσης, a
j

i

j

i

είναι ο εκθέτης απωλειών εξαιτίας της απόστασης, και Λi , s είναι µια λογαριθµοκανονική
j

i

κατανοµή τυχαίας µεταβλητής µε τυπική απόκλιση 8 dB. Επιπλέον, η µέγιστη ισχύς εκποµπής
των χρηστών είναι Pi Max = 2 Watts και σ s2 = 5 ⋅ 10 −15 .
j

i

8.9.1 Λειτουργία & Απόδοση της Προτεινόµενης Προσέγγισης
Σε αυτή την ενότητα για απλότητα στην παρουσίαση, µελετάται µόνο ο Pure-EUSPA
αλγόριθµος. Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση ότι οι χρήστες που βρίσκονται πιο κοντά στο
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Σχήµα 40 Πλήθος κατανεµηµένων υποφερουσών στους N=20 χρήστες, για διαφορετικές τιµές
του συντελεστή έκπτωσης.

σταθµό βάσης, είναι αυτοί που εισέρχονται πρώτοι στη διαδικασία, ενώ οι αποµακρυσµένοι
χρήστες από το σταθµό βάσης εισέρχονται τελευταίοι.
Το σχήµα 40 απεικονίζει τον αριθµό των υποφερουσών που έχουν κατανεµηθεί σε καθένα
από τους Ν=20 χρήστες που εδρεύουν εντός της κυψέλης, για διαφορετικούς συντελεστές
έκπτωσης. Σύµφωνα µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα, καθώς ο συντελεστής έκπτωσης
µειώνεται, οι πρώτοι χρήστες που εισάγονται στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων είναι
ωφεληµένοι σε σχέση µε τους υπολοίπους και συνεπώς καταλαµβάνουν µεγαλύτερο µέρος
από τις υποφέρουσες. Ωστόσο όµως, αν στόχος είναι η δίκαιη κατανοµή υποφερουσών στους
χρήστες, πρέπει να υιοθετηθεί ένας συντελεστής έκπτωσης δ κοντά στη µονάδα.
Τα σχήµατα 41 και 42 απεικονίζουν την ισχύ εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης κάθε
χρήστη στο σηµείο ισορροπίας του προβλήµατος βελτιστοποίησης (95) για δύο διαφορετικές
τιµές του συντελεστή έκπτωσης σύµφωνα µε τον Pure-EUSPA αλγόριθµο. Τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι η ισχύς εκποµπής των χρηστών έχει αντιστρόφως ανάλογη
σχέση µε την ποιότητα του καναλιού τους. Επιπρόσθετα, µε βάση την προτεινόµενη
προσέγγιση παρατηρείται ότι οι χρήστες δεν εξαντλούν τη µέγιστη ισχύ εκποµπής τους και
συνεπώς η ενεργειακή ζωή τους επιµηκύνεται.
Επίσης, δεδοµένου ότι περισσότερες υποφέρουσες κατανέµονται στους αποµακρυσµένους
χρήστες από το σταθµό βάσης (οι οποίοι εισέρχονται τελευταίοι στη διαδικασία των
διαπραγµατεύσεων) καθώς ο συντελεστής έκπτωσης αυξάνεται (δηλαδή δ=0.95),
παρατηρείται ότι η ισχύς εκποµπής των χρηστών αυτών αυξάνεται, καθώς ο συντελεστής
έκπτωσης αυξάνεται. Για τον ίδιο λόγο, όπως παρατηρείται από τα αποτελέσµατα του
σχήµατος 42, οι χρήστες που εισέρχονται πρώτοι στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και
ταυτόχρονα είναι αυτοί που παρουσιάζουν καλύτερη ποιότητα καναλιού, επιτυγχάνουν
υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης καθώς ο συντελεστής έκπτωσης µειώνεται. Αντίθετα, οι
αποµακρυσµένοι χρήστες από το σταθµό βάσης καταλαµβάνουν περισσότερες υποφέρουσες
για υψηλές τιµές του συντελεστή έκπτωσης και τότε επιτυγχάνουν υψηλό ρυθµό µετάδοσης.
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Σχήµα 41 Συνολική ισχύς εκποµπής των χρηστών για διαφορετικές τιµές του συντελεστή
έκπτωσης.

Σχήµα 42 Συνολικός ρυθµός µετάδοσης των χρηστών για διαφορετικές τιµές του συντελεστή
έκπτωσης.

Σχήµα 43 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των χρηστών

Το σχήµα 43 απεικονίζει την ισχύ εκποµπής ενός χρήστη για όλες τις κατανεµηµένες σε
αυτόν υποφέρουσες ως συνάρτηση των επαναλήψεων που απαιτούνται για να συγκλίνει ο
Pure-EUSPA αλγόριθµος στο σηµείο ισορροπίας. Παρατηρείται ότι η σύγκλιση του
προτεινόµενου αλγορίθµου είναι πολύ γρήγορη αφού σε λιγότερο από είκοσι επαναλήψεις, η
ισχύς εκποµπής του χρήστη σε όλες τις κατανεµηµένες σε αυτόν υποφέρουσες έχει συγκλίνει.

8.9.2 Συγκριτική Μελέτη του Pure-EUSPA και του MGS-EUSPA Αλγορίθµου
Σe αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται µια συγκριτική µελέτη των παραλλαγών του
EUSPA αλγορίθµου, δηλαδή του Pure-EUSPA αλγορίθµου και των δύο παραλλαγών του
Max Gain Selection EUSPA αλγορίθµου (δηλαδή του MGS-F-EUSPA ο οποίος δίνει
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Σχήµα 44 Μέση ισχύς εκποµπής των χρηστών για τους MGS-N-EUSPA, Pure-EUSPA και
MGS-F-EUSPA αλγορίθµους µε συντελεστή έκπτωσης δ=0.95.

Σχήµα 45 Τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών για τους MGS-N-EUSPA, PureEUSPA και MGS-F-EUSPA αλγορίθµους µε συντελεστή έκπτωσης δ=0.95.

προτεραιότητα επιλογής υποφερουσών στους αποµακρυσµένους χρήστες από το σταθµό
βάσης και του MGS-N-EUSPA που δίνει προτεραιότητα επιλογής στους πλησιέστερους
χρήστες στο σταθµό βάσης.
Συγκεκριµένα, στα σχήµατα 44 και 45 συγκρίνονται οι τιµές ισχύος εκποµπής και οι τιµές
της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών για τους τρεις διαφορετικούς προτεινόµενους
αλγορίθµους. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τα οφέλη του MGS-F-EUSPA
αλγορίθµου σε σχέση µε τους Pure-EUSPA και MGS-N-EUSPA αλγορίθµους, ως προς τις
χαµηλές τιµές ισχύος εκποµπής (σχήµα 44) και τις υψηλές τιµές της συνάρτησης
χρησιµότητας (σχήµα 45). Η συµπεριφορά αυτή παρατηρείται διότι δίνοντας προτεραιότητα
επιλογής υποφερουσών (όπου παρουσιάζουν καλύτερο κανάλι) στους αποµακρυσµένους
χρήστες από το σταθµό βάσης (οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε µη ευνοϊκή κατάσταση εξαιτίας
της απόστασής τους από το σταθµό βάσης), οι χρήστες αυτοί επιτυγχάνουν υψηλές τιµές της
συνάρτησης χρησιµότητάς τους και εκπέµπουν µε χαµηλές τιµές ισχύος εκποµπής. Η
παρατήρηση αυτή είναι σηµαντική, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την ανεπάρκεια των πόρων του
συστήµατος, τους φυσικούς περιορισµούς που εισάγει το υλισµικό των χρηστών και τη
χρονικά µεταβαλλόµενη ποιότητα του καναλιού των χρηστών. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι και
στους τρεις αλγορίθµους παρατηρείται αύξηση της ισχύος εκποµπής και µείωση των τιµών
της συνάρτησης χρησιµότητας καθώς αυξάνει ο αύξων αριθµός του χρήστη, δηλαδή
ισοδύναµα η ποιότητα του καναλιού του χειροτερεύει.
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Σχήµα 46 Συσχέτιση ανάµεσα στην ισχύ εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσης

Σχήµα 47 Συνολικός ρυθµός µετάδοσης ως συνάρτηση του πλήθους των χρηστών

8.9.3 Συσχέτιση Ισχύος Εκποµπής & Ρυθµού Μετάδοσης
Σε αυτή την υποενότητα µελετάται η συσχέτιση της ισχύος εκποµπής των χρηστών και του
αντίστοιχου επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσής τους. Πιο συγκεκριµένα, ως µετρική
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των αλγορίθµων χρησιµοποιείται ο λόγος της ισχύος
εκποµπής προς τον αντίστοιχο επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης. Η µετρική αυτή εκφράζει το
«κόστος» κάθε χρήστη σε όρους ισχύος εκποµπής, µε µονάδες bit/sec, για τον αντίστοιχο
ρυθµό µετάδοσης που επιτυγχάνει. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µελετούνται τρία
διαφορετικά σενάρια προσοµοιώσεων: (α) ο Pure-EUSPA αλγόριθµος µε υιοθέτηση µίας
λογαριθµικής κοίλης συνάρτησης χρησιµότητας ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο, η οποία
αντιπροσωπεύει το ρυθµό µετάδοσης του χρήστη µε χρήση της φόρµουλας του Gauss [18],
(β) ο MGS-N-EUSPA αλγόριθµος και (γ) ο MGS-F-EUSPA αλγόριθµος, υιοθετώντας και οι
δύο τη συνάρτηση χρησιµότητας, όπως αυτή ορίσθηκε στη σχέση (88) και ακολουθώντας
βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής.
Ειδικότερα, το σχήµα 46 παρουσιάζει τη συσχέτιση ανάµεσα στη συνολική ισχύ εκποµπής
όλων των χρηστών προς τον αντίστοιχο ρυθµό µετάδοσης ως συνάρτηση του συντελεστή
έκπτωσης δ. Παρατηρείται ότι ο MGS-F-EUSPA αλγόριθµος, υιοθετώντας τη συνάρτηση
χρησιµότητας όπως αυτή ορίσθηκε στη σχέση (88) και ακολουθώντας βέλτιστη κατανοµή
ισχύος εκποµπής, επιτυγχάνει χαµηλότερο «κόστος», δηλαδή µε χαµηλότερη ισχύ εκποµπής
επιτυγχάνει υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης. Αυτό το αποτέλεσµα είναι σηµαντικό λόγω του
γεγονότος ότι επιτυγχάνεται µια πιο αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων του συστήµατος.
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8.9.4 Συγκριτική Μελέτη µε Ευρεστικές Προσεγγίσεις
Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται µια συγκριτική µελέτη της προτεινόµενης
προσέγγισης

κατανοµής

υποφερουσών

στους

χρήστες

µε

χρήση

του

µοντέλου

διαπραγµατεύσεων σε σχέση µε τις ευρεστικές µεθόδους που έχουν προταθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία [52], [54], όπου η κατανοµή των υποφερουσών βασίζεται στη βελτίωση της
οριακής χρησιµότητας των χρηστών. Ο κύριος στόχος αυτής της σύγκρισης είναι η ανάδειξη
του µοντέλου διαπραγµατεύσεων του Rubinstein, ως κατάλληλο εργαλείο για την κατανοµή
των υποφερουσών στους χρήστες. Επιπρόσθετα, για λόγους δικαιοσύνης στη σύγκριση και
προκειµένου να υπάρχει µια κοινή βάση για όλα τα σενάρια, θεωρείται ότι υιοθετείται η
ισότιµη κατανοµή ισχύος εκποµπής σε όλες τις υποφέρουσες που έχουν κατανεµηθεί σε έναν
χρήστη (equal-bit-equal-power - EBEP). Η µέγιστη ισχύς εκποµπής όλων των χρηστών είναι
Pi Max = 0.25 Watts . Επιπλέον µε στόχο τη µεγιστοποίηση του επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης

υιοθετείται µία λογαριθµική συνάρτηση χρησιµότητας [18] ως προς το σηµατοθορυβικό
λόγο.
Ειδικότερα, το σχήµα 47 παρουσιάζει το συνολικό ρυθµό µετάδοσης όλων των χρηστών
ως συνάρτηση του αυξανόµενου πλήθους χρηστών. Συγκεκριµένα. Μελετούνται πέντε
διαφορετικά σενάρια προσοµοιώσεων: (i) το R-L-FDMA: Localized-FDMA µε N χρήστες µε
χρήση round-robin διαδικασίας [54], (ii) το S-L-FDMA: Localized-FDMA µε δροµολόγηση
µε βάση την ποιότητα του καναλιού των χρηστών ανά υποφέρουσα [54], (iii) το R-I-FDMA:
Interleaved-FDMA, δηλαδή οι υποφέρουσες που κατανέµονται στον ίδιο χρήστη ισαπέχουν
εντός του συνολικού φάσµατος µετάδοσης και εµπλέκονται N χρήστες µε χρήση round-robin
διαδικασίας, (iv) το S-I-FDMA: το I-FDMA µε δροµολόγηση µε βάση την ποιότητα του
καναλιού των χρηστών ανά υποφέρουσα [54] και (v) το σενάριο διαπραγµατεύσεων µε χρήση
της θεωρίας του Rubinstein µε σκοπό την κατανοµή των υποφερουσών στους χρήστες. Τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα 47 αναδεικνύουν σαφώς την
υπεροχή της προτεινόµενης προσέγγισης, η οποία παρουσιάζει τον υψηλότερο συνολικό
ρυθµό µετάδοσης.

8.10 Ανακεφαλαιωτικά Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής παρουσιάστηκε µία καινοτµόµος
προσέγγιση βέλτιστης ενεργειακά αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και υποφερουσών
σε SC-FDMA ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα τέταρτης γενιάς. Η προτεινόµενη προσέγγιση
προσδιορίζει αρχικά την κατανοµή υποφερουσών µέσω του µοντέλου διαπραγµατεύσεων που
έχει προταθεί από τον Rubinstein. Στη συνέχεια προτάθηκαν ορισµένες ρεαλιστικές πολιτικές
αντιστοίχησης των συγκεκριµένων υποφερουσών στους χρήστες, λαµβάνοντας υπόψη
χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα του καναλιού τους. Έπειτα, διατυπώθηκε και επιλύθηκε ένα
Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 179

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

πρόβληµα βελτιστοποίησης για τον προσδιορισµό της ισχύος εκποµπής κάθε χρήστη ανά
κάθε υποφέρουσα που του είχε κατανεµηθεί. Βασικός στόχος του προβλήµατος
βελτιστοποίησης ήταν η µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε χρήστη ανά κάθε
κατανεµηµένη σε αυτόν υποφέρουσα µε σκοπό την εύρεση µίας ενεργειακά αποδοτικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής. Τα λαµβανόµενα αριθµητικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η
προτεινόµενη προσέγγιση υπερτερεί σηµαντικά έναντι των υπαρχουσών µεθόδων κατανοµής
πόρων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αξίζει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των βασικών
χαρακτηριστικών της προτεινόµενης προσέγγισης, είναι η εισαγωγή µιας ευέλικτης µεθόδου,
η οποία επιτρέπει: α) την υποστήριξη ετερογενών υπηρεσιών και χρηστών µε διαφορετικές
απαιτήσεις σε ποιότητα της υπηρεσίας, β) την εκχώρηση προτεραιοτήτων σε διαφορετικές
κλάσεις χρηστών, ως προς την πρόσβαση των διαθέσιµων πόρων (π.χ. µέσω της χρήσης
διαφορετικών συντελεστών έκπτωσης δ) και γ) τη µελέτη διαφορετικών συναρτήσεων
χρησιµότητας (π.χ. µεγιστοποίηση του συνολικού ρυθµού µετάδοσης). Προς την κατεύθυνση
αυτή, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των επιδόσεων, η µελέτη
και η ανάλυση των επιπτώσεων της χρήσης διαφορετικών συντελεστών έκπτωσης για το
διαµοιρασµό των υποφερουσών για διαφορετικές τοπολογίες δικτύου και για ρεαλιστικές
κατανοµές των χρηστών.
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9 Βέλτιστη Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής
στη Ζεύξη Ανόδου σε ∆ιεπίπεδα Φεµτοκυψελωτά ∆ίκτυα µε Υποστήριξη Πολλαπλών
Υπηρεσιών
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται το πρόβληµα της βέλτιστης και
ενεργειακά αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών

δικτύων

µε

την

ταυτόχρονη

υποστήριξη

πολλαπλών

υπηρεσιών.

Η

µοντελοποίηση της προτεινόµενης προσέγγισης λαµβάνει υπόψη δύο βασικούς παράγοντες,
καθώς επίσης και τους περιορισµούς που εισάγονται από αυτούς: (α) τη διεπίπεδη
αρχιτεκτονική του δικτύου και (β) την ταυτόχρονη υποστήριξη υπηρεσιών πραγµατικού και
µη πραγµατικού χρόνου. Οι χρήστες που αιτούνται διαφορετικού είδους υπηρεσίες συνήθως
παρουσιάζουν διαφορετικές και αντικρουόµενες απαιτήσεις σε ποιότητα της υπηρεσίας. Με
σκοπό την αντιµετώπιση του ανωτέρω περιγραφέντος προβλήµατος µε µία καινοτόµο
προσέγγιση, υιοθετείται η θεωρία µεγιστοποίησης της χρησιµότητας του δικτύου. Σύµφωνα
µε τη θεωρία αυτή, κάθε χρήστης (είτε ανήκει στη φεµτο-κυψέλη είτε στη µακρο-κυψέλη)
υιοθετεί µία συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία αντιπροσωπεύει κατάλληλα τις απαιτήσεις
του σε ποιότητα της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των
παρεµβολών στους χρήστες που ανήκουν εντός της ίδιας κυψέλης, αλλά και των παρεµβολών
από τους χρήστες που ανήκουν σε γειτονικές κυψέλες, καθώς επίσης στοχεύοντας στην
αύξηση της προτεραιότητας των χρηστών που ανήκουν στην µακρο-κυψέλη (macrocell users
- MUs), οι χρήστες που ανήκουν στις φεµτο-κυψέλες (femtocell users - FUs) κοστολογούνται
µε µία κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής τους. Στη συνέχεια,
εξαιτίας της φύσης του προβλήµατος, το πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό
κατανεµηµένο παίγνιο και επιλύεται µε χρήση της supermodular θεωρίας µε σκοπό τον
προσδιορισµό του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου. Έπειτα προτείνεται ένας
επαναληπτικός, κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος, ο οποίος
προσδιορίζει το σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Εν κατακλείδι, η αποτελεσµατικότητα της
λειτουργίας της προτεινόµενης προσέγγισης αξιολογείται µέσω µοντελοποίησης και
προσοµοιώσεων, ενώ η υπεροχή της έναντι των άλλων προτεινόµενων προσεγγίσεων στη
διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύεται µε αναλυτικά αριθµητικά αποτελέσµατα.
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9.1 Σχετική βιβλιογραφία
Σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν αφιερωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία για το
συνδυαστικό πρόβληµα της αύξησης της χωρητικότητας των ασύρµατων κυψελωτών
δικτύων, την επέκταση της κάλυψής τους και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα
µελετάται η µείωση του κόστους τόσο των παρόχων, όσο και των ασύρµατων χρηστών.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτούς τους στόχους, τα ασύρµατα φεµτο-κυψελωτά δίκτυα
αναδεικνύονται ως µια πολλά υποσχόµενη λύση, η οποία προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά
οφέλη, λόγω του χαµηλού κόστους εγκατάστασής τους πάνω από ένα υπάρχον ασύρµατο
κυψελωτό δίκτυο (µακροκυψέλη). Οι φεµτο-κυψέλες συνήθως εδρεύουν σε περιβάλλοντα
όπου υπάρχει συνωστισµός ως προς την κίνηση του φορτίου, π.χ. χώροι γραφείων ή σπιτιού.
Επιπρόσθετα, αυτού του τύπου οι κυψέλες αποτελούνται από ένα σταθµό βάσης (Access
Point - AP), ο οποίος εκπέµπει µε χαµηλή ισχύ εκποµπής και έχει µικρή ακτίνα κάλυψης, π.χ.
10-50m και συνδέονται µε τον πάροχο του διαδικτύου [76]. Συνολικά, το ασύρµατο δίκτυο
που αποτελείται από µία µακρο-κυψέλη και πολλαπλές φεµτο-κυψέλες εντός αυτής,
ονοµάζεται διεπίπεδο φεµτο-κυψελωτό δίκτυο.
Οι χρήστες που ανήκουν στις φεµτο-κυψέλες απολαµβάνουν το προνόµιο της καλύτερης
λήψης δεδοµένων και του υψηλότερου ρυθµού µετάδοσης µε λιγότερη ισχύ εκποµπής,
εξαιτίας της κοντινής τους απόστασης µε το σταθµό βάσης της φεµτο-κυψέλης. Επιπρόσθετα,
οι φεµτο-χρήστες (Femto-Users - FUs) µεταδίδουν δεδοµένα εντός ενός αδειοδοτηµένου
φάσµατος το οποίο ανήκει στους παρόχους και µοιράζονται το ίδιο φάσµα µε τους µακροχρήστες (Macro-Users - MUs), οι οποίοι έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση µε τους
φεµτο-χρήστες στην πρόσβαση του φάσµατος εκποµπής και µετάδοσης δεδοµένων. Με βάση
την ανωτέρω δοµή που περιγράφηκε είναι προφανής η ανάγκη ελέγχου και µείωσης των
παρεµβολών ανάµεσα στα δύο επίπεδα αρχιτεκτονικής του δικτύου.
Λαµβάνοντας υπόψη τη διεπίπεδη αρχιτεκτονική, το σύστηµα κοστολογεί τους φεµτοχρήστες ώστε να διατηρήσει σε χαµηλά επίπεδα την ισχύ εκποµπής τους, ενώ ταυτόχρονα
επιχειρεί την κάλυψη των αναγκών τους σε ποιότητα της υπηρεσίας. Η στρατηγική αυτή δίνει
τη δυνατότητα στους µακρο-χρήστες να διατηρούν την επιθυµητή ποιότητα της υπηρεσίας,
ανεξάρτητα από την τοποθέτηση και ανάπτυξη φεµτο-κυψελών εντός της µακρο-κυψέλης
[77]. Επιπλέον, λόγω της απουσίας µιας συνολικής µονάδας, η οποία έχει συνολική γνώση
και αρµοδιότητα να προσδιορίζει ταυτόχρονα την ισχύ εκποµπής των φεµτο-χρηστών και των
µακρο-χρηστών, η επιλογή της µη κεντρικοποιηµένης επίλυσης του προβλήµατος
προσδιορισµού της ισχύος εκποµπής των χρηστών είναι µονόδροµος.
Στις

δηµοσιεύσεις

[78]-[81]

προτείνεται

ένας

αλγόριθµος

προσαρµογής

του

σηµατοθορυβικού λόγου, ο οποίος έχει ως στόχο τη µείωση των παρεµβολών ανάµεσα στα
δύο επίπεδα της αρχιτεκτονικής (δηλαδή, ανάµεσα στη µακροκυψέλη και τις φεµτοκυψέλες).
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Επιπρόσθετα, η λαµβανόµενη ικανοποίηση των χρηστών που εδρεύουν εντός της
µακροκυψέλης και των φεµτοκυψελών µοντελοποιείται µε διαφορετικές συναρτήσεις
χρησιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση των µακρο-χρηστών η συνάρτηση
χρησιµότητας εκφράζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τους σε ποιότητα της υπηρεσίας σε σχέση µε
το σηµατοθορυβικό λόγο, ενώ µέσω της συνάρτησης χρησιµότητας των φεµτο-χρηστών,
επιβάλλεται κοστολόγηση σε αυτούς µε στόχο να περιοριστούν οι παρεµβολές ανάµεσα στα
δύο επίπεδα της αρχιτεκτονικής. Το συνολικό πρόβληµα µεγιστοποίησης της λαµβανόµενης
ικανοποίησης των χρηστών µοντελοποιείται και επιλύεται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο.
Παρόµοια προσέγγιση έχει ακολουθηθεί στις δηµοσιεύσεις [82], [83], όπου υιοθετείται
κοινή συνάρτηση χρησιµότητας και για τους µακρο-χρήστες και για τους φεµτο-χρήστες. Στη
συνέχεια, το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µέσω της µοντελοποίησης ενός ενεργειακά
αποδοτικού παιγνίου κατανοµής ισχύος εκποµπής. Το παίγνιο αυτό καταλήγει στην εύρεση
ενός σταθερού και εφικτού σηµείου ισορροπίας για την ισχύ εκποµπής όλων των χρηστών.
Επιπρόσθετες

προσεγγίσεις,

οι

οποίες

χρησιµοποιούν

συναρτήσεις

χρησιµότητας

προτείνονται στις δηµοσιεύσεις [84], [85].
Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου της διδακτορικής διατριβής µελετάται το πρόβληµα
της ενεργειακά αποδοτικής κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων
διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών δικτύων µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών ειδών
υπηρεσιών (δηλαδή υπηρεσιών πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου), οι οποίες
εµφανίζουν ποικίλες και συνήθως αντικρουόµενες απαιτήσεις σε ποιότητα της υπηρεσίας. Το
πρόβληµα µελετάται µε τη χρήση της θεωρίας παιγνίων. Μία θεµελιώδης διαφορά και
καινοτοµία της προτεινόµενης προσέγγισης σε σχέση µε άλλες προσεγγίσεις που έχουν
προταθεί στη βιβλιογραφία έγκειται στον ορισµό των συναρτήσεων χρησιµότητας, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν την ευχαρίστηση που λαµβάνει ο χρήστης από το διαµοιρασµό των πόρων
του συστήµατος σε σχέση µε το επίπεδο της διεπίπεδης αρχιτεκτονικής στο οποίο ανήκει και
µε το είδος της υπηρεσίας που αιτείται. Με βάση αυτή τη θεώρηση, η οποία
αντικατοπτρίζεται από τη χρήση διαφορετικών συναρτήσεων χρησιµότητας ανά κατηγορία
χρηστών και από την κατάλληλη µοντελοποίηση του συστήµατος, όπως αναλύεται
παρακάτω, είναι εφικτή µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των απαιτήσεων των χρηστών σε
ποιότητα της υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνονται υπόψη οι παρεµβολές που
δηµιουργούνται ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα, αλλά και εντός του ίδιου επιπέδου,
δίνοντας µεγαλύτερη προτεραιότητα στους µακρο-χρήστες. Ωστόσο όµως, η προσέγγιση που
περιγράφθηκε προηγουµένως, δεν επιτρέπει την άµεση εφαρµογή των υφιστάµενων
προσεγγίσεων κατανοµής ισχύος εκποµπής στους χρήστες στα φεµτοκυψελωτά δίκτυα και
για το λόγο αυτό απαιτείται διαφορετική αντιµετώπιση του συνολικού προβλήµατος.
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9.2 Μοντέλο Συστήµατος & Σχετικές Πληροφορίες
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται ένα διεπίπεδο φεµτοκυψελωτό
δίκτυο, το οποίο αποτελείται από µία µακροκυψέλη µε σταθµό βάσης B0, ο οποίος εξυπηρετεί
µία περιοχή ℜ , µε ακτίνα κάλυψης R0. Εντός της περιοχής ℜ εδρεύουν F φεµτοκυψέλες µε
σταθµό βάσης Bi (i=1,…,F), η κάθε µία. Κάθε φεµτοκυψέλη υποστηρίζει µία περιοχή

⊂ℜ

και έχει ακτίνα κάλυψης Rc<<R0. Στην προτεινόµενη προσέγγιση γίνεται η παραδοχή ότι
χρησιµοποιούνται κλειστής πρόσβασης φεµτοκυψέλες, δηλαδή η εγγραφή των χρηστών στη
φεµτοκυψέλη είναι υποχρεωτική ώστε να εξυπηρετηθούν από το σταθµό βάσης της. Συνεπώς,
ο σταθµός βάσης κάθε φεµτοκυψέλης γνωρίζει το πλήθος των χρηστών που εδρεύουν εντός
της φεµτοκυψέλης. Το σύνολο των χρηστών συµβολίζεται µε S = Sm ∪ S f και τα σύνολα των
µακρο-χρηστών και των φεµτο-χρηστών µε Sm και S f αντίστοιχα, και αποτελούνται από Nm
και Nf πλήθος χρηστών. Εάν ο χρήστης j ∈ S συνδέεται στο σταθµό βάσης Bi (i=0,1,…,F),
τότε η ισχύς εκποµπής του συµβολίζεται ως Pj. Επίσης, σ2 είναι η διακύµανση του
προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου (AWGN) στο σταθµό βάσης Bi. Ο λαµβανόµενος
σηµατοθορυβικός λόγος γj του χρήστη j στο σταθµό βάσης Bi δίδεται από την ακόλουθη
σχέση:
γj =

W
G jj Pj
⋅
R σ 2 + ∑ G ji Pj

(100)

j ≠i

όπου W Hz είναι το συνολικό εύρος ζώνης, R bits/sec ο ρυθµός µετάδοσης,
καναλιού από το χρήστη j προς το σταθµό βάσης του και

G ji

G jj το

κέρδος του

το αντίστοιχο κέρδος του

καναλιού από το χρήστη j προς το σταθµό βάσης στον οποίο ανήκει ο χρήστης

i≠ j.

Το

κέρδος του καναλιού µοντελοποιείται µε βάση το απλοποιηµένο µοντέλο απωλειών που έχει
προταθεί στις IMT-2000 σχεδιαστικές αρχές [86].

Σχήµα 48 Τοπολογία δικτύου και τοποθέτηση χρηστών στο διεπίπεδο φεµτοκυψελωτό
δίκτυο.
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Στην παρούσα προτεινόµενη προσέγγιση, θεωρούνται ότι εξυπηρετούνται από το διεπίπεδο
φεµτοκυψελωτό δίκτυο, ταυτόχρονα χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού (realtime - RT) και µη πραγµατικού χρόνου (non-real-time - NRT). Για το λόγο αυτό στοχεύοντας
στην υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών µε διαφορετικές απαιτήσεις σε ποιότητα της
υπηρεσίας, ανατίθεται σε κάθε χρήστη µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση
χρησιµότητας, της οποίας η µορφή εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο ανήκει ο χρήστης,
αλλά και από το είδος της υπηρεσίας την οποία αιτείται. Η συνάρτηση χρησιµότητας κάθε
χρήστη εκφράζει τη λαµβανόµενη ικανοποίησή του από το διαµοιρασµό των πόρων του
συστήµατος, αλλά και από την καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής του. Συνεπώς, η συνάρτηση
χρησιµότητας µπορεί να ορισθεί ως ακολούθως:
 RF f ( γ j )
, j ∈ S m ,RT

Pj

log
1
+
D
⋅ f (γ j )

, j ∈ S m, NRT

Pj
U j ( Pj , P-j ) = 
RF f ( γ j )

− c e Pj − 1 , j ∈ S f ,RT

Pj
 log 1 + D ⋅ f ( γ j )

− c e Pj − 1 , j ∈ S f ,NRT

Pj

(
(

όπου RF, D είναι θετικές σταθερές, µε

)

(

)

(101)

)

(

)

Sm ,RT , S m , NRT , S f , RT , S f , RT

συµβολίζονται τα σύνολα των

χρηστών υπηρεσιών πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου που ανήκουν στην
µακροκυψέλη και τη φεµτοκυψέλη αντίστοιχα. Επίσης, µε

(

f ( γ j ) = 1 − e − Aγ j

) συµβολίζεται η
M

συνάρτηση απόδοσης των χρηστών, η οποία αντιπροσωπεύει την πιθανότητα επιτυχούς
µετάδοσης ενός πακέτου δεδοµένων υπό σταθερό ρυθµό µετάδοσης και εξαρτάται από το
σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που υιοθετείται [64]. Επιπλέον, όπως φαίνεται στη
σχέση (101), οι φεµτοχρήστες κοστολογούνται µέσω µίας κυρτής συνάρτησης κοστολόγησης
ως προς την ισχύ εκποµπής τους, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των παρεµβολών µεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων αρχιτεκτονικής του δικτύου και δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο
προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων σε ποιότητα της υπηρεσίας των
µακροχρηστών. Η υιοθέτηση κατάλληλου µηχανισµού κοστολόγησης για την ισχύ εκποµπής
των φεµτοχρηστών, προκαλεί καλύτερη απόδοση για το σύστηµα και ενθαρρύνει τόσο τους
φεµτοχρήστες όσο και τους µακροχρήστες να µοιράζονται τους πόρους του συστήµατος
ακόµα πιο αποτελεσµατικά [22]. Επίσης, στη σχέση (101) µε c συµβολίζεται ο παράγοντας
κοστολόγησης.
Επιπρόσθετα, οι χρήστες οργανώνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας
που αιτούνται (δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου), αλλά και το
επίπεδο στο οποίο ανήκουν (δηλαδή φεµτοχρήστες ή µακροχρήστες). Αναφορικά µε τους
χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, η συνάρτηση χρησιµότητας τους
εκφράζει τη συσχέτιση ανάµεσα στα επιτυχώς µεταδιδόµενα bits στο σταθµό βάσης (είτε της
µακροκυψέλης είτε της φεµτοκυψέλης) και την ισχύ εκποµπής τους. Στην προτεινόµενη
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προσέγγιση, η ιδανική τιµή του ρυθµού µετάδοσης για την αιτούµενη υπηρεσία πραγµατικού
χρόνου αντιστοιχίζεται στο σηµείο καµπής της σιγµοειδούς συνάρτησης επιτεύξιµου ρυθµού
µετάδοσης

R*j ( Pj ) = RF f ( γ j )

(π.χ. για υπηρεσία φωνής ισχύει

R*j ( Pj ) = 64 Kbps

). Συνεπώς, στην

περίπτωση κατά την οποία ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης είναι µικρότερος από την
αντίστοιχη τιµή στο σηµείο καµπής

R*j ( Pj ) ,

τότε η συνάρτηση χρησιµότητας φθίνει,

υποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο την προτεραιότητα και την ανάγκη του χρήστη να
δεσµεύσει περισσότερους πόρους του συστήµατος. Αναφορικά µε τους χρήστες που
αιτούνται

υπηρεσίες

µη

πραγµατικού

χρόνου, η

συνάρτηση

χρησιµότητάς

τους

µοντελοποιείται µε τη βοήθεια της φόρµουλας του Shannon και µε αυτόν τον τρόπο
αντιπροσωπεύεται η άπληστη συµπεριφορά των χρηστών αυτών για αυξηµένο ρυθµό
µετάδοσης.

9.3 Μη Συνεργατικό Παίγνιο Βέλτιστης Κατανοµής Ισχύος
Εκποµπής στη Ζεύξη Ανόδου σε ∆ιεπίπεδα Φεµτο-κυψελωτά
∆ίκτυα µε Υποστήριξη Πολλαπλών Υπηρεσιών
Καθώς το σύστηµα εξελίσσεται, κατά την έναρξη κάθε χρονοσχισµής, ένας κατανεµηµένος
επαναληπτικός και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος κατανοµής ισχύος εκποµπής στη
ζεύξη ανόδου ασύρµατων διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών δικτύων (Uplink Power Control
algorithm in Multi-Service two-tier Femtocells - UPC-MSF) είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισµό της ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών µε στόχο τη µεγιστοποίηση της
λαµβανόµενης ικανοποίησής τους από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος, η οποία
εκφράζεται από τις τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας του κάθε χρήστη. Σε αυτή την
ενότητα, αναλύονται οι βασικοί στόχοι της UPC-MSF προσέγγισης και ορίζεται ένα γενικό
πρόβληµα βελτιστοποίησης, το οποίο επιλύεται µε τη χρήση της θεωρίας παιγνίων.
∆εδοµένου ότι κάθε χρήστης

j ∈ S = {0,1,..., N = N m + N f }

στο διεπίπεδο φεµτοκυψελωτό δίκτυο

στοχεύει στη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητάς του Uj, και λόγω της απουσίας
συντονισµού µεταξύ των δύο επιπέδων, τόσο οι µακροχρήστες, όσο και οι φεµτοχρήστες
είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε ένα µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής των πόρων του
συστήµατος. Το µη συνεργατικό παίγνιο ορίζεται ως G = [ S ,{ Aj } j∈S ,{U j } j∈S ] , όπου S είναι το
σύνολο των χρηστών/παικτών, Aj = [0, PjMax ] ×

N

είναι το σύνολο των στρατηγικών του

χρήστη j και Uj είναι η συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη j, η οποία ορίζεται στη σχέση
(101). Επιπλέον, το προκύπτον ανά χρονοσχισµή µη συνεργατικό παίγνιο µπορεί να
εκφραστεί ως το ακόλουθο πρόβληµα µεγιστοποίησης.
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(UPC-MSF Παίγνιο)

max U i ( Pj , P-j )
Pj ∈ A j

∀j ∈ S = Sm ∪ S f

(102)

Αναφορικά µε το UPC-MSF παίγνιο, βασικός στόχος είναι ο προσδιορισµός του σηµείου
ισορροπίας του, δηλαδή του διανύσµατος ισχύος εκποµπής όλων των χρηστών που εδρεύουν
εντός του διεπίπεδου φεµτοκυψελωτού δικτύου. Στο σηµείο ισορροπίας του παιγνίου, κάθε
χρήστης

j∈S

µεγιστοποιεί εγωιστικά τη συνάρτηση χρησιµότητάς του, η οποία εκφράζεται

από τη σχέση (101), δεδοµένων των τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών. Ένα
τέτοιου είδους σηµείο ισορροπίας για το παίγνιο που ορίστηκε στη σχέση (102), αποτελεί
σηµείο ισορροπίας κατά Nash.
Ορισµός 13: Το διάνυσµα ισχύος εκποµπής P* = ( P1* , P2* ,..., PN* ) είναι σηµείο ισορροπίας κατά
Nash του UPC-MSF παιγνίου, εάν για κάθε χρήστη j ∈ S , ισχύει U j ( Pj* , P-j* ) ≥ U j ( Pj , P-j* ) για
κάθε τιµή Pj* ∈ Aj .
Με βάση τον παραπάνω ορισµό, παρατηρείται ότι κανένας χρήστης δε µπορεί να βελτιώσει
περαιτέρω τη συνάρτηση χρησιµότητάς του µε προσωπική αλλαγή της στρατηγικής του,
δεδοµένων των τιµών ισχύος εκποµπής των υπολοίπων χρηστών.

9.4 Προσδιορισµός Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash
Με σκοπό την απόδειξη ύπαρξης µοναδικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash του UPC-MSF
παιγνίου, υιοθετείται η θεωρία των supermodular παιγνίων [22]. Το βασικό κίνητρο για τη
χρήση της θεωρίας των supermodular παιγνίων για τη µελέτη του UPC-MSF παιγνίου, αντί
να χρησιµοποιηθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτές που βασίζονται στην ηµικοίλη
συνάρτηση χρησιµότητας, είναι ότι οι συναρτήσεις χρησιµότητας των χρηστών είναι
ετερογενείς ως προς τη φύση τους και δεν είναι ηµικοίλες συναρτήσεις ως προς την ισχύ
εκποµπής των χρηστών.
Ορισµός 14: Ένα παίγνιο G = [ S ,{ Aj } j∈S ,{U j } j∈S ] είναι supermodular, εάν και µόνο αν ισχύει
∂ 2U j ( P )

∂Pj ∂Pi

≥ 0, ∀j ≠ i ∈ S .

Επιπλέον, ένα supermodular παίγνιο έχει κάποιες επιθυµητές ιδιότητες. Αναφορικά µε ένα
supermodular παίγνιο, υπάρχει ένα τουλάχιστον σηµείο ισορροπίας κατά Nash (pure strategy
Nash equilibrium), οι βέλτιστες αποκρίσεις του παιγνίου είναι γνησίως αύξουσες συναρτήσεις
και αν το σηµείο ισορροπίας είναι µοναδικό, τότε είναι γενικά σταθερό. Ωστόσο όµως το
UPC-MSF παίγνιο δεν είναι supermodular, µε βάση τον παραπάνω ορισµό. Συνεπώς, το
σύνολο των στρατηγικών των χρηστών θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε το
προκύπτον παίγνιο να είναι supermodular. Προς αυτή την κατεύθυνση, γίνεται χρήση της
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συνθήκης που δίδεται στον παραπάνω ορισµό, δηλαδή

∂ 2U j ( P )

εξάγεται ότι η συνθήκη αυτή ικανοποιείται στο διάστηµα γ j ≥

∂Pj ∂Pi

≥ 0, ∀j ≠ i ∈ S και

ln M
. Για το λόγο αυτό,
A

τροποποιείται το σύνολο των στρατηγικών ως Aˆ j = [ Pj , PjMax ] , όπου η µικρότερη τιµή της
ισχύος εκποµπής των χρηστών Pj εξάγεται από την επίλυση της σχέσης γ j ≥

ln M
, ενώ η
A

µεγαλύτερη τιµή της PjMax προσδιορίζεται από τους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς που
θέτει το υλισµικό του κάθε χρήστη. Με βάση την προηγούµενη ανάλυση εξάγεται το
ακόλουθο θεώρηµα.
Θεώρηµα 12: Το UPC-MSF παίγνιο G = [ S ,{ A j } j∈S ,{U j } j∈S ] µε το τροποποιηµένο πεδίο
στρατηγικών είναι supermodular.
Με βάση το ανωτέρω θεώρηµα, εξάγεται ότι το UPC-MSF παίγνιο είναι supermodular,
συνεπώς το σύνολό του από σηµεία ισορροπίας κατά Nash E είναι µη κενό και αποτελείται
από ένα µέγιστο στοιχείο PL και από ένα ελάχιστο στοιχείο PS . Επιπρόσθετα, µε βάση το
«Corollary 1» της δηµοσίευσης [22] εξάγεται ότι το στοιχείο PS ∈ E είναι το Pareto dominant
σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPC-MSF παιγνίου και για το λόγο αυτό η καλύτερη
απόκριση κάθε χρήστη στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash είναι η µικρότερη δυνατή ισχύς
εκποµπής από το σύνολο των σηµείων ισορροπίας. Με βάση αυτή την παρατήρηση σχετικά
µε το UPC-MSF παίγνιο, είναι εγγυηµένη η ενεργειακά αποδοτική κατανοµή της ισχύος
εκποµπής στους χρήστες.
Η σύγκλιση του UPC-MSF παιγνίου στο Pareto dominant σηµείο ισορροπίας κατά Nash
µπορεί να εξαχθεί µε βάση τις ιδιότητες ενός supermodular παιγνίου [22]. Συνεπώς,
αποδεικνύεται εύκολα, δεδοµένου ότι η βέλτιστη απόκριση των χρηστών είναι µονότιµη:

{

BR j ( P-j ) = Pj ∈ A j : U j ( Pj ,P-j ) ≥ U j ( Pj′ ,P-j ) , ∀Pj′ ∈ A j

}

τότε κάθε χρήστης ανανεώνει την ισχύ εκποµπής του, ανεξάρτητα από την αρχική της τιµή,
και αυτή συγκλίνει µονότονα στο µικρότερο δυνατό σηµείο ισορροπίας κατά Nash PS ∈ E .

9.5 UPC-MSF Αλγόριθµος
Με βάση την προηγούµενη ανάλυση, στην ενότητα αυτή προτείνεται ένας επαναληπτικός
κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος κατανοµής ισχύος εκποµπής, ο
οποίος προσδιορίζει το Pareto dominant σηµείο ισορροπίας κατά Nash του UPC-MSF
παιγνίου. Ο UPC-MSF αλγόριθµος αποτελείται από δύο βασικά τµήµατα, δηλαδή το τµήµα
τους σταθµού βάσης και το τµήµα του χρήστη. Το τµήµα του σταθµού βάσης εδρεύει στο
σταθµό βάσης κάθε φεµτοκυψέλης και είναι υπεύθυνο για την ευρυεκποµπή του συντελεστή
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κοστολόγησης c στους φεµτοχρήστες, καθώς επίσης και για τη συλλογή των τιµών των
συναρτήσεων χρησιµότητας από τους χρήστες. Το τµήµα δικτύου εδρεύει σε κάθε
φεµτοχρήστη και µακροχρήστη, ο οποίος παίζει µη συνεργατικά το µοντελοποιηµένο παίγνιο
και δεδοµένου του συντελεστή κοστολόγησης οι χρήστες προσδιορίζουν µε κατανεµηµένο
τρόπο τη βέλτιστη ισχύ εκποµπής τους. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου ο
αλγόριθµος συγκλίνει στο Pareto dominant σηµείο ισορροπίας κατά Nash PS του UPC-MSF
παιγνίου. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δύο τµήµατα του προτεινόµενου αλγορίθµου.
UPC-MSF AP/BS’s Part Algorithm (cbest Identification)
Βήµα 1o: Κάθε σταθµός βάσης, κάθε φεµτοκυψέλης ανακοινώνει τον αρχικό συντελεστή
κοστολόγησης c=0 σε όλους τους φεµτοχρήστες, οι οποίοι εδρεύουν εντός της κάλυψής του.
Ο συντελεστής κοστολόγησης θεωρείται ότι είναι ίδιος για όλες τις φεµτοκυψέλες, οι οποίες
εδρεύουν εντός της ίδιας µακροκυψέλης.
Βήµα 2o: Κάθε φεµτοχρήστης και µακροχρήστης προσδιορίζει το Pareto dominant σηµείο
ισορροπίας κατά Nash PS j , ∀j ∈ S (µε βάση τον αλγόριθµο UPC-MSF User’s Part
Algorithm) και υπολογίζει την τιµή της συνάρτησης χρησιµότητάς του (χωρίς την
κοστολόγηση για τους φεµτοχρήστες).
Βήµα 3o: Αύξησε το συντελεστή κοστολόγησης c := c + ∆c . Κάθε σταθµός βάσης κάθε
φεµτοκυψέλης ανακοινώνει τον ανανεωµένο συντελεστή κοστολόγησης στους χρήστες που
εδρεύουν εντός της κάλυψής του.
Βήµα 4o: Εάν οι τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας για όλους τους χρήστες, ∀j ∈ S , δε
βελτιώνονται, δηλαδή U j (c) > U j (c + ∆c) , τότε σταµάτα και θέσε ως την καλύτερη επιλογή
του συντελεστή κοστολόγησης την τιµή cbest = c . Σε κάθε άλλη περίπτωση επέστρεψε στο
βήµα 2.
UPC-MSF User’s Part Algorithm (Power Allocation)
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t, κάθε χρήστης, είτε είναι µακροχρήστης είτε είναι
φεµτοχρήστης (δηλαδή ∀j ∈ S = Sm ∪ S f ), εκπέµπει µε µία τυχαία τιµή ισχύος εκποµπής PS(0)
j
από το σύνολο των εφικτών τιµών ισχύος εκποµπής (δηλαδή 0 ≤ PS(0) ≤ Pi Max ). Θέσε k=0 και
j

συνεπώς PS(0)
, ∀j ∈ S = Sm ∪ S f .
j
Βήµα 2o: ∆εδοµένων των τιµών της ισχύος εκποµπής των χρηστών, οι οποίες έµµεσα
αναφέρονται από τους σταθµούς βάσης της µακροκυψέλης και των φεµτοκυψελών µέσω της
ευρυεκποµπής των συνολικών παρεµβολών

∑G

ji

Pj

, κάθε χρήστης προσδιορίζει τις

j ,i∈S

παρεµβολές που ο ίδιος δέχεται ∑ G ji Pj και υπολογίζει τη βέλτιστη απόκρισή του
j ≠i
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BR j ( P-j ) = arg max U j ( Pj ,P-j )
Pj ∈A j

Με αυτόν τον τρόπο θέτει ως ισχύ εκποµπής PS( kj ) = min ( BR j ) .
Βήµα 3o: Εάν η τιµή της ισχύος εκποµπής συγκλίνει (δηλαδή ισχύει PS( k +1) − PS( k ) ≤ ε , όπου ε
j

j

είναι µία µικρή θετική τιµή, π.χ. ε = 10−7 ), τότε σταµάτα.
Βήµα 4o: Σε κάθε άλλη περίπτωση θέσε k=k+1 και επέστρεψε στο βήµα 2.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, πρέπει να τονισθεί ότι ο προτεινόµενος UPC-MSF
αλγόριθµος µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένας µονότιµος χαµηλής πολυπλοκότητας βέλτιστης
απόκρισης κατανεµηµένος και επαναληπτικός αλγόριθµος, ο οποίος υλοποιείται για κάθε
µακροχρήστη και φεµτοχρήστη ξεκινώντας από µία τυχαία εφικτή τιµή της ισχύος εκποµπής,
επιλεγµένη από το τροποποιηµένο πεδίο στρατηγικών του κάθε χρήστη A j .

9.6 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα ενδεικτικά αριθµητικά αποτελέσµατα µε
σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών της προτεινόµενης
προσέγγισης, ενώ µέσω µίας συγκριτικής µελέτης αναδεικνύονται τα οφέλη από την
υιοθέτηση της προτεινόµενης προσέγγισης. Καθ 'όλη τη διάρκεια των προσοµοιώσεων
θεωρείται µία CDMA µακροκυψέλη, στην οποία εδρεύουν F φεµτοκυψέλες. Εντός της
µακροκυψέλης υπάρχουν 10 µακροχρήστες, εκ των οποίων οι 5 αιτούνται υπηρεσίες µη
πραγµατικού χρόνου (π.χ. υπηρεσίες δεδοµένων), ενώ οι υπόλοιποι 5 αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου (π.χ. υπηρεσίες φωνής). Οι µακροχρήστες είναι τυχαία κατανεµηµένοι
εντός της µακροκυψέλης, η οποία έχει ακτίνα R0=500m. Κάθε φεµτοκυψέλη έχει ακτίνα
Rc=50m και εξυπηρετεί 5 φεµτοχρήστες, εκ των οποίων οι 3 χρήστες απαιτούν υπηρεσίες µη
πραγµατικού χρόνου και οι 2 χρήστες αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Η µέγιστη
δυνατή ισχύς εκποµπής, είτε για τους µακροχρήστες είτε για τους φεµτοχρήστες έχει ορισθεί
ως PjMax = 0.2W , ενώ ισχύουν τα ακόλουθα W = 106 Hz , R = 104 bits / sec και σ 2 = 5 ⋅10−15 W .
Αποκλειστικά για λόγους παρουσίασης και µε βάση τις αντίστοιχες προσεγγίσεις στην
πρόσφατη βιβλιογραφία, γίνεται η υπόθεση ότι οι χρήστες πραγµατικού χρόνου υιοθετούν ως

(

συνάρτηση απόδοσης: f (γ j ) = 1 − e −0.5γ j

)

M

, µε M = 40 [22].

Το σχήµα 49 κατασκευάζεται από το σύνολο των τιµών της ισχύς εκποµπής των χρηστών,
καθώς αυτές συγκλίνουν στο Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας κατά Nash για κάθε τιµή
του συντελεστή κοστολόγησης c. Η αύξηση του συντελεστή κοστολόγησης c τερµατίζεται
εάν οι τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών (είτε των µακροχρηστών είτε των
φεµτοχρηστών) δεν µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και κατά αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται
η βέλτιστη τιµή του συντελεστή κοστολόγησης c=cbest. Με βάση το διάγραµµα παρατηρείται
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Σχήµα 49 Άθροισµα των τιµών των συναρτήσεων χρησιµότητας των χρηστών στο σηµείο
ισορροπίας ως συνάρτηση του συντελεστή κοστολόγησης c

ότι η γραφική παράσταση του αθροίσµατος των τιµών των συναρτήσεων χρησιµότητας των
χρηστών αυξάνει ακόµα και για τιµές µεγαλύτερες του βέλτιστου συντελεστή κοστολόγησης
cbest. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην παρατήρηση ότι οι τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας
ορισµένων χρηστών αυξάνουν ταχέως, ωστόσο οι αντίστοιχες τιµές ορισµένων άλλων
χρηστών µειώνονται βραδέως. Παρόλα αυτά, καθώς έχει προταθεί στο πρώτο τµήµα του
αλγορίθµου, ο βέλτιστος συντελεστής κοστολόγησης προσδιορίζεται στο σηµείο που οι τιµές
των συναρτήσεων χρησιµότητας αυξάνουν για το σύνολο των χρηστών. Συνεπώς, µε βάση
την προηγούµενη ανάλυση και το υπό µελέτη σενάριο των προσοµοιώσεων προσδιορίζεται ο
βέλτιστος συντελεστής κοστολόγησης c=103.
Στα σχήµατα 50 και 51 παρουσιάζεται η ισχύς εκποµπής των µακροχρηστών και
φεµτοχρηστών αντίστοιχα, ως συνάρτηση του πλήθους των επαναλήψεων που απαιτούνται
από τον προτεινόµενο αλγόριθµο ώστε να συγκλίνει στο Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας
κατά Nash του παιγνίου. Στα ίδια σχήµατα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του UPC-MSF
αλγορίθµου και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του αλγορίθµου που έχει προταθεί στη
δηµοσίευση [85], στην οποία οι συγγραφείς προτείνουν ένα συνδυαστικό πρόβληµα
κατανοµής ισχύος εκποµπής και ελέγχου αποδοχής κλήσεων µε στόχο τον έλεγχο και τη
µείωση των παρεµβολών σε ένα διεπίπεδο φεµτοκυψελωτό ασύρµατο δίκτυο. Για τους
λόγους της προσοµοίωσης γίνεται η θεώρηση ότι εντός της µακροκυψέλης εδρεύουν F=4
φεµτοκυψέλες. Από τα αριθµητικά αποτελέσµατα παρατηρείται ότι η σύγκλιση του
αλγορίθµου είναι ιδιαίτερα ταχύς, δεδοµένου ότι χρειάζονται λιγότερες από 80 επαναλήψεις
για τον UPC-MSF αλγόριθµο ώστε να συγκλίνει στο Pareto βέλτιστο σηµείο ισορροπίας και
για τους µακροχρήστες αλλά και για τους φεµτοχρήστες, ενώ για πρακτικά σενάρια
προσοµοίωσης παρατηρείται ότι χρειάζονται λιγότερες από 30 επαναλήψεις ώστε οι τιµές της
ισχύος εκποµπής να φθάσουν πρακτικά τις τελικές τιµές τους. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα
αποκαλύπτουν ότι η προτεινόµενη προσέγγιση επιτυγχάνει σηµαντικά χαµηλότερη ισχύ
εκποµπής και για τους µακροχρήστες, αλλά και για τους φεµτοχρήστες σε σχέση µε τις
αντίστοιχες τιµές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση [85], εξαιτίας των ακόλουθων λόγων:
(α) τον κατάλληλο σχεδιασµό των συναρτήσεων χρησιµότητας των χρηστών,
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Σχήµα 50 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών

Σχήµα 51 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των φεµτοχρηστών

Σχήµα 52 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών ως συνάρτηση του πλήθους
των φεµτοκυψελών

Σχήµα 53 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των φεµτοχρηστών ως συνάρτηση του πλήθους
των φεµτοκυψελών
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(β) την κατηγοριοποίηση των χρηστών µε βάση το επίπεδο της αρχιτεκτονικής δικτύου στο
οποίο ανήκουν, αλλά και µε βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται, (γ) τη χρήση κυρτής
κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής των χρηστών και (δ) τη µη συνεργατική φύση του
UPC-MSF προβλήµατος.
Επιπρόσθετα, στα σχήµατα 52 και 53 γίνεται σύγκριση της µέσης τιµής της ισχύος
εκποµπής των µακροχρηστών και των φεµτοχρηστών αντίστοιχα, ως συνάρτηση του πλήθους
των φεµτοκυψελών που εδρεύουν εντός της µακροκυψέλης. Επιπρόσθετα, τα αριθµητικά
αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον UPC-MSF αλγόριθµο συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα
αριθµητικά αποτελέσµατα της δηµοσίευσης [79]. Με βάση τα διαγράµµατα παρατηρείται ότι,
καθώς το πλήθος των φεµτοκυψελών που εδρεύουν εντός της µακροκυψέλης αυξάνεται, η
µέση τιµή της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών και των φεµτοχρηστών επίσης αυξάνεται,
εξαιτίας των αυξηµένων παρεµβολών µεταξύ των δύο επιπέδων αρχιτεκτονικής του δικτύου.
Παράλληλα, αναδεικνύεται το γεγονός ότι η προτεινόµενη UPC-MSF προσέγγιση
επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα ως προς την εξοικονόµηση ισχύος εκποµπής σε σχέση
µε την προσέγγιση της δηµοσίευσης [79].

9.7 Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε το πρόβληµα της βέλτιστης
κατανοµής ισχύος εκποµπής στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων διεπίπεδων φεµτοκυψελωτών
δικτύωνµε την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών. Με στόχο την ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών µε διαφορετικές απαιτήσεις σε ποιότητα και τη µελέτη
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διεπίπεδου δικτύου, προτάθηκε µία γενική προσέγγιση
βελτιστοποίησης µε τη χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων συναρτήσεων χρησιµότητας. Με
βάση την προτεινόµενη προσέγγιση εισήχθη ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης µε στόχο την
κατανοµή της ισχύος, το οποίο ονοµάσθηκε UPC-MSF και επιλύθηκε µε χρήση της θεωρίας
παιγνίων. Επιπρόσθετα, µέσω αναλυτικών αριθµητικών αποτελεσµάτων αξιολογήθηκε η
απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης και η υπεροχή της σε σχέση µε παραπλήσιες
προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδείχθηκε µέσω αναλυτικών συγκριτικών
αριθµητικών αποτελεσµάτων. Τέλος, σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη προσέγγιση
διευκολύνει τη δηµιουργία ενός γενικού πλαισίου, όπου η λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη
ισχύ εκποµπής πραγµατοποιείται στους ασύρµατους χρήστες (στους µακροχρήστες και στους
φεµτοχρήστες). Η προοπτική αυτή είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τις τρέχουσες
προσπάθειες για την υλοποίηση «έξυπνων» αυτόνοµων χρηστών, όπως οραµατίζεται το
πρότυπο 3GPP LTE και LTE-Advanced για τα τέταρτης και επόµενης γενιάς ασύρµατα
δίκτυα.
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10 Συνδυαστική Κατανοµή Ισχύος
Εκποµπής & Ρυθµού Μετάδοσης στη Ζεύξη
Ανόδου σε ∆ιεπίπεδα Φεµτοκυψελωτά ∆ίκτυα
µε Υποστήριξη Πολλαπλών Υπηρεσιών
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται το συνδυαστικό πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου διεπίπεδων
φεµτοκυψελωτών δικτύων µε την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών, µε τη
χρήση της θεωρίας παιγνίων και των συναρτήσεων χρησιµότητας. Σε κάθε χρήστη
αντιστοιχίζεται µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία εκφράζει το
βαθµό ικανοποίησης του χρήστη από το διαµοιρασµό των πόρων του συστήµατος και
εξαρτάται από την ισχύ εκποµπής του χρήστη και από το ρυθµό µετάδοσής του. Η
συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας
την οποία αιτείται (δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου), αλλά και
από το επίπεδο αρχιτεκτονκής του δικτύου στο οποίο ανήκει ο χρήστης (δηλαδή
µακροχρήστης ή φεµτοχρήστης). Επιπρόσθετα, καθώς επεξηγήθηκε και στο προηγούµενο
κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των παρεµβολών
που προκαλούν οι φεµτοχρήστες εντός της ίδιας κυψέλης, αλλά και ανάµεσα στα διαφορετικά
επίπεδα αρχιτεκτονικής του δικτύου, κάθε φεµτοχρήστης κοστολογείται ως προς την ισχύ
εκποµπής του µε µία κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης. Η κοστολόγηση αυτή έχει ως
αποτέλεσµα να δίδεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων σε ποιότητα της
υπηρεσίας των µακροχρηστών και βελτιώνεται η προτεινόµενη κατανοµή των πόρων του
συστήµατος από την κοινωνική σκοπιά επίλυσης του προτεινόµενου προβλήµατος.
Επιπρόσθετα, εξαιτίας της µη συνεργατικής φύσης του προτεινόµενου προβλήµατος, το
πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής και
ρυθµού µετάδοσης (Utility-based uplink Power and Rate Allocation game in Multi-Service
two-tier Femtocell networks - UPRA-MSF) στο οποίο κάθε χρήστης στοχεύει στη
µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητάς του µε βάση τους περιορισµούς που θέτει το
υλισµικό του. Στη συνέχεια αποδεικνύεται αναλυτικά η ύπαρξη και η µοναδικότητα του
σηµείου ισορροπίας κατά Nash του UPRA-MSF παιγνίου ως προς την ισχύ εκποµπής και το
ρυθµό µετάδοσης. Επιπρόσθετα, προτείνεται ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος και
χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος για τον προσδιορισµό του µοναδικού σηµείου
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ισορροπίας κατά Nash του UPRA-MSF παιγνίου και η σύγκλισή του αποδεικνύεται
αναλυτικά. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης αξιολογείται µέσω
µοντελοποίησης και αναλυτικών προσοµοιώσεων, ενώ η υπεροχή της έναντι των άλλων
σχετικών προτεινόµενων προσεγγίσεων στη διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύεται µέσω
συγκριτικών αριθµητικών αποτελεσµάτων.

10.1 Σχετική βιβλιογραφία
Αναφορικά µε τα διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά δίκτυα, οι κύριες ερευνητικές
προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής,
ενώ δεν έχει µελετηθεί το πρόβληµα της συνδυαστικής βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης και η ταυτόχρονη µελέτη πολλαπλών υπηρεσιών µε
ποικίλες απαιτήσεις σε ποιότητα της υπηρεσίας. Οι χρήστες οργανώνονται σε δύο κύριες
κατηγορίες, τους φεµτοχρήστες και τους µακροχρήστες και σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται
µία

γενικευµένη

συνάρτηση

χρησιµότητας

[80].

Επιπρόσθετα,

οι

φεµτοχρήστες

κοστολογούνται µε γραµµικά σχήµατα κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής τους, µε
σκοπό τη µείωση των παρεµβολών µεταξύ των διαφορετικών κυψελών, αλλά και των
παρεµβολών εντός της ίδιας κυψέλης και την παραχώρηση προτεραιότητας στους
µακροχρήστες, οι οποίοι σε αντίθεση µε τους φεµτοχρήστες έχουν χειρότερη ποιότητα
καναλιού, εξαιτίας της µεγάλης απόστασής τους από το σταθµό βάσης. Στις δηµοσιεύσεις
[78]-[81] προτείνεται ένας κατανεµηµένος αλγόριθµος ρύθµισης του σηµατοθορυβικού λόγου
µε χρήση των συναρτήσεων χρησιµότητας µε σκοπό τη µείωση των παρεµβολών που
προκαλούνται στη µακροκυψέλη από τις φεµτοκυψέλες που εδρεύουν εντός αυτής. Ο
συγκεκριµένος προτεινόµενος αλγόριθµος καταλήγει σε µία σταθερή κατανοµή ισχύος
εκποµπής στους χρήστες. Επιπλέον, στις δηµοσιεύσεις [82], [83], µελετάται το πρόβληµα
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής στους µακροχρήστες και στους φεµτοχρήστες, οι
οποίο υιοθετούν την ίδια συνάρτηση χρησιµότητας. Το πρόβληµα µοντελοποιείται ως ένα
ενεργειακά αποδοτικό µη συνεργατικό παίγνιο, το οποίο επιλύεται και καταλήγει σε µία
εφικτή ενεργειακά αποδοτική και βέλτιστη κατανοµή ισχύος εκποµπής στους χρήστες.
Από την άλλη πλευρά, λόγω της ανάγκης υποστήριξης πολλαπλών υπηρεσιών και
στοχεύοντας στη µέγιστη αποτελεσµατικότητα της κατανοµής των πόρων του συστήµατος,
σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν αφιερωθεί στο συνδυαστικό πρόβληµα της
κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης σε µονοεπίπεδα µακροκυψελωτά
ασύρµατα δίκτυα [57], [68]. Οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στην πρόσφατη
βιβλιογραφία είναι κυρίως τρεις. Πρώτον, στη δηµοσίευση [55], οι συγγραφείς ακολουθούν
µια προσέγγιση δύο βηµάτων, επιλύοντας σειριακά και ξεχωριστά τα προβλήµατα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης. ∆εύτερον, το συνδυαστικό
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πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µελετάται ως
ένα µονοπαραµετρικό πρόβληµα ως προς το λόγο του ρυθµού µετάδοσης προς την ισχύ
εκποµπής [59] και ανανεώνει τις τιµές του ρυθµού µετάδοσης και της ισχύος εκποµπής στο
ίδιο βήµα του αλγορίθµου. Τρίτον, στη δηµοσίευση [87], το συνδυαστικό πρόβληµα της
βέλτιστης κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης αντιµετωπίζεται ως ένα
διπαραµετρικό πρόβληµα, στο οποίο οι χρήστες προσδιορίζουν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα
τις βέλτιστες τιµές της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης.
Η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής
προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τη
συνδυαστική κατανοµή ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στους χρήστες σε διεπίπεδα
φεµτοκυψελωτά δίκτυα.

10.2 Συµβολή & Καινοτοµία
Η βασική συµβολή και καινοτοµία της προτεινόµενης προσέγγισης στο παρόν κεφάλαιο της
διδακτορικής διατριβής συνοψίζεται στα ακόλουθα σηµεία:
1. Προτείνεται και εισάγεται µια ολιστική προσέγγιση βέλτιστης κατανοµής ισχύος
εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µε τη χρήση συναρτήσεων χρησιµότητας, µε σκοπό
την υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών σε διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά δίκτυα.
Κάθε χρήστης υιοθετεί µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία
εκφράζει το βαθµό της ικανοποίησής του σε σχέση µε τους πόρους του συστήµατος που
του έχουν κατανεµηθεί και εξαρτάται από το επίπεδο αρχιτεκτονικής του δικτύου στο
οποίο ανήκει ο χρήστης, αλλά και από το είδος της υπηρεσίας που αιτείται.
2. Προτείνεται και λαµβάνεται υπόψη στη συνολική συνάρτηση χρησιµότητας των
φεµτοχρηστών µία κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
του φεµτοχρήστη, σε αντίθεση µε τις στρατηγικές κοστολόγησης που έχουν προταθεί
στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες είναι είτε γραµµικές συναρτήσεις ως προς
την ισχύ εκποµπής του χρήστη [22], ή ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο [41], είτε
κυρτές συναρτήσεις ως προς την ισχύ εκποµπής [64]. Το προτεινόµενο σχήµα
κοστολόγησης βελτιώνει το κοινωνικό όφελος των χρηστών και µειώνει τις παρεµβολές
που προκαλούνται από τους φεµτοχρήστες είτε εντός της ίδιας κυψέλης είτε ανάµεσα
σε διαφορετικές κυψέλες.
3. Με βάση τη µη συνεργατική φύση του προτεινόµενου προβλήµατος, µοντελοποιείται
ένα µη συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος και ρυθµού µετάδοσης µε την
ταυτόχρονη

υποστήριξη

πολλαπλών

υπηρεσιών

σε

διεπίπεδα

ασύρµατα

φεµτοκυψελωτά δίκτυα (Utility-based uplink Power and Rate Allocation game in MultiService two-tier Femtocell networks - UPRA-MSF). Με σκοπό την επίλυση του
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προτεινόµενου προβλήµατος ως ένα µη συνεργατικό και µη κυρτό παίγνιο µε την
ταυτόχρονη υιοθέτηση πολλαπλών µορφών ως προς τη συνάρτηση χρησιµότητας
ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης και το επίπεδο
αρχιτεκτονικής στο οποίο ανήκει, ακολουθείται η προσέγγιση της απόδειξης ότι η
συνάρτηση χρησιµότητας είναι µία ηµικοίλη συνάρτηση. Με τον τρόπο αυτό εξάγεται η
ύπαρξη ενός µοναδικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash του UPRA-MSF παιγνίου.
4. Προτείνεται ένας επαναληπτικός κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας
αλγόριθµος µε σκοπό τον προσδιορισµό του µοναδικού σηµείου ισορροπίας κατά Nash
του UPRA-MSF παιγνίου και αποδεικνύεται αναλυτικά η σύγκλισή του.
5. Η απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης ποσοτικοποιείται µέσω αναλυτικών
αριθµητικών αποτελεσµάτων, ενώ η υπεροχή της σε σχέση µε αντίστοιχες ερευνητικές
προσπάθειες που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία αναδεικνύεται µέσω
αναλυτικών συγκριτικών αποτελεσµάτων.

10.3 Μοντέλο Συστήµατος & Συναρτήσεις Χρησιµότητας
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετάται η ζεύξη ανόδου ενός διεπίπεδου
ασύρµατου φεµτοκυψελωτού δικτύου µε χρήση τεχνολογίας CDMA, το οποίο υποστηρίζει
N(t) χρήστες που έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν ανά κάθε χρονοσχισµή t και µε
S ( t ) = S MRT ( t ) ∪ S FRT ( t ) ∪ S MNRT ( t ) ∪ S FNRT ( t )

συµβολίζεται το αντίστοιχο σύνολο, το οποίο

αποτελείται από µακροχρήστες (MUs) και φεµτοχρήστες (FUs), οι οποίοι αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (RT) µε αυστηρούς περιορισµούς ως προς την ελάχιστη
απαιτούµενη ποιότητα της υπηρεσίας (δηλαδή SMRT ( t ) και S FRT ( t ) ) και µη πραγµατικού
χρόνου (NRT) υπηρεσίες (δηλαδή SMNRT ( t ) και S FNRT ( t ) ). Επιπρόσθετα, µε N MRT ( t ) , N FRT ( t ) ,
N MNRT ( t )

και N FNRT ( t ) συµβολίζεται το πλήθος των µακροχρηστών και των φεµτοχρηστών που

αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου αντίστοιχα. Ωστόσο, σε όλη
την υπόλοιπη ανάλυση στο παρόν κεφάλαιο, µε σκοπό την απλότητα στην παρουσίαση,
παραλείπεται ο συµβολισµός της συγκεκριµένης χρονοσχισµής t.
Επιπλέον, το διεπίπεδο ασύρµατο φεµτοκυψελωτό δίκτυο που µελετάται στο παρόν
κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής αποτελείται από µία µακροκυψέλη µε σταθµό βάσης
B0, η οποία εξυπηρετεί µία περιοχή ℜ και έχει ακτίνα κάλυψης R0. Επιπρόσθετα,
στοχεύοντας στην κατασκευή της διεπίπεδης αρχιτεκτονικής του δικτύου, εντός της περιοχής
κάλυψης ℜ της µακροκυψέλης, εδρεύουν F φεµτοκυψέλες, µε σταθµό βάσης Bi (i=1,…,F) η
καθεµία. Κάθε φεµτοκυψέλη εξυπηρετεί µία περιοχή

⊂ℜ

και αποτελεί ένα δίσκο µε ακτίνα

κάλυψης Rc<<R0. Επιπλέον, οι φεµτοκυψέλες θεωρούνται ότι είναι κλειστής πρόσβασης,
δηλαδή η εγγραφή των χρηστών στη φεµτοκυψέλη είναι υποχρεωτική, ώστε αυτοί να
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εξυπηρετηθούν από το σταθµό βάσης της φεµτοκυψέλης. Για το λόγο αυτό, ο σταθµός βάσης
κάθε φεµτοκυψέλης γνωρίζει το ακριβές πλήθος των χρηστών που εξυπηρετούνται από αυτόν
και εδρεύουν εντός της φεµτοκυψέλης. Έστω ότι ο χρήστης j ∈ S συνδέεται στο σταθµό
βάσης Bi (i=0,1,…,F), τότε η ισχύς εκποµπής του συµβολίζεται µε pj και ο ρυθµός µετάδοσής
του µε rj. Εξαιτίας των φυσικών και τεχνικών περιορισµών που θέτει το υλισµικό του κάθε
χρήστη, η ισχύς εκποµπής, καθώς επίσης και ο ρυθµός µετάδοσής του είναι άνω και κάτω
φραγµένες

µεταβλητές, δηλαδή

p j min ≤ p j ≤ p Max
j

και

rj min ≤ rj ≤ rjMax .

Επιπλέον,

κάθε

χρονοσχισµή είναι ένα σταθερό χρονικό διάστηµα, στο οποίο µπορούν να µεταδίδονται ένα ή
περισσότερα πακέτα δεδοµένων. Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής, ένας αλγόριθµος
συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης µε την ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών σε διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά δίκτυα είναι υπεύθυνος
για τη λήψη αποφάσεων µε έναν κατανεµηµένο τρόπο σχετικά µε την ισχύ εκποµπής και το
ρυθµό µετάδοσης του κάθε χρήστη. Ακόµα γίνεται η υπόθεση ότι το κέρδος των καναλιών
των χρηστών, η ισχύς εκποµπής τους, καθώς επίσης και ο ρυθµός µετάδοσής τους
παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια µίας χρονοσχισµής. Ο συνολικός θόρυβος εντός της
µακροκυψέλης αναφέρεται ως λευκός προσθετικός Γκαουσιανός θόρυβος (AWGN) µε
σταθερή φασµατική πυκνότητα ισχύος I0 [22]. Ως εκ τούτου, ο συνολικός θόρυβος που
δέχεται ο χρήστης j ∈ S αποτελείται από τις παρεµβολές που προκαλούν οι υπόλοιποι
χρήστες εντός της διεπίπεδης αρχιτεκτονικής και από το λευκό θόρυβο AWGN και δίδεται
από την ακόλουθη σχέση.
I ( p-j ) = ∑ G ji Pi + I 0

(103)

j ≠i

όπου µε p -j = ( p1, p2, ..., p j −1 , p j +1 ,..., pN )

και r-j = ( r1, r2, ..., rj −1 , rj +1 ,..., rN )

συµβολίζεται η ισχύς

εκποµπής και ο ρυθµός µετάδοσης όλων των υπολοίπων χρηστών, εκτός του χρήστη j και µε
N = N MRT + N FRT + N MNRT + N FNRT

συµβολίζεται το συνολικό πλήθος χρηστών που εδρεύουν εντός

του διεπίπεδου ασύρµατου φεµτοκυψελωοτύ δικτύου. Το κέρδος του καναλιού του χρήστη j
αναφορικά µε τον σταθµό βάσης από τον οποίο εξυπηρετείται ο χρήστης i ≠ j συµβολίζεται
µε Gji. Τα κέρδη των καναλιών των χρηστών µοντελοποιούνται κατάλληλα χρησιµοποιώντας
την πρόταση IMT-2000 [86].
Ο αντίστοιχος σηµατοθορυβικός λόγος γj του χρήστη j στο σταθµό βάσης Bi δίδεται από
την ακόλουθη σχέση:
γ j ( rj , p j , p-j ) =

W
G jj Pj
⋅
rj I 0 + ∑ G ji Pi

(104)

j ≠i

όπου µε W [Hz] συµβολίζεται το διαθέσιµο εύρος ζώνης του συστήµατος.
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10.4 Απαιτήσεις σε ΠτΥ Πολλαπλών Υπηρεσιών & Σχεδιασµός
Συναρτήσεων Χρησιµότητας
Με στόχο την υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών µε διαφορετικές απαιτήσεις σε ποιότητα
της υπηρεσίας, σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται µία συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία
εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: (α) το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου στο
οποίο ανήκει ο χρήστης, δηλαδή αν είναι µακροχρήστης ή φεµτοχρήστης και (β) το είδος της
υπηρεσίας που αιτείται, δηλαδή υπηρεσία πραγµατικού ή µη πραγµατικού χρόνου.
Επισηµαίνεται ότι η έννοια της συνάρτησης χρησιµότητας χρησιµοποιείται συνήθως στην
µικροοικονοµική θεωρία και αναφέρεται στο επίπεδο της ικανοποίησης που λαµβάνει ο
χρήστης ως αποτέλεσµα των ενεργειών του .
Συνήθως, ο χρήστης j, j ∈ S , που εδρεύει εντός του διεπίπεδου φεµτοκυψελωτού (είτε είναι
µακροχρήστης είτε φεµτοχρήστης), επιθυµεί υψηλό σηµατοθορυβικό λόγο γj, µε την
ταυτόχρονη κατανάλωση χαµηλής ισχύος εκποµπής pj και τη µετάδοση µε υψηλό ρυθµό
µετάδοσης rj. Επιπρόσθετα, ένας χρήστης ο οποίος αιτείται υπηρεσίες µη πραγµατικού
χρόνου, π.χ. µετάδοση δεδοµένων, χαρακτηρίζεται από υψηλές προσδοκίες σε ρυθµό
µετάδοσης, ενώ οι απαιτήσεις σε ποιότητα υπηρεσίας ενός χρήστη που αιτείται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου, π.χ. φωνής, βίντεο συνοµιλίας, χαρακτηρίζονται από αυστηρούς
περιορισµούς στην καθυστέρηση και στον κατώτατο επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης. Σύµφωνα
µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αιτούνται οι χρήστες, µοντελοποιείται
µία κατάλληλη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία είναι συνεχής και C(n) φορές παραγωγίσιµη
ως προς την ισχύ εκποµπής pj και το ρυθµό µετάδοσης rj και ο τύπος της εξαρτάται από το
επίπεδο αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκει ο χρήστης και από το είδος της
υπηρεσίας που αιτείται.
 rj f j ( γ j )
, j ∈ S MRT

 pj
 r log 1 + γ
( j), j∈S
 j
MNRT
pj

U j ( p j , rj , p-j , r-j ) = 
 rj f j ( γ j )
− c eγ j − 1 , j ∈ S FRT
 pj

 rj log (1 + γ j )

− c eγ j − 1 , j ∈ S FNRT
Pj


(

(105)

)

(

)

όπου µε f j (γ j ) συµβολίζεται η συνάρτηση απόδοσης του χρήστη j, j ∈ S MRT ∪ S FRT και µε c ο
συντελεστής κοστολόγησης. Καθώς έχει αναλυθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια της
διδακτορικής διατριβής, η συνάρτηση απόδοσης αντιπροσωπεύει την πιθανότητα επιτυχούς
µετάδοσης ενός πακέτου δεδοµένων για το χρήστη j και είναι µια γνησίως αύξουσα
συνάρτηση ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο γj. Η συνάρτηση απόδοσης κάθε χρήστη
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εξαρτάται από τα σχήµατα µετάδοσης που χρησιµοποιεί, δηλαδή από τα σχήµατα
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης και µπορεί να παρασταθεί ως µία γνησίως αύξουσα
σιγµοειδής συνάρτηση ως προς την ισχύ εκποµπής του χρήστη [1]. Ένας κλασσικός τύπος
που χρησιµοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη συνάρτηση απόδοσης είναι ο
ακόλουθος:
f j (γ j ) = (1 − e − A⋅γ j ) M

(106)

όπου A, M είναι θετικές σταθερές (A=0.5, M=80 [22]).
Επιπρόσθετα, καθώς παρατηρείται από τη σχέση (105), προτείνεται µία κυρτή συνάρτηση
κοστολόγησης ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο των φεµτοχρηστών γ j , εξαιτίας της βασικής
παρατήρησης ότι οι επιπτώσεις που προκαλεί ένας χρήστης στους υπόλοιπους χρήστες δεν
είναι ισοδύναµες σε όλο το πεδίο τιµών του σηµατοθορυβικού λόγου, όπως ισχυρίζονται τα
γραµµικά σχήµατα κοστολόγησης [22], [41]. Ο ρόλος του µηχανισµού κοστολόγησης είναι
να αποθαρρύνει τους φεµτοχρήστες να προκαλούν µείωση του σηµατοθορυβικού λόγου των
µακροχρηστών, µεταδίδοντας µε υψηλές τιµές της ισχύος εκποµπής και αντίστοιχα
λαµβάνοντας υψηλές τιµές του σηµατοθορυβικού λόγου. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η
δυνατότητα στο σύστηµα να δώσει υψηλή προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων
σε ποιότητα της υπηρεσίας των µακροχρηστών.
Επιπλέον , όπως παρατηρείται από τη σχέση (105), οι χρήστες που εδρεύουν εντός του
διεπίπεδου ασύρµατου φεµτοκυψελωτού δικτύου οργανώνονται σε τέσσερεις βασικές
κλάσεις/οµάδες µε βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται, δηλαδή υπηρεσία
πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου και µε βάση το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του
δικτύου στο οποίο ανήκουν, δηλαδή µακροχρήστες ή φεµτοχρήστες. Σε κάθε κλάση χρηστών
αντιστοιχίζεται µία διαφορετική συνάρτηση χρησιµότητας. Αναφορικά µε τους χρήστες που
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, η συνάρτηση χρησιµότητάς τους αντιπροσωπεύει
τη συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στο πλήθος των επιτυχώς µεταδιδόµενων bits στο σταθµό
βάσης, δηλαδή rj ⋅ f j (γ j ) ως προς την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος εκποµπής p j . Στην
προτεινόµενη προσέγγιση, η ιδανική τιµή του ρυθµού µετάδοσης ώστε να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του χρήστη σε ποιότητα της υπηρεσίας αντιστοιχίζεται στο σηµείο καµπής της
σιγµοειδούς συνάρτησης

ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο rj ⋅ f j (γ j ) . Ο προτεινόµενος

σχεδιασµός της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες
πραγµατικού χρόνου παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δηλώσει την προτεραιότητά του
στην κατοχή πρόσθετων πόρων του συστήµατος, στην περίπτωση όπου ο ρυθµός µετάδοσής
του αντιστοιχεί σε τιµή σηµατοθορυβικού λόγου µικρότερη από αυτή στο σηµείο καµπής της
συνάρτησης rj ⋅ f j (γ j ) . Για το λόγο αυτό η συνάρτηση χρησιµότητας φθίνει γρήγορα για τιµές
του σηµατοθορυβικού λόγου µικρότερες από αυτής στο σηµείο καµπής της συνάρτησης
επιτεύξιµου ρυθµού µετάδοσης rj ⋅ f j (γ j ) . Επιπλέον, αναφορικά µε τους χρήστες που
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Σελίδα 200

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

αιτούνται υπηρεσίες µη πραγµατικού χρόνου, η συνάρτηση χρησιµότητάς τους σχεδιάζεται
µε τη χρήση της φόρµουλας του Shannon και µε τον τρόπο αυτό αντικατοπτρίζεται στη
συνάρτηση χρησιµότητας η άπληστη συµπεριφορά των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες µη
πραγµατικού χρόνου για την επίτευξη ολοένα και υψηλότερου ρυθµού µετάδοσης.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο στόχος κάθε χρήστη είναι να ελέγξει και να
ρυθµίσει την ισχύ εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του µέσω ενός κατανεµηµένου
τρόπου µε στόχο να µεγιστοποιήσει τη λαµβανόµενη ικανοποίησή του από το διαµοιρασµό
των πόρων του συστήµατος (δηλαδή να µεγιστοποιήσει τη συνάρτηση χρησιµότητάς του)
ανεξάρτητα από το επίπεδο του δικτύου στο οποίο ανήκει, αλλά και από το είδος της
υπηρεσίας την οποία αιτείται. Στην επόµενη ενότητα, µοντελοποιείται και προτείνεται ένα µη
συνεργατικό παίγνιο κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου
διεπίπεδων ασύρµατων φεµτοκυψελωτών δικτύων µε την ταυτόχρονη υποστήριξη
πολλαπλών υπηρεσιών, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε
χρήστη µε έναν κατανεµηµένο τρόπο.

10.5 Μη Συνεργατικό Παίγνιο Συνδυαστικής Κατανοµής
Ισχύος Εκποµπής & Ρυθµού Μετάδοσης στη Ζεύξη
Ανόδου σε ∆ιεπίπεδα Φεµτοκυψελωτά ∆ίκτυα µε
Υποστήριξη Πολλαπλών Υπηρεσιών
10.5.1 Μοντελοποίηση Προβλήµατος
Στην προτεινόµενη προσέγγιση στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής
µοντελοποιείται το µη συνεργατικό παίγνιο συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και
ρυθµού µετάδοσης σε διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά δίκτυα µε την ταυτόχρονη
υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών. Το παίγνιο συνίσταται από δύο µεταβλητές: την ισχύ
εκποµπής p j και το ρυθµό µετάδοσης rj , οι τιµές των οποίων πρέπει να βελτιστοποιηθούν µε
σκοπό τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών. Για το λόγο αυτό, στην
αρχή της κάθε χρονοσχισµής ένας κατανεµηµένος αλγόριθµος συνδυαστικής κατανοµής
ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης (UPRA-MSF αλγόριθµος) είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισµό της βέλτιστης τιµής της ισχύος εκποµπής p j και του ρυθµού µετάδοσης rj , οι
τιµές των οποίων προσδιορίζονται από τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας κάθε
χρήστη. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται, αναλύονται και ορίζονται οι βασικοί στόχοι
του UPRA-MSF παιγνίου. Το UPRA-MSF ορίζεται ως G =  S ,{Pj , R j } ,{U j ( p j , rj )} , όπου µε
S = {1,2,..., N }

συµβολίζεται το σύνολο των µακροχρηστών και των φεµτοχρηστών που
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εδρεύουν εντός του διεπίπεδου φεµτοκυψελωτού δικτύου, µε
R j = [rj min , rjMax ]

Pj = [ p j min , p Max
]
j

και

τα σύνολα των στρατηγικών του χρήστη j ως προς την ισχύ εκποµπής και το

ρυθµό µετάδοσης αντίστοιχα, τα οποία ορίζουν ένα καρτεσιανό γινόµενο Aj = Pj × R j και µε
Uj

συµβολίζεται η συνάρτηση χρησιµότητας κάθε χρήστη, όπως αυτή ορίστηκε στη σχέση

(105). Το UPRA-MSF παίγνιο ορίζεται ως ένα κατανεµηµένο πρόβληµα µεγιστοποίησης της
συνάρτησης χρησιµότητας των χρηστών, στο οποίο κάθε χρήστης ανανεώνει την ισχύ
εκποµπής και το ρυθµό µετάδοσής του µε έναν αυτόνοµο τρόπο, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση
της συνάρτησης χρησιµότητάς του. Το αποτέλεσµα του παιγνίου είναι τα διανύσµατα ισχύος
εκποµπής

p* = ( p1* , p*2 ,..., p*N )T ∈ P = P1 × P2 × ...× PN

και

ρυθµού

µετάδοσης

r * = ( r1* ,r2* ,...,rN* )T ∈ R = R1 × R2 × ...× RN όλων των χρηστών.

(UPRA-MSF παίγνιο)
max U j ( p j , rj p-j , r-j ),

( p j , r j )∈ A j

(107)

s.t. p j min ≤ p j ≤ p Max
, rj min ≤ rj ≤ rjMax
j

Το βασικό χαρακτηριστικό του UPRA-MSF µη συνεργατικού παιγνίου είναι η ταυτόχρονη
και συγχρονισµένη βελτιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας του κάθε χρήστη, όχι µόνο
ως προς την ισχύ εκποµπής p j , αλλά και ως προς το ρυθµό µετάδοσης rj . Τονίζεται ότι η
συνάρτηση χρησιµότητας κάθε χρήστη εξαρτάται από δύο µεταβλητές:

pj

και rj .

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός σηµείου ισορροπίας για το UPRA-MSF παίγνιο ανεξάρτητα ως
προς την ισχύ εκποµπής ή το ρυθµό µετάδοσης, δεν εγγυάται την ύπαρξη ενός σηµείου
ισορροπίας και ως προς τις δύο µεταβλητές. Για το λόγο αυτό, στοχεύοντας στην επίλυση του
UPRA-MSF παιγνίου µε µία µεταβλητή, αντικαθίσταται ο λόγος του ρυθµού µετάδοσης rj
προς την ισχύ εκποµπής p j , µε µία νέα µεταβλητή, η οποία ορίζεται ως ακολούθως:
xj =

rj
pj

(108)

Συνεπώς, οι συναρτήσεις χρησιµότητας που παρουσιάσθηκαν στη σχέση (105) µπορούν να
γραφθούν εκ νέου µε τη χρήση της µεταβλητής x j ως ακολούθως:

M
dj

−A
 
xj


, j ∈ S MRT
x j 1 − e

 




dj 
 ln 1 + x 
j 
x j 
, j ∈ SMNRT

ln10
vj (xj ) = 
M
dj
 

 dj

−A
xj
 − c  e x j − 1 , j ∈ S FRT
 x j 1 − e




 






dj 
 ln 1 + 
 dj

xj 
x 
− c  e x j − 1 , j ∈ S FNRT
j



ln10
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όπου

γj =

1 WG jj d j
⋅
=
xj
I
xj

και

dj =

WG jj
I

. Συνεπώς, το UPRA-MSF παίγνιο, όπως αυτό

παρουσιάστηκε στη σχέση (107), µπορεί να επαναδιατυπωθεί ως ένα παίγνιο µε µία
µεταβλητή (Single variable Utility-based uplink Power and Rate Allocation game in MultiService two-tier Femtocell networks - S-UPRA-MSF game). Το S-UPRA-MSF παίγνιο µε τη
µία ελεύθερη µεταβλητή GS =  S ,{ Aj } ,{v j ( x j )} µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ακολούθως:
(S-UPRA-MSF παίγνιο)
max v j ( x j =

rj
x j = ∈Aj
pj

rj
),
pj

(110)

, rj min ≤ rj ≤ rjMax
s.t. p j min ≤ p j ≤ p Max
j

Στην επόµενη ενότητα χρησιµοποιείται η θεωρία παιγνίων κατά Nash µε σκοπό την
αναλυτική εξεύρεση του σηµείου ισορροπίας του υπό µελέτη S-UPRA-MSF παιγνίου.

10.5.2 Σηµείο Ισορροπίας κατά Nash του S-UPRA-MSF Παιγνίου
Η έννοια του σηµείου ισορροπίας κατά Nash είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος
για την αντιµετώπιση και επίλυση ενός µη συνεργατικού παιγνίου. Το βασικό
χαρακτηριστικό του σηµείου ισορροπίας κατά Nash είναι ότι αποτελεί µια προβλέψιµη,
σταθερή και προσδιορίσιµη λύση του µη συνεργατικού παιγνίου, στο οποίο διαφορετικές
κλάσεις χρηστών µε πιθανώς αντικρουόµενα και αντιφατικά συµφέροντα ανταγωνίζονται
µεταξύ τους και εν τέλει καταλήγουν σε ένα σηµείο ισορροπίας από το οποίο κανένας
χρήστης/παίκτης δεν επιθυµεί να αποκλίνει. Πιο συγκεκριµένα, στο σηµείο ισορροπίας κατά
Nash κανένας χρήστης δεν έχει το κίνητρο να αλλάξει το λόγο του ρυθµού µετάδοσης προς
την ισχύ εκποµπής του, διότι η συνάρτηση χρησιµότητάς του δεν µπορεί περαιτέρω να
βελτιωθεί µε προσωπικές και αυτόνοµες αλλαγές στην στρατηγική του, δεδοµένων των
στρατηγικών των υπολοίπων χρηστών, δηλαδή της ισχύος εκποµπής p-j , του ρυθµού
µετάδοσης r-j και του λόγου x-j = r-j p-j όλων των υπολοίπων χρηστών.
Ορισµός 15: Το διάνυσµα x* = ( x1* ,x*2 ,...,x*N ) , όπου x j =

rj
pj

, είναι ένα σηµείο ισορροπίας

κατά Nash του S-UPRA-MSF παιγνίου, εάν για κάθε χρήστη j ∈ S = {1, 2,..., N } , ισχύει
v j ( x*j , p*-j ,r-j* ) ≥ v j ( x j , p*-j ,r-j* ) .

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, παρατηρείται ότι κανένας χρήστης δεν µπορεί να
βελτιώσει την προσωπική του συνάρτηση χρησιµότητας µεταβάλλοντας µεµονωµένα τη
στρατηγική του, x j , µε δεδοµένες τις στρατηγικές των υπόλοιπων χρηστών, x-j = r-j p .
-j
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Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι, λόγω της εγωιστικής συµπεριφοράς των χρηστών, σε
γενικές γραµµές ένα µη συνεργατικό παίγνιο δεν έχει πάντοτε και αναγκαστικά σηµείο
ισορροπίας κατά Nash, επειδή είναι πιθανό ότι οι χρήστες δεν θα συµφωνήσουν και
συµβιβαστούν µε ένα σταθερό αποτέλεσµα. Ωστόσο, η απουσία ενός σηµείου ισορροπίας
κατά Nash µεταφράζεται σε ένα εγγενώς ασταθές σύστηµα. Για το λόγο αυτό, ένα από τα πιο
σηµαντικά στοιχεία της προτεινόµενης προσέγγισης είναι η διερεύνηση και η απόδειξη της
ύπαρξης σηµείου ισορροπίας κατά Nash για το S-UPRA-MSF παίγνιο και αντίστοιχα για το
UPRA-MSF παίγνιο.
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες αναλυτικές µέθοδοι για την εξέταση της
ύπαρξης του σηµείου ισορροπίας κατά Nash σε ένα µη συνεργατικό παίγνιο, όπως τα
supermodular παίγνια [22], η προσέγγιση της ηµικοίλης συνάρτησης χρησιµότητας [59], το
Extreme Value Θεώρηµα, σε συνδυασµό µε τον Εσσιανό πίνακα της αντικειµενικής
συνάρτησης [64] κλπ. Στην προτεινόµενη προσέγγιση, θα χρησιµοποιηθεί η ιδιότητα της
ηµικοίλης συνάρτησης χρησιµότητας µε στόχο την απόδειξη της ύπαρξης και της
µοναδικότητας του σηµείου ισορροπίας κατά Nash του S-UPRA-MSF παιγνίου.
Ορισµός 16 [88]: Η συνάρτηση v j είναι γνησίως ηµικοίλη αν και µόνο αν για κάθε ζεύγος
διαφορετικών τιµών x j και x'j από το κυρτό πεδίο ορισµού Aj = Pj × R j της v j και για
0pθ p1

ισχύει
v j ( x 'j ) f v j ( x j ) ⇒ v j θ x j + (1 − θ ) x 'j  f v j ( x j )

(a)

(b)

Σχήµα 54 Μορφή της συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη j: (a) j ∈ S MNRT ∪ S FNRT , (b)
j ∈ S MRT , όπου η µορφή της συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη j ∈ S FRT µπορεί να είναι
είτε της µορφής (a) είτε (b), ανάλογα µε την τιµή της παραµέτρου d j =

WG jj
I

.

Σχήµα 55 Ηµικοίλη συνάρτηση v j ( x j ) .
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Επιπρόσθετα, καθώς εξάγεται εύκολα από τον παραπάνω ορισµό, κάθε κοίλη συνάρτηση
είναι ηµικοίλη, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Ορισµός 17 [88]: ∆εδοµένου ότι η συνάρτηση v j : Aj ⊆
ως προς x j ∈ Aj , δηλαδή η συνάρτηση
είναι κοίλη, αν και µόνο αν ισχύει

∂ 2v j
∂x 2j

∂ 2v j
≤0
∂x 2j

2

→

είναι διπλά παραγωγίσιµη C (2)

υπάρχει και είναι συνεχής, τότε η συνάρτηση v j

για κάθε x j ∈ Aj .

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, αρχικά επιχειρείται η απόδειξη ότι η συνάρτηση v j κάθε
χρήστη j, j ∈ S = {1, 2,..., N } είναι κοίλη ως προς x j ∈ Aj , ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη και η
µοναδικότητα ενός σηµείου ισορροπίας κατά Nash του S-UPRA-MSF παιγνίου. Συνεπώς,
αρχικά γίνεται η µελέτη της µορφής των τεσσάρων διαφορετικών συναρτήσεων
χρησιµότητας των χρηστών, ανάλογα µε την κλάση στην οποία ανήκει ο καθένας. Πιο
αναλυτικά, στο σχήµα 54 παρουσιάζεται η µορφή των συναρτήσεων χρησιµότητας v j ως
προς το λόγο x j .
Θεώρηµα 13: Η συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη j, j ∈ S = {1, 2,..., N } είναι ηµικοίλη στο
τροποποιηµένο πεδίο ορισµού των στρατηγικών:
γj f

ln M
A

ή ισοδύναµα 0 p x j p

AWG jj
I ln M

Απόδειξη: Με βάση τον ορισµό 17, ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση
χρησιµότητας v j κάθε χρήστη j, j ∈ S = {1, 2,..., N } , όπως αυτή ορίσθηκε στη σχέση (109), για
τις τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις είναι ηµικοίλη στο τροποποιηµένο πεδίο ορισµού των
στρατηγικών. Για το λόγο αυτό, η συνάρτηση χρησιµότητας v j πρέπει να υπακούει την
ακόλουθη συνθήκη σε συγκεκριµένο διάστηµα του πεδίου ορισµού, ώστε να είναι κοίλη
συνάρτηση.
∂ 2v j
≤0
∂x 2j

(111)

Στη συνέχεια έχουν εξεταστεί ξεχωριστά οι τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις για τη
συνάρτηση χρησιµότητας και προσδιορίζεται το πεδίο τιµών του σηµατοθορυβικού λόγου
όπου η σχέση (111) ικανοποιείται. Πιο αναλυτικά, προκύπτουν τα ακόλουθα πεδία τιµών του
σηµατοθορυβικού λόγου:
•

Μακροχρήστες µε υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου:
∂ 2v j
ln M
≤0⇔γj f
∂x 2j
A
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•

Μακροχρήστες µε υπηρεσίες µη πραγµατικού χρόνου:
∂ 2v j
≤0⇔γj f0
∂x 2j

•

(113)

Φεµτοχρήστες µε υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου:
∂ 2v j
ln M
≤0⇔γj f
A
∂x 2j

•

(114)

Φεµτοχρήστες µε υπηρεσίες µη πραγµατικού χρόνου:
∂ 2v j
≤0⇔γj f0
∂x 2j

(115)

Με σκοπό την ολοκλήρωση της απόδειξης, γίνεται συνδυασµός των ανισώσεων που
προέκυψαν από τις σχέσεις (112)-(115) και προσδιορίζεται το πεδίο τιµών του
σηµατοθορυβικού λόγου γ j και κατά αντιστοιχία το πεδίο τιµών του x j , στο οποίο η συνθήκη
της δεύτερης παραγώγου

∂ 2v j
≤0
∂x 2j

ικανοποιείται ταυτόχρονα για τις τέσσερεις διαφορετικές

εκδοχές της συνάρτησης χρησιµότητας. Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι και οι
τέσσερεις συναρτήσεις χρησιµότητας είναι κοίλες ως προς x j στο πεδίο τιµών γ j f
δεδοµένου ότι ισχύει

γj =

1 WG jj
⋅
xj
I

, προκύπτει το αντίστοιχο πεδίο τιµών

xj p

AWG jj
I ln M

ln M
A

και

.

■

Το ακόλουθο θεώρηµα διατυπώνεται µε βάση την προηγούµενη ανάλυση.
Θεώρηµα 14: Στο S-UPRA-MSF παίγνιο GS =  S ,{ Aj } ,{v j ( x j )} υπάρχει ένα µοναδικό σηµείο
ισορροπίας κατά Nash εάν για όλους τους χρήστες j ∈ S = {1, 2,..., N } ισχύει:
1.

Aj

είναι ένα µη κενό κυρτό και συµπαγές υποσύνολο του Ευκλείδειου χώρου

2.

v j (x)

N

.

είναι συνεχής στο x και ηµικοίλη στο x j .

Απόδειξη: Κάθε χρήστης έχει ένα πεδίο στρατηγικών Aj το οποίο ορίζεται από µία
ελάχιστη τιµή x j min =

rj min
p MAX
j

=
, µία µέγιστη τιµή x MAX
j

rjMAX
p j min

, όπου rj min , p j min f 0 και από όλες τις

ενδιάµεσες τιµές. Επιπλέον, γίνεται η θεώρηση ότι η µέγιστη τιµή x MAX
είναι µεγαλύτερη ή
j
ίση της ελάχιστης τιµής x j min , δηλαδή ισχύει x MAX
f x j min . Συνεπώς, µε βάση την παρατήρηση
j
αυτή, η πρώτη συνθήκη που αναφέρθηκε προηγουµένως ισχύει. Η ισχύς της δεύτερης
συνθήκης πηγάζει από το θεώρηµα 13, όπου έχει αποδειχθεί ότι η συνάρτηση v j είναι κοίλη
στο πεδίο τιµών

 AWG jj 
x j ∈  0,
 ⊆ Aj , ∀j ∈ S
 I ln M 

και συνεπώς είναι ηµικοίλη στο συγκεκριµένο πεδίο

τιµών. Επιπρόσθετα, η συνάρτηση χρησιµότητας v j είναι συνεχής στο x , ως σύνθεση
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συνεχών συναρτήσεων. Με σκοπό την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης απόδειξης
αναφέρεται ότι η ηµικοίλη συνάρτηση χρησιµότητας v j έχει µοναδικό σηµείο ολικού
µεγίστου στο πεδίο τιµών x j ∈ Aj , ∀j ∈ S του S-UPRA-MSF παιγνίου. Το µοναδικό σηµείο
µεγίστου αναφέρεται ως βέλτιστη στρατηγική, συµβολίζεται ως BR j και ορίζεται ως
ακολούθως:

{

(

)

BR j = x j ∈ Aj : v j ( x j , x -j ) ≥ v j x′j , x -j , ∀ x′j ∈ Aj

}

(116)■

Στην ανάλυση που ακολουθεί θα αποδειχθεί µε βάση την ανάλυση που έχει προταθεί στη
δηµοσίευση [59] ότι και η συνάρτηση χρησιµότητας U j ( p j , rj ) είναι επίσης ηµικοίλη στο
πεδίο τιµών ( p j , rj ) και ότι το UPRA-MSF παίγνιο έχει µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά
Nash στο πεδίο στρατηγικών {Pj , R j } . Με βάση το θεώρηµα 13, η τροποποιηµένη συνάρτηση
χρησιµότητας v j είναι ηµικοίλη ως προς x j στο πεδίο τιµών
τιµών της µορφής

 AWG jj 


 vj ( xj ) ≥ µ
 x j ∈  0,
I
ln
M





 AWG jj 
x j ∈  0,

 I ln M 

. Συνπεώς, τα πεδία

είναι υποψήφια πεδία τιµών, στα οποία η

τροποποιηµένη συνάρτηση χρησιµότητας v j είναι ηµικοίλη (Σχήµα 55).
Επίπροσθετα, για κάθε τιµή µ ∈

και για κάθε διάνυσµα p-j ∈ P− j = P1 × ...× Pj −1 × Pj +1 × ...× PN

και r-j ∈ R− j = R1 × ...× R j −1 × R j +1 × ...× RN , ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:


 AWG jj 
 vj ( xj ) ≥ µ =
 x j ∈  0,
ln
I
M






 rj

MAX
MAX
, p-j , r-j  ≥ µ  =
( p j , rj ) ∈  p j min , p j  ×  rj min , rj  v j 
p
 j




{( p , r ) ∈  p
j

j

j min

 ×  rj min , rjMAX  U j ( rj , p j , p-j , r-j ) ≥ µ
, p MAX
j
 


}

Επιπρόσθετα, δεδοµένου του πεδίου τιµών στο οποίο η τροποποιηµένη συνάρτηση
χρησιµότητας v j

είναι ηµικοίλη ως προς x j , δηλαδή

 AWG jj 
x j ∈  0,
 ⊆ Aj , ∀j ∈ S
 I ln M 

, καθώς

παρατηρείται από το σχήµα 55, προκύπτει η ακόλουθη σχέση:
 AWG jj 


 v j ( x j ) ≥ µ  = κ , λ 
 x j ∈  0,
I
ln
M





Συνεπώς, ορίζεται το αντίστοιχο πεδίο τιµών στο

2

.

 rj



MAX
MAX
, p-j , r-j  ≥ µ  =
( p j , rj ) ∈  p j min , p j  ×  rj min , rj  v j 


 pj

 ×  rj min , rjMAX 
j
{( p j , rj ) ∈  p j min , p MAX
 


κ p j ≤ rj ≤ λ p j

(117)

}

Με βάση τις σχέσεις (105), (117) και τον ορισµό 16, εξάγεται ότι η συνάρτηση U j είναι
ηµικοίλη στο ( p j , rj ) . Συνεπώς, ακολουθώντας την ίδια λογική µε το θεώρηµα 14 για τη
συνάρτηση

χρησιµότητας

U j ( p j , rj ) ,

εξάγεται
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{

}

G =  S ,{Pj , R j } , U j ( p j , rj ) 



εµφανίζει σηµείο ισορροπίας κατά Nash

( p ,r ) . Άρα, για κάθε
*

*

χρήστη j ∈ S ισχύει,
U j (rj , p j , p*-j , r-j* ) ≤ U j ( p* , r * ), ∀ ( p j , rj ) ∈ Aj = Pj × R j

 rjMAX AWG jj 
,
.
 p j min I ln M 

Στη συνέχεια ορίζεται η τιµή l = min 

(118)

Συνεπώς, προκύπτουν δύο βασικές

περιπτώσεις για τις τιµές p MAX
, rjMAX και l .
j
Περίπτωση A:

rjMAX
pl
p MAX
j

, Περίπτωση B:

rjMAX
fl
p MAX
j

 ×  rj min , rjMAX  τέτοιο ώστε x j =
Έπειτα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ( p′j , rj′ ) ∈  p j min , p MAX
j

rj′
p′j

, για

κάθε µία από τις υπό µελέτη περιπτώσεις.
Αναφορικά µε την περίπτωση Α προκύπτουν δύο υποπεριπτώσεις:
 rj min rjMAX 
x j ∈  MAX , MAX 
pj 
 pj

− Περίπτωση A1:
µετάδοσης
rj′ ≤

και

rj′ = x j p MAX
j

. Επιπλέον, ο ρυθµός
rj′ ≥

 rjMAX 
x j ∈  MAX , l 
 pj


. Θεωρείται ότι

rj′ = rjMAX

και

p′j =

rjMAX
xj

και

. Επιπλέον, η ισχύς

είναι κάτω και άνω φραγµένη, δεδοµένου ότι ισχύει:

p′j

rj min MAX
p j = rj min
p MAX
j

.

− Περίπτωση A2:

p′j ≤ rjMAX l ≤ p MAX
j

p′j = p MAX
j

είναι κάτω και άνω φραγµένος, δεδοµένου ότι ισχύει:

r′j

rjMAX MAX
p j = rjMAX
p MAX
j

εκποµπής

. Θεωρείται ότι

rjMAX
= p j min
rjMAX
p j min

p′j ≥

και

.

Περίπτωση B:

rjMAX
fl.
p MAX
j

Στην περίπτωση αυτή, το διάστηµα του x j στο οποίο η

τροποποιηµένη συνάρτηση χρησιµότητας v j είναι ηµικοίλη είναι το
Συνεπώς, θεωρείται ότι

p′j = p MAX
j

και

άνω φραγµένος, δεδοµένου ότι ισχύει:

rj′ = x j p MAX
j

. Άρα ο ρυθµός µετάδοσης

rj min MAX
p j = rj min
p MAX
j

rj′ ≥

και

rj′ ≤

 rjMAX
x j ∈ ( 0, l ) ⊆  0, MAX
 pj
r′j

rjMAX MAX
p j = rjMAX
p MAX
j


 .


είναι κάτω και
.

Συνεπώς, προκύπτει από τη σχέση (118) ότι για καθεµία από τις περιπτώσεις που
παρουσιάστηκαν ισχύει η ανίσωση του ορισµού του σηµείου ισορροπίας κατά Nash:

(

)

U j rj , p j , p*-j , r-j* = v j ( x j , p*-j , r-j* ) = v j (

(

)

(

= U j rj′, p′j , p*-j , r-j* ≤ U j rj* , p*j
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10.6 UPRA-MSF Αλγόριθµος
Σε αυτή την ενότητα, µε βάση την προηγούµενη ανάλυση προτείνεται ένας επαναληπτικός,
κατανεµηµένος και χαµηλής πολυπλοκότητας αλγόριθµος κατανοµής ισχύος εκποµπής και
ρυθµού

µετάδοσης σε

διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά

δίκτυα (UPRA-MSF

αλγόριθµος), ο οποίος προσδιορίζει το µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash ( p* , r * ) του
UPRA-MSF παιγνίου. Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό του προτεινόµενου αλγόριθµου είναι
ότι οι χρήστες ανανεώνουν αυτόνοµα τις τιµές της ισχύος εκποµπής τους και του ρυθµού
µετάδοσής τους στην ίδια επανάληψη του αλγορίθµου και συνεπώς προσδιορίζεται
ταυτόχρονα το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου και ως προς τις δύο ελεύθερες
µεταβλητές.
Ειδικότερα, ο προτεινόµενος αλγόριθµος διακρίνεται σε δύο βασικά µέρη. Το τµήµα του
δικτύου υλοποιείται σε κάθε σταθµό βάσης της κάθε φεµτοκυψέλης (Access Point - AP ) και
είναι υπεύθυνο µόνο για την ευρυεκποµπή του συντελεστή κοστολόγησης σε όλους τους
χρήστες, λαµβάνοντας από αυτούς µόνο την πληροφορία των τιµών της συνάρτησης
χρησιµότητάς τους. Το δεύτερο µέρος του αλγορίθµου, δηλαδή το τµήµα του χρήστη,
υλοποιείται από κάθε χρήστη, ο οποίος παίζει µη συνεργατικά το UPRA-MSF παίγνιο και
δεδοµένου του συντελεστή κοστολόγησης προσδιορίζει τη βέλτιστη τιµή της ισχύος
εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσής του µε έναν κατανεµηµένο τρόπο. Η ανωτέρω
περιγραφείσα διαδικασία επαναλαµβάνεται επαναληπτικά µέχρι ο UPRA -MSF αλγόριθµος
να συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash

( p ,r ) .
*

*

Στη συνέχεια περιγράφονται τα

αντίστοιχα τµήµατα του αλγορίθµου.
UPRA-MSF Αλγόριθµος (Τµήµα ∆ικτύου)
Βήµα 1o: Κάθε σταθµός βάσης εντός κάθε φεµτοκυψέλης ανακοινώνει µία αρχική τιµή για
το συντελεστή κοστολόγησης c = 0 στους φεµτοχρήστες j, j ∈ Si , i = {1,2,..., F } που βρίσκονται
εντός της ακτίνας κάλυψής του. Ο συντελεστής κοστολόγησης είναι ο ίδιος για όλους τους
φεµτοχρήστες που εδρεύουν εντός των φεµτοκυψελών που βρίσκονται εντός της υπό µελέτης
µακροκυψέλης.
Βήµα 2o: Κάθε χρήστης, είτε µακροχρήστης είτε φεµτοχρήστης, προσδιορίζει την ισχύ
εκποµπής του και το ρυθµό µετάδοσής του στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash, δηλαδή

( p ,r ) ,
*
j

*
j

µε βάση το δεύτερο τµήµα του UPRA-MSF αλγόρίθµου και υπολογίζει την

αντίστοιχη τιµή της συνάρτησης χρησιµότητάς του (χωρίς τη συνάρτηση κοστολόγησης).
Βήµα 3o: Ο συντελεστής κοστολόγησης αυξάνεται µε ένα σταθερό βήµα ∆c , δηλαδή
c := c + ∆c .

Η νέα τιµή του συντελεστή κοστολόγησης ανακοινώνεται σε όλους τους

φεµτοχρήστες από τον κάθε σταθµό βάσης σε κάθε φεµτοκυψέλη.
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Βήµα 4o: Εάν οι τιµές της συνάρτησης χρησιµότητας για όλους τους χρήστες, είτε
µακροχρήστες είτε φεµτοχρήστες, δε βελτιώνονται, δηλαδή U j ( c ) f U j ( c + ∆c ) , τότε σταµάτα
και θέσε cbest = c . Σε κάθε άλλη περίπτωση επέστρεψε στο βήµα 2.
UPRA-MSF Αλγόριθµος (Τµήµα Χρήστη)
Βήµα 1o: Στην αρχή κάθε χρονοσχισµής t και στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου k=0,
κάθε χρήστης j, j ∈ S = {1, 2,..., N } αρχικοποιεί τις τιµές της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού
µετάδοσής του. Συνεπώς, στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου k=0 προκύπτουν τα
ακόλουθα διανύσµατα: p = ( p1(0) , p2(0) ,..., pN(0) ) και r = ( r1(0) , r2(0) ,..., rN(0) ) , όπου p (0)
j = p j min , p j min f 0 και
r j(0) = r jMAX

.

Βήµα 2o: Στην επόµενη επανάληψη του αλγορίθµου k f 0 , υπολόγισε το λόγο x (jk ) , ως
ακολούθως:
x (jk ) =


rj (k) (k) 
arg max v j  x j =
, p -j , r-j 
MAX
pj
r



j min r j

x j ∈
,
 p MAX
 j

p j min 


Βήµα 3o: Προσδιόρισε για κάθε χρήστη την τιµή της ισχύος εκποµπής p (jk +1) και του ρυθµού
µετάδοσης r j( k +1) ως ακολούθως:


r jMAX

 p MAX
, x (jk ) p MAX
, if x (jk ) ≤ MAX
j
j
MAX
 AWG jj
pj

rj
f MAX : 
if
MAX
MAX
pj
 I ln M

rj
 r j
MAX
(k )
=
 x ( k ) , r j  , if x j f p MAX

j

 j


else p MAX
, x (jk ) p MAX
j
j


(

(p

( k +1)
j

, r j( k +1)

)

(

)

)

Βήµα 4o: Εάν οι τιµές της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης συγκλίνουν (δηλαδή
r j( k ) − r j( k +1) ≤ ε ,

p (jk ) − p (jk +1) ≤ ε , ε = 10−7 )

τότε σταµάτα.

Βήµα 5o: Σε κάθε άλλη περίπτωση, θέσε k = k + 1 και επέστρεψε στο βήµα 2.

Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο UPRA-MSF αλγόριθµο, δεδοµένου ότι η ισχύς εκποµπής
και ο ρυθµός µετάδοσης κάθε χρήστη j, j ∈ S = {1, 2,..., N } , αρχικοποιείται στην ελάχιστη και
στη µέγιστη τιµή αντίστοιχα και δεδοµένου ότι οι αλληλουχίες p (jk ) , r j( k ) είναι µονότονα
αύξουσες και φθίνουσες αντιστοίχως, εξάγεται ότι συγκλίνουν στο ζεύγος τιµών ( p* , r * ) , το
οποίο είναι το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου. Επιπλέον, λόγω της µονότονης
συµπεριφοράς των αλληλουχιών p (jk ) , r j( k ) και δεδοµένου ότι αυτές είναι φραγµένες, εξάγεται
ότι οι αλληλουχίες αυτές πάντα συγκλίνουν προς το ίδιο βέλτιστο ζεύγος ( p* , r * ) , ανεξάρτητα
από την αρχική τιµή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης.
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10.7 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα που
απεικονίζουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης προσέγγισης.
Επιπλέον, η συνολική αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης αποδεικνύεται
µέσω αντιπροσωπευτικών συγκρίσεων µε αντίστοιχες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στην
πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία. Καθ'όλη τη µελέτη, εξετάζεται η ζεύξη ανόδου µίας
µακροκυψέλης στην οποία εδρεύουν ορισµένες φεµτοκυψέλες δηµιουργώντας κατά αυτόν
τον τρόπο ένα διεπίπεδο ασύρµατο φεµτοκυψελωτό δίκτυο, το οποίο χρησιµοποιεί CDMA
τεχνολογία και υποστηρίζει χρήστες που έχουν συνεχώς δεδοµένα να µεταδώσουν και
αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου. Το κέρδος του καναλιού των
χρηστών µοντελοποιείται µε τη χρήση των προδιαγραφών IMT-2000 [86]. Επιπλέον, για
λόγους ευκολότερης κατανόησης των αριθµητικών αποτελεσµάτων γίνεται η θεώρηση ότι
όλοι οι χρήστες που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, είτε µακροχρήστες είτε
φεµτοχρήστες, υιοθετούν το ίδιο σχήµα διαµόρφωσης και κωδικοποίησης, δηλαδή την ίδια
συνάρτηση απόδοσης, η οποία ορίζεται ως η σιγµοειδής συνάρτηση f j (γ j ) = (1 − e−0.5⋅γ )80 [22].
j

Στη συνέχεια των προσοµοιώσεων χρησιµοποιούνται οι παράµετροι που παρατίθενται στον
πίνακα 7.

10.7.1 Ιδιότητες του Σηµείου Ισορροπίας κατά Nash του UPRA-MSF παιγνίου
Σε αυτή την υποενότητα µελετάται µία µακροκυψέλη µε χρήση τεχνολογίας CDMA και
ακτίνα κάλυψης R0 = 290m στην οποία εδρεύουν F = 8 φεµτοκυψέλες µε ακτίνα κάλυψης
Rc = 40 − 50m .

Το σύστηµα υποστηρίζει 10 µακροχρήστες, όπου N MNRT = 5 και 16 FUs, ενώ

κάθε φεµτοκυψέλη εξυπηρετεί 2 χρήστες (έναν που αιτείται υπηρεσία πραγµατικού χρόνου
και έναν µη πραγµατικού χρόνου). Οι χρήστες βρίσκονται κατανεµηµένοι εντός της ακτίνας
κάλυψης της µακροκυψέλης/φεµτοκυψέλης και συγκεκριµένα οι χρήστες που αιτούνται
υπηρεσία πραγµατικού χρόνου βρίσκονται πλησιέστερα στο σταθµό βάσης της κυψέλης στην
οποία ανήκουν, σε αντίθεση µε τους χρήστες που αιτούνται υπηρεσία µη πραγµατικού
χρόνου. Ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσία πραγµατικού
χρόνου είναι rt arg et = 96 Kbps .
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτεύξιµος ρυθµός µετάδοσης ενός χρήστη λαµβάνει
τιµές µικρότερες από τον επιθυµητό, τότε η συνάρτηση χρησιµότητάς του φθίνει γρήγορα.
Με βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται οι χρήστες, αλλά και µε βάση το επίπεδο
αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκουν, οι χρήστες οργανώνονται σε τέσσερεις
κλάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα τοπολογία του δικτύου παρουσιάζεται στο σχήµα 56.
Τα σχήµατα 57 και 58 απεικονίζουν τη σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών
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και των φεµτοχρηστών και τη σύγκλιση του ρυθµού µετάδοσης των µακροχρηστών
αντίστοιχα ως συνάρτηση των επαναλήψεων που χρειάζεται ο UPRA-MSF αλγόριθµος για να
συγκλίνει στο σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται
σε αυτά τα δύο σχήµατα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι καθώς η ποιότητα του καναλιού των
χρηστών χειροτερεύει (δηλαδή πιο αποµακρυσµένοι χρήστες από το σταθµό βάσης) και
προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους σε ποιότητα της υπηρεσίας, αυξάνουν την
ισχύ εκποµπής τους (Σχήµα 57), ενώ ο ρυθµός µετάδοσής τους µειώνεται, ιδιαίτερα για τους
πιο αποµακρυσµένους χρήστες, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κανάλι τους είναι ιδιαίτερα
κακό (το φαινόµενο παρατηρείται σε ένταση για τους αποµακρυσµένους χρήστες που
αιτούνται υπηρεσίες µη πραγµατικού χρόνου). Αντίθετα, αναφορικά µε τους µακροχρήστες
που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου παρατηρείται από το σχήµα 58 ότι
επιτυγχάνουν τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης, ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται κοντά στο
σταθµό βάσης της µακροκυψέλης. Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τους φεµτοχρήστες, είτε
αυτούς που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού είτε µη πραγµατικού χρόνου, παρατηρείται από
το σχήµα 57 ότι η ισχύς εκποµπής τους είναι ιδιαίτερα χαµηλή, εξαιτίας του γεγονότος ότι
βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά στο σταθµό βάσης, συνεπώς οι συνθήκες του καναλιού τους είναι
ευνοϊκές. Επιπλέον, µελετώντας το χρόνο σύγκλισης του UPRA-MSF αλγορίθµου
Πίνακας 7 Παράµετροι Προσοµοιώσεων
W

3.84 *106 Hz

r jMAX

96000bps

r j min

0.1bps

p MAX
j

0.2Watts

p j min

10−6Watts

cbest

13

Σχήµα 56 Τοπολογία του διεπίπεδου ασύρµατου φεµτοκυψελωτού δικτύου και κατανοµή των
χρηστών σε αυτό.

Διδακτορική Διατριβή της Ε.Ε. Τσιροπούλου

Σελίδα 212

Β έλτ ιστ η Κ ατ α νο μ ή Πό ρ ω ν κ αι Ε ξυ π ηρ έτ ησ η Πο λ λα π λώ ν Υ π ηρ εσι ώ ν σ ε
Α σύ ρμ ατ α Δί κτ υ α

Σχήµα 57 Σύγκλιση της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών και των φεµτοχρηστών για τον
UPRA-MSF αλγόριθµο.

Σχήµα 58 Σύγκλιση του ρυθµού µετάδοσης των µακροχρηστών για τον UPRA-MSF
αλγόριθµο.

Σχήµα 59 Μέση ισχύς εκποµπής των χρηστών ως συνάρτηση του πλήθους των χρηστών για τρία
συγκριτικά σενάρια.
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Σχήµα 60 Μέση τιµή του ρυθµού µετάδοσης ως συνάρτηση του πλήθους των χρηστών για τρία
συγκριτικά σενάρια.

παρατηρείται ότι η σύγκλιση του συγκεκριµένου αλγορίθµου είναι ιδιαίτερα ταχύς, διότι
χρειάζονται λιγότερες από 20 επαναλήψεις για να συγκλίνει ο αλγόριθµος στο σηµείο
ισορροπίας για όλους τους χρήστες (µακροχρήστες και φεµτοχρήστες).

10.7.2 Αυξανόµενο Πλήθος Χρηστών
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα συγκριτικά αριθµητικά αποτελέσµατα τα οποία
αναδεικνύουν την απόδοση και την υπεροχή της προτεινόµενης προσέγγισης, καθώς ο
αριθµός των χρηστών του συστήµατος αυξάνεται, λαµβάνοντας υπόψη τρία διαφορετικά
σενάρια: (α) UPRA-MSF αλγόριθµος, όπου το 50 % των οι χρήστες είναι µακροχρήστες, (β)
συνδυαστική κατανοµή ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης σε ένα ασύρµατο δίκτυο
ενός επιπέδου µε χρήστη τεχνολογίας CDMA, όπως αυτή παρουσιάστηκε στη δηµοσίευση
[87], όπου το πρόβληµα της συνδυαστικής κατανοµής των πόρων µελετάται ως ένα
πρόβληµα βελτιστοποίησης µε δύο ελεύθερες µεταβλητές, δηλαδή την ισχύ εκποµπής και το
ρυθµό µετάδοσης και (γ) κατανοµή ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης σε ενός επίπεδου
CDMA ασύρµατο δίκτυο, όπως αυτή προτάθηκε στη δηµοσίευση [59]. Η επιλογή για
σύγκριση µε την προτεινόµενη προσέγγιση των αλγορίθµων που παρουσιάσθηκαν στις
δηµοσιεύσεις [87] και [59] έγινε µε σκοπό τη συγκριτική µελέτη της συνδυαστικής
κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στους χρήστες µε τη χρήση των
συναρτήσεων χρησιµότητας. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως αναφέρθηκε
στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, το συνδυαστικό πρόβληµα της κατανοµής ισχύος
εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στους χρήστες δεν έχει ακόµη µελετηθεί στα διεπίπεδα
ασύρµατα φεµτοκυψελωτά δίκτυα και συνεπώς τα µόνα διαθέσιµα συγκριτικά σενάρια
µπορούσαν να αναζητηθούν στα µονοεπίπεδα ασύρµατα κυψελωτά δίκτυα.
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Πιο συγκεκριµένα, στα σχήµατα 59 και 60 παρουσιάζεται η µέση ισχύς εκποµπής και ο
ρυθµός µετάδοσης των χρηστών ως συνάρτηση του αυξανοµένου πλήθους χρηστών εντός του
διεπίπεδου συστήµατος (είτε µακροχρήστες είτε φεµτοχρήστες). Τα αποτελέσµατα
αποδεικνύουν ότι ο UPRA-MSF αλγόριθµος έχει συνολικά την καλύτερη απόδοση, ως προς
τη χαµηλή ισχύ εκποµπής και τον υψηλό ρυθµό µετάδοσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι
λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της διεπίπεδης αρχιτεκτονικής του δικτύου, τις
συγκεκριµένες απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα της υπηρεσίας, οι οποίες εκφράζονται
κατάλληλα µέσω της προσεκτικά και αντιπροσωπευτικά σχεδιασµένης συνάρτησης
χρησιµότητας, και την κυρτή συνάρτηση κοστολόγησης ως προς το σηµατοθορυβικό λόγο
των φεµτοχρηστών.

10.7.3 Αυξανόµενο Πλήθος Φεµτοκυψελών
Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται µια συγκριτική µελέτη, η οποία αναδεικνύει τα
οφέλη του προτεινόµενου UPRA-MSF αλγορίθµου, καθώς ο αριθµός των φεµτοκυψελών που
εδρεύουν εντός της µακροκυψέλης αυξάνεται. Συγκεκριµένα, γίνεται σύγκριση της ισχύος
εκποµπής των µακροχρηστών (Σχήµα 61) και των φεµτοχρηστών (Σχήµα 62), όπως αυτή
προέκυψε από τον UPRA-MSF αλγόριθµο και από τον αλγόριθµο που προτάθηκε στη
δηµοσίευση [79], ο οποίος προτείνει µία ενεργειακά αποδοτική κατανοµή της ισχύος
εκποµπής µε χρήση συναρτήσεων χρησιµότητας σε διεπίπεδα ασύρµατα φεµτοκυψελωτά
δίκτυα µε εξυπηρέτηση ενός είδους υπηρεσίας.
Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν την ανωτερότητα του UPRA-MSF αλγορίθµου όσον
αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας, λόγω της χρήσης κυρτής κοστολόγησης ως προς το
σηµατοθορυβικό λόγο των φεµτοχρηστών, σε αντίθεση µε την προσέγγιση της δηµοσίευσης
[79] στην οποία υιοθετείται γραµµική κοστολόγηση ως προς την ισχύ εκποµπής των

Σχήµα 61 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των µακροχρηστών ως συνάρτηση του πλήθους των
φεµτοκυψελών.
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Σχήµα 62 Μέση τιµή της ισχύος εκποµπής των φεµτοχρηστών ως συνάρτηση του πλήθους των
φεµτοκυψελών.

Σχήµα 63 Μέση ενεργειακή απόδοση των χρηστών ως συνάρτηση του πλήθους των
φεµτοκυψελών.

χρηστών. Τέλος, το σχήµα 63 απεικονίζει σαφώς την ανωτερότητα του UPRA-MSF
αλγορίθµου παρουσιάζοντας τη µέση ενεργειακή απόδοση των µακροχρηστών και των
φεµτοχρηστών σε µονάδες [bits / Joule].

10.8 Ανακεφαλαίωση & Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε το πρόβληµα της βέλτιστης
συνδυαστικής κατανοµής ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης στη ζεύξη ανόδου
διεπίπεδων ασύρµατων φεµτοκυψελωτών δικτύων µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση
πολλαπλών υπηρεσιών. Με στόχο την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών µε
διαφορετικές απαιτήσεις σε ποιότητα της υπηρεσίας, καθώς επίσης και τη µελέτη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διεπίπεδης αρχιτεκτονικής σε ένα κοινό πλαίσιο µελέτης
προτάθηκε µία κατάλληλα σχεδιασµένη συνάρτηση χρησιµότητας. Με βάση την ανάλυση
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αυτή, προτάθηκε ένα κατανεµηµένο µη συνεργατικό πρόβληµα βελτιστοποίησης για την
κατανοµή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης σε διεπίπεδα ασύρµατα
φεµτοκυψελωτά δίκτυα µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών, το οποίο
αντιµετωπίσθηκε ως ένα µη συνεργατικό παίγνιο και επιλύθηκε αναλυτικά, προσδιορίζοντας
το σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Επιπρόσθετα, µέσω µοντελοποίησης και προσοµοιώσεων
αξιολογήθηκε η απόδοση της προτεινόµενης προσέγγισης, ενώ η υπεροχή της έναντι των
άλλων σχετικών προσεγγίσεων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία αποδειχθηκε
µέσω συγκριτικών προσοµοιώσεων. Τέλος, σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη προσέγγιση
διευκολύνει τη δηµιουργία ενός γενικού πλαισίου, όπου η νοηµοσύνη και η διαδικασία λήψης
αποφάσεων βρίσκονται στους φεµτοχρήστες και στους µακροχρήστες, προάγοντας την
αυτονοµία τους.
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11 Συµπεράσµατα & Μελλοντική Έρευνα
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατεύεται το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής
πόρων και εξυπηρέτησης πολλαπλών υπηρεσιών στη ζεύξη ανόδου ασύρµατων δικτύων
τρίτης, τέταρτης και επόµενης γενιάς. Έµφαση δίδεται στο πρόβληµα της ταυτόχρονης
εξυπηρέτησης χρηστών, οι οποίοι αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και υπηρεσίες
δεδοµένων, οι οποίες µε τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ποιότητα των υπηρεσιών. Παράλληλα, ο σχεδιασµός
κατάλληλων

και

αντιπροσωπευτικών

συναρτήσεων

χρησιµότητας,

οι

οποίες

θα

αντιπροσωπεύουν τις ποικίλες και ετερογενείς απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα της
υπηρεσίας κάτω από ένα οµογενές πρίσµα αποτέλεσε µία βασική πρόκληση της παρούσας
διδακτορικής διατριβής. Επιπρόσθετα, η ορθή µοντελοποίηση και επίλυση των προβληµάτων
βελτιστοποίησης µε σκοπό την κατανοµή των πόρων τους συστήµατος ήταν στο επίκεντρο
της µελέτης για διαφορετικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές συστηµάτων ασύρµατης
δικτύωσης. Τέλος, υψίστης σηµασίας ήταν η επιβεβαίωση των θεωρητικών µοντέλων και
αποτελεσµάτων µέσω προσοµοιώσεων, και η σύγκρισή τους µε σχετικές προσεγγίσεις της
διεθνούς βιβλιογραφίας µε στόχο την ανάδειξη της συνεισφοράς της προτεινόµενης έρευνας
σε διεθνές επίπεδο. Οι παραπάνω επιδιώξεις, καθώς και η εκ φύσεως πολυπλοκότητα του
συστήµατος που µελετάται καθιστούν το όλο πρόβληµα πολύπλοκο και τη θεωρητική και
αναλυτική του αντιµετώπιση µονόδροµο.

11.1 Συµπεράσµατα
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω περιγραφείσες ερευνητικές προκλήσεις, η απαρχή της
ερευνητικής δραστηριότητας στόχευσε στη µελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ως προς
την ποιότητα της υπηρεσίας, των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον των υπηρεσιών αυτών είναι οι αυστηρές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
τους σε ρυθµό µετάδοσης και η µη ανεκτικότητα σε καθυστερήσεις εξυπηρέτησης. Με σκοπό
την επίτευξη της εξυπηρέτησης των χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
µοντελοποιήθηκε µία αντιπροσωπευτική συνάρτηση χρησιµότητας για κάθε χρήστη, η οποία
εκφράζει τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης των χρηστών σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις τους
σε ποιότητα της υπηρεσίας σε σχέση µε την αντίστοιχη καταναλισκόµενη ισχύ εκποµπής.
Συµπέρασµα 1: Η εξυπηρέτηση χρηστών που αιτούνται υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου
(π.χ. φωνής, βίντεο διάσκεψης κλπ.) απαιτεί την ορθή µοντελοποίηση των απαιτήσεών τους
σε ποιότητα της υπηρεσίας µέσω µίας αντιπροσωπευτικής συνάρτησης χρησιµότητας.
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Επιπρόσθετα, κατά την παρουσία εντός του ασύρµατου δικτύου χρηστών που αιτούνται
υπηρεσίες πραγµατικού και µη πραγµατικού χρόνου, το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής
ισχύος εκποµπής σε αυτούς αυξάνει κατακόρυφα σε δυσκολία, εξαιτίας των ποικίλων και
συχνά αντικρουόµενων απαιτήσεών τους σε ποιότητα της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό
κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση των χρηστών µε βάση το είδος της υπηρεσίας που
αιτούνται και η εξατοµικευµένη αντιµετώπισή τους µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των
πόρων σε αυτούς.
Συµπέρασµα 2: Σε ασύρµατα δίκτυα, όπου εδρεύουν χρήστες που αιτούνται πολλαπλών
ειδών υπηρεσίες απαιτείται η εξατοµικευµένη αντιµετώπισή τους µε βάση το είδος της
αιτούµενης υπηρεσίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω διαφοροποιηµένων
συναρτήσεων χρησιµότητας.
Παράλληλα, είναι γνωστό ότι οι χρήστες προκαλούν επιπτώσεις κατά τη µετάδοση των
δεδοµένων τους στους υπόλοιπους χρήστες που εδρεύουν εντός της ασύρµατης κυψέλης.
Συνεπώς, η χρήση κατάλληλης πολιτικής κοστολόγησης αποτελεί ένα εργαλείο που µπορεί
να οδηγήσει στην κοινωνικότερη συµπεριφορά των χρηστών, και να βελτιώσει το κοινωνικό
αλλά και το προσωπικό όφελος τους, δίνοντας κίνητρο στους χρήστες να αξιοποιούν τους
πόρους του ασύρµατου δικτύου πιο αποδοτικά. Επιπλέον, έγινε η υπόθεση ότι οι επιπτώσεις
των χρηστών κατά τη µετάδοσή τους δεν είναι αναλογικά οι ίδιες σε όλο το εύρος της ισχύος
εκποµπής τους, όπως τα γραµµικά σχήµατα κοστολόγησης της ισχύος εκποµπής υποστήριζαν
στη διεθνή βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της καινοτόµου
ιδέας της κυρτής κοστολόγησης της ισχύος εκποµπής κάθε χρήστη, µε σκοπό να τεθούν
αυστηρά κριτήρια και περιορισµοί στους χρήστες µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της
κατανοµής των πόρων του συστήµατος. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν
επιβεβαίωσαν απόλυτα την αρχική υπόθεση.
Συµπέρασµα 3: Η κατάλληλη και ορθή κοστολόγηση των χρηστών ως προς τη χρήση των
πόρων του συστήµατος τονώνει την κοινωνική συµπεριφορά των χρηστών, βελτιώνει το
κοινωνικό και το προσωπικό όφελος των χρηστών και αποτελεί κίνητρο για τους χρήστες να
αξιοποιούν τους πόρους του συστήµατος πιο αποδοτικά.
Επιπρόσθετα, µε βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις αντιµετωπίσθηκε το πρόβληµα της
κατανοµής ισχύος εκποµπής σε ασύρµατα δίκτυα µε την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση
πολλαπλών υπηρεσιών και τη χρήση κυρτής κοστολόγησης ως προς την ισχύ εκποµπής. Τα
αποτελέσµατα της συνολικής µοντελοποίησης και προσοµοίωσης απέδειξαν το διττό όφελος
της ικανοποίησης πολλαπλών και ετερογενών απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας, αλλά και
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την ταυτόχρονη επίτευξη χαµηλότερων τιµών ισχύος εκποµπής, µε αποτέλεσµα την
επιµήκυνση της ενεργειακής ζωής των χρηστών.
Συµπέρασµα 4: Η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών υπηρεσιών των χρηστών και η
χρήση κυρτής κοστολόγησης οδηγεί σε απόλυτα λελογισµένη χρήση των πόρων του
συστήµατος.
Η εξέλιξη της ανωτέρω περιγραφείσας ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία είχε ως κύριο
άξονα µελέτης την αποδοτική κατανοµή των πόρων του συστήµατος, οδήγησε στην
παρατήρηση ότι εκτός από την ισχύ εκποµπής των χρηστών, ένας επιπρόσθετος κρίσιµος
πόρος των χρηστών που έπρεπε να ελεγχθεί και να κατανεµηθεί κατά το βέλτιστο τρόπο είναι
ο ρυθµός µετάδοσης των χρηστών. Με την ταυτόχρονη βέλτιστη κατανοµή της ισχύος
εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσης παρατηρήθηκε η βελτίωση του προσωπικού οφέλους
των χρηστών και η αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων του συστήµατος.
Συµπέρασµα 5: Η ταυτόχρονη κατανοµή των κρίσιµων πόρων των χρηστών, δηλαδή της
ισχύος εκποµπής και του ρυθµού µετάδοσής τους, επιφέρει βελτίωση του προσωπικού
οφέλους των χρηστών και αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων του συστήµατος.
Στη συνέχεια της διδακτορικής έρευνας µελετήθηκε το ζήτηµα της κατανοµής διακριτών
πόρων στους χρήστες σε ασύρµατα δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούσαν την τεχνολογία της
διαίρεσης συχνότητας για τη µετάδοση των δεδοµένων. Μέσω της µελέτης των
συγκεκριµένων προβληµάτων παρατηρήθηκε η αυξηµένη πολυπλοκότητα του προβλήµατος
συνδυαστικής κατανοµής ενός συνεχούς και ενός διακριτού πόρου στους χρήστες και
προτάθηκε ως µία πρώτη προσέγγιση µία ευρεστική µέθοδος κατανοµής των πόρων.
Συµπέρασµα 6: Η συνδυαστική κατανοµή συνεχών και διακριτών πόρων στους χρήστες
παρουσιάζει αυξηµένη πολυπλοκότητα και οι ευρεστικές µέθοδοι αποτελούν ένα αξιόπιστο
εργαλείο προσέγγισης της βέλτιστης λύσης.
Επιπρόσθετα, µε σκοπό την αντιµετώπιση της δυσκολίας κατανοµής της ισχύος εκποµπής
(συνεχής πόρος) και των υποφερούσων (διακριτός πόρος) σε SC-FDMA ασύρµατα δίκτυα
µελετήθηκαν τα µοντέλα διαπραγµάτευσης, τα οποία αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την
κατανοµή συνεχών και προσεγγιστικά διακριτών µεγεθών. Συγκεκριµένα µε τη χρήση της
θεωρίας διαπραγµατεύσεων επιτεύχθηκε η εύρεση σηµείου ισορροπίας ως προς την
κατανοµή των υποφερουσών στους χρήστες και µε τη χρήση κατάλληλων πολιτικών
αντιστοίχησης των υποφερουσών στους χρήστες και την ταυτόχρονη βέλτιστη κατανοµή της
ισχύος εκποµπής σε αυτούς επιτεύχθηκε συνολικά µία αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων
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του συστήµατος σε σύγκριση µε την ευρεστική µέθοδο που προτάθηκε στα πλαίσια της
διδακτορικής έρευνας.
Συµπέρασµα 7: Η θεωρία διαπραγµατεύσεων αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο για την
κατανοµή των πόρων σε ασύρµατα δίκτυα.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας µελετήθηκαν διεπίπεδα ασύρµατα
κυψελωτά δίκτυα και συγκεκριµένα τα διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά δίκτυα τέταρτης και
µεταγενέστερης γενιάς. Βασικό γνώρισµα αυτού του τύπου των δικτύων είναι η διεπίπεδη
αρχιτεκτονική τους, η οποία απαιτεί διαφορετική µοντελοποίηση, σχεδιασµό και
αντιµετώπιση σε σχέση µε τα προηγούµενα µοντέλα που µελετήθηκαν. Συνεπώς, έχοντας ως
κύριο στόχο την επίτευξη εξυπηρέτησης πολλαπλών υπηρεσιών και τη βέλτιστη κατανοµή
πόρων σε διεπίπεδα ασύρµατα δίκτυα το πρώτο βήµα ήταν η κατάλληλη µοντελοποίηση των
συναρτήσεων χρησιµότητας των χρηστών. Βασική παρατήρηση αποτέλεσε το γεγονός ότι τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των χρηστών πλέον δε διαφοροποιούνταν αποκλειστικά από το
είδος της υπηρεσίας που αιτούνταν, αλλά και από το επίπεδο της αρχιτεκτονικής στο οποίο
ανήκουν. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε µία πολύκλαδη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία
διαφοροποιείται µε βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ένας ασύρµατος χρήστης και το
επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκει.
Συµπέρασµα 8: Σε πολυεπίπεδα ασύρµατα δίκτυα η συνάρτηση χρησιµότητας των
χρηστών πρέπει να διαφοροποιείται µε βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης
και µε βάση το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκει.
Συµπέρασµα 9: Η κατηγοριοποίηση των χρηστών στα πολυεπίπεδα ασύρµατα δίκτυα µε
βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτούνται και µε βάση το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του
δικτύου στο οποίο ανήκουν συνεπάγεται την αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων του
δικτύου, δεδοµένου του ορθού σχεδιασµού και επίλυσης του αντίστοιχου προβλήµατος
βελτιστοποίησης.
Επιπλέον, µέσω της µελέτης των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών δικτύων ανέκυψε η άµεση
ανάγκη του ταυτόχρονου ελέγχου και κατανοµής της ισχύος εκποµπής των χρηστών και του
ρυθµού µετάδοσής τους. Με βάση τη γνώση που αποκοµίστηκε, εξάχθηκε η παρατήρηση ότι
η συνδυαστική κατανοµή των κρίσιµων πόρων των χρηστών, δηλαδή της ισχύος εκποµπής
και του ρυθµού µετάδοσής τους, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολλαπλές αιτούµενες
υπηρεσίες από τους χρήστες, αλλά και τη διεπίπεδη αρχιτεκτονική του υπό µελέτη
ασύρµατου δικτύου, αποτελεί τη βέλτιστη λύση του προβλήµατος.
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Συµπέρασµα 10: Η συνδυαστική κατανοµή των πόρων του συστήµατος µε την ταυτόχρονη
διαφοροποίηση των χρηστών µε βάση το είδος της αιτούµενης από αυτούς υπηρεσίας και
το επίπεδο της αρχιτεκτονικής στο οποίο ανήκουν οδηγεί σε βέλτιστη λύση.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ανωτέρω συµπεράσµατα
αποτελούν τα βασικά εξαγόµενα της διδακτορικής έρευνας και δραστηριότητας,
συνοψίζοντας τις βασικές παρατηρήσεις για το ζήτηµα της βέλτιστης κατανοµής πόρων και
εξυπηρέτησης πολλαπλών υπηρεσιών σε ασύρµατα δίκτυα τρίτης, τέταρτης και επόµενης
γενεάς.

11.2 Μελλοντική Έρευνα
Με σκοπό την ολοκλήρωση της µελέτης στα πλαίσια της διδακτορικής δραστηριότητας, η
παρούσα υποενότητα αναδεικνύει και προτείνει πιθανές µελλοντικές ερευνητικές θεµατικές
κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν λογική συνέχεια της παρούσας διδακτορικής έρευνας.
Παράλληλα, επισηµαίνεται η κρισιµότητα και η επικαιρότητα των προτεινόµενων θεµατικών
ερευνητικών κατευθύνσεων και προτείνεται µεθοδολογία αρχικής αντιµετώπισής τους.
Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι, µέρος των ερευνητικών αντικειµένων που θα παρουσιαστούν
αφορά τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες βασίστηκαν, υιοθέτησαν ή εξέλιξαν τα
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.
Ερευνητική Κατεύθυνση 1: Βέλτιστη Συνδυαστική Κατανοµή Ισχύος Εκποµπής και Ρυθµού
Μετάδοσης µε Υποστήριξη Πολλαπλών Υπηρεσιών σε ∆ιεπίπεδα Φεµτοκυψελωτά Ασύρµατα
∆ίκτυα: ∆ιπαραµετρικό Πρόβληµα
Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε το πρόβληµα της βέλτιστης κατανοµής
ισχύος εκποµπής και ρυθµού µετάδοσης σε διεπίπεδα φεµτοκυψελωτά δίκτυα ως ένα
µονοπαραµετρικό πρόβληµα µε την αντικατάσταση του λόγου του ρυθµού µετάδοσης προς
την ισχύ εκποµπής του κάθε χρήστη µε µία νέα µεταβλητή. Ο ορισµός και η αντιµετώπιση
του προβλήµατος ως ένα διπαραµετρικό πρόβληµα µε τον ταυτόχρονο ανεξάρτητο
προσδιορισµό των δύο ελεύθερων µεταβλητών, δηλαδή της ισχύος εκποµπής και του ρυθµού
µετάδοσης, αποτελεί ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέρον και επίκαιρο θέµα. Με σκοπό τον
ορισµό του αντίστοιχου προβλήµατος αρχικά θα πρέπει να ορισθεί µία κατάλληλα
σχεδιασµένη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία θα διαφοροποιείται µε βάση το είδος της
υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης (δηλαδή υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου ή υπηρεσίες
δεδοµένων) και µε βάση το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου στο οποίο ανήκει.
Έπειτα, θα ορισθεί ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης ως προς τους δύο πόρους του συστήµατος
και θα επιλυθεί αναλυτικά µε σκοπό την εξεύρεση σηµείου ισορροπίας για το διαµοιρασµό
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των πόρων του συστήµατος, µεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη λαµβανόµενη ικανοποίηση
κάθε χρήστη. Τέλος, για να επιβεβαιωθεί ο σχεδιασµός, η µοντελοποίηση και η επίλυση του
προβλήµατος κρίνεται αναγκαίο να εξαχθούν αναλυτικά αριθµητικά αποτελέσµατα του
προβλήµατος κατανοµής των πόρων, καθώς επίσης και συγκριτικά αποτελέσµατα µε ίδιας
λογικής προσεγγίσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία (αν τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι
διαθέσιµες) µε σκοπό να αναδειχθεί η ανωτερότητα της προτεινόµενης προσέγγισης.
Ερευνητική Κατεύθυνση 2: Επιλογή Κυψέλης και Βέλτιστη Κατανοµή Πόρων σε ∆ιεπίδα
Φεµτοκυψελωτά Ασύρµατα ∆ίκτυα
Στις προσεγγίσεις που µελετήθηκαν έως τώρα στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, το
πλήθος των χρηστών που εξυπηρετούνταν από κάθε κυψέλη (είτε από τη µακροκυψέλη είτε
από την εκάστοτε φεµτοκυψέλη) ήταν σταθερό και δεδοµένο. Ωστόσο όµως, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόβληµα αυτόνοµης επιλογής κυψέλης από κάθε χρήστη από
την οποία αυτός θα εξυπηρετηθεί. Βασικός παράγοντας επιλογής κυψέλης από κάθε χρήστη
θα είναι η µεγιστοποίηση της λαµβανόµενης ικανοποίησής του από την εξυπηρέτηση των
απαιτήσεών του σε ποιότητα της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά αξίζει να σηµειωθεί ότι η
αυτόνοµη επιλογή κυψέλης από τους χρήστες έχει το µειονέκτηµα της ελλειπούς
πληροφόρησης των επιλογών κυψέλης των υπόλοιπων χρηστών. Για το λόγο αυτό µία
προτεινόµενη προσέγγιση είναι η διαδικασία µάθησης των χρηστών για τις επιλογές τους, µε
βάση τις προγενέστερες αποφάσεις τους στο άµεσο παρελθόν, δεδοµένου ότι τα
χαρακτηριστικά του δικτύου δε µεταβάλλονται ραγδαία σε µικρό χρονικό διάστηµα υπό
φυσιολογικές συνθήκες. Έπειτα από την επίτευξη της επιλογής κυψέλης από το σύνολο των
χρηστών, το πλήθος των χρηστών που εδρεύει σε κάθε κυψέλη θα είναι δεδοµένο και θα
πραγµατοποιείται ένας αλγόριθµος βέλτιστης κατανοµής των πόρων του διεπίπεδου
συστήµατος. Με αυτά τα βήµατα θα ολοκληρωθεί η επιλογή κυψέλης από τους χρήστες και η
ταυτόχρονη κατανοµή των πόρων του συστήµατος σε αυτούς.
Ερευνητική Κατεύθυνση 3: Βέλτιστη Κατανοµή Πόρων σε Γνωσιακά (Cognitive) ∆ίκτυα
Με βάση τη γνώση που αποκοµίστηκε στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας, η ερευνητική
δραστηριότητα µπορεί να επεκταθεί στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της βέλτιστης
κατανοµής πόρων σε γνωσιακά ασύρµατα δίκτυα. Αξιοποιώντας τη γνώση από τη
διαφοροποίηση των συναρτήσεων χρησιµότητας µε βάση το είδος της υπηρεσίας που αιτείται
ο χρήστης και το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του δικτύου από το οποίο εξυπηρετείται, κατά
αντιστοιχία µπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλες συναρτήσεις χρησιµότητας για τους
πρωτεύοντες και δευτερεύοντες χρήστες ενός γνωσιακού ασύρµατου δικτύου, µε βάση το
είδος της υπηρεσίας την οποία αιτούνται. Έπειτα, η µοντελοποίηση του αντιπροσωπευτικού
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προβλήµατος κατανοµής πόρων και η επίλυσή του θα οδηγήσει σε µία ερευνητικά
υποσχόµενη προσέγγιση.
Ερευνητική Κατεύθυνση 4: Βέλτιστη Κατανοµή Πόρων σε Ετερογενή Ασύρµατα ∆ίκτυα
Τα σύγχρονα ασύρµατα δίκτυα αποτελούνται από διαφορετικού τύπου και τεχνολογίας
υποδίκτυα, όπως είναι τα κυψελωτά δίκτυα (CDMA (3GPPG2), OFDMA, SCFDMA (LTE,
LTE-Advanced)), WLANs (WiFi, WiMAX), αυτοοργανούµενα δίκτυα (ad-hoc) κ.ά.. Κύριος
µελλοντικός στόχος είναι η επίτευξη της αυτόνοµης επιλογής τύπου δικτύου ή/και επιπέδου
αρχιτεκτονικής δικτύου από το χρήστη και η ταυτόχρονη βέλτιστη κατανοµή των πόρων των
επιµέρους δικτύων, µε στόχο την εξυπηρέτηση διαφορετικού τύπου υπηρεσιών. Προς αυτή
την κατεύθυνση, θα πρέπει να µοντελοποιηθούν κατάλληλα τα κριτήρια και οι παράµετροι
που θα υποδεικνύουν στο χρήστη την επιλογή του τύπου δικτύου και έπειτα δεδοµένης της
επιλογής αυτής και της κατανοµής των χρηστών στα υπάρχοντα δίκτυα θα επιχειρηθεί η
βέλτιστη κατανοµή των πόρων των δικτύων στους χρήστες, µε στόχο την κάλυψη των
απαιτήσεών τους σε ποιότητα της υπηρεσίας. Βασική πρόκληση θα αποτελέσει ο σχεδιασµός
κατάλληλων συναρτήσεων χρησιµότητας, οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τις διαφορετικές
δυνατές επιλογές των χρηστών ως προς τον τύπο δικτύου από το οποίο θα εξυπηρετούνται
και το είδος της υπηρεσίας που θα αιτείται ο χρήστης.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις θα ήθελα να
τονίσω ότι οι θεµατικές ενότητες που προαναφέρθηκαν είναι ορισµένοι βασικοί
κατευθυντήριοι δρόµοι της άµεσης µελλοντικής έρευνας. Ωστόσο όµως, η ερευνητική
δραστηριότητα είναι ένα αέναο ταξίδι, το οποίο οδηγεί σε ανεξερεύνητες και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες ερευνητικές περιοχές.
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