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  تشکر و قدردانی:
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می دانم تا از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر  واجبکارشناسی و این پایان نامه به پایان رسیده است، بر خود 

دوره کارشناسی و انجام این پایان  تمامیغشان در اطر زحمات فراوان و کمک هاي بی درمهدي قمري ادیان به خ
  نامه به عنوان استاد راهنما کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
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  چکیده
  

  5Gکاربرد سیستم هاي رادیو شناختی در شبکه هاي 
  

  نگارش
  

  شهریار گلچین
  

با توجه به افزایش استفاده از تکنولوژي هاي بیسیم، تخصیص طیف فرکانسی و کمبود آن براي تخصیص، به 
تحقیقات اخیر نشان می دهد که بخش اعظمی از طیف رادیویی موضوع مهمی در علم مخابرات تبدیل شده است. 

به کاربران اولیه اختصاص داده شده است، به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرد. به همین دلیل دستیابی  که
فرصت طلبانه به طیف به کاربران ثانویه به عنوان راه حلی براي بهبود بهره وري از طیف رادیویی پیشنهاد شده 

ویه اجازه بررسی طیف را می دهد تا در زمان هایی است. رادیو شناختی فناوري نوظهوري است که به کاربران ثان
که طیف خالی می باشد از آن استفاده نمایند. در این پایان نامه با توجه به اهمیت این سیستم ها در سیستم هاي 

  مخابراتی، نحوه کار این سیستم ها و ساختار آن ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته شده است.

یو شناختی در سیستم هاي حال حاضر و بر طرف کردن نیاز ها تا حدود قابل قبولی، باعث کاربرد سیستم هاي راد
شده تا کاربرد این سیستم ها در مخابرات پر رنگ شود. با توجه به افزایش روز افزون کاربران و نیاز به سرعت 

ارتباطی یعنی شبکه  انتقال باال داده، شبکه هاي کنونی در حال رفتن و حرکت به سمت نسل بعدي شبکه هاي
است. از آن جا که سیستم هاي رادیو شناختی راه حل مناسبی براي استفاده بهینه از طیف است، بنابراین  5Gهاي 

چگونگی این سیستم ها و نحوه کارشان در نسل بعدي شبکه ها حائز اهمیت است که بحث روز و پر رونق علم 
ررسی دقیق سیستم هاي رادیو شناختی، به چگونه بودن و الزامات مخابرات سیستم است. در این پایان نامه بعد ب

  می پردازیم. 5Gاین سیستم ها در شبکه هاي 

  ، کاربر اولیه، کاربر ثانویه، طیف رادیویی، نسل بعدي شبکه ها5Gرادیو شناختی، شبکه هاي  کلمات کلیدي:
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 مقدمه -1-1

سیم بر اساس نقل و انتقال امواج الکترومغناطیسی (امواج رادیویی) در یک هاي ارتباطاتی بی سیستم
هاي  شوند. امواج رادیویی با فرکانس ساخته می، تزگیگاهر 300تا  3محدوده فرکانسی مشخص بین 

 مناسب ،مشخص بیسیم کاربرد یک براي شود می موجب که دارند متفاوتی انتشار هاي	مشخصه ،متفاوت
 ند و امواج رادیوییا به عنوان مثال، امواج رادیویی با فرکانس پایین براي ارتباطات با برد زیاد مناسب .باشند

هاي  خدمات و کاربرد در ند. بنابراین،ا سیم سریع و برد کوتاه مناسبیبا فرکانس باال براي ارتباطات ب
که امواج رادیویی منابع مختلف،  کنند. هنگامی هاي رادیویی مختلف استفاده می سیم مختلف از فرکانسبی

هد. بنابراین به منظور کنترل د رخ می 1زمان روي یک فرکانس مشابه ارسال شوند، تداخل به طور هم
در  2براي جلوگیري از تداخل در روش مدیریت طیف کنونی، طیف فرکانسی و ارسال امواج رادیویی

براي یک کاربرد  ،شود و هر بلوك فرکانسی ثابت هاي فرکانسی متعددي تقسیم می دسترس، به بلوك
یس ارتباطاتی تخصیص به هر سرومشخص و تحت قوانین تعیین شده توسط دولت، به صورت انحصاري 

زیرا هر بخش از طیف  ،گیرد تداخلی صورت نمی ،3ین روش تخصیص طیفا در در نتیجه شود.داده می
  .شود می داده اختصاص مشخص کاربر یک 	به

سیم، تقاضا هاي بی افزون تعداد دستگاه هاي جدید و با افزایش روز از طرف دیگر با به وجود آمدن فناوري
هایی که در این زمینه انجام شده است نشان  گیري شود. اندازه طیف رادیویی روز به روز بیشتر می براي
 باند دیگر کهحالی در ،شود می استفاده ندرت به ها زمان بیشتر در طیف از وسیعی گستره که دهد	می
 شده داده تخصیص که طیف نشده استفاده هاي قسمت حال،این با. هستند پرترافیک و شلوغ بسیار ها

اند، مورد استفاده  توانند توسط کاربران دیگري به جز صاحبان خود آن طیف که طیف را خریدهاند نمی
قرار بگیرند. بنابراین براي غلبه بر این مشکل و ایجاد تعادل میان این طیف بالاستفاده و کمبود طیف 

ا، روش دسترسی به طیف به صورت پویا ارائه شده ناشی از افزایش نیاز به طیف با توجه به افزایش تقاض
در روش دسترسی به طیف به صورت پویا به منظور  مد شود.ااست تا جایگزین این تخصیص طیف ناکار

هاي طیفی که در حوزه زمان یا مکان توسط  گویی به رشد تقاضا، فرصت افزایش استفاده از طیف و پاسخ
مجاز مورد استفاده قرار بگیرند. البته  توانند توسط کاربران غیر می اند، صاحبان مجازشان استفاده نشده

هاي طیفی را داشته باشند و حقوق کاربران مجاز را نیز  مجاز بایستی قدرت انطباق با فرصت کاربران غیر

                                                
1 erturbationP 

2 Spectrum 
3 Spectrum Allocation 
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 هبهر (سنجش و ارزیابی) و 4کاوش طیف ،فاز عمده رعایت کنند. دسترسی به طیف به صورت پویا در دو
ي استفاده از این روش گیرد. برا گیري و دست به دست کردن) صورت می (تصمیم 5ي از طیفبردار

سیم هاي بی و فرستنده هاي طیفی، بایستی گیرنده و در نتیجه استفاده بهینه از فرصتطیف تخصیص 
رادیو  هاي هوشمند، یابی به طیف رادیویی هوشمندتر شوند. به این فرستنده و گیرنده براي دست

یف به صورت پویا، یک سیستم شناختی مبتنی بر دسترسی ط شود. یک سیستم رادیو گفته می 6شناختی
هاي  هاي خود را با محیط اطراف و همچنین نیاز سیم است که قابلیت انطباق هوشمندانه پارامتریب

  .زدسا داشته و از این طریق ارتباطاتی با قابلیت اطمینان باال را ممکن می کاربران

رشد روز افزون ترافیک تلفن هاي همراه، نیاز اساسی به سرویس هاي پهناي باند پیشرفته را به وجود 
آورده است. این امر، محدودیت هاي موجود در استاندارد هاي فعلی را مجبور کرده تا یک یکپارچگی و 

بود نیازمند نسل جدیدي این کم آوري هاي بیسیم و سرعت باالتر را ارائه دهد کههمبستگی محکم بین فن
به عنوان  5Gنام گرفته است. تحول و حرکت به سوي شبکه هاي  5Gاز ارتباطات تلفن همراه است که 

همگرا بودن خدمات اینترنت با استاندارد هاي شبکه هاي تلفن همراه قدیمی مطرح شده است. چیزي 
با سرعت  7ز طریق شبکه هاي ناهمگونا "اینترنت تلفن همراه"که منجر شده تا معموال از آن به عنوان 

  ارتباطی بسیار باال یاد کنند.

اقی ب زیادي فرصت هنوز و کرد نخواهند بروز و ظهور 2020سال  تا  5Gشبکه هاي با توجه به این که 
 متفاوت 4Gبا شبکه  اساسی به طور، جدید موبایل بزنیم، اما شبکه حرف آن درباره مشخصات تا است

 به اندازه که بود خواهند 8خدمات به آگاه یا شبکه هاي هوشمند بعدي، نسل قطعاً  واقع،خواهد بود. در 
 قابل دستگاه هاي بتوانند و باشند داشته اطراف خود تجهیزات وضعیت از درکی تا هستند هوشمند کافی
 متصل آن به که می فهمد دستگاهی خودکار به طور مدیریت کنند. در این نوع از شبکه، شبکه را اتصال
ف طی واقع، در .کرد خواهد را تبادل اطالعاتی چه و است 9یک گوشی هوشمند یا روبات یک است، شده
 فرکانس میلیون ها هر در و یافت خواهند اختصاص ارتباطات و انواع اطالعات به رادیویی مختلف هاي

 شبکه ها نوع از این در "متصل" متصل خواهند بود. مفهوم یکدیگر به رادیویی امواج طریق از دستگاه

                                                
4 Spectrum Sensing 

5 Spectrum Exploitation 
6 Cognitive Radio (RC) 

7 Heterogeneous Networks (HetNets) 
8 aware-Service 

9 Smart Phones 
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 یکدیگر به دستگاه ها به گونه ايدر واقع، هستیم.  شاهد اکنون که اتصال هایی است از متفاوت کمی

  است. دستگاه خود اطالعات درون تمام و نیست کار در شبکه اي انگار که یکپارچه هستند و متصل

  

  اهداف پایان نامه -2-1

، 10نظیر مدوالسیون تقسیم فرکانسی متعامد تکنولوژیکی، حوزه هاي G4با ظهور شبکه هاي بیسیم 
و ارتباطات  13، کدگذاري فرکانس رادیویی12، ارتباطات مشارکتی11سیستم هاي چند ورودي چند خروجی

در معرض توجه قرار گرفته اند. اگرچه حوزه ارتباطات در حال حرکت به جلو و کامل شدن  14چند منظوره
  ي هاي هوشمند وجود دارد.است، اما توجه جدیدي بر تکنولوژ

ش یابد. با این اوصاف، برابر افزای 1000انتظار می رود که بر اساس نیاز کاربران در این دهه، ترافیک داده تا 
رتباط اآماده خواهد شد، چرا که با پوشش این حجم از ترافیک داده،  5Gصحنه براي ورود تکنولوژي 

داقل ممکن واهد کرد، در حالی که افزایش هزینه ها به حبسیار سریع و مقرون به صرفه اي را فراهم خ
  خواهد رسید.

) در تکنولوژي MIMOو سیستم هاي چند ورودي چند خروجی ( 15با وجود موفقیت در سلول هاي کوچک
4G هیچ پیشرفت تکنولوژیکی تکی براي برآورده کردن نیاز ترافیکی پیش بینی شده براي آینده وجود ،

نولوژي امروز، ترکیب هاي مختلفی از طیف، بهره وري طیفی و سلول هاي کوچک ندارد. در حقیقت، تک
  را به عنوان یک رد پا براي رسیدن به این هدف نشان می دهد.

رداري بنکته اساسی و قابل تامل در این موضوع این است که چگونه می توانیم از طیف موجود بهره 
یشتر معرفی جدیدي را براي تامین نیاز هاي ترافیکی بموثرتري را داشته باشیم و همچنین منابع طیفی 

دن و بهبود شکنیم، چرا که ما اکنون در حال تجربه دوره اي هستیم که در آن منابع طیفی در حال بهتر 
  هستند.

                                                
10 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

11 Multi Input Multi Output (MIMO) 
12 Cooperative Communications 
13 Radio Frequency (RF) Coding 

14 Hop Communications-Multi 
15 Small Cells 
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ه مطالب گفته شده و مشخص شدن نیاز هاي ترافیکی اي که در آینده با آن ها مواجه خواهیم با توجه ب
از جمله موضوعات ناهمگون  5G کاربرد سیستم هاي رادیو شناختی در شبکه هايشد، روشن است که 

مهم و پایه اي خواهد بود که در آینده اي نزدیک و در سال هاي آتی با آن مواجه خواهیم شد تا بتوانیم 
  به نیاز هاي داده اي و ترافیکی کاربران پاسخ دهیم.

هاي وق و مطالبی که گفته شد، بنا بر آن است تا کاربرد در این پایان نامه، با توجه به اهمیت موضوع ف
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شود. در ابتدا به تفصیل  5Gسیستم هاي رادیو شناختی در شبکه هاي 

در مورد سیستم هاي رادیو شناختی و پیکربندي آن صحبت خواهد شد و پس از آشنایی با این سیستم 
به بحث در مورد کاربرد هاي  و الزامات آن، 5Gه موضوع در مورد شبکه هاي با ادام ها و نحوه کارشان،

در شبکه هاي تلفن همراه و بیسیم نسل بعدي خواهیم پرداخت. در نهایت،  ي رادیو شناختیسیستم ها
چگونه در آینده و شبکه هاي  خواهیم پرداخت که این سیستم هابه نتیجه گیري در مورد این موضوع 

  رد خواهند داشت و به چه صورت استفاده خواهند شد.نسل بعد کارب

  

  در این پایان نامه:

  به طور کامل، عملکرد و جوهره سیستم هاي رادیو شناختی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل دومدر 

برقرار باشد مورد بحث قرار خواهد  باید 5Gو الزاماتی که براي یک شبکه  5Gشبکه هاي  فصل سومدر 
  گرفت.

  کاربرد سیستم هاي رادیو شناختی در این نوع از شبکه ها بیان می شود.چهارم فصل در 

به نتایج و چگونه بودن این سیستم ها در شبکه هاي نسل بعد پرداخته می  پنجمفصل در  ،و در آخر
  شود.

 

  

   

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیري -1-5

و سیستم هاي رادیو شناختی مورد بحث قرار گرفت. سپس  5Gدر این پایان نامه، فناوري هاي نوظهور 
  ویژگی و شباهت هاي اساسی بین آن ها بیان شد.

از طریق استفاده  5Gکه سیستم هاي رادیو شناختی را دارا می باشد، به واسطه الزامات شبکه  5Gشبکه 
  از سیستم هاي رادیو شناختی به شدت پایدار است، به این طریق که:

  به ترمینال مطلوب خود دست پیدا می کند که همان ترمینال رادیو شناختی است. 5Gشبکه  -

تکنولوژي اي را براي اتصال و ادغام انواع ارتباطات بیسیم به دست می آورد که به این ترتیب،  5Gشبکه  -
  به زیر ساخت شبکه مورد نیاز خود می رسد.

(شاید با تغییرات اندك و جزیی) با پروتکل هاي سیستم هاي رادیو شناختی سازگار  5Gشبکه هاي  -
  است و باعث افزایش عملکرد تکنیک ها در شبکه می شود.

  ، برخی از مسائل باید حل شوند:5Gهمچنین، به منظور رفع نیاز هاي شبکه 

در هنگام استفاده از تکنولوژي رادیو شناختی در سطح  5Gدن به حداکثر آستانه نرخ داده چگونگی رسی -
استفاده از فرکانس باال  اما دسترسی (در حال حاضر، سیستم رادیو شناختی جوابگوي نرخ باال داده نیست

  .)ابی به این هدف پیشنهاد شده استبراي دستی

تکنیک هاي خوب براي ترکیب جریان هایی که از شبکه هاي دسترسی چندگانه می آیند (در حال  -
مناسب، راه حاضر، تعداد قابل توجهی از روش هاي ترکیب وجود دارد. بنابراین، با یک تجزیه و تحلیل 

  به دست خواهد آمد). 5Gحل مناسب براي شبکه هاي 

تی به شبکه سیمی (این به معناي تعریف رابط رسانه هاي جدید نحوه اتصال ترمینال هاي رادیو شناخ -
  بین محیط هاي بیسیم و سیمی است).

اولین قدم براي یکپارچه سازي  ، فناوري رادیو شناختیکه گرفتنتیجه  می توان در پایان، این گونه
 شبکه. فناوري هاي ارتباطی مختلف است، مانند به دست آوردن قابلیت همکاري بین انواع مختلف

، نشان دهنده یک ترکیب موفقیت آمیز براي 5Gهمچنین که، سیستم هاي رادیو شناختی در شبکه هاي 
  واقعی است. 5Gرسیدن به شبکه 

.  
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