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چکیده
در این پروژه تلفیق ایدههای نشأت گرفته از مخابرات مشارکتی ()Cooperative Communication
ایدههای موجود جهت استفاده بهینه از طیف رادیویی در سامانههای رادیو شناختی مدنظر میباشد  .در حقیقت
سامانههای رادیو شناختی جهت استفاده فرصت طلبانه و بهینه از طیف رادیویی ایجادشدهاند  .منتها در مواقع
متعددی  ،بهینگی الزم را دارا نیستند  .در پروژه حاضر سعی میشود از مخابرات مشارکتی جهت بهبود
پارامترهای مختلف سیستم همچون الگوریتمهای تخصیص منابع و افزایش بازده عملکردی سیستم کمک گرفته
شود  .در ابتدا سامانههای رادیو شناختی و مخابرات همیار بهصورت مجزا موردمطالعه قرار خواهند گرفت .
درنهایت مروری بر روی الگوریتمهای تلفیقی موجود درزمینه سامانههای رادیو شناختی و مخابرات مشارکتی
انجام میگیرد.

کلیدواژهها :رادیو شناخت گر ،مخابرات مشارکتی
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فصل : 1مقدمه
رشد سریع صنایع ارتباطات بی سیم باعث شده تقاضا برای پهنای باند اضافی بطور مداوم رشد یابد ،در
حالیکه طیف فرکانسی همانند دیگر منابع طبیعی ،محدود است .به طور سنتی هر شبکهی ارتباطی بی سیم،
برای کار مطمئن در ناحیهی جغرافیایی پیش بینی شده برای آن و عرضهی خدمات با کیفیت ،نیاز دارد تا
بخشی از طیف فرکانسی به آن اختصاص یابد و شبکهی رادیوی دیگری در آن طیف فرکانسی فعالیت و ایجاد
مزاحمت نکند .از این رو سازمانهای تنظیم مقررات رادیویی با تدوین و اجرای مقرراتی بهره برداری از طیف را
منوط به اخذ مجوز از سازمانهای مذکور میکنند .در این روش هر ارائه کنندهی خدمات ارتباطی تنها مجاز به
بهره برداری از طیف نظاممند میشود .از طرفی بخشی از طیف های فرکانسی بدون نیاز به اخذ مجوز در ختیار
کاربردهای صنعتی ،علمی و پزشکی باند ) (ISMقرار دارند .نکتهی جالب در این میان میزان بهرهوری در بهره
برداری از طیف است .در باندهای بدون مجوز میزان این بهرهوری بسیار باالتر از باندهای مجوزدار است .فکر
دسترسی دینامیک به طیف فرکانسی به عنوان راه حلی برای مشکل بالقوهی کمبود طیف پیشنهاد شده است،
به این صورت که کاربران ثانویه 1بطور موقت باندهای فرکانسی را از کاربران اولیه 2قرض می گیرند[ .]1البته این
امر عمدتاً بدون اجازه ی کاربر اولیه و به یک روش فرصت طلبانه صورت می گیرد.

اگر چه واژهی رادیوی شناختی (CR) 3تنها طی ساله ای اخیر بکار رفته ،اما مفهوم رادیوی هوشمند کامال جدید
نیست .بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در زمینهی ارتباطات بی سیم شباهتهایی با کاری که رادیوی
شناختی انجام میدهد را شامل میشوند .اولین نمونه از چنین تحقیقاتی ،پروتکل جلوگیری از برخورد استفاده
شده در استاندارد  21203یا استاندارد اترنت میباشد .دومین نمونه ،ایدهی پایهای CSMA 4یعنی مشاهده قبل از
ارسال ،که بسیار شبیه به عملکرد رادیوی شناختی است .این شیوهی انتقال رادیویی هستهی تکنولوژی رادیوی
شناختی حال حاضر را تشکیل می دهد .نمونهی دیگری از تحقیقات مشابه ،تعیین و تخصیص پویای کانال است.
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بطور طبیعی سطح هوشمندی بکار رفته در یک رادیوی شناختی بسیار باالتر از مورد مشابه در سیستم های
بیسیم موجود خواهد بود.

 1-1مروری بر پیدایش رادیو شناختگر
فناوری رادیوی شناختی یک تکنولوژی نسبتا نوپا است و بنابراین تاریخچهای نسبتا کوچک دارد .اولین
مقاله در این زمینه توسط میتوال در سال  1555نوشته شد[ .]2در سال  ،2111میتوال پایان نامهی دکتری خود
را در زمینهی رادیوی شناختی به عنوان یک تعمیم از مفهوم SDR 9ارائه کرد .در سال  FCC 6 ،2112دریافت که
طیف فرکانسی در اکثر زمانها بدون استفاده است .در نتیجه کمیابی طیف فرکانسی ،برای فعالیت اپراتورهای
ارائه کنندهی خدمات بیسیم ،بخاطر کمبود فرکانس نیست بلکه عمدتا به دلیل سیستمهای قدیمی و ناکارآمد
تخصیص فرکانسی است .در  21دسامبر سال  2112در یک  NOI 7از  ]3[ FCCمسئله ی استفاده از باند TV

برای کاربردهای بدون مجوز مطرح شده است .در این  NOIپیشنهاد شده که یک وسیلهی بدون مجوز باید پیش
از استفاده از طیف فرکانسی قادر به تشخیص فرکانسهای بدون استفاده باشد 13 .نوامبر  2113 FCCیک  NOIو
 NPRM2ارائه کرد که بیانگر مدل درجهی تداخل برای محدود کردن و مدیریت تداخل بود[.]4
با نگاهی به مبانی پایهگذاری رادیوی شناختی ،متوجه می شویم که تعریف مورد استفاده برای رادیوهای
شناختی در طی سالهای اخیر با تعریفی که برای اولین بار توسط «جوزف میتوال» مطرح شده بود ،اندکی
تفاوت دارد .خود او نیز بر گسترده و متنوع بودن این تعابیر اشاره کرده و متفاوت بودن نظر FCCبا تعریف اولیه
خود را قبول دارد .نکتهی دیگر تعبیر و بیان تعریفی جامعتر از جانب خود اوست .با این حال همه تعاریف با
تکیه بر توانمندیهای مفروض برای رادیوهای  SDRبنا شدهاند ولی توقعات ابداعکنندگان ،متفاوت است.
بیشترین رخ دادها در زمینهی توسعهی رادیوی شناختی در سال  2114رخ داد .در این سال  FCCیک
NPRMرا پیشنهاد داد که امکان اجازه دادن به کاربران بدون مجوز را برای قرض گرفتن موقت طیف فرکانسی
از دارندگان مجوز افزایش میداد ،با این شرط که تداخلی توسط کاربران اولیه مشاهده نشود .در حال حاضر
عمدة فعالیتها روی سیستمهای رادیوی شناختی با تکیه بر تعاریف و پیشنهادات  FCCو گروه استانداردسازی
IEEE 802.22انجام میپذیرد.
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فصل: 2رادیو شناختی
شبکههای رادیو شناختی

5

در دهه اخیر ،با توسعه سریع ابزارها و کاربردهای جدید سیستمهای وایرلس ،تقاضا برای طیف رادیویی وایرلس
افزایش پیدا کرده است .البته سیاست تخصیص طیف ثابت موجب ایجاد مشکل برای استفاده مؤثرتر از طیف
میشود .در طی این سیاست بخش اعظمی از طیف کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .کاربرد ناکارآمد منابع
طیفی محدود ،سازمانهای قانونگذار طیف را ملزم به بررسی سیاستهای تخصیص و جستجوی فناوری
ارتباطات جدید مینماید که توانایی بهرهبرداری از طیف وایرلس به صورت انعطافپذیر و هوشمندانهتر را فراهم
آورد.
از مفهوم رادیوی شناختی برای پرداختن به مسئله کارایی طیف استفاده میگردد .در چند سال اخیر
پیشرفتهای بسیاری درزمینه رادیوهای شناختی وجود داشته است
مقدمه :
کاربرد منابع طیف رادیویی و تنظیم انتشارات رادیویی از سوی سازمانهای قانونگذار ملی نظیر کمیسیون
ارتباطات فدرال ) (FCCهماهنگ میشود FCC .طیف را به کاربران گواهیدار که به آنها کاربران اولیه نیز گفته
میشود ،به صورت بلند مدت برای نواحی جغرافیایی بزرگ تخصیص میدهد .البته همانگونه که در مشخص
است ،بخش اعظم طیف تخصیص داده شده کماستفاده میباشد .به دلیل کاربرد ناکارآمد طیف محدود ،توسعه
روشهای دسترسی طیف پویا ضروری است .در این روشها کاربرانی که گواهیهای طیف ندارند تحت عنوان
کاربران ثانویه به صورت موقت اجازه استفاده از طیفهای گواهیدار بالاستفاده را پیدا میکنند.
در سالهای اخیر  FCCکاربردهای جامع و انعطافپذیرتر از طیف موجود را با استفاده از فناوری رادیوی شناختی
مدنظر قرار داده است .رادیوی شناختی ،فناوری توانمند و کلیدی میباشد که استفاده از شبکههای دسترسی
طیف پویا ( )DSAرا برای کاربرد کارآمدتر طیف ،به شیوه فرصتطلبانه و بدون مداخله کاربران اولیه ممکن
میسازد .فناوری به عنوان رادیویی تعریف میشود که توانایی تغییر پارامترهای فرستنده را بر طبق تعامالت
محیط عملکرد خود دارد .تفاوت رادیوی شناختی با دستگاههای رادیویی متعارف به لحاظ توانایی تجهیز کاربران
با قابلیت شناختی و قابلیت پیکرهبندی مجدد میباشد .قابلیت شناختی به توانایی حس و جمع آوری اطالعات از
محیط پیرامون از جمله اطالعات فرکانس انتقال ،پهنای باند ،نیرو ،مدوالسیون و ...گفته میشود .با این قابلیت،
9
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کاربران ثانویه توانایی شناسایی بهترین طیف موجود را دارند .قابلیت پیکرهبندی مجدد به توانایی تطبیق و
سازش سریع پارامترهای عملکردی طبق اطالعات حسشده به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب گفته میشود.
رادیوی شناختی به کاربران ثانویه امکان حس و تشخیص طیفهای در دسترس ،انتخاب بهترین کانال موجود،
هماهنگسازی دسترسی طیف با دیگر کاربران و تخلیه کانال در هنگام ادعای استفاده صحیح از طیف توسط
کاربر اولیه را میدهد .با توجه به استفاده جامع و انعطافپذیرتر منابع طیف به ویژه هنگام همزیستی کاربران
ثانویه با کاربران اولیه ،الگوهای تخصیص طیف سنتی و پروتکلهای دسترسی طیف دیگر قابل کاربرد نمی باشد.
کاربران اولیه برای استفاده از طیف درهنگام همزیستی با کاربران ثانویه در اولویت میباشند .وقتی به کاربران
ثانویه اجازه انتقال همزمان داده ها با یک کاربر اولیه داده میشود حد دمای تداخل نباید زیر پا گذاشته شود.
با توجه به اینکه هنگامی که کاربران اولیه از طیف استفاده نمیکنند ،کاربران ثانویه اجازه استفاده از طیف را
دارند .در نتیجه کاربران ثانویه باید از حضور مجدد کاربران اولیه از طریق روشهای آشکارسازی مختلف از قبیل
آشکارسازی انرژی ،ویژگی ،منسجم و فیلتر تطبیقی آگاه شوند .به دلیل عدم قطعیت نویز ،ایجاد سایه و اثر چند
مسیری ،عملکرد آشکارسازی حس کاربر واحد نسبتا محدود میباشد .حسگری همکارانه در بهبود بخشیدن دقت
آشکارسازی با بهرهبردن از تنوع چند کاربری و فضایی موثر محسوب شده است .به منظور استفاده کامل از منابع
طیف ،تخصیص طیف پویای کارآمد و الگوهای تقسیم بسیار مهم میباشند .طراحی پروتکلهای جدید کنترل
دسترسی طیف و مدیریت کانال کنترل باید دارای تطابق با محیط طیف پویا بوده و همچنین از برخورد با یک
کاربر اولیه نیز اجتناب کند .هنگامیکه کاربر اولیه مجددا وارد باند گواهیدار میشود ،مکانیسم کنارگذاری طیف
خوب برای تامین انتقال فرکانس صاف با نهفتگی پایین برای کاربران ثانویه الزم می باشد .در شبکههای وایرلس
شناختی چند برآمدگی ،برآمدگیهای شناختی واسطه باید به طور هوشمند از رله اطالعات و مسیریابی با
استفاده از مجموعه کانالهای متغیر پویا ،پشتیبانی نمایند .به منظور مدیریت تداخل در کاربران اولیه و تداخل
دو جانبه در میان خود آنها ،نیروی انتقال کاربران ثانویه باید با دقت کنترل و رقابتشان برای منابع طیف نیز
باید در نظر گرفته شود.
اصول:
الف -ویژگیهای رادیوی شناختی:
افزایش چشمگیر کیفیت خدمات و ظرفیت کانال در شبکههای وایرلس با کاهش انرژی و پهنای باند به شدت
محدود میباشد .بنابراین محققان در حال حاضر پارادایمهای ایجاد شبکه و ارتباطاتی جدید که توانایی استفاده
از این منابع قلیل را به طور هوشمند و کارآمد دارا بوده ،توجه میکنند.
رادیوی شناختی  CRیک فناوری توانمندساز بحرانی برای ایجاد شبکهای و ارتباطات آینده که توانایی استفاده از
منابع شبکه محدود به یک شیوه کارآمدتر و انعطاف پذیرتر را دارا میباشد .تفاوت رادیوی شناختی با
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پارادایمهای ارتباط قدیمی از این نظر است که رادیوها (دستگاهها) توانایی تطبیق پارامتر عملکرد خود از جمله
نیروی انتقال ،فرکانس ،نوع مدوالسیون و ...را دارند .قبل از تطبیق مکانیسم عملکرد CRها با تغییرات محیط،
ابتدا آنها باید اطالعات الزم از محیط رادیویی را بدست آورند .قابلیت شناختی به دستگاههای  CRامکان آگاه
شدن از شکل موج انتقالی ،طیف فرکانس رادیویی  ،RFپروتکل  /نوع شبکه ارتباطی ،اطالعات جغرافیایی ،منابع
و خدمات موجود محلی ،نیازهای کاربر ،سیاست ایمنی و  ...را میدهد .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز از
محیط رادیویی توسط دستگاههای  ،CRاین دستگاهها به طور پویا پارامترهای انتقالی خود را براساس تغییرات
محیط حس شده تغییر داده و به عملکرد مطلوب دست مییابند .به این ویژگی دستگاههای  CRقابلیت
پیکرهبندی مجدد گفته میشود.
ب -عملکردهای رادیو شناختی :
سیکل کار شاخص  CRدر شکل  2نمایش داده شده است .این سیکل کار شامل آشکارسازی فضای سفید طیف،
انتخاب بهترین باندهای فرکانس ،هماهنگ سازی دسترسی طیف با کاربران دیگر و تخلیه فرکانس هنگام ظهور
یک کاربر اولیه میباشد .چنین سیکل شناختی با عملکردهای زیر پشتیبانی میشود:
 حسگری طیف و آنالیز مدیریت طیف و کنار گذاری تخصیص و تقسیم طیفبعد از تشخیص فضای سفید طیف از طریق حسگری ،مدیریت طیف و عملکرد کنارگذاری  CRبه کاربران ثانویه
طبق ویژگیهای کانال متغیر زمان برای رفع نیازهای مختلف کیفیت خدمات  ،QoSامکان انتخاب بهترین باند
فرکانس و برآمدگی ،در میان باندهای متعدد را میدهد.
به طور مثال هنگامیکه کاربر اولیه ادعای باند فرکانس خود دارد ،کاربر ثانویه در حال استفاده از باند گواهیدار
میتواند انتقال و ارسال خود را به دیگر فرکانسهای قابل دسترس تغییر دهد .در دسترسی طیف پویا ،کاربر
ثانویه میتواند منابع طیف را با کاربران اولیه ،کاربران ثانویه دیگر یا هر دو تقسیم نماید .در نتیجه مکانیسم
خوب تخصیص و تقسیم طیف ،برای دستیابی به کارایی طیف باال مهم میباشد .از آنجایی که کاربر اولیه صاحب
امتیاز طیف میباشد هنگامی که کاربران ثانویه در یک باند گواهیدار با کاربران اولیه همزیستی دارند سطح
تداخل به دلیل کاربرد طیف ثانویه باید با یک آستانه خاص محدود گردد .وقتی کاربران ثانویه متعدد دارای یک
باند فرکانس مشترک می باشند دسترسی آنها باید به گونه ای هماهنگ شود تا برخوردها و تداخل به حداقل
برسد.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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