
  
   يدانشکده مهندس

  گروه برق
  

  ينامه کارشناسپايان
  مخابراتگرايش: 

  
  

   عنوان :
  شناختی رادیو در  MAC الیه بررسی

  
  

  مصطفوي دکتر :استاد راهنما
  
  
  

  شیما پهلوانی شیما :نگارش
  

  
  

 92 زمستان



2 
 

 :فهرست مطالب

 6----------------------------------------------------  مقدمه-1

 8-----------------------------------  ---شناختیقابلیت های رادیو -2

 8--------------------------------------------کنترل توان انتقال -3

 9----------------------------------- سیستم/ی پویا به شبکهدسترس-4

 DSA --------------------------  --11مدل های اشتراک گذاری در طیف-5

 11-- --------------------------------  شبکه کردن رادیوهای شناختی-6

 12- ---------------------------دسترسی به محیط انتقال مشترککنترل -7

8-MAC  12--------------------------------------رادیو شناختیبرای 

9-MAC 14-- ---------------------------------------    مالتی کانال 

 19----------------------------------  تی کانالمالMACتوصیف کلی -11

 23-- -----------------------------------پرهیز از برخورد چند الیه -11

12-MAC  مالتی کانال مبتنی برCSMA  25--  -------------- انتخاب تصادفیبا 

 27------------با انتخاب تصادفی غیر پایا CSMAمالتی کانال  MACپروتکل -13

 31---------------------------- المالتی کان MACمذاکره دسترسی در -14

 32---------------------------------- مکانیزم های مذاکره دسترسی-15

 41--------------------------------------------تحلیل و مقایسه-16

  45------------------------------------فاصله –قابلیت تطبیق نرخ -17

 47---------------------------------------------  مدل سیستم -18

19-CSMA  باAMC----------------------------------------- -58 



3 
 

 CSMA-ST-----------------------------------------64تحلیل -21

 CSMA-ST-----------------------------------67  توان عملیاتی  -21

 CSMA-ST-------------------------68  تاخیرهای متوسط بسته های -22

 CSMA-ST  -------------------------------------  -68عملکرد -23

 69- ------------------------------------ملیاتیتحلیل کلی توان ع-24

 71-  -----------------------------  مزمان و اثر تسخیرشرایط انتقال ه-25

 71------------------------------------- عملکرد توان عملیاتی کل-26

 72--------------------------------------توان –طرح کنترلی نرخ -27

 SINR -----------------------------------------73آستانه قطع -28

 74-------------------------------------- توان –روند کنترلی نرخ -29

 75-----------------------------------------لکردارزیابی های عم-31

  78---------------------------------------------- نتیجه گیری-31

 79-------------------------------------------------- مراجع-32

 :فهرست اشکال

 17- ----------------------------------------------------1شکل

 17-------- ---------------------------------------------2شکل

 18-----------------------------------------------------3شکل

 19--------- --------------------------------------------4شکل

 21--------- --------------------------------------------5شکل

 21--------- --------------------------------------------6شکل



4 
 

 21---------- -------------------------------------------7شکل

 22-----------------------------------------------------8شکل

  25-----------------------------------------------------9شکل

 29-------------- ---------------------- ----------------11شکل

 32------------------------------------------- ---------11شکل

 33----------------------------------------------------12شکل

 34----------------------------------------------------13شکل

 35----------------------------------------------------14شکل

  36- ---------------------------------------------------15شکل

 38----------------------------------------------------16شکل

 39------------ ----------------------------------------17شکل

 41------------- ---------------------------------------18شکل

  41--------------  --------------------------------------19شکل

 41-----------------  -----------------------------------21شکل

 43---------------- ------------------------------------21شکل

 47----------------------------------------------------22شکل

 48----------------------------------------------------23شکل

 49----------------------------------------------------24شکل

 51---------------- ------------------------------------25شکل

 53----------------------------------------------------26شکل



5 
 

 55----------------------------------------------------27شکل

 58----------------------------------------------------28شکل

 61--------------- -------------------------------------29شکل

 63----------------------------------------------------31شکل

 66-------------- --------------------------------------31شکل

 71----------------------------------------------------32شکل

  :جداولفهرست 

 44-----------------------------------------------------1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 مقدمه -1

شبکه رادیو شناختی شبکه ای است که از فرکانس های خالی شبکه های دیگر برای ارتباط استفاده 

. در این شبکه ها مدیریت استفاده از این فرکانس های خالی می باشد MACمی کند، وظیفه الیه 

و روش های دسترسی چندگانه به کانال مورد استفاده در این  MACدر این پروژه ساختار الیه 

 .یه را بررسی می کنیمال

 ، تشخیص فرصت انتقال(CRNدو الیه ی پایینی ) CRساده ترین مفهوم برای توصیف عملکرد 

می ( شناخته شده است DSAکه به عنوان ) طیف و دسترسی پویا به طیفحس از طریق ( مخابره)

بحث می کنیم و CRNدر قسمت های اولیه به طور مختصر در د مورد حس طیف کلی برای . باشد

اطالعات بیشتری را در مورد کنترل دسترسی محیط برای شبکه رادیو شناختی ارائه می دهیم،تا 

دسترسی های چند گانه را در محیط مشترک که به صورت فرصت طلبانه می باشند،در مقابل 

 . استفاده ساده طیفی برای مخابره ی فرست طلبانه در سطح لینک، هماهنگ کنیم

بجای بحث درمورد راه حل های نظری و ریاضی با برخی از دسترسی های محیط اساسی در ادامه 

 .ها وجود دارند CRآشنا می شویم یعنی زمانی که عملکرد های چند گانه  CRNدر 

چند کانال را مورد بررسی قرار می دهیم و تالش ها برای بدست آوردن کانال  MACدر بخش دوم 

 MACدر این بخش بحث در مورد مذاکره دسترسی پروتکل . های متعدد توضیح داده می شود

و این معادل با  کره دسترسی درستی را داشته باشندچند کانال می باشد یعنی چگونه گره ها مذا

سپس با انواع مذاکره دسترسی باند محدود و باند  .ابندکه گره ها چگونه همدیگر را می یاین است 

با یک فرستنده و . پهن آشنا شده و روش ها و کاربرد های مربوط به هر کدام را فرا می گیریم

ین کرده  یا یتع یشاز پ گیرنده ی باند محدود ، باند فرکانسی مورد استفاده برای مخابره را می توان

یستم باند پهن ، فرستنده می تواند روی باند های فرکانسی با یک س. به صورت پویا انتخاب کرد

توجه شود که در . ، عمل ارسال را انجام دهده اشغال نشده تخصیص داده شده اندمتعددی ک

سیستم های پاند پهن ، هر تجهیز ممکن است به بیش از دو رادیو برای حصول مخابره ی موازی 

شد ، در حالی که در سیستم های باند محدود ممکن است باندهای متعدد نیاز داشته با/ روی کانال 

 .کمتر از دو رادیو مورد نیاز باشد

مالتی کانال معرفی می کنیم که باید هنگام  MACمسأله جدید ترمینال مخفی را از  در بخش بعد

مالتی کانال را معرفی  MACمالتی کانال حل شود ؛ سپس پروتکل های اخیر  MACطراحی یک 

 .می کنیم
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پشتیبانی می کند که این یک مسئله بسیار مهم  DSAها متعدد از  CRدر میان  MACپروتکل 

، بررسی CRNدر الیه  ALOHAبعد از پرورش و آماده سازی . در شبکه رادیو شناختی می باشد

کار ساده است، برای رسیدن به این هدف عمده پروتکل های دسترسی  CSMAپروتکل های 

نشان داده شده است که  CSMAدر این میان . پیشنهاد شده اند CRNچندگانه متعددی برای 

در فراهم کردن توان عملیاتی باال و بدون  CRNطرح دسترسی چندگانه ساده و موثری برای 

 . چالش در مورد چگونگی اعمال استفاده موجدد فضایی می باشد

سپس توان . ایجاد می کنیم توان تطبیقی-در آخر طرح های دسترسی چندگانه با و بدون تنظیم نرخ

های عملیاتی نظری و عملی چهار طرح دسترسی چندگانه برای مجاز داشتن ارزیابی ها و 

 .مقایسه عملکردی مناسب توصیف می کنیم
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 قابلیت های رادیوشناختی -2

 :عبارتند از

 (یک رادیو شناختی می تواند محیط راحس کند)قابلیت شناختی  .1

 (اطالعات حس شده را تحلیل کرده و یاد بگیرد)سازنده قابلیت خود  .2

 (با محیط منطبق شود)قابلیت باز پیکربندی شونده  .3

 :دقابلیت شناختی را می توان به صورت های زیر خالصه کر

 .(حفره های طیف را شناسایی می کند)حس طیف  .1

 (.را می یابد موقعیت خود و دیگر فرستنده ها)شناسایی موقعیت  .2

یک ترمینال رادیو شناختی برای تعیین بهترین روش ارتباط، )یا سیستم کشف شبکه  .3

 .(شبکه های در دسترس اطراف راکشف می کند

 :بلیت باز ترکیب پذیری عبارتند اند ازقا

 فرکانس( سرعت تغییر) 1چاالکی .1

 انتخاب پویای فرکانس .2

 (AMC( )مدوالسیون تطبیق)کدینگ  .3

 (TPC)کنترل توان انتقال  .4

 سیستم/ به شبکه دسترسی پویا  .5

 

 کنترل توان انتقال -3

کردن پویا بین سطوح متعدد توان انتقالی در فرآیند انتقال  چی است که دستگاه را قادر به سوئیروش

این ویژگی به ما اجازه انتقال را درحد مجاز در صورت نیاز می دهد ولی توان انتقالی . داده می کند

باال،  راک گذاری بیشتری هنگامی که توان عملیاتیرا به سطحی پایین تر کاهش می دهد تا اشت

 .دمورد نیاز نیست مجاز دار

 

1.agility 
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 سیستم /دسترسی پویا به شبکه  -4

برای اینکه ترمینال رادیو شناختی به شبکه یا سیستم با ارتباط چند گانه که در پروتکل های 

سازگاری با این سیستم ها مختلفی کار می کند دسترسی یابد قابلیت باز ترکیب پذیری برای 

از این رو در محیط های مالتی رادیویی که به طور کامل و همزمان وجود دارند بهره . ضروری است

 .برداری از شبکه بندی بی سیم ناهمگون به طور کامل مفید می باشد

 :رادیو شناختی را می توان در موارد زیر خالصه کرد 1قابلیت های خود سازمانده

 طیف/ رادیو  مدیریت منبع .1

 مدیریت ارتباط و حرکت .2

 امنیت/ مدیریت اعتماد  .3

 طیف/ مدیریت منبع رادیو  4-1

یک طرح مدیریت طیف خوب برای مدیریت و سازمان دهی کارآمد اطالعات حفره های طیف 

 .هستند

 مدیریت ارتباط و حرکت 4-2

بیشتر پیچیده می بیشتر و 2ها اطالعات توپولوژیکی و روتینگ  CRNبه خاطر ناهمگون بودن 

تحرک خوب و مدیریت ارتباط مناسب می تواند به کشف همسایه ها و دسترسی ها موجود به . شود

 .اینترنت کمک کند، که این خود کمکی به رادیو شناختی برای انتخاب مسیرها و شبکه ها می باشد

 امنیت/ مدیریت اعتماد  4-3

ایجاد  از این رو همواره. ها مسائل امنیتی فراوانی ایجاد می شود CRNبه خاطر ناهمگون بودن 

امنیتی در ها است، تا عملکرد  CRNی برای ایمن سازی عملیات در زاعتماد و اطمینان پیش نیا

 .پویا پشتیبانی شود یمحیط ها

 

 

1.Self-organised capability 

2.routing 
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 DSAطیف در اشتراک گذاری  یمدل ها -5

 .های دسترسی طیفی پویا را می توان تحت سه مدل به طور گسترده دسته بندی کردستراتژی ا

 (اختصاصی)پویای استفاده انحصاری مدل5-1

ایده اصلی این است که . ین مدل ساختار اصلی سیاست تنظیم طیف موجود را حفظ می کندا

این مدل تحت دو روش صورت می . انعطاف پذیری را برای بهبود کارایی طیفی ارائه می دهیم

 : گیرد

اجازه فروش و معامله و انتخاب آزاد  تکنولوژی را می دهد از این رو   ن شبکهبه صاحبا: روش اول

اما توجه . تصاد و بازار نقش مهمی در حرکت به سوی بهترین سود آوری از منبع محدود دارنداق

شود با وجود این که صاحبان حق اجاره دهی و اشتراک گذاری طیف را برای سودبری دارند اما 

 .چنین حالت اشتراک گذاری توسط سیاست تنظیم اختیار دهی نشده است

ایجاد شده هدفش بهبود کارایی طیف از طریق بهره برداری  "اروپایی درایو "توسط پروژه: روش دوم

به عبارت دیگر در یک ناحیه . از آمار های ترافیک فضایی و زمانی سرویس های مختلف می باشد

معین طیف برای استفاده اختصاصی سرویس ها تخصیص داده می شود بر مبنای این مدل،  یزمان

که حاصل از طبیعت پراکنده ترافیک بی سیم می باشد حذف نمی تواند فضای سفید را در طیف 

 .کرد 

 OPENمدل اشتراک گذاری آزاد 5-2

اشتراک گذاری آزاد در میان کاربران . این مدل که به آن اشتراک های طیف هم گفته می شود

 .مبنایی برای مدیریت یک ناحیه طیفی به کار گرفته می شود

 1مدل دسترسی سلسله مراتبی 5-3

ایده اصلی این مدل آزاد کردن طیفی معتبر برای . مدل با کاربران اصلی و ثانویه به کار می روداین 

دو  .کاربران ثانویه است در حالی تداخل ایجاد شده توسط کاربران اصلی در نظر گرفته شده اند

 .روش برای ایجاد آن وجود دارد

 

1. Hierarchical access model 
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در این حالت محدودیت های شدیدی روی توان انتقالی کاربران ثانویه (: زیر پوشش طیف)روش اول 

 کاربران ثانویه با . تحمیل می کند، به گونه ای که زیر سطح کف نویز کاربران اصلی کار می کند

قال داده پراکنده کردن سیگنال های انتقال روی یک باند وسیع می توانند به طور بالقوه به نرخ اتن

 .باال در محدوده کم با توان به شدت پایین دست پیدا کنند

حالت رو پوشش طیف با روش اول متفاوت است و لزوما محدودیت (: رو پوشش طیف)روش دوم 

های شدیدی را روی توان انتقالی کاربران ثانویه تحمیل نمی کند بلکه زمان و مکان انتقال آنها را 

سه مدل های استفاده پویا انحصاری و اشتراک گذاری آزاد این مدل با محدود می کند اما در مقای

سیستم های بی سیم باز مانده و سیاست تنظیم طیف سازگاری بیشتری دارد به عالوه روش های 

رو پوشش طیف و زیر پوشش طیف را می توان همزمان برای بهبود بیشتر کارآیی طیف مورد 

 .استفاده قرار داد

  

 یو های شناختیشبکه کردن راد -6

 

CRN ،را می توان در معماری های مش Ad-Hock توزیع یافته و شبکه مرکز را آرایش داد .

تباط داشته باشند از این را چند حلقه ایمی توانند با یکدیگر به صورت  CRNهمچنین کاربران 

 :ها سه نوع دسترسی متفاومت به صورت زیر دارند CRNرو 

می توانند به ایستگاه پایه خودشان رو باند ها معتبر  CRکاربران : CRدسترسی شبکه  .1

 .و نا معتبر ارتباط بر قرار کنند

 

-Adمی توانند با یکدیگر از طریق ارتباط  CRکاربران : CR-Ad Hockدسترسی  .2

Hock روی باند های معتبر و نا معتبر ارتباط برقرار کنند. 

 

می توانند به ایستگاه پایه اصلی از طریق یک باند  CRکاربران : دسترسی شبکه اصلی .3

 .معتبر دسترسی پیدا کنند

 :را از طیف به سه سناریو ممکن تقسیم کرد CRدر این صورت می توان کاربرد 
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1. CRN روی باند معتبر 

2. CRN روی باند نا معتبر 

3. CRN روی باند معتبر و نا معتبر 

 

 انتقال مشترک محیطبه کنترل دسترسی  -7

 

، تشخیص فرصت انتقال (  CRNدو الیه ی پایینی ) CRبرای توصیف عملکرد ساده ترین مفهوم 

( شناخته شده است DSAکه به عنوان ) طیف و دسترسی پویا به طیف  حس از طریق( مخابره)

، می خواهیم ایم بحث کرده CRNمورد حس طیف کلی برای  دربخش های اولیه در. می باشد

، تا ارائه دهیم CRNبرای  (MAC)ر مورد کنترل دسترسی محیط اطالعات بیشتری را د

، در مقابل که به صورت فرصت طلبانه می باشد را در محیط مشترک CRدسترسی های چندگانه 

 .استفاده ی ساده ی طیفی برای مخابره فرصت طلبانه در سطح لینک هماهنگ کنیم

 

8- MAC برای رادیو های شناختی 

 

  Gamal Jiang ارائه می دهیم؛ توجه شود که  MACابتدا مدل ریاضی کلی را برای عملکرد 

Poor ,Lai   مشتقاتی از نظریه ی ارتباط آماری را برای حصول دسترسی بهینه به محیط ایجاد

 . کردند

 هر چند که منابع. مجموعه ای از باند های فرکانسی را برای نمایش حالت کلی در نظر می گیریم

کنید آن دسته از باند های فرکانسی که مطلوب  فرض. رادیویی بیشتری را می توان در نظر گرفت

مجموعه ای از باند های شماره دار باشند ( در آن کار می کند  PSمعموالً )ما هستند 

M={1,…M}  . در لحظه یtn  عملکرد ،CRN  اجازه ی یک بروز رسانی از بهره برداری طیفی

 .را می دهد
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n  برابر است با ( یا تخصیص ) امین بازه ی زمانی مشاهده[tn , tn+1]  .بانه به خاطر ذات فرصت طل

امین باند فرکانسی با  i ،مدل شده است Markovبه صورت زنجیره ی  هر لینک ، باند فرکانسی

می ، در دسترس و نا متغیر با زمان TTiبا احتمال در دسترس بودن  Bernowlliپیروی از فرآیند 

 .باشد

 :تابع شاخص زیررا همانندشاخص کانال خالی تعریف می کنیم 

   (1)رابطه    

ولی ، هر حس . را به روش قابل اعتماد تعریف کنیم 1ه حس کامل طیف ، می توانیم معادل برای

طیفی نیز دارای برخی شرایط آسیب پذیر می باشد ، از این رو باید حالت های بیشتری را برای 

 (pmf)، تابع جرم احتمال 2 رابطهبا پیروی از . ریمتعیین کنترل دسترسی محیط در نظر بگی

 برابر است با امین باند فرکانسی iدر  برنولی متغیر تصادفی

     (2)رابطه 

 

              {مستقل فرض کردن    
  ،n=1,…,L  فرض معقولی است که در آن ، L  نشان گر

 :عالمت گذاری زیر را در نظر بگیرید . عمق بازه ی مشاهده می باشد

           π= [π1 , … , πm] 

می تواند حاوی  CR-Tx، حس طیف ضروری است ، طوری که  CRبرای عملکرد قابل اطمینان 

ولی برای عملکرد های مشابه در باالی . اطالعاتی در مورد در دسترس بودن هر باند فرکانسی باشد

 .خواهد بود π، این استراتژی ، شدیداً مرتبط با  CRلینک های 

 .معلوم است π:  1حالت 

 .مجهول است π:  2حالت 

تشخیص داده یا   CRNرا می توان از طریق برخی روش های پرتونگاری یا حس  π:  3حالت 

 .تقریب زد



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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طرح دسترسی چندگانه بدون استفاده ی مجدد مکانی تنها دارای توان ( i)می رسد، در حالی که 

طرح های دسترسی چندگانه بدون قابلیت های حس کریر یا استفاده ( ii)می باشد و  39/1عملیاتی 

، با وجود  CSMA-STاین . هستند 29/1تا  19/1ی مجدد مکانی تنها دارای توان های عملیاتی 

هنوز دو مسأله  CSMA-ST( پایدار سازی)و ثابت سازی  CRNاینکه مسالۀ ترمینال مخفی در 

 . تقویت می کندی حل نشده هستند، توان عملیاتی را 

 

 نتیجه گیری -31

 

  در شبکه رادیو شناختی می توان از فرکانس های خالی شبکه های دیگر برای ارتباط

در این شبکه ها مدیریت استفاده از  MACاستفاده کرد و در این میان وظیفه الیه 

 .فرکانس های خالی می باشد
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