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ه�دف از ش�بكه های نس�ل آين�ده )NGN(، همگرا ك�ردن كليه  
بس�ترهاي ارتباطي موجود برروي بس�تري مبني بر فناوري IP و 
دسترس�ي نامحدود به شبكه و ارايه  خدمات يكپارچه به كاربران 

با كيفيت قابل قبول )QOS( است.
 برای انجام اين هدف به يك بستر ارتباطی و يا شبكه زير ساخت 
نياز است كه بتواند پهنای باند مورد نياز را با بهترين كيفيت ارائه 
نمايد. اين ش�بكه زير س�اخت با توجه به ماهيت، مش�تمل بر دو 

قسمت  با سيم و بی سيم است.
در مورد بستر با س�يم بهترين گزينه فيبرنوری است اما در مورد 
بس�تر بی س�يم  با توجه به محدوديت های كارب�ردی مخاطراتی 
وجود دارد. در يك نگاه كالن می توان اين بستر بی سيم را به دو 
قس�مت بكارگيری فناوری راديوئی و نوری تقسيم بندی كرد. هر 
كدام از اين دو فن�اوری محدوديت ها و امتيازاتی مختص به خود 

دارد كه بايد مورد بررسی قرارگيرد.
در اين مقاله سيستم های مخابرات نوری فضای آزاد، سيستم های 
راديوئ�ی Wi-Fi، وايمكس، LTE  و ش�بكه های برد بلند پر ظرفيت 
مورد بررس�ی قرارگرفته و ب�ا توجه به نقاط ضعف و قوت هركدام  
پيش�نهاد برای بكارگيری از آنها در ش�بكه های نسل آينده بيان 

خواهد شد.

كلي�د واژه: مخاب��رات نوری فض��ای آزاد؛ مخابرات رادیوئی س��لوالر؛ 
شبکه های نسل جدید؛توربوالنس؛ فرستنده/گیرنده های  چندگانه.

1- مقدمه
شبکه های نسل آینده )NGN(1یک راه حل یکپارچه مبتنی بر فن آوری 
بس��ته  ای را ارائه می دهند. در این شبکه ها سرویس های صوت، دیتا و 
تصویر همگرا شده و مشترک می تواند هر سرویس را در هر زمان، هر 
مکان و از طریق هر سیستم دسترسی دریافت کند. این شبکه ها باید 

قابلیت تحرک پذیری باال را داشته باشد.
راه حل دستیابی به پهنای باند باال همراه با تحرک پذیری، استفاده از 
تکنیک های مختلف ارتباطی بی س��یم است. در سال های اخیربررسی 
مشکالت ش��بکه های بی س��یم و ارائه راهکار مقابله با آن مورد توجه 
محققان قرار گرفته است.ش��بکه های بی س��یم به دو دسته بکارگیری 
رادیوئی و نوری تقسیم بندی می شوند. هرکدام از این دو فناوری مزایا 
و معای��ب خاص خود را دارد. سیس��تم مخابرات ن��وری فضای آزاد از 
مزای��ای توان مصرفی پایی��ن، امنیت بهتردر برابر ش��نود و تهدیدات 

جنگ الکترونیک وعدم نیاز به مجوز فرکانس، بهره مند است. 
در کن��ار این ویژگی ها عاملی که س��بب کاهش کارایی آنها می گردد، 
تأثیر پذیری نور از ش��رایط اتمسفری است. تغییرات دائمی دما و فشار 
توده ه��ای ج��وی منجر به ایج��اد پدیده هایی همچ��ون توربوالنس و 
محوشدگی شده و سبب بروز نوسانات تصادفی در دامنه و فاز سیگنال 
دریافتی می گردد که نهایتاً تضعیف عملکرد سیستم را بدنبال خواهد 

داشت]1-4[.
برای مقابله با این محوش��دگی روش های مختلفی ارائه ش��ده که در 

قسمت های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. 
 ش��بکه رادیوئ��ی نظیر Wi�Fi، بلوت��وث، وایمک��س و LTE ]7-5[ و 
شبکه های برد بلند پر ظرفیت، راه حل انتقال سیگنال بصورت رادیوئی 
هستند. این ش��بکه ها اوالً نمی توانند همانند شبکه های نوری پهنای 
باند خیلی باال را منتقل نمایند و ثانیاً همانند سیستم های نوری متاثر 
از پدیده های جوی هستند و لیکن رفتار شبکه های رادیوئی و نوری در 
مواجهه با پدیده های جوی متفاوت است. بنابراین میتوان با بکارگیری 
سیس��تم ترکیبی]8[ از امتیازات هر دو سیستم استفاده کرد. در این 
مقال��ه با توج��ه به نقاط ق��وت و ضعف هرکدام از دو سیس��تم نوری 
و رادیوئی، پیش��نهادهایی برای بکارگیری از آنها در ش��بکه های نسل 

آینده ارائه خواهد شد.
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2- سيستم های مخابراتی بی سيم
سیس��تم های مخابراتی بی سیم به دو دسته بکارگیری فناوری نوری و 
رادیوئی تقس��یم بندی می شوند. این سیس��تم ها از نقاط قوت و ضعف 

برخوردارند که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1- سيستم های مخابرات ليزری فضای آزاد
FSO سیس��تم مخاب��رات نوری فضای آزاد2 اس��ت ک��ه از منبع دیود 
لیزر نیمه هادی اس��تفاده می کند. این سیس��تم  ارتباطي از محاسن و 
قابلیت هاي ویژه اي برخوردار است که برخي از مهمترین آنها عبارتنداز:

■ مقاوم در برابر تکنیک هاي جنگ الکترونیک
■ داشتن بیم بسیار نازک و جهت دار 

■ عدم حضور لوب هاي فرعي
■ پهناي باند انتقال بسیار وسیع

■ عدم نیاز به مجوز و تخصیص فرکانس
■ عدم وجود تداخل فرکانسي

FSO همانند هر سیس��تم ارتباطي دیگر در کن��ار مزیت ها، معایب و 
محدودیت هایي نیز دارد. البته این محدودیت هادر تمامي سیستم هاي 
ارتباط بي س��یم وجود دارد ولي میزان تاثیرپذی��ري ارتباطات از آنها 
یکسان نیست. ش��رایط جوي، موانع فیزیکي، لرزش و ایمني لیزر در 
مقابل چش��م مسائلي هستند که در عملکرد سیستم FSO محدودیت 

ایجاد مي کنند.

2-2- كانال انتقال سيستم های مخابرات ليزری
اتمسفر به عنوان یک محیط براي انتشار و انتقال نور خروجي سیستم 
مخابرات نوري در نظر گرفته مي ش��ود. تضعیف اتمسفري غالباً بر اثر 
مه مي باشد ولي  به ابرهاي کم، باران، برف، گرد و غبار و یا ترکیبي از 
هر کدام هم  نیز بستگي دارد. بطور کلی تضعیف در اتمسفر مي تواند 
ناشي از عواملي همچون تلفات پراکندگی، تلفات جذب، اثر توربوالنس 

و پاشیدگي باشد.
این تلفات تابع ش��رایط محیطی اس��ت و می تواند موجب قطع شدن 
لین��ک ارتباطی گردد. در سیس��تم مخابرات لی��زری  بخاطر اثر چند 
مسیرگی ناشی از توربولنس، نور بصورت کاماًل مستقیم منتشر نشده 

و دچار انحراف می گردد.
مطابق ش��کل )1( ذرات بزرگ مثل قطرات آب موجود در مه، مس��یر 
ن��ور را منحرف نموده و ذرات کوچک مثل گردوغبار بصورت تصادفی 
مسیر نور را تغییر می دهند. جمع این دو پدیده موجب آن خواهد شد 
که در س��مت گیرنده، نور دریافتی دچار لرزش گردد که اصطالحاً به 
آن پدیده سوس��و زدن  گویند. این اثر موجب محوشدگی سیگنال در 
لحظاتی از زمان در گیرنده شده و در نهایت خطای سیستم را افزایش 
می دهد و رفتاری مش��ابه با پدیده چند مسیرگی کانال های مخابرات 

رادیوئی بدون سیم )حالت فیدینگ عمیق( دارد.  
میزان تغییرات شعاع پرتو لیزر  در اثر پدیده توربولنس بر اساس رابطه 

ریتون به صورت ذیل بدست می آید]1[.

)1(

σ2 واریان��س پراکندگی نور در گیرن��ده، L فاصله بین 
Rدر ای��ن رابطه

C2 پارامتر ساختاری ضریب 
n طول موج پرتو و λ ،فرس��تنده و گیرنده

C2  پارامتر مهمی در رابطه با توربولنس است و 
n .شکس��ت جو اس��ت

تابع عواملی نظیر ارتفاع از س��طح زمین و ش��رایط آب و هوایی است 

و در بهترین ش��رایط )هوای تمیز( مقدار 17-10 و بدترین شرایط )مه 
غلیظ( 13-10 دارد.

2-3- سيستم های مخابرات نوری فضای بسته
یک��ی دیگر از کاربردهای سیس��تم ه��ای مخابرات ن��وری مربوط به 
فضاهای بس��ته نظیر یک اتاق می باشد. در این سیستم از دیود نورانی 
LED اس��تفاده می شود. در این دیود پرتو نور پخش شونده است و از 
اینرو نیاز نیس��ت که ارتباط بصورت دید مستقیم باشد. شکل)2(چند 

روش برای بکارگیری این شبکه ها را نشان می دهد.

ش��بکه های مبتنی بر دیود نوری عالوه بر پهنای باند زیاداز این امتیاز 
نیزبرخوردارند که در محیط های بسته نظیریک اتاق، نور ازدیواره های 
آن خارج نمی ش��ود. با توجه به اینکه محیط انتشار محدود است، این 
ش��بکه ها می توانند نسبت به شبکه های رادیوئی امنیت باالتری ایجاد 
نمایند. البته ضروری است که الگوی انتشار موج همانند شکل )3( کل 

محیط مورد نظر را پوشش دهد.

شكل )1(- توده های هوايی در اتمسفر ]2[

شكل2- ساختارهای مختلف بكارگيری مخابرات نوری فضای بسته ]9[

شكل3- بكارگيری ديود نورانی در شبكه های مخابراتی ]10[ 
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2-4- روش های غلبه بر شرايط محيطی كانال های نوری
برای غلبه بر شرایط محیطی روش های مختلفی ارائه شده است که در 

ادامه تعدادی از آنها آورده شده است.

2-4-1- تكنيك متوسط گيری سطح لنز
هنگامیکه پرتو نور مس��یری نس��بتاً طوالنی را پیموده و یا بعبارتی از 
درون ی��ک توربوالنس قوی رد ش��ود ، پرتو ن��ور در گیرنده تمایل به 
شکستن به دو قسمت را دارد: 1( قسمت هایی با شدت درخشش کم

و 2( قس��مت هایی که شدت زیاد داردکه این امر منجر به محو شدن 
سیگنال در برخی نقاط می گردد. این پدیده خصوصاً برای گیرنده های 
نقطه ای بیش��تر اتفاق می افتد. حال اگر س��ایز لنز گیرنده را متناسب 
با این بخش های نوری )قس��مت های ضعی��ف و قوی( زیاد کنیم، در 
حقیقت از این نوس��انات و زیاد وکم شدن ها میانگین گرفته ایم]10[. 
بدلی��ل محدودیت ه��ای کاربردی ان��دازه دهنه گیرن��ده از حدود 30 

سانتیمتر بیشتر نمی تواند باشد. 

)MIMO(3  2-4-2- تكنيك چند فرستنده  و چند گيرنده
طبق قضیه ش��انون ظرفی��ت کانال مخابراتي به دلی��ل محدود بودن 
میزان س��یگنال به نویز، از یک حدي بیش��تر نمي تواند باشد. از طرف 
دیگر  بدلیل رش��د روز افزون ارتباطات چند رس��انه ای شامل صوت، 
تصوی��ر، دیتا و اینترنت، تقاضا برای اس��تفاده از س��رویس های بانرخ 
ارس��ال و دریافت باال افزایش یافته اس��ت. لذا سیس��تم هاي مخابرات 
نوری باید بتواند با وجود محدودیت هاي انتش��ار محیطی، نرخ دیتاي 

باالئي را ارسال نمایید. 

 MIMO یکي از راه حل هاي غلبه بر این مش��کل اس��تفاده از ترکیب
مي باشد. در این روش با بکارگیري چندین فرستنده و گیرنده همانند 
ش��کل )4( مي ت��وان ظرفیت کانال مخابراتي را افزایش داد. مقایس��ه 
میزان بهبود ظرفیت کانال مخابراتي شبکه MIMO در مقایسه با روش 
فرستنده و گیرنده های معمولی در نمودار شکل )5( آورده شده است.

 
)OFDM( 42-4-3- روش استفاده از سيگنال های متعامد

به دلیل وجود پدیده های جوی پرتو نور ارسالی دچار انحراف تصادفی 
ش��ده و نور از مس��یرهای مختلف وارد گیرنده می شود به این پدیده 
انتشار چند مس��یره گویند که در سیستم های رادیوئی بسیار متداول 
اس��ت. در  ش��بکه های نوری مبتنی بر LED نیز با توجه به اینکه نور 
ب��ه دیواره های محیط برخورد کرده و آنگاه به گیرنده می رس��د، دچار 
پدیده چند مس��یرگی می شود. با توجه به اینکه سیگنال از مسیرهای 
مختلف وارد گیرنده می ش��ود فاز س��یگنال دریافتی متفاوت اس��ت. 
این اختالف فازها می تواند موجب جمع ش��دن انرژی و یا محو شدن 
آن گردد. هرچه پهنای باند س��یگنال باالتر باش��د ای��ن پدیده اثرات 

مخرب تری خواهد داشت. 
یکی از راه های غلبه بر این اثر، کاهش پهنای باند س��یگنال ارس��الی 
 NGNاس��ت. از آنجا که کاهش پهنای باند، مغایر با اهداف شبکه های
است، با اس��تفاده از تکنیک   OFDM   که حالت خاصی از سیستم های 
چند حاملی است، پهنای باند بزرگ به پهنای باندهای کوچکتر ولیکن 
با حامل های متعامد تبدیل شده و یا بعبارت دیگر اطالعات با نرخ بیت 
باال به چند دسته موازی با نرخ بیت های پایین تر تفکیک می شوند و هر 
کدام به وس��یله زیر حامل های مختلف مدوله شده و ارسال می شوند. 
در واقع تکنیک OFDM با تقسیم سمبل های ارسالی بین چندین زیر 
حامل و ارس��ال همزمان آنها، در مقابله با اثرات نا مطلوب انتشار چند 

مسیره بسیار مقاوم وکارا می باشد. 

OFDM 2-4-4- روش فرستنده ها و گيرنده های چندگانه و
یکي از راه حل هاي غلبه برمشکالت محیطی لینک مخابرات نوری استفاده 
از ترکی��ب MIMO�OFDM اس��ت. در این روش با ب��کار گیري چندین 
فرس��تنده و گیرنده همانند شکل )6( مي توان ظرفیت کانال مخابراتي و 

همچنین مقاومت در مقابل پدیده چند مسیرگی را افزایش داد. 

2-5- فناوری راديوئی وايمكس
وایمکس )WiMAX( در س��ال 2000 با هدف دس��تیابي گس��ترده و 
جهاني به امواج مایکروویو ارائه ش��د وهدف آن راه اندازي ش��بکه هاي 
بي سیم شهري، بر مبناي استاندارد IEEE802.16 است. این فناوری در 
شرایط ایده آل با بردي برابر 50 کیلومتر در ساعت، دسترسي معادل 

70 مگا بیت بر ثانیه، ایجاد می نماید.

شكل4- روش فرستنده و گيرنده های چندگانه ]11[  

شكل6- بلوک دياگرام فرستده و گيرنده]12[

شكل5- بهبود ظرفيت در روش فرستنده و گيرنده های چندگانه ]11[
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 وایمکس تا سال 2005 از تکنولوژیCDMA5 استفاده می کرد ولی از 
سال 2005 به بعد به علت کیفیت برتر تکنیک OFDM از آن تکنیک 

برای مواجه با پدیده های ناشی از انتشار چند مسیره استفاده نمود.

LTE62-6- شبكه مخابرات سيار
LTE یکی از ش��بکه های پیشنهادی نسل چهارم مخابرات سیار است. 
نسل چهارم، از یک راه  حل جامع بر مبنایIP برای انتقال صدا، تصویر 
و داده اس��تفاده می کند و بر پایه اصل »هرج��ا و هر زمان« داده ها را 
با س��رعتی بسیار باالتر از نسل های قبل در اختیار کاربر قرار می دهد. 
مهمترین ویژگی برجس��ته LTE آن اس��ت که تمامی زیرس��اخت ها 
مبتنی بر IP است و به عبارت بهتر بخش هسته شبکه کاماًل همگام با 

پروتکل هایTCP/IP است.

2-7- شبكه مايكروويو پرظرفيت
یک��ی دیگر از راه کارهای انتقال اطالعات مابین گره های ش��بکه های 
نس��ل جدید تکنولوژي مایکروویو است. باندهاي فرکانسي که در این 
سیستم استفاده مي شوند ملزم به اخذ مجوز بوده و داراي تداخل هایي 
با یکدیگر هس��تند. این بدان معني اس��ت که یک مجوز و یک برنامه 
ریزي فرکانس��ي الزم اس��ت تا بت��وان تداخل را کاه��ش داد. در این 
سیستم رادیوئی انتش��ار موج به شدت تابع شرایط محیطی است. در 
شکل)7( میزان تضعیف ناشی از ذرات ریز بخار آب و اکسیژن موجود 

در هوا در فرکانس های مختلف نشان داده شده است. 

همانطور که دیده می شود تا فرکانس های حدود 50 گیگاهرتز تضعیف 
مقدار کمی دارد )1dB/km( و میزان آن قابل اغماض است. در محدوده 
فرکانسی بین 60 تا 80 گیگاهرتز یا طول موج های میلیمتری تضعیف 

به شدت افزایش می یابد.

2-8- شبكه تركيبی راديوئی و نوری 
باران یکی از عواملی اس��ت که میزان تضعیف شبکه های رادیوئی را به 
شدت افزایش می دهد. از این رو برای داشتن یک ارتباط پایدار ترکیب 

لینک رادیوئی و نوری پیشنهاد می شود.
لینک نوری به ش��دت به ذرات بخار آب و مه حس��اس است. از طرف 
دیگر لینک رادیوئی به بخار آب حساس��یت کمتری دارد ولیکن باران 
به شدت تضعیف آن را زیاد می کند در شکل )8( یک نمونه از سیستم

Hybrid RF/FSO نشان داده شده است. 

NGN 3- مقايسه بين شبكه های  بی سيم در شبكه
در NGN تجهیزات بی سیم در الیه دسترسی با عنوان شبکه دسترسی 
رادیوئی )RAN( و ارتباط بین هس��ته ها اس��تفاده می ش��ود. در ادامه 
ش��بکه های بی س��یم رادیوئی و نوری که در ش��بکه های نسل آینده 

کاربرد دارد با هم مقایسه می شوند.

3-1- شبكه راديوئی و نوری برد كوتاه
در ش��بکه NGN دو حالت دسترسی فضای محدود و فضای باز مطرح 
است. در حالت دسترسی فضای محدود  برد کوتاه مد نظر است. برای 
ای��ن منظور می توان از ش��بکه رادیوئی Wi�Fi و یا ش��بکه های نوری 

مبتنی بر دیود LED استفاده کرد.
در ج��دول )1( مقایس��ه ای بین این دو فناوری صورت گرفته اس��ت. 
در ش��بکه نوری س��یگنال پس از برخورد به دیواره های اتاق منعکس 
نمی گردد لذا با مش��کل چند مسیرگی مواجه نیستیم از اینرو پهنای 
باند ارسالی بمراتب باالتر از شبکه های رادیوئی است.  از طرف دیگر نور 
محیط بعنوان نویزسیستم های نوری تلقی می گردد و باید با استفاده از 
تمهیدات الزم نظیر فیلتر کردن این نویز حذف گردد. به دلیل پخش 
شدگی سیگنال در هر دو حالت تلفات انتشار هر دو محیط باال است. 
برد انتش��ار  در محیط نوری در حد چند متر و در ش��بکه رادیوئی در 
رنج چند صد متر اس��ت. با توجه به اینکه ابعاد اکثر محیط های بسته 
نیز از چند ده متر بیشتر نمی شود، سیستم های نوری مبتنی بر دیود 
LED ب��رای فضاهای بس��ته نظیر یک اتاق و یا س��الن اجتماعات در 

مقایسه با سیستم رادیوئی امنیت باالتری ایجاد می نمایند.

Wi-Fi جدول )1(- مقايسه شبكه نوری فضای بسته و شبكه راديوئی

پارامتر شبكه نوری Wi-Fi شبكه راديوئی

ماكزيمم پهنای باند در
سيستم های موجود

155Mbit/s 11Mbit/s

امكان عبور از ديواره ها ندارد دارد
چندمسيرگی ندارد دارد

تلفات چندمسيرگی ندارد دارد
تلفات انتشار باال باال

عامل نويز محيطی نور محيط ديگر كاربران
محدوده پوشش در حد يك اطاق در حد چند ده متر

امنيت باال ضعيف

شكل 7- تضعيف  ناشی از ذرات ريز بخار آب و اكسيژن موجود در هوا ]14[  

]8[ Hybrid RF/FSO شكل 8- سيستم
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WiMAX و LTE  3-2- شبكه راديوئی
در کاربردهایی که در ش��بکه NGN نیازمند تحرک در الیه دسترسی 
است، از شبکه های نوری نمی توان استفاده کرد. در این حالت بهترین 
گزینه استفاده از شبکه های رادیوئی LTE و یا WiMAX است. بمنظور 
 LTE بررسی عملکرد دو شبکه در جدول )2( مقایسه ای بین دو شبکه
و شبکه WiMAX آورده ش��ده است. همانطور که از این جدول دیده 
می ش��ود هر دو ش��بکه با ایجاد پهنای باند گسترده  و عملکرد نسبتاً 
مش��ابه مناسب برای شبکه های نس��ل آینده مخابرات سیار می باشند 
ولیک��ن جهت انتخاب بین این دو ش��بکه، پارامتره��ای دیگری نظیر  

مالحظات سیاسی و اقتصادی  نیز باید در نظر گرفته شود.

WiMAX و LTE جدول )2(- مقايسه شبكه
پارامتر WiMAX LTE

روش داپلكسينگ TDD FDD and TDD

پهنای باند 5 and 10 MHz 1.25, 3, 5, 10, 15 & 
20 MHz

 روش مالتی پلكس
لينك رو به پائين

OFDMA OFDMA

 روش مالتی پلكس
لينك رو به باال

OFDMA SC-FDMA

مدوالسيون QPSK, 16QAM, 64 
QAM

QPSK, 16QAM, 64 
QAM

روش كدينگ Convolution or Turbo Turbo

روش دايورسيتی MIMO up to 2x2 MIMO up to 4x4

3-3- شبكه راديوئی پرظرفيت و نوری فضای آزاد
نقاط دسترس��ی در ش��بکه  NGN در الیه مرک��زی و بعنوان ارتباط 
دهنده هسته شبکهCN(7( معموال با تکنولوژي فیبر نوري و یا خطوط 
مسي پرسرعت بهم وصل می شوند. فیبر نوري داراي ظرفیت و قابلیت 
اطمینان باال نس��بت به دیگر تکنولوژي ها مي باش��د. همچنین داراي 
س��رعت داده باال، یعني بیش از صدها گیگابیت در ثانیه است و براي 
ارتباط قاره ها، کش��ورها و ش��هرها استفاده می ش��ود. بکارگیري این 
تکنول��وژي در محدوده هاي جغرافیای��ي کوچک که امکان حفر کانال 
ب��رای تعبیه فیبر وجودندارد امکان پذیر نیس��ت. از این رو بکارگیری 
سیس��تم های پرظرفیت نوری و رادیوئی ثابت، راه حل بسیار مناسبي 
براي این مشکل مي باشد. در جدول )3( این دو فناوری از دیدگاه چند 

پارامتر مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند.

جدول )3(- مقايسه شبكه نوری فضای آزاد و شبكه راديوئی پرظرفيت
پارامتر FSOشبكه نوری شبكه راديوئی پرظرفيت

ماكزيمم پهنای باند در
سيستم های موجود

1Gbit/s < 100Mbit/s

عامل نويز محيطی نور محيط اختالل ديگر كاربران

امنيت باال ضعيف
)نياز به رمز كننده( 

 ايجاد كننده ماكزيمم
تضعيف مه باران

ميزان واگرائی پرتو در حد ميلی راديان در حد درجه
نصب و راه اندازی نسبتاً مشكل ساده

 ماكزيمم برد در
سيستم های عملياتی (

)بدون تكرار كننده

 تابع شرايط جوی و
حداكثر 10 كيلومتر

 سيستم LOS  محدود به
حداكثر20 كيلومتر

 مهمترين عوامل اختالل
مه، دود، گرد وغبار غليظ در عملكرد لينك باران و اختالل راديوئی

نتيجه
در ای��ن مقاله، روش های مختلف انتقال اطالعات بصورت بدون س��یم 
شامل سیس��تم های مخابرات نوری فضای آزاد، سیستم های رادیوئی

Wi�Fi، وایمکس، LTE، ش��بکه های برد بلند پر ظرفیت، ش��بکه های 
نوری و رادیوئی داخل فضای بسته بیان شد و نقاط ضعف و قوت هر 

کدام از آنها مورد بررسی قرارگرفت.
به منظور بکارگیری این سیس��تم ها در شبکه های NGN و با توجه به 
ش��رایط محیطی جداول مقایس��ه ای1 تا 3 ارائه شد. در سیستم های 
رادیوئی برد بلند، عامل محدود کننده باران و در سیس��تم های نوری 
م��ه می باش��د، لذا ترکیب سیس��تم های ن��وری و رادیوئ��ی با عنوان       
RF/FSO می تواند راه حل مناسب برای شبکه های NGN  در قسمت 
اتصال ش��بکه های هسته به یکدیگر باش��د. در الیه دسترسی و برای 
فضاهای بسته، بکارگیری سیس��تم های مبتنی بر دیود نوریپیشنهاد 
می شود. این سیس��تم ها  عالوه برداشتن پهنای باند بیشتر نسبت به 
سیس��تم های رادیوئی از این امتیاز برخوردارند که امنیت باالتری نیز 

ایجاد می نمایند.

***
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