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 چکیده

ّبی اخيز، هفَْم راديَضٌبختی ثِ عٌَاى اثشاری ثزای استفبدُ ثْيٌِ اس طيف فزکبًسی هعزفی ضذُ است. ضجكِ راديَ در سبل

 اهزٍسُکٌذ. ثزای ثزقزاری ارتجبط استفبدُ هی ّبتفبدُ سبيز ضجكِّبی فزکبًسی ثذٍى اسای است کِ اس طيفضٌبختی ضجكِ

 ثِ هٌجز ّب ضجكِ ايي ثكبرگيزی افشٍى رٍس افشايص. اًذگزفتِ قزار کبرثزاى استفبدُ هَرد پيص اس ثيص سينثی ادّبک ّبیضجكِ

 حل ثزای هٌبست پيطٌْبدی راديَضٌبختی ّبی ضجكِ. است ضذُ کبرثزاى ثِ طيف ديٌبهيک تخصيص ثِ ًيبس ٍ طيف کوجَد

 ايي ثِ تب ثبضذهی هجَس ثذٍى کبرثزاى يب ثبًَيِ کبرثزاى ثِ دستزس در طيفِ تخصيص آًْب اصلی ايذُ کِ ّستٌذ هسئلِ ايي

 ثْتزيي ثِ دستيبثی، راديَضٌبختی ًْبيی ّذف ديگز عجبرت ثِ. کٌٌذ فزاّن طيفی ثبًذ اس ثْيٌِ استفبدُ ثزای را ضزايطی تزتيت

 ادّبک ضجكِ يک هقبلِ ايي در ثزرسی تحت ضجكِ .است هجذد ضكل پذيزی ٍ ضٌبختی ّبیقبثليت طزيق اس دستزس در طيف

 n ّوشهبى اًتقبل اصل ثز هجتٌی کِ ثبضذهی پبيِ ثبًذ يک هذٍالسيَى OFDM. است OFDM ثز هجتٌی راديَضٌبختی

 يک ارائِ هقبلِ ايي در اصلی ّذف .ضَدهی استفبدُ ثبال نحج ثب اطالعبت تجبدل ثزای هذٍالسيَى ايي اس. است هتعبهذ فزکبًس

. ثبضذهی تَاى هصزف کبّص ٍ ثبًذ پٌْبی اس ٍریافشايص ثْزُ، تذاخل کبّص ّذف سِ ثِ ّوشهبى دستيبثی ثزای جذيذ رٍش

 ادّبک ِضجك يک در کِ است پژٍّص ايي قَت ًقطِ ٍ ًَآٍری جٌجِ، ايي تحقيق در چٌذّذفِ سبسیثْيٌِ ديگز ثيبى ثِ

 پژٍّص اّذاف ثِ دستيبثی در رٍش ايي هطلَة عولكزد اس حبکی سبسی ضجيِ ًتبيج. ضَدهی اعوبل OFDM راديَضٌبختی
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