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فهرست مطالب

روند تکامل شبکه های مخابرات سیار•

نیازهای دیروز، امروز و فردا•

کاربردها و نیازهای جدید•

معرفی نسل پنجم•

قابلیت ها و مشکالت نسل پنجم •

فناوری های مطرح در نسل پنجم•

زمان بندی نسل پنجم•

فعالیت های اخیر در حوزه نسل پنجم•
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مروری بر شبکه های سیار 

و 

معرفی نسل پنجم
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روند تکامل شبکه های مخابرات سیار

نسل اول 
1980دهه 

نسل دوم
1990دهه 

نسل سوم
2000دهه 

نسل چهارم
2010دهه 

نسل پنجم
2020دهه 

صوت آنالوگ وصوت دیجیتال

داده کم سرعت

اینترنت سیار

Mobilebroadband مالتی مدیا، ویدئو 

و سرعت بیشتر

?

non–backward-compatible
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هاپیش بینی -تعداد مشترکان
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وضعیت فعلی کاربران
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ابزاری های سیار
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وضعیت کاربران

شبکه های اجتماعی –اینترنت •
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آیندهنیازهای
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دسترسی بهتر به اینترنت پرسرعت

همه جا و در همه زمان و با همه ابزارها پرسرعت در به اینترنت دسترسی -توسعه سنتی•
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اینترنت لمسی

Tactile Internet
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حمل و نقل هوشمند

اتوموبیل های خودران•

Autonomous Driving
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افزوده/واقعیت مجازی

•AR/VR

•augmented reality / virtual reality
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افزوده/واقعیت مجازی
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افزوده/واقعیت مجازی
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پزشکی از راه دور

Remote Healthcare
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سایر مفاهیم

پردازش ابری•

داده های عظیم•
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5Gالزامات 

5G

ند داده بسیار با

وسیع

eMBB

ارتباطات 

بحرانی

uRLLC

وهارتباطات انب

mMTC

ظرفیت

اتصال تاخیر

قابلیت اطمینان
مصرف انرژی

پوشش

هزینه
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5Gسناریوهای کاربردی 

ITU
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5Gالزامات 

• 100 Mbps always

• 10Gbps peak data rate

داده بسیار باند 

وسیع

• 10-100x more devices

• 1,000,000 devices per km^2

• 10000x more traffic

• 500 GB/month/user (up to 30 TB)

• 10% of todays energy consumption- 10 years battery life

ارتباطات انبوه

• <1 ms latency

• Ultra reliability < 10^-5 E2E outage

• Zero mobility interruption
ارتباطات بحرانی
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افزایش ترافیک داده در سالهای نزدیک
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افزایش ترافیک داده در سالهای نزدیک
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پیش بینی تعداد کاربران
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نگاهی به آمار ایران

میلیون مشترک اینترنت ثابت11میلیون مشترک اینترنت سیار و 48•

مرکز بررسی های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات
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نگاهی به آمار ایران

گیگابیت بر ثانیه

1100/50M=220Kbps
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5G Core Network

Network Function 
Virtualization (NFV)

Software Defined 
Network (SDN)

Network Slicing

Multi‐Access Edge 
Computing (MEC)

Cloud computing Heterogeneous network
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بخش رادیویی

Network

Densification

Small Cells 

HetNets

Spectrum

Extension 

Super 
Wideband

In-band
Full 

Duplex

Spectrum.

Massive 
MIMO

3DBF

Utilization

FBMC

NOMA

www.mobilebroadband.ir
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ریزسلولها

Ref: IEEE Spectrum

HetNet
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شبکه های ناهمگن
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5Gطیف فرکاسی در 
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امواج میلیمتری

مزایا •

پهنای باند زیاد–

ابعاد کوچک–

تداخل کم–

دیتاریت باال–

معایب•

مسیر مستقیم و سدشدگی–

سخت افزار–

فاصله–
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مایمو انبوه

Massive MIMO
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مایمو انبوه

Massive MIMO
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3DBFشکل دهی پرتو سه بعدی 

• Three dimensional Beamforming (elevation & azimuth)

• Full dimensional array
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5Gسایر فناوری های رادیویی در 

• Carrier aggregation

• Coordinated Multipoint

• Cognitive Radio

• In-band full duplex
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زمان بندی فعالیتها
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5Gبازیگران 

صنایع 

مخابراتی

نهادهای 

یاستانداردساز

نهادهای 

رگوالتوری

دانشگاه ها و 

اتیمراکز تحقیق

نسیاست گزارا
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ITUفعالیتهای 

 Development Plan

 Market/Services 

View

 Technology/

Research Kick Off

 Vision & 

Framework

 Name IMT-2020

 < 6 GHz Spectrum        

View

 > 6 GHz Technical 

View

 Process

Optimization

 Spectrum/Band 

Arrangements      
(WRC-19 related)

 Decision & Radio

Framework

 Detailed IMT-2020 

Radio Interface 

Specifications

 Future 

Enhancement/

Update Plan &     

Process

 Spectrum/Band 

Arrangements

(post WRC-15)

 Technical 

Performance

Requirements  

 Evaluation Criteria 

 Invitation for 

Proposals

 Sharing Study 

Parameters (IMT-

WRC-19)

 Sharing Studies 

(WRC-19)

2012-2015 2016-2017 2018-2019 2019-2020

Setting the stage for the future: 

vision, spectrum, and 

technology views

Defining the

technologies

 Proposals

 Evaluation

 Consensus

Building

 CPM Report (IMT-

WRC-19)

 Sharing Study 

Reports (WRC-19)
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3GPP

Jun. 2018در Rel. 15فاز اولیه در •

March 2020در Re. 16فاز دوم و تکمیلی در •

IMT-2020جهت ارسال به –
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3GPPالزامات تعریف شده در 

ده  یران    -سید محمد رضوی زا ا م و صنعت  ه عل .www.mobilebroadband-دانشگا ir      



تحقیقات دانشگاهی
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تحقیقات دانشگاهی
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تحقیقات دانشگاهی
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تحقیقات دانشگاهی
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صنعت مخابرات
Jan - 2017
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صنعت مخابرات
May, 2013
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صنعت مخابرات
March, 2017
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بحث و گفتگو
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5G در چین

آزمایشی در جهان5Gطراحی بزرگترین شبکه •
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جمع بندی 
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جمع بندی

5Gتغییرات عمده در •

اشیاجایگزینی گوشی ها  با•

سرویس های جدید•

فناوری های جدید•

مدلهای جدید کسب و کار•
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MBNRGگروه 
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MBNRGگروه 

ل پنجمتحقیقات در خصوص فناوری های مورد استفاده در سیم های بی سیم و بویژه نس•

–Massive MIMO

–Millimeter-Wave

–3D beamforming

–Energy Efficiency and transmission

–Physical Layer Security

همکاری با دانشگاه های بین المللی•
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تشکر
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