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Frekvenser er en knapp naturressurs som må forvaltes fornuftig. I dag er de fleste 
frekvensene allerede allokert, men utnyttelsen er ofte lav. Kognitiv radio er en ny 
innovativ teknologi som kan identifisere ubrukte frekvensressurser og dynamisk ta 
disse i bruk. Teknologien har potensialet til å endre telekom-industrien fullstendig. 
Avhandlingen viser gjennom flere studier hvordan en mobil operatør kan ta i bruk 
kognitiv radio for å oppnå god ytelse og hvordan kognitiv radio åpner for helt nye 
forretningsmodeller.  
 
For en mobiloperatør er det spesielt to trusler relatert til kognitiv radio: økt 
interferens og økt konkurranse. Men kognitiv radio representerer også nye 
muligheter. En mobiloperatør kan få tilgang til nye frekvenser for å øke 
tilgjengelig kapasitet og tilgang til frekvenser i nye markeder. Avhandlingen 
fokuserer på mulighetene. Resultatene er av stor viktighet for en mobil operatør 
for å kunne forstå kritiske teknologiske og forretningsmessige aspekter ved bruk 
av kognitiv radio. 
 
I avhandlingen studeres spesielt kognitive radiosystemer som bruker eksterne 
sensornettverk til å finne ledige frekvensressurser. Økonomisk modellering viser 
at en mobiloperatør kan redusere utbyggingskostnadene radikalt ved å bruke 
kognitive femtoceller. Her kan ubrukte TV-frekvenser tas i bruk. Tekniske 
simuleringer viser også at kognitiv radio er mest gunstig for basestasjoner med 
mindre dekningsområder, slik som WiFi aksesspunkt og femtoceller. 
 
Avhandlingen viser at kognitiv radio kan utnytte ledige frekvensressurser i mobile 
nettverk, men at samarbeid med den primære brukeren av frekvensene er viktig 
for å unngå interferens og maksimalisere utnyttelsen. 
 
Videre brukes simuleringsmodeller til å evaluere ytelse i den første standarden for kognitiv 
radio (IEEE 802.22). Her foreslås og evalueres modeller for sensorteknikker, tjenestekvalitet 
og nye intelligente algoritmer for valg av ledige kanaler. 


