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Introduction:المقدمة

ً كافةعبرتمتداالتصاالتمنظومةفانالعالم،نطاقعلىالبياناتحركةلزيادةنظرا

المعلوماتمنالعديدمعوالبياناتوالصورالصوتإشاراتتحملالعالمانحاء

لالجيويحتاججدا،سهلامرأتوماتيكيةبصورةالمعلوماتتبادلوأصبحاألخرى،

جلأمنعاليمستوىذاتبياناتمعدلرسالإلالسلكيةاتصاالتأنظمةالىالحديث

.الخدماتجودةعلىالمتزايدللطلباالستجابة

تصالاالقناةتأثيراتحساباألهميةمنالالسلكية،االتصاالتأنظمةأداءتقييمفي،

نظممحاكاةدوريأتيوهناللقناةالزمنيةالتغيراتحسابالضروريمنحيث

منكلفيمتغيرةأنهاعلىاالتصاالتقناةوصفعادةإالضروريمناالتصاالت،

شكلعلىمحاكاةإجراءطريقعنعادةذلكتحقيقويتم.التردديوالمجالالوقت

.مترابطةغيرعريضتناسقذاتثابتةقناةنماذجباستخدامالموجة
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The Aim Of study:الدراسةمنًالهدفً

دقةيادةزفيتساهمكماتصميمايإلكمالالمطلوبينوالوقتالكلفةتقليلبتساهموالمحاكاةالنمذجة

.التصميم

الحديثةاالتصاالتانظمةفيالمستخدمةالمهمةاالشاراتانواعلبعضمتكاملةدراسةميقدت.

للترددالتعامديبالتقسيماالرسالتعددنظاملخواصدراسةميتقدOFDMايجابياتتبينحيث

.النظامهذاوسلبيات

نظامالهذاضعفاوقوةلمعرفةالمهمةالعناصربعضلقياسالماتالببلغةمتكاملبرنامجتوفير

منيرالكثعليهميختصرالمجالهذافيعملهمإلكمالالعلياالدراساتوطالبللباحثينمهموكمصدر

.والجهدالوقت
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Modeling & Simulation:ًوالمحاكاةالنمذجهً

والمحاكاةالنمذجة(M & S)حاسوبالستخدمتحيث،الفيزيائيةللتجارببديلهيبسيطةبعبارات

.الفيزيائيةالظواهربعضنتائجلحساب

ً ويمثلائيالفيزيالنموذجمعلماتكلعلىيحتويرياضينموذجلبناءالحاسوباستخداميتم،أوال

،مادينموذجتجربةفيبهانرغبالتيالشروطتطبيقيتمثمظاهريشكلفيالماديالنموذج

وبهذه.الرياضيالنموذجعلىالشروطتلكنتائجلحسابالحاسوبعلىنتركأي،المحاكاةتبدأثم

المعرفةتخداماسمنبدالطويالوقتاوتستغرقمكلفةتكونالتيالفعليةالتجاربتجنبيمكنالطريقة

زمنيةةوبطريقرخيصةبطريقةالواقعيالعالممشاكللحلللحاسوبالحسابيةوالقدرةالرياضية

.فعالة
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مراحلًتطورًاالتصاالتً
19801Gالجيلًاألولً

بقيتًكانتًأنظمةًهذاًالجيلًالمثالًاألولًعلىًتوظيفًمبدأًالنظامًالخلويًوذلكًفيًأواخرًالسبعينيات،ًو

FDMA)ةًفيًالخدمةًحتىًأوائلًالتسعينيات،ًوتميزًباستخدامًالنظامًالتماثليًواستخدمًهذاًالجيلًتقني

)Frequency-division multiple access .

:ًًمميزاتًهذاًالنظام

.تعتمدًعلىًتردداتًمختلفةًلعدمًوجودًمعاييرًدوليةًموحدة.1ً

.محدودةًالسعة.2ً

.جودهًمنخفضه.3ً

.ضعفًالحمايةًضدًالتطفل.4ً

.اقتصارًالخدمةًعلىًنقلًالصوتًفقط.5ً

19922Gالجيلًالثانيً

قلهاًامتازتًأنظمةًهذاًالجيلًباستخدامًالنظامًالرقمي،ًبعدًتطورًصناعةًالدوائرًالرقميةًوتطورًسرعةًن

-Time(TDMAً)للبياناتًوتميزًبسعاتًعاليةًمقارنهًبالجيلًاألولًواستخدمًهذاًالجيلًتقنياتً

division multiple access ،FDMAً،CDMA)ً)Code-division multiple access.
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مميزاتًهذاًالجيل

.سعهًعالية.1ً

.جودهًعالية.2ً

.حمايهًقويهًضدًالتطفل.3ً

.توفرًالعديدًمنًالخدماتًمثلًنقلًالنصوصًوالصوت.4ً

.اجهزهًصغيرةًالحجمًواستخدامًمنخفضًللطاقة.5ً

.خدمهًالتجوالًالدولي.6ً

20013Gالجيلًالثالثً

فًفيًهذاًالجيلًبدأًالتوجهًنحوًدمجًالعديدًمنًاألنظمةًفيًنظامًواحدًيشملًاألنظمةًالخلويةًوالهوات

لًالالسلكيةًوأنظمةًالمناداةًوأنظمةًاألقمارًالصناعيةًودمجهاًفيًنظامًعالميًموحدًواستخدمًهذاًالجي

.Wideband Code Division Multiple Access(WCDMA)تقنيةً
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مميزاتًهذاًالجيل

.مقياسًعالميًموحد.1ً

.سرعةًنقلًبياناتًعالية.2ً

.نقلًالوسائطًالمتعددةًبنوعيهًمقبولة.3ً

.االتصالًالدائمًمعًاالنترنيت.4ً

20104Gالجيلًالرابعً

لتخدم100Mbpsًانًالتوجهًاألساسيًفيًهذاًالجيلًهوًالوصولًالىًسرعةًنقلًبياناتًعاليةًتصلًالىً

-OFDMOrthogonal frequency))تطبيقاتًالفيديوًواالنترنيتًويستخدمًهذاًالجيلًتقنيةً

division multiplexing.

مميزاتًهذاًالجيلً

.البياناتفيًنقلًالسرعةً.1ً

.جودهًعاليةًفيًالخدمة.2ً

.الحمايةًالعاليةًللبيانات.3ً

.نقلًالوسائطًالمتعددةًبنوعيهًعاليةًالجودة.4ً

7



5Gالجيلًالخامسً

الذيًيعتبرًهذاًالجيلًهوًالجيلًاالحدثًوالثورةًالكبرىًفيًمجالًشبكةًالهاتفًالخلويًو

.2020سيبدأًعامً

مميزاتًهذاًالجيل

.10Gbpsالسرعةًالفائقةًفيًنقلًالبياناتًوالتيًتصلًالىً.1ً

رةًنطاقًتردديًواسعًبماًيسمحًباالتصالًبينًأكبرًعددًممكنًمنًاألجهزةًألكبرًفت.2ً

.زمنيةًممكنة

انًفيًجميعًاألماكنًبحيثًتمكنًاالتصالًبالشبكةًبأيًمك%100ًتوفرًالتغطيةًبنسبةً.3ً

.وفيًأيًزمان
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((OFDMنظامًمتعددًاالرسالًبالتقسيمًالتعامديًللترددً

Orthogonal frequency-division multiplexing

المتعددةالناقالتتضمينيعد(MC)Multi Carriersلنظاماألساسيالمفهومهو

OFDM،لىإالتدفققسمةطريقعنالمرتفعالمعلوماتمعدلذاتالبياناتتنتقلحيث

علىهذهالبياناتتياراتمنكلوتحويلالمنخفضالمعلوماتمعدلمنمتوازيةتدفقاتعدة

الموجاتنقلخاللمنواحدآنً فيبالكاملالمخصصةالقناةشغليتم.منفصلةفرعيةحوامل

راتتأثيتقليلإلىيؤديمماالرمزمدةتزدادرموز،لعدةالمتوازياإلرسالبسببالحاملة،

Inter(ISI)الرموزبينالتداخل Symbol Interferenceاالنتشارتشتتعنالناتجة

التردديةاالنتقائيةالقناةOFDMنظاميحولذلكعلىوعالوةالمسارات،متعدد

Frequency Selective Channelمسطحخبوتظهرالتيالفرعيةالقنواتمنعددإلى

Flat Fading، ناة،القانتشارفترةمنأطولالرمزمدةجعليتمبسيطةبعباراتتقريبا

ضاعفاتكمالمتجاورةالفرعيةالحاملةالموجاتبينالتباعدتضمينيتمذلكإلىوباإلضافة

بعضهامعمتعامدةكلهافهيوبالتاليالمتوازية،Bitsلتدفقاتالرمزمدةلعكسعددية

.بأكملهاالرمزمدةخاللالبعض
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:عامبشكلOFDMًتصميمًنظامً

لنظامالمشفرغيرللنموذجالشاملالتخطيطيالرسمOFDMيمكن.الشكلفيمبين

اءاألجزمنالوظائفتوفيرخاللمنباختصارالنظامهذافياألساسيةالمفاهيماستعراض

.والمستقبلوالقناةالمرسلأيالرئيسية،الثالثةالفرعية

10

Receiver

غيرًالمشفرOFDMمخططًكتلةًنظامً(1ً)الشكلً



:الجانبًالعمليًوالنتائج

Program:ًًالبرنامج
.يليًتحليلًالخطواتًاالساسيةًلبرنامجًالمحاكاةًللنظاموفيماً

:وكماًمبينًبالخطواتًالتاليةماتالبباستخدامًبرنامجًالنمذجةبدايةًعملً.1ً

% ==== Conventional OFDM Performance over Multipath Fading Channel with

% MMSE and ZF Equalization Criteria

clc;       %Clear Command Window

clear;     % Remove items from workspace, freeing up system memory

close all; % Close all figures

tic;       % start a stopwatch timer

مخزونةًالعملًوالذاكرةًلتجنبًأيًبياناتمكانًتقومًااليعازاتًأعالهًبعملًغلقًللنوافذًالمفتوحةًومسحًحيثً

.البرنامجقدًتوثرًسلباًعلىًجودةًعملً

:وكماًفيًااليعازًالتالي(Bitsًالبتاتً)توليدًالقيمًالثنائيةً.2ً

randn('seed',sum(100*clock));% Normally distributed random numbers based on 

the clock of the computer
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Modulationالتضمينً.ً.3ً

M=16;       % Modulation size

Main_data=randint(1,Nfft,M); % Generating random integer values   

فانهM=4استخدمنافاذا.البرنامجفيالمستخدمالتضميننوعتحديدمنواحدمتغيروبواسطةهنانقومحيث

-16نوعمنتظميناستخداميعنيفانهM=16استخدمناواذاQPSKنوعمنتظميناستخداميعني

QAM.

وIFFTعرضعلىالحقايؤثروالذيالمستخدمةالمتعامدةالتردداتعدداواالرسالنطاقتحديد.4

FFTوالمستلمالمرسلفيالمستخدمين.

Nfft=1024; % IFFT size   

% =====   IFFT ==============

data1=ifft(Qam,Nfft)*sqrt(Nfft); % Converting samples from

frequency-domain to time-domain

Cyclicالدوريةالبادئةعرضتحديد.5 Prefix (CP)بينالحاصلالتداخلمنالتخلصعلىتساعدالتي

.المرسلةFramesاإلطارات

K=round(Nfft/4);  % % Cyclic prefix length for WiMax

%===   % Add cyclic prefix of length Npaths-1 --> Transmitted

sequence  =====
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data11= [data1(end-K+1:end) data1]; % Cyclic prefix adding

عنوتحديدخاللهامنيتمحيثالماتالبفيالموجودةالدوالاستخدامخاللمناالرساللقناةنمذجةعمل.6

.وغيرهاالمتحركةوالقناةالثابتةالقناةمثل،نوعكلوخصائصاالرسالقناة

chan33 = stdchan(ts, fd, 'itur3GPBx');%Construct channel object from set of 

standardized channel models

.رهاوغيالحراةدرجةمثلاالرسالوسطفياخرىمؤثراتنتيجةالمتولدةالبيضاءكاوسضوضاءاضافة.7

%  ========= AWGN ===========         

n= sqrt(Es/(2*SNRd(loop)))*(randn(1,ZZ)+j*randn(1,ZZ));%    

Generating of the AWGN samples

y1=x1+n;

.الدوريةالبادئةبإزالةاوالنقومالمستلمفي.8

%   ==========   RECEIVER     =================================

%==  Cyclic Prefix  Removing

y1(1:K) = [];
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ليسهلًلناً FFTنقومًبتحويلًًاالشاراتًالمستلمةًمنًنطاقًالوقتًالىًنطاقًالترددًبواسطةًاستخدامًالً.9ً

.ZF Equalizerالتعاملًمعهاًوالغاءًتأثيرًقناةًاالرسالًًبواسطةًاستخدامًاحدًانواعًالمعدالتًمثلً

%===  FFT  =============================

y2=fft( y1,Nfft)/sqrt(Nfft)  ; % Converting samples from time-

domain to frequency-domain

ZF_data=ZF_EQ.*y2; % Equalizing channel effect by using the zero-

forcing criteria

العشريةالقيمةمنالمستلمةاالشاراتتحويلعلىيعملوالذيDemodulationالتضمينعكس.10

.المرسلةالبتاتمعبمقارنتهااالخطاءمعدلحسابلنايسهللكيBitsثنائيةقيمالى

if M==4

Dem2=pskdemod( ZF_data,M,0,'gray');% Phase-shift keying

demodulation

else

Dem2=qamdemod( ZF_data,M,0,'gray');% QAM demodulation

end
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Results:ًًالنتائج

ًلبرنامجًهكفوءومحاكاةًنمذجةلغرضًعملOFDM ًنقومًبتنفيذًخطواتًالبرنامجًاعالهًمعًاضافة

-Signal-toالضوضاءًبعضًااليعازاتًالخاصةًباستخدامًقيمًمختلفةًًلنسبةًقدرةًاالشارةًالىًقدرةً

SNR) )noise ratioًباستخدامًايعازاتًخاصةًبرسمًالنتائجًالمتحصلةكذلك.
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األصلية QPSKكوكبةً(3ً)الشكلً



ًشكلًاالشارةًالتيًتعتمدًعلىًالمعدلًيبينً(3ً)الشكلQPSK ًوالتيًتمثلًًاربعًقيمًعشريةًلكلًوحدتين

بالتاليًهذهًاالشارةًسوفًترسلًفيًقناةًمتعددةًالمساراتًوكلًمسارًفيهًمعاملًاضمحاللًمعينًو.ًثنائيتين

(.4)سيحدثًتشوهًكاملًوضياعًلقيمًاالشاراتًوكماًمبينًفيًالشكلً
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غاوسيةإشارة مشوهة بضوضاء ( 4)الشكل 



17

SNR = 10 dbو QPSKمعAWGNًعبرOFDMًكوكبةًنظامً(5ً)الشكلً

تتوضحًعندماًتتجاوزًنسبةًً QPSKاذاًاستخدمًلنقلًاشارةً OFDMاضافةًالىًذلك،ًفانًكفاءةًنظامً

(7)و ( 6)وكما مبين في الشكل dB20قوةًاالشارةًالمرسلةًالىًقوةًالضوضاءً

مختلفةقوىذاتبإشاراتالنظاملهذامحاكاةعملالواجبمنفانهنظامايعملومجالقوةلمعرفة

نظامفان(5)الشكلفيمبينوكمالذلك.االشارةهذامساريعترضالذيالضوضاءقوةالىنسبة

OFDM10هيالضوضاءقوةالىاالشارةقوةنسبةكانتاذاالمطلوبةبالكفاءةيعملال.
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SNR = 20 dbوًً QPSKمعAWGNًعبرOFDMًكوكبةًنظامً(6ً)الشكلً
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SNR = 30 dbو QPSKمعAWGNًعبرOFDMًكوكبةًنظامً(7ً)الشكلً



ًبالمجملًفانًحساباتًمعدلًاخطاءًالقيمًالثنائيةBits ًالمرسلةًفيًنسبًقوةًاشارةًالىًقوةًضوضاءًمختلفة

حيثًيبرزًهذاًالشكلًالمجالًالمثاليًلعملًهذاًالنظامًالذيًيمكنًاالعتمادًعليه(.8ً)يمكنًتوضيحهاًفيًالشكلً

.فيًايًتصميم

20

باستخدامًالمعادلQPSKً،ًمعًتعيينITU-BًالمتحركةًعبرًنموذجًقناةOFDMًلنظامBERًأداءً(8ً)الشكلً

ZF.



Conclusions:ًاالستنتاجات
1.ًذهًوالمحاكاةًهيًاسلوبًعلميًكفوءًللتعاملًمعًايًنظامًنخططًلتنفيالنمذجةمنًخاللًهذاًالعملًتبينًان

حيحًالسلبياتًحيثًيتيحًلناًهذاًاالسلوبًفرصةًلمعرفةًايجابياتًوسلبياتًالنظامًالمصممًوبالتاليًتص.ًعمليا

.قبلًانًنصلًالىًالتصميمًالنهائيًوبالتاليًقللناًالكلفةًوالوقتًوحققناًدقةًالتصميم

2ً.ًحجمًالتعاملًمعًاالشاراتًوحسبًالتطبيقًالمستخدمًوحسببمحاكاةًأيًنظامًاتصاالتًًتبينًانهًعلينا

وصولًاليهاًهذاًيعنيًانهًمنًالواجبًعليناًتحديدًالنقاطًالتيًنطمحًال.ًالبياناتًوسرعتهاًوطبيعةًالوسطًالناقل

.المرسلةًفيًهكذاًظروفBitsواخذًبالحسبانًالعواملًالمحيطةًقبلًانًنحددًطبيعةًاالشارةًوعددًالبتاتً

3ً.ًومحاكاةًنظامًتعددًاالرسالًبالتقسيمًالتعامديًللترددًنمذجةفيًهذاًالعملًتمتOFDMًحيثًتبينًلناًان

هذهًيجبًانًتكونًلنقلًاالشاراتًبحيثً Multicarrierمنًانظمةًاالرسالًمتعددةًالحواملًهذاًالنظامًً

.ةتداخلًفيماًبينهاًوبالتاليًتمنعًتشوهًاالشارةًالمرسلالًيحدثًالحواملًمتعامدةًفيماًبينهاًبحيثً

4ً.ًومحاكاةًنظامًنمذجةقدمتOFDM ًفيًهذاًالعملًصورةًواضحةًعنًمشاكلًهذاًالنظامًالواجبًعلى

Peak-to-Average Power Ratioالباحثينًالتعاملًمعهاًبجديةًمثلًنسبةًالذروةًالىًمتوسطًالقدرةًً

(PAPR) ًالترددًالعاليًلتخالفوالتحسسًنسبيا،ًوالتحسسًالعاليًلقنواتًذاتًاالضمحاللًالعالي،ًالعالية

.ًوالتعقيدًالعاليًفيًالمستلم
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:ًًاالعمالًالمستقبليةًوالتوصيات

1.نظامأداءلتحسينومحاكاةنمذجةعمليمكنOFDMالالزمللبياناتالمتقدمالترميزباستخدام

.المستقبلفيFFTوبعدالمرسلفيIFFTقبلتضافأخرىتحويالتباستخداميتموهذاارسالها

.التحويالتمنوغيرها،FFT،Walsh-Hadamard،Fermat،Haarالتحويالتهذهومن

تاتصاالأنظمةمعواستخدامهمامع امتتاليينتحويلينأيمزايابينالجمعيمكنأنهيعنيوهذا

.مختلفة

2.إلىنقطةمناتصاللنظامومحاكاةنمذجةعملعلىأساسيبشكلالبحثيالمشروعهذاركزلقد

لنظمومحاكاةنمذجةعملعلىالمستقبليةاالعمالفيينظرأنينبغيذلك،ومع.(واحدمستخدم)نقطة

رموزعلىرموزهنشرخاللمنمستخدمكلتنوعزيادةيمكنحيث،المستخدمينمتعددةاتصاالت

.اآلخرينالمستخدمين

3.نظامومحاكاةنمذجةخاللمنOFDMالبتاتخطأمعدلأداءفيالتحقيقتمBitsباستخدام

.تارةالمخالخبواوالمساراتمتعددةقنواتونماذجالمضافةالغوسيةالبيضاءالضوضاءقناةنماذج

هكذالومحاكاةنمذجةعمليجبأنهإالفيها،النظرتمقدللقناةالكاملةالمعرفةمسألةأنمنالرغمعلى

التياةالقنتقديرتقنيةاقتراحخاللمناالرسالقناةخصائصمعرفةامكانيةبالحسبانتأخذأنظمة

.المقترحالنظاممعتتوافق
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