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::::م تعاُم::::ِديا ليحت::::ل الخ>ص::::ة. ب::::رز نظ::::اُم  ترص::::يِص ا$ش::::اراِت عب::::َر الطي::::ِف المقسَّ

ن رئ::::يس ف:::::ي تص:::::ميم وتنفي::::ذ نظ:::::م ا(تص:::::ال الرقمي:::::ة  مس::::احاٍت واس:::::عة كمك:::::وِّ
الحديث:::ة. وق:::د تحق:::ق ذل:::ك لم:::ا يتمي:::ز ب:::ه ھ:::ذا النظ:::ام م:::ن كف:::اءة اس:::تخدام للطي:::ف 
وق::::درة عل::::ى مجابھ::::ة ت::::داخل عناص::::ر المعلوم::::ات والظ::::روف الضوض::::ائية عب::::ر 

تص:::::ال، وك:::::ذلك س:::::ھولة تنفي:::::ذه حس:::::ابياً باس:::::تعمال تحوي:::::ل فوريي:::::ه قن:::::وات ا(
الس::::::ريع. يُعتب::::::ر ارتف::::::اع نس::::::بة الطاق::::::ة القص::::::وى المس::::::تعملة إل::::::ى نظيرتھ::::::ا 
المتوس::::طة أح::::د أھ::::م عي::::وب تص::::ميم ھ::::ذا النظ::::ام. ف::::ي ھ::::ذا البح::::ث نق::::دم عرض::::ا 
للطرائ:::::ق المتع:::::ارف عليھ:::::ا لتخف:::::يض ھ:::::ذه النس:::::بة ونق:::::دم مخطط:::::ات تمثيلي:::::ة 

نتن::::اول خص::::ائص ك::::ل منھ::::ا وطبعاتھ::::ا المختلف::::ة ونوج::::د ص::::يغاً  لتنفي::::ذھا. كم::::ا
رياض:::ية لcش:::ارة الُمرس:::لة بع:::د تع:::ديلھا تبع:::اً لك:::ل منھ:::ا. وأخي:::را نق:::ارن ب:::ين تل:::ك 
الطرائ:::::ق م:::::ن حي:::::ث متطلب:::::ات الطاق:::::ة والحس:::::اب ال>زم:::::ة لتنفي:::::ذ ك:::::ل منھ:::::ا 

 وانعكاسات استعمالھا على سرعة نقل المعلومات وجودة ا$شارة المرسلة.
 
 

نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة   –ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً   –ا�تصا�ت الرقمية  – كلمات مفتاحية
 دالة التوزيع التراكمي المكملة.  –المتوسطة 

 

 تمھيد وتوطئة .1
 

Hت الرقمية  شارات عبر الطيف المقسم تعامديايُعتبر نظام ترصيص ا�تصا�نظمة في عالم اYأحد أھم ا
في وقد تعورف عليه كنظام قياسي للطبقة المادية . [Gol05, Bah04, chak05]السلكية منھا وال�سلكية 

 IEEEعدد من نظم ا�تصال باستخدام ترددات حاملة متعددة، مثل أنظمة الشبكات ال�سلكية المحلية (
802.11a, g, n(سلكية واسعة النطاق، وأنظمة الشبكا� ,IEEE 802.16 ([Liu05بنسختھا اYولى ( ت ال

Hei01]  ستعمال�ومشتقاتھا المستعملة تجاريا في عدد من أنظمة الشبكات مثل نظام التوافقية العالمية 
كالنظام متعدد وذلك نتيجة لتطور طبعاته اYكثر شمولية  ونظام التطور طويل المدى الدقيقةالموجات 

  . [Cho10] متعدد المدخ�ت متعدد المخرجات والنظام المستخدمين
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امتد استعماله كذلك ليشمل عدداً من النظم الحديثة مثل نظام تحسس الطيف المستخدم في شبكات الراديو 
التي تحتاج لنقل  [Van00]خدمات الوسائط المتعددة ونظم التلفاز واHذاعة عاليي الدقة و [Far08]المعرفي 

باHضافة إلى  [Kel09]لومات والبيانات بسرعات فائقة عبر شبكات الراديو ذات الطيف العريض المع
  . [Arm09]خدمات ا�تصا�ت الضوئية 

  
يتميز نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامديا بكفاءة استخدامه للطيف وكذلك بسھولة ضبطه 

مات عبر القنوات ال�سلكية مثل خفوت اHشارة نتيجة ليتحمل الظروف الضوضائية الخاصة بمسارات المعلو
ي�حظ   عناصر المعلومات، وذلك بدون الحاجة لُمعاِد�ت معقدة. لتعدد مسارات امتداد اHشارة والتداخل بين
دوائر المتكاملة بقياس كبير وال عالمي معالجة اHشارات الرقمية كذلك أنه مع ت�حق التطورات السريعة في

م باستخدام تحويل فورييه السريع ونظيره عد التعقيدات الحسابية عقبة أمام تصميم وتنفيذ ھذا النظا، لم تجدا
  ومشتقاتھما من التحوي�ت الرقمية السريعة المشابھة. العكسي

  
من ناحية أخرى يعاني نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامديا من مشاكل عدة على رأسھا 

المطلوبتين لتشغيله. ارتفاع ھذه النسبة يؤدي إلى مشاكل  الطاقتين القصوى والمتوسطةبين  ارتفاع النسبة
متعددة منھا اHشعاع خارج النطاق المخصص لكل حزمة معلوماتية، أو حصر استخدام مضخـِّم الطاقة 

اقة الخاص بالُمرِسل في نطاقه الخطي وھو ما يعني تراجعا في طاقة الُمرِسل واستخداما غير كفء للط
المستخدمة. وھو ما يؤدي إلى تقزيم مزايا ھذا النظام في حالة التطبيقات التي تتطلب طاقة منخفضة ما لم يتم 

  . [Han05, Mül97, Tell00]تدارك ھذه المشكلة بتعديل نظامي اHرسال وا�ستقبال أو أحدھما 
  

ن اHخ�ل بالھيكل العام لنظام في بحثنا ھذا نستعرض طائفة من الحلول الحديثة لتخفيض ھذه النسبة بدو
الترصيص، مثل الترميز وتقليم سعة اHشارة باHضافة إلى متسلس�ت اHرسال الجزئية والمزاوجة ا�نتقائية 
والممازجة وغيرھا. باHضافة إلى تسليطنا الضوء على كيفية تصميم كل من ھذه الطرائق نتطرق لخصائص 

على أصل الرسالة ومعدل نقل البيانات والحمل الزائد ال�زم لتنفيذ كل  كل منھا ونقارن بينھا من حيث تأثيرھا
منھا إرسا�ً واستقبا�ً ونصوغ معاد�ت رياضية �ستنتاج اHشارة المرسلة المعدلة الخاصة بكل منھا 

  واحتياجات إرسالھا.
  

ترصيص اYساسي ل : في الفصل الثاني نسوق صياغة رياضية رصينة للنظامكا¡تيما بقي من البحث مقسم 
اHشارات عبر الطيف المقسم تعامديا باستخدام تحويل فورييه السريع. كما نعرف حسابيا نسبة الطاقة 
القصوى إلى الطاقة المتوسطة في ھذا النظام. نتعرض في الفصل الثالث لكيفية قياس كفاءة عمل طريقة ما 

تراكمي المكملة وھي ما اصطلح على استعماله لقياس لتخفيض ھذه النسبة ونقدم تعريفا مقننا لدالة التوزيع ال
كفاءة عمل طريقة ما في تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة. نتحول بعد ذلك إلى سرد 
الطرائق اYشھر لتخفيض ھذه النسبة وخصائصھا المتباينة في الفصل الرابع ونقارن بينھا في الفصل 

في الفصول التالية  رز ما أوردنا وأفكاراً مستقبلية للبحث في ھذا المجال.الخامس. أخيرا نقدم تلخيصا Yب
لنرمز للمتجھات والمصفوفات. أما المتغيرات أحادية القيمة فنستعمل الرموز المائلة  نستخدم الرموز الغليظة

فوفة  والمص Aھي المعكوس الضربي للمصفوفة  A–1لتمثيلھا. كما نصطلح على الرموز ا¡تية: المصفوفة 
AT  ھي المصفوفة الُمبدَّلة للمصفوفةA   والمصفوفةAH  ترمز للمرافق المركب للمصفوفة المبدلة للمصفوفة
A  وھو ما يعرف اختصارا باسم المقابل الھرميتي للمصفوفةA "نستعمل المصطلح التقليدي "دائرة الوحدة .

  لمستوى المركب. للد�لة على دائرة نصف قطرھا الوحدة ومركزھا نقطة اYصل في ا
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لتقنين الُمختصر العربي كأصل مستقل عن نظيره اYعجمي، نستعمل المختصر ر.ط.ق.ع للد�لة على 
المصطلح (ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً) وھو ُمستقى من مطالع الجذور العربية الخاصة 

عمل المختصر ن.ط.ق.و للد�لة بالِمثل نست. عمد) –قسم  –طاف  –بكلمات ھذا المصطلح وھي (رصص 
وسط) الخاصة بكلمات المصطلح (نسبة الطاقة القصوى إلى  –قصى  –طاق  –على مطالع الجذور (نسب 

المتوسطة) والذي نشير إليه أحيانا باستعمال المصطلح (نسبة الطاقتين) ل�ختصار. نستعمل كذلك  الطاقة
كم) للد�لة على دالة التوزيع التراكمي والمختصر ر –وزع  –المختصر د.و.ر اقتباسا من الجذور (دلل 

كمل)  للد�لة على دالة التوزيع التراكمي المكملة. أخيراً  –ركم  –وزع  –د.و.ر.ك الُمقتبَس من الجذور (دلل 
  .وحدة اللوغاريتمية لقياس الطاقةنستعمل المختصر د.ب ل§شارة إلى ال

 
 تعامدياً نظام ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم  .2
 

 )OFDMأو ( إن الفكرة اYساسية لعمل نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً (ر.ط.ق.ع)
تكمن (كما يوحي اسمه) في تقسيم المعلومات المراد إرسالھا إلى مجموعة من الحزم المتوازية، وتقسيم 

رعية، بحيث يخصص كل تردد الحاملة الف الطيف المخصص ل§رسال إلى مجموعة متعامدة من الترددات
تعامد الترددات الحاملة حامل فرعي منھا لنقل واحدة من حزم المعلومات عقب تعريضھا لخطة تضمين. 

الفرعية ھنا يكون بتحديد التباعد بين كل تردد ومجاوره أو مجاوريه بمقدار يتناسب عكسيا مع زمن عنصر 
زم المعلومات المختلفة، كما يكفل لنظام اHرسال عدم المعلومة وھو يمثل ضمان القضاء على التداخل بين ح

للحجز بين الترددات الحاملة الفرعية المستعملة كما ھو الحال في اYنظمة ذات  الحاجة إلى نطاقات حراسة
  الترددات غير المتعامدة.

  

 
  ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم تعامدياً . مخطط تمثيلي لعمليتي ا$رسال وا(ستقبال في نظام 1شكل 

  
 الھيكل اjساسي للنظام  .2.1

  
تنفيذ نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً (ر.ط.ق.ع) بشكل عام على تحويل يعتمد 

) حيث (s/pالمعلومات المعدة ل§رسال من ھيئة التوالي إلى ھيئة التوازي عبر وحدة تحويل تواٍل إلى تواٍز 
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) قبل إعادتھا لھيئة التوالي وإرسالھا IFFT(تمريرھذه المعلومات عبر تحويل فورييه السريع العكسي يتم 
عبر قنوات ا�تصال المخصصة لھا. عملية ا�ستقبال واستعادة اHشارة لدى المستقبل تعتمد في أبسط صورھا 

التوازي ثم المرور بتحويل فورييه  ھيئة على القيام بعكس العمليات التي قام بھا المرسل بدءاً بالتحول إلى
  .1شكل ب الموضحةوھي العملية ) p/sعبر وحدة تحويل تواٍز إلى تواٍل (قبل العودة إلى ھيئة التوالي  السريع

 
 تحويل فورييه السريع  .2.2

  
ھو نسخة حسابية سريعة من تحويل فورييه الرقمي. يقوم تحويل فورييه (FFT) تحويل فورييه السريع 

الرقمي بتحليل مجموعة متتابعة من اYرقام إلى مكوناتھا الترددية المختلفة وذلك بواسطة عناصر تحويل تقوم 
 من Nتحتوي عدد  x(n)بنقلھا من مجال الزمن إلى مجال التردد. على سبيل المثال نفترض متسلسلة عددية 

)، وتنتمي ھذه المتسلسلة إلى مجال الزمن. نعّرف تحويل فورييه الرقمي لھذه n = 0, 1, …N-1العناصر (
  كما يلي: X(k)المتسلسلة 

  

∑
−

=

−=
1

0

2
)()(

N

n

kj
N
n

enxkX
π

 ,   k = 0, …, N–1                    … (1) 

 
الذي لمتسلسلة مجال الزمن. كلتا  N) متسلسلة مجال التردد ولھا نفس الطول 1وتـُسمَّى المتسلسلة (

Nالمتسلسلتين تمثل حزمة معلومات تنتمي عناصرھا Yبجدية رقمية محددة. أما عناصر التحويل 
nkj

e
π2−  فما

ھي إ� الجذور البدائية للوحدة ويمكن تمثيلھا كمجموعة من اYعداد المركبة أولھا الوحدة الحقيقية وجميعھا 
 . 2π/Nة الوحدة متباعدة عن بعضھا بزوايا متساوية قدر إحداھا: واقعة على دائر

  
وعناصر متسلسلة مجال  xفي المتجه  x(n)لتيسير المعالجة الرياضية نجمع عناصر متسلسلة مجال الزمن 

1N. المتجھان لھما اYبعاد ذاتھا Xفي المتجه   X(k)التردد    ويمكن تمثيلھما كما يلي:×
  

(0) (0)

(1) (1)
,

( 1) ( 1)

x X

x X

x N X N

   
   
   = =
   
   

− −   

x X
⋮ ⋮

 

  
 وھو ما يسمح بصياغة تحويل فورييه السريع باستعمال المتجھات والمصفوفات بعد تشكيل عناصر التحويل

  ):2كما في المعادلة (اندرموند ڤعلى ھيئة مصفوفة 
  

2 2

2

2

2 2

( 1)

( 1)

1(0) (0)

(1) 1 (1)

( 1) ( 1)
1

N N

N

N

N N

j j N

j

j

j N j

e eX x

X e x

e

X N x N
e e

π π

π

π

π π

− − −

−

−

− − −

         
   =  
        − −     

⋯

⋱ ⋮

⋮ ⋮⋮ ⋱ ⋱

⋯

                    … (2) 

 
Nوأبعادھا  Fنرمز لمصفوفة عناصر تحويل فورييه بالرمز  N× ) إلى2وھو ما يبسط المعادلة (  
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X = F x                                             …(3) 
 

وعناصر ما بعد التحويل  x) بتجميع عناصر المتسلسلة الرقمية في مجال الزمن في متجه 3تتشكل المعادلة (
Nمن عناصر التحويل  F. بينما تتشكل المصفوفة Xإلى مجال التردد في متجه 

nkj
e

π2−  عند نقاط الزمن والتردد
ما ھو إ�  من ناحية أخرى تحويل فورييه السريع العكسي المختلفة، وھي مصفوفة دورانية وثابتة المحاور.

  ):4(فورييه السريع ويمكن تقديمه من خ�ل النسخة العكسية من تحويل 
  

∑
−

=

−=
1

0

2
)()(

N

k

nj
N
k

ekXnx
π ,   n = 0, …, N–1                      …(4) 

 
  أو باستخدام صياغة المتجھات والمصفوفات

  
x = F-1 X                                              …(5) 

 
إلى نظيره المبين في شكل  1تبعا لھذه التعريفات نبسط الجزء الخاص بالمرِسل من المخطط التمثيلي في شكل 

ولذا يتركز اھتمامنا  x. يُ�حظ أن نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة يتم حسابھا ل§شارة المرسلة  2
  في ھذه الدراسة على المرِسل � المستقبل.

  

s/p

لِسرُملا

F-1 p/sX xردصم 
تامولعملا

 ةانق
لاصت�ا

 
  . مخطط تمثيلي مبسط لعملية ا$رسال في نظام ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم تعامدياً 2شكل 

    
يلفت ا�نتباه ھنا أن عدداً من نظم ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً يستخدم تحوي�ت رقمية 

، [Rus07]وتحويل دالة جيب التمام الرقمي  أخرى مثل التحويلين المثلثيين: تحويل دالة الجيب الرقمي
باHضافة إلى تحويل ھارتلي وتحويل المويجة الرقميين بأصنافھما المتنوعة. دون إخ�ل بالعمومية تقتصر 

  دراستنا ھنا على النظم القائمة على تحويل فورييه الرقمي.
 

 حساب نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة  .2.3
  

ل§شارة الُمرَسلة نحتاج لمعرفة ) PAPRأو ((ن.ط.ق.و) القصوى إلى الطاقة المتوسطة لحساب نسبة الطاقة 
قيمة الطاقة القصوى وھي أعلى مقياس مربع ل§شارات المرسلة وقيمة الطاقة المتوسطة وھي المتوسط 

لى الطاقة اHحصائي للمقاييس المربعة ل§شارات المرسلة. بناء على ذلك يمكن تعريف نسبة الطاقة القصوى إ
ف سلفاً في  المعادلة ( xالمتوسطة لمتجه اHشارة المرسلة    :)6(كما يلي في المعادلة ) 5الُمعرَّ

  
2

0 1
2

max ( )
( )

{ ( ) }
n N

x n
PAPR

E x n

< < −=x                                          …(6) 
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ھي عملية إيجاد المتوسط اHحصائي لعملية عشوائية ھي اHشارة الُمرَسـلة في حالتنا. رياضيا  {.}Eحيث 
المتوسطة (ن.ط.ق.و) مشكلة أمثلة تطمح إلى تعظيم  الطاقةيمثل العثور على قيمة نسبة الطاقة القصوى إلى 

لتلك المشكلة  ظرية ُمقّربةمقدار محدد تحت اشتراطات محددة. باستعمال بعض التقريبات يمكن إيجاد حلول ن
المتوسطة  الطاقةعن طريق تقريب دوال التوزيع اHحصائي لنسبة الطاقة القصوى إلى  [Tel01]الرياضية 

[Och01, Wei02] لكن يصعب تقريب تلك الحلول بشكل دقيق في حالة تطبيق أحد نظم التخفيض .
  ة.المتوسطالقصوى إلى  تينالطاقالخفض في نسبة المتعارف عليھا ولذا لزم استعمال وسائل حسابية لقياس 

 
 دالة التوزيع التراكمي  .2.4

  
دالة التوزيع التراكمي يمكن استعمال لقياس مدى الخفض في نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة 

  ) والتي يتم حسابھا رياضياً من خ�ل الع�قة ا¡تية: CDF(أو  )د.و.ر(
  

)( 0PAPRPAPRpCDF ≤=                                  …(7) 
 أو

)0ن.ط.ق.و≤    ن.ط.ق.ود.و.ر = احتمال (  
 

المتوسطة. وبالتالي تعبر  الطاقةھي قيمة ابتدائية لنسبة الطاقة القصوى إلى  0أو ن.ط.ق.و  PAPR0حيث 
دالة التوزيع التراكمي الخاصة بنظام تخفيض محدد عن احتمال إرسال إشارات ذات قيم ن.ط.ق.و أقل من حد 

  .0أعلى ثابت ھو ن.ط.ق.و
 

 دالة التوزيع التراكمي المكملة  .2.5
  

الة التوزيع التراكمي د) اصطُلِح قياسيا على استعمال 7كبديل عن دالة التوزيع التراكمي المعرفة بالع�قة (
  ) وھي الدالة المكملة لدالة التوزيع التراكمي كما توضح الع�قة ا¡تية:CCDF( ) أود.و.ر.ك( المكملة

  

0 0( ) 1 ( )CCDF p PAPR PAPR p PAPR PAPR= > = − ≤               …(8) 
 أو

  )0ن.ط.ق.و≤    ن.ط.ق.واحتمال ( –  1) = 0ن.ط.ق.و >  ن.ط.ق.ود.و.ر.ك = احتمال (    
  

(أ) عرضا لھذه الدالة كمتغير يعتمد على  3لتوضيح أداء دالة التوزيع التراكمي المكملة يقدم شكل مثــــــال. 
وذلك لنظام ر.ط.ق.ع اYساسي غير الُمعّدل بأي طريقة من طرائق تخفيض نسبة  0قيمة ابتدائية ن.ط.ق.و

الطاقتين القصوى إلى المتوسطة. في ھذا الشكل نقارن بين نظم ر.ط.ق.ع متماثلة � تختلف إ� في عدد 
ة المرسلة باستخدام كما تم تضمين عناصراHشار .N∈{32, 64, 512, 1024}الترددات الحاملة الفرعية 

  ) حيث تكون اHشارة المرسلة على النحو التالي: QPSKتضمين إزاحة الطور الرباعي (
  

x = {x(n); n = 0, 1, …, N–1, x(n) = ± 1 ± j, ∀ n} 
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المتوسطة  الطاقة(أ). دالة التوزيع التراكمي المكملة د.و.ر.ك كدالة في قيمة ابتدائية لنسبة الطاقة القصوى إلى  3شكل  

  لنظام ر.ط.ق.ع غير معدل يستعمل أعداداً متباينة من الترددات الحاملة الفرعية 0ن.ط.ق.و
  

  
لنظامي ر.ط.ق.ع أحدھما غير معدل واyخر   0كدالة في قيمة ابتدائية ن.ط.ق.و التوزيع التراكمي المكملة(ب). دالة  3شكل  

 يستخدم طريقة متسلس>ت ا$رسال الجزئية لتخفيض قيم ن.ط.ق.و. وذلك لعددين مختلفين من الترددات الحاملة الفرعية
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عية. وھذا � يمثل ح� في يتبين لنا أن قيم دالة التوزيع التراكمي تقل مع انخفاض عدد الترددات الحاملة الفر
  حالة النظم المتقدمة التي تتطلب استعمال أعداد متصاعدة من الترددات الحاملة الفرعية. 

  
(ب) يھتم بإبراز جدوى استعمال إحدى طرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى  3على الجانب ا¡خر شكل 

). وذلك بمقارنته بنظام تمت معالجته لتخفيض (أ 3المتوسطة الخاصة بالنظام غير الُمعّدل في شكل  الطاقة
المتوسطة باستعمال طريقة متسلس�ت اHرسال الجزئية التي يأتي وصف  الطاقةنسبة الطاقة القصوى إلى 

من الترددات الحاملة الفرعية. نستطيع من  N = 512, 1024وذلك للعددين  3.4عملھا �حقا في فصل 
  ■.                       4–10 ≈عند قيم د.و.ر.ك  dB 3–2طاقتين بمقدار الشكل أن نرى إمكانية خفض نسبة ال

 
 طرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة .3
  

في ھذا الفصل نباشر استعراض مجموعة من طرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة 
ن.ط.ق.و حيث نبدأ بالبحث المستنفِد ونمر بطريقتي الترميز وتقليم سعة اHشارة، قبل أن نتوقف مع طرائق 

عض الطرائق اYقل شيوعاً متسلس�ت اHرسال الجزئية والمزاوجة ا�نتقائية والممازجة. وأخيراً نسرد ب
  والطرائق المختلطة بين زوجين أو أكثر من الطرائق السابقة. 

في تناولنا لكل طريقة نقدم عرضاً لمزاياھا وعيوبھا وكيفية تصميم الُمرِسل الخاص بتلك الطريقة ونوجد 
من تلك الخاصة  أقل والتي يُفترض أن تتمتع بقيمة ن.ط.ق.و zصيغة رياضية ل§شارة الُمرَسلة المعدلة 

الذي سبق  xللمتجه ينبغي أن يحتفظ بالخواص العامة  z. ن�حظ أن المتجه xباHشارة المرسلة اYصلية 
   .N) من حيث طبيعة عناصره ونوع التضمين الخاص بھا وطوله 5تقديمه في (

  
(0)

(1)

( 1)

z

z

z N

 
 
 =
 
 

− 

z
⋮

                                             …(9) 

 
 البحث الُمـــستنفِد  .3.1

  
من البديھي أن الطريقة المباشرة لتخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة ھي القيام بعملية بحث 

عبر كل احتما�ت اHشارة المرسلة وإيجاد اHشارات ذات القيم الدنيا لھذه النسبة ومحاولة التقيد بھا  ُمستنفِد
  لدى اختيار اHشارات المرسلة. 

  
للتوضيح نفترض نظام ر.ط.ق.ع ذا أربعة  ترددات حاملة فرعية. تتكون متجھات اHشارة المرسلة مثــــــال. 

ينتمي كل  N = 4حيث   X = [X(0) X(1) X(2) X(3)]Tفي مجال التردد من أربعة عناصر معلومات 
شر المحتملة للمتجه المتجھات الستة ع 1). يوضح جدول BPSKمنھا لنظام تضمين إزاحة الطور الثنائي (

X  ثة مجموعات من حيث قيم ن.ط.ق.و لكل منھا بعد تحويلھا إلى نظرائھا في مجال�والتي تنقسم إلى ث
د.ب. من الواضح أنه على المصمم أن يتحاشى  {6.02 ,3.01 ,0}وھي كما يلي: ن.ط.ق.و =  xالزمن 
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اHرسال على واحد من المتجھات  د.ب حبذا لو اقتصر 6.02المتجھات اYربعة ذات قيمة ن.ط.ق.و = 
  ■                       د.ب وھي حالة تساوي القيمتين المطلقتين للطاقتين. 0الثمانية التي لھا قيمة ن.ط.ق.و = 

  

X8  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1   

1-  1  1-  1  1-  1  1-  1  X(0) 

1-  1-  1  1  1-  1-  1  1  X(1) 

1-  1-  1-  -  1  1  1  1  X(2) 

1  1  1  1  1  1  1  1  X(3) 

 ن.ط.ق.و  6.02  0  0  3.01  0  6.02  3.01  0
 (د.ب)

 

X16  X15  X14  X13  X12  X11  X10  X9   

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 X(0) 

-1 -1 1 1 - -1 1 1 X(1) 

-1 - -1 -1 1 1 1 1 X(2) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X(3) 

6.02  0 0 3.01  0 6.02  3.01  0 
 ن.ط.ق.و
 (د.ب)

  ر.ط.ق.عنسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة $شارات . 1جدول 
  موزعة عبر أربعة ترددات حاملة فرعية ونظام تضمين إزاحة الطور الثنائي

  
  

الفكرة اYساسية Yغلب طرائق التخفيض تكمن في السعي خلف المتسلس�ت التي تكون قيم نسبة الطاقتين لھا 
دون غيرھا من ذوات القيم المرتفعة وھو ما يحققه البحث المستنفِد  منخفضة ومحاولة ا�عتماد عليھا وحدھا

نظريا لكنه عملياً عسير للغاية في حالة المتسلس�ت الحسابية الطويلة حيث سيتطلب قدرة حسابية وزمنا قد 
لسابقة يطول �ستنفاد كافة المتسلس�ت المحتملة باHضافة إلى حاجته لقدرة تخزين ل�حتفاظ بجداول النتائج ا

  للبحث فيھا. من ھنا لجأ مصممو اYنظمة إلى بدائل أسرع وأقل في تكلفة تنفيذھا كما نبين في الفصول التالية.
 

 الترميز  .3.2
  

كمفھوم مبسط ھو اختيار إشارات بديلة عن اHشارات المطلوب إرسالھا لتحقيق ھدف ما كالتعمية أو  الترميز
ت�في آثار التشويش أو ا�ستفادة من مزايا المتجھات البديلة لضمان س�مة اHرسال. في موضوعنا ھذا يحل 

تيار إشارات بديلة لھا قيم الترميز كنظام لتخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة وذلك باخ
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في إضافته  2يقدم مخططا تمثيليا لھيكل ھذا النظام والذي يختلف عن شكل  4ن.ط.ق.و منخفضة. شكل 
يتم ا�تفاق عليھا بين المرسل والمستقبل قبل اHرسال.  (.)fcodeلوحدة حسابية تقوم بتنفيذ عملية ترميز 

  اضيا كا¡تي:اHشارة المرسلة بعد التعديل يمكن صياغتھا ري
  

( ) ( )1
code codef f −=z x = F X                             …(10) 

  

  
 . مخطط تمثيلي لعملية ترميز ا$شارة قبل إرسالھا في نظام ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم تعامدياً 4شكل 

  
  

تنوعت اYبحاث حول اختيار الَمْدونة المـُـثلى لوحدة الترميز بغية تحقيق أعلى خفض في نسبة الطاقة 
والمدونات  [Jon94, Jon96, Tar00]القصوى إلى المتوسطة بأقل كلفة فشملت المدونات الكتلية الخطية 

ه قليلة الكثافة وتلك المدونات التي ا�لتفافية أو نظم الترميز المتقدمة مثل المدونات السريعة ومدونات التشاب
. قدمت بعض اYبحاث نظما متكاملة [Gol61, Dav97, Dav99]تعتمد على متسلس�ت جو�ي المكملة 

  .[Pat74, Pat00, Cho01]للترميز وفك الترميز 
  

كافة  يتشابه نظام الترميز في عمله مع البحث المستنفِد حيث يمكن أن يحل محل وحدة الترميز جداول تحتوي
لھا قيمة منخفضة لنسبة الطاقتين. لÈعداد المرتفعة  zوإشارة مقابلة لھا  xاحتما�ت اHشارة الُمبتغى إرسالھا 

من الترددات الحاملة الفرعية تعود مشاكل قدرات الحساب والتخزين التي يعاني منھا البحث المستنفِد لتطفو 
تطلب عمليات حسابية ومساحات لتخزين كافة القيم وقتا وي  x–zعلى السطح حيث يستغرق البحث في جدول

المحتملة. وھو بخ�ف التكلفة الزائدة يؤثر إبطاًء على سرعة نقل أو معدل إرسال المعلومات. يتطلب تصميم 
ھذا النظام كذلك تعديل المرسل ليشتمل على نظام يقوم بعملية الترميز كما يتطلب إضافة نظام مناِظر لتفسير 

مت استعمال الترميز لتخفيض نسبة الطاقتين ليقتصر على أو لفك الترمي ز لدى المستقبل. ھذه الحقائق حجَّ
  أنظمة ر.ط.ق.ع التي تستعمل أعدادا قليلة من الترددات الحاملة الفرعية.

 
 تقليم سعة ا$شارة  .3.3

  
ھي تقليم سعة اHشارة للتخلص من مستويات الطاقة المرتفعة. يتم  ن.ط.ق.ولتخفيض الطرائق إحدى أبسط 

تنفيذ ھذه الطريقة من خ�ل تمرير اHشارة قبل إرسالھا عبر ُمقلـِّم يقوم بتمريرھا كما ھي ما لم تتجاوز حداً 
نفيذ سبق أن تم تحديده قبل الشروع في عملية اHرسال. يمكن بالتالي تعريف اHشارة المرسلة بعد تأعلى 

  :Tوقيمة الحد اYعلى  x(n)كدالة في اHشارة قبل التقليم  z1(n)عملية التقليم 
  

1

( ) ( )
( )

( )

x n x n T
z n

A x n T

 ≤
= 

>
                              …(11) 
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). لكل 11يبين مخططاً تمثيليا لعملية تقليم سعة اHشارة قبل اHرسال يجمل في جزئه اYعلى العملية ( 5شكل 
قبل  Aوالقيمة الثابتة  x(n)قيمة من قيم عناصر متجه مجال الزمن يتم ا�ختيار بين قيمة اHشارة اYصلية 

 x(n)ات حسابية إضافية للقيام بعملية المقارنة بين . يحتاج ھذا ا�ختيار لعمليz1تحديد قيمة اHشارة النھائية 
وھو ما يمثل عبئا على  Tو Aكما يتطلب عمليات إضافية �ختيار القيم الُمثلى لكٍل من  Tوالحد اYعلى 
  .[Wul00, O’N95]مصمم النظام 

  

  
. مخطط تمثيلي لعملية تقليم سعة ا$شارة في نظام ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم تعامدياً. يتم ا(ختيار بين 5شكل 

واستعمال ا$شارة الناتجة كما ھي أو إعادتھا إلى  Tبناء على قيمة حد أعلى  Aوقيمة محددة سلفا  xقيمة ا$شارة اjصلية 
  ل إعادتھا إلى مجال الزمن $رسالھا مجال التردد لتمريرھا عبر مرشح قب

    
  
ن�حظ أيضا أن عملية التقليم تتضمن تغيير اHشارة المراد إرسالھا وھو ما يمثل مصدر تشويش إضافي  

يؤدي إلى إشعاع داخل وخارج النطاق المحدد ل§شارة. لت�في تأثير ھذا التشويش تقترن عملية تقليم السعة 
وھو ما تمثله  [Kim99, Li98]ح للتحكم في مقدار اHشعاع خارج النطاق في أغلب اYحيان بعملية ترشي

عبر تحويل فورييه  z1حيث يتم تمرير الطبعة المقلـَّمة  5في شكل  z2الطبعة اYخرى من اHشارة المرسلة 
السريع Hعادتھا إلى مجال التردد ليتسنى ترشيحھا باستخدام أحد المرشحات الرقمية والذي نرمز لدالة انتقاله 

)بالدالة  )je ωH .  
  

الھدف الرئيس من إقحام المرشحات الرقمية ھو التخلص من آثار اHشعاع وإن تعددت استعما�ته الجانبية في 
والتي يمكن  z2ذا السياق. يلي ذلك إعادة تحويل الناتج إلى مجال الزمن للحصول على اHشارة المعدلة ھ

  ):12تعريفھا من خ�ل المعادلة (
  

1
2 1( )je ω−z = F H F z                                 …(12) 

 
لمزيد من دقة الترشيح يمكن استخدام نسخ تكرارية من ھذا النظام من أجل تقدير تأثيرات التقليم التشويشية 

 ,Arm02]والتي تتميز عن سائر التأثيرات التشويشية بأنھا محددة سلفاً ويمكن لمصمم النظام أن يتحكم فيھا 
Sae02, Lin10]  ليوجد طريقة تقليم وترشيح ُمثـلى[Che03, Wang10] .  

  
رغم معاناة نظام التقليم من آثار التشويش الذاتي ومتطلبات التصميم والترشيح اHضافية لدى الُمرِسل إ� أنه 
يتميز بعدم حاجته لجرعات طاقة إضافية Yداء عملية اHرسال وعدم تأثيره على معد�ت إرسال المعلومات 

  باHضافة إلى عدم الحاجة لتعديل تصميم المستقبل.
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 متسلس>ت ا$رسال الجزئية  .3.4
  

تعتبر طريقة متسلس�ت اHرسال الجزئية إحدى أبرز طرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى المتوسطة في 
. في ھذه الطريقة يتم [Mü97, Cim00, Jay00]نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً 

. يشترك كل منھا معه في  Nلھا نفس الطول Xv إلى متسلس�ت جزئية Xتقسيم متجه المعلومات اYصلي 
  عدد من الخانات غير المتداخلة ويحمل أصفاراً في باقي الخانات وھو ما يحفظ الع�قة الجمعية ا¡تية

1

V

v

v=

=∑X X                                           …(13) 

  
  يتم بعد ذلك تحويل المتسلس�ت الجديدة إلى مجال الزمن باستخدام تحويل فورييه السريع العكسي 

1
v v

−=x F X                                          …(14) 
  

قت
يس

إ م
ىل

و 
ادح

 ت
زج

يئ
ة

 
إلى وحدات غير  X.ق.ع. يتم تقسيم المتجه . مخطط تمثيلي (ستعمال متسلس>ت ا$رسال الجزئية في نظام ر.ط6شكل 

يشترك كل منھا معه في عدد من الخانات ويحمل أصفاراً في الباقي. بعد تحويل تلك الوحدات باستخدام تحويل  Xvمتداخلة 
  فورييه السريع العكسي نغير طور كل منھا ونجمع النواتج للحصول على ا$شارة المرسلة

  
  

 bv) وذلك بضرب كل منھا في معامل طور 14يلي ذلك تغيير أطوار متسلس�ت مجال الزمن المعرفة في (
سبق إيجاد القيمة الُمثلى له. الفكرة اYساسية في الت�عب بأطوار عناصر المعلومات تكمن في إيجاد احتما�ت 

  . Xأخرى قد تحمل قيم ن.ط.ق.و أدنى من تلك التي يحملھا المتجه اYصلي 
  

فھناك تباين جلي في قيم ن.ط.ق.و بين متجھات لھا نفس الطول وتنتمي عناصرھا  1كما رأينا في جدول 
لنفس أبجدية المعلومات و� تختلف إ� في أطوارھا. أخيراً بجمع القيم الناتجة نحصل على اHشارة المرسلة 

  )15كما في (

1

1 1

V V

v v v v

v v

b b −

= =

= =∑ ∑z x F X                                     …(15) 

 
  يقدم مخططا شام�ً للعمليات الرياضية السالف ذكرھا.  6شكل 
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ينتمي لنظام ر.ط.ق.ع يستعمل ثمانية من الترددات X يوضح مثا� عدديا لمتجه معلومات  2جدول مثــــــال. 
يشترك كل منھا معه في خانتين ب� تداخل  Xvوكيفية تقسيمه إلى أربعة متجھات  N = 8 الحاملة الفرعية 

وتحمل جميعھا أصفاراً في الخانات الست الباقية. يتبع ذلك تحويل المتسلس�ت الجزئية إلى مجال الزمن 
  وتعديل أطوارھا قبل جمعھا Hنتاج اHشارة المرسلة النھائية.

 
X4  X3  X2  X1  X  

0  0  0  -1  1 X(0) 

0  0  0  1  1  X(1) 

0  0  1  0  1  X(2) 

0  0  1  0  1  X(3) 

0  -1  0  0  -1  X(4) 

0  1  0  0  1  X(5) 

-1  0  0  0  -1  X(6) 

1  0  0  0  1  X(7) 

. X1, X2, X3, X4إلى متسلس>ت جزئية  X. مثال لنظام متسلس>ت ا$رسال الجزئية. يتم تقسيم متجه المعلومات 2جدول 
 في خانتي معلومات ( تماث>ن اyخرين، ويحتوي أصفاراً في باقي الخانات Xيتطابق كل منھا مع 

  
  

د.ب. بتشكيل متسلس�ت اHرسال  6.53له قيمة ن.ط.ق.و =  Xفي ھذا المثال متجه اHرسال اYساسي 
. ومن ثّم تكون x1, x2, x3, x4الجزئية وتمريرھا عبر تحويل فورييه السريع العكسي نحصل على المجموعة 

Hb = [b1 b2 b3 b4]شارة المرسلة بمعلومية متجه معام�ت الطور ا
H ھي  

  

1 1 2 2 3 3 4 4b b b b= + + +z x x x x  
  
فقط، يمكن تبسيط اHشارة المرسلة إلى  ±1بافتراض قصر معام�ت الطور المتاحة على 

1 2 3 4= ± ± ± ±z x x x x ت الطور�نجد أن أربعة  b. بالبحث عبر كافة التباديل الممكنة لمتجه معام
  تباديل ھي

  
b1 = [–1 1 1 1], b2 = [–1 –1 1 1],  b3 = [1 1 –1 –1], b4 = [1 –1 –1 –1]. 

 
د.ب وھو ما يعادل خفضا في نسبة الطاقة القصوى  1.76تنتج إشارات مرسلة لھا قيمة ن.ط.ق.و دنيا تساوي 

  ■                                                .         Xد.ب مقارنة بالمتجه اYصلي  4.77إلى المتوسطة بمقدار 
  

كما ھو جلي مما سبق فإن تصميم نظام متسلس�ت اHرسال الجزئية يشتمل على اختيار عدد من المتغيرات 
القابلة لÈمثلة. تبدأ ھذه المتغيرات بعدد المتسلس�ت الجزئية وتمر باختيارات معام�ت الطور الخاصة بكل 

النقاط الواقعة من  Wد من المتطلبات الحسابية تقتصر اختيارات معام�ت الطور عادة على عدد متسلسلة. للح
  على دائرة الوحدة 
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}1...,1,0,{
2

−=∈ Wweb W
wj

v

π

  
  

يتطلب العثور على ا�ختيار اYمثل لقيم معام�ت الطور بحثا مستنفِداً عبر كافة التباديل المحتملة لقيم 
بات الحساب لھذا النظام مع تعدد اختيارات معام�ت الطور ومع ارتفاع . تتصاعد متطلbvمعام�ت الطور 

عدد المتسلس�ت الجزئية وبالتالي فإن اختيار قيم مثلى لمعام�ت الطور ھو جزء رئيس في تنفيذ ھذا النظام. 
  نصوغ ھذه المشكلة رياضيا على النحو التالي

  

1 2

1 2

1 2
{ , ,... }

2

0 1
2{ , ,... }

ˆ ˆ ˆˆ , ,..., ] arg min { ( )}

max ( )
arg min

{ ( ) }

V

V

V
b b b

n N

b b b

b b b PAPR

z n

E z n

< < −

=

 
 

=  
  

b = [ z

  

  
  تحليل ھذه المشكلة الرياضية إلى الصياغة ا¡تيةيمكن إثبات إمكانية 

  

0 1

0 1 0 1
1

ˆ arg min{ max ( )}

arg min{ max ( )} arg min{ max ( )}

n N

V
H

v v
n N n N

v

z n

b x n n

< < −

< < − < < −
=

=

= =∑

b

b b

b

b x
 

  

)و  bحيث المتجھان  )nx :فان كما يلي  يُعرَّ
 

[ ]1 2

H

Vb b b=b … ,  

[ ]1 2( ) ( ) ( ) ( )
T

Vn x n x n x n=x …  

 
المعادلة بھيئتھا الحالية تمثل مشكلة أمثلة غير محدبة ليس لھا حل شامل. لكن يمكن تبسيطھا إلى مشكلة أمثلة 
محدبة تسمح لقيم معام�ت الطور باتخاذ قيم عشوائية على دائرة الوحدة وھو الحل اYكثر تخفيضا حال 

  .[Ru07]استعمال متسلس�ت اHرسال الجزئية 
   

يم الُمرِسل في طريقة متسلس�ت اHرسال الجزئية يتطلب عدداً إضافيا من محو�ت يُ�َحظ ھنا أن تصم
إضافة إلى المحول الموجود بالنظام اYصلي. كما يحتاج تنفيذ ھذه الطريقة Hرسال  V–1فورييه يبلغ 

ة معلومات إضافية للُمستقبـِل كي يتمكن من استرجاع اHشارة اYصلية تتمثل في تحديد ترتيب مجموع
معام�ت الطور التي تبناھا الُمرِسل بين المجموعات المحتملة. بما أن عدد التباديل المحتملة لمعام�ت الطور 

Wھو 
V–1  رسال لكل متجهHيكون عدد عناصر المعلومات المزيدة على عملية اX  

  
1

2log V

extraN W − =                                         …(16) 
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.حيث الدالة     .يتجاوز معامل الدالة الحقيقي �ھي دالة القاع الصحيح لعدد حقيقي وھي أكبر رقم صحيح 

ھذا العبء اHضافي على المعلومات المرسلة ينتج عنه تباطؤ معد�ت إرسال معلومات المصدر كما يتطلب 
جموعة معام�ت الطور التي استعملھا المرسل واسترجاع حسابات إضافية لدى المستقبل من أجل استخراج م

أصل اHشارة الُمرسلة قبل تعديلھا. اقترح الباحثون عدداً من التعدي�ت على نظام متسلس�ت اHرسال 
. منھا تعديل الطريقة المتبعة لتقسيم المتجه اYصلي إلى [Tell01, Lim06, Lu06, Wan10]الجزئية 

أع�ه الطريقة غير المتداخلة حيث يكون مجموع المتسلس�ت الجزئية ھو متجه  متسلس�ت جزئية. أوضحنا
المعلومات اYصلي ونشير إلى طريقة التقسيم المعتمدة على البعثرة وطريقة التقسيم شبه العشوائي اللتين 

ولكن ينتج تستدعيان متطلبات حسابية أكثر للتنفيذ لدى الُمرِسل و�سترجاع أصل الرسالة لدى الُمستقبـِل 
  منھما كفاءة تخفيض أفضل.

 
 المزاوجة ا(نتقائية  .3.5

  
إلى عدد من النسخ المتماثلة  Xباستنساخ المتجه اYصلي  [Bäu96, Bre01]تبدأ طريقة المزاوجة ا�نتقائية 

. ينتج عن عملية Nلكل منھا نفس طول متجه المعلومات  bvثم ضرب منھا في متجھات أطوار مختلفة 
 ,… ,v = 1, 2حيث  Xvنسخ جديدة من متجه المعلومات المراد إرساله نرمز لھا بالرمز  Vالضرب عدد 

V يتم بعد ذلك تحويل المتجھات .Xv  باستخدام تحويل فورييه السريع العكسي للحصول على نظرائھا في
  من خ�ل الع�قة: xv. رياضيا يمكن حساب المتجھات xvمجال الزمن 

  

{ }
1

2

0

( ) ( ) ( )
k
N

N
j n

v v v

k

x n X k b k e
π

−
−

=

=∑ ,   n = 0, …, N–1              …(17) 

 
  . 7كما نوضح في المخطط التمثيلي المبين في شكل 

  

  
وضرب كل منھا  X. مخطط تمثيلي لعملية المزاوجة ا(نتقائية في نظام ر.ط.ق.ع. يتم إنتاج نسخ متعددة من المتجه 7شكل 

 إلى مجال الزمن قبل اختيار الناتج ذي أقل قيمة ن.ط.ق.و $رسالهوتحويل النواتج  bvفي متجه طور 
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الذي له أقل قيمة ن.ط.ق.و ليكون ھو متجه اHشارة  xv) يتم اختيار المتجه 17أخيرا باستعمال نواتج (
  المرسلة النھائي كما يلي:

  
arg min{ ( ), 1,2, , }

v

vPAPR v V= =
x

z x …                     …(18) 

  
X4  b4  X3  b3  X2  b2  X1  b1  X  

1 -1 -1 1 1  1  -1 1  - X(0) 

1  1 1  1 -1  -1  1  1  1  X(1) 

1  1 1  1 -1  1  1  1  1  X(2) 

1  1 1  1 -1  -1  1  1  1  X(3) 

-1  1 1  -1 1  1  -1  1  -1  X(4) 

1  1 -1  -1 -1  -1  1  1  1  X(5) 

-1  1 1  -1 1  1  -1  1  -1  X(6) 

-1  -1 -1  -1 -1  -1  1  1  1  X(7) 

 ن.ط.ق.و 6.53  6.53    3.98  1.76  1.76
 (د.ب)

بعد تحويل النتائج إلى . b1, b2, b3, b4في متجھات الطور  X. مثال لنظام المزاوجة ا(نتقائية. يتم ضرب المتجه 3جدول 
  ) $رسالهPAPRمجال الزمن يتم اختيار الناتج ذي أقل قيمة ن.ط.ق.و (

  
  

ينتمي لنظام ر.ط.ق.ع ذي ثمانية ترددات حاملة X يوضح مثا� عدديا لمتجه معلومات  3جدول مثــــــال. 
ھو  b1حيث   bvبضربه في أربعة متجھات طور مختلفة Xv.يتم تحويله إلى أربعة متجھات  N = 8فرعية 

كما يتضح . ل§رسالفي قائمة اHشارات الُمرشـَّحة  Xمتجه كل عناصره الوحدة ل�حتفاظ بالمتجه اYصلي 
د.ب في حين يزيد ھذا الخفض حال  2.55يوفر خفضا في قيمة ن.ط.ق.و بمقدار  b2فإن الضرب في المتجه 

ومن ثمَّ يمكن انتقاء أحدھما لعملية اHرسال على . Xد.ب مقارنة بالمتجه  4.77ليصل إلى  b4أو  b3استعمال 
أصل الرسالة. فلو اقتصرنا على متجھات الطور اYربعة  أن يتم إع�م الُمستقبل بموقعه ليتمكن من استرجاع

) يكف�ن تحديد المتجه الذي تم استعماله.                                                                          bits 2المذكورة فإن عنصري معلومات (
                                                         ■           

  
كما كان الحال في طريقة متسلس�ت اHرسال الجزئية يتطلب تصميم الُمرِسل في طريقة المزاوجة ا�نتقائية 

إضافة إلى محول النظام اYصلي. أما من جھة المعلومات  V–1عدداً إضافيا من محو�ت فورييه يبلغ 
Hضافية التي يحتاجھا الُمستقبـِل كي يتمكن من استرجاع اHصلية فالمطلوب ھنا فقط ھو تحديد اYشارة ا

ذات أقل قيمة ن.ط.ق.و. وبالتالي يكون عدد  zالذي تميز عن أقرانه بإنتاج اHشارة المعدلة  bvترتيب المتجه 
  ھو Xعناصر المعلومات ال�زم زيادتھا أو تحميلھا على عملية اHرسال لكل متجه 

  

2logextraN V=                                          …(19) 
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وھو كما أسلفنا يمثل حم� على النظام ينتج عنه تباطؤ معد�ت إرسال معلومات المصدر ويستدعي إجراء 
حسابات إضافية لدى المستقبل من أجل استرجاع أصل اHشارة الُمرسلة قبل تعديلھا. أخيراً يجدر بالذكر أن 

شويشاً إلى اHشارة الُمرَسلة وقد تشعب منه عدد من اYنظمة القادرة على أمثلة ھذا النظام � يضيف ت
أو التحكم  [Yoo06]أو تحقيق أداء أكثر كفاءة  [Li10]اختيارات متجات الطور أو توفير متطلبات الحساب 

  .[Xin04]في أخطاء اHرسال 
 

 الممازجة  .3.6
  

مع طريقة المزاوجة ا�نتقائية في بدايتھا باستنساخ  [Eet96, Jaya00, sha03]تتشابه طريقة الممازجة 
إلى عدد من النسخ المتماثلة. بد� من ضرب كل منھا في متجھات أطوار مختلفة يتم تمرير  Xالمتجه اYصلي 

. بخ�ف دوال الممازجة الشائعة، توجد (.)fvكل منھا عبر عملية ممازجة محددة رياضيا بدالة ممازجة 
ذج أمثلة تھدف للعثور على دوال الممازجة اYمثل لنظام ر.ط.ق.ع ما تبعا Yبعاده طرائق متعددة ونما

من المتجھات الجديدة نرمز لھا بالرمز  Vومتغيراته المختلفة. مخرجات دوال الممازجة ھي مجموعة عددھا 
Xv ف كما يلي   وتُعرَّ

  
( )v vf=X X , v = 1, 2, …, V                           …(20) 

 
ب� عمل، بمعنى أنھا تقوم بتمرير متجه  (.)f1وبالمثل مع نظام المزاوجة ا�نتقائية تكون الدالة اYولى 

المعلومات اYصلي كما ھو لضمان بقائه ضمن قائمة المتجھات المرشحة ل§رسال وھو ما قد يوفر متطلبات 
) من Xv )20يتمتع بقيمة ن.ط.ق.و منخفضة. يتبع ذلك تحويل المتجھات الممازجة إن كان المتجه اYصلي 

. xvمجال التردد باستخدام تحويل فورييه السريع العكسي من أجل الحصول على نظرائھا في مجال الزمن 
  من خ�ل الع�قة ا¡تية: xvرياضيا يمكن حساب عناصر المتجھات 

  

{ }
1

2

0

( ) ( )
k
N

N
j n

v v

k

x n f X k e
π

−
−

=

=∑ ,   n = 0, …, N–1                …(21) 

 

  
. مخطط تمثيلي لعملية الممازجة في نظام ترصيص ا$شارات عبر الطيف المقسم تعامدياً. يتم إنتاج نسخ متعددة من 8شكل 

باستخدام تحويل فورييه وتحويل النواتج  (.)fvوممازجة كل منھا تبعا لدالة ممازجة مختلفة  Xمتجه المعلومات اjصلي 
  السريع العكسي قبل اختيار الناتج ذي أقل قيمة ن.ط.ق.و $رساله

  



© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 3 No.2 December, 2010 
ال�سلكيةتصا�ت الجمعية العربية للحاسبات: العدد الخاص با�تصا�ت والشبكات �المجلة الدولية   

 

18 
 

الذي له أقل قيمة ن.ط.ق.و وذلك ليكون ھو متجه  xv) بُغية اختيار المتجه 21وأخيرا يتم مقارنة نواتج (
  اHشارة المرسلة النھائي كما يلي:

 
arg min{ ( ), 1,2, , }

v

vPAPR v V= =
x

z x …                     …(22) 

 
  .8نجمل ھذه العمليات الحسابية المتتابعة في شكل 

  
ينتمي لنظام ر.ط.ق.ع يستعمل ثمانية من الترددات X يوضح مثا� عدديا لمتجه معلومات  4جدول مثــــــال. 

بتمريره عبر أربعة دوال ممازجة  Xvإلى أربعة متجھات  X. يتم تحويل المتجه N = 8الحاملة الفرعية 
  تقوم بالعملية (.)f1. في ھذا المثال الدالة fv(X)مختلفة 

  
f1(X (n)) = X(n)  

  
  بالعملية  (.)f2في حين تقوم الدالة 

  
f2(X(n)) = min{ X(n – 1), X(n), X(n + 1)}  

  
  بالعملية (.)f3ھي عملية اختيار القيمة المتنحية أي اYقل وروداً بين ا�ختيارات. تقوم الدالة  {.}minحيث 

  
f3(X(n)) = maj{X(n – 1), X(n), X(n + 1)}  

  
 (.)f4ھي عملية اختيار القيمة السائدة أي اYكثر وروداً بين ا�ختيارات. وأخيراً تقوم الدالة  {.}majحيث 

  بعملية إعادة ترتيب مواقع عناصر المتجه تبعا للمتسلسلة التالية
  

{X(0), X(1), X(3), X(7), X(2), X(4), X(5), X(6)}  
  

. كما يتضح من المثال فإن N-1و  0تُحسب دورانيا لتقع بين  X(n)في  nويُ�حظ أن قيمة المتغير التابع 
د.ب في قيمة ن.ط.ق.و في حين يزيد ھذا الخفض  3.52يوفران خفضا بمقدار  f3(X)وزميلتھا  f2(X)الدالة 

ولذا يمكن استعمالھا في عملية  Xد.ب مقارنة بالمتجه اYصلي  4.77ليصل إلى f4(X) حال استعمال الدالة 
  ■                    دوال ليتمكن من استرجاع أصل الرسالة.الاHرسال ويتم إع�م الُمستقبل بموقعھا في جدول 

  
يمكن م�حظة أن ھذه الطريقة � تضيف تشويشاً إلى اHشارة المرسلة وأن تصميم الُمرِسل يعتمد بشكل 

عدداً إضافيا من أساسي على طبيعة دوال الممازجة المستخدمة وعددھا ومدى تعقيدھا وإن كان بالتأكيد يحتاج 
ما يحتاج إلى تحديد ترتيب دالة إضافة إلى المحول الموجود بالنظام اYصلي ك V–1محو�ت فورييه يبلغ 

ذات أقل قيمة ن.ط.ق.و. نتيجة لذلك فإن عدد عناصر المعلومات  zالممازجة التي أنتجت اHشارة المعدلة 
  التي تمثل حم� يبطئ من عملية اHرسال ھو

  

2logextraN V=                                          …(22) 
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  الِحمل في طريقة المزاوجة ا�نتقائية.. وھو ذات Xلكل متجه 
  

f4(X) f3(X) f2(X) f1(X) X  

-1  1  -1  -1  -1  X(0) 

1  1  -1  1  1  X(1) 

1  1  -1  1  1  X(2) 

1  1  -1  1  1  X(3) 

1  1  -1  -1  -1  X(4) 

-1  -1  1  1  1  X(5) 

1  1  -1  -1  -1  X(6) 

-1  -1  1  1  1  X(7) 

 ن.ط.ق.و 6.53 6.53 3.01 3.01 1.76
 (د.ب)

يتم إنتاج عدد من المتجھات التي تمنح  X. مثال لطريقة الممازجة. بتطبيق مجموعة دوال على متجه المعلومات 4جدول 
  قيماً أقل لنسبة الطاقتين ن.ط.ق.و عقب تحويلھا إلى مجال الزمن

  
 

 طرائق أخرى  .3.7
    

  إضافة للطرائق التي أوردناھا يوجد عدد من الطرائق اYقل شيوعاً في استخدامھا نذكر منھا: 
  

استخ�ص العينات الُمفِرط: وھو يعتمد على استخ�ص عينات زائدة عما يحتاجه نظام اHرسال بما  •
 .[sha03]يكفل حرية اختيار حزم المعلومات بما ي�ئم متطلبات الطاقة 

 
الفعـّال: حيث يتم تحريك مواقع مراكز الكوكبة تجاه المحيط الخارجي بما يكفل خفض تمديد الكوكبة   •

 ,Kro03]نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة دون اHخ�ل بمعد�ت صحة اHرسال  
Lia10, Gua10]. 

  
قيمة حجز النغمة: وفيھا يتم إضافة متجه إضافي ل§شارة اYصلية بما يضمن للمجموع أن يتمتع ب  •

PAPR  ضافي بتطبيق حسابات البرمجة الخطيةHدنيا. ويمكن العثور على قيم مثلى للمتجه ا
[Sup10, Gha09 , Tell00]. 

  
حقن النغمة: وفيھا يتم زيادة حجم الكوكبة بحيث يرتبط كل مركز في الكوكبة القديمة بعدة مراكز في   •

الكوكبة الجديدة وھو ما يعطي عددا متزايداً من درجات الحرية في اختيار اHشارة المرسلة الُمثلى 
[Tell00, Tun10]. 

 
ب في حال اYعداد الكبيرة من الترددات الحاملة العـَـنـْـقـدة: تھدف ھذه الطريقة لت�في متطلبات الحسا •

الفرعية. حيث يتم تجميع الترددات الحاملة الفرعية في عناقيد صغيرة يتم إرسال كل عنقود منھا عبر 
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. وبالتالي يقل عدد الترددات الحاملة الفرعية للمرسل الواحد وھو [Cim96, Cim97]ھوائي مستقل 
 لطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة. ما يكفل قدرة تخفيض أفضل لنسبة ا

  
بديھي كذلك أن يتم تطوير عدد من اYنظمة الھجينة التي تجمع بين طريقتين أو أكثر مما ذكرنا. من ذلك 

، وبين متسلس�ت اHرسال [Jay05, Wan09]الجمع بين متسلس�ت اHرسال الجزئية والمزاوجة ا�نتقائية 
. وغيرھا من النظم التي [Kro04]، وبين حجز النغمة وتمديد الكوكبة التفاعلي [Gha10]الجزئية والترميز 

  تھدف �صطفاء مزايا الطرق التي يتم دمجھا وت�في ما يعيبھا من قصور.
 
 مقارنة بين أبرز طرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى المتوسطة .4
  

وت في قدراتھا التخفيضية تبعاً لعدد من اتتفطرائق تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى المتوسطة جلٌي أن 
المتغيرات التي تحكم جودة أداء كل منھا. يُضاف إلى ذلك كما رأينا تفاوتھا في أحمال الطاقة والحساب 
ال�زمة لتنفيذھا. وكذلك معد�ت سرعة اHرسال ومعد�ت الخطأ في اHرسال ومتطلبات تصميم الُمرِسل 

  المقارنة بين الطرائق اYساسية التي أوردناھا. يجمل 5والمستقبل الزائدة. جدول 
  

  طريقة التخفيض
إرسال معدل 

  البيانات
متطلبات حساب 

  تشويش الرسالة  إضافية
متطلبات تصميم 

  لدى الُمرِسل
متطلبات تصميم 
  لدى الُمستقبـِل

  نظام فك الترميز  نظام ترميز  � يحدث  عمليات ترميز  ينخفض  الترميز

ـح –مقلـّم   يحدث  عمليات مقارنة  كما ھو  تقليم السعة    ---   ُمرشِّ

متسلس>ت 
  ا$رسال الجزئي

  ينخفض
عمليات جمع 
  وضرب مركبة

  � يحدث
محو�ت فورييه 

 عكسية

استخ�ص 
معلومات جانبية 

عكس   –
  عمليات المرسل

المزاوجة 
  ا(نتقائية

  ينخفض
عمليات ضرب 

  مركبة
  � يحدث

محو�ت فورييه 
 عكسية

استخ�ص 
جانبية معلومات 

عكس   –
  عمليات المرسل

  � يحدث  عمليات ممازجة  ينخفض  الممازجة
محو�ت فورييه 

 عكسية

استخ�ص 
معلومات جانبية 

عكس   –
  عمليات المرسل

  تخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة في نظم ر.ط.ق.ع. مقارنة بين أبرز طرائق 5جدول 
  

 



© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 3 No.2 December, 2010 
ال�سلكيةتصا�ت الجمعية العربية للحاسبات: العدد الخاص با�تصا�ت والشبكات �المجلة الدولية   

 

21 
 

 استنتاجات وأفكار مستقبلية .5
  

في ھذا البحث قدمنا للقارئ العربي عرضاً لطرائَق حسابيٍة متنوعة تھدف لتحقيق خفض في نسبة الطاقة 
المتوسطة الخاصتين باHشارة المرسلة في نظام ترصيص اHشارات عبر الطيف المقسم  الطاقةالقصوى إلى 

  تعامدياً. 
  

ثانيا قدمنا للحسابات الرياضية ال�زمة لتعريف نسبة بدأنا أو�ً بعرض ھيكل النظام وبنية الُمرِسل والُمستقبـِل. 
المتوسطة وكيفية قياس مقدار الخفض الناتج فيھا عند استعمال طريقة خفض ما  الطاقةالطاقة القصوى إلى 

وذلك باستخدام دالة التوزيع التراكمي المكملة. تناولنا ثالثا مجموعة من الطرائق فأوضحنا ھياكل عملھا 
ھا وأوجدنا صياغاٍت رياضية ل§شارات المرسلة بعد التعديل. أخيراً أجملنا خصائص وأمثلة على بعض

  وعيوب كل طريقة في جدول للمقارنة.
  

 الطاقةا�ستنتاج اYبرز من بحثنا ھذا ھو عدم وجود طريقة ُمثلى فريدة لتخفيض نسبة الطاقة القصوى إلى 
  Hشارات عبر الطيف المقسم تعامدياً. المتوسطة الخاصتين باHشارة المرسلة في نظم ترصيص ا

  
منخفضة. قد تكون ھذه الضريبة كما أسلفنا ھناك ضريبة يدفعھا ُمصّمم النظام للحصول على قيم ن.ط.ق.و 

ارتفاعا في كم الطاقة المطلوبة ل§رسال، أو انخفاضاً في معد�ت إرسال المعلومات،   أو ارتفاعا في معد�ت 
من أحمال اHرسال التي � تنتمي لمعلومات المصدر الُمراد إرسالھا، أو مزيدا من  أخطاء اHرسال، أو مزيداً 

التعقيدات الحسابية، أو غير ذلك. تتميز كل طريقة في جانب أو أكثر وعلى مصّمم النظام أن � يندفع خلف 
وانعكاسات العوامل القدرات التخفيضية المحضة بل يتأنـّى في اختياره لطريقة التخفيض آخذاً متطلبات نظامه 

  أع�ه عليھا في الحسبان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف
  

) حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في ھندسة IEEE SM’97, M’08( د. أحمد علي رشدي
على الترتيب، وعلى درجة  2004و  2002اHلكترونيات وا�تصا�ت الكھربية من جامعة القاھرة عامي 

في تخصص  2008الدكتوراة في الھندسة الكھربائية وھندسة الحاسبات من جامعة كاليفورنيا ديفيس عام 
مع شركة سسكو لÈنظمة في سان ھوزيه  2008معالجة اHشارات الرقمية. يعمل د. رشدي منذ سبتمبر 

ا في آفاق ا�تصا�ت بكاليفورنيا. وتشمل اھتماماته البحثية نظريات معالجة اHشارات الرقمية وتطبيقاتھ
  والشبكات باHضافة إلى المعلوماتية الحيوية ومعالجة إشارات الجينوم.
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Filtering ترشيح 
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Transfer function نتقال�دالة ا 
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Global solution حل شامل 
 

Interleaving البعثرة 
 

Pseudo-random partitioning التقسيم شبه العشوائي 
 

Majority القيمة السائدة 
 

Minority القيمة المتنحية 
 

Oversampling ص العينات الُمفِرط� استخ
 

Active constellation extension تمديد الكوكبة الفعـّال 
 

Tone reservation حجز النغمة 
 

Tone injection حقن النغمة 
 

Linear programming البرمجة الخطية 
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Abstract. Orthogonal Frequency Division Multiplexing System 
has been deployed as a major component in modern digital 
communication system design. That is because of its spectrum 
efficiency, immunity to symbol interference and channel noise 
conditions, and its simple implementation using fast Fourier 
transform. On the other hand, the high levels of the peak-to-
average power ratio in this system are considered as a major 
performance drawback. In this work, we present an overview 
of common methods used to reduce this ratio and their block 
diagrams. We also discuss their features, different versions, 
and PAPR reduction efficiency. Finally, we compare these 
methods in terms of their power and computational design 
requirements as well as their impacts on the data transmission 
rates and signal quality. 
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