
د  تغيُّرتغيُّر دتردُّ دالمباشرة في الولوج المباشرة في الولوج   ا�طالةا�طالةوو  النَّواقِلالنَّواقِلالناقل في منظومة تعدد الناقل في منظومة تعدد   تردُّ دالُمتعدِّ   الُمتعدِّ

دذو ذو   ُمتلَقِّيُمتلَقِّيمع مع   الشَّفرةالشَّفرةبتقسيم بتقسيم  دتردُّ   منعِدممنعِدم  ُمتوسِّطْ ُمتوسِّطْ   تردُّ
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د تغيُّر لتقدير جديدة طريقة تطبيق لبحثا وليتنا  .الخ2صة  منظومة في ل"رسال )ن.ت.ت( النَّاقِل تردُّ

د  دذو  ُمتلَقِّي مع) ش.ت.م.و-م.ا-ن.ت ( الشَّفرة بتقسيم الُمتعدِّد وجالول في المباِشرة ا*طالةو النَّواقِلتعدُّ  تردُّ

 الواردة ا*شارة طْيف لقوة التَّبايُن حساب على المقترحة التقدير إستراتيجية تستند). م.م.ت( منعِدم ُمتوسِّطْ 

 ھذا في واردة كلھا لمحاكاةا نتائجو الطريقةلھذه  النَّظَري التَّحليل. المسارات ُمتعدِّد الُخفوت قنوات عبر

د تغيُّر كتقدير المجال ھذا في المنشوَرةو المدروَسة  الطُّرق مع مقارنةً  لبحثا  ددلترا تقسيم في الناقل تردُّ

 . )م.ت.ت( دلمتعاما

 

دالمباشرة في الولوج  ا*طالةو النَّواقِلتعدد   :الكلمات الجوھرية  ،الشَّفرةبتقسيم  الُمتعدِّ
د دات التغيُّر،  تقدير نعِدمممتوسط  تردُّ   .، التزامنتردُّ

  مقدمةمقدمة  11

د تعد تقنية  دالمباشرة في الولوج  ا*طالةو النَّواقِلتعدُّ  ].2،1[ )ش.ت.م.و-م.ا-ن.ت( الشَّفرةبتقسيم  الُمتعدِّ

 اXتصاXتية لشبكات ُمستْقبَلفي طبقة النقل ال الُمتعدِّدفي  مجال النفاذ  مؤخًراالتقنيات البارزة  إحدى

دمقاومتھا لخفوت الو للُمستخِدمين الُمتعدِّدقدرتھا على تحمل الولوج  إلىوھذا راجع  ،الZسلكية  تردُّ

تداخZت  كانت سواءً  ،مقاومتھا للتداخZتو كفاءتھا  الطيفية  العاليةو من أنظمة الحامل الوحيد  اXنتقائي
دبين ال أو  ا*شاراتبين   الُمرِسلبين  تَزاُمنزايا ھذه التقنية يتطلب تحقيق م استغZل أن إX .ات الناقلةتردُّ

دال تغيُّرو تحققھا خاصة مع تواجد قنوات الخفوت والتي يصعب والمتلقي، بين المذبذب المحلي  تردُّ
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حركية (وأيضا وجود تحول دوبلر  ،المذبذب المحلي الخاص بجھاز اXستقبالو ا*رسالالخاص بجھاز 
ا ،)الفرعية النَّواقِلالمحمول يسبب فقدان تعامدية   .النَّواقِلإلى التداخل المشترك بين  يُؤدِّي ممَّ

دات التغيُّرلحل مشكل تقدير  وان تم اقتراح عدة طرق َسبَقَ    رموز على ھا تستند معظم، ).ت.ت(تردُّ

طريقة لتقدير  اقترحوا موس وآخرون،. المماثلة في ھذه الرموز اgجزاء وكذا دلمتعاما ددلترا تقسيم
دات التغيُّر على اXقتناء المبدئي في حالة ھذه الخوارزمية  رمزين متكررين للبيانات، تعتمد باستخدام تردُّ

كZسسين استخدم ثZثة   ،موس خوارزمية بعد .]3[النَّواقِليتجاوز نصف مسافة تباعد  تغيُّرالشك في 
الفرعية للتزامن تحمل  النَّواقِللى ع اgولَين الرمزين زمني في التزامن، ويحتوي إطارلكل  م.ت.رموز ت

ا ].4[اgولينالرمزين  gحدالرمز الثالث فھو نسخة  أمامعلومات معروفة  طريقة  اقترح فقد شميدل أمَّ
دال تغيُّرتماثل لتقدير  أنصافم مع .ت.ت على رمزي عتِمدتتزامن  حد  إلىتُبَسِّط الطريقة  ھذه ].5[ تردُّ
روريّة الِحساباتكبير  البيانات واكتشاف ما إذا كان  Xنبثاقي طريقة كZسسين ويمكن استعمالھا ف الضَّ

عن الرمز  لبحثاالرمزي للتوقيت من خZل  ا*طاريتم العثور على  أوX .بدايتهتحديد و حاضر اXنبثاق
 ات ناقلتغيُّريتم تصحيح  بعدئذ. في المجال الزمني الثانيللنصف  مطابقًا اgولالذي يكون فيه النصف 

دال دات ناقل تغيُّرجزئيا ويتم تنفيذ اXرتباط مع الرمز الثاني للعثور على  تردُّ  ڤان  استعمل الُمقابِل في .التردُّ

تعتمد ھذه الطريقة على وجود ارتباط بين  ].6[ م.ت.ت -د.ب دورلبادئة  اgرجحية القصوى بيك مقدر ذي
دالو الزمن اتتغيُّرللحصول على  المرَسلةالمعلومات و بادئة الدور . إضافية ذليZت إلىدون اللجوء  تردُّ

مؤخرا، ميتزيل اقترح . اXنتقائي تردُّدوX تتناسب مع قنوات ال الُمسطَّحةفي القنوات  تُستعَملھذه الطريقة 
دذو  ُمتلَقِّيباستعمال  .ن.ت.خوارزمية لتقدير ت ھذه الخوارزمية .  ]7[ )م.م.ت( منعِدم ُمتوسِّطْ  تردُّ

ح دون  وكذا الدور المعلومات مع بادئة ارتباط إلىات من ناقل بيانات التضمين دون اللجوء تغيُّرال تُصحِّ
لھما من سلبيات على اXستغZل  لِماالفارغة  النَّواقِل أو الذليZت نواقِل مثل المماثلة اgجزاءاستعمال 
دات ناقل التغيُّرة لتقدير اقتراح طريقة جديد إلىتَھِدف مشاركتنا ھذه  .لتمرير النطاق المْفِرط في  تردُّ

دذو  ُمتلَقِّيش مع .ت.م.و-م.ا-ن.منظومة ت بقية ھذا . ولدڭبرموز  ا*طالةباستعمال و منعِدم ُمتوسِّطْ  تردُّ
دات التغيُّرتقدير  أھميةبالتَّحديد  الفقرة الثانية تتناول: منظم على النحو التالي لبحثا في المنظومة  تردُّ
 ھذا ونختم مناقشتھاو نتائج المحاكاة الثالثة تتضمنالفقرة  .م.م.ت ُمتلَقِّيال استعمالبو ش.ت.م.و-م.ا-ن.ت

 .الطريقة المقترحة أھميةحول  اXستنتاجات بعض بَدرجِ  الَمقال

دالُمتعدِّدي الولوج ي الولوج المباشرة فالمباشرة ف  ا�طالةا�طالةوو  النَّواقِلالنَّواقِلد د دُّ دُّ تعتع  لمنظومةلمنظومةنموذج نموذج   22   الشَّفرةالشَّفرةبتقسيم بتقسيم   الُمتعدِّ

دذو  ُمتلَقِّيال  دمذبذب محلي مع نفس ناقل ال يَْستِخدمھو جھاز استقبال X سلكي  منعِدم ُمتوسِّطْ   تردُّ ، تردُّ
ل ُمتلَقِّيالھذا  دال بحيث يكونقاعدي  نِطاق إلىش .ت.م.و-م.ا-ن.ت *شارةتمرير النطاق  يحوِّ  تردُّ

ش .ت.م.و-م.ا-ن.ت على نظام اعتمدنافي دراستنا . منعِدًما) واحد من كل ثZثة(المركزي للناقل الفرعي 
يتم مضاعفة كل  بحيث .]8[ 1993سوسا سنة و اڤسيل ذافي المجال الزمني والذي تم اقتراحه من طرف 

. الفرعية النَّواقِلمساويا لعدد  ا*طالةالخاصة بالمستخدم ويكون طول تتابع  ا*طالةتتابع البيانات بتتابع 

د، يتم التضمين ا*طالةبعد  ويَحدَُّد  ،)س.ف.ت.ع ( السريع فورير تحويل عكس طريقعن  النَّواقِل بتعدُّ
 .الجزء المستعمل لتقدير قوة الطيفوفقا لطول  αN نقط عَدد

 



 

 

فيبين بنية النظام  1الشكل  أما ،المحاكاةقيمھا في و ھذا البحث في المستعملةالرموز  أعZهالجدول  يُبيِّن 
 . )م.م.ت(ُمتلَقِّي مع ش.ت.م.و-م .ا-ن .ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمخصَّصخZل المجال الرمزي لكل تتابع   CiNcمع الرقاقةai,l يتم ضرب جداء كل رمز للبيانات 

يساوي مجموع  Ncp عيّنةِ  ذات دورباستعمال بادئة  س.ف.ت.ع خارج المستطيل يمدَّد، للمستخِدم
 :نكتبھا على الشكل التالي أنيمكن و  الواردة ا*شارات

  

 المحاكاة في قيمتھاو المستعملة الرموز: 1 جدول

  المحاكاة قيمة  الد�لة  الرمز

N 200  ا�طالة رمز طول �� 256  س.ف.ت السريع فورير تحويل طول Nsc 200  الفرعية النق�ت عدد Ncp 32  الدور بادئة طول Nss 196  المعلومات عينة طول Nsym د تغي'ر �∆ 100  المستعملة ش.ت.م.مءو.نأ.ت رموز عدد � مع 1024  الن+واقِل عدد ��  ڭولد  ا�طالة رمز i  ---  �iNc+p,l رقم الناقل طور ����i  ---  الناقل ترد' = دال بين لةالفاص المسافة �∆  4   ---  l رقم للمستخدم iرقم البيانات رمز ����i,l  ---  اتترد'

  

 ش.ت.م.و- م.أ-ن.ت النظام بنية: 1 الشكل

���h��� h,l 
 

Xl�k�  
CiNc,l 

 

CiNc+Nc-1,l 
 

ai,l 
 



Xl�k� = 1√A ) ) ) ai,l�n�C+,-.
/01

+2-.

30-+2

4+-.
501 iNc+p,le7829:54+ ;<i�5�=     �>�  

 : أنَّ  علًما

ai,l�n� = e7�3∆?l5;∆@� = e7ABCDE e7∆@     �2� و A = αN. Nc 
د تغيُّرلتقدير  ا*شارةسوف نركز على قوة طيف   أيوX جزء متكرر للبيانات  أي إضافةالناقل بدون  تردُّ

 :شارة على النحو التالي*انكتب قوة طيف  أنجزء مماثل، ويمكن 

℘l�k� = EJXl�k�X*l�k�K   �L� 

  �Xl�k لِ متقارن معقد �X*l�k بحيث

 
X*l�k� = 1√A ) ) ) e-7�2935+ ;∆@�C+,-.

/01

+2-.

30-+2

4+-.
501 iNc+p,le-7�29:54+ ;<i�5��   �N�  
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نةالبيانات  أننفترض  _E^e7X<i�5�-<h�R�Yإذن للنواقل الفرعية مستقلة عن بعضھا البعض، المضمِّ =  في 0

hحالة ≠ i كتابة قوة الطيف على الشكل التالي إعادةيمكن و: 

℘l�k� = 1A ) ) ej∆ω�n−m�
N2−1

i=−N2

αN−1
n,m=0

ej2πi�n−m�N ) ej2πUk�n−m�αN VNc−1
p,p′=0

^CiNc+p,lC*iNc+p',lejXφi�n�−φi�m�Y_   �h� 

 ا*شارةوتكون مستقلة على طور  ولدڭالبيانات، استعملنا رموز  *طالة طيف

E^CpC*p'e7Xφi�n�−φi�m�Y_ = EJCpC*p'KE^e7Xφi�n�−φi�m�Y_   �i� 
) 8(تساوي القيمة الحقيقية المقدمة في  اgصللديھا ذروة قصوى في  ولدڭلرموز �Ψ�τ اXرتباط الذاتي 

  : الذاتي اXرتباطھذا   )2(ويبين الشكل 

Ψ�τ� = 1Nc l Nc                      , τ = 0∈ n−1, −g�u�, g�u� − 2}  , τ ≠ 0rr    �s� 



g�u� = t 2u;.2 + u فردي,    1
2u;.2 + ur زوجي     ,   2    �v� 

τ حالة في ≠ .  1.            من بكثيرقيم اصغر  ولدڭلرموز �Ψ�τ الذاتي  ل"رتباط يَُكون دالة 0 Ψ�τ� = 1
Nc ρ ∈ n−1, − 2u+12 − 2, 2u+12  في الُمِھّمة ا*ضافةالمعطى الذي يشكل ركزنا على ھذا  . {

 بكثيراXرتباط اصغر  دالةكون خارج جداء قوة الطيف مع قيم ل، الَمقال ھذا في الُمقتَرحة الجديدة الطَّريقة

 .من قيمة قوة الطيف

 تكون وبھذا أيضا اعتباطيايَُكون  ش .ت.م.و-م.ا-ن.ت رمزي حدود فأنَّ  اعتباطيا، الزمن أصل اعتبرنا إذا

Nf الطول ذات e7Xφi�n�−φi�m�Y العملية = N + Ncp التالي الشكل على وتكتب ثابتة: 

E^e7Xφi�n�−φi�m�Y_ = y+f-|5-R|+f       , |n − m| < �f0            , |n − m| ≥ Nf            �>}�r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالية العZقة يعطينا البسيط الجمع إلى المزدوج الجمع من التحول

℘l�k� = ) e7�2934 ;∆@+��5-R�4+-.
5,R01 = ) �αN −|4+-.

|5-R|0.-4+ n − m|��e7~2934 ;∆@+��5-R�   �>>� 
 

آلية  يُكونش تضمين كل رمز يكون ثابتا خZل عينة وبھذا .ت.م.و-م.ا-ن.، في نظام تأخرىمن ناحية 
 :تكتب على النحو التالي ثابتة

  

 قيمة بدEلة ڭولد لرموز الذاتي اEرتباط دالة .2الّشكل

  τ  ا�زاحة



℘l�k� = 1A ) �αN −|
4+-.

�0.-4+
λ|)e729 :�

4+e7�@� ρ
Nc (Nf − |λ|

Nf
) ) e7293�

+    (>�)
+
2-.

30-+
2

 

λ   مع = n − m  

λ كان إذا N يساوي المعادلةفي  اgخيرباXعتماد على متوالية ھندسية فان قيمة الحد  = nN, 0, −N}r 0أو 

 : على النحو التالي ا*شارةكتابة قوة طيف  إعادةيُمِكنُنا  ،وباستعمال كل ھذه العZقات. على خZف ذلك

℘l�k� = αρNc J1 + �αN − N��Nf − N�αN Nf �e7U29:4;�@+V+e-7U29:4;�@+V�K   �>L� 
= αρNc J1 + �α − 1�Ncpα Nf 2 cos�2π kα + ΔωN�K  

β ضعن الحسابات لتبسيط = ω0 و :+ /,+�.-�4 =  على الطيف قوة تباين كتابة نعيد�q�k ضجيج وبوجود 294

 :التالي النحو

℘lNoise�k� = αρNc + βρ Nc cos�ω0K + ϕ� + ρNc q�k�   �>N� 
cos�ω0K  و �l Noise�k℘ بين  اXرتباط دالة على نعتمد θ لتقدير + θ� 

ξ�θ� = ) ℘l Noise�k�+��-.
:01 cos�ω0K + θ�   �>�� 

ξ�θ� = ) �αρNc + βρ Nc �cos�ω0K + ϕ� cos�ω0K + θ� + ) ρNc
+��-.

:01 q�k�+��-.
:01 cos�ω0K + θ� �>h� 

 

 :الثانية نحصل على الدرجة ذاتتايلور  تسلسZتباستعمال مبدئية 

� = �, ���� = ���� + ������� |θ=ϕ�� − �� + �2������2 |θ=ϕ �� − ��22    �>i� 
 

 : التالية المعادلة على نحصل الثانية لقوة الطيفو اgولىباستخدام المشتقة و 

���� = ) ℘l ����ss-.
�01

cos��0� + ϕ� − ) J ��� ���� sin��0� + ϕ�K�ss-.
�01

) J �� �� cos 2��0� + ϕ� − �����ss-.
�01

cos��0� + ϕ�K �� − ��22  �>v� 
 Δθالمعادلة حل ھو 

������� =   �ξ�θ     لِ  القُْصوى القِيمة يُعطي الذي 0

Δ� = ∑ ��� ���� sin��0� + ϕ��ss−1�=0 �ss2 �    ��}� 



 

  )ج.غ.ا.ض( الجمعي ألغوصيالضجيج اgبيض  عبارة عن اgول، جزئينمن   �q�k يتكون الضجيج
 : ونكتب تباين ھذا الضجيج كما يلي. ذاتھا *شارةاوالثاني ناتج عن 

�J����2K= ���sym�f J�℘l����2 + �n2K  ��>�     
 

 cfo :أن نعلم = ¡J��2K+2     

 :إذن

��¢  = �£24¤2� = � ∑ ℘2 ��� sin2��0� + ϕ��ss−1�=04¤2�sym �f ~�ss2 �� 2 + � ∑ ~ �2��2� �n2 sin2��0� + ϕ��ss−1�=0
4¤2�sym �f ~�ss2 �� 2   ���� 

 

د تغيُّر قيمة بتقييس +�29 ب الناقل تردُّ  :التالية المعادلة على نحصل  �2

 

��¢  = �2�c2 �3��f8¤2�� − 1�2�sym�ss�cp + ���f ~ �2��2� �n2
8¤2�� − 1�2�sym�ss�cp

+ �� ∑ ~ �2��2� cos2��0� + ϕ� sin2��0� + ϕ��ss−1�=0
4¤2�sym ~�ss2 � 2   ��L� 
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د تغيُّر تقدير في لطريقتنا التفصيلي التحليل بعد ذو  ُمتلَقِّي معش .ت.م.و-م.ا-ن.ت  منظومة في الناقل تردُّ
د م أن لفقرةا ھذه في ارتأينا ،منعِدم ُمتوسِّطْ  تردُّ  المستخدمة الطريقة مع قارنھانو حللھانو المحاكاة نتائج نقَدِّ

 تغيُّر لمقدر النظري التباين مقارنة 3الشكل يبين.  1الجدول في البارزة للقيم استنادا م.ت.ت منظومة في

د .المعادلة دالك تبين وكماNcp الدور بادئة طول بدXلة عينة 256 من نمكو لرمز م.ت.ت طريقة معو المحاكاة تباين نتائج مع ش.ت.م.و-م.ا-ن.ت منظومة في الناقل تردُّ �23�      
د تغيُّر تقدير في المستعملة Nsym الرموز عدد تأثير يبين بِدْوره 4الشكل معدل تشويش  في الناقل تردُّ
د تغيُّر تباين يكون مةقي كل في انه نZحظ. SNR=10dB )ا.ت.م( ا*شارة -م.ا-ن.تلمنظومة  الناقل تردُّ

د تغيُّر تباين من% 70 ب اصغر ش.ت.م.و  .المحاكاة نتائج من% 10 ب واكبرم .ت.ت ل الناقل تردُّ



 نتيجة وتكون ا،.ت.بدXلة م) ج.غ.ا.ض( الجمعي ألغوصيالضجيج اgبيض  تأثير 5 الشكل ينبيو

 .م.ت.ت طريقة نتائج من بكثير أحسن تكون لكنھا النظري نتائج من اكبر للمنظومة المحاكاة
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ncp الدور بادئة طول تأثير .3الّشكل

  

 تغيُّر تقدير في المستعملة الرموز عدد تأثير .4الّشكل

د  الناقل تردُّ

  

 الجمعي ألغوصي اPبيض الضجيج تأثير .5الّشكل
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د تغيُّر لتقدير جديدة طريقة لبحثا ھذا في قدمنا دذو  ُمتلَقِّي معش .ت.م.و-م.ا-ن.ت لمنظومة لالناق تردُّ  تردُّ

 طريقة كفاءتھا في تفوق الطريقة ھده. المرِسل من الواردة ا*شارة طيف قوة على باXعتماد منعِدم ُمتوسِّطْ 

 تواجد لعدمالنِّطاق  تمرير استغZل من وتُخفِّض التطبيق بسيطة طريقتنا فان دلك، على وعZوة ،م.ت.ت

 الطرق جميع غرار على المماثلة اgجزاء وX المتكررة اgجزاء زيادة وعدم الدور بادئة مع اXرتباط

  .ھدا يومنا إلى المتواجدة
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  الملخص باللغة اEنجليزية

Title: Carrier Frequency Offset Estimation in MC-DS-CDMA systems with Zero-IF receivers 

Abstract. A new method for frequency synchronization based upon Zero-Intermediate 

Frequency (zero-IF) receiver and characteristics of the received signal power spectrum for 

MC-DS-CDMA-Uplink system is proposed in this paper. The variance for Carrier Frequency 

Offset (CFO) estimators of MC-DS-CDMA-Uplink is compared with that of an OFDM 

system to estimate the CFO. Our study and results show that the MC-DS-CDMA system is 

outperforming the OFDM method. 

Keywords: Zero-IF, CFO, MC-DS-CDMA, synchronization 



 المصطلحات

  

المباشرة في الولوج  ا*طالةو النَّواقِلتعدد منظومة  
د  �ش.ت.م.و-م.ا-ن.ت � الشَّفرةبتقسيم  الُمتعدِّ

Multi-Carrier Direct Sequence Code Division 

Multiple Access (MC-DS-CDMA) System 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing  )م.ت.ت( .دلمتعاما ددلترا تقسيم

د تغيُّر تقدير  Carrier Frequency Offset Estimation  الناقل تردُّ

 Cyclic Prefix  ) د .ب (الدور بادئة

دذو  ُمتلَقِّي  Zero- Intermediate Frequency Receiver  ) م .م.ت .م ( منعِدم متوسط تردُّ

د الخفوت قنوات  Multipath Fading Channel  المسارات ُمتعدِّ

  Local oscillator  ) م .م ( المذبذب المحلي

 Subcarrier  الفرعية النَّواقِل

 Symbol  الرمز

دقنوات ال  Frequency Selective Channels  اXنتقائي تردُّ

 Gold sequences  ولدڭرموز 

 Analog  ) ت( تماثلي

 Digital  )ر(رقمي 

 Pass band  تمرير النطاق

 Estimator مقّدر

 Additive White Gaussian Noise  )ج.غ.ا.ض( الضجيج اgبيض الغوصي الجمعي

 Low Noise Amplifier (LAN)  )ض .م .م (مضخم منخفض الضجيج

 Parallel  ) تو( توازي

 Serial  )تت( تتابع

 Fast Fourier Transform ) س .ف .ت (السريع فورير تحويل

  
 


