
28 
ICTS24632019-CM1011 

 

International Conference on Technical Sciences (ICST2019) 
  March 2019 06 – 04   

 

 اتصاالت المنصات منخفضة االرتفاع

 مصراتهمحمد حسن المقرحي: قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية، جامعة م. 
 mohammed.almagrhy@eng.misuratau.edu.ly 

 omarabuella@eng.misuratau.edu.ly   مصراتهربائية واإللكترونية، جامعة د. عمر علي أبوعلة: أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكه

 

 الملخص

 مجال الجديدة في النظم من االرتفاع منخفضة بالمنصات االتصاالت تقنية تعتبر
 ما منها ،اتالتطبيق من العديد في كبير بشكل منها يمكن االستفادة والتي االتصاالت

 التقنية هذه توفر أن ويمكن .أو العسكري األمني المجال في هو ما ومنها مدني هو
 موالنظ شبكاتلل االنهيار الكامل الجزئي أو التعطل حين االتصاالت خدمات
 أو عينةم منطقة في للمستخدمين الشديد االزدحام خصوصا أثناء، األخرى التقليدية
 داماستخ دراسة تمت الورقة ههذ في .الحروب حتى أو الطبيعية وارثالك أثناء

 تنقلة،الخلوية الم للشبكات االتصاالت خدمات لتوفير االرتفاع منخفضة المنصات
لبرمجية ا محاكاةال طريق عن وذلك ،هاتطبيق من الجدوى مدى وتبيان أدائها لتقييم

 لنظام االتصاالت الخليوي في ظروف مختلفة. 

 ةمقدمال -1
لى لعالم ازدياد الطلب على خدمات االتصاالت بشكل كبير، مما أدى إيشهد ا

ة لتغطياوفر تهدف لتاالتصاالت، والتي  الجديدة لنظمالتطور السريع في األجيال 
خدمات ويسعى موفرو  في أي وقت وأي مكان ألّي شخص.لهذه الخدمات 

ومن بين  ا الهدف.هذقيق واألقرب لتحاألفضل وا كونيإلى أن  االتصاالت الالسلكية
صات التقنيات الحديثة والواعدة في هذا المجال نظم االتصاالت بواسطة المن

 منخفضة االرتفاع.

 هدف لتسليط الضوء على نظم االتصاالت عبر المنصات منخفضةهذه الورقة ت
قنيات من الت تعتبرالمشار إليها الدراسة في أن التقنية هذه االرتفاع. وتكمن أهمية 

ت تصاالالافي نظم خدمة الالمتوقع أن تلعب دوراً كبيرا في تحسين جودة وناشئة ال
ت شبكا قدرةعدم  حين، خاصة في حاالت الطوارئ أو لجيل التاليالالسلكية ل

 على توفير الخدمة بالشكل المطلوب.  لالتصاالت االتصاالت األساسية 

على  ضة االرتفاعنظم االتصاالت بالمنصات منخف تبنى فكرة عملبشكل عام و
 :Unmanned Aerial Vehiclesاستخدام مركبات جوية بدون طيار )

UAV ).العسكرية أو  هذه النظم للتطبيقات يمكن تسخيرو كنقاط وصول للشبكة
 لمراقبة األول المقام في لهذه الشبكات موجه العسكري االستخدام ن، حيث أالمدنية
لتوفير خدمات فيمكن أن يكون موجهاً  المدني أما االستخدام. واالستطالع الحدود

 والسالمة الشرطة والمرور االتصاالت لوكاالت ومؤسسات عامة مختلفة مثل
لالتصاالت  كما يمكن. النقل والمالحة الجوية، واالستشعار عن بعد وإدارة العامة

أن تتيح البديل عندما تتعطل شبكة االتصاالت العامة في  عبر المنصات المنخفضة
واإلصالح  اإلنقاذ عمليات تسريع في وث الكوارث أو الحروب مما يساعدحالة حد
[1-8]. 

 استخدامات المنصات منخفضة االرتفاع .1.1

ل مي تشوالتالمنصات منخفضة االرتفاع العديد من االستخدامات االتصاالت بلنظم 
  الوسائط المتعددة )الصوت توفير خدمات البث اإلذاعي وخدمات اتصاالت

هم أمثلة ألوكذلك خدمات اإلنترنت وفيما يلي نورد  انات(والبي والصورة
 االستخدامات لهذه النظم:

، لتغطية لخدمات شبكات االتصاالتاستخدامها في المناطق النائية لتوفير ا .1
كذلك يمكن استخدامها في مناطق خاصة كالمالعب أو األماكن المكتّظة 

 لقاعدية.بالحشود لفترة معينة وذلك لرفع الضغط عن المحطات ا

 

 

تين ستخدامها للربط بين المحطات القاعدية: فيمكن أن تستخدم لربط محطا .2
لجبال ية كاأو أكثر تفصل بينهما مسافة تنتشر خاللها العوائق الطبيع قاعديتين

دوى مثالً أو أن تكون المنطقة بين المحطات القاعدية خالية، بحيث ال ج
ام يوضح هذا االستخد 1ل اقتصادية من بناء محطات قاعدية جديدة، والشك

[9]. 

استخدامها في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية: في حاالت مثل  .3
ت ر المحطاأن تدم   في مثل هذه الظروف يمكنحيث  ،الفيضانات والزالزل

ً أو كلياً، ولكن القاعدية وت    صاتميزة المنفقد خدمات االتصاالت جزئيا
مناطق سرعة نشرها في األماكن والوالمتمثلة في إمكانية منخفضة االرتفاع 

عن نظم  خدمات االتصال بدالً هذه التقنية  توفرألن  تتيح الفرصةالمتضررة، 
 االتصاالت األرضية المعتمدة كلياً على المحطات القاعدية. 

خدمات االتصاالت العسكرية: كونها تتميز بإمكانية إطالقها ونشرها بشكل  .4
منخفضة االرتفاع في توفير خدمات سريع يمكن االستفادة من المنصات 

 .[9]االتصاالت العسكرية 
 

 : استخدام المنصات منخفضة االرتفاع بين محطتين قاعديتين1الشكل 
   [9] متباعدتي

 
 

 المنصات منخفضة االرتفاعنظم مميزات   .1.2

ص خصائتتمتع تقنية االتصال من خالل المنصات منخفضة االرتفاع بالعديد من ال
ن هذه من بيالتقنيات الواعدة لنظم االتصاالت لألجيال التالية، والتي تجعلها من 

 المميزات نورد النقاط التالية:

 ه النظمهذالالزمة لتشغيل معدات أسعار المقارنة فبانخفاض تكاليف تنفيذها:  .1
ذلك وفة، التكل الكبير فيمنصات عالية االرتفاع يتضح الفرق بتلك المطلوبة لل

ف ختالاختالف المعايير ومتطلبات جودة األداء با يعود لسبب وجيه أال وهو
 فةتكل أعقد وأعلىر معدات يكلما زاد االرتفاع تطلّب األمر توفاالرتفاع، ف

فة فتكل وعالوة على ذلك .لتوفير االتصال كما لو كان من محطة قاعدية ثابتة
 تكلفة النظمأقل من نظم االتصاالت بالمنصات منخفضة االرتفاع تعتبر 

 من ناحية التركيب والصيانة. المحطات القاعديةدة على المعتم

يرجع وزمن االتصال بين المستخدمين والمنصات منخفضة االرتفاع قصير:  .2
قصر المسافة بين المنصات منخفضة ل نظراً صغر زمن االنتشار ذلك ل

بمسافة االنتشار في نظم االتصاالت مقارنة  ونقاط االتصال الطرفيةاالرتفاع 
ومن  .كيلومتر 20الية االرتفاع الموجودة على ارتفاع أكثر من لمنصات عبا
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عرض تتساإلشارة علو المنصة فإن زاد وجهة نظر أخرى نرى أنه كلما 
تعدد الطبقات الجوية التي تخترقها المسافة ووذلك بسبب  أكبرتوهين ل

اإلشارة، وهذا ما تتجنبه المنصات منخفضة االرتفاع؛ بسبب كونها في 
 نيا من الغالف الجوي.الطبقة الد

ر مباشباحتمالية كبيرة لالتصال ال نظم االتصاالت منخفضة االرتفاع تتمتع .3
مقارنة بالنظم األرضية ، (Line of Sight: LOSعبر خط الرؤية )

ً مالقاعدية المعتمدة على المحطات ن ؛ وذلك بسبب كونها أعلى ارتفاعا
 تصال.المباني والعوائق المختلفة الموجودة في بيئة اال

ن افي أي مك تتميز بالمرونة في سرعة نشرها في حال طلب توفير خدماتها .4
 .[10] وزمان

 

 اعمنخفضة االرتف التحديات التي تواجه تقنيات المنصات .1.3

ت منصابالرغم من كل المميزات والخصائص التي تتمتع بها تقنية االتصاالت بال
ل يزاال يالتال الجيلالت منخفضة االرتفاع، إال أن تقديمها لتكون رائدة التصا

لتي هذه النظم لوضع الحلول للمشاكل اللتطوير واالبحث مزيد من يحتاج إلى 
ذه ه. ومن بين التحديات التي تواجه تطبيق على نطاق واسع هاتواجه استخدام

 التقنية وانتشارها نورد المشاكل التالية: 

 تفاع يتراوحالمنصات منخفضة االر أن علو: باعتبار التغطيةصغر مساحة  .1
ة المساحتكاد تقارن ب الناتجة ال التغطية فإن مساحةفي حدود مئات األمتار، 

 التي تغطيها المنصات عالية االرتفاع.

ً  من العوامل الجوية يمثل تغير الطقس من رياح وأمطار وغير ذلك .2 هّماً  متحديّا
ذه وبسبب نفس ه هفإنإطالق وتتبع المنصة منخفضة االرتفاع، كذلك  لكيفية

 الموقع الفعلي للمنصة.تثبيت يصعب  العوامل

ية، محدودية الوقت الذي يمكن للمنصة أن تقضيه في الجو بسبب عمر البطار .3
ة هذه المشكلة باستخدام الطاقة الشمسيلكن بشكل عام يمكن التغلب على 

[11]. 

 الوصف الرياضي لنظم المنصات المحمولة جوا -2
 

ظم ضيا ألهم معامالت تقييم األداء لنهذا الجزء من الورقة يقدم وصفا ريا
دة بة شاالتصاالت بالمنصات منخفضة االرتفاع، كتحديد شكل منطقة التغطية، ونس
ة السعواإلشارة إلى التداخل وحساب عدد المستخدمين الممكن خدمتهم بشكل آني، 

 الكلية للنظام.
 

 تشكيل الخاليا .2.1

رض من الخاليا على األ تغطي العديدأن المنصة منخفضة االرتفاع إن بإمكان 
مصفوفة هوائي  وذلك من خالل استخدامبحيث يكون لكل خلية شعاع خاص بها 

حددة م خليةباتجاه شعاع زاوية خاصة به من المنصة يكون لكل و ،)متعدد األشعة(
 على األرض. الجغرافيةمن مساحة المنطقة تغطي جزًء 

 مولةبعث من المنصة المحشعاع معلوم العرض من وبالتالي يمكن القول بأن لكل
قة (، وشكل هذه المنطFootprintمنطقة تغطية معلومة على سطح األرض ) جواً 

 :[12]كالتالي يمكن وصفه 

y  

= ±ℎ tan(∅ℎ) cos(𝜃𝑖) (1

+
𝑥

ℎ
 tan(𝜃𝑖)) . √1 − (

1

tan(𝜃ℎ)
)

2

{
𝑥
ℎ

− tan(𝜃𝑖)

1 + 𝑥
ℎ

tan(𝜃𝑖)
} 

(1) 

تمثل زاوية دوران عرض  ℎ∅ مثل ارتفاع المنصة المحمولة جّواً، ي  hحيث:

تمثل زاوية عرض  𝜃ℎتمثل زاوية سقوط الشعاع،  𝜃𝑖 الشعاع على األرض،

تمثل اإلحداثي السيني للنقطة   𝑥.(𝐻𝑃𝐵𝑊)الشعاع الساقط عند منتصف القدرة 
 بين:في منطقة التغطية وهي تمتد 

                             
(2)             ℎ 𝑡𝑎𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃ℎ) ≤ 𝑥 ≤ ℎ 𝑡𝑎𝑛(𝜃𝑖 + 𝜃ℎ)  

 .تمثل اإلحداثي الصادي للنقطة في منطقة التغطية 𝑦ينما ب

الموجب والسالب  االتجاهينمعلومة اإلحداثيات يمكن تمثيلها في  وألي نقطة
 إلحداثيات الجديدة من المعادلتين:نحصل على ا 𝑘∅بزاوية 

(3)              𝑥′ = 𝑥 cos(∅𝑘) − 𝑦 sin(∅𝑘) 

(4)              𝑦′ = 𝑦 cos(∅𝑘) + 𝑥 sin(∅𝑘)  
 

𝑘∅)في حال كانت كل من   ،𝜃𝑖 = فإننا نتحصل على نصف قطر الخلية  (0
ℎالمركزية  𝑡𝑎𝑛(𝜃ℎ)  الحالة فإن وفي هذه𝜃ℎ  هي زاوية عرض الشعاع عند
ℎ. فمثالً عند استخدام منصة بارتفاع القدرة منتصف = 500 𝑚 وباستخدام ،

𝑁هوائي مصفوفة مكون من عدد من العناصر قدره:  = 12 × سيكون ، 12

𝜃ℎ) عرض الشعاع عند منتصف القدرة  = 𝐵𝑊∅ = ، وبالتالي (4.2482°

ℎ. ية المركزية:صف قطر الخليمكن حساب ن 𝑡𝑎𝑛(𝜃ℎ) = 500 ∗
tan(4.2482) = 37.1𝑚 

 العالقة بين زاوية سقوط الشعاع وزاوية عرض الشعاع عنديبين  2والشكل 
لما ك، ومن الشكل يتضح أنه كلما زادت زاوية سقوط الشعاع )أي منتصف القدرة

 لشعاعد عرض ازاد بعد النقطة الطرفية لالتصال عن نقطة مسقط المنصة( زا
دة شسبة الواصل إلى هذه النقطة، وهذا قد ينتج عنه زيادة في التداخل أو قلة ن

( عند Signal-to- Interference Ratio: SIRاإلشارة إلى التداخل )
 المناطق البعيدة عن المنصة.

ين بربط تويمكن بطريقة بسيطة لمواءمة المنحنيات تقريب العالقة الرياضية التي 
 :[12] اع وعرضه بالمعادلة التاليةزاوية سقوط الشع

(5)             𝜃ℎ = 0.0735698𝜃𝑖
2.0866 + 0.08911 

 

: العالقة بين زاوية سقوط الشعاع وزاوية عرض الشعاع عند 2الشكل 
 (HPBW). منتصف القدرة

على األرض كما هو لخاليا منطقة التغطية لي لتوزيع وللحصول على الشكل النهائ
𝑁و تم استخدام أربع زوايا سقوط لألشعة 3موضح بالشكل  = ، وبالتعويض 12

نحصل على زاوية عرض الشعاع عند منتصف  (5)عن هذه الزوايا في المعادلة 
 في منطقة التغطية الكلية.لألشعة الموجهة لكل خلية القدرة 
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 منصة منخفضة االرتفاعللالجغرافية منطقة التغطية  : شكل3الشكل 

 رةالخاليا المتجاووصف  .2.2
ً فإن كل خلية تشكل من خالل شعاع موجه بعرض  من  معينكما ذكر سابقا

التي يمكن تغطيتها بهذا الشعاع  تكون المنطقةبذلك والمنصة المحمولة جّواً، 
المحطة العقدة الطرفية لالتصال أو  𝐴تمثل النقطة  4في الشكل كما معلومة. و
والمقاسة  (𝜃𝑎، ∅𝑎)الزوايا وهي متغيرة الموضع بحيث تمثلها  (𝑀𝑆) المتنقلة

مركز تمثل  𝐺النقطة . كذلك من موقع تلك النقطة إلى المنصة المحمولة جّواً 
 المستخدم )أي 𝐴المطلوب وبهذه المنطقة تقع النقطة المنطقة المغطاة من الشعاع 

التغطية المنطقة المجاورة لمنطقة مركز تمثل  𝐶، أما النقطة (محور االهتمام
 𝐴وتغطي أيضا النقطة الشعاع الرئيسي منطقة مع  خلتداتستهدفة، والتي الم
تسبب ضعف نسبة اإلشارة المستقبلة إلى الضوضاء والتداخل بالتالي فهي و

(SINR). 
 

 

 : المنطقة التي يتحرك فيها المستخدم والتي ينتج عنها التداخل4الشكل 

 
 نسبة اإلشارة إلى التداخلحساب  .2.3

ل المعادلة من خال في هذا النظام SIR ة نسبة اإلشارة إلى التداخلقيمتحديد يمكن  
 التالية:

                               

(6)                       𝑆𝐼𝑅 =
𝐺𝑇(𝜃𝑎،∅𝑎)

∑ 𝐺𝐼𝑗(𝜃𝑎،∅𝑎)𝐽
𝑗=1

 

للخلية  المجاورة كسب التداخل للخلية 𝐺𝐼، كسب الشعاع الرئيسي 𝐺𝑇حيث: 
ة تشير إلى عدد الخاليا المجاور 𝐽 )التي يتواجد بها المستخدم الطرفي(، الرئيسية

 . المسببة للتداخلالرئيسية  للخلية
 
 
 

 

 حساب عدد المستخدمين .2.4
 

يمكن حساب عدد المستخدمين الفعّالين باعتبار أنهم يشتركون في موارد النظام من 
 المعادلة التالية:

                                     

(7)                      𝑀 =
(

𝐸𝑏
𝐼𝑜

)(
𝑅𝑏
𝐵𝑐

)+1

(1+𝛾)(
𝐸𝑏
𝐼𝑜

)(
𝑅𝑏
𝐵𝑐

)
 

 

(8)                               𝛾 =
1

SIR
 

،تمثل كثافة طيف قدرة التداخل 𝐼𝑜،الطاقة لكل بت تمثل 𝐸𝑏حيث 
𝐸𝑏

𝐼𝑜
تمثل نسبة  

 معدل إرسال البيانات )بت لكل ثانية( 𝑅𝑏،الطاقة للتداخل المطلوب الحصول عليها
 قناة اإلرسال.ل الترددي نطاقالعرض ترمز ل 𝐵𝑐و 

 
 تأثير تخميد المسار على جودة اإلشارة .2.5

ن معلى اإلشارات المرسلة  في الفراغ الحريمكن حساب تأثير تخميد المسار 
 ا من المعادلة التالية:المنصات المحمولة جو  

(9)        𝐿𝑠 = 20 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑂) + 20 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐿) − 147.56 

لمسافة من ا 𝑑𝐿، )تردد اإلشارة الحاملة( التشغيليعبر عن تردد   𝑓𝑂حيث أن 

 (.dB)الديسيبل ب مقدرافقد المسار  𝐿𝑠و  المنصة المحمولة جّواً إلى المستخدم

 
 اإلشارة إلى التداخل والضوضاءشدة حساب نسبة  .2.6

ت ساباح فيإلعطاء النتائج دقة أكثر ومفهوم أوضح تم تضمين هذا العامل المهم 
 عادلةويمكن حساب نسبة اإلشارة إلى الضوضاء والتداخل من الم نمذجة النظام،

 التالية:

 

(10)                           𝑆𝐼𝑁𝑅 =
1

1

𝑆𝐼𝑅
+

1

𝑆𝑁𝑅

 

تمثل نسبة قدرة اإلشارة إلى قدرة الضوضاء وتوصف  𝑆𝑁𝑅 أن حيث
   :بالعالقة

 

(11)                             𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑟

𝑃𝑛
 

 المستقبلة اإلشارة إلى قدرةتشير  𝑃𝑟، في حين أن إلى قدرة الضوضاء 𝑃𝑛 وترمز
 يمكن حسابها كالتالي: والمرغوب فيها والتي

 

(12)                       𝑃𝑟 = 10(𝑃𝑡−𝐿𝑠) 10⁄ 

 

 (.dBW) طالقدرة المرسلة بالديسبل واتعبر عن  𝑃𝑡حيث أن 

 حساب السعة .2.7
 

سعة قناة حساب يمكن شانون من المعلوم أنه باستخدام الصيغة الرياضية ل
السعة لكل  ءة الطيفية للنظام والمقصود بهاالكفا سنعبر عنلكننا هنا  ،االتصال
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معدل التراسل األقصى الذي يمكن لقناة االتصال أن تدعمه لكل هيرتز ، أو هيرتز
  من عرض النطاق المخصص من خالل المعادلة التالية: 

(13)                     𝐶 = log2(1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅) 

 رتفاعتحليل أداء نظم االتصال بالمنصات منخفضة اال -3
 

سنتطرق لتحليل أداء نظم االتصاالت بالمنصات في هذا الجزء من الورقة 
بة لمنصّ امنخفضة االرتفاع في بيئات مختلفة، وسنقارن بين أداء هذه النظم وتلك 

 القاعدية. االرتفاع واألخرى المعتمدة على المحطاتعالية  المنصاتعلى 
 

 نصةعالقة عرض الشعاع المرسل بعدد الهوائيات بالم .3.1

المنصات بأحد أهم المعامالت التي تحدد حجم الخاليا في نظام االتصاالت إن 
، ومن الجلي أن منتصف القدرةنقطة المحمولة جّواً، هو زاوية عرض الشعاع عند 

مهم في تصميم المنصة وهو عدد آخر بمعامل عرض هذا الشعاع مرتبط 
ن خالل النتائج الموضحة . ويمكن تبيان هذه العالقة م(N)المستخدمة الهوائيات 
إلى  2والذي عمدنا فيه إلى تغيير عدد عناصر مصفوفة الهوائيات من  5بالشكل 
عنصر. ويتضح من الشكل أنه كلما زاد عدد الهوائيات ضاق عرض الشعاع  100

 المرسل من المنصة.

 

 

 

 

 

 الهوائياتتغير عدد المرسل من المنصة برض الشعاع ع : تغير5الشكل 
 

ا ي هذكذلك تمت دراسة تأثير تغير عدد عناصر الهوائي على نصف قطر الخاليا ف
ن النظام، وألن حجم الخاليا يعتمد بشكل مباشر على عرض الشعاع المرسل م

ي مة فالمستخدالمنصة فهو بالتالي سيعتمد بشكل غير مباشر على عدد الهوائيات 
لذي ا 6 الشكلئج المبينة بمن خالل النتاهذا التأثير ويمكن مالحظة  المنصة.

ي ف المستخدمةيوضح العالقة بين نصف قطر الخلية المركزية وعدد الهوائيات 
 .مختلفةً المنصة وذلك عند ارتفاعات 

وبالتالي يمكن القول إنه عندما تكون المنصة على ارتفاع معين يمكن تصغير حجم 
قة الجغرافية وذلك الخاليا لزيادة عدد المشتركين الممكن خدمتهم في نفس المنط

بزيادة عدد الهوائيات المستخدمة في المنصة. لكن هذا بالطبع سيزيد من التعقيد في 
بنية المنصة وأيضا سيتطلب األمر وحدات معالجة أكثر تعقيدا وكلفة، كما أنه قد 

 يزيد من استهالك ومفاقيد الطاقة.

 

 

 

 

 

 عندر الهوائي ): تغير نصف قطر الخلية المركزية بتغير عدد عناص6لشكل ا
 ارتفاعات مختلفة للمنصة(

 
 رسالاإلالنطاق ومعدل  عدد المستخدمين مع تغير عرض .3.2
 
 تحليل خصائص نظم االتصاالت بالمنصات المحمولة جّواً تم محاكاة نظامل

 .1االتصال بالمنصات منخفضة االرتفاع المبين معامالته في الجدول 

 : معامالت النظام1جدول 

 ميجاهرتز  20] ،5 ،[1.4 ديالترد عرض النطاق

 كيلوبت في الثانية 1000] ،[100 معدل إرسال البيانات

 واط 20 قدرة اإلرسال

 𝐶°30 البيئة المحيطة درجة حرارة

 ميجاهرتز 1800 تردد التشغيل

نسبة اإلشارة إلى التداخل 
req(𝑬𝒃المطلوبة  𝑰𝒐⁄) 

22.4 𝑑𝐵 إلى − 6.7 𝑑𝐵 من 

 

د عد يوضح العالقة بينوهو  7الشكل ج المحاكاة لهذا النظام مبينة في نتائ
المطلوبة  نسبة اإلشارة إلى التداخلوفي الخلية المركزية  اآلنيين المستخدمين

(𝐸𝑏 𝐼𝑜⁄ )𝑟𝑒𝑞  وهي نسبة اإلشارة إلى التداخل التي تتطلبها معدات النظام(

والشكل يبين ، التصال بمستوى معين(لتعمل بالشكل المطلوب لضمان جودة ا
للحصول على قيم متغيرة لعرض النطاق الترددي  هذه العالقة عند استخدام

ن أ نالحظ من الشكل لكل مستخدم. في الثانية ميجابت 1 قدره معدل تراسل
لضمان عدد المستخدمين يقل بزيادة نسبة اإلشارة إلى التداخل المطلوبة 

بضيق الحزمة الترددية  عدد المستخدمين يقل ، كذلك فإنالنظام عملجودة 
عند مقارنة عدد المستخدمين عندما تكون نسبة سنجد  فمثالً  المخصصة.

(𝐸𝑏 𝐼𝑜⁄ )𝑟𝑒𝑞 −5𝑑𝐵 أن عدد  ميجاهيرتز 20رض الحزمة الترددية عو

سل ارتييمكن أن مستخدماً كل منهم  24المستخدمين الفعالين بشكل آني هو 
1Mbبمعدل  𝑠⁄.  مستخدما عندما يزداد  12بينما يمكن أن تحوي الخلية فقط

𝐸𝑏) المستوى المطلوب من 𝐼𝑜⁄ )𝑟𝑒𝑞  3-إلىdB. 

 

 

 

 

 

 

ع م: عدد المستخدمين إلى نسبة اإلشارة إلى التداخل المطلوبة 7الشكل 
 في الثانية ميجابت 1 تراسل قدرهعرض نطاق متغير بمعدل 

مقارنة عدد المستخدمين في حال تثبيت قيمة  فتمتالي أما في الجزء ال

(𝐸𝑏 𝐼𝑜⁄ )𝑟𝑒𝑞  :عند أحد المستويين(−5𝑑𝐵 0  و𝑑𝐵 ) وباستخدام عرض حزم

ميجابت  2كيلوبت في الثانية إلى  100ترددية مختلفة و معدل تراسل يتغير من 
عرض كان حيث  8بالشكل  كما هو مبينفي الحالة األولى من النتائج و في الثانية.

لعمل النظام  ةنسبة اإلشارة إلى التداخل المطلوبو ميجاهرتز 1.4النطاق الترددي 
𝐸𝑏 𝐼𝑜 = 0𝑑𝐵⁄ ، كل منهم له إمكانية التراسل  5كان أقصى عدد مستخدمين هو
ً هو مستخدم  100فقط في حدود  كيلوبت في الثانية وأقل عدد مستخدمين تقريبا

في الحالة بينما  .ميجابت في الثانية 2ا كان معدل التراسل للبيانات واحد عندم
كانت شدة اإلشارة إلى التداخل المطلوبة في النظام  الثانية عندما

𝐸𝑏 𝐼𝑜 = −5𝑑𝐵⁄  كل منهم له إمكانية  17 زاد إلىفإن أقصى عدد مستخدمين
 2عدل التراسل إلى ، لكن عندما زيد ميلوبت في الثانيةك 100للتراسل بمعدل 
في حده األدنى وهو مستخدم واحد فقط  مستخدمينالعدد كان  ميجابت في الثانية
  .كما بالحالة األولى
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𝐸𝑏: عدد المستخدمين عند 8الشكل  𝐼𝑜 = 0𝑑𝐵⁄  1.4وعرض النطاق 
 ميجاهرتز

عدد المستخدمين في حالة  9ومن جهة أخرى تبين النتائج الموضحة بالشكل  
𝐸𝑏و ميجاهرتز 5تخصيص عرض النطاق  𝐼𝑜 = 0𝑑𝐵⁄   حيث كان أقصى عدد

كيلوبت في الثانية وأقل عدد  100بمعدل إرسال بيانات  19مستخدمين هو 
. ميجابت في الثانية 2راسل بمعدل مستخدمين كان مستخدما واحدا له إمكانية الت

𝐸𝑏ند أما ع 𝐼𝑜 = −5𝑑𝐵⁄   إرسال بمعدل  60فإن أقصى عدد مستخدمين هو
بمعدل إرسال بيانات  3كيلوبت في الثانية وأقل عدد مستخدمين هو  100بيانات 

ميجابت في الثانية. 2

 

𝑬𝒃: عدد المستخدمين عند 9الشكل  𝑰𝒐 = 𝟎𝒅𝑩⁄ 5       وعرض النطاق 
 ميجاهرتز

 

، 10والموضحة نتائجه بالشكل  ميجاهرتز 20كذلك الحال عند عرض النطاق 
𝐸𝑏تطلّب النظام فعندما  𝐼𝑜 = 0𝑑𝐵⁄  76كان أقصى عدد مستخدمين هو 
 ً وأقل عدد مستخدمين ، كيلوبت في الثانية 100بمعدل يتراسل كل منهم مستخدما

ميجابت في الثانية. وعند  2بمعدل يتراسل كل منهما  اثنين كان فقط مستخدمْين
𝐸𝑏 𝐼𝑜 = −5𝑑𝐵⁄  إمكان كل منهم ب 246 انكفإن أقصى عدد مستخدمين

كان عندما كان 12مستخدمين للكيلوبت في الثانية وأقل عدد  100عدل التراسل ب
 ميجابت في الثانية. 2معدل التراسل 

 لتراسلدل اوهذا يعني أنه من المهم لزيادة عدد المستخدمين في النظام أو لرفع مع
عمل تالت ر معدات اتصازيادة النطاق الترددي المتاح للنظام، لكن األهم هو توفي

  التداخل. لىنسبة اإلشارة إمن بالجودة المطلوبة عند مستويات أدنى 

 

𝐸𝑏: عدد المستخدمين عند 10الشكل  𝐼𝑜 = 0𝑑𝐵⁄  20وعرض النطاق 
 رتزميجاه

 تحليل الكفاءة الطيفية والسعة الكلية للنظام    .3.3

في منطقة التغطية لسعة لكل هيرتز( التوزيع الجغرافي للكفاءة الطيفية )ا معرفة إن
 تقييمفمثالً يمكن . في النظام يمكن الحصول عليهاالسعة الكلية التي  تقديريسهل 

لقناة االتصال بافتراض أن  مختلفعرض نطاق  في حالة استخدام أداء النظام
 والمركزية عند حافة الخلية  %90( Outage Probabilityقطع )الاحتمالية 
سعة المتوسط ر عن تعب %50 احتمالية القطعاعتبار أن ولخلية ا وسط في %10
لسعة الكلية المحددة باحتمالية عام، نجد من نتائج المحاكاة أن ا بشكلالخلية في 

     .2القطع لكل منطقة ستكون على النحو التالي المبين في الجدول 

 السعة الفعلية للنظام عند انضباط موقع المنصة 2جدول 

 

 م نظاراف موقع المنصة المحمولة جّواً على أداء التأثير انح .3.4

ي لتكون دراسة النظام أكثر موضوعية وواقعية تم حساب تأثير االنحراف ف 

 . بها المحمولة جّواً على أداء نظام االتصاالتللمنصة الموقع األفقي 

 ألرض يخفى أن هذا االنحراف سيؤدي إلى تغير في الزوايا والمسافات على اال

تقييم هذا لإعادة الحسابات السابقة من جديد  يجبوبهذا  11و مبين في الشكل كما ه

ظام في أداء ن راً كما أسلفنا عند حدوث االنحراف فإننا نتوقع تغيالتأثير. 

عها موق االتصاالت، ولتقييم هذا التغير قمنا بافتراض أن المنصة قد انحرفت عن

يلخص النتائج  3الجدول و درجة. 30أمتار وبزاوية  10المضبوط بمقدار 

 .المتحصل عليها بعد أخذ تأثير االنحراف المذكور في االعتبار

عرض النطاق 
 الترددي
 

السعة في مركز 
 الخلية 

السعة في حافة 
 الخلية 

 عة المتوسطة الس

1.4MHz 
 

3.280𝑀𝑏𝑝𝑠 0.920𝑀𝑏𝑝𝑠 2.041𝑀𝑏𝑝𝑠 

5 MHz 

 

11.715𝑀𝑏𝑝𝑠 3.284𝑀𝑏𝑝𝑠 7.29𝑀𝑏𝑝𝑠 

20 MHz 
 

46.86𝑀𝑏𝑝𝑠 13.136𝑀𝑏𝑝𝑠 29.16𝑀𝑏𝑝𝑠 
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 : تأثير انحراف المنصة على التوزيع الجغرافي لمنطقة التغطية11الشكل 
 

 : السعة الفعلية عند انحراف المنصة عن الموقع المضبوط3جدول 

عرض النطاق 

 الترددي
 

 مركزالسعة في 

 الخلية

حافة  السعة في

 الخلية

 السعة المتوسطة

1.4MHz 
 

3.2984𝑀𝑏𝑝𝑠 1.201𝑀𝑏𝑝𝑠  2.275𝑀𝑏𝑝𝑠  

5 MHz 
 

11.78𝑀𝑏𝑝𝑠 4.289𝑀𝑏𝑝𝑠  8.125𝑀𝑏𝑝𝑠  

20 MHz 
 

47.12𝑀𝑏𝑝𝑠 17.154𝑀𝑏𝑝𝑠 32.5𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

 المنصة وقعفي حالة انضباط مكال الحالتين أي  الكلية فيالسعة متوسط وبمقارنة 
 السعة ستقل بنسبة نا نجد أنوعند انحرافها فإن

32.5 − 29.16

32.5
× 100% = 10.3% 

 

م تأثير تغير ارتفاع المنصة المحمولة جواً على أداء نظا .3.5
 االتصاالت

االت. على أداء نظام االتص لمنصاتاارتفاع في هذا الجزء سنبين تأثير تذبذب 

واً جع المنصة المحمولة النتائج المتحصل عليها عند تغير ارتفا عند مقارنة

يفية في الكفاءة الط محنى توزيععدم تغير  ب( نالحظ)أ،  12والمبينة باألشكال 

تظل  عند المستخدم SIR، ما يدل على أن نسبة أو انخفاضها المنصة حال ارتفاع

 لىإيؤدي ستغير ارتفاع المنصة  وذلك يمكن تعليله بأنعند تغير االرتفاع؛  ثابتة

يرت ي تغين المستخدم وهوائي اإلرسال المرغوب بنفس المسافة التتغير المسافة ب

صة المنفيها المسافة بين المستخدم وهوائي اإلرسال المتداخل، فكالهما مثبت ب

ي فطرأ ييجب أال نهمل التغيير الطفيف الذي يمكن أن  ومن جهة أخرى لكن ذاتها.

 ة.ارتفاع المنص بسبب زيادة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء عند نقصانالواقع 

 
 متر 600الكفاءة الطيفية عند ارتفاع توزيع .أ: 12الشكل 

 
 متر 400الكفاءة الطيفية عند ارتفاع توزيع .ب: 12الشكل 

 الخالصة واالستنتاجات -4
صات المنم وهي نظ لالتصاالت الالسلكية تقنية حديثةلقدمنا بإيجاز الورقة في هذه 

داء أييم هم االستنتاجات من خالل دراسة وتقأ ، وفيما يلي نوجزمنخفضة االرتفاع
 هذه التقنية في نظم االتصاالت الخلوية:

  لوحظ أن اختالف االرتفاع في المدى المحدد يزيد وينقص من مساحة
ساحة متر فإن الم 500التغطية على األرض، وألن االرتفاع المستخدم كان 

وذلك عند  عرضاً، متر 300× متر طوالً  250المغطاة كانت في حدود 
 وائياً في المنصة.ه 12دام مصفوفة هوائيات مكونة من استخ

  كذلك لوحظ أنه باختالف عدد هوائيات المصفوفة في المنصة ستختلف
(؛ ما يعني اختالف 𝐻𝑃𝐵𝑊زاوية عرض الشعاع عند منتصف القدرة )

 مساحة الخاليا وزاوية وصول الشعاع للمستخدمين.

 جد أن مستوى جودة الخ عدد المستخدمين يختلف باختالف ودمة كما و 
بة اإلشارة إلى التداخل المطلووالمستوى التشغيلي لنسبة عرض النطاق 

 ةاديزأو أمكن ، فكلما زاد عرض النطاق زاد عدد المستخدمين، للمعدات
كبر أولكن سيتحسن أداء النظام بشكل معدل اإلرسال المتاح لكل مستخدم، 

د عند مستويات تداخل أعلى أي عنتعمل إذا ما تم توفير معدات تشتغل 
 أدنى. SIRمستويات 

 تي ك الكذلك لوحظ أن السعة المتحصل عليها عند حافة الخلية مختلفة عن تل
 دمينالمستخ نقاط االتصال الطرفية أويمكن تحقيقها في مركزها بسبب بعد 

دمة خودة الالكبير لنسبة اإلشارة إلى التداخل في جنظراً للتأثير عن المركز 
 بالنظام.

  ي راً في نتج تغياألفقي لموقع المنصة المحمولة جوا  إن تأثير االنحراف
ذا ية وهسيحدث تغيراً في السعة الكل والذي بدورهتوزيع الكفاءة الطيفية؛ 

 .لكليةاسيؤدي إلى انخفاض السعة التغير سيكون له بالطبع تأثير سلبي، أي 
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 أي  ب فيلتغير في االرتفاع ال يتسبومن المالحظات المهمة أننا وجدنا أن ا
و أادة تغير محسوس في السعة، ألن نسبة اإلشارة إلى التداخل في حال الزي

 حالة ع فيالنقصان في االرتفاع تبقى ثابتة فال تؤثر على النظام. هذا بالطب
 إهمال تأثير باقي العوامل كالضوضاء والتوزيع الجغرافي والتضاريس

لى إعند زيادة االرتفاع فإن نسبة اإلشارة ام بشكل ع لمنطقة التغطية.
، وفي حال نقصان االرتفاع فإنها بشكل طفيف التداخل والضوضاء تقل

نة قارم تزيد بسبب زيادة شدة اإلشارة المرغوب فيها عند انخفاض االرتفاع
 .بمستوى الضوضاء

 التوصيات  -5
 ذهلدراسة هأعمق أخرى تمهيداً لدراسات  تكونأن  الورقة ههذمن كان الهدف 

قاط الن ، ونوجز هنا بعضلالتصاالت بالمنصات منخفضة االرتفاع الناشئة التقنية
هذه  في اللقيام به الوقتالتي نرى أهمية دراستها في هذا المجال والتي لم يتسع 

 .الدراسة

  كثر تأخذ في االعتبار تقييم أداء نظام االتصال بشكل أ تحليليةدراسة
 معدل الخطأ في البيانات دة الخدمة وحسابتفصيالً من حيث تقييم جو

 من خالل المنصاتتنفيذ ومحاكاة نظام اتصاالت متكامل يعمل بمدعمة 
 .منخفضة االرتفاع وبحسب المواصفات المبدئية للجيل الخامس

 على أداء عن الموضع األفقيمعينة تأثير مْيل المنصة بزاوية  دراسة 
 النظام.

 تم  لضوضاء العشوائية على النظام، حيثكما نوصي بدراسة تأثير توزيع ا
 .ه الدراسةفقط افتراض قيمة ثابتة للضوضاء في هذ

  اتصال مباشر عبر خط الرؤية احتمالية الحصول على بتقدير نوصي
(LOSمن عدمه ) اض ، حيث أنه في هذه الدراسة تم افترفي بيئات مختلفة

 أن االتصال تم عبر خط الرؤية مباشرة.

 ة نظومة تنفيذ هذا النظام بشكل ميداني من خالل بناء مكذلك نوصي بمحاول
ا اتصال مصغرة وإجراء قياسات مكثفة للحصول على بيانات يمكن تحليله

داء أ يملتقي لنمذجة قناة االتصال وبالتالي الحصول على نتائج أكثر واقعية
 .الواقعيةهذه النظم في البيئات 
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