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ً في الوقت الحالي،LTEالتطور بعيد األمد ) الملخص: فر سعات يو فهذا النظام ( أو ما يعرف بالجيل الرابع هو أكثر األنظمة الخلوية استخداما

 دم.اً من المستخدمين مقارنة باألجيال السابقة ويوفر معدل نقل بيانات عاٍل لكل مستخكبيرة بحيث أنه يستوعب عدداَ كبير

وأداة  Microsoft Excelبحساب عدد المحطات القاعدية الالزمة لتوفير التغطية وذلك باستخدام برنامج  ه الورقةسنقوم في هذ

من تخطيط . حيث يتضMATLABلمدينة مصراتة باستخدام برنامج  وحساب عدد المحطات القاعدية التي توفر متطلبات السعةAtollالتخطيط 

 231ت هاتا نموذج كوسالتغطية حساب ميزانية الوصلة لتحديد تخميد المسار األقصى المسموح به، ثم حساب نصف قطر الخلية بناًء على 

كل  ساحةم ومن ثم حساب ه،ا على حدمنه الريفية كالا  النتشار الموجات الالسلكية وذلك ألنه يحاكي المنطقة الحضرية ومنطقة الضاحية والمنطقة

ل م وحساب معدل مستخدخلية إليجاد عدد المحطات القاعدية التي توفر التغطية للمدينة. بينما يتضمن تخطيط السعة حساب متوسط معدل النقل لك

 حدة، وبناءً لية واخة ن يمكن توفير الخدمة لهم بواسطالنقل الذي يمكن توفيره من خالل خلية واحدة ومن ثم حساب أقصى عدد للمستخدمين الذي

لضمان  ات القاعديةر من المحطختيار العدد األكبتمَّ ابات السعة للمدينة. وأخيراً حساب عدد المحطات القاعدية الالزمة لتوفير متطلتمَّ على ذلك 

 توفير متطلبات التغطية والسعة معاً.

 

 .، التغطية، السعة، تخطيط الشبكة الراديويةميزانية الوصلة، (LTEمد )التطور بعيد األ الكلمات المفتاحية:

  
 
 

 المقدمة .1

نشأت فكرة الشبكات الخلوية في إطار تطوير نظم 

الجوالة بعد إنشاء نظام الجيل  ةاالتصاالت الالسلكي

األول في االتصاالت الخلوية، فقد كان هذا النظام يواجه 

والتي كانت تمثل  عدة مشاكل أهمها السعة المحدودة

حاجزاً يعوق استيعاب األعداد المتزايدة من المشتركين، 

إضافةً الى عدم توفر خدمات االتصاالت إال في أماكن 

محدودة جغرافياً، إذ أن أغلب هذه األنظمة توفر خدماتها 

ضمن بعض المدن الرئيسية فقط، حيث كانت محدودية 

وكان  استخدام الطيف الترددي هي المشكلة األكبر،

نصف قطر المحطة القاعدية كبير جداً حيث كانت 

المشكلة في التراسل بين المحطة القاعدية والمحطات 

المتنقلة هي محدودية قدرة اإلرسال للمحطة المتنقلة، 

وكانت هناك مشكلة األخطاء المتكررة نتيجة اًلستخدام 

اإلشارة التماثلية، وقد كانت الشبكات الخلوية في البداية 

ر على توفير خدمات المكالمات الصوتية فقط، تقتص

وكانت هذه الشبكات مقتصرة على توفير الخدمات 

الداخلية فقط وعدم القدرة على الربط بين البلدان. وبناًء 

على المشاكل التي تم ذكرها قامت شركات االتصاالت 

بتطوير األنظمة الخلوية جيالً بعد جيل لحل هذه المشاكل 

 تالي.كما هو موضح في ال

سمي هذا الجيل بالنظام العالمي  (:2Gالجيل الثاني )

 Global System for Mobile) لالتصاالت المتنقلة

communication) (GSM)  وبني على النظام الرقمي

وتم حل مشكلة محدودية الطيف الترددي باستخدام تقنية 

إعادة استخدام الطيف الترددي، وتم أيضاً في هذا النظام 

( وقد مر هذا SMSة الرسائل القصيرة )توفير خدم

الجيل بعدة مراحل قبل بلوغ الجيل الثالث، حيث تم 

 (.  (EDGEتوفير خدمات االنترنت في مرحلة 

لجيل تم في هذا الجيل تطوير نظام ا :(3Gالجيل الثالث )

   Packet-switchedاستخدام تقنية بالثاني وذلك 

رض النطاق واالنتقال الى طيف ترددي أعلى وزيادة ع

الترددي مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين وتوفير 

خدمات االنترنت بسرعات أعلى وتحسين أداء النظام، 

 .وقد مر هذا الجيل بعدة مراحل قبل بلوغ الجيل الرابع

mailto:Mansor.Makzoom@eng.misuratau.edu.ly
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ألمد اسمي هذا النظام بالتطور بعيد  (:4Gالجيل الرابع )

(Long Term Evolution)(LTE وتم في هذا النظام )

واالعتماد على  Circuit-switchedخلي عن تقنية الت

تمَّ استخدام عدة نطاقات و، Packet-switchedتقنية 

ميقا  20 15 10 5 3 1.4ترددية بأطوال مختلفة )

 .[3][9]هيرتز( لزيادة السعة للنظام

 

 LTEحساب التغطية والسعة لنظام  .2

لشرح كيفية تخطيط  جزءسنتطرق في هذا ال

 ومعرفة عدد الخاليا  LTEعة لنظامأبعاد التغطية والس

ح الالزمة لتحقيق متطلبات التغطية والسعة، وسنقوم بشر

 كافة المعادالت والمتغيرات الداخلة في حسابات تخطيط

 أبعاد التغطية والسعة.

تبدأ عملية التخطيط بحسابات  LTEنظام في 

ميزانية الوصلة الراديوية وذلك بحساب أقصى تخميد 

هذا يعتمد على نموذج االنتشار مسار مسموح به و

المستخدم، ومن ثم يتم حساب مساحة الخلية، هذه 

 المتغيرات تستخدم لحساب عدد الخاليا الالزمة لتغطية

 المساحة الجغرافية المطلوب تغطيتها.

وبعد ذلك يتم حساب معدل النقل المطوب من 

دة واحالشبكة، ومعدل النقل الذي يمكن أن تُقدمه الخلية ال

المشتركين في الشبكة وكمية ونوعية الخدمات  وعدد

 قيقالمطلوبة ومن ثم يتم إيجاد عدد الخاليا الالزمة لتح

 السعة.

ويكون عدد الخاليا الالزم لتحقيق أهداف 

ً هو العدد األكبر من الخاليا ال تي التغطية والسعة معا

 [5][3].تحقق متطلبات )التغطية أو السعة( 

 تخطيط التغطية .2-1

ً ممتازاً  عملية تخطيط التغطية تعطي تقريبا

حة للموارد المحتاجة لتقديم الخدمات المطلوبة في المسا

الجغرافية للنظام، حيث أنها تعطي عدد المحطات 

 ( المطلوبة لتحقيق التغطية.eNodeBالقاعدية )

حساب ميزانية الوصلة الراديوية يعطي أكبر 

كون ( مسموح به لإلشارة بحيث تPath lossتخميد )

اإلشارة عند حافة الخلية مقبولة، وهذا يعطي أكبر 

نصف قطر للخلية مسموح به، ومن خالله يتم حساب 

أكبر مساحة ممكنة للخلية ومن ثم يتم حساب عدد 

المحطات القاعدية لتغطية المساحة الجغرافية المراد 

 توفير الخدمة لها.

 

يوضح خوارزمية حساب عدد المحطات  :(1)شكل ال
 ية الالزمة لتحقيق متطلبات التغطيةالقاعد

 

هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في 

تخطيط التغطية حيث أنه باختيار هذه المتغيرات سيتأثر 

نصف قطر الخلية مما يؤدي إلى تغير في عدد 

المحطات القاعدية الالزمة، ومن هذه المتغيرات التردد 

 ,Urbanالمستخدم ومعامل تخميد المسار والبيئة )

Suburban, Rural وسلوك الحوامل الترددية )

  [3] .المستخدمالفرعية وعرض النطاق الترددي 

 

 حساب ميزانية الوصلة الراديوية. .1.1.2

  القددددددددرة المعدددددددعة الفعالدددددددة ا يزوتروبيدددددددة

(EIRB.) 

هي مقدار القدرة المرسلة في االتجاه المطلوب 

حيث أنه يتم األخذ في الحسبان كسب هوائي 

ال والمفاقيد في الكوابل والوصالت في االرس

 طرف اإلرسال.
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EIRBdbw

= PTX(dBW) − LTLTX
(dB)

+ GTX(dB)                               (1) 

PTX قدرة الخرج المرسلة عند طرف اإلرسال 

LTLTX
الفـقـد في الكوابل والوصالت في  

 طرف اإلرسال

GTX  كسب هوائي اإلرسال 

 ( القدرة المستلمة األيزوتروبيةIRL.) 

 هي القدرة المستلمة عند هوائي االستقبال 

IRLdBW

= EIRBdbw − PLdB(Path loss)            (2) 

 .الضوضاء الحرارية 

 هو الفقد الناتج من الحرارة في األجهزة.

TN = K ∗ B ∗ T                                   (3)                                                         

K ( 1.38هو ثابت بولتزمان × 10−23J/

K) 

T  هي درجة الحرارة بالكلفن 

B هو عرض النطاق الترددي للقناة 

 ( معامل الضوضاءNoise Figure.) 

هي الفرق في نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 

  [8] .مخرجهعند مدخل جهاز االستقبال وعند 

NFdB = 10Log (1 +
Te

290
) (4)                                                     

Te .هي درجة حرارة الجهاز 

 .حساسية المستقبل 

ا يتم من خاللها تحديد أقل إشارة يمكن استقباله

 من المحطة القاعدية والمحطة المتنقلة.

  RSLdBw = IRLdBW + G𝑅X(dB) −

PLTLRX(dB) − TN − NF               (5) 

 

 ( أقصى فقد مسموح بهMAPL.) 

هو أقصى فقد يسمح لجهاز االستقبال باستقبال 

اإلشارة حيث يتم من خالله حساب نصف قطر 

 . [3] الخلية

 MAPL = EIRBdBw − IRLdBW − SH −

Penetration Loss                          (6) 

SH فقد التظليل هو.  

   Penetration Loss نتيجة اختراق  هو الفقد الناتج

 .اإلشارة للمبنى

 

 يوضح ميزانية الوصلة الراديوية :(2الشكل)

 

 نماذج ا نتعار الراديوي. .2.1.2

 .نموذج الفضاء الحر 

يعتبر نموذج الفضاء الحر نموذجاً 

 اعتبار الوسط فراغ، حيث أنه لنمثالياَ وذلك ب

خذ في االعتبار تأثير االنعكاس واالنكسار أي

أن الفقد الوحيد هو  واالمتصاص والتشتت. أي

من  dقطع الموجات الكهرومغناطيسية مسافة 

 الفراغ.

  PL = 32.4 + 20Log(d) + 20Log(f)  (7) 

d  المسافة بين المحطة القاعدية والمحطة

 (Kmالمتنقلة )

f ( تردد الموجة الحاملةMHz). 

 

 .نموذج هاتا 

يعددد نمدددوذج هاتدددا مددن أكثدددر النمددداذج 

مورا اسددددتخداماَ وهددددو تطددددوير لنمددددوذج أوكددددا

حيدددث يمكدددن اسدددتخدامه لتدددرددات تصدددل إلدددى 

3GHz 100 ومسافة تصل إلىKm  
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 PL = 65.55 + 26.16Log(f) −

13.82Log(ht) − α(hr) + (44.9 −

6.55Log(ht))Log(d)                               (8) 

α(hr) = (1.1Log(f) − 0.7). ht

− (1.56Log(f) − 0.8)  (9) 

ht .ارتفاع هوائي اإلرسال 

hr ستقبال.ارتفاع هوائي اال 

 231نموذج كوست هاتا. 

هو تطوير لنموذج  231نموذج كوست هاتا 

 .[9] هاتا

PL = 46.3 + 33.9Log(f) − 13.82Log(ht) −

α(hr)[44.9 − 6.55Log(ht)]. Log(d) +

C                                                                     (10)                               

 حضرية في المناطق ال

 α(hr) = 3.2(Log(11.75hr))2 − 4.9 

                                                                    (11) 

c = 3dB 

 في المناطق الريفية والنائية

 α(hr) = (1.1Log(f)) − 0.7hr −

(1.58f − 0.8)                                           (12) 

c = 0dB 

 ية )مساحة الخلية الثالثThree-Sectors 

cell ). 

يتم تقسيم الخلية إلى ثالث قطاعات 

في المستوى األفقي، وهذا  120oبزاوية 

 .[5]التقسيم يسمح بزيادة السعة 

    Acell = 1.9485 ∗ R2                            (13)                                                 

R .نصف قطر الخلية 

 تخطيط السعة. .2.2

يعتبر التداخل العامل الرئيسي المؤثر على 

الخاليا التي تستخدم نفس التردد ، LTEأداء شبكات 

(، CO-Channel Cellsتسمي بالخاليا المتجاورة )

وهناك مشاكل الضوضاء الحرارية التي يمكن التغلب 

(، SNRعليها بزيادة قدرة اإلشارة الى الضوضاء)

شارة إلى الضوضاء سيزداد ايضاً ولكن بزيادة قدرة اإل

 تداخل الخاليا مشتركة التردد.

د يمكن تقليل تداخل الخاليا المتجاورة في الترد

 بين الخاليا المتجاورةوذلك بزيادة المسافة الفاصلة 

 .المتشابهة

لكي يكون تصميم السعة جيد يتم تخطيط السعة     

في وقت الذروة حتى يكون التصميم صالح في جميع 

 وقات.األ

  معدل النقل لكل مستخدم في كل من الوصلة

 .(DL+ULالصاعدة والوصلة الهابطة معاً )

Avg(kbps)

= ρ ∗ σ ∗ k

∗ (
8bits ∗ 106

30 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60
)                            (14) 

 ρ الحصة الشهرة لكل ( مستخدمGB ) 

 σ النسبة المستخدمة من الحصة الشهرية 

K قة:معدل التقارب ويعطى بالعال 

           K =

1

 نسبة النقل في ساعة الدروة الى النقل في كامل اليوم
         (15) 

 ( معدل النقل الكلي لكل مستخدمDL+UL). 

Total Avg = ∑(Avg ∗ Ω)                      (16)                                            

Ω نسبة اختيار المستخدمين للحصة الشهرية 

 ب معدل النقل لكل مستخدم في الوصلة حسا

 الصاعدة والوصلة الهابطة.

 Avg. UL = Total Avg ∗ ULR              (17)    

Avg. UL  معدل النقل في الوصلة الصاعدة

 .لكل مستخدم

ULR نسبة نقل الوصلة الصاعدة 

Avg. DL = Total Avg ∗ DLR                 (18) 
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Avg. DL  لكل معدل النقل في الوصلة النازلة

 مستخدم

DLR نسبة نقل الوصلة النازلة 

 .أقصي معدل لكل خلية 

  Peak Thro per site = Date RE ∗

bits ber RE ∗ MIMO Effect ∗

Coding rate                                         (19) 

Date RE  عدد عناصر المورد في الثانية

 الواحدة

bits ber RE عدد البتات في عنصر المورد 

MIMO Effect  الكسب الناتج من الضرب

 المكاني 

Coding rate  معدل الترميز ويكون
1

2
لـ  

QPSK 
1

2
 و 

3

4
QPSKلـ 

3

4
16  

 

 .متوسط معدل النقل لكل خلية 

 Avg Thro per site

= ∑(Peak Thro per modulation schem

∗ Sub NO persentage)                                (20) 

Peak Thro per modulation schem              

 أقصي معدل لكل طريقة تضمين

Sub NO persentage               نسبة المستخدمين

 الذين يستخدمون نمط التضمين

 

  متوسط معدل ا رسال لكل خلية من الوصلة

 الصاعدة والوصلة النازلة.

ʎUL = Avg Thro per site ∗

Traffic ratio UL     (21)                  

ʎDL = Avg Thro per site ∗

Traffic ratio DL   (22)   

Traffic ratio UL  نسبة اإلنتاجية للوصلة

 الصاعدة

Traffic ratio DL  نسبة اإلنتاجية للوصلة

 الصاعدة

  حساب أقصي عدد مستخدمين في الخلية

بالنسبة الي الوصلة الصاعدة والوصلة 

 النازلة.

Max Sub No per Si(UL) =
ʎUL

Avg.UL
      (23)                                                        

Max Sub No per Si(DL) =
ʎDL

Avg.DL
       (24)     

                          

Max SUB No per Si(UL)  أقصددددددددددددددددددددي

مسددددددتخدمين فددددددي الوصددددددلة الصدددددداعدة عدددددددد 

 .داخل الخلية

Max SUB No per Si(DL)  أقصددددددددددددددددددددي

دمين فدددي الوصدددلة النازلدددة داخدددل عددددد مسدددتخ

 .الخلية

 Max Sub No per site =

min(Max Sub No per Si(UL), Max Sub No per Si(DL)) 

                                                        (25) 

                       Max Sub No per site 

 أقصى عدد مستخدمين داخل الخلية

 يا الالزمة لتحقيق السعة حساب عدد الخال

 .LTEفي نظام  ةالمطلوب

     Totel sites No =

Total Sub No for required area

Max Sub No per site
                         (26)                      

 Total Sub No for required area  

 دد الكلي للمستخدمين في مساحة معين.الع

 النتائجالجانب العملي و .3

على تخطيط نظام  ه الورقةسيتم العمل في هذ

LTE  حساب  جزءفي هذا ال يتمسحيث  مصراتهلمدينة

وعرض النتائج المتحصل عليها في تخطيط التغطية 
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وتخطيط السعة، وذلك باستخدام البرامج الحسابية 

(Matlab, Microsoft Excel للحصول على )

علي تصور  النتائج المطلوبة، باإلضافة الي الحصول

لتوزيع مستوى إشارة التغطية ومناطق التداخل 

والفجوات التي لم تصل اليها التغطية باستخدام الخرائط 

الرقمية للمدينة والمتحصل عليها من شركة المدار 

 (. Atollالجديد وأداة التخطيط )

وقد تم الحصول على الخريطة الرقمية للمدينة 

سطح البحر أو  والتي تبين ارتفاع األرض فوق مستوى

 Digital Terrain Modelما يعرف بخريطة )

(DTM) والخريطة الرقمية التي تصف ارتفاع )

أو ما يعرف بخريطة  DTMالعوائق فوق طبقة 

(Clutter Height والخريطة التي تصف المكون )

 Clutterالمادي لهذه العوائق أو ما يعرف بخريطة )

Class.) 

 200km2ة مصراتة تبلغ المساحة الجغرافية لمدين

نسمة وتم تقسيمها إلى  500,000وبها تعداد سكاني 

ً للتوزيع السكاني وارتفاع  ثالثة مناطق جغرافية وفقا

 المباني وهي: 

 ( منطقة حضريةUrban وتمثل )من 25 %

 % من سكان المدينة.50مساحة المدينة وبها 

 ( منطقة الضواحيSuburban وتمثل )

% من 35ها % من مساحة المدينة وب25

 سكان المدينة.

 ( منطقة ريفيةRural تمثل )من 50 %

 % من سكان المدينة.15مساحة المدينة وبها 

ي نيبين المساحة الجغرافية والتوزيع السكا :(1)جدول ال
 لمناطق مدينة مصراته

منطقة 
 ريفية

 منطقة الضاحية
منطقة 
 حضارية

100Km2 50Km2 50Km2 

مساحة المنطقة 

احة الي مس

 المدينة

 التعداد السكاني 250,000 175,000 75,000

 

 

 

 يبين التقسيم الجغرافي مدينة مصراته :(3) شكلال

 منطقة حضرية        

 منطقة الضواحي        

 منطقة ريفية        

 سنقوم أوالً بتخطيط أبعاد التغطية ومعرفة عدد

، منطقة الخاليا الالزمة لتوفير متطلبات التغطية في كل

ومن ثم سنقوم بحساب عدد الخاليا الالزمة لتحقيق 

متطلبات السعة في كل منطقة، وبعد ذلك يتم اختيار 

العدد األكبر من الخاليا في كل منطقة وذلك لضمان 

 تحقيق متطلبات التغطية والسعة معاً.

 

 تخطيط أبعاد التغطية.. 1.3

حساب القدرة أوالً  تملحساب أبعاد التغطية 

حساب  ومن ثم (EIRBوتروبية المشعة الفعّالة )األيز

 أن يمتلكها المستقبل، وبعدأقل حساسية استقبال يمكن 

( في كل MAPLتم حساب أكبر تخميد مسموح به )ذلك 

ذ التخميد أخلوصلة الصاعدة والوصلة النازلة ومن ا

حساب نصف قطر الخلية الالزمة تم األقل وبعد ذلك 

 ل منطقة على ِحده.لتحقيق أبعاد التغطية في ك

حساب أبعاد التغطية للوصلة الصاعدة  .1.1.3

 والوصلة النازلة.

 2100MHzالنطاق الترددي المستخدم هو 

، أما نظام التبادل فقد تم 10MHzبعرض نطاق ترددي 
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 Time Divisionاختيار التبادل الزمني المزدوج )

Duplex (TDD) .) 

ة سنقوم بذكر المتغيرات المستخدمة لحساب أبعاد التغطي

 في الجدول التالي:

مستخدمة لحساب أقصى يبين المتغيرات ال :(2)الجدول 
 فقد مسموح به

الوصلة الصاعدة 
(UL) 

 المتغيرات

23 P(dBm) 

0 LTLTX
(dB) 

0 Gain(dB) 
23 EIRB(dBm) 

3 NF(dB) 
QPSK 0.25 modulation scheme 

105.2- RSL(dBm) 
3 Diversity Gain(dB) 

126.2- IRL(dBm) 

12 SH(dB) Urban 
8 SH(dB) Suburban 
5 SH(dB) Rural 
10 Penetration Loss(dB) 

 Urban 

5 Penetration Loss(dB) 
 Suburban 

5 Penetration Loss(dB) 
 Rural 

127.19 MAPL(dB) 
 

الوصلة  سنقوم بحساب نصف قطر الخلية في    

الصاعدة والوصلة الهابطة لكل منطقة جغرافية على 

 حده.

 يبين نصف القطر للوصلتين الصاعدة :(3)الجدول 
 والهابطة لكل المناطق الجغرافية

 منطقة ريفية
منطقة 

 الضاحية

منطقة 

 حضارية

     

Km3.565 Km1.305 0.460Km 

نصف القطر 

للوصلة 

 (ULالصاعدة)

Km6.549 Km2.397 
0.844 

Km 

نصف القطر 

للوصلة 

 (DLالهابطة)

Km3.565 Km1.305 0.460Km 

نصف القطر 

األصغر بين 

 الوصلتين

     

إذا قمنا بزيادة عرض النطاق الترددي إلى 

20MHz  في المنطقة الحضرية سنتحصل على نصف

 0.695Kmفي الوصلة الصاعدة و 0.379Kmقطر

 في الوصلة الهابطة وهذا يدل على أنه كلما زاد عرض

النطاق الترددي يقل نصف قطر الخلية وذلك نتيجةً 

لنقصان نسبة اإلشارة إلى التداخل والضوضاء، حيث 

أنه عند زيادة عرض النطاق الترددي ستقل طاقة كل 

بت مما يؤدي إلى نقصان نسبة اإلشارة إلى التداخل 

 والضوضاء.

الجدول التالي يوضح نصف قطر الخلية عند 

 فة للمنطقة الحضارية.استخدام طرق تضمين مختل

 

ية عند استخدام طرق يبين نصف قطر الخل :(4)الجدول 
 تضمين مختلفة

نصف القطر في 

الوصلة 

 (DLالهابطة)

نصف القطر في 

الوصلة 

 (ULالصاعدة)

طريقة 

 التضمين

1.756Km 0.508Km QPSK 0.1 

0.986Km 0.279Km QPSK 0.5 

0.779Km 0.227Km 
16QAM 

0.4 

0.621Km 0.163Km 
16QAM 

0.6 

0.515Km - 
64QAM 

0.5 

0.274Km - 
64QAM 

0.9 

 

نالحظ ان أكبر مسافة تحصلنا عليها كانت عند 

، 0.1ومعدل ترميز  QPSKاستخدام تضمين 

وتحصلنا على أقل مسافة عند استخدام تضمين 

64QAM وهذا يدل أنه كلما زاد  0.9ومعدل ترميز
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لما زاد نظام التضمين قلت مسافة نصف قطر الخلية، وك

 معدل الترميز قلت مسافة نصف قطر الخلية.

بعد حساب نصف قطر الخلية في كل من 

الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في جميع المناطق 

الجغرافية تم اختيار نصف القطر األصغر بين 

الوصلتين لكل منطقة وذلك لحساب مساحة الخلية، ومن 

 ثم حساب عدد الخاليا الالزمة في كل منطقة.

 

يبين مساحة الخاليا وعدد المحطات  :(5)الجدول 
 الالزمة لتوفير متطلبات التغطية القاعدية

 منطقة ريفية
منطقة 

 الضاحية

منطقة 

 حضارية
 

100Km2 50Km2 50Km2 مساحة المنطقة 

24.7639Km2 3.318Km2 0.4123Km2 مساحة الخلية 

5 15 122 

عدد المحطات 

القاعدية 

(eNodeB) 

142 
العدد الكلي 

 للمحطات القاعدية

 

 .تولالنتائج المتحصل عليها باستخدام أداة األ .2.1.3

( يبين التغطية حسب قوة اإلشارة، 4)لشكل ا 

نالحظ ان نتائج التغطية المتحصل عليها بناًء على 

 أن التخطيط الذي قمنا به يعطي نتائج جيدة مبدئياً، حيث

، ها قد تم تغطيتها بالكاملأغلب المناطق المراد تغطيت

(، optimizationولكن تحتاج الى القليل من التحسين )

ية ونالحظ أيضاً أن المناطق القريبة من المحطات القاعد

ية تكون إشارتها قوية وكلما ابتعدنا عن المحطات القاعد

  قلت قوة اإلشارة.

 

 

 

 يبين التغطية حسب قوة اإلشارة :(4)الشكل 
 

التغطية حسب الترددات ( يبين 5الشكل )

المستخدمة في كل قطاع، نالحظ من الشكل ان إعادة 

استخدام التردد تعتبر جيدة حيث أن المناطق التي 

تستخدم نفس التردد بمسافة كافية مما أدى الى تقليل 

 Co-Channelتداخل الخاليا المتجاورة )

Interference وبهذا سنتحصل على نسبة إشارة إلى )

 وضاء عالية نسبياً.التداخل والض
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 يبين التغطية حسب الترددات المستخدمة. :(5)الشكل 

 

( يوضدددددح عددددددد القطاعدددددات التدددددي 6)الشدددددكل 

تغطدددددي كدددددل مسدددددافة، نالحدددددظ أن التغطيدددددة المتحصدددددل 

عليهددددا فددددي منتصددددف كددددل خليددددة تكددددون نتيجددددة قطدددداعٍ 

واحدددٍد وهدددو القطددداع المسدددؤول عدددن التغطيدددة فدددي هدددذه 

ة نالحددددظ أن الخليددددة، وعنددددد النظددددر فددددي حددددواف الخليدددد

التغطيددددة المتحصددددل عليهددددا تكددددون نتيجددددة لقطدددداعين أو 

أكثدددددر وهددددددذا يضدددددمن أن عمليددددددة التسدددددليم واالسددددددتالم 

سددددتحدث بشددددكل صددددحيح، ونالحددددظ أن المندددداطق التددددي 

تصدددلها التغطيدددة مدددن أكثدددر مدددن قطددداع تكدددون صدددغيرة 

نسدددددبياً وهدددددذا يقلدددددل مدددددن عمليدددددة التسدددددليم واالسدددددتالم 

 المتكرر.

 

 ل اإلشارات عند حافة الخليةيبين تداخ :(6)الشكل    

 

( يوضددددددددددح نددددددددددوع التضددددددددددمين 7الشددددددددددكل)

والترميدددددز المسدددددتخدم فدددددي كدددددل منطقدددددة فدددددي الوصدددددلة 

الهابطددة، نالحددظ أندده فددي المنطقددة القريبددة مددن المحطددة 

 64QAMالقاعديددددة يددددتم اسددددتخدام التضددددمين بطريقددددة 

ونسدددددبة ترميدددددز عاليدددددة وكلمدددددا ابتعددددددنا عدددددن المحطدددددة 

ا يدددددل علددددى أن القاعديددددة سددددتقل رتبددددة التضددددمين وهددددذ

طريقدددددة التضدددددمين تعتمدددددد بشدددددكل كبيدددددر علدددددى قددددددوة 

اإلشددددددارة المتحصددددددل عليهددددددا ونسددددددبة اإلشددددددارة إلددددددى 

التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداخل والضوضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
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 ء.

 

يبين نوع التضمين والترميز المستخدم في  :(7)الشكل 
 كل منطقة 

 تخطيط السعة. .2.3

سنقوم في هذا الجزء بعرض النتائج المتحصل 

ستخدام حسابات برنامج عليها من تخطيط السعة وذلك با

(MATLAB والبيانات المتحصل عليها من برنامج )

(Microsoft Excel الخاص بشركة نوكيا )

(NOKIA حيث ) تم تقسيم مساحة المدينة الى ثالث

ً للتوزيع السكاني وارتفاعات  مناطق جغرافية وفقا

 المباني.

لقد تم اعتبار المشتركين في خدمات الشبكة 

مشترك وقد تم  350,000نة أي % من سكان المدي70

تقسيمهم على المناطق الجغرافية كما هو مبين في 

 الجدول التالي.

ل منطقة يبين عدد المشتركين في ك :(6)الجدول 
 جغرافية

 منطقة ريفية
منطقة 
 الضاحية

  منطقة حظاريه

15% 35% 50% 
نسبة 

 المشتركين

52,500 122,500 175,000 
عدد 

 المشتركين

 

 قسيم خدمات الشبكة إلى ثالث باقاتلقد قمنا بت

و هما )الباقة الماسية، الباقة الذهبية، الباقة الفضية( ك

 موضح في الجدول التالي:

 

كل باقات ونسبة المستخدمين ليبين أنواع ال :(7الجدول )
 باقة

 (GBالحصة الشهرية) الباقات
نسبة استخدام 

 المشتركين

 %20 20 الماسية

 %40 10 الذهبية

 %40 5 فضيةال

 

الجدول التالي يوضح المتغيرات المستخدمة في حساب 

 السعة.

متغيرات المستخدمة في حساب يبين ال :(8)الجدول 

 السعة

 القيــمـــة الوصــــــف 

عرض النطاق الترددي لكل 
 (KHzحاملة)

15 

عرض النطاق الترددي 
(MHz) 

10 

 50 كتلة عنصر المورد

ية عدد عناصر المورد لكل ثان
(RE/S) 

8.4 × 108 

نسبة بتات التحكم من البتات 
 المرسلة

20% 

نسبة البتات الفعالة من البتات 
 المرسلة

80% 
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نسبة حمولة الوصلة الصاعدة 
 من الحمولة الكلية 

20% 

نسبة حمولة الوصلة الهابطة 
 من الحمولة الكلية 

80% 

 القيــمـــة الوصــــــف

 
 عدد البتات لكل عينة

 
 

QPSK 2 

16QAM 4 

64QAM 6 

 
معدل الترميز لكل طريقة 

 تضمين مستخدمة في
 الوصلة الهابطة

16QAM 0.602 

64QAM 0.544 

64QAM 0.926 

 
معدل الترميز لكل طريقة 

 تضمين مستخدمة في
 الوصلة الصاعدة

QPSK 0.31 

16QAM 0.308 

16QAM 0.753 

 

نسبة المساحة لكل طريقة 
 تضمين

 في الوصلة الهابطة

16QAM 46% 

64QAM 36% 

64QAM 18% 

 

 القيــمـــة الوصــــــف

 
نسبة المساحة لكل طريقة 

 تضمين
 في الوصلة الصاعدة

QPSK 28% 

16QAM 50% 

16QAM 22% 

 

سيتم حساب متوسط معدل النقل لكل مستخدم 

في كل من الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة لكل باقة 

ثم سيتم حساب معدل النقل الكلي لكل مستخدم في  ومن

الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة وبعد ذلك سيتم 

حساب متوسط معدل النقل في كل من الوصلة الصاعدة 

 والوصلة الهابطة كالً منهما على حده.

 يبين معدل النقل ومتوسط معدل النقل لكل :(9الجدول )
 ابطة خدم في الوصلة الصاعدة والهمست

متوسط معدل 
النقل لكل مستخدم 

 في كل باقة

)كيلو بت لكل 
 ثانية(

 الفضية الذهبية الماسية

49.383 24.691 12.346 

معدل النقل الكلي لكل مستخدم في الوصلة 
 الصاعدة والهابطة )كيلو بت لكل ثانية(

24.691 

متوسط معدل النقل لكل مستخدم في الوصلة 
 نية(الصاعدة )كيلو بت لكل ثا

4.938 

متوسط معدل النقل لكل مستخدم في الوصلة 
 الهابطة )كيلو بت لكل ثانية(

19.753 

 

سيتم حساب أقصى معدل نقل للخلية في 

الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة لكل طريقة تضمين 

ومن ثم سيتم حساب متوسط معدل النقل الكلي لكل خلية 

هما على في الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة كل من

 حده.

 ومتوسط معدل نقل للخليةأقصى يبين  :(10الجدول )
 الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في

أقصى معدل 
نقل للخلية في 

الوصلة 
الهابطة )كيلو 
 بت لكل ثانية(

64QAM 
0.926 

64QAM 
0.544 

6QAM 
0.6021 

35.6 20.9 15.4 

أقصى معدل 
نقل للخلية في 

الوصلة 
الصاعدة )كيلو 

 كل ثانية(بت ل

16QAM 
0.753 

16QAM 
0.308 

QPSK 
0.31 

19.3 7.9 3.97 

متوسط معدل النقل لكل خلية في الوصلة الصاعدة 
 )ميقا بت لكل ثانية(

21 

متوسط معدل النقل لكل خلية في الوصلة الهابطة 
 )ميقا بت لكل ثانية(

21 

 

تم حساب النتائج المتعلقة بتخطيط السعة 

ع لسابقة، حيث أنه تم اعتبار جميالموضحة في الجداول ا

 المشتركين في الشبكة فعالين في نفس اللحظة. 
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بعد أن تم حساب أقصى معدل نقل لكل خلية 

سيتم حساب أقصى عدد مستخدمين يمكن توفير 

الخدمة لهم بواسطة خلية واحدة في كل من الوصلة 

الصاعدة والوصلة الهابطة، وبعد ذلك سيتم اختيار 

مستخدمين الذين يمكن أن تقدم لهم العدد األقل لل

المحطة القاعدية الخدمة، ومن ثم سيتم حساب عدد 

ي المحطات القاعدية الالزمة لتحقيق متطلبات السعة ف

 كل منطقة جغرافية.

 

( يبين أقصى عدد مستخدمين في الخلية 11الجدول )
 حطات القاعدية لكل منطقة جغرافيةوعدد الم

في خلية أقصى عدد مستخدمين في خلية 
 واحدة في الوصلة الصاعدة

1065 

أقصى عدد مستخدمين في خلية في خلية 
 واحدة في الوصلة الهابطة

1885 

أقل عدد مستخدمين من بين الوصلة الصاعدة 
 والوصلة الهابطة

1065 

عدد المحطات القاعدية في المنطقة 
 الحضارية

165 

 115 عدد المحطات القاعدية في منطقة الضاحية

 50 المحطات القاعدية في المنطقة الريفيةعدد 

 330 المجموع الكلي للمحطات القاعدية

 

نالحظ أن عدد المحطات القاعدية الالزمة 

ر لتوفير متطلبات السعة في المنطقة الحضرية أكبر بكثي

من عدد المحطات القاعدية في المنطقة الريفية وذلك 

ية بين نسبة إلى االختالف الكبير في الكثافة السكان

 المنطقتين.

ميجا  20إذا تم اختيار عرض نطاق ترددي  

 ميجا هيرتز سنتحصل على النتائج التالية: 5هيرتز و

ند يبين عدد المحطات القاعدية ع :(12الجدول )
 استخدام عرض نطاق ترددي مختلف

منطقة  
 حضارية

منطقة 
 الضاحية

منطقة 
 ريفية

 المجموع

عدد المحطات القاعدية 
 20طاق عند عرض ن

 ميقا هيرتز
83 58 25 166 

عدد المحطات القاعدية 
 5عند عرض نطاق 

 ميقا هيرتز
329 230 99 658 

 

نالحظ أنه عند زيادة عرض النطاق الترددي 

ميجا هيرتز سيقل عدد المحطات القاعدية التي  20إلى 

 تحقق متطلبات السعة إلى النصف تقريباً، ولكن سنحتاج

 بير لتوفير متطلبات التغطية،إلى عدد محطات قاعدية ك

ميقا هيرتز  5أما عند استخدام عرض نطاق ترددي 

سيزداد عدد المحطات القاعدية التي تحقق متطلبات 

السعة إلى الضعف تقريبا، ولكننا سنحتاج إلى عدد 

محطات قاعدية قليل لتوفير التغطية، ويتضح من ذلك 

 أن أفضل عرض نطاق ترددي لتحقيق متطلبات التغطية

 ميقا هيرتز. 10والسعة معاً هو 

الجدول التالي يوضح عدد المحطات القاعدية 

 الكلى المحتاج لتحقيق كل من متطلبات التغطية والسعة

 معاً، حيث أنه سيتم اختيار العدد األكبر من المحطات

 في كل منطقة جغرافية.

وفر يبين عدد المحطات القاعدية التي ت :(13ول )دالج

ً متطلبات التغطي  ة والسعة معا

 
منطقة 
 حضارية

منطقة 
 الضاحية

منطقة 
 ريفية

عدد المحطات القاعدية 
التي توفر متطلبات 

 التغطية
122 15 5 

عدد المحطات القاعدية 
التي توفر متطلبات 

 السعة
165 115 50 

المجموع الكلي 
 للمحطات القاعدية

330 

  
 

 اتــاجـتـنـتـا س. 4

االسدددتنتاجات  ذكدددر أهدددم جدددزءفدددي هدددذا ال يتمسددد

 ه الورقة:التي تحصلنا عليها في هذ

  وجددددد أندددده فددددي حسدددداب نصددددف قطددددر الخليددددة

لتحقيدددددددق متطلبدددددددات التغطيدددددددة عندددددددد زيدددددددادة 

عدددرض النطددداق التدددرددي سددديقل نصدددف قطدددر 

الخليدددددة الدددددذي تصدددددل أليددددده تغطيدددددة المحطدددددة 

 القاعدية.

  عندددد زيدددادة رتبدددة التضدددمين سدددتتوزع القددددرة

المرسددددددلة علددددددى عدددددددد بتددددددات أكثددددددر حيددددددث 
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دي الدددددى نقصدددددان نسدددددبة اإلشدددددارة الدددددى سددددديؤ

 التداخل والضوضاء.

  فددددي حسدددداب أبعدددداد التغطيددددة وجددددد اندددده كلمددددا

قلدددددت رتبدددددة طريقددددددة التضدددددمين زاد نصددددددف 

قطددر الخليددة الددذي تصددل إليدده تغطيددة المحطددة 

القاعديدددددددددة وكلمدددددددددا زادت رتبدددددددددة طريقدددددددددة 

التضددمين قدددلَّ نصدددف القطددر الدددذي تصدددل إليددده 

 تغطية المحطة القاعدية.

 قدددددلَّ معددددددل الترميدددددز زاد  لدددددوحظ أنددددده كلمدددددا

نصدددددف القطدددددر الدددددذي تصدددددل إليددددده تغطيددددددة 

المحطدددددددددة القاعديدددددددددة، وكلمدددددددددا زاد معددددددددددل 

 الترميز قلَّ نصف القطر.

  عندددد حسددداب نصدددف قطدددر الخليدددة يدددتم اختيدددار

نصددددددف قطددددددر الخليددددددة األصددددددغر مددددددن بددددددين 

الوصددددددددلتين الصدددددددداعدة والهابطددددددددة وذلدددددددددك 

لضدددمان تحقيدددق متطلبدددات التغطيدددة للوصدددلتين 

 معاً.

  فددددددي المندددددداطق القريبددددددة مددددددن لددددددوحظ أندددددده

المحطدددات القاعديدددة تكدددون نسدددبة اإلشدددارة إلدددى 

التددددداخل والضوضدددداء عاليددددة وكلمددددا ابتعدددددنا 

عددددن المحطددددة القاعديددددة قلددددت نسددددبة اإلشددددارة 

إلددددى التددددداخل والضوضدددداء، وذلددددك لضددددعف 

اإلشدددارة المتحصدددل عليهدددا مدددن هدددذه المحطدددة 

القاعديدددة بسدددبب زيدددادة مسدددافة الفقدددد، وزيدددادة 

مسدددتقبلة مدددن المحطدددات التدددي قدددوة اإلشدددارة ال

 تستخدم نفس التردد.

  وجدددددد أنددددده عندددددد تحقيدددددق متطلبدددددات التغطيدددددة

يجددددب أن تكددددون مسدددداحة حافددددة الخليددددة التددددي 

تتواجدددد فيهدددا إشدددارة مسدددتقبلة مدددن أكثدددر مدددن 

محطدددة قاعديدددة صدددغيرة نسدددبياً، وذلدددك يضدددمن 

 تقليل عملية التسليم واالستالم المتكررة.

 ة وجددددددد أن المندددددداطق القريبددددددة مددددددن المحطدددددد

القاعديدددددة تسدددددتخدم طريقدددددة تضدددددمين عاليدددددة 

الرتبدددددة والمنددددداطق البعيدددددددة مدددددن المحطددددددات 

القاعديددددة تسددددتخدم طددددرق تضددددمين منخفضددددة 

الرتبدددة وذلدددك تبعددداً لنسدددبة قددددرة اإلشدددارة الدددى 

 التداخل والضوضاء المتحصل عليها.

  وجدددد أنددده عندددد تخطددديط متطلبدددات السدددعة يدددتم

اختيدددار العدددددد األقددددل مدددن المسددددتخدمين الددددذي 

تواجدددددددهم بددددددين الوصددددددلة الصدددددداعدة يمكددددددن 

والوصدددددلة الهابطدددددة وذلدددددك لضدددددمان تحقيدددددق 

 متطلبات السعة في كل من الوصلتين معاً.

  لددددوحظ أندددده فددددي المنطقددددة الحضددددرية نحتدددداج

إلدددى عددددد محطدددات قاعديدددة كبيدددر مقارندددةً مدددع 

 المناطق األقل حضرية 

وذلدددك نتيجدددة ً لالخدددتالف الكبيدددر فدددي الكثافدددة 

 السكانية.

 عدددرض النطددداق التدددرددي  وجدددد أنددده كلمدددا زاد

قدددددلَّ عددددددد المحطدددددات القاعديدددددة التدددددي تحقدددددق 

متطلبدددات السدددعة وكلمدددا قدددلَّ عدددرض النطددداق 

التددددرددي زاد عدددددد المحطددددات القاعديددددة التددددي 

 تحقق متطلبات السعة.

كلمددددا زادت الحصددددة الشددددهرية لكددددل مسددددتخدم سددددنحتاج 

إلددى تددوفير معددددل نقددل أعلدددى لكددل مسدددتخدم ممددا يدددؤدي 

ت القاعديددددة الالزمددددة لتددددوفير إلددددى زيددددادة عدددددد المحطددددا

 متطلبات السعة.
 

 التـوصيـات. 5

  نوصدددددي باسدددددتخدام متغيدددددرات أكثدددددر واقعيدددددة

لمدينددددة مصددددراتة لتحقيددددق متطلبددددات التغطيددددة 

 والسعة األمثل للمدينة.

  نوصدددددددي بزيدددددددادة عددددددددد الباقدددددددات الشدددددددهرية

واسددددددتخدام نسددددددب اسددددددتهالك أكثددددددر واقعيددددددة 

 تتناسب مع استهالك سكان المدينة.

 تيدددددار عدددددرض النطددددداق التدددددرددي نوصددددي باخ

لكدددل منطقدددة بمروندددة أكثدددر وبمدددا يتناسدددب مدددع 



92 
ICTS24632019-CM1033 

 

هدددددذه المنطقدددددة وذلدددددك لتحسدددددين أداء الشدددددبكة 

 وتقليل العدد الكلي للمحطات القاعدية.
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