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الفصل األول

مدخل إىل نظم االتصاالت النقالة
ملخص:
يقدم ىذا الفصل مدخالً يف نظم االصتصلالت الن ّقللة وحملة علمة عن شبكلت اعبيل الثلين من النظم اػبلوية كمل يتنلول
اؼبفلىيم األسلسية يف جودة اػبدمة اؽبلصتفية.

كلمات مفتاحية:

االصتصلل التملثلي ،االصتصلل الرقمي ،نظلم اعبيل الثلين ،النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي ،اغبلمل الًتددي ،اغبصة الزمنية،
االزدواجية الًتددية ،االزدواجية الزمنية ،الرقم اؼبطلق للقنلة ،اؼبسلر اؽبلبط ،اؼبسلر الصلعد ،استمرارية اػبدمة ،صتنقلية
اػبدمة ،كثلفة اؼبعلوملت.

أهداف تعليمية:
بعد دراستك ؽبذا الفصل يتوقع منك أن صتكون قلدراً على أن:
 -1صتفهم أنبية اعبيل الثلين يف نظم االصتصلل النقللة.
 -2سبيز نقلط االختالف والتشلبو بُت ـبتلف نظم االصتصلل اػبلوية.
 -3صتشرح طريقة النفلذ اؼبتعدد يف نظلم اعبيل الثلين.
 -4سبيز بُت مبطي االزدواجية الًتددية والزمنية.
 -5صتتعرف على اغبزم الًتددية اؼبتلحة يف الـ GSMواستعملالت كل منهل.
 -6صتوضح طريقة صترقيم اغبوامل الًتددية يف نظلم الـ.GSM
 -7صتتعرف على اؼبفلىيم األسلسية يف جودة اػبدمة ومعلمالت األداء.
 -8صتستوعب مفهوم كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية.
 -9ربدد عدد القنوات الصوصتية الالزمة يف نظلم ىلصتفي.
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 -1تمهيد:
التجوال  ،Mobilityىي الكلمة السحرية يف نظم االصتصلالت اػبلوية .فلطلؼبل سبٌت الكثَت من النلس ،السيمل فور انتشلر
شبكلت االصتصلل الثلبتة ،إمكلنية االصتصلل مع اآلخرين يف كل مكلن .أخذ النظلم العلؼبي لالصتصلل النقلل  GSMالذي
ظهر يف منتصف الثملنينلت من القرن اؼبلضي على علصتقو ربقيق ذلك اغبلم ،ليصبح نظلم االصتصلل النقلل األكثر شيوعل
يف العلمل حىت يومنل ىذا ،حيث صبغ مظلىر اغبيلة اليومية ابغبركية واؼبرونة لدرجة أنو ابت من البديهيلت اليت مل يعد يبكن
للكثَتين منل االستغنلء عنهل.
صتعترب نظم االصتصلالت اػبلوية اليوم أحد أسرع صتطبيقلت االصتصلالت مبواً وأوسعهل انتشلراً مع  776مشغل حول العلمل
يقدم اػبدمة اػبلوية لـ  3.6مليلر مشًتك أي مل يعلدل نصف سكلن العلمل لديهم خط خلوي واحد على األقل ،والعدد
يف ازدايد ).(1
إن مفهوم االصتصلل اػبلوي يعرب عن استخدام مرسالت ذات استطلعة منخفضة حبيث يبكن إعلدة استخدام اؼبورد
الًتددي على امتداد اؼبنطقة اعبغرافية اؼبخدَّمة .سبت صيلغة فكرة االصتصلل النقلل اػبلوي يف ـبلبر بل يف الوالايت اؼبتحدة
علم  ،1971إال أن ىذه الفكرة مل صترى النور حىت علم  1981الذي شهدت الدول االسكندانفية فيو أول نظلم اصتصلل
نقلل خلوي يف العلمل .وبذلك بدأت حقبة اعبيل األول من النظم النقللة وانتهت حقبة النظم اؼبتنقلة غَت اػبلوية اليت
ظهرت للمرة األوىل بعد اغبرب العلؼبية الثلنية.
مبيز بُت نظم االصتصلل الالسلكية والنقللة واػبلوية ،فيمكن أن نصلدف نظم اصتصلل السلكية غَت نقللة كللتلفلز على
سبيل اؼبثلل .كمل يبكن ان نصلدف نظم اصتصلل السلكية ونقللة وغَت خلوية كلؽبلصتف الالسلكي  .cordlessيتصف
النظلم العلؼبي لالصتصلل النقلل  GSMبكونو السلكي ونقلل وخلوي.
فيديو – مل ىو االصتصلل
فيديو  -نشئة االصتصلل الالسلكي
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 -2نظم اجليل األول :1G
صتسمى نظم االصتصلل النقلل اليت كلنت منتشرة يف فًتة مل قبل النظلم  GSMبنظم اعبيل األول ،حيث ظهرت نظم ـبتلفة
اصتصفت ابػبصلئص التللية:
 نظم خلوية سبلثلية اليبكنهل إعلدة صتوليد الصوت أومعلعبتو أوضغطو.
 عدم التوافق بُت النظم اؼبختلفة ،حيث يتطلب كل نظلم صتصنيع ىواصتف متحركة خلصة بو.
 صتدعم التسليم بُت اػبالاي
 اجمللل الًتدديUHF 400MHz – 1000MHz :
 ازدواجية اتمة  :Full duplexابستخدام االزدواجية الًتددية FDD
 النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي  FDMAفقط
 استخدام التعديل الًتددي التملثلي FM
 خالاي كبَتة اغبجم (قطر اػبلية من رصتبة  )50kmفبل يتطلب استطلعة إرسلل عللية يف كل من احملطة الثلبتة
والوحدة اؼبتحركة.
فيديو – العالقة بُت مسلحة التغطية واستطلعة اإلرسلل والًتدد
 األجهزة اؼبتحركة شرىة الستهالك الطلقة وثقيلة الوزن
 إمكلنية التداخل بُت مكلؼبلت اؼبستخدمُت  cross-talkفبل هبعل منهل نظم غَت آمنة.
 جودة صوت غَت مرضية
 صتكلليف االصتصلل ابىظة الثمن فبل حلل دون انتشلرىل بشكل واسع.

3

ISSN: 2617-989X

 -3نظام اجليل الثاين :2G
يطلق على أول نظلم اصتصلل نقلل خلوي رقمي اسم نظلم اعبيل الثلين "الـ  "GSMالذي سندرسو ابلتفصيل يف ىذا
اؼبقرر  .يسمح االصتصلل الرقمي بتطبيق صتقنيلت متقدمة لًتميز اؼبنبع فبل وبقق فعللية طيفية أكرب ويبكن من استخدام صترميز
القنلة اؼبصحح للخطأ .يبكن صتلخيص أسبلب وجود الـ GSMابغبلجة إىل نظلم موحد أكرب سعةً وأفضل جودةً وأكثر
أملانً .ومن أبرز خصلئص النظلم :GSM
 صتوحيد اؼبعليَت بنظلم موحد يضمن التوافق بُت الشبكلت اػبلوية فبل يسمح ابستخدام اعبهلز النقلل نفسو يف
كلفة شبكلت النظلم الـ .GSMوىو أمر مستحدث ابؼبقلرنة مع النظم اػبلوية اليت سبقت الـ GSMفمثال اعبهلز
النقلل اػبلص ابلنظلم  NMTاؼبطبق يف النرويج اليصلح لالستخدام يف شبكة النظلم  TACSاؼبطبق يف انكلًتا.
 فصل مفهوم اؼبشًتك عن مفهوم اعبهلز النقلل
 جودة صوت عللية
 أملن عليل من خالل استخدام صتقنيلت متطورة يف التحقق والتشفَت
 أجهزة متحركة خفيفة الوزن واقتصلدية الثمن
 إمكلنية التجوال الدويل  International Roamingوذلك من خالل صتوقيع االصتفلقيلت الثنلئية بُت اؼبشغلُت
اليت سبكن اؼبشًتك عند خروجو من منطقة خدمة اؼبشغل اػبلص بو من استخدام شبكلت اصتصلل خلوي غَت
مشًتك هبل.
 استهالك أقل للطلقة ،بفضل استخدام خالاي أصغر مقلرنة خبالاي اعبيل األول وابلتليل استطلعة اإلرسلل أقل ،ال
صتتجلوز حوايل  2Wللوحدة اؼبتحركة و  40Wللمحطة الثلبتة.
 سعة أكرب وابلتليل معدل رفض اؼبكلؼبة أخفض ،وذلك بفضل استخدام النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي والتقسيم
الزمٍت  TDMA-FDMAابإلضلفة إىل االزدواجية الًتددية  FDDودعم عدة حزم صترددية كلغبزمة 900MHz
و 1800MHzو 1900MHzوصتطبيق خوارزميلت ضغط الصوت.
 معدل انقطلع اؼبكلؼبة منخفض وذلك بفضل استخدام صتقنيلت التحكم ابلوصلة الراديوية كللتحكم ابالستطلعة
والقفز الًتددي ابإلضلفة إىل استخدام الًتميز اؼبصحح ألخطلء القنلة ومبط التعديل  GMSKاؼبقلوم للضجيج
والتداخل.
 يدعم نقل البيلانت دبعدل .9.6Kbps
فيديو -اػبصلئص اؼبفتلحية يف اعبيل الثلين
فيديو  -مزااي االصتصلل الرقمي
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 مقارنة عامة بني نظم االتصال اخللوي-4
. فللثلين فللثللث فللرابع، مقلرنة مبسطة بُت ـبتلف النظم اػبلوية ابتداءً من اعبيل األول1 - 1 يبُت الجدول
1G

2G 3G

1970-1984
Analog

1980
Digital

Voice

Voice +Data

Incompatible
FDMA

Compatible
TDMA-FDMA

FM

GMSK, 8PSK

No error
correction

ARQ &
convolutional
coding &
Interleaving

4G

1990
Digital

2008
Digital
Voice +
Voice +
Data +
Data +
Video calls+
Video calls
Real time
gaming
Compatible
Compatible
CDMA
OFDMA
QPSK, 16QAM, QPSK, 16QAM,
64QAM
64QAM
HARQ &
HARQ & Turbo
channel coding &
coding &
Interleaving
Interleaving

84.4 Mbps DL
300Mbps DL
10.8 Mbps UL
150Mbps UL
(shared)
(shared)
Not secure
Secure
Secure
Secure
Circuit
Circuit Switching + Circuit Switch +
Packet switching
Switching
Packet switch
Packet switching
Narrow Band
Narrow Band
Wide Band
Broad Band
GSM, GPRS,
NMT, AMPS
WCDMA
LTE
EDGE

48.6 kbps
(for DAMPS)

59.2 kbps during
1timeslot (EDGE)

 مقارنة بين نظم االتصال الخلوي المختلفة-1 - 1 الجدول
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 -5تقنيات النفاذ ادلتعدد يف النظم اخللوية:

من الضروري أن يبتلك كل نظلم خلوي مبط يبكن عدة مستخدمُت من النفلذ إىل الشبكة واستخدامهل يف آن معلً .ومع
صتقدم النظم اػبلوية مت اعتملد صتقنيلت ـبتلفة للنفلذ اؼبتعدد .ربدد صتقنية النفلذ اؼبتعدد طريقة عمل الوصلة الراديوية يف
النظلم اػبلوي .يوجد طبسة صتقنيلت أسلسية للنفلذ اؼبتعدد يف النظم اػبلوية وىي ،CDMA ،TDMA ،FDMA
.SC-FDMA ،OFDMA

 -1-5النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الرتددي :FDMA

النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي ىي التقنية األبسط حيث ىبصص لكل وحدة متحركة حلمل صترددي ضيقة اغبزمة
 narrowband systemsربجزه طيلة فًتة استخدامهل للشبكة اػبلوية .استخدمت ىذه التقنية يف النظم اػبلوية
التملثلية .ومن أبرز خصلئصهل:





كل مكلؼبة صتتطلب حجز قنلة صترددية كلملة.
البفلض التداخل بُت الرموز  ISIبسبب طول مدة الرمز يف النظم ضيقة اغبزمة ابؼبقلرنة مع انتشلر التأخَت
.spread
نظم النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي  FDMAأقل صتعقيداً مقلرنة بنظم النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الزمٍت.

delay

الشكل  - 1 - 1النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي

 -2-5النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الزمين :TDMA

جلء نظلم اعبيل الثلين بفكرة االنتقلل إىل مبط االصتصلل الرقمي لتكنولوجيل اػبلوي فبل ظبح ابؼبعلعبة الرقمية للمعطيلت
وفصلهل زمنيلً وإرسلؽبل على شكل رشقلت قصَتة .إن منح القنلة الًتددية للمشًتك طيلة فًتة اؼبكلؼبة يؤدي إىل ىدر يف
اؼبورد الًتددي ،حيث يبكن أن يتنلوب عدة مشًتكُت على استخدام القنلة الًتددية نفسهل إلجراء عدة مكلؼبلت قي نفس
الوقت .وابلتليل يبنح اؼبشًتك حصة زمنية يبكنو خالؽبل إرسلل أو استقبلل اؼبعطيلت ،يسمى ىذا النمط ابلنفلذ اؼبتعدد
ابلتقسيم الزمٍت وأىم خصلئصو:
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عدد اؼب شًتكُت الذين يبكنهم التنلوب على نفس القنلة الًتددية يتعلق بعدة معلمالت أنبهل صتقنية التعديل وعرض
القنلة.
نقل اؼبعطيلت ليس مستمر حيث يرسل اعبهلز النقلل اؼبعطيلت فقط يف اغبصة الزمنية اؼبخصصة لو ويصمت طيلة
مدة اغبصص الزمنية األخرى يقلل استهالك البطلرية.

الشكل  - 2 - 1النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي
فيديو – النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي والزمٍت

 -3-5النفاذ ادلتعدد ابلتقسم الرتددي الزمين TDMA-FDMA

يعتمد النظلم  GSMصتقنييت النفلذ اؼبتعدد التقسيم الًتددي والزمٍت  TDMA-FDMAيف آن معلً .ح يث صتقسم اغبزمة
الًتددية إىل حوامل صترددية  Carriersعرض كل منهل  .200kHzويتشلرك على استخدام اغبلمل الًتددي شبلنية مشًتكُت
يف نفس الوقت وذلك إبسنلد اغبلمل الًتددي إىل كل منهم مرة واحدة كل  4.615msؼب دة حصة زمنية Time slot
واحدة قدرىل .0.577ms

الشكل  – 3 - 1النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي الزمٍت
7
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 -6أمناط االزدواجية يف نظام اجليل الثاين

يعرب مبط االزدواجية عن الطريقة اليت يتم فيهل صتشلرك اؼبورد الًتددي الزمٍت لالصتصلل ثنلئي االذبله .يوجد مبطُت لالزدواج ية
نبل النمط الزمٍت والنمط الًتددي يلخص اعبدول  2 1والشكل  4 1أىم الفروقلت بينهمل:
-

االزدواجية الًتددية
إرسلل واستقبلل يف نفس اللحظة

FDD

-

الزمنية TDD

االزدواجية
إرسلل واستقبلل يف غبظلت زمنية ـبتلفة

للمس ــلر اؽب ــلبط حلم ــل صت ــرددي ـبتل ــف ع ــن اغبلم ــل ال ــًتددي حلم ــل صت ــرددي ثن ــلئي االذب ــله صتتن ــلوب احملط ــة الثلبت ــة والوح ــدة
للمس ـ ـ ــلر الص ـ ـ ــلعد وابلت ـ ـ ــليل يبك ـ ـ ــن اإلرس ـ ـ ــلل ابالذب ـ ـ ــلىُت يف اؼبتحركــة لإلرســلل عليــو .وابلتــليل ال يبكــن اإلرســلل ابالذبــلىُت
يف نفس اللحظة الزمنية.
نفس اللحظة.
أتخَت أقل وصتداخل أقل
صتنلس ــب ال ــنظم الالمتن ــلظرة ،حي ــث صتراع ــي اخ ــتالف انش ــغللية
 الصتوجد أزمنة ضلئعة يف التبديل بُت االذبلىُت الصلعد اؼبســلر اؽب ــلبط ع ــن انش ــغللية اؼبس ــلر الص ــلعد ،وابلت ــليل فعللي ــةأكرب يف استخدام الطيف يف ىذه اغبللة.
واؽبلبط
-

اعبدول  – 2 -1مقلرنة بُت مبط االزدواجية الًتددية ومبط االزدواجية والزمنية

الشكل  – 4 - 1مبطي االزدواجية الًتددي والزمٍت
يعتمد النظلم  GSMعلى االزدواجية الًتددية  FDDمع مسلفة فصل  Duplex gapبُت اغبوامل الًتددية للمسلرين
اؽبلبط والصلعد زبتلف حسب اغبزمة الًتددية .كمل يعتمد  GSMأيضلً على االزدواجية الزمنية  TDDمع فلصل زمٍت
قدره ثالث حص زمنية ( )1.731msبُت اإلرسلل واالستقبلل اػبلص دبشًتك معُت كمل ىو موضح يف الشكل ،5 - 1
فبل ىبفض اغبلجة إىل مرشح عليل التكلفة للعزل بُت اؼبرسل واؼبستقبل يف اعبهلز النقلل ابإلضلفة إىل صتوفَت يف اؼبسلحة
وابلتليل أجهزة متحركة ذات كلفة أقل وحجم أصغر.

الشكل  – 5 - 1االزدواجية الًتددية والزمنية يف نظلم اعبيل الثلين
8
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 -7احلزم الرتددية يف نظام اجليل الثاين

ىنلك أربع حزم صترددية يف نظلم اعبيل الثلين ،وىي اغبزمة  900MHzاؼببينة يف الشكل  7 - 1ويسمى نظلم
اعبيل الثلين عندىل  ،GSM900واغبزمة  900MHzاؼبوسعة اؼببينة يف الشكل  7 1ويسمى النظلم عندىل
 ،EGSM900واغبزمة  1800MHzاؼببينة يف الشكل  9 - 1ويسمى النظلم عندىل  ،DCS1800واغبزمة
 1900MHzاؼببينة يف الشكل  9 - 1ويسمى النظلم عندىل . PCS1900
-

الشكل  – 7 - 1اغبزمة الًتددية يف

النظلم GSM900

الشكل  - 7 - 1اغبزمة الًتددية يف النظلم
9
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الشكل  - 9 - 1اغبزمة الًتددية يف النظلم DCS1800

الشكل  – 9 - 1اغبزمة الًتددية يف النظلم PCS 1900

10
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• خالاي أكرب ابؼبقلرنة مع خالاي اغبزمة  1800MHzلكون فقد اؼبسلر فيهل أخفض وابلتليل صتغطية أفضل.
• صتستخدم ألغراض التغطية يف اؼبنلطق الريفية الواسعة

GSM900

• لتأمُت التغطية داخل األبنية من خلرجهل
• خالاي أصغر وحزمة صترددية أكرب فبل يؤدي إىل صتداخل أقل بُت اػبالاي وابلتليل سعة أفضل
• صتستخدم ألغراض السعة يف اؼبدن ولتغطية يف الطرقلت

GSM1800

• صتستخدم يف صتغطية األبنية من داخلهل (التغطية اؼبسقوفة)

• ابستخدام اغبزمتُت  900MHzو 1800MHzلتغطية نفس اؼبنطقة اعبغرافية مع إعطلء أفضلية للحزمة
كبصل على خالاي ىجينة  HetNetsصتليب متطلبلت السعة بفضل  1800MHzومتطلبلت التغطية بفضل .900MHz

1800MHz

• صتستخدم اغبوامل الًتددية األخفض على اؼبسلر الصلعد  Uplinkلتقليل أثر فقد اؼبسلر فيهل لكون اؼبسلر الصلعد
ؿبدودة االستطلعة ابؼبقلرنة مع اؼبسلر اؽبلبط ،ولكون فقد اؼبسلر متنلسب طرداً مع زايدة الًتدد.

11
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 -8ترقيم احلوامل الرتددية يف نظام اجليل الثاين
يتم صترقيم اغبلمل الًتددي ( )200KHzاؽبلبط واغبلمل الًتددي اؼبقلبل لو يف االذبله الصلعد بنفس الرقم يسمى ابلرقم
اؼبطلق للقنلة  .)Absolute Radio Frequency Channel Number( ARFCNويدل على رقم الزوج من القنوات
ابالذبلىُت الصلعد واؽبلبط .سبتلك كل حزمة صترددية طريقة صترقيم ـبتلفة عن غَتىل ،حبيث نستطيع دوملً من خالل
الـ ARFCNربديد الًتدد اؼبركزي للحلمل الًتددي ،يدل  ULFأدانه على صتردد القنلة يف اؼبسلر الصلعد  .على سبيل
اؼبثلل  ARFCN  100يقلبل صتردد صلعد  ULF  910MHzوصتردد اؼبسلر اؽبلبط اؼبقلبل ىو
. DLF  ULF  45MHz

• 124 FDMA paired channels
• ARFCN=(ULF -890)/0.2
• ARFCN 1,......,124

• 174 FDMA paired channels
]• ARFCN = 1024 + (ULF -890)/0.2 :ULF ∈ [880,889.8MHz
]• ARFCN = (ULF -890) / 0.2 :ULF ∈ [890,915MHz
}• ARFCN: {1,......,124} and {974, 1023

EGSM900

• 374 FDMA paired channels
• ARFCN = 511 + (ULF - 1710) / 0.2
• ARFCN: 512, ........, 885

GSM1800

• 299 FDMA paired channels
• ARFCN = 511 + (ULF - 1850) / 0.2
• ARFCN: 512, ........, 810

12
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 -9مفاهيم أساسية يف جودة اخلدمة اخللوية
جودة اػبدمة  :QoSىي ؾبموعة من معلمالت األداء اؼبفتلحية

KPIs

اليت صتؤثر على أداء الشبكة اػبلوية عند صتقديبهل

خدمة معينة وصتنعكس من خالل درجة الرضل اليت يبديهل اؼبستخدم ذبله ىذه اػبدمة ،يطلب اؼبشًتك أن حيصل على

خدمة مستمرة سليمة ومتنقلة لذلك صتصنف معلمالت األداء اؼبفتلحية إىل أربعة أصنلف ىي:

)a

)b
)c

)d

13

إمكلنية اغبصول على اػبدمة  :Accessibilityوىي قدرة النظلم اػبلوي على صتلبية طلب اػبدمة وعدم رفضو
بسبب انشغللية الشبكة .حيث يعرب ىذا اؼبفهوم عن مدى سهولة اغبصول على اػبدمة وكوهنل يف متنلول صبيع
اؼبشًتكُت .من أىم البلرامًتات اؼبفتلحية اليت صتعرب عن إمكلنية اغبصول على اػبدمة:
معدل رفض طلب اػبدمة  Blocking rateويسمى أيضلً بسوية اػبدمة GoS
.I
 .IIمتوسط عدد ؿبلوالت طلب اعبلسة يف سلعة الذروة .BHSA
 .IIIالنسبة اؼبئوية لعدد اؼبشًتكُت ابػبدمة .Traffic Penetration
استمرارية اػبدمة  :Retainabilityوىي قدرة النظلم اػبلوي على االستمرار يف صتقدمي اػبدمة فور اغبصول عليهل،
يعرب عن استمرارية اػبدمة دبعدل انقطلع اؼبكلؼبة  Drop rateومدة اعبلسة .Session Time
سالمة اػبدمة  :Integrityوىي قدرة النظلم اػبلوي على صتقدمي اػبدمة بشكل سليم خليل من العيوب فور اغبصول
عليهل ،أىم البلرامًتات اؼبفتلحية احملددة لسالمة اػبدمة:
معدل النقل Bit rate
.IV
 .Vالتأخَت
معدل اػبطأ ابلبت Bit Error Rate
.VI
صتنقلية اػبدمة  :Mobilityوىي قدرة النظلم اػبلوي على اغبفلظ على سالمة اػبدمة اؼبقدمة ابلرغم من صتنقل
اؼبشًتك أثنلء صتلقيو للخدمة .وصتتمثل صتنقلية اػبدمة أبداء التسليم  Handoverويعرب عنهل بـ:
معدل قبلح التسليم Handover Success Rate
.I
أتخَت التسليم Handover delay
.II
عدد ؿبلوالت التسليم Number of HandOver Attempts
.III
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 -11مبادئ هندسة كثافة ادلعلومات اذلاتفية Tele-Traffic Engineering
شهد العلمل منذ هنلية القرن العشرين صتوسعلً متنلميلً ومستمراً يف نظم االصتصلل اؼبتنقلة وبرزت حلجة اؼبشغلُت إىل زبفيض
الضغط على شبكة االصتصلل كعلمل ىلم لتحسُت جودة اػبدمة .صترجع أصول نظرية كثلفة اؼبعلوملت إىل علم 1919م
حُت أجرى العلمل الدامبركي إرلنغ ذبلربو على مشكلة كثرة اؼبكلؼبلت التليفونية وصتعرض طللبو ىذه اؼبكلؼبلت إىل التأخَت
لعدم قدرة علمالت التليفون على معلعبة الطلبلت الواردة بنفس السرعة اليت صتصل هبل ،وقد علجل إرلنغ اؼبشكلة حبسلب
التأخَت ابلنسبة لعلملة واحدة يف ذلك اغبُت .ويف علم 1917م صتكرر البحث يف صتلك اؼبشكلة ولكن ابلنسبة ألكثر من
علملة واحدة ،ونشأت بذلك نظرية صفوف االنتظلر وامتد استخدامهل غبل العديد من اؼبشكالت اإلدارية اؼبشلهبة.
وصتستخدم اآلن ىذه النظرية على نطلق واسع يف صبيع اؼبنشآت اإلنتلجية واػبدمية كوسيلة رايضية ػبدمة االدارة يف ازبلذ
أنسب القرارات حول ىذه النوعية من اؼبشكالت .وبوجو علم صتنشأ مشكالت صفوف االنتظلر يف حللتُت:
 -1إذا كلن معدل طلب اػبدمة أسرع من معدل إهنلء اػبدمة ،عندئذ ىنلك نقص يف قنوات االصتصلل.
 -2إذا كلن معدل إهنلء اػبدمة أسرع من معدل طلب اػبدمة ،عندئذ ىنلك فلئض يف قنوات االصتصلل.
كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اللحظية ىي عدد اؼبوارد احملجوزة يف غبظة معينة كمل ىو موضح يف الشكل  .11 - 1وصتستخدم
واحدة اإلرلنغ  Erlangللتعبَت العددي عن كثلفة اؼبعلوملت يف نظم االصتصلل اؽبلصتفي .مت اعتملد ىذا االسم كواحدة
لقيلس كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية علم 1946م نسبة للعلمل الرايضيليت الدامبلركي إرلنغ الذي يعترب مؤسس نظرية اؼبعلوملت
اؽبلصتفية وىي واحدة عديبة البعد .يعرب  nإرلنغ عن استخدام مستمر لـ nقنلة صوصتية يف نفس الوقت.

الشكل  – 11 - 1كثافة المعلومات الهاتفية اللحظية

كثافة ادلعلومات اذلاتفية احململة ) :Carried Traffic (Acوىي كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية األعظمية اليت ربددىل سعة
نظلم االصتصلل واليت يبكن لقنوات االصتصلل اليت يبتلكهل النظلم ضبلهل ،ال يبكن لكثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة أن
صتتجلوز عدد القنوات اليت سبلكهل اػبلية .ويبكن للقنلة الواحدة أن ربمل إرلنغ واحد على األكثر.

14
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كثافة ادلعلومات اذلاتفية ادلقدمة ) :Offered Traffic (Aوىي كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة من قبل اؼبشًتكُت
واليت يطلب من نظلم االصتصلل ضبلهل بغض النظر عن سعتو .أي ىي عدد اؼبكلؼبلت اليت صتسري يف غبظة معينة يف حلل
كلن عدد قنوات النظلم ال هنلئيلً .وربسب كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة من العالقة ، A    S :حيث  λمعدل
طلب اؼبكلؼبة بينمل  Sىو متوسط مدة اؼبكلؼبة (معدل إهنلء اؼبكلؼبة يسلوي مقلوب متوسط مدة اؼبكلؼبة .) µ  1 / S
صتوضح العالقة السلبقة أن واحدة كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية عديبة البعد ،ومن اعبدير ابلذكر أن كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية
اؼبقدمة ىو مقدار مستقل عن النظلم الفعلي .على سبيل اؼبثلل إذا كلن معدل اؼبكلؼبلت ، λ  5 Call / minute
ومتوسط مدة اؼبكلؼبة  ، S  3 minutesصتكون كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة صتسلوي . 15Erlang

مفهوم االحتقلن ورفض اؼبكلؼبة:
من اؼبعلوم أن نظلم االصتصلل يبتلك عدد ؿبدود من القنوات ،ويف حلل انشغلل كلفة ىذه القنوات ال يستطيع النظلم قبول
طلبلت االصتصلل اإلضلفية اؼبقدمة إليهل ،نقول ىنل أن النظلم حبللة احتقلن  Congestionوالذي يسبب رفض اؼبكلؼبلت
.Blocking
ينبغي صتزويد نظلم االصتصلل بعدد كليف من قنوات االصتصلل حبيث يكون احتملل رفض اؼبكلؼبلت
 blockingأقل مل يبكن ( 1%مثالً) .يسمى احتملل الرفض أيضل بسوية اػبدمة ) Grade of Service (GoSأو
احتملل االحتقلن ويعطى ابلعالقة:
Probability of

An
 eA
!n

GoS  n, A  

صتسمى ىذه العالقة بصيغة إرلنغ ب ،حيث  Aكثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية مقدرة ابإلرلنغ و  nعدد قنوات االصتصلل و
 GoSاحتملل الرفض .فعلى سبيل اؼبثلل ليكن لدينل نظلم اصتصلل يبتلك ست قنوات اصتصلل ودبعدل وصول طلب
أتسيس اؼبكلؼبة  λ  2 Call / minومعدل إهنلء اؼبكلؼبة  µ  1 Call / minعندئذ صتكون كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية
وبذلك يكون احتملل الرفض ىو .GoS(6,2) = 1.21%
اؼبقدمة ىي
يف اغبقيقة إن الثالثية ) (GoS, A, nوحيدة ،دبعٌت أن ربديد أي معلملُت من ىذه الثالثية يكفي لتحديد اؼبعلمل
الثللث .يتم ربديد ذلك عن طريق جدول إرلنغ ب الذي يبُت اؼبخطط يف الشكل  11 - 1جزءاً منو:
جدول إرلنغ ب

15
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الشكل  -11 - 1مخطط إرلنغ ب

مثال :1
ومتوسط مدة اؼبكلؼبة ىو
ليكن لدينل معدل وصول طلبلت االصتصلل يف نظلم اصتصلل
دقيقتلن .مل ىو عدد القنوات الالزمة لتخدمي ىذه اؼبكلؼبلت حبيث اليزيد احتملل الرفض عن  2%؟
أوالً كبسب كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة:
وابستخدام جدول إرلنغ ب قبد أن عدد قنوات الصوت اؼبطلوبة ىو  43قنلة .ومع مراعلة وجود قنليت ربكم يصبح العدد
الالزم من القنوات ىو  45قنلة .وأبخذ النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الزمٍت يف  GSMبعُت االعتبلر يصبح عدد اغبوامل
حوامل صترددية كل منهل .200KHz
الًتددية اؼبطلوبة ىو
مثال :2
مل ىي كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة لنظلم اصتصلل يبتلك عشر قنوات صوت ويسمح ابحتملل رفض  5%؟
اعبواب :من جدول إرلنغ قبد أن 6.216Erlang
مالحظة :إن مبوذج االصتصلل الذي صتطرقنل لو ىو مبوذج  Erlang Bالذي يسمى أيضلً مبوذج الضيلع أو مبوذج الرفض،
علملً أن ىنلك مبوذج اصتصلل آخر يسمى مبوذج  Erlang Cوالذي يسمى مبوذج االنتظلر.
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أسئلة:
 40سؤال ،عالمتلن ونصف لكل سؤال ،عالمة النجلح  60من مئة
 -1أول نظلم اصتصلل نقلل ىو نظلم:
أ -سبلثلي خلوي
ب -رقمي خلوي
ت -سبلثلي غَت خلوي
ث -رقمي غَت خلوي
 -2واحدة فبليلي ليست من خصلئص أنظمة اعبيل األول :1G
أ -غَت متوافقة فيمل بينهل
ب -ال صتدعم التسليم
ت -ال يبكن ضغط الصوت فيهل
ث -ذات خالاي كبَتة اغبجم
 -3أنظمة اعبيل األول  1Gىي أنظمة اصتصلل:
أ -سبلثلي خلوي
ب -رقمي خلوي
ت -سبلثلي غَت خلوي
ث -رقمي غَت خلوي
 -4أنظمة اعبيل الثلين  2Gىي أنظمة اصتصلل:
أ -سبلثلي خلوي
ب -رقمي خلوي
ت -سبلثلي غَت خلوي
ث -رقمي غَت خلوي
 -5اؽبلصتف الالسلكي ( )Cordlessىو مثلل على نظلم اصتصلل:
أ -السلكي نقلل وخلوي
ب -السلكي اثبت وخلوي
ت -السلكي نقلل وغَت خلوي
ث -السلكي اثبت وغَت خلوي
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 -6صتقنية النفلذ اؼبتعدد يف  GSMىي:
أCDMA -
بFDMA -
تCDMA-FDMA -
ثTDMA-FDMA -
 -7مبط االزدواجية  Duplexيف  GSMىو:
أTDD -
بFDD -
ت FDD -و TDDمعلً.
ث -ليس أايً فبل سبق
 -8واحدة فبليلي ليست سببلً يف زايدة سعة نظم اعبيل الثلين مقلرنة بنظم اعبيل األول:
أ -طريقة النفلذ اؼبتعدد اؼبستخدمة
ب -مبط االزدواجية الًتددية
ت -استخدام صترميز القنلة
ث -دعم عدة حزم صترددية
 -9واحدة فبل يلي ليست من ضمن اػبدملت اليت يقدمهل نظلم اعبيل الثلين:
أ -نقل اؼبعطيلت
ب -التجوال الدويل
ت -صتطبيقلت الزمن اغبقيقي
ث -نقل الصوت
 -11استطلعة اإلرسلل للوحدة اؼبتحركة يف النظلم :GSM
أ -أقل من  2واط
أ -أكرب من  2واط
ب -صتسلوي  2واط
ت -ليس أاي فبل سبق
 -11يف النفلذ اؼبتعدد يف :GSM
أ -وبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  900MHzؼبدة 0.577s
ب -وبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  200KHzؼبدة 0.577s
ت -وبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  900MHzؼبدة 4.615ms
ث -وبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  200KHzؼبدة 4.615ms

18
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-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18
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يف نظلم  ،GSMعدد اغبوامل الًتددية اليت يتطلبهل إجراء  11مكلؼبلت بنفس الوقت:
أ1 -
ب2 -
ت5 -
ث11 -
يف نظلم  ،GSMعدد اؼبشًتكُت الذين يبكن أن يتشلركوا استخدام اغبلمل الًتددي:
أ2 -
ب4 -
ت8 -
ث16 -
يف نظلم  ،GSMيتم أتخَت اإلرسلل عن االستقبلل للوحدة اؼبتحركة دبدة:
أ -حصة زمنية واحدة
ب -حصتُت زمنيتُت
ت -ثالثة حصص زمنية
ث -أربع حصص زمنية
ألغراض التغطية يف اؼبنلطق الريفية الواسعة يستخدم:
أGSM 900 -
بGSM 1800 -
تGSM 1900 -
ثCDMA 2000 -
ألغراض السعة يف اؼبدن يستخدم:
أGSM 900 -
بGSM 1800 -
تGSM 1900 -
ثCDMA 2000 -
لتغطية األبنية دبحطة اثبتة داخلهل نستخدم اغبزمة الًتددية:
أGSM 900 -
بGSM 1800 -
تGSM 1900 -
ثCDMA 2000 -
لتغطية األبنية دبحطة اثبتة خلرجهل نستخدم اغبزمة الًتددية:
أGSM 900 -
بGSM 1800 -
تGSM 1900 -
ثCDMA 2000 -
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 -19صبيع العبلرات التللية خطأ مل عدا:
أ -صتردد اؼبسلر الصلعد أعلى من صتردد اؼبسلر اؽبلبط
ب -يتنلسب فقد اؼبسلر عكسلً مع الًتدد
ت -يعترب اؼبسلر اؽبلبط ؿبدودة االستطلعة مقلرنة ابؼبسلر الصلعد
ث -صتردد اؼبسلر الصلعد أعلى بـ  45MHzمن صتردد اؼبسلر اؽبلبط
-21

-21

-22

-23

-24

-25
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الرقم اؼبطلق  ARFCNلقنلة صترددىل :911.6MHz
أ116 -
ب117 -
ت118 -
ث119 -
صتردد القنلة الصلعدة اؼبقلبلة للرقم اؼبطلق  1112ىو:
أ885.6MHz -
ب895.6MHz -
ت1735.6MHz -
ث1895.6MHz -
الرقم اؼبطلق للقنلة الًتددية  1728.2MHzىو:
أ100 -
ب600 -
ت811 -
ث1111 -
صتردد القنلة يف اؼبسلر اؽبلبط اؼبقلبلة للرقم اؼبطلق  75ىو:
أ905MHz -
ب920MHz -
ت935MHz -
ث950MHz -
الرقم اؼبطلق للقنلة الًتددية  1900MHzىو:
أ761 -
ب950 -
ت1461 -
ث5151 -
معدل انقطلع اؼبكلؼبة  Call Drop Rateىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن:
أ -إمكلنية اغبصول على اػبدمة Accessibility
ب -استمرارية اػبدمة Retainability
ت -سالمة اػبدمة Integrity
ث -صتنقلية اػبدمة Mobility
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 -26يعترب التأخَت الزمٍت أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن:
أ -إمكلنية اغبصول على اػبدمة Accessibility
ب -استمرارية اػبدمة Retainability
ت -سالمة اػبدمة Integrity
ث -صتنقلية اػبدمة Mobility
 -27معدل رفض طلب اػبدمة  Blocking Rateىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن:
أ -إمكلنية اغبصول على اػبدمة Accessibility
ب -استمرارية اػبدمة Retainability
ت -سالمة اػبدمة Integrity
ث -صتنقلية اػبدمة Mobility
-28

-29

-31

-31

21

معدل قبلح التسليم  Handover Success Rateىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن:
أ -إمكلنية اغبصول على اػبدمة Accessibility
ب -استمرارية اػبدمة Retainability
ت -سالمة اػبدمة Integrity
ث -صتنقلية اػبدمة Mobility
معدل النقل  Bit Rateىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن:
أ -إمكلنية اغبصول على اػبدمة Accessibility
ب -استمرارية اػبدمة Retainability
ت -سالمة اػبدمة Integrity
ث -صتنقلية اػبدمة Mobility
اإلرلنغ :Erlang
أ -واحدة كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة فقط.
ب -واحدة معدل طلب اػبدمة
ت -واحدة معدل رفض طلب اػبدمة
ث -واحدة عديبة البعد
يبكن للقنلة الصوصتية أن ربمل:
أ1 Erlang -
ب2 Erlang -
ت4 Erlang -
ث8 Erlang -
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 -32كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة:
أ -مستقلة عن نظلم االصتصلل
ب -اثبتة.
ت -صتعرب عن عدد اؼبكلؼبلت اليت صتسري يف غبظة معينة.
ث -صتتعلق دبعدل طلب اؼبكلؼبلت . 
 -33كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة لنظلم اصتصلل صتسري فيو  100مكلؼبة ابلسلعة ومتوسط مدة كل منهل ثالث
دقلئق:
أ 1.55 -إرلنغ
ب 5 -إرلنغ
ت 111 -إرلنغ
ث 311 -إرلنغ
 -34سوية اػبدمة  GoSىي:
أ -معدل اػبطأ يف البت الذي ال يسمح بتجلوزه يف نظلم االصتصلل.
ب -معدل االنقطلع الذي اليسمح بتجلوزه يف نظلم االصتصلل.
ت -معدل رفض طلب اؼبكلؼبة الذي اليسمح بتجلوزه يف نظلم االصتصلل.
ث -معدل قبلح التسليم الذي هبب ذبلوزه يف نظلم االصتصلل.
 -35لتحديد عدد القنوات الصوصتية الالزمة يف نظلم اصتصلل ال يشًتط معرفة:
أ -سوية اػبدمة .GOS
ب -كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية اؼبقدمة.
ت -معدل طلب اؼبكلؼبة.
ث -عرض اغبلمل الًتددي للقنلة.
 -36كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة لنظلم اصتصلل يبلك  24قنلة صوصتية ويسمح ابحتملل رفض :1%
أ 10 -إرلنغ
ب 15 -إرلنغ
ت 20 -إرلنغ
ث 25 -إرلنغ
 -37كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة لنظلم اصتصلل يبتلك  24قنلة صوصتية ويسمح ابحتملل رفض :10%
أ 11 -إرلنغ
ب 16 -إرلنغ
ت 21 -إرلنغ
ث 26 -إرلنغ
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 -38كثلفة اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة لنظلم اصتصلل يبتلك  48قنلة صوصتية ويسمح ابحتملل رفض :1%
أ 31 -إرلنغ
ب 36 -إرلنغ
ت 41 -إرلنغ
ث 46 -إرلنغ
 -39معدل الرفض الذي يسمح بو نظلم اصتصلل يبتلك  15قنلة صوصتية ويسمح بـ  311مكلؼبة يف السلعة مدة كل
منهل دقيقتلن:
أ1% -
ب2% -
ت5% -
ث10% -
 -41عدد اغبوامل الًتددية الالزمة لنظلم اصتصلل  GSMيسمح بـ  200طلب مكلؼبة ابلسلعة ومتوسط مدة كل منهل
 5دقلئق حبيث اليزيد احتملل الرفض عن ( 5%اعلملً أنو يلزم حصة زمنية إضلفية صتستخدم للتحكم).
أ1 -
ب2 -
ت3 -
ث4 -
األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
أ ت ت ت ث ت ب أ ب
ت ت ب ب
أ
ب ب
أ
ت ت

1
ت

22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
أ
ث ب
أ
ت ب
أ
ث ت ث
أ
ت ت ب ت ب ث ت ب ب
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الفصل الثاين

بنية الشبكة اخللوية
ملخص:
يقدـ ىذا الفصل حملة عن بنية الشبكة اخللوية ويتناوؿ العناصر األساسية ادلكونة لنظاـ اجليل الثاين من انحية
وظيفية ،كما يتضمن ىذا الفصل التقسيمات اجلغرافية للشبكة اخللوية.

كلمات مفتاحية:

الشبكة الراديوية ،الشبكة ادلركزية ،الوحدة ادلتحركة ،احملطة الثابتة ،وحدة التحكم ابحملطات الثابتة ،شرحية
االشرتاؾ ،مركز التبديل ،سجل مقر االشرتاؾ ،اخللية ،ادلنطقة احمللية.

أهداف تعليمية:
بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف:
 -1تتعرؼ على عناصر الشبكة اخللوية وتلخص وظائفها األساسية
 -2توصف البنية اجلغرافية يف الشبكة اخللوية
 -3ربدد أمهية اخلالاي يف نظاـ االتصاؿ النقاؿ

24
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 -1البينة الفيزايئية لنظام اجليل الثاين:
تقسم الشبكة اخللوية يف اجليل الثاين إىل شبكتني فرعيتني تتكوف كل منهما من رلموعة من الواحدات الوظيفية
كما ىو موضح يف الشكل  ، 1 - 2ىاتني الشبكتني مها:
 الشبكة الراديوية RAN
 الشبكة ادلركزية CN
External
Networks

)Network Switching Subsystem (NSS

)Base Station Subsystem (BSS
Um

Internet

EIR
F

E

PSTN

Abis

BTS

A

GMSC

Um

BSC
AUC

A

Abis

B

SIM ME

H

HLR

SIM ME

VLR
D

الشبكة الرادٌوي
)Radio Access Network (RAN

الشبكة المركزٌة
)Core Network (CN

 -1.1شبكة النفاذ الراديوي

BSC

BTS

الشكل  -1 - 2البنية الفيزايئية لنظاـ اجليل الثاين
:RAN

تقوـ شبكة النفاذ الراديوي أبداء كافة الوظائف ردايوية الشأف وىي سبثل صلة الوصل بني الوحدة ادلتحركة
والشبكة ادلركزية .وتتألف من الوحدات الوظيفية التالية:
 .1الوحدة ادلتحركة Mobile Station
 .2احملطة الثابتة Base Transceiver Station
 .3وحدة التحكم ابحملطات الثابتة Base Station Controller

 -1.1.1الوحدة ادلتحركة :MS
الوحدة ادلتحركة ىي زلطة اتصاؿ راديوي ديكن نقلها أثناء عملها .تستخدـ الوحدة ادلتحركة من قبل ادلشرتؾ
لالتصاؿ ابلشبكة اخللوية وإجراء واستقباؿ االتصاؿ اخللوي .وتتألف من جزأين مها :اجلهاز النقاؿ ME
وشرحية االشرتاؾ .SIM
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 -1.1.1.1شرحية االشرتاك :SIM
على خالؼ سابقاتو من النظم اخللوية ،يتميز نظاـ اجليل الثاين بتحقيق استقاللية ادلشرتؾ عن اجلهاز النقاؿ.
حيث زبزف معلومات ادلشرتؾ ضمن شرحية اشرتاؾ  )Subscriber Identity Model( SIMديكن تركيبها يف
اجلهاز النقاؿ وفكها منو .جلب ذلك مزااي جديدة للمشرتكني تتعلق ابألماف ،حيث زبزف يف شرحية االشرتاؾ
معلومات التحقق والتشفري اخلاصة ابدلشرتؾ .ومزااي تتعلق بسهولة احلمل ومرونة تغيري اجلهاز النقاؿ من دوف
تغيري االشرتاؾ شلا شجع ادلنافسة بني مصنعي اذلواتف النقالة .ربتوي شرحية االشرتاؾ على معلومات عن
ادلشرتؾ وعن الشبكة اخللوية أمهها:
 .1رقم ىاتف ادلشرتؾ MSISDN
رقم ىاتف ادلشرتؾ  Mobile Subsecriber ISDN Numberوهو رقم اذلاتف الفعلي للمشرتؾ الذي يتداولو
ادلشرتكوف فيما بينهم ويستخدمونو لطلب االتصاؿ بصاحب ىذا الرقم .ويتكوف ىذا الرقم من:
 الرمز القطري  :)Country Code( CCوىو رقم يتألف من ثالث خاانت يدؿ على رقم البلد الذيتقدـ الشبكة خدماهتا ضمنو ،فعلى سبيل ادلثاؿ يف سوراي .CC = 963
 الرمز الوطين  :(National Destination Code) NDCيستخدـ ىذا الرقم للتمييز بني الشبكاتادلختلفة ضمن نفس البلد ،ويتألف من خانتني أو ثالث خاانت ،على سبيل ادلثاؿ مثاؿ  93أو.98
 رقم ادلشرتؾ  :)Subscriber Number( SNيشغل ىذا الرقم بقية اخلاانت يف رقم ىاتف ادلشرتؾ حبيثاليتجاوز عدد خاانتو عشر خاانت ويستخدـ للتمييز بني ادلشرتكني ضمن نفس البلد ونفس الشبكة.

SN
10 digits
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+

NDC
2-3 digits

+

CC

=

MSISDN

3 digits
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الدولية IMSI

 .2ىوية ادلشرتؾ
وىو رقم فريد دييز ادلشرتؾ عن بقية مشرتكي اجليل الثاين حوؿ العامل ،تستخدمو الشبكة اخللوية للنداء وال
يتداوؿ بني ادلشرتكني حيث يعترب ىذا الرقم ذو وظيفة إدارية خبالؼ رقم ىاتف ادلشرتؾ  MSISDNذو
الوظيفة اخلدمية.

NMSI

= MCC + MNC + MSIN
2 digits

IMSI

3 digits

Not more than 15 digits

)Mobile Country Code (417 for SY

= MCC

)Mobile Network Code (1 Syriatel, 2 MTN
Mobile Station Identification Number
National Mobile Subscriber Identity

= MNC
= MSIN
= NMSI

ادلؤقتة TMSI

 .3ىوية ادلشرتؾ
وتستخدمها الشبكة للنداء بدال من ىوية ادلشرتؾ الدولية لألماف والضغط.
 .4ىوية ادلنطقة احمللية )Location Area Identity (LAI
 .5رقم اذلوية الشخصية (Personal Identification Number )PIN
 .6مفتاح فك قفل رقم اذلوية الشخصية )PIN Unlock Key (PUK
 .7الرتددات اليت تستخدمها الشبكة اخللوية ادلشغلة PLMN Frquencies
 .8مفتاح التحقق ) Authentication Key (Kiومفتاح التشفري )Ciphering Key (Kc
 .9خوارزميات التحقق والتشفري  A3و A8وA5
 .11قائمة االتصاالت األخرية والرسائل القصرية األخرية وأرقاـ ىواتف ادلشرتكني ادلخزنة.

27
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 -1.2.2.2الجهاز النقال :Mobile Equipment
وىو جهاز اذلاتف اخللوي الذي يستخدمو ادلشرتؾ إلجراء ادلكادلات بعد أف يقوـ برتكيب شرحية االشرتاؾ
بداخلو .ويتكوف من مرسل  -مستقبل  Transceiverودارة ربكم  Control CircuitryوDuplexer
وىوائي ودارات التحويل التماثلي الرقمي ووحدات معاجلة اإلشارة يف اجملاؿ القاعدي (النطاؽ األساسي).
ديتلك كل جهاز نقاؿ ىوية خاصة بو سبيزه عن بقية األجهزة النقالة ادلصنعة يف صبيع أحناء العامل ،تسمى ىوية
اجلهاز النقاؿ).International Mobile Equipment Identity (IMEI

= TAC + FAC + SNR + SP
1 digit

6 digits

2 digits

IMEI

6 digits

Type Approval Code
Final Assembly Code
Serial Number
Spare

يقوـ اجلهاز النقاؿ بعدة وظائف أمهها:
 -1االستقباؿ واإلرساؿ الراديوي
 -2ترميز وفك ترميز ادلنبع ،ترميز وفك ترميز القناة  ،التعديل وفك التعديل.
 -3الوظائف السمعية (ادليكرفوف ومضخم الصوت ومساعة األذف)
 -4تنفيذ بروتوكوالت والتسليم والتحكم ابدلكادلة
 -5تنفيذ التحكم ابالستطاعة والقفز الرتددي والنفاذ إىل الوسط الراديوي.
يوضح الشكل  2 - 2أدانه األجزاء الرئيسية يف اجلهاز النقاؿ:
فيديو -بنية اجلهاز النقاؿ

=
=
=
=

TAC
FAC
SNR
SP

الشكل  – 2 - 2بنية اجلهاز النقاؿ
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 -1.2.2المحطة الثابتة ):Base Station Transciver (BTS
تشكل احملطة الثابتة صلة الوصل بني الوحدة ادلتحركة والشبكة ادلركزية فهي تتصل مع الوحدة ادلتحركة عرب
الوصلة الراديوية  Umوتتصل مع وحدة التحكم ابحملطات الثابتة  BSCعرب الوصلة  .Abisتتألف احملطة
الثابتة فيزايئياً من ادلعدات والتجهيزات الالزمة لتغطية منطقة جغرافية معينة ابألمواج الراديوية من جهة أخرى
ديكن أف تتكوف احملطة الثابتة من خلية واحدة أوعدة خالاي .ومن أىم وظائفها:
 -1توليد اإلشارات الراديوية ضمن ادلنطقة اجلغرافية احمليطة.
 -2إجراء قياسات دورية يف ادلسار الصاعد كجودة اإلشارة واستطاعة التداخل وغريىا ،وتبليغ وحدة
التحكم ابحملطات الثابتة بنتائج ىذه القياسات الزباذ اإلجراءات الالزمة لتحسني األداء.
 -3معاجلة اإلشارات الالسلكية ادلستقبلة من الوحدات ادلتحركة وربويلها إىل رقمية.
 -4استقباؿ اإلشارات الرقمية من وحدة التحكم ابحملطات الثابتة وربويلها إىل إشارة سباثلية وإرساذلا إىل
احملطات ادلتحركة.
 -5تنفيذ اإلجراءات ادلسؤولة عن ربسني أداء الشبكة اخللوية كالقفز الرتددي واإلرساؿ ادلتقطع والتحكم
ابالستطاعة.
 -6تنفيذ أوامر وحدة التحكم ابحملطات الثابتة
نذكر فيمايلي العناصر ادلكونة للمحطة الثابتة.

 -2.1.2.2هوائيات اإلرسال واالستقبال الراديوي :Antenna
من النقاط اليت جيب مراعاهتا عند اختيار اذلوائي:
 -1احلزـ الرتددية اليت يدعمها وىل ىو وحيد احلزمة  SingleBandأـ متعدد احلزـ MultiBand
 -2دعمو للميالف االلكرتوين  Electrical tiltوزوااي ادليالف اليت يدعمها.
 -3عدد البواابت اليت ديتلكها ،فإذا كاف ديتلك بوابة واحدة فقط ويدعم أكثر من حزمة عندئذ ينبغي استخداـ
 Combinerمع  Diplexerدلزج وتفريق احلزمتني على ادلسارين الصاعد واذلابط على الرتتيب شلا يؤدي إىل
ضياع إضايف يف استطاعة اإلشارة.
 -4زاوية اإلشعاع  HPBWوىي تعرب عن اذباىية اذلوائي ،حيث يوجد منطني من اذلوائيات مها:
أ -اذلوائيات عددية االذباىية  :Omniترسل وتستقبل األمواج الكهرطيسية بكافة اذباىات ادلستوي
األفقي.
ب -اذلوائيات االذباىية  :Directionalترسل وتستقبل األمواج الكهرطيسية بفعالية أكرب ابذباه معني
مقارنة ببقية االذباىات .تسمى مساحة التغطية اخلاصة ابذلوائي االذباىي "قطاع"  .Sectorيفيد
التقسيم القطاعي يف تعظيم االستفادة من احملطة الثابتة بتكثيف ادلوارد الراديوية ابالذباىات
ادلستهدفة شلا يقلل اذلدر وحيسن األداء.
 -5ربح اذلوائي :ربح اذلوائي  Uىو النسبة بني شدة اإلشعاع للهوائي  Uوشدة اإلشعاع ذلوائي آيزوترويب U0
يشع بنفس االستطاعة الكلية  Pاليت يشعها اذلوائي احلقيقي وتقدر بػ  .dBiاذلوائي اآليزوترويب ىو ىوائي
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افرتاضي عدًن الضياعات يشع يف صبيع االذباىات األفقية والشاقولية بنفس الشدة يف كل نقطة من نقاط
الفضاء احمليط .وىو ىوائي مثايل غري قابل للتحقيق عملياً ديثل بنقطة وديثل سلطط الإلشعاع اخلاص بو
بكرة ،ويستخدـ كمرجع دلقارنة اخلواص االذباىية للهوائيات احلقيقية .يعرب ربح اذلوائي عن جودة اذلوائي
يف ربويل االستطاعة ادلقدمة إليو إىل إشعاع كهرطيسي راديوي ابذباه معني .تعتمد قيمة ربح اذلوائي على
اذباىيتو وخصائصو اليت حيددىا ادلصنع يف دفرت ادلواصفات.
 -6زاوية السمت Azimuth
 -7ارتفاع اذلوائي

 -2.1.2.2خطوط النقل :Transmission Lines
تستخدـ خطوط نقل زلورية  Coaxialsلربط وحدة ادلعاجلة الراديوية  RFUمع اذلوائي .تتميز خطوط النقل
احملورية أبهنا ربصر احلقل الكهرطيسي ما بني الناقل الداخلي والناقل اخلارجي خلط النقل ،وىذا يؤمن زبفيض
مستوى الضياع يف االستطاعة وضباية اإلشارة من التداخل مع الوسط اخلارجي .تتعلق الضياعات يف خطوط
النقل بعدة عوامل أمهها:
 -1القطر اخلارجي للمادة العازلة خلط النقل احملوري ،فكلما كاف ىذا القطر أكرب كاف الضياع أقل.
 -2الرتدد احلامل للحزمة ،فكلما ازداد الرتدد احلامل ازداد ضياع خط النقل احملوري.
 -3مرونة خط النقل احملوري (سهولة الثين) ،فكلما ازداد مرونة خط النقل احملوري ازداد الضياع فيو.
 -4نوع ادلادة العازلة اليت سبأل الفراغ ما بني الناقل الداخلي والناقل اخلارجي ،وىي إما أف تكوف من
البالستيك ادلعاجل  Foamأو اذلواء .إف استخداـ اذلواء كعازؿ يقلل الضياع ولكنو أكثر تكلفة
وأصعب يف التصنيع.
 -5شلانعة الناقل الداخلي :لتجنب انعكاسات اإلشارة جيب أف يكوف جلميع مكوانت خط
النقل احملوري نفس ادلمانعة.
منيز بني نوعني من خطوط النقل ادلستخدمة لربط ادلرسل ابذلوائي يف احملطات القاعدية:
 ادلغذي  :Feederوىو خط نقل زلوري ذو قطر كبري وابلتايل ضياع قليل .يستخدـ ادلغذي عندما ال ديكن
زبفيض ادلسافة بني وحدة اإلرساؿ الراديوي وىوائي اإلرساؿ .تقلل ثخانة ادلغذي من الضياع إال أهنا
تسبب زايدة يف قطر احنناء ادلغذي ووزنو الذي جيب ضبلو إىل أعلى الدعامة وابلتايل يشغل حجم أكرب.
من سلبيات ادلغذي أيضا صعوبة وصلو مباشرة بوحدة التحكم الراديوية  RFUوابذلوائي لذلك يتم وصل
طرفيو بػخطي نقل زلوريني  jumpersأقل ثخانة شلا يؤدي إىل ضياعات إضافية يف الوصل .يعطى ضياع
ادلغذي ابلعالقة:
Feeder Loss dB = Feeder Loss per 100m dB × Feeder length m / 100m

 الـ  :jumperوىو خط نقل زلوري ذو قطر صغري وابلتايل ضياع أكرب من ادلغذي ويستخدـ يف حالتني:
 .1الوصل ادلباشر دوف استخداـ مغذي  :feeder-lessعندما تكوف ادلسافة بني وحدة اإلرساؿ واذلوائي
قصرية حيث تكوف الوحدة الراديوية  RFUعلى سطح بناء أو مثبتة يف أعلى الربج .ال يستخدـ
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الػ jumperللوصل على مسافات كبرية حيث يسبب ذلك ضياع كبري مقارنة ابلضياع الناتج عن
استخداـ ادلغذي على ادلسافة نفسها.
 .2الوصل مع مغذي :يستخدـ لربط ادلغذي مع الوحدة الراديوية  RFUخط نقل رفيع ،inner jumber
ويستخدـ لوصل ادلغذي مع اذلوائي خط نقل آخر .outer jumper
تؤدي الوصالت ادلستخدمة لربط ادلغذي مع الػ jumperضياعات أضافية يف اإلشارات ،وتعطى القيمة
النموذجية ذلذه الضياعات ابلعالقة:
Connector Loss dB = Connector Number × 0.05 × :Operating
GHz
SupportFrequency
 inالدعامة
-1.1.2.2

وحدة المعالجة القاعدية ):Base Band Unit (BBU
وتقوـ ابلوظائف التالية:
أ -ترميز وفك ترميز الكالـ
ب -ترميز القناة وفك ترميز القناة
ت -التشفري وفك التشفري

وحدة المعالجة الراديوية

)Radio Frequrncy Unit (RFU

ومن أىم وظائفها:
 التعديل وفك التعديل تنفيذ القفز الرتددي تنفيذ أوامر التحكم ابالستطاعة -إجراء القياسات يف ادلسار الصاعد

 -1.1.2.2هوائيات اإلرسال واالستقبال المايكروي:
وتستخدـ لنقل اإلشارة من احملطة الثابتة إىل وحدة التحكم ابحملطات الثابتة  .BSCوتتطلب وجود خط النظر
 LOSبني ىوائيي اإلرساؿ واالستقباؿ.
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 -1.1.2.2عناصر اختيارية:
 مضخم القمة  :TMAيستخدـ مضخم االستطاعة  TMAما بني ىوائي االستقباؿ وادلغذي لتحسنيحساسية ادلستقبل يف ادلسار الصاعد و إكساب اإلشارة القدرة على ربمل ضياعات ادلغذي.
 وحدات توليد الطاقة الكهرابئية :ألواح الطاقة الشمسية ،عنفات طاقة الرايح ،زلركات توليد الطاقة أوخزانة البطارايت.

1

• تتطلب الخلٌة هوائً واحد على األقل.
• تتطلب كل خلٌة وحدة معالجة رادٌوٌة  RFUخاصة بها.

2

• ٌمكن لعدة خالٌا أن تشترك فً استخدام نفس الهوائً
• مثالٌ :مكن أن تشترك خلٌة  900MHzمع خلٌة  1800MHzبهوائً ٌدعم كال الحزمتٌن معا.
• ٌسمى هذا النوع من الهوائٌات بالهوائٌات متعددة الحزم Multi-Band Antenna

3

• ٌمكن أن تتطلب خلٌة واحدة عدة هوائٌات
• ٌستخدم لتحقٌق ذلك مقسمات اإلشارة  Splittersفً المسار الهابط والموازج  Mixersفً
المسار الصاعد
• من فوائد هذا التصمٌم تقلٌص عدد مرات التسلٌم وٌستخدم على الطرقات السرٌعة وداخل األبٌنة
• من سلبٌات هذا التصمٌم أنه ٌخفض استطاعة اإلرسال فً المسار الهابط
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 -1.2.2وحدة التحكم بالمحطات الثابتة ):Base Station Controller (BSC
يتم التحكم دبجموعة مكونة من مئات احملطات الثابتة عرب وحدة ربكم  BSCواحدة .يقع على عاتق وحدة
التحكم إدارة كافة الوظائف ادلتعلقة ابالتصاؿ الراديوي يف الشبكة اخللوية ومن أبرز ىذه الوظائف:
 -1إدارة التسليم بني خالاي وحدة التحكم Intra BSC Handover
 -2زبصيص القنوات الراديوية للوحدات ادلتحركة وربريرىا بعد االنتهاء من استخدامها.
 -3إرساؿ أوامر القفز الرتددي والتحكم ابالستطاعة
 -4اختيار خوارزمية التشفري
 -5مراقبة الوصلة الراديوية ومعاجلة تقارير القياس للمسارين الصاعد واذلابط.

 -1.1الشبكة ادلركزية :CN

الشبكة ادلركزية  Core Networkأو شبكة نظاـ التبديل  NSSىي اجلزء ادلسؤوؿ عن العمليات الالراديوية يف
الشبكة اخللوية كتوجيو ادلكادلات وعمليات التحقق وإدارة حساابت ادلشرتكني .وتتألف من الوحدات الوظيفية
التالية:
 -1مراكز التبديل MCS
 -2سجل مقر االشرتاؾ )Home Location Register (HLR
 -3سجالت ادلقر احلايل )Visitor Location Register (VLR
 -4مركز التحقق )Authentication Center (AUC
 -5سجل أجهزة ادلشرتكني )Equipment Identity Register (EIR

 -2.1.2مركز التبديل :MSC
يرتبط مركز التبديل  MSCبعدة وحدات ربكم  BSCsوترتبط كل وحدة ربكم دبركز تبديل واحد فقط ويتم
ذلك عرب الواجهة البينية  .A interfaceيقوـ مركز التبديل بعدة وظائف أمهها:
 -1توجيو ادلكادلات  call routingينفذ مركز التبديل وظائف التبديل اذلاتفي يف الشبكة اخللوية .ويتحكم
بتوجيو ادلكادلات وادلعطيات ادلتجهة من وإىل الشبكات األخرى النقالة منها أوالثابتة فضالً عن تلك ادلتجهة من
وإىل مراكز التبديل ادلختلفة ضمن الشبكة اخللوية نفسها.
 -2التحقق والتسجيل وربديث ادلوقع.
 -3التحكم ابلتسليم مابني وحدات التحكم  Inter BSC HOوبني مراكز التبديل .Inter MSC HO
بوابة الشبكة  GMSCىي مركز تبديل ديكنو استجواب سجل مقر االشرتاؾ  HLRهبدؼ تسيري مكادلة واردة
من خارج الشبكة اخللوية إىل مشرتؾ داخلها أو ابالذباه ادلعاكس .على سبيل ادلثاؿ مكادلة واردة من أحد
مشرتكي الشبكة اذلاتفية الثابتة  PSTNإىل أحد مشرتكي الشبكة اخللوية ،عندئذ تستطيع الشبكة اذلاتفية
الثابتة النفاذ إىل الشبكة اخللوية عرب طلب االتصاؿ بوابة الشبكة  .GMSCبينما ال يتطلب تسيري ادلكادلات
بني مشرتكي الشبكة اخللوية نفسها استخداـ بولبة الشبكة وإمنا يتم ذلك عرب مراكز التبديل األخرى .ومن
اجلدير ابلذكر أف أي مركز تبديل ديكنو أف يصبح بوابة للشبكة بتزويده ابلربرلية ادلناسبة.
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 -1.1.2سجل مقر االشتراك ):Home Location Register (HLR
سجل مقر االشرتاؾ  HLRىو قاعدة ادلعطيات ادلركزية يف الشبكة اخللوية زبزف فيها البياانت اخلاصة حبساابت
صبيع ادلشرتكني يف الشبكة بشكل دائم طيلة فرتة االشرتاؾ بغض النظر عن موقع ادلشرتؾ وال ربذؼ منها إال
إبلغاء االشرتاؾ ،وتتضمن ىذه البياانت:
 اذلوية الشخصية  PINلكل مشرتؾ قائمة اخلدمات اليت يشرتؾ هبا كل مشرتؾ ادلوقع احلايل وسجل ادلقر احلايل لكل مشرتؾ معلومات التحقق لكل مشرتؾ ىوية ادلشرتؾ الدولية  IMSIورقم ىاتف ادلشرتؾ  MSISDNجلميع ادلشرتكنيسجل مقر االشرتاؾ  HLRىو سجل وحيد يف الشبكة اخللوية وديكن أف يتواجد إىل جانب أحد مراكز
التبديل  MSCأويف مكاف خاص بو.

 -1.1.2سجل المقر الحالي ):Visitor Location Register (VLR
يطلق على ادلشرتكني ادلتواجدين ضمن منطقة خدمة مركز التبديل ما اسم زوار ىذه ادلنطقة ،جيب أف ديتلك
مركز التبديل معلومات عن كافة َّزوار منطقة خدمتو ليتمكن من توجيو مكادلاهتم .زبزف ىذه ادلعلومات يف
سجل ادلقر احلايل  VLRوىو قاعدة معطيات تتضمن نسخة من ادلعلومات ادلخزنة يف سجل مقر االشرتاؾ
 HLRاخلاصة ابدلشرتكني ادلتواجدين حالياً يف منطقة خدمة مركز التبديل  .Service Area MSCوابلتايل
يوجد سجل مقر حايل لكل مركز تبديل .زبزف معلومات ادلشرتؾ يف سجل ادلقر احلايل ادلرتبط دبركز تبديل ما x
بشكل مؤقت طيلة فرتة بقائو يف منطقة خدمة مركز التبديل  xوربذؼ منو عند انتقالو منها إىل منطقة خدمة
مركز تبديل آخر  .Yوعندئذ يطلب سجل ادلقر احلايل اجلديد معلومات عن ىذا ادلشرتؾ من سجل مقر
االشرتاؾ ،يقوـ سجل مقر االشرتاؾ إبرساؿ نسخة من ادلعلومات اخلاصة ابدلشرتؾ إىل سجل ادلقر احلايل
اجلديد وربديث ادلوقع ادلسجل يف مقر االشرتاؾ.

 -1.1.2مركز التحقق ):Authentication Center (AUC
مركز التحقق عبارة عن قاعدة معطيات وظيفتها األساسية ضباية الشبكة اخللوية من االخرتاؽ من خالؿ منع
ادلخولني لذلك .يرتبط مركز التحقق مع سجل مقر االشرتاؾ
تقدًن خدمات الشبكة اخللوية إال لألشخاص َّ
ويزوده دبفاتيح التحقق والتشفري الالزمة لضماف أمن الشبكة.

 -1.1.2سجل أجهزة المشتركين ):Equipment Identity Register (EIR
وىو قاعدة معطيات ربتوي على ثالث قوائم ىي القائمة البيضاء وتتضمن األجهزة ادلتحركة النظامية ادلرخصة
والقائمة السوداء تتضمن األجهزة الغري نظامية والقائمة الرمادية تتضمن األجهزة الغري مؤكدة .يساعد ذلك يف
حجب اخلدمة عن األجهزة ادلسروقة أوالغري مرخصة أو ادلعيبة .إف حجب اخلدمة عن اجلهاز النقاؿ اليسبب
حجب اخلدمة عن ادلشرتؾ وذلك بفضل فصل شرحية االشرتاؾ عن اجلهاز النقاؿ يف اجليل الثاين .إف سجل
أجهزة ادلشرتكني ىو جزء اختياري ديكن االستغناء عنو .فيديو – بنية الشبكة اخللوية
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 -2البنية اجلغرافية لنظام اجليل الثاين
حيتاج النظاـ اخللوي إىل بنية جغرافية زلددة لتسيري ادلكادلات الواردة ضمن الشبكة لتصل إىل الوحدة ادلتحركة
ادلطلوبة .ىذه البنية مهمة جداً لتجواؿ ادلشرتكني ضمن الشبكة اخللوية حيث تراقب ىذه البنية مواقع ادلشرتكني
بشكل دائم.

 -1.2اخللية :Cell

 -1.1.2تعريف اخللية:

تتخامد اإلشارات اليت ترسلها احملطة الثابتة أثناء انتشارىا مبتعدة عنها ومن جهة أخرى يتطلب االستقباؿ
الناجح ذلذه اإلشارات حداً أدىن لنسبة اإلشارة إىل الضجيج والتداخل  ،SINRيطلق على ادلنطقة الليت تكوف
فيها النسبة  SINRأكرب من ىذه العتبة اسم اخللية أو منطقة تغطية احملطة الثابتة.
اخللية ىي الوحدة اجلغرافية األساسية يف نظاـ اجليل الثاين وىي ادلساحة اجلغرافية اليت يتم تغطيتها ابألمواج
الراديوية ابستخداـ زلطة اثبتة واحدة ،وسبثل نظرايً بشكل سداسي منتظم تقع احملطة الثابتة يف مركزه .خيصص
لكل خلية رقم فريد يسمى ابذلوية العادلية للخلية الػ .)Cell Global Identity( CGIجيري سبثيل اخللية نظرايً
بشكل سداسي بدالً من الشكل الدائري ،وذلك لكوف الشكل السداسي قابل للرتصيع أما الشكل الدائري
فينتج عنو مناطق عمياء أو مناطق متداخلة كما يوضح الشكل .3 - 2

منطقة تراكب
Overlapping

منطقة عمياء
Dead spots

الشكل  – 3 - 2التمثيل السداسي والدائري للخلية
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 -2.1.2احلاجة إىل اخلالاي:

دلاذا ال نكتفي دبحطة اثبتة ذات استطاعة كبرية دبا يكفي لتغطية كامل الشبكة ،بدال من تقسيم ادلنطقة
اجلغرافية إىل عدة خالاي؟ تكمن احلاجة إىل اخلالاي من زلدودية التغطية والسعة يف نظاـ االتصاؿ.
 زلدودية التغطية :يوصف ادلسار الصاعد أبنو زلدود التغطية مقارنة ابدلسار اذلابط بسبب زلدوديةاستطاعة بطارية الوحدة ادلتحركة.
 زلدودية السعة :تنشأ زلدودية السعة من كوف اجملاؿ الرتددي الالزـ لتخدًن كافة ادلشرتكني أكرب بكثري منادلورد الرتددي ادلتاح يف النظاـ النقاؿ .على سبيل ادلثاؿ ربتاج اخللية إلجراء  1111مكادلة يف نفس الوقت
إىل  1111قناة لنقل الصوت كل شبانية منها حباجة إىل حامل ترددي واحد عرضو  ،200KHzوابلتايل يلزـ
 125حامل ترددي أي يلزـ  ،25MHzوىكذا تستهلك اخللية ىنا كامل احلزمة الرتددية لنظاـ GSM
 900إلجراء ألف مكادلة يف نفس الوقت ،وأي مكادلة إضافية سوؼ يتم رفضها لعدـ توفر قناة لنقل
الصوت.
 أما إلجراء  2111مكادلة يف نفس الوقت فتحتاج اخللية  Aإىل ضعف احلزمة ادلتاحة يف ،GSM 900لذلك ديكن تقسيم ىذه اخللية إىل خليتني  Bو Cوإعادة استخداـ كامل احلزمة الرتددية يف كل منهما
حبيث يتم إجراء ألف مكادلة بنفس الوقت يف كل من  Bو .Cتظهر مشكلة التداخل بسبب استخداـ
نفس القنوات الرتددية يف اخلليتني ادلتجاورتني ،لذلك ينبغي تقسيم اخللية  Aإىل عدد أكرب من اخلالاي
لتخفيض التداخل حبيث يتم إعادة استخداـ جزء من احلزمة ادلتاحة يف خالاي متباعدة جغرافياً.

 -31.1.أنواع اخلالاي:

يطلب من احملطة الثابتة (عاد ًة) أف توفر التغطية الراديوية بكافة االذباىات يف ادلستوي األفقي لتحقيق التغطية
يف كافة أحناء ادلستوي األفقي .على الرغم من ذلك فإف االذباىية يف ادلستوي األفقي تفيد يف ربسني سعة اخللية
لذلك يتم تقسيم مساحة التغطية اخلاصة ابحملطة الثابتة إىل قطاعات.
اخللية األحادية Omni-Cell

ىي خلية يتم زبدديها هبوائي غري موجو يشع وتستقبل األمواج الراديوية جبميع اذباىات
ادلستوي األفقي (  )360oويكثر استخداـ ىذا النوع من اخلالاي يف التغطية األماكن ادلغلقة
كاألبنية  .Indoor coverageيبني الشكل  4 - 2اجملاور قطر اخللية األحادية وربسب
مساحتها نظرايً كمايلي:
Acell =2.598×R2

حيث نصف قطر اخللية ( Rعمق اخللية) وىو ادلسافة اليت تفصل أبعد نقطة من اخللية عن
احملطة الثابتة.
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الشكل  – 4 - 2اخللية األحادية
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احملطة الثابتة متعددة اخلالاي:

وىي عبارة عن عدة خالاي متواجدة يف نفس ادلكاف ونفس احملطة الثابتة ولكن لكل منها ىوائي ابذباه سلتلف.
يسمح التصميم ادلتعدد اخلالاي دبضاعفة سعة احملطة الثابتة عدة أضعاؼ التصميم أحادي اخللية ابإلضافة إىل
زايدة ادلساحة اليت تغطيها احملطة الثابتة وذلك بفضل ربح اذلوائي االذباىي .إال أف التكلفة تزداد كلما ازداد
عدد اخلالاي (القطاعات) يف احملطة الثابتة .يبني الشكل  5 - 2عدة تصاميم للمحطات الثابتة متعددة اخلالاي
كالتصميم ثنائي اخلالاي والتصميم ثالثي اخلالاي والتصميم سداسي اخلالاي.

Tri-Sector Site

Bi-Sector Site

Six-Sector Site

الشكل  – 5 - 2احملطات الثابتة متعددة اخلالاي

التصمٌم وحٌد
الخلٌة

• يناسب لتغطيت األبنيت بهىائياث سقفيت Indoor Coverage
• يناسب لتغطيت المناطق الغيز مأهىلت كالصحاري والغاباث

التصمٌم ثنائً
الخالٌا

• مناسبت لتغطيت الطزقاث والمناطق المنحدرة

التصمٌم ثالثً
الخالٌا
التصمٌم سداسً
الخالٌا
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• تلبي متطلباث التغطيت والسعت في معظم الحاالث
• األكثز شيىعا
•
• أداء عالي من حيث التغطيت والسعت
• هذا التصميم مكلف ويتطلب هىائياث شديدة االتجاهيت
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تصنف اخلالاي أيضاً حسب حجمها كما ىو موضح يف الشكل  6 - 2إىل:
 خالاي ماكرو  :Macro Cellsتستخدـ لتغطية مساحات واسعة حبجم بلدة وتتطلب زلطة اثبتة هبوائياتذات ارتفاع واضح عن البيئة احمليطة يتم ذلك ايستخداـ برج تغطية أوسارية فوؽ سطح بناء.
 خالاي ميكرو  :Micro Cellsتستخدـ لتغطية مساحات معينة حبجم حي أوشارع أوسوؽ وتعد اخلالاياجلدارية مثاؿ عليها.
 -خالاي بيكو  :Pico Cellsو تستخدـ لتغطية األبنية هبوائيات داخل األبنية (سقفية عادة).

الشكل  – 6 - 2تصنيف اخلالاي حسب حجمها
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 -4.1.2معرف اخللية :BSIC
سبتلك كل خلية قناة بث ربكمية خاصة هبا ،ديكن للوحدة ادلتحركة أف تستقبل ادلعطيات ادلرسلة عرب قناة البث
التحكمية لعدة خالاي على نفس احلامل الرتددي وىذا بسبب إعادة استخداـ الرتدد يف النظم اخللوية .سبتلك
كل خلية معرؼ يسمى الػ BSICيلعب دورا يف سبييزىا بشكل وحيد ضمن الشبكة اخللوية عن اخلالاي اليت
تشرتؾ معها ابستخداـ نفس تردد قناة البث .يتكوف الػ BSICمن ستة بتات كالتايل:

= NCC + BCC
3 bits

BSIC

3 bits

Base Station Identity Code
Network Colour Code
Base Station Colour Code

= BSIC
= NCC
= BCC

إف رلاؿ القيم لكل من الػ NCCوالػ BCCىو  0-7وبذلك فإف رلاؿ القيم للػ BSICىو  00-77وابلتايل لدينا
فقط  78قيمة سلتلفة للػ BSICشلا يستدعي إعادة استخداـ ىذا ادلعرؼ ضمن الشبكة كما يتم إعادة استخداـ
تردد القناة  .BCCHولكن ،تتم إعادة استخداـ ىذه بشرط أف يكوف للخالاي اليت سبتلك نفس تردد القناة
معرفات  BSICسلتلفة ،وكذلك يكوف للخالاي اليت سبتلك نفس معرؼ اخللية  BSICترددات سلتلفة لقنوات
 BCCHاخلاصة هبا .إذاً ما يعرؼ ىوية اخللية بشكل وحيد ابلنسبة للوحدة ادلتحركة ىو تردد قناة البث
التحكمية و معرؼ اخللية  .BSICأما ابلنسبة للشبكة اخللوية فيتم ربديد ىوية اخللية من خالؿ معرؼ آخر
يسمى ىوية اخللية الدولية .CGI
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 -1.1ادلنطقة احمللية :Location Area
يعترب نظاـ اجليل الثاين أوؿ نظاـ اتصاؿ خلوي يستخدـ فكرة ادلناطق احمللية لتوجيو النداءات ضمنها ،حيث
اعتمدت النظم اخللوية السابقة على بث النداء إىل ادلشرتؾ يف كافة أحناء الشبكة اخللوية عند ورود مكادلة
شلايسبب ىدراً يف ادلوارد الراديوية .ادلنطقة احمللية ىي رلموعة من اخلالاي ذلا ىوية مشرتكة تسمى ىوية ادلنطقة
احمللية  .)Location Area Identity( LAIيتم ربط الوحدة ادلتحركة ابدلنطقة احمللية اليت تتواجد ضمنها وزبزف
ىذه ادلعلومة يف سجل ادلقر احلايل  VLRويتم ربديثها بشكل متكرر .تقوـ الوحدة ادلتحركة عند انتقاؿ ادلشرتؾ
من منطقة زللية إىل أخرى بتبليغ الشبكة اخللوية دبنطقتو احمللية اجلديدة وتسمى ىذه العملية بػتحديث ادلوقع
 Location updateوتتم يف وضع اخلموؿ فقط وليس أثناء ادلكادلة .أما إذا انتقل ادلشرتؾ من خلية إىل أخرى
ضمن نفس ادلنطقة احمللية فال تقوـ الوحدة ادلتحركة بتبليغ الشبكة عن خليتو اجلديدة .وابلتايل يف وضع اخلموؿ
ديكن للمشرتؾ التجوؿ بني خالاي ادلنطقة احمللية دوف علم الشبكة .اذلدؼ من عملية ربديث ادلوقع  LUىو
توجيو النداءات بشكل صحيح فعند طلب االتصاؿ أبحد الوحدات ادلتحركة يتم بث رسالة النداء Paging
 messageيف صبيع خالاي ادلنطقة احمللية اخلاصة هبذه الوحدة ادلتحركة.
ديكن أف تنتمي خليتاف تتبعاف لنفس مركز التحكم إىل منطقتني زلليتني سلتلفتني ،ومن اجلدير ابلذكر أف
استخداـ مناطق زللية شلتدة على مساحات واسعة خيفض عدد عمليات ربديث ادلوقع ولكن يف الوقت ذاتو
يزيد عدد رسائل النداء وكال العمليتني (ربديث ادلوقع والنداء) تتطلب حجز عدد من قنوات التحكم .والعكس
صحيح من أجل ادلناطق احمللية صغرية احلجم .ذلذا جيب اختيار ادلناطق احمللية يف الشبكة دبساحات مناسبة.
Location Area Size

1000’s cells

10’s cells

Paging Load
Location update Load
Control Channels

تبث كل خلية ىوية ادلنطقة احمللية اليت تنتمي إليها بشكل دوري عرب قناة البث التحكمية  BCCHوبذلك
تستطيع كل وحدة متحركة ربديد ادلنطقة احمللية اليت تنتمي إليها .يتألف معرؼ ادلنطقة احمللية من ثالث أجزاء:

+ MNC + LAC
Max 15 digits

2 digits

CC

=

3 digits

Country Code

Mobile Network Code
40

LAI
=

CC

= MNC

ISSN:
LAC2617-989X
=
Location Area Code

 -3.1منطقة خدمة مركز التبديل :MSC Service Area
.7

وىي رلموعة من ادلناطق احمللية  LAsيتم التحكم هبا عرب مركز تبديل  MSCواحد كما يف الشكل 2
لتسيري ادلكادلة حنو الوحدة ادلتحركة ادلطلوبة بشكل صحيح ،ذبري مراقبة منطقة خدمة مركز التبديل اليت تتواجد
ضمنها الوحدة ادلتحركة وزبزينها يف سجل مقر االشرتاؾ .HLR
-

الشكل – 7 - 2منطقة خدمة مركز التبديل
 -2.1منطقة خدمة الشبكة اخللوية :PLMN Service Area

وىي كامل ادلنطقة اجلغرافية اليت يقدـ مشغل الشبكة التغطية الراديوية ضمنها والوصوؿ إليها وربتوي عادة على
عدة مقاسم  MSCكما ىو موضح يف الشكل  . 8 - 2يف كل دولة ديكن أف يتواجد عدة مناطق خدمة
ل شبكات خلوية تعود لعدة مشغلني ،ديتلك كل مشغل خلوي منطقة خدمة شبكة خلوي ة واحدة.

 - 2.1منطقة خدمة نظام اجليل الثاين :GSM Service Area

منطقة خدمة نظاـ اجليل الثاين ىي كامل ادلنطقة اجلغرافية اليت ديكن للمشرتؾ النفاذ إىل أحد شبكات اجليل
الثاين ضمنها .يف الوقت احلايل تغطي منطقة خدمة نظاـ اجليل الثاين معظم أحناء العامل ضمن  219دولة .يطلق
على عملية انتقاؿ الوحدة ادلتحركة من شبكة خلوي ة إىل شبكة أخرى ابلتجواؿ الدويل Inetrnational

.roaming

الشكل 2
41

-

 – 8البنية اجلغرافية لنظاـ اجليل الثاين
ISSN: 2617-989X

أسئلة:

 25سؤاؿ ،أربع عالمات لكل سؤاؿ ،عالمة النجاح  60من مئة.
 -1يتم بث رسالة النداء اخلاصة ابدلشرتؾ يف:
أ -يف اخللية اليت يتواجد هبا ادلشرتؾ
ب -يف كل خالاي ادلنطقة احمللية اليت يتواجد هبا ادلشرتؾ
ت -يف كل خالاي منطقة خدمة مركز التبديل اليت يتواجد هبا ادلشرتؾ
ث -يف صبيع خالاي الشبكة اخللوية
 -2ليست من مكوانت الشبكة الراديوية:
أ -الوحدة ادلتحركة MS
ب -احملطة الثابتة BTS
ت -مركز التبديل MSC
ث -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة BSC
 -3ليست من وظائف مركز التبديل :MSC
أ -إدارة وزبزين االشرتاكات
ب -التسليم بني اخلالاي
ت -توجيو ادلكادلات
ث -ربديث ادلوقع
 -4استخداـ مناطق زللية صغرية ادلساحة:
أ -خيفض عدد عمليات ربديث ادلوقع
ب -يزيد عدد رسائل النداء
ت -كل ما سبق
ث -ليس أايً شلا سبق
 -5استخداـ مناطق زللية كبرية ادلساحة:
أ -خيفض عدد عمليات ربديث ادلوقع
ب -خيفض عدد رسائل النداء
ت -كل ما سبق
ث -ليس أايً شلا سبق
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 -6أصغر وحدة جغرافية يف شبكة اجليل الثاين ىي:
أ -ادلنطقة احمللية
ب -منطقة خدمة مركز التبديل
ت -اخللية
ث -احملطة الثابتة
 -7رلاؿ القيم دلعرؼ اخللية  BSICىو:
أ66-00 -
ب77-00 -
ت88-00 -
ث99-00 -
 -8رلاؿ القيم دلعرؼ اخللية  BSICىو:
أ66-00 -
ب77-00 -
ت88-00 -
ث99-00 -
 -9لتغطية مساحات معينة حبجم حي أوشارع أوسوؽ نستخدـ خالاي:
أ -ميكرو
ب -ماكرو
ت -بيكو
ث -فيمتو
النمط األكثر شيوعاً يف تصميم احملطات القاعدية:
-11
أ -التصميم وحيد اخللية
ب -التصميم ثنائي اخلالاي
ت -التصميم ثالثي اخلالاي
ث -التصميم سداسي اخلالاي
سبثل اخلالاي بشكل:
-11
أ -مثلث
ب -سلمس
ت -مسدس
ث -دائري

43

ISSN: 2617-989X

زبزف معلومات التحقق يف:
-12
أ -اجلهاز النقاؿ
ب -احملطة الثابتة
ت -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة
ث -سجل مقر االشرتاؾ
رقم فريد دييز ادلشرتؾ عن بقية مشرتكي اجليل الثاين حوؿ العامل وال يتم تداولو بني ادلشرتكني:
-13
أ -رقم ىاتف ادلشرتؾ MSISDN
ب -ىوية ادلشرتؾ الدولية IMSI
ت -رقم اذلوية الشخصية PIN
ث -ىوية اجلهاز النقاؿ IMEI
أحد ىذه العناصر الربتوي على ادلنطقة احمللية اخلاصة ابدلشرتؾ:
-14
أ -شرحية االشرتاؾ SIM
ب -مركز التحقق AUC
ت -سجل مقر االشرتاؾ HLR
ث -سجل ادلقر احلايل VLR
يستخدـ مضخمة القمة :TMA
-15
أ -يف الوحدة ادلتحركة لتضخيم اإلشارة ادلرسلة إىل احملطة الثابتة
ب -يف احملطة الثابتة لتضخيم اإلشارة ادلرسلة إىل الوحدة ادلتحركة
ت -يف الوحدة ادلتحركة لتضخيم اإلشارة ادلستقبلة من احملطة الثابتة
ث -يف احملطة الثابتة لتضخيم اإلشارة ادلستقبلة من الوحدة ادلتحركة
ترتبط احملطة الثابتة  BTSمع وحدة التحكم ابحملطات الثابتة  BSCعرب الوصلة:
-16
أA -
بAbis -
تE -
ثUm -
ترتبط احملطة الثابتة  BTSمع الوحدة ادلتحركة  MSعرب الوصلة:
-17
أA -
بAbis -
تE -
ثUm -
ترتبط وحدة التحكم ابحملطات الثابتة  BSCمع مركز التبديل  MSCعرب الوصلة:
-18
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-19

-20

-21

-22

-23

-24

45

أA -
بAbis -
تE -
ثUm -
يرتبط مركز التبديل  MSCمع بوابة الشبكة  GMSCعرب الوصلة:
أA -
بAbis -
تE -
ثUm -
أحد ىذه العناصر ديكن االستغناء عنو يف الشبكة اخللوية:
أ -سجل أجهزة ادلشرتكني EIR
ب -سجل مقر االشرتاؾ HLR
ت -سجل ادلقر احلايل VLR
ث -مركز التحقق AUC
سجل ادلقر احلايل ىي قاعدة معطيات:
أ -ترافق كل زلطة اثبتة BTS
ب -ترافق كل وحدة ربكم ابحملطات الثابتة BSC
ت -ترافق كل مركز تبديل MSC
ث -وحيدة يف الشبكة اخللوية
ال ديكن أف ديتلك ادلشغل أكثر من:
أ -منطقة خدمة مركز تبديل واحدة MSC Service Area
ب -منطقة واحدة خلدمة نظاـ اجليل الثاين GSM Service Area
ت -منطقة زللية واحدة Location Area
ث -منطقة خدمة شبكة خلوية واحدة PLMN Service Area
ديكن أف تتبع اخللية:
أ -ألكثر من زلطة اثبتة
ب -ألكثر من وحدة ربكم ابحملطات الثابتة
ت -ألكثر من منطقة زللية
ث -ليس أايً شلا سبق
ال ديكن أف تتبع اخلالاي ادلشرتكة بوحدة التحكم ابحملطات الثابتة:
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-25

أ -ألكثر من زلطة اثبتة
ب -ألكثر من منطقة زللية
ت -ألكثر من مركز تبديل
ث -ليس أاي شلا سبق
ال ديكن أف يدعم ىوائي احملطة الثابتة:
أ -أكثر من حزمة ترددية
ب -أكثر من خلية
ت -اإلرساؿ واالستقباؿ
ث -ليس أايً شلا سبق

األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ث ب ث ب ب ث ت ت أ ب ب ت أ ث أ ت
أ
ث
أ
ث ت ث ث ت
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1
ب

الفصل الثالث

القنوات يف نظام اجليل الثاين
ملخص:

يتناوؿ ىذا الفصل حملة عامة عن الوصلة الراديوية اليت تربط بٌن احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة مبا يف ذلك
القنوات الفيزايئية والقنوات االعتاارية ووظائف كل منها والرشقات اليت تستخدمها كل قناة.

كلمات مفتاحية:

اإلطار ادلتعدد ،قنوات ادلعلومات ،قنوات التحكم ،قنوات الاث ،القنوات ادلشرتكة ،القنوات ادلخصصة ،الرشقة
الطايعية ،قناة طلب النفاذ ،قناة النداء ،قناة التحكم ادلخصصة ادلستقلة.

أهداف تعليمية:

بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على
 -1تتعرؼ على التقسيمات الزمنية لألطر
 -2دتيز بٌن مفهومي القناة الفيزايئية والقناة االعتاارية
 -3تسمي القنوات االعتاارية يف نظاـ اجليل الثاين
 -4حتدد وظائف القنوات االعتاارية ادلختلفة وما حتملو من معلومات.
 -5توصف نوع ووظيفة وبنية الرشقات ادلتاادلة بٌن احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة.
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 -1مقدمة

يتطلب توفًن خدمة االتصاؿ تاادؿ الكثًن من معلومات التحكم ورسائل التشوير بٌن عناصر الشاكة
والوحدات ادلتحركة ضمنها فضالً عن تاادؿ الكالـ .يتم تاادؿ رتيع ىذه ادلعلومات عرب الوصلة الراديوية
الالسلكية دما يستلزـ تنسيق ىذه ادلعلومات ضمن بىن حمددة حبيث يسهل معرفة ماىيتها .وىذا ما دفع إىل
تصنيف القنوات يف نظاـ اجليل الثاين إىل صنفٌن اثنٌن مها القنوات الفيزايئية  Physical channelsوالقنوات
االعتاارية .Logical channels
القناة الفيزايئية ىي ادلورد الرتددي-الزمين الالزـ لنقل ادلعطيات ضمنو ،حيث تقسم احلزمة الرتددية إىل حوامل
ويقسم كل حامل منها إىل ذتانية حصص زمنية  Time slotsمدة كل منها
ترددية كل منها َّ ،200kHz
 0.577msكما ىو ماٌن يف الشكل  .1 - 3تشكل كل حصة زمنية منها قناة فيزايئية واحدة ،فيصاح لدينا ذتاف
قنوات فيزايئية يف كل إطار  .TDMAوابلتايل تعرؼ كل ثنائية ( )ARFCN, TNقناة فيزايئية يف ادلسار
الصاعد وقناة فيزايئية مقابلة ذلا يف ادلسار اذلابط حيث يشًن  TNإىل رقم احلصة الزمنية.
𝑠𝜇577

TN=7

TN=6

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

Physical
channel

200 KHz

TDMA Frame = 4.615ms

الشكل  -1 - 3تقسيم اإلطار  TDMAإىل حصص زمنية

حتدد القناة االعتاارية فحوى القناة الفيزايئية فهي تدؿ على طبيعةة ادلعلومػات الػيت حتملهػا القنػاة الفيزايئيػة مػا إذا
كانت عامة جلميع ادلشرتكٌن أو مشرتكة جملموعة حمػددة مػن ادلشػرتكٌن أو خمصصػة دلشػرتؾ حمػدد ،ونوعهةا مػا إذا

كانت صوتية  voiceأوبيانية  dataأوحتكمية  .controlعلػى سػايل ادلثػاؿ ،جيػري نقػل الصػوت ابسػتخداـ
قناة ادلعلومات  TCHأما أوامر التسليم فيتم إرساذلا عرب القناة ادلرافقة السريعة .FACCH
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 -2التقسيمات الزمنية في نظام الجيل الثاني
ديتلك اجليل الثاين الانية الزمنية التالية وادلوضحة يف الشكل  2 - 3دما ي ضمن عنونة وجدولة القنوات الفيزايئية.
 1احلصة الزمنية  :Time Slotوىي أصغر وحدة زمنية يف النظاـ  GSMومدهتا . 577s
 -2اإلطار  :TDMA Frameيشكل تتا يل ذتاف حصص زمنية إطاراً  TDMA Frameومدتو
 . 8  0.577ms  4.615msلكل إطار رقم تسلسلي دييزه ضمن اإلطار األعظمي Hyperframe
يسمى رقم اإلطار ) Frame Number (FNويرتاوح ما بٌن  0و.2,715,648
-

 -3اإلطار ادلتعدد  :Multi Frameيشكل تتايل  26إطار من ادلعلومات الصوتية مايسمى ابإلطار ادلتعدد
الصويت ومدتو  120ميلي اثنية .بينما يشكل تتايل  51إطار من معلومات التحكم مايسمى ابإلطار
ادلتعدد التحكمي ومدتو  235ميلي اثنية.
 -4اإلطار فائق الطوؿ  :Super Frameيف حالة قنوات ادلعلومات ،يشكل تتايل  51إطار متعدد ما يسمى
ابإلطار فائق الطوؿ .أما يف حالة قنوات التحكم ،فيتألف اإلطار فائق الطوؿ من تتايل  26إطار متعدد
حتكمي .ويشغل اإلطار فائق الطوؿ يف كلتا احلالتٌن مدة  6.12اثنية.
 5اإلطار األعظمي  :Hyper Frameوىو عاارة عن تتايل  2048إطار فائق الطوؿ ومدتو ثالث ساعات
ونصف تقريااً وىي أكرب وحدة زمنية يف النظاـ GSM TDMA Fram e 1 .GSM
-

الشكل  – 2 3الانية الزمنية يف نظاـ اجليل الثاين
-
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 -3أنواع القنوات االعتبارية:

تصػنف القنػوات االعتااريػة كمػا يف الشككل  3 - 3إىل نػوعٌن مهػا قنػوات ادلعلومػات
التحكم  .Control Channelsكما ديكن تصنيف قنوات التحكم إىل ثالثة أنواع:
 -1قنوات الاػث  :Broadcast Channelsوىػي قنػوات علػى ادلسػار اذلػابط تاػث بشػكل دائػم معلومػات ديكػن
جلميع احملطات النقالة قراءهتا.
 -2القنوات ادلشرتكة  :Common Channelsوىي قنوات اعتاارية خمصصة جملموعة معينة مػن ادلشػرتكٌن وىػي
إما على ادلسار اذلابط نقطة واحػدة لعػدة نقػاط  Singlepoint-to-Multipointsأوعلػى ادلسػار الصػاعد
عدة نقاط لنقطة واحدة .Multipoints-to-singlepoint
 -3القنوات ادلخصصة  :Dedicated Channelsوىي قنوات اعتاارية نقطة لنقطة  Point-to-pointثنائية
االجتاه على ادلسارين اذلابط ولصاعد خمصصة دلشرتؾ معٌن حيث خيصػص لػو قنػاتٌن فيػزايئيتٌن واحػدة علػى
ادلسار الصاعد واألخرى على ادلسار اذلابط.
Channels
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 Trafficوقنػوات
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الشكل  – 3 - 3القنوات االعتاارية يف نظاـ اجليل الثاين
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 -3.3قنوات املعلومات :Traffic Channels

عند أتسيس ادلكادلة  ،يتم ختصيص أحد قنوات ادلعلومات  TCHللمشرتؾ إلرساؿ واستقااؿ رموز الصوت
ادلشفرة ضمنها طيلة مدة ادلكادلة .قناة ادلعلومات ىي قناة خمصصة ثنائية االجتاه على ادلسارين الصاعد واذلابط
وذلا نوعاف:
أ -قناة ادلعلومات مبعدؿ نقل كامل  :Full Rate-TCHوىي قناة اعتاارية خمصصة تنقل الكالـ ادلرمز
مبعدؿ  13kbpsوتشغل قناة فيزايئية واحدة يف كل إطار  TDMAيف ادلسارين الصاعد واذلابط.
ب قناة ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي  :Half Rate TCHوىي قناة اعتاارية خمصصة تنقل الكالـ ادلرمز
مبعدؿ  6.5kbpsتشغل قناة فيزايئية واحدة من كل إطارين  TDMAمتتاليٌن حيث تتناوب كل قناات ف
 TCH/HRعلى استخداـ القناة الفيزايئية نفسها ،دما يضاعف سعة اخللية مع اخنفاض جودة الصوت.
-

-

 24منو،

يشكل كل  26 TDMAsإطار متعدد  Traffic Multiframeتشغل قنوات ادلعلومات
بينما يستخدـ اإلطار  TDMAالثالث عشر من قال قناة التحكم ادلرافقة الاطيئة  SACCHادلسؤولة عن
TDMA

-

-

دديومة وجودة االتصاؿ ،أما اإلطار  TDMAاألخًن فاليستخدـ إال يف حاؿ استخداـ اإلطار ادلتعدد لنقل
قنوات ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي  TCH/HRكما يوضح الشكل .4 - 3
يفصل اجلزء الصاعد من قناة ادلعلومات عن اجلزء اذلابط ترددايً بفجوة ازدواجية  Duplex Gapقدرىا
 45MHzيف حاؿ  GSM900و 75MHzيف  .GSM1800ابإلضافة إىل ذلك يفصل اجلزءاف الصاعد
واذلابط من القناة  TCHزمنياً مبدة ثالث رشقات ،حيث اليشرتط النظاـ  GSMعلى الوحدة ادلتحركة أف
ترسل وتستقال يف نفس اللحظة دما ياسط بن ية اجلهاز النقاؿ وخيفض استهالؾ الطاقة.

الشكل 4 3
-
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 -2.3قنوات البث ):Broadcasting Channel (BCH
ىي قنوات على ادلسار اذلابط تستخدمها احملطة الثابتة لتزويد الوحدات ادلتحركة ابدلعلومات التحكمية الالزمة
إلجياد الشاكة واختيار اخللية ادلخدمة وادلزامنة معها .يوجد ثالث قنوات للاث:

-1.2.3قناة البث التحكمية ):Broadcast control channel (BCCH

ىي قناة اعتاارية على ادلسار اذلابط تستخدمها احملطة الثابتة لاث معلومات النظاـ
اليت دتكن الوحدة ادلتحركة من التعرؼ على الشاكة والنفاذ إليها وتتضمن:
 القائمة ) :BCCH Allocation 1 (BA1وىي قائمة حتوي ترددات قنوات الاث التحكمية BCCHللخالاي اجملاورة للخلية ( 32تردد كحد أقصى).
 ىوية اخللية )Cell Identity (CI ىوية ادلنطقة احمللية )Location Area Identity (LAI معامالت اختيار اخللية .Cell Selection معلومات عن قنوات التحكم ادلشرتكة CCCH معامالت القفز الرتددي كالقائمة  MA ListوالػHSNحتمل قناة الاث التحكمية ىذه ادلعلومات ضمن أربع رشقات طايعية ترسل دورايً يف اإلطار الثالث والرابع
واخلامس والسادس من كل إطار متعدد حتكمي .51TDMA-Multiframe
System Information

 -2.2.3قناة التزامن ):Synchronization Channel (SCH

ىي قناة بث اعتاارية على ادلسار اذلابط تزود احملطات النقالة ابدلعلومات الالزمة للتعرؼ على اخللية إبرساؿ
رشقة التزامن  SBيف اإلطار الثاين من كل  10TDMAضمن احلصة الزمنية األوىل  TS0لرتدد القناة BCCH
(أتمل بنية الرتكياة  Main BCHHيف الشكل أدانه) وتتضمن رشقة التزامن ىذه:
 معرؼ اخللية BSIC -رقم اإلطار ) (FNالذي ترسلو احملطة الثابتة حالياً ويرتاوح مابٌن  0و .2,715,647

 -3.2.3قناة ضبط الرتدد ):Frequency Correction Channel (FCCH

وىي قناة اعتاارية على ادلسار اذلابط تستخدمها الوحدة ادلتحركة لضاط تردد ادلهتز احمللي
حيث حتمل قناة ضاط الرتدد موجة جياية مستمرة مزاحة مبقدار  67.7kHzعن الرتدد ادلركزي احلامل دما
يساعد على حتديد مقدار االنزايح الرتددي بٌن طرؼ اإلرساؿ يف احملطة الثابتة وطرؼ االستقااؿ لدى الوحدة
ادلتحركة ومن مث تصحيحو ،يتحقق ذلك ابستخداـ رشقة ضاط الرتدد  FBاليت تتضمن سلسلة من األصفار
والواحدات بطوؿ  142بت ترسل بشكل دوري يف اإلطار األوؿ من كل  10TDMAضمن احلصة الزمنية
األوىل  TS0لرتدد قناة الاث التحكمية  .BCCHابإلضافة إىل ضاط الرتدد تستفيد الوحدة ادلتحركة من ىذه
القناة يف معرفة ما إذا كاف ىذا الرتدد ىو تردد قناة بث حتكمية  BCCHأـ ال.
Local Oscilator
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 -3.3قنوات التحكم املشرتكة :CCCH
 -1.3.3قناة النداء ):Paging Channel (PCH

وىي قناة اعتاارية مشرتكة على ادلسار اذلابط تراقاها الوحدة ادلتحركة ابستمرار يف وضع السكوف وتتأكد من
عدـ وجود عنواهنا يف رسائل النداء ،فإذا احتوت رسالة النداء على ىوية ادلشرتؾ الدولية  IMSIأوىوية ادلشرتؾ
ادلؤقتة  TMSIفهذا يعين أف لدى ىذا ادلشرتؾ مكادلة واردة ابنتظار الرد .تستخدـ قناة النداء تردد قناة الاث
التحكمية  BCCHنفسو ،ويتم جتميعها ضمن كتل نداء  Paging Blocksحبيث تراقب الوحدة ادلتحركة
الكتلة ادلخصصة ذلا فقط دما يوفر استهالؾ الاطارية .ديكن لكتلة النداء أف حتمل ىوييت دوليتٌن IMSI
دلشرتكٌن خمتلفتٌن أو أربعة ىوايت مؤقتة  TMSIخمتلفة.

 -2.3.3قناة منح النفاذ ):Access Grant Channel (AGCH

وىي قناة حتكم مشرتكة على ادلسار اذلابط تستخدمها احملطة الثابتة للرد ابدلوافقة أو الرفض على طلاات النفاذ
اليت تتقدـ هبا الوحدات ادلتحركة على القناة  .RACHكما أهنا حتمل معلومات دتكن الوحدة ادلتحركة من
معرفة قناة التحكم ادلخصصة ادلستقلة  SDCCHادلسندة إليها إلكماؿ االتصاؿ .يف بنية اإلطار Main
 ،BCCHيتم زتل القناة  AGCHعلى نفس القناة الفيزايئية اليت حتمل قناة الاث التحكمية وتشغل القناتٌن
36 AGCH/PCH

حصة زمنية تنتمي إىل

36

إطار خمتلف ضمن اإلطار ادلتعدد

51TDMA-

 Multiframeوتنظم ضمن  9كتل كل كتلة منها أربعة حصص زمنية .ديكن ختصيص عدد من ىذه الكتل (2
مثال) لتستخدـ فقط من قال قناة منح النفاذ  AGCHوترتؾ بقية الكتل لتستخدمها قناة النداء  .PCHمن
جهة أخرى عندما تكوف أحد كتل النداء فارغة ديكن استخدمها ككتلة منح النفاذ .AGCH Block

 -3.3.3قناة طلب النفاذ ):Random Access Channel (RACH

وىي قناة اعتاارية مشرتكة على ادلسار الصاعد تستخدمها احملطات النقالة لالنتقاؿ من وضع السكوف إىل
الوضع النشط بطلب خدمة ما كطلب أتسيس مكادلة ،ديكن للمشرتكٌن طلب النفاذ عرب ىذه القناة ابستخداـ
رشقة النفاذ  ABعلى الرتدد الصاعد ادلقابل لرتدد القناة  BCCHعلى ادلسار اذلابط عند اعتماد الانية Main
 BCCHادلاينة يف الشكل  .5 - 3تتيح ىذه الانية نقل رتيع قنوات الاث وقنوات التحكم ادلشرتكة على نفس
القناة الفيزايئية ضمن اإلطار ادلتعدد.
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الشكل  – 5 - 3تسلسل قنوات الاث التحكمية وقنوات التحكم ادلشرتكة ضمن اإلطار ادلتعدد يف

الانية Main BCCH

 -4.3قنوات التحكم المخصصة ):Dedicated Control Ch. (DCCH

 -3.4..قناة التحكم املخصصة املستقلة ):(SDCCH

قناة التحكم ادلخصصة ادلستقلة  )Standalone Decdicated Control Channel( SDCCHىي قناة
حتكم خمصصة ثنائية االجتاه تستخدـ على ادلسارين اذلابط والصاعد لتأسيس ادلكادلة ،تستخدـ ىذه القناة
للتشوير يف مرحلة أتسيس ادلكادلة وتفيد يف:
 -1التحقق من ىوية طالب اخلدمة Authentication
 -2االتفاؽ على طريقة التشفًن ادلراد استخدامها يف ادلكادلة
 -3حتديث ادلوقع Location Updating
 -4ختصيص قناة ادلعلومات  TCHللمشرتؾ الالزمة إلجراء ادلكادلة.
 -5نقل الرسائل القصًنة  SMSيف وضع السكوف.

 -2.4.3القناة املرافقة البطيئة ):Slow Associated Control Ch. (SACCH

وىي قناة اعتاارية خمصصة ثنائية االجتاه تستخدـ للتحكم ابلوصلة الراديوية أثناء أتسيس ادلكادلة كقناة مرافقة
لقناة التحكم ادلخصصة ادلستقلة وأثناء ادلكادلة كقناة مرافقة لقناة ادلعلومات ،حيث تستخدـ على ادلسار اذلابط
لنقل أوامر التحكم ابالستطاعة ومقدار التسايق الزمين ولنقل الرسائل القصًنة أثناء ادلكادلة .أما على ادلسار
الصاعد فتستخدمها الوحدة ادلتحركة إلرساؿ تقارير القياس  Measurement Reportsاليت حتتوي معلومات
عن قوة وجودة اإلشارة ادلستقالة من اخللية ادلخدمة ومعلومات عن قوة اإلشارات الواصلة من اخلالاي اجملاورة.

 -1.4.3القناة املرافقة السريعة ):Fast Associated Control Ch. (FACCH

وىي قناة اعتاارية خمصصة ثنائية االجتاه تستخدـ أثناء ادلكادلة كقناة مرافقة لقناة ادلعلومات  TCHعند احلاجة
إليها وذلك يف حاؿ عدـ كفاية معدؿ النقل اخلاص ابلقناة ادلرافقة الاطيئة  ،حيث ديكن استعارة جزء من ادلوارد
ادلخصصة لقناة ادلعلومات لنقل معلومات القناة ادلرافقة السريعة .وتستخدـ ىذه القناة لتاادؿ معلومات
التسليم.
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 -4أنواع الرشقات:
ىناؾ ستس أنواع للرشقات يف النظاـ  GSMختتلف من حيث بنيتها ووظيفتها وعدد احلقوؿ اليت تتألف منها
ناينها يف الشكل .6 - 3

الشكل  – 6 - 3أنواع الرشقات وبنيتها

 -1.4الرشقة الطبيعية ):Normal Burst (NB

يستخدـ ىذا النوع من الرشقات لنقل ادلعطيات على قنوات ادلعلومات والتحكم جلميع القنوات ابستثناء القناة
 RACHو FCCHو .SCHوتتكوف من:
 حقلي معلومات  Data Blocksكل منهما حبجم  57بت حتمل رموز الصوت ادلشفرة. سلسلة اختاار بطوؿ  26بت  Training Sequenceيستخدمها ادلسوي  Equalizerلتقدير القناة Channel estimationوموائمة ادلستقال مع ظروؼ االنتشار احلالية واستخراج اإلشارة ادلرغوبة على
الرغم من التشويو الذي تسااو القناة .يوجد ذتانية سالسل اختاار ( )TSCخمتلفة .تستخدـ سلسلة
االختاار نفسها يف رتيع الرشقات الطايعية يف اخللية ،حبيث تكوف خمتلفة عن سلسلة االختاار اليت
تستخدمها اخللية اجملاورة اليت تستخدـ احلامل الرتددي نفسو ،دما يساعد الوحدة ادلتحركة على التمييز بٌن
اخلالاي اليت تستخدـ نفس الرتدد .ترسل سلسلة االختاار يف وسط الرشقة الطايعية لكوف التداخل يف الرمز
 ISIيكوف أعظميا يف طريف الرشقة.
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 عالميت استعارة حقل ادلعلومات  Steal flagكل منهما  1بت ألغراض التحكم للداللة على أف القناةادلرافقة السريعة  FACCHقامت حبجز أحد حقلي ادلعلومات بشكل مؤقت.
 بتات الاداية والنهاية :بتات الاداية عاارة عن ثالث بتات يف بداية الرشقة أتخذ القيمة  000تفيد يف منحمرسل اجلهاز النقاؿ الزمن الالزـ لصعود االستطاعة وتسمى ىذه العملية  .Ramp upوبتات النهاية
ثالث بتات يف هناية الرشقة أتخذ القيمة  000تفيد يف منح مرسل اجلهاز النقاؿ الزمن الالزـ ذلاوط
االستطاعة وتسمى ىذه العملية  .Ramp downتفيذ عملييت الػ Ramp Upو Ramp Downيف
زتاية اجلهاز ادلرسل من التغًنات السريعة يف االستطاعة كما تفيد يف ختفيض التداخل بٌن الرشقات .ISI
 فرتة عزؿ  :Guard Periodوىي مدة  8.25بت ( )30.46µsتلعب دور مسافة أماف بٌن كل رشقتٌنمتتاليتٌن المتصاص أثر ادلسارات ادلتعددة وختفيض التداخل بٌن الرموز  ISIالناتج عنو حيث تصل النسخ
ادلتأخرة ضمن ىذه الفرتة .تكفي ىذه الفرتة حلماية الرشقة من التداخل الناتج عن نسخ الرشق السابقة
ادلتأخرة بفرؽ مسار أعظمي قدره  9Kmتقريااً.

 -2.4رشقة ضبط التردد ):Frequency Correction Burst (FB

وتستخدمها قناة ضاط الرتدد  FCCHلتمكن احملطات النقالة من تصحيح الرتدد وتتكوف من:
 سلسلة ضاط الرتدد  fixed bits Sequenceعاارة عن سلسلة متناوبة من الواحدات واألصفار( )1010….1010حجمها  142بت.
 بتات الاداية والنهاية :ثالث بتات يف بداية وهناية الرشقة أتخذ القيمة  000دوماً. -فرتة عزؿ  Guard Periodمبدة  8.25بت بعد بتات النهاية.

 -3.4رشقة التزامن ):Synchronization Burst (SB

تستخدمها قناة التزامن  SCHإلرساؿ ادلعلومات الالزمة لتزامن اإلطار وتتكوف من:
 كتلتٌن كل منهما بطوؿ  39بت تتضمن معلومات عن اإلطار TDMA بتات تزامن بطوؿ  64بت -بتات الاداية والنهاية وفرتة عزؿ مشاهبة لتلك ادلستخدمة يف الرشقة الطايعية.

 -4.4رشقة النفاذ ):Access Burst (AB

تستخدمها القناة  RACHلطلب النفاذ والقناة  FACCHلطلب النفاذ ابلتسليم وتتكوف من:
  41بت للتزامن و 36بت تتضمن معلومات النفاذ. بتات الاداية والنهاية  8 :TBبتات يف بداية الرشقة و 3بتات قال فرتة العزؿ. فرتة عزؿ  Guard Periodطويلة نساياً مبدة  68.25بت ( :)251.8µsتستخدـ رشقة النفاذ فرتة عزؿأطوؿ مقارنة باقية الرشقات لكوف احتماؿ التضارب  collisionفيها أكرب ،إذ ال دتتلك الوحدة ادلتحركة
معلومات عن التسايق الزمين ادلطلوب تطايقو مع اخللية ادلراد النفاذ عربىا .لذلك جيري تصغًن حجم
اإلرساؿ ضمن رشقة النفاذ جبعل انشغالية الرشقة  77بت أي حوايل  49%دما يقلل احتماؿ التضارب.
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 -5.4الرشقة الوهمية ):Dummy Burst (DB
وىي رشقة ال حتوي أي معلومات تستخدـ عندما ال يتم استخداـ القناة الفيزايئية من قال أي قناة اعتاارية،
وتتكوف من:
 كتلتٌن من الاتات كل منهما بطوؿ  58بت سلسلة اختاار بطوؿ  26بت بتات الذيل :عاارة عن ثالثة بتات يف بداية الرشقة وثالثة يف هنايتها فرتة عزؿ بطوؿ  8.25بت.فيديو – القنوات يف نظاـ اجليل الثاين
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أسئلة:

 25سؤاؿ ،أربع عالمات لكل سؤاؿ ،عالمة النجاح  60من مئة.
 -1يكفي إلرساؿ رشقة واحدة:
أ -حصة زمنية واحدة
ب -إطار متعدد واحد Multi frame
ت -إطار  TDMAواحد
ث -إطار فائق الطوؿ Superframe
 -2إمأل الفراغ التايل :مدة اإلطار ادلتعدد ادلستخدـ للتحكم ............مدة اإلطار ادلتعدد ادلستخدـ لنقل
رموز الصوت:
أ -أصغر
ب -أكرب
ت -تساوي
ث -كل ماساق دمكن
ج -ليس أايً دماساق
 -3إمأل الفراغ التايل :مدة اإلطار فائق الطوؿ ادلستخدـ للتحكم ............مدة اإلطار فائق الطوؿ
ادلستخدـ لنقل رموز الصوت:
أ -أصغر
ب -أكرب
ت -تساوي
ث -كل ماساق دمكن
ج -ليس أايً دما ساق
 -4ديكن أف تستخدـ القناة الفيزايئية ىي كػ:
أ -قناة بث
ب -قناة مشرتكة
ت -قناة خمصصة
ث -كل ماساق
ج -ليس أاي دما ساق
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 -5حيتوي اإلطار  TDMAعلى:
أ -أكثر من إطار فائق الطوؿ Super frame
ب -أكثر من إطار متعدد Multi frame
ت -أكثر من إطار أعظمي Hyper frame
ث -كل ماساق
ج -ليس أايً دما ساق
 -6يتم نقل رموز الصوت ادلشفرة ابستخداـ القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

AGCH
BCCH
PCH
RACH
TCH

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

AGCH
BCCH
PCH
RACH
TCH

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

AGCH
BCCH
PCH
RACH
TCH

أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

 -7أحد ىذه القنوات ىو قناة خمصصة:

 -8أحد ىذه القنوات ىو قناة وحيدة االجتاه تستخدـ يف ادلسار الصاعد فقط:

 -9يتم إرساؿ تقارير قياس ادلسار اذلابط عرب القناة:

 -10يرسل معرؼ اخللية  BSICعرب القناة:
أBCCH -
بPCH -
تFCCH -
ثSCH -
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 -11يتم تاادؿ معلومات التحقق عرب القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

 -12يتم النفاذ ابلتسليم عرب القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

أ-
ب-
ت-
ث-

SDCCH
RACH
SACCH
FACCH

أ-
ب-
ت-
ث-

AGCH
BCCH
FCCH
PCH

 -13يتم إرساؿ الرسائل القصًنة  SMSيف وضع السكوف عرب القناة:

 -14يتم إرساؿ الرسائل القصًنة  SMSأثناء ادلكادلة عرب القناة:

 -15يتم إرساؿ طلب أتسيس ادلكادلة عرب القناة:

 -16أحد ىذه القنوات ال تستخدـ الرشقة الطايعية:

 -17أحد ىذه ادلعلومات ال يتم إرساذلا عرب القناة :BCCH
أ -ىوية اخللية cell Identity
ب -ىوية ادلنطقة احمللية LAI
ت -رقم اإلطار Frame number
ث -معامالت اختيار اخللية
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 -18قناة نقل ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي  Half Rate TCHتشغل:
أ -قناة فيزايئية من كل إطار TDMA
ب -قناة فيزايئية من كل إطارين  TDMAمتتاليٌن
ت -نصف قناة فيزايئية من كل إطار TDMA
ث -نصف قناة فيزايئية من كل إطارين  TDMAمتتاليٌن
 -19يتم إرساؿ القائمة  BA2عرب القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

BCCH
SDCCH
SACCH
FACCH

 -20أي من القنوات التالية يستخدـ لطلب النفاذ:
أ-
ب-
ت-
ث-

BCCH
CCCH
SDCCH
TCH

أ-
ب-
ت-
ث-

AGCH
RACH
PCH
FCCH

 -21أحد ىذه القنوات ليست قناة مشرتكة:

 -22عدد اذلوايت ادلؤقتة  TMSIاألعظمي الذي ديكن لكتلة النداء أف حتملها:
أ-
ب-
ت-
ث-

1
2
4
8

 -23أي من التشكيالت التالية ىي التشكيلة :main BCCH
أ-
ب-
ت-
ث-

FCCH + SCH + BCCH+ CCCH+ SDCCH + SACCH
FCCH + SCH + BCCH+ CCCH
SDCCH + SACCH
FCCH + SCH + BCCH+ SDCCH + SACCH

 -24ترسل سلسلة االختاار يف:
أ -بداية الرشقة الطايعية
ب -وسط الرشقة الطايعية
ت -هناية الرشقة الطايعية
ث -جزء يف بداية الرشقة الطايعية وجزء يف هنايتها
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 -25أكمل الفراغ :فرتة العزؿ يف رشقة النفاذ ....... Access Burstمن فرتة العزؿ يف الرشقة الطايعية:
أ -أقصر
ب -أطوؿ
ت -تساوي
ث -متغًنة
األجوبة:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ب

ب

ت

ب

63

ث

ب

ت

ب

ت

ت

ب

ت

أ

ث

أ

ث

2

1

9

8

5 6 7

4

ت ث ج ج ج ث ت ب

أ

ISSN: 2617-989X

3

الفصل الرابع

معاجلة الكالم
ملخص:

يشرح ىذا الفصل مراحل اإلرساؿ واإلستقباؿ اليت دير هبا الصوت البشري أثناء ادلكادلة بدءاً من فم ادلتكلم
وانتهاءً أبذف ادلستمع دبا يف ذلك من تقطيع ورقمنة وضغط وتشفري وتفريق وغري ذلك.

كلمات مفتاحية:

تردد التقطيع ،مستوايت التكمية ،ترميز الكالـ ،ترميز القناة ،ادلرمز التلفيفي ،عمق ادلفرؽ ،التنوع الزمين،
التشفري ،تشكيل الرشقة ،التعديل.

أهداف تعليمية:

بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف:
 -1تعدد مراحل اإلرساؿ واإلستقباؿ يف النظاـ اخللوي
 -2توضح دور ترميز الكالـ يف ضغط الصوت
 -3تشرح أمهية ترميز القناة والتفريق يف تصحيح األخطاء
 -4تتعرؼ على منط التعديل ادلستخدـ يف نظاـ اجليل الثاين وسبب اختياره
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 -1مقدمة:
خيرج الكالـ من فم ادلتصل على شكل إشارات صوتية سباثلية يف اذلواء الديكن مساعها إال ضمن بضعة مئات
من األمتار .لذلك البد للوحدة ادلتحركة ادلرسلة من ربويلها إ ى إشارات كهرابئية سباثلية مث رقمنتها لتسهل
معاجلتها وضغطها وتشفريىا مث ربويلها إ ى إشارة كهرطيسية وإرساذلا رلدداً يف اذلواء .بينما تقوـ الوحدة ادلتحركة
ادلستقبلة إبجراء العمليات ادلعاكسة للحصوؿ على اإلشارات الصوتية فمثال التشفري يف طرؼ اإلرساؿ يقابلو
فك التشفري يف طرؼ االستقباؿ .يلخص الشكل  1 - 4مراحل معاجلة الكالـ يف اإلرساؿ واالستقباؿ أثناء
ادلكادلة واليت سنتناوذلا ابلتفصيل يف ىذا الفصل.

الشكل  -1 - 4مراحل معاجلة الكالـ أثناء ادلكادلة يف طرؼ اإلرساؿ وطرؼ اإلستقباؿ

 -2التحويل التماثلي الرقمي :A/D Conversion
تعترب رقمنة الكالـ التماثلي أحد الوظائف األساسية اليت تقوـ هبا الوحدة ادلتحركة وذلك ابستخداـ زلوؿ سباثلي
رقمي  .A/D Converterحيث يكوف دخل احملوؿ ىو الصوت ادلنطوؽ على شكل إشارة كهرابئية سباثلية
وخرجو رلموعة من البتات (واحدات وأصفار) كما ىو موضح يف الشكل .2 - 4

الشكل  -2 - 4رقمنة الكالـ
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يتم إصلاز عملية التحويل ىذه ابستخداـ عملية تعديل الرتميز النبضي  PCMوتشمل ثالث مراحل فرعية ىي:
 -1أخذ العينات :Sampling
ادلبّي يف
يتم أخذ عينات من اإلشارة التماثلية يف حلظات زمنية معينة من مضاعفات دور التقطيع  Tsن
الشكل  .3 - 4تعتمد دقة توصيف اإلشارة التماثلية ابلشكل الرقمي على معدؿ أخذ العينات يف
الثانية الذي يسمى تردد التقطيع  .sampling frequencyتنص نظرية التقطيع على أنو الستعادة
اإلشارة التماثلية دوف تشويو يف طرؼ االستقباؿ جيب على ادلرسل تقطيعها برتدد تقطيع أكرب أو
يساوي ضعفي أكرب تردد فيها (شرط شانوف) .ال تزيد ادلركبات الرتددية للصوت البشري الطبيعي عن
 ،3.4kHzوابلتايل وفقاً لنظرية التقطيع إف تردد التقطيع جيب أف اليقل عن  .6.8kHzكما ىو احلاؿ
يف معظم نظم االتصاؿ اذلاتفي ،يستخدـ نظاـ اجليل الثاين  GSMتردد التقطيع ( 8kHzدبعدؿ عينة
كل  )125µsوىذا حيقق شرط شانوف.

الشكل  -3 - 4أخذ العينات

 -2التكمية :Quantization
يف ىذه ادلرحلة يتم إعطاء كل عينة قيمة معينة .حيث يتم تقريب العينة ادلقاسة ابختيار أقرب قيمة
إليها من رلموعة منتهية من القيم معرفة مسبقاً .ربتوي ىذه اجملموعة على عدة قيم تسمى مستوايت
التكمية .يبّي الشكل  4 4مفهوـ التكمية ويتضح منو أنو ديكن أف ينتج عن عملية التكمية خطأ
-

طفيف .تعتمد دقة التكمية على عدد مستوايت التكمية ادلستخدمة وىي  8192مستوى يف اجليل
الثاين .GSM

الشكل  -4 - 4التكمية
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 3الرتميز : Coding
يتم يف ىذه ادلرحلة ربويل القيمة ادلكماة إ ى قيمة ثنائية  binaryشلثلة على .) 213  8192 ( 13bits
-

على سبيل ادلثاؿ القيمة ادلكماة  374 1سبثنل ابلشكل .0111010011101

ينتج عن عملية التحويل التماثلي الرقمي  8000عينة يف الثانية مرمزة على  13خانةً وابلتايل يكوف معدؿ البت
على خرج احملوؿ  .104kbpsوإذا أخذان بعّي االعتبار تشارؾ شبانية مشرتكّي على نفس احلامل الرتددي يصبح
معدؿ البت الواجب نقلو  . 8  104kbp s  832 kbp sوىو معدؿ بت ال يناسب احلامل الرتددي ادلتاح يف
 GSMحيث التتجاوز سرعة النقل فيو  . 270kbpsلذلك جيب زبفيض معدؿ البت بطريقة ما ،يتم ربقيق
ذلك بفضل ترميز الكالـ وىي ادلرحلة اليت تلي مرحلة الرقمنة مباشرة.

 - 3ترميز الكالم : Speech Coding

إف ادلفتاح ا لرئيسي لتخفيض معدؿ ال بت ىو إرساؿ معلومات عن الصوت بد الً من إرساؿ الصوت نفسو،
يشابو ذلك إرساؿ النوطة ادلوسيقية بد الً من إرساؿ ادلوسيقا نفسها .حيث حيلل ترميز الكالـ عينات الكالـ
ليعطي معامالت يتم إرساذلا لتقوـ الوحدة ادلتحركة ادلستقبلة بتوليد الص وت ابالعتماد على ىذه ادلعامالت .تبدأ
معاجلة الصوت البشري من احلباؿ الصوتية اليت تولد نغمة الصوت  toneبينما يلعب اللساف واألسناف

والشفتاف والتجويف الفكي دور مرشح سبرير مرتفع يغري طبيعة نغمة الصوت .يهدؼ ترميز الكالـ يف
إ ى احلصوؿ على معلومات عن نغمة الصوت وعن ادلرشح من أجل ضغط الصوت.
يسبق ترميز الكالـ عملية التقسيم  Segmentationحيث يتم تقسيم العينات إ ى كتل كل كتلة منها بطوؿ
 .20msيقوـ مرمز الكالـ دبعاجلة الكتلة للحصوؿ على معامالت الصوت اخلاصة هبا فينخفض حجم
ادلعطيات الالزـ إرسالو من  2080bitإ ى ( 260bitأي نسبة الضغط  )1/8كما يبّي الشكل  .5 - 4وابلتايل
GSM

يصبح معدؿ البت على خرج مرمز الكالـ  13kbpsلينخفض معدؿ البت على احلامل الرتددي ابعتبار تشارؾ
شبانية مشرتكّي على استخدامو من  832kb psإ ى  104kb psوىذا يالئم معدؿ النقل ادلتاح على احلامل
الرتددي مع فائض يتم استغاللو للتغلب على استجابة القناة حيث ال أيخذ مرمز الكالـ مشكالت القناة
الراديوية بعّي االعتبار .تلعب مرحليت ترميز القناة والتفريق دوراً ىاماً يف تصحيح اخلطأ وذباوز عيوب القناة
الالسلكية.

الشكل  -5 - 4ضغط ادلعطيات ومعدؿ اإلرساؿ على دخل وخرج مرمز الكالـ
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 -4ترميز القناة :Channel Coding

تستخدـ البتات الناذبة عن ترميز الكالـ وعددىا  262بت كدخل دلرمز القناة ويعطي على خرجو  456بتاً
وابلتايل معدؿ الرتميز  coding rateىنا ىو  .2.57حيث يتم تصنيف بتات الدخل الػ 260حسب األمهية إ ى
ثالث كتل مبينة يف الشكل  6 - 4وىي:
 1الكتلة األو ى 50 :بتان مهمة حداً
-

 - 2الكتلة الثانية 132 :بتان مهمة
 - 3الكتلة الثالثة 78 :بتاً األقل أمهية
يتم إرساؿ الكتلة ادلهمة جدا إ ى ادلرمز الكتلي  Block coderالذي يضيف إليها ثالث بتات تدقيق CRC
ليعطي ادلرمز الكتلي على خرجو  53بتاً حيث ي ستخدـ ادلستقبل البتات الثالث ادلضافة لكشف اخلطأ .يتم
إرساؿ  53بتاً من ا لكتلة ا دلهمة جداً و 132بتًا من الكتلة ادلهمة ابإلضافة إ ى أربع بتات ذيل (اجملموع
 )189bitإ ى مرمز تلفيفي  convolutional codingدبعدؿ ترميز يساوي  1/2وابلتايل يعطي على خرجو
 378بتاً تستخدـ البتات اإلضافية ىنا لتصحيح اخلطأ .أما البتات األقل أمهية فاليتم تطبيق ترميز القناة عليها
وترسل كما ىي ليصبح رلموع البتات على خرج العملية ككل  456بتاً.

الشكل  6 4مرمز القناة يف نظاـ اجليل الثاين
–

-

وخبالؼ ترميز الكالـ الذي خيفض معدؿ اإلرساؿ إ ى  ، 13Kbpيرفع ترميز القناة معدؿ اإلرساؿ إ ى
 22 .8Kbpsكما ىو موضح يف الشكل .7 4
-

الشكل 7 4
-
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 -5التفريق :Interleaving
إذا مت تعديل إشارة الصوت وإرساذلا بعد ترميز القناة مباشرة ستخضع سلسلة متتالية من البتات لظروؼ القناة
الالسلكية نفسها شلا قد يؤدي إ ى عدـ قدرة مرمز القناة على تصحيح اخلطأ وفقداف ىذه السلسلة يف الظروؼ
السيئة للقناة .حلل ىذه ادلشكلة ديكن إرساؿ ىذه السلسلة على عدة أجزاء متباعدة زمنياً بدالً من إرساذلا دفعة
واحدة حبيث خيضع كل جزء لظروؼ قناة سلتلفة عن اآلخر شلا خيفض احتماؿ فقداف السلسلة.
يفيد التفريق يف ربقيق التنوع الزمين  Time diversityللحد من مشكلة استجابة القناة الالسلكية ادلتغرية مع
الزمن .حيث يضمن التفريق توزيع األخطاء اليت تسببها الظروؼ السيئة الستجابة القناة خالؿ مدة زمنية معينة
على عدة رموز بدالً من رمز واحد شلا خيفض معدؿ اخلطأ .يبّي الشكل  8 - 4حالة إرساؿ واستقباؿ أربعة
رموز  A,B,C,Dكل منها مؤلف من أربعة أجزاء .نالحظ ىنا أنو بغياب التفريق ديكن أف يؤدي فقداف أربعة
أجزاء متتالية إ ى فقداف رمز أبكملو .بينما يؤدي ذلك بوجود التفريق بعمق  4إ ى معدؿ خطأ  25%يف الرمز
يصحح بفك ترميز القناة.

الشكل  – 8 - 4مثاؿ يوضح أمهية استخداـ التفريق مع ترميز القناة
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يتم تفريق اإلطار الكالمي يف اجليل الثاين على مرحلتّي ،تتم ادلرحلة األو ى على مستوى البت وتوزع فيها بتات
اإلطار الكالمي على شباف كتل معطيات  B0,….,B7كل منها  57بتاً ،تسمى ىذه ادلرحلة أيضاً ابلتفريق
الداخلي .أما ادلرحلة الثانية فتتم على مستوى كتلة ادلعطيات ،وترسل فيها الكتل الثمانية الناذبة عن ادلرحلة
األو ى ضمن شباف حصص زمنية متتالية .علماً أف احلصة الواحدة تستطيع محل كتلتّي ،لذلك ربمل كل حصة
زمنية كتلتّي من ادلعطيات تنتمياف إ ى إطارين كالميّي سلتلفّي مرمزين برتميز القناة  .coded bitsيؤدي تلف
حصة زمنية واحدة بوجود التفريق إ ى أخطاء متفرقة يف اإلطار الكالمي ديكن تصحيحها بفك ترميز القناة.

الشكل  – 9 - 4آلية تفريق اإلطار الكالمي يف اجليل الثاين

يبّي اجلدوؿ  1 - 4أثر التفريق عند تلف حصة زمنية واحدة وكذلك أثر غياب أحد أو كلتا مرحلتيو:
بدوف تفريق يف ادلرحلة الثانية

مع تفريق يف ادلرحلة الثانية

أثر التفريق على اإلطار الكالمي عند
تلف حصة زمنية واحدة

تلف  114بتاً موزعة على امتداد
 456بتاً

تلف  57بتاً موزعة على امتداد
 456بتاً

مع تفريق يف ادلرحلة األو ى

تلف  114بتاً متتالية
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تلف  57بتاً متتالية.

بدوف تفريق يف ادلرحلة األو ى

اجلدوؿ  – 1 - 4أمهية مرحليت التفريق األو ى والثانية

يؤدي التفريق إ ى أتخري اإلرساؿ واإلستقباؿ فبدال من وصوؿ اإلطار الكالمي خالؿ أربع حصص زمنية
ضمن أربعة إطارات  TDMAمتالحقة أي خالؿ ( ،)18.46msيستغرؽ وصوذلا شبانية حصص زمنية أي
ادلفرؽ يزداد التأخري وينخفض معدؿ اخلطأ.
( .)36.92msوبشكل عاـ ابزدايد عمق ن
مفرؽ بعمق  22لتفريق
مفرؽ بعمق  4بينما يستخدـ ن
يستخدـ نظاـ اجليل الثاين لتفريق معطيات التحكم ن
البياانت كالرسائل القصرية وبياانت اإلنرتنت.
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 -6التشفري :Ciphering
يهدؼ التشفري إ ى ترميز الرشقة حبيث ال ديكن فك ترميزىا إال من قبل الوحدة ادلتحركة ادلقصودة .تسمى
خوارمية التشفري يف اجليل الثاين  GSMابخلوارزمية  A5وىي خوارزمية تشفري زلافظة أي ال ينتج عنها زايدة يف
حجم ادلعطيات ادلشفرة ،وابلتايل فإف ادلعطيات على دخل وخرج عملية التشفري ذلا نفس احلجم .يتم توليد
مفتاح التشفري ابستخداـ اخلوارزمية  ،A8ولتحسّي السرية يتم تشفري كل مكادلة دبفتاح تشفري سلتلف عن
سابقاهتا من ادلكادلات اليت أجراىا ادلشرتؾ.

 -7تشكيل الرشقة :Burst Formating
كما ذكران سابقاً ،أي عملية إرساؿ بّي احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة جيب أف تضم معلومات إضافية كسلسلة
اإلختبار ادلكونة من  26بتاً ،وبيت استعارة  steal flagوثالث بتات بداية وثالث بتات هناية .يهدؼ تشكيل
الرشقة إ ى إضافة ىذه البتات إ ى كتلة ادلعطيات اليت ربمل معلومات الصوت ادلشفرة .يؤدي ذلك إ ى زايدة
حجم الرشقة من  114bitإ ى  148bitمايؤدي إ ى زايدة معدؿ البت ،ىذه البتات اإلضافية مهمة للتسوية
وتقدير القناة يف طرؼ االستقباؿ .يضاؼ إ ى ذلك  8.25بت تستخدـ كفرتة محاية بّي الرشقات ،وهبذا
يصبح احلجم النهائي للرشقة  .156.25bitوابألخذ بعّي اإلعتبار تشارؾ شبانية مشرتكّي على حامل ترددي
واحد ضلصل على معدؿ النقل على احلامل الرتددي . 156.25bit  8TS / 4.615ms  270.9Kbps
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 -8التعديل :Modulation
بعد تشكيل الرشقة ينبغي ربويل (تعديل) البتات إ ى أشكاؿ موجية مث إرساذلا ابستخداـ حامل ترددي لنقلها
يف الوسط الالسلكي .يعرب التعديل عن ربويل البتات إ ى شكل موجي معّي ديثل قيمة رقمية معينة .يعتمد
نظاـ الػجيل الثاين منط التعديل  )Gaussian Minimum Shift Keying( GMSKالذي حيمل بت واحد
يف الشكل ادلوجي وىو تعديل  MSKمضاؼ إليو مرشح سبرير منخفض غاوصي دلقاومة الضجيج والتداخل.
يقلل التعديل  MSKالتغريات ادلفاجئة يف الطور شلا يعطي استمرارية يف الطور ،حيث يفصل ادلعلومات الرقمية
إ ى بتات زوجية (  ) Eوبتات فردية (  ) Oو يضاعف ادلدة الزمنية لكل بت ويستخدـ ترددين :تردد منخفض
 f 1وتردد مرتفع  f 2  2 f 1كما يف الشكل  1 - 4ويتم اختيار أحد الرتددين كالتايل:
 إذا كاف  E  O  0يستخدـ الرتدد العايل مع عكس الطور. إذا كاف  E  1و  O  0يستخدـ الرتدد ادلنخفض مع عكس الطور. إذا كاف  E  0و  O  1يستخدـ الرتدد ادلنخفض دوف عكس الطور. -إذا كاف  E  O  1يستخدـ الرتدد العايل دوف عكس الطور.

الشكل  – 10 - 4مثاؿ يوضح طريقة

التعديل MSK

يتيح التعديل  GMSKفعالية طيفية قدرىا  1.3bit/s/Hzيف  GSMومت اختياره لعدة أسباب أمهها:
 مناعتو العالية ضد الضجيج والتداخل ،حيث يتم فيو زبميد احلزـ اجلانبية للطيف شلا خيفض التداخل بّياحلوامل الرتددية ادلتجاورة .Inter Carrier Interference
 ال حيتاج إ ى استطاعة متغرية ابدلقارنة مع  ASKشلا يسمح ابستخداـ مضخمات استطاعة ذات فعاليةعالية يف اجلهاز النقاؿ ،وخيفض استهالؾ البطارية وحيافظ على عمرىا.
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أسئلة:

 20سؤاؿ ،مخس عالمات لكل سؤاؿ ،عالمة النجاح  60من مئة.
 -1يلعب التجويف الفكي دور:
أ -مرشح سبرير منخفض
ب -مرشح سبرير مرتفع
ت -مرشح سبرير حزمة
ث -مرشح قطع حزمة
 -2تردد التقطيع ادلستخدـ ألخذ العينات الصوتية يف اجليل الثاين:
أ-
ب-
ت-
ث-

3.4KHz
6.8KHz
4KHz
8KHz

 -3ال تزيد ادلركبات الرتددية للصوت البشري عن:
أ3.4KHz -
ب6.8KHz -
ت4KHz -
ث8KHz -

 -4أصغر تردد تقطيع حيقق شرط شانوف ألخذ العينات الصوتية البشرية ىو:
أ-
ب-
ت-
ث-

3.4KHz
6.8KHz
4KHz
8KHz

 -5ال تتضمن مرحلة التحويل التماثلي الرقمي:
أ -التكمية Quantization
ب -ترميز الكالـ Speech coding
ت -أخذ العينات Sampling
ث -الرتميز Coding
 -6يؤدي ترميز الكالـ يف  GSMإ ى:
أ -زايدة معدؿ البت
ب -زبفيض معدؿ البت
ت -احلفاظ على معدؿ البت نفسو
ث -كل ماسبق شلكن
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 -7يؤدي ترميز القناة يف  GSMإ ى:
أ -زايدة معدؿ البت
ب -زبفيض معدؿ البت
ت -احلفاظ على معدؿ البت نفسو
ث -كل ماسبق شلكن
 -8يضيف ادلرمز الكتلي :Block Coder
أ -بتات بداية وهناية Tail bits
ب -سلسلة اختبار Training Sequence
ت -بتات تدقيق CRC
ث -بيت استعارة Steal flage
 -9يؤدي التشفري يف  GSMإ ى:
أ -زايدة معدؿ البت
ب -زبفيض معدؿ البت
ت -احلفاظ على معدؿ البت نفسو
ث -كل ماسبق شلكن
يف  GSMيرسل:
-12
أ -عينات الصوت ومعامالتو.
ب -إما عينات الصوت أو معامالتو.
ت -عينات الصوت فقط.
ث -معامالت الصوت فقط.
يتيح احلامل الرتددي يف اجليل الثاين معدؿ نقل قدره:
-11
أ13Kbps -
ب104Kbps -
ت270Kbps -
ث456Kbps -
بزايدة عمق ادلفرؽ :Interleaver
-12
أ -يزداد معدؿ اخلطأ
ب -يزداد التأخري
ت -يزداد معدؿ الرتميز
ث -يزداد معدؿ البت
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-13

-14

-15

أكمل الفراغ :عمق مفرؽ معطيات التحكم .......عمق مفرؽ معطيات الصوت
أ -أكرب
ب -أصغر
ت -يساوي
ث -كل ما سبق شلكن
أكمل الفراغ :عمق ادلفرؽ ادلستخدـ لنقل البياانت.......عمق مفرؽ معطيات الصوت
ج -أكرب
ح -أصغر
خ -يساوي
د -كل ما سبق شلكن
يتم التفريق  Interlevingيف :GSM
أ -دبرحلة واحدة
ب -على مرحلتّي
ت -على ثالث مراحل
ث -على أربع مراحل
تسمى خوارزمية التشفري يف  GSMابخلوارزمية:

-16
أA3 -
بA5 -
تA7 -
ثA8 -
يتم توليد مفتاح التشفري يف  GSMابستخداـ اخلوارزمية:
-17
أA3 -
بA5 -
تA7 -
ثA8 -
منط التعديل ادلستخدـ يف  GSMىو:
-18
أASK -
بBPSK -
تGMSK -
ثFSK -
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حيمل الشكل ادلوجي يف منط التعديل :GMSK
-19
أ -بت واحد
ب -بتّي
ت -ثالثة بتات
ث -أربع بتات
ليست من ميزات منط التعديل ادلستخدـ يف :GSM
-20
أ -فعاليتو الطيفية العالية
ب -شلانعتو للضجيج والتداخل
ت -ال حيتاج إ ى استطاعة متغرية
ث -يوفر استهالؾ بطارية احملطة ادلتحركة
األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ث ث ب ب ج ب ب ت ث ت ت أ ب ب ب أ ث
أ
أ

76

1
ب

ISSN: 2617-989X

الفصل اخلامس

مشكالت وتقنيات االتصال الالسلكي

ملخص:

يتناوؿ ىذا الفصل حملة عامة عن ادلفاىيم األساسية يف نظم االتصاؿ الالسلكية وادلشكالت اليت تتعرض ذلا
اإلشارة الالسلكية يف رحلتها للوصوؿ إىل طرؼ االستقباؿ واحللوؿ اليت يقدمها اجليل الثاين للتعامل مع ىذه
ادلشكالت .ذبدر اإلشارة إىل أف الصفحات الثمانية األوىل من ىذا الفصل ىي جملرد التذكَت دبشكالت
االتصاؿ الالسلكي اليت سبت دراستها يف مقرر االتصاالت الالسلكية والنقالة ،بينما يعٌت ىذا ادلقرر حبلوؿ ىذه
مشكالت ،لذلك شنكن للطالب دراسة ىذا الفصل ابتداءً من الصفحة التاسعة على اعتباره ملماً دبشكالت
االتصاؿ الالسلكي.

كلمات مفتاحية:

فقد ادلسار ،خفوت الظل ،تعدد ادلسارات ،التداخل بُت الرموز ،التداخل بُت اخلالاي ،إعادة استخداـ الًتدد،
التفريق ،القفز الًتددي ،التسوية ادلتكيفة ،التسبيق الزمٍت.

األهداف التعليمية:

بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف:
 -1تفهم وتشرح التقنيات ادلستخدمة يف اجليل الثاين حلل مشكالت القناة الالسلكية.
 -2تتعرؼ على مبادئ التخطيط الًتددي.
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 - 1مقدمة

تشغل الوصلة الراديوية احليز األكرب من االىتماـ والتطوير مقارنة ببقية الوصالت يف الشبكة اخللوية ،وذلك
لكوهنا الوصلة األبطأ وعنق الزجاجة يف نظاـ االتصاؿ اخللوي وأي ربسن فيها يؤثر بشكل مباشر وملموس
على رضا ادلستخدـ النهائي.
إف وسط االنتشار الراديوي يف  GSMىو وسط السلكي غَت موجو  Unguidedيبدي رلموعة من التحدايت
والقيود اخلاصة هبذا النوع من أوساط االنتشار .حيث زبضع اإلشارة الالسلكية أثناء انتشارىا إىل أنواع سلتلفة
من التأثَتات مبينة يف الشكل  ، 1 - 5كاالنعكاس  reflectionواإلنعراج  diffractionوالتبعثر scattering
واالنكسار  refractionواالمتصاص .apsorption

الشكل  1 5التأثَتات ادلختلفة اليت تتعرض ذلا اإلشارة الالسلكية
–

-

فيديو – األمواج الراديوية  ، 1فيديو – األمواج الراديوية 2

زنصل االنعكاس عنما تصطدـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أكرب بكثَت من طوؿ ادلوجة كسطح األرض

أو اجلدراف .بينما زنصل انعراج للموجة الكهرطيسية عندما ورودىا على جسم ذو حواؼ حادة .أما التبعثر
فيحدث عند اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أصغر من طوؿ ادلوجة كأوراؽ األشجار .وزندث
االنكسار عندما تعرب ادلوجة الكهرطيسية ضمن وسط يؤدي إىل تغيَت مسارىا كطبقة األيونوسفَت الذي يسبب
احنناء مسار األمواج الكهرطيسية اليت سبر بو حنو األسفل .وزندث االمتصاص عند مرور ادلوجة الكهرطيسية عرب
عائق ما كجدار شنتص جزء من طاقة ادلوجة وشنرر جزء منها يسمى ظل ادلوجة.
ينتج عن ىذه التأثَتات ثالث ظواىر وىي خفوت فقد ادلسار وخفوت الظل وخفوت تعدد ادلسارات ،تسبب

ىذه الظواىر الثالثة (ابلًتتيب) تغَتات كبَتة  Large scaleوتغَتات متوسطة وتغَتات صغَتة
يف استطاعة اإلشارة ادلستقبلة .يبُت الشكل  2 5مثاالً أل ثر القناة الالسلكية يف تش ويو مطاؿ وطور اإلشارة.

Small scale

-

الشكل 2 5
-
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 -2مشكالت االتصال الالسلكي
 -1.2خفوت فقد املسار :Path Loss

خفوت فقد ادلسار ىو التخامد يف استطاعة اإلشارة ادلرسلة الناتج عن ادلسافة اليت تقطعها يف الوسط
الالسلكي ،حيث تتخامد اإلشارة أكثر فأكثر عند انتشارىا مبتعدة عن ادلرسل حىت وإف مل يكن ىناؾ أي
عائق يعًتض طريقها .وتكوف ادلسافة اليت تقطعها اإلشارة أكرب أو تساوي البعد بُت ادلرسل وادلستقبل وبشكل
عاـ:


  
Path Loss  

 4 d 

 يزداد فقد ادلسار بزايدة طوؿ ادلسار  dالذي تسلكو اإلشارة. يزداد فقد ادلسار مع ارتفاع تردد اإلشارة  fحيث .   c / f يتعلق فقد ادلسار دبعامل فقد ادلسار  وىو سنتلف ابختالؼ وسط االنتشار من منطقة إىل أخرى .يؤثرادلعامل  على تغَت فقد ادلسار مع ادلسافة والًتدد وىو يساوي  2يف اخلالء ،بينما تًتاوح قيمتو يف اذلواء
ما بُت  2.5و 6كما ىو مبُت يف اجلدوؿ :1 - 5
معامل فقد ادلسار (قيم تقريبية)

بيئة االنتشار

2

الفضاء احلر ()Free Space

2.5

ادلناطق الريفية ()Rural

3

الضواحي ()Suburban

4

ادلدف ()Urban

1.6 to 1.8

داخل األبنية ادلغطاة خبالاي بيكو

4 to 6

داخل األبنية ادلغطاة خبالاي ماكرو أو ميكرو

اجلدوؿ  -1 - 5قيم فقد ادلسار يف بيئات االنتشار الالسلكية ادلختلفة

يعرؼ خفوت فقد ادلسار عملياً أبنو متوسط ا لتخامد يف استطاعة اإلشارة لعدة مستقبالت ذلا نفس البعد
عن ادلرسل .ت بلغ القيمة العظمى لفقد ادلسار األعظمي ادلقبوؿ يف النظم اخللوية حوايل  ،150dBوشنكن
التغلب على مشكلة فقد ادلسار ىذه برفع استطاعة اإلرساؿ وزبفيض حساسية االستقباؿ .تًتاوح القيمة
العظمى الستطاعة اإلرساؿ يف احملطة الثابتة ما بُت  43dBmو  46dBmبينما تبلغ القيمة العظمى
الستطاعة اإلرساؿ يف الوحدة ادلتحركة  33dBmمن أجل  GSM900و  30dBmمن أجل
 .GS M1800وتبلغ حساسية ادل ستقبل يف احملطة الثابتة حوايل  1 35d Bmبينما تبلغ حساسية ادلستقبل
يف الوحدة ادلتحركة حوايل . 110dBm
-
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 -2.2خفوت الظل :Shadowing
ينتج خفوت الظل عن عبور اإلشارة بعوائق كبَتة احلجم (مصدات) كاألبنية وادلرتفعات اجلبلية كما يف الشكل
 3 5حيث سبتص ىذه ادلصدات جزء من طاقة اإلشارة شلا يسبب اخنفاض يف استطاعة اإلشارة .يزداد أتثَت
خفوت الظل كلما كاف ادلصد أقرب إىل احملطة الثابتة أوالوحدة ادلتحركة وذلذا شنكن جلسم قريب من الوحدة
-

ادلتحركة كجسم اإلنساف مثالً أو شجرة قريبة جداً من ىوائي احملطة الثابتة أف تسبب زبميد كبَت يف اإلشارة
حيث تكاد تنعدـ ادلسارات اليت شنكن أف تسلكها اإلشارة دوف العبور يف ادلصد القريب .يسمى خفوت الظل
ابخلفوت البطيء  Slow fadingلك ونو يسبب تغ اَت ت بطي ئة نس بياً يف استطاعة اإلشارة ابدلقارنة مع التغَتات
السريعة اليت يسببها خفوت تعدد ادلسارات كما ىو مبُت يف الشكل .4 - 5
حنصل على خفوت الظل حبساب متوسط الفرؽ بُت زبامد اإلشارة لعدة قياسات مأخوذة على مسافة طوذلا
بضعة عشرات من طوؿ ادلوجة وفقد ادلسار لكل قياس منها .كما يسمى خفوت فقد ادلسار بدوف خفوت
الظل دبتوسط ادلنطقة  Area Meanبينما يسمى خفوت فقد ادلسار مع خفوت الظل ابدلتوسط احمللي Local

.Mean

الشكل  – 3 5خفوت الظل
-

الشكل 4 5
-
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 - 3.2خفوت تعدد املسارات : Multipath fading

زندث خفوت تعدد ادلسارات يف القناة الالسلكية عندما تصل ادلوجة الراديوية من عدة اذباىات سلتلفة
ابنزايحات عشوائية يف الطور كما يف الشكل  5 - 5لتًتاكم زلصلتها يف ىوائي االستقباؿ فينتج عنها تغَتات
سريعة يف غالؼ اإلشارة ادلستقبلة .وابلتايل فإف اإلشارة ادلستقبلة ىي رلموع عدة نسخ من اإلشارة األصلية
زبتلف عن بعضها ابلطور وادلطاؿ .شنكن خلفوت تعدد ادلسارات أف يسبب تغَتات يف غالؼ اإلشارة تًتاوح ما

بُت  30dBإىل  40dBضمن مسافة تساوي طوؿ ادلوجة نتيجة للًتاكمات اذلدامة والًتاكمات البناءة.

الشكل  – 5 - 5تعدد ادلسارات يف الوسط الالسلكي

تصنف ادلسارات ادلتعددة كما يف الشكل  6 - 5إىل مسارات فصولة  ، Resolvableوىي ادلسارات اليت
يستطيع ادلستقبل التمييز بينها ،ومسارات غَت فصولة  Irresolvableحيث يتكوف كل مسار فصوؿ من عدد
من ادلسارات غَت ال فصولة .يدعى خفوت تعدد ادلسارات ابخلفوت قصَت األمد أو خفوت التغَتات
الصغَتة  Small Scale fadingبينما يدعى خفوت الظل ابخلفوت طويل األمد أو خفوت التغَتات الكبَتة
 .Large Scale fadingينتج عن تعدد ادلسارات أيضاً مشكلة التشتت الزمٍت  ،Time Dispersionألف
عدة نسخ متماثلة من اإلشارة تنتشر ضمن مسارات سلتلفة لتصل إىل ىوائي االستقباؿ بتأخَتات زمنية سلتلفة.

الشكل  – 6 - 5ادلسارات الفصولة وادلسارات غَت الفصولة
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 -4.2التداخل بني الرموز :Inter Symbol Interference
إذا سلكت اإلشارة مسار أطوؿ بكثَت من ادلسار األقصر بُت احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة زنصل عندئذ
أتخَت زمٍت كبَت نسبياً (تتشتت اإلشارة زمنياً  )Time Dispersionما يؤدي إىل تراكب أجزاء سلتلفة من
نسخ اإلشارة مع بعضها .فكما يوضح ادلثاؿ أدان شنكن لنهاية اإلشارة الواصلة من ادلسار ادلباشر أف تتداخل مع
بداية اإلشارة الواصلة من ادلسار ادلتأخر .حبيث يصل أحد البتات إىل ادلستقبل بقيمتُت سلتلفُت يف نفس الوقت
ما يسبب مشكالت يف فك الًتميز.
رنري إرساؿ بت واحد كل  3.7µsوىي مدة كافية لتقطع ادلوجة الراديوية احلاملة للبت مسافة  1Kmتقريباً يف
اذلواء .وابلتايل إذا كاف طوؿ ادلسار ادلباشر  1Kmوطوؿ ادلسار غَت ادلباشر يساوي  2Kmعندئذ سيتداخل
كل بت مرسل مع البت الذي يليو كما يف الشكل  .7 - 5أما إذا كاف طوؿ ادلسار غَت ادلباشر يساوي
 3Kmعندئذ سيتداخل البت األوؿ مع البت الثالث وىكذا .تسمى ىذه ادلشكلة دبشكلة التداخل بُت الرموز
 ISIويتم حلها يف  GSMابستخداـ التسوية .Equalization

الشكل  – 7 - 5مشكلة التداخل بُت الرموز
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 -5.2أتخري االنتشار :Propagation Delay

يتيح النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الزمٍت  TDMAيف  GSMإجراء شبانية مكادلات معاً على نفس احلامل الًتددي شلا
يتطلب من احملطة الثابتة استقباؿ الرشقات من شبانية وحدات متحركة يف كل إطار .تتوزع الوحدات ادلتحركة يف
أماكن سلتلفة ضمن اخللية بعضها قريب من احملطة الثابتة وبعضها اآلخر على حواؼ اخللية.
تنتشر األم اوج الكهرطيسية يف اذلواء بسرعة تساوي تقريباً سرعة الض وء يف ا لفراغ وىي ، c  3 10 8 m / s
تسمى ادلدة الزمنية  الالزمة النتشار ادلوجة الكهرطيسية يف القناة الالسلكية مسافة  dأتخَت االنتشار
 Propagation delayوربسب من العالقة  .   d / cوابلتايل يزداد أتخَت االنتشار كلما كانت الوحدة
ادلتحركة أبعد عن احملطة الثابتة .فعلى سبيل ادلثاؿ  ،لتكن لدينا وحداتف متحركتاف تبعداف عن احملطة الثابتة
ادلخدمة مسافة  d1  300mو  d 2  900mوبفرض وجود خط نظر بُت احملطة الثابتة والوحدتُت ادلتحركتُت ،
عندئذ يكوف أتخَت االنتشار للمسارات ادلباشرة  1  1µsو   2  3µsعلى الًتتيب.
لنفًتض اآلف أف اخللية ربوي وحدتُت متحركتُت  MS1و  MS2شديديت القرب من احملطة الثابتة وذبري كل
منهما مكادلة .ربجز الوحدة ادلتحركة  MS1حصة زمنية لإلرساؿ ضمنها ولتكن  TS3بينما ربجز الوحدة
ادلتحركة  MS2حصة زمنية أخرى ولتكن  TS4كما ىو موضح الشكل :8 5
-

الشكل  8 5اإلرساؿ واالستقباؿ يف حالة وحدتُت متحركتُت قريبتُت من احملطة الثابتة
–

-

لنفًتض أف الوحدة ادلتحركة  M S1بدأت ابلتحرؾ مبتعدة عن احملطة الثابتة عندئذ تصل الرشقات اليت ترسلها
متأخرة أكثر فأكثر عن احلصة الزمنية  TS3اليت تنتظر احملطة الثابتة وصوؿ ىذه الرشقات فيها .شلا يؤدي إىل
وصوؿ جزء من الرشقة اليت ترسلها الوحدة ادلتحركة  MS1ضمن احلصة الزمنية S4
ادلتحركة  .MS2فينتج عنو تراكب جزأين من اإلشارتُت ادلرسلتُت من الوحدتُت ادلتحركتُت
الشكلادلخصصة للوحدة
T
ضعفي أتخَت االنتشار ما يسبب فقداف ادلعلومات اليت تصل يف ىذه ادلدة كما يوضح
 MS1و MS2دلدة
.9 - 5

الشكل  – 9 - 5اإلرساؿ واالستقباؿ يف حالة وحدة متحركة قريبة من احملطة الثابتة وأخرى بعيدة بدوف تسبيق زمٍت
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 -6.2التداخل بني اخلالاي:

يعترب التداخل بُت اخلالاي أحد أىم العوامل اليت ربد سعة النظاـ اخل لوي .فعند ابتعاد ادلستخدـ عن مركز اخللية
الضجج والتداخل  SINRلسببُت اثنُت أوذلما زبامد قوة اإلشارة بتزاي د فقد ادلسار
تتناقص ن سبة اإلشارة إىل ٌ
الذي ي زداد ابزدايد ادلسافة بُت الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة .واثن يهما ارتفاع التداخل بنق صاف ادلسافة بُت
الوحدة ادلتحركة وأحد احملطات الثابتة اجملاورة.

شنكن أف زندث التداخل بُت اخلالاي يف ادلسارين الصاعد واذلابط كما يبُت الشكل  ،11 - 5وىناؾ نوعاف
رئيسياف للتداخل بُت اخلالاي:
أ التداخل يف احلامل الًتددي  : Co Channel Interferenceوتظهر عندما يستخدـ نفس احلامل الًتددي
يف اخلالاي ادلتجاورة ،شلا يسب تراكب اإلشارة ادلفيدة مع إشارة التداخل على نفس احلامل.
ب -التداخل بُت احلوامل ادلتجاورة  Adjacent Channel Interferenceوتظهر عندما تستخدـ حوامل
-

ترددية متجاورة يف اخلالاي ادلتجاورة.
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 -3حلول مشكالت االتصال الالسلكي:
يبُت اجلدوؿ  2 - 5التقنيات ادلطبقة يف نظاـ اجليل الثاين  GSMعلى الوصلة الراديوية ووظيفة كل منها:
التقنية

وظيفتها

ترميز القناة

تصحيح اخلطأ الناتج يف بتات متفرقة

معدؿ النقل ادلتكيف

زايدة نسبة اخلطأ الذي شنكن تصحيحو

التفريق

بعثرة اخلطأ يف الزمن (التنوع الزمٍت)

تعدد االستقباؿ

حل مشكلة خفوت تعدد ادلسارات (التنوع ادلكاين)

التسوية ادلتكيفة

حل مشكلة التداخل بُت الرموز

التسبيق الزمٍت

حل مشكلة أتخَت االنتشار

التحكم ابالستطاعة

زبفيض التداخل وتوفَت استهالؾ البطارية

اإلرساؿ ادلتقطع

زبفيض التداخل وتوفَت استهالؾ البطارية

القفز الًتددي

زبفيض التداخل (التنوع الًتددي)

زبطيط الًتدد

زبفيض التداخل

اجلدوؿ  – 2 - 5حلوؿ مشكالت االتصاؿ الالسلكي يف نظاـ اجليل الثاين
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 -1.3ترميز القناة :Channel Coding
يعرب عن جودة اإلشارة ادلستقبلة من خالؿ نسبة عدد البتات اليت مل يتم استقباذلا بشكل صحيح إىل عدد
البتات ادلرسلة كما يف الشكل  ،11 - 5وىذا ما يدعى معدؿ اخلطأ .BER

الشكل  -11 - 5مثاؿ يوضح طريقة حساب معدؿ اخلطأ

رنب زبفيض معدؿ اخلطأ قدر اإلمكاف ،إال أنو ال شنكن ضماف انعدامو لكوف القناة الالسلكية متغَتة
ابستمرار .لذلك رنب ترؾ ىامش لنسبة زلددة للخطأ حبيث شنكن استعادة اإلشارة رغم وجود اخلطأ فيها.
يستخدـ لتحقيق ذلك ترميز القناة ادلصحح للخطأ الذي يكشف ويصحح األخطاء يف البتات ادلستقبلة.
يعتمد ترميز القناة على حشو ادلعطيات ببتات إضافية من شأهنا مساعدة مفكك الًتميز على اكتشاؼ البتات
اخلطأ وتصحيحها .يتم يف  GSMتطبيق ترميز القناة ابستخداـ الًتميز التلفيفي والًتميز الكتلي ابلطريقة اليت
ذكرانىا سابقاً يف الفصل السابق.

 -2.3معدل النقل املتكيف ):Adaptive Multi Rate (AMR

يصحح ترميز القناة التقليدي نسبة اثبتة من اخلطأ سواء كانت حالة القناة الالسلكية جيدة أو سيئة ،ولكن
عندما تصبح حالة القناة سيئة شنكن رفع ىذه النسبة من خالؿ ضغط الصوت أكثر وزايدة نسبة احلشو
ابستخداـ الفائض من البتات يف ترميز القناة شلا يؤدي إىل جعل االتصاؿ أكثر مناعة ضد التداخل والضجيج،
وىذا مايسمى دبعدؿ لنقل ادلتكيف  .AMRيوجد شبانية أدناط دلعدؿ النقل ادلتكيف كما ىو موضح يف اجلدوؿ
 ،3 - 5شنكن أثناء ادلكادلة التغيَت بُت أربعة أدناط منها كحد أقصى.
Redundancy rate
46.4%
55.3%
65.1%
67.5%
70.6%
74.1%
77.4%
79.2%

Speech rate
12.2 Kbps
10.2 Kbps
7.95 Kbps
7.40 Kbps
6.70 Kbps
5.90 Kbps
5.15 Kbps
4.75 Kbps

AMR Voice Coding Mode
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلدوؿ  – 3 - 5معدالت النقل واحلشو ادلختلفة يف تقنية معدؿ النقل ادلتكيف

 -3.3التفريق :Interleaving
يلعب التفريق دوراً مهماً يف ربقيق التنوع الزمٍت يف االتصاؿ الالسلكي شلا زنسن االستفادة من ترميز القناة كما
أسلفنا يف الفصل السابق.
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 -4.3تعدد اهلوائيات :Multiple Antennas
يهدؼ تعدد اذلوائيات إىل زبفيض خفوت تعدد ادلسارات وزايدة نسبة اإلشارة إىل الضجيج والتداخل لإلشارة
ادلستقبلة ابستخداـ عدة ىوائيات يف طريف اإلرساؿ واالستقباؿ شلا زنقق التنوع ادلكاين.Space Diversity
ىناؾ عدة أدناط لتعدد اذلوائيات لكن النظاـ  GSMيدعم دنط واحد منو وىو تنوع االستقباؿ.
تنوع االستقبال :Receive Diversity

يتم إرساؿ اإلشارة من وحدة متحركة ذات ىوائي إرساؿ وحيد ،وتستقبل احملطة الثابتة ىذه اإلشارة مرتُت
ابستخداـ ىوائيي استقباؿ فتحصل على نسختُت من اإلشارة تعاين كل منهما من خفوت سلتلف عن األخرى.
تصل النسختُت إىل ىوائيي االستقباؿ ابنزايح طور سلتلف لكل منهما كما ىو مبُت يف الشكل  ،12 - 5تتم
إزالة ىذا االختالؼ بتقدير القناة لكل ىوائي ،ومن مث تركيب ىاتُت النسختُت ابستخداـ أحد تقنيات
الًتكيب بدوف سلاطر التداخل اذلداـ فيما بينهما.
إذا خضعت النسختاف خلفوت شديد يف نفس اللحظة الزمنية ،فإف اإلشارة ادلركبة ستحمل استطاعة منخفضة
يف ىذه اللحظة .ولكن إذا كاف مسافة التباعد بُت ىوائيي االستقباؿ كافية ،حبيث يؤدي ذلك إىل اختالؼ
ادلسارات اليت تسلكها كل نسخة ومن مث استقالؿ اخلفوت الذي تعاين منو كل نسخة عن األخرى ،سيزيد
ذلك من فعالية تركيب النسختُت حيث يقلل من أثر اخلفوت يف اإلشارة ادلركبة وابلتايل سنفض معدؿ اخلطأ.
Fading signal at antenna 1

Combined signal with less fading

BTS
receiver

Fading signal at antenna 2

الشكل  – 12 - 5تنوع االستقباؿ على ادلسار الصاعد

يستخدـ تنوع االستقباؿ على ادلسارين الصاعد واذلابط وىو أقل فائدة على ادلسار اذلابط وذلك لكوف مسافة
التباعد بُت ىوائيات استقباؿ احملطة ادلتحركة زلدودة .يؤدي تنوع االستقباؿ إىل ربح يف اإلشارة ادلستقبلة،
وتعطى القيمة العظمى ذلذا الربح ابلعالقة  10log  Number of receive antennas وابلتايل ينتج عن
تنوع االستقباؿ ابستخداـ ىوائيي استقباؿ ربح أعظمي قدره .3dB
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 -5.3التسوية املتكيفة :Adaptive Equalization
تلعب التسوية ادلتكيفة دوراً مهماً يف التغلب على مشكلة التشتت الزمٍت  .Time Dispersionحيث ربمل
الرشقة الطبيعية يف كل حصة زمنية سلسلة من البتات تدعى سلسلة اختبار  Sوىي عبارة عن دنوذج من أحد
شبانية دناذج معروفة مسبقاً لدى ادلستقبل يستخدمو للمقارنة مع سلسلة االختبار اليت تصل مع اإلشارة كما ىو
موضح يف الشكل  13 - 5ومن مث تقدير عدد ادلسارات الفصولة واستطاعة وأتخَت كل منها ،وابالعتماد
على ىذا التقدير شنكن تعويض أثر التداخل بُت الرموز  ISIكما ىو موضح يف الشكل أدانه .يستطيع ادلسوي
ادلتكيف يف الػ GSMمعاجلة النسخ ادلتأخرة عن بعضها بػ 16µsكحد أقصى (أي بفرؽ مسافة بُت طوؿ ادلسار
األطوؿ وطوؿ ادلسار األقصر اليزيد عن .)5Km

الشكل  – 13 - 5التسوية ادلتكيفة يف نظاـ اجليل الثاين

88

ISSN: 2617-989X

 -6.3التسبيق الزمين ):Timing Advance (TA
لتجنب مشكلة أتخَت االنتشار رنب أف تتوفر يف الشبكة اخللوية إجرائية تسمح بضبط اللحظة اليت تبدأ فيها
الوحدة ادلتحركة ابإلرساؿ حبيث تصل كامل الرشقة اليت ترسلها الوحدة ادلتحركة يف احلصة الزمنية ادلخصصة ذلا.
لتحقيق ذلك أتمر احملطة الثابتة الوحدة ادلتحركة ببدء اإلرساؿ قبل الوقت ادلخصص ذلا حبيث يبدأ وصوؿ
ادلعطيات مع بدء احلصة الزمنية ادلخصصة ذلا ويتوقف ابنتهائها دوف أف زنصل تضارب مع احلصص الزمنية
اجملاورة .تسمى ىذه اإلجرائية ابلتسبيق الزمٍت وىي موضحة يف الشكل .14 - 5

Send
Earlier

الشكل  -14 - 5التسبيق الزمٍت

ترسل احملطة الثابتة مقدار التسبيق الزمٍت  TAإىل الوحدة ادلتحركة أثناء ادلكادلة .فإذا ربركت الوحدة ادلتحركة
مبتعدة عن احملطة الثابتة يتم إخبارىا بتسبيق اإلرساؿ يف الرشقة التالية دلنع التضارب مع احلصص الزمنية
الالحقة ادلخصصة حملطات متحركة أخرى .وبشكل شلاثل ،إذا ربركت الوحدة ادلتحركة مقًتبة من احملطة الثابتة
يتم إخبارىا بتأخَت اإلرساؿ يف الرشقة التالية دلنع التضارب مع احلصص الزمنية السابقة.
أيخذ التسبيق الزمٍت  TAرلاؿ من القيم تًتاوح بُت  0و 63تقابل كل قيمة منها مسافة من مضاعفات 553.5
مًت تتطلب تسبيقاً زمنياً من مضاعفات نصف مدة البت وىو  . 3.69 µs  2  1.845 μsفعلى سبيل ادلثاؿ
تعٍت  TA  0أف الوحدة ادلتحركة على بعد أقل من  553.5مًت عن احملطة الثابتة وىذا ال يتطلب تسبيق
اإلرساؿ ،بينما  TA  1تعٍت أف الوحدة ادلتحركة على بعد أقل من  1117مًت عن احملطة الثابتة وىذا يتطلب
تسبيق اإلرساؿ دبقدار  . 1.845 μsوكذلك  TA  2تعٍت أف الوحدة ادلتحركة على بعد أقل من  1660.5مًت
عن احملطة الثابتة وىذا يتطلب تسبيق اإلرساؿ دبقدار  . 3.69 μsنالحظ أف أكرب قيمة للتسبيق الزمٍت ىي 63
وىذا رنعل تغطية اخللية يف  GSMزلدودة بدائرة نصف قطرىا يساوي . 64  553.5m  35.4 Km
يعطي التسبيق الزمٍت فكرة أولية عن احليز اجلغرايف الذي يقع ادلشًتؾ فيو ولكنو ال يعطي موقعو ألف:
 قيمة التسبيق الزمٍت تتعلق فقط بطوؿ ادلسار الذي تسلكو اإلشارة وىو أكرب أو يساوي البعد بُت الوحدةادلتحركة واحملطة الثابتة.
 خطوة التسبيق الزمٍت كبَتة ( 553.5مًت) -ال يعطي التسبيق الزمٍت فكرة عن جهة الوحدة ادلتحركة ابلنسبة للمحطة الثابتة.
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 -7.3القفز الرتددي :Frequency Hopping
يف القفز الًتددي يغَت ادلرسل احلامل الًتددي قافزاً من تردد إىل آخر وفقاً لًتاتبية معينة شلا يسمح ابإلفالت من
أتثَت ظروؼ القناة السيئة على أحد احلوامل الًتددية ومن مث سنفض احتماؿ اخلطأ.
ىناؾ نوعاف من القفز الًتددي ذنا:
 القفز الًتددي السريع  :FFHوفيو يكوف معدؿ القفز أكرب من معدؿ الرشقات حبيث يتم إرساؿ الرشقةعلى عدة حوامل ترددية .يعقد ىذا النوع بنية ادلستقبل ويستخدـ ألغراض التشفَت.
 القفز الًتددي البطيء  :SFHوفيو يتم إرساؿ رشقة أو أكثر بقفزة واحدة ،وىو ال يعقد بنية ادلستقبلويستخدـ لتخفيض احتماؿ اخلطأ .يضمن القفز الًتددي البطيء التنوع الًتددي ،شلا زند من أثر الطبيعة
االنتقائية الًتددية  Frequency selectivityللخفوت يف القناة الالسلكية كما زند من أثر التداخل .من
جهة أخرى زنقق القفز الًتددي العدؿ النسيب بُت ادلستخدمُت من خالؿ توسيط التداخل واخلفوت فيما
بينهم وابلتايل إاتحة ظروؼ اإلرساؿ نفسها جلميع ادلشًتكُت.
يستخدـ اجليل الثاين  GSMالقفز الًتددي البطيء حبيث يتم القفز كل إطار  )4.615ms( TDMAمن
حامل ترددي إىل آخر ،وابلتايل صبيع الرشقات الثمانية يف اإلطار  TDMAترسل على حامل ترددي واحد،
بينما ترسل رشقات اإلطار  TDMAالذي يليو على حامل ترددي آخر.
يتضمن القفز الًتددي يف اجليل الثاين ادلعامالت ا لتالية:
 -1الػ ) :Mobile Allocation (MAوىي رلموعة األرقاـ ادلطلقة للحوامل الًتددية  ARFCNاليت
شنكن القفز عليها وربوي  63تردداً كحد أقصى.
 -2الػ :)Hopping Sequence Number( HSNوىو رقم يًتاوح بُت الصفر و 63وزندد تراتبية
القفزات ضمن اخللية حيث سنصص لكل خلية  HSNمعُت .فمن أجل  HSN=0يكوف القفز دوري
شلا زنقق أكرب ربح للتعددية الًتددية وىي مناسبة للبيئات احملدودة ابلضجيج كاألرايؼ .بينما يكوف
القفز وفق سالسل شبو عشوائية من أجل  ، HSN  1, 2,, 63وىذا يناسب البيئات احملدودة
ابلتداخل كادلدف حيث شنكن أف يؤدي استخداـ  HSN  0يف ادلدف إىل تداخل دوري.
 -3الػ :)Mobile Allocation Index Offset( MAIOوىي رلموعة من األرقاـ تًتاوح بُت الصفر
و N-1حيث  Nىو عدد احلوامل الًتددية يف الػ .MAربدد الػ MAIOالقيم اإلبتدائية اليت من شأهنا
ربديد احلامل الًتددي الذي ينبغي استخدامو عند بدء اإلرساؿ.
 مالحظة :ال يطبق القفز الًتددي على القناة الفيزايئية ادلستخدمة حلمل القناة  BCCHلعدة أسباب منها:أ -االنشغالية العالية للقناة  BCCHحيث أهنا تبث معلومات النظاـ بشكل متكرر شلا رنعلها مصدر
تداخل دائم للقنوات األخرى.
ب -استطاعة اإلرساؿ ادلسػتخدمة للبػث عاليػة ،وذلػك لعػدـ إمكانيػة تطبيػق الػتحكم ابالسػتطاعة فيهػا .شلػا
رنعلها تسبب تداخل أكرب مقارنة ابلقنوات اليت تدعم التحكم ابالستطاعة.
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 -8.3التحكم ابالستطاعة :Power Control
لتخفيض التداخل بُت اخلالاي واستخداـ احلزمة الًتددية بفعالية أكرب وإلطالة أمد البطارية شنكن أثناء نقل
اإلشارات الراديوية يف االذباىُت الصاعد واذلابط ضبط استطاعة اإلرساؿ لكل من الوحدة ادلتحركة واحملطة
الثابتة كما ىو مبُت يف الشكل  ،15 - 5وىذا مايسمى "التحكم ابالستطاعة".
إف التحكم ابالستطاعة ىي وظيفة اختيارية يف  GSMيتم إجراؤىا خبطوة  .2dBفعندما تكوف استطاعة
اإلشارة ادلستقبلة عالية ومعدؿ اخلطأ منخفض شنكن عندئذ زبفيض استطاعة اإلرساؿ إىل حد معُت حبيث ال
يزداد معدؿ اخلطأ ،وهبذه الطريقة شنكن زبفيض التداخل يف اخلالاي اجملاورة .شنكن تطبيق التحكم ابالستطاعة
على القنوات ادلخصصة فقط وال شنكن تطبيقو على قنوات البث والقنوات ادلشًتكة .يتم إرساؿ أمر التحكم
ابالستطاعة عرب القناة .SACCH

الشكل  -15 - 5التحكم ابستطاعة اإلرساؿ يف ادلسار الصاعد
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 -9.3اإلرسال املتقطع :DTX
ال يتكلم ادلشًتؾ أثناء ادلكادلة بشكل دائم ،فهو يتلكم اترة ويستمع بصمت اترة أخرى .إف إرساؿ الرشقات
من الوحدة ادلتحركة أثناء صمت ادلشًتؾ ليس ىدراً يف ادلوارد فحسب بل ىو مصدر تداخل يف الوسط
الالسلكي .حلل ىذه ادلشكلة تستخدـ تقنية اإلرساؿ ادلتقطع يف نظاـ اجليل الثاين  ،GSMحيث ال يسمح
للوحدة ادلتحركة ابإلرساؿ إال إذا كانت اإلشارة ادلرسلة صوتية ،شلا يؤدي إىل زبفيض استهالؾ بطارية اجلهاز
النقاؿ وزبفيض التداخل يف الوسط الالسلكي شلا زنسن أداء النظاـ ككل.
يف حلظات الصمت يرسل إىل الطرؼ اآلخر من االتصاؿ ضجيج اصطناعي لكي اليشعر ابنقطاع االتصاؿ
يسمى ىذا الضجيج بضجيج الراحة  .Comfort Noiseيؤدي استخداـ اإلرساؿ ادلتقطع إىل إرساؿ 260
بت خالؿ مدة  480msمن الصمت بدال من إرساؿ  260بت كل  20msعندما اليستخدـ اإلرساؿ
ادلتقطع.
يستخدـ أيضاً االستقباؿ ادلتقطع  DRXعلى ادلسار اذلابط يف وضع السكوف حبيث تراقب الوحدة ادلتحركة
قناة النداء فقط يف أوقات زلددة شلا يوفر استهالؾ الطاقة يف وضع السكوف.
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 - 11.3إعادة استخدام الرتدد :Frequency Reuse

يطلق على اجملاؿ الًتددي الكهرطيسي ادلمتد مابُت  300Hzو  300GHzاسم اجملاؿ الراديوي .يتصف اجملاؿ
الراديوي ابزدحامو  ،فهو ادلورد الذي تتشارؾ على اس تخدامو كافة نظم االتصاؿ الالسلكية .لذلك فإف جزءاً
صغَتاً من ىذا ادلورد سلصص الستعماالت النظم اخلل وية .توزيع الطيف الًتددي الراديوي
يطلب من النظاـ اخل لوي تقدمي اخلدمة دلاليُت ادلشًتكُت بعرض حزمة ال يكفي إال لبضعة آالؼ منهم  .حلسن
احلظ أف ىؤالء ادلشًتكُت متواجدوف على امتداد جغرايف واسع شلا يسمح إبعادة استخداـ القنوات الًتددية يف
أماكن متباعدة دبا يكفي إلذناؿ التداخل فيما بينها .حيث تستخدـ قنوات ترددية سلتلفة يف اخلالاي ادلتجاورة.
تسمى رلموعة اخلالاي ادلتجاورة اليت تستخدـ حوامل ترددية سلتلفة فيما بينها ابلعنقود  Clusterويسمى عدد
خالاي العنقود حبجم العنقود  .Nيسمى البعد  Dبُت مركزي خليتُت تستخدماف نفس احلامل الًتددي دبسافة

إعادة استخداـ الًتدد  Freq. Reuse distanceويعطى ابلعالقة  D  3 N Rكما يف الشكل .21 - 5
سنرى يف ادلثالُت التاليُت أف زايدة ادلسافة  Dتقلل التداخل يف اخللية وإنقاصها يؤدي إىل زايدة سعة اخللية.
ادلثاؿ األوؿ :يوضح الشكل  16 - 5التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من ثالث خالاي : N  3

الشكل  -16 - 5التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من ثالث خالاي

أداء السعة :لنفًتض أف عرض احلزمة ادلتاحة يف النظاـ ىو  21MHzمن أجل  N=3يتم تقسيم احلزمة الًتددية
إىل ثالث حزـ جزئية ليعاد استخداـ كل منها يف خلية سلتلفة ،وابلتايل ربصل كل خلية على ثلث الطيف ادلتاح
أي  7MHzكما ىو مبُت يف الشكل .17 - 5
3R  1500m
أداء التغطية :لنفًتض أف قطر اخللية ىو  R=500mعندئذ يعاد استخداـ الًتدد نفسو كل

.

21MHz
Cell 3

Cell 2

Cell 1

7MHz

7MHz

7MHz

الشكل  -17 - 5تقسيم احلزمة الًتددية بُت خالاي العنقود ادلؤلف من ثالث خالاي
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ادلثاؿ الثاين :يوضح الشكل  18 - 5التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من سبع خالاي : N  7

الشكل  - 18 - 5التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من سبع خالاي

أداء السعة :نفًتض أف عرض احلزمة ادلتاحة يف النظاـ ىو  21MHzونريد اآلف إعادة استخداـ الطيف بعنقود
ذو حجم يساوي  7عندئذ يتم تقسيم احلزمة الًتددية إىل سبع حزـ جزئية ليعاد استخداـ كل منها يف خلية
سلتلفة ،وابلتايل ربصل كل خلية على  1/ 7من الطيف ادلتاح أي  3MHzكما يف الشكل  .19 - 5سعة
اخللية أقل ابدلقارنة مع حالة . N  3
أداء التغطية :بفرض قطر اخللية  R=500mعندئذ يعاد استخداـ الًتدد نفسو كل . D  4.58R  2291m
وابلتايل حنصل على خالاي ذات  SINRأعلى ابدلقارنة مع حالة . N  3
21MHz

Cell 7

Cell 6

Cell 5

Cell 4

Cell 3

Cell 2

Cell 1

3MHz

3MHz

3MHz

3MHz

3MHz

3MHz

3MHz

الشكل  - 19 - 5تقسيم احلزمة الًتددية بُت خالاي العنقود ادلؤلف من سبع خالاي

إف إعادة استخداـ الًتدد بعنقود ذو حجم صغَت (  N  3مثالً) يزيد سعة اخللية ولكنو يزيد التداخل فيها
لصغر مسافة إعادة استخداـ الًتدد .والعكس ابلعكس فبإعادة استخداـ الًتدد بعنقود ذو حجم كبَت نسبياً
(  ) N  7تنخفض سعة اخللية وينخفض التداخل بُت اخلالاي.
ليكن  Nحجم العنقود وليكن  Sعدد القنوات ادلزدوجة ادلتاحة يف النظاـ ،فإذا استخدمت كل خلية من خالاي
العنقود  Kقناة سلتلفة منها يكوف  . S  K  Nوإذا مت تكرار العنقود  Mمرة على امتداد ادلنطقة اجلغرافية
ٍ
عندئذ يكوف عدد القنوات ادلزدوجة ضمن الشبكة اخللوية ىو. T  M  S  M  K  N :
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إف زبفيض  Mعلى امتداد مساحة جغرافية معينة يؤدي إىل زبفيض التداخل وابلتايل ربسُت التغطية ،أما زايدة
 Kفتؤدي إىل زايدة سعة اخللية .لنفًتض ثبات  Tابعتبارىا السعة ادلطلوب أتمينها يف الشبكة اخللوية ،عندئذ
يكوف لدينا االعتبارات التالية:
 -1ابعتبار عدد قنوات اخللية  Kاثبتا (سعة اخللية اثبتة) عندئذ يزداد عدد مرات تكرار العنقود M
بنقصاف  Nحجم العنقود والعكس صحيح (

1
N

.) M 

 -2ابعتبار Nحجم العنقود اثبتا عندئذ يزداد  Mعدد مرات تكرار العنقود بنقصاف  Kعدد قنوات اخللية
الواحدة والعكس صحيح (

1
K

.) M 

 -3بفرض ثبات عدد مرات تكرار العنقود ،عندئذ تؤدي زايدة حجم العنقود إىل زبفيض سعة اخللية
والعكس صحيح (

1
N

.) K 

رنب اختيار حجم العنقود  Nحبيث زنقق العالقة:
حيث  iو jأعداد طبيعية موجبة ،وابلتايل شنكن لػ Nأف أتخذ القيم  3أو 4أو 7أو 9أو 12على سبيل ادلثاؿ.
i  0, j  0

N  i 2  ij  j 2 ,

الشكل  – 21 - 5مسافة إعادة استخداـ الًتدد

GSM Frequency Band & Management Part 1
GSM Frequency Band & Management Part 2
GSM Frequency Band & Management Part 3
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أسئلة:

 25سؤاؿ ،أربع عالمات لكل سؤاؿ ،عالمة النجاح  60من مئة
 .1يسبب اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أكرب من طوؿ ادلوجة:
أ -االنعكاس Reflection
ب -االنعراج Diffraction
ت -التبعثر Scattering
ث -االنكسار Refraction
 .2يسبب اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أصغر من طوؿ ادلوجة:
أ -االنعكاس Reflection
ب -االنعراج Diffraction
ت -التبعثر Scattering
ث -االنكسار Refraction
 .3يسبب اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو حواؼ حادة:
أ -االنعكاس Reflection
ب -االنعراج Diffraction
ت -التبعثر Scattering
ث -االنكسار Refraction
 .4أي شلا يلي يسبب تغَتات سريعة  Small scaleيف استطاعة اإلشارة ادلستقبلة:
أ -خفوت الظل Shadowing
ب -خفوت فقد ادلسار Path Loss
ت -خفوت تعدد ادلسارات Multipath Fading
ث -ليس أايً شلا سبق
 .5أي شلا يلي يسمى ابدلتوسط احمللي :local mean
أ -خفوت الظل Shadowing
ب -خفوت فقد ادلسار Path Loss
ت -خفوت تعدد ادلسارات Multipath Fading
ث -ليس أايً شلا سبق
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 .6أي شلا يلي يسمى دبتوسط ادلنطقة :Area mean
أ -خفوت الظل Shadowing
ب -خفوت فقد ادلسار Path Loss
ت -خفوت تعدد ادلسارات Multipath Fading
ث -ليس أايً شلا سبق
 .7ينتج التشتت الزمٍت  Time Dispersionعن:
أ -خفوت الظل Shadowing
ب -خفوت فقد ادلسار Path Loss
ت -خفوت تعدد ادلسارات Multipath Fading
ث -ليس أايً شلا سبق
 .8يسبب التشتت الزمٍت مشكلة:
أ -أتخَت االنتشار
ب -اخلفوت
ت -التداخل بُت الرموز
ث -التداخل بُت اخلالاي
 .9ال يؤدي ابتعاد الوحدة ادلتحركة عن احملطة الثابتة إىل:
أ -زايدة أتخَت االنتشار
ب -زايدة بعثرة اخلطأ يف الزمن
ت -زايدة زبامد اإلشارة
ث -زايدة التداخل
 .11فقد ادلسار:
أ -يزداد كلما كاف تردد اإلشارة أقل
ب -يزداد كلما كاف تردد اإلشارة أعلى
ت -ال عالقة لو بًتدد اإلشارة
 .11أي من التقنيات التالية ربقق التنوع الزمٍت:
أ -القفز الًتددي Frequency Hopping
ب -التفريق Interleaving
ت -تعدد اذلوائيات Multiple Antennas
ث -ترميز القناة Channel Coding
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.12

رلاؿ القيم للتسبيق الزمٍت  Time advanceيف الػ  GSMىو:
أ-
ب-
ت-
ث-

31 -1
127- 1
63 -1
7-1

 .13قطر اخللية األعظمي ادلسموح بو يف  GSMىو:
أ 5 -كم
ب 35 -كم
ت 75 -كم
ث 121 -كم
 .14طوؿ ادلسار الذي تسلكو اإلشارة الالسلكية:
أ -أكرب سباماً من البعد بُت ادلرسل وادلستقبل
ب -أصغر سباماً من البعد بُت ادلرسل وادلستقبل
ت -أكرب أو يساوي البعد بُت ادلرسل وادلستقبل
ث -أصغر أو يساوي البعد بُت ادلرسل وادلستقبل
 .15حلل مشكلة التداخل بُت الرموز  ISIيستخدـ النظاـ :GSM
أ -سالسل االختبار Training Sequence
ب -تقدير القناة Channel Estimation
ت -التسوية ادلتكيفة Adaptive Equalization
ث -كل ماسبق
 .16حلل مشكلة أتخَت االنتشار يستخدـ :GSM
أ -تعدد اذلوائيات
ب -التسبيق الزمٍت
ت -القفز الًتددي
ث -التحكم ابالستطاعة
 .17لتخفيف التداخل بُت اخلالاي يستخدـ يف :GSM
أ -التخطيط الًتددي
ب -القفز الًتددي
ت -التحكم ابالستطاعة
ث -كل ماسبق
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 .18يتم القفز الًتددي يف  GSMدبعدؿ:
أ -قفزة كل بت
ب -قفزة كل رشقة
ت -قفزة كل إطار TDMA
ث -قفزة كل إطار متعدد Multi frame
 .19زندد احلوامل الًتددية اليت شنكن القفز عليها عن طريق الػ:
أHSN -
بMA -
تMAIO -
ث -ليس أايً شلا سبق
 .21زندد تراتبية القفز ضمن اخللية عن طريق الػ:
أHSN -
بMA -
تMAIO -
ث -ليس أايً شلا سبق
 .21يطبق على قناة البث التحكمية :BCCH
أ -التسبيق الزمٍت
ب -التسوية ادلتكيفة
ت -القفز الًتددي
ث -التحكم ابالستطاعة
 .22شنكن تطبيق التحكم ابالستطاعة على القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

.23
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PCH
AGCH
SDCCH
FCCH

ال شنكن زبطيط الًتدد ابستخداـ عنقود ذو حجم:
أ4 -
ب5 -
ت12 -
ث13 -
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 .24بزايدة مسافة إعادة استخداـ الًتدد:
أ -أقل تداخالً وأكرب سعةً
ب -أقل تداخالً وأصغر سعةً
ت -أكثر تداخالً وأكرب سعةً
ث -أكثر تداخالً وأصغر سعةً
 .25ما ىو عدد قنوات ادلعلومات  TCH/FRخللية يف نظاـ  GSMيستخدـ حزمة ترددية عرضها
 10MHzلكل من االذباىُت الصاعد واذلابط ،علماً أف قنوات التحكم تشغل قناتُت فيزايئيتُت يف كل
خلية ،و حجم العنقود ىو  7خالاي.
أ5 -
ب36 -
ت55 -
ث386 -
األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ب ت ث ب ث ت ب ت ب ب ب ت ت ب ث ت ب ت
أ
ت ب ب ت ب
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1
أ

الفصل السادس

إجرائيات الشبكة اخلولي ة
مولخص:
يتناول ىذا الفصل اآللية اليت ينفذ هبا نظام اجليل الثاين اإلجرائيات ادلختلفة كتأسيس ادلكادلة وحتديث
ادلوقع والتسليم بني اخلالاي.

كولمات مفتاحية:

وضع السكون ،الوضع النشط ،اختيار اخللية ،النداء ،طلب القناة ،التسليم ،التوقيع الرقمي ،مفتاح
التشفري ،هتيئة ادلكادلة ،حترير القناة.

أهداف تعوليمية:
بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أن تكون قادراً على أن:
 -1تكتشف ادلراحل اليت دتر هبا ادلكادلة أُثناء أتسيسها.
 -2تتعرف على رسائل التشوير اليت يتم إرساذلا أثناء أتسيس ادلكادلة.
 -3حتدد أنواع حتديث ادلوقع وأعلية كل نوع منها.
 -4تستوعب عمليات التشوير اليت تتم أثناء التسليم بني اخلالاي
 -5تعدد األسباب واألنواع ادلختلفة للتسليم
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 -1مقدمة:

يتطلب أي نظام اتصال تسلسل معني دلراحل أي عملية تتم بني مكوانتو ادلختلفة .يطلق اسم إجرائية على
رلموعة اخلطوات اليت تنفذىا الشبكة اخللوية والوحدات ادلتحركة ضمنها وفق تسلسل يؤدي لتحقيق أحد
وظائف الشبكة .تتطلب كل إجرائية أن تكون الوحدة ادلتحركة يف وضع معني كما يبني الشكل ،1 - 6
وبشكل عام ديكن للوحدة ادلتحركة التواجد يف أحد األوضاع التالية:
أ -وضع االنفكاك عن الشبكة  :Detached Modeوىي احلالة اليت يكون فيها اجلهاز النقال مطفأ أو
ال حيوي على شرحية اإلشرتاك  SIMبداخلو ،وعندىا يكون ادلشرتك منفصل عن الشبكة اخللوية.
ب -وضع السكون  :Idle Modeوىو الوضع الذي ينتقل إليو ادلشرتك عند تشغيل الوحدة ادلتحركة حيث
ال جتري فيو أي اتصال ولكنها متزامنة مع الشبكة اخللوية وتقرأ معلومات النظام على القناة BCCH
للخلية ادلخدمة بشكل دوري وجاىزة لطلب واستقبال ادلكادلات.
ت -الوضع النشط  :Active Modeوىو الوضع الذي تكون فيو الوحدة ادلتحركة عندما خيص ذلا أحد
القنوات اإلعتبارية كالقناة  TCHاليت ختص إلجراء ادلكادلات.
ديكن للوحدة ادلتحركة يف وضع السكون القيام إبجرائيتني علا:
 -1اختيار اخللية  :Cell Selectionوىي العملية اليت تقوم هبا الوحدة ادلتحركة عند انتقاذلا من وضع
اإلنفكاك إىل وضع السكون عرب اختيار اخللية األنسب كخلية سلدمة وقراءة ادلعلومات اخلاصة هبا.
 -2إعادة اختيار اخللية  :Cell Reselectionوىي اإلجرائية اليت دتر هبا الوحدة ادلتحركة عند تنقلها بني
خالاي الشبكة اخللوية يف وضع السكون ويتم فيها إعادة اختيار اخللية األنسب كخلية سلدمة.
وديكن للوحدة ادلتحركة االنتقال من وضع السكون إىل الوضع النشط:
 -1حتديث ادلوقع  :Location Updatingوىي اإلجرائية اليت تقوم فيها الوحدة ادلتحركة يف وضع
السكون إبعالم الشبكة اخللوية عن دخوذلا إىل منطقة زللية  location areaجديدة.
 -2أتسيس مكادلة :تنقل ىذه اإلجرائية الوحدة ادلتحركة من وضع السكون إىل الوضع النشط وتشمل
عدة مراحل سنتناوذلا ابلتفصيل الحقاً.
يسمى تغيري اخللية ادلخدمة يف الوضع النشط ابلتسليم  Handoverوىي اإلجرئية اليت دتر هبا الوحدة
ادلتحركة يف الوضع النشط عند حتويل ادلكادلة من قناة فيزايئية إىل أخرى بسبب جتول ادلشرتك أثناء ادلكادلة.
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 -2إجرائية اختيار الخلية :Cell Selection
تقوم هبذه اإلجرائية الوحدة ادلتحركة اليت ليس لديها علم مسبق ابلرتددات احلاملة لقنوات البث حوذلا .وتتم كما
ىو موضح ابدلخطط ادلبني يف الشكل  2 - 6والذي يلخ ابخلطوات التالية:
 -1تبحث الوحدة ادلتحركة فور تشغيلها عن ترددات  GSMوترتبها حسب استطاعة اإلشارة.
 -2ختتار الرتدد األعلى من حيث مستوى استطاعة االستقبال وتفح ما إذا كان حيمل قناة بث
 BCCHمن خالل قراءة رشقات التوليف  FCCHكما يتم عربىا تصحيح الرتدد.
 -3تبحث الوحدة ادلتحركة عن رشقة التزامن  SCHعلى نفس تردد القناة  FCCHفتحصل من خالذلا
على رقم اإلطار  TDMA FNوتصبح جاىزة لقراءة رشقات القناة .BCCH
 -4تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة معلومات النظام ادلرسلة على القناة  BCCHضمن عدة حص زمنية.
 -5يتم اختيار اخللية كخلية سلدمة يف حال دتت قراءة معلومات النظام بنجاح وكانت اخللية تنتمي إىل
الشبكة اخللوية ادلخدمة وكان ( C1>0الفرق بني استطاعة اإلشارة ادلستقبلة واحلد األدىن ادلطلوب
الستطاعة اإلشارة) ،وإال فتقوم الوحدة ادلتحركة ابلتوليف على الرتدد التايل من حيث استطاعة اإلشارة
وتعيد اخلطوات  2و 3و.4

الشكل  – 2 - 6ادلخطط التدفقي خلوارزمية اختيار اخللية
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 -3إجرائية إعادة اختيار الخلية :Cell Reselection
ال تتوقف الوحدة ادلتحركة بعد إدتام عملية اختيار اخللية ،عن زلاولة إعادة اختيار خلية أخرى .حيث تستمر
مبراقبة اخلالاي احمليطة هبا ،ويف ظروف معينة تقوم بتغيري اخللية ادلخدمة .يتم ذلك عرب اخلطوات التالية:
 -1تقوم الوحدة ادلتحركة كل نصف دقيقة (على األقل) بقراءة رسائل معلومات النظام عرب القناة BCCH
للخلية ادلخدمة ،وىي أربع رسائل سلتلفة تضم توصيف اخللية ادلخدمة واخلالاي اجملاورة ذلا.
 -2تقرأ الوحدة ادلتحركة القائمة  BA1اليت تبثها اخللية ادلخدمة ضمن رسالة معلومات النظام الثانية ،وىي
قائمة معرفة مسبقاً تضم ترددات القناة  BCCHجملموعة زلددة من اخلالاي اجملاورة اليت ديكن للوحدة
ادلتحركة مراقبتها يف وضع السكون .ال تستطيع الوحدة ادلتحركة إعادة االختيار خللية من خارج القائمة
.BA1
 -3تقوم الوحدة ادلتحركة بقياس استطاعة إشارة الرتددات ادلوجودة يف القائمة  BA1وتسجل الرتددات الستة
ذات االستطاعة األعلى ضمن قائمة وتقوم بتحديث ىذه القائمة ابستمرار.
 -4تقوم الوحدة ادلتحركة كل مخس دقائق (على األقل) بقراءة معلومات النظام اليت تصلها من حوامل القناة
 BCCHلكل خلية من خالاي قائمة الرتددات الستة األعلى استطاعةً.
 -5يتم تغيري اخللية ادلخدمة عندما يظل معامل إعادة االختيار ألحد اخلالاي اجملاورة أكرب من معامل إعادة
االختيار للخلية ادلخدمة دلدة تزيد عن مخس ثوان.
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 -4إجرائية تأسيس المكالمة :Call Setup
تقسم ادلكادلة إىل جزأين:
أ -ادلكادلة الصادرة  :MOCوىو اجلزء من ادلكادلة الذي يتم بني الشبكة والوحدة ادلتحركة ادلنشئة للمكادلة.
ب -ادلكادلة الواردة  :MTCوىو اجلزء من ادلكادلة الذي يتم بني الشبكة والوحدة ادلتحركة ادلتلقية للمكادلة.
يتم أتسيس ادلكادلة عرب عدة خطوات ىي:
 .1طلب القناة ()RR Connection Establishment
 .2طلب اخلدمة ()Service Request
 .3التحقق ()Authentication
 .4إعداد التشفري )(Ciphering Mode Setting
 .5تغيري ىوية ادلشرتك ادلؤقتة ()TMSI Reallocation
 .6فح ىوية اجلهاز النقال ()IMEI Check
 .7هتيئة ادلكادلة ()Call Intiation
 .8إسناد قناة ادلعلومات )(Assignement of Traffic Channel
 .9التنبيو وقبول ادلكادلة ()User Alerting and Call Accepted
 .10إهناء ادلكادلة ()Call Release
يتم تنفيذ مجيع ىذه اخلطوات يف كل من ادلكادلة الصادرة  MOCوادلكادلة الواردة  MTCعلماً أن ادلكادلة
الواردة تسبقها عملية التوجيو اليت تسمى مرحلة االستجواب .Interrogation Phase
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 -1.4مرحلة االستجواب والنداء :Interrogation & Paging
قبل أتسيس ادلكادلة الواردة ،يقوم النظام أوالً بتحديد ادلكان احلايل للوحدة ادلتحركة ادلتلقية ومن مث توجيو النداء
إليها ،تسمى ىذه العملية اب الستجواب والنداء وتتضمن اخلطوات التالية ادلبينة يف الشكل :3 6
 .1يطلب مركز التبديل ادلنشئ للمكادلة من سجل مقر اإلشرتاك  HLRرقم ىاتف ادلشرتك ادلؤقت MSRN
ادلخص للمشرتك ادلتلقي للمكادلة .حيتوي رقم ىاتف ادلشرتك ادلؤقت  MSRNمعلومات التوجيو اخلاصة
-

ابدلشرتك .
 .2يوجو مركز التبديل ادلنشئ للمكادلة طلب االتصال إىل مركز التبديل ادلتلقي للمكادلة.
 .3يقوم مركز التبديل ادلتلقي للمكادلة بتوجيو رسالة النداء إىل وحدة التحكم  BSCاليت تتحكم ابحملطات
الثابتة يف ادلنطقة احمللية اليت تتواجد هبا الوحدة ادلتحركة ادلتلقية .حتتوي رسالة النداء على ظلط رسالة النداء
وىوية ادلشرتك ادلتصل بو الدولية  IMSIأو ادلؤقتة . TMSI
 .4تقوم وحدة التحكم ابحملطات الثابتة إبرسال أمر النداء إىل كافة احملطات الثابتة ضمن ادلنطقة احمللية
ادلتلقية  .حيتوي أمر النداء على ىوية ادلشرتك الدولية أو ادلؤقتة ورلموعة النداء .تتكون رلموعة النداء
 Paging Groupمن أربع رشقات حتمل رسالة نداء واحدة .ديكن ابستخدام ىوية ادلشرتك الدولية نداء
مشرتكني اثنني كحد أقصى برسالة نداء واحدة ،بينما ديكن نداء أربعة مشرتكني كحد أقصى ابستخدام
ىوية ادلشرتك ادلؤقتة.
 .5تقوم احملطات الثابتة إبرسال رسالة النداء يف اذلواء عرب قناة النداء .PCH
 .6تكتشف الوحدة ادلتحركة وجود رسالة نداء موجهة إليها ،لتبدأ بعدىا بطلب القناة.

الشكل  – 3 - 6مرحلة االستجواب
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 -2.4طلب القناة

RR Connection Establishement

 .1ترسل الوحدة ادلتحركة عرب القناة  RACHرسالة تطلب من خالذلا احلصول على قناة حتكم مستقلة كما
يف الشكل  ،4 6تتكون ىذه الرسالة من  8bitsمكونة من جزأين األول يتضمن رقم عشوائي والثاين
يتضمن سبب طلب القناة .يوجد عدة أسباب لطلب القناة أعلها الرد على النداء وإنشاء مكادلة وحتديث
ادلوقع ومكادلة الطوارئ وغريىا  .يستخدم سبب طلب القناة لرتتيب الطلبات حسب ا ألولوية ،فمثالً
-

دلكادلات الطوارئ أولوية أعلى من الرد على النداء ،بينما للرد على النداء أولوية أعلى من إنشاء ادلكادلة.
 .2عندما تتلقى احملطة الثابتة رشقة النفاذ ،ترسل إىل وحدة التحكم رسالة  Channel Requiredلطلب منح
القناة ادلستقلة  SDCCHللوحدة ادلتحركة  .حتتوي ىذه الرسالة على التأخري الزمين لرشقة النفاذ ابإلضافة

إىل رسالة طلب القناة نفسها ادلكونة من .8bits
 .3ترسل وحدة التحكم رسالة تفعيل القناة إىل احملطة الثابتة وتتضمن توصيف القناة ادلستقلة ادلراد منحها
للوحدة ادلتحركة ابإلضافة إىل التسبيق الزمين واستطاعة اإلرسال لكل من احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة.
 .4تقوم احملطة الثابتة بتفعيل القناة وأتكيد ذلك إبرسال أتكيد تفعيل القناة إىل وحدة التحكم.
 .5ترسل وحدة التحكم أمر اإلسناد الفوري  Immediate Assignment Commandإىل احملطة الثابتة،
الذي يتضمن توصيف القناة والرقم العشوائي لرسالة طلب القناة ادلتضمنة يف رشقة النفاذ ورقم اإلطار FN
الذي أرسلت خاللو رشقة النفاذ ابإلضافة إىل التسبيق الزمين للوحدة ادلتحركة.
 .6تقوم احملطة الثابتة إبرسال اإلسناد الفوري إىل الوحدة ادلتحركة عرب قناة منح النفاذ  .AGCHتراقب
الوحدة ادلتحركة كتل منح النفاذ  AGCH Blockوتقارن بني رقم اإلطار  FNوالرقم العشوائي ادلوجود يف
اإلسناد الفوري وبني رقم اإلطار والرقم العشوائي اخلاص برشقة النفاذ اليت تقدمت هبا ويف حال التطابق
تبدأ مرحلة طلب اخلدمة.

الشكل  – 4 6مرحلة طلب القناة
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 -3.4طلب الخدمة :Service Request
.1

.2

.3

.4

بعد أن تقوم الوحدة ادلتحركة ابلتوليف على القناة ادلستقلة ادلسندة إليها ترسل رسالة تتضمن طلب
اخلدمة إىل احملطة الثابتة وتدعى الرسالة  .SABMكما تتضمن ىذه الرسالة ىوية ادلشرتك طالب
اخلدمة الدائمة  IMSIأو ادلؤقتة  TMSIوكذلك ىوية اجلهاز النقال .IMEI
عندما تصل الرسالة  SABMإىل احملطة الثابتة تقوم إبرسال الرسالة  Establish indicationإىل
وحدة التحكم كما ىو موضح يف الشكل  .5 - 6كما ترسل احملطة الثابتة الرسالة  UAاليت حتوي
الرسالة  SABMنفسها وذلك لضمان أن القناة ادلستقلة تستخدم من قبل وحدة متحركة واحدة
فقط .حيث تقارن الوحدة ادلتحركة زلتوى الرسالة  SABMاليت أرسلتها مع زلتوى الرسالة UA
الواصلة إليها من احملطة الثابتة ويف حال عدم التطابق تتجنب استخدام القناة ادلستقلة وتعاود طلب
القناة  Channel Requestرلدداً.
تفعل وحدة التحكم وظيفة مراقبة جودة االتصال الراديوي للقناة ادلستقلة ابإلضافة إىل هتيئة
خوارزمية التحكم ابالستطاعة .ويرسل رسالة طلب االتصال  Connection Requestإىل مركز
التبديل ،يتضمن طلب االتصال طلب اخلدمة واذلوية العادلية للخلية ادلخدمة .CGI
يؤكد مركز التبديل قبول طلب االتصال عرب إرسال رسالة أتكيد االتصال Connection Confirm
إىل وحدة التحكم واليت تعين صلاح أتسيس وصلة التشوير على مستوى الواجهة .A

الشكل  – 5 - 6مرحلة طلب اخلدمة
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 - 4.4التحقق/التوثق : Authentication
 .1يرسل مركز التبديل طلب التحقق إىل وحدة التحكم اليت توجهو إىل احملطة الثابتة ومنها إىل الوحدة ادلتحركة
كما يف الشكل  .6 6حتتوي رسالة طلب التحقق رقم عشوائي  RANDمكون من .128bits
 .2عندما تستلم الوحدة ادلتحركة طلب التحقق ،تستخدم الرقم العشوائي  RANDمع ادلفتاح  Kiادلخزن يف
شرحية اإلشرتاك  SIMحلساب التوقيع  ) Signed Response( SRESابستخدام اخلوارزمية ،A3
وحساب مفتاح التشفري  Kcابستخدام اخلوارزمية  . A8ترسل الوحدة ادلتحركة جواب التحقق الذي
-

يتضمن التوقيع الرقمي  SRESإىل مركز التبديل .يطابق مركز التبديل التوقيع الوارد إليو من الوحدة ادلتحركة
مع التوقيع الوارد إليو مركز التحقق  AUCكما ىو موضح يف الشكل  6 - 6ويف حال التطابق تكون عملية
التحقق قد دتت بنجاح وتبدأ مرحلة إع داد التشفري .فيديو  -التحقق

الشكل  – 6 - 6مرحلة التحقق وآليتو
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 -5.4إعداد التشفير :Ciphering Mode Setting
.1

تبدأ مرحلة إعداد التشفري إبرسال مركز التبديل أمر االنتقال لوضع التشفري إىل وحدة التحكم كما ىو
مبني يف الشكل  .7 6حيتوي ىذا األمر على مفتاح التشفري  Kcالذي حتتاجو احملطة الثابتة لتشفري
ادلعطيات يف ادلسار اذلابط.
حتول وحدة التحكم أمر التشفري ادلتضمن مفتاح التشفري  Kcإىل احملطة الثابتة.
ختزن احملطة الثابتة مفتاح التشفري  Kcوترسل أمر االنتقال لوضع التشفري إىل الوحدة ادلتحركة.
-

.2
.3
 .4ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة إدتام االنتقال لوضع التشفري إىل احملطة الثابتة .وىي رسالة مشفرة خترب
الوحدة ادلتحركة احملطة الثابتة هبا أن التشفري قد بدأ.
 .5تقوم احملطة الثابتة بفك تشفري ىذا الرسالة وترسل رسالة إدتام االنتقال لوضع التشفري إىل وحدة
التحكم ومنه ا إىل مركز التبديل  ،خترب احملطة الثابتة هبذه الرسالة عن صلاح اإل نتقال إىل وضع التشفري.

الشكل  – 7 - 6مرحلة إعداد التشفري وآليتو
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 -6.4تغيير هوية المشترك المؤقتة (:)TMSI Reallocation
يسند مركز التبديل ىوية مؤقتة  TMSIسلتلفة لكل ىوية دولية  IMSIيف كل مكادلة ويقوم إبرساذلا إىل الوحدة
ادلتحركة .ختزن الوحدة ادلتحركة اذلوية ادلؤقتة اجلديدة يف شرحية اإلشرتاك  SIMوترسل رسالة إدتام تغيري اذلوية
ادلؤقتة كما ىو مبني يف الشكل :8 - 6

الشكل  – 8 - 6مرحلة تغيري ىوية ادلشرتك ادلؤقتة

 -7.4فحص هوية الجهاز النقال (:)IMEI Check
فح ىوية اجلهاز النقال ىي مرحلة اختيارية ،ديكن تفعيلها أو إلغاؤىا يف الشبكة اخللوية .يف ىذه ادلرحلة
يطلب مركز التبديل من الوحدة ادلتحركة إرسال ىوية اجلهاز النقال  .IMIEوعند وصول ىوية اجلهاز النقال إىل
مركز التبديل يتم فحصو يف سجل أجه زة ادلشرتكني  EIRالذي خيرب ما إذا كان اجلهاز النقال ينتمي إىل الالئحة
البيضاء وعندئذ يسمح ل 0647مبتابعة أتسيس ادلكادلة أو إىل الالئحة السوداء وعندئذ دينع من أتسيس

ادلكادلة .أما الالئحة الرمادية فيرتك للمشغل إمكانية تقرير السماح ذلا أو منعها من استخدام الشبكة.

الشكل  – 9 - 6مرحلة فح
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 -8.4تهيئة المكالمة ()Call Initiation
تبدأ هتيئة ادلكادلة إبرسال مركز التبديل رسالة التأسيس  Setup messageإىل الوحدة ادلتحركة كما يف الشكل
 11 - 6تتضمن ىذه الرسالة اإلمكانيات اليت يلزم توفرىا لدى الوحدة ادلتحركة لتلقي اخلدمة .فإذا كانت
الوحدة ادلتحركة حتقق متطلبات ىذه اخلدمة ترسل إىل مركز التبديل رسالة أتكيد ادلكادلة وإال فإهنا ترسل رسالة
إهناء ادلكادلة.

الشكل  – 11 - 6مرحلة هتيئة ادلكادلة

 -9.4إسناد قناة المعلومات
.1
.2

.3
.4

.5
.6

112

)(Assignement of Traffic Channel

يرسل مركز التبديل طلب اإلسناد إىل وحدة التحكم كمايف الشكل .11 - 6
ختتار وحدة التحكم أحد قنوات ادلعلومات  TCHالشاغرة وترسل إىل احملطة الثابتة رسالة تفعيل القناة
اليت تتضمن توصيف القناة الفيزايئية ادلراد منحها للوحدة ادلتحركة ابإلضافة إىل مقدار التسبيق الزمين
واستطاعة اإلرسال لكل من احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة.
تؤكد احملطة الثابتة صلاح ختصي قناة ادلعلومات إبرسال رسالة أتكيد تفعيل القناة.
ترسل وحدة التحكم أمر اإلسناد إىل الوحدة ادلتحركة الذي خيرب الوحدة ادلتحركة ابالنتقال إىل القناة
اجلديدة ،يرسل ىذا األمر عرب القناة ادلستقلة  SDCCHوحيتوي توصيف كامل لقناة ادلعلومات
ادلسندة.
تولف الوحدة ادلتحركة على القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل إىل احملطة الثابتة الرسالة  SABMعرب
القناة  FCCHلإلشارة إىل أنو دتت حيازة قناة ادلعلومات بشكل صحيح.
ترسل احملطة الثابتة إىل الوحدة ادلتحركة الرسالة  UAاليت حتوي الرسالة  SABMنفسها .كما تقوم
إبرسال الرسالة  Establish Indicationإىل وحدة التحكم ،لتبدأ مبراقبة جودة االتصال الراديوي لقناة
ادلعلومات .TCH
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 .7ترسل الوحدة ادلتحركة إىل مركز التبديل رسالة إدتام اإلسناد لتدل على أن قناة ادلعلومات مفعلة
وزلجوزة.
 .8خترب وحدة التحكم احملطة الثابتة ابنتهاء احلاجة إىل القناة ادلستقلة  SDCCHإبرسال رسالة حترير
القناة الراديوية .تقوم احملطة الثابتة بتحرير القناة ادلستقلة  SDCCHوإخبار وحدة التحكم إبهناء
العملية من خالل إرسال رسالة أتكيد.

الشكل  11 6مرحلة إسناد قناة ادلعلومات
-
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 -11.4التنبيه وقبول المكالمة ()User Alerting and Call Accepted
.1
.2

.3
.4

عندما يبدأ اجلهاز النقال ادلتلقي للمكادلة ابلرنني يرسل رسالة تنبيو إىل مركز التبديل كما ىو موضح يف
الشكل  .12 - 6تشري ىذه الرسالة إىل نغمة الرنني اليت مت توليدىا يف الوحدة ادلتحركة.
يستقبل مركز التبديل رسالة التنبيو ويرسل رسالة  Adress Completeإىل الوحدة ادلتحركة ادلنشئة للمكادلة
تفيد ىذه الرسالة بنجاح الوصول إىل ادلشرتك ادلطلوب االتصال بو ودتام جاىزيتو للرد على ادلكادلة ومبوجب
ىذه الرسالة يسمع ادلشرتك ادلنشئ للمكادلة نغمة الرنني ادلولدة يف مركز التبديل.
عندما يرد ادلشرتك ادلتلقي للمكادلة ،ترسل وحدتو ادلتحركة إىل مركز التبديل رسالة االتصال .Connect
يرسل مركز التبديل إىل الوحدة ادلتحركة ادلتلقية رسال أتكيد االتصال ،كما يرسل إىل الوحدة ادلتحركة
ادلنشئة للمكادلة رسالة حتوي رسالة أتكيد الرد.

الشكل  -12 - 6مرحلة التنبيو وقبول ادلكادلة

 -11.4إنهاء المكالمة (:)Call Release
يقسم إهناء ادلكادلة إىل جزأين علا حترير االتصال (اخلطوات  1و 2و )3وحترير القناة (بقية اخلطوات).
 .1يبدأ إهناء ادلكادلة عندما يغلق ادلشرتك ادلكادلة ،حيث ترسل الوحدة ادلتحركة إىل مركز التبديل رسالة قطع
االتصال كما ىو مبني يف الشكل .13 - 6
 .2يرسل مركز التبديل رسالة حترير االتصال إىل كل من الوحدة ادلتحركة ادلتلقية للمكادلة والوحدة ادلتحركة
ادلنشئة ذلا.
 .3ترسل الوحدة ادلتحركة إىل مركز التبديل رسالة إدتام حترير االتصال.
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.4
.5

.6
.7
.8

يف حال عدم وجود اتصاالت أخرى ،يرسل مركز التبديل إىل وحدة التحكم أمر ادلسح لتحرير القنوات
احملجوزة حيتوي ىذا األمر على سبب ادلسح أيضا.
تبدأ وحدة التحكم تنفيذ أمر ادلسح إبرسال أمر حترير القناة إىل الوحدة ادلتحركة .كما ترسل إىل احملطة
الثابتة أمر تعطيل القناة  SACCHسلرباً إايىا إبيقاف إرسال رسائل التحكم على القناة  SACCHإىل
الوحدة ادلتحركة.
تقوم الوحدة ادلتحركة بقطع االتصال بقناة ادلعلومات وترسل رسالة قطع االتصال إىل احملطة الثابتة.
تؤكد احملطة الثابتة قطع االتصال إبرسال الرسالة  UAإىل الوحدة ادلتحركة.
بعد قطع الوصل ة الراديوية بني الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة ترسل األخرية مؤشر التحرير إىل وحدة

التحكم.
 .9ترسل وحدة التحكم إىل احملطة الثابتة رسالة حترير القناة الراديوية لتعطيل قناة ادلعلومات
احملطة الثابتة تنفيذ العملية فور توقفها عن اإلرسال على القناة الراديوية.
 .11ترسل وحدة التحكم إىل مركز التبديل رسالة إدتام ادلسح.

 .TCHتؤكد

الشكل  -13 - 6مرحلة إهناء ادلكادلة
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 -5إجرائية تحديث الموقع :Location Update
ىناك ثالث أظلاط لتحديث ادلوقع متشاهبة من حيث اإلجرائية وسلتلفة من حيث السبب وىي:
أ -النمط الطبيعي  :Normalيستخدم عندما تنتقل الوحدة ادلتحركة إىل منطقة زللية جديدة.
ب -النمط الدوري  :Periodicيستخدم للداللة على أن الوحدة ادلتحركة مازالت ضمن الشبكة.
ت -ظلط التسجيل  :Attatchويتم عند انتقال الوحدة ادلتحركة من وضع االنفصال إىل وضع السكون.
إجرائية حتديث ادلوقع تشبو إجرائية أتسيس ادلكادلة وىي تضم اخلطوات التالية:

طلب القناة :RR Connection Establishment
وىي خطوة شلاثلة دتاماً خلطوة طلب القناة اليت تطرقنا إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة وكذلك األمر ابلنسبة
خلطويت التحقق وإعداد التشفري.
طلب الخدمة :Service Request

وىي خطوة شلاثلة خلطوة طلب اخلدمة اليت تطرقنا إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة .ابستثناء أن الرسالة
اليت ترسلها الوحدة ادلتحركة تتضمن رسالة طلب حتديث ادلوقع واليت تتضمن ظلط حتديث ادلوقع (طبيعي،
دوري ،تسجيل) وىوية ادلنطقة احمللية القددية (ادلخزنة يف شرحية اإلشرتاك) وىوية ادلشرتك الدولية ـ IMSIأوادلؤقتة
 TMSIوىوية اجلهاز النقال  .IMEIختزن الوحدة ادلتحركة ىوية ادلنطقة احمللية اجلديدة بدال من القددية.
SABM

التحقق/التوثق Authentication
إعداد التشفير Ciphering Mode Setting
قبول تحديث الموقع Location Update Accepted

يستبدل مركز التبديل ىوية ادلنطقة احمللية القددية اخلاصة ابدلشرتك ادلخزنة يف سجل ادلقر احلايل  VLRهبوية
ادلنطقة احمللية اجلديدة ويرسل إىل الوحدة ادلتحركة رسالة قبول طلب حتديث ادلوقع كما يف الشكل .14 - 6
وتتضمن ىذه الرسالة ىوية مؤقتة جديدة  TMSIللمشرتك ليتم تغيري اذلوية ادلؤقتة .TMSI Reallocation

الشكل  -14 - 6مرحلة قبول حتديث ادلوقع
تحرير القناة :RR Connection Release

وىي مرحلة شلاثلة للخطوات ( 4إىل  )10من مرحلة إهناء ادلكادلة اليت تطرقنا إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة.
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 -6إجرائية التسليم
يعترب التسليم من أىم ادلهام اليت يقوم هبا النظام اخللوي حيث حيافظ على دديومة ادلكادلة بتحويل قناة الصوت
والتحكم ادلخصصة للمشرتك من خلية إىل أخرى شلا يسمح بتحرك ادلشرتك أثناء ادلكادلة دون انقطاعها .ينبغي
تنفيذ عملية التسليم بسرعة ودون أن يدركها ادلستخدم.

 -1.6أنياع التسوليم حسب مكان حدوثه

يصنف التسليم حسب مكان حدوثو إىل ثالث أصناف:
أ -التسليم ضمن وحدة التحكم  :Intra BSC HandOverويتم بني خليتني تنتميان إىل نفس منطقة
خدمة مركز التبديل ويتم التحكم هبما بنفس وحدة التحكم.
ب -التسليم بني وحدات التحكم  :Inter BSC HandOverويتم بني خليتني تنتميان إىل نفس منطقة
خدمة مركز التبديل ويتم التحكم بكل منهما بوحدة حتكم سلتلفة عن األخرى.
ت -التسليم بني مراكز التبديل  :Inter MSC HandOverويتم بني خليتني تنتمي كل منهما إىل منطقة
خدمة مركز تبديل سلتلفة عن األخرى ضمن منطقة خدمة الشبكة اخللوية نفسها.

مالحظة :يف حال التسليم إىل خلية تنتمي إىل منطقة زللية سلتلفة يتم حتديث ادلوقع فور انتهاء ادلكادلة.
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 -2.6تصنيف التسليم حسب الدافع

Reason Classification

 -1التسليم بدافع عدم وصول تقرير قياسات ادلسار اذلابط :NO DL MR HO
ترسل الوحدة ادلتحركة تقرير قياسات ادلسار اذلابط كل ( 480msمرتني يف الثانية تقريباً) عرب اجلزء الصاعد من
القناة  .SACCHعندما تفشل احملطة الثابتة يف قراءة عدد معني من تقارير القياس ادلتتالية الواصلة إليها من
الوحدة ادلتحركة ،يتم إرسال أمر التسليم إىل الوحدة ادلتحركة إلجراء التسليم إىل اخللية اجلديدة.
 -2التسليم بدافع التسبيق الزمين :Time Advance HO
يتم إجراء ىذا التسليم عندما تتجاوز قيمة التسبيق الزمين للوحدة ادلتحركة قيمة معينة حتددىا الشبكة .حيث أن
زايدة التسبيق الزمين مبقدار واحد تقابل زايدة مبسافة االنتشار قدرىا .553.5m
 -3التسليم بدافع التداخل :Intereference HO
حيدث ىذا النواع من التسليم عندما يزداد التداخل يف الوصلة الراديوية عن حد معني.
 -4التسليم بدافع التدىور السريع الستطاعة اإلشارة ادلستقبلة :Rx Level Drop HO
حيدث ىذا التسليم عند االطلفاض السريع يف استطاعة اإلشارة ادلستقبلة وذلك بسبب ادلرور خلف عائق.
 -5التسليم بدافع اجلودة السيئة :Bad Quality HO
تعرب اجلودة عن معدل اخلطأ يف استقبال الرشقات ،فكل قيمة للجودة تقابل رلال معني دلعدالت اخلطأ .عندما
يزداد معدل اخلطأ عن حد معني يتم البدء إبجرائية تسليم من ىذا النوع.
 -6التسليم بدافع زايدة احلمل  :LOAD HOحيدث ىذا النوع من التسليم عندما تزداد نسبة انشغالية اخللية
ادلخدمة عن عتبة معينة وىو يضمن موازنة احلمل بني اخلالاي.
 -7التسليم بدافع الوصول إىل حافة اخللية :Edge HO
عندما تنخفض استطاعة اإلشارة ادلستقبلة حتت حد معني يتم إجراء التسليم لإلنتقال إىل خلية أفضل.
 -8التسليم بدافع احلركة السريعة للوحدة ادلتحركة :MS Fast Moving HO
نقول عن الوحدة ادلتحركة أهنا تتحرك بسرعة إذا كانت إذا كانت ادلدة الفاصلة بني عملييت تسليم متتاليتني
للوحدة ادلتحركة أقل من فرتة معينة .وعند ذلك يتم تسليمها إىل خلية مظلة  .Umbrella Cellيسمى
ىذا النوع من التسليم أيضاً ابلتسليم السريع .Quick HO
 -9التسليم بدافع تفاوت الطبقات :Layer HO
تستخدم الطبقات بني اخلالاي إلعطاء أفضلية التسليم فيما بينها .يتم تسليم الوحدة ادلتحركة إىل اخللية
ذات الطبقة األعلى إذا كانت حتقق احلد األدىن من استطاعة اإلشارة ادلستقبلة.
 -11التسليم بدافع التفاوت يف ميزانية االستطاعة  :Power Budget HOعندما يتجاوز الفرق بني فقد
ادلسار للخلية ادلخدمة وفقد ادلسار ألحد اخلالاي اجملاورة حد معني يتم التسليم إىل اخللية األقل فقداً.
تصنف األنواع اخلمسة األوىل حتت مسمى التسليم الطارئ  Emergency HOوىي تضمن استمرارية ادلكادلة
وذلا أولوية أعلى من األنواع األربعة األخرية اليت تصنف حتت مسمى التسليم الطبيعي  Normal HOوىي
تضمن زايدة جودة ادلكادلة وحتول دون الوصول إىل مرحلة تستدعي التسليم الطارئ.
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 -3.6التسليم ضمن وحدة التحكم :Intra BSC HandOver

 .1تقوم الوحدة ادلتحركة أثناء ادلكادلة وبشكل مستمر بقياس قوة وجودة إشارة اجلزء اذلابط من قناة ادلعلومات

 TCHادلخصصة ذلا ،ابإلضافة إىل قوة اإلشارة على قنوات البث التحكمية  BCCHللخالاي اجملاورة،
وترسل إىل احملطة الثابتة تقرير القياسات  MRالذي حيوي نتيجة القياس مبعدل تقريرين يف الثانية تقري باً.
 .2من جهة أخرى تقوم احملطة الثابتة إبجراء القياسات الالزمة على اجلزء الصاعد من قناة ادلعلومات .وعند
وصول تقرير قياسات ادلسار اذلابط  DL MRإليها تضيف إليو تقرير قياسات ادلسار الصاعد UL MR
وترسلهما إىل وحدة التحكم .حتدد خوارزميات التسليم ادلوجودة يف وحدة التحكم ما إذا كانت ىناك
حاجة إىل تسليم ادلكادلة إىل خلية أخرى.
 .3يف حال احلاجة إىل التسليم تطلب وحدة التحكم تفعيل قناة معلومات من احملطة الثابتة للخلية اجلديدة.
 .4ترسل احملطة الثابتة ادلوجودة يف اخللية اجلديدة أتكيد التفعيل إىل وحدة التحكم ،ف رتسل األخرية رسال ة إىل
الوحدة ادلتحركة عرب احملطة الثابتة القددية تتضمن معلومات عن الرتدد واحلصة الزمنية واستطاعة اإلرسال

لقناة ادلعلومات اجلديدة.
 . 5تولف الوحدة ادلتحركة على القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل عليها رشقة التسليم وىي رشقة نفاذ AB
تستخدمها القناة  FACCHلطلب النفاذ ابلتسليم .ال دتتلك الوحدة ادلتحركة أي معلومة عن التسبيق
الزمين الالزم تطبيقو مع اخللية اجلديدة وذلذا تستخدم للتسليم رشقة قصرية حتتوي رسالة مكونة من .8bit

.6

.7
.8

عندما تستقبل احملطة الثابتة اجلديدة رشقة النفاذ ابلتسليم ترسل إىل الوحدة ادلتحركة قيمة التسبيق الزمين
الالزم تطبيقو .كما خترب احملطة الثابتة اجلديدة وحدة التحكم ابستالمها لرشقة النفاذ ابلتسليم عرب إرسال
رسالة اكتشاف التسليم .HO Detection Message
ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة إدتام التسليم إىل وحدة التحكم عرب احملطة الثابتة اجلديدة.
تطلب وحدة التحكم من احملطة الثابتة القددية حترير قناة ادلعلومات  TCHوقناة التحكم ادلرافقة البطيئة

.SACCH
نالحظ أن وحدة التحكم ت قود إجرائية التسليم ضمن وحدة التحكم  Inter BSC HOدون أي تدخل من
مركز التبديل مع العلم أن وحدة التحكم تعلم مركز التبديل حبدوث التسليم.
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 -4.6التسليم بين وحدات التحكم :Inter BSC HandOver
حيدث التسليم بني وحدات التحكم عندما تتحرك الوحدة ادلتحركة ضمن منطقة خدمة مركز التبديل ضلو خلية
تتبع لوحدة حتكم سلتلفة عن وحدة التحكم ادلخدمة وكانت ىناك حاجة إىل التسليم .حتدد وحدة التحكم
ادلخدمة ما إذا كانت ىناك حاجة إىل التسليم إىل خلية اتبعة لوحدة حتكم أخرى.
 -1ترسل وحدة التحكم ادلخدمة إىل مركز التبديل رسالة احلاجة إىل التسليم وترفق معها ىوية اخللية اجلديدة.
 -2يرسل مركز التبديل طلب التسليم إىل وحدة التحكم اليت تتحكم ابحملطة الثابتة ادلوجودة يف اخللية اجلديدة.
 -3تطلب وحدة التحكم اجلديدة من احملطة الثابتة للخلية اجلديدة تفعيل قناة معلومات.
 -4ترسل احملطة الثابتة ادلوجودة يف اخللية اجلديدة أتكيد التفعيل إىل وحدة التحكم اجلديدة ،فرتسل األخرية إىل
مركز التبديل رسالة تتضمن معلومات عن الرتدد واحلصة الزمنية واستطاعة اإلرسال لقناة ادلعلومات
اجلديدة .ديرر مركز التبديل ىذه الرسالة إىل وحدة التحكم القددية ومن مث إىل احملطة الثابتة القددية اليت
بدورىا ترفق ىذه الرسالة مع رسالة أمر التسليم إىل الوحدة ادلتحركة.
 -5تولف الوحدة ادلتحركة على القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل رشقة التسليم عرب القناة  FACCHاجلديدة.
 -6تستقبل احملطة الثابتة اجلديدة رشقة النفاذ ابلتسليم فرتسل إىل الوحدة ادلتحركة قيمة التسبيق الزمين الالزم
تطبيقو .كما ترسل احملطة الثابتة اجلديدة رسالة اكتشاف التسليم إىل مركز التبديل عرب وحدة التحكم
اجلديدة لتخربه ابستالم رشقة النفاذ ابلتسليم .ليقوم مركز التبديل بتأسيس ادلسار اجلديد للمكادلة.
 -7ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة إدتام التسليم إىل وحدة التحكم اجلديدة عرب احملطة الثابتة اجلديدة .دترر وحدة
التحكم اجلديدة رسالة إدتام التسليم إىل وحدة التحكم القددية.
 -8تطلب وحدة التحكم القددية من احملطة الثابتة القددية حترير قناة ادلعلومات  TCHوقناة التحكم ادلرافقة
البطيئة .SACCH
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 -5.6التسليم بين مراكز التبديل :Inter MSC HandOver
تصبح إجرائية التسليم أكثر تعقيداً إذا قررت وحدة التحكم تنفيذ التسليم إىل خلية اتبعة دلنطقة خدمة مركز
تبديل آخر ضمن نفس الشبكة اخللوية ،نوضح فيما يلي خطوات ىذه اإلجرائية:
 -1ترسل وحدة التحكم ادلخدمة إىل مركز التبديل ادلخدم رسالة احلاجة إىل التسليم.
 -2يطلب مركز التبديل ادلخدم ادلساعدة من مركز التبديل اجلديد.
 -3يرسل مركز التبديل اجلديد طلب التسليم إىل وحدة التحكم اجلديدة.
 -4تطلب وحدة التحكم اجلديدة من احملطة الثابتة اجلديدة تفعيل قناة معلومات.
 -5ترسل احملطة الثابتة اجلديدة أتكيد التفعيل إىل وحدة التحكم اجلديدة ،اليت ترسل إىل مركز التبديل اجلديد
رسالة توصيف قناة ادلعلومات اجلديدة .ديرر مركز التبديل اجلديد ىذه الرسالة إىل مركز التبديل القدًن.
 -6يتم هتيئة الوصلة بني مركز التبديل القدًن ومركز التبديل اجلديد لتمرير ادلكادلة عربىا.
 -7يرسل مركز التبديل القدًن عرب وحدة التحكم القددية والوحدة ادلتحركة القددية أمر التسليم إىل الوحدة
ادلتحركة ويرفق معو توصيف القناة اجلديدة.
 -8تولف الوحدة ادلتحركة على القناة اجلديدة وترسل رشقة التسليم إىل الوحدة ادلتحركة اجلديدة.
 -9ترسل احملطة الثابتة اجلديدة إىل الوحدة ادلتحركة قيمة التسبيق الزمين الالزم تطبيقو .كما ترسل رسالة
اكتشاف التسليم إىل مركز التبديل القدًن عرب وحدة التحكم اجلديدة ومركز التبديل اجلديد.
 -11ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة إدتام التسليم إىل احملطة الثابتة اجلديدة ومن مث إىل وحدة التحكم اجلديدة
ومن مث مركز التبديل اجلديد فمركز التبديل القدًن ومنو إىل وحدة التحكم القددية.
 -11تطلب وحدة التحكم القددية من احملطة الثابتة القددية حترير قناة ادلعلومات وقناة التحكم ادلرافقة ذلا.
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أسئولة:

 41سؤال ،عالمتان ونصف لكل سؤال ،عالمة النجاح  60من مئة.
-1

-2

-3

-4

-5
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تستطيع احملطة ادلتحركة يف وضع اإلنفكاك :Dettached mode
أ -اختيار اخللية
ب -حتديث ادلوقع
ت -طلب واستقبال مكادلة
ث -ليس أايً شلا سبق
ديكن طلب حتديث ادلوقع يف:
أ -وضع اإلنفكاك Dettached mode
ب -وضع السكون Idle Mode
ت -الوضع النشط Active mode
ث -كل ما سبق
ديكن إجراء التسليم  Handoverيف:
أ -وضع اإلنفكاك Dettached mode
ب -وضع السكون Idle Mode
ت -الوضع النشط Active mode
ث -كل ما سبق
ديكن إعادة اختيار اخللية  Cell Reselectionيف:
أ -وضع اإلنفكاك Dettached mode
ب -وضع السكون Idle Mode
ت -الوضع النشط Active mode
ث -كل ما سبق
ديكن للوحدة ادلتحركة التنقل ضمن الشبكة اخلليوية أثناء ادلكادلة دون انقطاعها بفضل:
أ -إجرائية حتديث ادلوقع
ب -إجرائية التسليم
ت -إجرائية اختيار اخللية
ث -إجرائية إعادة اختيار اخللية

ISSN: 2617-989X

-6

-7

-8

-9

يكفي الختيار اخللية ادلخدمة:
أ -أن تستطيع الوحدة ادلتحركة قراءة معلومات النظام
ب -أن تنتمي اخللية إىل الشبكة ادلخدمة
ت -أن تكون قوة اإلشارة ادلستقبلة أكرب من احلد األدىن ادلطلوب لقوة اإلشارة
ث -كل ماسبق
ال تستطيع الوحدة ادلتحركة التسليم إىل خلية:
أ -من خارج القائمة BA1
ب -من خارج القائمة BA2
ت -من خارج ادلنطقة احمللية
ث -من خارج منطقة خدمة مركز التبديل
ال تستطيع الوحدة ادلتحركة إعادة اختيار خلية:
أ -من خارج القائمة BA1
ب -من خارج القائمة BA2
ت -من خارج ادلنطقة احمللية
ث -من خارج منطقة خدمة مركز التبديل
ترسل القائمة  BA1عرب القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

BCCH
SDCCH
SACCH
AGCH

أ-
ب-
ت-
ث-

5
6
7
8

 -11عدد اخلالاي اليت ديكن للوحدة ادلتحركة قياسها يف نفس الوقت.

 -11تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة رسائل معلومات النظام للخلية ادلخدمة على األقل كل:
أ -مخس ثواين
ب -نصف دقيقة
ت -دقيقة
ث -مخس دقائق
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 -12تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة رسائل معلومات النظام للخالاي اجملاورة على األقل كل:
أ -مخس ثواين
ب -نصف دقيقة
ت -دقيقة
ث -مخس دقائق
 -13تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة رسائل معلومات النظام للخلية ادلخدمة على األقل كل:
أ -مخس ثواين
ب -نصف دقيقة
ت -دقيقة
ث -مخس دقائق
 -14ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة طلب القناة عرب القناة:
أ-
ب-
ت-
ث-

RACH
TCH
SDCCH
AGCH

أ-
ب-
ت-
ث-

RACH
TCH
SDCCH
AGCH

أ-
ب-
ت-
ث-

RACH
TCH
SDCCH
AGCH

 -15تنتهي مرحلة طلب القناة مبنح الوحدة ادلتحركة القناة:

 -16يتم إرسال اإلسناد الفوري  Immediate Assignmentعرب القناة:

 -17ال يتضمن اإلسناد الفوري:
أ -رقم اإلطار  FNالذي مت طلب القناة خاللو
ب -الرقم العشوائي لرسالة طلب القناة
ت -سبب طلب القناة
ث -التسبيق الزمين
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 -18أي العمليات التالية ليس دلركز التبديل  MSCأي دور فيها:
أ -اإلستجواب والنداء
ب -طلب القناة
ت -طلب اخلدمة
ث -إهناء ادلكادلة
 -19يرسل أمر تفعيل القناة:
أ -من الوحدة ادلتحركة إىل حملطة الثابتة
ب -من احملطة الثابتة إىل الوحدة ادلتحركة
ت -من وحدة التحكم إىل احملطة الثابتة
ث -من مركز التبديل إىل وحدة التحكم
 -21يتم أتسيس وصلة التشوير على مستوى الواجهة  Aيف:
أ -مرحلة هتيئة ادلكادلة
ب -مرحلة طلب القناة
ت -مرحلة طلب اخلدمة
ث -مرحلة التحقق
 -21الرسالة اليت ال ديكن أن تتضمن ىوية ادلشرتك الدولية أو ادلؤقتة:
أ -رسالة النداء Paging message
ب -رسالة طلب القناة
ت -رسالة طلب اخلدمة SABM
ث -الرسالة UA
 -22يتضمن طلب التحقق الذي يرسلو مركز التبديل إىل الوحدة ادلتحركة:
أ -ادلفتاح Ki
ب -مفتاح التشفري Kc
ت -رقم عشوائي RAND
ث -التوقيع SRES
 -23يتضمن جواب التحقق الذي ترسلو الوحدة ادلتحركة إىل مركز التبديل:
أ -ادلفتاح Ki
ب -مفتاح التشفري Kc
ت -رقم عشوائي RAND
ث -التوقيع SRES
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 -24خوارزمية التحقق يف اجليل الثاين ىي:
أ-
ب-
ت-
ث-

A3
A5
A6
A8

 -25مرحلة من مراحل أتسيس ادلكادلة ال يبدأ مركز التبديل هبا:
أ -إعداد التشفري
ب -هتيئة ادلكادلة
ت -إسناد قناة ادلعلومات
ث -إهناء ادلكادلة
 -26مرحلة من مراحل أتسيس ادلكادلة ال تبدأ الوحدة ادلتحركة هبا:
أ -طلب القناة
ب -التنبيو والقبول
ت -تغيري ىوية ادلشرتك ادلؤقتة
ث -طلب اخلدمة
 -27مرحلة من مراحل أتسيس ادلكادلة تتم بشكل مشفر:
أ -هتيئة ادلكادلة
ب -التحقق
ت -طلب اخلدمة
ث -طلب القناة
 -28ماذا يفعل مركز التبديل مبفتاح التشفري :Kc
أ -يرسلو إىل الوحدة ادلتحركة فقط
ب -يرسلو إىل احملطة الثابتة فقط
ت -يرسلو إىل كل من الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة
ث -ال يقوم إبرسالو أبداً
 -29ماذا يفعل مركز التبديل مبفتاح التشفري :Kc
أ -يرسلو إىل الوحدة ادلتحركة فقط
ب -يرسلو إىل احملطة الثابتة فقط
ت -يرسلو إىل كل من الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة
ث -ال يقوم إبرسالو أبداً
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 -31يتم تغيري اذلوية ادلؤقتة للمشرتك:
أ -مرة واحدة أثناء كل ادلكادلة
ب -عدة مرات أثناء كل ادلكادلة
ت -ليس ابلضرورة يف كل مكادلة
ث -يف ادلكادلات الصادرة فقط
 -31أي من ادلراحل التالية تضمن توفر اإلمكانيات الالزمة لتلقي اخلدمة يف الوحدة ادلتحركة:
أ -طلب اخلدمة
ب -هتيئة ادلكادلة
ت -التحقق
ث -فح ىوية اجلهاز النقال
 -32اختيار قناة ادلعلومات  TCHىي من مسؤولية:
أ -مركز التبديل MSC
ب -وحدة التحكم BSC
ت -احملطة الثابتة
ث -الوحدة ادلتحركة
 -33يصل أمر إسناد قناة ادلعلومات  TCHإىل الوحدة ادلتحركة عرب:
أ-
ب-
ت-
ث-

RACH
FACCH
SDCCH
AGCH

 -34ظلط حتديث ادلوقع الذي تقوم الوحدة ادلتحركة بو عند انتقاذلا إىل منطقة زللية جديدة:
أ -الطبيعي
ب -الدوري
ت -ظلط التسجيل
ث -ليس أايً شلا سبق
 -35يهدف التسليم الطبيعي إىل:
أ -زايدة جودة ادلكادلة
ب -احلفاظ على استمرارية ادلكادلة
ت -توزيع احلمل بني اخلالاي
ث -ليس أايً شلا سبق

127

ISSN: 2617-989X

 -36أي األصناف التالية يعد تسليماً طارائً:
أ -التسليم بدافع الوصول إىل حافة اخللية Edge HO
ب -التسليم بدافع التفاوت يف ميزانية الوصلة Power Budjet HO
ت -التسليم بدافع اجلودة السيئة Bad Quality HO
ث -التسليم بدافع احلركة السريعة للوحدة ادلتحركة MS Fast Moving HO
 -37ترسل الوحدة ادلتحركة تقارير قياسات ادلسار اذلابط مبعدل:
أ -مرة كل اثنيتني
ب -مرة كل الثانية
ت -مرتني كل الثانية
ث -ثالث مرات كل الثانية
 -38الطرف الذي حيدد احلاجة إىل التسليم ىو:
أ -وحدة التحكم ادلخدمة
ب -مركز التبديل ادلخدم
ت -وحدة التحكم اجلديدة
ث -مركز التبديل اجلديد
 -39التشوير الذي حيتاجو التسليم بني وحدات التحكم على مستوى الوصلة الراديوية:
أ -أقل مقارنة ابلتسليم ضمن وحدة التحكم
ب -أكثر مقارنة ابلتسليم بني مراكز التبديل
ت -نفسو مقارنة ابلتسليم ضمن وحدة التحكم
ث -ليس أايً شلا سبق
 -41يتطلب التسليم بني مراكز التبديل  Inter MSC HOحوايل:
أ -ضعف عدد رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم بني وحدات التحكم
ب -العدد نفسو من رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم بني وحدات التحكم
ت -ضعف عدد رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم ضمن وحدة التحكم
ث -العدد نفسو من رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم ضمن وحدة التحكم
األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ب ث ب ب أ أ ب ث ب ب ت ب
أ
ت ت ب ت ث ت

1
ث

22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ث ت ب
أ
ت ث
أ
ب ب
أ
ت ب ب
أ
أ
ت ت
أ
ت ت
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الفصل السابع

نظم االتصاالت النقالة املتقدمة
ملخص:
يقدم ىذا الفصل حملة سريعة عن مراحل تطور النظم اخللوية ادلتعاقبة بدءاً من نظام اجليل الثاين وتطبيقاتو
ووصوالً إىل نظام اجليل الرابع دبا يف ذلك مزااي وبنية كل نظام منها.

كلمات مفتاحية:
تبديل الدارات ،تبديل الرزم ،نقل البياانت ،نظام إرسال البياانت بتقانة تبديل الدارات عالية السرعة ،وحدة
ادلبوب ،النفاذ ادلتعدد بتمييز الرماز ،التسليم اللني ،ادلتحكم الراديوي.
ادلوجو ادلخ ّدمّ ،
التحكم ابلرزمّ ،
ادلوجو ّ

أهداف تعليمية:
بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أن تكون قادراً على أن:
 -1تتعرف على تقاانت التبديل ادلستخدمة يف االتصاالت اخللوية
 -2توضح مراحل تطور النظم اخللوية ادلتعاقبة لتقدمي خدمات نقل البياانت.
 -3ربدد ما يتطلبو نظام خدمة اإلرسال الراديوي الرزمي من تعديالت على نظام اجليل الثاين.
 -4تشرح طريقة النفاذ ادلتعدد يف نظام اجليل الثالث
 -5تتعرف على اخلصائص ادلفتاحية لنظامي اجليلني الثالث والرابع
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 -1تقانات التبدٌل
تستخدم النظم اذلاتفية تقانتني سلتلفتني للتبديل ” “Switchingمها تبديل الدارات
( )CSوتبديل الرزم " .)PS( "Packet Switchingيتجلّى اختالف التقانتني  CSو PSيف عدة أمور أمهها أنو
يف النطاق  CSيتم حجز موارد االتصال بشكل اثبت طيلة فًتة االتصال .بينما يف النطاق  PSيتم حجز موارد
االتصال عند احلاجة وربريرىا ومعاودة حجزىا كلما أراد طرف اإلرسال إرسال حزمة من البياانت وىذا ما
يسمى ابحلجز الديناميكي.
يؤدي تبديل الدارات  CSإىل ىدر يف موارد االتصال حيث أهنا تظل زلجوزة من قبل زلطة نقالة واحدة فقط
بينما يف التبديل ابلرزم  PSديكن التناوب على استخدام موارد االتصال نفسها من قبل عدة زلطات نقالة .من
جهة أخرى عند استخدام التبديل ابلرزم ديكن حدوث تكدس البياانت على اخلرج ألن موارد االتصال غري
متاحة لنفس ادلستخدم بشكل دائم شلا قد يتسبب بضياع بعض الرزم ادلرسلة.
كما خيتلف تبديل الدارات والتبديل ابلرزم عادةً يف معيار الفوترة ففي النطاق  CSتتعلق الفوترة بزمن حجز
ادلوارد بغض النظر عن كمية البياانت ادلرسلة بينما تتعلق الفوترة يف النطاق  PSبعدد الرزم ادلنقولة .يلخص
الجدول  1 - 7الفروقات بني تقانيت تبديل الدارات وتبديل الرزم.
""Circuit Switching

تبديل الدارات

CS

تبديل الرزم

PS

حجز ادلوارد

اثبت1

ديناميكي

كل الرزم تتبع نفس ادلسار

نعم

ال

ىدر يف موارد االتصال

نعم

ال

مبدأ النقل
إمكانية حدوث االزدحام

أرسل فوراً
عند أتسيس االتصال

خزن مث أرسل
ّ

عند كل حزمة

معيار الفوترة

مدة االتصال

حجم البياانت

نوعية اخلدمات

حساسة للتأخري (كادلكادلات) حساسة للخطأ (كالربيد اإللكًتوين)

اجلدول  – 1 - 7مقارنة بني تقانة تبديل الدارات وتقانة تبديل الرزم
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Circuit Switching

الشكل  -1 -7االتصال بتبديل الدارات

Packet Switching

الشكل  – 2 7االتصال بتبديل الرزم
-
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 -2مراحل تطور نظام الجٌل الثانً إلى نظام الجٌل الثالث
ترافق النجاح الكبري الذي حققو النظام  GSMمع االنتشار الواسع لشبكة اإلنًتنت ،ما جعل من توظيف
الشبكة اخللوية للوصول إىل شبكة اإلنًتنت فكرة ج ّذابة تتوج ىذين النجاحني إباتحة الوصول ألي مكان يف
العامل من أي مكان يف العامل .خلقت ىذه الفكرة ربدايت جديدة يف نظم االتصال اخللوي أمهها زايدة معدل
النقل وزبفيض التأخري.
يقدم النظام  GSMخدمة نقل البياانت دبعدل نقل  9.6kbpsابستخدام تبديل الدارات  CSشلا يسمح بتقدمي
خدمة الرسائل القصرية  .SMSإال أن النظام  GSMيعجز عن تقدمي اخلدمات اليت تتطلب معدالت نقل أعلى
كالتصفح ودردشات اإلنًتنت وتبادل ادللفات شلا دفع إىل تطوير نظم خلوية تواكب النهم ادلتزايد على معدالت
النقل بشكل متسارع .يوضح الشكل  3 -7ىذا التطور ونسبة الزايدة يف معدل نقل البياانت بدءاً من النظام
 GSMوتطبيقاتو  HSCSD, GPRS, ECSD, EDGEوانتهاءً بنظام اجليل الثالث .WCDMA

الشكل  – 3 -7مراحل تطور نظام اجليل الثاين إىل نظام اجليل الثالث

 -1.2تطبٌق إرسال البٌانات بتقانة تبدٌل الدارات عالٌة السرعة HSCSD
يعترب تطبيق إرسال البياانت بتقانة تبديل الدارات عالية السرعة ""High Speed Circuit Switched Data
اخلطوة األوىل يف ربديث وتطوير النظام اخللوي للوصول إىل معدالت نقل أعلى شلا ىي عليو يف النظام GSM
ابستخدام تبديل الدارات  .CSتعتمد ىذه التقانة على زبصيص عدة قنوات معلومات  TCHدلستخدم واحد
تصل إىل أربع قنوات شلا يسمح دبعدالت نقل تصل إىل  57.6kbpsللمستخدم الواحد.
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مزااي التطبيق :HSCSD
 ال حاجة إلضافة أو تغيري معدات يف الشبكة وإمنا تتطلب فقط تطوير بررليات خاصة بنقل البياانت. معدالت نقل أكرب مقارنة ابلنظام .GSMمساوئ التطبيق :HSCSD
 الوحدات ادلتحركة التدعم ىذه التقانة لذلك اقتصر استخدامها على احلواسيب احملمولة بربطها بوحدةبياانت .Data Unit
 احلاجة إىل حجز قنوات ادلعلومات طيلة فًتة االتصال وغالباً ما تبقى ىذه القنوات مشغولة بدون استخدامأثناء تصفح اإلنًتنت شلا يسبب ىدر يف ادلوارد.
 تكلفة عالية حيث تتناسب التكلفة مع فًتة حجز القنوات وكذلك ال ديكن ألي مشًتك آخر أن يستخدمىذه القنوات أثناء حجزىا حىت ولو مل تكن مشغولة بنقل البياانت.

 -2.2تطبٌق اإلرسال الرادٌوي الرزمً GPRS
تطبيق اإلرسال الراديوي الرزمي " "General Packet Radio Serviceواختصاراً  GPRSىو أول تطبيق
يتيحو نظام خلوي لنقل البياانت  Data-Communicationبتقانة تبديل الرزم  PSابالعتماد على شبكة
النظام  .GSMيقدم التطبيق  GPRSمعدل نقل قدره  21.4Kbpsابستخدام حصة زمنية واحدة وحامل
ترددي بعرض حزمة  200KHzأما معدل النقل األعظمي الذي يقدمو احلامل فهو شبانية أضعاف ىذا ادلقدار
أي  .171.2kbpsيعد التطبيق  GPRSتوسعة خلدمات شبكة اجليل الثاين من النظم اخللوية حيث يتيح
للمشًتكني إمكانية الوصول إىل اإلنًتنت وغريىا من شبكات تبادل ادلعطيات اخلارجية ابستخدام وحدات
متحركة تعتمد تبديل الرزم  .PSحيقق ذلك استثمار شبكة اجليل الثاين  GSMادلوجودة بشكل أفضل وبتكلفة
منخفضة وربح سريع ما جيعلها ج ّذابة ابلنسبة للعديد من مشغلي الشبكة .GSM
ميزات الـ:GPRS
 -1تشارك ادلوارد مع نظام اجليل الثاين GSM
 -2استغالل ادلوارد بشكل أفضل مقارنة ابلـ  HSCSDوىذا بفضل تبديل الرزم PS
 -3معدالت نقل أعلى أبكثر من ضعف معدالت النقل يف النظام GSM
 -4تكلفة أقل مقارنة ابلـHSCSD
مساوئ الـ:GPRS
 -1معدل النقل أبطأ بكثري من معدالت النقل يف النظم السلكية
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البنٌة الفٌزٌائٌة للتطبٌق :GPRS
ال يسبب التطبيق  GPRSتغيرياً كبرياً يف شبكة اجليل الثاين  GSMفهو حيتاج فقط إىل إضافة ثالثة عناصر
على التوازي إىل الشبكة اخللوية كما ىو مبني يف الشكل  4 -7وىي:

الشكل  – 4 -7بنية نظام اجليل الثاين الذي يدعم خدمة اإلرسال الراديوي الرزمي

 -1وحدة التحكم ابلرزم ):Packet Control Unit (PCU
وىي وحدة ربكم ضمن شبكة النفاذ الراديوية مسؤولة عن إدارة ادلوارد الراديوية ادلخصصة للتطبيق
وتتصل مع احملطة الثابتة عرب الواجهة البينية  G-Abis Interfaceكما تتصل مع الشبكة النواة عرب الواجهة
البينية .PS
GPRS

املوجه املخ ّدم ):Serving GPRS Support Node(SGSN
ّ -2

وىو عبارة عن موجو رزم  Packet Routerيقوم ابدلهام التالية:
ادلبوب .GGSN
 ذبميع الرزم الواردة من ادلشًتكني عرب شبكة النفاذ الراديوي وتوجيهها إىل ادلوجو ّادلبوب وتوجيهها حنو ادلشًتك الصحيح.
 استقبال ادلعطيات الواردة من ّادلوجو ّ
 إدارة اجللسة  Session Managementوالتنسيق بني االتصاالت الرزمية ادلختلفة للمشًتك ،فقد يرغبادلشًتك ابستخدام عدة تطبيقات يف نفس الوقت.
 التحقق والتشفري وصبع معلومات الفوترة كحجم ادلعطيات اليت مت تبادذلا مع ادلشًتك. -إدارة التنقل (ربديث ادلوقع).
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املبوب ):Gateway GPRS Support Node (GGSN
 -3املوجه ّ

وىو عبارة عن موجو رزم من وإىل ادلوجهات ادلخدمة  SGSNوشبكات رزم البياانت اخلارجية يقوم بـ:
ادلوجو ادلخدم ادلناسب أو شبكة تبادل ادلعطيات
ادلوجو ادلخدم وتوجيهها إىل ّ
 استقبال رزم البياانت من ّاخلارجية ادلناسبة.
ادلوجو ادلخ ّدم ادلناسب.
 استقبال رزم البياانت من شبكة تبادل ادلعطيات وتوجيهها حنو ّ أتمني واجهة االتصال بني التطبيق  GPRSوالشبكات اخلارجية. زبصيص العناوين  IPللمشًتكني (بسبب زلدودية العناوين  IPخيصص لكل مشًتك عنوان  IPمؤقت) -صبع معلومات الفوترة

 -3.2تطبٌق نقل البٌانات بتبدٌل الدارات المحسن ECSD
تطبيق نقل البياانت بتبديل الدارات احملسن " "Enhanced Circuit Switched Dataواختصاراً  ECSDىو
اثلث تطبيق يعتمد على شبكة اجليل الثاين لنقل البياانت ابستخدام تبديل الدارات  .CSوفيو مت تطوير التطبيق
 HSCSDليدعم منط تعديل ذو رتبة أعلى وىو  8PSKوترميز القناة ادلصحح اخلطأ متكيف حسب جودة
الوصلة الراديوية وىذا يسمح بزايدة معدل النقل إىل  38.8kbpsيف احلصة الزمنية الواحدة.

 -4.2تطبٌق معدالت النقل المحسنة لنظام الجٌل الثانً EDGE
النظام  Enhanced Data rates for GSM Evolutionواختصاراً  EDGEىو اثين تطبيق يعتمد على
شبكة اجليل الثاين لنقل البياانت بتبديل الرزم  PSويسمى أيضا "التطبيق  GPRSاحملسن" .EGPRS
إن الفكرة الرئيسية يف التطبيق  EDGEىو إمكانية زايدة معدل النقل ابستخدام منط تعديل ذور رتبة أعلى
مقارنة بنمط التعديل  GMSKوىو منط التعديل  8PSKادلوضح يف الشكل  .5 -7يتيح استخدام منط
التعديل  8PSKإرسال ثالثة بتات يف شكل موجي واحد بينما ال حيمل الشكل ادلوجي يف منط التعديل
 GMSKادلستخدم يف  GPRSسوى بت واحد .يتيح ذلك زايدة معدل النقل يف  EDGEإىل  59.2kbpsما
يعادل ثالثة أضعاف معدل النقل يف .GPRS

الشكل  – 5 -7منطي
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مزااي الـ:EDGE
 -1تشارك ادلوارد مع النظام  GSMوالتطبيق GPRS
 -2ال حيتاج إىل أي تغيري يف الشبكة النواة والتغيري فقط على مستوى شبكة النفاذ الراديوي
 -3ترميز القناة متكيف دبعدل ترميز  Coding Rateيناسب حالة القناة ففي الظروف اجليدة للقناة يتم
زايدة معدل الًتميز بينما يف الظروف السيئة للقناة يتم زبفيض معدل الًتميز .ونتيجة لذلك يًتاوح
معدل النقل يف احلصة الزمنية ما بني  8.8kbpsيف أسوأ ظروف االنتشار الالسلكي و 59.2kbpsيف
أفضلها كما ىو مبني يف الشكل  .6 -7ربتاج معدالت النقل األعلى من  17.6kbpsإىل منط
التعديل  8PSKبينما ديكن أتمني معدالت النقل األخفض بنمط التعديل .GMSK

الشكل  – 6 -7معدالت النقل من أجل أمناط التعديل والًتميز ادلختلفة ادلستخدمة يف الـ
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 -5.2نظام الجٌل الثالث 3G
 -1.5.2الخصائص المفتاحٌة لنظام الجٌل الثالث
تعتمد صبيع امتدادات اجليل الثاين على شبكة النظام  GSMالذي صمم يف األساس لتقدمي اخلدمات اذلاتفية
وليس لنقل البياانت .ونظراً لعدم قدرة نظام اجليل الثاين وتطبيقاتو على مواكبة الطلب ادلتزايد على معدالت
النقل يف الشبكات اخللوية ،كان البد من التفكري بنظام خلوي سلتلف يصمم هبدف نقل البياانت دبعدالت
نقل عالية .حدد االرباد الدويل لالتصاالت  ITUعام 1985م ادلواصفات العامة ذلذا النظام ربت مسمى نظام
االتصاالت ادلتنقل  2000واختصاراً International Mobile Telecommunications ( IMT-2000
 ،)2000وبشكل عام يهدف اجليل الثالث إىل:
 -1استخدام حزمة ترددية موحدة
 -2ربقيق فعالية طيفية عالية
 -3تقدمي اخلدمة جبودة عالية وأمان اتم ووثوقية كبرية
 -4االنتقال السلس من اجليل الثاين إىل اجليل الثالث والتوافق بني النظامني
 -5تقدمي خدمات الوسائط ادلتعددة دبعدالت نقل 144Kbps :للمحطة النقالة ادلتحركة بسرعة ادلركبات
و 384Kbpsللمحطات النقالة ادلتحركة بسرعة ادلشاة و 2Mbpsللمحطة النقالة الثابتة.
أخذت منظمة  3GPPعلى عاتقها ربقيق مواصفات النظام  IMT-2000بنظام موحد ىو النظام UMTS
( )Universal Mobile Telecommunications Systemأو Wideband Code ( WCDMA
 )Division Multiple Accessوأىم شليزاتو:
 يعتمد النفاذ ادلتعدد بتمييز الرماز .)Code Division Multiple Access( CDMA احلزمة الًتددية ادلشغلة  1920-1980MHzللمسار الصاعد و  2110-2170MHzللمسار اذلابط. عرض حزمة القناة  5MHzويتم إعادة استخدامها ابلكامل يف كل خلية حيث نسبة الطيف ادلعاداستخدامو يف اخللية ىو  100%من كامل احلزمة.
 يعتمد االزدواجية الًتددية ( FDDكما قامت الصني بتطويره ليدعم االزدواجية الزمنية .)TDD متوافق مع نظام اجليل الثاين فهو يقدم خدمات اجليل الثاين ببنية جديدة للشبكة متوافقة مع شبكاتاجليل الثاين ادلوجودة مسبقاً وال تؤثر على أدائها.
 تقلل التأخري إىل حوايل  10msشلا مسح بتقدمي خدمات تعمل ابلزمن احلقيقي كادلكادلات الفيديوية. منط التعديل  QPSKعلى ادلسارين الصاعد واذلابط.اللني  Soft HOابإلضافة إىل التسليم التقليدي الذي يسمى
 يدعم نوع جديد من التسليم وىو التسليم ّالتسليم القاسي  .Hard HOعلى عكس التسليم القاسي ،ال يشًتط التسليم اللني على الوحدة ادلتحركة
التخلي عن صبيع الوصالت الراديوية اليت تستخدمها قبل االنضمام إىل الوصلة اجلديدة .حيث ديكن يف
نظام اجليل الثالث زبدمي الوحدة ادلتحركة بعدة خالاي يف نفس الوقت ديكن أن يصل عددىا إىل ثالث
خالاي.
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 -2.5.2النفاذ المتعدد بتمٌٌز الرماز

CDMA

تستعمل تقنية النفاذ  CDMAنثر الطيف ابلسلسلة ادلباشرة ( DSSS
 .)Spectrumوالستخراج ادلعطيات من إشارة الطيف ادلنثور يلزم معرفة رماز النثر الصحيح ويتم رفض صبيع
ادلعطيات من ادلصادر اليت تستخدم رمازات متعامدة أخرى .حيث يتم ضرب ادلعطيات اخلاصة بكل مشًتك
قبل إرساذلا برماز  codeخاص بو دييزه عن بقية ادلستخدمني ضمن اخللية كما يف الشكل  .7 -7ويتطلب
ذلك معرفة الًتميز يف طرف االستقبال.
تشبو تقنية النفاذ  CDMAغرفة مليئة أبشخاص صبيعهم يتحدثون بلغات سلتلفة ،على الرغم من الضجيج
ادلرتفع يف الغرفة فإنو من ادلمكن فهم الشخص الذي يتكلم بلغتك .فبوجود عدة إشارات مرسلة من عدة
مشًتكني على ادلسار الصاعد ،ديكن للمحطة الثابتة استقبال اإلشارة الواردة من مشًتك معني بشكل انجح
بفضل تقنية النفاذ  CDMAوفق اآللية ادلبينة يف الشكل  .8 -7حيث زبصص احملطة الثابتة رمازات سلتلفة
للمشًتكني ويتم يف طرف اإلرسال ضرب ادلعطيات اخلاصة بكل مشًتك قبل إرساذلا برماز خاص بو دييزه عن
بقية ادلستخدمني ضمن اخللية .أما يف طرف االستقبال فيتم استخراج اإلشارة اخلاصة ابدلشًتك ابستخدام الرماز
اخلاص بو تتم ىذه العملية يف كل من ادلسارين الصاعد واذلابط كما ىو موضح يف الشكل  9 -7والشكل
( 11 -7شاىد الفيديو ادلرفق) .وهبذه الطريقة ديكن لعدة مستخدمني التشارك يف استعمال القناة العريضة
احلزمة يف نفس الوقت .ومن أىم خصائص تقنية النفاذ :CDMA
 خبالف تقنية النفاذ  FDMAوتقنية النفاذ  TDMAيعترب عدد ادلستخدمني يف تقنية النفاذ CDMA
غري زلدود نظرايً .إال أن أداء اخللية فيها من حيث التغطية والسعة ينخفض مع زايدة عدد ادلشًتكني.
 مدة الرمز فيها قصرية شلا يؤدي إىل ارتفاع نسبة التداخل بني الرموز .ISI
فيديو – تقنية النفاذ CDMA
Direct Sequence Spread

الشكل 7 7
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الشكل  - 11 -7النثر وفك النثر وأتثريه على طيف اإلشارة

الشكل  – 11 -7اإلرسال بتقنية النفاذ  CDMAيف ادلسار اذلابط على مستوى اخللية

الشكل  – 11 -7اإلرسال بتقنية النفاذ  CDMAيف ادلسار الصاعد على مستوى اخللية
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 -3.5.2بنٌة نظام الجٌل الثالث
يبني الشكل  11 -7البنية الفيزايئية لنظام اجليل الثالث  ،WCDMAوتتألف من الوحدة ادلتحركة أو جهاز
ادلستخدم  ،UEاحملطة الثابتة  ،NodeBادلتحكم الراديوي  ،RNCوالشبكة النواة .CN

الشكل  -11 -7بنية نظام اجليل الثالث
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 -3مراحل تطور نظام الجٌل الثالث إلى نظام الجٌل الرابع
يبني الشكل  11 -7مراحل تطور نظام اجليل الثالث بدءاً من النظام  WCDMAوتطبيقاتو ( HSPA
 )Speed Packet Accessو )Evolved High Speed Packet Access( HSPA+ومن مث إىل نظام اجليل
الرابع ادلسمى بنظام التطور طويل األمد .)Long Term Evolution( LTE
High

الشكل  -12 -7مراحل تطور نظام اجليل الثالث إىل نظام اجليل الرابع
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 -1.3تطبٌق النفاذ الرزمً عالً السرعة HSPA
-

-

يدعم أمناط التعديل  16QAM ،QPSKعلى ادلسار اذلابط مع دعم منط تعديل وترميز متكيف ،AMC
أما يف ادلسار الصاعد فيدعم منط التعديل  Dual-BPSKفقط.
دينح ادلشًتك على ادلسار اذلابط رلموعة من الرمازات  Codesتشكل مايسمى القناة السريعة لنقل
ادلعطيات على ادلسار اذلابط ،حيث ديكن أن يصل عدد ىذه الرمازات إىل  15Codesوىذا يكافئ 15
قناة من قنوات نقل ادلعطيات يف النظام .WCDMA
أما على ادلسار الصاعد فيخصص للمشًتك  4رمازات تشكل قناة نقل ادلعطيات احملسنة .EDCH
إمكانية زبفيض التأخري من  10msإىل  2msوذلك بفضل خوارزمية اجلدولة السريعة إلسناد قناة نقل
ادلعطيات كل  2msألفضل مستخدم من حيث ظروف القناة الراديوية.
يدعم طلب إعادة اإلرسال اذلجينة  HARQواليت تسمح للمستقبل ابحلصول على كتلة ادلعطيات
الصحيحة ابالعتماد على معاجلة كتليت معطيات غري صحيحتني أو أكثر.
معدل النقل األعظمي ىو  14.4Mbpsعلى ادلسار اذلابط و 5.7Mbpsعلى ادلسار الصاعد.

 -2.3تطبٌق النفاذ الرزمً عالً السرعة المطور HSPA+
يتميز التطبيق  HSPA+بتطويرات على التطبيق  HSPAأمهها:
 يدعم منط التعديل  64QAMعلى ادلسار اذلابط ابإلضافة إىل النمطني  16QAMو ،QPSKشلا يزيدمعدل النقل األعظمي على ادلسار اذلابط إىل .21Mbps
 تدعم منط التعديل  16QAMعلى ادلسار الصاعد ابإلضافة إىل النمط  QPSKشلا يزيد معدل النقلاألعظمي على ادلسار الصاعد إىل .11.5Mbps
 دعم احلوامل ادلتعددة  Multiple Carrierكاحلامل ادلزدوج  Dual Carrierأي ذبميع حاملني ترددينيسلتلفني كل منهما بعرض  5MHzلتشكيل خلية مركبة من خليتني جزئيتني .تضاعف احلوامل ادلتعدد
معدل النقل بعدد احلوامل ادلستخدمة ،فمثالً ابستخدام احلامل ادلزدوج  DCومنط التعديل  64QAMعلى
ادلسار اذلابط يتضاعف معدل النقل يف اخللية ادلزدوجة إىل  ،42Mbpsأما ابستخدام DC+16QAM
على ادلسار الصاعد فيصل معدل النقل األعظمي إىل .23Mbps
 دعم تقانة التضميم ادلكاين  2x2 Spatial Multiplexingيف تعدد اذلوائيات على ادلسار اذلابط ،واليتتؤدي إىل زايدة معدل النقل األعظمي على ادلسار اذلابط إىل  28Mbpsوذلك ابستخدام منط التعديل
 16QAMأما ابستخدام  MIMO+64QAMفيصل معدل النقل األعظمي إىل .42Mbps
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 -3.3نظام الجٌل الرابع LTE
يلعب نظام اجليل الرابع  LTEدوراً ىاماً يف مواكبة النهم ادلتزايد على معدالت النقل يف النظم اخللوية احلالية.
حيث أن االنتشار الواسع لإلنًتنت والتطور ادلتسارع ألجهزة اذلاتف النقال كما ونوعا ،جعل الشبكات اخللوية
يف يومنا ىذا تقوم بوظيفة نقل البياانت أكثر بكثري من القيام بوظيفتها الرئيسية يف نقل الصوت .تبني
اإلحصائيات التزايد ادلستمر لكمية البياانت ادلتبادلة على الشبكات اخللوية يف العامل حىت أصبحت تشكل
 91%من كمية ادلعلومات ادلتبادلة على الشبكات اخللوية يف هناية العام  2013بينما وصلت كمية ادلعلومات
ادلتبادلة الناذبة عن ادلكادلات الصوتية اخللوية حد اإلشباع يف معظم الشبكات اخللوية ومل تعد تشكل سوى %9
من كمية ادلعلومات ادلتبادلة الكلية وذلك وفقاً دلا جاء يف تقرير إيريكسون الصادر يف فرباير .2114

 -1.3.3الخصائص المفتاحٌة فً نظام الجٌل الرابع LTE

 -1يستخدم النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الًتددي ادلتعامد  OFDMAيف ادلسار اذلابط كما يف الشكل .13 -7

الشكل  -13 -7النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الًتددي ادلتعامد

 -2يستخدم تقنية النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الًتددي وحيد احلامل  SC-FDMAيف ادلسار الصاعد.
 -3التخلي سباماً عن النطاق  CSواستبدالو ابلنطاق .PS
 -4معدل النقل األعظمي على ادلسار اذلابط  300Mbpsأما على ادلسار الصاعد فيصل إىل .75Mbps
 -5تقليل التأخري إىل  1msشلا يتيح إمكانية إضافة خدمات جديدة تعمل ابلزمن احلقيقي.
 -6إاتحة مرونة يف اختيار عرض احلزمة الًتددية دبا يناسب حاجة وإمكانيات مشغل الشبكة .حيث ديكن
للمشغل استثمار عرض حزمة } {1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHzلتشغيل شبكة اجليل الرابع.
 -7يدعم التنسيق بني اخلالاي لتخفيض التداخل .Inter Cell Interference Coordination
 -8إمكانية إعادة استخدام  %111من عرض احلزمة الًتددية ادلستثمر يف كل خلية.
 -9أمناط التعديل  QPSK, 16QAM, 64QAMودعم منط التعديل والًتميز ادلتكيف.
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 -11يدعم احلزم الًتددية ادلستخدمة يف شبكات اجليلني الثاين والثالث .بوجود
و 12حزمة .TDD
 -11تطبيق تقاانت جديدة يف تعدد اذلوائيات كالتنوع ادلكاين  Antenna Diversityلتخفيض اخلفوت
والتضميم ادلكاين  Spatial Multiplexingلزايدة معدل النقل وتشكيل حزمة اإلشعاع Beamforming
لتوجيو اإلشارة حنو طرف االستقبال.
 -12زايدة طول الرمز ادلرسل شلا يقلل من أثر التداخل بني الرموز  ISIإذ أن مدة التداخل تكون أقل بكثري
من مدة الرمز .ابإلضافة إىل ذلك تستخدم فًتة ضباية بني الرموز المتصاص أثر ادلسارات ادلتعددة ومنع
التداخل بني الرموز الناتج عنها .يتم ذلك ابستخدام البادئة الدورية  Cyclic Prefixوىي نسخة مكررة
من اجلزء األخري للرمز يتم إضافتها قبل الرمز كما ىو مبني يف الشكل  .14 -7ربمي البادئة الدورية
ادلعطيات من التداخل مع الرموز األخرى حيث تصل النسخ ادلتأخرة ضمنها كما تفيد يف ربسني التزامن.
19

حزمة ترددية

FDD

الشكل  – 14 -7البادئة الدورية يف نظام اجليل الرابع

 -13مرونة يف زبصيص ادلوارد الراديوية من خالل تقسيمها إىل كتل موارد  ،Resource Blocksكتلة
ادلوارد ىي أصغر جزء من ادلورد الًتددي الزمين ديكن إعطاؤه دلستخدم واحد دفعة واحدة .تتألف كتلة
ادلوارد من  12حامالً فرعياً أي تشغل امتداد ترددي عرضو ـ 180KHzأما يف اجملال الزمين فتشغل كتلة
ادلوارد  0.5msمدة حصة زمنية واحدة  TSكما يف الشكل  .15 -7تقسم احلصة الزمنية إىل سبعة رموز
مدة كل منها  66.7µsيف حالة البادئة الدورية الطبيعية .نسمى عنصر ادلوارد  REاجلزء من ادلوارد الًتددية
الزمنية الذي يشغل يف اجملال الًتددي عرض حامل فرعي واحد ومدة رمز  OFDMواحد أي .66.7µs
حيوي كل عنصر موارد على رمز واحد مع ّدل بـ  QPSKأو  16QAMأو  .64QAMوابلتايل ىناك 84
عنصر موارد ضمن كتلة ادلوارد يف حالة البادئة الدورية الطبيعية.
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الشكل 7

-

 15كتلة ادلوارد يف نظام اجليل الرابع
-

 -2.3.3بنٌة نظام الجٌل الرابع LTE

تعتمد بنية اجليل الرابع بشكل كلي على الربوتوكول  IPسواء يف الشبكة النواة أو يف شبكة النفاذ الراديوي.
يبني الشكل  16 - 7شكالً مبسطاً لبينة  . LTEوقد وصفت منظمة  3GPPشبكة الـ  LTEأبهنا نظام رزم
بياانت مطور  )Evolved Packet System( EPSيؤمن اتصال  IPبني الوحدة ادلتحركة  UEوشبكة رزم
بياانت خارجية .ويتألف النظام  EPSمن نواة رزم البياانت ادلطورة  )Evolved Packet Core ( EPCوشبكة
الوصول الراديوي ادلطورة  )Evolved UMTS Terrestrial Radio Access ( EUTRANواليت بدورىا
تتألف من احملطات الثابتة ادلطورة  eNodeBوالوحدات ادلتحركة  .UEيظهر من الشكل التايل أن النظام
ذو بنية راديوية مسطحة  Flat Architechtureحيث ال وجود للمتحكم الراديوي  BSCأو  RNCكما ىو
احلال يف نظم اجليلني الثاين والثالث  ،وإمنا ربتوي كل زلطة اثبتة يف اجليل الرابع على متحكم راديوي خاص هبا
يسمى  .RRMوىذا يقلل التأخري ويزيد الفعالية وخيفض التكلفة ويقلل تعقيد ادلتحكم كما جينب النظام من
مشكلة الفشل الكلي بفشل ادلتحكم ادلركزي.
LTE

WCDMA

LTE
الشكل  -16 -7بنية نظام اجليل الرابع ابدلقارنة مع بنية نظام اجليل الثالث
145

ISSN: 2617-989X

أسئلة:

 25سؤال ،أربع عالمات لكل سؤال ،عالمة النجاح  60من مئة.
 -1نقل البياانت بتبديل الرزم:
أ -يتطلب حجز موارد االتصال طيلة فًتة االتصال
ب -يسبب ىدر يف موارد االتصال
ت -يستخدم للخدمات احلساسة للخطأ
ث -يستخدم مدة االتصال كمعيار للفوترة
 -2عند نقل البياانت بتبديل الدارات:
أ -تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "أرسل فوراً"
ب -ال تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "أرسل فوراً"
"خزن مث أرسل"
ت -تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل ّ
"خزن مث أرسل"
ث -ال تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل ّ
 -3يتم نقل البياانت ابلتبديل ابلدارات يف:
أ-
ب-
ت-
ث-

GSM
HSCSD
EDGE
ECSD

 -4ابدلقارنة مع النظام  GPRSيتيح النظام  EDGEمعدالت نقل أعلى حبوايل:
أ -مرتني
ب -ثالث مرات
ت -أربع مرات
ث -ست مرات
 -5يصل عدد القنوات اليت ديكن زبصيصها للمشًتك يف النظام  HSCSDإىل:
أ -قناتني
ب -ثالث قنوات
ت -أربع قنوات
ث -ست قنوات
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 -6أول نظام خلوي يؤمن نقل البياانت بتبديل الرزم ىو:
أ-
ب-
ت-
ث-

GPRS
GSM
EDGE
WCDMA

 -7يعتمد النظام :GSM
أ -تبديل الرزم فقط
ب -تبديل الدارات فقط
ت -كل ما سبق
ث -ليس أايً شلاسبق
 -8يعتمد النظام :WCDMA
أ -تبديل الرزم فقط
ب -تبديل الدارات فقط
ت -كل ما سبق
ث -ليس أايً شلاسبق
 -9يعتمد النظام :LTE
أ -تبديل الرزم فقط
ب -تبديل الدارات فقط
ت -كل ما سبق
ث -ليس أايً شلاسبق
 -11ليست من مزااي نظام خدمة اإلرسال الراديوي الرزمي :GPRS
أ -تشارك ادلوارد مع النظام GSM
ب -استغالل ادلوارد بشكل أفضل مقارنة ابلنظام HSCSD
ت -معدالت نقل أعلى من معدالت النقل يف النظام ECSD
ث -تكلفة أقل مقارنة ابلنظام HSCSD
 -11إدارة اجللسة  Session Managementيف النظام  GPRSتتم يف:
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة BSC
ت -ادلوجو ادلخ ّدم SGSN
ادلوجو ادلبوب GGSN
ثّ -
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 -12إدارة اجللسة  Session Managementيف النظام  GPRSمن وظائف:
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة BSC
ت -ادلوجو ادلخ ّدم SGSN
ادلوجو ادلبوب GGSN
ثّ -
 -13إدارة ادلوارد الراديوية يف النظام  GPRSمن وظائف:
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة BSC
ت -ادلوجو ادلخ ّدم SGSN
ادلوجو ادلبوب GGSN
ثّ -
 -14زبصيص العناوين  IPيف النظام  GPRSمن وظائف:
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -مركز التبديل MSC
ت -ادلوجو ادلخ ّدم SGSN
ادلوجو ادلبوب GGSN
ثّ -
 -15إدارة التنقل  Mobility Managementيف النظام  GPRSمن وظائف:
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -مركز التبديل MSC
ت -ادلوجو ادلخ ّدم SGSN
ادلوجو ادلبوب GGSN
ثّ -
 -16دعم الـEDGEـ يف شبكة خلوية تدعم الـ:GPRS
أ -يتطلب إجراء تعديالت يف شبكة النفاذ الراديوي  RANفقط
ب -يتطلب إجراء تعديالت يف الشبكة النواة فقط
ت -يتطلب إجرء تعديالت يف شبكة النفاذ الراديوي والشبكة النواة.
ث -ال يتطلب أي تعديالت يف الشبكة
 -17منط التعديل ادلستخدم يف :WCDMA
أQPSK -
ب8PSK -
ت16QAM -
ث64QAM -
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 -18يتميز النظام  EDGEعن النظام :GPRS
أ -دعم اخلالاي ادلركبة من حوامل ادلتعددة Multi Carrier
ب -تطوير تقنيات النفاذ ادلتعدد Multiple Access
ت -تطوير منط التعديل
ث -تطوير تقاانت تعدد اذلوائيات
 -19النظامني  HSPAو HSPA+متماثالن يف:
أ -دعم اخلالاي ادلركبة من حوامل ادلتعددة Multi Carrier
ب -تقينات النفاذ ادلتعدد Multiple Access
ت -أمناط التعديل
ث -تقاانت تعدد اذلوائيات
 -21عرض حزمة القناة يف نظام اجليل الثالث ىي:
أ-
ب-
ت-
ث-

200KHz
5MHz
10MHz
20MHz

 -21احلد األقصى لعدد اخلالاي اليت ديكنها زبدمي الوحدة ادلتحركة يف نفس الوقت يف نظام اجليل الثالث:
أ-
ب-
ت-
ث-

1
2
3
4

 -22ديكن للقناة السريعة لنقل ادلعطيات يف ادلسار اذلابط يف النظام  HSPA+أن تكافئ  ......قناة لنقل
ادلعطيات يف النظام :WCDMA
أ5 -
ب11 -
ت15 -
ث21 -

 -23ديكن تقليل التأخري يف النظام  HSPA+إىل:
أ-
ب-
ت-
ث-
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 -24تقنية النفاذ ادلتعدد على ادلسار الصاعد يف نظام التطور طويل األمد :LTE
أ-
ب-
ت-
ث-

TDMA
SC-FDMA
CDMA
OFDMA

األمد :LTE

 -25من مكوانت شبكة نظام التطور طويل
أ -وحدة التحكم ابلرزم PCU
ب -وحدة التحكم ابحملطات الثابتة BSC
ت -ادلتحكم الراديوي RNC
ث -ليس أايً شلا سبق
األجوبة:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ت ت ت أ ت ب أ ت ب ت أ
أ
ت ث
أ
أ
ث ب ت ت ت ب ب ت
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1
ت

