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  غازى حسن جزاع الشمرى  اســم الباحـث
نظام االتصاالت متعددة النيل ذو الطيف المتعدد   عـنـوان البحث

  باستخدام تعديل مزدوج للترددات واإلشارات الثنائية
  األزهر  عــــةجـامـ

  الهندسة  كـلـيـــــة
  الهندسة الكهربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٧(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تهدف أنظمة االتصاالت المحمولة إلى استعماالت أنظمة الطيف الموسع 
لما لها من تأثير جيد فى تحسين األداء وزيادة عدد المستخدمين لقنوات 

ومن األنواع التقليدية . صاالت دون التأثير على كفاءة أنظمة االتصاالتاالت
ألنظمة الطيف الموسع نظام التتابع المباشر ونظام القفز الترددى ولكل نظام 

وعلى ذلك فإن نظام الطيف الموسع باستخدام النظام . مزايا وعيوب مختلفة
ظمة الطيف الموسع هو أحدث أن" القفز الترددى/ التتابع المباشر"المختلط 

والذى من خالل يحاول الحصول على مزايا كل نظام من أنظمة الطيف 
  الموسع التقليدية

  منهج الدراسة
تقوم بتحليل التى فى هذه الرسالة استخدم الباحث المنهج التجريبى 

القفز / التتابع المباشر"األداء لنظام الطيف الموسع باستخدام النظام المختلط 
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ونتناول بالبحث أساسيات العمل فى هذا النظام مقارنة " الترددى البطئ
وبعد ذلك تتطرق إلى . بأساسيات العمل فى أنظمة الطيف الموسع األخرى 

دراسة وتحليل هذا النظام فى وجود أنواع مختلفة من قنوات االتصاالت بدءا 
 من قنوات االتصاالت العادية والتى تعانى من األنواع التقليدية من الضوضاء

وكذلك وجود قناة اتصال تعانى من نوع من الخفوت : جاوس"التى تأخذ شكل 
 حيث يتم استنتاج معادلة عامة لقياس األداء لهذا (Rician fading)يسمى 

القفز / التتابع المباشر"النوع لنظام الطيف الموسع باستخدام النظام المختلط 
مختلط واألنظمة وبغرض مقارنة األداء بين النظام ال". الترددى البطئ

األخرى للطيف الموسع، يتم استنتاج معادلة عامة لقياس األداء لنظامى القفز 
وعقد مقارنة األداء بين األنظمة . الترددى والتتابع المبشر كل على حدة

، وأيضا عدد (BER)المختلفة عن طريق قياس نسبة الخطأ لإلشارة 
وقد تالحظ . (System capacity)المستخدمين لقنوات االتصال فى كل نظام 

عن " القفز الترددى/ التتابع المباشر"تحسن األداء باستخدام النظام المختلط 
  .باقى أنظمة الطيف الموسع األخرى

  استنتاجات الدراسة
/ التتابع المباشر"أن نظام الطيف الموسع باستخدام النظام المختلط 

دية األخرى من أنظمة يفوق فى األداء األنظمة التقلي" القفز الترددى البطئ
  .الطيف الموسع

  
  

  
  


