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وهذا النمو فرضته المميزات  ،بين قطاعات االتصاالت المختلفة موا  القطاع األسرع ن   ويةيالخلاالتصاالت عتبرت   الملخص:

تواجد فيه الشخص. كما من حيث توفر التغطية لكي يتم إجراء االتصال من أي مكان ي ويةيالخلالكثيرة ألنظمة االتصاالت 

عتبر أمرا  ضروريا  في الحاالت التي يتعذر فيها التواصل عند اتساع المنطقة المراد تغطيتها هذه األنظمة ي   أن اللجوء إلى

تم حساب أقصي فقد مسار مسموح به  ورقةه الفي هذ لذلك تظهر الحاجة لتطوير أنظمة الهاتف الخليوي.و ،بالخدمة

باستخدام نموذج انتشار مناسب لتحديد أقل نصف قطر خلية ومنها إيجاد عدد المحطات القاعدية الالزمة  لتوفير التغطية 

لة، فقد المسار، التغير في شغ   المطلوبة ودراسة تغيرات نصف قطر الخلية بداللة كل من التغير في الحزمة الترددية الم  

(.  (Cost321 Hataو Okumra Hata)) نموذجي االنتشارمن  المحطة القاعدية و التغير في المحطة النقالة لكل   

 ىمن برنامج المحاكاة الماتالب إل إدخال  النتائج المتحصل عليها مث   دراسة عن طريق برنامج المحاكاة الماتالب،التتم هذه 

 .لمحطات القاعديةا يمكن الحصول عليها من تغطية لوصول إلى أفضلل  Atollبرنامج 
 

، نصف القطر، التغطية، ميزانية الوصلة، (LTE- Long Term Evolutionالتطور بعيد األمد ) الكلمات المفتاحية:

 تخطيط الشبكة الراديوية.

 
 
 

 المقدمة .1

من أنظمة الهاتف  حيث يلعب الجيل الرابع

اما  في زيادة معدالت النقل في دورا  ه المحمول

هذا الجيل إلى  الخليوية،  ويهدف االتصاالت أنظمة

توفير مجموعة من الحلول تدعم عمل الشبكات من 

الجيل الثاني و الثالث وما بعده لتضمن الحفاظ علي 

 البنية األساسية للشبكات.

والفكرة وراء هذه التكنولوجيا هي توفير الحلول 

نفس الشبكة  من خالل أنظمة تعمل علي استخدام

حيث جهزة و البرمجيات بالموجودة علي نفس األ

يمكن استخدام خدمات الجيل الثالث للمحمول علي 

دون الحاجة و ،اسية للجيل الثانينفس البنية األس

 التي تؤدي تعديالت كبيرة في البنية األساسية  إلى

وهو ما يعني ثورة تكلفة استثمارية ضخمة.  إلى

كبيرة في مجال االتصاالت ستوفر الكثير علي 

المليارات بصورة  شركات االتصاالت التي تنفق

تلبية  ىشبكاتها محدثة وقادرة عل ىمستمرة لكي تبق

  .كافة االحتياجات والتطبيقات

 سيتميز به هذا الجيل هو النفاذ الالسلكي وأفضل ما

إمكانية التنقل بين  الشبكات الواسعة النطاق و ىلإ

من شبكة  األنظمة المختلفة بجهاز واحد )مثال  

الشبكات  ىلإالصناعية شبكة األقمار  ىلإالجوال 

ن هذه إف ،ذلكى لإ ضافة  . إالالسلكية المحلية(

األنظمة ستتيح للمستخدمين االتصال باالنترنت مع 
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في أي بعضهم البعض من خالل أجهزة مختلفة 

 أي نطاق. ىوقت أو مكان وعل

ولمراعاة القيود المفروضة علي الشبكة الخليوية للجيل 

همية كبيرة وضروري ن تخطيط التغطية له أإالرابع ف

ة من أجل بناء يمحطات القاعدلإليجاد المواقع المثلي ل

قس م المنطقة ي  لمتطلبات التخطيط ل   تغطية مستمرة وفقا  

 number of)  المراد تخطيطها إلى عدد من الخاليا

cells) ، وكل محطة قاعدية تغطي خلية واحدة، أي أنه

المنطقة المحطات القاعدية التي تحتاجها  يحدد عدد

 لتشغيل شبكة الهاتف المحمول.

حساب عدد المحطات القاعدية تهدف هذه الورقة إلى 

ومساحة الخلية الالزمة لتحقيق متطلبات التغطية في 

ويتضمن تخطيط  ،لمدينة مصراته شبكات الجيل الرابع

التغطية حساب ميزانية الوصلة لتحديد القيمة القصوى 

 مساحة الخلية بناء   لفقد المسار المسموح به ثم حساب

علي نماذج االنتشار التي تفيد في حساب نصف قطر 

 الخلية.

 

 مراحل تخطيط الشبكة الخلوية:. 2

تتكون من عدة  تخطيط الشبكة الخليوية عملية معقدة

الهدف النهائي منها تحديد تصميم الشبكة التي و  ،مراحل

وتتألف من عدة  ،تقام علي أساسه الشبكة الخليوية

خطوات يمكن تلخيصها بالمراحل المبينة في الشكل 

(1). 

 

(: المراحل األساسية في التخطيط 1الشكـل )

 الخليوي

 

 تخطيط التغطية .3

كل من ميزانية  تقييمتخطيط التغطية من يتكون 

 أقصيحساب  ،والصاعدة نازلةالراديوية ال ةوصلال

 نسبة اإلشارة إلى الضوضاء على فقد مسار استنادا  

 Signal to Noise)والتداخل 

Interference  Ratio - SINR )المطلوبة ،

 االزدحامن ععتبار التداخل الناجم الخذ في ااألمع 

(traffic يتم .)خذ الحد األدنى من أقصي فقد أ

 إيجاديتم ثم  ، نازلةمسار في الوصلة الصاعدة و ال

خلية عن طريق استخدام نموذج النصف قطر 

ميزانية حيث أن . االنتشارانتشار مناسب لمنطقة 

العنصر األبرز في عملية  يالوصلة الراديوية ه

 .[1] تخطيط التغطية

 

 خطوات ضبط التغطية . 1.3

لي تطبق ع خطوات مجموعةبعاد التغطية أم ضبط ض  ي  

 .(2، وهي كما بالشكل )نازلةالوصلتين الصاعدة و ال

 التغطيةأبعاد  ضبط خطواتخطط يوضح م   :(2) شكلال

 

 الجانب العملي والنتائج. 4

تممم فممي هممذه الورقممة نمذجممة )محاكمماة( بالممماتالب وذلممك 

لضمممبط أبعممماد التغطيمممة بحسممماب ميزانيمممة الوصممملة وذلمممك 

بإيجمممماد القيمممممة العظمممممي لفقممممد المسممممار المسممممموح بممممه 

حيممث تممم اختيممار نممماذج انتشممار تجريبيممة مناسممبة وهممي 

(Okumura - Hata model و )

(Cost231 - Hata model والتممممي تممممم )
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ألنهمممما مممممن أشممممهر النممممماذج التجريبيممممة  اختيارهمممما وفقمممما  

مشممممابهة لتلممممك التممممي اعتمممممد عليهمممما النتشممممار الببيئممممات ا

الضممممممواحي، المنمممممماطق الريفيممممممة، تصممممممميم النممممممموذج )

( المنممممماطق الحضمممممرية، المنممممماطق الحضمممممرية الكثيفمممممة

قيممممة القصممموى لفقمممد المسمممار لكمممي يمممتم االسمممتفادة ممممن ال

المسممممموح بممممه للحصممممول علممممي نصممممف قطممممر الخليممممة 

لخليممممة مممممع العديممممد مممممن ودراسممممة تغيممممر نصممممف قطممممر ا

 التممممردد وارتفمممماع المحطممممة القاعديممممة  المتغيممممرات مثممممل

ة والقيمممممممم  ارتفممممممماع المحطمممممممة النقالمممممممة )المسمممممممتخدم(و

 تحيممممث تممممم ،القصمممموى لفقممممد المسممممار المسممممموح بممممه

االسمممتفادة ممممن نصمممف قطمممر الخليمممة فمممي إيجممماد مسممماحة 

الخليمممممة وممممممن ثمممممم تحديمممممد عمممممدد المحطمممممات القاعديمممممة 

 الثابتة.

تمثيمممل بيانمممات  إلممميوبمممما أن مرحلمممة التخطممميط تهمممدف 

فممممي عممممين االعتبممممار   علممممي خممممرائط جغرافيممممة  خممممذة  

فمممي بيئمممات مختلفمممة وهمممذا  اإلشمممارةخصمممائص انتشمممار 

سممممتخدام يعنممممي أنممممه يجممممب اسممممتخدام أدوات تخطمممميط با

أحممممد البرمجيمممممات حيمممممث توجمممممد عمممممدة أدوات تخطممممميط 

مسمممتخدمة فمممي همممذا المجمممال ممممن أشمممهرها أداة تخطممميط 

شممممركة  إنتمممماجباسممممتخدام برنممممامج األتممممول وهممممو مممممن 

(Forsk وهممممممي شممممممركة مسممممممتقلة تقممممممدم التخطمممممميط )

الراديممممممموي وحلمممممممول برمجيمممممممة لتحسمممممممين التخطممممممميط 

الراديمممموي لصممممناعة االتصمممماالت الالسمممملكية منممممذ عممممام 

1987. 

همممدف ممممن اسمممتخدام همممذه األداة همممو الحصمممول علمممي ال

المرسممممملة ممممممن كمممممل  قمممممدرة اإلشمممممارةتصمممممور لتوزيمممممع 

محطمممممة ولكمممممي تمممممتم عمليمممممة التخطممممميط بشمممممكل دقيمممممق 

يتطلمممممب اسمممممتخدام خمممممرائط رقميمممممة تحممممممل معلوممممممات 

جغرافيممممة عممممن المنطقممممة المسممممتهدفة )خممممرائط رقميممممة 

تبمممممين ارتفممممماع األرض فممممموق مسمممممتوي سمممممطح البحمممممر 

Digital Terrain model) وخمممرائط تصمممف )

 .(Clutter Classesارتفاع وطبيعة العوائق )

( المخطمممممط االنسممممميابي لخطممممموات 3يوضمممممح الشمممممكل )

 تنفيذ الجانب العملي للورقة.

       

    
              

Min(MAPL(UP,DL))                  

       
      

               
Atoll

            

             

            

 لورقةعملي للا للجانب (:المخطط االنسيابي3الشكل)

 

 دراسة تغيرات نصف قطر الخلية: 1.4

تغيرات نصف قطر الخلية مع التردد  1.1.4

 :Okumura-Hataفي نموذج االنتشار 

أنه كلما زاد التردد يقل نصف ( 4من الشكل )نالحظ 

قطر الخلية. نصف قطر الخلية في المناطق الريفية أكبر 

من نصف قطر  أضعاف 6أضعاف إلي  3بحوالي من 

الحظ من الرسم تطابق . نالخلية في مناطق أخرى

، لمناطق الحضرية و الحضرية الكثيفةالخلية لنصف 

عن بعضهما بعدة سنتيمترات  ولكن في الحقيقة يختلفان

 قليلة.

قطر الخلية : يوضح عالقة نصف (4الشــــــكل )

 (Okumura-Hata)نموذج  بالتردد
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تغيرات نصف قطر الخلية مع القيمة  2.1.4

العظمي لفقد المسار المسموح به في نموذج 

 :Okumura-Hataاالنتشار 

يزداد نصف قطر الخلية  أن( 5من الشكل )نالحظ 

حيث بزيادة القيمة القصوى لفقد المسار المسموح به. 

نالحظ من الشكل أن نصف قطر الخلية يكون كبير في 

يتناقص في الضواحي. كما  ممن ث  والمناطق الريفية 

لقطر في المدن المزدحمة نالحظ تطابق منحني نصف ا

طر الخلية للمدن ، ولكن نصف قوالمدن كثيفة االزدحام

أقل قليال  )عدة سنتميترات( من المدن  كثيفة االزدحام

المزدحمة )النموذجية(، وهذا ال يظهر علي الشكل لكبر 

 مقياس الرسم. 

ضح عالقة فقد المسار و نصف يو :(5الشكــــــــل )

 (Okumura-Hata)نموذج  قطر الخلية

 

تغيرات نصف قطر الخلية مع ارتفاع  -3.1.4

المحطة القاعدية الثابتة في نموذج االنتشار 

Okumura-Hata: 

يزداد نصف قطر الخلية بزيادة ارتفاع المحطة القاعدية 

والزيادة عند  ،(Base Station - BSالثابتة )

المناطق الريفية أكبر من الضواحي والمناطق الحضرية 

. نالحظ عند زيادة الكثيفةوأقل عند المناطق الحضرية 

فإن نصف  40cmإلي  0cm1المحطة القاعدية من 

و  2147mقطر الخلية للبيئات الريفية يزداد بمقدار 

، أما في البيئات 609.2mيزداد عند الضواحي بمقدار 

و الحضرية المزدحمة  317.1mة الحضري

315.8m. 

ونالحظ أن تأثير ارتفاع المحطة القاعدية علي نصف 

قطر الخلية يختلف في المناطق الحضرية الكثيفة عنه 

، 320cmإلى  0cm7في المناطق الحضرية حوالي 

 (.6الف طفيف و ال يظهر علي الشكل )هذا اختو

يوضح عالقة ارتفاع المحطة القاعدية  :(6الشكــــــــل )

 (Okumura-Hata)نموذج  بنصف قطرالخلية

 

تغيرات نصف قطر الخلية مع ارتفاع  -4.1.4

المحطة النقالة )المستخدم( في نموذج االنتشار 

Okumura-Hata: 

بزيادة ارتفاع المحطة النقالة  ( أنه 7من الشكل ) نالحظ 

التأثير يكون ملحوظ يزداد نصف قطر الخلية، وهذا 

واحي ثم بشكل كبير عند المناطق الريفية ثم الض

. إن تأثير ارتفاع المستخدم الحضرية والحضرية الكثيفة

كما في  فسه عند الحضرية والحضرية الكثيفةليس ن

تأثير التردد والقيمة القصوى لفقد المسار المسموح به 

 (.BSوارتفاع المحطة الثابتة )

يوضح عالقة ارتفاع المحطة النقالة  :(7الشكـــــــــل )

 (Okumura-Hata)نموذج  بنصف قطر الخلية

 

تغيرات نصف قطر الخلية مع التردد  -5.1.4

 :COST231-Hataفي نموذج االنتشار 

أنه كلما زاد التردد قل نصف ( 8من الشكل )نالحظ 

قطر الخلية حيث يكون نصف قطر الخلية أكبر عند أقل 
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احي ثم الحضرية الريفية ثم الضو تردد عند المنطقة

 .والحضرية الكثيفة

عالقة التردد بنصف قطر : يوضح (8الشكــــــــل )

 (COST231-Hata)نموذج  الخلية

 

تغيرات نصف قطر الخلية مع القيمة  -6.1.4

العظمي لفقد المسار المسموح به في نموذج 

 :COST231-Hataاالنتشار 

المسار المسموح به زاد كلما زادت القيمة القصوى لفقد 

واحي ثم نصف قطر الخلية للمناطق الريفية ثم الض

 .(9كما مبين بالشكل ) الحضرية والحضرية الكثيفة

قطر عالقة فقد المسار بنصف  : يوضح(9) الشكل

 (COST231-Hata)نموذج  الخلية

 

تغيرات نصف قطر الخلية مع ارتفاع  -7.1.4

( في نموذج BSالمحطة القاعدية الثابتة )

 :COST231-Hataاالنتشار 

كلما زاد ارتفاع المحطة القاعدية الثابتة زاد نصف قطر 

الخلية وتأثير هذه العالقة بين ارتفاع المحطة القاعدية 

ثم  يةمناطق الريفالالثابتة ونصف قطر الخلية أكبر عند 

 .واحي والحضرية  و الحضرية الكثيفةالض

 

نصف بارتفاع المحطة القاعدية عالقة  :(10الشكـــــل )

 (COST231-Hata)نموذج  قطر الخلية

 

الخلية مع ارتفاع تغيرات نصف قطر  -8.1.4

في نموذج االنتشار  المحطة النقالة

COST231-Hata: 

كلما زاد ارتفاع المحطة النقالة  )المستخدم( زاد نصف 

عالقة بين ارتفاع المحطة وتأثير هذه ال .قطر الخلية

)المستخدم( ونصف قطر الخلية أكبر عند  النقالة

ضواحي والحضرية و الحضرية ثم ال يةمناطق الريفال

 (.11) كما بالشكل الكثيفة

محطة النقالة اليوضح عالقة ارتفاع   :(11الشكل )

 (COST231-Hata)نموذج  قطر الخليةبنصف 

 

 (Atollاستخدام البيئة البرمجية األتول ) 2.4

في هذه المرحلة من التخطيط يتم استخدام خرائط رقمية 

لمدينة مصراتة، وهذه الخرائط يوجد بها العديد من 

 الميزات، ثم يضاف إليها ارتفاعات األرض و المباني

الخطوات التالية والطرق الرئيسية لمدينة مصراتة، و 

( يبين خريطة مدينة مصراتة 12الشكل ) توضح ذلك.

 بدون ارتفاعات.
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 (: خريطة مصراتة الرقمية12الشكل)

 

خريطة مصراتة بعد إضافة المتجهات  -1.2.4

 إليها:

 تتضمن: المتجهات خريطة

، المياه الداخليةة، الطرق الرئيسية، الطرق السريع

 المباني. اتارتفاعو  شوارع، الطرق الثانوية، األنهار

 
رقمية بعد اليوضح خريطة مصراتة  :(13شكل)ال

 المتجهات إليهاإضافة 

ضافا  م  رقمية ( خريطة مصراتة ال13) شكلاليوضح 

إليها الطرق الرئيسية والثانوية و ارتفاعات المباني 

 )مثال ارتفاع مبني المطار(. 

وبعد ما تم تجهيز خريطة مدينة مصراتة و إضافة 

م المتجهات الرئيسية و المؤثرة في التغطية إليها، يت

 .القاعديةإضافة مواقع المحطات 

 

 

إليها مواقع  ا  خريطة مدينة مصراتة مضاف :(14الشكل)

 محطات القاعديةال

 

يتم إضافة  ،بعد ما تم إضافة مواقع المحطات القاعديةو

هيه معينة و ارتفاعات  يمحطات قاعدية بزاوية توج

معينة مع إضافة نصف قطر الخلية و نموذج االنتشار 

 المناسب و )البارامترات(.  
 

 

المحطات القاعدية على الخريطة الرقمية  :(15الشكل)

 لمدينة مصراتة

 

 أتول: برنامج باستخدام النتائج  2.2.4

توزيع التغطية بواسطة قدرة  -1.2.2.4

 رسال:اإل

 

بواسطة قدرة  توزيع التغطيةيوضح  :(16)الشكل 

 رسالاإل
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 signalنتائج التغطية بواسطة -2.2.2.4

level 

 

 

يوضح توزيع التغطية بناء  على أفضل  :(17الشكل )

 مستوى لإلشارة

الـمخطط اإلحصائي لمستوى  -1.2.2.2.4

 اإلشارة:

 

التوزيع اإلحصائي ألفضل يوضح  :(18) شكلال

 مستوى إشارة
 

 

دالة التوزيع التراكمي مستوي  -2.2.2.2.4

 أفضل إشارة:

 

 

يوضح دالة التوزيع التراكمي ألفضل  :(19الشكل )

 مستوى إشارة

 معكوس دالة التوزيع التراكمي -3.2.2.2.4

 

معكوس دالة التوزيع التراكمي يوضح  :(20الشكل )

 ألفضل مستوى إشارة

 

 باستخدامنتائج ال -4.2.2.2.4

Overlapping Zones 

 

توزيع التغطية باستخدام  : يوضح(21الشكل )

Overlapping zones 
 

 

إدخال النتائج التي تم تم  Atollمن خالل برنامج 

نصف  ن برنامج المحاكاة الماتالب مثلالحصول عليها م

قطر الخلية والمحطات القاعدية ونموذج انتشار 

cost231- Hata ،ويتضح لنا من  لمدينة مصراته

خالل هذه النتائج أنه يوجد مناطق ال تتواجد بها تغطية 

قد و ،بسبب صغر نصف قطر الخلية في الجيل الرابع

 .يرجع ذلك لزيادة التردد عن األجيال السابقة

 

 اتــاجـتـنـتـاالس . 5

ممممن خمممالل دراسمممة تغيمممر التمممردد ممممع نصمممف  .1

جممد أن نصممف القطممر يقممل كلممما قطممر الخليممة و  

سمممتخدمة كمممما الحزممممة التردديمممة الم   زاد نطممماق

االنتشممممممار  نممممممموذجلمممممموحظ عنممممممد اسممممممتخدام 
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الخليمممة أوكوممممورا هاتممما يمممزداد نصمممف قطمممر 

أضمممعاف  6 ىلمممإ 3فممي المنممماطق الريفيمممة ممممن 

 .األخرىعنها في البيئات  تقريبا  

يممزداد نصممف قطممر الخليممة بزيممادة أقصممي فقممد  .2

 القصممموىمسمممار مسمممموح بمممه وتحمممدد القيممممة 

لفقمممممد المسمممممار المسمممممموح بمممممه فمممممي المنممممماطق 

الريفيممممة وأقممممل قيمممممة لفقممممد المسممممار المسممممموح 

كثيفمممة االزدحمممام وهمممذا  تحمممدد فمممي البيئممات ابهمم

شممممارة عنممممد انتقالهمممما فممممي بيئممممة بسممممبب أن اإل

 كثيمممرة( كثيفمممة االزدحمممام )تتواجمممد بهممما مبمممان  

تتعمممرض لتممموهين أكثمممر ممممن البيئمممات الريفيمممة 

 قليلة(. مبان  )تتواجد بها 

حمممممظ عنمممممد دراسمممممة تغيمممممر نصمممممف قطمممممر نال .3

الخليممة بداللممة تغيممر ارتفمماع المحطممة القاعديممة 

نتشممممار أوكومممممورا هاتمممما اخممممتالف اللنممممموذج ا

فممممي ارتفمممماع المحطممممة القاعديممممة فممممي البيئممممة 

الحضممرية عنهمما فممي البيئممة الحضممرية الكثيفممة 

 بعدة سنتيمترات.

نصمممف قطمممر الخليمممة فمممي الجيمممل الرابمممع أقمممل  .4

يممال السممابقة مممن نصممف قطممر الخليممة فممي األج

ن التممممممردد المسممممممتخدم فممممممي الجيممممممل ألوهممممممذا 

الرابمممممع أعلمممممي ممممممن التمممممردد المسمممممتخدم فمممممي 

 .األجيال السابقة

لمموحظ مممن خممالل نتممائج برنممامج االتممول عممدم  .5

تمممموفر التغطيممممة فممممي بعممممض المنمممماطق وذلممممك 

قاعديممة بسممبب اسممتخدام عممدد مممن المحطممات ال

ونحممممن بحاجممممة لزيممممادة عممممدد  للجيممممل الثمممماني

المحطمممات القاعديمممة فمممي الجيمممل الرابمممع بسمممبب 

 نقص نصف قطر الخلية في هذا الجيل.

 

 . التـوصيـات6

بحيممممث  عممممملنأمممممل تطمممموير وتحسممممين هممممذا ال .1

  ط.يشمل السعة وعملية تحسين التخطي

دراسمممممة أبعممممماد السمممممعة فمممممي شمممممبكات الجيمممممل  .2

 و الرابممممممممع وكممممممممذلك دراسممممممممة المتغيممممممممرات

أقصمممي  بإيجمممادعلمممي السمممعة العواممممل الممممؤثرة 

فقمممد مسمممار مسمممموح بمممه وممممن ثمممم تحديمممد عمممدد 

العتمممماد علمممي أصمممغر نصمممف قطمممر باالخاليممما 

 .خلية بين )تخطيط التغطية والسعة(

دراسمممة األمممماكن المثلمممي للمحطمممات القاعديمممة  .3

 الجديدة لتوفير تغطية أفضل.
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