نقطة بحثية مطروحة من قبل مكتب البحث والتطوير
Capacity planning in 3G mobile networks
تخطيط السعة في شبكات الجيل الثالث للهاتف المحمول
التعريف بالمشروع:
تقدم شبببت ال يل ال يلثالن ال يلفاتل يلالا ل  Third Generation 3Gخداال يالتصبببال اتعدد يل سبببا
(يلص تي يلار ي) ،خداال يلتاانال (يالنترنل) تسرعال عالاة.

Multimedia

تفدل عالاة تصاام يلنظام إلى يللد ال هدر يلا يرد  Resourcesااا اقلل يلت الال اقلص عا ب يلشت ة .تش ل عام تشال
عالاة تصببببببباام نظام يلفاتل يلالا ل عدة اريلل ،يلارللة يأل لى :ارللة اع يلاعل اال ،ثم تخ ا يلتغ اة يلسبببببببعة
 ،Coverage& Capacityالافا تخ ا شبب ل يلخلاة  ،nominal Planningثم يلاسببا يلااديني  ،Surveysتصبباام يلنظام
 ،System Designثببم يلببتببر بباببتببببال  ،Implementationفضببببببببت ب يلببنببظببببام "تببلسبببببببباببل يألدي " System Tuning
”.“Optimization
اعتتر تخ ا ي يلتغ اة  Coverageيلسعة  Capacityفي شت ال يل ال يلثالن للفاتل يلالا ل  3Gال أهم اريلل تصاام
يلنظام .لان افدل يلتخ ا لت فار خداال لاشببببتر ي يلشببببت ة ضببببال يلاسببببالة يل غريفاة يلاسببببتفدفة تق ة إشببببارة Signal
دة خداة  QoSاع يألخذ في عال يالعتتار يلت لفة  Costيل لاة للنظام.
strength
تعتاد شبببببببت ال يل ال يلثالن  3Gعلى تقناة يلنفاذ يلاتعدد تتاااز اتتالاال يلترااز Code Division Multiple Access
 CDMAراقة لتشببارم ا يرد يلشببت ة (يلسببعة) .تر ع الد داة سببعة يلنظام في تقناة  CDMAإلى الد داة قدرة يإلرسببال
لدى يلارسل في يلتغلب على يلتش اش ،فعند دخ ل اشتر ال دد إلى يلخداة تق م ال ة يإلرسال تزاادة قدرة يإلرسال لتى
تتغلب على يلتشببب اش لت فار دة يلخداة يلا ل تة .علاه ،في تخ ا شبببت ال يل ال يلثالن قد اتم تخ ا ي يلتغ اة يلسبببعة
تش ل اتزيال ذلم ألل يلسعة يل لاة للاشتر ال في يلخلاة لفا تأثار على است اال ق ة يإلشارة.
الهدف من المشروع:
افدل يلاشر ع لدريسة تخ ا يلسعة  Capacity Planningفي شت ال يل ال يلثالن  ،3Gاع إا اناة ت تاق يلتخ ا " لالة
دريسة"  Case studyعلى إلدى يلادل يللاتاة تاستخديم ألد ترياج يلالا اة (اثل ترنااج يألت ل  .)Atollاا ل للاشر ع أل
اتضال تش ل ز ي دريسة تخ ا يلتغ اة أاضا  Coverage Planningذلم الرتتا يلتخ ا ال تتعضفاا في شت ال
يل ال يلثالن.
اع نفااة يلاشر ع ،ساتم تلداد عدد يلال ال يلالزاة لتنفاذ يلتخ ا ت دة يلخداة يلارغ تة  ،Desired QoSاع تلداد
ا يصفال  Configurationل ال ة ،ذلم اشال عدد يلقن يل راقة ت زاعفا ،يلسعة يل لاة يلالزم تز اد ل ال ة تفا
عل راق نظام يلتريسل.
لازاد ال يلاعل اال اا ل يلتلن تاستعاال يلافاتاا يلتالاة:
3G, CDMA, planning, coverage, capacity
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