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 : )بالعربية( الملخص

 
 
استخدام تقنية التجزئة األحادية للمصفوفة في نظام متعدد المستخدمين لإلرسال و االستقبال و الرصد علي قو م يه الرسالة ذه ىمحتو   

فة إلي ذلك يتم واستعمال مصفوفة معالجة المعلومة ما قبل اإلرسال و ما بعد االستقبال في نظام البث ألمهبطي للهواتف النقالة. باإلضا

استعمال نظام الشيفرة الزمكاني بإدماجه مع نظام تعدد الموجات الحاملة التعامدية حيث نقوم كذلك باقتراح نظام التشفير علي مستوي 

ال قاعدة البث واإلرسال. هاتان التقنيتان تقومان باألساس علي توفر معلومة تقنية حول قنوات البث لجميع مستخدمي شبكة الهاتف النق

علي مستوي قاعدة البث و اإلرسال لكن يتم تجزئة قناة كل مستخدم علي حدي و التي تتمثل في قناة متعددة اإلرسال و االستقبال لجميع 

 .بعد ذلك تتم مقارنة التقنيتان الهجينتان مع تقنية التشفير الزمكاني العمودي الطبقي. قنوات فرعية متوازية و مستقلة إليالمستخدمين 

المحاكاة أظهرت أن معالجة المعلومة ما قبل اإلرسال بتقنية اإلجبار الصفري أفضل من تقنية الرصد بنظام الشيفرة الزمكاني  نتائج

الترددي. إذن هذه التقنية تقوم باستغالل التعدد  االنتقاء العمودي و تقنية التشفير عند البث و اإلجبار الصفري عند االستقبال في قنوات 

 كاني والترددي لإلرسال.الزمني و الم
 
 
 

 

Résumé (Français et/ou Anglais) : 

 

   In this work, we exploit  the SVD assisted Multiuser Transmitter (MUT) and Multiuser Detector 

(MUD) technique, using the Downlink (DL)  pre-processing transmitter and DL post-processing 

receiver matrices with the combination of the MIMO OFDM  space Time  block code (STBC). And 

also propose the pre-coded DL transmission scheme, were the both proposed schemes take advantage 

of the channel state information (CSI) of all users at the base station (BS), but only of the mobile 

station (MS)’s own CSI, to decompose the MU MIMO channels into parallel single input single output 

(SISO), these two proposed schemes are compared to the vertical Bell layered space time (V-BLAST) 

detector combined with STBC OFDM (V-BLAST STBC OFDM). Our simulation results the hybrid 

approach show that the performance of the proposed scheme with DL Zero Forcing (ZF) transmitter 

outperforms the V-BLAST STBC OFDM and the pre-coded DL schemes with ZF receiver, 

respectively, in frequency selective fading channels. So this hybrid approach, exploit the time, space 

and frequency diversity.   

 

 




