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ABSTRACT          
      Multicarrier Code Division Multiple Access (MC-CDMA) is attractive 
technique for high speed wireless data transmission; it's a combination of 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Code Division Multiple 
Access (CDMA).  OFDM employs a number of orthogonal subcarriers, this 
increases the symbol duration while the CDMA technique provides high capacity 
over other conventional multiple access schemes. In this paper discusses 
implementation of   base band MC-CDMA system using the FPGA technique, all 
modules are designed using VHDL programming language. The electronic 
functional performance of designed circuits is tested by simulations using VHDL 
programming language on XILINX ISE 9.2i. The proposed model is designed 
using (Fast Fourier Transform/ Inverse Fast Fourier Transform) and the spreading 
code used is the gold code, the implementation of  the proposed model using 
Spartan-3A/3AN, XC3S700N-3FGG484 FPGA of Xilinx family.  
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باستخدام الترمیز بتقسیم الوصول تعدد-النواقل تعدد تقنیات تنفیذ  
المبرمجة المنطقیة البوابات مصفوفة   

 
 الخالصة

ألرسال البیانات السلكیا  متمیزةالترمیز تقنیة  بتقسیم الوصول تعدد-النواقل تعدد تعتبر تقنیة     
 المتعدد الرمز وتقسیم المتعامدة التردد تقسیمات مزج  تقنیة عن مزیج من عبارةھي ,بسرع عالیة

 المتعامدة وھذا سوف یزیدمن النواقل  المتعامدة تستخدم عدد التردد تقسیمات مزج تقنیة. الوصول
بینما تقنیة تقسیم الرمز المتعدد الوصول تزود سعة عالیة عن بقیة أنظمة الوصول  ,الرمزمن مدة 

 الترمیز بتقسیم الوصول تعدد- النواقل تعدد تقنیات في ھذا البحث نناقش تنفیذ. تعدد التقلیدیةمال
 كل الوحدات تم تصمیمھا بأستخدام لغة البرمجة, المبرمجة المنطقیة البوابات مصفوفة باستخدام

 (VHDL)  لقد تم فحص االداء االلكتروني للدوائر المصممة بأستخدام فحص المحاكاة الذي یزوده
 وتحویل السریع فوریر تحویل بأستخدام تصمیمھالمودیل المقترح تم  XILINX ISE 9.2iبرنامج 
أما  تنفیذ التصمیم المقترح تم  المستخدم ھو الرمز الذھبيالعكسي ورمز االنتشار  السریع فوریر

  Spartan-3A/3AN  XC3S700N-3FGG484عالمبرمجة من نو المنطقیة بأستخدام البوابات
  . Xilinxمن عائلة  
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