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Abstract 
          In this paper a new approach is proposed for enhancement of the data 
transmission optical communication systems by applying CDMA technique based 
error detection and correction code. This paper includes the study and analysis of 
the different important variables for optical CDMA system, and focuses on 
increasing the system performance by selecting the optimum values for different 
variables to reduce the multiple access interference problems and also by applying 
error detection and correction code with selecting of the best polynomial. The 
detected and corrected code technique is more active because the selection of the 
optimum values from the variables network  helps to decrease the interference 
sources and noise to lower value. The selection of optimum values helps in 
reducing the number of the added correct bits in the transmit code word 
consequence enhancement of the system performance because the channel is 
exploited to transmit the information. The results show enhancement in system 
performance when selecting   optimum value of received power (2µ Watt), where 
the enhancement ratio is equal to (23%). Also this paper proves the use of error 
correction technique became very active with the optimum values of received 
power (2 µWatt), so the improvement ratio with applying ECC is equal to (22%). 
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 البصري المتعدد بالتقسيم ألتشفيري ل االتصامنظومةأداء سين تح
   تقنية تصحيح الخطأ المشفرباستخدام

  
  الخالصة
 الحالي طريقة لتحسين نقل البيانات فـي  أنظمـة االتـصال الـضوئية               اقترح البحث          

يتـضمن  . خدام تقنية االتصال المتعدد بالتقسيم ألتشفيري بواسطة كشف وتصحيح األخطـاء        باست
البحث الحالي دراسة وتحليل مختلف المتغيرات المهمة لنظام االتصال المتعدد بالتقسيم ألتشفيري            

كذلك بتطبيق عمليـة كـشف      , بهدف تقليل مشكلة التداخل التي تحصل بسبب تعدد المستخدمين        
إن تقنية كشف وتـصحيح أألخطـاء       ). متعددة الحدود (خطاء واختيار أفضل شفرة     وتصحيح األ 

أصبحت أكثر فاعلية بسبب االختيار األمثل لقيم المتغيرات للنظام والتي سـاعدت علـى تقليـل             
وكذلك إن اختيار القيم المثلى ساعد فـي تقليـل عـدد         .مشكلة التداخل والضوضاء إلى اقل قيمة     

 وبالتالي تحسين أداء النظام     (codeword)مرسلة مع ألكلمة المشفرة   ال) bits(رموز التصحيح   
أظهرت النتائج تحسن واضح عند اختيـار القـيم     . بسبب أالستغالل أألمثل للقناة لنقل المعلومات     

أيضا أثبت البحث الحالي أن اسـتخدام        ). 23(%حيث كانت نسبة التحسن مساوية إلى       , المثلى
 فعالية إذا اعتمدت القيم التصميمية للنظام بالشكل الـذي يـؤدي      تقنية تصحيح الخطأ أصبح أكثر    

  إلى أن تعمل المنظومة بأفضل حال ولهذا كانت نسب التحسين عند تطبيق تقنية تصحيح الخطأ  
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