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 چکیذُ

آٖ ؾرق٣ قرس    قسٜ اؾرت ٚ زض  ا٤ِٛٚت زض قجىٝ ثس٣٘ اضائٝ٘بٔٝ پطٚتىُ رس٤س٢ ثطا٢ وٙتطَ  زض ا٤ٗ پب٤بٖ

 ٝ قرسٜ ثرب اؾرتفبزٜ اظ ظ٤طؾربذت      ثطذ٣ اظ پبضأتطٞب٢ و٥ف٥ت ؾط٤ٚؽ ثٟجٛز زازٜ قٛز. ا٤ٗ پطٚتىُ ث٥ٟٙر

ٞب٢ ٔزعا اؾتفبزٜ ورطزٜ ٚ فٕرُ سطاذرٛا٣٘ ضا ا٘زربْ      زض ٞط ؾ٥ىُ وبض٢ ٤ىؿبٖ، اظ ثبظٜ TDMAپطٚتىُ 

ٞب  اضظ٤بث٣ ٚ ٕ٘ٛزاض NS2ؾبظ  ٜ اظ قج٥ٝقسٜ ثب اؾتفبز ٘بٔٝ وبضا٣٤ ٔىب٥٘عْ پطٚتىُ اضائٝ زض ا٤ٗ پب٤بٖزٞس. ٣ٔ

ٞب اظ ذٛاة ث٥ساض قسٜ ٚ ثطضؾ٣  ٓ رس٤س تٕبْ ٌط٤ٜزض آغبظ سط ضؾٓ قسٜ اؾت. MATLABاسعاض  ٘طْ تٛؾظ

ٞب ثرٝ حبِرت ذرٛاة     اٌط ثؿتٝ رس٤س٢ پرف ٘كٛز ٌطٜ ؛قٛز ٤ب ذ٥ط وٙٙس آ٤ب ثؿتٝ رس٤س٢ پرف ٣ٔ ٣ٔ

اذتهبل اؾالت ظٔب٣٘ ثطا٢ اضؾربَ   . زازٞب٣٤ ضا ا٘تمبَ زٞٙس٘س تب ظٔب٣٘ وٝ زض اؾالت ظٔب٣٘ ثقس٢ ضٚ ٣ٔ

ثرطا٢   ا٤ِٛٚت پرب٥٤ٗ   ٤1ق٣ٙ ا٤ِٛٚت ثبال ٚ  0) ٥ٌطز ا٘زبْ ٣ٔ ٤1ب  0حؿٍطٞب ا٤ِٛٚت اعالفبت ثب تٛرٝ ثٝ 

زٞرس ثرب    ٣ٔ ٞب ٌطٜقٛز اؾالت ظٔب٣٘ وٝ ثٝ  وٙٙسٜ ا٘تربة ٣ٔ فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙٝ ث ٌطٜا٤ٗ ٔٙؾٛض ٚلت٣ ٤ه 

ثبقس ٚ اٌطچٙس حؿٍط ا٤ِٛٚت ٤ىؿبٖ زاقتٝ ثبقٙس ا٘تربة ثطـ ظٔرب٣٘ ثرط اؾربؼ     ٤ٛتكبٖ ٣ٔتٛرٝ ثٝ اِٚ

٥ٌطز؛ ٤ق٣ٙ حؿٍط٢ وٝ ٘طخ اضؾربَ زازٜ ثربالتط زاضز اؾرالت ظٔرب٣٘      ٞب ا٘زبْ ٣ٔ ٞب٢ آٖ ٘طخ اضؾبَ زازٜ

ترٛاٖ   ؾربظ٢ قرسٜ، ٔمربز٤ط    ثطا٢ اضظ٤بث٣ پطٚتىُ پ٥كٟٙبز٢ پ٥ربزٜ  قٛز. ظٚزتط٢ ثٝ آٖ اذتهبل زازٜ ٣ٔ

ٌصضز٣ٞ، ٔهطا ا٘طغ٢ ٚ ٥ٔعاٖ تبذ٥ط ثسؾت آٔسٜ ثب زٚ پطٚتىُ ٔقطٚا ا٤ٗ حٛظٜ ٔمب٤ؿرٝ قرسٜ اؾرت.    
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