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Abstract 

A Pico cell is a small, low-cost, fast coverage and extra capacity which can be 
used wherever the signal drops. The low cost of these cells and the easy 
installation as compared with BTSs is very important feature, one more feature is 
that Pico cells are more effective in dense phone usage areas and at the extremely 
high buildings, also as its radiation power is much less than BTSs so it has no 
health effects on human.  
This paper makes a design to support the network by using the technique of Pico 
cells in order to improve the signal quality inside dense phone usage areas and take 
multiple scenarios to show the importance of using such type of cells. The results 
show the advantages of using this cell to improve the signal quality especially in 
dense phone usage areas.  
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في  PICO CELLSستخدام خاليا ألهاتف النقال بلتحسين جودة اإلشارة 
 النقال المناطق الكثيفة أستخدام للهاتف

 
  الخالصة

ة منخفضة تستخدم كمحطـات داخليـة فـي    هي خاليا صغيرة الحجم وذات تكلف  Pico cells خاليا
 ان الكلفة المنخفضة وسهولة التركيب لهذه الخاليا مقارنة مـع ، االماكن التي تكون فيها االشارة ضعيفة

BTSs خاليا المهمة جدا لهذه الخاليا، أضف الى ذلك أن المستقبلية هي من المميزات Pico cells   هـي
اإلشعاع الناتجة من  قوة أن كما هاتف النقال والمباني المرتفعة،للم علية داخل االماكن كثيفة استخدااف أكثر

صحة  على ولهذا فأن ليس لهذه الخاليا أي آثار تذكر  BTSs بكثير مقارنة بمحطات أقل هذه الخاليا هي
   .االنسان

 جودة من أجل تحسين Pico cells خاليا تقنية باستخدام لدعم الشبكة في هذا البحث تم عمل تصميم
أهميـة   إلظهـار  سيناريوهات متعددة لهاتف النقال حيث تم اتخاذلداخل االماكن كثيفة استخدام  إالشارة
هذه الخاليا في تحسين نوعية االشارة أهمية أستخدام  وقد أظهرت النتائج، من الخاليا هذا النوع استخدام

 .هاتف النقالللاالماكن كثيفة استخدام  فيخصوصا 
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