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 تقدیر و تشکر

 

که در تمامی مراحل انجام پروژه بنده را یاری  حبیب اهلل زلفخانیدکتر بدینوسیله از زحمات استاد گرامی 

. نموده و راهنمایی های ایشان تأثیر بسزایی در گردآوری این مجموعه داشته است ، صمیمانه تشکر می نمایم 

بی شک از مهمترین عوامل انگیزه بخش در این کار پیگیری های دقیق و ارائه روش های هوشمندانه ایشان 

 . اهد بود در این مسیر بوده و خو
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 چکیده

 

در این پروژه به دنبال معرفی اجمالی مخابرات ماهواره ای و سیستم بکار رفته در گیرنده آن را مورد بررسی 

مورد بررسی  ای و ادوات مورد استفاده در آن ، در فصل اول مقدمات مربوط به سیستم ماهواره. دهیممی قرار 

و انواع مختلف سیستم داخلی آن ماهواره ای و  های گیرندهساختار داخلی در فصل دوم به . قرار می گیرد

. رده و مهمترین بخش های مربوطه به گیرنده آن مشکالت احتمالی ایجاد شده اشاره کنیم اشاره کگیرنده ها 

این ساختارها مربوط به بخش آنتنی  .ازیمدر فصل سوم به طراحی برخی از ساختارهای ال ان بی می پرد

در این پروژه  .گیرنده بوده و برای بدست آوردن مقادیر مناسب و بهینه یک آنتن مورد استفاده قرار می گیرد

از  . استفاده شده است بلوک کم نویزهای مختلف  برای طراحی قسمت CST Studio Suiteاز نرم افزار 

به الگوریتم های پیشرفته برای محاسبه سریع نتایج و دقت باالی این  های این نرم افزار دارا بودن ویژگی

 .افزار اشاره نمود نرم
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 سیستم ماهواره ای 1-1

سطح  باالی کیلومتری   00333 فاصله درکه   ثابتمدار   ازرا  یوات چند مایکروویو  سیگنال هایماهواره 

. ارسال می شود وسیعو بر روی یک منطقه   انتقال اطالعات به صورت گسترده .دهدانتشار می  است ،  زمین

 طی می کنند دریافت روی زمین از ماهواره به نقاط را کیلومتر 00333 در حالی که های ماهواره ای سیگنال

  .هستندضعیف  بسیار در نهایترسیده  ماهواره ای سیگنال های. می شوند تضعیف دسی بل 33 حدود 

استفاده  یبشقابو به شکل  سطح بزرگبا  دیشجمع آوری این سیگنال های ضعیف ماهواره ای از یک  برای

در نقطه کانونی  .آن متمرکز می شوند به نقطه کانونیدیش توسط انحنا سهمی وار  این سیگنال ها. کنند می

 .سیگنال ها در حدود چند میکرووات هستندهنوز دیش 

با  .می شوند  این سیگنال های کوچک ماهواره ای توسط تجهیزات پیشرفته الکترونیکی دریافت و پردازش

مقدار  مهم است که نویز با این حال بسیار .دارد کم سیگنال ، سیگنال بالفاصله نیاز به تقویت توانتوجه به 

را  یدر غیر این صورت سیگنال های ضعیف دریافت داشته باشد چوننوجود کننده تقویت در  قابل توجهی

در واقع  تقویت کننده کم نویز. ددهانجام می  0یک تقویت کننده کم نویز کار رااین  در واقع .می کند خراب

می توان آن را  می کند و تقویتسطح معقول  تا یکسیگنال را کننده است که  مرحله تقویت 0یا   شامل 

 پاییننویز که مقدار است شده تالش  از همه طرف تقویت کننده کم نویز  طراحیدر  .کردپردازش راحت تر 

 .شود حداقل مقدار آن در آشکارسازیه شود تا نگه داشت

 توان تشعشعی ماهواره در سطح زمین 1-1-1

و یا سیگنال توسط یک ماهواره این . دریافتی در سطح زمین استتوان میزان توان تشعشعی نمایانگر این 

در شکل .  ارسال می شود( که در عرض جغرافیایی بسیار نزدیک به هم قرار دارند )ای از ماهواره ها  مجموعه

این ماهواره در ) سطح زمین نمایش داده شده استبر  Express AM-22توان ارسالی توسط ماهواره   - 

هر شکل نمایانگر ارسال توسط یک باند فرکاسی خاص است که . (درجه شرقی قرار دارد 30عرض جغرافیایی 

این باندهای فرکانسی با جزئیات در . برای یک ناحیه خاص از یک منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شده است

                                                                 
1 . Geostationary 
2 . Broadcast 
3 . Low Noise Amplifier (LNA)  
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ب دیش بر حسب توان موجود در سطح زمین اندازه مناس  - در جدول . نمایش داده شده است  - جدول 

 .نشان داده شده است

 

      Europe          Steerable 1 

 

 Steerable 2        Wide Europe 

 1-1شکل 

 نویز 1-2

شده سیگنال دریافت  به تقویت کننده کم نویز توسطاضافه شده  نویز مقدار نمایانگر حالتی از  یگرماینویز 

برای  .دارد مرحله اول ترانزیستوری تقویت کنندهوردی به  سیگنال به کیفیت نویز اشارهپایین  مقدار .است

 در واحدی که کیفیت .است تقویت کننده کم نویز بهتر عملکردموجب  گرمایی نویز کاهش تمام اهداف عملی

 و نویز سطح هم .شود اندازه گیری می 0نویز ضریب یا 3نویز و با سطح،  شمرده می شود به نام نویز گرمایی

                                                                 
4 . Noise Temprature 

5 . Noise Figure 
6 . Noise Factor 
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