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 چکیده
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت فضایی و همچنین فراگیر شدن این فناوری در بین کشور های مختلف، 

ه های سامانهمگام شدن با این تکنولوژی غیر قابل انکار است. در صنعت فضایی داشتن فناوری طراحی و ساخت 

قبل از مراحل ساخت و تولید موشک های ماهواره بر و ماهواره  هواره بر ضروری است.ه و ماهوافضایی مانند ماهوار

مراحل طراحی از جمله طراحی مفهومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن به بررسی ابتدایی و قابلیت  ها ،

 امکان پذیری پروژه پراخت می شود .

اتی که به دریافت ،ارسال،رمزنگاری و رمزگشایی بیت های در ماهواره ها و به ویژه ماهواره های مخابراتی تجهیز

داده کمک می کنند مالتی پلکسرها،تجهیزات رمزگذاری و رمزگشایی می باشند .با توجه به اهمیت آن و همچنین 

 شها به منظور نمایمخابرات ، در این پروژه این مداراستفاده ی این مدارها در پروژه های مرتبط با برق، کامپیوتر و 

با تعداد داده های محدود پیاده سازی شده و نتایج دریافت شده  Active HDLنحوه عملکرد آنها توسط برنامه 

 از آنها بررسی شده است .

 تجهیزات ارتباطی ماهواره های مخابراتی، مدار رمزگشا و رمزنگار، مدارهای مالتی پلکسر، پهپاد: کلمات کلیدی
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 فصل اول

 

کلی با پهپاد ها و آشنایی 

 معرفی آنها
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 مقدمه-۱-۱
ن واژه شود و ایپذیر از دور است که به آن پرنده بدون سرنشین نیز گفته میکلمه پهباد به معنای پرنده هدایت

شده است. امروزه موضوع پهپادها به بحث جالب در حوزه فناوری مبدل نیز از حروف اول این جمله واژه ساخته

 توسعه این فناوری هستند.ای مختلف نیز در سراسر جهان درحالهشده و شرکت

های تولید کنند پهپاد درصدد هستند تا کنترل و سیستم ناوبری این ابزار را بهبود بخشند تا بسیاری از شرکت

 ها بیشتری را در برگیرد.این پرنده بسیار کاربردی ویژگی

 
 

 تاریخچه ساخت پهپاد-۱-5
  

آغاز شد. تولید پهپاد ها در طول  1۰۱۱ سال اوایل از( پهپاد) سرنشین بدون هواپیماهای تساخنوآوری درزمینه 

 جنگ جهانی اول آغاز توسط شرکت دیتون رایت آغاز گردید که این پروژه ناموفق بود.

متحده، در مورد از دست دادن خلبانان در خاک دشمن نگران شد و شروع به ، نیروی هوایی ایاالت1۰5۰در سال 

 ریزی هدفمند در مورد هواپیماهای بدون سرنشین نمود.یک برنامه

متحده و نیروی دریایی ویتنام در خلیج تونکین درگیری شدی میان نیروی دریایی ایاالت 1۰۹4در آگوست سال 

 شکل گرفت. در این زمان بود که آمریکا تصمیم به ارسال پهپاد به این خلیج نمود.

ه های شناسایی در مبارزترین نبردی است که معرفی پهپادهایی با دوربینبرجسته 1۰۱۱تا  1۰۹۱جنگ فرسایشی 

 در خاورمیانه است.

متحده سوم هواپیماهای نیروی هوایی ایاالتپهپاد که تقریباً یک ۱4۰4متحده ، نیروی هوایی ایاالت2۱12از سال 

 را برای شناسایی تجهیزات نظامی سایر کشورها به کار گرفته است.
  

 های مورداستفاده در پهپاد هافناوری-۱-3
  

 توان پهپاد ها را به چهار دسته تقسیم نمود.ازنظر فناوری ساخت می

 پلت فرم 

 محموله 

 مخابرات و ارتباطات 

 وتحلیل اطالعات و نقشهتجزیه  
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 پهپاد ساختار فیزیکی-۱-4
  

ازم افزارها، اشخاص، بارها و کلیه لوارتباطی، جنگ هایای طراحی گردد که بتواند سامانهگونهبدنه یک پهپاد باید به

مرتبط با مأموریت خود را در خود جای دهد و ویژگی سازگاری با شرایط جوی منطقه مأموریت را نیز دارا باشد. 

 پذیری آن است.بهترین عوامل برای طراحی یک بدنه پهپاد: سرعت، مدت پرواز و اطمینان

 

هاکاربرد های مختلف پهپاد -۱-2  

 مبارزه با خشکسالی از طریق بارور کردن ابرها

 

 

( پهپاد حامل مواد شیمیایی برای بارور کردن ابرها1-1شکل )  

با وجود اینکه هنوز بشر به یک روش واقعاً کاربردی برای کنترل آب و هوا دست نیافته است؛ اما تالش های زیادی برای 

کردن ابرها روشی برای افزایش میزان بارش از طریق تزریق یدید نقره به  تحت تاثیر قرار دادن آن انجام شده است. بارور

ابرها است. این کار در حال حاضر توسط هواپیمای کوچک انجام می شود؛ اما با استفاده از پهپادها می توان این کار را 

دها بارور شدند و هزینه الزم برای بسیار راحت تر کرد. اوایل سال جاری ابرها در صحرای نوادا برای نخستین بار توسط پهپا

این کار نیز توسط دولت آمریکا تأمین شد. پهپادهایی که برای این منظور طراحی شده بودند و مجهز به منورهای حاوی 

متری به پرواز درآمدند و منورهای خود را به سمت ابرها شلیک کردند. با وجود اینکه بعید  4۱۱یدید نقره بودند، در ارتفاع 

نظر می رسید ابرهای بارور شده ببارند، اما مسئوالن موفق شدند برای نخستین بار از پهپادها برای بارور کردن ابرها در به 

 . کشاورزی در این مناطق شده است، استفاده کنند مناطقی مانند کالیفرنیا و نوادا که سال ها خشکسالی مانع
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 محافظت حیوانات در برابر شکارچیان

 

( پهپاد های امنیتی حامل دوربین با قابلیت ارسال و دریافت اطالعات از طریق تصویر1-2شکل )  

شکار بی رویه برخی از حیوانات در آفریقا باعث شده است، تعداد گونه های خاصی از حیوانات به میزان قابل توجهی کاهش 

کارچیان شور زیمبابوه برای کنترل فعالیت شپیدا کند. فیل و کرگدن در معرض بیشترین خطر انقراض هستند. به تازگی در ک

و محافظت بیشتر از حیوانات در معرض خطر، از پهپادها استفاده می شود. در پارک ملی هوانگ واقع در زیمبابوه نیز برای 

ند. نکنترل پارک از پهپادها استفاده می شود؛ زیرا پهپادها می توانند وسعت بیشتری از اراضی را نسبت به انسان کنترل ک

عالوه این، پهپادها می توانند در هنگام شب به پرواز درآیند و فیلم ضبط کنند؛ زیرا شکارچیان در این زمان در مکان های 

 . مخفی پنهان می شوند و منابع آبی پارک ملی را مسموم می کنند

 انتقال بسیار سریع دارو

 

 

یر داروبلند برد سریع مخصوص حمل کاالهای سبک نظپهپاد  (1-3شکل )  
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شاید این طور به نظر برسد که یک شرکت تولید کننده اسباب بازی قادر به ارائه خدمات پزشکی که بتواند جان انسان های 

در  Hirobo زیادی را نجات دهد، نباشد؛ اما یک شرکت ژاپنی تولید کننده هلی کوپترهای اسباب بازی کنترلی به نام

برای امداد رسانی رونمایی کرد. این هلی کوپتر بدون سرنشین کوچک طوری  HX-1 از هلی کوپتری به نام 2۱13سال 

طراحی شده است که در شرایط سخت آب و هوایی به راحتی حرکت می کند و می تواند به مناطق دور از دسترس نیز 

می تواند به  HX-1 هزار دالر است. هلی کوپتر 1۱امداد رسانی کند. قیمت پایه این هلی کوپتر بدون سرنشین، حدود 

تجهیزات الزم برای انتقال خون و اعضای بدن مجهز شود و برای انتقال سریع دارو و برای جمع آوری اطالعات از یک مکان، 

نیز مورد استفاده قرار گیرد. تمام خدمات امداد رسانی ارائه شده توسط این هلی کوپتر می تواند جان انسان های زیادی را 

 . اپیماهای بدون سرنشین امدادرسان می توانند بهتر و سریع تر از انسان ها عمل کنندنجات دهد و قطعا هو

 

 اینترنت رسانی به مناطق محروم و دور از دسترس

 

 

( پهپاد حامل آنتن های ارسال امواج اینترنتی 1-4شکل )  

ق محروم جهان استفاده کند و سرانجام در فیس بوک مدتی قبل اعالم کرد که قصد دارد از یک پهپاد برای اینترنت رسانی به مناط

نیروی آن توسط در ارتفاعی بلند در آسمان آریزونا به پرواز درآورد. پهپاد فیس بوک که  را Aquila ماه ژوئن امسال، پهپاد خود با نام

دقیقه بدون هیچ مشکلی پرواز کند و پس از آن نیز با امنیت  ۰۹انرژی خورشیدی تأمین می شود، توانست در نخستین آزمایش خود 

واقعاً منحصر به فرد است؛ زیرا برخالف اینکه طول بال های آن با طول بال های یک  Aquila کامل بر روی زمین فرود آمد. پهپاد

در   Connectivity Lab فیسبوک  ، اما به راحتی می تواند به حرکت خود ادامه دهد. آزمایشگاه ابل مقایسه استق ۱3۱بوئینگ 

نیز مجهز می شود و می تواند برای  اینترنتی امواج ارسال قابلیت به پهپاد این آینده در. است پهپاد این طراحی دادن بهبود  حال

 . ت محروم هستند، به کار گرفته شونداینترنت رسانی به مناطقی که از اینترن
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 ساخت سازه هایی در نقاط بلند که دسترسی به آن ها برای انسان دشوار است

 

 

( پهپاد های الگو پذیر نقطه ای1-5شکل )  

پروازی  یک الگوی پهپاد ها اساسا ربات هایی هستند که از قابلیت پرواز برخوردار هستند. افراد می توانند به آن ها برنامه دهند و حتی

برای آن ها مشخص کنند. پهپاد ها می توانند بسته به تجهیزات خود و با کمترین دخالت انسان، کارهای مختلفی را انجام دهند. 

فوت )تقریبا  24گروهی از افراد در پروژه ای پیچیده با استفاده از پهپادهای خودکار موفق شدند، یک پل متشکل از طناب با ارتفاع 

متر( ایجاد کنند که می تواند وزن انسان را تحمل کند و انسان به راحتی می تواند بر روی آن راه برود. این پروژه ثابت کرد که  5/7

 . پهپاد ها در آینده می توانند کاربردهای متفاوتی داشته باشند
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 
 

 رینتیجه گی
در این پروژه با توجه به اهمیت موضوعات مربوط با صنایع هوافضا و به ویژه موضوع برقراری ارتباط و مخابرات ، با 

توجه به تحقیقات انجام شده پیرامون زیرسیستم های مخابرات در ماهواره ها تعدادی از تجهیزات و مدارهای 

است. از پرکاربردترین این تجهیزات می توان به سیستم الکترونیکی مورد استفاده در این سیستم ها بررسی شده 

های رمزگذاری و رمزگشایی داده ها و همچنین مالتی پلکسر ها و دی مالتی پلکسرها اشاره کرد. با توجه به موارد 

ذکر شده در مراجع مختلف و همین طور مدارهای پیاده سازی شده در این پروژه )هر چند که داده های ورودی 

از داده های مورد استفاده در سیستم های مخابرات ماهواره می باشد( می توان گسترش روزافزون  آن کمتر

تکنولوژی صنایع الکترونیک تاثیر فراوانی در کاربردهایی مانند ارتباطات دارد و با توسعه ی این تکنولوژی می توان 

نشان دهنده ی بهتر دلیل  11در نهایت شکل ماهواره هایی با کارایی بیشتر و عملکرد بهتر به فضا ارسال نمود. 

 بررسی این تجهیزات در سیستم مخابرات ماهواره در ماهواره های مخابراتی و دیگر ماهواره ها می باشد.

 
 آناتومی یک ماهواره ی مخابراتی ( 5-۰شکل )

ال الگوریتم خاص و معمو مینی در نظر گرفته شد برای ماهواره داده های کنترلی یا ارسالی را توسطایستگاه های ز

منحصر به فرد خود کدگذاری می کنند و برای ماهواره ارسال می کنند، ماهواره پس از دریافت و مطابقت اطالعات 

رمزگذاری شده آنها را کدگشایی می کند و سپس با انجام عملیاتی خاص داده ها یا سیگنال هایی که در طول 

جهیزات داخلی از جمله مالتی پلکسر و دی مالت پلکسر ها تقویت مسافت دچار تضعیف شده اند را به کمک ت

کرده و با توجه به فرمان ارسال شده از ایستگاه زمینی داده های مورد نظر را رمزگذاری کرده و مجددا به سمت 

ده شایستگاه زمینی ارسال می کنند که در ایستگاه زمینی نیز یک دستگاه رمزگشا برای داده های دریافتی تعبیه 

است. این داده ها یا سیگنال ها می توانند انواع مختلف و تعداد باالیی داشته باشند که در این پروژه نمونه ی 

 .اس کوچکتر بررسی و ارائه شده استعملکرد این مدارها در مقی
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