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رتبه دوم پژوهش هاي توسعه اي 
 

                                                                                              

 عنوان طرح : طراحي، ساخت و تست گيرنده GPS فضايي براي موقعيت يابي 
LEO در مدارهاي                        

 موسسه هاي مجري: شركت صا ايران - گروه صنايع فضايی و شركت كاوشكام آسيا
 نماينده: مهندس سيده مهتا جنابي                                                

 همكاران: حسين فرهمند زريني، حمزه آهنگري، روح اله فرهنگ، كيوان رمضان پور، ياراهلل 
                             كوليومند، علي فتوت احمدي، سيامك محمدي، فواد ارواني، پويا ميثاقيان، ولي اله  

                           نجفي، مهدي نصيري سروي، مجتبي ابوالقاسمي و علي بادپا

چكيده طرح:
 گيرنده های تجاری موقعيت ياب جهانی GPS، به گونه ای طراحی می شوند كه قادر به تعيين موقعيت خود در شرايط 
حركتی روی زمين با سرعت، شتاب و نحوه حركت متعارف باشند. در شرايط غير متعارف و برای كاربرد های خاص 
با ديناميک خارج از رنج متعارف تجاری، گيرنده های معمول قادر به موقعيت يابی نمی باشند. نوع حركت گيرنده، 
باند پايه را مشخص می كند. به عبارت ديگر  الگوريتم های بخش  مشخصات و پارامترهای آن، نحوه پياده سازی 
ساختار حلقه های داخلی بخشهای اصلی باند پايه گيرنده، Tracking و Acquisition، بسيار متأثر از ديناميک 
گيرنده می باشد. در اين پروژه برای طراحی يک گيرنده GPS براي كاركرد در شرايط مداری ميكرو ماهواره، با 
تكيه بر دانش و اطالعات در اختيار از يک گيرنده كامل GPS )منظور گيرنده GPS تجاری طراحی شده در گروه 
تحقيقاتی كاوشكام( دو كار عمده به موازات هم انجام پذيرفت. در بخش اول مالحظات و تغييرات الزم بر روی 
ساختار حلقه های داخلی اعمال و Threshold های آنها بدرستی تعريف گرديد.  شناخت درست عملكرد سيستم 
فعلی، شناخت كامل نياز های جديد بر اساس ديناميک گيرنده و مدل كردن آن ها، انجام شبيه سازی در مراحل 
مختلف و در نهايت پياده سازی و آزمايش هاي نهايی بر روی گيرنده در اين مرحله صورت گرفت. تغييرات مورد 
نياز هم در بخش های نرم افزار و هم در بخش های سخت افزاری باند پايه گيرنده GPS  انجام گرديد و حتی و در 
 Space GPS بسياری از قسمت ها طراحی دوباره صورت گرفت. بخش دوم، طراحی سخت افزار كامل برد گيرنده
بود، كه توانايی دريافت سيگنال ماهواره های GPS را از يک ورودی داشته باشد و اطالعات خروجی شامل موقعيت، 
با rate مشخص قرار دهد. گيرنده طراحی شده شامل سه بخش  سرعت و زمان دقيق را بر روی پورت سريال 
اصلی؛ راديويی )RF( ، باند پايه )Baseband( و تغذيه می باشد. در كنار طراحی يک گيرنده GPS براي كاركرد 
در شرايط ديناميكی خاص ميكرو ماهواره، شرايط محيطی نيز به طور كامل مورد بررسی قرار گرفت. نتيجه اين 
بررسی ها سبب شد تا از ابتدا طراحی گيرنده GPS به گونه ای صورت پذيرد كه مالحظات فضايی نيز در آن لحاظ 

گردد. انتخاب قطعات به گونه ای صورت پذيرفت كه 
بر كارايی كامل در بخش مداری مالحظات  عالوه 
محيطی هدف را در نيز برآورده سازد. گيرنده با اين 
مالحظات توانست تست های عملكردی، محيطی و 
 LEO تشعشعی تعريف شده برای كاربری در مدار

را به درستی پشت سر بگذراند.
 


