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چكيده طرح:
اين طرح به طراحی و ساخت تراشه گيرنده راديويی دريافت تصاوير ديجيتال در باند های VHF/UHF مطابق 
استاندارد DVB-T/H اختصاص دارد. در سيستم گيرنده DVB-T/H، اولين بخش در مسير دريافت سيگنال 
پس از آنتن، تيونر DVB-T/H است كه سيگنال RF ورودی را به سيگنال IF باندپايه مناسب برای پردازش 
يا   Direct Conversionساختار سيستم،  مصرفی  توان  و  هزينه  كاهش  منظور  به  كند.  می  تبديل  سيگنال 
 μm 0.18 به صورت يكپارچه بر روی تراشه، درفناوری DVB-T/H برای گيرنده انتخاب شده و گيرنده ZeroIF
CMOS پياده سازی شده است. سيگنال LO مورد نياز برای ضرب كننده ها از طريق يک سنتز كننده فركانس 
تامين می شود كه قابليت پوشش باندهای VHF و UHF مشخص شده در استاندارد DVB را دارا می باشد. 
Variable Gain Amplifier-(تنظيم قابل  بهره  با  تقويت كننده  فيلتر،  متوالی  از طبقات  پايه  باند  سيگنال 

VGA( و مدار حذف آفست DC عبور كرده و به پردازشگر باند پايه فرستاده  می شود. تنظيم بهره طبقات RF و 
باند پايه در مرحله های مشخص، قابليت بهينه سازی كيفيت گيرنده را در شرايط مختلف از نظر نويز و ميزان خطی 

بودن فراهم می سازد.
 اين تراشه اولين مدار مجتمع RF ، آنالوگ و مختلط )Mixed-Mode( طراحی شده در كشور می باشد كه به 

صورت محصول توليد شده  و مشخصات آن مورد تاييد كاربر )سازمان صدا وسيما( قرار گرفته است.
چاپ سه مقاله در مجالت بين المللی، ارائه سه مقاله در كنفرانس های معتبر بين المللی ، تدوين يک رساله دكتری 

و چهار پايان نامه كارشناسی ارشد از ديگر نتايج انجام اين طرح می باشد

 




