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Uydu haberleşmesi sistemyapısının temelleri. Uydu alt sistemleri, kapsamlı link analizi, anten ve link iletim
özellikleri, çoğullama, modülasyon ve çoklu erişim teknikleri. Yer istasyonları. Sabit ve hareketli uydu
haberleşme sistemleri için tasarım örnekleri.

(Course Description)
30-60 kelime arası

Dersin Amacı
(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5 adet

Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Fundamentals of satellite communication system structures. Satellite subsystems, detailed link analysis,
antennas and link propagation properties, multiplexing, modulation and multiple access techniques. Earth
stations. Design examples for fixed and mobile satellite communication systems.

1.Uydu haberleşme sistemlerinin yapısını tanıtma.
2. Uydu haberleşme sistemlerinde kullanılan sistem ve alt sistemlerle ilgili gerekli kavramları kazandırma.
3. Öğrencilerin kendi projelerini sunma becerilerini kazandırma.
1. To introduce the structure of the satellite communication system.
2. To give necessary concepts about system and the sub-systems used in the satellite communication
system.
3. To obtain a level for the students of presenting their projects.
I. Uydu yörüngelerini ve yörünge özelliklerini öğrenme
II. Atmosfer tabakalarının işaret iletimine etkilerini anlama
III. Anten, polarizasyon, zayıflama kavramlarının uydu linklerindeki etkilerini anlama
IV. Uydu link hesaplamalarını öğrenme
V. Gürültü ve işaret/gürültü oranı kavramlarını öğrenme
VI. Uydular için iletim tekniklerini öğrenme
VII. Uydular için çoklu erişim tekniklerini öğrenme
VIII. Yer istasyonlarını tanıma ve işlevlerini öğrenme

Maddeler halinde 4-9 adet
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Satellite orbits and their features
Understand the atmospheric layer effects on signal transmission
Antenna, polarization and attenuation effects on satellite links
Learning satellite link calculations
Learning noise and signal/noise concepts
Transmission techniques for a satellite channel
Work on the multiple access technique for satellites
Identify Earth stations and their functions

