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 بسمه تعالی

 تلفن همراه : یهاریپیتر

 ریپیترها با عبارت بوستر هم شناسایی میشوند.. ریپیتر نامیده میشود ، نوعی از تجهیزات مخابراتی که سیگنال موبایل  را تقویت میکند

وتوان   Gainریپیترهای تلفن همراه همانند دیگر ریپیترها مخابراتی هیچگونه تغییر در پارامترهای سیگنال اعمال نمیکند تنها سیگنال را بر اساس 

به تعدادی از در ذیل  ، . تکرار کننده های تلفن همراه انواع مختلفی دارند که میتوان از جهات مختلف آنها را تقسیم بندی نمود خود تقویت میکنند

 . در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت های  تلفن همراه اشاره میکنیم و Repeaterدسته بندی های 

A. ند فرکانسیاب 

 

 تک باند .1

 دوباند .2

 سه باند .3

 باند 4 .4

 

B.  نوع دریافت سیگنالBTS 

 

1.   Wireless 

2. Coupling 

3. Fiber Optic 

 

C.  نوع ارتباط تجهیزات با هم 

 

1. Single 

2. Frequency shifting 

3. Fiber Optic 

 

D.   نوع ایزوالسیون 

 

 ایزوالسیون از طریق زاویه ،فاصله .1

2. Frequency Shifting 

3. ICS Repeater 

 

E. میزان محدودیت های قابل اعمال 

 

1. Chanel Selective 

2. Adjustable Band Selective 

3. Wide Band 

4. Hybrid 
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A. ند فرکانسیاب 

 

این  . دباند فرکانسی میباشن یکا یا تکرار کننده های تلفن همراه تک باند تنها قادر به تقویت ریپتره ریپیترهای تک باند : .1

تقویت کننده های موبایل جزو اولین دستگاه هایی بودند که به منظور پوشش نقاط کور و رفع ضعف سیگنال محیط طراحی و 

، در آن زمان سیگنال استفاده  پیش به بازار عرضه شدندسال  11این تجهیزات تقویت کننده سیگنال موبایل حدودا  . ساخته شدند

تجهیزات تقویت کننده تلفن همراه تک باند  . بود  GSM900شده برای اپراتورها و تلفن های همراه در کشور تنها بر روی باند 

میباشد و از  501تا  539فرکانس کار این تجهیزات برای ارسال به سمت مشترک  . میباشند  2Gتنها قادر به تقویت اینترنت 

ندارد و تنها برای پوشش امروزه این تجهیزات در محیط های شهری کاربردی  . میباشد519تا  051سمت مشترک به سمت اپراتور 

این تجهیزات را میتوان در توانهای مختلف تهیه نمود وبا توجه به اینکه در محیطهای غیر  . مناطق جاده ای و روستایی بکار میرود

به عنوان نمونه میتوان به محصول شرکت واف با نام تجاری  . شوند قالبا دارای گین و توان زیادی میباشدشهری استفاده می

GV900   5اشاره نمود که در توانهایW/10W/20W  به بازار ارائه گردید 121تا  51باگین های . 

 

فه میباشند که معموال پرکاربدترین تجهیزات داری یک باند اضا 511این بوسترهای تلفن همراه عالوه بر باند  ریپیترهای دوباند : .2

به عبارتی با  . میباشد 1011باند دوم این تقویت کننده ها قالبا  . جهت رفع مشکل پوشش تلفن همراه در فضای شهری هستند

 1001تا  1019 و 501تا  539در فضای شهری تجهیزات ارتباط خود را با مشترک در فرکانسهای   Hopingتوجه به وجود 

به سمت اپراتور موبایل ارسال  1101تا  1111 و 519تا  051ر میکنند و سیگنال دریافتی از مشترک را بر روی فرکانسهای برقرا

 .  وات میباشند 1عموما دارای گینی کم و توانی زیر  باتوجه با اینکه این تجهیزات در محیط شهری سیگنال افزا هستند . میکند

 

می باشند و با توجه به عدم محدویت باند  2111و  1011و 511راه داری باندها ی بوسترهای تلفن هم باند: 3دستگاه های  .3

وانایی این تجهیزات عالرقم ت . فرکانسی تقریبا قادر به تقویت و رفع مشکل پوشش تلفن همراه در کل باند فرکانسی می باشند

 ا میگیرندتقویت هر سه باند تلفن همراه به علت قیمت زیاد معموال کمتر مورد استفاده قر

 

و دارای یک باند اضافی میباشند  2111و  1011و 511این دستگاه های تقویت کننده موبایل عالوه بر باند  باند : 4ریپیترهای  .4

لت قیمت ه عب . که متناسب با فرکانس و کانالهای استفاده شده توسط اپراتورهای تلفن همراه در هر کشور این باند انتخاب میگردد

 . در تقویت باند چهارم معموال از این تجهیزات استفاده نمیشود عدم ضرورتزیاد و

 

 


