
 

 

  

 رقابت علمی و صنعتی طراحی و ساخت ماهواره مکعبی     

31/01/1400تاریخ انتشار:   
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 مقدمه
 

ان به يک عالقمندان و انديشمندهاي مختلف يکي از راهکارهاي معمول در جذب سابقات علمي و فني در زمينهم

ري اين باشد. اجراي مسابقات طراحي و ساخت ماهواره با توجه به رشد و شکل گيحوزه صنعتي و فن آوري مي

ين صنعت در کشور ميتواند زمينه اي براي جذب نيروي هاي عالقمند، تشکيل کار گروه هاي تخصصي، تمر

يري در پروژه وت و نهايتا بوجود آمدن ايده هاي نو براي بکارگکارهاي گروهي بين متخصصين با گرايش هاي متفا

 هاي بزرگ کشور يا دنيا باشد.

اراي دپس از چند دهه تالش دانشمندان و مديران کشور در حوزه فناوري فضايي، اکنون کشور بزرگ ايران 

باشد که الزم است وري ميهاي بالقوه بسياري اعم از مغز افزار و سخت افزار در اين بخش از صنعت و فناظرفيت

 .ها بالفعل شده و در جهت باال بردن سطح رفاه و امنيت عمومي جامعه بکار گرفته شوداين ظرفيت

ي طراحي به منظور کشف ظرفيت هاي علمي و صنعتي در حوزه طراحي و ساخت ماهواره در نظر داريم رقابت علم

 نعتگران اين فناوري برگزار نماييم.بين همه پژوهشگران و ص و ساخت ماهواره مکعبي را در 

ذب ها و استعدادهاي موجود و جهدف از برگزاري اين رقابت علمي و صنعتي شناخت و کمک به رشد ظرفيت

 .هاي مختلف خصوصي و دولتي براي حمايت از ايشان استسرمايه بخش

 تحقق جهت در کوچک گامي گرددمي برگزار برکت بنیان دانش موسسه اميد است اين رقابت که با حمايت

 .باشد هدف اين

 جهت برتر هايتيم توسعه براي گذاري سرمايه امکان ،ارزشمند وايزج هداياين رقابت ضمن ا از در هر مرحله

 باشد.مي فراهم آن هايزيرسامانه و نهايي ماهواره پرتاب و ساخت
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هاي کوچکي هستند که غالبا به شکل مکعب ست ها ماهوارهکيوب

با سانتي متر(  10×10×10در ابعادي به اندازه يک مکعب روبيک ) و

کيلوگرم هستند. هريک از اين واحدهاي کوچک  3/1تا  1وزني حدود 

تواند خود به تنهايي يک ماهواره مکعبي باشد و يا يک ماهواره مي

 عدد از اين واحدهاي کوچک باشد. 27تا  2مکعبي داراي ابعادي معادل 

هاي مختلفي در دنيا وجود دارند که ن که شرکتبا توجه به اي 

هاي مکعبي استاندارد شده را به طور تجاري هاي ماهوارهقطعات و المان

ها ملزومات زماني و ترين مزاياي اين ماهوارهکنند، از مهمتوليد مي

ها باشد. در ضمن از آنجا که واسط پرتاب اين ماهوارهاي کم ميهزينه

اندارد شده و معموالً در کنار يک ماهواره اصلي به با پرتابگر هم است

شوند، هزينه پرتاب کمي را طلب صورت ماهواره همراه پرتاب مي

 کنند.مي

 

 

 

موضوع مسابقه حاضر، طراحي و ساخت يک نانوماهواره 

اين است.  6Uواحدي  شش( CubeSat)مکعبي استاندارد 

ماهواره داراي محموله مخابراتي است که ساخت آن به عهده 

باشد و هدف مسابقه طراحي تيم هاي شرکت کننده نمي

محموله کيلوگرم با جانمايي  6پلتفرم با حداکثر وزن 

مي باشد. طول عمر ماهواره يک سال  3Uحجم  مخابراتي به

 کيلومتر خواهد بود. 500و ارتفاع مدار عملياتي آن 

 

 

 

 



 

       

 

 

 
 

 

   4 

 

 

 

 اهداف برگزاری  مسابقه:

 

 .ريزي شده و به اجرا در خواهد آمدمسابقه سراسري ماهواره مکعبي در ايران با اهداف زير برنامه

  جذب نيروهاي متخصص و عالقمند براي ورود به عرصه تحقيقات فضايي 

 هاي نوپا در حوزه فضاييرشد و توانمند سازي بخش خصوصي و شرکت 

  ايجاد بستر مناسب براي تمرين عملي دانشجويان و متخصصان در زمينه هاي فضايي 

 اشنايي عالقمندان و متخصصان با فناوري هاي مرتبط با صنايع فضايي 

 آموزش کار گروهي در بين متخصصان با گرايش هاي متفاوت 

 بومي سازي علوم و فنون فضايي در کشور 

  زمينه هاي فضايي و کمک به رشد آنهاشناسايي استعداد هاي علمي و فني در 

 و ايجاد بستري هدفمند براي خالقيت و نوآوري دانشجويان و صنعتگران و طرح ايده هاي ن 

 آشنايي عملي با اصول طراحي مهندسي و مهندسي سيستم 

 ترويج فناوري فضايي و کاربردهاي آن در اقشار مختلف جامعه 
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 اجرايي مسابقه منودارساختار و 
 

 
 

 

 

 

 
 

شورای راهبری دبیر مسابقه

دبیر اجرایی

پشتیبانی

تبلیغات 

امور مالی

مستند سازی

دبیر علمی

گروه مشاوران و  
کارشناسان

گروه دواران و 
ناظران تست

دبیرخانه
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 دبیر مسابقه:
 سرادقی مهندس آقای

 مسابقه دبیر مسئولیت:

 مخابرات برق مهندسی ارشد کارشناسی -

 ایران فضایی سازمان فضایی فناوری اسبق معاون -

  فضایی فناوری حوزه در فعالیت سابقه سال ۲۰ -

 فضایی المللی بین و داخلی متعدد های پروژه مدیریت -

 cubest.ir@soradeghi :الکترونیک پست

  
  

 

 کمیته علمی:
 ابوالقاسمی مهندس آقای

 افزار نرم و OBDH زیرسیستم مسئول و مسابقه علمی دبیر مسئولیت:

 افزار نرم مهندسی ارشد کارشناسی -
 فضایی مختلف های حوزه در مدیریت و کار سابقه سال ۲۰ -

 زمینی ایستگاه و ماهواره ساخت و طراحی های پروژه مدیریت -

  بالدرنگ های عامل سیستم متخصص و افزار نرم و OBDH زیرسیستم متخصص -

 فضایی های سیستم مهندسی مفاهیم با آشنا -

  cubest.ir@abolghasemi :الکترونیک پست

  

 نصرالهی دکتر آقای
 وضعیت کنترل و تعیین زیرسیستم مسئولیت:

 :ها تخصص و کاری سوابق

 امیرکبیر دانشگاه از کنترل برق مهندسی دکترای- 

 فضایی فناوری حوزه در کار سابقه سال ۱۳- 

 وضعیت کنترل و تعیین زیرسیستم متخصص- 

 فضایی های سیستم مهندسی متخصص- 

 cubest.ir@nasrollahi :الکترونیک پست
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 زاده ظهراب مهندس آقای
  Verification & Test ت:مسئولی

 هوافضا ارشد کارشناسی- 

 فضایی فناوری حوزه در کار سابقه سال ۱۳- 

 فضایی های سامانه سیستمی طراحی متخصص- 

 فضایی های سامانه آزمون متخصص- 

 ای ماهواره های منظومه و مدار مکانیک متخصص- 

  cubest.irzohrabzadeh :الکترونیک پست
  

 اسکویی مهندس آقای
 توان زیرسیستم مسئولیت:

 امیرکبیر دانشگاه ار الکترونیک برق مهندسی ارشد کارشناسی- 

 فضایی فناوری حوزه در کار سابقه سال ۱۰- 

 ماهواره الکتریکی توان زیرسیستم آزمون و ساخت طراحی، متخصص- 

  cubest.iroskuee :الکترونیک پست

 
  

  

 فرهودی مهندس خانم
 مخابرات زیرسیستم مسئولیت:

 فضایی فناوری و مخابرات الکترونیک، حوزه در کار سابقه سال ۱۸- 

 ماهواره های سامانه پژوهشکده مخابراتی های محموله محقق کارشناس- 

 فضایی های سیستم در الکترومغناطیسی سازگاری متخصص- 

  cubest.irfarhoodi :الکترونیک پست

 
  

  

 جلوه مهندس آقای
 سازه زیرسیستم مسئولیت:

 هوافضا حوزه در کار سابقه سال ۱۰- 

 امیرکبیر پیام ماهواره طراحی تیم عضو- 

 فضایی مختلف های پروژه در مکانیزم و سازه زیرسیستم ناظر- 

 ارتعاشات تحلیل و سازه طراحی متخصص- 

  cubest.irjelveh :الکترونیک پست
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 منعمی مهندس آقای
 مخابرات زیرسیستم مسئولیت:

 سیستم مخابرات مهندسی ارشد کارشناسی- 

 ایران فضایی سازمان در فضایی فناوری حوزه در کار سابقه سال ۲۰- 

 ها ماهواره جمله از فضایی، های پروژه آزمون و ساخت طراحی، در نظارت سابقه- 

  cubest.irmonemi :الکترونیک پست

 
  

  
 

 دبیرخانه:

 مشایخی مهندس خانم
 دبیرخانه مسئول مسئولیت:

 فضایی مهندسی ارشد کارشناسی- 

  cubest.irinfo :الکترونیک پست

 
 
 
  

  

 میرهاشمی مهندس آقای
 دبیرخانه کارشناس مسئولیت:

 هوافضا مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی- 

 
 
 
 
   

  
 

 ارتباط با دبیرخانه 

بن  -خيابان شهيد احدزاده  -متروي شهيد باقري  -بزرگراه شهيد سليماني  -تهرانآدرس دبيرخانه مسابقه: 

  1واحد  - 5پالک  -بست شهيد محمدي 

          cubest.ir آدرس پايگاه اينترنتي مسابقه:

 09941723710تلفن دبيرخانه:  

 info@cubest.irايميل: 
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مقررات پذيرد که در طول برگزاري از نمايد، مينام ميکننده که به طور رسمي در مسابقات ثبتهر تيم شرکت

نکردن هريک از مقررات، در کميته اجرايي مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات الزم ت مسابقه پيروي نمايد. رعاي

سازي محيطي شاداب و علمي در مورد آن اتخاذ خواهد شد. اين مقررات براي ايجاد نظم و هماهنگي بهتر و فراهم

 .وضع گرديده استکنندگان براي شرکت

 مسابقه و مسئول هر تيم اطالع رساني خواهد شد.هرگونه تغيير در شرايط و قوانين از طريق وب سايت 

مي تواند وابسته به يک شرکت يا نهاد دولتي يا خصوصي بوده يا يک تيم دانشجويي به سرپرستي هر تيم  (1

يه عضو هيات علمي يا يک تيم کامال مستقل با سرپرستي يک شخصيت حقيقي باشد که اعضاي اصلي 

باشند و براي ساير اعضا نفر مي 3د. اعضاي اصلي تيم حداقل شونآن از ابتدا مشخص و رسما معرفي مي

 محدوديتي وجود ندارد.

و تمامي ارتباطات رسمي  در هر تيم يکي از اعضا به عنوان سرپرست معرفي مي شود. مکاتبات و گزارشات (2

توسط سرپرست تيم انجام خواهد شد و تغيير سرپرست تيم براي  بين سازمان و تيم هاي شرکت کننده

 .مجاز استبا تاييد اکثريت اعضاي رسمي معرفي شده يک مرتبه در طول مسابقه 

 .تواند در يک تيم عضويت داشته باشديک فرد فقط مي (3

شناخته خواهند شد و نام و نشان اعالم شده توسط ايشان  تيم هاي شرکت کننده در مسابقه به وسيله (4

 .در طول مسابقه مجاز به تغيير نام نمي باشند

درخواست تغيير يا افزايش در اصلي تيم هاي معرفي شده بايستي در تمام مراحل ثابت باشند و اعضاي  (5

بايد توسط مسئول تيم به صورت کتبي که در طول مسابقه مجاز است فقط براي يک نفر  اعضاي تيم ها

 .به کميته اجرايي معرفي شود

 .ندباشيي هماهنگ اجرا دبيرخانهتيم هاي شرکت کننده، بايد براي چگونگي کار با  (6

 برداري در هر مرحله از مسابقه، تيم از دور مسابقات حذف خواهد شد.در صورت اثبات تقلب و کپي (7

 تيم ها موظفند در صورت برگزاري جلسات توجيهي، در اين جلسات شرکت نمايند. (8

 رشایط رشکت در مسابقه
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 جدول زمانبندی

 

 به يافته راه و کننده شرکت هايتيم تعداد. آمد درخواهد اجرا به زيرمطابق جدول  مرحله چهار در مسابقه اين

 .اند شده مشخص جدول در مسابقه از مرحله هر اجراي تقريبي زمان همراه به مسابقه بعدي مراحل

 

 عنوان مراحل زمان شروع زمان پایان

1400/01/20  99/11/14 هاثبت نام و تشکيل تيم   

1400/05/31  1400/02/01  SIL طراحي ومرحله  

1400/10/15  1400/06/15  مرحله ساخت مدل مهندسي 

1400/11/14  1400/10/15 هاي برنده براي ساخت مدل پروازيتست، داوري نهايي و تعيين تيم   

 
 

 

 

 مسابقه اجراي راحلم
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 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 

  :حداکثر جرم پلتفرمkg6 

  :حداقل حجم محمولهU3  عمودیترجیحا به صورت 

 ماموریت: مخابراتی 

  :سال 1طول عمر ماهواره 

  :دایروی کیلومتر 500ارتفاع مداری 

  :درجه باشد(. 98تواند )در صورت پرتاب خارجی می درجه 55شیب مداری 

 مشخصات کلی

  5 میانگین مصرف توان پلتفرم: حداکثر W 

  10میانگین مصرف توان محموله: حداکثر W 

 ( حداکثر توان محمولهPeak حداکثر :)30 W 

 :)خروجی ها)محافظت شده در جریان بیش از حد 

o ( 12ولت و  5ولت،  3/3تغذیه های تنظیم شده ) ولت 

o  تغذیه غیر تنظیم شده باتری 

o  3جریان محافظت شده در حدود A 

 محافظت از شارژ و دشارژ بیش از حد باتری 

 : نقاط تله متری 

o جریان های ورودی و خروجی به زیرسیستم توان 

o ولتاژ تغذیه های تثبیت شده، باتری و پانل های خورشیدی 

o دمای باتری و پانل های خورشیدی 

 توان

  درجه  3دقت نشانه روی: بهتر از(3σ)/ )حداقل در زمان سرویس دهی محموله( 

  درجه بر ثانیه 3/0دقت پایدار سازی: بهتر از  
 تعیین و کنترل وضعیت

(ADCS) 

  32حافظه ذخیره سازی: حداقل GB 

  حافظهRAM:64 MB 

 ها: اینترفیسI2C, CAN, UART, SPI, USB 

OBDH (On Board 

Data Handling)  

 ماهواره فینمشخصات 
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 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 

  :سیستم عاملOpen source & Real-time OS 

  فريمينگ، کدينگ، رمزنگاري و احراز هويت طبق استانداردهايCCSDS  وECSS 

 انجام شود.

  بايد در حالت اضطراري نيز امکان برقراري لينکTT&C اين  وجود داشته باشد )در

 کاهش يابد(. kbps 1حالت مي تواند نرخ تا 

 وضعيت  در حالت اضطراري )مانند آرامسازي اوليه يا از دست رفتن کنترل الزم است

تواند  حالت مياين وجود داشته باشد )در  TT&Cماهواره( نيز امکان برقراري لينک 

 کاهش يابد(. kbps 1نرخ تا 
زیرسیستم 

TT&C  ماهواره 

 
 
 
 
 

 
 

 TT&Cمخابرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downlink Uplink  
137-138 MHz 401-403 MHz فرکانس 

BPSK BPSK مدوالسيون 

9.6 kbps )حداقل( 9.6 kbps )نرخ بيت  )حداقل 
6dB 6dB حاشيه لينک 

 خطاي نرخ بيت 6-10 5-10

 خش الزم است هر تيم در مرحله ساخت مدل مهندسي، بردهاي فرستنده و گيرنده ب

 زميني را براي تست بردهاي متناظر در سمت ماهواره طراحي کرده و بسازد. 

 مزمان هاي زميني بنا بر امکانات موجود و براساس لينک دوطرفه همشخصات ايستگاه

ر اين که بکانس يا نوع لينک عالوه پيشنهاد شده است. در صورت هرگونه تغييري در فر

ه )هر دو هزينه فراهم آوردن تجهيزات ايستگا ،بايد الزامات حاشيه لينک تامين شود

 .( نيز برعهده تيم طراح خوهد بودIndoorو  Outdoorبخش 

  مشخصات پيش فرض تجهيزاتOutdoor  بخش زميني )که برگزار کننده مسابقه

 کند( عبارتند از:ميتامين 
TT&C  ایستگاه

 زمینی

Downlink Uplink  
- 50 W توان ارسالي 

30 dB -  بهرهLNA 

3.5 dB - عدد نويز LNA 

5 V - تغذيه LNA 

110 mA - جريان LNA 

10dB 14dB گين آنتن 
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 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 

 پالريزاسيون دايروي دايروي

 Sلینک داده باند 

هريک  ممکن براي با حداکثر نرخ بيت CAN, UART, I2C هايواسط که با اين لينک مربوط به محموله مخابراتي بوده

يگري که الزامات )يا هر آنتن د و تيم ها الزم است فقط دو آنتن پچ به زيرسيستم پردازشگر متصل مي شود هااز اين باس

بسازند، به گونه  واحي براي ارسال و دريافت اين لينک روي ماهواره طر طراحي و ابعادي جايگيري در پاد را برآورده کند(

 اي که اين دو آنتن همزمان زمين را مشاهده کنند. مشخصات اين آنتن ها عبارتند از:

 مخابرات محموله
Downlink Uplink  

2200-2290 MHz 2025-2110 MHz فرکانس 
5dB 5dB گين آنتن 

oVertical: ±35 
oHorizontal: ±35 

oVertical: ±35 
oHorizontal: ±35 

Half Power Beam Width 

<1.5 <1.5 VSWR 

 پالريزاسيون دايروي راست گرد دايروي راست گرد
SMA connector SMA connector اتصالت 

 وارد بر کيوبست و حاشيه هاي آن مطابق با استاندارد   بارهايGSFC-STD-7000A .مي باشد 

  ابعاد کيوبست بايد مطابق با سندCP-6UCDS-1.0 .باشد 

 موجود هستند. "اسناد مرجع "نکته: این دو سند در سایت مسابقه بخش

 سازه
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 .فرماييدهايي در نظر گرفته شده است که در تصوير مشاهده ميدر اين رقابت علمي و صنعتي جوايز و مشوق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوایز مسابقه
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 مقدمه -1

اين سند به ارائه الگو و مفاد مورد نظر دبيرخانه رقابت علمي صنعتي طراحي و ساخت ماهواره مکعبي جهت تدوين 

( استفاده templateاز اين سند به عنوان قالب ) توانندينندگان مت کشرکپردازد. و ارائه گزارش طراحي مي

 نمايند.

 کلیات -2

ي طراحي ماهواره که در سه سطح مفهومي، اوليه و دقيق صورت هابرخالف رويه معمول در تدوين و ارائه گزارش

هاي تيم هاي عملياتي،با هدف تمرکز بر جنبه پذيرد، در رقابت علمي صنعتي طراحي و ساخت ماهواره مکعبي،مي

. در اين جامع طراحي ارائه خواهند دادتنها يک گزارش  هاي متعدد نبوده وگزارش شرکت کننده ملزم به ارائه

هاي مدل پروازي طراحي مي بايست بر اساس ويژگي بايست ارائه شود.ها ميارش، نتيجه نهايي طراحي تيمگز

هاي راه يافته به مرحله بعد اقدام به ظر براي مسابقه، تيمروند مورد نبر اساس انجام پذيرد. اما با توجه به اينکه 

 پروازي مورد نظر قرار گرفته و مدل مهندسي وهاي ميان ، الزم است تفاوتساخت مدل مهندسي خواهند نمود

 موارد مقتضي در گزارش طراحي ذکر گردد. 

 بايست خودداري شود:از بيان موارد زير مي در شرح طراحي،

 در طراحي مباني پايه، تاريخچه و انواع رويکردها 

  با يکديگرانواع قطعات مقايسه تفصيلي 

 در صورت ارائه فرمول، تنها روابط  مرتبط دردسترس هستندها و روابطي که در کتب و اسناد فرمول(

 بايست ارائه شود(نهايي مي

  کند(ضرورتي ندارد و ارائه کليات کفايت ميالگوريتمها )به عنوان مثال، شرح تفصيلي  هاالگوريتمجزئيات 

 يک بخش از  هاي نهايي)به عنوان مثال، درصورتيکه براي رسيدن به ويژگي هانتايج غيرنهايي تحليل

 ها ضرورتي ندارد(طراحي، چندين گزينه مورد تحليل قرار گرفته است، ذکر جزئيات تمامي تحليل

 سند طراحیمحتوای 
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باشند و تنها در مواردي که به وضوح قابل مشاهده هستند نيازمند شرح مجدد نمي ،در شرح جداول و نمودارها

صورتيکه که برداشتي خاص از جداول و نمودارها مورد نظر باشد نيازمند توضيح اضافي است. شکلها و جداول به 

 گذاري شوند. بايست عنوانميدر ادامه داده شده رت نشانوص

 نمونه جدول -1جدول 

 مالحظات شرح اقالم

   

 

 

 
 نمونه شکل -1شکل 

 های گزارشبخش -3

ات اوليه حبه غير از صفاي به اختصار داشته و مجموع گزارش )شود توجه ويژههاي شرکت کننده تقاضا مياز تيم

 شود.مي امتياز منفي محسوب فزوني تعداد صفحات بيش از اين ميزان صفحه باشد. 100( محدود به هاو فهرست

 شود.و ارائه بايست شامل موارد زير بوده و به ترتيب نشان داده شده تدوين طراحي ميگزارش 

 مدیریت پروژه -1-3

 در اين بخش اطالعات زير مي بايست ارائه شود:

 )اعضاي تيم به همراه رزومه )حداکثر سه خط براي هر نفر 

 ها تا انتهاي فاز مدل مهندسيگانت چارت فعاليت 
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 طرح تامين قطعات براي مدل مهندسي همراه با آناليز هزينه 

 سیستم -2-3

. باشد بايست شامل موارد زيرمعرفي محصول است. اين بخش ميبخش سيستم در گزارش طراحي دربردارنده 

 ندارد.ابل ارائه هستند و شرح اضافي ضرورتي عمده موارد در غالب جدول ق

 مانه العمل جز اصلي زيرسا)به عنوان مثال، چرخ عکس سامانه ريز ياصل يدرخت محصول تا سطح اجزا

 شود(کنترل محسوب مي

  باشد ييفضا يبند بودجهگذاري و صحه اجزا ييجانمامدل سه بعدي ماهواره که معرف. 

 زير سامانهعملکرد تا سطح  درخت. 

 ها و مودهافاز يمعرف. 

 عملکرد در هر فاز و مود فلوچارت. 

 (.سامانه ريتا سطح ز) يجرم بودجه 

 (.تا سطح زيرسامانه) توان بر اساس فاز و مود يبندبودجه 

 تنها به ذکر رئوس موارد پرداخت شود( هاو کنترل فصل مشترک تيريمد( 

 ات پرداخته شود(ديتنها به ذکر تمه) يخراب تيريمد 

 تا سطح زيرسامانه( يانهيهز يبندبودجه( 

 روی بورد کامپیوتر -3-3

 بايست شامل موارد زير باشد:بخش کامپيوتر روي بورد مي

 ها و ...( يو خروج يورود اگرام،يبلوک د)و مشخصات کامل سخت افزار  يارائه معمار 

  ارائه مشخصات کامل سخت افزاري و درخت محصول 

 توابع( ستيل ،يکارکرد يکامل نرم افزار )فلوچارت، مودها يمعمار ارائه 

  بدترين حالت(با در نظر گرفتن استفاده از توان پردازشي ) ميزانارائه تحليل  

  اشغال فضاي حافظه  ميزانارائه تحليلRAM ( با در نظر گرفتن)بدترين حالت  
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  اشغال فضاي حافظه  ميزانارائه تحليلFLASH ( با در نظر گرفتن)بدترين حالت  

 بودن( يافهيها،  بالدرنگ بودن، چند وظتيقابل) و نحوه انتخاب آنعامل  ستميمشخصات س ارائه 

 کامندهاتله تيريمد نحوه 

 متريارسال اطالعات تله آوري وجمع نحوه 

 اي و ...هاي ارتباطي و سازهاينترفيس 

 بندي جرميبودجه 

 بندي حجمي و جانماييبودجه 

 بندي توانيبودجه 

 ايبندي هزينهبودجه 

  مخابرات -4-3

 (…ارائه طراحي سيستمي بخش مخابرات )انتخاب مدوالسيون، تعيين نرخ بيت، کدينگ و غيره 

 )ارائه بلوک دياگرام، معماري و مشخصات کامل سخت افزار )درخت محصول 

 سازي و ارائه نتايج الگوي تشعشعي، شبيهVSWRهاي ، نسبت محوري و ساير مشخصات آنتنTT&C  بر

 روي بدنه ماهواره

 سازي و ارائه نتايج الگوي تشعشعي، شبيهVSWRبر  محمولههاي ، نسبت محوري و ساير مشخصات آنتن

 روي بدنه ماهواره

  محاسبات بودجه لينک نهاييTT&C در حالت عادي و اضطراري 

 اي و ...هاي ارتباطي و سازهاينترفيس 

 بندي توانيبودجه 

  بندي جرمي بودجه 

 بودجه بندي حجمي و جانمايي 

 ايبودجه بندي هزينه 
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 تعیین و کنترل وضعیت -5-3

 مينشرح مسير چگونگي انتخاب نوع حسگرها و عملگرها )سايزينگ( همراه با بيان مديريت ريسک تا 

 اهاي تعيين وضعيت و کنترل وضعيت همراه با مدل حسگرها و عملگرهصحت سنجي عملکرد الگوريتم 

 سنجيش صحهبيان ساختار و فرايند تعيين موقعيت همراه با رو 

 اندازي يا روي برد )در صورت نياز(چگونگي کاليبراسيون حسگرها براي راه 

 مديريت مودهاي عملکردي از منظر زيرسيستم کنترل 

 درخت محصول 

 بيان استراتژي در حوزه قابليت اطمينان 

 اي و ...هاي ارتباطي و سازهاينترفيس 

 بندي جرميبودجه 

 بندي توانيبودجه 

 و جانمايي ميبندي حجبودجه 

 ايبندي هزينهبودجه 

 توان -6-3

 مستندات مربوط به سايزينگ آرايه هاي خورشيدي و باتري و توان متوسط قابل تحويل 

 )ارائه معماري و مشخصات کامل سخت افزار )درخت محصول 

 ايهاي لحظه ها و توانباس هاي توان، خطوط توزيع، مبدل مشخصات 

 مالحظات قابليت اطمينان 

 اي و ...هاي ارتباطي و سازهاينترفيس 

 بندي جرميبودجه 

 بندي حجمي و جانماييبودجه 

 ايبندي هزينهبودجه 
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 سازه و مکانیزم -7-3

 )ارائه معماري و مشخصات کامل سازه )درخت محصول 

 گذاري الزامات مربوط به شرايط محيطي  ارائه طراحي سازه و صحه 

 ازهمعرفي مواد و اتصاالت مورد استفاده در س 

 شرح نحوه مونتاژ و دمونتاژ سيستم و مکانيزم ها 

 شرح نحوه عملکرد مکانيزم ها 

  بندي جرمي سازه و مکانيزم هاارائه بودجه 

 بودجه بندي حجمي سازه و مکانيزم ها 

 ايبندي هزينهبودجه 

 بندي تواني )در صورت کاربرد(بودجه 

 کنترل حرارت -8-3

  ارائه تحليل هاي حرارتي 

  توزيع حرارت در سيستمشرح نحوه کنترل 

 )شرح اجزا )درخت محصول 

 اي و ...هاي ارتباطي و سازهاينترفيس 

 بندي جرميبودجه 

 بندي حجمي و جانماييبودجه 

 بندي توانيبودجه 

 ايبودجه بندي هزينه 

 بندیجمع -9-3

شود. .. ارائه مي.ها، انتقادات، پيشنهادات و از روند پروژه، درس آموخته هاارزيابي تيماين بخش مواردي چون در 

 گيرد.قرار نمي صفحه( 100حات با محدوديت تعداد )بخش منفک از گزارش طراحي بوده و در شمار صفاين 

 


