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 :مقدمه -0

 کلیات -1-0
. تدقیق اس طراحیشامل دو مرحله طراحی مفهومی و دوره مسابقه طراحی و ساخت ماهواره مکعبی دومین فاز طراحی 

 زات زمینیها و تجهیعملیاتی سامانه شامل منظومه، ماهوارهسیستمی و های رکلیات و پارامت ،در مرحله طراحی مفهومی

انجام  قطعات واجزاء تا سطح تعیین  و طراحی بصورت تفصیلی، الزم است بایست تعیین شود. در مرحله طراحی دقیقمی

عبی جهت اره مکو مفاد مورد نظر دبیرخانه رقابت علمی صنعتی طراحی و ساخت ماهوپذیرد. این سند به ارائه الگو 

بایست از این می پردازد. شرکت کنندگانمیمسابقه تدوین و ارائه گزارش طراحی مفهومی )مرحله اول( از دومین دوره 

 ( استفاده نمایند.templateسند  به عنوان قالب )

 از بیان موارد زیر خودداری شود: مفهومی الزم است طراحیگزارش در 

 در  رویکردها انواع و، تاریخچه (های زمینی، ... ها و ایستگاهواع ماهوارهنمانند مفهوم منظومه، ا) مبانی پایه

 )انواع الگوها( طراحی

  رویکردها با یکدیگرمقایسه تفصیلی 

 ایی وابط نهرارائه فرمول، تنها )در صورت  ها و روابطی که در کتب و اسناد مرتبط دردسترس هستندفرمول

 بایست ارائه شود(می

  کند(کفایت می ضرورتی ندارد و ارائه کلیاتالگوریتمها )به عنوان مثال، شرح تفصیلی  هاالگوریتمجزئیات 

 راحی، طخش از های نهایی یک ب)به عنوان مثال، درصورتیکه برای رسیدن به ویژگی هانتایج غیرنهایی تحلیل

 ها ضرورتی ندارد(مورد تحلیل قرار گرفته است، ذکر جزئیات تمامی تحلیل چندین گزینه

که در صورتی باشند و تنهامواردی که به وضوح قابل مشاهده هستند نیازمند شرح مجدد نمی ،در شرح جداول و نمودارها

داده ت نشانروه صجداول بکه برداشتی خاص از جداول و نمودارها مورد نظر باشد نیازمند توضیح اضافی است. شکلها و 

 گذاری شوند. بایست عنوانمیدر ادامه شده 
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 نمونه جدول -1جدول 

 مالحظات شرح اقالم

   

 

 

 نمونه شکل -1شکل 

 های گزارشبخش -2-0
لیه و ات اوحبه غیر از صفمجموع گزارش )ای به اختصار داشته و شود توجه ویژههای شرکت کننده تقاضا میاز تیم

گزارش  شود.امتیاز منفی محسوب می فزونی تعداد صفحات بیش از این میزان صفحه باشد. 100( محدود به هافهرست

 شود.و ارائه بایست شامل موارد زیر بوده و به ترتیب نشان داده شده تدوین طراحی می

ه ری استفادم افزابرای طراحی منظومه، الزم است فایل شبیه سازی در محیط نردر صورت انجام شبیه سازی نرم افزاری 

 شده بصورت پیوست ارائه گردد.

 پروژه مدیریت -1

 در این بخش اطالعات زیر می بایست ارائه شود:

 )اعضای تیم به همراه رزومه )حداکثر سه خط برای هر نفر 

  وجود(رزومه سوابق تیم در حوزه طراحی ماهواره )در صورت 

 ها تا انتهای فاز مدل مهندسیگانت چارت فعالیت 
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 ایماهواره سامانه شرح -2

 ها، موقعیتاهوارههمراه با تعداد مماموریت بایست شرح مختصری از چگونگی دستیابی به اهداف بیانیه در این بخش می

  ود.ذکر شبندی سیستم مورد نظر است های زمینی و مواردی کلی که بیانگر پیکرهایستگاه

 طراحی مفهومی منظومه -1-2
 بایست شامل موارد زیر باشد:طراحی مفهومی منظومه می

 ایمنظومه ماهواره تشریح الگوی -1-1-2
  صفحات مداریو چیمان تعداد 

 شیب صفحات مداری 

 ها در هر صفحه مداری نسبت به مرجع مشخصتعداد و موقعیت ماهواره 

 روش طراحی منظومه -2-1-2
 مختصرا شرح داده شود.چگونگی انتخاب الگوی منظومه 

 اثبات کارایی منظومه -3-1-2
ست ور الزم ان منظبایست نشان داده شود. برای ایشدن الزامات بیانیه ماموریت توسط منظومه می در این بخش برآورده

 STK ی توسطبرای این منظور خروجی شبیه سازشود.  ها نشان دادهاطق مورد نظر به ماهوارهتا میزان دسترسی من

 .مناسب است

 ها(طراحی مفهومی ماهواره) -2-2
 بایست شامل موارد زیر باشد.ها میطراحی مفهومی ماهواره

 سیستم -1-2-2
 . عمدهبایست شامل موارد زیر باشدمعرفی محصول است. این بخش میبخش سیستم در گزارش طراحی دربردارنده 

 ابل ارائه هستند و شرح اضافی ضرورتی ندارد.موارد در غالب جدول ق

  العمل جز اصلی زیرسامانه به عنوان مثال، چرخ عکسسامانه.  ریزهر  یاصل یتا سطح اجزا)درخت محصول

 شود(محسوب میجز اصلی زیرسامانه مخابرات  و آنتن کنترل
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  (.سامانه ریتا سطح ز) یجرم بودجهتخمین 

  تا سطح زیرسامانه( توان یبندبودجهتخمین( 

 تا سطح زیرسامانه( یانهیهز یبندبودجه( 

 روی بورد کامپیوتر -2-2-2
 بایست شامل موارد زیر باشد:بخش کامپیوتر روی بورد می

 ها و ...( یو خروج یورود اگرام،یبلوک د)سخت افزار  کلیو مشخصات  یارائه معمار) 

 )ارائه معماری و مشخصات کلی نرم افزار )بلوک دیاگرام، ورودی و خروجی ها 

 توان پردازشی تخمین 

 فضای حافظه  تخمین 

 مخابرات  -3-2-2
  ارائه بلوک دیاگرام سیستمی و معماری 

 یهانتنآ یتشعشع یالگو یشکل کل ارائه طراحی مفهومی بخش مخابرات )انتخاب فرکانس، جانمایی کلی و 

 مورد استفاده

 اولیه )نوع مدوالسیون، نرخ بیت، کدینگ و ...( ارائه بودجه لینک 

 جرم و توان مطابق با بلوک دیاگرام ارائه شده عاد،ارائه سایزینگ اولیه شامل اب 

 تعیین و کنترل وضعیت -4-2-2

 تخمین پارامترهای عملکردی( افزارسخت یکل مشخصات و عملگرها و حسگرها نوع انتخاب( 

 انتو و جرم یکل یبندبودجه نیتخم 

 توان -5-2-2
 شخصات کلی سخت افزارارائه معماری و م 

 سایزینگ آرایه های خورشیدی و باتری و توان متوسط قابل تحویل تخمین 
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 سازه و مکانیزم -6-2-2
 سازه لیارائه معماری و مشخصات ک 

  ها )در صورت وجود(کلی مکانیزمارائه 

 کنترل حرارت -7-2-2
  نحوه کنترل توزیع حرارت در سیستمکلی شرح 

 زمینی  بخش  هایطراحی مفهومی ایستگاه -3-2

 های کاربری ترمینال -1-3-2
 ت مورد نظر برای کاربرانموقعی 

 متناسب با قابلیتهای مخابراتی ماهواره(های ارسال ویژگی( 

 ایستگاه زمینی اخذ داده -2-3-2
 موقعیت ایستگاه 

 متناسب با قابلیتهای مخابراتی ماهواره(های دریافت ویژگی( 

 ایستگاه زمینی کنترل -3-3-2
 موقعیت ایستگاه 

 مخابراتی ماهواره()متناسب با قابلیتهای های ارسال و دریافت ویژگی 

  ایستگاه های( تعداد و جانمایی ایستگاه های کنترلTTC )و مرکز کنترل ماموریت 

 حداقل سرویس ها و قابلیت های مرکز کنترل ماموریت 

های خارج گاهز ایستاشود. در صورت استفاده تواند داخل و خارج از کشور در نظر گرفته جانمایی ایستگاه های کنترل می

 د. نه گردالیل و امکان دسترسی به آنها )مثال تله پورت ها و یا شرکت های اپراتور ( باید ارائاز کشور د

یستگاه های استفاده کنند، امکان بهره برداری از ا CCSDSاز پروتکل های استاندارد کنندگان درصورتیکه شرکت

 اهد داشت. زمینی موجود در کشور برای تست و راه اندازی سامانه فضایی آنها وجود خو
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 کارایی اثبات -3

ه و های ماهواربلیتهای موردانتظار در ماموریت از منظر پوشش کاربران، و تناسب قادر این بخش، برآورده شدن خواسته

 هومی مرورحی مفبایست اثبات شوند. در حقیقت، در این بخش، به اختصار، طرای این منظور میهای زمینی براایستگاه

 شود.های ماموریت نشان داده میبخشهای مختلف با یکدیگر و برآورده شدن خواستهشده و هماهنگی 

 بندیجمع -4

ین اود. ش.. ارائه میها، انتقادات، پیشنهادات و .از روند پروژه، درس آموخته هاارزیابی تیماین بخش مواردی چون در 

 گیرد.صفحه(  قرار نمی 100) بخش منفک از گزارش طراحی بوده و در شمار صفحات با محدودیت تعداد


