
 به نام خدا 

تیم از  دوره مسابقات  کننده  های شرکتضمن سپاس  اقدام  در دومین  نمودهکه  ارائه گزارش طراحی مفهومی  به  به  اند، 

 رسند: ، موارد زیر به استحضار می1401منظور تکمیل گزارش و ارائه آن تا انتهای شهریورماه 

صورت مشخص صورت پذیرد. برخی از تیمها اقدام به ارائه چندین  بایست به ها میارائه معماری منظومه مورد نظر تیم -1

اند. همچنین پارامترهای  منظومه نموده و منظومه نهایی که بر مبنای آن داوری صورت خواهد پذیرفت را معرفی ننموده

 بایست به صورت کامل ارائه شود. مداری منظومه نیز می

 صورت مشخص معرفی شود.    بایست بهمحدوده پوشش سامانه طراحی شده می -2

  ها )سه الی پنج دستگاه( و الزام وجود تنها یک ایستگاه اخذ تعداد ماهوارهیانیه ماموریت از جمله  موارد اعالم شده در ب  -3

منجر به   است عدم رعایت این موارد در طراحی  . بدیهیمورد توجه قرار گیرندبایست  می  ها )شش یو( دازه ماهواره و نیز ان

 از رقابت خواهد شد. حذف تیم 

بایست  ها قرار گرفته است میتعداد کاربرانی که سامانه قادر به ارائه سرویس به آنها خواهد بود و مبنای طراحی تیم  -4

 اعالم شود. 

کاربران می  -5 برای  منظومه  پوشش  کارایی  لحاظ چندین  تحلیل  پذیرد.  تحت پوشش صورت  منطقه  برای کل  بایست 

نتایج تحلیل    تحت پوشش و تحلیل سامانه بر مبنای پوشش در آن نقاط قابل قبول نخواهد بود.  نقطه محدود در منطقه 

 بایست ارائه شوند.در قالب نمودار/ جدول می

به ایستگاه اخذ بر اساس الزام قید شده در بیانیه    از کاربران  شدهدریافت  های  تحلیل کارآیی منظومه جهت انتقال داده  -6

 بایست ارائه شوند.نتایج تحلیل در قالب نمودار/ جدول می نجام پذیرد.بایست اماموریت می

می  -7 اخذ  ایستگاه  تا  کاربران  محل  از  داده  انتقال  صورتسناریوی  به  مرحله    بایست  برای  شود.  ارائه  مشروح  و  کامل 

ه، و یا ارسال داده توسط کاربر  مواردی چون ارسال به فقط یک ماهواره و یا چندین ماهوار  ارسال داده از کاربر به ماهواره،

بایست شرح داده شوند.  بدون توجه به حضور و یا عدم حضور ماهواره در دید و یا ارسال تنها در صورت رؤیت ماهواره می

 بایست در نظر گرفته شود. در مرحله ارسال داده به ایستگاه زمینی نیز مالحظات مشابهی می

پوشش کاربران توسط منظوم  -8 ویژگیدر تحلیل  منظومه،  اخذ توسط  ایستگاه  نیز تحلیل پوشش  و  های سیگنالهای  ه 

می تحلیل  مخابراتی  و  نبوده  قبول  قابل  ماهواره  رؤیت  مبنای  بر  پوشش  تحلیل  است  بدیهی  شود.  گرفته  درنظر  بایست 

 آنتن ماهواره باشد. نای امکان ارتباط میان زمین وبایست بر مبمی



به روش    -9 امر  سازی میشبیه سازی، طول مدت شبیهدر تحلیل منظومه  این  باشد و  از حداقل الزم برخوردار  بایست 

 گذاری قرار گیرد.بایست مورد صحهمی

الزامات ماموریت صورت گیرد و در گزارش    بایست متناسب بامیو ایستگاه زمینی  های ماهواره  سایزینگ زیرسامانه  -10

 بیان شود. 

آوردن الزامات بیانیه ماموریت، به صورت خالصه و بر مبنای جزییات ارائه شده در متن  اثبات کارآیی منظومه در بر  -11

ارائه شده( می قالب  گزارش )طبق  انتهای  در  زیر  گزارش،  کارایی  و  منظومه  کارایی  به  بخش،  این  در  ذکر شود.  بایست 

 بایست پرداخته شود.های ماهواره میسامانه

 ها برگزار خواهد شد. ت نیاز، جلسه ارائه حضوری نتایج توسط تیمها، در صورگزارشپس از بررسی -12

نیاز،   صورت  متعاقباً  در  مقتضی  موارد  شد.سایر  خواهد  ارائه   اعالم  چگونگی  درخصوص  ابهام  هرگونه  وجود  صورت  در 

 گزارش، با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید. 

 باتشکر 

 


