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 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 

 :حداکثر جرم پلتفرم kg6 

  :حداقل حجم محمولهU3 ترجیحا به صورت عمودی 

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

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 انل های خورشیدیدمای باتری و پ 

 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) 

الزامات و مشخصات فنی ماهواره 

3۱/0۱/۱400تاریخ انتشار:   
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 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 

  32حافظه ذخیره سازی: حداقل GB 

  حافظهRAM:64 MB 

 ها: اینترفیسI2C, CAN, UART, SPI, USB 

  :سیستم عاملOpen source & Real-time OS 

OBDH (On Board 

Data Handling)  

  فریمینگ، کدینگ، رمزنگاری و احراز هویت طبق استانداردهایCCSDS  وECSS 

 انجام شود.

  باید در حالت اضطراری نیز امکان برقراری لینکTT&C  این وجود داشته باشد )در

 کاهش یابد(. kbps 1حالت می تواند نرخ تا 

 در حالت اضطراری )مانند آرامسازی اولیه یا از دست رفتن کنترل وضعیت  الزم است

حالت می تواند این وجود داشته باشد )در  TT&Cماهواره( نیز امکان برقراری لینک 

 کاهش یابد(. kbps 1نرخ تا 
زیرسیستم 

TT&C  ماهواره 

 

 

 

 

 

 

 

 TT&Cمخابرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downlink Uplink  
137-138 MHz 401-403 MHz فرکانس 

BPSK BPSK مدوالسیون 

9.6 kbps )حداقل( 9.6 kbps )نرخ بیت  )حداقل 
6dB 6dB حاشیه لینک 

 خطای نرخ بیت 6-10 5-10

  الزم است هر تیم در مرحله ساخت مدل مهندسی، بردهای فرستنده و گیرنده بخش

 زمینی را برای تست بردهای متناظر در سمت ماهواره طراحی کرده و بسازد. 

 های زمینی بنا بر امکانات موجود و براساس لینک دوطرفه همزمان مشخصات ایستگاه

کانس یا نوع لینک عالوه بر این که پیشنهاد شده است. در صورت هرگونه تغییری در فر

هزینه فراهم آوردن تجهیزات ایستگاه )هر دو  ،باید الزامات حاشیه لینک تامین شود

 .( نیز برعهده تیم طراح خوهد بودIndoorو  Outdoorبخش 

  مشخصات پیش فرض تجهیزاتOutdoor  بخش زمینی )که برگزار کننده مسابقه

 کند( عبارتند از:میتامین 

TT&C  ایستگاه

 زمینی



 

 
  

   

 - بزرگراه شهید سلیمانی -تهران  آدرس دبیرخانه:

ست بن ب -خیابان شهید احدزاده  -متروی شهید باقری 

  ۱ واحد - ۵پالک  -شهید محمدی 

0994۱7237۱0 info@cubest.ir 

 

 زیرسیستم 6Uمشخصات پلتفرم 
Downlink Uplink  

- 50 W توان ارسالی 
30 dB -  بهرهLNA 

3.5 dB - عدد نویز LNA 

5 V - تغذیه LNA 

110 mA - جریان LNA 

10dB 14dB گین آنتن 

 پالریزاسیون دایروی دایروی

 Sلینک داده باند 

ممکن برای هریک  با حداکثر نرخ بیت CAN, UART, I2C هایبا واسطکه  این لینک مربوط به محموله مخابراتی بوده

)یا هر آنتن دیگری که الزامات  و تیم ها الزم است فقط دو آنتن پچ به زیرسیستم پردازشگر متصل می شود هااز این باس

برای ارسال و دریافت این لینک روی ماهواره طراحی و بسازند، به گونه  طراحی و ابعادی جایگیری در پاد را برآورده کند(

 ای که این دو آنتن همزمان زمین را مشاهده کنند. مشخصات این آنتن ها عبارتند از:

 مخابرات محموله
Downlink Uplink  

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

oVertical: ±35 
oHorizontal: ±35 

oVertical: ±35 
oHorizontal: ±35 

Half Power Beam Width 

<1.5 <1.5 VSWR 

 پالریزاسیون دایروی راست گرد دایروی راست گرد
SMA connector SMA connector اتصالت 

 وارد بر کیوبست و حاشیه های آن مطابق با استاندارد   بارهایGSFC-STD-7000A .می باشد 

  ابعاد کیوبست باید مطابق با سندCP-6UCDS-1.0 .باشد 

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

 سازه

 


