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ای را آماده کنند که در ماموریت آماج به کار ماهوارهکنند تا ها تالش میدر مسابقه طراحی و ساخت ماهواره پیکو، تیم 

 اشیا ی آماج است که با هدف ارائه خدمات اینترنتمنظومهگرفته خواهد شد. ماموریت آماج، اولین گام از نمایش فناورانه 

ی و دو ماهواره پیکو  مکعب ز یک ماهواره ا ، آماجبر این اساس .شده خواهد و ساختایی طراحی ضهای فبر مبنای سیستم

 د.نکناز اجرای ماموریت مذکور حمایت میمگی یل شده که هتشک

 بندیفازها و زمان ( الف 

بسیار چابک ش  به نوعی تدوین شود که اجرای  آن   با توجه به سناریوی مدنظر برای برگزاری این مسابقه، الزم است که طرح

، الزامات طراحی و ساخت کاری ابتدایی و شروع طراحی و ساخت ممکن شود. به این ترتیب، در بازه و در سه فاز برای

 به صورت زیر دنبال خواهند شد:    و گزاریبرظارت تیم با ن همسابق شده وماهواره ارائه 

 ثبت پیشنهادیه -1

قالب سازی در جهت پیادهو مطابق با الزامات تعریف شده از سوی مسابقه، ها طراحی سیستمی خود را برای ماموریت تیمدر این فاز، 

ی ، پیشنهادبا مالحظات استاندارد، ارضای الزامات و تطابق  ارزش فنی مناسب  بروه  ها باید عالاین طرح .  کنند  ارائه می  جیبی  یماهواره

ثبت   و در سامانهائه شده تدوین  ید منطبق بر قالب ارپیشنهادیه با. به این منظور،  نیز ارائه کند  ، متناسب با ساخت محصولهزینه   برای

کاملی ارائه کرده باشند، برای راهیابی به ممکن و رده و طراحی سیستمی را به خوبی درک ک الزاماتهایی که . در این فاز تیمگردد

ها انجام نخواهد تر دارای برتری خواهد بود، اما ارزیابی بر مبنای هزینهی پایینهزینهدر این فاز،  هرچند    شوند.میبعدی معرفی    فازهای

 بعد خواهد بود.  هایمعیار مالی در فاز و مبلغ اعالمی شد

 زمون مدل مهندسیساخت و آ -2

و تجهیزات  آزمونآماده به  ها عالوه بر ارائه مدل مهندسی  تیم  انجام گرفته وساخت مدل مهندسی  و، طراحی دقیق فازدر این 

عملکرد مدل مهندسی و  کنند تا بر مبنایی تبدیل مدل مهندسی به مدل فضایی را ارائه میبرنامهو مرتبط به آن،  پشتیبانی زمینی  

الزم به ذکر است که در انتخاب نمایند.    ساخت مدل فضایی و آمادگی برای پرتابنهایی را برای    هایگزینهداوران    ن طرح،همچنین ای

این فاز هیچ سندی ثبت نشده و تنها در زمان آزمون و بررسی عملکردی، طرح تبدیل مدل مهندسی به فضایی مرور خواهد شد و 

 یابی نهایی خواهند رسید.های خود به ارزداوران در مجموع بررسی

 مدل فضایی -3

حمایت مالی خواهند شد تا به ساخت تا یک سقف معین و یکسان  اند،در فاز قبل مورد تایید قرار گرفتهکه  هاییدر این مرحله، تیم

کیفی و پذیرش را و مدل فضایی را برای آزمونهای مرتبط آماده نمایند. این آزمونها، عالوه بر کارکرد، شرایط  پرداختهمدل فضایی 

  تعیین خواهد شد. ند برگزاری مسابقهمطی فرآیکه جزئیات آنها  گذاردمیها به آزمون ماهواره مطابق با بارهای اعمالی به

های بندی گردیده و در نهایت، با توجه به ظرفیت اولویت   های فضایی تحویل شده،مدل   مشخصات فنی   ها در انتهای این فاز بر اساستیم 

 . خواهند شدهای اصلی و جایگزین، برای پرتاب معرفی به عنوان گزینه پرتاب،

ماه  و فاز مدل فضایی    3ماه، فاز ساخت و آزمون مدل مهندسی در حدود  یک  بندی اولیه، فاز ثبت پیشنهادیه  مطابق با زمان 

های محیطی و سازگاری مدنظر خواهد بود.  ماه در نظر گرفته شده که از این میان یک ماه برای اجرای آزمون  3در حدود 

برگزاری در طول که روندی ها و با م تیبر روی مدل رومیزی ارائه شده توسط ها در پایان فاز ل مهندسی نیز آزمون در مد

حمایت مالی محدود به فاز سوم  . الزم به ذکر است که یرندگها خواهد رسید، انجام می به اطالع تیم ن مسابقه جزئیات آ

 .  گردداعالم میی مدنظر برای مسابقات میزان حمایت مالی در هر یک از فازها با توجه به بودجه تعداد و نبوده و 
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 قوانین کلی ب( 
در  موسسه/شرکت/ای و یا دانشجو تشکیل شده باشند، اما تمام افراد یک تیم باید در قالب یک سازماند از افراد حرفهتواننها میتیم  -

 . مسابقات حضور یابند

  طراحی و ساخته شده خود، استفاده کنند. هایسازمان برگزارکننده در هیچ یک از بخشنام و لوگوی ها نباید از تیم  -

 متعهد باشند. ا انتهای مسابقات تادامهنسبت به  کنند، بایدهایی که حمایت مالی مسابقات را دریافت میتیم  -

 در طراحی و ساخت هر ماهواره باید قوانین کشوری در نظر گرفته شده و رعایت گردد. -

ها هستند. به همین صورت، به برگزارکنندگان بوده و مسئول رعایت صداقت در گزارش دهیها در هر زمان موظف به گزارشتیم  -

ها باید نهایت همکاری را با در ماهواره یا ایستگاه زمینی ممکن بوده و تیمافزار افزار یا نرمبازبینی یا آزمون هر بخش از سخت

 برگزارکنندگان داشته باشند.

بدون در نظر گرفتن مالحظات جانبی و بیرون از مسابقات انجام گیرد. بر   برگزارکنندگانتحویل اقالم باید در زمان تعیین شده توسط  -

 ها بوده، فلذا کسر امتیازات متناظر اعمال خواهد شد. تیم در تحویل،  تاخیراین اساس مسئول هرگونه 

 را در جریان بگذارند. برگزارکنندگانشرکت خود در مسابقه،  کنسل کردن یا خاتمهها باید حداقل یک ماه قبل از تیم  -

زمینه فعالیتی نخواهند  ها باید تمام مالحظات تحویل محصول خصوصا در نمونه فضایی را درنظر بگیرند و برگزارکنندگان در اینتیم  -

های دیگری که در مسابقات و بنا به شرایط برگزاری وجود دارند، مطابق با الزامات با المانمالحظات تجمیع  کرد. همچنین باید تمامی  

 شود، مدنظر قرار گیرند.های مرتبط ارائه میکه در زمان مناسب به تیم  مشترکیفصل و قیود 

 شود، ممکن است.هایی که توسط برگزارکنندگان مهیا میفرصت در تنها هاارتباط با رسانه -

در صورت صالحدید در مسابقات غیرمجاز بوده و تنها برگزارکنندگان مجاز هستند در پایان مسابقات،  ماهوارهبخش/خرید و فروش  -

 بخش/ماهواره برتری را خرید نمایند.

 لحاظ شود.عدم وابستگی به زمان پرتاب در طراحی  شود لذا بایدمیها اعال در صورت نهایی شدن به تیم زمان و نحوه پرتاب -

 مدنظر داشته باشند. از ماهواره جایگزینیتواند نمونه ها میضمانت نشده، فلذا تیم تزریق در مدار  با توجه به شرایط مسابقات، -

 ماموریتی لزاماتاج( 
 ( قرار گیرد.1P Pocketqube)  کیوب تک واحدیپاکت ماهواره طراحی و ساخته شده باید در قالب یک  -

 را داشته باشد. LoRaپروتکل بر مبنای سرویس اینترنت اشیا اده مرتبط با های دتوانایی دریافت سیگنالماهواره باید  -

سرویس اینترنت اشیا های مرتبط با سیگنال بر روی آن،آنتن متصل  با )قابل حمل( زمینی هایفرستندهاز اید بتواند ماهواره ب -

 . زمینی خود را طراحی کرده و خواهد ساخت ( HANDSET) دستیهر تیم فرستنده  دریافت کند.درجه به باال  30در زاویه فراز را 

 باشد. UHFهایی از باند )در صورت نیاز( باید در فرکانس نارسال آداده و  سیگنالریافت د -

 یم گردد. ظ، تنشودبقه ارائه میه از سوی مساصورتی ک بهسال و دریافت باید قابل تنظیم باشد و در نهایت پروتکل ار -

 داری کند.زمان تحویل نگه تا تگ زمانیسرویس اینترنت اشبا را با مرتبط با ی دریافتی هاد بتواند دادهیماهواره با -

 ضافه به همراه خواهد داشت.امتیاز اهای دریافتی داده گ مکانیتلحاظ  -

بستر اینترنت بین بر روی ، پس از دریافت فرمان ارسالنت اشیا را ط با سرویس اینترهای دریافتی مرتبداده ماهواره باید -

 ادر ارسال نماید.به ماهواره م ایماهواره 

 .ه کندارائ ثانیهکیلوبیت بر  200نرخ بیت و با  Sدر باند  طرفه دوای ماهواره باید به یک ارتباط بین ماهواره -

 ها مقدور گردد. ها در ماهوارهروی آنتنبه نشانه  بدون نیازکیلومتری و  3ی صله فاتا ای باید خابرات بین ماهوارهلینک م -
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 سیستمی فنی  لزاماتاد( 
 ها باشد.ب کیوپاکتدر استاندارد ماهواره طراحی و ساخته شده باید منطبق با قیود فنی ارائه شده  ساختار -

 گرم  250جرم کلی ماهواره: 

 : در حدود یک هشتم ماهواره مکعبیحجم کل ماهواره

 (Z)بیشتر در راستای  1.6*64*58:  اسالیدرابعاد صفحه 

 متر میلی 7فضای اطراف ماهواره در رهاساز: محدود به 

 -Zراستای های تشخیص جدایش در وئیچ ب میکروسنص

  یا محل ریل حرکت ماهواره( بدنه رهاساز محل اتصال به در ) 

 

 رهای اصلی سازه باید منطبق با تصویر فوق باشندحوم

 یر جانبی باشندابعاد اصلی سازه باید منطبق بر تصو

 هرگونه موادی که استحکام کافی داشته باشد، مجاز است

 FR4یا  7و  6نیوم سری مواد متداول: آلومی

 متر از مرکز سطح باشدسانتی 1ع ای به شعاکرهمرکز جرم باید در 

 باید آنودایز سخت شوند. مواد فلزی در اتصال با رهاساز

موقعیت تعیین شده و  جه(  در  55کیلومتری دایروی با زاویه میل    500)در حال حاضر  ها با توجه به ماموریت آنها  ماهواره  دار عملیاتیم -

 های زمینی، از طریق پرتال مسابقات قابل دسترسی خواهد بود. نهایی ماهواره پس از پرتاب برای استفاده در ایستگاهمداری 

 NASA-STD-8719.14برنامه پایان عمر بر اساس  در صورت نیاز، طراحی شوند و عمر ماهواره حداکثر یک سالماهواره باید برای  -

 کننده تدوین شود.توسط تیم شرکت 

 مهار شده باشند. یابنده باید تنها به کمک خود ماهواره های گسترش المان  -

 ممکن است.  اصلی دقیقه پس از رهایش از سیستم رهاسازی 30ها و ارسال داده گسترش المان  -

 داشته باشند.  CVCM<0.1%و   TML<1%و مواد مصرفی با  ممنوع است زااشتعالمواد ها و ک پیروتکنیز استفاده ا -

 شود. ساخته ،ارائه می شود 2فاز  در ابتدایکه  IRD مطابق بافصل مشترک با پرتابگر د بر اساس ماهواره بای -

 اشد.خود را داشته ب لیاتعم ایستگاه زمینیباید  هر تیم -

 مستقل شامل شود.در ماهواره باید مشخصا کد شناسایی خود ماهواره را به صورت ی ارتباطی هاتمامی سیگنال  -

متوقف کردن وجود داشته و امکان  دریافت توسط برگزار کنندهباید به صورتی باشد که قابلیت ای ماهوارهدر ارتباط بین ارسال داده  -

لذا   ،ین ارتباط بودهارزیابی اغیر تکراری معیار    بدون خطا و  یتبادل شده  یحجم دادهمهیا باشد. الزم به ذکر است که    آن در میانه راه

 ، تنها یک حجم داده مدنظر قرار خواهد گرفت. تکرار دریافت برای رفع خطادر 

 باشد. IARUتطابق با قوانین داخلی و ها باید در انتخاب فرکانس  -

ر خواهند شد، مسلط منتشهایی طالعیه، در اضیات برگزاریی که در اینجا به ثبت رسیده و یا بنا به مقتباید بر تمامی قوانینها تیم  -

 بوده و همه را رعایت کنند.
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 های ارزیابی تیمنحوه( ه
 شود. ابل دریافت، بیان میدرصد امتیاز دریافتی از کل امتیازات قر اساس ارزیابی در هر فاز به صورت مستقل انجام گرفته و ب -

 فاز بعدی نیز هست.ورود به ردیف امتیازات برتر، نیازمند تایید فنی صالحیت ورود به فازهای بعدی، جدا از قرارگیری در  -

 یم با تعداد اعضای کمتر برنده است.مجدد، تو در صورت تساوی    ی آنها بررسی شدهدر صورتی که دو تیم به امتیاز برابر برسند، سابقه -

شد.  خواهند، بررسی اشندهایی که پیش از پایان مهلت تعیین شده برای ثبت پیشنهادیه، بارگذاری شده بو تنها پیشنهادیه تمامی -

 متیاز تشویقی دریافت خواهند کرد.هایی که زودتر ثبت شوند بسته به زمان باقیمانده تا پایان مهلت، اپیشنهادیه

درصد  10و  30، 60های ، هزینه متناسب و خالقیت به ترتیب با وزندر فاز اول بر مبنای سه پارامتر صحت فنی پیشنهادیه ارزیابی -

 پارامتر مدنظر است: به ترتیب موارد زیر در هرانجام خواهد گرفت که 

o  اه ند را پوشش داده و از دیدگبیان شده در این سارائه شده تمامی الزامات صحت فنی به معنای آن است که پیشنهاد

 انی است.سیستمی دارای همخو

o نی داشته ی پیشنهادی برای آن همخواهزینههایی که در سیستم دیده شده، با قابلیت عنای آن است که تناسب هزینه به م

 ارزیابی خواهد شد. "تیاز بیشترام - تری کمهزینه"قه، این موضوع با قانون، در این مساب باشد.

o د گیرد که ممکن است منجر به ایجابرمیبی به پاسخ فنی مساله است را درخالقیت هر آنچه که ورای فرآیند روتین دستیا

 شود. تشخیص این مساله با تیم داوری است.حل بلیت افزونه و یا سادگی در مسیر دستیابی به راهقا

 معیار سطوح که الزم است در آن  رساندمیآزمون به ثبت تیم برای  هر ی است کهمدل مهندسی، اولین گام بررسی طرحر ارزیابی د -

ش الزامات به پوشص یا عدم . در صورت نقبه صورت شفاف تعیین شده باشد ( Mission Success Criteria)  موفقیت ماموریت

 شت. واهد داکان ویرایش را خ، امدرصدی 10 یک بار و با کسر امتیاز ارائه شده، تنها طرح  صورت کامل،

حداکثری قابل دریافت ل مهندسی، برای هر تیم بر مبنای طرح آزمون تایید شده آن تیم انجام شده و امتیاز در مداجرای آزمون  -

 شود. اعالم می آنهابه  مدل مهندسی زمونو پیش از اجرای آ ط آن تیم، در زمان بررسی طرحتوس

 سر امتیاز را به همراه خواهد داشت. درصد ک 15مدل رومیزی نیز ممکن است اما به میزان آزمون مدل مهندسی در  -

 پذیرد.مهندسی صورت میآزمون کارکردی و عملکردی مدل فضایی بر مبنای همان طرح تایید شده در مدل  -

 ها از سوی تیم د گرفت و طرح این آزمونانجام خواهها به صورت همزمان ی تیمهای محیطی و سازگاری برای همهزمون اجرای آ -

 ها ارائه خواهد شد. و در زمان مقتضی به همه تیمبرگزاری تدوین 

 یا اجرای آزمون است. مستند ی انصراف از ثبتنزلهآزمون به مور در تاخیر در ثبت مستندات یا حض -

تا  در هیچ فازی ی نهاییرمی که برای آن لحاظ شده، ممکن خواهد بود و نتیجهثبت اعتراض در هر مرحله از ارزیابی بر مبنای ف -

 اعالم نخواهد شد.عتراض سی کامل ابرر

 اقالم تحویلیو( 
 منطبق با قالب ارائه شدهپیشنهادیه  -

 ها ت( به همراه بخش زمینی و طرح آزمون شامل پروتکلنیز ممکن اس مدل رومیزیدر قالب مدل مهندسی ماهواره )  -

 ل مهندسیارائه شده در مدو طرح آزمون منطبق با بخش زمینی ( و پشتیبان پروازی در صورت تمایل) مدل فضایی  -

 نهایی برداری/راهنمای استفادهطرح بهره -
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 قالب پیشنهادیه 

 مرور الزامات فنی (1

 فته استگر ها تصمیم نما و الزامات طراحی که خود تیم در مورد آنشده در سند راهرک تیم از الزامات ارائه بیان د

 و طراحی سیستمیفهوم عملیات ماموریت م (2

a. فازهای و مودهای عملیاتی 

b. گذاری اولیه مشخصات سیستمیاندازه 

 های فنیبه همراه ارائه بودجه  شده در الزامات فنی و الزامات طراحیسازی پارامترهای بیان کمی

 احی الکترونیکیو طر های ماهوارهمعرفی زیرسیستم (3

a. های ماهوارهزیرسیستم 

b.  خطوط تغذیه و توان 

 احی مکانیکی ها و طریدمان المان چ (4

 گذاریمت قی (5

ای را برای مدل مهندسی و فضایی ماهواره اعالم کند. زینه هبا دیدگاه فروش محصول نهایی خود، باید  ، تیماین بخشدر 

، ماهواره به آن قیمت از تیم  که در پایان مسابقه ای استداشت: اولی آنکه این هزینه، همان هزینه ید به دو نکته توجه با

به   ورود ر د ودرصد تاثیرگذار بوده  30زان میه ظهار شده ب، هزینه اپیشنهادیه ارزیابیخریداری خواهد شد. دوم آنکه در 

 .شتشانس باالتری خواهد دای کمتر فازهای بعدی، هزینه 

 عرفی اعضام (6

 اندگرفتهای که در سند برعهده و وظیفه اعضای تیمز رزومه مختصری ا

 

 کسر امتیاز خواهد بودات بیشتر مشمول و صفح صفحه باشد 20ود به سند ارائه شده باید محد
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 طرح آزمون قالب 

 گیری شدهندازهمقدار ا بینی شدهمقدار پیش  ابزارهای مورد نیاز  حوه بررسی ن سنجه پارامتر  کد آزمون

      

      

 

 ، تصویر بستر آزمون نیز ارائه شود. هابرخی آزموناین سند محدودیت صفحات نداشته و مناسب است برای 
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