
مشخصات اصلي: 
* تخمين محل گذر ماهواره 

* دقت رديابي بهتر از 0/1 درجه 
* رديابي برنامه ريزي شده ماهواره 

LNA تشخيص توان دريافتي *
* تشخيص سرعت و شتاب ماهواره 

* پارك اتوماتيك آنتن بعد از هر رديابي پارك اتوماتيك آنتن بعد از هر رديابي 
GPS همزماني دقيق از طريق اينترنت و *
* تشخيص وضعيت X و Y آنتن و ماهواره 

* قفل مكانيكي آنتن به صورت اتوماتيك در حالت پارك 
* مانيتورينگ سنسورهاي پدستال و گزارش گيري از مقادير آن 

مشخصات اختياري: 
* تلسكوپ 

De-Ice *
* فيد مونوپالس 

* تجهيزات ضبط و تحليل سيگنال 
* گيرنده جهت كنترل حلقه بسته 

نرم افزار تحليل سيگنال و بيت 

ماهواره اى كه به فضا پرتاب مى شود، با توجه به كاربرد آن در مدار مشخص قرار مى گيرد. يكى از پركاربرد ترين مدارهاى فضايى ، 
مدار LEO  مى باشد.  ارتفاع اين مدار از سطح زمين 160 الى 2000 كيلومتر است. ماهواره اى كه در اين مدار قرار گيرد با توجه به  
قوانين حاكم بر آن، به دور زمين ميگردد و در زمان هاى مختلفى از شبانه روز از منطقه خاصى عبور مى نمايد.جهت دريافت سيگنال 
از چنين ماهواره اى نياز به ايستگاهى است كه توانايى دنبال كردن مسير ماهواره را داشته باشد. بدين منظور از سامانه ردياب ماهواره 

هاى مدار پايين، موسوم به LEO Tracker استفاده مى شود. 

براى رديابى ماهواره هاى مدار پايين، دو روش عمده وجود دارد. روش اول بر مبناى El/Az و ديگريبر مبناى X/Y است. يكى از 
نقاط ضعف سيستم El/Az هنگامى است كه ماهواره از زاويه اى در حدود 90 درجه از ايستگاه عبور نمايد، در اين محدوده ازمسير 
سيستم بايد سرعت بااليى داشته باشدكه از لحاظ مكانيكى با وجود محدوديت هاى ساخت، امكان پذير نمى باشد. اين نقطه ضعف 
سيستم  El/Az،  عدم توانايى آنتن در رديابى ماهواره ها در ناحيه زنيت گفته مى شود. براى غلبه بر اين نقطه ضعف،  از  سيستم 

X/Y  استفاده مى نمايند. 



كاربردهاي عملياتي سامانه: 
* شنود و تحليل سيگنال هاي ماهواره هاي جاسوسي 

* جمينگ و اختالل عملكرد سامانه هاي برداري دشمن 
* شناسايي و دريافت و تحليل تصاوير ماهواره هاي هواشناسي 

تصاوير نرم افزار سامانه 


