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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

آی آر طراحی و ساخت زیر سیستم پردازش ماهواره اس

 2، بهرام پورعلی بابا1محمد رضا امینی

پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران

 چكیده 

آی  آر ماهواره اس پردازشدر این مقاله شرح طراحی و عملکرد زیر سیستم 

از مهمترین بخشهای یک ماهواره  پردازشبیان شده است. زیر سیستم 

متشکل از دو بخش الکترونیکی و نرم افزاری  پردازشباشد. زیر سیستم می

وقفه روشن و فعال خواهد بود. و همه  بوده و در طول حیات ماهواره بی

کند. کارور مستقر در ایستگاه زمینی اجزای ماهواره را کنترل و مانیتور می

ماهواره ارتباط برقرار  پردازشاز طریق سیستمهای مخابراتی با زیر سیستم 

تعریف شده به ماهواره ارسال از پیش  هایی را با پروتکلنکند و فرمامی

شود. ، پردازش شده و سپس اعمال میکند. این فرامین در زیر سیستممی

همچنین مانیتورینگ اجزای ماهواره و مخابره آن به زمین از دیگر 

آی از یک  آر باشد. در ماهواره اسمی سیستم این زیرفعالیتهای مهم 

ه شده است که نرم افزار روی برد ماهواره بر روی استفاد ARMپردازنده 

 شود. آن اجرا می

  – پردازش ماهواره – ماهواره اس آر آی – ندهپرداز واژه های كلیدی:
 مدیریت داده و فرمان

 مقدمه

 در که باشدمی ماهواره هوشمند و مرکزی هسته ،پردازش زیر سیستم

 این. دارد عهده بر را ها سیستم زیر مدیریت دیگر ماهواره، افزارنرم با تعامل

 و اجرای فازها طریق از پرتابگر، از ماهواره جدا شدن لحظه از زیر سیستم،

 رساندمی مطلوب و نامی شرایط به را ماهواره شده، تعریف عملیاتی مدهای

کلیه زیر سیستمهای ماهواره و تامین  و عالوه بر مانیتورینگ و کنترل

دهای دریافتی از ایستگاههای زمینی را اجرا کرده کامنتله ،شرایط ارتباطی

 نماید. و سرویس تبادل داده بین ماهواره و ایستگاه زمینی را نیز فراهم می

 -بعنوان مغز یک ماهواره با اجزای مختلف الکترونیکی  پردازشزیر سیستم 

حرکتی ماهواره در ارتباط است. لذا بمنظور طراحی، ابتدا الزامات سیستمی 

گیرد. این الزامات چارچوب کلی از و زیر سیستمی مورد توجه قرار می

هواره، کند. در الزامات سیستمی عملکرد ماهای طرح را بیان میخواسته

طول عمر و فاصله مداری مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین 

محدودیتهای جرم و توان مصرفی و نحوه توزیع آن، اندازه، حجم و 

-محدودیتهای اولیه سازه برای هر یک از اجزاء و زیر سیستمها مد نظر می

 ها، میزان خودکار بودن ماهوارهباشد. عملکرد ماهواره و پیچیدگی مکانیزم

و تنوع و تعدد حسگرها و عملگرهای پیش فرض شده برای ماهواره، الگوی 

را ایجاد خواهد کرد. معماری  پردازشاولیه فکری برای طراحی زیر سیستم 

 پردازشهای ماهواره با زیر سیستم  سیستم اتصال اجزای دیگر زیر

محدودیتهایی است که در الزامات زیر سیستمی در زمان طراحی مورد نظر 

باشد. از آنجا که نرم افزار روی برد ماهواره بر روی بستر سخت افزاری می

شود و از طرفی اجرای بی وقفه نرم افزار با قابلیت نصب و اجرا می پردازش

لذا نیاز به طراحی سخت افزاری  استاطمینان باال مدنظر در هر ماهواره 

از طرفی تحلیل مطلوب است.  با قابلیت اطمینان باال پردازشسیستم  زیر

تواند ها می سیستم و دیگر زیر پردازشسیستم  ها بین زیرفصل مشترک

ساختار مدارهای واسط را مشخص کند. بمنظور انتخاب پردازنده تخمین 

قدرت پردازشی ماهواره و پیچیدگی الگوریتمهای کنترلی مورد توجه قرار 

ره داده های گیرد. همچنین حجم حافظه مورد نیاز برای پردازش و ذخیمی

تله متری و نحوه دسترسی آن بر روی انتخاب معماری اتصال حافظه با 

ها و تنوع  پردازنده موثر است.  طراحی و معماری اتصال پردازنده با درگاه

 پردازشسیستم  ها از دیگر موضوعات مد نظر در طراحی زیر واسط

 باشد. می

 آی  آر زیرسیستم پردازش ماهواره اس

افزاری واحد آی بعنوان بستر سخت آر پردازش ماهواره اسسیستم  زیر

 افزار ماهواره، وظایف زیر را بر عهده دارد:هوشمند ماهواره در تعامل با نرم

 :مدیریت  مدیریت زمان و اجرای فازها و مدهای عملیاتی ماهواره

فازها و مدهای عملیاتی مختلف از لحظه جدا شدن ماهواره از 

 رگیری کامل در مدار و پایداری وضعیت آن. پرتاب کننده تا قرا

  مانیتورینگ عمومی ماهواره: آشکارسازی خطاها، ثبت در حافظه و

انعکاس آنها به ایستگاه زمینی جهت حصول اطمینان از عادی 

 بودن شرایط عملکرد ماهواره.

  کنترل عمومی ماهواره: پردازش و تحلیل پارامترهای مانیتور شده

 یح و رفع اشکاالت پیش آمده.به منظور عملکرد صح

  مدیریت و کنترل تغذیه: مانیتورینگ و کنترل اجزای زیرسیستم

تغذیه به منظور تولید و توزیع توان ماهواره به صورت مطلوب و 

 .مطابق با الگوریتم پیشنهادی زیرسیستم توان

 سازی پروتکل ارتباطی مدیریت و کنترل واحد مخابرات: پیاده

و نگهداری واحد مخابراتی در خصوص اضافه  تبادل داده و مدیریت

جریان و اضافه دما و عدم دریافت سیگنال، همچنین مدیریت 

 TT&C.برای  UHF/VHFهمزمان داده در باند 

  مدیریت و کنترل محموله: پردازش و تحلیل پارامترهای مانیتور

.شده محموله و انتقال آنها به ایستگاه زمینی
کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک،   -1

  bahrambaba@gmail.com)نویسنده مخاطب(کارشناسی الکترونیک،   -2
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 ارسالی از زمین و ارسال نتایج آن به زمین:  دریافت و اجرای فرامین

های  کامندهایی که از ایستگاه سنجی و اجرای کلیه تلهدریافت، صحت

 گردند و ارسال پاسخ مناسب به آنها.زمینی به ماهواره ارسال می

  مدیریت و مانیتورینگ فعالیت مکانیزم: اعمال فرمان به بخش

-بمنظور ارسال به ایستگاه های آنآوری دادهمکانیزم ماهواره و جمع

 .های زمینی

  پردازشدوم: روشن و خاموش کردن برد  پردازشمدیریت و کنترل 

 .دوم به منظور اجرای فعالیتهای آن در زمان مشخص شده

 

 

  آی آر سیستمی پردازش ماهواره اس الزامات زیر

 (1آی در جدول ) آر سیستم پردازش ماهواره اسبخشی از الزامات زیر

 داده شده است.نمایش 

 
 الزامات زیر سیستم پردازش ماهواره اس آر آی – 1جدول 

 متن الزام ردیف

1 

آی باید به صورت زیر  آر سناریوی ذخیره و ارسال داده در ماهواره اس

 باشد:

زمان واقعی : داده برداری و ارسال همزمان، بر اساس دستور  -

 زمینی

تله متری و  هایذخیره و ارسال: داده برداری دائمی داده -

های ماموریت و ذخیره آنها و بازنویسی حافظه مختص به داده

تله متری و ارسال به روزترین محتوای حافظه بر اساس دستور 

 زمینی

2 

های زیر را تا زمان ارسال آنها حافظه ماهواره باید قابلیت ذخیره داده

 داشته باشد:

 های ماموریت گسترش صفحات خورشیدیداده

 UHFهای ماموریت ارتباط در باند داده

 های حسگرهای وضعیت در زمان گسترش صفحات خورشیدیداده

 های مرتبط به ماهواره در مود ایمنتمام داده

 دقیقه( 09های تله متری به میزان یک مدار کامل )داده

3 

ای باشد که امکان متری و نرخ نمونه برداری باید به گونهتعداد نقاط تله

شرایط و سالمت ماهواره را جهت صحت سنجی عملکرد ماهواره ارزیابی 

ها، بر روی و تصمیم گیری صحیح در خصوص سناریوی عملیات و فرمان

 زمین فراهم کند.

4 
متری ایمن بایستی شامل اطالعات مرتبط با هر گونه خرابی های تلهداده

 یا شکست و یا بهره برداری از افزونگی باشد.

5 

 متری و ماموریت باید به همراه برچسب زمانی ذخیره شوند.های تلهداده

ماهواره باید امکان دریافت فرمان برای ارسال داده و یا انجام ماموریت 

 خود را داشته باشد.

6 
ماهواره باید فرمان زمینی را در تمام مراحل بر فرمانهای داخلی ترجیح 

 دهد.

7 
باید پیغام ارسالی از زمین به محموله را ضبط کرده  پردازشزیر سیستم 

 و پیغام ضبط شده را برای ارسال به زمین به محموله انتقال دهد.

8 

، نسبت پردازشهای موجود در زیر سیستم برای هریک از پردازنده

حداکثر توان پردازشی مورد استفاده نسبت به توان کل پردازشی، باید 

% و پس از تحویل مدل پروازی 49یه حداکثر در انتهای فاز طراحی اول

 باشد.  %89حداکثر 

0 

، نسبت پردازشبرای هریک از ماژولهای حافظه موجود در زیر سیستم 

حداکثر حجم حافظه مورد استفاده نسبت به حجم کل حافظه، باید در 

% و پس از تحویل مدل پروازی 49انتهای فاز طراحی اولیه حداکثر 

 باشد.  %89حداکثر 

19 
باید در تمامی فازها در طول عمر ماهواره عملیاتی  پردازشزیر سیستم 

 باشد

11 
باید الزامات تشعشعی را در مطابقت با استاندارد  پردازشزیر سیستم 

ECSS-E-ST-10-12 .برآورده نماید 

 های خود را بصورت یکپارچه به انجام برساند.ماهواره باید پردازش 12

13 
باید قابلیت تشخیص، ایزوالسیون و تصحیح خطا  پردازشدر زیر سیستم 

 در سطح سخت افزاری و نرم افزاری وجود داشته باشد.

14 
ماهواره باید در زمان از کار افتادن هر یک از بخشها، بخش افزونه آن را 

 در صورت وجود به صورت خودکار فعال کند.

15 

در زمان مشخص  دوم را پردازشباید زیر سیستم  پردازشزیر سیستم 

را از طریق  Store & Forwardروشن کند و اجازه اجرای فعالیتهای 

 به آن بدهد. UHFمخابرات 

16 
گرم  299باید  پردازشحداکثر جرم بردهای مدار چاپی زیر سیستم 

 باشد.

 وات باشد. 2باید  پردازشحداکثر توان مصرفی مدارهای زیر سیستم  17

 باشد.ولت رگوله شده می 5تنها  پردازشولتاژ ورودی زیر سیستم  18

10 
میلیمتر مربع  199*129ابعاد در نظر گرفته شده بردهای مدارچاپی 

 میلیمتر 1.6میباشد. با ضخامت برد 

 

 

 آی  آر ماهواره اس پردازشطراحی زیر سیستم 

 On Board) آی بصورت یک برد آر ماهواره اس پردازشسیستم  زیر

Computer)  میلیمتر پیاده سازی شده است. از یک  129*199در اندازه

بعنوان پردازنده این  Cortex M3 ی با هستهبیت 32میکروکنترلر 

های نسل بعدی از هسته Cortex M3استفاده شده است.  سیستم زیر

ARM7 8[است که در فرکانس تحریک یکسان بازده باالتری دارد[ .

ها در  سیستم ای اتصال به دیگر زیرمدارهای واسط مورد نیاز برهمچنین 

برد مذکور در نظر گرفته شده است که در ادامه جزئیات آن خواهد آمد. بر 

-روز می 49عمر ماهواره حدود  ،آی آر اساس الزامات سیستمی ماهواره اس

باشد و با توجه به مشخصه مداری که ماهواره در ارتفاع پایین قرار دارد، 

توان با انتخاب قطعات صنعتی یا می میزان تشعشع در حدی است که

را  پردازشسیستم  شیلد کردن محفظه بردهای مدارچاپی، زیرو با نظامی 

یی محدوده دما ،از تشعشع محفوظ داشت. همچنین در انتخاب قطعات

باشد. در محیط فضا مورد نظر میبمنظور عملکرد درست قطعه  تر وسیع

باشد که با می NXPاز شرکت  LPC1788میکروکنترلر استفاده شده 

از معماری این پردازنده  شود.مگاهرتز تحریک می12 ورودیفرکانس 

این قطعه از نوع  باشد.سه سطح خط لوله میدارای هاروارد بهره برده و 

امکانات زیادی را از نظر تنوع  پایه انتخاب شده است که 298تی و با صنع

از دیگر مشخصات بارز کند. فراهم میها و نیز منابع داخلی،  و تعدد درگاه

 Flashحافظه  512KBهای داخلی به شرح، وجود حافظه  این میکروکنترلر

حافظه از نوع  96KB ،حافظه برنامه و داده ثابت سازیذخیره برای

SRAM بایت حافظه از نوع  4932های موقت و نیز برای ذخیره داده

EEPROM 8[باشدمیهای ضروری برای ذخیره سازی داده[ .LPC1788 

که با فرکانس حداکثر بیتی  12دارای یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 

400Khz بیتی است.  19و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ کند کار می

 uCسیستم عامل در نظر گرفته شده برای ماهواره مذکور، سیستم عامل 

II خصوصیات  از در انتخاب سیستم عامل،. ]6[استuC OS II  موارد ذیل

 . ]7[است مورد توجه بوده

  سیستم عاملReal-time 

 وظیفه( 259گی ) توانایی مدیریت تا چند وظیفه 

 هاقابل حمل بر روی انواع پردازنده 

  کیلو بایت قابل  24کیلو بایت تا  5هسته کوچک سیستم عامل که از

 تغییر است.

  زمان اجرای اکثر سرویسهای سیستم عامل مذکور ثابت و قطعی

 است.
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 مدیریت حافظه 

  نیاز به حافظهRAM  بایت 599حدود کثر احدکم 

 پشتیبانی از سمافورها(Semaphore) در کنترل نقاط بحرانی برنامه 

 پشتیبانی از صف بمنظور انتقال پیام 

 پشتیبانی از بخش بندی حافظه 

 های نرم افزاری زمان سنج 

  فرمانresume/suspend هابرای وظیفه 

 Lock/Unlock زمان بند 

 های شمارندهContext Switching 

 یابی در  امکان خطاKernel 

 BSP (Board Supportبرنامه سیستم عامل همراه با درایورها، 

Package) های سطح باال در حافظه و برنامهFlash  داخلی میکروکنترلر

های تله متری از یک حافظه د. بمنظور ذخیره سازی دادهنشوذخیره می

8MB  با ساختارNor Flash  استفاده شده است. این حافظه بصورت

 شود.بیتی به میکروکنترلر متصل می 16بیرونی از طریق گذرگاه داده 

حداکثر  ،کندولت کار می 3/3با ولتاژ  LPC1788 از آنجا که میکروکنترلر

ولت  3/3آن حداکثر و آنالوگ ولتاژ ورودی و خروجی هر بخش دیجیتال 

توان از سیستم  زیربه های دیجیتالی  سیگنالمنظور اتصال ه است. لذا ب

بافر  8استفاده شده است. این قطعه متشکل از   SN74LVC4245قطعه 

ولت و  5ولت به  3/3دو طرفه است که قابلیت تبدیل ولتاژ سیگنال از 

برعکس با کنترل جهت را دارا است. وجود این قطعه ارتباط مستقیم 

سیستم  فیزیکی بین پردازنده و درگاه های ورودی و خروجی دیجیتال زیر

 .کندا قطع میر

سیستمها بر  و دیگر زیر LPC1788مدارهای واسط بین میکروکنترلر 

با دیگر  پردازشسیستم  اساس جدول تهیه شده از فصل مشترکهای زیر

 لیست شده است. (2)باشد که در جدول ها می سیستم زیر

 
 فصل مشترک های زیر سیستم پردازش – 2جدول 

 /درگاهسنسور/عملگر زیرسیستم
 ارتباط سخت افزارینحوه 

 تعداد
 دیجیتال آنالوگ

 تعیین وضعیت
GPS -- RS232 1 

IMU -- RS232 1 

 کنترل حرارت
Temperature Sensor -- 

 ورودی

 )تک سیم سریال(
3 

Heater -- ( خروجیTTL) 1 

TT&C  فرستنده گیرنده باندU/V -- CAN 1 

 CAN 1 -- پردازنده دوم برد دوم پردازش

 توان

 16 ورودیTTL -- درگاه دیجیتال ورودی

 24 خروجیTTL -- درگاه دیجیتال خروجی

 ورودی درگاه آنالوگ
0 – 5 
Volts 

 ورودی
-- 16 

 خروجی درگاه آنالوگ
0 – 3.3 Volts 

 خروجی
-- 1 

 RS232 1 -- کنترلر برد مکانیزم

 

 

نمایش داده شده است اجزای بعضی از زیر  (2)همانطور که در جدول 

و بعضی دیگر از طریق گذرگاه  RS232سریال ها از طریق درگاه  سیستم

به پردازنده متصل است. در ماهواره اس آر آی از  CANداده با پروتکل 

استفاده  DALASاز شرکت  DS18B20حسگرهای حرارتی تک سیم 

رارتی در نظر گرفته شده، تنها به یک پایه شده است. هر سه حسگر ح

I/O  سیستم پردازش  شود. اتصال زیرپردازنده بصورت مستقیم متصل می

-های دیجیتال و آنالوگ می سیستم توان از طریق ورودی و خرجی و زیر

های دیجیتالی از زیرسیستم توان بیانگر وضعیتها    باشد. هر یک از ورودی

های  باشد. همچنین خروجیهواره میدر بخشی از ما Over Currentو

بمنظور فعال سازی  ،دیجیتالی از زیر سیستم پردازش به زیر سیستم توان

ها  این خروجییا غیر فعال سازی اجزای ماهواره در نظر گرفته شده است. 

ولتاژ  به لذا همانطور که قبال مطرح شد از یک مبدل ولتاژ استولتی  5

 ت.برای این منظور استفاده شده اس

به  16طریق دو متمرکز کننده های آنالوگ زیر سیستم پردازش از  ورودی

شود. با توجه به نیاز زیر سیستم توان برای بصورت مستقل انتخاب می 1

ولت بوده و  5ولت الی  9که بعضی سیگنالها در محدوده  گیری ولتاژاندازه

ن ولت است مدار طراحی شده امکا 3/3الی  9بعضی دیگر در محدوده 

دریافت سیگنال در هر دو محدوده را خواهد داشت. برای پیاده سازی این 

سیگنال مربوطه دو بخش، پس از دریافت سیگنال توسط متمرکزکننده 

شده، در یک شاخه بافر و سپس بعد از عبور از محافظت حداکثری شاخه 

شود. در  میکروکنترلر متصل می ADCولت به یک پایه کانال  3/3ولتاژ 

شاخه دیگر سیگنال پس از بافر شدن توسط دو مقاومت یکسان با اهم باال 

تقسیم بر دو شده و بعد از بافر شدن دوباره به پایه دیگری از کانالهای 

ADC شود. بنابراین بمنظور خوانش سیگنال در  میکروکنترلر متصل می

رای خوانش سیگنال با ولتاژی ولت از مسیر اول و ب 3/3الی  9محدوده 

( نمایشی از 1شود. شکل ) ولت از مسیر دوم استفاده می 5الی  3/3بیش از 

  .]5[باشدمدار مذکور می
 

تنها به یک  آرآیدر ماهواره اس( آمده است، 2همانطور که در جدول )

سیگنال آنالوگ بمنظور کنترل شارژر باطری مورد نیاز است. این سیگنال 

شده و بعد از بافر شدن در  تولیدداخلی میکروکنترلر  DACبخش توسط 

 گیرد.سیستم توان قرار می اختیار زیر

سیستم پردازش، با توجه به وجود  بمنظور طراحی درگاه سریال در زیر

ل میکروکنترلر از درایورهای تبدیل سطح ولتاژ کنترلر سریال در داخ

یک  MAX3232استفاده شده است. قطعه  RS232سریال با استاندارد 

ولتی از سمت  3/3ولت الی  9باشد که سطوح ولتاژ ولتی می 3/3قطعه 

کند. همچنین تبدیل می RS232میکروکنترلر را به سطوح استاندارد 

از قطعه  ،ربوطه با میکروکنترلراجزای م CANبمنظور برقراری ارتباط 

 استفاده شده است. MCP2551درایور 

از قطعه  RS485بمنظور طراحی ارتباط سریالی با استاندارد 

ADM2490E  استفاده شده است. این قطعه درایورRS485  بوده که

 RS485کند. ارتباط سریال را فراهم می Full Duplexامکان ارتباط 

های تله متری واره با تستر ماهواره بمنظور خوانش دادهبمنظور ارتباط ماه

 و نیز اعمال فرامین به ماهواره در نظر گرفته شده است. 

( طراحی و 2)سیستم پردازش به صورت بلوک دیاگرام شکل  طرح کلی زیر

ساخته شد. در برد پردازش، توان پردازشی، ایزوالسیون خطا و کیفیت 

برای باال بردن قابلیت اطمینان مورد توجه طراحی و ساخت برد مدار چاپی 

و در نهایت برد آماده شده در طول تمام تست های  ]2[ ]1[قرار گرفت

سیستمی، مدل گسترده و مدل تجمیعی و پس از آن در طی  عملکردی زیر

تمام مراحل تست های محیطی شامل ارتعاشی و سیکل های حرارتی و 
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 ]3[رد مناسب داشته باشدقبل از پرتاب بدون هیچ گونه خطا توانست عملک

]4[.  

 

 نتایج و بحث

همانطور که در ابتدا بیان شد طراحی زیر سیستم پردازش از اهمیت باالیی 

برخوردار است، لذا قابلیت اطمینان به اجرای عملکرد صحیح، در این زیر 

سیستم مورد توجه بسیار بوده و کیفیت طراحی و ساخت در مراحل 

شود. بدین منظور ری میمختلف اجرای پروژه، تست و صحه گذا

بمنظور پیاده سازی سخت افزاری از قبیل کیفیت برد  ]4[ ]3[استاندارهایی

های قطعات با مدارچاپی و تمهیدات لحیم کاری بمنظور اتصال مناسب پایه

سطح مس برد مدارچاپی در نظر گرفته شده است. بدیهی است که توجه 

ی، گرم و سرد های حرارتبه این نکات در تستهای محیطی همچون سیکل

ک در برد پردازش و مشخصا اتصال های متناوب و تحمل لرزه و شوشدن

. ]2[ ]1[قطعات بر روی برد مدارچاپی و نیز خود قطعات ضروری است

ای در نظر گرفته بمنظور آزمودن برد پردازش، تست حرارتی سخت گیرانه

شد که احتمال تخریب برد نیز وجود داشت. در این تست دمای برد و 

ات آن، به صورت مستقیم در حین روشن بودن و اجرای عملیات ساده قطع

درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرده و  -49اندازه گیری دما به یکباره به 

درجه سانتیگراد(  20دقیقه به دمای اتاق )معادل  8بالفاصله در طی حدود 

های سیکل کامل حرارتی با موفقیت داده 5رسید. برد پردازش در طی می

 ود را توسط درگاه سریال به کامپیوتر ارسال کرد.خ

های سیستمی و تجمیع شده ماهواره زیرسیستم  همچنین در تست

پردازش نیز تست شد. سیکل حرارتی در نظر گرفته شده برای ماهواره در 

 8دقیقه و با  129درجه سانتیگراد در بازه  49تا  -19محدوده حرارتی 

ین روشن بودن برد و اجرای عملیات تکرار در محفظه حرارتی ح سیکل

سیستم از قبیل  پردازشی، آزمایش شد. در این آزمایش همه قطعات زیر

ها و مدارهای واسط آنالوگ و دیجیتالی فعال های پردازنده و حافظه بخش

سیستم پردازش توانست بخوبی  بوده و مورد آزمایش قرار گرفت. و زیر

های ایان برساند. همچنین تستحرارتی را با موفقیت به پ Onlineتست 

لرزه بصورت اتفاقی و سینوسی در جهات مختلف بر روی ماهواره تجمیع 

شدهء خاموش صورت گرفت که پس از هر آزمایش تستهای عملکردی بر 

روی آن صورت پذیرفت که همه اجزای ماهواره و همچنین زیر سیستم 

 پردازش موفق در آزمون بودند.
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عالوه بر تجربه در تستهای عملکردی و تستهای محیطی، کسب تجربیاتی 
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و برنامه نویسی درایورهای مورد نیاز برای کار با سخت افزارهای  uC عامل

 است. آی آر اسماهواره از دستاوردهای فعالیت بر روی ماهواره 

 

 اها و نموداره  شكل

 
 طرح مدار واسط آنالوگ به دیجیتال زیرسیستم پردازش -1شكل 

 

 
 بلوک دیاگرام برد پردازش -2شكل 

 

 راجعم
1. Space product assurance Procurement of printed circuit 

boards; ECSS-Q-ST-70-11C  

2. Acceptability of Printed Board; IPC-A-600G   

3. Qualification and Performance Specification for Rigid 

Printed Boards; IPC-6012C 

4. Qualification of printed circuit boards; ECSS-Q-ST-70-

10C  

5. A Combined Data and Power Management Infrastructure 

for Small Satellites; Jens Eickhoff ; Springer;  2013 

6. www.micrium.com/rtos/ucosii/overview/ 

7. www.micrium.com/rtos/ucosii/specification/ 

8. http://www.nxp.com 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

