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تستيبرایکیالکترینیزمیبانیپشتزاتیتجهیساختار کليسازپیادهو یطراح
ییمحموله فضا

3پدرام حاجی پور،2غالمرضا ضمیریان، 1حمیدرضا داالیی

)ایرانتحقیقات مخابرات(مرکز آوري اطالعاتپژوهشگاه ارتباطات و فن
انتهاي خیابان کارگر شمالی آدرس:تهران،

چکیده 
کیازمندیتا پرتاب،  نیطراحندیدر طول فرآییمختلف فضايپروژه ها

زاتیخاص هستند که از آنها به عنوان تجهیجانبزاتیتجهيسر
تجهیزاتاز اینفضایی،هايشود. تمامی پروژهیمادیینیزمیبانیپشت
. بخش کننداستفاده می1و تستعیتجم،اسمبلیساخت،مراحلبراي
نیاست. در ا2اي از این تجهیزات، تجهیزات پشتیبان زمینی الکتریکیویژه
کیيانجام تست عملکرديرا براEGSEمطرح ی، ساختار کلمقاله

ییمحموله فضاکیيرا براEGSEتی. کلشودیارائه میمحموله مخابرات
یمحموله مخابراتيتر اجزاء را برایمطرح کرده و سپس به صورت جزئ

براي EGSEاین خالصه، یک نمونه از طراحی . در میکنیمورد نظر ارائه م
و در نهایت نتایج تست بدست آمده تست را  به صورت بلوکی ارائه داده 
کنیم.با استفاده از ساختار فوق را بیان می

واژه هاي کلیدي
تست عملکردي- EGSE-تجهیزات پشتیبانی زمینی

مقدمه 
،3اروپایی استاندارد فضاییسازمان طبق تعریف استانداردهاي

GSEتستبرايکهشودمینقلیوحملقابلتستتجهیزاتتمامشامل
مراحلطولدروتجمیعسطوحهمهدرفضاییواحدقطعاتعملکردي
باید شامل تمام تجهیزات EGSE.[1]استنیازآنهابهانبارداريونگهداري

واحد قطعاتتست قابل حمل و نقلی شود که براي تست عملکردي 
به 5در همه سطوح تجمیع و در طول مراحل نگهداري و انبارداري4فضایی

تجهیزات پشتیبان اصلی یفاوظتوان میخالصهبطور آنها نیاز است. 
به صورت زیر بیان نمود:را یزمین

که در فازهاي مختلف پروژه نیاز است ولی در یهایبخشسازي شبیه-1
اختیار نیستند.

کنند (مانند سنسورها، سازي قطعاتی که در روي زمین عمل نمیشبیه- 2
ها و ...)سوالر پنل

سازي محیط بیرونی محموله براي انجام عملیاتشبیه-3
تست اجراي برخی عملیات اندازي و راه-4
محمولهمانیتورینگ توانایی براي انجام عملیات ماهواره و ایجاد -5
ارسال فرمان و دریافت پاسخ ، هاي تحریکیا تولید سیگنالکنترل و/-6
ارسال فرمان و دریافت پاسخ آنها-7

1 Manufacturing Assembly Integration and Test ( MAIT)
2 Electrical Ground Support Equipment(EGSE)
3 European Cooperation for Space Standardization(ECSS)
4 space segment
5 storage

کامند و متري، تلههاي تلههایی براي سیگنالtest pointفراهم کردن -8
تغذیه

سازي، شارژ و شامل شبیهbattery-handlingفراهم کردن توانایی -9
دشارژ باطري

فراهم کردن اینترفیس لینک مخابراتی براي تست مسیر دریافت و -10
ارسال

EGSEبا استانداردهاي مرتبط

، دو ECSSهاي انجام گرفته در میان استانداردهاي طبق بررسی
مطرح کرده اند:GSEمطالبی در مورد ECSSاستاندارد 

ECSS-E-70C
ECSS-Q-ST-20C

بعنوان بخشی از واحد زمینی در ECSS-E-70C,GSEاستاندارد در
این استاندارد، بصورت 6- 3-4نظر گرفته شده است. به طور خاص، بند 

پرداخته است. این بخش شامل الزامات GSEکامل به تشریح سیستم 
می 6GSEعملکردي و الزامات طراحی، پیاده سازي، تست و نگهداري

-NASA STDتوان به استاندارد در بین استاندارد هاي ناسا، میباشد.

5005C اشاره کرد که به طراحیGSEعنوان کامل این .پرداخته است
استاندارد، استاندارد براي ساخت و طراحی تجهیزات پشتیبان زمینی است. 

، با عنوان معیار طراحی NASA-STD_5005، ناسااستاندارد دیگري از 
تجهیزات پشتیبان زمینی نیز موجود می باشد. در واقع این سند نسخه 

است. این استاندارد در سال NASA-STD_5005Cقدیمی از استاندارد 
می باشد، در سال NASA-STD_5005و نسخه جدید آن که همان 1996
ز از ، نیSSP-50004 Baselineمیالدي منتشر شده است. سند 2009

مجموعه اسناد منتشر شده ناسا در زمینه تجهیزات پشتیبان زمینی است. 
است و نمی تواند به 7این سند مربوط به پروژه ایستگاه فضایی بین المللی

عنوان مرجع بکار رود. عنوان کامل این سند، الزامات طراحی تجهیزات 
تجهیزات پشتیبان زمینی می باشد. الزامات مختلفی که در زمینه طراحی 

پشتیبان زمینی مطرح است، در این مرجع مطرح شده است.

6maintenance
7International Space Station(ISS)

پژوهشگاه ارتباطات و اي، پژوهشکده ارتباطات،مخابرات، گروه ارتباطات ماهوارهکارشناس ارشد - 1
آوري اطالعاتفن
پژوهشگاه ارتباطات و اي، پژوهشکده ارتباطات،مخابرات، گروه ارتباطات ماهوارهکارشناس ارشد - 2

آوري اطالعاتفن
پژوهشگاه ارتباطات و اي، پژوهشکده ارتباطات،صنایع، گروه ارتباطات ماهوارهکارشناس ارشد - 3

آوري اطالعاتفن
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EGSEساختار 

ریشامل موارد زیمحموله مخابراتی ماهواره در حالت کلEGSEنیتام
:خواهد بود

هیانجام روال تست و شبيبراازیمورد نیکیالکترونيساخت بردها•
ياماهوارهيهاپروژهسازي

،متريتله–کامندمختلف شامل( تلهيهاواحدسازهیشبستمیس•
واحد کنترل ت،یواحد کنترل وضع،يدیخورشهايهیو آراهیواحد تغذ

ینیزمستگاهیو اOBDH8حرارت، واحد
ترانسپوندر و برد عیمحموله (تجمهايستمیرسیزعیتست و تجم•

)محمولههیو تغذنگیتوریکنترل و مان
هم یجانبزاتیبه تجهازی، نEGSEدرسازيهیانجام روال تست و شبيبرا
:خواهد بودریکه شامل موارد زمیدار

افزارينرميابزارها•
کیو تحريرگیاندازههايدستگاه•

از یبخشایکدام دسته از تست ها مدنظر قرار دارند، همه نکهیبه ابسته
نیشوند. در ایآن تست بکار گرفته مEGSEياجزاء ذکر شده در باال برا

تمرکز یمحموله مخابراتيعملکرديتست هايما به طور عمده بر رو
بلوك .میریگیگونه تست ها را در نظر منیمرتبط با اEGSEکرده و

مشاهده می کنید.-1شکل دیاگرام کلی محموله مخابراتی موردنظر را در 
نیتست ها، اEGSEيمطرح شده برافیبا توجه به وظا،یکلدیدکیدر

:شودیمریمجموعه شامل اجزاء ز

بوده EGSEيبه عنوان  هسته مرکزوتریکامپنی: ايمرکزوتریکامپ-الف
ارتباط ایآن نصب شده، و ثانيبرروEGSEییکه اوال پلتفرم نرم افزار اجرا

صورت وتریکامپنیاقیاز طرتا،یدافتیبا سخت افزارها شامل ارسال و در
.ردیپذیم

زمیها و مکانگنالیسيسازهیشبيبرايسازهیشبيسخت افزارها- ب
اندازه يو دستگاه هایاصلوتریکامپنیبیارتباطيهاسینترفیا- پ
و يریاندازه گيهااز دستگاهاطالعاتافتیدري: براکیو منابع تحريریگ

يسرکی، يعملکرديهادر تستکیارسال فرمان به منابع تحرنیهمچن
می فرمنیرابط در ساده ترنیالزم است. ايو رابط سخت افزارسینترفیا

ينوع دستگاه هانیبسته به نوع تست و همچنباشد.کابلکیتواند 
یو کنترلنگیتورینوع ماننیو منابع مورد استفاده، و همچنيریاندازه گ

.ردیکه قرار است انجام بگ
نگیتوریکنترل و مانيهاگنالیسيساز هاهیشب- ت

نگیتوریمربوط به بخش کنترل و مانEGSEيهاتیاز فعالیمهمبخش
مساله با پژوهش ما مطلب را با ذکر نیروشن شدن ارتباط ايشود. برایم
يبرایماهواره مورد بررسدی. فرض کنمیکنیمانیمثال روشن بکی

يسرکیيشده، برایاز صحت عملکرد در طول دوره عمر طراحنانیاطم
در نظر گرفته است. یبه عنوان افزونگییهانیگزیها جاستمیرسیاز ز

یشده و هنگامتوریمانندیفرآکیتوسط یاصلستمیرسیصحت عملکرد ز
ستمیرسیزدیفوق را بدهد، باستمیرسیدر زیخرابصیتشخستمیکه س

ریفوق زندیآن شود. فرآنیگزیرزرو جاستمیرسیاز مدار خارج و زیاصل
میشود. حال اگر بخواهیانجام منگیتوریو مانرلکنتستمیرسینظر ز

طیشرادیبام،یرا تست کننگیتوریصحت عملکرد مجموعه کنترل و مان
الزم، مشابه آنچه در نگیتوریمانيهاگنالیسیعنیم،یکنایتست را مه
ستمیکرده و عکس العمل سجادیدهد را ایرخ متیمامورنیفضا و در ح

8 On-Board Data Handling(OBDH)

اغلب نگیتوریمانيهاگنالی. سمیرا مشاهده کن
هستند که در بخش یگوناگونيسنسورهایخروج

يسنسورها عمال بر رونیاز ایمختلف ماهواره قرار گرفته اند. برخيها
یقرار میاتیعمل نکرده و فقط بعد از پرتاب ماهواره در مدار عملنیزم
يتست بر رويبرایواقعيسنسورهایاستفاده از برخنی. بنابرارندیگ

يکارطیشرالیبا تحلدیموارد بانگونهیاست. در اممکنریعمال غنیزم
EGSEوتریکامپلهیآن را بوسیخروجگنالیس،ییسنسور در مدارفضا

دیبازتولیجانبيرا به کمک سخت افزارهاگنالیکرده و سيسازهیشب
شود.یمحقق مEGSEلهیبوسفهیوظنی. امیکن

مشاهده می کنید.- 2شکل محموله را در EGSEنماي شماتیک 

طراحی
سطح لیتست، از قباتیبا توجه به خصوص،یانجام هر تستيبرابراي

ها و یو خروجيهايانجام تست، مشخصات قطعه تحت تست، نوع ورود
نیانجام تست و همچننیقطعه تحت تست در حيالزم برايکنترل ها

آن تست خاص EGSEيبراتنظیماتکیدیتست، بایینهاينوع داده ها
زاتیاز تجهیو اجراي برخیبه طراحنجایارنمونه ديشود. برایطراح
یرانیاGEOماهواره یمحموله مخابراتیکیالکترینیزمبانیپشت

سه شامل طراحی شده GEOمحموله مخابراتی ماهواره EGSE.میپردازیم
خواهد بود:ساز زیرشبیه

واحد تغذیه سازسیستم شبیه
واحد سازسیستم شبیهOBDH

9ایستگاه زمینیسازسیستم شبیه

نشان داده شده - 3شکل در براي محموله مخابراتی EGSEبالك دیاگرام 
است

ساز تغذیهشبیه
انرژي الکتریکی ذخیره شده در GEOدر محموله مخابراتی ماهواره مدار 

باشد ولت می50تا 32ها توسط یک باس انتقال توان که سطح آن باطري
شود. زیرسیستم تغذیه نیز با توجه به تغذیه انتقال داده میبه زیرسیستم

هاي محموله ولتاژهاي موردنیاز را سطح ولتاژ و جریان مصرفی زیرسیستم
تغذیه بررسی صحت زیرسیستمEGSEطراحیازهدف. نمایدتولید می

باشد:میتغذیههاي ذیل در واحدعملکرد وظایف و قابلیت
خروجی به ازاي بارهاي مختلف یان گیري ولتاژ و جراندازه
بررسی قابلیت حفاظت اضافه جریان
بررسی صحت عملکرد مدار افزونه
گیري راندمان اندازه
گیري رگوالسیون خط و رگوالسیون باراندازه
هاي کنترلی و مانیتورینگ واحد تغذیهبررسی قابلیت
گیري ریپل و نویز اندازه

چنین ها و همکنندهورودي، وضعیت مصرفبا توجه به سطح ولتاژ باس 
پیکربندي تست6تا 1هاي زیرسیستم تغذیه، براي بررسی موارد قابلیت
است تا اپراتور . در این روال سعی گردیدهشده استپیشنهاد -4شکل 

ترین دخالت را در روال آزمون داشته باشد و تمام مراحل آزمون با کم
زیرسیستم تغذیه انجام گردد. EGSEافزار طراحی شده براي استفاده از نرم

صورت مستقل تحت ه گردد در این روال تست، واحد تغذیه محموله بهتوج

9 Ground Station Simulator
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پذیر در این روال آزمون منبع تغذیه برنامه. گیردآزمون و بررسی قرار می
RS232است. با توجه به واسط جایگزین باس ورودي واحد تغذیه گردیده

افزارموجود در این منبع، تغییر سطح ولتاژ خروجی منبع به وسیله نرم
پذیر نیز جایگزین باشد. در پیکربندي آزمون، بار برنامهپذیر میامکان

هاي مختلف با توجه به است. در آزمونهاي محموله گردیدهزیرسیستم
گردد. بار افزار تعیین میجریان مصرفی موردنظر مقدار این بار از طریق نرم

-افزار را دارا میرمامکان ارتباط با نRS232پذیر نیز با توجه به واسط برنامه

باشد. کنترل و مانیتورینگ زیرسیستم تغذیه نیز با استفاده از برد کنترل و 
که براي انتقال داده و پذیرد. با توجه به آنمانیتورینگ محموله انجام می

، در چیدمان آزمون یک EGSEافزار افزارهاي آزمون و نرمفرامین سخت
است. برد کنترل و مانیتورینگ که داراي در نظر گرفته شده10CANباس 

شود. متصل میCANباشد به سادگی به باس میCANپروتکل ارتباطی 
از CANافزارهاي آزمون و نیز رایانه آزمون براي ارتباط با باس سایر سخت

نمایند. توجه گردد با توجه به عملکرد مستقل مبدل استفاده می
ذیه برد کنترل و مانیتورینگ باید از زیرسیستم تغذیه در روال آزمون، تغ

الذکر با . براي بررسی هر یک از موارد فوق.یک منبع مجزا تامین گردد
ولت و نیز تغییر مقدار بار به میزان 50تا 32تغییر سطح ولتاژ ورودي از 

هاي محموله، راندمان، رگوالسیون خط تغییرات جریان مصرفی زیرسیستم
شود.افزار مربوطه محاسبه و نمایش داده میو رگوالسیون بار توسط نرم

براي بررسی قابلیت حفاظت جریان زیرسیستم تغذیه، مقدار بار باید با 
توجه به اندازه جریان خطا تنظیم گردد و سپس با اتصال بار به تغذیه 

EGSEافزار نرمصحت عملکرد این قسمت از مدار مورد بررسی قرار گیرد.

هاي کنترل و مانیتورینگ رل و مانیتورینگ قابلیتبا استفاده از برد کنت
نماید. عالوه بر این، صحت و درستی مدار زیرسیستم تغذیه را بررسی می

افزونه نیز با استفاده از برد کنترل و مانیتورینگ و ایجاد خطاهاي عمدي 
.گردددر سیستم بررسی می

ساز ایستگاه زمینی شبیه
Error! Reference sourceساز در پیکربندي این شبیه

not found.هاي براي تست محموله از آنتناست.نشان داده شده
شود. فاصله بین ماهواره و ایستگاه زمینی یعنی واقعی ماهواره استفاده نمی

هاي ها و کابلکنندهکیلومتري (تلفات مسیر) توسط تضعیف36000فاصله 
RF12و ارسال11هاي دریافتبراي چک کردن لینکگردد.سازي میشبیه ،

آزمایش کننده احتمال خطاي بیتایستگاه زمینی مبداء و مقصد را به یک 
که نرخ خطا صفر باشد، لینک بدون خطا برقرار است.دهیم و در صورتیمی

ایستگاه زمینی براي ماهواره وجود دارد که با کمک یک ، RFدر آزمایشگاه 
طور مثال مشخص توان پیکربندي و تنظیمات مربوطه بهیک کامپیوتر می

کردن فرکانس و پهناي باند و تعیین نوع مدوالسیون و غیره را انجام داد. 
رکت از ش13مودم ماهواره2است که شامل rackاین ایستگاه زمینی یک 

ComTech مودم دیگر از شرکت 2وRadyne ComStreamکه بهباشدمی-

کار برده عنوان فرستنده و گیرنده (مدوالتور و دمدوالتور) ایستگاه زمینی به
شوند.می

OBDHساز شبیه

10 Controller Area Network(CAN)
11 Up Link
12 Down Link
13 Satellite Modem

تجهیزات طراحی انجام گرفته برايبر اساس 
و از محموله مخابراتی پشتیبان زمینی الکتریکی 

عنوان هسته اصلی براي بهPCساز شامل یک این شبیهدید محموله،
افزار و یک اینترفیس بین برد کنترل و مانیتورینگ محموله نرمتوسعه

نمایش داده شده -6شکل ساز دراست. ساختار این شیبهPCمخابراتی و 
متري دیجیتال و آنالوگ ترانسپوندر محموله که الزم اطالعات تلهاست. 

ارسال OBDHبراي زیرسیستم CANصورت فریم است مانیتور شوند، به
CANطریق باس نیز از OBDHهاي دریافتی از زیرسیستم گردد. فرمانمی

شود. بنابراین براي واحدهاي مختلف بخش ترانسپوندر محموله ارسال می
کند و برد کنترل و مانیتورینگ استفاده میCANباس ماهواره از پروتکل 

باشند. CANباید هر یک باید داراي ماژول OBDHمحموله مخابراتی و 
نیز یک PCو اینترفیس بین برد کنترل و مانیتورینگ محموله مخابراتی

باشد می14FPGAاین برد داراي دو پردازنده است.USBبه CANمبدل 
الزم در صورت بروز هايفرمانکه یکی وظیفه کنترل ترانسپوندر و صدور 

متري ترانسپوندر و ارسال خطا و دیگري وظیفه مانیتورینگ نقاط تله
عهده (باس ماهواره) را بهOBDHوضعیت جاري ترانسپوندر به زیرسیستم 

است.CANدارند. ارتباط هر دو پردازنده با باس ماهواره از طریق پروتکل 
زیرسیستم منظور تست عملکرد ترانسپوندر در غیاب بهOBDHساز شبیه

OBDH کنترل و مانیتورینگ محموله ارتباط برقرار کند ، نیاز است تا با برد
.هاي کنترلی آن را تست کندو روال

EGSEتست عملکردي و تجهیزات 

ی مانند یک یا چند آنتن ارسال و مختلفهر محموله مخابراتی از اجزاء 
پلکسر، مالتی، دي16مبدل رو به پایین،15LNAي، ورودیلتر فدریافت، 

چنین برد کنترل و یکی و همهارمونیلترفپلکسر، کننده توان، مالتییتتقو
تجهیزات مورد نیاز براي ،این قسمتدر است.یتورینگ تشکیل شدهمان

هاي مطرح در سطح محموله شامل تستاند. تست محموله مطرح شده
هاي الکتریکی براي تایید صحت و تستRFهاي عملکردي مخابراتی تست

هاي الکتریکی منظور از تستباشد.عملکرد کنترل و مانیتورینگ آن می
هاي مورد نیاز براي تایید تستبراي تایید عملکرد کنترل و مانیتورینگ، 

باشد که براي انجام و محموله میOBDHکامند بین متري و تلهارتباط تله
براي اندازه.این تست نیاز به تجهیزات پشتیبان زمینی الکتریکی  است

، 17ترانسپوندر مثل عدد نویزRFگیري و مانیتورینگ پارامترهاي کارایی 
هایی مانند ابزاررکانسی درون باند و ... به شیفت فاز، تاخیر گروه و پاسخ ف

هاي مورد نیاز و ... براي تولید سیگنالژنراتورژنراتور موج پیوسته، سوییپ
متر گیري واتگر شبکه، ابزار اندازهگر طیف، تحلیلو ابزارهایی مانند تحلیل

هاي خروجی ترانسپوندر نیاز است. گیري و آنالیز سیگنالو ... براي اندازه
داده شرح رفعالیغRFستمیرسیزکیيرا برادمانیچاکنون براي نمونه

نیبچییسوریکنترل پذتیبا قابللتریفکیرفعالیقطعه غنی. اشودمی
گنالیمنبع سکیازمندینلتریتست پاسخ فيمختلف است. برايکانال ها

RFيبرازریاسپکتروم آناالکیو لتریفيورودگنالیسنیتاميبرا
تست دمانیها در واقع ملزومات چنی. امیهستلتریفیروجمشاهده خ

نی. بدردیگیقرار مدمانیچنیمربوط به تست در کنار اEGSEهستند. 
افتیارسال دستورات و دريبراوتریکامپکیازمندیمنظور در گام نخست ن

14 Field Program Gate Array(FPGA)
15 Low Noise Amplifier
16Down Converter
17 Noise Figure
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به خود نکیلکیبا دیباوتریکامپنی. امیتست هستيهاو ثبت داده 
لتریفيرا برالتریکردن کانال فچییتا بتواند دستور سوودمتصل شلتریف

ارسال يبراگنالیو  منبع سوتریکامپنیبدیحال بانیارسال کند. در ع
ترویکامپنیبنیو همچنلتریبه فيورودگنالیمشخصات سمیدستور تنظ

نکیلکیشده يریاندازه گجینتاافتیدريبرازینزریو  اسپکتروم آناال
منبع، يبسته به مشخصات سخت افزارنکیدو لنیبرقرار شود. ایطارتبا

کیبوده ، ممکن است ارتباط با ریمتغوتریکامپزیو نزریاسپکتروم آناال
واسط يکارت سخت افزارکیبه ازینایر بوده و یکابل ساده امکان پذ

دیکنیمشاهده م-7شکل را در دمانیچنیاکیشماتيباشد. نما

نتایج پیاده سازي
برطبق مطالب مطرح شده، براي یک نمونه تست عملکردي یک فیلتر، به 
عنوان یک زیرسیستم مجموعه محموله مخابراتی، را طبق مطالب بیان 

برقرار کرده ایم. -7شکل طابق شده انجام داده ایم. چیدمان تست  را م
دیتاي خروجی مورد نظر را در کامپیوتر دریافت، ذخیره شده و به صورت 

مشاهده -8شکل نمودار رسم شده است. نمودار نتیجه این آزمایش را در 
می کنید. 

گیرينتیجه
، ساختار مورد نظر براي یک EGSEدر این پژوهش، پس از معرفی کلی 

را بیان کرده و EGSEتست محموله مخابراتی را مطرح کرده، روند طراحی 
را ارائه می کنیم. در پایان نتایج تست بدست طراحی نمونه انجام شده

را ارائه کرده ایم.EGSEآمده با کمک چیدمان 

شکلها و نمودارها

بلوك دیاگرام محموله مخابراتی-1شکل

تست محمولهEGSEنماي شماتیک -2شکل

براي محموله مخابراتیEGSEبالك دیاگرام -3شکل

شبیه سازتغذیه براي محموله مخابراتی-4شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P32

ایستگاه زمینی براي محموله مخابراتیشبیه ساز-5شکل

براي محموله مخابراتیOBDHشبیه ساز-6شکل

RFبراي انجام یک تستEGSEچیدمان -7شکل
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