مگاموج ایرانیان
مدیر عامل

دکتر سید علی اصغر
بهشتی شیرازی

ایده محوری

شــرکت مگامــوج ایرانیــان یــک گــروه متشــکل از فــارغ التحصیــان دانشــگا ه علــم
و صنعــت ایــران و صنعتگــران مجــرب میباشــد کــه فعالیــت خــود را از ســال
 1389آغــاز کــرده و در ســال  1395بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاهی
در مرکــز رشــد دانشــگاه علــم و صنعــت مســتقر گردیــده اســت .ایــن شــرکت
بــا اتــکا بــه علــم و تجربــه ایــی کــه ســالها در دانشــگاه و صنعــت داشــته
اســت بــا هــدف برطــرف کــردن نیازهــای جامعــه علمــی و صنعتــی از واردات
محصــوالت خارجــی و همچنیــن ســاخت و تولیــد محصــوالت نــو و پیشــرفته
در حوزههــای مخابــرات و ماهــواره پــا بــه عرصــه گذاشــت و تــا بــه
امــروز بــه حــول و قــوه الهــی و همــت گــروه ،پروژههــای مختلفــی را
بــه انجــام رســانده اســت.

زمینه فعالیت

برق و مخابرات

محصوالت و خدمات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1طراحی ،ساخت و ایجاد دانش فنی ایستگاه زمینی ماهواره های سنجش از دور
2ذخیره ساز داده های ماهواره ای
3سیموالتور داده های ماهواره ای
4گیرنده رهگیری مونوپالس
5نرم افزار هدایت و کنترل ایستگاه زمینی ماهواره
6آنتن فرستنده گیرنده ایستگاه زمینی باندs
7فلومتر جرمی حرارتی
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ایستگاه زمینی دریافت اطالعات ماهواره های سنجش از دور

ایســتگاههای زمینــی ســنجش از دور وظیفــه دنبــال کــردن
ماهــواره و دریافــت تصاویــر از ماهــواره هــای ســنجش از
دور را دارنــد .بــا توجــه بــه نــرخ بــاالی اطالعــات ارســالی
توســط ماهــواره و حرکــت ماهــواره بــه دور زمیــن ،در ایــن
ایســتگاهها از آنتنهــای بــزرگ متحــرک اســتفاده میشــود
کــه پیچیدگیهــای زیــادی در ســاختار مخابراتــی ،مکانیکــی،
کنتــرل ،نــرم افــزار و  ...دارد .شــرکت مگامــوج ایرانیــان بــا
طراحــی دو ایســتگاه بــزرگ و اجــرای یــک ایســتگاه در جنوب
شــرقی تهــران بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت ایــن
ایســتگاهها دســت یافتــه و ســاخت کلیــه زیــر سیســتمهای
ایــن ایســتگاهها را بومــی نمــوده اســت.
مشخصات فنی محصول

مشخصات فنی ایستگاه زمینی

مشخصات کلی ایستگاه طراحی شده برای نصب در جزیره قشم
ماهواره هاي مورد نظر
ارتفاع مدار
نوع و قطر آنتن
پدستال
سرعت تعقیب ماهواره
پوشش
كنترل و رهگيري
باند فركانسي
تعداد كانال داده
G/T
احتمال خطا
دقت
جابجایی
رهگيري اتوماتيك
نشانه روي
كنترل ايستگاه

سري SPOT, ENVISAT, IRS
حداقل  250كيلومتر
کسسگرین  8/2 /متر
 3محوره El/Az/Tr
5/10/10 deg/Sec
 2700کیلومتر (نيم كره كامل با حذف ) Zenith
دستی /برنامه ريزي شده  /اتوماتيك منوپالس در باند X /S
8020 to 8420 MHz
2
>32.0 dB
10-7
0.01º
0.05º
0.1 º
نرمافزاري – تمام اتوماتیک
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ذخیره سازی داده های ماهواره ای
ماهــواره هــای تصویربــرداری خروجــی
سنســورهای خــود را بــا فرمــت خــاص
AFEH: Advanced Front End Hardware
بــه صــورت داده هــای ســریال بــه
ســمت ایســتگاه زمینــی گســیل مــی
Item
Discription
دارنــد .پــس از پیــاده ســازی ایــن داده
Input Type
هــا در دمدوالتــور ایســتگاه زمینــی داده Separate Data and clock for I/Q channel
Bit rate
up to 125 Mbit/s each channel
هــا بایــد بالدرنــگ ذخیــره ســازی شــوند
Connector
BNC
تــا بعــدا اطالعــات سنســورها و وضعیــت
Input Level
Differential ECL
ماهــواره در زمــان تصویــر بــرداری از
Frame synchronization code Up to 128 bit programmable
یکدیگــر جــدا شــده و بــر اســاس آنهــا
Frame length
Programmable up to 224 bytes
تصاویــر ماهواره ای ایجاد شــود .ســرعت
Time Tag insertion location
Programmable in frame code
داده هــای ســریال در حــدی اســت کــه
Time input standard
IRIG A/B
دمدوالتــور بــه همــراه هــر داده ســریال
Data storage
8/7 bits selectable
یــک ســیگنال پالــس ســاعت نیز ارســال
Data Output
USB port
میکنــد .لــذا ســخت افــزار وظیفــه دارد
Storage Rate
Up to 320 Mbps
داده هــا را متناســب بــا پالــس ســاعت
Control Port
USB and Serial port
دریافــت و ســرآمد فریــم را شناســایی
کنــد .ســپس هــر فریــم بــه یکــی از
درگاههــای ســرعت بــاالی کامپیوتــر منتقــل و در
مشخصات فنی نرم افزار ذخیره سازی و نمایش سریع
کامپیوتــر ذخیــره ســازی میشــود .در کامپیوتــر
Data Storage and Quick browse
ضمــن ذخیــره ســازی داده ،بــرای نمایــش نحــوه
دریافــت ســیگنال توســط ایســتگاه زمینــی یــک
Discription
Item
تصویــر نمونــه بــرداری شــده بصــورت بالدرنــگ
Input Port
USB
نمایــش داده میشــود .بنابرایــن ایــن دســتگاه
Data rate
up to 35 Mbps
شــامل یــک ســخت افــزار و یــک نرمافــزار دریافــت
No of Data channels
2 or 4
و ذخیــره ســازی بالدرنــگ اســت .در ماهــواره هــای
No of data streams
1 or 2 interlaced I+Q
ســنجش از دور ســرعت ایــن داده هــا معمــوال بیــن
Data storage type
Raw data
 100تــا  150مگابیــت بــر ثانیــه اســت .دســتگاهی
Frame synchronization
Software
کــه در ایــن شــرکت طراحــی شــده قــادر اســت
No of displays
2 ,1 or 4 windows
داده هایــی تــا ســرعت  150مگابیــت بــر ثانیــه را
AFEH setting
through USB and Serial port
بــا فریــم بنــدی و مشــخصات قابــل برنامــه ریــزی
Replay capability
)Yes (with speed control
دریافــت نمایــد.
Satellite missions
Programmable with recall capability
مشخصات فنی سخت افزار AFEH

ویژگی های محصول

سخت افزار

امــکان برنامــه ریــزی بــرای هــر نــوع
ماهــواره تــا ســرعت 150مگابیــت بــر
ثانیــه

AFEH

امــکان برنامــه ریــزی بــرای ماهــواره هــای
بومی
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سیموالتور داده های ماهواره
ماهــواره هــای تصویربــرداری خروجــی سنســورهای خــود را بــا فرمــت خــاص بــه صــورت داده هــای ســریال بــه ســمت ایســتگاه زمینی
گســیل مــی دارنــد .آزمایــش ایســتگاه زمینــی بــه هنگامــی کــه ماهــواره در آســمان دیــده نمــی شــود یکــی از ضروریــات ایســتگاه
زمینــی اســت .بنابرایــن ســیموالتور داده هــای ماهــواره ای وســیله ای اســت کــه داده هایــی بــا فرمــت ماهــواره مــورد نظــر ایجــاد
مــی کنــد .در ماهــواره هــای ســنجش از دور ســرعت ایــن داده هــا معمــوال بیــن  100تــا  150مگابیــت بــر ثانیــه اســت .دســتگاهی
کــه در ایــن شــرکت طراحــی شــده قــادر اســت داده هایــی تــا ســرعت  150مگابیــت بــر ثانیــه را بــا فریــم بنــدی و مشــخصات قابــل
برنامــه ریــزی تولیــد نمایــد.
مشخصات فنی دستگاه سیموالتور ماهواره
)Simulator: Satellite Data Generator (programmable for any known satellite

Discription

Item

Separate Data and clock for each channel
2
)up to 125 Mbit/s each channel (Field Programmable
BNC
Differential ECL
Up to 128 bit programmable
Programmable up to 224 bytes
2 Satellite Field Programmable
Through software
Field Programmable/ special Logo
USB port
LCD and Keyboard

Output Type
Number of channels
Bit rate
Connectors
Output Level
Frame synchronization code
Frame length
Frame Structure
Scramble code
Pattern Generation
Settings and Control
Local Control

ویژگی های محصول
امــکان برنامــه ریــزی بــرای هــر نــوع ماهــواره تــا ســرعت 150مگابیــت بــر
ثانیــه
امکان برنامه ریزی برای ماهواره های بومی
امکان ارسال تصاویر مورد نظر بهره بردار به عنوان پترن

تصویر دریافت شده از  AFEHبا
سیموالتور مگاموج ایرانیان
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گیرنده رهگیری مونوپالس
ترکــر مونوپالــس دســتگاهی اســت کــه انحــراف آنتــن نســبت بــه ســیگنال دریافتــی از منبــع (ماهــواره) را محاســبه و بــه کنتــرل
کننــده آنتــن ارائــه میکنــد .ایــن محصــول در ایســتگاه هــای زمینــی ماهــواره و سیســتم هــای هدایــت موشــکی و  ...کــه هــدف
همــه آن هــا محاســبه خطــای آنتــن نســبت بــه منبــع ســیگنال اســت اســتفاده شــده و خروجــی آن بــه یــک کنتــرل کننــده آنتــن
اعمــال و نتیجــه هــدف گیــری آنتــن بــه ســمت منبــع خواهــد بــود .در ایســتگاه هــای زمینــی ایــن هــدف گیــری بــه منظــور دریافــت
حداکثــر ســیگنال و در سیســتم هــای موشــکی بــرای هدفگیــری و انهــدام منبــع خواهــد بــود.
ویژگی های محصول
ایــن سیســتم بــر اســاس روش  single channel monopulseکار میکنــد
و ســیگنال دریافتــی در بانــد  Sو  Xرا بــه وســیله فیــدر مخصــوص دریافــت و
پــس از آشــکار ســازی و کالیبراســیون بــه صــورت زاویــه خطــای آنتــن نســبت
بــه ماهــواره بــه صــورت دیجیتــال بــه خروجــی منتقــل میکنــد .همچنیــن
در دســتگاه نــرم افــزار پردازشــی وجــود دارد کــه بــر اســاس ســطح ســیگنال
دریافتــی اعتبــار خطــا را اعــام مینمایــد تــا کنتــرل کننــده نســبت بــه اعمــال
خطــای قرائــت شــده تصمیــم گیــری نمایــد.
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نرم افزار هدایت و کنترل ایستگاه زمینی ماهواره
هدایــت و کنتــرل آنتــن ایســتگاه زمینــی ماهــواره هــای  LEOیکــی از فناوریهــای محرمانــه شــرکتهای ســازنده ایســتگاههای
زمینــی اســت .هــر چقــدر آنتــن ایســتگاه بزرگتــر باشــد پیچیدگیهــای کنتــرل آنتــن بیشــتر خواهــد بــود .ایــن نــرم افــزار
متشــکل از ســه مــادول نــرم افــزاری اســت کــه بصــورت مرتبــط بــا یکدیگــر وظیفــه هدایــت ایســتگاه ،کنتــرل آنتــن و حفاظــت
از سیســتم در مقابــل حــوادث غیــر مترقبــه را بــه عهــده دارد.
ویژگی های محصول
کنترل گسترده در سطح ایستگاه
دقت کنترل آنتن 0/01 :درجه در هر محور
پیش بینی موقعیت ماهواره با دقت کمتر از  0/1درجه
دقت رهگیری خودکار ماهواره 0/05 :درجه
نمایش دهنده گرافیکی خطاهای کنترل کننده
قابلیت برنامه ریزی ،ضبط و فراخوانی خودکار ماهوار ها
قابلیت برنامه ریز آنتن شبیه ساز ماهواره
قابلیت رهگیری ماه و خورشید
قابلیت انجام رهگیری در زمان غیر واقعی (شبیه سازی حرکت آنتن)
قابلیت ثبت داده های رهگیری جهت تولید TLE
نمایش گرافیکی وضعیت سیگنال دریافتی از ماهواره

نرم افزار کنترل آنتن ACU

پنجره تنظیمات بورسایت

نرم افزار کنترل و برنامه ریزی آنتن
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ساخت آنتن فرستنده گیرنده ایستگاه زمینی باند S
ماهـواره هـای سـنجش از دور اطالعـات خـود را در باندهـای فرکانسـی مختلـف به ایسـتگاه زمینـی ارسـال و فرامین الزم
را از ایسـتگاه زمینـی دریاقـت میکننـد .آنتنـی کـه در ایـن محصـول ارائـه شـده اسـت یـک آنتن بشـقابی بانـد  Sبه قطر
 1/8متـری اسـت کـه بصـورت دوطرفـه کامـل در باند  Sبا ماهـواره مرتبط اسـت .از کاربردهـای آن می توان به اسـتفده در
ایسـتگاه هـای زمینـی ماهواره ،شـنود و اختلال مخابراتـی در باند  Sاشـاره کرد.
ویژگی های محصول

قطر آنتن  1/8متر
نوع آنتن :بشقابی متقارن
پالریزاسیونRHC/LHC :
نسبت تضعیف فرستنده به گیرنده60dB :
تضعیف باند عبور 1dB< :
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فلومتر جرمی حرارتی
ایــن محصــول جریــان ســیاالت گازی را بــه روش انتقــال جــرم حرارتــی بــا دقــت بــاال انــدازه گیــری میکنــد.
ایــن نــوع فلومتــر بــا توجــه بــه اینکــه جریــان ســیال را بصــورت جرمــی انــدازه گیــری میکنــد مســتقل از فشــار و
حــرارت ســیال خواهــد بــود لــذا میتوانــد بــرای انــدازه گیــری جریانهــای ســیال گازی فشــار بــاال و حــرارت بــاال
اســتفاده شــود .نمونــه هــای صنعتــی ایــن وســیله میتوانــد در مــوارد زیــر بــکار رود.
ویژگی های محصول

انــدازه گیــری اکســیژن ورودی بــه سیســتمهای مولــد
حــرارت بــرای تنظیــم دقیــق نســبت ســوخت نیروگاههــا
اندازه گیری گازهای صنعتی در کارخانجات
اندازهگیــری جریــان هــوای ورودی بــه دســتگاههای
تنفــس مصنوعــی (ونتیالتــور)
کالیبراتور کنتورهای گاز
کنتور گاز در ابعاد کوچک

مشخصات فنی محصول

در ایــن محصــول از یــک سنســور گــرم و یــک سنســور ســرد حرارتــی اســتفاده میشــود کــه جریــان ســیال ،سنســور
گــرم را متناســب بــا گرمــای ویــژه گاز و جریــان ســیال خنــک میکنــد .بــا ســنجش دقیــق میــزان خنــک شــدن
سنســور گــرم میتــوان جــرم ســیال جابجــا شــده را انــدازه گیــری کــرد.
روش اندازه گیری انتخاب شده روش اختالف درجه حرارت ثابت است.
این دستگاه قادر است جریان سیال را با دقت باال توسط سنسورهای حرارتی اندازه گیری نماید.
اندازه گیری جریانهای بسیار کم
حداکثر جریان گاز تا حدود  10متر مکعب بر ساعت
مراحل طراحی آزمایشگاهی این دستگاه انجام گردیده است.
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