
  

در قرن بیست و یکم، ناوبری ماهواره ای با سرعتی سریع در حال توسعه  عنوان  دقیق نیازمندی: .1

است. شما می توانید موقعیت اشیایی را که به نحوی با ماهواره ها مرتبط هستند، اعم از تلفن همراه، 

وسیله نقلیه و ... را تعیین کنید. اما هیچ یک از اینها بدون ساعت اتمی محقق نمی شود. سیستم های 

، با استفاده از مشاهده فاصله می توانند مختصات یک نقطه را بدست GNSSوقعیت ماهواره ای تعیین م

آورند. این مشاهده فاصله بر اساس اندازه گیری زمان بدست می آید. سیستم های تعیین موقعیت 

 نتیجه برای اندازه زمان، نیاز به ساعتهای دقیق و سیستم زمانی استاندارد دارند. در GNSSماهواره ای 

هر سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای، شامل یک سیستم زمانی مشخص می باشد. تمامی سیستم های 

بر پایه ثانیه و زمان اتمی می باشند. هدف از این پروژه طراحی و ساخت ساعت  GNSSزمانی مربوط به 

 اتمی می باشد.

  شرح مسئله:  .2

 علت طرح تقاضا به همراه جزئیات فنی: -الف

در فضای بیرونی سریعتر از یک ساعت روی زمین حرکت می کند . چیزهای سنگینی مانند سیارات  یک ساعت

یک میدان گرانشی ایجاد می کنند که زمان را کاهش می دهد. این بدان معناست که یک ساعت در یک سفینه 

های ساعتمشکل،  برای رفع این فضایی دور از هر سیاره ای سریعتر از یک ساعت نزدیک زمین حرکت می کند.

ترین دقیق های اتمیساعت. انداتمی زمینی از دیرباز سنگ بنای ناوبری فضایی به ماه، مریخ و فراتر از آن بوده

ترین ، یکی از دقیق میلیون سال 111ثانیه در  1خطای تنها های اتمی با های دنیا هستند. ساعتسنجزمان

 هاهای تشدید خاصی از اتمساعت که از فرکانسعت اتمی، نوعی سا سنجی در تاریخ هستند.های زماندستگاه

کند تا زمان را با دقت بسیار باال نگه دارد. اجزای الکترونیکی ساعت های اتمی توسط فرکانس تابش استفاده می

ت که در این اس یک ساعت کوارتز معمولیساعت اتمی با تفاوت  الکترومغناطیسی مایکروویو تنظیم می شوند.

برای شمارش ثانیه ها صرفاً به نوسانات کریستال کوارتز خود متکی است. در مقابل، یک  عت کوارتز معمولی سا

که از آن برای نگه داشتن یک ساعت کوارتز معمولی در  -اتم های ضربانی  -ساعت اتمی مکانیزم اضافی دارد 

دقیق ترین استانداردهای زمان و فرکانس شناخته شده هستند و به  ساعت های اتمی زمان استفاده می کند.

عنوان استانداردهای اولیه برای خدمات توزیع زمان بین المللی، برای کنترل فرکانس امواج پخش های تلویزیونی 

ر های اتمی بسیااستفاده می شوند. تأثیر اجتماعی ساعت (GNSS) و در سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی

دانیم به دقت ساعت اتمی متکی هستند، از جمله هایی که ما آنها را بدیهی میزیاد بوده است بسیاری از فناوری

 ( و شبکه برق.GNSSیابی جهانی )ای سیستم موقعیتهای ماهوارههای همراه، گیرندهتلفن

انی بسیار دقیقی را بصورت هر ماهواره تعیین موقعیت جهانی دارای چند ساعت اتمی می باشد که اطالعات زم

سیگنال در اختیار آن سیستم قرار می دهند. گیرنده های ماهواره های تعیین موقعیت جهانی در حین انجام 



  

تبدیالت، کدینگ الزم را بر روی این سیگنالها جهت هماهنگی بین هر گیرنده و ساعت اتمی را انجام می دهند. 

داشتن زمان دقیق در حد نانو ثانیه را بدون پرداخت هزینه سنگین خرید این مساله به کاربران امکان در اختیار 

 و نگهداری ساعتهای اتمی را می دهد.

 اهداف و دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه: -ب

با توجه به برنامه های آتی کشور مبنی بر داشتن ماهواره در مدار مئو برای تعیین موقعیت و ناوبری، لزوم 

 ت اتمی الزامی است. طراحی و ساخت ساع

 سازی فرآیند یا خلق محصول جدید:کاربرد و نتایج حاصل از اجرای پروژه در بهینه -ج

اطالع از زمان دقیق برای طیف گسترده از فعالیتهای اقتصادی در سراسر دنیا جنیه حیاتی دارد. سیستمهای 

رد و خروجی موثر و کافی همگی وابسته ارتباطی، تامین کنندگان امکانات انرژی و شبکه های مالی برای کارک

امکان کاهش هزینه را برای شرکتهایی که  GNSSبه دقت زمان می باشند. رایگان بودن دسترس زمان سیستم 

وابستگی حیاتی به دقت زمان دارند فراهم آورده است و منجر به پیشرفتهای چشمگیری شده است. برای مثال 

 GNSSی برای هماهنگ و یکنواخت نگه داشتن ایستگاههای خود از زمان تلفن های بیسیم و شبکه های اطالعات

استفاده می نمایند. این مساله به گوشی های تلفن همراه امکان به اشتراک گذاشتن طیف رادیویی کمتری را 

ی نبصورت موثرتر می دهد. بصورت مشابه پایگاههای دیجیتالی رادیو نیز از زمان ماهواره های تعیین موقعیت جها

استفاده می کنند تا اطمینان حاصل نماید دیتای الزم تمام ایستگاهها در زمان مورد نظر به گیرنده ها می رسد. 

این مساله به شنوندگان امکان تنظیم دقیق گیرنده خود با کمترین تاخیر ممکن را می دهد. همچنین شرکتها 

 چنینهم کان انتقال و توزیع موثر را داشته باشند.و تجهیزات تغذیه نیاز اساسی به زمان و فرکانس دارند تا ام

 برای داشتن سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای بومی برای بحث زمان بندی، داشتن ساعت اتمی الزامی است. 

 های احتمالی در اجرای پروژه:گلوگاه -د

با توجه به هزینه باال ساخت ساعت اتمی و از طرفی دیگر نبود شرکتهای فعال در سطح کشور در زمینه 

طراحی و ساخت ساعت اتمی، اجرای پروژه با توجه به نیازمندی های فنی و مالی کاری دشوار می باشد و در 

حل بعد طراحی و ساخت نسخه ن پروژه مورد بررسی قرار می گیرد و در مراای مطالعات کتابخانه ایفاز اول 

 آزمایشگاهی مد نظر می باشد.

 

 کلیدواژه )فارسی و انگلیسی(: .3

  Atomic Clockساعت اتمی، 

 

 عکس مرتبط با نیازمندی: .4



  

 

 آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل )مشابه( خارجی دارد؟ .5

ماهواره سیستم  11طبق قرارداری با آژانس فضایی اروپا، موظف به ساخت ساعت های اتمی برای  Oroliaشرکت 

-ساعت اتمی هیدروژن 1شده است. هر ماهواره دو ساعت اتمی روبیدیوم و  Galileoتعیین موقعیت ماهواره ای 

ی باشند. با وجود این میزر حمل خواهد کرد. این ساعت ها پایدارترین ساعتهای اتمی ساخته شده در دنیا م

در زمانی که هر کدام از سیستم های دیگر تعیین موقعیت ماهواره ای دچار مشکل  Galileoساعتها، سیستم 

عالوه بر تولید  Oroliaشوند، به کمک آنها آمده و نقش مکمل را در تولید سیگنال بر عهده می گیرد. شرکت 

و نیز سیستم های شبیه سازی و تست  GNSSان قیمت ساعتهای اتمی، در زمینه ساخت ساعتهای اتمی ارز

GNSS   .نیز نوآوری هایی داشته است 

 

 حوزه صنعتی تقاضا .6

  فعال در حوزه هوافضا، الکترونیک کنترل و مخابرات شرکتها و دانشگاه های

 فناوری مرتبط با تقاضا حوزه  .7

وسی، ماهواره هواشناسی، ماهواره ماهواره ها شامل: ماهواره مخابراتی، ماهواره ناوبری، ماهواره جاس

شناسایی و مراقبت زمینی، ماهواره های علمی، ماهواره های نقشه برداری، ماهواره های جاسوسی 

 نیزم یمدل ارتفاع یداده بردار یرادار یالکترونیکی، ماهواره ها

 

 

 

 



  

 شیوه همکاری: .8

قرارداد تامین مواد یا قطعات 

قرارداد ارائه خدمات فنی 

تحقیق و توسعه مشترک قرارداد 

انتقال دانش فنی 

خرید الیسنس 

گذاری مشترکسرمایه 

تملک شرکت فناور 

 شرکت فناور ادغام با 

استخدام و تبادل منابع انسانی 

 

 

 


