
  

  عنوان  دقیق نیازمندی: .1

بندی اقدام جهت دستیابی به فناوری تعیین موقعیت دقیق و تحلیل منابع دانشی، فناوری، هایی برای اولویتارائه شاخص

 افزاری فناوری برتر.افزاری و سختنرم

 شرح مسئله:  .2

 هایها، موشکهواپیماها، کشتی های ناوبری نقشی اساسی در فرآیند هدایت و کنترل حرکتدر دنیای مدرن امروز داده

کنند. ناوبری به فرآیند اندازه گیری یا تعیین پارامترهای موقعیت سه بعدی، سرعت و گوناگون و انواع وسایل نقلیه ایفا می

 گردد.های زمین پایه، هوا پایه و فضا پایه تقسیم میهای ناوبری به سه دسته سامانهشود. سامانهراستای سرعت گفته می

های ( هستند که از ایستگاهOMEGA( و امگا )DECCA(، دکا )LORANپایه فعلی شامل لورن )زمین های ناوبریامانهس

های زمین پایه، کنند. اساس کار و تعیین موقعیت سامانهفرستنده رادیویی زمینی با طول موج بلند بجای ماهواره استفاده می

باشد و موقعیت بدست آمده وابسته به عواملی همچون ها میرسالی در ایستگاههای دریافتی و ااندازه گیری اختالف پالس

 اناییرس همچنین و زمین بودن کروی ،الکترومغناطیسی تداخل ،جوی ، تغییراتعوارض جنس ،زمین سطح توپوگرافی

باشد، پایه میزمین هایناوبری پایه لورن دارای بیشترین دقت و مزایا نسبت به دیگرزمین است. ناوبری زمین سطح الکتریکی

ود و آن را دور شکه به دلیل کار با امواج رادیویی برد بلند، اگر مانعی میان گیرنده و ایستگاه باشد، سبب انسداد موج نمی

 کنند و به دلیل قدرت باال و فرکانسکیلومتر را طی می 0022های طوالنی تا های این سامانه، مسافتزند. همچنین موجمی

ی تصحیحات متری، محاسبه 052توان به میانگین خطای باشند. از معایب آن میپایین در برابر پارازیت و فریب مقاوم می

 توان اشاره نمود.ها و عدم پوشش جهانی میهر ایستگاه به طور جداگانه و مستقل از سایر ایستگاه

عیت جسم را بر اساس اندازه گیری شتاب حرکت جسم و سامانه ناوبری هواپایه که به ناوبری اینرسی معروف است، موق

شود، که در ساختار سیستم ناوبری اینرسی از ژیروسکوپ نیز استفاده میکند. با توجه به اینروش انتگرال گیری محاسبه می

ای روش هگیری( جسم را نیز تعیین کرد. لذا یکی از مزیتتوان وضعیت )سمتدر کنار تعیین متغیرهای حرکتی جسم می

ال )پهنای برداری باناوبری اینرسی توانایی آن در تعیین توأم موقعیت و وضعیت جسم است. از سایر مزیت های آن نرخ داده

ترین و اساسی ترین عیب این سیستم تجمعی بودن خطای اندازه باشد، اما مهمباند زیاد( و عدم وابستگی به داده بیرونی می

دلیل نیاز به یک سیستم مکمل در کنار خود دارد. همچنین وابستگی این سیستم به گرانش  گیری در زمان است و به همین

 و افزایش هزینه، وزن و حجم در صورت افزایش دقت از معایب این سیستم است.

شش های زمینی با پونامند، که به گیرنده( میGNSSای جهانی )سیستم ناوبری فضاپایه را اصطالحا سیستم ناوبری ماهواره

های تعیین موقعیت مکان خود را با دقت چند متر و حتی زیر متر تعیین دهد تا با دریافت سینگال از ماهوارهجهانی اجازه می

ها با ضرب سرعت نور در اختالف زمان دریافت سیگنال در گیرنده و زمان ارسال سیگنال در ماهواره کنند. این سیستم

گذارد شامل خطای مداری، خطای جوی، خطای که بر موقعیت محاسبه شده تاثیر میکنند. خطاهایی موقعیت را محاسبه می

اند. از معایب این سامانه نرخ داده برداری پایین، باشد، اما میزان این خطاها محدود و قابل حذف یا مدلسازیساعت و ... می

 باشد.ها از نویز میتعیین وضعیت با دقت کم و تاثیر پذیری اندازه گیری



  

های ناوبری رادیویی بر خالف سیستم ناوبری اینرسی در طول زمان ناوبری، دارای خطای محدودی هستند. اما یستمس

داکثر های موجود حای که نرخ خروجی گیرندهگونههای صورت گرفته است، بهگیریروز رسانی اندازهها نرخ کم بهمشکل آن

هرتز است کوچک است.  022رسانی سیستم ناوبری اینرسی که باالی روز هرتز است و این مقدار در مقابل نرخ به 02

بر و موشک های با دینامیک سریع مثل ماهوارهبنابراین استفاده منفرد از سیستم ناوبری تعیین موقعیت جهانی را در سیستم

گشت که منجر به  آغاز INSو  GPSزمان سازد. به همین خاطر تالش در جهت به کارگیری همغیر ممکن و نامناسب می

های های تلفیق این دو گردید. الگوریتم تلفیق نتایج بسیار مطلوبی را نسبت به کارایی هر یک از سیستمتوسعه الگوریتم

GPS  وINS صورت منفرد دارد. بنابراین یک سیستم ناوبری رادیویی دقیق مانند بهGPS  الزم است که خطایINS  را

جایگزینی برای  تواندای کم و دقت پایینی که دارد، نمیبری لورن به دلیل پوشش منطقهناو تصحیح کند. همچنین سیستم

 ی فریب استفاده کرد. توان از آن برای تشخیص جمینگ و حملهای باشد. البته میهای ناوبری ماهوارهسیستم

ی، به موقعیت و ناوبری با پوشش جهان های تعییندستیابی کشورهایی مانند روسیه، چین و اتحادیه اروپا به منظومه ماهواره

ان عنوآمریکا را از بین برده است. اما در کشور ایران این تکنولوژی به GPSنوعی انحصار و وابستگی صرف به ماهواره های 

 یمل تیامن یازهاینباشد. با توجه به یک تکنولوژی غیر بومی و غیرقابل اطمینان به خصوص در شرایط بحرانی و جنگ می

رود با ورود در این حوزه و مطالعه و بررسی این تکنولوژی در سایر کشورها و ی کشور امید میو اجتماع یتوسعه اقتصادو 

استفاده از دانش بومی، کشور ایران نیز بتواند به این سامانه قدرتمند و بسیار کاربردی دست یابد. با دسترسی کشور به یک 

ر شرایط های تعیین موقعیت جهانی دنگران قطع شدن و یا خطادار شدن سایر سامانهسامانه تعیین موقعیت دقیق بومی دیگر 

اند و یک ها نخواهیم بود. لذا در ادامه به بررسی دو نمونه از کشورهایی که در این حوزه وارد شدهجنگ و یا سایر بحران

 شود.اند، پرداخته میسامانه ناوبری فضاپایه بومی در منطقه خود ایجاد کرده

 علت طرح تقاضا به همراه جزئیات فنی: -الف

علت طرح تقاضا ضرورت ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت و ناوبری فضاپایه بومی با توجه به نیاز حیاتی کشور به داشتن 

دستیابی  ایهباشد. اما اتخاذ رویکرد دستیابی به روش تعیین موقعیت فضاپایه، مستلزم ارزیابی سایر روشای میچنین سامانه

که به ترتیب  QZSSو  IRNSSای باشد. در ادامه به بیان جزئیات فنی دو سامانه بومی منطقهبه تعیین موقعیت دقیق می

 پردازیم. باشد، میمتعلق به کشورهای هند و ژاپن می

طراف خود را طراحی کرده تا منطقه ا IRNSSهای بومی مستقل با نام کشور هند یک سیستم ناوبری بر اساس ماهواره

موجود، تأمین نیازهای کاربران خاص و کاربران عمومی  GNSSهای پوشش دهد. هدف این سیستم همانند سایر ماهواره

و چهار ماهواره در مدارهای  GEO stationaryشود که سه ماهواره در مدار ماهواره می 7باشد. این سیستم در کل شامل می

GEO synchronous ا و هبرداری، سفرها، شناسایی موقعیت زلزلهتواند برای کاربردهای نقشهیستم میقرار دارد. این س

 سایر کاربردها مورد استفاده قرار گیرد.

برای استفاده در مناطق  GPS( در کشور ژاپن به عنوان یک مکمل برای سیستم QZSSای شبه زنیت )سیستم ماهواره

های در دره GPSشده است. هدف اصلی این سیستم افزایش دسترسی به  اقیانوسیه با تمرکز بر ژاپن راه اندازی -آسیا

باشد ماهواره می 0متشکل از  QZSSبه آسانی میسر نیست.  GPSهای شهری متعدد ژاپن است، جایی که دید به ماهواره



  

ر خدمات تعیین عالوه ب QZSSماهواره در مدار شبه زنیت و یک ماهواره در مدار زمین ثابت قرار دارند. سیستم  3که 

های تقویت و افزایش دقت به زیر متر و سانتی متر، گزارش خدماتی همچون سرویس Timmingموقعیت، ناوبری و 

 دهند. ها در شرایط بحرانی را نیز ارائه میای برای مدیریت بحران و بالیا و سرویس تایید ایمنی پناهگاهماهواره

باشد. ا میهای آنههای فضاپایه بومی دقت، دسترسی و قابلیت اطمینان دادهاندازی سامانهترین پارامترها در تعریف و راه مهم

ها به ویژه در مباحث نظامی بیش از پیش لزوم ایجاد یک سامانه بومی با توجه به وسعت کاربردها و اهمیت این سامانه

 شود.احساس می

 اهداف و دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه: -ب

شناسایی  باشد و  سپسهای تعیین موقعیت دقیق میبندی روش دسترسی به فناوریجام این طرح، در ابتدا اولویتهدف از ان

 افزاری مورد نیاز جهت دستیابی به فناوری برتر تعیین موقعیت. افزاری و سختها و منابع نرمفناوری

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

 جویی در منابع مالی، شناسایی اهداف کوتاه مدت، میانهای تعیین موقعیت موجب صرفهبندی دستیابی به فناوریاولویت

 باشد.های تحقیقاتی بر روی موضوع واحد میمدت و دراز مدت و همچنین تمرکز پروژه

 شود.به فناوری موردنظر احصاء می های تحقیقاتی جهت دستیابیبا انجام این پروژه، عناوین پروژه

راه، نتایج حاصله از دیدگاه سایر متخصصان و مرتبطین با این حوزه نیز مورد با توجه به قرارگیری خروجی این طرح در نقشه

 ارزیابی قرار گرفته و ممیزی خواهد شد.

 های احتمالی در اجرای پروژه:گلوگاه -د

های تهکارگیری محققین و پژوهشگران رشمطالعاتی در این طرح، احتماال نیاز به استفاده و بهبا توجه به گسترده بودن حوزه 

 های مرتبط با این طرح باشد.گوناگون از جمله ژئودزی، مخابرات، هوافضا و دیگر رشته

 

 کلیدواژه )فارسی و انگلیسی(: .3

  IRNSS; QZSS; GPS; Glonass; BeiDou; Galileo;Positioning and Navigationکلید واژه انگلیسی: 

 

 عکس مرتبط با نیازمندی: .4



  

 

 (IRNSSهای بومی کشور هند )مسیر حرکت ماهواره

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

ار دارند. صورت جهانی در اختیدر حال حاضر کشورهای چین، آمریکا، روسیه و قاره اروپا، فناوری تعیین موقعیت فضاپایه را به

غاز یابی پیشین، آهای موقعیتهای سامانهو توسط ایاالت متحده آمریکا برای غلبه بر محدودیت 0773در سال  GPSپروژه 

شد. پس از کشور آمریکا، روسیه )گلوناس( و پس از آن چین )بیدو( و قاره اروپا )گالیله( وارد این حوزه شدند. کشورهای هند 

(IRNSS( و ژاپن )QZSS در حال حاضر این سامانه را به صورت محلی به شکلی که فقط محدوده خاصی از کره زمین )

 را شامل شود را در اختیار دارند.

 

 حوزه صنعتی تقاضا .6

 های فعال در حوزه هوافضا، الکترونیک کنترل و مخابراتشرکت

 فناوری مرتبط با تقاضا حوزه  .7

رابطه  های غیرنظامی وای؛  ارتباط با پروتکلهای ارتباطی زمینی و ماهوارهیریت سیستمهای کنترل و مدشناخت پروتکل

(؛ ارزیابی و تحلیل WANsو  LANSهای گسترده )های محلی و شبکههای نظامی از جمله شبکهها با شبکهمتقابل آن

و توزیعی  سازی تعاملیهای شبیهو پروتکلهای مرتبط با ارتباطات و طراحی ارتباطات برای استفاده در میدان جنگ پروتکل

 ای دفاعی.های اطالعاتی شبکهو نقش میان افزار )مدیران انتقال( در سیستم

 

 باشد؟آیا جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تایید می .8

انجام پذیرد و شواهدی نیز بر های مرتبط در انجام پروژه موردنظر باید مصاحبه با خبرگان این موضوع در سطح سازمان

 ها ارائه گردد.گذاری موضوع طی جلسات و پرسشنامهاجرای این کار از طریق به اشتراک



  

 

ها شسازی، روها، شبیهها و پیشنهادهای فناورانه. )آزمایشگاهحلهای ارزیابی راهشاخص .9

 و استانداردهای موردنظر در صورت امکان ذکر شود(

 شواهدی ارائه شود که توانمندیهای آزمایشگاهی کشور نیز شناسایی گردیده است.در این پروژه باید 

 

 شیوه همکاری: .01

 قرارداد تامین مواد یا قطعات □

 قرارداد ارائه خدمات فنی □

قرارداد تحقیق و توسعه مشترک 

انتقال دانش فنی 

 خرید الیسنس □

گذاری مشترکسرمایه 

 تملک شرکت فناور □

 شرکت فناور ادغام با  □

استخدام و تبادل منابع انسانی 

 

 

 


