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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نیاز مورد های فناوری  و قطعات و مواد سازی بومی نیازمندی عناوین 

  

هرگونه اطالعات بیشتر لطفا در زیر بمنظور برونسپاری توسط بخش صنعت می باشد. جهت  موارد

 ینجپروژه امکانس فیتعرموارد زیر جهت  .شود فرم مربوط به رویداد ثبت نام تا با شما تماس گرفته

 می باشد. یادعا برون سپار رشیو به صورت پذ

 باشید. طاتبتوانید با آدرس ایمیل مرکز دراهرگونه راهنمایی می جهت 

info@sofic.ir 
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  هواپایه X-Band فازی آرایه آنتن ساخت و طراحی

 mol100 -پروژهکد 

 

 واحد مقدار پارامتر ردیف

 ---- آرایه فازی نوع آنتن 1

2.2*2.2 ابعاد آنتن 2  m*m 

 Kg 22> وزن آنتن 3

 GHz 9.5 – 8.5 فرکانس کاری 4

 dBi 41 گین 5

 ---- > 0.52 بازدهی 6

 deg 1 پهنای بیم در راستای سمت 7

 deg 1 فرازپهنای بیم در راستای  8

 ---- خطی پالریزاسیون 9

 dB 22- سطح لوب جانبی در راستای سمت و برد 11

 .Deg 30~30- بازه سوییپ الگوی تشعشعی 11

 dB 3> گین در بازه سوییپافت  12
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 هواپایه هوشمند S-Band هایآنتن ساخت و طراحی

 mol101 -پروژهکد 

 

این آنتن جهت ایستگاه زمینی را با دریافت سیگنال ثابتی از سوی ایستگاه پیدا کرده و در لینک فرستندگی از 

 Nullوارد شود جهت آن را یافته و به سوی آن این جهت استفاده خواهد کرد. ضمنا اگر تداخلی با دامنه بزرگی 

 اندازد.می

 واحد مقدار پارامتر ردیف

 ---- آرایه فازی نوع آنتن 1

2.0*2.0 ابعاد آنتن 2  m*m 

 Kg 22> وزن آنتن 3

 2.3GHz GHz-2 فرکانس کاری 4

 dBi 22 گین 5

 ---- > 0.52 بازدهی 6

 deg 1 پهنای بیم در راستای سمت  7

 deg 1 فرازپهنای بیم در راستای  8

 ---- خطی پالریزاسیون 9

 dB 22- سطح لوب جانبی در راستای سمت و برد 11
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  راداری هایسیگنال آوریجمع جهت ELINT هواپایه محموله سامانه ساخت و طراحی

 هواپایه مخابراتی کانال در

 mol102 -پروژهکد 

 

 مالحظات مقدار پارامتر ردیف

  GHz ~ 20 GHz 1 محدوده پوشش فرکانسی 1

  GHz 1 ایباند لحظهپهنای 2

 dBm 82- حساسیت سامانه 3

جهت کشف، شناسایی و استخراج 

در های راداری سیگنال مشخصات

 ایباند لحظهپهنای

  dB 60 بازه دینامیکی 4

  km 2300 برد عملیاتی 5

 ,Vertical, Horizontal, Slant های دریافتیپالریزاسیون 6

Circular 
 

  km 475 ارتفاع کاری سکو 7

 PRIسنجی و تعیین دقت زمان 8

10 nsec 
 10های کوچکتر از برای پالس

µsec 

100 nsec 
 10های بزرگتر از برای پالس

µsec 

9 
یابی در جهت سنجیدقت زاویه

(DF) 
 SNR = 12 dBبرای  درجه 1.5بهتر از 

  dB 1بهتر از  گیری دامنهاندازه 12

  MHz 4 تعیین فرکانسدقت  11

 FMCW, BPSK, LFM تشخیص مدوالسیون 12
مدوالسیون درون پالسی 

 های راداریسیگنال

11 
های راداری سیگنال PRFانواع 

 قابل دریافت

Simple – Jitter (0-15%) 

Dwell & Switch (8 levels) 

Staggered (8 levels) - Solid 

 مدوالسیون بین پالسی

 های راداریسیگنال

  PRF 200 Hz – 350 kHzحداقل و حداکثر  11
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 مالحظات مقدار پارامتر ردیف

  nsec – 0.5 msec 256 حداقل و حداکثر عرض پالس 11

11 
های راداری با دریافت سیگنال

 انواع تغییر فرکانس
Constant, Hopping, Agility, 

Diversity 
 

 در گستره فضایی دریافت بدون ابهام DFپوشش  10
مالحظات دریافت از خارج فضای 

 dB 3میدان دید 

 nsec 10 گیری عرض پالسدقت اندازه 11
 

 

 سناریوهای انجام ماموریت 11

 جستجوی تمام باند -

 جستجوی زیرباند -

 شدهآشکارسازی اهداف شناخته -

استخراج پارامترهای راداری اهداف  -

 شدهکشف

 

 


