
زمینه فعالیت

ایده محوری

مدیر عامل

شــرکت مگامــوج ایرانیــان  یــک گــروه متشــکل از فــارغ التحصیــان  دانشــگاه  علــم 
ــال  ــود را از س ــت خ ــه فعالی ــد ک ــرب می باش ــران مج ــران  و صنعتگ ــت ای و صنع
1389 آغــاز کــرده و در ســال 1395 بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاهی 
در مرکــز رشــد دانشــگاه علــم و صنعــت مســتقر گردیــده اســت. ایــن شــرکت 
ــته  ــت داش ــگاه و صنع ــال ها در دانش ــه س ــی ک ــه ای ــم و تجرب ــه عل ــکا ب ــا ات ب
اســت بــا هــدف برطــرف کــردن نیازهــای جامعــه علمــی و صنعتــی از واردات 
محصــوالت خارجــی و همچنیــن ســاخت و تولیــد محصــوالت نــو و پیشــرفته 
ــه  ــا ب ــت و ت ــه گذاش ــه عرص ــا ب ــواره پ ــرات و ماه ــای مخاب در حوزه ه
ــی را  ــای مختلف ــروه، پروژه ه ــت گ ــی و هم ــوه اله ــول و ق ــه ح ــروز ب ام

بــه انجــام رســانده اســت.

محصوالت و خدمات

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

مگاموج ایرانیان       

برق و مخابرات

دکتر سید علی اصغر 
بهشتی شیرازی 
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ــال کــردن  ــه دنب ایســتگاههای زمینــی ســنجش از دور وظیف
ماهــواره و دریافــت تصاویــر از ماهــواره هــای ســنجش از 
ــالی  ــات ارس ــاالی اطالع ــرخ ب ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب دور را دارن
ــن  ــن، در ای ــه دور زمی ــواره ب ــت ماه ــواره و حرک توســط ماه
ــود  ــتفاده می ش ــرک اس ــزرگ متح ــای ب ــتگاهها از آنتن ه ایس
ــی، مکانیکــی،  ــادی در ســاختار مخابرات کــه پیچیدگیهــای زی
ــا  ــان ب ــوج ایرانی ــرکت مگام ــزار و ... دارد. ش ــرم اف ــرل، ن کنت
طراحــی دو ایســتگاه بــزرگ و اجــرای یــک ایســتگاه در جنوب 
ــن  ــاخت ای ــی و س ــی طراح ــش فن ــه دان ــران ب ــرقی ته ش
ــر سیســتمهای  ــه زی ــه و ســاخت کلی ایســتگاهها دســت یافت

ــت.  ــوده اس ــی نم ــتگاهها را بوم ــن ایس ای

ایستگاه زمینی دریافت اطاعات ماهواره های سنجش از دور 

ماهواره هاي مورد نظر 
ارتفاع مدار 

نوع و قطر آنتن
پدستال

سرعت تعقیب ماهواره
پوشش 

کنترل و رهگیري 
باند فرکانسي 

تعداد کانال داده 
 G/T

احتمال خطا 
دقت 

جابجایی
رهگیري اتوماتیک

نشانه روي 
کنترل ایستگاه 

مشخصات کلی ایستگاه طراحی شده برای نصب در جزیره قشم
 SPOT, ENVISAT, IRS سري

حداقل 250 کیلومتر 
کسسگرین /  8/2 متر

El/Az/Tr 3 محوره
5/10/10 deg/Sec

) Zenith 2700 کیلومتر )نیم کره کامل با حذف
 X /S دستی/ برنامه ریزي شده /  اتوماتیک منوپالس  در باند

8020 to 8420 MHz
 2

>32.0 dB
10-7

0.01º
0.05º
0.1 º

نرم افزاري – تمام اتوماتیک

مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی ایستگاه زمینی
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ــی  ــرداری خروج ــای تصویرب ــواره ه ماه
ــت خــاص  ــا فرم سنســورهای خــود را ب
بــه  داده هــای ســریال  بــه صــورت 
ــی  ــیل م ــی گس ــتگاه زمین ــمت ایس س
ــن داده  ــاده ســازی ای ــس از پی ــد. پ دارن
هــا در دمدوالتــور ایســتگاه زمینــی داده 
هــا بایــد بالدرنــگ ذخیــره ســازی شــوند 
تــا بعــدا اطالعــات سنســورها و وضعیــت 
ماهــواره در زمــان تصویــر بــرداری از 
ــا  ــر اســاس آنه ــر جــدا شــده و ب یکدیگ
تصاویــر ماهواره ای ایجاد شــود.  ســرعت 
داده هــای ســریال در حــدی اســت کــه 
ــه همــراه هــر داده ســریال  ــور ب دمدوالت
یــک ســیگنال پالــس ســاعت نیز ارســال 
می کنــد. لــذا ســخت افــزار وظیفــه دارد 
ــاعت   ــس س ــا پال ــب ب ــا را متناس داده ه
ــایی  ــم را شناس ــرآمد فری ــت و س دریاف
ــی از  ــه یک ــم  ب ــر فری ــپس ه ــد. س کن

ــل و در  ــر منتق ــاالی کامپیوت ــرعت ب ــای س درگاهه
ــر  ــود.  در کامپیوت ــازی می ش ــره س ــر  ذخی کامپیوت
ــش  نحــوه  ــرای نمای ــره ســازی داده، ب ضمــن ذخی
ــک  ــی ی ــتگاه زمین ــط ایس ــیگنال توس ــت س دریاف
ــگ  ــورت بالدرن ــده بص ــرداری ش ــه ب ــر نمون تصوی
نمایــش داده می شــود. بنابرایــن ایــن دســتگاه 
شــامل یــک ســخت افــزار و یــک نرم افــزار دریافــت 
و ذخیــره ســازی بالدرنــگ اســت. در ماهــواره هــای 
ســنجش از دور ســرعت ایــن داده هــا معمــوال بیــن 
100 تــا 150 مگابیــت بــر ثانیــه اســت. دســتگاهی 
ــت  ــادر اس ــده ق ــی ش ــرکت طراح ــن ش ــه در ای ک
ــه را  ــر ثانی ــت ب ــا ســرعت 150 مگابی ــی ت داده های
ــزی  ــل برنامــه ری ــم بنــدی و مشــخصات قاب ــا فری ب

ــد. ــت نمای دریاف

ــوع  ــر ن ــرای ه ــزی ب ــه ری ــکان برنام ام
ماهــواره تــا ســرعت 150مگابیــت بــر 

ــه ثانی

امــکان برنامــه ریــزی بــرای ماهــواره هــای 
بومی

AF
EH

ار 
افز

ت 
سخ

Input Type
Bit rate
Connector
Input Level
Frame synchronization code
Frame length
Time Tag insertion location
Time input standard
Data storage
Data Output
Storage Rate
Control Port

AFEH مشخصات فنی سخت افزار

Item Discription

Separate Data and clock for I/Q channel 
up to 125 Mbit/s  each channel
BNC
Differential ECL
Up to 128 bit programmable
Programmable up to 224 bytes
Programmable in frame code
IRIG A/B
8/7 bits selectable
USB port
Up to 320 Mbps
USB and Serial port

AFEH: Advanced Front End Hardware

مشخصات فنی نرم افزار ذخیره سازی و نمایش سریع

Item Discription

Input Port
Data rate
No of Data channels
No of data streams
Data storage type
Frame synchronization
No of  displays 
AFEH setting
Replay  capability
Satellite missions 

USB
up to 35 Mbps
2 or 4
1 or 2 interlaced I+Q
Raw data
Software
2 ,1 or 4 windows
through USB and Serial port 
Yes (with speed control)
Programmable with recall capability

Data Storage and Quick browse

ذخیره سازی داده های ماهواره ای 

ویژگی های محصول
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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 
ــا فرمــت ماهــواره مــورد نظــر ایجــاد  زمینــی اســت. بنابرایــن ســیموالتور داده هــای ماهــواره ای وســیله ای اســت کــه داده هایــی ب
مــی کنــد. در ماهــواره هــای ســنجش از دور ســرعت ایــن داده هــا معمــوال بیــن 100 تــا 150 مگابیــت بــر ثانیــه اســت. دســتگاهی 
کــه در ایــن شــرکت طراحــی شــده قــادر اســت داده هایــی تــا ســرعت 150 مگابیــت بــر ثانیــه را بــا فریــم بنــدی و مشــخصات قابــل 

برنامــه ریــزی تولیــد نمایــد.

 با 
A

FE
H

از 
ده 

 ش
ت

یاف
 در

ویر
تص

ن 
نیا

یرا
ج ا

امو
مگ

ور 
والت

یم
س

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

ویژگی های محصول

مشخصات فنی دستگاه سیموالتور ماهواره

Discription

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

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

Simulator: Satellite Data Generator (programmable for any known satellite)

Item
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گیرنده رهگیری مونوپالس 

ــه کنتــرل  ــه ســیگنال دریافتــی از منبــع )ماهــواره( را محاســبه و ب ترکــر مونوپالــس دســتگاهی اســت کــه انحــراف آنتــن نســبت ب
ــن محصــول در ایســتگاه هــای زمینــی ماهــواره و سیســتم هــای هدایــت موشــکی و ... کــه هــدف  ــه می کنــد. ای کننــده آنتــن ارائ
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.

ــد  ــاس روش single channel monopulse کار می کن ــر اس ــتم ب ــن سیس ای
ــت و  ــدر مخصــوص دریاف ــه وســیله فی ــد S و X را ب و ســیگنال دریافتــی در بان
پــس از آشــکار ســازی و کالیبراســیون بــه صــورت زاویــه خطــای آنتــن نســبت 
ــن  ــد. همچنی ــل می کن ــه خروجــی منتق ــال ب ــه صــورت دیجیت ــواره ب ــه ماه ب
ــر اســاس ســطح ســیگنال  ــرم افــزار پردازشــی وجــود دارد کــه ب در دســتگاه ن
دریافتــی اعتبــار خطــا را اعــالم می نمایــد تــا کنتــرل کننــده نســبت بــه اعمــال 

خطــای قرائــت شــده تصمیــم گیــری نمایــد.

ویژگی های محصول
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نرم افزار هدایت و کنترل ایستگاه زمینی ماهواره 

پنجره تنظیمات بورسایتنرم افزار کنترل و برنامه ریزی آنتن

ACU نرم افزار کنترل آنتن

هدایــت و کنتــرل آنتــن ایســتگاه زمینــی ماهــواره هــای LEO یکــی از فناوریهــای محرمانــه شــرکتهای ســازنده  ایســتگاههای 
ــزار  ــرم اف ــن ن ــود. ای ــر باشــد پیچیدگیهــای کنتــرل آنتــن بیشــتر خواهــد ب زمینــی اســت. هــر چقــدر آنتــن ایســتگاه بزرگت
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.

کنترل گسترده  در سطح ایستگاه
دقت کنترل آنتن: 0/01 درجه در هر محور

پیش بینی موقعیت ماهواره با دقت کمتر از   0/1 درجه 
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(
TLE قابلیت ثبت داده های رهگیری جهت تولید

نمایش گرافیکی وضعیت سیگنال دریافتی از ماهواره

ویژگی های محصول
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S ساخت آنتن فرستنده گیرنده ایستگاه زمینی باند

ماهـواره هـای سـنجش از دور اطالعـات خـود را در باندهـای فرکانسـی مختلـف به ایسـتگاه زمینـی ارسـال و فرامین الزم 
را از ایسـتگاه زمینـی دریاقـت می کننـد. آنتنـی کـه در ایـن محصـول ارائـه شـده اسـت یـک آنتن بشـقابی بانـد S  به قطر 
1/8 متـری اسـت کـه بصـورت دوطرفـه کامـل در باند S با ماهـواره مرتبط اسـت. از کاربردهـای آن می توان به اسـتفده در 

ایسـتگاه هـای زمینـی ماهواره، شـنود و اختـالل مخابراتـی در باند S اشـاره کرد.

قطر آنتن 1/8 متر
نوع آنتن: بشقابی متقارن
RHC/LHC :پالریزاسیون

60dB :نسبت تضعیف فرستنده به گیرنده
1dB< : تضعیف باند عبور

ویژگی های محصول
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فلومتر جرمی حرارتی 

ــد  ــتمهای مول ــه سیس ــیژن ورودی ب ــری اکس ــدازه گی ان
ــا ــوخت نیروگاهه ــبت س ــق نس ــم دقی ــرای تنظی ــرارت ب ح

اندازه گیری گازهای صنعتی در کارخانجات
دســتگاههای  بــه  ورودی  هــوای  جریــان  اندازه گیــری 

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 می شــود کــه جریــان ســیال، سنســور 
ــدن  ــک ش ــزان خن ــق می ــنجش دقی ــا س ــد. ب ــک می کن ــیال خن ــان س ــژه گاز و جری ــای وی ــا گرم ــب ب ــرم را متناس گ

ــدازه گیــری کــرد.  ــوان جــرم ســیال جابجــا شــده را ان سنســور گــرم می ت
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 10 متر مکعب بر ساعت 
مراحل طراحی آزمایشگاهی این دستگاه انجام گردیده است.

ــا دقــت بــاال  انــدازه گیــری  می کنــد.  ایــن محصــول جریــان ســیاالت گازی را بــه روش انتقــال جــرم حرارتــی ب
ایــن نــوع فلومتــر بــا توجــه بــه اینکــه جریــان ســیال را بصــورت جرمــی انــدازه گیــری میکنــد مســتقل از فشــار و 
حــرارت ســیال خواهــد بــود لــذا می توانــد بــرای انــدازه گیــری جریانهــای ســیال گازی فشــار بــاال و حــرارت بــاال 

اســتفاده شــود. نمونــه هــای صنعتــی ایــن وســیله می توانــد در مــوارد زیــر بــکار رود.

ویژگی های محصول


