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فنون دریایی خرمشهروستادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم ا-1
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چکیده
این . باشدیمجا انددر نیروهاي دریایی و پیشنهاد اجراي آن برايياماهوارههدف اصلی این مقاله بررسی کاربردهاي سامانه آنتن متحرك ردگیري 

ل قاببه طورخاکی نیروهاي دریایی را -در حالت حرکت که توان اطالعاتی آبیياماهوارهيهاگنالیساست براي دریافت ياسامانهسیستم 
مختلف را خواهد داشت و با دقت باالیی يهاحرکتاز آنجا که این سیستم قابلیت کار روي شناورهاي متحرك در . ارتقا خواهد داديامالحظه

استفاده کنندگان از این سیستم همه جا و همه وقت خواهند توانست ارتباط خود همواره سوي خود را به سمت ماهواره مورد نظر حفظ خواهد کرد،
. را با ماهواره حفظ نمایند

جا، ماهواره، آنتن متحرك، ردگیريا ند: کلمات کلیدي

مقدمه- 1
رژیم اشغالگر قدس و نیز ایالت متحده يهاارتشHummerبراي اولین بار در خودروهاي ياماهوارهاستفاده از سیستم آنتن متحرك ردگیري 

.  باشدیمیآب–خاکی يهايکاربرط ارتش آمریکا مبین قابلیت اعتماد مناسب این سیستم برايگزارشات منتشر شده توس. آمریکا تجربه شده است

سامانه نصب شده بر سقف خودروي نظامی-1شکل 

طرح . اده استارتقا ديامالحظهقابل به طورو توان اطالعاتی این نیروها را شودیمامروزه این سیستم در نیروي دریایی ایاالت متحده آمریکا اجرا 
يهاگنالیساست براي دریافت ياسامانه(On The Move Tracking System)متحرك ياماهوارهحاضر تحت عنوان آنتن ارسال و دریافت 

ره مختلف را خواهد داشت و با دقت باالیی هموايهاحرکتاین سیستم قابلیت کار روي شناورهاي متحرك در . ]2و 1[در حالت حرکتياماهواره
سیستم همه جا و همه وقت خواهند توانست ارتباط خود را با نیاز ااستفاده کنندگان .سوي خود را به سمت ماهواره مورد نظر حفظ خواهد کرد

. ]3[ماهواره حفظ نمایند
ریق یک ایستگاه هاب مرکزي با توپولوژي ستاره یا مش تشکیل داد که از طياشبکهتوانیمOn The Moveدر صورت استفاده از چندین سامانه 

نمایی کلی از این شبکه را نمایش 2شکل . شودیممتعدد انجام يهاسامانهبین ... وو تبادل اطالعات از قبیل صوت، دیتا، تصویر شوندیمکنترل 
. دهدیم



ياماهوارهسیستم آنتن متحرك ردگیري -2شکل 

هاسامانهفرآیند تبادل امن اطالعات و نیز کنترل امنیت ياماهوارهيهاشبکهز نرم افزارهاي مدیریت با استفاده اتوانیمدر ایستگاه هاب این شبکه 
. متمرکز انجام دادبه طوررا 

ياماهوارهسامانه آنتن متحرك ردگیري - 2

کاربردهاي سامانه2- 1
:خاکی این سامانه عبارتند از–اهم کاربردهاي آبی 

4[رماندهی هر گونه عملیات در شرایط متفاوتایجاد قابلیت کنترل و ف[
قابلیت استفاده در پدافند غیرعامل
 امن جهت تبادل اطالعات تصویر، دیتا، تلفن، فاکسيهاشبکهکاربرد در
 قابلیت کار براي ارسال و دریافت خبر بصورتOnlineدر مواقع بحران
 کاربرد براي حفاظت مرزها و مبارزه با قاچاقچیان
5[د در شناسایی و جمع آوري اطالعات در نیروهاي نظامیکاربر[
کاربرد براي ارتباط خودروهاي فرماندهی در دو منطقه عملیاتی متفاوت بدون داشتن دید مستقیم

مشخصات فنی سامانه2- 2
، باشدیمر حال حرکت و یا ایستاده ، جهت ردگیري یک ماهواره در حالتی که شناور دردیگیمکه بر روي شناور قرار On The Moveسامانه آنتن 

دریافت دیتا از / قابلیت ارسال. باشدیماینترنت، اینترانت باتوپولوژي هاي ستاره و مش را دارا يهاشبکهاین سامانه قابلیت پشتیبانی از . رودیمبکار 
. ]6[باشدیمخصوصیات این سامانه 

: ، در حال حرکت استفاده نمودشودیمر ادامه اشاره جهت کاربردهایی نظیر آنچه دتوانیماز این سامانه 
 دو طرفه امن ياماهوارهارتباط مخابراتی
اتصال به اینترنت یا اینترانت
 ارتباطات تلفنی بصورتVoIP

 ویدئو کنفرانس و یا پخش تصویر
 هر نوع ارتباط دو طرفه دیتا

خصوصیات سامانه2- 3
:از این سامانه عبارتند ازخصوصیات و مزایاي استفاده نیترمهم
 اجراي عملیات تنها با فشردن یک دکمه
 قابلیت یافتن خودکار ماهواره و دوباره یافتن ماهواره
 قابلیت کار با استاندارد باندKu-Band

 باند ياماهوارهيهامودمقابلیت کار باL-Band

 ودروهامانند شناورها و خ(متحرك يهاستمیسنصب سریع و آسان بر روي(



ياماهوارهمخابراتی سامانه آنتن متحرك ردگیري يهایژگیو- 3
آنتن وپدستال3- 1

مخابراتی مناسب به همراه ابعاد کوچک، نصب يهایژگیو. دینمایمخصوصیات مناسب آنتن این سامانه، مطلوبیت استفاده از آن را دو چندان 
:صوصیات آنتن این سامانه عبارتند ازاهم خ. آسان، سریع و کاربردي آن را به دنبال دارد

 سانتی متري 45قطري معادل با یک آنتن بشقابی
 قابلیت حرکتی در جهتElevation over Azimuth

 خطی= پالریزاسیون
 باند فرکانسی =Ku

 30= بهره آنتن در وسط باندdBi

محدوده حرکتی آنتن3- 2
:حرکتی زیر را فراهم کرده استيهامحدودهدرجات آزادي مناسب این سیستم، 

Azimuth =360درجه
Elevation =20 درجه 70تا
Polarization =90-90ا ت+

مشخصات ردگیري آنتن3- 3
:اهم مشخصات ردگیري آنتن مورد استفاده در نیروي دریایی ایاالت متحده آمریکا عبارتند از

 ياهیزاوشتاب =°/s2120
 ياهیزاوسرعت =s/̊60
 دقت ردگیري =s/̊5/0

نمودار ارتباطات سامانه-4
. شماي کلی ارتباطی اجزاي مختلف سامانه نمایش داده شده است3در شکل شماره 
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On The moveطرح کلی اتصاالت سامانه -3شکل 

 بخشBUC/SSPAسال قرار داشته، وظیفه تغییر فرکانس از باند معموالً در یک ماژول قرار دارند و در بخش ارL بهKu و سپس
. تقویت سیگنال را بر عهده دارند

 بخشAntenna Aperture & Positioned دارندهنگههمان مجموعه آنتن و کاور به همراه پدستال مکانیکی و ساختار
BUC/SSPA وLNB وPower Supplyو کابلی باند يجبرمو این ماژول شامل اتصاالت . باشدیمKu وLباشدیم .

 بخشLNB گیرنده سیگنال از باندKu و مبدل و تقویت کننده نویز کم به باندLو کابلی يمو جبراین ماژول شامل اتصاالت . باشدیم
.باشدیمLو Kuباند 
 بخشPower Supply موتورها سرورده، کنترلر و بخش درایور فرستنده، گیرنيهابخشتوان و ولتاژهاي مناسب را براي نیتأموظیفه

. بر عهده دارد
 بخشACU کلی کنترل به طورکنترلی، تولید فرمان موتورها، خواندن سنسورهاي موقعیت، شتاب، سرعت و يهاتمیالگوروظیفه اجراي

. کل سامانه را بر عهده دارد
 بخشServo Drive Control صادره از يهانفرماوظیفه درایور موتورها را بر اساسACUبر عهده دارد .
 بخشSensors موقعیت ياهیزاويهاتیموقعنظیر سنسورهاي شتاب، ، شامل سنسورهاي مختلفشوندیمکه بر روي پدستال نصب ،

.باشدیمهاآنبه همراه مدار راه انداز ... وحد، شیب سنج يهاچیسوئجغرافیایی، 

نحوه عملکرد سامانه4- 1
م با توجه به تفکیک ساختار فیزیکی به چند بخش مجزا کامالً ساده بوده و پس از نصب با معرفی ماهواره مورد نظر سیستم به نصب این سیست

با شروع حرکت شناور، سیستم با استفاده از خروجی . و نیاز به تنظیم خاصی نداردکندیمصورت کامل و اتوماتیک روي ماهواره مورد نظر قفل 



جغرافیایی خاص نیز يهاطولتغییر زاویه پالر آنتن در . داردیمود و با الگوریتم ردگیري آنتن را به سمت ماهواره ثابت نگه سنسورهاي مختلف خ
. ردیپذیماتوماتیک صورت به طور

بحث و نتیجه گیري-5
که زمانی در این زمینه کار ترکوچکيهارکتشو برخی باشندیمنظامی از کشورهاي امریکا و رژیم اشغالگر قدس يهاسازندهبا توجه به اینکه 

، نیاز به بومی سازي این سیستم و استفاده از آن در اندشدهبزرگ نظامی آمریکایی و اسرائیلی خریداري يهاشرکت، اکنون توسط اندکردهیم
. دینمایمجا امري ضروري ا شناورهاي ند

Hummerبراي نصب در خودروهاي Orbit trackingی از شرکت اسرائیلOn The Moveنمونه آنتن -4شکل 

همچنین با توجه به استفاده ناوگان نیروي دریایی آمریکا از این . باشدیممخابراتی ایران، از مزایاي آن يهارساختیزتطابق فرکانسی این سیستم با 
ستفاده از مهندسی معکوس این سامانه، امري اجتناب ناپذیر جنگ الکترونیک و پدافند غیرعامل با ايهاروشطرح، کنترل آن و بهره گیري از 

.است
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