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چکیده

 یکی از مهمترین عوامل ایجاد رقابت در نسل های آینده ارتباطات ماهواره ای، برخورداری از یک سیستم ماهواره ای مناسب می باشد. برای 
این امر الزم است تا اپراتورهای ماهواره ای، با  در نظر گرفتن مالحظات فنی و اقتصادی از میان سازندگان مختلف ماهواره انتخاب مناسبی 
داشــته باشند. بنابراین، لزوم انتخاب سازنده از میان ســازندگان موجود در این حوزه به عنوان یک چالش جدی مطرح می باشد. در این 
مقاله به مرور چندین روش  بررســی و مقایسه معیارهای ارزیابی سازندگان ماهواره بر مبنای روش های بیشترین بیشینه، لکزیکوگرافی، 
رضایت بخش خاص و رضایت بخش عطفی که جزو الگوریتم های رایج ریاضی برای مقایســه پارامترها در یک مســاله هدف خواهد بود، 
پرداخته شده و در نهایت روش جامع و کاملتری نسبت به کارهای قبلی با ایجاد یک ماتریس ارزیابی متقابل و بر حسب معیارهای اصلی 
و فرعی ، برای ارزیابی ســازندگان ماهواره  از دید اپراتور ارایه شده اســت. در این مقاله برای انتخاب بهتر و کاراتر، 9 معیار  اصلی و 26 
معیارفرعی بر حســب نوع سرویس و خدمات پیشروی ارتباطات ماهواره ای  به منظور ارزیابی و انتخاب مابین سازندگان ماهواره ارایه و با 

کارهای قبلی مقایسه شده  است.

مقاله علمي-ترويجي

Abstract
One of the most important factors in creating competition in future generations of satellite communications is 
to have a proper satellite system. For this reason, it is necessary for satellite operators to have a suitable choice 
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among different satellite manufacturers, taking into account technical and economic considerations. Therefore, 
the necessary to select a manufacturer from among the existing manufacturers in this field is a serious challenge. 
In this paper, we review several methods and compare the evaluation criteria of satellite manufacturers based 
on the methods of MAXI MAX, Lexicography, non-compensatory decision making and compensatory decision 
making, which will be a booklet of common mathematical algorithms to compare parameters in a target problem. 
Finally, a more comprehensive and complete method than previous works has been presented based creating a 
cross-evaluation matrix according to the main- criteria and side-criteria to evaluate the satellite manufacturers by 
the satellite operator. In this paper, for better and more efficient selection, nine main criteria and twenty-six side-
criteria according to the type of service and favor of satellite communications are presented in order to evaluate 
and select among satellite manufacturers and compare with previous works.

شکل 1: معماری پیشنهادی برای شبکه های آينده مخابراتی مبتنی بر ماهواره ]7[

1- مقدمه 
امـروزه نقـش و جایـگاه ارتباطـات ماهـواره ای در شـبکه های ارتباطی 
نسـل پنجـم و بعـد از آن، به منظـور گسـترش پوشـش جغرافیایـي و 
پاسـخگویی  بـه تقاضاهـای روزافـزون بـراي ارایـه سـرویس هاي نوین 
مخابراتـي ماننـد آمـوزش از راه دور، خدمـات پزشـکی، سـرویس های 
برخـط در ارتباطـات خودرویـی هوشـمند و غیـره در هـر مـکان و 
در هـر زمـان ، امـری مهـم و حیاتـی می باشـد]۳-۱ [. علـت ایـن امـر 
دسـترس پذیري و قابلیـت  اطمینـان بـاالی یـک سیسـتم ماهـواره ای 
نسـبت به سـایر بسـترهاي ارتباطي به خصوص در مناطـق دورافتاده و 
بـدون زیرسـاخت های ارتباطـی می باشـد کـه می توانـد به عنـوان یکی 
از روش هـای ارتباطـی پایـدار بـا قیمـت و هزینـه کمتر در بـازه زمانی 
درازمدت نسـبت به سـایر زیرسـاخت های زمینی مانند لینک رادیویی 
و فیبـر نـوری مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. از مهمتریـن ویژگی هـای 
یـک سیسـتم ماهـواره ای بـر خـاف سـایر روش هـای ارتباطـی، عدم 
آسـیب پذیری آن در حـوادث طبیعـی ماننـد زلزلـه اسـت بـه همیـن 
دلیـل می توانـد به عنـوان پشـتیبان شـبکه های ارتباطی زمینـی مورد 
اسـتفاده قـرار  گیـرد. با توجه به رشـد فنـاوری و جهت بـرآورد الزامات 
تاخیـر در ارتباطـات، منظومه هـای ماهـواره  ای در مـدار پاییـن زمیـن 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. امروزه داشـتن یک شـبکه  ماهـواره ای 

متشـکل از یـک یـا چنـد ماهـواره در قالـب شـبکه ماهـواره ای در 
ارتفاعـات مـداري یکسـان یـا مختلـف به همـراه یک شـبکه ارتباطات 
زمینـي بـرای همگرایـی با شـبکه ارتباطـی جدید مانند نسـل پنجم و 
بعـد از آن به منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای روز افزون سـرویس های 
نویـن مطـرح می باشـد. شـبکه های بیـان شـده بـا عنـوان شـبکه های 
ترکیبـی ماهـواره بـا بسـتر زمینـی )STIN( شـناخته می شـوند]۴-۶ [. 
بنابرایـن بـا توجـه بـه گسـترش و تنوع خدمـات و سـرویس های نوین 
مخابراتـی در ایـن نوع شـبکه های ترکیبی متشـکل از بسـتر زمینی و 
ماهـواره لـزوم انتخـاب یـک سیسـتم ماهـواره ای بـا کارآیـی و قابلیت 
اطمینـان بـاال به عنـوان یک ضـرورت در توسـعه شـبکه های ارتباطات 
مخابراتـی هـر کشـور و به عنوان یکی از عوامل توسـعه رشـد اقتصادی 
می بایسـت مد نظـر قرار گیرد. در شـکل )۱( معماری پیشـنهادی این 
نـوع شـبکه های نویـن مخابراتـی ارایـه شـده اسـت، همان طورکـه در 
ایـن شـکل مشـخص اسـت در ایـن سـاختار مجموعـه ای از ماهواره ها 
در قالـب منظومه هـای ماهـواره ای به منظـور انتقـال داده، ارایـه بکهال 
ماهـواره ای، توسـعه پوشـش دهی خدمـات در نقـاط دور افتـاده و غیر 

قابـل دسـترس به ارایـه خدمـات مي پردازنـد]7[ .
اپراتورهـای ماهـواره ای در یـک یـا چند کشـور می توانند ارایـه دهنده 
سـرویس از طریـق لینـک ماهـواره ای به کاربـران نهایی خـود با توجه 
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جدول2: عوامل مورد توجه در انتخاب نوع ماهواره بر حسب نوع سرويس 

عوامل مورد توجه مشخصات سرویس فضایی 

فرکانسی  باندهای  به خصوص  مجاز  فرکانسی  باند 
جدید در نسل های آتی شبکه نوین مخابراتی 

نحوه ارایه ظرفیت بر حسب باند فرکانسی و همچنین ساختار 
با  و  آن  بودن  پردارشی  قابلیت  یا  شفاف  منظر  از  محموله 

ترکیبی از آن دو در ساختار هایبریدی 

میزان ظرفیت بر حسب نوع محموله باند باریک یا پهن باند بودن

ارتفاع مداری حساسیت / عدم حساسیت  سرویس به تاخیر

نحوه ارایه سرویس به کاربران نهایی 

زیر  و  سیستم  همراه  به  محموله  ساخت  و  طراحی  نوع 
سیستم های به کار رفته در آن مانند ساختار و چیدمان آنتن 
فرستنده-گیرنده و  نحوه طراحی بخش RF، گیرنده، تغذیه 

و غیره 

ارایه  زمانی  دوره  حسب  بر  اطمینان  قابلیت  میزان 
سرویس 

در  کیفیت  حسب  بر  شده  ساخته  ماهواره  عمر  طول  میزان 
طراحی و ساخت و در نهایت پرتاب ماهواره 

بـه نیازهـای داخلی و یا حتی بین المللی باشـند. هر اپراتـور ماهواره ای 
بنا به طرح و سیاسـتی که کشـورها در اسـتفاده از سـرویس ماهواره ای 
دارنـد و بـا ماحظـه قوانیـن و مقـررات حـوزه ملـی و بیـن المللـی 
فضایـی، بخشـی از دارایـی خـود را جهـت  اجـاره یـا خریـد ماهـواره 
هزینـه خواهنـد نمـود. ایـن  هزینه کرد باید به گونه ای باشـد که سـود 
قابـل توجهـی از ارایـه خدمـات ماهـواره ای عایـد اپراتورها  شـود. طبق 
اطاعات آماری ارایه شـده توسـط اپراتورهای ماهـواره ای، چهار اپراتور 
ماهـواره ای کـه در جـدول )۱( مشـاهده می گـردد، دارای بیشـترین 
میـزان درآمـد حاصلـه از ارایـه سـرویس ثابـت ماهـواره اي تـا ابتـدای  
سـال ۲۰۲۰ میـادی بودنـد. طبـق بررسـی های به عمل آمده نسـبت 
بـه سـال ۲۰۰۶ میادی و بر حسـب درآمدهای حاصلـه در آن، میزان 
رشـد درآمـد بـه ترتیـب دارای 79/۰۲، ۱9/۳۱، ۱8/۴۵ و در نهایـت 
۲۰/۵۱ درصـد بـوده اسـت. این میزان رشـد درآمد، بیانگـر توجه ویژه 
اپراتورهـای ماهـواره ای بـه نیاز و خواسـته کاربـران ملـی و بین المللی 
بـه منظـور افزایـش درآمـدی در سـال های آتـی مي باشـد. اپراتورهای 
ماهـواره ای بـرای بهبـود عملکـرد اقتصـادی خود می بایسـت به سـراغ 
سـازندگان ماهـواره و در نهایـت پرتاب کننـدگان مطمئنـي برونـد که 
بتوانـد بـا انتخاب فناوري در سـاخت و پرتاب ماهواره، توجیه مناسـبی 
بـرای سـرمایه گذاری خود در میان کشـورهای تامین کننـده مالی آنها 
و دریافت کننـدگان خدمـات ماهـواره ای نماینـد. بنابرایـن یـک اپراتور 
ماهـواره ای بـر حسـب نـوع سـرویس )ها( می بایسـت بـه مشـخصاتی 
کـه یـک سیسـتم ماهـواره ای داشـته باشـد، توجه جـدی نمایـد. یک 
دسـته بندی کلـی از ایـن نـوع مشـخصات در جـدول )۲( آورده شـده 
اسـت. بنابرایـن لـزوم داشـتن یـک معیـار ارزیابی مناسـب بـه منظور 
سـازندگان  می رسـد.  به نظـر  ضـروری  ماهـواره  سـازندگان  مقایسـه 
سیسـتم های ماهـواره ای در زمینـه طراحـی و سـاخت ماهواره هـای 
بـزرگ تجـاری مخابراتـی در نقـاط مـداری مختلـف در حـال فعالیت 

می باشـند. 
در  مکعبـی  و  آماتـوری  کوچـک،  ماهواره هـای  سـاخت  و  طراحـی 
ارتفاعـات پایین تـر ماننـد LEO نیـز امـروزه مـورد توجـه قـرار گرفته 
اسـت. همچنیـن  پرتابگـران سیسـتم های ماهـواره ای بـر حسـب نوع 
و مشـخصات فنـی پرتابگـر خـود ماهواره هـا را در مدار قـرار می دهند. 
کشـور ایـران در دو حـوزه طراحـی و سـاخت ماهـواره غیرمخابراتـی 

کوچـک و همچنیـن پرتـاب آنهـا موفقیت هایـی کسـب کـرده اسـت. 
امروزه، شـرکت های پیشـرو در زمینه طراحی و سـاخت انواع ماهواره ها 
 OHB SE در دنیـا وجـود دارند کـه از جمله آنها می توان از شـرکت های
 Space & Security   در اروپا و شـرکت Airbus Defence and Space و
Boeing Defense   در امریـکا نـام بـرد. همچنین شـرکت های سـازنده 
ماهواره هـای کوچک مخابراتی در امریکا AeroAstro, Inc.، در اسـپانیا 
Alén Space می باشـند. در زمینـه طراحـی پرتابگرهـا نیـز می توان به 
 Delft Aerospace Rocket Engineering پرتابگر کشـور هلند بـه نـام
و در کشـور هنـد به نام  ISRO  اشـاره نمـود. البته پرتابگرهایی توسـط 
،Arianespace چندین کشـور طراحی و سـاخته شـده که می تـوان به
COSMOS International،Eurockot Launch Services و غیره اشـاره 

نمود.
جدول1: مقايسه درآمدی اپراتورهای ماهواره ای از حیث درآمدی

 تا ابتدای سال 2020 میالدی]8-11[

ViasatINTELSATSESEUTELSATاپراتورماهواره

آمریکالوکزامبورگ مالکیت
 لوکزامبورگ/

آمریکا
فرانسه

 تعداد ماهواره
۵۲۴۵9۳7 پرتاب شده

 تعداد ماهواره
۶۱8۶آماده پرتاب

 میزان درآمد
 حاصله در سال
۲۰۲۰ میادی

۲/۰۶8 
میلیارد دالر

۲/۰۶۱ 
 میلیارد دالر

۱/98۳ 
میلیارد دالر

۱/۳۲۱ 
میلیارد دالر

 میزان درصد
 رشد درآمد

 نسبت به سال
۲۰۰۶ میادی

79/۰۲۱9/۳۱۱8/۴۵۲۰/۵۱

همان طورکـه گفته شـد، لزوم داشـتن معیارهایی کـه اپراتورها بتوانند 
سـازندگان مختلـف را بـا یکدیگـر از دیـد فنـی و اقتصـادی مقایسـه 
نماینـد، امـری اجتناب ناپذیـر اسـت. هـدف از ایـن مقالـه، ارایـه یـک 
ارزیابـی بـر حسـب واقعیت  هـای امـروزی اقتصـاد  مجموعـه معیـار 
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صنعـت ماهـواره می باشـد. در بخـش دوم مقالـه به بررسـی مولفه های 
اقتصـادی در زنجیـره اقتصـادی صنعت ماهـواره پرداخته خواهد شـد. 
در بخـش سـوم بـه ارایـه انـواع مدل هـای ارزیابـی معیارهـا )اصلـی و 
فرعـی( و رتبه بنـدی آنهـا مابین سـازندگان مختلف ماهواره بر حسـب 
مدل هـای قبلـی موجـود در مقـاالت و  مدل هـای جدیـد بـر حسـب 
نیازهـای امـروزی و آینـده بر حسـب مدل هـای رایج ریاضـی خواهیم 
پرداخـت. در مدل پیشـنهادی به اسـتخراج وزن هرکـدام از معیارهای 
اصلـی و فرعـی در قالب یک ماتریـس ارزیابی متقابـل پرداخته و مدل 
بـاال بـا سـایر مدل هـای قبلـی و ارایـه شـده در مقالـه مقایسـه خواهد 
شـد.  در نهایـت، در بخـش آخـر بـه بررسـی نتایـج و مقایسـه آنهـا بـا 

کار)هـای( قبلـی پرداختـه خواهد شـد. 

2- بررسی مولفه های مهم در زنجیره اقتصادی ماهواره
میـزان  افزایـش  بـرای  دنیـا  بـزرگ  ماهـواره ای  اپراتورهـای  امـروزه، 
رضایتمنـدی  افزایـش  دنبـال  بـه  ثروت آفرینـی خـود،  و  سـودآوري 
مشـتریان خـود نسـبت بـه خواسـته ها و انتظـارات موجود می باشـند. 
بنابرایـن، امروزه بیشـتر ایـن نوع اپراتورهـا، به دنبال ارایـه مدل جامع 
ارزیابـی و نظـارت سیسـتم های ماهـواره ای خـود کـه در حـال ارایـه 
سـرویس و خدمات می باشـند، هسـتند ]۱۲[. باید توجه نمود که  ارایه 
چنیـن مدل ارزیابی،  مسـتلزم شـناخت کل زنجیره ارتباطـی از اپراتور 
ماهـوار ه ای به عنـوان نهـاد باالدسـتی زنجیـره و در نهایـت کاربـران 
زمینـی به عنـوان مصرف کننده خدمـات در انتهای زنجیـره خواهد بود. 
همان طورکـه در شـکل )۲( مشـخص اسـت، هر نوع اپراتـور ماهواره ای 
بـرای ارایـه خدمـات و سـرویس بـه کاربـران نهایی، می بایسـت از یک 
یـا چنـد سیسـتم ماهواره  اسـتفاده نماید. ایـن زنجیره بر اسـاس نحوه 
تعامـل بیـن یک اپراتـور ماهـواره در باالترین سـطح تا کاربـران نهایی 

بـا توجـه بـه سـازوکار مرجع] ۱۳[پیشـنهاد و ارایه شـده اسـت.

شکل2: جايگاه و نحوه ارتباط مابین اپراتور ماهواره ای و کاربران به منظور ارايه 
خدمات سرويس های ماهواره ای ]13[

ایـن  انتخـاب سیسـتم ماهـواره در  بنابرایـن، فراینـد به کارگیـری و 
زنجیـره می توانـد بر حسـب برنامه راهبـردی، اقتصادی و سیاسـی هر 

اپراتـور ماهـواره ای تعییـن گردد.

3- انـواع معیارهای ارزيابی و انتخاب سیسـتم ماهواره ای 
از ديـد اپراتور ماهواره ای

به طورکلـی، داشـتن معیارهـای انتخـاب و الویت بندی بین سـازندگان 
و ارایه دهنـدگان خدمـات سـاخت و پرتـاب یـک سیسـتم ماهـواره ای 
بـرای اپراتورهـای ماهـواره ای فراینـدی سـخت و چالش برانگیز خواهد 
بـود. بـا وجود تعـداد کم سـازندگان ماهـواره در دنیـا، فراینـد انتخاب 
و ارزیابـی می توانـد باعـث ایجـاد رقابـت میـان آنهـا و بهبـود حضـور 
آنهـا در بازارهـاي داخلـی  و خارجـی گـردد. بـرای همین منظـور الزم 
اسـت تـا خبـرگان حـوزه صنعـت ارتباطـات ماهـواره ای بـا توجـه بـه 
ماحظـات سیاسـی، اقتصـادی و حقوقـی، معیارهایی را بـرای ارزیابی 

و انتخـاب سـازندگان ماهـواره  ارایه نماینـد. یکی از روش هـای ارزیابی 
بـرای هر نـوع سیسـتم پیچیـده، اسـتفاده از مدل های آمـاری ریاضی 
خواهـد بـود کـه قادر اسـت معیارهـا و یا حتی زیـر معیارهـای تعیین 
شـده را نظیـر بـه نظیر با یکدیگر مقایسـه نمایـد. در همین راسـتا در 
  )MCDM(  مرجـع ]۱۴[، یـک فراینـد ارزیابـی بر حسـب مدل  آمـاری
بـرای ارزیابـی عملکـرد یک سیسـتم مطرح شـده که در آن بر حسـب 
یـک سـری معیار هـای اصلـی و زیـر معیارهای فرعـی الگـوی ارزیابی 
پیشـنهاد شـده اسـت. هـدف از ایـن شـیوه ارزیابـی، انتخـاب بهترین 
گزینـه یـا وزن دهی به عوامل تاثیرگـذار در فرایند ارزیابـی خواهد بود. 
بـه طـور کلـی در حالتی کـه نقـاظ ضعف یا قـوت یک معیار نسـبت به 
نقـاط ضعـف یا قوت سـایر معیارهای دیگـر در فرایند ارزیابی مسـتقل 
باشـد، جـزء مدل هـای غیرجبران کننـده تصمیم گیـری )NCDM( در 
مـدل آمـاری MCDM شـناخته می شـوند. هـر چنـد که مـدل آماری 
MCDM، مـدل جبرانـی تصمیم گیـری )CDM( نیـز دارد کـه در این 
مقالـه به واسـطه داشـتن روش هـای آمـاری سـاده و غیرقابـل انعطاف 
به طورکلـی،  نمی گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  ارزیابـی  مدل هـای  در 
مدل هـای غیرجبرانـی، شـامل روش هایـی ماننـد بیشـترین بیشـینه، 
روش Lexicography، رضایت بخـش خـاص و رضایت بخـش عطفـی 

می باشـد کـه در ادامـه مـورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت]۱۵[. 
در ادامـه بـه بررسـی معیارهـا و زیـر معیارهـای پیش بینـی شـده در 
مقالـه بـر حسـب تجربیـات گذشـته در ]۱۶[ و نیازهـای پیـش  رو در 
ارتباطـات ماهـواره ای برحسـب ضـرورت و دلیـل اهمیـت وجـود آنهـا 

پرداخت.  خواهیـم 
۱- معیـار طراحی سیسـتم )SD( ماهواره ای به جـز محموله مخابراتی 
شـامل مکانیزم طراحی، سیسـتم ردیابی و هدایت، سیسـتم کنترل 
وضعیت، سیسـتم پیشـرانش، سیسـتم توزیع توان، سیسـتم کنترل 

حرارتـی، سیسـتم مدیریت و تبـادل داده خواهد بود]۱7[.
توسـط  ارایـه  قابـل   )CPT( مخابراتـی  محمولـه  انـواع  ارزیابـی   -۲
سـازندگان ماهـواره در قالـب سـه دسـته بـر اسـاس روشـی کـه 

از:  عبارتنـد  می کننـد،  پـردازش  را  سـیگنال 
2-۱- ترانسـپوندرهای شـفاف یا لوله خم شده: ترانسـپوندرهای 
شـفاف سـیگنال فراسـو را طـوری پـردازش می کننـد کـه تنها 
فرکانـس و دامنـه آنها تغییر کند و مدوالسـیون و شـکل طیفی 

آن تغییـر نکند. 
2-2- ترانسـپوندرهای بازمولـد: در ترانسـپوندرهای بـاز مولـد 
برخـی پردازش هـا در ماهـواره انجام شـده و سـیگنال دریافتی 

پیـش از ارسـال مجـدد تغییـر می کند.
2-۳- ترانسـپوندرهای ترکیبـی شـفاف و بـاز مولـد : ایـن نوع 
ترانسـپوندرها دارای دو بخـش سـخت افزاری و نرم افزاری مجزا 
هسـتند کـه قادرنـد به وسـیله یـک سـاختار سـویچ ماتریـس 
پیش بینـی شـده در هر زمان و بر حسـب نـوع و میزان کیفیت 
خدمـات مـورد انتظـار بـرای کاربران نهایـی به طـور همزمان از 
دو نوع ترانسـپوندر ترکیبی شـفاف و باز مولد بر حسـب الویت 

بهـره ببرند]۱8[.
۳- معیـار میـزان ظرفیـت محمولـه )PC( بـر حسـب بانـد فرکانسـی 
کـه شـامل باندهـای فرکانسـی پاییـن ماننـد L ، X و C  کـه بیشـتر 
در ماهواره هـای نظامـی بـه منظـور ارایـه سـرویس های نظامـی و 
یـا سـرویس های مخابراتـی کـم ظرفیـت کاربـرد خواهـد داشـت. 
همچنیـن باندهـای میانی مانند Ku و Ka که امروزه در ماهواره هایی 
بـا ظرفیـت انتقال بـاال کاربـرد دارنـد. در نهایت باندهای فرکانسـی 
بـاال ماننـد تراهرتز بوده کـه در آینده نزدیک در شـبکه های ماهواره 
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نسـل ششـم کاربرد خواهـد داشـت]۱9-۲۱[. 
۴- معیـار سـوابق سـازنده )HM( بر حسـب  تعـداد پروژه هـای مرتبط 
بـا طراحی، سـاخت و تسـت ماهـواره  و همچنیـن پرتـاب موفق آن 

بـود]۱۶[.  خواهد 
۵- معیـار عملکـرد ماهـواره )SF( بـر حسـب نـوع ماهواره هـای در 
نظـر گرفتـه شـده کـه می تـوان بـه سـرویس های مختلـف ماننـد 
سـرویس های مخابراتی، مشـاهده زمین، ناوبری و سیسـتم موقعیت 
یابـی جهانی)GPS( توسـط ماهواره، توسـعه های فنی و غیره اشـاره 

نمود]۲۲[.
 ،)SP(سـاخت شـامل هزینه طرح ماهـواره )C( ۶- معیـار میزان هزینه
هزینـه سـاخت بـه همـراه تسـت ماهـواره، هزینـه پرتاب ماهـواره، 
هزینـه بیمـه ماهـواره )SI( ناشـی از پرتـاب ناموفـق و نهایتـا سـایر 
هزینه هـای اجرایـی ناشـی از الزامـات فضایـی خواهـد بـود. البتـه 
هزینـه دیگـری نیـز می تـوان بواسـطه برخـی از الزامـات فنـی در 
طراحی هـای مختلـف پیش بینـی نمـود کـه البتـه در مقایسـه با ۳ 

هزینـه اصلـی دیگـر مقـدار آن ناچیـز خواهـد بـود]۲۳-۲۴[.
7- معیـار طـول عمـر)L( ماهواره در مـدار که بر حسـب ارتفاع مداری 

و نـوع ماموریت تعیین خواهـد گردید]۱۶[. 
8- معیـار تجهیـزات زمینـی)GS( قابـل عرضـه توسـط سـازندگان 
ماهـواره بـه منظور ردیابـی، کنترل و مدیریت تبـادل داده های مورد 

نیـاز خواهد بـود]۱۶[.
9- معیـار مـدت زمـان سـاخت ماهواره هـا )TD( توسـط سـازندگان 
ایـن نـوع شـبکه های ترکیبـی از ماهـواره خواهـد بـود. بایـد توجـه 
نمـود کـه طبـق قوانیـن و مقـررات موجود در سـازمان بیـن المللی 
مخابـرات بـرای برخـی از نقـاط مـداری، محدودیـت زمانـی بـرای 
پرتـاب و قرار گیـری ماهـواره  پیش بینی شـده اسـت. بنابراین معیار 
فـوق عامـل مهمـی در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع خواهد بـود]۱۶[. 

۳-۱-روش ارزیابـی متقابـل  معیارهـا بر حسـب نمره دهی در مدل 
AHP

در ایـن بخـش، مطابـق بـا مـدل AHP یـک سـری معیـار و زیرمعیـار 
بـرای ارزیابـی سـازندگان ماهواره هـاي مخابراتـی بر حسـب معیارهای 
پیشـنهادی توسـط نویسـندگان مقالـه ارایـه می گـردد. به طـور کلی، 
مـدل AHP توسـط آقـای توماس سـاتی]۲۵[، برای ارزیابـی و انتخاب 
بیـن سیسـتم های پیچیـده بـر حسـب معیارهـای پیش بینـی شـده 
ارایـه شـد. روش امتیازدهـی در ایـن مدل بـر مبنای مقایسـه دو  به دو 
معیارهـا در قالـب ماتریـس ارزیابـی متقابل بـود که مقدار عـددی این 
مقایسـه ها بـر حسـب اهمیـت و ضـرورت یک معیار نسـبت بـه معیار 

دیگـر در جـدول )۳( ارایه شـده اسـت.
۳-2- روش ارزیابی معیارها مطابق با روش بیشترین بیشینه

بـا  شـده  پیش بینـی  اصلـی  معیـار  نـه  حسـب  بـر  روش  ایـن  در 
اهمیت تریـن معیـار بـه عنـوان معیـار تاثیرگـذار انتخـاب شـده و هـر 
سـازنده ماهـواره ای کـه بیشـترین امتیـاز را در آن معیار اخـذ کند، به 

عنـوان سـازنده برتـر ماهـواره شـناخته خواهـد شـد.

جدول3: شیوه امتیازدهی معیارها در مدل AHP ]16[ و]25[

امتیازمیزان درجه تفاوت معیارها و زیر معیارها

9یک معیار  نسبت به دیگری بسیار بسیار مهمتر است.

7یک معیار نسبت به دیگری بسیار مهمتر است.

۵یک معیار مهمتر از معیار دیگری است.

۳یک معیار کمی از معیار دیگر در الویت است.

۱دو معیار از لحاظ اهمیت در یک سطح قرار دارند.

روش  الگوریتـم  بـا  مطابـق  معیارهـا  ارزیابـی  روش   -۳-۳
Lexicography

در ایـن روش ارزیابـی بـه هرکـدام از نـه معیـار اصلـی ذکـر شـده در 
قسـمت قبلـی بـر حسـب ضـرورت و اهمیـت بـر حسـب یـک معیـار 
مشـخص، یـک نمـره مطابـق بـا جـدول)۴( داده خواهد شـد. سـپس 
معیارهـا بـر مبنـای درصـدی از ۱۰۰ که نرمالیزه شـده اسـت و درصد 
اهمیـت هرکـدام از معیارهـا بیـن زیـر معیارهـای اصلـی بـر حسـب 
بیشـترین میزان درصد کسـب شـده مطابق با جـدول )۴( الویت بندی 

شـد. خواهد 
 ایـن روش سـاده ترین روش ارزیابـی بـوده کـه در آن اهمیـت معیارها 
دو بـه دو نسـبت بـه یکدیگـر در وزن دهـی نهایـی در نظـر گرفتـه 
نخواهـد شـد. اسـاس کار ایـن روش ارزیابـی، بدیـن صورت اسـت که 
باالتریـن معیـار بـر مبنـای وزن دهـی بیشـتر در ارزیابـی مـورد توجه 
قـرار می گیـرد. اگـر در معیار نخسـت ارزیابی، هـر دو سـازنده ماهواره 
در رتبـه نخسـت قـرار بگیرند، به سـراغ معیـار بعدی از نظـر وزن دهی 
رفتـه و سـازندگان ماهـواره، نسـبت به آن معیـار ارزیابـی و رتبه بندی 
خواهنـد شـد. همان طورکـه در جـدول )۴( مشـخص اسـت، در ایـن 
روش ارزیابـی داشـتن تجهیـزات زمینـی مناسـب بـه منظـور ردیابی، 
کنتـرل و مدیریـت تبـادل داده هـای مورد نیـاز دارای بیشـترین درجه 
اهمیـت بـه میـزان  ۲۲/۵ درصد و طراحی یک سیسـتم ماهـواره ای به 
جـز محمولـه مخابراتی در کنار ظرفیت قابل حصـول در ماهواره دارای 
کمتریـن درجـه اهمیـت به میـزان ۳/۲ درصـد خواهد بـود. این روش 
ارزیابـی بی شـک نمی تواند روش مناسـبی بـرای ارزیابی یک سیسـتم 
ماهـواره ای باشـد چـون در صـورت دادن وزن بیشـتر بـه یـک معیـار 
بـا توجـه بـه یـک معیـار مشـخص می توانـد، ارزیابـی جامـع و کاملی 
بـرای یـک سـازنده ماهـواره از دیـد اپراتـور ماهـواره ای ایجـاد نکنـد. 
نقطـه ضعـف ایـن روش ممکـن اسـت عدم اهمیـت کم یـک معیار در 
طراحـی و سـاخت ماهـواره به دلیـل انتخـاب یـک معیار مشـخص و از 
پیـش تعییـن شـده در ارزیابی ها باشـد. این در حالی اسـت که در کل 

معیارهـا، شـرایط به گونـه ای دیگر باشـد.  
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مراجع

وزن دهی 
زیر معیارهای 
پیشنهادی  بر 
حسب درصد

زیر معیارهای 
پیشنهادی در 

AHP مدل

معیار ارزیابی 
مرجع ]۱6[

ردیفمعیارهازیر معیارها

]17[

۱۱/8 Structure & Mechanism (S&M)

System design (SD)
1

۱۳/۵  ×
Telemetry, tracking, and command

    ۱۶/۲Attitude Orbital Control  (AOC)

۱۱/8Propulsion (Pr)

۴۱/۱×Power(P)

۴/۱×Thermal Control (TC)

۲8/۵×Command & Data Handling (C&DH) 

]18[
۲۵×Bent pipe (B)

Communication pay-
load type (CPT)2

۲۵×Regenerative (R)

۵۰×Hybrid (H)

]19[

≈۱۱/۱۱Lower band (X,L and C)

Payload capacity (PC)

3

≈۴۴/۴۴Ku band

≈۳۳/۳۳Ka band

≈۱۱/۱۱×Upper band (Q,V and Terahertz)

]16[
۳۰Company Heritage (CH)

Heritage of manufac-
ture (HM)

4
7۰Platform Heritage (PH)

]22[

۶۱×Communication

Satellite function(SF)5

۲7×Earth observation

۵/7×Navigation/GPS

۵/7×Technical Development

۰/۶×Other

]23-24[

۱۵Satellite design  (SD)

Cost(C)
6

۴۰Satellite manufacturing  (SM)
(Production and test)

۱۰×
Satellite manufacturing  (SM)

(Production Launch Cost (LC) and test)

۳۰×Satellite insurance (SI)

۵×
Other costs (Operational tasks due to the  

space requirements)

]16[
۱۰۰--Life time(L)7

۱۰۰--Ground segment(GS)8

۱۰۰--Time to delivery (TD)9

جدول5:  معیارها و زير معیارهای پیشنهادی  در مدل AHP  بر حسب مراجع مختلف
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۳-4- روش ارزیابی معیارها مطابق با روش رضایت بخش خاص
در ایـن روش بـر حسـب 9 معیـار اصلـی پیش بینـی شـده یـک مقدار 
عـددی بـه عنـوان میـزان قابـل پذیـرش آن معیار )آسـتانه بـراي حد 
قابـل قبـول( در نظـر گرفتـه مي شـود و اگر گزینـه ای تنهـا در یکی از 
معیارهایـش بـه این حد مطلوب نرسـد آن سـازنده ماهـواره از ارزیابی 

نهایـی حذف خواهد شـد.

4- روش پیشنهادی ارزيابی معیارها و زير معیارها 
مطابـق بـا جـدول )۵( و بـر حسـب مراجـع] ۲۴-۱۶[، در ایـن مقالـه 
یـک مـدل ارزیابـی جامع تـری بـرای ارزیابـی یـک سـازنده ماهـواره، 
بـر حسـب 9 معیـار اصلـی  و ۲۶ زیرمعیـار  بـا شـکل )۳(  مطابـق 
بـرای هرکـدام از معیارهـای اصلـی، ارایـه شـده اسـت. بایـد توجـه 
نمـود کـه در جهـت تکمیـل معیارهـا و زیـر معیارهـای ارایه شـده در 
مرجـع]۱۶[ و بـر حسـب سـرویس ها و نیازهـای پیـش رو در حـوزه 
صنعـت ارتباطـات ماهـواره ای، عـاوه بر افـزدون برخی زیـر معیارهای 
جدیـد بـه هفـت معیـار قبلـی، دو معیـار اصلـی دیگـر نیز در کنـار به 
منظـور بررسـی واقعی تـر مـدل ارزیابـی اسـتفاده شـده اسـت. این دو 
معیـار اصلـی شـامل نوع محمولـه مخابراتـی و همچنین نـوع عملکرد 
سیسـتم ماهـواره طراحـی شـده خواهد بود. بـا توجه به نـوع ماموریت 
برخـی از سیسـتم های ماهـواره ای نیـاز به پـردازش سـیگنال دریافتی 
از تجهیـزات زمینـی را نخواهنـد داشـت. بنابرایـن بـدون هیچ گونـه 
پردازشـی سـیگنال دریافتـی را بـه ایسـتگاه زمینـی دیگـر ارسـال 
خواهنـد نمـود. در اصـل سیسـتم ماهـواره در ایـن شـرایط نقش یک 
رلـه را خواهـد داشـت. امـا در برخـی از سیسـتم های ماهـواره ای کـه 
امـروزه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، نیـاز بـه پـردازش سـیگنال 
دریافتـی به واسـطه حـدف تداخات احتمالـی، اعمـال فرایند کدینگ 
یـا دیکدینـگ بـرای ارسـال یـا دریافـت سـیگنال خواهند داشـت. در 
فراینـد انتخـاب و ارزیابـی معیارهـا و زیـر معیارهـای اصلـی، اپراتـور 
ماهواره ای با اسـتخدام مشـاوران خبـره داخلی و خارجـی که در حوزه 
طراحـی، سـاخت، تسـت و تجمیـع سیسـتم ماهـواره ای تجربـه کافی 
دارنـد، به بررسـی معیارهـا و زیرمعیارهای پیشـنهادی می پـردازد تا با 
وزن دهی مناسـب و رتبه بندی سـازندگان و پیشـنهاد کنندگان ساخت 
یـک سیسـتم ماهـواره بهتریـن آنهـا را برگزینـد. در نهایـت وزن دهی 

هرکـدام از معیارهـا و زیـر معیارها می بایسـت متناسـب با اهـداف هر 
پـروژه ماهـواره  ای به صورت پیشـنهادی و بر حسـب اهمیت هرکدام از 
آنهـا توسـط همان مشـاوران خبره و بـا تایید اپراتور ماهـواره ای تعیین 
و مشـخص گردد. در مدل پیشـنهادی نیز وزن دهی بر اسـاس اهمیت 
هرکـدام از معیارهـا و زیـر معیارهـا در مراجـع ارایـه شـده در جـدول 
)۵( پیشـنهاد شـده و بـر اسـاس آن نتایج مـورد بررسـی و ارزیابی قرار 

اسـت. گرفته 
بـر حسـب مدل AHP در]۱۶[ عاوه بر ایـن، برای آن که بتوان عملکرد 
ماهـواره را بـا توجـه بـه نوع سـرویس ارایه شـده و نیـاز به یکـی از دو 
محمولـه مخابراتـی، عملیاتـی و پیاده سـازی نمود، از یـک ماتریس در 
بخـش مخابراتـی ماهواره اسـتفاده خواهد شـد کـه از آن می توان برای 
سـویچ نمـودن بیـن دو محموله شـفاف یـا بازمولـد همزمان اسـتفاده 
کـرد]۲۶[. عـاوه بـر ایـن، امـروزه عملکـرد سیسـتم ماهواره بـا توجه 
به نوع سـرویس قابل ارایه شـاخص بسـیار مهمی در ارزیابی سیسـتم 
ماهـواره خواهـد بـود]۲۰[. از چالش هـای اصلـی شـبکه های ارتباطـی 
مبتنـی بـر ماهـواره تامین پوشـش کامـل و دسـترس پذیری و قابلیت 
اطمینـان بـاال در ارایـه متنـوع سـرویس ها اسـت. بنابراین لـزوم توجه 
بـه ایـن نـوع معیـار در ارزیابـی نهایـی سـازندگان ماهواره می بایسـت 
مـورد توجـه جـدی از دیـد اپراتورهـای ماهواره قـرار گیـرد. در بخش 
توسـعه زیـر معیارهـا نیـز در مقالـه بـاال در دو بخـش تغییـرات عمده 
نسـبت بـه مـدل ارزیابـی مرجـع] ۱۶[صورت گرفته اسـت. نخسـتین 
تغییـر در بخـش زیرمعیارهـا متعلـق بـه معیـار طراحی سیسـتم بوده 
کـه بایـد طیـف وسـیعی از زیـر معیارها بـا توجه بـه اهمیـت و میزان 
هزینـه ای که در طراحی سیسـتم برای سـازندگان ماهواره می بایسـت 
در نظـر گرفته شـود، تعیین خواهد شـد. برخی از ایـن نوع زیر معیارها 
شـامل طراحـی سیسـتم کنتـرل حرارتـی، زیرسیسـتم فرمان هـای 
تله متـری و تلـه کام هسـتندکه به منظـور مدیریت در ارسـال و کنترل 
سیسـتم ماهـواره توسـط تجهیـزات و ایسـتگاه های زمینـی موجـود و 
همچنیـن طراحـی سیسـتم موقعیت یابی ماهـواره و در نهایـت ناوبری 
خواهـد بـود]۱7[. همچنیـن در بخش معیـار هزینه باید هزینه تسـت 
و هزینه هـای ناشـی از الزامـات فضایـی در صـورت وجـود و نیـاز، در 

ارزیابـی سـازندگان ماهـواره مـورد توجه قرار گیـرد]۲۳[. 

شکل 3: معیارهای پیشنهادی به منظور ارزيابی سازندگان منظومه ماهواره ای
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4-۱-فراینـد ایجـاد ماتریـس ارزیابـی متقابـل معیارهـا در مـدل 
AHP

در ایـن بخـش، ابتـدا الزم اسـت تـا فراینـد ارزیابـی معیارها به شـکل 
دو بـه دو در قالـب یـک ماتریـس متقـارن صـورت گیـرد. بـرای ایـن 
منظـور از مـدل ریاضـی پیشـنهاد شـده توسـط Chen  و Hwang بـا 
بـا  مـدل  ایـن  در  اسـت]۲7-۲8[.  شـده  اسـتفاده   TOPSIS عنـوان 
اسـتفاده از الگوریتـم ریاضـی کـه بـر حسـب معیارهـای تعیین شـده 
در ماتریـس ارزیابـی متقابل وجـود دارد، مجموع  کمترین و بیشـترین 
فاصلـه هندسـی هرکـدام از مقادیر امتیازدهی شـده بـرای معیارها در 
مـدل AHP، محاسـبه شـده و در نهایـت بـر حسـب مقادیـر به دسـت 
آمـده، رتبه بنـدی هرکـدام از سـازندگان ماهـواره بـر حسـب فاصلـه 
هندسـی اسـتخراج شـده خواهـد شـد. بنابرایـن مطابـق بـا الگوریتـم 
 MATLAB الزم اسـت تـا ۵ مرحله زیر در نرم افـزار ،TOPSIS ریاضـی
 پیاده سـازی شـده و در نهایـت مـورد ارزیابـی قرار گیرد. ایـن ۵ مرحله 

بـه شـرح زیـر خواهد بـود] ۱۶[:

                                             

   )۱( 

کـه هرکـدام از درایه هـای ماتریـس بـاال نسـبت مقایسـه هـر کـدام از 
معیارهـای اصلـی نسـبت بـه سـایر معیارهـای اصلـی بر حسـب مدل 
AHP خواهـد بـود. تمـام مقادیـر بـاال در ماتریـس ارزیابـی متقابـل 
ü قـرار می گیـرد. باید توجه داشـت کـه درایه های  معیارهـا بـه نام 
قطـر اصلـی مقایسـه هـر معیـار اصلـی نسـبت بـه خـود همـان معیار 
اصلـی خواهـد بـود. بنابرایـن، مقـدار درایه هـای قطـر اصلـی برابـر بـا 

مقـدار واحـد خواهـد بود. 
۲- نرمالیـزه نمـودن هـر کـدام از سـتون های ماتریس ارزیابـی متقابل 

معیارهـا بـه حاصـل جمع هـر سـتون مطابق با رابطـه )۲(.
۳- تعییـن حاصل جمـع هرکدام از ردیف های ماتریـس نرمالیزه ارزیابی 
متقابـل از مرحلـه ۲ و  پیـدا نمودن حاصل جمـع آنها مطابق با رابطه 

.)۳(

                                                                       

  )۲(

                                          )۳(

۴- تعییـن حاصـل جمـع هرکـدام از ردیف هـای ماتریـس نرمالیـزه 
ارزیابـی متقابـل از مرحلـه ۲ و جمع نمـودن آنها بـا یکدیگر مطابق 

با رابطـه )۴(.

                                             )۴(

 )PW1×i( ۴  ۵-تعیین سـهم ضرایـب الویت دهی حاصل شـده از مرحله
بر حسـب ضریب اختصاص داده شـده بـه هرکـدام از معیارهای فرعی 
(. به عنوان  موجـود در صـورت وجود بر حسـب درصـد )
الویت دهـی بـرای مطابـق رابطـه )۵(  نمونـه، تقسـیم ضریـب 

خواهـد بود. 

                            
 )۵(

بـرای انجـام فراینـد ارزیابی ابتـدا 9 معیار اصلی دو بـه دو در قالب یک 
ماتریس ارزیابی متقابل که در جدول )۶( ارایه شـده، بر حسـب شـیوه 
نمره دهـی در مـدل AHP بـا یکدیگـر مقایسـه شـده اند. همان طورکه 
در جـدول  )۶( مشـخص اسـت، ارزیابـی هـر معیار نسـبت بـه خود آن 
معیـار نسـبت واحـدی دارد کـه رنگی شـده اسـت. در ردیـف اول این 
جـدول بر حسـب اهمیـت و الویت هرکـدام از معیارها، نمـره هر معیار 
نسـبت بـه طراحی سیسـتم ارزیابی شـده اسـت. همان طورکـه در این 
جدول مشـخص اسـت ارزیابـی هرکـدام از معیارهای اصلی نسـبت به 
خـود همـان معیـار برابـر با یک بـوده که در قطـر اصلی جـدول )۶( با 
رنگ مشـخص شـده اسـت. نسـبت نمره دهی در ردیف اول جدول )۶(، 
از رابطـه )۶( به دسـت خواهـد آمـد. ایـن رابطـه و نسـبت ها در تمـام 
فراینـد  الویـت پیش بینـی شـده در  بـر حسـب  ردیف هـای جـدول 
طراحی و سـاخت شـبکه ماهـواره ای در نظر گرفته شـده اسـت]۱۵[.

                                        
       )۶(

بایـد توجه داشـت که برخـی از درایه های باال مثلثـی و یا پایین مثلثی 
نسـبت بـه قطـر اصلـی عکـس مقادیـر به دسـت آمـده در ردیف هـای 
دیگـر جـدول خواهـد بـود. همچنیـن بـر حسـب الگوریتم ارایه شـده 
در بخـش ۳-۵-۱، ماتریـس نرمالیـزه شـده ارزیابی متقابـل در جدول 
)7( ارایـه شـده اسـت. سـپس مقادیر موجـود در هر ردیـف ماتریس با 
 S یکدیگـر  جمع شـده و در سـتون آخـر جـدول )7( در قالـب پارامتر
ارایه شـده اسـت. در نهایت بر حسـب مقادیر S وزن الویت دار هرکدام 
از 9 معیار اصلی تعیین شـده اسـت. سپس سـهم هرکدام از معیارهای 
فرعـی در نظـر گرفتـه شـده مطابـق بـا جـدول )8(، در شـکل )۳( بر 
حسـب وزن الویـت دار هرکـدام از معیارهـای اصلی متناسـب با درصد 
اهمیـت پیش بینـی شـده بـرای هـر زیـر معیار تعیین شـده اسـت. در 
نهایـت بر حسـب وزن الویـت دار تمام معیارهای اصلی برحسـب درصد 

شکل4: درصد سهم هرکدام از معیارهای اصلی در مدل ارزيابی پیشنهادی
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معيار SD CPT PC HM SF C

جع
مرا

به 
جه 

 تو
ا با

اره
معي

ير 
ز ز

م ا
کدا

هر
ير 

قاد
م

0.22048 0.09819 0.16754 0.06625 0.08045 0.07391

S&M

(11.8%)
0.0260

B 

(20%)
0.0196

 Lower
band

(11.11%)
0.0186

CH

(30%)
0.0198 Communication

(61%) 0.0490
SP

(15%)
0.0110

G&N

(13.5%)
0.0297

R

(20%)
0.0196

Ku

(44.44%)
0.0744

PH

(70%)
0.0463

Earth observation

(27%)
0.0217

SM

(40%)
0.0295

AOC

(16.2%)
0.0357

H

(60%)
0.0589

Ka

(33.33%)
0.0558

Navigation/

GPS(5.7%)
0.0045

LC

(10%)
0.0073

Pr
(11.8%) 0.0260

 Upper
band

(11.11%)
0.0186

Technical develop-

ment (5.7%)
0.0045

SI

(30%)
0.0221

P
(14.1%) 0.0310

Other

(0.6%)
0.0004

Other costs

(5%)
0.0036

TC
(4.1%) 0.0090

C&DH
(28.5%) 0.0628

TDGSLCCTHMPCCPTSDمعیارها
573335131SD
530.3331530.33310.333CPT
750.333335131PC
310.1110.143710.20.3330.2HM
350.333510.1430.3330.20.333CT
50.20.14310.270.33310.333C
351739330.333L
310.250.210.20.3330.143GS

10.3330.3330.20.3330.3330.1430.20.2TD

AHP جدول 6: ماتريس ارزيابی متقابل سازندگان منظومه ماهواره ای بر حسب مدل

SD معیارها CPT PC HM CT C L GS TD S

SD 0.25806 0.24863 0.15285 0.15885 0.13196 0.11837 0.51849 0.25424 0.14285 1.9843

CPT 0.08593 0.08287 0.05090 0.09531 0.21994 0.03945 0.05755 0.10896 0.14285 0.8837

PC 0.25806 0.24863 0.15285 0.15885 0.13196 0.11837 0.05755 0.18160 0.20000 1.5079

HM 0.05161 0.02759 0.03057 0.03177 0.30792 0.00564 0.01918 0.03632 0.085714 0.5963

CT 0.08593 0.016575 0.05090 0.00454 0.04398 0.19729 0.057553 0.18160 0.085714 0.7241

C 0.08593 0.08287 0.05090 0.22239 0.00879 0.03945 0.024714 0.00726 0.142857 0.6651

L 0.08593 0.24863 0.45857 0.28593 0.13196 0.27621 0.17283 0.18160 0.085714 1.9273

GS 0.03690 0.02759 0.03057 0.03177 0.00879 0.19729 0.03456 0.03632 0.085714 0.4895

TD 0.05161 0.01657 0.02185 0.01057 0.01464 0.00789 0.05755 0.012094 0.028571 0.2213

وزن کل 0.22048 0.09819 0.16754 0.06625 0.08045 0.07391 0.21415 0.05439 0.02459

AHP جدول 7:  ماتريس نرمالیزه ارزيابی متقابل سازندگان منظومه ماهواره ای بر حسب مدل

جدول 8:  میزان وزن هرکدام از  معیارهای فرعی در مدل AHP بر حسب مراجع جدول 5
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۱--------بیشترین بیشینه

44۳۳۳۳22۱لکزیکوگرافی

عدم انتخاب سازنده ماهوارهای که حداقل نمره پیش بینی شده  را برای هرکدام از معیارها را اخذ نکند.رضایت بخش خاص

انتخاب سازنده ماهوارهای  که بیشترین  نمره پیش بینی شده را برای هرکدام از معیارها را اخذ کند.رضایت بخش عطفی

64---۱۳2۵مرجع ]۱۶[

۱۳26۵497۸روش پیشنهادی

در شـکل )۴( ارایه شـده اسـت. همان طور که در شـکل )۴( مشـخص 
شـده بـا توجـه بـه الویت بندی هـای اولیـه معیارهـای اصلـی، معیـار 
طراحـی سیسـتم ماهـواره و طـول عمـر ماموریـت ماهواره  بـه ترتیب 
به طـور تقریبـی بـا ۲۲/۰۴ و ۲۱/۴۱ درصـد دارای بیشـترین اهمیـت 
و معیـار زمـان تحویل دهـی بـا ۲/۴۵ درصـد کمتریـن اهمیـت را در 
مـدل ارزیابـی پیشـنهادی در ایـن مقالـه خواهـد داشـت. در حالی که 
در مرجـع]۱۶[، بیشـترین اهمیـت بـه طراحـی سیسـتم، طـول عمـر 
ماهـواره بـه ترتیـب ۲8/8 و ۲7/7 درصـد و معیـار سـابقه طراحـی و 
سـاخت ماهـواره و مـدت زمـان طراحـی و سـاخت ماهواره بـه ترتیب 
بـا ۴ و ۳/۳ درصـد کمتریـن اهمیـت را خواهند داشـت. در جدول )9( 
مقایسـه ای بین تمـام روش های ریاضی ارزیابـی معیارهای موجود بین 
سـازندگان ماهواره ارایه شـده اسـت. از نتایج به دسـت آمده برحسـب 
الویـت و نمره دهـی معیارهـا و زیرمعیارهـا می تـوان نتیجـه گرفت که 
اهمیـت معیـار کیفیـت در طراحی و سـاخت ماهواره نسـبت به معیار 
زمـان تحویل دهـی در انتخـاب سـازنده ماهـواره بـرای خریـداری یـا 
سـرمایه گذاری در حـوزه شـبکه ماهـواره ای اهمیـت داشـتن کیفیـت 
در فراینـد طراحـی و سـاخت ماهـواره نسـبت بـه طول زمان سـاخت 
ماهـواره بـا توجـه به افزایـش تعـداد معیارها )اصلـی و فرعـی( در این 
مقالـه و نزدیک شـدن به مدل واقعی سـنجش سـازندگان ماهـواره، از 
اهمیـت بیشـتری برخـودار اسـت. همچنیـن با توجه بـه بـازار رقابتی 
فشـرده به منظور ارایه سـرویس با کیفیت و قابلیت اطمینان مناسـب 
در یـک قـرارداد درازمـدت بـرای کاربـران نهایـی اهمیـت بیشـتری 

خواهد داشـت.

5- نتیجه گیری
در ایـن مقالـه بـا توجه بـه ضـرورت ارایه مـدل ارزیابـی و انتخاب بین 
سـازندگان ماهواره هـاي مخابراتـی کـه دارای کیفیـت بهتـر در فرایند 
طراحـی و سـاخت باشـند، دو روش ارزیابـی بررسـی گردیـد. در روش 
نخسـت ارزیابـی معیارها بر حسـب یک معیار مشـخص انجام می شـد 
کـه عیـب آن نبـودن ارزیابـی منصفانـه یـک معیـار نسـبت بـه سـایر 
معیارهـا بـود. در روش دوم کـه روشـی بهینه تـر و کامل تـر نسـبت 
بـه روش نخسـت می باشـد، مقایسـه معیارهـا در قالـب یـک ماتریس 
ریاضـی و بـه شـکل دو بـه دو  بر حسـب مـدل نمره دهـی AHP انجام 
گرفـت. نتایـج به دسـت آمـده، در روش ارزیابی متقابل نشـان می دهد 
کـه لـزوم برتـری یک معیار نسـبت بـه معیارهـای دیگر دلیـل برتری 
آن معیـار نبـوده و در نمره دهـی پیش بینـی شـده در روش بـاال، معیار 
طراحـی سیسـتم ماهـواره و بیشـتر بـودن زمـان طـول عمـر ماهواره 
نسـبت بـه زمـان تحویل دهـی چنیـن نـوع محموله هـای مخابراتـی 
ارایـه  بـرای  می توانـد  امـر  ایـن  داشـت.  خواهـد  بیشـتری  اهمیـت 
سـرویس های مخابراتـی در ارتفاعـات مـداری بـاال و همچنین تضمین 

ارایـه خدمـات بـه کاربران نهایـی در دراز مدت مورد توجـه اپراتورهای 
ماهـواره ای قـرار گیرد.

 واژگان کلمات انگلیسی بکار رفته در مقاله

لغات انگلیسی معادل فارسی

Online سرویس های برخط
Smart car خودروی هوشمند
Satellite-Terrestrial Integrated 
Network (STIN)

شبکه های ترکیبی ماهواره با بستر 
زمینی

Traffic offloading انتقال داده
Non-compensatory decision 
making model

مدل غیرجبران کننده تصمیم گیری

Compensatory decision making 
model

مدل جبرانی تصمیم گیری

MAXI MAX بیشترین بیشینه
Lexicography لکزیکوگرافی
System design (SD) طراحی سیستم

Communication payload types (CPT) انواع محموله مخابراتی
Bent-pipe شفاف یا لوله خم شده
Regenerative بازمولد
Payload capacity (PC) ظرفیت محموله

Heritage of manufacture (HM) سوابق سازنده

Satellite function (SF) عملکرد  ماهواره
Navigation and Global Posi-
tioning System (GPS)

ناوبری و سیستم موقعیت یابی جهانی

Technical development توسعه  فنی

Cost (C) هزینه

Satellite plan(SP) طرح ماهواره 

Satellite insurance (SI) بیمه ماهواره
Life time (L) طول عمر
Ground segment (GS) تجهیزات زمینی
Time to deliver (TD) مدت زمان ساخت ماهواره 
International Telecommunica-
tion Union (ITU)

سازمان بین المللی مخابرات

Relay رله

Shortest and longest geometric  کمترین و بیشترین فاصله هندسی

جدول 9:  مقايسه روش های رياضی مقايسه ارزيابی سازندگان منظومه ماهواره ای بر حسب الويت دهی آنها 
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 اختصار کلمات انگلیسی

مخفف  معادل انگلیسی 

LEO Low earth orbit

MCDM Multiple-criteria decision-making

AHP Analytic Hierarchy  Process

TOPSIS  Technique for Order Preference
by Similarity to Ideal Solution
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