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 هاهاي تعيين موقعيت ماهوارهمروري بر روش
  

  2فرهاد صمدزادگان، 1*دوستفاطمه علي

  دانشگاه تهران  -هاي فنيپرديس دانشكده - برداريگروه مهندسي نقشه - دانشجوي كارشناسي ارشد فتوگرامتري1

falidoost@ut.ac.ir 

  دانشگاه تهران  - هاي فنيپرديس دانشكده - بردارياستاد گروه مهندسي نقشه1 

samadz@ut.ac.ir  

  )1392 مرداد، تاريخ تصويب 1392 ارديبهشت(تاريخ دريافت  

  

  چكيده

از به كسب اطالعات از يفضا، نشرفت روز افزون كشورها در ارسال محصوالت خود به يو پ ييفضا يهادر كاوش يبا گسترش تكنولوژ

ش يش از پيب ييهوا يهان توسط آژانسيدر اطراف زم ييفضا يهاماندهيو باق يمصنوع يهامانند ماهواره ييت اجرام فضايت و وضعيموقع

پارامترهاي  هاي مختلف نيازمند داشتن اطالعات كافي از فيزيك حركت وماهوارهموقعيت و وضعيت تعيين ت قرار گرفته است. يمورد اهم

مدار امكان تعيين  ،ن به اندازه كافي شناخته شده نيستآكه فيزيك زمين و اتمسفر  يينجاآباشد. از ميآنها مختلف موثر در حركت 

تر دقيقريزي برنامه  هاي غير نظامي وتر مدار ماهوارهباشد. لذا براي تعيين دقيقهاي موجود امكان پذير نميها صرفا به كمك مدلماهواره

تاكنون رد. يها انجام گبايد مشاهدات مستقيم به ماهواره ،هاي نظاميهاي گذر ماهوارهو تعيين مدار و زمان آنهاهاي گذر براي زمان

قرار گرفته  يها مورد بررسماهواره يابين گزارش، سه روش متداول در ردي. در استا ها ارائه شدههاي مختلفي براي رديابي ماهوارهروش

ه در يساختار و اصول پا ي. بعد از معرفيكياپت يابيرد يرادار و تكنولوژ ي رديابي، تكنولوژيزريل يابيفاصله  ياست كه عبارتند از: تكنولوژ

يج حاصل از بررسي هريك از اين اجرا شده در سطح جهان ارائه شده است. با توجه به نتا يهاات نمونهياز خصوص يهر روش، بخش

با است و  يطيط محيدر برابر شرا باالتري يريشتر و انعطاف پذيب يه اقتصاديتوج يدارا يكياپت يهاستميبا س هاماهواره يابي، ردهاروش

ي و تعيين موقعيت ابيرد به منظور اين روش ،و با دقت باالتر توجه به امكان پذير بودن انجام مشاهدات تصويربرداري با هزينه كمتر

  بود. داراي ارجحيت خواهد گرينسبت به دو روش د هاماهواره

 فاصله يابي ليزري، رديابي رادار، تلسكوپ، ماهواره، تعيين موقعيت.: يكليد واژگان
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 مقدمه -1

هاي ساخت بشر و ارسال ماهوارهدر طول زمان تعداد 

آنها در مدارات در اطراف زمين در حال افزايش است. 

ها و اجرام فضايي توسط اكثر اطالعات مربوط به ماهواره

) و با 1USSPACECOMيكان فضايي اياالت متحده (

آوري آن جمع ي نظارت فضايياستفاده از شبكه

تيكي و اپ-هاي الكتروگردد. اين شبكه از سنجندهمي

رادار به منظور شناسايي، رديابي و تعيين اشيايي كه در 

كند، و گردند، استفاده ميمدارات خود حول زمين مي

هاي فضايي ذخيره و در اين اطالعات در كاتالوگ

، 2002شود. در سال هاي مختلف منتشر ميفرمت

تعداد اجرام فضايي اعالم شده توسط نظارت فضايي 

شي بود. اين  9400ود بيش از اياالت متحده در حد

سانتيمتر در مدارات ارتفاع  10اجرام معموال بزرگتر از 

) و بزرگتر از يك متر در مدارات زمين 2LEOپايين (

) تراكم اجرام در دو 1) هستند. در شكل (3GEOايستا (

منتشر  USSPACECOMكه توسط  GEOو  LEOمدار 

امل شود. اجرام شناسايي شده ششده است، ديده مي

هاي غير فعال )، سفينه%6هاي فعال (بيش از سفينه

)، اجرام مربوط به %7/17ها ()، موشك6/25%(

هاي بزرگ فضايي )، و زباله%8/10هاي فضايي (ماموريت

  . ]10[) است 9/39%(

از كاتالوگ  GEO: مدارات چپ، LEO: مدارات راست -1شكل

  ]10[1997 در سال USSPACECOMمنتشر شده توسط 

  

ها و يي (ماهوارهفضا شناسايي و رديابي اجرام

تواند مورد اهميت قرار هاي فضايي) از دو جنبه ميزباله

  گيرد:

                                                           

United States Space Command ١  
Low Earth Orbit ٢ 
Geostationary Orbit ٣ 

در  ياز مشكالت اصل يكي ييفضا اجراموجود 

هايي براي لذا تهيه كاتالوگ است. ييفضا يهاتيفعال

تواند مفيد باشد. ثبت موقعيت و وضعيت اين اجرام مي

سازي در نتيجه با شناسايي اجرام فضايي و به هنگام

توان از ها، مياطالعات مداري آنها در كاتالوگ

هاي فضايي جلوگيري هاي احتمالي و تصادمبرخورد

  كرد.

اتي در مورد هاي رديابي مدار نياز به اطالعبرنامه

ها دارند. به اين اطالعات، شكل و توجيه مدار ماهواره

شود. با استفاده از اين هاي كپلرين گفته ميالمان

ها قابل تخمين است. از طريق ها، مسير ماهوارهالمان

هاي زميني و شناسايي ها در ايستگاهي ماهوارهمشاهده

را تخمين هاي كپلرين توان المانو تعيين مدار آنها، مي

  زد.

 هاهاي رديابي ماهوارهروش - 2

هاي مختلفي براي رديابي ماهواره ها ارائه شده اند روش

غير يا دو طرفه،  فعال : نها را مي توان به دو دستهآكه 

  .تقسيم بندي كرديا يكطرفه  فعال

ها اساس رديابي بر در اين روش :هاي فعالروش •

پايه مشاركت جسم تعيين موقعيت شونده در 

و يا انعكاس يكسري امواج  ،ارسال ،دريافت

توان هاي فعال ميباشد. از جمله مهمترين روشمي

هاي طوليابي ليزري از ايستگاه زميني به به روش

اشاره  رادار يابيروش فاصله و  )SLRماهواره (

هاي فوق داراي دقت، مزايا و هر يك از روشنمود. 

ها دو باشد. ولي نكته مشترك آنمعايب خاصي مي

  طرفه بودن آنهاست. 

هاي دو در مقابل روش :فعالغير هاي روش •

هاي يكطرفه يا غير فعال قرار دارند كه طرفه، روش

آوري، و آناليز در آنها اساس رديابي بر جمع

گاه زميني يا در اطالعات بصورت يكطرفه در ايست

و ديگر نيازي به مشاركت جسم  باشدماهواره مي

هاي يكطرفه تعيين موقعيت شونده نيست. از روش

اي تصوير برداري زميني يا ماهواره توان به روشمي

 اشاره كرد.

 
 



   

١۵ 

 

يه
شر

ن
 

ي
لم

ع
- 

ي
كان

 م
ت

عا
ال

اط
و 

ي 
دار

 بر
شه

 نق
ي

دس
هن

 م
ي

يج
رو

ت
ره

دو
 ،

 
رم

ها
چ

ره
ما

 ش
،

 3 ،
ور

ري
شه

 
 ماه

13
92

   

  يابي ليزرتكنولوژي رد -2-1

 realگيري يابي ليزري يك نوع تكنولوژي اندازهفاصله

time توان از آن براي با دقت خيلي باال است كه مي

. ساختار يك ]1[رصد اجرام موجود در فضا استفاده كرد 

 سيستم فاصله ياب ليزري به منظور شناسايي اجرام

يي شامل سيستم تخمين مدار، سيستم كنترل، ليزر فضا

با توان باال، سيستم ارسال اشعه ليزر، سيستم ردياب 

ت زمان و سيستم دريافت و تلسكوپ، سيستم دقيق ثب

. يك ايستگاه ]1[هاي بازگشتي است شناسايي سيگنال

اي ليزر شامل يك ليزر و تلسكوپ يابي ماهوارهفاصله

گيرنده و فرستنده است كه بر روي يك پايه رديابي 

مناسب بر روي يك موقعيت معلوم نصب شده است. با 

) ليزر يك پالس انرژي در زمان 2توجه به شكل (

گيري شده به رترورفلكتورهايي كه بر روي بدنه دازهان

كند. در زمان اند، ارسال ميماهواره نصب شده

گيري اين رترورفلكتورها بايد به سمت زمين اندازه

باشند. پالس بازگشتي از ماهواره توسط تلسكوپ گيرنده 

دريافت و زمان رفت و برگشت دقيق پالس محاسبه 

  . ]12[شود مي

  

  زريل يابيستم فاصلهيختار سسا -2شكل 
  

پالس بازگشتي در زمان خيلي كوتاهي به ايستگاه بر 

گردد و زمان ارسال پالس و زمان بازگشت همان مي

گيري هاي خيلي دقيق اندازهپالس با استفاده از ساعت

گيري اوليه از سيستم ليزر، زمان بين شود. اندازهمي

بازتابي ماهواره به ارسال پالس ليزر و بازگشت انرژي 

ي اپتيكي در ايستگاه رديابي است. با استفاده از گيرنده

توان فاصله ) مي1گيري دقيق اين زمان و رابطه (اندازه

  ايستگاه زميني تا ماهواره را محاسبه كرد:
  

)1(  � =
�∆�

2
− �	 − �
 − � +  

  

فاصله بين نقطه مرجع ليزر تا  ρρρρدر رابطه فوق، 

زمان رفت  t∆موقعيت رترورفلكتور بر وي ماهواره است، 

تصحيح  ��سرعت نور در خالء،   Cو برگشت پالس،

تاثير خطاهاي سيستماتيك و  ��انكسار اتمسفري، 

تاخير سيستم كه در  bگيري، تصادفي اندازه

خطاي  εεεε    كاليبراسيون مقدار آن تعيين مي شود، 

. با استفاده ]12[مشاهداتي كه غير قابل مدلسازي است 

از اين فاصله و معلوم   بودن مختصات ايستگاه مرجع و 

توان موقعيت ماهواره را تعيين ساير اطالعات جانبي، مي

  نمود.

يابي ليزر وابسته به قدرت عملكرد سيستم فاصله

سيگنال بازگشتي و عملكرد مناسب سيستم رديابي 

) اطالعات آماري از تعداد 3پ است. شكل (تلسكو

يابي ليزر را در هاي يك نمونه سيستم فاصلهبازگشت

ثانيه براي يك ماهواره خاص نشان  5هاي زماني بازه

هاي زماني و محور عمودي دهد. محور افقي، بازهمي

هاي به دست آمده است. نرخ بازگشت تعداد بازگشت

به اين نمودار، تعداد است. با توجه  %7ليزر، در حدود 

ي زماني عدد در چندين بازه 14تا  10هاي بين بازگشت

ثانيه هنگامي به دست آمده است كه عملكرد رديابي  5

تلسكوپ خوب بوده است و نتايج عملي با محاسبات 

تئوري براي تخمين قدرت سيگنال بازگشتي در اين 

  .]1[حالت مطابقت دارد 
  

  
  ]1[ ثانيه 5زماني  يهازر در بازهيل يهاتعداد بازگشت -3شكل 

ك يحاصل از  يريگج اندازهياز نتا ي، تعداد4 شكل

 يريگدهد. فاصله اندازهيوات را نشان م 10زر با توان يل

 50 يابيلومتر و دقت فاصله يك 1200 يال 800شده از 

، بازه ين شكل، محور افقيمتر است. در ايسانت 80 يال

مانده يباق يو محور عمود يابياز زمان شروع رد يزمان

ن زده شده يو مقدار تخم ين مقدار مشاهداتيمسافت ب

زر و يل يهاخط، بازگشت يبر رو ياست. نقاط مركز

  .]1[ نه و دتكتور هستنديپس زم يهازير نقاط نويسا
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  ]1[ ييزر از اجرام فضايل يهابازگشت -4شكل 

  

تواند مشاهدات حاصل از سيستم رديابي ليزري مي

در كاربردهايي نظير بهبود و اصالح ژئوئيد، كاليبراسيون 

ارتفاعي ماهواره، مطالعات نواحي پنهان و غيره مورد 

. در حال حاضر، سرويس بين ]5[استفاده قرار گيرد 

يابي و هاي فاصله) داده1ILRSيابي ليزر (المللي فاصله

بط با آن را براي انواع كاربردهاي محصوالت مرت

. از جمله ]12[كند ژئودتيك و ژئوفيزيك فراهم مي

مراكزي كه داراي سيستم رديابي ليزري هستند، 

  ي زير را نام برد.توان دو نمونهمي

دو  يدارا Zimmerwaldزر و تلسكوپ يستگاه ليا

ها است ماهواره ينور يابيو رد يزريل يابيرد يتكنولوژ

با استفاده از  ييفضا اجرامن مدار ييو هدف آن تع

) 5ستگاه (شكل ين ايآنها است. ا يسماو يهاتيموقع

زر در دو يستم ليك سيو  يك متريك تلسكوپ يشامل 

نانومتر است. تلسكوپ مورد  423و  846طول موج 

مختلف است و به صورت  يدو نوع كاربر ياستفاده دارا

 يابيرنده/فرستنده هم به منظور فاصله يك تلسكوپ گي

مورد  ييفضا اجرام يو هم به منظور رصد نجوم يزريل

مورد استفاده در اين  رد. تلسكوپيگياستفاده قرار م

) و Ritchey-Chretienن (يتيكر- يچي، مدل رسيستم

 ياصل ينهيآ ينه است كه قطر دهانهيسه نوع آ يدارا

دقيقه كماني  12ن ديد تلسكوپ دايك متر است. ميآن، 

 .]4[است 

 
 

                                                           

International Laser Ranging Service ١ 

  
  

زر، يستم لي، سمت راست: سZimmerwaldرصدخانه  -5شكل 

  ]4[ ستم تلسكوپي، سمت چپ: سGPSستم رادار و يوسط: س

زر مورد استفاده در رصد يستم ليگر، سيستم ديس

است  يمتريسانت 60ك تلسكوپ ين است كه يچ يخانه

در  يقادر است اهدافمتر يسانت 70تا  50كه با دقت 

). 6لومتر را رصد كند (شكل يك 900ش از يفواصل ب

اجرام  ييشناسا يبرا يزريل يابيفاصله ين تجربهياول

انجام شد  2008در سال  يدر رصد خانه شانگها ييفضا

متر يسانت 80 يال 60حدود  يابيدقت فاصله  يكه دارا

از  يگنال بازگشتيدهد كه سينشان م يج تجربيبود. نتا

و  W40توان  يلومتر دارايك 900 يبا فاصله ياهداف

رنده و فرستنده يتلسكوپ گ يبودند. دهانه يكامال قو

ه يمتر است. پايسانت 21و  60ب يستم به ترتين سيدر ا

است كه به  يموتيآز-ياستقرار تلسكوپ از نوع ارتفاع

شوند. دقت يحركت داده م يمخصوص يكمك موتورها

، در ياون ستارهيبراسيتلسكوپ بعد از كال يرونشانه

ستم ين سيات اياست. از خصوص يه كمانيثان 5حدود 

 يدر هر پالس، پهنا يژول انرژ 2زر عبارت است از: يل

ان، نرخ تكرار يراد يليم 6/0 ييه، واگراينانوثان 10پالس 

 532وات در طول موج  40هرتز، توان متوسط  20

 . ]1[نانومتر 

  

  

  ]1[ي زر رصد خانه شانگهايستم ليس  -6شكل 
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  تكنولوژي رديابي رادار -2-2

مسافت  يريگاندازه يز بر مبنايرادار ن يابيستم رديس

ن يعملكرد ا يكند. مبنايستگاه و هدف عمل مين ايب

س است يت امواج الكترومغناطيستم،  بر اساس خاصيس

گنال منعكس شده از يافت سيو با ارسال امواج و در

دهد.  يمشخصات و مختصات هدف را ارائه مهدف ، 

تواند شامل يرادار م يابيستم رديك سي)، 7طبق شكل (

با توان باال باشد كه معموال در  VHFك فرستنده امواج ي

استفاده  يخانگ يونيزيتلو يهافرستنده يهاستميس

ك ي يستم رادار معموال داراين، سيشود.  عالوه برايم

 يبه حداكثر رساندن بازه يبزرگ برا يليآنتن خ

 يه كنندهيستم تغذيرادار است. س ييص و شناسايتشخ

ل شده يتشك 2ه كنندهيبوق تغذ يآنتن از دو سطر افق

 يك جفت اشعه اسكن شدهياست كه به صورت 

شكل گرفته است.  عالوه  يه ارتفاعيدر دو زاو يموتيآز

 و دقت باال ييويبا فركانس راد يد چرخشيك كلين، يبرا

شود يك فرستنده تنها استفاده ميم زمان در يتقس يبرا

، اسكن يتوان عالوه بر اسكن ارتفاعيجه ميدر نت

ستم يها، سستمين نوع سيهم انجام داد كه به ا يموتيآز

  .]8[ شوديگفته م يرادار سه بعد

  
  اب راداريستم رديك سيساختار  -7شكل 

  

 يدر صورت دهد ويرادار ابتدا امواج خود را انتشار م

ء پرنده در آسمان مقابل امواج يك شيمانند  يكه مانع

دهند. يرا بازتاب م يترفيباشد امواج ضعقرار داشته

افت كند ين امواج را درياز ا يحال اگر رادار مقدار

افت يتواند با ضرب سرعت موج در مدت زمان دريم

نمايد. رابطه  را محاسبهتا نقطه مرجع ء يموج، فاصله ش
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ال براي محاسبه مسافت با سيستم رادار به صورت متدو

  ) است:2رابطه (
  

)2(  �	 =
�����	�

(4�)���
�
 

  

كه آنتن  است تواني با واحد وات ��در اين رابطه، 

بهره  ��كند. دريافت ميرنده پس از فرستادن موج يگ

مساحت موثر آنتن   � .است ت آنتن فرستندهيتقو

. آنتن فرق دارد يبدن يكيزيبا مساحت فاست و  رندهيگ

 σ 3( يسطح مقطع رادارRCS (يروين يندگكپرا كه 

 فرستاده بر هدف است يرويم بر نيبرگشت از هدف تقس

ده يهدف است كه با واحد متر سنج فاصله آنتن تا tR و 

  .شوديم

عالوه بر مسافت، ساير خصوصيات هدف از جمله  

ساكن يا متحرك بودن، سرعت، مسير و موقعيت بعدي 

با توجه به كوچك بودن و هدف نيز قابل تعيين است. 

دور بودن اهداف فضايي، نياز است كه سيستم رادار 

داراي حساسيت بااليي باشد. در نتيجه نياز به 

هاي ن بزرگ و پالسهايي با توان باال، يك آنتفرستنده

طوالني به منظور به حداكثر رساندن توان ميانگين 

هاي طوالني سيستم است. با اين حال، استفاده از پالس

گيري فاصله امواج پيوسته باعث  كاهش دقت در اندازه

دهد شود و دقت رديابي هدف مورد نظر را كاهش ميمي

ه ) ميزان خطاي رديابي يك نمون8. نمودار شكل (]8[

)، موازي با uسيستم رادار را در سه جهت شعاعي (

دهد. براي رادار ) نشان ميw) و عمود بر مسير (vمسير (

بزرگترين ميزان خطا در جهت عمود بر مسير حركت و 

  .]7[كمترين خطا در جهت شعاعي است 
  

  
  ]7[ رادار يابيزان خطا در رديم  -8شكل 
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منظور توانند به هاي ردياب راداري ميسيستم

ها، ها، هواپيماها و موشكنظارت و رهگيري ماهواره

گيري سرعت وسايل نقليه، اعالم هشدار به منظور اندازه

جلوگيري از تصادم و در كاربردهاي متنوع ديگري 

هاي رادار كه در اروپا استفاده شوند.  از جمله سيستم

  فعال هستند، عبارتند از:

ق به كه متعل GRAVES ييستم نظارت فضايس

است كه خارج از  ييستم اروپايارتش فرانسه و تنها س

US SSN ن يدهد. ايرا انجام م ييكار نظارت فضا

است و  VHF ييويراد يهافرستنده يستم بر مبنايس

متر  15 يال 6مسطح به قطر  يه فازيآرا يهاآنتن يدارا

  .]10[ )9است (شكل 
  

  

  
مستقر در  VHFاز نوع  GRAVESستگاه فرستنده يا -9شكل 

Dijon  10[  فرانسه[  
  

توانند به صورت دايره در ها ميتعدادي از اين آنتن

كنار هم قرار گيرند تا يك پوشش مخروطي تا ارتفاع 

كيلومتر را تشكيل دهند. اشيائي كه از محدوده  1000

كنند، توان ارسالي را بازتاب كرده و شناسايي عبور مي

ي فازي دريافت آرايههاي مسطح اين بازتاب توسط آنتن

هاي گيرنده در يك ناحيه اي از آنتنشود. آرايهمي

گيرند. اين سيستم رادار متر قرار مي 60دايروي به قطر 

استاتيك با امواج پيوسته است كه قادر - يك رادار باي

است زواياي جهتي (آزيموت و ارتفاع)، داپلر و نرخ داپلر 

م زمان تعيين كند. را براي تعداد زيادي تارگت به طور ه

افزارهاي پردازش با استفاده از اين اطالعات، نرم

هاي مداري را تعيين كنند، اين توانند المانمي

هاي اوليه كه دقت هاي مداري به عنوان تخمينالمان

ها داراي نسبتا كافي هستند، توسط ساير سنجنده

ها براي شوند. عالوه براين، از اين الماناستفاده مي

شود. هت يابي و يافتن اجرام يكسان نيز استفاده ميشيا

 1000ابعاد قابل شناسايي توسط اين سيستم تا ارتفاع 

كيلومتر در حدود يك متر است و تا مدارات با زاويه 

  .  ]10[دهد درجه را پوشش مي ±28ميل 

يك رادار ردياب و تصويربردار  FGANرادار آلماني 

تك پالسه است كه داراي يك آنتن بشقابي سهموي به 

 49متر است كه در يك اتاقك گنبدي به قطر  34قطر 

 L). اين رادار از باند 10متر قرار داده شده است (شكل 

براي تصويربرداري استفاده  Kuبراي رديابي و باند 

ست زواياي كند. در حالت رديابي، سيستم قادر امي

آزيموتي و ارتفاعي، فاصله، و داپلر را براي يك هدف 

افزار پردازشي شبه آني، پارامترهاي تعيين كند. يك نرم

كند. فرمت خروجي اين سيستم مداري را تعيين مي

است. دقت  US SSNدر  4TLEهاي مطابق با فرمت داده

ها براي رديابي شئ در چند روز بعد كافي است. داده

 1000ي رديابي اين سيستم در بازه مسافتي تواناي

سانتيمتر است. در  2كيلومتر، اشيايي به ابعاد بيش از 

صورت استفاده از يك تلسكوپ به همراه اين سيستم، 

  . ]10[يابد دقت رديابي افزايش مي
  

  
  ]10[ در آلمان FGAN يابيو رد يربرداريرادار تصو -10شكل 

  تكنولوژي رديابي اپتيكي - 2-3

هاي مورد استفاده براي رديابي امروزه، اكثر تكنيك

ها شامل تصويربرداري از آنها در ايستگاه ماهواره

هاي ردياب مشاهدات زميني است. ساختار اين سيستم

اي شامل يك تلسكوپ، يك پايه نصب رباتيك ماهواره

، يك CCDبراي تلسكوپ ، يك دوربين با آشكارساز 

گيري زمان، يك اي اندازهبا دقت باال بر GPSگيرنده 

ي گنبد گنبد رصد، و يك سخت افزار كنترل كننده

روي تلسكوپ براي حركت پنجره متناسب با نقطه نشانه

افزارهاي پردازش اي از نرمهستند. عالوه براين مجموعه

افزارهاي كنترل و ريزي اوليه رديابي، و نرمتصوير، برنامه
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ز استفاده تغيير وضعيت سيستم تصويربرداري ني

) ساختار يك سيستم رديابي 11شوند. در شكل (مي

اپتيكي نمايش داده شده است. به منظور رديابي معمول 

ها، بايد مشخص شود كه قرار است چه ماهواره

هاي اي با توجه به موقعيت تلسكوپ و محدوديتماهواره

  . ]11[ديد رديابي شود 

توان از اطالعات اوليه بدين منظور مي

  هايي تحت عنوانمترهاي مداري كه در قالب فايلپارا

TLE  5توسطNORAD  .منتشر مي شود، استفاده كرد

عالوه براين يك سري قيود نيز براي سيستم رديابي بايد 

مد نظر قرار گيرد. فاكتورهايي نظير پايين ترين ارتفاع 

اي مشاهده شده قابل قبول براي ماهواره، سرعت زاويه

ته به مسافت)، و زاويه فاز ماهواره براي ماهواره (بس

. به كمك اين اطالعات، يك ]11[داراي اهميت هستند

ي مورد نظر در زمان مورد ي رديابي براي ماهوارهپروسه

شود.  در زمان مشخص، پايه نصب ريزي مينظر برنامه

ي مشخص شده، اتوماتيك تلسكوپ به سمت ماهواره

برداري در يك كند. دوربين تصويرشروع به حركت مي

كند. دوربين زمان معلوم، يك تصوير اخذ مي

در ارتباط با يكديگر  GPSي تصويربرداري و گيرنده

هستند تا زمان باز و بسته شدن شاتر توسط گيرنده 

GPS  ثبت شود و در هدر فايل تصوير ذخيره گردد

]11[ .  
  

  
  ماهواره يكياب اپتيستم رديساختار س -11شكل 

  

هاي ير، نياز است مجموعه پردازشبعد از اخذ تصو

هاي متفاوت به صورت اتوماتيك بر تصوير و الگوريتم

روي تصوير اعمال شوند. مجموعه عمليات پردازش 
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تصويري شامل شناسايي شي در تصوير، انتخاب 

ها و هاي مرجع، تعيين موقعيت عكسي ستارهستاره

ه اجرام داخل آن، تعيين موقعيت نجومي اجرام با استفاد

ها، و در نهايت از معلوم بودن موقعيت سماوي ستاره

هاي مداري است كه به صورت اتوماتيك تعيين المان

. مدل مورد استفاده براي پردازش ]4[شود انجام مي

  ) است:3تصوير طبق رابطه (
  

)3(  !" = # + $ + % + & 

oدر رابطه فوق، 
I  ،تصوير خامB  ،پس زمينه تصوير

S خطوط ستاره ،O ها و اشيا فضايي شامل ماهواره

در مرحله ي اول از   نويز است. nهاي فضايي، و زباله

  پردازش تصوير، ابتدا بايد پس زمينه تصوير حذف شود.
  

)4(  !'( =	 !"−≪ # ≫= $ + % + & 

ها كه به صورت خطوط بعد از اين مرحله ستاره

نوراني در تصوير هستند به كمك فيلترها شناسايي و از 

ها براي كاليبره كردن شوند. اين ستارهير حذف ميتصو

تصوير و تعيين مختصات سماوي هر پيكسل از تصوير 

ها از گيرند. هنگامي كه ستارهمورد استفاده قرار مي

تصوير حذف شدند، تصوير باقيمانده تنها داراي اجرام 

اند فضايي است كه به صورت نقطه در تصوير ظاهر شده

  گيري هستند.ناسايي و اندازهو به راحتي قابل ش
  

)5(  !', = !'(−≪ $ ≫= % + & 

با استخراج مختصات تصويري دقيق اين نقاط، و 

معلوم بودن مختصات سماوي و ساير اطالعات جانبي از 

توان پارامترهاي مداري را نحوه حركت ماهواره، مي

)، اين مراحل بر روي يك 12تعيين نمود. در شكل (

  .]14[نمونه تصوير نمايش داده شده است 

  

  
 ير وسطنه، تصويپس زمر بدون ير سمت چپ: تصويتصو -12شكل 

  ]14[ ماندهير راست: ماهواره باقيجدا شده، تصو يهاستاره
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عملكرد يك سيستم تلسكوپ در رديابي ماهواره، به 

گيري شده از ماهواره توسط دوربين شدت نور اندازه

بستگي دارد كه خود وابسته به ميزان بازتابش نور از 

مستقيا وابسته سطح ماهواره، فاصله، اندازه، زاويه فاز و 

به زمان اخذ تصوير است.  عالوه براين به پارامترهاي 

محيطي نظير شفافيت آسمان، ميزان درجه رطوبت و 

. در نمودار ]13[تاريكي آسمان و غيره نيز بستگي دارد 

هاي شناسايي شده توسط يك )، تعداد ماهواره13شكل (

 2007سيستم رديابي اپتيكي براي هر ماه در سال 

داده شده است، كمترين تعداد مربوط به ماه نشان 

دسامبر و به علت شرايط نامناسب آب و هوايي در اين 

  .]15[ماه است 

  

  
شده در هر ماه از سال  ييشناسا يهاتعداد ماهواره -13شكل 

  ]15[ ياماهواره يكياب اپتيستم رديتوسط س
  

 يابيكه به منظور رد يكياپت يهاستمياز جمله س

ر را يتوان دو نمونه زياند، مافتهيها توسعه ماهواره

  كرد: يمعرف

ك تلسكوپ ياالت متحده، يا ييهوا يروين يآكادم

جاد كرده است كه يا ينيزم يهاستگاهيبه صورت ا ينور

استفاده  6ييفضا يتيموقع يهايآگاه ياز آن برا

و  ياجرام نجوم يابيرد ين مركز برايكند. تلسكوپ ايم

لومتر مناسب است. يك 200ن تا ارتفاع يك زمينزداجرام 

است و  يقه كمانيدق 20د يدان ديم ين تلسكوپ دارايا

ات يقرار داده شده است. از خصوص يت مكانيدر دو موقع

ه است و هدف ينه اوليك آين پروژه استفاده از يا ياصل

و  يابيرد يبرا ينيستگاه زميك اياز آن ساخت 

ن ييپا-و اجرام مدار ياجرام نجوم يابياز رد يربرداريتصو

) رصد خانه و تلسكوپ مورد 14. در شكل (]2[ است

  شود.يده ميد يابيستم ردين سياستفاده در ا
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 ييهوا يروين يآكادم ينچيا 16رصد خانه و تلسكوپ  -14شكل 

  ]USAF( ]15الت متحده (يا
  

 CASTOR يااب ماهوارهيرد اپتيكي ديگر، ستميس

در كانادا شروع به  يادر منطقه 2000در سال است كه 

ستم ين سيكه توسط ا ياتيكار كرد. مجموعه عمل

است: مرحله  يچهار مرحله اساس ير است دارايامكانپذ

است كه توسط  ييهاماهواره يبرا يزيراول، برنامه

 يابيك زمان مشخص و در شب قابل رديستم در يس

ن ير از ايو اخذ تصو يابين مرحله، ردياست. دوم

ر اخذ شده يز تصاوين مرحله، آناليها است. سومماهواره

از  ياستفاده از اطالعات استخراج ت، باياست. و در نها

شود. ين مييها تعن ماهوارهيا يمدار ير، پارامترهايتصاو

ستم ين سيمورد استفاده در ا ياز جمله سخت افزارها

-تياز نوع اشم يك تلسكوپ بازتابيعبارت است از: 

 يك برايه نصب رباتينچ، پايا 14ن به قطر يكاسگر

ن با يك دوربي، ييتلسكوپ از نوع استقرار استوا

در طول موج  % 85 يبا بازده كوانتوم CCDآشكارساز 

ك ي، با دقت ميلي ثانيه GPSرنده يك گي، ينور مرئ

.  ]11[ نچيا 6فوت در  10به ابعاد  يگنبد رصد با قطر

ه در يك گنبد ) تلسكوپ اين سيستم ك15در شكل (

 شود.مستقر است، ديده مي

  

  
 ]CASTOR  ]15 ردياب تلسكوپ -15شكل 

  

ها در توانايي اين سيستم در شناسايي ماهواره

 LEO ،5/32مدارات  يدرصد برا 4/42، مدارت مختلف
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مدارات  يدرصد برا MEO ،3/24مدارات  يدرصد برا

GEO مدارات  يدرصد برا 8/0، وHEO 15[ است[.  

 گيرينتيجه - 3

، ييفضا هايو كاوش ارتدر مباحث مطرح در نظ

هاي فعال شناسايي و تعيين اجرام فضايي مانند ماهواره

هاي هاي فضايي در دورهها و باقيماندهو غير فعال، زباله

زماني متوالي و به صورت مرتب مورد نياز است تا به 

هنگام بودن پارامترهاي مداري آنها تضمين شود. سه 

هاي يابي ليزري، رديابي رادار و سيستمفاصلهروش 

هاي ترين و به روزترين روشرديابي اپتيكي از مطرح

تعيين موقعيت و وضعيت براي اين اجرام محسوب 

ها و شوند. در اين گزارش ضمن معرفي اين روشمي

ي عملي نيز مفاهيم پايه محاسباتي در آنها، چند نمونه

ها حاصل شد، ي اين روشارائه شد. نتايجي كه از بررس

  تواند شامل موارد زير باشد.مي

دهد يج نشان مينتاهاي ليزر مبنا، در بررسي روش

اهداف از  يبازگشت يهاگناليقدرت س در صورتي كه كه

توان موردنظر كامال قوي باشند، با كمك آنها مي

هاي مداري را به صورت آني و دقيق تعيين كرد. المان

ستم ليزر، فعال بودن آن است به اين يكي از مزاياي سي

تواند به طور مستقل باعث روشن شدن معني كه مي

ماهواره بدون نياز به منبع نور خارجي شود. با اين حال، 

هاي گيريبه علت فاكتورهاي موثر زيادي، نرخ اندازه

موفق پايين است، مخصوصا هنگامي كه ابعاد هدف 

يزري در كوچك است. عالوه براين، يك سيستم ل

صورتي توانايي رديابي يك ماهواره را دارد كه ماهواره بر 

رو ي سطح خود داراي رترورفلكتور باشد. هنگامي كه 

يك ماهواره داراي رترورفلكتور، در سايه زمين قرار 

تواند آن را روشن كند و به گرفته باشد، اشعه ليزر مي

ي هاگيريوجود خطاها در اندازه شناسايي آن بپردازد.

تواند مشكالت متعددي را به وجود آورد در ليزر مي

آوري داده، اين خطاها نتيجه بهتر است قبل از جمع

تخمين زده شوند و تا حد امكان رفع گردند. همچنين 

تلسكوپ، عالوه بر - هاي تركيبي ليزراستفاده از سيستم

ي آن نسبت به يك تلسكوپ تنها، باالتر بودن هزينه

افزاري را نيز به افزاري و نرمتپيچيدگي اجزاي سخ

ها نياز به اتوماسيون باال، و همراه دارد. در اين سيستم

تغيير وضعيت بين دوربين و ليزر به صورت آني، 

مستقل، در مدت زمان كوتاه، و بدون از دست رفتن 

  ها وجود دارد.داده

گيري فاصله و نرخ آن سيستم رادار در اندازه معموالً

يي است اما داراي دقت كمي در داراي دقت باال

هاي گيري زاويه است. ظرفيت رديابي سيستماندازه

راداري محدود است به اين دليل كه الزم است تعداد 

هاي رادار در يك مدت زمان مشخص به زيادي پالس

منظور داشتن يك نسبت سيگنال به نويز مناسب براي 

به شناسايي يك هدف با هم تركيب شوند. حساسيت 

يستم رادار متناسب با معكوس توان چهارم فاصله تا س

ماهواره است. همچنين، به علت برد محدود رادارها، 

هاي رادار تنها براي رديابي و نظارت اجرام در سيستم

 شوند.استفاده مي LEOمدارات 

گيري زاويه خيلي دقيق اندازه هاي اپتيكي،در روش

ه در صورت گيري فاصله است، در نتيجتر از اندازه

گيري، دقت اين روش از دو آل اندازهبرقراري شرايط ايده

روش ديگر (بر مبناي فاصله) بيشتر خواهد بود. 

ها بسيار ساده هستند و همچنين ساختار اين سيستم

ي كم و ابعاد كوچك تجهيزات آنها معموال داراي هزينه

 در اين امكان اندازه گيري ماهوارهباشد. با اين حال،  مي

از در شب در صورتي امكان پذير است كه ماهواره  روش،

 ينور يهاستميس هاي زميني قابل رويت باشد.ايستگاه

در شب و تحت شرايط هواي مناسب قابل معموال 

هاي غير استفاده هستند. سنجنده هاي نوري سيستم

فعال هستند كه نور بازتاب شده از خورشيد را دريافت 

متناسب با معكوس توان دوم كنند و حساسيت آنها مي

فاصله تا ماهواره است. همچنين توانايي يك سيستم 

نوري براي تشخيص يك ماهواره وابسته به زاويه فاز 

ها براي رصد اشيا در خورشيدي است. اين سيستم

فواصل دور به خصوص در ارتفاعات مداري زمين ايستا 

  مناسب هستند.
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