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  م٠٣/٠٥/٢٠١٠                        ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش 
  

  ن خاموش ما را از فضا تعقيب می کننداپهره دار
   برای مشاهدات دوامدار زمين»رادار«ستاليت های بهتِر 

  
ه بيشتر تا امروز برای اين ها از هم.   بدون اينکه خستگی احساس کنند، زمين را نشانه می گيرندرادارستاليت های 

  .اکنون بايد با ماموريت های جديدِ  ملکی و نظامی وضع تغيير کند. مقاصد تحقيقی بکار گرفته می شوند
  

اينها نه تنها لغزش نشيبی کوها را در :  شب و روز تقريباً  همه نواحی را در بر می گيردرادارديد اين ستاليت های 
يا حرکات قشر زمين را ) سويس(آر سفلی   چنان سرعت جريان يخچال هایاز نظر مواد بلکه هم) سويس (واليس

اينها تانکرهای را که در بحر به .  چين، اندازه گيری می کنندسيشوانبعد از يک زلذله، مانند سال گذشته در واليت 
  ایرا–ای دلتحتی آب خيزی در . صورت غير قانونی پاک کاری می شوند با رده های بزرگ تيل، کشف می نمايند

.  با آنکه منطقه را َابر پوشانيده بود، از چشم ديد اين ستاليت ها پوشيده نماند٢٠٠٨ برما در سال )Irra-waddy(وادیی
در حاليکه اينها قبالً  در قدم .  درهمه اوضاع جوی بدون ارتباط به روشنی روز فعاليت دارندرادارزيرا ستاليت های 

فته می شدند، امروز بيشتر برای ماموريت های امورملکی يا نظامی مورد استفاده اول برای تحقيقات علمی بکار گر
همچنان برای سا ل های .  به اين سو شاهد آن است٢٠٠٦ ار رادارپرتاب شمار زياد ستاليت های . قرار می گيرند

  .آينده ماموريت های جديد در نظر گرفته شده اند
  

  درست کار و حسابیموجوداِت 
می فرستند و فريکونس های ) امواج به طول مايکرو( که عکسبرداری می کنند، ميکرو ويف رادار ستاليت های

نظر به طريق استفاده، ستاليت ها با طول امواج در . صوتی را که از سطح زمين منعکس می شوند، اخذ می کنند
  !)تابلو ديده شود. (  کار می کنند X-, C-or Lدسته بندی  

  
  اليت برای مشاهدات زمينانتخابِ  از چند ست

  سباليت                                  گرداننده                                                                                       دسته بندی                  ستارت
Envisat                           Eropean Space Agency (EAS)                                              C                  ٢٠٠٢  

Radarsat-٢                     Canadian Space Agency                                                        C                  ٢٠٠٧ 
Alos                                Japan Aerospace(CSA)                                                         L                  ٢٠٠٦  

TerraSAR-X                   German Aerospace Center                                                    X                  ٢٠٠٧  
TanDEM-X                                                                                                                   X                  پالن٢٠٠٩   

Cosmo-SkyMed  ١          Italian Space Agency (ASI)                                                 X                   ٢٠٠٧  
٢Cosmo-SkyMed                                                                                                          X                  ٢٠٠٧   

Cosmo-SkyMed  ٣                                                                                                       X                   ٢٠٠٨ 
    Cosmo-SkyMed پالن٢٠٠٩                                                                                                                          ٤   

Sentinel-١ A                    European Space Agency                                                       C                  ٢٠١١  
Sentinel-١ B                                                                                                                   Cنامعلوم                     

  
.  تجهيز گرديدSynthetic Aperture Radar (SAR) برای اولين مرتبه يک ستاليت ملکی با وسايل ١٩٧٨حتی در سال 
تصاوير سمت پرواز حتی االمکان خوب باشند، بايد آنتن های بسيار بزرگ  سه ُبعدی resolutionکيفيت برای اينکه 

:  برآورده می شود)synthetic ( به صورت مصنوعی يا سنِتتيکSARاين مقصد در سيستم های . برده شوندبکار 
شمار زياد عکاسی های يک آنتن کوچک که در امتداد  عکاسی لحظه وی يک آنتنِ  بسيار بزرگ در ضمن توسط 
 سه ُبعدی عکس های resolutionيا کيفيت به اين وسيله . خط پرواز ستاليت در حرکت می باشد، تعويض می گردند

SARدر سمت پرواز آنگاه هم  بسيار خوب می باشد  که ستاليت ها در ارتفاع بلند به دور زمين در دوران باشند .  
چون پخش ميکرو ويف تقريباً  بدون مانع از طبقات آتموسفر می توانند گذر کنند، سيستم ها عمالً  از تأثير اوضاع 

انائی سيستم ها را به حيث يک حيوان کاری مشاهدات زمين قرار می دهد زيرا در بروز اين تو. جوی محفوظ اند
مدار ها . يا حادثات می توانند فوتوها را نسبت به سيستم های نوری با عکاسی سريعتر بفرستند) کتستروفی(فاجعه

ً  تمام سطح زمين را حصه به حصه يکی بع د ديگر در نوارهای چنين انتخاب می گردند که ستاليت ها تقريبا
معيار تکراری به . تصويری مسلسال ًً ثبت نموده تا بعد از يک وقِت معين بار ديگر از باالی منطقۀ اولی پرواز کنند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينه درپافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 و با آن سمت ديد آن رهنمائی شده بتوانند به اين معنی رادارچند روز محدود کوتاه می گردد در صورتيکه شعاع آنتن 
  . قرار گيرد"رادار"درساحۀ ديد که يک منطقه دوباره زودتر 

  

  
  آبشارهای نياگارا از نگاه ستاليت

  طول امواج مورد سؤال است
 اشخاص ناوارد را به ياد تصويرهای طبی ماورای SARاين مقايسه ممکن قابل تعجب باشد ولی فوتو های ستاليت 

نسبت به ) کونس های پايانترمعادل است به فري(با آنکه در تشخيص امراض، امواج طويلتر . صوتی می َبَرد
طفل از (در حاليکه دريک عکس، جنين . دار می باشند" دانه"مشاهدات زمين بکار برده می شوند، فوتو های هردو 

. شناخته می شود، در عکس ديگر گوئی منطرۀ غير خوش آيند مهتاب به ديده می رسد) ماه سوم حامله داری به بعد
 SAR توسط  ٢٠٠٤ در سال کاسينیبه اين طريق ُسند . ی نيز بکار برده می شوند در ُسند های فضائSARَسنَسرهای 

  .قمِر زهره، تيتان را که از چادر ابرهای ضخيم پوشانيده شده بود، نقشه برداری کرد
 بطور مثال به صورت دوامدار يخهای ابحار که در راه های  کشتی رانی قرار SARامروز در روی زمين با تخنيک 

در چنين فوتو ها نه تنها يخ های متحرک تعقيب می شوند، بلکه اقسام مختلف يخهای . شاهده می گردنددارند، م
 خاصتاً  مساعد می باشند، زيرا اين ميکرو Cبرای اين منظور عکس ها در دسته بندی . ابحارمی توانند تفريق گردند

  اکثراً  برای اين مقصد ساليت کانادائی. شوندويفها نظر به ساختمان يخ به توانائی متفاوت به انعکاس رهبری می 
Radarsat-و يا هم ستاليت ادارۀ فضائی اروپائی  ٢Envisat ،که با آن سطح يخچالهای قطب شمال پيمايش می گردند 

 به اين سو به صورت منظم با ستاليتها اندازه می شوند و در اخير ١٩٧٩اين پيمايش از سال . بکار برده می شود
  . به ريکارد پايانترين نقطۀ خود رسيده است٢٠٠٧ال تابستان س

بطور مثال .  کار می گيردL  از دسته بندیAlos  کانا دائی و اروپائی، جاپان با ستاليت خودC برخالف سيستم های بند
ً  چهار مرتبه ميکرو ويف های طويلتر برای مشاهدات نباتات بکار گرفته می شوند ً  اين امواج بد. تقريبا ون اکثرا

مشکل از سطح زمين منعکس می گردند؛ مطابق به آن در روی عکس ها چمنزار يا مزارع تاريک تر معلوم می 
در صورتيکه سظح زمين هموار نباشد، مانند جنگالت، شعاع امواج به صورت پراگنده به عقب رانده می . گردند
  بين زمين بی گياه يا سطوح کم کانترستها  ثبت شده اندL از اين لحاظ در روی عکس های ستاليت که در بند. شوند

 . به اين اساس قطع جنگالت در مناطق حاره به خوبی شناسائی می گردند.  گياه و جنگالت زياد استند
 دو عکس برداری صورت بگيرد، SARاگر از عين منطقه از موقعيت کمتر متفاوت با ستاليت  : C- يا L-دسته بندی 

.  می نامندSAR-Inferometrieمتخصصين اين طريق را . گرافی منطقه پيمايش گردداز روی آنها می تواند توپو
اين . درمقايسۀ معلومات بدست آمده از ارتفاعات، با ُمدل های اراضی، تغييرات در سطح زمين پيمايش شده می تواند

 هوگو رایتسو.  اشته باشدتغييرات می توانند لغزش قشرزمين بعد از يک زلزله اما هم لغزش دامنۀ کوها را در بر د
منفعت بزرگ اين متود در اين است که بی جا شدن ها با لغزش ها حتی ": از ادارۀ محيط زيست درسويس می گويد 

درسويس برای اولين مرتبه در . در کوها به اندازۀ کمتر از چند سانتی متر در سطح ثبت و نظارت شده می توانند
 در نقشۀ حاوی خطرات SAR اعداد و ارقام از پيمايش های اينترِفرومتری )سويس(لغزش يک دامنه در لومينسيا 

   ". برای سطوح مکمل در نظر گرفت٢٠١٠محل شامل گرديد که در کانتون ها آنرا بايد الی 
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در يخچال های ) ايالت درسويس(به کمک تصاوير ستاليت توانست حرکت سخره ها را در واليس  رایتسو همچنان
 به صورت بسيار مساعد نسبت به مصارف گزاف برای سطوح SARايترِفرومتری .  به اثبات برساندَمترتال يا آليچ

  .وسيع اراضی با وجود آنکه نظر به معاذير تخنيکی در کوها در همه جا ممکن نيست، بکار گرفته می شود
  

  استفادۀ کامل به عمل نيا مده است) ظرفيت(از پوتنسيال 
يکی از قضيای نادر است ) سويس(اين ها در اين کشور . اين بکار گرفتن ها هنوز از ستاندرد شدن بسيار بدور استند

 از رشتۀ فضانوردی سکرتريات دولت برای تعليم و اورز فرای. درعمل راه يافته استSAR -که در آن مشاهدات
.  مشاهدات زمين در سويس هنوز کافی مشهود نيست ِتحقيق می گويد، اين هم يک دليل است که نظر به  آن اين شکل 

 همچنان با در نظر داشت تغيير اقليم ، در طوفان های کوهای آلپدرست از لحاظ شناخت قبلی خطرات طبيعی در 
ً  استفاده کنندگان ممکنه، اگر به . ظرفيت های بزرگ پنهان استندSAR –جوی يا آبخيزی ها، در مشاهدات  اکثرا

  ضمناً  "فرای. "ته شود، کمتر راجع به سيستم های موجودۀ ستاليت و امکانات آنها معلومات دارندصورت ساده گف
برای بکار بردن در اوقات حساس مانند تحليل فوری آبخيزی ها، . اصالحات سيستم های عکاسی را الزم می داند

ولی موضوع . ر اختيار نمی باشندتصاوير ستاليت ها امروز اکثراً  کمتر و يا هيچگاه به سرعت مورد ضرورت د
 Initiative Global Monitoring forاخيرالذکر در سال های آينده با ماموريت های پالن شدۀ ستاليت و همچنان 

Enviroment and Security (GMES) اصالح خواهد گرديد مربوط اتحاديۀ اروپا.  
   

GMES –يک ابتکار اروپائی :  
 يک ابتکار اتحاديۀ اروپا  و ادارۀ Initiative Global Monitoring for Enviroment and Security (GMES)پروژۀ 

اين .  هدف از يک شبکۀ مستقل ثبت و ارزيابی مشخصات محيط زيست است. می باشد)ESA(فضانوردی اروپائی 
ً  بايد در خدمت نظارت از زمين و ابحار و منجمنت عاجل قرار گيرد شخصات در اين ضمن م. پروگرام خاصتا

از همه پيشتر مؤسسات عامه ولی همچنان اقتصاد انفرادی خواهند  GMESمشتريان . ستاليت در قدم اول قرار دارند
بايد چطور  GMESاينکه کومپوننت نظامی . ولی اين سيستم  برای نظارت امور امنيتی نيز پيشبنی شده است. بوند

 GMESمی خواهد در چوکات  ESA واضح است که. تندترتيب خواهد گرديد اعضای مؤسسه هنوز متفق الرای نيس
سويس .   شامل است١-١Sentinel- سنتيل-ِ  جورۀرادارگروپ های مختلف ستاليت را توليد کند که در جمله ستاليت 

 با خدمات اولی در مرحلۀ آزمايش قرار ٢٠٠٨اين سيستم از سال .  نيز می باشدGMESهمکار ESA به حيث عضو
 و اتحاديۀ اروپا ابتکار مشترک را با ESA ٢٠١٨الی سال .  بايد مرحلۀ کار آن شروع گردد٢٠١١در سال : دارد

 .  ميليارد يورو پشتيبانی می کنند٢،٩٧٥
 

از نام آن .  انفرادی انکشاف يافته است-  است که در آلمان به همکاری عامهTerraSAR-Xزياد اميد وار کننده ستاليت
 مقصد از SAR.  ناميده می شودTerraمورد مطالعه زمين است که به التين جسم : پيداست که مقصد از چيست

 Modus  Spotlight - اين سيستم يه اصطالح در . بسته بندی ميکرو ويف مورد نظر را معرفی می کندX تکنولوژی و
 همين امسال  پرتاب گرديد، بايد٢٠٠٧اين ستاليت که در سال . متر عکسبرداری می نمايد١از سطح زمين به بزرگی 

ستاليت دوگانه در مدارهای تقريباً  :  توسعه يابد و با آن يک نوع ماموريت دوگانه يی را تشکيل دهدTanDEM-Xبا  
 ٢٠١٣به اين طريق تا سال . مساوی جا داده می شوند و سطح زمين را به صورت اينترِفرومتری پيمايش می کنند

سه ُبعدی در اين ) resolution (از نگاه داليل متوديک تجزيه يی. يک ُمدل جديد اراضی تمام جهان ساخته می شود
تجزيه يی ُمدل جديدِ  . سبک عکاسی نسبت به اينکه ستاليت به صورت عادی سطح زمين را عکاسی کند، قليلتر است

  . متر برسد١٠متر و در ُبعد عمودی به يک دقت کمتر از ١٢سطح زمين بايد در ُبعد افقی به 
 مقيستاً  به عين کيفيت و دقت تا امروز در اختيار نيست که از آن بطور مثال در لغزش های کتلوی يک چنين ُمدل

آنها قادر اند : ستالبت های دوگانه برای ماموريت های ديگر نيز مساعد استند. کوهای آلپ استفاده به عمل آمده بتواند
در .  مقناطيس که به سمت های معين در احتزاز اندشعاع های قطبی شده را بفرستند و اخذ کنند يعنی امواج الکترو

از اين لحاظ با اين  . سطح زمين، نظر به ترکيب و چگونگی، امواج قطبی شده به اشکال متفاوت رهنمائی می گردند
  .ُطرقِ  پيمايش های قطب متری می توان به طور مثال اقسام مختلف نباتات يا يخ ابحار را به آسانی شناسائی کرد

 DESDynlماموريت .   به آن يک ماموريت دو گانه را اجنسی فضانوردی امريکا ناسا نيز در نظر گرفته استمشابه
 بايد وقتی همچنان حرکات قشر زمين را بعد از مثالً  -به معنی سرنوشت» destiny«  در اتکا به کلمۀ انگليسی –

 پيمايش ها را حتی االمکان کمتر صدمه برسانند، برای اينکه نباتات اين. زلزله و يا بروز آتشفشان پيمايش نمايد
 بکار گرفته شود که در آن امواج طويلتر به آسانی در نبات -L در دسته بندی – خالف سيستم آلمانی –ماموريت بايد 
 را در گذشته در چوکات ماموريت های اسپس شتل مؤفقيت آميز بکار SAR –با آنکه امريکا تخنيک . نفوذ می کند

  .ت، وجود چنين سيستم ها را در مشاهدات زمين کمبود دارندبرده اس



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينه درپافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  گروپ های بيشتر ستاليت ها 
نشان می دهند که انکشاف رو به ستاليت های گروپی می رود که مناطق ) Tandem( تنِدممثالها ازاين ماموريت های 

موريت های نظامی نيز استفاده از اين طريق در ما. جداگانه سطح زمين را به مراتب می توانند عکسبرداری نمايند
از يک ستاليت  پنجگانه تشکيل گرديده که بين سال Lupe– SARاز اين لحاظ مثالً  سيستم ستاليت آلمانی . می گردد

به حيث يک »  رادار–زره بين « به اساس نظر توليد کننده بايد اين .  به فضا پرتاب گرديده اند٢٠٠٨ و ٢٠٠٦های 
متر ١ کمتر از )resolution(کيفيت  کيلومتر ارتفاع با يک ٥٠٠اهد داشت از مدار خود در زره بين يکتائی توان خو

ساخته شده  Cosmo- SkyMed کوسمو اسکای ميدسيستم ايتالوی Lupe– SARمشابه به اين سيستمِ . عکسبرداری نمايد
 –Lupe نه مانند –ين ستاليت زيرا ا. عضو آخر ستاليت پنجگانه بايد در همين سال به مدارش قرار داده شود. است
SAR- را ) رادار با داشتن توان ارسال و آخذ امواج الکترومقناطيس که قطبی شده باشند( نوعی صفات پوالريمتريک

در اختيار دارد و با آن ضمن فعاليت اکتشافی نه صرف سطح طبيعی بلکه همچنان اجسام مصنوعی دقيقاً  شناسائی 
نه تنها برای کشفيات نظامی بلکه برای   Cosmo- SkyMedافی آلمان سيستم ايتالوی برخالف سيستم اکتش. می گردند

  . مشاهدات امور ملکی روی زمين نيز بکار گرفته می شود
.  پيشبينی شده استESA  از ادارۀ فضانوردی اروپائی١-Sentinelبرخالف برای امور ملکی، ستاليت دوگانۀ سنتينل 

 آماده کار باشد که دوم آن چند سال بعد به تعقيب  GMES به بعد در چوکات ٢٠١١ از اولين ستاليت از اين نوع بايد
 در پالن است که بايد زمانی –آنجا هم چنان يک گروپ سه گانۀ ستاليت : کانادا مشابه به آن عمل می کند. خواهد آمد

يت يک مطالبه مشترک است و آن از همه اين گروپ های ستال. قادر باشد روزانه از تمام کانادا عکسبرداری نمايد
مانند سيستم های اکتشافی نظامی بايد در سيستم های ملکی نيز در آينده معيار بلند و سريع پوشش و به اختيار : اينکه 

به طور مثال تقاضاست که تصاوير در آينده از . قرار گرفتن مشخصات به صورت عاجل، تضمين شده باشد
Sentinel-در مقايسه با امروز که .  اخذ مشخصات در اختيار استفاده کننده قرار گرفته بتواند حتی يک ساعت بعد از١

  .  تصاوير چند روز را در بر می گيرد، اين يک بهبود کلی خواهد بود
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