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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۲/۰۱/۳۱۰۰                     دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 

 برای بکار گرفتن سیستم نویگاسیونآغاز 
 از طریق ستالیت برای اروپا

 

 Christian Speicherنویسنده:  ، ۰۱/۰۱/۳۱۰۰تاریخی  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

 دهدقرار آنها  هایگلیلیو را به مداراولی دو ستالیت  یک راکت سیوز باید

پرتاب ستالیت سیستم نویگاسیون "گلیلیو" در پیش گرفته می شود.  ۳۱۰۰اکتوبر  ۳۱بعد از تأخیر زیاد به روز پنجشنبه 

 .کند تأکید به این وسیله اروپا می خواهد استقالل خود را در زمینه

 

 
 .)تصویر نگاه گردد(را به خود می گیرد این شکل ،تکمیل گردد ۳۱۳۱در سال  "گلیلیو –سیستم وقتی که "

 ستالیت ها در سه مدار ،برای اینکه ساحٔه پوشش وسیع در بر گرفته شود

 .تقسیم می شوند  ،دریک زاویه )مایل( قرار دارند که در برابر یک دیگر

 

به آسمان  "Kourou "یک راکت سیوز روسی از استشن فضائی در  لبرای بار او ۳۱/۰۱/۳۱۰۰اگر به روز پنجشنه 

برای راکت انتقال دهندٔه روسی همکاری روسیه و پرتاب باز شدن دستگاه تاریخی تلقی می شود.  یک حادثهٔ  ،می خیزد

یک انتقال خاص اعتماد گردید. به راکت سیوز  ،اهمیت این واقعهبرای برجسته ساختن . ید می بخشدئتش اروپارا در فضا

حمل می  ،گلیلیو که با آنها اروپا تالش داشت سیستم ستالیت نویگاسیون خود را اعمار کند اولی دو ستالیترشٔه آن عدر 

 . گردند

 
 

 

ستالیت ها  سه مدار  
   

الیتهریک ست  

ستالیت در گوایانای فرانسوی در ساحل پرتاب پایگاه  ٬کورو
امریکای جنوبیل ادر شم اتالنتیک  

 در شمال امریکای جنوبی



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 قرار داردپروژه استفادٔه ملکی در مرکز 

اضالع  Global Positioning System (GPS)یستم ستالیت امروز در دست محکم امریکا قرار دارد. با نویگاسیون س

سیستم نویگاسیون را در اختیار دارد که گرچه در قدم اول برای مقاصد نظامی انکشاف داده شد ولی  امریکامتحدٔه  

جی  در اروپا پالنهای به پختگی رسید تا در برابر ۰۱۱۱قبالً در سال های  .می گیردمورد استفادٔه امور ملکی نیز قرار

پی اِس از خود چیزی داشته باشد. محرک آن دالیلی بوده که طبیعت سیاسی و اقتصادی داشته است. اروپا می خواست 

موده بتواند. تا احتیاج امور انفرادی و تجارتی را مرفوع ن ی یابد و یک سیستمی را انکشاف دهدئاز وابستگی امریکا رها

سهلتر ساخته برای کمپنی های اروپائی در معامالت پُرمنفعت نویگاسیون ستالیت را به این وسیله خواسته شد تا راه یابی 

 خلق گردد.و صدها هزار جای کار 

 باید ۳۱۱۲و در سال یبهر صورت راه یافتن به سیستم نویگاسیون ستالیت مشکلتر از آن بود که فکر می شد. اصالً گلیل

پیهم باعث  ،میلیارد یورو ۵،۲به  ۲،۴آماده می بود. ولی عدم موافقه بین پارتنر های اروپائی و ازدیاد مصارف از 

ستالیت را  ۳۲تکمیل می گردد. این سیستم باید  ۳۱۳۱. به اساس پالنهای موجود گلیلیو نخست در سال تأخیر گردید

هریک از ستالیت ها با  ار به دور کرٔه زمین می چرخند.ستالیت ریزرف( در بر داشته باشد که در سه مد ۲)جمع 

شده می   خذا را می فرستند که با یک آلهمطلوب ی و به صورت منظم سیگنالهابوده ساعت های دقیق اتومی مجهز 

ان سیگنال الی به دقت زممحل وی به وسیلٔه  ،گیرندقرار اخذ کننده توانند. در صورتیکه اقالً چهار ستالیت در ساحٔه دید 

 .است ن شده می تواند. در برابر تادیٔه بیشتر دقت کاملتر ممکنیچهار متر تعی

 

 رقیب در خواب نیست

در برابر )جی پی اِس( تلقی می گردید.  ،به حیث منفعت عمده ،گلیلیو طرح می گردید دقت کامل –تم سوقتیکه پالن سی

صرف نظر کرده به این سو  ۳۱۱۱از آن به این سو وقت ساکن نبوده است. از یک جانب وزارت دفاع امریکا از سال 

آن به بعد محل . از گردد جی پی اِس را برای استفاده کنندگان ملکی به صورت مصنوعی خرابتر –است سیگنال 

متر تعیین شده می تواند. از جانب دیگر )جی پي اِس( دایما ً در تجدید است. با جنریشن آیندٔه  ۰۵الی  ۰۱مطلوب به دقت 

جی پی اِس از گلیلیو در مورد دقت محل پسمان  ،باید در مدار قرار داده شود ۳۱۰۱جی پي اِس که الی سال  –ستالیت 

  نخواهد بود.

مطمئن بودن و  ،از جانب اروپا امروز برتری های دیگر ترجیح داده خواهد شد. به حیث دالیل فروشاز این لحاظ 

بیشتر را عرضه می دارد. در استحکام گلیلیو مورد ستایش قرار می گیرند. جنبٔه مثبت دیگر این است که گلیلیو خدمات 

ت اخدم ،یگان برای استفاده کنندگان ملکیاز راپهلوی خدمات عادی که منابع دولتی در آنها دسترسی دارند و خدمات ب

در امنیتی  یتحساسمراعات برای  جدید در نظر گرفته شده است. همچنان خدمتباال تجارتی برای مطالبه کنندگان سطح 

دسترسی دایمی به سیستم تضمین می  ،برای استفاده کنندگان این خدمت .می گرددعرضه  ترافیک هوائی و خطوط آهن

اد بودن آزاین فکر که گرچه  .قبالً مطلع می شوند ،عاری  باشد در صورتیکه سیگنال از کیفیت حسب الخواهشگردد و 

در آینده نه جی پی اِس  در هر فرصت تأکید می گردد که گلیلیو وضمنا ً ،باشدهدف اصل از کنترول نظامی جی پي اِس 

گذاشته شد. آنزمان  ۳۱۱۴سنگ تهداب این منظور در سال  .خواهند داشت همکاریبلکه باهم برضد یک دیگر 

سیگنال کنند که با  Codeقید کود را طوری گلیلیو  سیگنال های خدمات عامهٔ  ،امریکائی ها و اروپائی ها متفق گردیدند

ید فمستیگنال برای استفاده کننده این منفعت را دارد که از هردو س د ونآیندٔه ستالیت جی پی اِس ساز گار باشهای مشابه 

نقص در این . دسترسی کامل به سیگنال تضمین می گردد ،در مو جودیت مشکل از نگاه ساحٔه دید .می تواندگردیده 

 هردو سیستم را منطقوی اخالل می کنند.ملکی مقامات نظامی خدمات  ،است که در صورت وقوع جنگ

قبل از اینکه در نویگاسیون ستالیت به همکاری فکر شود باید اروپا به هر صورت نخست یک مرتبه به اثبات برساند که 

اعتبار آغاز می گردد.  مرحلهٔ  گیرند. بعدا ً دیگر در مدار قرار . در سال آینده باید دو ستالیترا ارد کارتوان گلیلیو 

 -" از مرکز هوااولریش تهایز"نظر به اظهارات  ،ندر سال های گزشته با دو ستالیت امتحانی به عمل آمده اتجارب که د

وی مطمئن است که همه امور سربراه می باشند. کمیسیون اروپائی نیز به همین عقیده است. اقال ً  ،وفضانوردی آلمان

به مدار انتقال یابند. آنگاه ۳۱۰۴این ستالیت ها باید الی سال ستالیت دیگر عقد گردیده اند.  ۰۴قرارداد های برای اعمار 

 دوام خواهد کرد. ۳۱۳۱برسد اقال ً تا سال خود الی اینکه گلیلیو به ظرفیت کامل بهر صورت گلیلیو به کار آغاز می کند. 

 

 پایان

 

 
 


