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 3 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 

 

 ۷۱/۴۰/۲۴۷۲                     دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 صفآرائی در پرواز   ها مکعب
 دن( می کنپر وبال )تجدیدبه آرامی برای یک وسیلٔه ذیقیمت فضانوردی "ُکـریز" «  Cube Satellites یکبهای ستالیت »

  Hanna Wickنویسنده:  ، ۲۴/۴۰/۲۴۷۷مورخ  ،روزنامٔه ا ن سـ ت سـ ت چاپ زوریخ

 

{CubeSat به ابتکار که از یک پروگرام بین المللی عبارت است (Cal Poly) California Polytechnic State University  به

فاکولته های تخنیکی و مؤسسات انفرادی ممکن می سازد تا ستالیت ها کوچک  ،پوهنتون ها و برای وجود آمده

Picosatelliten را به مصارف مساعد به مدار قرار دهد}. 

 

. لیکن متخصصین برای این ندتعلیمات مسلکی ساخته می شداز همه بیشتر برای « یکبستالیت های » الی حال 

 در تحقیق نیز آیندٔه در خشان را پیشگوئی می کنند.« مکعبکوچک ستالیت »

 

 
 

  که سویسی است «Cube Satellite»ب تا اکنون اولین و یگانه سویس ک

 به این سو در فضا به دوران در مدار دوام می دهد. ۲۴۴۲از 

 

پایه  ۲ ،کمپیوتر ۷ضرورت است به: « بسویس ک»برای مخابره با  بسیار ساده ساخته شده است.ستشن زمینی 

پایه آنتن در باالی بام. دو مرتبه در روز ستالیت از باالی مرکز کنترول که در  ۷چند ترانسپاندر و  ،های بزرگمونیتور

این تصاویر از طبقٔه "ترموسفر"  ارسال می دارد.پرواز کرده و تصاویر به زمین  ،پوهنتون تخنیکی لوزان قرار دارد

ند. لیکن امروز یک موضوع درست اخذ می گرد ،کیلومترقرار دارد ۰۴۴الی   ۰۴که در طبقٔه اتموسفر زمین در ارتفاع 

خود «   Piepsپسـپی» ستالیت سیگنال  ،نشان می دهدمختلف را پردٔه مونیتور ارقام ت. اطالعات وضع حاضر در نیس

محصل و باالبین  ،رراً به فریکونس های دیگر مخابره می کند. تصاویر هیچ فرستاده نمی شوند. فلوریان جورجرا مک

ستالیت  ،د. آیا کدام فوران آتشفشانی آفتابدر مرکز هوائی به سراغ حل این معما می پردازن "موریل نوکا"وی میرمن 

 تصادم کرده و آنرا به کدام مدار دیگر پرتاب کرده است؟ ساخته است؟ شاید یک پارچٔه مخروب به ستالیت سردر گمرا 

 

 ستالیت های خود ساخت

" را برای محصلین ارزشمند می کبمانند "سویس « ستالیت کب» دقیقا ً همین فرصت های غیر پیشبینی شده اند که 

به کار ساختار و  ،طرح (ی)تا  (الف)از طرف محققین جوان از  ،مکعب پرواز کنندهمانند  ،سازند. اجسام کوچک

. به این ترتیب آنها می به مؤفقیت دست نیابند محصلین نزدیک اند به اینکه جشن بگیرند و لی همچنانانداخته می شوند. 

 حقیقتا ً چطور عمل می کند.فضانوردی  ،آموزند

 

http://de.wikipedia.org/wiki/California_Polytechnic_State_University
http://de.wikipedia.org/wiki/Picosatellit
http://de.wikipedia.org/wiki/Picosatellit
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 Stanfordاز  Bob Twiggsو  California Polytechnic State Universityاز  Jordi Puig-Suariاین عامل آموزش را 

University  به چشم سر  ،کردندمی معرفی  ،مشخصات را برای یک کالس جدید ستالیت کوچک ۷۲۲۲و قتیکه در سال

کیلوگرام وزن  ۷و اضافه از بوده  طویل سانتی متر۷۴باید  دیگر مکعب کنج تا کنجیک از  «CubeSats». اضالع دیدند

این ستاندرد جدید کار سراغ نمودن امکان ستارت ستالیت کوچک را از حد بیشتر ساده می ساخت: به یک  نمی داشت.

باشکران از وسایل خاص  شدند.می بارگی ستالیت های زیاد بدون پیچدگی به حیث یک جسم )یک بار( با هم ترکیب 

و به فضا انتقال  (huckepack)ی دیگریکی باال ،اصل بار عالوهٔ  به ،توسط یک راکتCubeSats ند توانست ،ستارت

 .بدمصارف ستارت بی حد تقلیل یا

 

 CubeSats  مصارف زیاد نداشت. آنها عبارت اند از یک چوکات فلزی که اکثرا ً با حجرات چندان نیز از اول در تولید

یک آنتن و آالت داخلی که در ساده ترین صورت صرف چند بتری کوچک و  ،معمول بازار پوشانیده شده است ،سوالر

به این سو کمپنی  ۲۴۴۲بکار برده می شوند. از سال  یک اندازه وسایل الکترونیک برای مخابره با ستشن زمینی

 کند.عرضه می  شدٔه مربوطرا کاری واحد های بسته Pumpkinامریکایی به نام 

 

هنرنابغه یی بازار یک  CubeSatمحققین و سپانسر هارا گرفتار خود ساخت. زیرا ستاندرد ـ  Puig-Suariو Twiggs رافکا

صاحب یک ستالیت باشد؟ بر عالوه داشتن یک ستالیت پرستیژ خلق نموده نمی خواهد یابی بود. کدام مؤسسه به خوشی 

د  نبه محصلین دقیقا ً همان تجارب عملی را عرضه می کن CubeSatsقابل توجیه می باشد. و روانی و از نظر اقتصادی 

 است.آن که جهان صنعت به سراغ 

 

کمی تأخیر اجنتوری های بزرگ جهانی در  از اولی از روسیه به فضا پرتاب گردید. بعد CubeSatsشش  ۲۴۴۲ در سال

و جهان صنعت شروع کرد  .ستالیت های کوچک را برای امور آموزش پشتیبانی کردند ،جاپان و هند ،در اروپا ،امریکا

CubeSats دیگر گرفته  تحرکجلو نموه د. ولوژی جدید مورد استفاده قرار دهرا به حیث یک پالتفورم آزمایشی برای تکن

کمتر از  CubeSatدن یک یستارت و چالن ،انکشاف Twiggsکرد: امروز به اساس اظهار  می صارف تنزیلو م نمی شد

 یک صد هزار دالر مصرف را ایجاب می کند. 

 

 انرژی کم ،جای کم

شن زمینی یبا ستمخابره از بسیاری از آنها نمی توانستند بیشتر  .بسیار مثمر نبود CubeSatsلیکن از نظر علمی نسل اول 

نمایند. طبیعی قابل توجه بود که محصلین اکنون چنین سپوتنیک کوچک را به هدایت و رهبری خود می دیگر فعالیت 

 .خوشبینی نداشتند CubeSatsساختند. ولی متخصصین فضائی در قسمت ظرفیت 

 

رژی آفتاب د. از لحاظ سطح کوچک نمی توانند با "سوالر سل" از انندار چند زیرا ستالیت های کوچک زیان های

استفادٔه بیشتر کسب کنند تا به آالت مخابره و علمی انرژی کافی رسانیده بتوانند. همچنان برای بتری های بزرگ کافی 

 Hans-Peterآزمایش گردند.  GPSجای در اختیار نیست. به طور مثال می شود با ستالیت تصاویر گرفته شود ویا آالت 

Röser   :کمتر  ،را انجام دادن تجارب دلچسپ» از مؤسسٔه برای سیستمهای فضانوردی پوهنتون شتوتگارت می گوید

یا  ۲عبارت بودند از  ،که با آنها اجرای امور علمی در مرکز قرار داشت ,CubeSatsتعداد بسیار قلیل « ممکن می باشد.

سامان آالت در اختیار قرار  و "سوالرسل"بیشتر برای  مکعب که باهم یک جا پیوست شده بودند. به این وسیله جای ۲

 مصرف را ایجاب می کرد. ،ممکن هم بیشتر ،ملیون دالر ۷می گرفت; ماموریت مورد نظر الی 

 

کیلوبیت در  ۷۴و ۷باعث انتقال قلیل مشخصات می گردد: این انتقال مشخصات بالخص بین  CubeSatsقلت انرژی در 

مقدار کوچک مشخصات را به زمین ارسال دارند. صرف می توانند  CubeSatsحاظ ثانیه می باشد. از همین ل

در  در حالیکه سرویس مطلوب رادیویی اماتور ،در این موردمی توانند بهرصورت کمپنی های متصدی ستالیت ها 

 .رایگان استفاده نماینداز رادیوهای اماتور  ،اختیار باشد و نباید الیسنس گران اتحادیٔه مخابرات در ژنف اخذ گردد

 

نباید  ،اصلی راکت به خطر مواجه نگرددوزن لیکن ستالیت های مکعب نقاط دیگری ضعیف نیز دارند: برای اینکه 

در فضا موقعیت خود را فعاالنه   CubeSatsحاظ  مواد قابل حریق در سیستم موتور مورد استفاده قرار گیرد. از این ل

ه برآن قلت جای اجازٔه برداشت دستگاه احتیاطی را نمی دهد. این وضع "کب سات" را در عالو تغییر داده نمی توانند.

برابر از کار ماندن حساس می سازد. بعضی از تجارب از همین نگاه درست به اتمام نمی رسید; اکثرا ً حتی یک مرتبه 

 با ستالیت تماس گرفته نمی شد.

 



  

 

 

 3تر 3 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

این وقایع انتقادات را بر ستالیت های کوچک بیشتر می ساخت. چندی از گروپ های محققین بیشتر در پیی پرنسیپ     

از مؤسسٔه هوا و فضا   Klaus Briessاقدام می کردند که از طرف متخصصین خورده گیری می شد. « تجربه و اشتباه» 

ضرورت نیز در "کب سات" باید عین دقت بخرچ داده شود که در پروژه های کالن : » می گویدنوردی پوهنتون برلین 

آزمایش  ،پول و زیربنا نیز احتیاج می باشد تا ستالیت در برابر تکان و مقاومت حرارت ،در این جا به وقت می افتد.

 گردد. 

 

لیکن با منابع کافی و هر             ب می گردد. اظهار می دارد که این روش محافطه کارانه از همه بیشتر در اروپا تعقی"نوکا" 

نشان می دهد: این پروژه با مصارف مجموعی  Swisscubeچنانچه  ،حادثٔه رونما گردد ،گونه دقت باز هم می شود

ششصد هزار فرانک سویسی گران تمام شده زیرا مورد آزمایش های پُر مصرف قرار گرفت. لیکن بعد از ستارت در 

ب بسیار سریع به دور محور خود می چرخرید و نمی توانست تصویر اخذ کند. بعد از اینکه حرکت مکع ۲۴۴۲سال 

 انستند اولین تصاویر را نشر کنند کهتو"نوکا" و تیم وی  ،ها جدیدا ً ستارت شدندفعالیت چرخش آهسته شد و چندی از 

 .به عمل آمد این قبل از یک ماه

 

 "دلفتاز پوهنتون   Eberhard Gillباز هم آیندٔه درخشان دارد.  CubeSats ،به عقیدٔه متخصصین ،با نقایص نامبرده

Delft  :مینیاتور شدن در الکترونیک به منفعت ستالیت ها تمام می شود. در سطح بسیار کوچک » " توضیح می دارد

ی ستالیت ها از نظر علمی دلچستر می شوند. برعالوه گروپ ; منظر داخلمی توان بازهم پُرزه جات زیاد را جای داد

جدید به کار سیستم   ،در کوشش اند. اینها سلول های بهترسوالر را آزمایش CubeSatsهای متعدد برای حل پروبلم های 

دیاد  های دیگر مقدار انتقال مشخصات را ازلید می کنند و کوشش دارند در بندهای فریکونسرا توانداختن )راندن( 

 بخشند.

 

 بودن در بین خیل قوی

 Röserحاصلی ندارد. برای این مطلب باید مکعب ها با هم  تفاوق داشته باشند.  CubeSatsنیاتورسازی برای میتنها ولی 

هدف آینده این است که ستالیت هایی زیاد در صفآرایی پرواز «. آینده دارند ولی صرف در خیل CubeSats»  ،می گوید

 ۰۴باید  QB50این نوع یک پروژٔه در بتوانند. به دست آمده کنند تا مجموعا ً مشخصات برای یک موضوع علمی 

CubeSats  همزمان به مدار قرار داده شوند. لیکن به عقیدٔهGill ستارت شده نمی تواند.  ۲۴۷۰بل از این ماموریت ق

کمتر به خطر مواجه می  ; اینها نسبت به یک ستالیت یکههمچنان برای امور نظامی خیلها مورد دلچسپی قرار دارند

 . باشند

 

 Twiggs هنوز هم بیشتر فکر می کند: رویایی وی این است که وقتی هریک اماتور ستالیت خودش را ساخته و ستارت

به در جهان کمپیوتر بود.  Apple IIکه  ،چیزی باشد خواهند توانست برای فضانوردی CubeSats» کرده می تواند. 

انقالب اقتصادی و تکنولوژی را به میان ک اینها خواهند توانست ینوشت:  «Scientific American»گسین تازگی م  

 .« ی نمی باشدقابل دسترسبرای هریک زیرا یک تکنولوژی خوب شناخته شده ولی تا حال  ،بکشند

 

نشان داد که سیگنال های عجیب از  Georgesباشد: تحلیل دیگر پیچیده ندر برگشت به لوزان دیده می شود که وضع 

Swisscube  منشأ نمی گیرند بلکه از یکCubeSat  دومی که برای تعلیمات مسلکی ساخته شده بود و اکنون در البراتوار

Space-Centers  عمر خود را به پایان می رساند. این "کب سات" نا آگاه فعال شده و هم مشخصات را دچار بی نطمی

ه زودی دیگر تنها نه خواهد ماند: همه گروپ های در حال "سویس کب" مطابق به پالن در دوران است و بکرده بود. 

زیرا در این جا صنعت  ،به جز آنکه در لوزان است ،می سازند کب سات در اروپا مـُدل های بعدی را –بزرگ ـ تحقیق 

را تعطیل نمایند.  ۲شماره و تیم اش باید پروژٔه سویس کب  "نوکا"نمی خواهد یک ماموریت دومی را عهده دار گردد. 

 در سپتمبر آینده به دست آورده بود. "ویگا"نوبت برای پرواز اولی راکت های جدید آنکه قبال ً  با

 

 پایان

 
 


