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تعیین مدار هیبریدی آنی ماهوارههای ارتفاع پایین با مشاهدات ماهواره به ماهواره
محمدعلی شریفی ،1مسعود عباسهادی ،*2محمدرضا سیف 2و تقی شجاعی

3

 .1دانشیار ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،مرکز تحقیقات آیرو دینامیک ،دانشگاه امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
(دریافت،93/2/2 :پذیرش نهایی)93/11/28 :

چكیده
اندازهگیری سهبعدی موقعیت ،از طریق مشاهدات سیستم ماهوارهای ناوبری جهانی ،ایدة تعیین مدار مبتنی بر مشاهدات ردیابی
ماهواره به ماهواره را فراهم آورد .این روش که به روش کینماتیک موسوم است ،ضعفهایی از جمله نویز با فرکانس باال ،مشاهدات
آلوده به خطاهای فاحش و شرایط مشاهده ناکافی دارد .همچنین مدار دینامیکی به علت انطباق نداشتن مدلهای نیرو با واقعیت
بیرونی نمیتواند به عنوان مدار ایدهآل برای پیشبینی استفاده شود .از سوی دیگر بیان حرکت ماهواره در قالب معادلة حرکت به
کمک مدلهای نیروهای وارد بر ماهواره ،این امکان را فراهم میآورد تا بتوان کاستیهای روش کینماتیک را جبران کرد .در این
تحقیق ،هدف محاسبة مدار آنی ماهوارههای ارتفاع پایین به کمک ترکیب مدار کینماتیک و دینامیک ،توسط فیلتر کالمن بسط
یافته تحت عنوان مدار هیبریدی است .در روش پیشنهادی نقاط ضعف مدار بهدستآمده از مشاهدات ،توسط معادلة حرکت ماهواره
به عنوان قید کمکی بهبود مییابد .همچنین امکان برآورد پارامترهای مدل دینامیکی موجب افزایش دقت مدلهای نیرو میشود.
نتایج دقت قابل قبولی به منظور اهداف آنی تعیین مدار ارائه میدهد .مطالعة موردی مشاهدات ردیابی ماهواره به ماهوارهتوسط
ماهوارههای( GPSمشاهدةکد  )Pبه ماهوارههای  CHAMPو  GRACEدر تاریخ  13نوامبر  2008است که در این نمونة
مشاهداتی سطح نویز مدار نهایی هیبرید در مقایسه با مدار کینماتیک به بیش از چهار برابر کاهش مییابد .صحت نتایج با مدار
علمی پردازش پسین تولید شده توسط مرکز تحقیقاتی علوم زمین هلموتز واقع در پتسدام مقایسه شده است.
واژههای كلیدی :فیلتر کالمن بسطیافته ،ماهوارههای زمینمدار ارتفاع پایین،مدار آنی ،مشاهدات ردیابی ماهواره به ماهواره

 .1مقدمه
پایین( Low Earth

مداری دقیق و مستحکم ،میتوان مدار تولیدشده به وسیلة

پایش آنی ماهوارههای ارتفاع

 )Orbitersشامل تعیین بردار وضعیت ،حفظ و توجیه

مشاهدات را مقید کرد .اینقید میتواند به کمک مدلهای

ماهواره در مدار مورد نظر و مدیریت سامانة پیشرانه است.

نیرو در قالب معادلة حرکت ماهواره ارائه شود که توسط

به عبارت دیگر برای پایش مداری،از یک سو باید بردار

فیلتری دینامیکی ،مدار تولیدشده از مشاهدات را فیلتر

وضعیت در هر لحظه معلوم شود و از سوی دیگر در زمان

کند .از سوی دیگر همزمان با محاسبة المانهای مداری

آتی نیز پیشبینیپذیر باشد .در این مقاله جنبة تئوری

میتوان پارامترهای مربوط به معادلة حرکت را بهبود

مسئله به همراه پیادهسازی توسط مشاهدات واقعی تعقیب

بخشید .اهمیت این مسئله در مدلسازینیروهای پایستار و

Satellite

غیرپایستار در ارتفاع کمتر از  500کیلومتری سطح زمین

ماهواره به ماهواره

( Satellite

to

)Trackingبررسی میشود.

(در ارتفاعی که نیروهای غیرپایستار نظیر اصطکاک

در روش تعیین مدار بر پایة مشاهدات ردیابی

اتمسفری اثر درخور توجهی دارند) آشکار میشود و

ماهواره به ماهواره(بوک و همکاران2001 ،؛  ،)2003به

مدار پیشبینیشده ،در پایش مداری ماهوارههای ارتفاع

علت استواری سیستم بر اندازهگیری و مشاهده ،همواره

پاییننقش کلیدی ایفا خواهد کرد واطالعات پیشبینی

خطاهای سیستماتیک ،تصادفی (نویز) و همچنین

امری اجتنابناپذیر است.

خطاهای بزرگ یا اشتباهها در این فرآیند وجود دارد که

در ادامه در این تحقیق ابتدا در بخش دوم نحوة

باعث کاهش دقت مدار محاسبهشده میشود .برای ایجاد

محاسبه مدار کینماتیک از مشاهدات  GPSبررسی

*نگارنده رابط:

E-mail: abbashadi@ut.ac.ir
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میشود .پس از تعریف مدار کینماتیک و معایب آن ،در

که در آن OF ،شامل ترمهای خذفشدة غیرخطی بسط

بخش سوم مدار دینامیک و معادلة حرکت دینامیکی مدار

تیلور X0 ،مقدار اولیة پارامتر مجهول ΔX ،اختالف

بررسیمیشود .در انتهای بخش سوم ضعفهای مدار

=A

پارامترهای تعدیلشده و مقادیر اولیة آنها و
)∂F(X

دینامیکی بررسی میشود .با توجه به مشکالت موجود در

|x=x0

مدار دینامیکی و کینماتیک ،در بخش چهارم مدار هیبرید

اول از مشاهدات نسبت به پارامترهای مجهول هستند.

به عنوان راهکار ارائه میشود .در این بخش ویژگیهای

بازنویسی معادلة خطیشدة مشاهدات بر حسب تصحیح

مدار هیبریدی به صورت کمی و کیفی بررسی میشود.

بر مشاهدات ،معادلة تصحیحات را نمایش میدهد:

در بخش آخر نتایج بهدستآمده جمعبندی میشود.

()3

∂X

ماتریس ضرایب یا ماتریس ژاکوبی مرتبة

𝑙 𝜖 = 𝐴𝛥𝑋 − (𝐿 − 𝐹(𝑋0 )) = 𝐴𝛥𝑋 −

که در آن l = (L − F(X0 ))،به تفاضل میان کمیت
 .2تعيين مدار کينماتيك

مشاهداتی و محاسباتی اشاره دارد .ماهیت مشاهدات قابل

پس از ورود سیستمهای نوین اندازهگیری نظیر

SLR,

بیان توسط مدل تصادفی فرض میشوند که به صورت

 DORISو  GPSدر اندازهگیری وتعقیب ماهوارههای

رابطة  4بیان میشود.

زمینمدار ،فرآیند تعیین مدار دستخوش تغییرات اساسی

()4

شده و این ایده مطرح شد که چگونه میتوان به کمک

که در آن P ،ماتریس وزن مشاهدات Q ،ماتریس کو-

مشاهدههای مستقل از هر مدل نیرو به موقعیت مداری

فاکتور مشاهدات 0 ،مقدار اولیة انحراف معیار وزن واحد

دسترسی پیدا کرد .این نگرش نو سبب ایجاد شاخة

(20فاکتور واریانس اولیه) و  Cماتریس واریانس-

جدیدی در تعیین مدار شد که تعیین مدار کینماتیک نام

کوواریانس مشاهدات هستند .چنانچه مشاهدات مستقل در

گرفت و بدین معناست که مسیر ماهواره بدون در نظر

نظر گرفته شود T ،ماتریس وزن  Pبه یک ماتریس قطری

گرفتن مدلهای نیرو و تنها به کمک مشاهدات تعیین

تبدیل میشود (میخاییل .)1976 ،در این حالت وزن هر

میشود .در این تحقیق ،تعدیل مشاهدات بر پایة

مشاهده از رابطة  Pi = 20/2iبه دست میآید که در آن

2

روشهای بهینهسازی گرادیان بیس ،توسط قید کمترین

iواریانس مربوط به مشاهدةiام است .در تعدیل کمترین

مربعات ،جهت تعیین مدار کینماتیک ماهوارههای ارتفاع

مربعات ،حل معادلة تصحیحات  3توسط مینیممسازی فرم

پایین استفاده میشود(بوک و همکاران2001 ،؛ داچ و

مربعی  TPبه دست میآید .معادلة بهدستآمده به روش

همکاران .)2007،در آغاز فرض میکنیم هر مشاهده به

ضرایب الگرانژ حل میشود و سیستم معادالت نرمال

صورت تابع  Fاز پارامترهای مجهول در قالب مدل

تشکیل میگردد (میخاییل.)1976،

P = Q-1 = 20C-1

ریاضی بیان میشود .مشاهدات  GPSاز نوع پارامتریک

()5

هستند (میخاییل .)1976،بر پایة این مدل ،در رابطة1

که در آن N،ماتریس معادلة نرمال و  bسمت راست

سیستم معادالت مشاهداتی به همراه خطای موجود در

سیستم معادلة نرمال است .اگر ماتریس  Nمرتبة کامل

مشاهدات بیان میشود(میخاییل.)1976،

داشته باشد آنگاه یک ماتریس مربعی معین متقارن و

)𝑋(𝐹 = 𝐿

()1

با توجه به غیرخطیبودن مشاهدات نسبت به پارامترهای

(ATPA) 𝛥𝑋 – ATPl = N𝛥𝑋 – b = 0

وارونپذیر خواهد بود .بردار تصحیح پارامترهای مجهول
به صورت رابطة( )6بیان میشود.

مجهول میتوان به کمک بسط به سری تیلور حول مقدار

()6

اولیة مناسب ،آن را به رابطة خطی  2تبدیل کرد.

که در آن  N-1معکوس ماتریس معادالت نرمال است.

()2

𝐹𝑂 |𝑥=𝑥0 𝛥𝑋 +

)𝑋(𝐹𝜕
𝑋𝜕

𝐿 = 𝐹(𝑋0 ) +

𝛥𝑋 =(ATPA)-1ATPl = N-1b

در ادامه به نحوة تشکیل معادله ( )6میپردازیم.
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کمیت مشاهداتی در این تحقیق ،کد  Pارسالی توسط

اپک نیاز است تا بتوان موقعیت ماهوارة هدف (ارتفاع پایین)

ماهوارههای GPSاست .کد  Pفرکانس iام ماهوارةsام

را تعیین کرد .برای روشنشدن بیش از پیش روش تعیین

 GPSتفاضل مرتبة صفر که گیرندة ماهوارة ارتفاع پایین

مدار کینماتیک ،به بررسی دقیقتر مشاهدات حاصل از GPS

دریافت میکند ،به صورت معادلة ( )7بیان

میپردازیم .در شکل  1که بهصورت هندسی وضعیت

میگردد(اشوهال و روتاچر 2002 ،؛ اشوهال و روتاچر،

مشاهداتی در سیستم  SSTرا نمایش میدهد (جاگی و

.)2003

همکاران ،)2007 ،با تقریب خوبی ایدة تعیین موقعیت
𝑠
𝑠
𝑖𝑃𝐿𝐸𝑂,
𝑂𝐸𝐿𝜌 =
+ 𝑐(𝛿𝑡𝐿𝐸𝑂 + 𝛿𝑡𝑠𝑦𝑠,𝑖 ) −

()7

𝑠

) 𝑖𝑠𝑦𝑠,

𝑡𝛿 𝑐(𝛿𝑡 +
𝑖+ 𝛿𝜌𝑖𝑜𝑛,
𝑖𝜀 +𝛿𝜌𝑚𝑢𝑙,𝑖 + 𝛿𝜌𝑝𝑐𝑜,𝑖 + 𝛿𝜌𝑝𝑐𝑣,𝑖 +
s
PLEO,i

کد اندازهگیریشده

سطح یا نزدیک به سطح زمین مقایسه کرد.

ρsLEO
c

برقراری دید در تعیین مدار کینماتیک نقش تعیینکنندهای

 LEOsو δt LEO ،GPSδt s

ایفا میکند .این مسئله در شکل 2در مورد سه مأموریت

سرعت نور
تأخیر ساعت

کینماتیک را میتوان با تعیین موقعیت جسم متحرک در
همانند ایستگاههای زمینی پیوستگی و مدت زمان

فاصلة هندسی (حقیقی)
تصحیح ساعت

ایستگاههای زمینی تداعی میشود ،به این معنا که تعیین مدار

 LEOsو δt sys,i ،GPSδt sys,i

 GRACE ،CHAMPو  GOCEنمایش داده شده است.
با توجه به شکل  2ماهوارههای ارتفاع پایینی نظیر

(تأخیر کابل و قطعات الکترونیکی)
تصحیح خطای یونسفری

δρion,i

ماهوارة  GRACEدر حدود  40دقیقه برای یک ماهواره قابل

تصحیح خطای چند مسیری

δρmul,i

رؤیت  GPSاست ،در صورتی که این زمان برای مشاهدة

تصحیح افست مرکز فاز گیرندة

LEOsρpco,i

همان ماهواره از یک ایستگاه زمینی در حدود  23دقیقه

تصحیح تغییر مرکز فاز گیرندة

LEOsδρpcv,i

میباشد که به نصف کاهش پیدا کرده است .باتوجه به این

Pεi

نکته و پوشش جهانی  GPSمیتوان به برتری مشاهدات

درسمت چپ معادلة()7کمیت مشاهدهشده و در سمت

ماهواره به ماهواره در مقایسه با مشاهدات از ایستگاه زمینی

راست پارامترهای مجهول به همراه پارامترهای دیگر قرار

تأکید کرد .نکتة دیگر تعداد ماهوارة دریافتی در باالی افق

گرفتهاند .در این تحقیق در سمت راست تنها سه مؤلفة

محلی ماهوارة ارتفاع پایین است .تعداد ماهوارة

مختصات  xyzبه همراه تأخیر ساعت گیرنده برآورد

رؤیتپذیر به عنوان عامل دیگری که در تعیین مدار

میشود و اثر سایر پارامترها توسط مدلهای ریاضی و

کینماتیک تعیینکننده است ،در شکلهای  3و  ،4در مورد

تکنیکهای مشاهداتی حذف میشوند یا تقلیل مییابند

دو ماهوارة  CHAMPو  GRACEنمایش داده شده است.

نویز کد

GPS

(داچ و همکاران .)2007،به منظور برآورد مدار

با توجه به شکل  ،3تعداد مشاهدة همزمان ماهواره

ماهوارههای GPS

 CHAMPدر برخی نقاط ،کمتر از حداقل مشاهدههای

IGU

مورد نیاز است که این پدیده در مورد گیرندة GRACE

( )Ultrarapid products of IGSاستخراج میشود؛ در

(شکل  )4کمتر اتفاق میافتد .عامل اصلی را میتوان در

نتیجه هیچگونه تأخیری در آمادهسازی اولیة روند تعیین

تعداد کانالهای فعال دریافت پیوستة سیگنال بیشتر در

مدار ،اتفاق نمیافتد.

گیرندة نصبشده روی ماهوارة  GRACEدر مقایسه با

کینماتیک آنی ،تأخیر ساعت و مدار

از اطالعات پیامهای ناوبری ( )Ephemerisیا

با توجه به پارامترهای درنظر گرفتهشده برای حل

ماهوارة  CHAMPجستجو کرد .در نتیجه به عنوان یکی

مسئلة کینماتیک در هر لحظه توسط  ،GPSدستکم به

از عوامل تعیینکننده در تعیین مدار کینماتیک

چهار مشاهدة همزمان به کمک چهار ماهوارة  GPSدر هر

ماهوارههای ارتفاع پایین ،میتوان به تعداد کانالهای فعال
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دریافت همزمان ماهوارههای  ،GPSتوسط گیرندة

همانطور که در شکلهای  6 ،5و  7مشخص است

نصبشده روی ماهوارة ارتفاع پایین اشاره کرد .با توجه

تعداد پرشهای مختصاتی (به علت فرو معین بودن مسئله

به تفاوت اطالعات دریافتی از دو ماهوارة  CHAMPو

بهینهسازی یا وجود خطاهای بزرگ در مشاهدهها) در

 ،GRACEاین مسئله در جدولهای  1و  2دقیقتر بررسی

مقایسه با شکلهای  9 ،8و  10بیشتر اتفاق افتاده است.

شده است.

همچنین سطح نویز در مدار  GRACEاز مدار کینماتیک

نکته قابل تأمل در دو جدول  1و  2این است که
متوسط تعقیب پیوسته در ماهوارة  30 GRACEدقیقه

 CHAMPکمتر است که علت آن بزرگی درجة آزادی
با توجه به جدولهای  1و  2است.

است اما این مقدار در ماهوارة  23 CHAMPدقیقه

با توجه به مطالب بیانشده در روش تعیین مدار

میباشد .اهمیت این کمیت در حل پارامتر ابهام فاز در

کینماتیک ،نمیتوان آن را روشی بهینه در تعیین مدار به

حل معادلة مشاهدة فاز موج حامل در پردازش پسین

ویژه تعیین مدار آنی به شمار آورد؛ چرا که به علت وجود

آشکار میشود .همچنین متوسط مشاهدة دریافتی از هر

مشکالت مشابه در مسئله بهینهسازی و روشهای مبتنی بر

ماهوارة  GPSدر یک روز توسط گیرندة 610 ،CHAMP

مشاهدات ،مدار تولیدشده اعتمادپذیری باالیی ندارد.

مشاهده و توسط گیرندة  873 ،GRACEمشاهده است
که بر مدار کینماتیک به ویژه مدار آنی ،تأثیر مستقیم
میگذارد .در ادامه مدار کینماتیک محاسبهشده در
شکلهای  5تا  10آورده شده است که به وضوح تفاوت
مشاهدات بیانشده در دو جدول  1و  2را نمایان میکند.
شكل  .1شرایط دید در مشاهدات  SSTدر حالت باال-پایین.
جدول .1مشاهدات  CHAMPدر ( 24hاپکهای .)30sec
تعداد تعقیب/روز

متوسط مشاهدة پیوسته (دقیقه)

ماكزیمم مشاهدة پیوسته(دقیقه)

تعداد مشاهده/روز

شمارة PRN

17

25

36

802

2

11

22

36

473

3

16

17

36

504

4

13

30

36

737

5

13

18

30

467

6

13

24

36

610

8

14

30

42

826

9

11

22

30

461

10

13

23

35

610

میانگین

جدول  .2مشاهدات  GRACE Aدر ( 24hاپکهای .)30sec
تعداد تعقیب/روز

متوسط مشاهدة پیوسته (دقیقه)

ماكزیمم مشاهدة پیوسته(دقیقه)

تعداد مشاهده/روز

شمارة PRN

17

27

36

929

2

17

25

36

847

3

18

27

36

967

4

12

35

42

816

5

17

25

36

811

6

14

35

42

990

8

14

37

42

1015

9

11

28

36

609

10

15

30

38

873

میانگین
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شكل  .2بررسی شرایط دید در سیستمهای مختلف(عباس هادی.)1390 ،

شكل  .3مشاهدات  CHAMPدر  ( 24hاپکهای .)30sec

شكل .4مشاهدات ) GRACE(Aدر  ( 24hاپکهای .)30sec

شكل  .5اختالف مدار کینماتیک  CHAMPبا مدار حقیقی در راستای

شكل  .6اختالف مدار کینماتیک CHAMPبا مدار حقیقی در راستای

بردار شعاعی ماهواره.

شكل  .7اختالف مدار کینماتیک  CHAMPبا مدار حقیقی در راستای
عمود بر صفحة مداری ماهواره.

حرکت ماهواره در صفحة مداری.

شكل .8اختالف مدار کینماتیک  GRACE Aبا مدار حقیقی در راستای
بردار شعاعی ماهواره.
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شكل .9اختالف مدار کینماتیک  GRACE Aبا مدار حقیقی در راستای

شكل  .10اختالف مدار کینماتیک  GRACE Aبا مدار حقیقی در
راستای عمود بر صفحة مداری ماهواره.

حرکت ماهواره در صفحة مداری.

شده است.

 .3تعيين مدار ديناميك
ارائة پارامترهای مداری ماهواره ،توسط مدلهای فیزیکی

معادلة دیفرانسیلی مرتبة دوم ناهمگن  8را میتوان

نیروی وارد بر ماهوارهدر قالب معادلةحرکت را تعیین

بهصورت تحلیلی (جواب عمومی) یا عددی توسط مقدار

مدار دینامیک و مدار بهدستآمده از این روش را مدار

اولیه (جواب خصوصی) حل کرد.برای محاسبة جواب

حرکت

تحلیلی ،ناگزیر به سادهسازی مسئله هستیم .در نتیجه با

ماهوارهارتفاع پایین به فرم بسته رابطة  8قابل بیان

افزایش پیشفرضها جهت سادهسازی معادلة حرکت،

است(سیبر.)2003،

دقت مداری بهدستآمده (جواب عمومی معادلة

دینامیکی

مینامند.

معادلة

دیفرانسیلی

𝜇

𝒓̈ 𝐸𝑎𝑟ℎ−𝑆𝑎𝑡 +

دیفرانسیلی) کاهش مییابد .در صورتی که در روشهای

𝒓̈ 𝑝 = 𝒓̈ 𝑔𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ−𝑇𝑤𝑜𝐵𝑜𝑑𝑦 + 𝒓̈ 𝑁𝐵 + 𝒓̈ 𝐷𝑟𝑎𝑔 +

عددی حل معادلة دیفرانسیلی ،معادلة  8بدون هیچگونه

𝑠𝑟𝑒𝒓̈ 𝑇𝑖𝑑𝑒𝑠 + 𝒓̈ 𝑆𝑅𝑃 + 𝒓̈ 𝑜𝑡ℎ

سادهسازی حل میشود .هر دو روشیادشده ،با توجه به

که در آن𝐫̈gEarth−TwoBody ،شتاب ناشی از زمین

هدف مدار تولیدشده ،دارای ویژگیهای مثبت و منفی

غیرکروی با توزیع جرم ناهمگن 𝐫̈NB ،اثر مستقیم شتاب

هستند.هدف در این تحقیق ،تولید مدار دینامیک دقیق

جاذبی ناشی از وجود ماه ،خورشید و سایر اجرام

ماهوارههای ارتفاع پاییناست .در نتیجة روشپیشبینی

اصطکاک

( Prediction Estimation

𝑝 ̈𝒓 = 𝑡𝑎𝑆𝒓𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ−

()8
()9

سماوی𝐫̈Drag ،

شتاب

ناشی

𝑟3

از

برآورد ،تصحیح برآورد

اتمسفری 𝐫̈Tides ،اثر غیرمستقیم شتاب جاذبی ناشی از

)Correction Estimationتوسط تابعode113نرمافزار

وجود ماه ،خورشید و سایر اجرام سماوی 𝐫̈SRP ،اثر

MATLABبه عنوان یک روشکارآمد در حل عددی

مستقیم شتاب ناشی از فشار تشعشعات خورشیدی بوده

معادلة دیفرانسیلی( )8استفاده میشود .از جمله

و  𝐫̈othersسایر شتابهای اغتشاشی نظیر اثر غیرمستقیم

ویژگیهای بارز تعیین مدار به روش دینامیک،

شتاب ناشی از فشار تشعشعات خورشیدی برگشتی از

پیوستهبودن مدار تولیدشده (به این معنا که در هر زمان

سطح زمین ،تأثیر مسئلة نسبیت عام در قانون جاذبة عمومی

دلخواه میتوان مدار بهدستآمده از معادلة دیفرانسیلی 8

نیوتن ،اثر میدان مغناطیسی زمین ،پدیدةتشدید مداری ،اثر

را محاسبه کرد و منتسب به مدار دینامیک دانست)و

شتاب ناشی از پیشرانة مداری و دیگر اثرات مدلهنشده

همچنین امکان پیشبینی مدار ماهوارةهدف است .در

است که در این تحقیق از اثر آنها صرف نظر شده است.

ادامه نمونهای از مدار دینامیک حلشده با روش

روابط نیروهای اغتشاشی در (منتن بروک و گیل2000 ،؛

عددی(جواب خصوصی معادلة  )8در شکلهای1تا 3

ولف2000 ،؛ شریفی2004،؛ مکارتی و پتیت )2003 ،بیان

نمایش داده شده است.
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باتوجه به شکلهای 11تا  13در روش دینامیکی تعیین
مدار با گذشت زمان خطای تجمعی ناشی از اختالف بین
واقعیت بیرونی با مدلهای نیروی ارائهشده ،افزایش
مییابد و مدار دینامیک از مدار واقعی (مدار علمی
پردازش پسین تولیدشده توسط مرکز تحقیقاتی علوم
زمین هلموتز واقع در پتسدام) فاصله میگیرد .از سوی
دیگر به علت ارتفاع پایین ماهوارهها ،اثر اصطکاک

شكل  .13اختالف مدار دینامیک ) GRACE (Aبا مدار حقیقی در
راستای عمود بر صفحة مداری ماهواره.

اتمسفری موجب افزایش اختالف مدار دینامیک از مدار
واقعی میشود .این پدیده به وضوح در مؤلفة راستای
حرکت ماهواره (شکل  )12دیده میشود؛ چرا که

 .4تعيين مدار هيبريدی

اصطکاک با سرعت رابطة مستقیم دارد و راستای این نیرو

با توجه به مشکالت ارائهشده در مدار کینماتیک (مدار

خالف راستای سرعت (حرکت) است .در نتیجه این

مبتنی بر مشاهدات) و مدار دینامیک (مدار مبتنی بر

پدیده در شکل  12بهصورت میرا نمایش داده شده است.

مدلهای نیرو) مدار هیبرید به عنوان یک مدار ترکیبی

بنا براین مدار دینامیکی به دلیل خطای موجود در

همراه با ویژگیهای مثبت هر دو روش پیشنهاد میشود.

مدلهای درنظر گرفتهشده (اختالف مدل با واقعیت) برای

به عبارت ساده چنانچه بتوان معادلة حرکت را به عنوان

محاسبه نیروهای مؤثر بر حرکت ماهواره به تنهایی

قیدی تابعی وارد محاسبات مدار کینماتیک کرد ،میتوان

جوابگوی تعیین مدار نیست .به عبارت دیگر کوچکترین

مداری هموارتر و دقیقتر به دست آورد .به عبارت دیگر

نقص در مدل مفروض موجب خطای تجمعی بزرگی در

روش هیبریدی (دوگانه) به کمک ویژگی دو دسته روش

مدار دینامیکی (مدار پیشبینی) میشود.

کینماتیک و دینامیکی ،نقاط ضعف این دو دسته روش را
بهبود میبخشد و روش سومی با ویژگیهای منحصربهفرد
حاصل میشود .در حالت کلی ،اگر معادلة حرکت )̇،(S
تابعی از زمان و بردار وضعیت باشد و مشاهدات بهصورت
غیرخطی بر حسب بردار موقعیت و زمان در نظر گرفته
شوند ،خواهیم داشت:

شكل  .11اختالف مدار دینامیک ) GRACE (Aبا مدار حقیقی در
راستای بردار شعاعی ماهواره.

() 10

)𝑡 𝑆̇ = 𝑓(𝑆,

() 11

)𝑡 𝐿 = 𝐹(𝒓,
𝒓
] [=𝑆
̇𝒓

() 12

که در آن L،مشاهدات  SSTبین ماهوارههای ارتفاع پایینو
GPSاست .با توجه به روش برآورد کمترین مربعات ،فرم
غیرخطی دو معادلة  10و  11نیازمند خطیسازی است .به
کمک بسط به سری تیلور ،معادلههای  10و  11بهصورت
زیر بازنویسی میشوند.
شكل .12اختالف مدار دینامیک ) GRACE (Aبا مدار حقیقی در
راستای حرکت ماهواره در صفحة مداری.

()13
()14

̇

𝑆𝜕
𝑓𝑂 𝑆̇ = 𝑆0̇ + | (𝑆 − 𝑆0 ) +
𝜕𝑆 𝑆0
𝐿𝜕

𝐹𝑂 | (𝒓 − 𝒓0 ) +

𝜕𝒓 𝒓0

𝐿 = 𝐿0 +
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که در آنS0 ،مدار مبنا یا اولیه است که میتواند توسط

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑥𝐶 = 𝑖𝐾
𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑥𝐶 𝑖𝐴( 𝑖𝑇𝐴
(𝐴𝑇𝑖 + 𝑅𝑖 )−1 )20
𝑖
𝑖
)𝑡𝜕𝐹(𝒓,

مدار دینامیکی از حل مسئله مقدار اولیه یا توسط مدار

()21

کینماتیک بهدستآمده از مشاهدات کد فرض کرد .به

()22

عبارت دیگر مسئلة تعیین مدار هیبریدی را میتوان بهبود

در مرحلة آخر تصحیح بهدستآمده بر پارامترهای مدار

مدار اولیه دانست .با توجه به معادلة ( )13اختالف معادلة

مبنا ،اعمال و مدار نهایی محاسبه میشود .همچنین

حرکت واقعی نسبت به معادلة حرکت مبنا

ماتریس واریانس کواریانس پارامترهای مجهول

) (Ṡ0

بهصورت معادلة دیفرانسیلی ( )16بیان میشود.

برآوردشده از رابطة ( )23محاسبه میشود.
=𝐷

()23

𝑆𝑆̇ =̇ 𝐷

()24

Cxestimatedi = (I-KiAi) Cxpredictedi

𝜕𝑆 𝑆0

() 16

میتوان نشان داد که جواب عمومی معادلة  16بهصورت
معادلة  17بیان میشود (پیوست الف).
𝑘𝑆𝑆(𝑡) =̇ 𝜙(𝑡, 𝑡𝑘 )

()17

ΔSi = KiΔLi

Si = Srefi + ΔSi

|

() 15

̇𝑆𝜕

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝

𝑖𝒓

|

𝒓𝜕

= Ai

فرآیند یادشده از هر اپک به اپک بعد تکرار میشود.
فلوچارت  1مراحل باال را به صورت یکپارچه و جامع،
به ترتیب نمایش میدهد.

که در آن Sk ،اختالف مدار مبنا و مدار برآوردشده از
مشاهدات در زمان  S(t) ،tkاختالف پیشبینیشده بین
مدار مبنا و مدار برآوردشده از مشاهدات در زمان tو
)  ϕ(t, tkماتریس گذر اختالفات از اپک  tkبه زمان
tهستند .به این معنا که انتقال بردار اختالفات ( )ΔSدر
زمان توسط این ماتریس (گذر) میسر است.
با محاسبة ماتریس گذر (که اثبات آن در پیوست الف
آمده است) گام بعد در پردازش آنی مشاهدات
SSTتوسط فیلتر دینامیکی است .فیلتر دینامیکی
انتخابشده ،فیلتر کالمن بسطیافته است (بوک و
همکاران( )2003 ،اشوهال و روتاچر )2003 ،که در ادامه
روابط آن بیان میشود.
()18

Cxpredictedi = 𝜙(ti ,ti-1 ) Cxrefi-1 𝜙(ti ,ti-1 )T+Q

که در آنCx،ماتریس واریانس کواریانس پارامترهای
مجهول و  Qماتریس نویز مدل دینامیکی است .اختالف
کمیت مشاهداتی از مشاهدة محاسباتی را از رابطة ()19
به دست میآوریم.
()19

)𝑡 ,

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝

𝑖𝒓(𝐹 𝛥𝐿𝑖 = 𝐿𝑖 −

ماتریس گین ( )Gain Matrixنیز از رابطة ( )20محاسبه
میشود .این ماتریس را میتوان ماتریس تنظیمکنندة اثر
اصالح بر پارامترهای پیشبینیشده توسط مشاهدات
دانست.

فلوچارت .1محاسبة مدار هیبریدی توسط فیلتر کالمن بسطیافته.
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خروجی تولیدشده از این مرحله با عنوان مدار

مختصات محلی ماهواره ،برای مقایسه آورده شده است.

هیبریدی شناخته میشود که این مدار را میتوان

در این سه شکل ،کاهش سطح نویز و حذف خطاهای

برآوردی مناسب از مشاهدات توسط قیدی با ویژگیهای

بزرگ و پرکردن نقاطی از مدار که در آن به علت

منحصربهفرد (معادلة حرکت) و به عنوان مدار آنی با دقت

فرومعین شدن مسئلة بهینهسازی (در نقاطی که کمتر از

قابل قبول دانست.شکلهای  15 ،14و  16اختالف مدار

چهار مشاهده وجود دارد) روش کینماتیک قادر به تولید

کینماتیک و هیبریدی با مدار حقیقی در سه بعد سیستم

مدار نمیباشد،بهخوبی نمایش داده شده است.

شكل  .14اختالف مدار هیبریدی (قرمز) و کینماتیک (خاکستری کمرنگ)  GRACE Aبا مدار حقیقی در راستای بردار شعاعی ماهواره.

شكل .15اختالف مدار هیبریدی (قرمز) و کینماتیک (خاکستری کمرنگ)  GRACE Aبا مدار حقیقی در راستای حرکت ماهواره در صفحة مداری.

شكل  .16اختالف مدار هیبریدی (قرمز) و کینماتیک (خاکستری کمرنگ)  GRACE Aبا مدار حقیقی در راستایعمود بر صفحة مداری ماهواره.
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در ادامه برای بررسی دقیقتر و جامعتر ،روش

اضافة برآوردشده همزمان با المانهای مداری آورده شده

ارائهشده برای سه ماهوارة GRACE(A) ،CHAMPو

است .در شکل  20ضریب مقیاس 𝑠𝐶 ضریب بالستیک

) ،GRACE(Bدر سه حالت مجذور مربع متوسط اختالف

(  )CBبه صورت رابطة ( )25میباشد.

مدار تولیدشده از مدار واقعی برایمدار کینماتیک خام (به

()25

همراه نقاطی از مدار که از مشاهدات با خطاهای بزرگ

این ضریب مقیاس به صورت دینامیک در هر اپک تعدیل

به دست آمده است) (شکل ،)17مدار کینماتیک بدون

میشود و باقیمانده اثر اصطکاک اتمسفر مدل در نظر

خطاهای بزرگ (شکل )18و مدار هیبریدی (شکل)19

گرفته شده با اطالعات مداری بهدستآمده از مشاهدات

در سیستم مختصات محلی ماهواره نمایش داده شده

را تعدیل میکند .برای بررسی بیشتر معادلة شتاب ناشی

است.همچنین باقیماندهمدار کینماتیک بدون در نظر

از اصطکاک اتمسفری به منتن بروک و گیل ()2000

گرفتن نقاطی است که در آن روش کینماتیک قادر به

مراجعه شود.

m
CD A

𝑠𝐶 = 𝐶𝑠 CB

تعیین مدار نیست.
با مقایسة دو شکل  17و  18مشاهده میشود که
چنانچه به کمک روشهای پایدار بتوان خطاهای بزرگ
در مشاهدات را کشف و حذف کرد ،نتایج بهبود قابل
مالحظهای مییابد اما در عمل حذف مشاهدات با
خطاهای بزرگ خود از چالشهای روشهای کینماتیک
به شمار میرود .در این تحقیق باتوجه به در دستبودن
مدار دقیق این مشاهدات آگاهانه حذف شدهاند تا تأثیر

شكل  RMSE.17یکروزة مدار کینماتیک خام (همراه با مشاهدات با
خطاهای بزرگ).

آن بر مدار محاسبهشده نمایش داده شود .حال با مقایسة
دو شکل  18و  19میتوان به اهمیت روش هیبرید رسید.
به عبارت دیگر دقت مدار هیبرید با مدار کینماتیکی که
اثر مشاهدات با خطاهای بزرگ آن نیز حذف شده است
قابل مقایسه نیست و  RMSEروزانة آن در حدود دو برابر
دقیقتر از مدار کینماتیک پاالیششده است .در نتیجه
سطح نویز آن به نصف کاهش پیدا کرده است.
در روش هیبرید عالوه بر کاهش سطح نویز میتوان

شكل  RMSE.18یکروزة مدار کینماتیک پاالیششده (حذف
مشاهدات با خطاهای بزرگ).

به دستاورد دیگری اشاره کرد .به عبارت دیگر با
واردکردن معادلة حرکت در روش هیبریدی ،امکان
برآورد پارامترهای مدلهای نیرو به عنوان پارامترهای
اضافه ،یکی دیگر از ویژگیهای منحصربهفرد روش
هیبریدی است .درنتیجه با محاسبة المانهای مداری
میتوان مدلهای نیروی در نظر گرفتهشده را بهبود
بخشید .در ادامه شکل  20به عنوان نمونهای از پارامترهای

شكل  RMSE.19یکروزة مدار هیبرید.
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تعيين مدار هيبريدی آنی ماهوارههای ارتفاع پايين...

شكل .20پارامتر مقیاس ضریب بالستیک مدل اصطکاک اتمسفر ماهوارة.GRACE

 .5نتيجهگيری

که اثر مشاهدات با خطاهای بزرگ آن نیز حذف شده

در این تحقیق تعیین مدار هیبریدی آنی مدار ماهوارههای

است ،به حدود  50درصد کاهش پیدا میکند و این بهبود

ارتفاع پایین از طریق مشاهدات  SSTبررسی شد .پایش

در مقایسه با مدار کینماتیک با مشاهدات اشتباه بیش از

آنی ماهوارههای ارتفاع پایین ،شامل تعیین بردار وضعیت،

چهار برابر است .همچنین با کمک برآورد پارامترهای

حفظ و توجیه ماهواره در مدار مورد نظر و مدیریت

مدلهای نیرو در روش هیبرید به عنوان پارامترهای اضافی

سامانة پیشرانه است .به عبارت دیگر برای پایش مداری

و افزایش دقت آن مدلها ،میتوان دقت مدار پیشبینی

باید بردار وضعیت از یک سو در هر لحظه معلوم باشد و

را افزایش داد.

از سوی دیگر بتواند در زمان آتی پیشبینی شود .جهت

مطالعة موردی مشاهدات کد  Pردیابی ماهواره به

پیشبینی مداری از روش دینامیک (که بر مدلهای

ماهوارة  GPSو ماهوارههای  GRACE(A) ،CHAMPو

نیروی وارد بر ماهواره مبتنی است) استفاده شده است .این

) GRACE(Bدر تاریخ  13نوامبر  2008است .مقایسة

روش در مورد ماهوارههای ارتفاع پایین با ارتفاع کمتر از

نتایج بهدستآمده از این تحقیق با مدار علمی پردازش

 500کیلومتری سطح زمین بررسی شده است و دقتی بهتر

پسین ارائهشده توسط مرکز تحقیقاتی علوم زمین هلموتز

از  50متر ( 24ساعت پس از ثبت آخرین مشاهده برای

واقع در پتسدام،صحت نتایج را تأیید میکند.

آخرین نقطة پیشبینیشده) به دست آمده است .اما جهت
تعیین مدار (بردار وضعیت) در هر لحظه ،روش هیبریدی
(ترکیبی) تعیین مدار ،پیشنهاد شده است .در این روش،
از یک سو مشکل تأخیر زمانی در اکتساب مشاهدات و
پردازش آن ها در نظر گرفته شده است (فیلتر کالمن
بسطیافته) و از سوی دیگر کاهش سطح نویز ،کاهش

پيوست الف
اثبات معادلة  17و محاسبة ماتريس گذر
باتوجه به  OFدر معادلة13بدین معنا که  Fدر محدودة
خطیسازی نسبت به  Sخطی فرض میشود ،در نتیجه
𝑆∆)𝑡(𝐷 = ̇𝑆∆

(الف)1-

(حذف) خطاهای بزرگ و پوشاندن نقاطی از مدار که

(الف)2-

𝑆∆)𝑡(𝐷 =

توسط روش کینماتیک محاسبهپذیر نیست ،تأمین شده و

(الف)3-

𝑡𝑑)𝑡(𝐷 =

در پی آن پایش آنی مدار ماهوارة هدف میسر میشود .به

(الف)4-

طوری که  RMSEروزانة مدار هیبرید با مدار کینماتیکی

(الف)5-

𝑆∆𝑑
𝑡𝑑
𝑆∆𝑑
𝑆∆

𝑡

𝑆∆|)𝑆∆(𝑛𝐿
𝑡𝑑)𝑡(𝐷 𝑡∫ = ∆𝑆0
0

𝑡

𝑡𝑑)𝑡(𝐷 𝑡∫ = ) 𝐿𝑛(∆𝑆/∆𝑆0
0
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)8-(الف

0
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𝑆̇ =̇ 𝐷(𝑡)𝑆

)9-(الف

) و جایگذاری در8-∆ از معادلة (الفṠپس از محاسبة
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