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چکيده
، در این تحقیق.برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهوارههای تصویربرداری همواره یکی از دغدغههای اصلی پدافند غیرعامل بوده است
) مدار ماهوارههاای ارتفاا پاایین در یاا باازه زماایی مشاSGP4( با استفاده از اطالعات دوخطی و الگوریتم مدل اغتشاشات ساده شده
 برای پایش اهداف زمینی از طریق بررسی دقت پیشبینی موقعیت ماهواره با استفاده از اطالعات دوخطیSGP4  توایایی.مدلسازی شده است
 یا روش بر اساس هندسه دیاد مااهوارههاای تصاویربرداری اپتیکای و الگاوریتم در، همچنین.در روزهای بعد مورد بررسی قرار گرفته است
برداری چندضلعی جهت امکان پایش اهداف زمینی در بازه زمایی مورد یظر در دو وضعیت بحرایی و عادی ارائه و در قالب یا ابااار اااربردی
 وIKONOS ،EROS B  یا مطالعه موردی برای ساه مااهواره، به منظور یمایش اارایی این اباار. پیادهسازی شده استMATLAB در محیط
 زاویه ارتفاعی و زاویاه آزیماوت یقطاه، جهت پایش یا هدف زمینی فرضی ایجام شده و یتایج حاصل با استفاده از پارامترهای فاصلهSPOT5
.هدف از ماهوارهها مورد بررسی قرار گرفته است
SGP4 ، ماهوارههای تصویربرداری،اطالعات دوخطی
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Abstract
Estimating the possibility of ground targets monitoring by imaging satellites is of the most challenging concerns in
passive defense. In this research, two-line elements (TLE) data and SGP4 method which considers orbital
perturbations have been used for modelling the orbits of low-altitude satellites in a specific period of time. The
ability of SPG4 model for ground targets monitoring has been evaluated by using TLE data for estimating the
accuracy of satellites’ position prediction in the next days. The ability of SPG4 for ground targets monitoring is
appraised as well. Furthermore, a method has been proposed for estimating the possibility of ground targets
monitoring based on based on the view geometry of optical imagery satellites in ordinary and critical situations
and in-polygon algorithm. The proposed method has been presented as a MATLAB toolbox. For illustrating the
applications of this toolbox, an investigation case study for three satellites EROS B, IKONOS, and SPOT 5 has
been carried out as a case study, and then the results had been analyzed by using parameters such as range, angle
of elevation and azimuth angles of target point from satellites.
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مدل بعدی  ]9[ SGP4است اه اثرات اتمسفری و بییظمایهاای

 .9مقدمه

9

برای مقابله با آسایب پاذیریهاای یاشای از تهدیادات شناساایی
به ویژه از طریق ماهوارههای تصاویربرداری ،شاناخت دقیاق ایان
پدیده و تأثیرات مؤلفههای آن بر روی امنیات جهات تادوین راه
اارهای مقابله با آن از ضروریتارین اولویاتهاای حاوزه پدافناد
غیرعامل است .بنابراین از گام هاای ماؤثر بارای اقادام عملای در
خصوص این موضو  ،ت مین امکان پایش این ماهوارهها در اسب
اطالعات یظامی میباشد .برای اشاور ماا ااه در معارد تهدیاد
دائمی قرار گرفته است ،برآورد احتمال شناسایی و پاایش اهاداف
مهاام ،حساااس و حیاااتی توسااط ماااهوارههااای تصااویربرداری از
حساسیت ویژه ای برخوردار است و طبیعی اسات ااه دشامن باا
صرف هاینههاای گاااف باه طاور پیوساته مشالول جما آوری،
پااردازش و تجایااهو تحلیاال اطالعاااتی اشااور بااه ویااژه در بعااد
سازمان یوراد ( )5NORADاه توسط ایاالت متحده آمریکاا و
اایادا برای مشاهده فضا تأسایس شاده اسات ،اولاین وییفاه آن
ایجاد پدافند دفاعی در مقابل موشاهای بالساتیا باینقاارهای
موشاها از ماهوارهها ،تمام حرااتهاای

اجرام در مدار زمین ،به طور متنااو توساط شابکهای بارگای از
ایستگاههای زمینی ردیابی و محاسبات و ایادازهگیاریهاا توساط
اطالعات دوخطای در فهرسات اجارام یاوراد یگهاداری و ذخیاره
می شود ] .[5با توجه به اینکه ایستگاه هاای زمینای پاایش ،قاادر
یبودید به طور ادامهدار اجرام را ردیابی انناد ،الگاوریتمی باا یاام
مدل اغتشاشات الی ساده شده به منظور پیشبینی حرات اجرام
تهیه شد .این الگوریتم از اطالعاات دوخطای مااهواره باه عناوان
ورودی استفاده میاند .باا اساتفاده از ترایاب ایان الگاوریتم باا
فهرست اجرام یوراد ،تمام حرات اجرام دور زماین قابال ردیاابی
است .این پیش بینی متناسب یا مدار ماهواره و دقت ایستگاههاای
زمینی تا مدت زمان چند ساعت یا چناد روز معتبار باوده و ییااز
است اطالعات دوخطی به صورت مرتب برای الگوریتم بهروز شود.
همچنین ،یاوراد [ ]7پانج مادل ریاضای جهات پایشبینای
موقعیت و سرعت ماهواره با اعمال اغتشاشات مداری ایجاد اارده
است اه اولین مدل ( SGP7مدل اغتشاشات ساده شده) است .در
 SGPاثر اشش را بر روی حرات متوسط ،خطی فرد میشاد و
برای ماهوارههای یادیا زمینی (ارتفا پائین) باهااار مایرفات.
North American Aerospace Defense Command
Simplified General Perturbations Models

توسعه یافته برای ماهواره های ژرف مدار میباشد اه در آن اثرات
ثقلی ماه و خورشید ییا لحاظ شده است .مادل  ]1[ SGP8ییاا
مشابه مادل  SGP4اسات باا ایان تفااوت ااه در آن روش حال
معادالت دیفرایسایلی تلییار اارده اسات .در ایان تحقیاق بارای
ماهوارههای در مدار یادیا از مدل  SGP4اساتفاده شاده اسات.
جهت بررسی امکان شناسایی یقطاه هادف توساط مااهوارههاای
تصویربرداری ییازمناد مادلساازی مادار و پایشبینای موقعیات
ماهواره می باشید .مدار ماهوارههای تصویربرداری به طور معماول
دارای مدار قطبی ،خورشید آهنگ و در ارتفا پاایین هساتند تاا
امکان تصویربرداری با پوشش زمینای سراساری ،تکارار شاویده و
زمان گذر معین فراهم شود.
از جمله تحقیقات مرتبط میتوان به تحقیق ایجام شده توسط

توایمندیهای یظامی و استراتژیا است.

بود .به منظور تش ی

میاادان ثقاال ییااا در آن لحاااظ شااده اساات .ماادل ]4[ SDP4

دایشییا و همکارایش [ ]0اشاره ارد اه شبیهساازی رد زمینای و
محاسبه زمان های طلو و غرو ماهواره برای یقطه هدف را مورد
مطالعه قرار دادهاید .هدف این تحقیق ارائه روابط مورد ییاز بارای
شبیهسازی رد زمینی و مدلسازی محاسابات پایشبینای زماان
رسیدن باه ایساتگاه یاا یقطاه عکاس بارداری (هادف) باهاماا
پارامترهای اپلری مدار و اااهش حجام محاسابات باوده اسات.
همچنین دایشییا و همکاران [ ]2به مطالعه مادل ایتشاار

SGP4

پرداختند و با استفاده از این مادل در زماان ردیاابی مااهوارههاا،
تحلیل خطا و پیشبینی موقعیت ماهواره را ایجام دادید .در همین
مبحاان یااوابی و همکاااران [ ]8از ماادل ایتشااار  SGP4باارای
مدلسازی ایتشار اشیای فضای ،پایشبینای تقار هاای بحرایای
ماهوارهها و ت مین بیشینه احتمال تصادم فضایی استفاده اردید.
همچنین ،زیویی و همکارایش [ ]3به بررسی روشها و مادلهاای
پیش بینی و تعیین موقعیت ماهواره در فضاا و همچناین بررسای
هندسه برداشت ماهوارهها و تاأثیر آن بار تعیاین زماان برداشات
ماهواره و تعیین زمان گذر ماهوارههاای تجااری از یاا منطقاه
پرداخته است.
در زمینه طراحی منظومه ای (صورت فلکی) و مدار ماهواره ای
برای بهینه سازی یرخ مالقات مجدد تحقیقات زیادی ایجاام شاده
است اه از جمله آن ها می توان به تحقیق ایجام شده توسط باارلو
و همکارایش [ ]51با موضو طراحی مدار منظوماه مااهواره هاای
 Erosرژیم اسرائیل اشاره ارد .همچنین ،بارک [ ]55به موضوعی

1
2
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با عنوان ت مین دقیق یرخ مالقاات مجادد فضااپیماها در ارتفاا
پایین پرداخته است .در تحقیق وی ،یا شکل دقیاق ،مساتمر و
هوشمند اه به صورت تااب قابال دیفرایسایل گیاری اسات ارائاه
می شود و تعداد مالقاتهای مجدد در هر روز را به صاورت تاابعی
از ارتفا  ،مدار گردش ،میاان تمایل یا اجی مدار ،ارتفاا هادف،
عرد جلرافیایی و امینه ارتفا مورد ییاز بیان میاند.
همچن این ،هادسااون و اااار [ ]57بااه موضااوعی بااا عنااوان
مدل سازی پوشش زمینی ساامایه هاای تصاویربرداری مااهوارهای

شکل  .9مسیر پیشبینیشده توسط الگوریتم ]7[ SGP4

سنجش از راه دور و قابل ردیابی  Nadirو  Off-Nadirپرداخته اید.
هدف این پژوهش ارائاه روشای بارای مادل ساازی فرصات هاای
جم آوری اطالعات در سنجندههای مااهواره ای آیناده اسات .در
این پژوهش فرمولهایی برای محاسبه پوشش زمینی باید ماداری
ارائه شده و الگوریتمی ییاا بارای تعیاین مسااحت ایان پوشاش
مداری شده است.
شکل  .8فرمت دادههای اطالعات دوخطی ماهواره []54

 .8مدلسازی مدار ماهوارههای ارتفاع پائین

جدول  .9توصیف پارامترهای فرمت اطالعات دوخطی

 .9-8مدل SGP4

مدل اغتشاشات ساده شاده شاماره  )SGP4( 4مادلی بساط داده

پارامتر

عنوان

t0

شده از مدل اصلی اغتشاشات الی ساده شاده اسات .محاسابات

مبدأ اطالعات دوخطی (روز)

n0

حرات متوسط (تعداد دوران اامل در روز)

مداری توسط این مدل ،با اضافهاردن اثارات زیار باه محاسابات

*B

ترم اشش اتمسفری

اپلری معمول ،اامل شده است ]:[59

i0

میل مدار (درجه)

0

بعد یقطه گرهی صعودی (درجه)

0

خروج از مراایت

0

آرگومان حضیض (درجه)

M0

آیامولی متوسط (درجه)

 اثرات اشش اتمسفری و اشاش هاای قطبای محاسابه و باه
آیامولی اولیه اضافه شده است.
 تلییرات مداری یاشای از دوره هاای اوتااه مادت و بلندمادت
مداری به محاسبات اضافه شده است.
 ترمهای هارموییا منطقهای یاشی از میادان یاامنظم جاذباه
زمین در مدل دیده شده است.
این الگوریتم برای مدارهای یادیا زمین با دوره زمایی امتر
از  771دقیقه مناسب می باشد .شکل ( )5مسایر پایشبینای باه
اما مدل ساده شده اغتشاشات را یشان میدهد.

ردیابی در ایستگاه زمینی به اما دو خط اطالعاتی مااهواره
صورت میپذیرد .برای دستیابی به مدل پیشبینی مسیر ماهواره
جهت پایش اهداف زمینای ،اطالعاات دوخطای بایاد باا یکای از
مدلهای ساده شده اغتشاشاات ماورد اساتفاده قارار گیارد .اگار
ب واهید پارامترهای ردیابی یعنی زوایای فراز 7و سمت 9و پاارامتر
فاصله را در زمایی غیر از مبدأ زمان دوخطی بهدسات آوریاد ،باه

9

TLE .8-8

اطالعات دوخطی ماهوارهها را میتوان از سایتهای اینتریتی تهیه اارد.
فرمت اطالعات دوخطی اه در الگاوریتمهاای اغتشاشاات سااده شاده
استفاده میشود ،در شکل ( )7یشان داده شاده اسات .جادول ( )5ییاا
پارامترهای م تلف فرمت اطالعات دوخطی را توصیف میاند.
Two-Line Element

1

دلیاال وجااود اغتشاشااات مااداری بعضاای از پارامترهااای مااداری
دست وش تلییراتی می شود .این تلییارات در یاا دور چارخش
ماهواره به دور زمین آیچنان قابل مالحظه ییست اما با گذر زماان
به طور یکنواخت آیقدر افاایش یافته اه بهراحتی بعد از گذر چند
Elevation
Azimuth

2
3
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است .این تلییرات رفتهرفته المانهای ماداری
()1

را از مقادیر اولیه خود منحرف میاند.
اغتشاشات مداری یاشی از دو عامل اصلی زیر است ]:[51

r

U  (  r )[U 0  U J 2 ] 

1
])(3sin 2   1
2

*[1  (R e r ) n J n

z
z

2
r
x y2 z2

 زمین به صورت دقیاق ااروی ییسات و یادیاا باه بیضاوی
میباشد (اه عمده این اغتشاشات در پارامتر  J2است).

()0

 ماهوارهها به جا شتا گرایش ییروهای دیگاری را در اطاراف
زمین حس میاند ،همچون ییروهای یاشی از سایر اجرام سماوی
و ییروهای پایستار میتوان یام برد.

در رابطه فوق (x , y , z ) ،موقعیت ماهواره در ساامایه م تصاات
فضاا چساب اسات .باا اساتفاده از رابطاه )F  gradU (x, y,z
ییروی وارده به مااهواره در ساه راساتا یاشای از بیضاویت زماین
به صورت زیر خواهند بود:

 .3-8مدل اغتشاشات J2

مهمترین ییروی اغتشاشی وارد بر ماهوارههای در حال گردش باه
دور زمین ،از یاهمگنی زمین یاشی میشود .اره زماین یاا ااره

()51

اامل ییست و به شکل بیضوی یادیاتر میباشد .از اینرو زماین
دارای پ ی در استوا است اه با اعمال این تصحیح به میدان ثقال
اه در آن،

یرمال خواهیم داشت [:]50
)  B (r,  , 

()5
اه در آن،
()7


r

U(r,  ,  )  

) B (r,  ,  )  (  r



n
*   Re r  (C n , m cosm   Sn , m sinm  ) Pnm (sin  )  


n  2



U
x
xz 2
x
])  [ 3  A J 2 (15 7  3 5
Fx  
x
r
r
r


U
y
yz 2
y
])  [ 3  A J 2 (15 7  3 5
Fy  

y
r
r
r


U
z
z3
z
Fz  
])  [ 3  A J 2 (15 7  3 5
z
r
r
r

1
 AJ 2  J 2Re 2و . J 2  1082.6*1006
2

 .4-8معادالت مدل انتشار SGP4

این مدل از است راج معادالت حاام بر حرات ماهواره باا دریظار
گرفتن هارموییاهای جاذبه ،بهدست میآید و ابتدا با بررسی تاب
پتایسیل شرو میشود [:]54
 2 x U  2 y U  2z U

,

,

t 2
x t 2
y t 2
z

در رابطه فوق C n , m ،و  Sn , mضرایب هارموییا ااروی  ،ثابات

()55

جهایی جاذبه در جرم زمین Pnm ،چندجمله ای لژایدر مرتباه  mو

اه  Uتاب پتایسیل به صورت زیر است:

درجه  m ، nمرتبه بست هارموییا  ،طول جلرافیایی  ،عارد

) (1  3sin 2 

جلرافیایی  rشعا یقطه ماورد یظار از مرااا ثقال زماین و R e

شعا زمین است .همچنین ،در رابطه ( )7مشاهده مایشاود ااه
هارموییا زویال ،تنهاا باه عارد جلرافیاایی بساتگی دارد .ایان

()57

هارموییا یکی از یتایج پ ی زمین است .باا دریظار گارفتن اثار
هارموییا دوم زویال U (r,  ,  ) ،ساده شده و به صاورت زیار در
میآید:
()9

]  ( r )[U0  UJ 2

U 0  1

()4

1
)U J 2  (R e r )2 J 2 (3sin 2   1
2

صورت دیگر تاب پتایسیل در رابطه(  )9را به صورت زیر میتاوان
بیان ارد:

35 4
) sin 
3

k 2
r3



(1  10sin 2  


r

U 

k 4
5

r



 A 3.0 3

5
)  6 ( sin   sin 3 
r
2
2
 A 5.0 15
35 3
35
)  6 ( sin   sin   sin 5 
r
8
4
8

و در آن،

]) U (r,  ,  )  (  r )[1   (Re r ) n J n Pn (sin 

اه در آن J n ،ضرایب هارموییا زویال و  Pnچندجملهای لژایدر
مرتبه صفر و درجه  nمیباشد .همچنین:

sin  

()59

1
k 2  J 2 R 2e
2
3
A 3,0   J 4 R e4
8
3
k 4  J 4 R 4e
8
A 5,0  J 5 R e4

J 3  2.53 106 , J 4  1.61106

مدل جاذبه در این مدل ایتشار ،اثارات هارموییاا زویاال تاا
درجه  1را در یظر گرفته است [52و  .]58بعاد از اثار پاارامتر J2
بیشترین اثر اغتشاشی را ییروی اشش اتمسفری ایجااد مایاناد
اه یکی از علتهای سقوط ماهوارههاای در ارتفاا پاایین باشاد.

ماهوارههای تصویربرداری اپتیکی؛ محسن فیضی و صفا خاائی

برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط

مدل اتمسفری اه در روش  SGP4در یظر گرفته مایشاود مادل
اتمسفر استاتیا میباشد .مدل اتمسفر استاتیا ،مدلی است ااه
تنها تاب موقعیت می باشد و وابسته به زمان ییست بنابراین تاأثیر
فعالیتهای خورشایدی و میادان ملنااطیس هام دریظار گرفتاه
یمیشود .همچنین مدل مورد استفاده ،غیرچرخشی است و تنها با
دوران زمااین ماایچرخااد و از یظاار اااروی متقااارن و تعااادل
هیدروستاتیکی در آن برقرار است .از جمله مادل هاای اساتاتیا
میتوان به  CIRA 65-90 ،Atmosphere 62, 76 US Standardو
 Harris-Priesterاشاره ارد .چگالی آن با تاب چگالی قایون تاوایی
ییا در ارتباط میباشد ].[58


 q0  s 

 r s 

  0 

()54

اه در آن r ،فاصله از مراا زماین و  q0و  sپارامترهاای ارتفاا تااب
چگالی قایون توان هستند اه مقادیر آنها توسط مدل اتمسفر بیان
شده محاسبه میشود و در محاسبه تلییارات ساکوالر پارامترهاای
 a ، و  eاستفاده میگردد .همچنین  ،هماواره دارای مقادار 4

است .در ابتدا حرات متوسط   n 0و محور ییمقطر اصلی  ،  a0از
المانهای هر لحظه محاسبه میشوید [.]52

()51

N x  cos  k 


N  N y  sin  k 


N z  0

M x   sin  k cos i k 


M  M y  cos  k cos i k 


M z  sin i k


در یهایت بردار موقعیت به صورت زیر حاصل میگردد [:]55
()53

r  rkU

 .3برآورد امکان پایش اهـداف توسـط مـاهوارههـای
تصویربرداری
تعیین این موضو اه آیا موقعیت زمینی تعریف شاده باه عناوان
یا یقطه در منطقه پوشش زمینی قرار دارد یا خیر ،هدف اصالی
این تحقیق میباشد .مسئله موجود آن است اه روشهای تحلیلی
در ساختارهای سامایه اطالعاات مکاایی مادرن هماواره ییازمناد
تبدیل م تصات طول و عارد ااروی یاا بیضاوی باه م تصاات
تصویر یقشه میباشد .در این مقاله تمرااا ماا بار سااخت دقیاق
چندضلعی پوشش بایاد مادار مااهواره اسات .در فرایناد ترسایم
پوشش زمینی باید مدار ماهواره میبایست از روش تصویر مناسبی

n0
1  0

n 0 

برای تصویر اردن مدار ماهواره روی زمین اروی استفاده ارد.

a0
1  0

a0 

مسئله اصلی ،محاسبات پهنای باید بروی زمین اروی شاکل
میباشد (شکل  .)9با فرد داشتن موقعیت ماهواره در هر لحظاه
)  (1, 0و زاویه جهت ماهواره موقعیتهای یقاط عمود بار زاویاه

اه در آن،

()50

()58
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134 3 
 1
a0  a1 1  1  12 
1 
3
81


)3 k (3cos 2i 0  1
0 
2 a 2 0 (1  e 02 )1.5

جهت ماهواره ییا میتوان بهدست آورد.

23

k 
)3 k 2 (3cos 2i 0  1
a1   e  , 1 
2 a 21 (1  e 02 )1.5
 n0 

در روابط فوق a0 ،قطر طول مدار ماهواره i 0 ،میل e 0 ،خاروج از
مراایت و  n 0متوسط حراات مادار مااهواره باه صاورت اولیاه
است .همچنین ،تأثیر سکوالر اشش اتمسفری و جاذبه ،در مادل
لحاااظ شااده و هاار یااا از المااانهااای مااداری تحاات تااأثیر
هارموییاهای زویال میدان جاذبه زمین و اثار اشاش اتمسافری
تلییر میانند.
با توجه به مراحل محاساباتی معاادالت مرباوط باه تاأثیرات
سکوالر و ییا جملههای تناو های بلند و پریود اوتااه بردارهاای
وضعیت واحد با استفاده از روابط زیر محاسبه خواهند شد:
()52
اه در آن،

U  M sin u k  N cosu k
V  M cosu k  N sin u k

شکل  .3یقشه تصویر آزیموتهای مساوی اه هر یقطاه مااهواره یشاان
دهنده مراا تصویر اسات .پوشاش تصاویری و زاویاه مسایر مااهواره در
شده است []7
شکل مش
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اما در ارتفاعی اه ماهواره قارار دارد ،یمایتاوان زماین را باه
صورت مسطح دریظر گرفت .به همین دلیال معاادالت الزم بارای
بهدست آوردن پهنای باید مدار بر روی زمین اروی ارائه میشود.

پوشااش مااداری ماااهواره را بااهدساات آیااد .در عماال دو زاویااه
(منتهیالیه طرفین باریکه) مورد استفاده قرار میگیرد.

عمومی ،ارتفا ماهواره را ییا مایتاوان ماورد اساتفاده قارار داد.

سه روش اساسی برای محاسبه عارد پوششای مادار وجاود
دارد -5 :فرد مسطح بودن زمین -7 ،فرد اروی بودن زمین با
استفاده از خطوط متقاط  ،و  -9فرد بیضوی بودن با استفاده از
یا مثلن غیر از قائم الااویه برای ااربردهایی اه به دقات بااالیی
ییاز دارد .حل مثلن قائمالااویه میتواید اافی باشد:

محاسبه این پارامترها در مراج علمی قابل محاسابه و دساتیابی

) SW m  tan 1 (s p ) *(h

پارامترهای مربوط برای تصویر پوشش مداری ماهواره عبارتند
از :زاویه مسیر ماهواره ،ارتفا  ،موقعیت لحظهای ماهواره و بیشینه
زاویه یشاایهگیاری خاارج از یاادیر (شاکل  .)9بارای ااربردهاای

است .در غیر این صورت ،ارتفا را از روی الگوریتم ایتشار ماداری
ماهواره ییا میتوان محاسبه ارد .همچنین زاویه مسیر 5ماهواره با
ارتفا تلییر میاند .از این زاویه برای ارتفا های لحظهای ماهواره
استفاده میشود تا مسیر زمینی در آن لحظه را تصویرسازی اند.
از آیجا اه تصویرسازی آزیموتی با فواصل مساوی دارای خاصایت
ایجاد دایرههای عظیمه به صورت خطوط مستقیم است ،بناابراین
مسیر ماهواره تصویر یافته بر روی زمین (چرخش زماین در یاا
دوره مدار مااهواره در یظار گرفتاه یشاده باشاد) ییاا یاا خاط
مستقیم خواهد بود .به منظور تصویرسازی باید مداری ماهواره در
آن موقعیت لحظه ای ،بیشینه زاویه خارج از یادیر بارای محاسابه

()71

برای بیشتر ااربردها ،یا مدل زمین ااروی شاکل مطلاو
میباشد .یا راه حل برای محاسبه پوشش زمینای بادین صاورت
است اه خط دید ماهواره به صفحه عمود بر سطح زمین ،تصاویر
ارد و سپس زاویه ( )αبین خط حاصال شاده از یقطاه تقااط
شعا زمین و خط دید ماهواره با مراا زمین ،و خاط باین مرااا
زمین و ماهواره (شکل  )4را بهدست آورد .فاصلهای اه در راستای
(در امتداد) این امان بر روی سطح زمین وجود دارد ،به ساادگی
از رابطه ( )75بهدست میآید.
()75


SW m  ( ) * R e
2

م تصات راست و چپ ماهواره استفاده میشود (شکل .)9
به طور قراردادی میتوان گفت اه م تصات  XL,YLپوشش
مداری در سمت چپ باید مداری و مسایر حراات مااهواره قارار
دارد .به دلیل اینکه روش تصویر اردن آزیموتی با فواصل مساوی،
خاصیتهای فواصل حقیقی و جهتهای حقیقی از مراا را دارید،
محاسبه منتهیالیه چپ و راست هریا از بیشترین زاویه خارج از
یادیر به وسیله چرخش یا یقطه در فاصاله پهناای بایاد ماداری
شکل  .4تعیین پوشش تصویری ماهواره برای سه حالت ،زمین مساطح،

(مراا یقشه) بهدست میآید.
محاسبه پهنای باید یا موقعیتهای باید را مایتاوان باه وسایله
بررسی مسئله به عنوان یاا شاکل دوبعادی ایجاام داد .از آیجاااه
مش صات باید به صورت زاویاه قائماه از یاادیر هساتند (زاویاه 31
درجه با سطح زمین تشکیل میدهند) ،مسئله مورد یظر به صاورت
دوبعدی است .به منظور مدلسازی مش صات باید برای سنجندهای
اه هر دو حالت خارج از مسیر 7و عقب یا جلو 9را یشایه میگیرد،

زمین اروی با استفاده از تقاط و زمین اروی با استفاده از []7

یا راه حل ریاضی دیگر پیدا اردن زاویاه محااطی ( )fیاا
مثلن باز یا تند و سپس زاویه محیطی است .ارتفاا مااهواره (،)h
شعا اره زمین ( )Reو زاویه خارج از یادیر ( )sمعلوماات مسائله
هستند .پاسخ برای یافتن  fبر اساس قایون سینوسهاا اسات ااه
برای این مورد به شرح زیر است:
) sin(s )(Re  h
Re

اگر تصویربرداری به طور دقیق مد یظر باشد یا روش سه بعادی

()77

از زاویه بیشترین زاویه خارج از یادیر استفاده میشاود تاا پهناای

عبارت جبری مابور را میتوان به صورت زیر مرتب ارد تاا زاویاه

ییاز میباشد .در هر مورد یمویه اه در ادامه توضیح داده میشاود،

Heading
Off-Track
Fore/Aft

1

محاطی  fرا بهدست آورد .سه زاویه  ф،αو  sباید در مجمو 581
درجه باشند .از آیجا اه  f=180-α-sاست:

2
3

sin(f ) 

()79

)sin(s)(R e  h
sin(  s) 
Re
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بنابراین در یهایت رابطه ( )74بهدست میآید.
)(74

)sin(s)(R e  h
)s
Re

(   sin 1

هنگامیاه پهنای باید مدار محاسابه شاد موقعیات هاای چاپ و
راست بر روی یقشههای آزیموتی در زاویههاای عماود بار مسایر
حرات ماهواره به صورت زیر حاصل میشود:

()71

) x right  cos(heading  180) * (SW

شکل  .5تعیین در برداری یقطه  qدر چندضلعی  .pخط  5سه تقاط با

) y right   sin(heading  180) * (SW

چندضلعی  pاز طرف راست و پنج تقاط در سمت چپ دارد و در یتیجه
داخل چندضلعی است

) x left  cos(heading  180) * (SW
) y left   sin(heading  180) * (SW

اما یکی از مسائل مهم در این مقالاه تعیاین یقطاه هادف در
داخل پوشش مداری ماهواره است .تعیین موقعیت یقطه یسبت به
یا چندضلعی یکی از ابتداییترین مسائل در هندسه محاساباتی
است ااه ااربردهاای فراوایای در حاوزههاای م تلفای همچاون
گرافیا اامپیوتری و سامایههای اطالعاتی جلرافیاایی دارد .ایان
مسئله مطابق قرارداد "در برداری چندضلعی "5یامیاده مایشاود.
مطالعات گستردهای بر روی مسئله در برداری چند ضلعی ایجاام
شده و روشهای م تلف با اارایی گویااگون بارای ایان مسائله
پیشنهاد شده است .این روشها به طور الی به دو گروه تقسایم
میشوید [ .]53گروه اول شامل روشهایی است ااه باه وسایله

پرپاراتا [ ]79الگاوریتمی باه منظاور تعیاین وضاعیت یقطاه
یسبت به یا چندضلعی محد بیان ارده است .در این الگوریتم
یا یقطه اختیاری مایند  zدر داخل چندضالعی در یظار گرفتاه
میشود و سپس صفحه با خطاوطی ااه از یقطاه  zباه هار رأس
چندضلعی رسم میشود به یاحیههای م تلفی تقسایم مایشاود.
سپس برای هر یقطه ماورد جساتوجاو مایناد  qباا اساتفاده از
جستوجوی باینری یاحیهای اه یقطه مورد یظر در آن قرار دارد
میشود .اگر یقطه  qدر طرف چپ ضل ( pi pi 1اه این
مش
ضل در داخل یاحیه پیدا شده واق است) قرار داشته باشد ،یقطه
داخلی  Pقرار دارد و در غیر این صاورت در خاارج چندضالعی P
قرار دارد (شکل .)0

محاسبه و ارزیابی یا پارامتر خاص ،وضاعیت یقطاه را مشا
میاند .این روشها بر اساس تقاط پرتو [ 71و  ،]75مثلن [77
و  ،]79جم زاویه [ 74و  ]71و ایحراف ] [70مایباشاند .گاروه
دوم روشهایی را شامل مایشاود ااه ساعی در حال مسائله باا
اساتفاده از تجایاه ااردن چناد ضالعی در داخال تاوریهاا ،یاا
مؤلفه هاای سااده مایناد مثلان ،ذوزیقاه چندضالعی ساتارهای و
چندضلعی محد دارید .یکی از اولین الگاوریتمهاا بارای تعیاین
وضعیت یقطه در داخل چندضلعی بدین صورت باود ااه در ایان
الگوریتم یا ییمخط از یقطه مورد جساتوجاو باهطارف بیارون
چندضلعی رسم میشود .به ازای هر ضل چند ضلعی ،تقاط خط
مورد یظر با آنها بررسی میشود .اگر تعداد تقاط های ایجاد شده
فرد بود یقطه در داخال چندضالعی قارار دارد و در صاورت زوج
بودن تعداد تقاط ها ،یقطه در خارج چندضلعی قارار دارد .شاکل
( )1یشان دهنده چندضلعی  pو یقطه  qاست .همانگویاه ااه در
این شکل دیده میشود ،خط  5ایجاد شاده باا چندضالعی  pساه
یقطه تقاط دارد در یتیجه یقطاه  qدر داخال چندضالعی  pقارار
دارد.

In Polygon

1

شکل  .6تقسیم محیط به یاحیههایی بارای مسائله در بارداری محاد
مایشاود ااه  qدر داخال
 )5با استفاده از جستوجوی باینری مش
میشاود
گوه  p1qp2قرار دارد  )7با رسم خطی بین یقطه  zو  qمش
اه با خط  p1p2تقاط وجود دارد پس یقطه در خارج چندضالعی واقا
است

در الگوریتم ارائه شده توسط ارورک [ ،]79مجموعه رأسهاا
به دو قسمت تقسیم میشود .برای چندضلعی محد دو رأس باا
بیشترین و امترین مقدار  yبهدست میآیند .مجموعه رأسها باه
دو قسمت رأسهایی از رأس با امترین  yتا رأس با بیشترین  yو
رأسهایی از رأس با بیشاترین  yتاا رأس باا امتارین  yتقسایم
میشوید .سپس با استفاده از جستوجوی باینری (دودویای) در
هر قسمت ضلعی اه خط ) Y=y(qرا قط میاند پیدا مایشاود.
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اگر یقطه  qبین دو ضل پیدا شده بود  qداخل چندضلعی است در
غیر این صورت خارج آن چندضلعی است (شکل (.))2

شکل  .7چندضلعی محد

 pو یقطه  ،qبا توجه به قرارداشتن یقطاه q

بین دو ضلعی اه با استفاده از جستوجوی بااینری باهدسات مایآیناد
یقطه  qداخل چندضلعی محد  Pقرار دارد

 .4نتایج و بحث
 .9-4پیادهسازی

طول جلرافیایی در یظر گرفته شد .بررسی پاایش اهاداف زمینای
توسط مااهوارههاای تصاویربرداری همچاون  EROS_B ،SPOT5و
 IKONOS2در بازه زمان فرضی باین  8ژایویاه ساال  7150تاا 59
ژایویه  7150با استفاده از اطالعات دوخطی تااریخ  8ژایویاه 7150
صورت گرفت .تصویر پوشش زمینی هر یا از این ماهوارههاا در دو
مأموریت تهدید عادی و بحرایی به صورت شاکلهاای ( )3تاا ()55
یشان داده شده است .جهت بررسای دقات مادل  ،SGP4اخاتالف
موقعیت حاصل شاده از اطالعاات دوخطای روز  1ژایویاه مااهواره
 SPOT5با موقعیت حاصل شده از اطالعاات دوخطای در روزهاای
بعدی برای زمانهای اپاهای  TLEمحاسبه مایشاود و یتاایج باه
صورت جدول ( )7ارائه میشاود .جهات بررسای بهتار دقات روش
 SGP4در امکان پایش اهداف زمینی ،اخاتالف موقعیات باهدسات
آمده از  7150/9/8 TLEبا  TLEپنج روز بعد (ااه دارای بیشاترین
اختالف میباشد) ،بر روی مسیر حرات ماهواره تصویر میشود و به
صورت جدول ( )9ارائه میشود.

با استفاده از مبایی مطرح شده برای مدلسازی مادار مااهواره و
مدل اغتشاشی  SGP4با اعمال اغتشاشات جاذبی و اصطکاک جو،
مدار ماهواره و موقعیات مااهواره باا اساتفاده اطالعاات دوخطای
محاسبه میشاود .باا اساتفاده از روش تعیاین و ترسایم پوشاش
زمینی تصاویر ماهواره اه در ب ش قبل ذار شاد و باا توجاه باه
هندسه تصویربرداری ماهواره های سنجش از دور ،پوشش زمینای
تصاااویر ماااهوارهای باارای دو حالاات زاویاهای یرمااال و تیلااتدار،
محاسبه میشود .با اساتفاده از الگاوریتم در بارداری چندضالعی،
قرارگیری یقطه هدف درون پوشش تصاویر زمینای مااهوارههاای
ساانجش از دور در دو حالاات تصااویربرداری یرمااال و تیلااتدار
محاسبه میگردد .شکل ( )8مراحل پیاده سازی را به صورت یاا
یمودار یشان میدهد.
 .8-4مطالعه موردی
یتایج حاصلشده از بهاارگیری الگاوریتم ارائاه شاده ،بارای یاا
یقطه هدف با موقعیت  97درجه عارد جلرافیاایی و  17درجاه

شکل  .2یمودار مراحل محاسبه تعیین زمان شناساایی اهاداف زمینای
توسط ماهوارههای تصویربرداری

جدول  .8اختالف م تصات موقعیت ماهواره  SPOT 5حاصل از  8 TLEژایویه با  TLEبعدی در زمانهای اپاهای

TLE

50:75:14

7150/9/8

7150/9/3
11:51:91

7150/9/51
50:71:7

7150/9/55
5:74:12

7150/9/57
50:58:51

7150/9/59
1:0:17

∆X

-28٫93219

909٫83370

-003٫4087

850٫9349

324٫0481

∆Y

703٫9371

319٫87071

5058٫3112

5390٫5184

5212٫2533

∆Z

-718٫70403

74٫817294

547٫23472

91٫177553

7515٫4812

NORM

985٫99808

324٫04817

5212٫2533

7515٫4812

7248٫2378
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جدول  .3تصویر اختالف موقعیت باین TLEهاای  7150/9/8و
 7150/9/59در زمااان اپااا  ،7150/9/59 TLEباار روی مساایر
حرات ماهواره
قدرمطلق اختالف

راستا

453٫577

X

908٫55

Y

7984٫24

Z

7443٫554

NORM

در مورد اختالف در راستای شعاعی با دریظار گارفتن اینکاه
تلییرات شعاعی در تعیین طول پوشش زمینی تاأثیر داریاد ایان
تلییر موجب ایجااد حادود  794متار در طاول پوشاش زمینای
میشود اه این اختالف و اختالف در جهت محور  yمسیر حرات
ماهواره در مقابل پوشش تصویری در حالت یادیر ( 01ایلومتر) و
پوشش تصویری در حالت تیلتدار (حدود  411ایلومتر) با توجه
به هدف از مدل سازی مدار ماهواره در این تحقیق (پایش اهاداف
زمینی و بررسی قرارگیاری یقطاه هادف در ایان پوشاش) ،قابال
اغماد میباشند .برای اختالف در جهت مسیر حرات ماهواره باا
توجه به اینکه سرعت حرات ماهواره فرضی  2ایلاومتر بار ثاییاه
است ،بنابراین با دریظر گرفتن یا ثاییه خطای شناسایی اهاداف
زمینی این خطای ایدک ییا قابال اغمااد مایشاود .البتاه ایان
اختالف به سبب استفاده از TLEهای  1روز قبال مایباشاد و باا
توجه به اینکه این اطالعاات باه صاورت روزایاه ایتشاار مای یاباد

شکل  .1پوشش تصویری ماهواره  Eros_Bبرای دو حالت تصاویربرداری
یادیر و تیلتدار ،باا پوشاش زمینای  2111ایلاومتر و زاویاه تیلات 41
درجه .این ماهواره در دو زمان از یقطه هادف امکاان تصاویربرداری دارد.
در شکل خط به ریگ روشان یشااندهناده پوشاش زمینای مااهواره در
حالت یادیر ،خط به ریگ تیره یشااندهناده پوشاش زمینای مااهواره در
حالت تیلتدار ،عالمت  +یشاندهنده مسیر طایشاده توساط مااهواره و
عالمت ضربدر بیایگر یقطه هدف است

مطمئناً استفاده از  TLEروزهاای قبالتار جهات پاایش اهاداف،
موجب امتر شدن این اختالفها و افاایش دقت در برآورد پایش
اهداف زمینی میشود .اما یتیجاهای ااه در ایان بررسای حاصال
میگردد این است اه روش  SGP4را میتاوان باه عناوان روشای
مناسب جهت پیشبینی مدار ماهوارههای تصویربرداری در پاایش
اهداف زمینی مطرح ارد.
یتایج حاصل از بررسی قرار گیری یقطاهی هادف در پوشاش
تصویری ماهوارههای ذار شده ،در حالت تهدید عادی باهصاورت
جدول ( )4ارائه شده است .جهت درک بهتر ،یتایج بهصورت شکل
( ) 57ییا ارائه گردیده است .همایطور اه در جدول و شکل مذاور
قابل مشاهده است ،یقطهی هدف در سه تاریخ و ساعت مشا
از بازهی زمایی مورد مطالعاه توساط مااهوارههاای  IKONOS2و
 EROS-Bقابل تصویربرداری (پایش) خواهد بود .اما بررسی یتایج
بهدست آمده در حالت تهدید بحرایی حاای از آن است اه امکان
تصویربرداری از یقطهی هدف در بازهی زمایی مذاور توسط هیچ-
یا از ماهوارهها وجود ی واهد داشت.

شــکل .92پوشااش تصااویری ماااهواره  IKONOS2باارای دو حالاات
تصویربرداری یادیر و تیلتدار .با پوشش زمینی  55911ایلومتر و زاویاه
تیلت  91درجه .این ماهواره در دو زماان امکاان تصاویربرداری از یقطاه
هدف را دارد
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هدف قرار گیرد بهعنوان خروجای  Orbitronماورد اساتفاده قارار
گرفت (جدول .)1
جدول .5یتایج به دست آمده از یرم افاار  Orbitronبرای زمان هاایی ااه
زاویه ارتفاعی ماهواره از  41درجه بیشتر است
فاصله
(ایلومتر)

زاویه
ارتفاعی

آزیموت

یام
ماهواره

ساعت

تاریخ

054

81٫9

22٫9

*IKN2

55:91:50

50/9/8

173

29٫1

515٫9

*ERB

59:41:4

50/9/8

842

29٫9

517٫1

SPT5

3:75:11

50/9/8

258

10٫3

24٫0

IKN2

55:48:43

50/9/3

370

42٫8

29٫7

SPT5

71:74:78

50/9/3

290

11٫7

21٫4

IKN2

77:90:94

50/9/3

374

48

33٫0

SPT5

75:57:97

50/9/51

075

87٫2

23٫4

*IKN2

77:11:2

50/9/51

174

23٫0

519٫5

*ERB

5:57:71

50/9/55

818

03٫3

517٫9

SPT5

3:71:4

50/9/55

002

00٫1

515٫9

IKN2

79:9:47

50/9/55

شکل  .99پوشش تصویری ماهواره  SPOT5باا پوشاش زمینای 01111

052

11٫9

20٫5

ERB

1:14:47

50/9/57

ایلومتر و زاویه تیلت  91درجاه بارای دو حالات تصاویربرداری یاادیر و
تیلتدار .این ماهواره در این بازه زمایی هیچ امکان تصویربرداری از یقطاه
هدف یداشته است

011

43

784

ERB

54:9:59

50/9/57

317

15٫5

33٫2

SPT5

75:51:49

50/9/57

جدول  .4یتایج بهدست آمده از مأموریت با تهدید معمولی
ماهواره

تاریخ تصویربرداری

ساعت تصویربرداری

IKONOS2

7150/8/9

55:91:50

IKONOS2

7150/51/9

77:11:18

EROS_B

7150/8/9

59:41:11

EROS_B

7150/55/9

15:57:53

شاده ایاد،
در جدول ( )1ردیف هایی اه با عالمت * مشا
زاویه ارتفاعی آن ها بیشترین مقدار و فاصله آن ها با یقطاه هادف
امترین مقدار و همچنین آزیموت برای هر ماهواره در یاا ریاج
در بین یتایج دیگر میباشاند و زماانهاایی هساتند ااه
مش
اامالً با یتایج بهدست آمده از یرمافاار ارائه شاده مطابقات داریاد.
البته مقدار باالی زاویه ارتفاعی دلیل برقراری یقطاه هادف درون
پوشش زمینی تصاویر ماهواره ای ییست ،زیارا هار مااهواره دارای
عرد باید مداری و زاویاه بیشاترین ایحاراف متفااوت مایباشاد.
بنابراین بهترین راه برای محاسابه زماان قرارگیاری یقطاه هادف
درون تصاویر ماهوارهای همان الگوریتم ارائه شده میباشد.

 .5نتیجهگیری

شکل  .98یتایج ایجاد شده از مأموریت با تهدید معمولی؛ تاریخ و سااعت
امکان تصویربرداری از یقطه هدف در محور زمان مش

شده است

جهت ارزیابی یتایج حاصل شده به دلیل اینکه یرمافاار مشابه
داخلی و خارجی وجود یدارد ،از یرمافااار  Orbitron3.71اساتفاده
شد .در این یرمافاار تنها زمانهایی اه زاویه ارتفاعی بین مااهواره
و یقطه هدف بارگتر از  41درجه شود و مااهواره در دیاد یقطاه

در ایاان تحقیااق باارآورد امکااان پااایش اهااداف زمیناای توسااط
ماهوارههای تصویربرداری ،در دو سناریوی تهدید مدلسازی شاد.
در سناریوی حالت تهدید بحرایی ،به بررسی قرارگیری یقطه هدف
درون پوشااش تصااویربرداری یااادیر پرداختااه شااد .همچنااین ،در
سناریو حالت تهدید معمولی :قرارگیری یقطه هدف درون پوشش
تصویربرداری خارج از یادیر سنجنده بررسای و مادلساازی شاد.
روش بهاارگیری شاده در ایان تحقیاق بارای مادلساازی مادار
ماااهواره ،باار پایااه اسااتفاده از ماادل  SGP4ایجااام گرفاات SGP4
به دلیل اینکه اغتشاشات مداری را به مدار ماهواره اعمال میاند،

827

ماهوارههای تصویربرداری اپتیکی؛ محسن فیضی و صفا خاائی

برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط

[8]

Navabi, M.; Hamrah, R. “Modeling of Space Objects
Propagation, Prediction of Closet Approaches Among
Satellite, and Assessment of Maximum Collision
Probability”; J. Space Sci. Tech. 2013, 14, 57-67 (In
Persian).

[9]

Zonouzi, S. Y. M. “Design And Implemention of a Software
for Determination of the Looking Time of Different Types of
RS Satellite for Specific Location”; M.Sc. Thesis, K. N.
Toosi University, Tehran, 2009 (In Persian).

[10] Bar-Lev, M.; Shcherbina, L.; Levin, V. “Eros System –
Satellite Orbit and Constellation Design”; Proc. of 22nd Asian
Conf. of Remote Sensing, 2001.
[11] Burk, R. C. “A Closed-Form Approximation of Revisit Rate
for Low-Altitude Spacecraft”; J. Spacecraft Rockets
2013, 50, 872-883.
[12] Hodgson, M. E.; Kar, B. “Modeling the Potential Swath
Coverage of Nadir and Off-Nadir Pointable Remote Sensing
Satellite-Sensor Systems”; Cartography and Geographic Inf.
Sci. 2008, 35, 147-156.
[13] Hoots, F.; Roehrich, R. “Models for Propagation of Norad
Eement Sets”; Spacetrack Report No. 3, Department of
Commerce, National Technical Information Service, 1980.
[14] Hasanzade,
A.
“Two
Line
Element
(TLE)”;
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=1349, 2016.
[15] Capderou, M. “Satellites: Orbits and Missions”; Springer
Science & Business Media, 2006.
[16] Vallado, D. A.; Crawford, P.; Hujsak, R. “Revisiting
Spacetrack Report No. 3”; Proc. of Astrodynamics Specialist
Conf. and Exhibit, 2006, 21-24.
[17] Hoots, F. R.; Schumacher, P. W.; Glover, R. A. “History of
Analytical Orbit Modeling in the US Space Surveillance
System”; J. Guid. Control Dyn. 2004, 27, 174-185.
[18] Wang, W.; Li, J.; Wu, E. “2D Point-In-Polygon Test by
Classifying Edges into Layers”; Comput. Graph. 2005, 29,
427-439.
[19] Manber, U. “Introduction to Algorithms: A Creative
Approach”; Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc,
2005.

توایایی مناسبی در پیشبینی موقعیت ماهوارههای مدار پاایین در
، در ب ش دیگاری از تحقیاق.بهاارگیری در پایش اهداف را دارد
پوشش زمینی ماهواره در عردهای م تلف جلرافیایی با توجه به
.ارتفا ماهواره برای حالت زمین ااروی محاسابه و ترسایم شاد
در یهایت با توجه به موقعیت یقطه هادف و الگاوریتم در بارداری
 جهات اااربردی. قرارگیری یقطه هدف بررسای شاد،چندضلعی
 الگوریتم مورد یظر به صورت یا ابااار تحات،یمودن این تحقیق
 برای یاا، در قالب یا مطالعه موردی، همچنین.متلب ارائه ش د
،
هدف فرضی با موقعیات معلاوم و در یاا باازه زماایی مشا
امکان تصویربرداری سه ماهواره تصاویربرداری اپتیکای از منطقاه
هدف مورد یظر محاسبه شد و یتایج بهدست آمده با یتایج یرمافاار
 بر اساس یتایج بهدست آماده ابااار. مقایسه شدOrbitron تجاری
 ابااار ارائاه شاده.تهیه شده از ااارایی مناسابی برخاوردار اسات
مایتهای فراوایی در مدلسازی مدار ماهواره و همچناین پاایش
 اه از جمله آنها میتوان به عدم وجاود،اهداف زمینی دارا است
 قابلیات اضاافهااردن و باهروز ااردن دادههاای،مشابه خاارجی
 یمایش برخط یتایج و یمودارها و امکان ذخیره اطالعاات،دوخطی
 در پایان پیشانهاد مایشاود در تحقیقاات بعادی باه.اشاره ارد
موضو تحلیل توان شناسایی اهداف زمینی توساط مااهوارههاای
تصویربرداری با توجه به مش صات فیایکی اهداف زمینی و قدرت
تفکیاهای مکایی و طیفی سنجندههاای تصاویربرداری م تلاف
.پرداخته شود
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