1

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 95

بهکارگیریالگوریتمتکاملیعلفهرزهایمهاجمدرتعیینموقعیتماهوارهبااستفادهاز
1

استخراجTLE

حسین بلندی ،1محمدحسن اشتری لرکی ،2محمدصادق ضیغمی،3
سیدحسن صدیقی ،4سیدمجید اسماعیلزاده

5

 1و  -2مرکز تحقیقات فضایی و دانشکده مهندسی برق  -دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران  -ایران
bolandy@iust.ac.ir, mh.ashtari.larki@gmail.com

 3و  - 5مرکز تحقیقات فضایی و دانشکده مهندسی برق  -دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران – ایران
mszeyghami@gmail.com, smsmailzade@iust.ac.ir

 -4مرکز تحقیقات فضایی و دانشکده فناوریهای نوین -دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران – ایران
sedighy@iust.ac.ir

چکیده 
در این مقاله روش نوینی برای استخراج داده  ،1TLEمبتنی بر الگوریتم تکاملی  2IWOو براساس دادههای اندازهگیری
ایستگاه زمینی ارائه شده است .امروزه پیشبینی موقعیت ماهواره براساس داده  TLEبه علت استفاده آسان و هزینه اندک ،در
بسیاری از مأموریتهای فضایی استفاده میشود .مؤسسه  ،3NORADداده  TLEرا برای اجرام سماوی محاسبه میکند و در
اختیار عموم قرار میدهد .با توجه به محدودیتهای موجود در ارائة داده  ،TLEنظیر فواصل زمانی نامنظم بهروزرسانی ،دقت
داده  TLEو  ...استخراج داده  TLEبهصورت مستقل در مأموریتهای ماهوارهای مدّنظر قرار گرفته است .شبیهسازیها براساس
دادههای اندازهگیری زوایای رؤیت و فاصله ماهواره  CHAMPاز ایستگاه زمینی انجام شده است .ارزیابی دقت داده TLE

استخراجشده ،با مقایسه موقعیت پیشبینیشدة ماهواره براساس انتشارگر  4SGP4و موقعیت واقعی ماهواره  CHAMPحاصل از
گیرنده  5GPSمستقر در ماهواره انجام شده است .نتایج شبیهسازیها حاکی از آن است که با وجود خطای اندازهگیری باال در
دادههای اندازهگیری حاصل از ایستگاه زمینی ،دقت  TLEاستخراجشده ،پذیرفتنی بوده است و میتوان موقعیت ماهواره را با
دقتی بهتر از  20کیلومتر در هر مؤلفه ،در طول  2روز آینده پیشبینی کرد.

واژههایکلیدی:


استخراج داده  ،TLEالگوریتم بهینهسازی علفهای هرز مهاجم ) ،(IWOانتشارگر SGP4

.

 -1مقدمه 
امروزه در مأموریتهاای فضاایی ،دقات بااالی تعیاین
 4تاریخ ارسال مقاله1394/06/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1394/10/23 :

موقعیاات ماااهواره از اهمیاات ویاا های برخااوردار اساات.
اطالعات مربوط به موقعیت مداری مااهواره در بسایاری از
کاربردهااا نظیاار :کنتاارل مأموریاات ماااهواره ،بر سا زناای
تصاویر گرفتهشده از سطح زمین [ ،]1پایشبینای بلندمادت
مدار ماهواره بهمنظور جهتگیری اولیاه تجهیازات ردیاابی

نام نویسنده مسئول :سیدحسن صدیقی

(باارای مثااال ،آنااتنهااای مخااابراتی در ایسااتگاه زمیناای در

نشانی نویسنده مسئول :ایران – تهران – دانشگاه علم و صنعت

طلوعهای آینده ماهواره و برنامهریزی برای انجام مانورهاای

ایران  -دانشکده فناوریهای نوین

مداری [ ]2استفاده میشود .تعیین موقعیات مااهواره باه دو

بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE

2

صورت انجام میگیارد :روی بُارد و در ایساتگاه زمینای .از

عالوه بر این ،با پیادهسازی انتشاارگر  SGP4در پردازشاگر

راهکارهای تعیین موقعیت روی برد ،میتوان باه اساتفاده از

برد زیرسیستم تعیین موقعیت تعبیهشده در مااهواره ،امکاان

گیرنده فضایی  5GPSدر ماهواره و یا استفاده از مادلهاای

تعیین موقعیت روی برد نیز به وجود میآید [.]6

تخمین مداری مانند انتشارگر  4SGP4و پیاادهساازی آن در

با وجود استفاده فراگیر داده  TLEدر تعیاین موقعیات

پردازنده زیرسیستم تعیین موقعیت ماهواره اشاره کرد .تعیین

مااهوارههااا ،برخاای محادودیتهااا در کاااربرد ایاان داده در

موقعیت در ایساتگاه زمینای مااهواره نیاز مایتواناد باه دو

مأموریتهای فضایی وجود دارد .یکی از این محدودیتهاا

صورت لحظهای صورت گیرد .1 :با تجهیازات نصا شاده

نبود معیار مشخصی برای دقات دادههاای  TLEارائاهشادة

(تجهیزات مخابراتی ،اپتیکی و یا لیزری در ایستگاه زمینای؛

مؤسسااه  NORADاساات .نُاارم خطااای پاایشبیناای بااردار

 .2یا بهصورت بلندمدت با استفاده از داده  TLEو انتشارگر

موقعیت در  Epochداده  TLEدر حدود  2کیلومتر است و

.SGP4

با طوالنیشدن زمان پایشبینای بعاد از ایان  ،Epochخطاا

استفاده از انتشارگر  ،SGP4کااربرد وسایعی در تعیاین

بهصورت سهموی افزایش مییابد که نرخ افازایش خطاا باا

موقعیت بلندمدت ماهوارههای مدار پایین دارد .ورودی ایان

گذر زمان برای داده  ،TLEمشاخ

مدل ،داده  TLEو مقدار زمان سپری شده نسابت باه زماان

مؤسسه  ،NORADدادة  TLEرا به صورت ناامنظم انتشاار

 6Epochداده  TLEاست .خروجی انتشارگر  SGP4باردار

می دهد [ ]8که این موضاوع در بسایاری از مأموریاتهاای

موقعیت و سرعت ماهواره در دستگاه مختصات  ECIاسات

فضایی الشبرانگیز است.

[ .]3مؤسسه  3NORADداده  TLEرا بهصورت رایگاان در
اختیار عموم قرار میدهد [.]4
امروزه به علت دراختیاربودن نرمافزارهای رایج و متعدد

نیسات [ .]7ازطرفای

به منظاور برطار کاردن محادودیتهاای اشاارهشاده،
میتوان با محاسبه داده  TLEبه صورت مساتقل از مؤسساه
 ،NORADبه داده  TLEدر  Epochدلخواه و دقتی مناس

از قبیل  NOAA ،STKو  ...اساتفاده از داده  TLEکااربرد

دسترسی داشت و براساس آن ،پیشبینی موقعیت ماهواره را

فراگیر و شمگیری در پیشبینی موقعیت ماهواره پیدا کرده

انجام داد .در شکل ( 1رویاه تولیاد داده  TLEو برخای از

است؛ بهطاوریکاه در بسایاری از مأموریاتهاای فضاایی

کاربردهای آن در مأموریتهای ماهوارهای همچاون کااربرد

همچااون  STR&AND-1 ،EgyptSat-1 ،]5[ NAVIDو

در واحدهای کنترل مأموریات ،مانیتوریناو و کنتارل آناتن

 ...تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از داده  TLEشده است.

نشان داده شده است.

شکل(:)1سیستمتعیینموقعیتدرایستگاهزمینیبراساسدادهTLEمستقلازمؤسسه NORAD
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روشهای گوناگونی بهمنظور محاسابة داده  TLEارائاه
شدهاند .در مرجا [ ]9یا

نظر گرفته شده است ،دربردارنده اثر سطح مقط

مؤثر

روش بازگشاتی بارای تبادیل

برخورد ماهواره با سیال پیرامونی در مدار ،گالی سیال و

پارامترهای مداری کپلری لحظاهای باه پارامترهاای ماداری

نس سطح بدنه ماهواره و  ...است .الگوریتم بهینهسازی

روش

عددی  ،IWOاولینبار در سال  2006ارائه شد [ ]14و تا به

براساس روش تکرار مساتقیم ارائاه داده اسات .در ایان دو

امروز کاربرد وسیعی در صنای مختلف پیدا کرده است .با

روش ،فقط  6پارامتر ماداری کپلاری متوساط از داده TLE

انتخاب درست پارامترها در الگوریتم  ،IWOاین روش در

* Bمحاسبه نشده است و مقادار

مقایسه با روشهای عددی بهینهسازی شناختهشده مانند

کپلری متوسط ارائاه شاده اسات .مرجا [ ]10یا

محاسبه میشوند و ضری

آن صفر در نظر گرفته میشود .در مرجا [ ]11نیاز روشای

7

8

، PSO ، GA
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 SFAو Memetic
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در حل مسائل

مبتنی بار الگاوریتم بهیناهساازی علافهاای هارز مهااجم

ندمتغیره و ییرخطی معرو  11عملکرد مناسبی در سرعت

( IWO5بهمنظور استخراج  6پارامتر مداری کپلری متوساط

همگرایی و دقتیافتن پاسخ مسئله دارد [ .]14به همین دلیل

از داده  TLEارائه شده است .در این روش ،فرض بار ایان

در این مقاله از این روش بهینهسازی برای حل مسئله

اسات کاه مقاادار واقعای ضاری

* Bو  500داده موقعیاات

استفاده شده است.

حاصل از گیرنده  GPSمستقر در ماهواره در دسترس است.

از دردسترسترین دادههای موقعیت مااهواره ،دادههاای

روشی مبتنی بر روش کمتارین مربعاات نیاز باهمنظاور

مربوط به ردیابی ماهواره در ایستگاه زمینی هستند .ازآنجاکه

محاساابه تمااام پارامترهااای داده  ،TLEدر [ ]12ارائااه شااده

ماهواره در بازههاای زماانی محادودی در رؤیات ایساتگاه

است .در این روش ،داده  TLEبا استفاده از مجموعاهای از

زمینی قرار میگیرد ،ازاینرو دادههای اندازهگیری بهصاورت

دادههای لحظهای موقعیت ماهواره محاسابه مایشاود .ایان

ییرپیوسااته و کوتاااهماادت هسااتند .ازطرفاای ،بااه دلیاال

روش ،نیازمند دادة موقعیت پیوسته در طول دستکم  2روز،

محدودیتهای موجود در تجهیزات ردیاابی نصا شاده در

داده  TLEاساات [ .]13در

ایستگاههای زمینی ،دادههای انادازهگیاری معماوال باا ناویز

بااهمنظااور تخمااین مناساا

کاربردهایی که دادههای انادازهگیاری ،کام و ییرپیوساته در
طول ی

همراه هستند.

شبانهروز در دساترس اسات ،خطاای ایان روش

در ایاان مقالااه بااه دلیاال عاادم دسترساای بااه دادههااای

افاازایش مااییابااد و داده  TLEاسااتخراجشااده باایاسااتفاده

اناادازهگیااریشاادة واقعاای در ایسااتگاه زمیناای ،از دادههااای

میشود؛ بنابراین ارائه روشی جدید که ضمن برطر کاردن

موقعیت ماهواره  ]15[ CHAMPدریاافتی از گیرناده GPS

این محدودیت ،خطای تخمین را نیز بهبود دهد ،از اهمیات

مستقر در این ماهواره استفاده شده است .به این صورت که
با درنظرگرفتن ی

وی های برخوردار است.

ایستگاه زمینی فرضی ،دادههای موقعیت

در این مقاله ،روشی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی

 GPSماهواره با انجام تبدیالت مختصات الزم باه دادههاای

علفهای هرز مهاجم بهمنظور استخراج پارامترهای مداری

فاصله ،زاویه سمت و زاویه فرازِ معادل ،برای ایستگاه زمینی

* Bداده  TLEارائه شده است .این

مفروض تبدیل شاده اسات .تصاویر مااهواره  CHAMPو

کپلری متوسط و ضری
ضری

که برای مدلسازی اثر درگ در پارامترهای  TLEدر

مشخصات آن در شکل ( 2مشاهده میشود.

تاریخ پرتاب 15 :جوالی  2000ساعت 11:59:59/628
ارتفاع مداری 454 :کیلومتر
گریز از مرکز متوسط = حدود 0/005
شی

مداری متوسط = حدود  85درجه

تعداد دوران مداری متوسط = حدود  15/5دور در روز

شکل(:)2مشخصاتماهوارهCHAMP
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بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE

به دلیل نویز بسایار کام دادههاای موقعیات حاصال از

 NORADاستخراج می کنند که از دادههای اندازهگیاری باا

گیرنده  GPSمستقر در ماهواره  ،CHAMPبه منظور تشاابه

بازه زمانی کافی و تجهیزات با دقت بااال اساتفاده مایکنناد.

بیشتر این دادهها به واقعیت ،نویز و بایاس کافی به دادههاای

بنابراین این اختال

در دقت ،طبیعی و پیشبینی شاده باود.

تولیدشده در ایستگاه زمینی اعماال شاده اسات .ساپس باا

طرح کلی مقاله به این صورت است که در بخاش دوم ،داده

استفاده از دادههای مصنوعی اندازهگیری و اعمال الگاوریتم

 TLEو انتشارگر  SGP4معرفی میشوند ..در بخش ساوم،

 ،IWOداده  TLEتخمین زده میشود .برای ارزیاابی میازان

الگوریتم  IWOارائه شده است .در بخش هارم باا انجاام

دقت الگوریتم پیشنهادی ،خطای پایشبینای موقعیات در 2

شبیهسازی ،داده  TLEبه روش  IWOبا استفاده از دادههای

روز آتی براساس داده  TLEتخمینای ،نسابت باه دادههاای

اندازهگیری در ایساتگاه زمینای اساتخراج شاده اسات و در

موقعیت واقعی ماهواره  CHAMPمقایسه شده است.

بخش آخر ،مطال  ،جم بندی میشود.

نتایج شبیهسازی نشان مایدهاد ،خطاای پایشبینای در
حالتی که به دادههای اندازهگیریشده در ایستگاه زمینی نویز
اضافه نشود ،در طول دو روز آینده به کمتار از  10کیلاومتر
میرسد .در حالتی که به دادههای مذکور نویز اضاافه شاود،
این خطا به کمتر از  20کیلومتر میشود؛ درحالیکاه هماین
خطا برای داده  TLEارائهشاده توساط مؤسساه NORAD

کمتر از  8کیلومتر است .دلیل این اختال ِ  10کیلومتری در
دقت دادهها ایان اسات کاه مؤسساه  ،NORADدادههاای
ارائهشده را به وسیله دادههای دریافتی از ایستگاههای زمینی

 -2دادهTLEوانتشارگرSGP4
داده  TLEحاوی اطالعات مداری ماهواره باوده اسات
که تحت ی

فایل متنی دو خطی در اختیاار کااربران قارار

میگیرد [ .]4این اطالعات شامل  6پاارامتر ماداری کپلاری
متوسط و ضری

تارم درگ * Bدر یا

 Epochمشاخ

است 6 .پارامتر ماداری کپلاری مطاابک شاکل ( 3تعریاف
میشوند.

شکل(:)3پارامترهایمداریکپلر

هایتشکیلدهندهیکدادهTLEنمونه[ ]17

شکل( :)4
بخش
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مطابک با شکل ( 3پارامترهای مداری کپلری عبارتاناد
از [:]16

مدل ،معادله حالت مربوط به انتشارگر  SGP4مطابک رابطاه
( 1توصیف میشود:

 :eگریز از مرکز
 :iشی

مداری

12

(1

13

 :Ώزاویه RAAN

در رابطه فوق  y t بردار حالت شامل مکان و سرعت

14

 : آرگومان حضیض زمینی

ماهواره f ،تاب

15

:θزاویه ماهواره نسبت به نقطه حضیض مدار
 :aشبه قطر اصلی

کپلری متوسط و  Bضری

16

اثر درگ اتمسفر و  tزمان

است .بردار پارامترهای مداری کپلری  x0بهکاررفته در رابطه

17

 TLEمقادیر متوسط هستند؛ البته در داده  TLEبه جای شبه

( 1مطابک رابطه ( 2تعریف میشود.

شبانهروز در نظر گرفته شده []3

که تبدیل پذیر به یکدیگر هستند .همچناین در تعریاف داده
 Mرا باارای پااارامتر زاویااه متوسااط ماااهواره

x 0  e 0 , i 0 , Ω 0 ,ω0 , M 0 , n0 

(2

قطر اصلی متوساط ،پاارامتر متوساط تعاداد دوران ماداری
ماهواره n( 18در طول ی

انتشارگر  x0 ،SGP4پارامترهای مداری
*

گفتنی است ،پارامترهای مداری کپلری ارائهشده در داده

 ،TLEحار

y t   f  x 0 , B , t 
*

اندیس پارامترها نشانگر متوسطبودن آنهاست .ضری
*

 Bمطابک با رابطه ( 3محاسبه میشود.
1
B  B 0
2

(3

*

نسبت به نقطه حضیض مادار 19در نظار مایگیرناد [ .]3در
شکل ( ، 4بخشهای تشکیلدهناده یا

داده  TLEنموناه

نمایش داده شده است .همانطور کاه مشااهده مایکنایم6 ،
پارامتر مداری کپلری متوسط در سطر دوم و ضاری

* Bدر

سطر اول داده  TLEقرار دارند.

که  Bثابت بالستی

و  0گالی مرج اتمسفر است

[.]17
در این مقاله ،منظور از تخمین داده  ،TLEتخمین 6
پارامتر مداری کپلری متوسط و ضری

یکی از روشهای رایج تعیین موقعیت ماهواره ،اساتفاده

مشخ

* Bدر ی

Epoch

است .برنامه انتشارگر  SGP4استفادهشده در

از انتشارگر  SGP4است که مؤسسه  ،NORADاولاینباار

فرآیند تخمین و شبیهسازی ،نسخه سال  1980میالدی است

در سال  1966براساس قضیه تحلیلی  Kozaiمنتشار کارد و

[ ]3که در محیط نرمافزار  MATLABپیادهسازی شده

در سال  1979عملیاتی شد [ .]18این انتشارگر باا دریافات

است.

داده  TLEبردار مکان و سرعت ماهواره را محاسبه میکناد.
مدل شماتیکی این انتشارگر مطابک شکل ( 5است.

R
 
 V  tn

SGP4

e 0 

i 0  
0 

0  
M 0 

n 0 
* 
B 

t n 

شکل(:)5مدلشماتیکیانتشارگر SGP4

اندیس پارامترهای مداری کپلری نشانگر مقادیر متوسط
بوده و  tnبر س
ترتی

زمانی این پارامترها است R .و  Vنیز باه

بردار مکان و سارعت در لحظاه  tnهساتند .در ایان

 -3الگوریتمبهینههسهازی علهفههایههرز
مهاجم( )IWO
الگوریتم بهینهسازی علفهای هرز مهاجم ( IWOی
روش بهینهسازی عددی است که اولاینباار در ساال 2006
ارائه شد [ .]14این الگوریتم از الگوی تکثیر علفهای هارز
بهره گرفته است و امروزه در کاربردهاای مختلفای ازجملاه
طراحاای آنااتنهااای مخااابراتی [ ،]20جایااابی عملگرهااا و
سنسورهای توزی یافته [ ]21و حل مسائل بهینهساازی ناد
متغیره [ ]22و  ...استفاده شده است.
در این الگوریتم ،هاد  ،یاافتن بهتارین نقطاه از یا
محیط مشخ

برای زیستن بذرها اسات .علافهاای والاد

بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE

6

جستوجو را با انتشار بذر انجام مایدهاد .در مرحلاه اول،
بخشهایی از محیط که کاندیدای بهترین منطقه برای زیستن

 .6تکرار مراحل :بازگشت به مرحله سوم و تکرار
مراحل تا اینکه به حدِ بیشینه تعداد مراحل تکرار برسیم.
فلو ارت کلی الگوریتم  IWOدر شکل ( 6مشاهده

هستند ،تعیین میشاود و در مراحال بعاد ،جساتوجاو در
محدودههای با شرایط زیست بهتر انجام مایشاود؛ بناابراین

میشود.

ایده اصلی روش ،افزایش تمرکز و قادرت جساتوجاو باا
گذر زمان در محدودههای باا قابلیات وجاود جاواب بهتار




است .مراحل اجرای این الگوریتم بهصاورت خالصاه بیاان
میشود:



 .1تولید جمعیت اولیه :تعداد مشخصی از جوابها با
توزی



یکنواخت در فضای جستوجویِ مسئله انتخاب


میشود.
 .2محاسبه میزان صالحیت :میزان صالحیت علفها با
تاب صالحیت سنجیده میشود.
 .3تعیین تعداد علفهای جدید :مطابک با میزان
صالحیت هر علف والد ،تعداد بذرهای جدید در اطرا



هر

علف تعیین میشود.
جدید به ازای هر علف والد (قدیمی  ،با توزی گوسی
(نرمال حول علف والد منتشر میشود .انحرا



 .4توزی بذرهای جدید :بذرهای مربوط به علفهای
20







معیار این

توزی  ،طبک رابطه ( 4است.

 itermax  iter      
 initial final  final
n
 itermax 
n

(4

 iter 

سازیعلفهایهرز


فلوچارتالگوریتمبهینه
شکل(:)6
مهاجم( )IWO

در رابطه فوق itermax ،تعداد کل مراحل انتشار فرآیناد



جستوجاو iter ،شاماره مرحلاه انتشاار جااری initial ،

انحرا

معیار انتشار بذرها حول علفهاای والاد در اولاین

مرحله انتشار  final ،انحرا

معیار انتشار بذرها در آخارین

مرحله انتشاار و  nضاری

مدوالسایون کاه روناد کااهش

انحرا

معیار (افزایش تمرکز در جستوجو هر مرحلاه از

انحرا

معیاار نهاایی

معیاار اولیاه (حاداکثر باه انحارا

(حداقل را مشخ

میکند.

 .5مبارزه جهت حفظ بقا :در هر مرحله میزان
صالحیت تمام علفها ،تعیین و علفها اعم از قدیمی و
جدید به ترتی

رتبهبندی میشوند .اگر جمعیت نهایی از

همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،بهمنظاور محاسابه
داده  TLEبااه پارامترهااای مااداری متوسااط احتیاااج اساات؛
درحالیکه دادههای اندازهگیری در ایساتگاه زمینای ،مقاادیر
لحظهای هستند؛ بنابراین برای محاسبه مقادیر متوسط باید به
مجموعهای از دادههاای لحظاهای دسترسای داشات .بادین
ترتی

اگر فرض کنیم مجموعه Nتایی از دادههای لحظاهای

در اختیار باشد ،تاب صالحیت الگوریتم  IWOمطابک رابطه
( 5تعریف میشود.
i

(5

] i [1, N

حدِ بیشینه جمعیت فراتر رفته باشد ،پاسخهای اضافه با
میزان صالحیت کمتر حذ

میشوند.

i

fitness  max R SGP 4  R GS

در رابطه (5

i
GS

 Rو

i
S GP 4

 Rبه ترتی

داده موقعیات

-iام ماهواره در دستگاه مختصات  ECIحاصل از مجموعاه

7
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دادههای اندازهگیاری ایساتگاه زمینای (GS

21

و حاصال از

انتشار داده  TLEبراساس انتشارگر  SGP4است .منظاور از
 .نرم  2است .بدین ترتی

فاصله ،22زاویه سمت 23و زاویه فراز 24به دستگاه مختصات
ناظر مرکز (AER

25

تبدیل شوند [.]16

به ازای اساتفاده از یا

در هر مرحلاه از الگاوریتم،

شابانهروز داده  GPSمااهواره

برای هر ( TLEتمام علفهای جدید و قدیم با اساتفاده از

 CHAMPبا زمان نموناهبارداری  1دقیقاه ،تنهاا  27دقیقاه

انتشارگر  ،SGP4بردار  R SGP 4محاسبه میشود و با باردار

(معادل  27داده اندازهگیری توساط ایساتگاه زمینای تهاران

i

رؤیتپذیر است .نمودار حرکت مداری مااهواره CHAMP

i

 R GSمقایسه میشود.
بدین ترتیا

باا اجارای الگاوریتم  ،IWOپارامترهاای

مداری کپلری متوساط ( x0و ضاری
مشخ

* Bدر یا

Epoch

 ،تخماین زده مایشاود و باا اساتفاده از انتشاارگر

 SGP4موقعیت ماهواره در زمانهای آتی پیشبینی میشود.
این روند در شکل ( 7نمایش داده شده است.

n

R 
 
V t

SGP4

 e 0 
 i 
 0 
 0 


 0  
M 
0


 n 0 
 * 
 B 
t n 

در طول ی

شبانهروز و منطقه پوشش ایستگاه زمینی تهران

در شکل ( 8مشاهده میشود.
ازآنجاکه دادههای موقعیت ماهواره دریافتی از گیرنده
 GPSدارای دقت زیادی هستند ،دادههای اندازهگیری
تولیدشده برای ایستگاه زمینی نیز عمال از خطای بسیار
اندکی برخوردار خواهند بود .برایناساس ،برای هر ه
واقعیترکردن این دادههای اندارهگیری ،به داده فاصله ،نویز

TLE Estimation
)(IWO Algorithm

 RGS 


V GS t i
i  1,..., N

شکل(:)7روندتعیینموقعیتماهوارهدرالگوریتم IWO

شبیهسازی 
 -4
در این بخش ،ابتدا رویة تولیاد دادههاای انادازهگیاری

 500

متری و بایاس  +500متری و به داده زوایای رؤیت

سمت و فراز ،نویز

 0/5

درجه و بایاس  +0/5درجه

افزوده شده است .گفتنی است ،بسیاری از تجهیزات
بهکاررفته برای تعیین موقعیت ماهوارهها ،امکان ارائة داده
موقعیت ماهواره با دقت بهتری از این اعداد را نیز دارند.
این دادههای موقعیت ،مطابک رابطه ( 5بهعنوان دادهها
مبنا در تعریف تاب

صالحیت الگوریتم  IWOاستفاده

میشوند .از طرفی ،موقعیت و سرعت انتشاریافته با انتشارگر

برای ایستگاه زمینی با اساتفاده از دادههاای موقعیات GPS

 SGP4در دستگاه مختصات  ECIهستند؛ بنابراین موقعیت

درون ماهواره ،مرور میشود و در ادامه ،دقات تخماین داده

ماهواره حاصل از دادههای اندازهگیری ایستگاه زمینی نیز

 TLEبررسی میشود.

باید در دستگاه مختصات  ECIبیان شوند .بدین منظور،
دادههای اندازهگیری ابتدا از دستگاه مختصات ناظر مرکز

هایاندازهگیری

 -1-4
داده

 AERبه دستگاه مختصات  ECFو سپس با انجام تبدیالت

بهمنظور تولید دادههای اندازهگیاری در ایساتگاه زمینای

الزم به دستگاه مختصات  ECIمنتقل میشوند .بهمنظور

برای مااهواره  ،CHAMPاز دادههاای  GPSایان مااهواره

محاسبه ماتریس تبدیل دستگاه مختصات ناظر مرکز AER

[ ،]14در بازه زماانی  28-May-2008 21:37:46الای 29-

به دستگاه مختصات  ،ECFمیتوان از روابط صریح موجود

 May-2008 21:36:46اساااتفاده شاااده اسااات .زماااان

در [ ]15استفاده کرد؛ درحالیکه بهمنظور محاسبه ماتریس

نمونهبرداری دادهها  1دقیقه است .برای انجام شبیهسازیهاا

تبدیل دستگاه مختصات  ECFبه  ECIروابط تقریبی وجود

ی

ایستگاه زمینی فرضی در شاهر تهاران ،یعنای در طاول

جغرافیایی  35/78درجه و عرض جغرافیاایی  51/45درجاه

دارد که در رابطه ( 6ارائه شده است [.]21
(6

R ECI  C PC N C S C M R ECF

در نظر گرفته شده است.
دادههای موقعیت دریافتی از گیرنده  GPSدر دستگاه
مختصات  ECFاست که باید برای تبدیل به دادههای

26

 C Mماتریس دوران مربوط به جابهجایی قطبی زمین،
27

 C Sماتریس دوران زمین به دور خود  C N ،ماتریس

بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE

8

محوری 28زمین و  C Pماتریس

دوران مربوط به اثر رق

به دادهای با کامتارین زاویاه فاراز (معاادل  38کیلاومتر و

مربوط به اثر حرکت تقدیمی 29زمین هستند.
بدین ترتی

کمترین خطا مربوط باه دادههاای باا بیشاترین زاویاه فاراز

بهمنظور تولیاد داده انادازهگیاری ایساتگاه

(معادل  8کیلومتر است .بدین ترتی  ،انادازه زاویاه فاراز،

زمینی ،ابتدا دادههای موقعیت  GPSماهواره  CHAMPکاه

معیااار مناساابی باارای قضاااوت درخصااوخ میاازان خطااای

در دستگاه مختصاات  ECFتعریاف شادهاناد باه دساتگاه

دادههای اندازهگیریشده در ایساتگاه زمینای در کاربردهاای

مختصات ناظر مرکز  AERمنتقل میشود و پاس از اعماال

عملیاتی خواهد بود .در پایاان ایان بخاش ،در شاکل (11

نویز و بایاس به دادهها ،با اعمال ماتریس تبدیل دستگاههای

دادههای اندازهگیری در ایستگاه زمینی برای مجموعاا هاار

ناظر مرکز  AERبه  ECFو در ادامه اعمال ماتریس تبادیل

بار رؤیت ماهواره  CHAMPدر ایساتگاه تهاران ،در طاول

دستگاه مختصات  ECFبه  ،ECIدادههای اندازهگیری بارای

ی

شبانهروز و در هاار ساتون نماایش داده شاده اسات.

فرآینااد تخمااین آماااده ماایشااوند .ایاان روال در شااکل (9

روند طلوع (ورود از افک به زاویه دیاد ایساتگاه و یاروب

مشاهده میشود.

(خروج از زاویه دید ایستگاه به افک ماهواره در نمودارهای

واضح است در کاربردهای واقعی بلوک ابتادایی شاکل

مربوط به زاویه فراز به خوبی مشاهده میشود کاه از صافر

( 9برای تولید دادههای مصنوعی ،اندازهگیری دیگار ماورد

شروع شده و به صفر ختم میشود .همانطور که ذکر شد ،با

نیاز نخواهد باود و دادههاای ماورد نیااز مساتقیما از ادوات

کاهش زاویه فراز ،فاصله ماهواره تا ایستگاه زمینای افازایش

مسااتقر در ایسااتگاه زمیناای حاصاال خواهنااد شااد .پااس از

مییابد .این موضوع در مقایسه نمودارهای مربوط به زاویاه

آمادهسازی دادههای موقعیت باهمنظاور تخماین داده ،TLE

فراز و فاصله کامال مشهود است.

بررسی بر روی اثار تغییار زاویاه رؤیات مااهواره بار روی
خطای اندازهگیری خواهیم داشت.

 -2-4تخمینداده TLE

با کاهش زاویه فاراز رؤیات مااهواره ،فاصاله مااهواره
نسبت به ایستگاه زمینی افزایش ماییاباد .بادین ترتیا

در این مرحله ،داده  TLEبه روش  IWOو با استفاده

در

از دادههای اندازهگیری ایستگاه زمینی تخمین زده ،سپس

صورت وجود خطا در دادههای اندازهگیری زوایای رؤیات،

دقت آن ارزیابی میشود .در این راستا ،ابتدا پارامترهای

خطای سنجش موقعیت ماهواره در بیشینه مقدار خاود قارار

مربوط به الگوریتم  IWOتنظیم میشوند ،سپس بر روی

میگیرد .بهمنظور اثبات این ادعا ،نمودار زاویه فراز برحس ِ

مسئله تخمینِ داده  TLEماهواره ،اعمال میشوند.

خطای موقعیت دادههای انادازهگیاری مصانوعی تولیدشاده

پارامترهای الگوریتم  IWOبراساس [ ]14مطابک جدول (1

نسبت به دادههای  GPSواقعی در دستگاه مختصاات ،ECI

و جدول ( 2تنظیم میشوند.

بررسی میشود که در شکل ( 10نمایش داده شاده اسات.
همانطور که در شکل  10دیده میشود ،بیشترین خطا متعلک

Ground Station
Satellite Ground Track
Satellite Orbital Track
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درطولیکشبانهروزومنطقهپوششایستگاهزمینیتهران

شکل(:)8حرکتمداریماهوارهCHAMP

-150
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X GPS ,Y GPS , Z GPS






ECF

AER

 

Range , Azimuth , Elevation

Range noise , Azimuthnoise , Elevation noise



AER

ECF



ECF

ECI

X ECI ,Y ECI , Z ECI
IWO

بهمنظورتخمیندادهTLEبهروش IWO
سازیدادههایموقعیت 

شکل( :)9
آماده
40
35

25
20
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10

]Position Error Norm [km

30

5

80

90

60

70

40
50
]Elevation [deg

30

20

10

0
0

بررسیتغییراتخطایاندازهگیریدردستگاهمختصاتECIبراثرتغییراتزاویهفراز 

شکل(:)10
جدول(:)1پارامترهایمختصهرکمیتمداریدرالگوریتم IWO
مقدار
پارامتر

 initial

 final

توصیف

انحرا

از معیار اولیه

انتشار بذرها
انحرا

از معیار نهایی
انتشار بذرها

فضای

فضای جستجو جهت

جستجو

یافتن پارامتر بهینه

e0
0/0013
/0000013
0

i0

(درجه

( 0درجه

0

M0

(درجه

(درجه

n0

(دور

*B

/روز

0/1250

0/1250

0/5

0/5

0/0750

0/0001

0/0001250

0/0001250

0/0005

0/0005

0/0000750

0/0000001

0

86/7247

108/7376

77/8290

278/3419

15/5075

0

الی

الی

الی

الی

الی

الی

الی

0/01

87/7247

109/7376

81/8290

282/3419

16/1075

0/0001
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Fourth Ground Track

Third Ground Track

280

0.64

0.6395

0.639

0.578

0.576

0.574

0
0.572

200
0.09

0.088

0.026

0.086

0.024

0.022
10

1

50

20

5

0.5
0
0.6385

0.578

0.576

0.574

2000
1500
1000
500

2080
2075
2070
0.639
0.6395
)Time after Epoch(day

0.64

0.6385

0.574
0.576
0.578
)Time after Epoch(day

0.572

0.026

0.024

0.022

2000

2000
1000
0.086
0.088
0.09
)Time after Epoch(day

1500
0.022
0.024
0.026
)Time after Epoch(day

درایستگاهزمینیتهراندرطولیکشبانهروز 

):زاویهسمت،زاویهفرازوفاصلهمربوطبهرؤیتهایماهوارهCHAMP

شکل(11
هایاندازهگیری1دقیقهاست)


(فواصلزمانیداده
بهمنظورتخمینداده
جدول(:)2پارامترهایالگوریتم IWO
 TLE

پارامتر

توصیف

N

تعداد جمعیت اولیه

80

D

بُعد مسئله

7

Pmax

بیشینه جمعیت در هر مرحله

80

Smax

بیشینه جمعیت علفهای ولد در هر مرحله

10

Smin

کمینه جمعیت علفهای ولد در هر مرحله

2

n

ضری

مدوالسیون ییرخطی

مقدار

اندازهگیریشده در ایستگاه زمینی هستند که در شکل (12
به خوبی نمایش داده شده است.

3

برای بررسی اثر خطا در دادههای اندازهگیری
استفادهشده در میزان دقت تخمین داده  ،TLEروش IWO

را ی بار با استفاده از دادههای اندازهگیری تولیدشده در
ایستگاه زمینی در حالت بدون نویز و بار دیگر در حالت
وجود نویز اندازهگیری تکرار میکنیم.

شکل(:)12نواحیپوششردمداریماهوارهCHAMPدر
ایستگاهزمینیتهران

همانطور که در بخش قبل در شکل ( 10مشاهده شد،

بنابراین درمجموع ،سه داده  TLEتخمین زده میشود

خطا در موقعیت ماهواره ،ناشی از خطا در زاویه فراز متغیر

که در پایان دقت دادههای تخمینی و داده  TLEمؤسسه

است .دادههای اندازهگیری با زاویه فراز کم ،خطای زیاد و

 NORADبا هم مقایسه میشوند.

دادههای با زاویه فراز زیاد ،خطای کمتری دارند .به نظر

بهمنظور ارزیابی نتایج ،خطای پیشبینی موقعیت ماهواره

تعداد محدودی از دادههای با زاویه فراز

با استفاده از انتشارگر  SGP4و دادههای  TLEتخمینی

پایین ،دقت تخمین بهبود مییابد .برای اثبات این ادعا،

نسبت به دادههای موقعیت ماهواره  CHAMPمحاسبه شده

تخمین داده  TLEبرای دادههای اندازهگیریشده در ایستگاه

است .بهمنظور ارزیابی بهتر ،این خطا برای داده  TLEمتناظر

زمینی با زاویه فراز بیشتر از  20درجه تکرار شده است .این

ارائهشدة مؤسسه  NORADهم محاسبه میشود .بدین

شامل  27و  6دقیقه داده

منظور Epoch ،دادههای  TLEتخمینی در  Epochداده

میرسد با حذ

دو بسته داده به ترتی

Tehran

)Range (km

2085

0
0.572

0.09

0.088

0.086

0

0

)Elevation (deg

0.64

0.6395

0.6385

300

100
50

)Azimuth (deg

150

290

0.639
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First Ground Track
120
100
80
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40
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 TLEمؤسسه  ،NORADیعنی 28 May 2008

دادهTLEتخمینیبهروشIWOبااستفادهاز
جدول( :)3

 21:36:52.602قرار داده شده است .گفتنی است ،در

هایاندازهگیریبدوننویزودادهمتناظرTLEمؤسسه


داده

پیشبینی موقعیت با استفاده  TLEمؤسسه  ،NORADاز

(NORADمتناظرباشکل)4
NORAD TLE:
1 26405U 00039B 08149.90060882 .00007326 00000-0
37958-4 0 5501
2 26405 087.2247 109.2376 0003837 079.8290 280.3419
15.80749474448858
IWO TLE:
** ****** ****** 08149.90060882 .******** *****-
**** * +34936-4
* ***** 087.2764 109.1286 0003453 081.3467 278.8403
*******15.80748563

انتشارگر  SGP4نرمافزار  STKاستفاده شده است.
در مرحله اول ،با استفاده از دادههای اندازهگیری
مصنوعی تولیدشده برای ایستگاه زمینی ،بدون افزودن نویز
و بایاس ،داده  TLEتخمین زده شده است .این داده به
همراه داده  TLEمؤسسه  NORADدر جدول ( 3نشان
داده شده است.

Iteration: 100
87 87.2 87.4 87.6
)inclination (deg

15.6

Iteration: 1

86.8

87 87.2 87.4 87.6
)inclination (deg

15.8

Iteration: 300

15.6

)mean motion (rev/day

16

15.6

86.8

Seeds
Weeds

16
15.8

Iteration: 200
87 87.2 87.4 87.6
)inclination (deg

86.8

15.6

)mean motion (rev/day

Seeds
Weeds

87 87.2 87.4 87.6
)inclination (deg

)mean motion (rev/day

15.8

15.8

)mean motion (rev/day

Seeds
Weeds

16

Seeds
Weeds

16

86.8


دریکشبانهروزدرالگوریتمIWOدرتخمینداده

شکل(:)13روندانتشاردوکمیّتشیبمداریمتوسطوتعدادمتوسطدوران
 TLE

12
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بازه زمانی مربوط به رؤیتهای ماهواره CHAMP
در ایستگاه زمینی که در مجموع  27دقیقه میباشد.

نسبتبهدادههای

بینیدوروزهدادهTLEتخمینیبرایحالتبدوننویزودادهTLEمؤسسهNORAD


):خطایپیش
شکل(14
واقعیدرمؤلفههایy،xوzونرم2اینسهمؤلفه 

GPS

قبل از ارزیابی دادههای  TLEتخمینی ،برای درک بهتر

نمایش داده شده است.

نسبت به روند جستوجو در الگوریتم  IWOبهمنظور یافتن

همانطور که در شکل ( 14مشاهده میشود ،از

پاسخ بهینه ،روند انتشار علفها در طول ندین مرحله از

دادههای اندازهگیریشده در ی

شبانهروز که درمجموع27 ،

الگوریتم بررسی شده است .بدین منظور ،انتشار دو کمیّت

دقیقه است برای تخمین داده  TLEاستفاده شده است و با

مداری متوسط و تعداد متوسط دوران مداری ماهواره

استفاده از این داده  ،TLEانتشارگر  ،SGP4دو موقعیت

در فضای جستوجو ،در  4مرحله از مراحل الگوریتم در

ماهواره را در دو شبانهروز بعد پیشبینی کرده است .مطابک

شکل ( 13رسم شده است .روند همگرایی به پاسخ بهینه به

این شکل ،خطای پیشبینی موقعیت با استفاده از داده TLE

خوبی مشاهده میشود .نقاط مربعی شکل ،علفهای هرزی

(که مؤسسه  NORADارائه کرده است در سه مؤلفه و نیز

هستند که از مرحله قبل باقی ماندهاند و نقاط دایرهای شکل،

نرم آنها به کمتر از  10کیلومتر میرسد؛ درحالیکه خطای

بذرهای جدیدی هستند که در مرحله جاری منتشر شدهاند.

پیشبینی موقعیت با داده  TLEتخمین زده شده است ،با

شی

در مرحله ارزیابی ،خطای پیشبینی دادههای TLE

استفاده از تمام دادههای اندازهگیریشده در ایستگاه زمینی

تخمینی با استفاده از دادههای اندازهگیری بدون نویز و داده

( 27دقیقه  ،در مؤلفه  xکمتر از  5کیلومتر ،در مؤلفههای y

 TLEارائه شدة مؤسسه  NORADنسبت به دادههای GPS

و  zکمتر از  10کیلومتر است.

ماهواره  CHAMPمقایسه میشود .انتشارگر  ،SGP4بازة

شبیهسازی برای دادههای اندازهگیری پس از افزودن

زمانی  29-May-2008-21:37:46الی 31-May-2008-

نویز و بایاس تکرار شده است .نتیجه تخمینِ داده  TLEدر

 21:36:46را پیشبینی کرده است و خطای موقعیت در سه

جدول ( 4آمده است.

مؤلفه  y ،xو  zنسبت به دادههای  GPSدر شکل (14
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دادههایTLEتخمینیبهروشIWOباافزودن
جدول( :)4

فراز کمتر از  20درجه ،خطای پیشبینی بهبود مییاباد و باه

هایاندازهگیریودادهTLEمتناظرمؤسسه


نویزبهداده

کمتر از  20کیلومتر میرسد .بنابراین با اساتفاده از دادههاای

(NORADمتناظرباشکل)4

اندازهگیری نویزی در ایستگاه زمینی ،باه روش  ،IWOداده

NORAD TLE:
1 26405U 00039B 08149.90060882 .00007326
00000-0 37958-4 0 5501
2 26405 087.2247 109.2376 0003837 079.8290
280.3419 15.80749474448858
IWO TLENoise1 (Elevation>0):
***** ********* ****** ****** 08149.90060882 .**** * * +12320-4
* ***** 087.2388 109.1852 0000022 079.1021
*******281.1506 15.80736090
IWO TLENoise2 (Elevation>20):
***** ********* ****** ****** 08149.90060882 .**** * * +35488-4
* ***** 087.3019 109.1004 0000004 079.5213
*******280.6438 15.80744839

 TLEمستقل از مؤسسه  NORADاستخراج شاد کاه نارم
خطای پیشبینی دو روزه آن کمتر از  20کیلومتر است.

نتیجهگیری

-5
در این مقاله ،روشی نوین جهت تخمین داده  TLEارائه
شد .دادههاای اساتفادهشاده ،باهمنظاور تخماین داده ،TLE
دادههای اندازهگیاری در ایساتگاه زمینای هساتند .باه دلیال
دسترسینداشتن به دادههای اندازهگیری در ایساتگاه زمینای،
این دادهها بهصورت مصنوعی و براساس دادههای موقعیاتِ

مطابک با مرحله قبل ،برای ارزیابی دقت نتاایج ،خطاای

واقعی حاصل از گیرنده  GPSمستقر در ماهواره CHAMP

پیشبینی موقعیت دو روزه برای دادههای  TLEتخمینای در

و برای ایستگاه زمینی تهران تولید شدهاند .با توجه باه ایان

حالتهای وجود و عدم وجود نویز اندازهگیری ،محاسابه و

محل ایستگاه زمینی در طول ی

شبانهروز ،در مجماوع 27

در شکل ( 15نماایش داده شاده اسات .همچناین در ایان

دقیقه داده اندازهگیری در اختیار بوده است .سپس باه روش

شکل TLE ،مؤسسه  ،NORADخطای پیشبینی موقعیات

 ،IWOداده  TLEمستقل از مؤسساه  NORADاساتخراج

را ارائه داده است.

شد و نشان داده شد که نرم خطای پایشبینای دو روزه ایان
داده  TLEبه کمتر از  10کیلومتر میرسد؛ درحاالیکاه ایان
40
NORAD TLE
With Noise-Elevation>0
With Noise-Elevation>20
Without Noise

خطا برای داده  TLEمؤسسه  NORADکمتر از  8کیلاومتر

35

25
20
15
10

]Error of Orbit Prediction[km

30

5

3

0
1

2
)Time after Epoch(day

است.
باارای شاابیهسااازی حالاات واقعاای ،بااه دلیاال اینکااه در
کاربردهای عملیاتی ،دادههای اندازهگیری در ایستگاه زمینای
به علت محادودیتهاای تجهیازات ردیاابی مااهواره خطاا
دارند ،نویز و بایاس کافی باه دادههاا اضاافه شاد و فرآیناد
تخمین داده  TLEمجددا تکرار شد .با حاذ

دادههاای باا

زاویه فراز کمتر از  20درجه ،دادههای اندازهگیری با خطایی

بینیدوروزهدادههایTLEتخمینی


خطایپیش
شکل(:)15

درخور توجه از مجموعه داده اندازهگیری کنار گذاشته شاد.

لتوجودنویزاندازهگیریودادهTLEمؤسسه

درحا

به عبارت دیگر ،تنها  6داده انادازهگیاری باا خطاای کام از

نسبتبهدادههایGPSواقعی 

NORAD

مجموع  20داده ،برای استخراج  TLEاستفاده شاد .فرآیناد
استخراج داده  TLEبرای این دادهها نیز تکرار شد .مشاهده

با مقایسه نتایج شکلهای ( 14و ( ، 15مشاهده میشود

شد ،نرم خطای پیشبینی برای داده  TLEاستخراجشاده باا

با افزودن نویز و بایاس به دادههای اندازهگیاری در ایساتگاه

استفاده از  27دقیقه داده اندازهگیری ناویزی ،باه حادود 35

زمینی ،نرم خطای پیشبینی دو روزه به حادود  35کیلاومتر

کیلومتر میرساد؛ درحاالیکاه ایان خطاا بارای داده TLE

دادههاای باا زاویاه

استخراجشده با استفاده از دادههای انادازهگیاری ناویزی باا

افزایش یافته است؛ درحالیکه با حاذ

TLE بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج
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. کیلاومتر بهباود یافات20  باه، درجه20 زاویه فراز بیش از
بنابراین با دراختیارداشتن دادههای اندازهگیری ایستگاه زمینی
 دادهNORAD  میتوان مساتقل از مؤسساهIWO به روش
 ماااهواره را اسااتخراج کاارد و بااه خطااای پاایشبیناایTLE
. کیلومتر دست یافت20 موقعیت دو روزه کمتر از

 مراجع
[1]

#3,” AIAA/AAS .Astrodynamics Specialist
Conference, Keystone, CO, Aug 2006.
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

1

Two Line Elements
Invasive Weeds Optimization
3
North American Aerospace Defense Command
4
Simplified General Perturbations model 4
5
Global Positioning System

. استTLE زمانی منسوب به داده

 منظور بر س6

Greene, M., and Zee, R. ."Increasing the

Accuracy of Orbital Position Information
from NORAD SGP4 Using Intermittent GPS
Readings",
23rd Annual
AIAA/USU
Conference on Small Satellites, USA, 2009.
[2] Bennett, J. C., J. Sang, C. H. Smith, and K.
Zhang. "Accurate orbit predictions for debris
orbit maneuver using ground-based lasers",
Advances in Space Research, Vol. 52, No.
11, pp. 1876-1887, 2013.
[3] Vallado, D. A., Crawford, P., Hujsak, R. and
Kelso, T.S., “Revisiting Spacetrack Report

 زیرنویس
2

14

http://www.celestrak.com/NORAD/elements/
Bolandi, H. , Ashtrai, M.H., Nadi, M and
Esmaeilzadeh, S.M., "Analysis of Navi
satellite TLEs and its effect of tracking by
ground station", JSST, Vol. 6, No.2, 2013 (in
Persian)
Bolandi, H and et al, "Hardware
implementation of SGP4 Algorithm for
satellite orbit determination", Iranian aero
space conference, Tehran, Iran, 2012 (in
Persian)
Kahr, E., Montenbruck, O., O’Keefe. K. P.
"Estimation and Analysis of Two-Line
Elements for Small Satellites." Journal of
Spacecraft and Rockets 50, No. 2, 2013: 433439.
Nasirian, M., Saleh, R., & Shojaee, R.
“Simulation Of Tracking Process And
Communication Link With Satellite”. Journal
of space science and technology (jsst), 2010,
2(5);51-56
Lee, B. S. "NORAD TLE conversion from
osculating orbital element." Journal of
Astronomy and Space Sciences 19, 2002:
395-402.

Bolandi, H. et al., "TLE estimation with
position and velocity vectors by direct
repetition method", Iranian aero space
conference, Tehran, Iran, 2013 (in Persian)
[11] Bolandi. H. et al., "LEO satellite orbit
[10]

15

95  تابستان، شماره دوم، سال هفتم،هوش محاسباتی در مهندسی برق
7

Genetic Algorithm
Particle Swarm Optimization
9
Shuffled Frogs Leaping
10
Memetic algorithms
11
Benchmarks
12
Eccentricity
13
Inclination
14
Right Ascension of the Ascending Node
15
Argument of Perigee
16
Anomaly
17
Major axis
18
Mean Motion
19
Mean Anomaly
20
Gaussian Distribution
21
Ground Station
22
Range
23
Azimuth
24
Elevation
25
Azimuth-Elevation-Range
26
Polar Motion
27
Earth Rotation
28
Nutation
29
Precession
8

16

بهکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE

