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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

 نانو ماهوارهاپتيکی محموله سيستمی طراحی 
 2حسنوند اله امين ،1نصراله خليلی

 5تهران جاده مخصوص کرج کيلومتر   -هوايی  سازمان -1

 کرج -اتوبان تهران 22متر وکيل –مجتمع دانشگاهی هوافضا  -2

 چکيده

ديجيتال و چند  یوظيفه توليد تصاوير ،در ماهواره اپتيکی یمحموله ها

محموله  یمشخصه فن یعدم هماهنگ د.ناز سطح زمين را برعهده دار یطيف

تواند مأموريت ماهواره را با  ی، منانو ماهوارهبا نوع مأموريت  یبردار يروتص

تحقيق مطابق با فرآيند مهندسی روبرو کند. در اين  یمشکل و عدم کاراي

، نمونه سازی و مقدماتی ،طراحی مفهومیامکان سنجی، فاز  )سيستم 

 یماهواره مشخصات فن یبا توجه به مأموريت تعريف شده براابتدا ( تصديق

محموله های  یالزامات طراحبر مبنای استخراج می شود. سپس له محمو

آخرين مرحله در د. نشومی  یبررسدر مرحله تصديق طراحی کانديد، 

 می شود. برای محموله انتخاب برحسب نتايج آزمايش بهترين گزينه 

 یاز روشها و چيدمانفنی محموله اثبات اجابت الزامات  یبرادر اين تحقيق 

باشد. نتايج حاصل از  یاستفاده شده که در نوع خود خالقانه م یخاص

  اثبات می کند.محموله را  یصورت گرفته برا یآزمايش، صحت طراح

 ه مقدم

با پيشرفت فن آوری به ويژه فن آوری الکترونيک و اپتيک، ساخت نانو 

رو شکيلوگرم امکان پذير شد. کشورهای پي 11ماهواره ها با وزن کمتر از 

اين زمينه عبارتند از آمريکا و روسيه. از جمله نانو ماهواره هايی که در  در

ساخت  SNAP-1به فضا پرتاب شد، نانو ماهواره سنجشی  2111سال 

کيلوگرم وزن داشت و دارای سه دوربين  2.5انگلستان بود. اين نانو ماهواره 

ميدان  و پيکسل   483×282بود. هرکدام از دوربينها دارای CMOSاز نوع 

درجه بود. اين مشخصه ها همه بر مبنای  11ماهواره های ديد دوربين 

انجام  یماهواره برامأموريت اين نانو ماهواره تعيين شده اند. بعبارت ديگر 

و  یتواند در طراح یکه م اردد یمأموريت خود نيازمنديها و محدوديتهاي

ند. از ايجاد ک محدوديتاپتيکي یساخت زير سامانه ها از جمله محموله ها

ماهواره، قدرت  یمداروزن، ابعاد، ,توان به  یجمله اين محدوديتها م

و زمان تصوير  یو شرايط روشناي ماهوارهدوره تناوب تفکيک مورد نياز، 

ابتدا بايد  ،یتصوير بردار مولهيک مح یطراح یاشاره کرد. برا یبردار

 . [1] مشخص شود نانو ماهواره یالزامات و نيازمنديها

تواند  یجهت م چنداز  ،سنجش از دور یسامانه طراحی و تحليل يک 

  :[2]ردمورد توجه قرار بگي

که بدون در نظر گرفتن  یتعيين حداقل ابعاد (Spatial): یفضاي -1

توان به یتابش، قابل تفکيک باشد. از جمله اين مشخصه ها م یچگونگ

EFL ،FOV ،Pixel  ،IFOV  ،GSD و .... اشاره کرد. 

تعيين حداقل کنتراست الزم بين سوژه  (Radiometric): راديومتريک -2

تا بدون در نظر گرفتن مالحظات مربوط به ابعاد سوژه، قابل و زمينه 

Density.و  SNRمانند  .تفکيک باشد

 از يک موقعيت یتعيين نرخ نمونه بردار (Temporal): یزمان -4

تعيين قابليت سامانه به لحاظ تفکيک طول  (Spectral): یطيف -3

  .ی( مختلف تابش الکترومغناطيسی)باند ها یموجها

نانو  یو عمليات ی: تعيين شرايط و الزامات محيطیو عمليات یمحيط -5

 .تمهيدات الزم یو ... ( و پيش بين ی)دما، فشار، تشعشعات کيهان ماهواره

 و نياز منديها ورش تحليل الزاماته تعيين مشخصه های فنی محموله ب

 یطراح ی، مبنانانو ماهواره یمحموله، الزامات و نيازمنديها یدر مرحله طراح

. با توجه به مأموريت [3] اشدب یمحموله م یفن یتحليل و محاسبه مشخصه ها

:از اند، الزامات عبارت نانو ماهواره

 %25 و پوشش یروز آفتاب 411محدوده عملياتی: کشور ايران )شرايط جوی  -

(یمناطق جنگل %5 ،یدرياي %11 ،یمنطق کوهستان %25 ،یمناطق خشک

 ايران یرودقيقه بر  4زمان پرواز:  -

 رمتوکيل 251مدار دوران ماهواره: حدود  -

 متر 211قدرت تفکيک:  -

 مجاز یمحدوده توان مصرف -

 کيلوگرم 1.5حداکثر وزن مجاز:  -

  ... و سرعت پردازش داده ها -

متر نمونه برداری  211×211از سطح زمين با دقت محموله ماهواره بايد  -

دوربين  IFOVکيلومتری ماهواره مشخصه  251کند. با توجه به مدار 

.[5]( 2ميلی راديان باشد. شکل ) 1.3محموله بايد 

( فاصله کانونی مورد نياز برای ثابت ماندن قدرت تفکيک فضايی 4شکل )

در ارتفاع مختلف را نشان می دهد. هريک از منحنی ها مربوط به يک 

 خاص از پيکسل می باشند.   اندازه

ماهواره نسبت به سطح زمين، الزم است  یتوجه به حرکت چرخش با -

که الزامات مربوط به قدرت تفکيک برآورده  باشد یمحموله بگونه ا یطراح

بر قدرت تفکيک ، تأثير آن نانو ماهوارهحرکت  یشود. بيشترين اثر تخريب

.باشد یمحموله م یفضاي

اندازه اجزائ نمونه  %21در شرايط بهينه مقدار جابجايی بايد کمتر از 

تا تأثير آن بر قدرت تفکيک فضايی  .باشد (GSDبرداری از سطح زمين )

اين در شرايطی است که مقدار  .3شکل  محموله قابل چشم پوشی باشد

نوردهی براساس الزامات قدرت تفکيک راديومتريک و حساسيت محموله 

 .[4]باشد مشخص شده

يکی از مهمترين مشخصه هايی که بايد مورد توجه قرار گيرد تنظيم زمان 

نوردهی حسگر دوربين می باشد. چراکه اگر درست محاسبه نشود می تواند 

از يک طرف باعث تاريک شدن عکس و از طرف ديگر باعث مات شدن 

(Blurring و کاهش قدرت تفکيک تصوير شود. برای کاهش اثرات )

 10452528450کارشناس ارشد الکترواپتيک،  -1

nakhfzba@yahoo.com )نويسنده مخاطب( 
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ی حرکت چرخش ماهواره می توان از مشخصه زمان نوردهی تخريب

(Exposure Time استفاده کرد. محاسبات نشان می دهد که مشخصه )

 ثانيه است. 81/1  زمان نوردهی بهينه

محموله تصوير  یايران قدرت تفکيک تيرک یتوجه به نوع پوشش زمين با -

 . [8] باشدbit 12 بهتر از بايد  یبردار

 2با توجه به مدار ماهواره و قدرت تفکيک مورد نياز، ابعاد پيکسل حدود  -

ميليمتر  18ميکرون بدست می آيد در صورتی که فاصله کانونی لنز 

 انتخاب شود. 

برای جلوگيری از نفوظ تشعشعات به بخشهای داخلی محموله و آسيب  -

ادی که می ديدن آنها بايد از اليه های محافظ استفاده شود. از جمله مو

توانند در مقابل تشتعشات فضايی بعنوان مانع استفاده شوند آلومينيوم می 

باشد. درصد جذب تشعشعات توسط آلومينيم بستگی به ضخامت آن دارد. 

برای يک دوربين که از اجزاء الکترونيکی و اپتيکی تشکيل شده است 

می شود. بنابراين اگر  يينت Krad 50تشعشع  (Doseمحدوده مجاز )

حداقل از آلومينيم استفاده شود )بدليل سبک بودن(  برای محفظه محموله

 باشد.  بايد ميليمتر  4ضخامت مورد نياز 

انتقال  وجود دارد نانو ماهوارهکه در  یو وزن یبا توجه به محدوديت فضاي -

 یصورت م USB2از دوربين به کنترلر که با پروتکل  یاطالعات تصوير

 . [10] صورت بگيردنياز به سيستم عامل و سخت افزار  بايد بدونگيرد 

نتيجه فرآيند طراحی مفهومی محموله که همانا محدوده مشخصه های 

 . 1فنی آن است، در غالب يک جدول و سه اولويت ارائه شده است. جدول 
 

 (کيلومتر 252 ماهواره ) نانو  ويژگيها و الزامات فنی محموله: 1جدول 

 مشخصه
 محدودة کمی

 اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم

 µm 8 µm 10 µm  6 ابعاد پيکسل

 mm 20  mm 25  mm  15 فاصله کانونی

SNR ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 

Fill Factor 90% 

 µm 0.8 – 0.4 محدوده طيفی

 mm (1/3”) (1/2”) 6.4 × 4.8 mm 3.6 × 4.8 )فرمت( ابعاد سنسور

 ˚14˚ 18 (H)ميدان ديد عرضی 

Dynamic Range 10 bit 8 bit 

 µrad 80 حد پايداری

 0.46 تضعيف اتمسفر ضريب

 pixel 640 × 480 pixel  462 × 617 تعداد پيکسل های سنسور

 X 45 km 79 x 60 km 61 پوشش زمينی فريم

 Sec  1/80 سرعت شاتر

 mrad / 200 m 0.4 قدرت تفکيک زمينی/ زاويه ای

F# f/12 

 D 25 mm) قطر دهانه ورودی ( 

Min Lux 0.2 lux (1/80 Sec, F#12) 

 mrad/sec 6.4 سرعت زاويه ناپايداری

 C˚ 20- تا 50 تغييرات دما

≈ فشار هوا 0 bar 

 W 3 توان مصرفی

 Kg 1.5 حداکثر وزن

مجموع طول لنز  و دوربين( حداکثر ابعاد L( 10×10×L  Cm 

 

مشخصات فنی اوليه می تواند مبنايی برای انتخاب همانطور که اشاره شد، 

بايد ياد آور شد که  اما ماهواره باشد.برای  هايی و يا طراحی محموله

و  یميدانفنی بايد آزمونهای  یالزامات و ويژگيهاعالوه بر محموله ها 

بعنوان  انتخاب شود.گزينه مناسب تر را بگذرانند تا در نهايت  یآزمايشگاه

و لنز  SenTechاز شرکت  STC-CL33Aمثال مشخصه های فنی دوربين 

L-SV-M2514  را برآورده کند 1اشاره شده در جدول ميتواند الزامات. 

 ماهوارهاپتيکی نانو برای محموله ارزيابی دوربين پيشنهادی 

ماهواره مشخص اپتيکيفنی دوربين محموله  و نيازمنديهای  الزاماتقبل در 

ماهواره اپتيکيبرای محموله و دو دوربين ديگر  STC. دوربين 1جدول . شد

ماهواره را نشان می اپتيکيچيدمانی و اجزائ محموله  5شکل شد. پيشنهاد 

  .[11]دهد

های بايد دوربين از فرآيند مهندسی سيستم اثبات طراحی در مرحله 

دوربين  فضايیقدرت تفکيک در اولين مرحله د. نآزمايش شوکانديد شده 

مانی دچي 2ارزيابی شد. شکل استاندارد  یاز الگوهاستفاده ابا  محموله

  آزمايش سنجش قدرت تفکيک را نشان می دهد.

 Detcو  Sinاز الگوهای در آزمايشگاه نمونه ای از عکس های گرفته شده 

 نشان داده شده است.  2در شکل 

توسط دوربين محموله می  Detcگرفته شده از الگوی  هایبا دقت در عکس

نتايج بدست آمده از  .8شکل توان ناحيه قابل تفکيک را مشخص کرد. 

بصورت خالصه ارائه  2در جدول  Detcالگوی  گرفته شده از تحليل عکس

 شده است.

قدرت تفکيک کمی دوربين ، 2در جدول  با توجه به نتايج بدست آمده از

0.33 mrad  بين پيشنهاد شده می تواند نتيحه قدرت تفکيک دوراست. در

 الزامات طراحی محموله را برآورده کند.
 

 با آزمايش و طراحی قدرت تفکيک دوربينمقايسه مقادير  -2جدول 
فاصله 

 الگو-دوربين

ابعاد 

 الگو

ابعاد قابل تفکيک 

 روی الگو

 قدرت تفکيک 

 آزمايشی

 قدرت تفکيک 

 طراحی

150 m A2 3.3 mm 0.33 mrad 0.4 mrad 

 

و نرم افزار سنجش قدرت  Sin یگرفته شده از الگو یاستفاده از عکسهابا 

ز حاصل ا منحنیدوربين را بدست اورد.  MTF یتوان منحن یمتفکيک 

( نشان داده شده است. بخش 0آزمايش قدرت تفکيک دوربين در شکل )

را  Sin یدر الگو یشکل تغييرات کنتراست در طول يک خط افق یباالي

مربوط به دوربين را نشان  MTF یخش زيرين شکل منحندهد. ب ینشان م

  .يدهدم

( ارائه شده است. با توجه به 4در جدول ) MTF یخالصه تحليل منحن

 LP/mm "تقريبا %21کنتراست  یجدول مقدار قدرت تفکيک دوربين برا

 باشد. یم 78
 

 با آزمايش و طراحی دوربين  MTFمقايسه منحنی  -3جدول 
فاصله 

 الگو -دوربين

 %21قدرت تفکيک برای کنتراست  ابعاد الگو

 در آزمايش

قدرت تفکيک برای کنتراست 

 در طراحی 21%

150 m A2 78 lp/mm 61 lp/mm 

 

بودن  ینسببرای سنجش تأثير چرخش ماهواره بر کشيدگی عکسها بدليل 

دوربين متحرک از هدف متحرک استفاده شد. بنابر اين با  یحرکت، بجا

رعايت نسبت سرعت  واستاندارد  یمتحرک و الگوها یاستفاده از يک سکو

ماهواره را در  یعمليات يطتوان شرا یمتحرک، م یو فاصله دوربين از سکو
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متری  111بعنوان مثال برای فاصله  .11شکل کرد.  یآزمايشگاه شبيه ساز

   کيلومتر در ساعت باشد. 12دوربين، سرعت بايد تقريبا از الگو 

بايد معادل ل آزمايش ، شدت روشنايی محمحاسبات نشان می دهد

( يک روز تابستانی در 12تا  12روشنايی روز در بعد از ظهر )بين ساعات 

با  )معادل نور منعکس شده از زمين در فاصله مداری ماهواره  ايران باشد

 . [7] (ير جورفتن تأثدر نظر گ

سنجش مات شدگی در اثر حرکت را آزمايش نمايی از چيدمانی  11 شکل

نشان می دهد. الگو با ابعاد مناسب بر روی يک سکوی متحرک )مانند 

متری بر روی سه پايه ثابت  31و دوربين هم در فاصله شده خودرو( نصب 

کيلومتر در ساعت  12در شرايطی که سکو با سرعت بايد . دوربين می شود

  .[9] دريگبد، از الگو عکس کن حرکت می

نتيجه آزمايش اثر چرخش ماهواره بر مات شدن عکس و تعيين زمان  

  .ارائه شده اند 3در جدول  ینورده

 

 مقايسه کشيدگی تصوير در سرعتها و زمان نوردهی مختلف -4جدول 
 

شاتر زمان نوردهی ) یاين جدول مقادير در نظر گرفته شده برا در

ون اول آورده شده است. در رديف اول مقادير سرعت تدر س (یالکترونيک

 یبراماهواره سرعت معادل زير آن متر ثبت شده و در  31فاصله  یبرا سکو

ديگر  یمقايسه نوشته شده است. در بخش ها یکيلومتر برا 251مدار 

و سرعت زمان نوردهی گرفته شده از الگو متناسب با  یجدول نيز عکسها

 . قرار داده شده است سکو

گرفته شده در مراحل مختلف آزمايش نشان داد که  یعکسها یبررس 

ثانيه  51/1سرعت شاتر  یکيلومتر در ساعت برا 5حرکت سکو  با سرعت 

  یثانيه م 81/1 یيعن ی)که کمتر از مقدار تعيين شده در مستندات طراح

شود. اين مسئله با افزايش سرعت  یباشد( باعث مات شدن تصوير الگو م

  .شود یمسکو تشديد 

 151/1شود که با انتخاب سرعت شاتر  یمرحله دوم آزمايش ديده م در

ثانيه  81/1 یيعن یثانيه )که بيشتر از مقدار تعيين شده در مستندات طراح

خودرو و کيلومتر در ساعت  5تصوير عالرغم سرعت  یباشد( مات شدگ یم

  .شود یکيلومتر در ساعت آن، ديده نم 15و  11باالتر  یهمچنين سرعتها

در بهبود مات  یثانيه تغيير 251/1مرحله سوم آزمايش سرعت شاتر  در

  .مورد نظر خودرو بوجود نياورده است یتصوير در سرعتها یشدگ

گرفته شده در مراحل مختلف آزمايش اين نتيجه  یعکسها یبررس از

ثانيه(  81/1تنظيم شاتر دوربين ) یآيد که مقدار تعيين شده برا یبدست م

عکس را در اثر حرکت ماهواره با سرعت تعريف  یتواند اثر مات شدگ یم

 کند.   یشده خنث
 

 نتيجه گيری

طراحی محموله  پروژهوی مهندسی سيستم، مطابق با الگدر اين تحقيق 

اول الزامات و نياز پياده سازی شد. بدين ترتيب که در مرحله اپتيکي

. در مرحله دوم از اطالعات بدست آمده [6]منديهای محموله تبيين شد

شد. بعبارت ديگر در اين مرحله ستفاده طراحی مفهومی و مقدماتی ابرای 

الزامات نصب محموله تعيين  و مشخصه های فنی )سخت افزار و نرم افزار(

محموله پيشنهاد شده کانديدهايی که برای شد. در مرحله تصديق از بين 

مشخصات دوربين انتخاب  5بهترين گزينه مشخص شد. در جدول بود، 

 شده برای محموله ارائه شده است.  
 

 ماهوارهاپتيکی نانو محموله نهايی   مشخصات فنی -5جدول 
Detector Optics 

Format 5.79 x 4.89 mm EFL 25mm 

Pixel 648 x 494 F# F:1.6-16 

Pixel size 7.4 x 7.4 µm Mount C-mount 

Shock 70 G Dimension 30.5 x 25.5 mm 

Vibration 10 G (20 to 100) Weight 40 g 

Temperature -5 to 50   ْ C   

Min Illumine 0.12 lux ,F1.2   

Power 1.8 W (at 12 VDC)   

Dimension 28 x 28 x 40 mm   

Weight 43 g   

 

 

 

 

 زمان نوردهی

 )سرعت شاتر( 

 (m 31فاصله  ) سرعت سکو

 )Km 251 مدار) سرعت ماهواره 

0 Km/hr 

 0  Km/Sec 

5 Km/hr 

7.8  Km/Sec 

10 Km/hr 

17 Km/Sec 

15 Km/hr    

26 Km/Sec 

1/50 
Sec)) 

    

1/150 
Sec)) 

    

1/250 
Sec)) 
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 اها و نمودارهشکل
 

 
 نمونه برداری از سطح زمين توسط ماهواره -1شکل 

 

 

 
 با ارتفاع ماهواره IFOVچگونگی تغييرات کميت  -2 شکل

 
 

 
 منحنی تغييرات فاصله کانونی برای سه اندازه پيکسل -3شکل 

 

 

 
 تأثير نسبت جابجايی ماهواره بر قدرت تفکيک -4 شکل

 

 
 ( : نمايش اجزاء محموله ماهواره5شکل )

 

 

 
 چيدمانی تجهيزات آزمايش سنجش قدرت تفکيک -6شکل

 
 STCتوسط دوربين  نمونه عکس گرفته شده از الگو الگو

Sin 

 

Detc 

 
 قدرت تفکيک دوربينسنجش نمونه عکسهای مربوط به آزمون  -7شکل 

 

 

 

 

 
 

 Detcناحيه قابل تفکيک در عکس الگوی  -8شکل 
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 برداریمحموله تصوير  MTFمنحنی  -9شکل 

 

 
 

 منحنی تناسب سرعت و فاصله مداری ماهواره -12شکل 

 

 
 ماتی تصويرچيدمانی تجهيزات آزمايش  -11شکل 
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