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In this article collision probability method is used to satellite collision risk analysis. 
Among different methods introduced for determining collision probability, Patera's 
(2005) and Chan methods are chosen to define Noor satellite collision to the other space 
objects. According to criteria described in the article, Advanced Conjunction Analysis 
Tools of STK software applied for collision risk analysis. The software, determine 
position of each object in space using Two Line Elements and appropriate propagation 
model according to altitude of the orbit. So collision probability calculated by one of the 
cpllision probability methods. If derived  prababilty is larger than 10-3, so its necessary to 
schdule for suitable maneuver to avoid collision. 
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 كاهش با رويكردطوالني مدت از فضاي ماوراي جو  و ه پايدارراهي براي توسعمديريت ترافيك فضايي، 
 با استفاده از روش احتمال برخورد انجام هاارزيابي ريسك برخورد ماهواره در اين مقاله .است اجسامبرخورد 

براي تعيين احتمال  چانو روش ) 2005(روش پاترا  ،رخوردهاي مختلف تعيين احتمال باز ميان روش. شودمي
سازي حركت و افزارهاي مختلفي براي شبيهنرم .ه استد ماهواره نور با ساير اجسام فضايي استفاده شدبرخور

با توجه به معيارهايي كه در متن اصلي شرح داده . اندبرخورد اجسام در فضا توسعه داده شدهمحاسبه احتمال 
واره ماهرخورد راي تحليل ريسك بب STK افزارنرم  Advanced Conjunction Analysisاز ابزار  ،است شده

اجسام فضايي و  داده دو خطيِافزار با استفاده از در اين نرم. شوداستفاده ميملي نور با ساير اجسام فضايي 
ن هاي تخمييكي از روشبا  ،سپس. شودانتخاب مدل انتشار مداري، موقعيت هر جسم در فضا مشخص مي

توان در خصوص لزوم مانور ماهواره  براساس احتمال به دست آمده مي .شودمي تعيين احتمال، احتمال برخورد
  . گيري نمود تصميمدر زمان مناسب 

 STK.افزار نرمكوواريانس خطا،  روش پاترا،احتمال برخورد، هاي محاسبه مدل مديريت ترافيك فضايي،: هاي كليدي واژه

 ١٢عالئم و اختصارات

OBJ  ) در بيضوي خطا(شعاع جسم تركيب شده 

r بندي شده     موقعيت فضايي جسم بخش

θ بندي شده     اي جسم بخش موقعيت زاويه

(xm, ym)) در صفحه مواجهه(مركز جسم تركيب شده 

(σx, σy)انحراف معيار موقعيت مركز جسم تركيب شده    

,R0) طبي مركز جسم تركيب شدهمختصات ق ϕ)

Pاحتمال برخورد                                    

σuمحورهاي اصلي بيضي كوواريانس خطا       ،σw

αاحتمال                    يچگال فيتعربيضر

Two Line Elements (TLEs)  خطيداده دو

Probability of Collision (PC)  احتمال برخورد

Simplified  شده  اغتشاشات سادهمدل General Perturbation 
Version4 (SGP4)

 Simplified Deep-space Perturbation عمق فضاساده شده اغتشاشات مدل
Version4 (SDP4)       

                                                           
 استاديار. 1
 )نويسنده مخاطب( دانشجوي دكتري .2

  مقدمه

در هر محيط محدودي،  متحرك وسايلافزايش تعداد لي طورك به
بر حركت آنها براي كنترل و نظارت  قوانين و مقرراتن تدوي مستلزم

ها وسايل نقليه كه در جاده. براي رسيدن سالم به مقصد نهايي است
هايي براي مديريت كنند، نيازمند روشو داخل شهرها رفت و آمد مي

ها ها و راهجلوگيري از برخورد در تقاطعمين ايمني و ترافيك در تأ
كنترل و . يابدحوزه هوايي نيز نمود مياين موضوع در . هستند

مديريت ترافيك هوايي كه امروزه با توجه به افزايش چشمگير 
 .اي يافته نيز از اين امر مستثني نيستسفرهاي هوايي جايگاه ويژه

بدون شك، نبود مديريت ترافيك هوايي منجربه وقوع حوادث ناگوار 
  . شودو نابساماني بسياري در رفت و آمدهاي هوايي مي

 ي ماوراء جوهزار جسم ثبت شده در فضا 19حضور بيش از 
نشان دهندة حجم باالي اجسامي است كه در فضا  2019تا سال 
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هزار جسم با قطر بيش  300ها وجود بيش از البته تخمين. قرار دارند
 در اين فضا ها جسم با ابعاد كوچكتر از آن رامتر و ميليون سانتي 1از 

روند افزايشي تعداد اين اجسام در فضاي ]. 2و  1[دهند نشان مي
از افزايش برخوردهاي  جدي موجب نگراني) 1شكل (ماوراء جو 

كه در شده  است هاي گران قيمتي زيرساختبه فضايي و آسيب 
 كردن مطرح ها در تالش هستند با دولت ،واز اين ر. دنفضا وجود دار

راهكاري براي مديريت و كاهش اين بحث مديريت ترافيك فضايي، 
  .هاي خود بيايندو حفظ سرمايه برخوردها

احتمال برخورد آنها با  فضايي يپسماندهاافزايش تعداد 
هر برخورد از دو جنبه . دهدافزايش ميجو  ماورايدر فضاي يكديگر 

نخست برخورد ميان يك . و قابل بررسي باشد تواند مهممي
تواند غيرفعال كه مي پسماندفضايپيماي فعال با فضاپيماي فعال يا 

 .موجب از دست رفتن عملكرد فضاپيما يا آسيب بخشي از آن شود
به اين ترتيب هزينه بااليي كه براي ساخت و پرتاب آن شده از 

ما عضوي از يك اگر اين فضاپي ،از سوي ديگر. دست خواهد رفت
 فضايي تواند در عملكرد كل سيستمتر باشد ميمجموعه بزرگ

اما در اين . اختالل ايجاد نموده و خسارت بيشتري را وارد نمايد
غيرفعال پسماند برخوردها بايد توجه داشت كه حتي برخورد ميان دو 

هاي بيشتري زيرا اين برخورد موجب توليد پسماند .استنيز مهم 
ي آنها، منجربه آورعالوه بر مشكل بودن كنترل و جمع شود كهمي

  . شوندها و افزايش احتمال برخورد در فضا ميافزايش تعداد پسماند
  

  
  ]1[روند افزايشي اجسام در فضاي ماوراء جو  - 1 شكل

م مديريت ترافيك فضايي براي تما بنا بر توضيحات داده شده،
البته . يابداجسام فعال و غيرفعالي كه در فضا قرار دارند اهميت مي

راهكارهاي متفاوتي براي هر يك از اين دو دسته تاكنون مطرح 
هاي هاي مختلف براي حذف پسماندهاي مطرح و گامروش. است شده

اند كه البته قابليت بحث و بررسي شده ]8- 3[ مراجع فضايي در
در اين مقاله راهكارها . سازي آنها در عمل نياز به بررسي بيشتر دارد پياده

هاي مطرح براي مديريت ترافيك در دسته اول مطرح و بررسي و روش
راهكارهاي اجتناب از برخورد كه براي اجسام  به اين مفهوم كه. شودمي

دهد كه با مانور مناسب شود و به آنها اين امكان را ميفعال تعريف مي
      .گيردمانع برخورد شوند مورد بحث و بررسي قرار مي

شود تا تصور نامحدود جو موجب مي يوسعت باالي فضاي ماورا
. ريزي صحيح براي مديريت آن شودبه عدم برنامه بودن اين فضا منجر

جه نمود اين است كه بخش محدودي از اين اما آنچه بايد به آن تو
از . باشدها قابل استفاده ميتوسط ماهواره بطور عمدهفضاي نامحدود، 

عالوه بر روند افزايشي موضوع ديگري كه بايد به آن توجه نمود،  ،رواين
تمركز اين . يكسان نبودن توزيع اين اجسام در فضاي ماوراء جو است

ب افزايش تراكم و افزايش احتمال موج LEOاجسام در فضاي كوچك 
طول عمر پايين ماهواره در ارتفاعات . برخورد در اين محدوده شده است

توان از علل اصلي اين پايين و هزينه باالي پرتاب به ارتفاعات باال را مي
هزار دالر براي هر  30حدود (هزينة پرتاب مدار ژئو . تراكم برشمرد

] 11- 9) [هزار دالر براي هر كيلوگرم 10حدود (نسبت به لئو ) كيلوگرم
هاي ژئو، تفاوت قابل توجهي در  نظرگرفتن وزن باالي ماهوارهكه با در
ريزي در با توجه به توضيحات ارائه شده، برنامه. شودها ايجاد ميهزينه

برداري  جو به ويژه در محدوده مدار لئو براي بهره يز فضاي ماورااستفاده ا
  .    پايدار از اين فضا امري الزم و ضروري براي تمام كشورهاست

هاي فضايي سه راهكار براي حفاظت از سرمايه به عبارت بهتر
- براي بشر ميجو،  يبلند مدت از فضاي ماورابرداري و ادامه بهره

هاي مناسب انهدام ت در نظر گرفتن روشنخس. توان تعريف نمود
گيرانه مطرح در مرحله طراحي اين تجهيزات كه به عنوان اقدام پيش

ها و راهكارهاي مناسب و عملي در گام بعد الزم است تا روش. است
سازي موجود پيشنهاد و پيادههاي پسماندآوري و حذف  براي جمع

ا براي مانور مناسب جسام در فضآخرين مرحله نيز پايش اين ا. شود
  . شودمنظور پيشگيري از برخورد است كه در ادامه شرح داده مي به

توان در سه دسته پركاربرد لئو، مئو و ژئو مدارهاي فضايي را مي
 2000تا  200مدار لئو به مدارهاي در محدوده ارتفاعي . تقسيم نمود

 نيبه زم يكينزد ليمدار به دل نيا. شودكيلومتري از سطح زمين گفته مي
را  كيحجم تراف نيشتربي باالتر، مدارات به نسبت پرتاب تركم نهيو هز
 .)از كل اجسام فضايي در اين محدوده قرار دارند% 72حدود ( دارد

هاي بعدي بيشترين درصد در رتبه 5و  21مدارهاي ژئو و مئو به ترتيب با 
ان شده، توضيحات بي با توجه به .)2شكل (حجم ترفيك فضايي هستند 

هاي ملي هر كشوري در فضا مديريت ترافيك فضايي براي حفظ سرمايه
  .امري الزم و ضروري است

توان در سه گام كلي سازي مديريت ترافيك فضايي را ميپياده
 نو مشخص نمود ييجسم فضارهگيري نخست . بندي نمود دسته

 ثبتيي در كاتالوگ اجسام فضا كه ،آنهاي مداري و موقعيت مشخصه
با اطالع از موقعيت جسم در فضا، گام دوم انتخاب روش مناسب . شودمي

ريزي براي مانور ريسك برخورد و پس از آن برنامه و محاسبة براي ارزيابي
با در اختيار داشتن . شودبه منظور فرار از برخورد انجام مي است كه مناسب
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اي انجام مانور توان ريسك برخورد را محاسبه و براين اطالعات اوليه، مي
   ]. 13[د گيري كرقطعي تصميم

  
  ]12[ها در مدارهاي فضايي ترافيك ماهواره - 2 شكل

در ادامه اين سه گام براي مديريت ترافيك فضايي شرح داده 
 مقاله بر تعيين احتمال برخوردكز اصلي با توجه به اين كه تمر. شوند مي

جسم فضايي است، براي تعيين احتمال برخورد واقعي فضاپيماي مورد 
افزار  افزارهاي موجود كه اين پايگاه داده را در اختيار دارد، نرم نظر، از نرم

پس از انتخاب روش مناسب براي  ،از اين رو. نماييم مناسب را انتخاب مي
و سازي  افزارهاي موجود براي شبيه نرم د، در ادامهتعيين احتمال برخور

بررسي شده و با انتخاب يك ابزار مناسب، تعيين احتمال برخورد 
پس از پرتاب آن  يك سالبازه زماني  برخوردهاي احتمالي ماهواره نور در

  .    شودمي ارائهو سازي افزار منتخب شبيهفاده از نرمبا است

  رهگيري اجسام فضايي

ي و تعيين موقعيت مدار هر جسم فضايي راهي براي تخمين رهگير
هاي دن المانكر جسم فضايي و مشخص) سرعتموقعيت و (حالت 

يكي . اين كار با دو روش مختلف قابل انجام است. مداري آن است
از آنها دريافت اطالعات از خود جسم فضايي است كه حالت خود را 

قرار گرفته در آن مشخص و  با استفاده از تجهيزات كنترل، ناوبري
ديگري استفاده از پايش  .دهددر اختيار ايستگاه زميني قرار مي

  . آوردن پارامترهاي مطلوب است زميني يا فضايي براي به دست
شبكه نظارت  ،براي تعيين موقعيت دقيق اجسام در فضا

حسگر  30شامل بيش از اين شبكه . توسعه يافته است 3فضايي
موقعيت  16باشد كه در حسگر فضايي مي 20و راديويي و نوري 

كنترل نظارت بر  ،مركز 2اند و جهان توزيع شدهسطح مختلف در 
توان به سه حسگرهاي فضايي را مي. دنعملكرد آنها را بر عهده دار

و  18[تقسيم نمود  6و مشاركتي 5، موازي4اختصاصينوع حسگرهاي 
اين حسگرها به ترتيب براي تحقيقات فضايي، نظارت فضايي و ]. 19

                                                           
3. Space Surveillance Network (SSN) 
4. Dedicated 
5. Collateral 
6. Contributing 

آوري اطالعات جمع. شوندكاربردهاي تجاري و دانشگاهي استفاده مي
حسگرها براي پردازش و تركيب با ساير اطالعات به مركز فضايي  ةشد
امروزه قادر است اجسام با سايز اين شبكه فضايي . شودارسال مي 7نوراد
متر را به ترتيب در مدارهاي لئو و ژئو سانتي 30متر و سانتي 10

  . تشخيص دهد
 ،شوندمي رهگيري اجسام استفادهاز جمله تجهيزاتي كه براي 

تجهيزات راداري در ]. 17- 14[رادارها و تجهيزات نوري هستند 
گيري زاويه را اما اندازه ،گيري فاصله و نرخ آن دقت بااليي دارنداندازه

ها به دليل برد محدود بيشتر اين سيستم. دهندبا دقت كمي انجام مي
در حالي كه . روندهاي لئو به كار ميبراي نظارت و رديابي ماهواره

گيري تر از اندازهگيري زاويه را خيلي دقيقتجهيزات اپتيكي اندازه
هايي از جمله وابستگي به شرايط دهند و محدوديتمي انجامفاصله 

آب و هوايي، وابستگي به زاويه فاز خورشيد و محدوديت استفاده در 
شب دارند كه موجب شده از آنها بيشتر براي مدارهاي ژئو استفاده 

   . شودم فضايي ثبت و ذخيره مياين اطالعات در كاتالوگ اجسا .شود
كاتالوگ اجسام فضايي، اطالعات اين اجسام را در سه بخش شامل 

اطالعات پايه، اطالعات . كننداطالعات پايه، مداري و مشخصات ذخيره مي
گيرد و شامل شماره جسم، نام جسم، نوع ثابت و بدون تغيير را در بر مي

اريخ خروج از مدار و مشخصات جسم، كشور، تاريخ پرتاب، سايت پرتاب، ت
سرعت بردار موقعيت و (هاي مداري  اطالعات مداري نيز المان. مدار هستند

بيني كوواريانس و ، داده كوواريانس مداري و مدل پيش)ايمتوسط و لحظه
اطالعات مشخصات در بر دارنده مشخصاتي مانند . شوند مدار را شامل مي

ري، مقطع عرضي راداري، نسبت نوع محموله، خدمات آن، ساختار ظاه
  ].2[است   پذيري مداري و وضعيتي سطح به جرم، كنترل
از دادة مداري  امكان وقوع برخوردهاي فضايي، براي تحليل

 منتشر شدهمركز كنترل فضايي نوراد  سويكه از  م فضايياجسا
اتالوگ فضايي به صورت روزانه در ك اين اطالعات. شوداستفاده مي

 با فرمتو  يروزرسانهيك بار ب در هر ساعت ٨داده دوخطي برايو 
   . شود ، منتشر مي)3(نشان داده شده در شكل 

  
  مدار خطيدو  يهافرمت المان - 3 شكل

                                                           
7. North American Aerospace Defense Command 
8. Two Line Elements (TLEs) 
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 ةدهنده رديف، شمار ، به ترتيب نشانهاي دوخطي المان طر اولِسهاي داده
از لحاظ نوع دسترسي عمومي يا (بندي ، طبقهفضايي فضاپيما در كاتالوگ

دهنده سال پرتاب، چندمين پرتاب در  نشان(المللي ماهواره ، شناسه بين)ويژه
، زمان نجومي آغاز ماموريت، مشتق )سال و سه حرف اختصاري از پرتابگر

تغيير در دور گردش فضاپيما در (اول حركت ميانگين يا ضريب بالستيك 
، مشتق دوم حركت ميانگين يا ترم دوم درگ در مدل )2يك روز تقسيم بر

SGP4  كه براي مدل كردن فرسايش مداري نهايي استفاده شده، ترم درگ
و شماره ) SGP4ترم ديگري از درگ در مدل (يا ضريب فشار تشعشعات 

در . باشدكه براي اين فضاپيما توليد شده مي خطيهاي دو مجموعه المان
پس از بخش دوم شماره كاتالوگ فضاپيما، به ترتيب  ها،سطر دومِ اين المان

هاي مداري فضاپيما شامل زاويه ميل مداري، طول گره صعودي، المان
كه (خروج از مركز، آرگومان حضيض، آنومالي ميانگين، حركت ميانگين 

دهنده تعداد دفعاتي است كه ماهواره در يك روز در مدار خود  نشان
دوم به عنوان  سطردوره زماني و چك جمعِ و شماره مدار در ) چرخد مي

ها و استفاده از مدل با در اختيار داشتن اين المان]. 20[آخرين رقم قرار دارند 
 توان موقعيت و سرعت هر جسم را در هر لحظهانتشار مداري مناسب مي

  .]22 و 21[ محاسبه نمود شعات و جاذبه 
تناوب ( ٩زمين در محاسبه انتشار مداري براي مدارهاي نزديك

به ) دقيقه 225تناوب بيشتر از (و دور از زمين ) دقيقه 225كمتر از 
-براي شبيه SDP4و  SGP4مداري اغتشاش هاي ترتيب از مدل

 در مدل .شودتعيين موقعيت جديد جسم استفاده مي ها وسازي
SGP4  اغتشاشات ايجاد شده در حركت ماهواره ناشي از شكل

شعات و اثرات گرانشي اجسام فضايي ديگر مانند زمين، درگ، تشع
سازي خطاي در مدل. شود مينيز در نظر گرفته ماه و خورشيد 

    ].23[ شود ياز همين مدل اغتشاشي استفاده ممداري نيز انتشار 
موضوع ديگر در تحليل احتمال برخورد فضايي انتخاب 

ة توان به دو دست ها را مي اين دستگاه. مختصات مناسب استدستگاه 
 .تقسيم نمودمبتني بر زمين و مبتني بر ماهواره  هاي دستگاه
توصيف حركت نسبي هاي مبتني بر ماهواره عموما براي  دستگاه

 .شوند بيني مداري و انتقال مداري استفاده مي فضاپيما، خطاي پيش
RSW و NTW  كه در مبتني بر ماهواره هستند كاربرد پر دستگاهدو

 دستگاهمركز . )4شكل ( شود استفاده مي هاتحليل برخورد از آن
RSW  در مركز ماهواره قرار دارد، محورR  در راستاي خط اتصال
عمود بر بردار شعاعي و در جهت  Sه به مركز زمين، محور ماهوار

مركز دستگاه . عمود بر صفحه مداري است Wبردار سرعت و محور 
NTW  و محورهاي در مركز ماهواره بودهT ،N  وW  به ترتيب

. عمود بر سرعت و عمود بر صفحه مداري هستند همراستا با سرعت،
   . شوداستفاده مي NTWاه هاي تحليل برخورد از دستگسازيدر شبيه

                                                           
9. LEO  

  
  NTWو  RSWدستگاه مختصات  - 4 شكل

  ارزيابي ريسك برخورد 
شـود   با در اختيار داشتن موقعيت فضاپيمايي كه در فضا رهگيري مي

توان با در نظر گرفتن خطاهاي مداري و با  اجسام فضايي ميو ساير 
ايـن   هاي توسعه يافته براي تخمين احتمال برخورد، استفاده از روش

 10دو روش بـاكس . مقدار را براي فضاپيماي مورد نظر محاسبه نمود
براي ارزيابي برخورد اجسام فضايي مطـرح شـده    11و احتمال برخورد

 نييتع شياز پ ةكه در منطق ييهر جسم فضادر روش نخست . است
برخورد  سكير يدارا يبه عنوان جسم ودشيشده و فرار ثابت وارد م

مـانور   يبـرا  ميآن، تصـم  يو پس از بررسـ  ردگييمورد توجه قرار م
روش  كيـ روش در واقـع   نيـ ا. شـود ياجتناب از برخورد گرفتـه مـ  

 نيانگيم يخطا سبر اسا بنديقهاست كه در آن، منط يرگينيانگيم
بـه عبـارت بهتـر    . شـود يانجام مـ  ييجسم فضا يمدار ينبيشياز پ

ــن و  ــاطق ام ــاطق من ــاال  من ــورد ب ــا ريســك برخ ــتفاده ب ــا اس از ب
و بـراي هـر    شـود  گيري از خطا در هر منطقه مشخص مـي  ميانگين

شـدن ايـن    شود كه با نزديك اي از خطا در نظر گرفته مي جسم جعبه
ـ  در اكثر موارد اين روش. شود مي دو جعبه هشدار برخورد صادر  شيب

منجـر بـه    توانـد يمـ  ليـ دل نيهماز اندازه محافظه كارانه بوده و به 
شده و با مصرف سوخت  ضروريغيراز برخورد  مانور اجتناب اتيعمل

آن در  حيمـانور صـح   ييمنجر به از دست دادن توانا مايمحدود فضاپ
  . شود ندهيآ

 سكير يابيارزديگري براي  روش احتمال برخورد،روش 
روش . است از دقت نسبت به روش قبل يبرخورد با سطح باالتر

در زمان  مايو فضاپهدف  نيفاصله ب نهياحتمال برخورد نه تنها به كم
سرعت و عدم - تيموقع يِتقرب، بلكه به ارتباط هندس نتريكينزد
برخالف . دارد يگبست زيجسم ندو  يكيآن در لحظه نزد هايتيقطع

كه در آن هشدار برخورد  باكسروش در خطا مبتني بر  بنديِمنطقه
از رسم بيضوي خطا كه بر روش  ني، اشود به سرعت صادر مي

                                                           
10. Box 
11. Probability of Collision (PC) 
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 تيمز نيبا ا. كندل حضور جسم تعيين شده، استفاده ميمبناي احتما
 يكمتر يمانور اجتناب از برخورد كمتر و نرخ هشدار خطا نيكه فرام

 يبرا مايتوان فضاپ جهيدر نت و حاصلباكس  سبت به روشن
در اين روش از مقدار و . شوديفرار حفظ م يضرور والزم  يمانورها

راي تعيين جهت بردارها و بخطا كوواريانس بردار ويژه ماتريس 
نيم قطرها ( NTWاصلي دستگاه  جهتيك از سه پراكندگي در هر 

  .)5شكل ( شوداستفاده مي )در رسم بيضي و اضالع در رسم جعبه خطا

  
به ترتيب (جعبه و بيضوي خطا براي دو روش باكس و احتمال برخورد  - 5 شكل

  )از راست به چپ

جسـم   كيـ  ياحتمـال بـرا   يمبنـا برخورد بر  ةمقارن يابيارز امروزه
 هيـ اول ياعالم هشدارها يبرا ياصل يليبه عنوان روش تحل ،ييفضا

تمـام   اين روشدر  .شد استفاده مي المللينيب ييفضا هايدر انجمن
پارامترها از جمله سايِز اجسام نزديك شده، سايز و جهت كوواريانس 

در اين  ،از اين رو ].24[شود و غيره به صورت كامال رياضي بيان مي
  . شودمقاله نيز از اين روش براي تعيين احتمال برخورد استفاده مي

شوند هاي محاسبه احتمالي كه در ادامه بررسي ميالبته در روش
  : اين مفروضات عبارتند از. برخي مفروضات اوليه مشترك هستند

 جسم در مسيرهاي مسـتقيم الخـط   دو  ،هاي مواجههدر نزديكي
هاي مداري در حدود با توجه به اين كه سرعت. كنندحركت مي

كيلومتر بر ثانيه هستند و زمان مانـدن در منطقـة مواجهـه،     چند
باشـد، اثـرات نيـروي    كسري از ثانيه يا حداكثر چنـد ثانيـه مـي   

تـوان حركـت را در   پوشـي هسـتند و مـي   گرانشي قابـل چشـم  
. برابـري انحـراف معيـار خطـي فـرض نمـود      محدوده چنـد ده  

اي بلنـد بـوده و   حجم جاروب شده به صـورت اسـتوانه   ،بنابراين
. توان به صورت دوبعدي تعريف نمـود تابع چگالي احتمال را مي

توان با دقت خـوبي از تقريـب   دهد ميها نشان مينتايج بررسي
 ].  25[د كرها استفاده سازيخطي براي شبيه

  شوند تا نياز به فرض مي) كروي(تمام اجسام به صورت متقارن
پاترا در روش پيشـنهادي خـود،   . تعريف جهت براي جسم نباشد

ت كلي و بدون لحاظ كردن رصو ها را بهاحتمال برخورد ماهواره
به ايـن ترتيـب كـه در ابتـدا     . تقارن براي اجسام ارائه داده است

شـود تـا در   يزيكي اجسام به صورت كـروي فـرض مـي   شكل ف

ابزارهاي تخمين مقدار احتمال ثابت باشد و در ادامه، محاسبات 
محاسـبات او  . شودهاي نامنظم بسط داده ميبه اجسام با شكل

نشان داد فرض تقـارن تـاثير قابـل تـوجهي در مقـدار احتمـال       
 ]. 26[برخورد محاسبه شده ندارد 

 محاسبه احتمال برخورد از توزيع پواسون اسـتفاده   ،در نخستين دفعات
شـود از توزيـع گوسـي    اما در محاسباتي كه امروزه انجام مي .شدمي

شـود  موقعيت و مفهوم كوواريانس كه از تعيين مدار جسم حاصل مي
 ]. 27[ استتر گرايانه استفاده شده كه واقع

براي  15و الفانو 14، پاترا13، چان12چهار مدل معروف فاستر
-محاسبه احتمال برخورد مطرح هستند كه در ادامه شرح داده مي

  . شوند

  روش فاستر 

روش فاستر احتمال برخورد را به صورت عددي و با بررسي صـفحة  
دايرويِ كردن مقطع عرضي  بر حركت نسبي و همچنين تقسيمعمود 

هاي هم مركز و خطوط مستقيم شعاعي، اجسام تركيب شده در دايره
بـا   )1معادلـه  ( فاستر يك مدل احتماالتيِ برخورد .نمايدمحاسبه مي

 و R0استفاده از مختصات قطبي در صفحه مواجهه پيشنهاد كرد كه 
ϕ  ،موقعيت مركز جسم تركيب شدهOBJ   ،شعاع جسم تركيب شـده
σu  وσw  اصلي انحراف معيار و محورهايr  وθ    ِموقعيـت فضـايي

  .دهندبندي شده را نشان مينسبيِ جسم بخش

، اندازه Wاز محور  ϕزاويه سازي عددي فاستر، در پياده
. است OBJ/12برابر  rو شعاع اندازه گام  5/0°برابر  θگام زاويه 

بي ريسك مداري ايستگاه ناسا امروزه از اين مدل براي ارزيا
   .كندهاي شاتل استفاده ميموريتأالمللي و م فضايي بين

  روش چان  
روش توسعه داده شده توسط چان، تحليلي و بـر اسـاس تبـديل تـابع     
چگالي احتمال دو بعدي گوسي به تـابع چگـالي احتمـال تـك بعـدي      

در حقيقت ايـن مـدلِ   . است نطقه معادلو استفاده از مفهوم م 16رايس
چـان يـك دنبالـه    . اسـت تحليلي در بر دارنده دو تـرم نمـايي    ارزيابيِ

بر اساس مقادير زيـر   )1(عبارات را به عنوان تخميني تحليلي از معادله 
  :بيان نمود

                                                           
12. Foster 
13. Chan 
14. Patera 
15. Alfano 
16. Rician 
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، به OBJدر صفحه مواجهه، شعاع جسم تركيب شده برابر 
عبارت با اين . باشدمي σyو  σxبا انحراف معيار ) xm,ym(مركز 
  ]: 27[شود بيان مي) 2(معادله 
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  روش پاترا 
يك تابع چگالي احتمال تك بعدي بوده و به شـكل   اين مدل بر اساس

ارزيابي آن به صورت عـددي بـا گـرفتن    . شودانتگرال خطي فرموله مي
او يـك  . شـود هاي خط كوتاه اطراف يك كانتور بسته ارزيابي ميبخش

به عنوان انتگرال خطي تك بعـدي   )1(مدل معادل رياضي براي معادله 
اي موقعيت زاويه ɵحيط جسم سخت و فاصله تا م rارائه كرد كه در آن 

چگالي احتمال . است xگيري شده از محور با مركزيت كوواريانس اندازه
متقارن الزم است كه بتوان انتگرال دو بعدي را به انتگرال مسـير يـك   

  ]: 27[شود  نتيجه مي )5(معادله در نهايت . بعدي كاهش داد

)5(  21
exp( . )

2. ellipse

P r d 

 

 
ب شده بيشتر باشد احتمال اگر فاصله خطا از شعاع جسم تركي

  : شودمحاسبه مي )6(معادله  با
)6(  21

1 exp( . )
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  .  بيان شده است] 26[در  α مقدارشرح كامل محاسبه 
  روش آلفانو 

باشـد كـه بـه    ساس تابع چگالي احتمال تك بعدي ميمدل بر ااين 
نشان داده  ))7(طبق معادله ( و يك ترم نمايي 17صورت دو تابع خطا

مركـز جسـم تركيـب شـده     ) xm, xy(در صفحة مواجهـه،  . شودمي
 σx، انحراف معيار )تركيب دو بيضي كوواريانس جسم اوليه و ثانويه(

  ]: 27[باشد مي OBJشعاع جسم تركيب شده  و σyو 
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17. Error Function 

مولفه فرد  mمولفه زوج و  mروش عبارت را به در اين 
 )8(معادله . كندشكسته و از قانون يك سوم سيمپسون استفاده مي

  :  ها داده شده استبراي تعيين مقادير به اندازه كافي كوچك ترم

)8(  
2 2
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-در نظـر گرفتـه شـده    50و  10كه در آن حد پايين و باال به ترتيب 

  . است

  هاي پيشنهاديمقايسه روش
 يهاتيمحدود به دليلروش بوده اما  نيترعيروش چان تا كنون سر

روش . داردهـا  ميـان روش را  تيمحـدود  نيشتريابعاد جسم، ب ينسب
بـه   يخوب جيكه ارائه نموده، نتا يحوربا فرمول جسم م ژهيپاترا به و
هاي نام برده شده پركاربردترين روش و از ميان روش آورديدست م
بـه   ديـ هر مـورد با  يانتگرال را برا يهاروش آلفانو تعداد گام .است

روش اسـت امـا    نيروش فاستر كنـدتر . دين نماييصورت جداگانه تع
كـه اثـر    نيـ ارد بدون امو ياريبس يابعاد گام برا شيبا افزا توانديم
در انتخاب روش نهايي بايد  .]27[ شود ترعيبر دقت بگذارد، سر يبد

ها برقـرار نمـود و كـاربر    سازياي ميان دقت و سرعت شبيهمصالحه
بسته به شرايط عملياتي و نياز خود به يكـي از آن دو اولويـت داده و   

 .  نمايدآن را انتخاب مي روش متناسب با

  سازيشبيهنتايج ارائه 

سازي با توجه به پرتاب ماهواره ملي نور، اين ماهواره براي شبيه
سازي نياز است تا با توجه به اين كه براي شبيه. انتخاب شد

هاي زميني داشته باشيم و اين اي از مشاهدات ايستگاه داده
افزارهايي رار ندارد، از نرماطالعات به صورت آزاد در اختيار همه ق

صورت به روز در اختيار دارند و قابليت محاسبه  ها را بهكه اين داده
  . شوداحتمال برخورد را دارند استفاده مي

  ابزارهاي تحليل 
سازي برخورد اجسام در فضا ابزارهاي متعددي براي تحليل و شبيه

  : تند ازافزارها عباربرخي از اين نرم. توسعه داده شده است
 COMBO18 :افزار ابزار استاندارد نيروي هوايي امريكا اين نرم

افزار تنها براي استفاده رسمي و براي افرادي نتايج اين نرم. است
  .باشدكه درخواست آنها تاييد شده در دسترس مي

 SOAP19 :افزار ابزار ديداري و تحليل مدار سه بعدي اين نرم
البته تابع تحليل . اده استاست كه اتحاديه هوافضا توسعه د

                                                           
18. Computational Of Miss Between Orbits 
19. Satellite Orbit Analysis Program 
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با توجه (افزار ظرفيت پوشش در مقياس بزرگ مقارنة اين نرم
را ) هايي كه بايد در تحليل وارد شوندبه تعداد زياد ماهواره

توان به عنوان ابزاري براي به همين دليل تنها مي. ندارد
افزار از اين نرم. صحت سنجي مقارنه از آن استفاده نمود

در محاسبه احتمال برخورد ] 27[شده توسط پاترا روش ارائه 
  . كنداستفاده مي

 STK Advanced CAT20 : براي تحليل مقارنه ماژولي به
. اضافه شده است) AGIتوليد شده در شركت ( STKافزار  نرم

 افزار قابل تنظيمفيلترهايي دارد كه در نرم اين ماژول پيش
سازي را با آنها تنظيم توان دقت و سرعت شبيههستند و مي

      .سازي هستندقابل پياده افزاراين نرمدر مدل چان و پاترا . نمود
 ShadowCAT : اين ابزار از سوي شركتAGI  براي حل

توسعه داده شده ) هاهمه ماهواره(مسئله همه در برابر همه 
ر اساس تحليل يك افزار تقويم نجومي را باين نرم. است

  . دهداي انجام ميكامپيوتر چند هسته
، در هر روز تحليل تقرب را روي همه ]20[سايت سلس ترك 

هاي معتبر و همه اجسام شناسايي و ثبت شدة غيرمحرمانه محموله
مدل و  خطيهاي دو در مدار، براي يك هفته بعد با استفاده المان

تقرب با كمترين فاصله  10انجام داده و  SGP4/SDP4انتشار 
تقرب و بيشترين احتمال برخورد را براي استفاده بر روي سايت قرار 

  .  دهدمي
با توجه به توضيحات ارائه شده و امكان دسترسي به برخي 

افزارها و عدم دسترسي به داده مراكز پايش فضايي براي تحليل نرم
مالي ماهواره نور در مدت يكسال و در برابر همه برخوردهاي احت

براي  STKافزار اجسام فضايي ثبت شده در كاتالوگ فضايي از نرم
  .  سازي استفاده شده استاين شبيه

  سازي و نتايج شبيه
براي بررسي احتمال برخورد ماهواره نور با ساير اجسام فضايي از 

ي پردازش مورد نياز حجم باال. استفاده شده است STK11افزار  نرم
شود براي تحليل برخورد و مقارنه با همه اجسام فضايي موجب مي

افزار در نرم ،از اين رو. سازي نياز باشدتا زمان زيادي براي شبيه
STK  براي (تعدادي پيش فيلتر استانداردTLE  يا (هاي قديمي

براي ) و زمان 23، مسير مدار22حضيض/، اوج21)خارج شده از فعاليت
ايده استفاده . كردن پيچيدگي محاسباتي درنظرگرفته شده است كم

از اين فيلترها اين است كه از ميان همه اجسام مدارگرد، آنها كه 
محدوده مشخصي نسبت به جسم مرجع هستند را از محاسبات خارج از 

                                                           
20. Conjunction Analysis Tools 
21. Out Of Date TLEs 
22. Apogee/Perigee 
23. Orbit Path 

ها را محاسبه كند تا سرعت ترين مقارنهسپس نزديك و خارج كرده
رج در تحقيق خود نشان داده استفاده از فيلترها ج. محاسبات افزايش يابد
به همين ]. 28[نمايد ها ايجاد ميسازياي در شبيهخطاي قابل مالحظه

هاي مختلفي با تنظيم فيلترهاي مختلف انجام و نتايج سازيمنظور شبيه
ور بر اساس داده ثبت مشخصات ماهواره ن. اندبا يكديگر مقايسه شده

   .باشدمي) 1(مطابق جدول ] 20[شده در سايت سلس ترك 
  مشخصات مداري ماهواره نور -1جدول 

  مقدار  مشخصه
  45529  شماره شناسايي نوراد

  كيلومتر 9/431  حضيض مداري
  كيلومتر 1/443  اوج مداري

  درجه 8128/59  زاويه ميل مداري
  دقيقه 2/93  تناوب مداري
  719/9×10 - 4  خروج از مركز
توان به  را ميها ابعاد بيضوي كوواريانس سازيدر اين شبيه

 با توجه به ماهواره انتخابي و با استفاده از جدولصورت مقادير ثابت يا 
جست و جوي مبتني بر اوج و حضيض مدار  )افزارنامبرده شده در نرم(

هاي ها با تركيبسازيشبيه .دكرافزار انتخاب  نرمماهواره توسط 
مختلفي از فيلتر انجام و دقت و سرعت حصول نتايج با يكديگر 

اي تنظيم شده تا كمترين افزار به گونه نرم ،همچنين. اندمقايسه شده
فاصله تقرب و احتمال برخورد را با روش حل تحليلي چان و روش 

  . محاسبه نمايد 2005پاترا 
كوواريانس ثابت با مقادير يضوي ها با استفاده از بسازيشبيه
كيلومتر به ترتيب در راستاي مماسي، عمود  5و  10، 20سختگيرانة 

براي سه تركيب  )NTWدر دستگاه (راستاي حركت و نرمال 
حضيض و مسير مدار، /زمان، اوج ها شامل سه فيلترفيلترمختلف از 

در تنظيم . انجام شد زمانتر حضيض و يك فيل/فيلتر زمان و اوج دو
بيشترين برخورد شناسايي شد كه از اين ميان  72921فيلتر  يكبا 

اين  .محاسبه شده است 4/6×10-10بيني شده  پيشبرخورد  احتمال
در گام . دقيقه انجام شد 30ساعت و  2سازي در زماني حدود شبيه

اين  در. حضيض انجام شد/سازي با دو فيلتر زمان و اوج دوم شبيه
در زمان  4/6×10- 10رخورد با بيشترين احتمال ب 71882 سازي شبيه

هر سه فيلتر براي در گام آخر نيز  .شناسايي شدندساعت  1تقريبي 
دقيقه به طول انجاميد و در آن  20كه حدود  سازي استفاده شدشبيه
. شناسايي شدند 4/6×10-10برخورد با بيشترين احتمال  70165 تعداد
بر اساس نتايج حاصل از مقاالت بيان شد، استفاده  قبالً كهطورهمان

و  نادرست برخي مسيرهاكردن از فيلتر مسير به دليل فيلتر 
برخورد در نتيجه ، تعدادي از برخوردها را حذف كرده و ها ماهواره
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اين كاهش در تمام سه مرحله از يك تا سه . نمايدگزارش ميكمتري را 
ال برخورد محاسبه شده با دو روش چان و پاترا احتم .شود فيلتر مشاهده مي

سازي با دو فيلتر به ترتيب در شبيهبيشترين احتمال برخورد تقرب با  5براي 
   .ارائه شده است) 2(در جدول  ،)تك فيلتر مشابه(حضيض /زمان و اوج

دهد احتمال ها نشان ميسازيدست آمده از شبيه نتايج به
احتمال . استاجسام فضايي بسيار كم برخورد ماهواره نور با ساير 

 2005تحليلي و پاترا براي هر دو روش دست آمده  برخورد و دقت به
مقارنه با  5البته به دليل اعمال فيلترهاي مختلف  .هستندمشابه نيز 

. بيشترين احتمال برخورد در هر دو دسته با يكديگر متفاوت هستند
رنه حالت مختلفي هاي خطاي اجسام فضايي در هنگام مقا بيضوي

دو حالت موازي و متقاطع در . داشته باشندنسبت به هم ممكن است 
براي اين كه درك بهتري از . نشان داده شده است) 7(و ) 6(شكل 

گيري براي لزوم مانور ايجاد شود،  نتايج حاصل و ايجاد توان تصميم
 31پنج مقارنه با بيشترين احتمال برخورد كه در تاريخ ) 8(در شكل 

 .شود در سايت سلس ترك منتشر شده نشان داده مي 1202ژانويه 
شود، احتمال برخورد بزرگتر  مشاهده مي )8(طور كه در شكل  همان

تر  را به عنوان خطر جدي تلقي نموده و با نظارت دقيق 01- 3از 
  .  شود هاي الزم براي مانور آن در نظر گرفته مي بررسي

نور با ساير اجسام فضايي با دو روش چان و احتمال برخورد ماهواره  -2 جدول
  )فيلتر سهبا تك فيلتر و ( پاترا در كمينه فاصله شعاعي دوجسم

  
  23:06ساعت  27/09/2020وضعيت دو فضاپيما در  - 6 شكل

  
  14:30ساعت  18/3/2021وضعيت دو فضاپيما در - 7شكل 

  
  ]20[ پنج مقارنه با بيشترين احتمال برخورد - 8 شكل

  گيري نتيجه

ها بـه فضـا،   توجه به هزينة باالي طراحي، ساخت و پرتاب ماهوارهبا 
بر اساس طراحي (حفظ سالمت ماهواره در طول مدت عمر مفيد آن 

Object 
Name

Time In 
(UTCG) 

Time Out 
(UTCG) 

PC (Chan,Analytic)
PC(Patera 

2005) 

tle 
42858

9/13/21 5:34 
PM 

9/13/21 5:34 
PM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
32407

4/3/21 5:38 
PM 

4/3/21 5:39 
PM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
44824

4/22/21 2:10 
PM 

4/22/21 2:10 
PM 6.45E-10 6.45E-10

tle 
42888

11/28/20 
4:54 AM 

11/28/20 
4:54 AM 6.45E-10 6.45E-10

tle 
42878

4/23/21 
12:35 PM 

4/23/21 
12:36 PM 6.44E-10 6.44E-10

  سازي با سه فيلترنتايج شبيه
tle 

43198
2/26/21 7:40 

PM 
2/26/21 7:40 

PM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
32075

9/19/21 1:11 
PM 

9/19/21 1:11 
PM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
38710

5/26/21 
11:14 AM 

5/26/21 
11:15 AM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
42864

4/22/21 3:56 
PM 

4/22/21 3:56 
PM 6.46E-10 6.46E-10

tle 
43198

2/26/21 7:40 
PM 

2/26/21 7:40 
PM 6.46E-10 6.46E-10
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بايـد بتـوان احتمـال برخـورد      ،از ايـن رو . ضروري است) انجام شده
ماهواره با اجسام فضايي ديگر را با دقت بااليي تعيين نمـود و مـانور   

در ايــن مقالــه . رخــورد را طراحــي و انجــام دادالزم بــراي فــرار از ب
ها براي تعيين احتمال برخورد ماهواره مطرح شدههاي مختلف  روش

ها، روش پاترا به دليل داشتن در ميان اين روش. در مدار بررسي شد
هاي كمتر نسـبت  دقت و سرعت خوب و همچنين اعمال محدوديت

توسعه ابزارهاي متعددهمچنين، . هاي ديگر، پركاربردتر استبه روش
ســازي و تعيــين احتمــال برخــورد از ســوي بــراي شــبيهداده شــده 

بـا توجـه بـه    . هاي هوافضايي در سراسر جهان بررسي شدند سازمان
هاي موجود در تعدد زياد اجسام فضايي موجود و همچنين محدوديت

سـازي احتمـال مـاهواره    براي شبيه STKافزار دسترسي به آنها، نرم
ه در كاتـالوگ فضـايي   در برابر ساير اجسام فضايي ثبت شدملي نور 

دهد بيشترين احتمال برخورد نشان ميسازي نتايج شبيه. انتخاب شد
 4/6×10-10سـازيِ مـاهواره نـور برابـر     در بازه زماني يك سالة شبيه

تـوان  باشد كه عدد كوچكي است و از اين رو با تقريب خوبي مـي مي
نيـاز بـه مـانور    ماموريت خود ك سال از در مدت يگفت اين ماهواره 
  . نخواهد داشتاجتناب از برخود 

  مراجع
[1] National Aeronautics and Space Administration, "Orbital 

Debris", Quaterly News, vol. 24, Issue 1, February 2020. 
[2] L. Chen, X.Z. Bai, Y.G. Liang, K.B. Li, L. Chen, X. Z. 

Bai, and K. Li,  Orbital Data Applications for Space 
Objects, Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, p. 166, 
2017. 

[3] S. Petersa, Ch. Pirzkall, H. iedler, and R. Forstner, "Mission 
concept and autonomy considerations for active Debris 
removal", Acta Astronaut, vol. 129, pp.  410-418, 2016.  

[4] M. Shan, J. Guo and E. Gill, "Review and comparison of 
active space debris capturing and removal methods", 
Prog. Aero. Sci. 80 (2016) 18e32. 

[5] R_emi Soulard, N. Mark Quinn, T. Tajima, G_erard 
Mourou, ICAN, "A novel laser architecture for space debris 
removal", Acta Astronaut. Vol. 105, pp. 192-200,  2014.  

[6] Shuangyan Shen, Jin Xing, Hao Chang, "Cleaning space 
debris with a spacebased laser system", Chin. J. 
Aeronaut. Vol. 27, no. 4, pp. 805- 811, 2014. 

[7] F.Y. Yang, B. Nelson, J. Aziz, et al., “Light Force 
photon-pressure, collision avoidance: efficiency analysis 
in the current debris environment and long-term 
simulation perspective", Acta Astronaut, vol. 126, pp. 
411-423, 2016. 

[8] W. Quan, Y. Liwei, Z. Shanghong, F.Yingwu, and W. 
Yi, "Removing small scale space debris by using a 
hybrid ground and space based laser system", Optik, vol. 
141, pp. 105-113, 2017. 

[9]  Online Available at: "http://cannae.com/space-freighter.  

[10] E. Zapata, "The State of Play: US Space Systems 
Competitiveness", (Presentation to the Future In-Space 
Operations (FISO) Seminar, NASA Kennedy Space 
Center), October 11, 2017. 

[11] H. Jones, "The recent large reduction in space launch 
cost", 48th International Conference on Environmental 
Systems, 2018. 

[12] Online Available at:  www.ucsusa.org. 
[13] K. Eun-Hyouek, K. Hae-Dong, and K. Hak-Jung. "A 

study on the collision avoidance maneuver optimization 
with multiple space debris." Journal of Astronomy and 
Space Sciences, vol. 29, no. 1, pp. 11-21, 2012. 

[14] Miller, James G. "Covariance analysis for deep-space 
satellites with radar and optical tracking data." The 
Journal of the Astronautical Sciences, vol. 55, no. 2 pp. 
237-243, 2007. 

[15] G. Kirchner, et al. "Laser measurements to space debris 
from Graz SLR station", Advances in Space 
Research, vol. 51, no. 1, pp.21-24, 2013. 

[16] B. Greene, et al. "Laser tracking of space debris." 13th 
International Workshop on Laser Ranging 
Instrumentation, Washington DC. 2002. 

[17] F. Alidoost, F. Samadzadegan, "Review on Satellite 
Orbit Determination", JSSGE, No. 4, Vol. 3, pp. 13-22, 
1392 (in persian).   

[18] D. Vallado, Fundamentals of astrodynamics and 
applications, Vol. 12. Springer Science & Business 
Media, 2001. 

[19] L. Chen, and et al., Orbital Data Applications for Space 
Objects. Springer, Singapore, Singapore, (Report), 
2017. 

[20] Online Available at: "http://celestrak.com".  
[21] Hoots, Felix R., Paul W. Schumacher Jr, and A. Robert 

Glover. "History of analytical orbit modeling in the US 
space surveillance system." Journal of Guidance, Control, 
and Dynamics, vol.  27, no. 2 , pp. 174-185, 2004. 

[22] M. Navabi, and R. Hamrah, "Space Objects Propagation 
Model, Satellites Critical Conjunction Prediction and 
Space Object  Maximum Probability Estimation", Space 
Sience and Technology, Spring 1392, No. 1, pp. 57-67, 
in persian. 

[23] T.S. Kelso, and S. Alfano, "Satellite Orbital Conjunction 
Reports Assessing Threatening Encounters in 
Space(SOCRATES)." Advances in the Astronautical 
Sciences, vol. 120, pp. 317-326, 2005. 

[24] Alfano, Salvatore, and Daniel Oltrogge., "Probability of 
Collision: Valuation, variability, visualization, and 
validity", Acta Astronautica, vol.148, pp. 301-316, 2018. 

[25] Chan, Ken., "Short-term vs. long-term spacecraft 
encounters.", AIAA/AAS astrodynamics specialist 
conference and exhibit, 2004. 

[26] R. P. Patera, "General Method for Calculating Satellite 
Collision Probability", Journal of Guidance, Control, 
and Dynamics, Vol. 24, No. 4, July-August 2001, pp. 
716-722. 

[27] S. Alfano,. "Review of conjunction probability methods 
for short-term encounters (aas 07-148)." Advances in 
the Astronautical Sciences 127.1, pp. 719, 2007. 

[28] E. R. George, and S. Harvey, A comparison of satellite 
conjunction analysis screening tools, (Report), Air 
Force Research Lab Kirtland AFB NM Space Vehicle 
Directorate, 2011.  

 


