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العملی ماهواره عکسساخت و تست نمونه مهندسی چرخ
4حمید قوچی اسکندر،3معصومه کیانتاژ،2حسین بهشتی،1محمد قهرمانی

پژوهشکده رانشگرهاي فضایی-پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده 
عملگر را در هاي فضایی، نقشالعملی به عنوان یکی از مکانیزمچرخ عکس

نماید و وظیفه آن کنترل زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ایفا می
- اساس عملکرد چرخ عکسباشد.وضعیت، تثبیت و پایداري ماهواره می

اي با یک چرخ طیار داراي العملی بر مبناي تبادل گشتاور و ممنتوم زاویه
ش کلی العملی از دو  بخباشد. چرخ عکسممان اینرسی جرمی باال می

، مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است. بخش مکانیکی شامل چرخ
استاتور، ل و محفظه بوده و  بخش الکترونیکی نیز شامهاشفت، بلبرینگ

درایور و کنترل، پورت ارتباطی، برد سنسورهاي سنجش روتور، برد 
در پژوهشکده العملی ساخته شده چرخ عکسباشد. موقعیت و سرعت می
، mNm15داراي قابلیت ماکزیمم گشتاور حرکتی رانشگرهاي فضایی 

rpmو ماکزیمم سرعت نامی Nms34/0اي ماکزیمم اندازه حرکت زاویه

فاز 3قطب و 2باشد. در این سیستم یک موتور بدون جاروبک می8000
بعد از ساخت نمونه مهندسی جهت ایجاد گشتاور استفاده شده است.

سازي محصول، با توجه به الزامات ساخت و جهت بهینهالعملیعکسچرخ
هاي ما براي آلنمونه مهندسی اصالح شده طراحی و ساخته شد. ایده

العملی کمترین وزن و توان مصرفی، بیشترین گشتاور و طراحی چرخ عکس
اي، بیشترین ممان اینرسی و کمترین زمان الزم براي مومنتوم زاویه
باشد. بعد از کنترل کیفی و ره به میزان زاویه مورد نیاز، میچرخش ماهوا

هاي عملکردي روي نمونه مهندسی و نمونه هاي فیزیکی، تستانجام تست
ها به منظور بررسی عملکرد و رفع مهندسی اصالحی انجام شد. این تست

ده تدوین شECSS-E-10-03Aهاي احتمالی بر اساس استاندارد عیب
در خود موجود تی محفظه حراررارتی نیز ازاست. جهت تست ح
ها نشان دهندة عملکرد بهتر، . نتایج تستده استدیپژوهشکده استفاده گر

باشد.توان مصرفی و اتالف انرژي کمتر در نمونه مهندسی بهینه شده می
تست مشخصات -نمونه مهندسی-العملیچرخ عکسواژه هاي کلیدي:

تست حرارتی-تست عملکردي- فیزیکی

مقدمه 
-خود در مدار نیازمند زیر سیستمی میهر ماهواره براي کنترل وضعیت 

باشد که این وظیفه را انجام دهد. وظیفه این زیر سیستم بسیار مهم بوده و 
در ماموریتهاي فضایی نقش اساسی دارد زیرا که هرگونه خللی در کارایی 

تواند به انهالل ماموریت و حتی از بین رفتن ماهواره این زیر سیستم می
توان به ارتباط ها میمهم کنترل وضعیت ماهوارهانجامد. از جمله دالیل

ها با ایستگاههاي زمینی اشاره نمود. اگر حرکات و ها از طریق آنتنماهواره
چرخش تحت کنترل نباشد، همراستائی سیگنال با ملزومات سیستمی و 
در نتیجه ارتباط با ایستگاه زمینی مشکل خواهد بود. از دالیل مهم دیگر 

هاي تعبیه ده برداري تصویري و عکس برداري توسط دوربینمی توان به دا
هاي مجهز به دوربین باید داراي شده بر روي ماهواره اشاره نمود. ماهواره

از محل دقیق مورد چنان کنترل وضعیتی باشند تا قادر به گرفتن عکس

اغتشاشات مزاحم خارجی به ماهواره نظر باشند. همچنین بر روي مدار، 
گردد که اگر این اغتشاشات خارجی توسط زیر سیستم کنترل وارد می

وضعیت ماهواره خنثی نگردد وضعیت ماهواره تغییر کرده و از موقعیت 
گردد. بنابراین اگر موقعیت و ارتفاع ماهواره در مدار تعیین شده خارج می

کنترل شده نباشد تمام این فرآیندهاي اشاره شده مقدور نخواهد بود.
به عنوان محصول در 1989العملی در تاریخ از چرخ عکساولین نسل 

Bradکار رفته و اولین تولید کننده آن شرکت به Olympusماهواره 

ford Engineringهاي مورد استفاده براي ماهوارهبوده است. تعداد چرخ-

باشد العملی در هر ماهواره میعکسعدد چرخ3ها بطور میانگین حداقل 
عدد در هر ماهواره رسیده 4اخیر این تعداد به استفاده از هايکه در سال

العملی بر مبناي تبادل گشتاور و . اساس عملکرد چرخ عکس]1[است
باشد. اي با یک چرخ طیار داراي ممان اینرسی جرمی باال میممنتوم زاویه

باشد که چرخ و یا دیسک عملکرد چرخ عکس العملی به این صورت می
آید. عکس العمل گشتاور وتور الکتریکی به چرخش در میدوار توسط یک م

تولیدي دیسک به محل نصب آن وارد و باعث چرخش ماهواره در جهت 
ماهواره را حول گردد. اگر گشتاورهاي مزاحم بخواهندمخالف آن می

گیري انحراف مربوطه توسط سنسور ، با اندازهمحوري منحرف نمایند
جریان تغذیه چرخ، گشتاور خارجی وضعیت و برقراري یک فیدبک به

شود. در نتیجه چرخ دور گرفته و در عوض تولید شده و به ماهواره وارد می
العملی طراحی شده شامل ماند. چرخ عکسماهواره ثابت و پایدار باقی می

، باشد. بخش مکانیکی شامل چرخدو بخش کلی مکانیکی و الکتریکی می
شد بخش الکترونیکی نیز شامل طراحی باها، شفت و محفظه میبلبرینگ

موتور الکتریکی (استاتور، روتور)، برد درایور و کنترل، پورت ارتباطی، برد 
]. همچنین چرخ 1-2باشد[چرخ میسنسورهاي سنجش موقعیت و سرعت

باشد که از اجزاي درونی در العملی شامل محفظه باالیی و پایینی میعکس
ایش و عمر مداري ماهواره در مقابل بارها مراحل مختلف اعم از پرتاب، جد

و عوامل محیطی محافظت کرده و وظیفه انتقال حرارت، گشتاور و ممنتوم 
به بدنه ماهواره را بر عهده دارد. استحکام محفظه یکی از پارامترهاي مهم 

باشند باشد. پارامترهایی که در طراحی محفظه مهم میدر طراحی سازه می
سب ( استحکام کافی و جرم پایین)، هدایت گرمایی عبارتند از جنس منا

هاي خوب، گاز بندي مناسب، ضخامت و هندسه بارهاي پرتابی، فرکانس
هاي طبیعی محفظه خیلی طبیعی متناسب با سازه ماهواره. اگر فرکانس

تواند باعث به وجود هاي حاصل از ارتعاشات ناخواسته میباال باشد، شتاب
شود که براي سازه و اتصاالت موجود خطرناك آمدن نیروهاي بزرگی 

]. تعیین ابعاد و طراحی شکل ظاهري محفظه با در نظر گرفتن 3باشد[
فضاي تخصیص یافته به چرخ عکس العملی در ماهواره و نحوه مونتاژ 

-اجزاي داخلی و شکل چرخ طیار صورت می پذیرد. جرم چرخ که سنگین

حدوه طراحی مناسب قرار گیرد. باشد، بایستی در مترین عضو مجموعه می
شود که با در نظر گرفتن شرایط و الزامات هندسی و فیزیکی، تالش می

هاي دورتر از هندسه طرح طوري باشد که بیشترین جرم آن در فاصله
محور مرکزي چرخ قرار گیرد. موتور مورد استفاده در این نمونه از نوع 
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ان هسته اصلی بخش باشد که بعنوموتور بدون جاروبک سه فاز می
نماید. موتور الکتریکی که وظیفه ایجاد گشتاور مورد نیاز مکانیکی عمل می

العملی را بر عهده دارد باید داراي راندمان باال از جهت گشتاور چرخ عکس
العملی از لحاظ خروجی به توان مصرفی، تناسب با دیگر اجزا چرخ عکس

نسبت به گشتاور خروجی، هندسی، اتالف حرارت پایین، وزن و حجم کم
کمترین ریپل گشتاوري، ولتاژ و جریان مناسب و داشتن استانداردهاي 
الزم براي کاربرد فضایی باشد. در کاربردهاي فضایی بهترین گزینه براي 

بدون جاروبک بصورت DCانتخاب موتور الکتریکی، موتور الکتریکی 
داراي DCجاروبک باشد. موتور بدوناي با آهنرباي دائم میاستوانه

هاي سازي الگوریتماال و امکان پیادهقابلیتهایی همچون انعطاف پذیري ب
باشد. مختلف کنترلی (به دلیل استفاده از یک هسته کنترلر قدرتمند) می

در این نوع موتورها استاتور سیم پیچی شده و روتور از آهنرباي دائم 
ماند و نیازي به اجزاي شود. در این حالت سیم پیچی ثابت میتشکیل می

-باشد. از طرف دیگر چون سیم پیچیدهنده(جاروبک) نمیالکتریکی اتصال

باشد. با توجه به تر میمانند پایین آوردن دماي آنها نیز آسانها ثابت می
هاي گردابی تولیدي توسط موتور الکتریکی که مانند مشکالت جریا

فلزي در داخل یک میدان هاينیروهاي مقاوم قوي در برابر چرخش چرخ
کند، بهتر است چرخ از مواد غیر فلزي ساخته شود در مغناطیسی عمل می

این صورت بایستی مواد غیرفلزي با ساختار و دانسیته مناسب جهت تامین 
اي چرخ، مورد استفاده قرار گیرد.حرکت زاویه

العملی ساخته شده در نمایی از اجزاي تشکیل دهنده چرخ عکس
،آورده شده است. بعد از مونتاژ1ده رانشگرهاي فضایی در شکل پژوهشک

هاي مختلفی روي محصول انجام گرفته است. روند این تستها از تست
]. این استانداردها صحت طراحی 4استخراج شده است[ECSSاستاندارد 

در حوزه ECSSنماید. استانداردهايرا در مراحل مختلف طرح تایید می
هاي فضایی ي پروژهمحصوالت در حوزههندسی و بیمههاي مدیریت، م

همکاري مشترك آژانس فضایی نتیجهECSSبکار می رود. استاندارد 
باشد که هاي صنعتی اروپا میاروپا، آژانس هاي فضایی بین المللی و شرکت

اند. تدوین این بخاطر ارتقا و یکسان سازي استانداردها گرد هم آمده
انجام پذیرفته است. بعد از ISO9001ي اسناد خانوادهاستاندارد براساس

سازي محصول هاي عملکردي روي نمونه مهندسی جهت بهینهتست
تغییراتی در مشخصات فنی آن اعمال شد و نمونه اصالحی مهندسی 

العملی تا حد عکسطراحی و ساخت گردید. در طراحی و ساخت این چرخ
و فضایی لحاظ گردد و قیود امکان سعی شده است مالحظات پروازي

استانداردهاي فضایی در انتخاب جنس مواد، طراحی، تست و غیره اعمال 
گردد.  

هاتست
العملی، عکسچرخسازي اجزاي مکانیکی و الکتریکیبعد از ساخت و آماده 

کنترلهاي کیفی برروي محصول انجام شده و بعد از تایید نهایی، مونتاژ و 
ر ابتدا نمونه مهندسی اولیه طراحی گردید سپس بر اند. دیکپارچه شده

سازي و نظرات کمیته فنی در طول اجراي پروژه نمونه اساس نتایج شبیه
مهندسی اصالحی براي چرخ عکس العملی طراحی شد. در این نمونه 

سازي بخشهاي مکانیکی و الکتریکی محصول صورت اصالحات و بهینه
خراج گردیده است. انواع موتورهاي گرفته و طرح نهایی براي ساخت است

-ترین و پر بازدهالکتریکی با توجه به الزامات پروژه طراحی شده تا بهینه

ز تستهاي ها از لحاظ عملکردي براي محصول بعد اترین این نمونه
العملی هاي ما براي طراحی چرخ عکسآلمحیطی، نهایی شود. ایده

اي، گشتاور و مومنتوم زاویهکمترین وزن و توان مصرفی، بیشترین 

بیشترین ممان اینرسی و کمترین زمان الزم براي چرخش ماهواره به 
میزان زاویه مورد نیاز، می باشد. همچنین داشتن کنترل ریز و دقیق روي 

اور کنترل شده توسط موتور نیز جزءتغییر وضعیت ماهواره با ایجاد گشت
تستهاي مهمترین ECSS-E-10-03Aاهداف است. بر اساس استاندارد 

اعمال شده بر روي نمونه مهندسی اصالحی شامل تست مشخصات 
-فیزیکی، تست عملکردي، تست ارتعاشات، شوك و تست خالء حرارتی می

باشد. نتایج این تستها بر روي نمونه مهندسی اصالحی در ادامه آورده شده 
است.

تست مشخصات فیزیکی
مشخصات فیزیکی بر روي محصول انجام بعد از آماده سازي نمونه، تست 

گرفته است. در این تست ابعاد اصلی قطعه از جمله طول، عرض، ارتفاع و 
گیري و همچنین ابعاد فرعی مربوط به اتصاالت قطعه، جرم قطعه اندازه

موقعیت مرکز ثقل قطعه با توجه به یک سیستم مختصات بر روي سه 
ارد آزمایشگاهی انجام شده است. محور عمود برهم و بوسیله ابزار استاند

گیري ممان اینرسی از یک پاندول پیچشی و ابزار استاندارد براي اندازه
آزمایشگاهی استفاده شده و ممان اینرسی قطعه تعیین شده است. کلیه 

هاي ساخت مقایسه گردیده است. نمایی از نمونه نتایج بدست آمده با نقشه
آورده شده است.2در شکل مهندسی و نمونه مهندسی اصالح شده

تست عملکردي
بعد از کنترل کیفی و انجام تستهاي مشخصات فیزیکی تست عملکردي 
براي هر دو طرح نمونه مهندسی انجام شده است. هدف از تست 
عملکردي، تحقیق و بررسی عملکرد صحیح فرامین الکتریکی و مکانیکی 

بخاطر باشد. فنی میقطعات و همچنین تطبیق عملکرد آنها با مشخصات 
گیرد، تست در هنگام ماموریت مورد استفاده قرار میاینکه محصول

و اجرا باید در هنگام کارکرد آن انجام شود. براي این منظور يعملکرد
تستها در آزمایشگاه خود پژوهشکده انجام گرفته است. کمیتهاي مورد 

ت بیشینه، عملکرد اندازي، سرعانتظار براي تست، توان مصرفی، جریان راه
-و پاسخدهی درایور براي نمونه مهندسی و نمونه مهندسی اصالحی می

باشد. تستهاي فیزیکی چرخ و محفظه از قبیل جرم، ابعاد و ممان اینرسی 
ها انجام شده و کنترل کیفی قطعات نیز صورت گرفته با توجه به طراحی
با اصالحی تغییر در مشخصات فنی، نمونه مهندسی است. با توجه به 

مشخصات فیزیکی جدید طراحی و ساخت گردیده است. به طور کلی از 
لحاظ ابعادي تغییر چندانی در طرح اصالحی صورت نگرفته است ولی براي 
چرخ طبق مشخصات جدید ممان اینرسی تغییر کرده و به طبع آن جرم 

بخش الکتریکی شامل موتور الکتریکی، درایور و نیز کمتر شده است.
لر می باشد. براي موتور الکتریکی روند تست عملکردي به همراه کنتر

اصالح هندسه استاتور و به موازات هم انجام گرفته است. به طوریکه تست 
هر مدل استاتور منجر به بهبود و اصالح هندسه گردیده تا در نهایت 
هندسه با بیشترین بازده و کمترین توان مصرفی ساخته شود. بعد از 

هاي استاتور روند تست عملکردي آنها بر روي چرخ ک از مدلساخت هر ی
عکس العملی تست و داده برداري شده است. طی روند تست نکات الزم 

هاي جدید و  براي بهبود هندسه و ابعاد استاتور انجام گرفته و هندسه
بهبود یافته ساخت گردیده است. در نهایت هندسه متناسب با طرح و 

حی و نهایی شده است. نتایج تست عملکردي چرخ در الزامات پروژه طرا
براي نمونه مهندسی و نمونه مهندسی اصالحی آورده شده است.1جدول
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العملینتایج تست عملکردي براي دو نمونه چرخ عکس-1جدول 

تست ارتعاشات و شوك
هاي شوك و ارتعاشی نمونه مهندسی اصالحی در آزمایشگاه تست

پژوهشگاه فضایی ایران انجام گرفته است. قبل و بعد از هر تست، تست 
عملکردي بر روي نمونه صورت گرفته و نتایج ثبت گردیده است. نتایج 

باشد که بعد از تست تغییر محسوسی تست بیانگر این مطلب میحاصل از 
العملی صورت در مشخصات فنی از قبیل توان و جریان مصرفی چرخ عکس

نگرفته است و چرخ نیز به لحاظ ظاهري تغییر نیافته است. نمودارها و 
پرتابگر هاي مربوط به هر تست در دفترچه الزامات مشخصات طیف پروفیل

آورده شده است.3-5هاي باشد که در شکلطه موجود میماهواره مربو
و با لحاظ شرایط پرتاب و شناسنامه ECSSبا استناد به استاندارد مرجع

سازگاري فنی ماهواره و پرتابگر با توجه به اینکه وزن چرخ عکس العملی 
کیلوگرم است، پروفیل تست ارتعاشات سینوسی، اتفاقی و 50کمتر از 

نمایی از نصب چرخ عکس 6ح ذیل خواهد بود. در شکل تست شوك به شر
العملی بر روي دستگاه شیکر آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی ایران نمایش 

نتایج حاصل از تست عملکردي بعد از 4و 3و 2در جداولداده شده است.
تستهاي ارتعاشاتی و شوك آورده شده است. 

وسیتست ارتعاشات سیننتایج تست عملکردي نمونه بعد از -2جدول 
تست ارتعاشات سینوسی)V(مصرفیولتاژ 

جهت جانبیجهت طولی
)Aجریان()RPMسرعت()Aجریان()RPMسرعت(

25114004/0114004/0
25231006/0231006/0
25345008/0345008/0
25465011/0465011/0
25615015/0606015/0
25750018/0738019/0

ینتایج تست عملکردي نمونه بعد از تست ارتعاشات اتفاق-3جدول 

تست ارتعاشات سینوسی)V(مصرفیولتاژ 

جهت جانبیجهت طولی
)Aجریان()RPMسرعت()Aجریان()RPMسرعت(

25114004/0117004/0
25231006/0228006/0
25345008/0342008/0
2546501/0462010/0
25615015/0606015/0
25750018/0735019/0

نتایج تست عملکردي نمونه بعد از تست شوك-4جدول 
ولتاژ 
تست ارتعاشات سینوسی)V(مصرفی

جهت جانبیجهت طولی
)Aجریان()RPMسرعت()Aجریان()RPMسرعت(

25117004/0117004/0
25231006/0231005/0
25345007/0345007/0
2546501/0462010/0
25612014/0606015/0
25747018/0735019/0

تست حرارتی
یک محیطدرنمونهکارکردصحتوعملکردبررسیتستاینازهدف

سازي شده از فضاي عملکردي باشد که به عنوان محیط شبیهمیحرارتی
شود. به همین منظور نمونه مهندسی اصالحی نمونه در نظر گرفته می

داخل محفظه حرارتی قرار داده شده ECSS-E-10-03Aطبق استاندارد 
است. یک نقطه فیزیکی روي نمونه بیان کننده دماي نمونه بصورت ساده 
شده است. ممکن است بنا به ابعاد نمونه بیش از یــک نقطه مرجع داشته 

-مرجع توسط سنسورهاي دمایی اندازهباشیم. در هنگام تست دماي نقطه

شود. نمودار تعمیم یافته تست خالء حرارتی براي نمونه مهندسی گیري می
5و پارامترهاي مربوط به این تست در جدول 7اصالحی مطابق شکل 

آورده شده است. 

]4[پارامترهاي تست خالء حرارتی-5جدول 

-میECSSزمانهاي سکون و تست چرخ مطابق سیکل حرارتی استاندارد 

درجه 25شود. (غاز میسیکل دما از دماي محیط در داخل محفظه آباشد. 
کند و افزایش آن تا رسیدن به دما شروع به افزایش میسپسسانتیگراد)

یابد. دما در درجه سانتیگراد) ادامه می60دماي غیر عملکردي (حداکثر 
پس از ماند.ساعت ثابت می2درجه سانتیگراد)  به مدت 60این مقدار (

درجه سانتیگراد)50آن دما کاهش یافته و تا رسیدن به دماي عملکردي (
یابد و پس از رسیدن به چنین شرایطی آزمایش عملکرد نمونه در ادامه می

ساعت 2حالت به مدت اینشود. دما و شرایط چرخ در این شرایط آغاز می
شود. ساعت سوئیچ عملکرد خاموش مــــی2ماند. پس از پایان باقی مــی

شود تا به حداقل ، دما آنقدر کاهش داده میيبا اتمام آزمایش عملکرد
درجه سانتیگراد) برسد. چرخ در دماي -30غیر عملکردي (دماي

ماند. پس ساعت باقی می2درجه سانتیگراد) به مدت -30غیرعملکردي (
درجه سانتیگراد) افزایش یافته و -20از آن دما تا حداقل دماي عملکردي (

شود. در این شرایط آغاز میيبعد از رسیدن به این دما آزمایش عملکرد
ماند. پس ساعت باقی مــی2ایط چرخ در همین حالت به مدت دما و شر
شود. با اتمام آزمایش ساعت سوئیچ عملکرد خاموش مــــی2از پایان 
، افزایش دما تا رسیدن به دماي محیط ادامه می یابد. نتایج يعملکرد

نماي محفظه 8در شکل آورده شده است. 6ها در جدول حاصل از تست
العملی نمونه مهندسی به همراه جاسازي چرخ عکسپژوهشکده،حرارتی 

اصالحی در داخل محفظه براي تست حرارتی نمایش داده شده است.

جریان راه اندازينمونه
)mA      (

کاريولتاژ 
)V(

سرعت نامی
)rpm(

نامیجریان 
)mA(

850246000750مهندسی

مهندسی 
450246000160اصالحی

1هاتعداد سیکل
ساعتEt2مدت زمان 

گراد در دقیقهدرجه سانتی20کمتر از (dT/dt)نرخ تغییرات دما در طول تست 
گراد در هر ساعتدرجه سانتی1مالك تثبیت
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-c20+  وc50نتایج حاصل از تست حرارتی در دماهاي محیط،-6جدول
سرعت چرخ

rpm) (
ولتاژ کاري

)V(
جریان مصرفی

)mA(

-c20دماي +c50دماي دماي محیط
10025303030
200025403040
300025504070
4000257060100
5000259080120
600025140110150
700025160130200
800025200170240

گیرينتیجه
هاي العملی و انجام تستعکسبعد از ساخت نمونه مهندسی چرخ

سازي آن،  نمونه عملکردي و اعمال تغییراتی در طراحی جهت بهینه
، طراحی و ساخت گردیده است. روند تستهاي محیطی اصالحی مهندسی

استخراج شده و نتایج تست نمونه مهندسی ECSSمحصول، از استاندارد 
اصالح شده از لحاظ توان مصرفی و اتالف انرژي و یاتاقان بندي بهتر از 

باشد و نکات اعمالی در طراحی نمونه مهندسی اصالحی نمونه مهندسی می
نتایج رضایت بخشی دارد. قبل و بعد از تست ارتعاشی و شوك تست 

ت که نتایج حاصل از تست بیانگر این عملکردي بر روي نمونه انجام گرف
باشد که بعد از تست تغییر محسوسی در مشخصات فنی از قبیل مطلب می

العملی صورت نگرفته است و چرخ نیز به توان و جریان مصرفی چرخ عکس
شود که با کاهش وهمچنین دیده میلحاظ ظاهري تغییري نیافته است.
صرفی بخاطر تلفات هسته و جریان مافزایش دما در محفظه حرارتی، 

ولی با این وجود یابد میبه صورت جزئی تغییرها پیچافزایش مقاومت سیم
العملی به وجود نیامده و  قادر به کار عکسمشکلی براي چرخدر این دماها

باشد.کردن در این دماهاي بحرانی می

اها و نمودارهشکل

العملینمایی از هندسه چرخ عکس-1شکل 

الف)

ب)

نماي نمونه مهندسی(الف)، نماي نمونه مهندسی اصالح شده (ب)-2شکل

الف)
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)( CeTemperatur o

)(hTime

60

50

25

30

20

Et
Et

Et Et

ba c d e f g h i j

SwitchOn SwitchOff SwitchOn SwitchOff

ب)
-سطح ارتعاشات سینوسی در محل اتصال محموله و پرتابگر-3شکل 

]۵[جهت طولی(الف)، جهات جانبی(ب)

]5[طیف ارتعاشات اتفاقی در محل اتصال ماهواره و پرتابگر-4شکل 

]5[طیف تست شوك در محل اتصال ماهواره و پرتابگر-5شکل 

نمایی از نصب چرخ عکس العملی بر روي دستگاه شیکر-6شکل

]4[نمودار تست حرارتی براي نمونه چرخ عکس العملی-7شکل

نماي محفظه حرارتی به همراه جاسازي چرخ عکس العملی در -8شکل
داخل محفظه
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