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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P626

ايیارهسینبیرهايمسيسازینهبهيبراگرانش چندگانهی مانور کمکطراح

،پروین کیوانی2 محمد نوابی1
و کنترلدینامیک پرواز-هاي نویندانشکده مهندسی فناوري-دانشگاه شهید بهشتی-2و1

چکیده 
با توجه به فواصل سیارات دیگرپارك، به مقصد مدارازفضاپیماسفر
اي زیاد نیاز به مصرف سوخت بسیاري دارد. از آنجا که حمل سیارهبین

براي تحقق سفرهاي ،باشدپذیر نمیسوخت با توجه به عظمت فاصله امکان
این مانور با گرانشی استفاده نمود.باید از مانورهاي کمکايسیارهبین

هایی مانند تراز مطلوب سیارات براي رسیدن به جسم آسمانی محدودیت
هایی به منظور مورد نظر و... روبرو است. در حل این مسئله، همواره فرض

سازي مسئله و تبدیل آن به مسئله قابل حل وجود داشته است. از ساده
هاي سیارات صفحه بودن و یا دایروي بودن مدارتوان به فرض همجمله می

با استفاده از روابط در این مقاله و هدف به دور خورشید اشاره نمود. اولیه 
وجوي سازي جستو روش بهینهلمبرتمداري و مسئلهحاکم بر مکانیک

گرانش شمارشی طراحی انجام شده است. معادالت حاکم بر مانور کمک
. در ادامه شودمیارائه C3و تابع هدف بر اساس حداقل استخراج شده

گرانش ناهید و مأموریت ت به بهرام با استفاده از مانور کمکمأموری
.گردددگرانش بهرام بررسی میبازگشت آزاد زمین به بهرام با مانور کمک

مسئله -ايسیارهسفرهاي بین-گرانشکمک–مانور:هاي کلیديواژه
سازيبهینه-لمبرت

١٢مقدمه

سفرهاي درقسمتی از هر مأموریت فضایی گرانشیمسیرهاي کمک
ها به فضاپیما این امکان را باشند. این مأموریتاي فضاپیما میسیارهبین
دهند که به سیارات بیرونی برسد. بدون انجام این مانور امکان دسترسی می

به سیارات بیرونی وجود ندارد چرا که به مصرف مقدار زیادي انرژي نیاز 
دهد که از سیارات رانش به فضاپیما این امکان را میگاست. مانور کمک

مومنتوم کسب کند. هنگام نزدیکی به جسم جاذب مومنتوم میان جسم و 
ودهدشود. در واقع جسم جاذب مومنتوم از دست میفضاپیما تبادل می

به دلیل جرم عظیم در قیاس با فضاپیما تغییر سرعت آن ناچیز است و در 
مایکل .یابدکند و سرعتش افزایش میتوم کسب مینتیجه فضاپیما مومن

بار بر اولینبراي] 1[جت پیشرانشآزمایشگاهدر1963در سال مینویچ
او از. بیرونی کار کردسیاراتبهممکنايسیارهبینهايروي مأموریت

ازپسمرکز فضاپیماخورشیدسرعتافزایشبرايگرانشمانورهاي کمک
هاي بسیاري آن مأموریتازپس. نموداستفادهمختلفسیاراتبامانور

)Cassini(ترین آنها کاسینیپیچیدهوترینمعروفازیکیانجام شد که
هاي بسیاري با تا به امروز مأموریت].2[پرتاب شد1997بود که در سال 

استفاده از این مانور در دنیا انجام شده است منتها در کشور کمتر به این 
سرعت تواندیگرانش ممانور کمککهاز آنجاپرداخته شده است.موضوع 

دهد، در انتقاالت رییبدون مصرف سوخت تغد،یرا نسبت به خورشمایفضاپ

استادیار (نویسنده مخاطب)- 1
دینامیک پرواز و کنترل -کارشناسی ارشد- 2

يهامانوری. در طراحگرددینوع مانور استفاده منیعمدتاً از اياارهیسنیب
یطراحشود،یکه مطرح میموضوعاتنیتریاز اساسیکی،یگرانشکمک

منظور از روش وصله مقاطع نی. بدباشدیمیانتقاليهاریمسهیاول
که در يدیگراز موضوعاتنیچنهم].6-3[گرددیاستفاده میمخروط

یچگونگشودیمطرح میگرانشبه کمک مانور کمکياارهیسنیبيهاسفر
ر مانویمقاله به بررسنی. در اباشدیمانجام مانوريمناسب برايبندزمان
يرهایمسوپرداخته یانتقاليهامداريسازهیشبویطراح،گرانشکمک
از ینیدر محدوده معهاارهیمشخص از سيامجموعهنیجاذبه در بکمک

مسئله لمبرت با مسئله مانور يسازهی]. در شب7[شوندیزمان محاسبه م
مانوريسازهیمسئله لمبرت در شبشده است. از حلبیگرانش ترککمک
مختلف قبل و بعد يپاهانیبنهیبهریمسافتنیيجاذبه چندگانه براکمک

حیقادر به تصحدیبايسازهی]. شب8[شودیاستفاده مياارهیسنیاز مانور ب
هر يبرامسئله لمبرتنکهیاز اشیپباشد،پرواز نامطلوب يرهایتمام مس
حل شود. ریپا از مس

جاذبهبیان مسئله مانور کمک
اي به دلیل عظمت فاصله و تکنولوژي امروز از نظر سیارهسفرهاي بینبراي 

گرانش استفاده نمود. محدودیت در حمل سوخت الجرم باید از مانورکمک
جویی در مصرف در استفاده از این مانور بهترین راه آن است که براي صرفه

ر پذیسوخت بدون آتش موتور باشد. اما این موهم در اکثر مواقع امکان
باشد بدلیل موقعیت قرارگیري اجرام آسمانی و .... پس در این حالت نمی

باید براي قرارگیري در مدار مورد نظر از آتش موتور در حضیض استفاده 
اي طراحی شود که در بهترین مسیر ممکن قرار نمود. مانور باید به گونه

گیرد.

گرانشحل مسئله مانور کمک
گرانش چندگانه باید دینامیک مانور کمکبراي درك چگونگی طراحی 

چنین دانستن مسئله لمبرت متناسب با مانور حاکم بر آن مطرح شود. هم
برداردر ابتدا دولمبرتمسئلهحلباشد. برايگرانش نیز اجباري میکمک

دادهزماندرجسم رابهورودوخروجموقعیتکهشود،میحالت تعریف
یاجسم ونجومیعنوان جدولبهبردارهااین.کنندمیشده توصیف

زمان مقیاسرا بهمیالديابتدا تاریخ تقویم. شوندمیشناختهسیاره
نجومیجداولازاستفادهمداري باهايالمانسپسجولین تبدیل نموده،

حالتبردارمداريهايالمانازاستفادهبادر ادامه.شوندمیمحاسبه
قاببهسپسوگیردبررسی قرار میپریفوکال موردچارچوبدراجسام
.شودمیتبدیلمرکزخورشیدالبروجدایره

گرانشسازي دینامیکی مانور کمکمدل
مداري هايتعیین المانبهتوانمیروز جولینبدست آوردنازپس

. اقدام نمودسیاراتخورشید مرکزموقعیتبردارهايیافتنبراي هاسیاره
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توانمیراجولیانخاصروزیکدرمداريعناصرJ2000مرجعازاکنون
:نمودمحاسبهزیرشرحبهراحتیبه

مورد نظررویدادتاریخوJ2000بینعدد قرن را که0Tدر ابتدا باید
باشد در نظر گرفت.می

باشد.رابطه زیر میبر حسب کیلومتر به صورتaنصف قطر بزرگ
)1(8

0 0( ) 1.49597871 10a a a T    

باشد.می)2(به صورت رابطه eخروج از مرکز
)2(0 0e e e T  

بر حسب درجه به صورت زیر است.iزاویه میل مداري
)3(0 0i i i T  

بر حسب درجه به صورت زیر است.زاویه طول گره صعودي 
)4(0 0T 

شود.به صورت زیر بیان میخورشیدحضیضجغرافیاییطول
)5(0 0T      

شود.به صورت زیر بیان میبه درجهLجغرافیایی طولمتوسط
)6(0 0L L L T  

2بر حسبhايمومنتوم زاویه 1km sشود.به صورت زیر بیان می
)7(2(1 e )h a   

خورشیدگرانشیپارامترμکه
111.327 10sun  3برحسب 2km s

.است
:باشددرجه به صورت زیر میبر حسبωخورشیدحضیضآرگومان

)8(  
بر حسب درجه به صورت زیر است.Mانومالی متوسط

)9(M L   
ازاستفادهباکپلرمعادلهحلبادرجهبر حسبراEانومالی اکسنتریک،

:زیر استشرحبهکپلرمعادله. توان یافتمیرافسوننیوتنتکرار
)10(sin(E)M E e  

بر حسب درجه به صورت زیر است.TAو در نهایت انومالی صحیح
)11( 1 1 180

tan tan2
1 2

E radeT
e

A


  
 

 





داشت. به انومالی متوسط و انومالی توجهنکته در این قسمت بایدبه چند
مداري) بر حسب رادیان نیاز است. عناصر11اکسنتریک در معادله (

, , , ,M L E  وTAاگر مقادیر .باشنددرجه360وصفربینباید
هاي مداري خارج از این محدوده باشد نیاز است که مطابق با این این المان

محدوده تطبیق یابند.
حالتبردارشود بتوانکه سبب میشدشناختهمداريعناصراکنون
ایجابروشنمود اینپیداراجولیانشدهمشخصروزدرشئیبهمربوط

مختصاتدستگاهدرت راموقعیدر ابتدا بردارهايکند کهمی
قاب بهبردارتبدیلبرايتبدیلاز ماتریسسپسویافتpqwپریفوکال

ijkمرکزالبروج خورشیددایرهمرجع


مربوطهتبدیلماتریسنمود.استفاده
پریفوکالقاب موقعیت دربردار.خواهند شدمعرفیادامهفریم دردواین

شود.مییافتزیرروابطازاستفادهبا
)12(2

cos
1

sin
1 cos

0

pqw

sun

hr
e




 


 
     
 

)13(sin

e cos

0

pqw

sun

hv






 
   
 
 

قاببهتوان قاب پریفوکال رامیتبدیلاز ماتریساستفادهبااکنون
قابازبردارتبدیلی که هرنمود. ماتریستبدیلمرجعخورشید مرکز

:استزیرشرحبهکندتبدیل میخورشید مرکزقاببهپریفوکال را
)14(cos cos sin sin cos cos sin sin cos cos sin sin

sin cos cos sin cos sin sin cos cos cos cos sin

sin sin cos sin cos
pqw ijk

w i w i i
Q w i w i i

i i i

 
 

 


        
           
  

شود.میانجامزیرتبدیالتماتریسیضربسازيبا سادهحال
)15(

ijk pqw ijk pqwpqw ijk pqw ijkr Q r and v Q v
   

    

. نمودلمبرت را حلمسئلهتواننجومی معمول میجدولاز استخراجپس
این. نمودپیدارامسیرورود و خروجسرعتبردارهايتوانمیروایناز

خروجی ووروديهذلولوينهایتبیسرعتکردنپیدابردارها براي
گرانش به کار برده حل مانور کمکدرهاي زیرشوند. فرمولمیاستفاده

.شوندمی
)16(in in

sc pV V V
  

  

)17(out out
sc pV V V

  

  
inV
گرانش با سیاره سرعت فضاپیما هنگام ورود با توجه به مانور کمک

outVاست و
گرانش با سرعت فضاپیما هنگام خروج با توجه به مانور کمک

inسیاره است و
scV
،سرعت خورشید مرکز فضاپیما هنگام ورودout

scV
 سرعت

خورشید مرکز فضاپیما هنگام خروج و
pV
 سرعت خورشید مرکزسیاره

جهتحال حرکت خالفدرشمسیمنظومههايسیارهاست. همه
حرکت رجوعیداشتن خروج در جهترواینازساعت هستند،هايعقربه

مسئله حلدر)Retrograde(پسروندهمداردلیلاینبهغیر ممکن است.
محاسبات در زمانبنابراینشود،نمیگرانش استفادهمانور کمک

شود.میجوییصرفه
ترین مسیرها هستند. در ابتدا مسیرهاي مسیرهاي هذلولوي پرانرژي

گیرد و سپس پرواز هذلولوي با هذلولوي استاندارد مورد بحث قرار می
گرانش بیشتر مسئله مانور کمکشود که به حلیاستفاده از توان تحلیل م

مرتبط هستند.

): مدار هذلولوي بدون آتش موتور1(شکل

ها دقیقا تفاوتبرخیجزمعادالت مداري براي مسیرهاي هذلولوي به
اصلینیم محورهذلولیمورددر. باشندالبروج میمعادالت دایرهمشابه
0a(استمنفی  (باشدمییکازبیشترمرکزازخروجو)1 e( .

.استزیرشرحبهشعاعمعادله
)18(2(1 e )

1 cos( )

ar
e 





θتروانومالی است. معادله شعاع حضیضperr نیز حائز اهمیت است که به
شود.صورت زیر بیان می
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)19((1 e)perr a 

.شوداکنون با توجه به معادله زیر سرعت در هر نقطه مداري یافت می
)20(2 1

( )V
r a

 

rکهشود هنگامینهایت تعریف می) سرعت بی20(از معادله  
باشد.معادله به صورت زیر می

)21(V
a


  

Vنهایت هذلولی است. تعریف شده مانند معادله سرعت بیVمعادله
سرعتی است که اساسا فضاپیما به هنگام فرار از حوزه کره تاثیر و جاذبه 
جسم نیاز دارد که بتواند عزیمت نموده به جسم دیگر برسد و یا مانور 

شود.در نظر گرفته میrگرانش انجام دهد. این فاصله کمک
نزدیکحالدراپیمافضآیاداشت کهتوجه) 21(و) 20(معادلهبهباید

این. باشدمیخاموشحالت موتوربرايجسم جاذبازخروجیاوشدن
خروجی هذلولويوورودينهایتبیسرعتکه اندازهاستمعنیبدان
.یکسان باشدتواندمی

)22(in outV V 

طولدرانرژيهیچ. استانرژيپایستگیازنتیجهیکرابطه باال فقط
. شدنخواهدحذفافزوده و یاگرانش به سیستممانور کمک

): انرژي مداري سیارات نسبت به انرژي زمین با توجه به انرژي 1(نمودار
]8خورشید[

گرانششود در مسئله مانور کمکطور که در شکل باال مشاهده میهمان
از مانورو رسیدن به سیاره هدفانرژيآوردندستببرايتوانمی

الزم به ذکر .نمودشمسی استفادهمنظومهبیرونیگرانش سیاراتکمک
از پلوتون تر سختانرژينظرازمثال)عنوانتیر (بهبهرسیدنکهاست
رسیدنبرايبایدچنینهم. فاصله دورتر استنظراززمینازکهباشدمی
.یابدکاهشبایدمدارکلانرژيتیروناهیدمثال) بهعنوان(به

را نشان خورشید مرکز و VΔ) بردار سرعت ارتباط بین حداکثر2(شکل 
]6دهد.[می

براي Vمقدارسیاره قادر به ارائه چهیککهاستآندیگرمهمنکته
طور که درهمان.مرکز استخورشیدسیستمدرگرانشانجام مانور کمک

خورشید مرکزسرعتدرتغییرشوددیده میباالشکل
2 1V V V  

  

:کهگرفتنتیجهتوانبا توجه به شکل میاست.
)23(

1 2
1

2
2 sin( )

2 ( ( ) )
p

p per

v
V v

r v








  


perrنهایت هذلولوي است وسرعت بی1vباشدزاویه چرخش میکه
صفر قراربرابررا1vبهنسبت Vشعاع حضیض هذلولوي است. مشتق

آنازاستفادهباسپسداده و
maxVجایگزینی رابطه زیرباشود.یافت می

:آیدمیدستبه
)24(p

planet

v
r


 

باشد.شعاع سیاره میplanetrثابت گرانش سیاره است وpکه
را Vمقدارحداکثرتواندمیهرمز (مشتري)کهدهدمینشانمعادله باال

.کندفراهمپروازطولدرسیاراتدر قیاس با سایر

) حداکثر میزان1(جدول 
maxVگرانش موتور خاموشدر طول مانورکمک

تیرناهیدزمینبهرامهرمزکیواناورانوسنپتونتوپلو
1,1016,7515,1825,6242,733,557,917,333,01

. شودمینامیدهچرخشزاویهبايفاليازپسفضاپیماانحرافمیزان
بهدهدهذلولی ارتباط میمرکزازخروجبهزاویه چرخش راکهايمعادله
:استزیرشرح

)25(1 1
2sin ( )

e
 

راشعاع هدف،باشد. شعاع هدف میاستمهمدیگر که بسیارمقدار
:نمودمحاسبهزیررابطهازاستفادهباتوانمی

)26(2
2

(e 1)p

V




  

Vحداقلهدفشعاعهندسیلحاظنهایت هذلولوي است. ازسرعت بی
وقوعحالدرکه مانورسیاره هنگامیمرکزومجانبخطبینفاصله

آن حرکتبرروابط حاکموطراحی مدار هذلولويبهدر ادامه. باشدمی
.شودپرداخته می

هاي مداري متفاوت اما طراحی مدار هذلولوي شامل دو هذلولوي با المان
باشد باشد. بنابراین کل مدار شامل دو قسمت میشعاع حضیض یکسان می

شوند. این تغییر سرعت با متصل میVکه به یکدیگر با تغییر سرعت
بهینه سرعت مداري ایجاد استفاده از آتش موتور در حضیض براي تغییر 

شود.می

گرانش موتور ) ورود و خروج پاهاي مدار هذلولوي مانور کمک3(شکل 
روشن
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هاي ورود و خروج) ترکیب هذلولوي4(شکل 

شکل باال چگونگی خروج و ورود به هذلولوي را در شعاع حضیض یکسان 
پیوندند. در شکل میهمجدید بهمسیریکدهد که چگونه درنشان می

1eهاي ورود و خروج با داشتن خروج از مرکز باال ترکیب هذلولوي
، نیم محور اصلیهذلولوي

1aهاي مداريدر ورود و المان
2e2وa در

سرعتنتیجهدرومختلفهاي ویژهانرژيدارايمدارهااینخروج است.
inوروديحضیضسرعت4شکلدر. باشندمیمختلفحضیض

perVاز کمتر
outحضیض خروجیسرعت

perVتولیدبرايرو،ایناست ازV، نیروي
بهدهدافزایشورودي راسرعت حضیضاست، کهنیازپیشران مورد

تواندمیمورداینکهاستذکربهالزم. شودمنطبقخروجیباکهطوري
سرعت حضیضازکمترتواندمییجخروحضیضسرعتوباشدمعکوس

افزایش جايبهسرعتکاهشبرايVکه در این صورت. ورودي باشد
وحضیضسرعتارتباط بین)28و 27(روابط شود.میسرعت استفاده

.دهدمینشانهذلولی راهايالمان
)27(

1

2 1
( )in

per p
per

V
r a

  

)28(
2

2 1
( )out

per p
per

V
r a

  

in,روابط فوقدر out
perVتوانمی. هاي حضیض استسرعتدهندهنشانV

زیر یافت.رابطهازاستفادهبارا
)29(out in

per per PFMV V V  

گرانشکمکمانوربراي طراحیسرعتتغییرPFMVرابطه باالدرکه
حضیض بر روي یک خطهايبا سرعتVکه داشتتوجهباید. است

بهچرخشزاویهگرانشطراحی مانور کمکدر. شده استواقعمستقیم
زیرشکلطور که دردارد همانخروجی بستگیووروديهذلولويهردو
.شودمیدیده

مانور با آتش موتور) تحلیل هندسی براي یافتن زاویه چرخش5(شکل 

نهایتبیسرعتوinVورودينهایتبیسرعتبینزاویهچرخشزاویه
واقعیمسیردهندهنشانباالپیوسته در شکلخطوط.استoutVخروجی
. هستندفضاییسفینه

بایدگرانشکمکحل مسئله مانوربراي
P F MVوperrالزم است یافت.را

حل ازoutVوinVمقادیر. موجود استفاده شودمقادیرازشروعبراي
.هستنددسترسدرمسئله لمبرت

)30(in in
sc pV V V

  

  

)31(out out
sc pV V V

  

  

محور بزرگ در ورود و خروج از هذلولوي نیممقادیر باال براي یافتن
به صورت زیر بازچینی شده 21معادلهمنظورشوند. بدیناستفاده می

:است
)32(

1 2( )ina
V







)33(
2 2( )outa

V






نیم محور بزرگ هذلولوي در ورود است.1aکه
.نیم محور بزرگ هذلولوي در خروج است2aو

 گرانش سیاره استثابت.
نهایتبیسرعتبردارضرب داخلیانجامباموردنیازچرخشزاویهمقدار

.شودمیمحاسبهخروجیوورودي
)34(

1cos
in out

in out

V V

V V


 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

حضیضشعاع
perrهذلولی یکسان مدارازهم براي خروجوورودبراي، هم

:بیان نمودبه صورت زیرتوانمیرا است
)35(1 1 2 2(1 e ) (1 e )perr a a   

زاویهنصفشود که با مجموع چرخش یافت میمعادله زاویهسرانجام
است.برابرخروجیووروديمدارازچرخش

)36(1 2

2 2

 
  

) 25(معادلهازاستفادهبا) 36(معادلهدرخروجیووروديدلتاهايمقدار
:استشدهزیر جایگزینصورتبه
)37(1 1

1 2

1 1
sin ( ) sin ( )

e e
   

وهذلولی وروديدوهرمرکزازکه مقادیر گریزداشتتوجهبایداینجادر
مجددتنظیمبهمرکزازگریزرو براي یافتناینازاست.نامعلومخروجی

.شودپرداخته می)35(معادله
)38(2

1 2
1

(e 1) 1
ae
a
  

2e) معادله زاویه چرخش بر حسب پارامتر37در معادله (1eجایگزاريبا 
.شودبازنویسی می

)39(
1 1

2 2
2

1

1 1
sin sin

(e 1) 1
a e
a

  

 
   
    
     
 

رافسون تر در روش نیوتنآسانبتوان از آنتابازنویسی شده،) 39(معادله
استفاده نمود.
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)40(
 

1

2 1
2

22 2
2 2

2

1
cos sin ( )

1
.e 1 .sin sin ( )

1
( ) 1 ( )

edf ar ar ar
de e

e
e








 
          

 

.شودو در نهایت رابطه به صورت زیر نشان داده می
)41(12

2
1 2

1
(e 1) 1 sin sin ( ) 1 0

af
a e

    
         
   

کردنپیدابهرافسوننیوتنروشازاستفادهباباالمعادلهحلبراي
نیاز است.2eبر حسب fمشتق

شود.) استفاده می42سازي از رابطه (براي ساده
)42(2

1

a ar
a


گیري رابطه زیر بدست ) و مشتق41و سپس با جایگزاري و در معادله (
.آیدمی

)43(
 

1

2 1
2

22 2
2 2

2

1
cos sin ( )

1
.e 1 .sin sin ( ) 0

1
( ) 1 ( )

edf ar ar ar
de e

e
e








 
           

 

.شودیافت می2eرافسون،نیوتنعدديروشازاستفادهازپس

1e،هاي سرعت حضیض و شعاع هدف به راحتی با جایگزاري در فرمول
شوند.زیر یافت می

)44(
1

2 1in
per p

per

V
r a


 

    
 

)45(
2

2 1out
per p

per

V
r a


 

    
 

)46(out in
PFM per perV V V  

.آیدهدف با استفاده از رابطه زیر بدست میو در نهایت شعاع 
)47(

2
1 p

per
per

r
r V





  

مسیر،ازگرانشمانورکمکهربرايفرآیند مربوطهکهباید توجه شود
جستجوشد فضايبررسیهامحدودیتتمامآن کهازپس. شودمیانجام

.شودتصحیح می

گرانشسازي مسیر مانور کمکبهینه
میان تمامی مسیرها ازگرانشمسیر مانور کمکبهترینایجادبرايمعیاري

خاص مأموریت نیز وابسته هايبه نیازمنديالبته این معیاراست.نیازمورد
مختلف وجود سازيبهینهمعیارسهامکان انتخاب از میاندر اینجا،. است
. هستندمسیر انتخاب شده،مقادیر ویژههدفتابعبر اساسمعیارها. دارد

هدفتابعمقدارازبهینهمسیریافتنبرايجستجومختلفهايروش
شود روشاستفاده میهایی که براي حل مسئلهیکی  از راه. داردوجود

اینازچندین مسیر براي هر سناریو وجود دارد.. استشمارشیجستجوي
شودکلی اجرا شود. وقتی بهینهانتخابمسیر از میان آنهارو باید یک

سازي رابهینهتواندمیکاربر. شودانتخابمسیرهاتماممیانباید ازمسیر
اساسبر

3C3و یاخروجیاورودC3کند.انتخابکلCسرعت درمربع
در ابتدا یککهاستاینآیددر ادامه میکهاست. فرآیندينهایتبی

خروج،است درممکن3Cحداقلبااز حل لمبرت مربوطهپايازمسیر
بربهینه کلی،مسیربعدي انتخابشود. گامکل انتخاب مییا دروورود

:استزیرهدفتابعسهازیکیاساس
)48(2

1

3
i

N

departure dep PFM
i

ObjectiveFunction C V


  

)49(2

1

3
i

N

arriva l arr PFM
i

ObjectiveFunction C V


  
)50(2

1

3 3
i

N

total dep arr PFM
i

ObjectiveFunction C C V


   
است.نهایت چنین مربع سرعت بیدر سیاره مقصد، هم3Cانرژي3arrCکه

3depCباشد.انرژي خروج مورد نیاز در خروج از سیاره اولیه می

PFMVگرانشکمکمانورطولدرحضیض،درنیازسرعت موردتغییرات
از تراستر در مسئله لمبرتمسیر با استفادهدووصل کردنهمبهبراي
.است

طولسوخت درکمینه نمودن مصرفدرهدفتابعاز نتیجه حداقل کردن
مقدارکهکندبیان میواقعیت رااینچنین،هم. شودمیاستفادهمأموریت

که شود وقتیکند بیشتر میحملتواندمیفضاپیمااي کهمحمولهجرم
اي که 3Cانرژيمأموریت،نوعبهبسته. حمل کندمقدار سوخت کمتري

انتخابکلیاورسیدن،است در خروجبرخورداربیشترياز اهمیت
دلیل اینکه فاز بهاستشدهحداقلخروج3Cموارد اغلبدر. شودمی

بهینه را برمسیرتوانمیچنینهم. انرژي بحرانی را داردبیشترینپرتاب
.خروج و هم در ورود انتخاب نمودهم در3Cکلیاساس حداقل

محدود منطقهیکدرشبکهنقاطتمامشمارشی بهجستجويروش
هردر. کندمیسازيپیدا و ذخیرهدر حالت فعلیراهابهترین آنورودمی

گرانش کمکمانورهايوخروجپرتاب،هايزماندریاشبکه وازنقطه
مراحلاستفاده شده برايگاماندازه.شودمیمحاسبههدفتابعموجود

گاماندازهاگر. شودتنظیمدرستیبهبایدمختلف مقادیرهايشبکهبین
از. بروددستجستجو ازموردمطلوبمسیراستممکنباشدبزرگبسیار
زمانی شود، جریمهاست انتخابخوبخیلیکهمشیدیگر اگرسوي

کهدهدمینشان)9شکل (. شودنیز باید تحملزیادمحاسباتبراي انجام
شودمیاسکن بهینهمقادیربرايتابعشمارش،روشازچگونه

ايجوي شمارشی در تمام نقاط شبکهوهاي روش جست) اسکن6(شکل  

رویکرد شمارشی به آن توجه نمود آن است کهدربایدکهاينکته
این . استبسیار آهستهاماشودمیتضمینکاملصورتکلی بههمگرایی

حرکتبهتوجهاي براي اصالح مسیرهاي غیرممکن است. باروش چاره
کهبسیار استمحلیهايکمینههدف دارايتابعسیارات،پیچیدهنسبتا
بود که حداقل کلی یافت باید مراقبت.شبکه گسترش داردطیفازبیش
.شود

گیرينتیجه
بهقادرجاذبه چندگانهکمکمانوراي با استفاده ازسیارهمسیر بینطراحی

باشد.میخورشیداطرافدرمتعددهايبهینه شامل گردشمسیریافتن
مانور حضیضدرکمتراستازاستفادهباچگونهکهشددادهنشان

دارند دست کمتري نیاز3Cانرژيکلی بهطوربهکهمسیرهاییبهتوانمی
مطلوب مسیریافتنبرايکمتريزمانبهنیازهوشمندرویکرداین.یافت
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شامل تولیدمطلوب در ابتداجاذبه چندگانهکمکیافتن مسیرفرآیند. دارد
گرانشکمکمانورخروج،از زمانترکیبیزمانبرداراینزمان است.بردار

وشداستفادهموثرتصحیحروش. باشدجولیان میروزدررسیدنزمانو
ازاجرا درآمده وبهغیرعملینتایج مسیرهايزمانبردارتصحیحبراي
.تر استسریعفرآیندکلرواین
در تولیدکننده محدودیتبازخورد نقضومحاسبههدفتابعپایاندر

بردارشود. مسیرهاي غیرعملی تصحیح شده وپیشنهاد میزمانبردار
بینانتخابیککاربر. شودتولید میبعديمجموعه محاسباتبرايزمان

اهداف .داردمطلوبانتخاب مسیربرايهدفتوابعازمختلفنوعسه
. شدتعییننیزمحدودکننده

سازيشبیه
در سفر به مریخ با استفاده از مانور بهینه یافت شده مسیردر ادامه

گرانش مریخ گرانش زهره و بازگشت به زمین با مانور کمککمک
در این مقاله هدف طراحی یاد داشت کهبهبایدسازي شده است.شبیه
.هستندخطاداراي کمیذاتامخروطیمفروضات اتصالواستاولیهمسیر

اند.سازي شدهدر ادامه دو مثال بیان و شبیه

گرانش با سیاره زهر رسیدن به مریخمانور کمک
سازي شده پاي قرمز رنگ پاي خروج است و پاي سبز رنگ در مسیر شبیه

، مانور 06/02/2009پاي رسیدن به سیاره مقصد است. تاریخ خروج 
دراست.25/02/2010یدن به سیاره مقصد و رس27/06/2009

هاي مداري ها تمامی اطالعات مسیر ورود و خروج و مانور المانسازيشبیه
شود.و بردارهاي حالت یافت می
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گرانش ناهید) مسیر سفر به بهرام با استفاده از مانور کمک7(شکل 

.اندشدهبهینه3depCبر اساسمسیرهااست تمامذکربهالزم

و بالعکسمریخبهبازگشت آزاد زمینمسیر
. شودبالعکس مشاهده میوبازگشت آزاد زمین به بهراممسیر8شکلدر

وجود ندارد اصالح مداريمانورهیچکهآزاد آن است بازگشتمعنی
بهبایدگرانشکمکمانورهايبراي توانسرعتدرمیزان تغییربنابراین

.شودداشتهنگهکمخیلیمقدار
پاي خروج به رنگ قرمز است و پاي رسیدن سبز است. خروج از زمین در 

و بازگشت آزاد به زمین در 20/02/2008و مانور در 18/09/2007تاریخ 
روز است.10روز و سایز گام 350است. محدوده روزها29/08/2009تاریخ 
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بالعکسوبازگشت آزاد زمین به بهرام) مسیر8(شکل 

25730/11گرانشتابع هدف با استفاده از حل لمبرت و مانور کمکاندازه 
22 /km s.22(727/18آمدهدستبههدفتابعمقداراست /km s (

استفاده گرانشباشد که از حل لمبرت و مانور کمکزمانی میازکمتر
. استVبودجهدر میزان٪45/62عظیمنشده است. که این کاهش

مسیر یافتنگرانش براي توان از مانور کمکچگونه میکهشددادهنشان
دالر در هزارانرواینازاستفاده نمود وپایینبسیارسوختبا الزامات

مفروضات منجر به نیاز اکیهر.شودجویی میپرتاب صرفههايهزینه
اختالف يسازسبب سادههافرضشیپنیچند درجه خطا شده است. ا

.شودیمیواقعریمحاسبه شده و مسریمسانیمشاهده شده م
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