
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین 
1393اسفند14تا 12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران، Aero2015P851

ايطرح جامع منظومه ماهواره

3حامد اسماعیلی علیائی، 2کریم احمدي دستگردي، 1فرشاد پازوکی

دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا–هراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده
که پس ،هاماهوارهاحی یک سامانه فضایی در کالس میکروطردر این مقاله 

) SAT Formationتبدیل می شود(ییاماهوارهمنظومه از رهاسازي به یک
که هر دوشیماین منظومه از تعدادي نانو ماهواره تشکیل انجام شده است. 

هاي از ماموریتبخشیها عالوه بر ارتباط با یکدیگر یک از این نانو ماهواره
،هایمنظومهماموریتسازي بهینهمنظوربه.هستنددار را عهدهمنظومه 

هاي جدایشیک منظومه ارائه شده ناوبري، مکانیزم،هایی براي کنترلطرح
بري باال می یک سامانه با بهرهمفهومیدر این مقاله هدف طراحیاست.

باشد، به همین منظور سعی شده تا از بیان محاسبات و اطالعات دقیق 
ا در ارتباط با و بحث معطوف به ساختار و عملکرد اجزخوداري شود
طرح ارائه شده در نوع خود کامال منحصر به فرد بوده و در یکدیگرباشد.

صورت صنعتی شدن آن به بهبود چشمگیر صنعت ماهواره ملی ایران 
کمک خواهد کرد.

نانو –میکرو ماهواره–طرح جامع-ايمنظومه ماهوارهکلید واژه:
ايماموریت هاي ماهواره–سامانه فضایی–ماهواره

مقدمه
ها ره دنیا به میکرو و نانو ماهوارهبا توجه به معطوف شدن صنعت ماهوا

جام دادن ها در به نحو احسن انمنظومهتوانایی، و هاجهت کاهش هزینه
-هشدها کشور هاي زیادي وارد طراحی و ساخت انواع منظومه،هاماموریت

در سال GRANCE، 2000در سال  EO-1معروفی چونهايمنظومهند، ا
2002 ،DART و  2005در سالLoneStart توسط 2014در سال

هاي عملیاتی شده است و همچنین در اروپا منظومهNASAشرکت 
SNAP-1 2000در سال ،PrismaوTanDEM-X وارد 2010در سال

فضایی بزرگهاي برنامهیکی از الزم به ذکر است که].2[اندمدار گشته
در طراحی و ساخت آن دخیل از سرتاسر دنیاهاي زیاديکه کشوراروپا

برداري خواهد به بهر2015است که تا پایان سال QB50هستند منظومه 
یک نمونه منظومه فضایی با طول عمر باال طراحی مقالهدر این.]4[رسید
منظومه مورد سپس ماموریتشود ومیمعرفی ابتدااست که درشده

خته پرداها مکانیزمها و سیستمبه بررسی در نهایت.گیردمیقرار بررسی
شود.می

معرفی طرح
بندي کرد.توان در دسته هاي زیر طبقهها را از لحاظ وزن میماهواره
) کیلوم گرم به باال)500ماهواره هاي بزرگ
 کیلوگرم200-500(ماهواره هاي کوچک(
کیلوگرم200زیر (ماهواره ها میکرو(
 کیلوگرم10زیر (نانوماهوره ها(

استاد یار- 1
دانشجوي دکتري- 2
(نویسنده مخاطب)h.oliaee@gmail.comدانشجوي کارشناسی - 3

با افزایش وزن ماهواره هزینه قرارگیري در مدار نیز افزایش واضح است که 
که طراحی هایی فعلی کشور ماهوارهشرایط با توجه بهعالوه ، بهیابدمی
منظومه طراحی .ها باشدها و نانوماهوارهماهوارهمیکروشود باید در کالسمی

که توسط شش نانو ،ستایی شکالیک میکرو ماهواره استوانهشده
ه شده است که در شکل یک قابل رویت حاطاماهوارهاستوانه ایی دیگر

باشد.می
هاي اطراف آن نانو ماهوارههسته اصلی ماهواره، ماهواره مادر؛ و 

به دلیل استفاده از بیشترین حجم پرتاب .شودیمده نامی)CanSatست(کن
به منظوراستفاده و شکل استوانه طراحی شده است بهمنظومه ،کننده

قرار داده مادرماهواره در کنار پنل هاي خورشیدي بهینه از فضاي منظومه 
.دارندکه قابلیت جمع شدن در بدنه ماهواره مادر را شده است 

قرار گرفتن و رهاسازي پس ازشود،مشاهده می2همانطور که در شکل 
شروع از ماهواره مادرها ستکنمکانیزم جدایش ؛ در مدار مناسب ماهواره 

از ماهواره معینیدر فاصله از آنهاکدامهر،پس از جدایش. کندبه عمل می
مربوط به ماموریت اطالعات ست هر کن. و درنهایت قرار می گیرندمادر

پردازش ،صورت نیازدراین اطالعات.ددهود را به ماهواره مادر انتقال میخ
-کنپس از اینکه انرژی.گرددماهواره مادربه زمین مخابره میتوسط و شده

قابل 1ه خود که در شکل حالت اولیبه اتمام رسید کل منظومه به هاست
در بدنه هاي خورشیدي پنلبه این منظور ابتدا .گرددمیمشاهده است باز

ند دوباره فرآی،هاستکن. پس از شارژ کامل شودمیماهواره مادر جمع 
پذیرد.جدایش صورت می

ان براي این منظومهتوبه این ترتیب یک ماموریت بلند مدت را می
بینی نمود.پیش

منظومه طراحی شدهماموریت
ست جهت پیاده سازي ماموریت خود کن6با در نظر گرفتن اینمنظومه 

.هستماموریت خاصیکمسئولهاستکناین کدام از هراست، طراحی شده 
2ست کن، ستاره شناختی و تلسکوپماموریت 1ست کنبه این ترتیب که 

ماموریت 4ست کن، زمین شناسیماموریت 3ست کن، اکتشافیماموریت 
هدایت را ماموریت 6ست کنو مخابراتیماموریت 5ست کن، زیستی

عهده دار هستند.
ست کنعالوه بر ارتباط با ها ستکدام از کنشود، هرمشاده می3در شکل 

هاي تبا توجه به ماموری.در ارتباط هستندنیز ماهواره مادر هاي دیگر با 
هرچه بیشتر باید برخی از و سرعت عمل ري بذکر شده در باال جهت بهره

هاي ماموریتبه طوري که.کن ست اختصاص داد6ماموریت ها را به هر
به همه آن توانمیراستاره شناختی و تلسکوپ، اکتشافی و زمین شناسی 

مشخص مسئول یک ماموریت ست اختصاصاًالبته هر کن.ها اختصاص داد
را جهت پردازش به ماهواره ها اطالعات خودستکنباشد و بقیهمی

ست مسئول اطالعت پردازش شده را جهت کن.کنندمسئوالرسال می
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این روش باعث افزایش مخابره به زمین به ماهواره مادر ارسال خواهد کرد. 
.شود	استقالل در پایه ریزي پروژه و انجام ماموریت می

ها را نشان روند مدیریت و پردازش داده4نموداردرختی ارائه شده در شکل 
براي منظومه طراحی شده به صورت هاي تعریف شده ماموریتدهد.می

باشد.زیر می
که این وظیفه را برعهده ییهابعضی مواقع ماهواره: ضد سالحماموریت-1

براي .این ماهواره ها شوندمیشوندنامیده میکشنده نیز ییهاماهوارهدارند
هاي مداري و اهداف دیگر هاي دشمن و دیگر سالحخراب کردن ماهواره

از این )روسیهو آمریکااکنون دو قدرت برتر فضایی دنیا (اند. طراحی شده
در : و تلسکوپیشناختیستارهموریتما-2.در اختیار دارندهانوع ماهواره

هاو دیگر هکشانهاوکسیارهه براي مشاهده فاصلماهوارهاین ماموریت از 
وظیفه هاماهواره: زیستیموریتما- 3.شوداشیاي خارجی فضا، استفاده می

هاي آزمایشاین ماموریت در. عموماً را دارندهاي زندهحمل ارگانیسم
در این ماموریت از : مخابراتیموریتما-4.شودمیتعریفعلمی 
هاي ماهواره. شودبراي مخابره کردن اطالعات استفاده میهاماهواره

و (Molniya)ا، مولنی)GSO(همگامازمدارهاي زمینمعموال مخابراتی 
در ماهواره: وظیفه کنندههدایتموریتما- 5.کنندزمینی استفاده میپایین

را موبایلهایتا دریافت کنندهاستهاي رادیویی پخش سیگنالاین ماموریت
موریتما- 6.شودها مشخص در زمین فعال نمایند تا مکان دقیق آن

هاي ماهوارهشود : ماهواره هایی که در این ماموریت استفادده میاکتشافی
باشند، که براي هاي مخابراتی میمشاهداتی زمین یا ماهواره

: در این شناسیزمینموریتما-7.اندکاربردهاینظامیوجاسوسیمستقر شده
استفاده بر محیطنظارت وساختننقشه،هواشناسیبرایهاماهوارهاز ماموریت 

به آب و هواي کره زمین: در این ماموریتهواشناسیموریتما- 8.شوندمی
.شودنشان داده میطور ابتدایی

که همه شود، ست ها تخصیص داده میهاي فوق به نحوي به کنماموریت
هاي هدف استفاده از تشکلالواقع فیطور کامل انجام پذیرد. ها به ماموریت
ا کیفیت و وسعت بیشتر است.بهاماموریتانجامایی ماهواره

سیستم ها و مکانیزم هابررسی
سیستم قراردهی در مدار، سیستم ،هاي اصلی منظومه طراحی شدهسیستم

باشد که در ادامه هریک جدایش، سیستم تامین انرژي و سیستم انهدام می
. به طور اختصار توضیح داده شده است

از راکت مرحله قرار منظومهپس از رها سازي :ر مداردهی دقرارسیستم . 1
)LEOP(Launch and Early Orbit Phase)گیري در مدار، لی آپ (

فضاپیما به شمار می رود آغاز که از دشوارترین فازهاي عملیات یک 
هاي تر ماهواره نازلجهت سبک سازي و کنترل پذیري راحت.شودمی

.باشندهدایت کننده در باال و پایین ماهواره حول محور استوانه دوار می
تر ر دارد که باعث کنترل پذیري راحتیک نازل ثابت در وسط استوانه قرا

نازل با تعیین خروجی مورد نیاز به 6استفاده از .ن توسط اپراتور می شودآ
.استیک راه حل مناسب جاي دوار قرار دادن نازل 

از ها راآنهاماهوارهگشتاورهاي اغتشاشی وارد شده به : . سیستم جدایش2
داشتن یک ماهوراه دبنابراین براي ثابت نگهنکننظر منحرف میمدار مورد

مدارباید گشتاورهایی به ماهواره وارد شود که اثر گشتاورهاي اغتشاشی در 
باعث کاهش تبعایاشد و نیاز به مصرف انرژي میرا خنثی کند. این عمل

حی و انتخاب تکنولوژي دقت در طرا.به همین دلیل شودعمر ماهواره می

از درجهها به کمترین مقدار برسد به نحوي که اثر اغتشاشساخت مناسب
اي ها باید به گونهستمکانیزم جدایش کناهمیت باالیی برخوردار است.

باشد که کمترین گشتاور اعتشاشی را به ماهواره اعمال کند. بنابراین 
و با یک انرژي مناسب ،از ماهواره مادر باید همزمانهاستکنجدایش 
دیگر را خنثی کنند. به وجود آمده یکيهانیروبه نحوي کهذیرد، صورت پ

ها از ماهواره مادر به نحوي انتخاب شده است که تصویر ستفاصله کن
ی انجام شده حاطربه وسیله منظومه داراي نقطه کور نباشد. در گرفته شده

است. در نتیجه مساحت اشغال شده توسطمنظومه متر 10این فاصله برابر
باتوجه بهمین این فاصلهجهت تاباشد.مترمربع می314,15در فضا برابر 

استفاده کرد.زیر روش 2می توان از يارتفاع مدار
ست کن6د. به طوري که هر استفاده از کابل می باشروش ساده ترین -الف

تواند وسیله این کابل خود میشوند.به ماهواره مادر متصل به وسیله کابل 
باشد.ارتباطی مهمی 

ها ها و ماهوارهپالسمایی که در سفینههاي یونی و استفاده از موتور- ب
شود. استفاده می

یک ماهواره یا تامین توان از مهمترین الزامات : سیستم . تامین توان3
زیر سیستم تولید و دخیره بر دوش وظیفه .در این طرح این استفضاپیما

عد از باشد.ب) میاستقرار داده شدهمادرسازي انرژي (که در ماهواره 
اطراف تعبیه شده در هاي خورشیدي پنلبه وسیلههاستجدایش کن

-ماهواره مادرانرژي تابش شده از خورشید به انرژي الکتریکی تبدیل می

هایی که در ماهواره مادر قرار داده شده شود. سپس این انرژي در باتري
،همانطور که هاستکنپس از پایان یافتن انرژي گردد.میذخیره است 

-هاي کنباتريگردد سپس منظومه به حالت اولیه باز میاشاره شد ابتدا

- هاي ماهواره مادر شارژ میها توسط انرژي ذخیره شده در باتريست

ها به طور همزمان صورت ستالزم به ذکر است فرآیند شارژ کنگردد.
ها وابسته به ستروش انتقال انرژي از ماهواره مادر به کنپذیرد.می

ها با کابلی به ماهواره ستکنکه الفدر روش اشد. بمکانیزم جدایش می
اقدام به شارژ اتصال دهنده توان از طریق همان کابل میباشندمیمادر 

با مشخص کردن موقعیت هاستست ها نمود.در روش بکنمنبع تغذیه کن
ماهواره مادر نازل هاي خود را جهت اتصال به آن به حرکت در می آورند.

هاي خورشیدي به صورتی است که نحوه قرار گیري پنلالزم به ذکر است
در تمام مواقع بتواند از حداکثر نور خورشید بهره الزم را ببرد و حرکاتش 

واره اثر خنثی داشته باشد، که البته با نصب یک سیستم شعاع بر روي ماه
توان همواره زاویه مناسبی را براي پنل ها درنظر سنج تابش خورشید می

توان زمان شارژ تر سیستماتیک منظومه میضمن با طراحی دقیقدرگرفت.
ها را زمانی مقرر کرد که منظومه در سایه زمین قرار دارد و نوري ستکن

تابد. در این حالت عملکرد منظومه ها جهت ذخیره سازي انرژي نمیبه پنل
پذیرد.با بازده باالتري صورت می

. پایان عمر ماهواره4
براي آخرین بار بینی شده براي عملیات پیشمدت زمان بعد از پایان 

موتور ادر فراخوانده می شوند و پس از اتصال کامل،به ماهواره مهاستکن
ی کند تا تعبیه شده در انتهاي ماهواره مادر آن را به سمت زمین هدایت م

هاي از کار افتاده در جو زمین ذوب شود و فضا را از تکه ماهوارهنظومهم
د منظومه طراحی شده در این مقاله ابعاالزم به ذکر است آلوده نکند.

ساخت و تکنولوژي ب جدایشمکانیزم،براساس کمترین فضاي اشغال شده
.باشدمیفعلی کشور
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در حالت اولیه و قبل از قرارگیري در مدار مورد نظرمنظومه -1شکل 

بعد از قرار گیري در مدارمنظومه-2شکل 

و تخصیص ماموریت به هر هابلوك دیاگرام عملکردي ماهواره-3شکل 
یک

مدیریت و پردازش دادهنمودار درختی-4شکل 

نماي باال و عملکرد نازل ها جهت هدایت و کنترل-5شکل 

هدایت و کنترلهابه منظورنازلنماي فوقانی -	6شکل 
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ش
مثال تصویر گرفته شده توسط هر نانو ماهواره-7کل 

نتیجه گیري
هاي هم کالس خود از مزایاي منظومه طراحی شده نسبت به دیگر منظومه

استقالل ماموریتی، طول عمر و انسجام بیشتر اشاره کرد و توان به می
و همچنین فرآیند ذوب شدن در جو آن، این طرح را از لحاظ زیستی 

زم به ذکر است با النماید. نسبت به بقیه منظومه ها برتر می امنیتی 
گسترش این صنعت عالوه بر خود کفا شدن در این مقوله مهم گام بزرگی 
جهت توسعه علوم فضایی برداشته خواهد شد، که خود درب هاي جدیدي 

فضایی را می گشاید.هاياز فناوري
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