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 دا٘ـٍبٜ كٙؼتی أیشوجیش، دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػی ٔىب٘یه -1ٚ2

 كٙؼتی ٔبِه اؿتش، ٔشوض تحمیمبت فضبییدا٘ـٍبٜ  -3

 
 

 چکیذُ 

ٚخٛد داسد وٝ  یٔختّف یفبصٞب ٙٝ،یػف هی شیٔؼ یطشاح ٙذیدس فشآ

 ؾ،یخذا ٙذیوشد. دس فشآ بدی ؾیٟٔٓ آٖ سا فبص خذا یاص فبصٞب یىی تٛاٖ یٔ

 هیؿذٜ ، تٛػط  ٗییتؼ ؾیدس صٔبٖ ٚ ٔىبٖ اص پ ٙٝیدٚ لؼٕت اص ػف

اص ٞٓ فبكّٝ  ـشاٖیپ یسٞب ؿذٜ ٚ تٛػط ٔدٕٛػٝ فٙشٞب ؾیخذا ضْیٔىب٘

ٚ  ؾیخذا ٙذیفشآ یىیٙبٔید یػبصٝ یٚ ؿج یػبص )سا٘ؾ(. ٔذَ ش٘ذٌی یٔ

ٔمبِٝ  ٗیا یٔختّف ٞذف اكّ طیآٖ دس ؿشا یىیٙبٔیؿٙبخت سفتبس د

 ٗییپغ اص تؼ ،یافضاس ٘شْ یػبص ٝیؿج طیٔح هیوٝ ثب تٛػؼٝ  ثبؿذ یٔ

 ؾ،یخذا طیؿشا ٗیٚ ٕٞچٙ ؾیخذا ضْیٔىب٘ یٚ ٞٙذػ یخشٔ یٞب یظٌیٚ

 یٞب یبصٔٙذی٘ ٗیؿذٜ تب تأٔ یثشسػ ؾیاػبٔب٘ٝ خذ یىیٙبٔیسفتبس د

ٚ سا٘ؾ ٔطّٛة  ؾیثٝ ٔٙظٛس حلَٛ سٞب ضْیٔىب٘ یىیٙبٔیػّٕىشد د

 ٌشدد. یبثیاسص

ٔٛتٛس اص  ؾیخذا -یىیٙبٔیػّٕىشد د -ؾیػبٔب٘ٝ خذا ٍاصُ ّای کلیذی:
 ٚ سا٘ؾ ٔطّٛة ؾیخذا -ٙٝیػف

 

 هقذهِ

وـٛس ثٛدٜ وٝ  یاص اسوبٖ ٟٔٓ ثخؾ ٞٛافضب یىی ییفضب یػّْٛ ٚ فٙبٚس

حبئض  بسیوـٛس ثؼ یثشا یٙیػّٓ ٚ ٞٓ اص ِحبظ التذاس آفش ذیٞٓ اص ِحبظ تِٛ

 ییفضب یٞب تیا٘دبْ ٔأٔٛس ،ثخؾ  ٗیاص اٞذاف ٟٔٓ ا یىی. ثبؿذ یٔ تیإٞ

ٞذف پغ  ٗیثٝ ا ُی٘ ی. ثشاثبؿذ یٚ لشاس دادٖ ا٘ؼبٖ دس فضب ٔ داسٗ یػش٘ـ

 پشٚطٜ ٗیػبدٜ ؿذٜ ا یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ؼتثبی یالصْ، ٔ یٞب یثٝ فٙبٚس یبثیاص دػت

ػبخت ٚ پشتبة  ،یطشاح یثٝ فٙبٚس شیاخ ٞبی ػبَ یط شاٖیٌشدد. ا ؾیآصٔب

ٔبٞٛاسٜ ٘بئُ آٔذٜ اػت. ٔبٞٛاسٜ تٛػط پشتبثٍش ثٝ ٞٛا پشتبة ؿذٜ ٚ پغ اص 

 ییثٝ صثبِٝ فضب بیٚ  ؿٛد یدس اثش ثشخٛسد ثٝ خٛ ٟٔٙذْ ٔ بی ت،یا٘دبْ ٔأٔٛس

وٝ حبُٔ ٔٛخٛد ص٘ذٜ  ییٞب پشٚطٜ یخٛاٞذ ؿذ، أب ثشا ُیدس فضب تجذ

ٔشاحُ  ٗتشی اص ٟٔٓ یىی ٗیثٝ صٔ ضیآٔ تیثبصٌـت ٔٛفم ثبؿٙذ، یٔ

ٚ ػبخت  یٚ ػبخت ٔبٞٛاسٜ، طشاح ی. لذْ ثؼذ پغ اص طشاحثبؿذ یٔ

 یٚ ػپغ ٔذاس  یشٔذاسیحبُٔ ٔٛخٛد ص٘ذٜ ٚ پشتبة آٖ ثٝ كٛست ص ٙٝیػف

 ثٝـت ٚ ثبصٌ  بتیح یجب٘یپـت یؼٙی یذیوٝ ؿبُٔ دٚ لؼٕت وّ ثبؿذ یٔ

حبُٔ ٔٛخٛد ص٘ذٜ تٛػط ػبصٔبٖ  ٙٝیػف یٔذاس شی. پشتبة صثبؿذ یخٛ ٔ

 ٙٝیٚ ػبخت ػف یا٘دبْ ؿذٜ ٚ وـٛس دس حبَ حبضش دس فبص طشاح ییفضب

 ،یفٙبٚس ٗیثٝ چٙ یبثی. پغ اص دػتثبؿذ یحبُٔ ٔٛخٛد ص٘ذٜ ٚ پشتبة آٖ ٔ

 ،یاححبُٔ ا٘ؼبٖ سا ا٘دبْ داد، ػپغ طش ٙٝیػف یٔذاس شیپشتبة ص ذیاثتذا ثب

 .شدیدس دػتٛس وبس لشاس ٌ ذیحبُٔ ا٘ؼبٖ ثب ٙٝیػبخت ٚ پشتبة ػف

 

 

 

آلبی وبتبال٘ٛ ثٝ ثشسػی دیٙبٔیىی خذایؾ یه  2005دس ػبَ 

دس  2006. آلبی سائٛ ٘یض دس ػبَ [4]ثش اٚسیٖٛ وشدٜ اػت ػفیٙٝ اص ٔبٞٛاسٜ

ثیـتش ثش  ٔمبِٝ ای ثٝ ثشسػی دیٙبٔیه خذایؾ پشداختٝ اػت وٝ ایٗ ٔمبِٝ

. آلبی وّذُٞ دس ػبَ [5]ثبؿذ ٞبی خذایؾ ا٘فدبسی ٔی اػبع ٔىب٘یضْ

. ثب [6]خذایؾ ثٝ وٕه ٘شْ افضاس اٚپٗ ٔذِیىب سا ثشسػی وشدٜ اػت 2007

ثشسػی وٝ دس ٔمبالت دس صٔیٙٝ دیٙبٔیه خذایؾ ؿذٜ اػت، اوثش ایٗ 

 ثبؿٙذ. ٞبی خذایؾ ا٘فدبسی ٔی ٔمبالت ثش اػبع ٔىب٘یضْ

 

 دیٌاهیکی هذل ساسی

ٔؼبدالت ؿؾ دسخٝ آصادی حشوت خؼٓ حَٛ صٔیٗ ثب فشم ٔؼئّٝ دٚ 
 خؼٓ:

ثش اػبع ساثطٝ ٘یٛتٖٛ، ٔؼبدِٝ حشوت خطی خؼٓ دس فضب ثٝ كٛست ساثطٝ 

دػتٍبٜ  ثبؿذ. خشْ ٔی m٘یشٚ ٚ  Fؿتبة،  aدس ایٗ ساثطٝ  ثبؿذ. ( ٔی1)

 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. 1 ضکلٔختلبت ایٙشػی دس 

(1)  ⃗    ⃗ 
ثب فشم ایٙىٝ ٔؼئّٝ دٚ خؼٓ ثش ٔؼبدالت حبوٓ ثبؿذ ٚ تٟٙب ٘یشٚی 

خبرثٝ ثیٗ دٚ خؼٓ ثٝ آٟ٘ب اػٕبَ ؿٛد، ٚ ثب فشم ایٙىٝ صٔیٗ ثٝ كٛست 

ثٝ ؿىُ ساثطٝ  [1]ػفیٙٝ ثش اػبع ثبؿذ، ٘یشٚی اػٕبِی ثٝ  وشٜ تٕبْ ٔی

تٛا٘ذ  ثٝ  ثبؿذ. )٘یشٚٞبی اغتـبؿی ثٝ كٛست خٕغ ثشداسی ٔی ( ٔی2)

 mSثبثت ٌشا٘ؾ،  Gدس ایٗ ساثطٝ،  ػبصی اضبفٝ ؿٛد.( ػبدٌی ثٝ ایٗ ٔذَ

 ثبؿذ. فبكّٝ ٘ؼجی ثیٗ ٔشاوض خشْ ٔی rخشْ صٔیٗ ٚ  MEخشْ ػفیٙٝ، 

(2)  ⃗   
     

  
 ⃗ 

تٛاٖ ٔؼبدالت سا دس ػٝ ساػتبی  ( ٔی2( ٚ )1ثش اػبع دٚ ساثطٝ )

XYZ  دس دػتٍبٜ ایٙشػی ٘ٛؿت. ایٗ ٔؼبدالت دس حبِت وّی ٚ ثذٖٚ ٞیچ

ػبدٜ ػبصی دیٍشی ثشای حشوت ػٝ دسخٝ آصادی ٞش خؼٓ دس فضب ثش 

 ؿٛ٘ذ. اػبع لبٖ٘ٛ دٚ خؼٓ اػتفبدٜ ٔی

(3)  ̈   
   

  
  

(4)  ̈   
   

  
  

(5)  ̈   
   

  
  

 ٔؼبدالت حشوت دٚسا٘ی:
 Mدس ایٗ سٚاثط، ٔؼبدالت دٚسا٘ی خؼٓ كّت ثٝ كٛست صیش اػت. 

 ثبؿذ. ای ٔی ػشػت صاٚیٝ ωا٘ذاصٜ حشوت ٚ  hٌـتبٚس، 

(3-6)  ⃗⃗⃗   ̇ 
⃗⃗⃗⃗  

(3-7)  ̇ 
⃗⃗⃗⃗   ̇ 

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   ⃗⃗⃗   ⃗⃗ 
ٞبی ضشثی كفش ثبؿذ ٚ ٔحٛسٞبی دػتٍبٜ ثذ٘ٝ  ثب فشم ایٙىٝ ٕٔبٖ

ٔٙطجك ثش ٔحٛسٞبی اكّی دٚساٖ ثبؿذ، ٔؼبدالت دٚسا٘ی خؼٓ كّت ثٝ 
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دػتٍبٜ  xyzٕٔبٖ ایٙشػی ٚ  Iدس ایٗ سٚاثط،  [3]ثبؿذ. كٛست صیش ٔی

 .(2 ضکل) ثبؿذ ٔختلبت ثذ٘ٝ ٔی

 (8)        ̇              
(9)        ̇              
(10)        ̇              

 ٞبی دٚسا٘ی صٚایبی اٚیّش: ٞبی دٚسا٘ی ثٝ ػشػت تجذیُ ػشػت
ای اص  ٞبی صاٚیٝ تٛاٖ اثجبت وشد وٝ اٌش ػشػت ٔی [2]ثب تٛخٝ ثٝ 

ای صٚایبی اٚیّش اص  ٞبی صاٚیٝ ( ثذػت ثیبیٙذ، ػشػت10( اِی )8سٚاثط )

 ثٝ s  ٚcآیٙذ. دس ایٗ ساثطٝ،  ثذػت ٔی 11ی  شیؼی دس ساثطٝساثطٝ ٔبت

 ثبؿٙذ. ٘یض صٚایبی اٚیّش ٔی ѱӨфثبؿٙذ.  تشتیت ػیٙٛع ٚ وؼیٙٛع ٔی

(11) 

 

 
 ػبصی: اػٕبَ ٘یشٚی خذایؾ دس ٔذَ

، فٙش ثب چیذٔبٖ Nدس صٔبٖ خذایؾ، ثیٗ ٔٛتٛس ٚ وپؼَٛ ثٝ تؼذاد 

 ثبؿٙذ. ٚخٛد داسد وٝ لجُ اص خذایؾ فـشدٜ ؿذٜ ٔی 3ؿىُ 

ثبؿذ ٚ فبكّٝ  ، ٔیkثب فشم ایٙىٝ ثبثت فٙش ثشای ٕٞٝ فٙشٞب یىؼبٖ، 

ثبؿذ، اثتذا ثبیذ فشوب٘غ  Rفٙشٞب اص ٔشوض تمبسٖ ٞٙذػی وپؼَٛ ٚ ٔٛتٛس 

خشْ وپؼَٛ  mcدس ایٗ سٚاثط، سا ثذػت آٚسد. طجیؼی ایٗ ػیؼتٓ 

ثبثت ٞش فٙش  kتؼذاد فٙشٞب ٚ  Nخشْ ٔٛتٛس وبٞؾ ٔذاس،  mmثبصٌـتی، 

)تٛخٝ ؿٛد وٝ دس ایٗ ٔؼبدالت اص خشْ فٙش چـٓ پٛؿی ؿذٜ ثبؿذ.  ٔی

 اػت.(

(12)   [
   
   

] 

(13)   [
     
     

] 

(14) |     |    

(15) |
      

    

          |    

(16)                      

(17)          √
         

    

 

ثبؿذ وٝ دٚ خؼٓ  ٔـخق اػت وٝ فشوب٘غ طجیؼی اَٚ صٔب٘ی ٔی

ثبؿذ أب  وٙٙذ ٚ ایٗ حبِت لجُ اص خذایؾ ٔی ثبٞٓ ثب یه ػشػت حشوت ٔی

٘ی وٝ فٙش ثٝ دٚ خؼٓ ٚكُ اػت، افتذ تب صٔب صٔب٘ی وٝ خذایؾ اتفبق ٔی

( ٚ ثب فشوب٘غ 4 ضکل٘یشٚی اػٕبِی ثٝ دٚ خؼٓ ثٝ كٛست ٞبسٔب٘یه )

 ٌشدد. طجیؼی دْٚ اػٕبَ ٔی

ثشای ایٙىٝ ایٗ ٘یشٚی خذایؾ دس ٔؼبدالت ػیؼتٓ ٚاسد ؿٛد، ثبیذ 

اػت سا ثٝ دػتٍبٜ ایٙشػی  xایٗ ٘یشٚ وٝ دس دػتٍبٜ ثذ٘ی دس ساػتبی 

ا٘تمبَ داد. ٘یشٚی خذایؾ ثٝ وپؼَٛ دس ساػتبی ػشػت آٖ اػٕبَ 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت: 18ی ی ایٗ ٘یشٚ دس ٔؼبدٌِٝشدد. ٔؼبدِٝ ٔی

(18)   ⃗⃗⃗⃗     
  

| |
 ̂  

  

| |
 ̂  

  

| |
 ̂  

 ٘بٔیضا٘ی دس ٍٞٙبْ خذایؾ
 صیش ثبؿذ:تٛا٘ذ اص لشاس  دس ٍٞٙبْ خذایؾ ٔٙبثغ ػذْ تؼبدَ ٔی

 ػُٕ ٘ىشدٖ یه یب چٙذ فٙش .1

 ثیـتش یب وٕتش اػٕبَ ؿذٖ ٘یشٚی یه فٙش .2

 لشاس ٘ذاؿتٗ ٔشوض خشْ ثش سٚی ٔحٛس تمبسٖ .3

 ٔؼتمیٓ اػٕبَ ٘ـذٖ ٘یشٚی فٙش .4

ؿٛد ػٝ فٙش دس وٙبس ٞٓ  ثشای ثذتشیٗ حبِت دس خذایؾ فشم ٔی

 وٙٙذ. ایدبد ٔی dF٘بٔیضا٘ی دس اثش تغییش ٘یشٚی 

(19)   
  

 
 

 21ٚ  20ٌشدد ٔطبثك سٚاثط  ، ٌـتبٚسٞبیی وٝ اػٕبَ ٔی1ثشای فٙش 

 ثبؿذ وٝ فٙشٞب ثش سٚی آٖ ٞؼتٙذ. لطش دایشٜ فشضی ٔی D. ٞؼتٙذ

(20)      
(21)         

 23ٚ  22وٙذ ثش اػبع سٚاثط  اػٕبَ ٔی 2ٌـتبٚسٞبیی وٝ فٙش 

 ثبؿذ.  ٔی

(22)              
(23)               

ٌشدد ٔطبثك  اػٕبَ ٔی 3ٚ دس ٟ٘بیت ٌـتبٚسٞبیی وٝ اص ٘بٔیضا٘ی فٙش 

 .آیٙذثذػت ٔی 25ٚ  24سٚاثط 

(24)               
(25)               

 ٌشدد.  ایٗ ٌـتبٚسٞب ثبػث دٚساٖ وپؼَٛ ٚ ٔٛتٛس پغ اص خذایؾ ٔی

 

 ساس کاهپیَتزی تَسعِ ضبیِ

افضاس  ػبص دیٙبٔیىی فشآیٙذ خذایؾ وٝ دس ٘شْ ثّٛن دیبٌشاْ ؿجیٝ

Matlab/Simulink  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.   6ؿىُ تٛػؼٝ دادٜ ؿذٜ دس

ی لشٔض ٕ٘بیؾ دادٜ خؼجٝ ی ػجض ٚ خشٚخی ثبدس ایٗ ؿىُ ٚسٚدی ثب خؼجٝ

ٕ٘بیؾ دادٜ ( 7دس ؿىُ )ای اص پٙدشٜ ٚسٚدی ایٗ وذ  ٕ٘ٛ٘ٝؿذٜ اػت. 

 ؿذٜ اػت.
 

 یشم جذایصّای عولکزدی دیٌاهیکی هکاً ًیاسهٌذی

ٞبیی وٝ ثب حضٛس ٚ ثذٖٚ حضٛس ا٘ٛاع  ػبصی ٔىب٘یضْ طشاحی ؿذٜ دس ؿجیٝ

 ٞبی ػّٕىشدی صیش سا ثشطشف وٙذ: ؿٛد، ثبیذ ٘یبصٔٙذی ٞب ا٘دبْ ٔی اغتـبؽ

ای وٝ دٚ خؼٓ پغ اص خذایؾ ٚ تمشیجبً لجُ اص  طشاحی ٔىب٘یضْ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٕبَ ثشخٛسد وٓ ٚسٚد ثٝ خٛ، فبكّٝ ٔٙبػجی اص ٞٓ ٌشفتٝ ثبؿٙذ تب احت

ٔتش(. ایٗ ٔمذاس اص ٔـٛست ثب ٔتخللبٖ دس صٔیٙٝ  30ثـٛد)حذٚداً ثیؾ اص 

 خذایؾ تؼییٗ ؿذٜ اػت.

دس كٛست ٚخٛد ػذْ تؼبدَ دس ٍٞٙبْ خذایؾ، صٚایبی اٚیّش وپؼَٛ 

دسخٝ اص حبِت لجُ اص خذایؾ ٔٙحشف ٘ـٛد. دس حبِت ٔطّٛة،  10ثیؾ اص 

اٚیّش ٘جبیذ ثٝ ٚخٛد ثیبیذ، ثٝ ػّت  ٞیچ ا٘حشافی پغ اص خذایؾ دس صٚایبی

ایٙىٝ ٔحبػجبت آئشٚدیٙبٔیىی ثشای ٚسٚد ثٝ خٛ ثب یه صاٚیٝ خبف، دس 

 ثبؿذ. حبِت ثٟیٙٝ ٔی

 

 تعییي ضزایط اٍلیِ جذایص با ضبیِ ساسی هاًَر کاّص هذار

ثشای تؼییٗ  STKافضاس  ػبصی حشوت ػفیٙٝ دس ٘شْ دس ایٗ لؼٕت ؿجیٝ

 ػت.ؿشایط اِٚیٝ ا٘دبْ ؿذٜ ا

ٞبیی وٝ دس پشٚطٜ ػفیٙٝ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔحُ فشٚد دس ثشسػی

حبُٔ ٔٛخٛد ص٘ذٜ دا٘ـٍبٜ كٙؼتی أیشوجیش ٔـخق ؿذٜ اػت، ٔی تٛاٖ 
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سا ثشای فشٚد دس ٘ظش ٌشفت. ٕٞبٖ طٛس وٝ  1ٔب٘ٛسٞبی ٔختّف وبٞؾ ٔذاس

ٞبی ثب استفبع پبییٗ، ثٟتشیٗ  دس ٔٙبثغ ٔختّف اثجبت ؿذٜ اػت، دس ٔذاس

ٞبی ٔختّفی  ثبؿذ. ثٝ ٕٞیٗ ػّت ٔب٘ٛس دسخٝ ٔی 35ػّٕىشد ٔب٘ٛس دس صاٚیٝ 

ٌشدد.  دسخٝ ثٝ ػفیٙٝ اػٕبَ ٔی 35ثب تغییشات ػشػت ٔتفبٚت ثب صاٚیٝ 

 ثبؿذ. ٔیثٝ كٛست صیش اػٕبَ تغییشات ػشػت 

 
 هتز بز ثاًیِ 454هاًَر 

ٔحُ اػٕبَ ٔب٘ٛس وبٞؾ ٔذاس ثب دایشٜ لشٔض ، لؼٕت وبٞؾ  7 ؿىُدس 

ٔیٗ ثب سً٘ لشٔض ٘ـبٖ دادٜ ٔذاس ثب سً٘ آثی ٚ ٚسٚد ثٝ خٛ تب ثشخٛسد ثٝ ص

وٝ  STKافضاس  ػبصی لجُ اص خذایؾ دس ٘شْ ؿذٜ اػت. ٘تبیح ؿجیٝ

ٞؼتٙذ، ثٝ كٛست  Matlabٞبی الصْ ثشای ٚسٚد ثٝ ثش٘بٔٝ ٘ٛیؼی  ٚسٚدی

ػبصی خذایؾ دس  ثبؿذ. استفبػی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٘مطٝ ؿشٚع ثشای ٔذَ صیش ٔی

دس ایٗ استفبع،  ثبؿذ. ویّٛٔتشی ٔی 130٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت، استفبع 

ایٗ ٘تبیح ثٝ كٛست  ثبؿذ.  ٔی 8 ضکلػشػت ٚ ٔىبٖ ػفیٙٝ ثٝ كٛست 

 ؿٛ٘ذ. ٔی Matlabٚاسد وذ ؿجیٝ ػبص  9 ضکل

 

 Matlabساسی با کذ  ضبیِ

ٞبی ٔختّف خذایؾ، اػٓ اص خذایؾ اػتب٘ذاسد یب  دس ایٗ لؼٕت، حبِت

ؿٛد. خذایؾ دس ایٗ  ٞبی ٔختّف ثشسػی ٔی ٔتؼبدَ ٚ خذایؾ ثب اغتـبؽ

ؿٛد ٚ فبكّٝ ٘ؼجی دٚخؼٓ،  ػبصی ؿذٜ ٚ ٘تبیح آٟ٘ب اسائٝ ٔی ؿشایط ؿجیٝ

ٞب پغ اص خذایؾ ٕ٘بیؾ  ػشػت ٘ؼجی دٚخؼٓ ٚ تغییش صٚایبی خذاؿٛ٘ذٜ

فٙش ثب خبیٍزاسی وٝ  12ؿٛد وٝ  ػبصی فشم ٔی ؿٛد. دس ایٗ ؿجیٝ دادٜ ٔی

 300ا٘ذ. ثبثت ٞش فٙش  ػب٘تی ٔتش فـشدٜ ؿذٜ 5جالً ثشسػی ؿذ، ثب ا٘ذاصٜ ل

 ٘یٛتٖٛ ثش ٔتش دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 

 ضبیِ ساسی جذایص هتعادل

ؿٛد وٝ دس ٍٞٙبْ خذایؾ ٞیچ ٘بٔیضا٘ی ٚخٛد  ػبصی فشم ٔی دس ایٗ ؿجیٝ

ؿٛد وٝ تٕبْ ػٛأُ ٘بٔیضا٘ی وٝ دس فلَٛ لجُ ثشسػی  ٘ذاؿتٝ ٚ فشم ٔی

ثبؿذ  ػبصی، حبِت ٔطّٛة ثشای خذایؾ ٔی ؿذ ٚخٛد ٘ذاسد. ایٗ ٘ٛع ؿجیٝ

ثٝ ػّت ایٙىٝ دس خذایؾ، ػذْ ٚخٛد ٌـتبٚسٞبی اضبفی ٚ ٕٞچٙیٗ ػُٕ 

 ثبؿذ. وشدٖ تٕبْ فٙشٞب اص خّٕٝ ٔضایبی ٔىب٘یضْ خذایؾ ٔی

ؿٛد، ثٝ ػّت ایٙىٝ ٞیچ  ٔـبٞذٜ ٔی 10 ؿىُٕٞب٘طٛس وٝ دس 

ای دس  ٌـتبٚس اضبفی دس ٍٞٙبْ خذایؾ ٚخٛد ٘ذاسد،  ٞیچ تغییش صاٚیٝ

 وپؼَٛ ثٝ ٚخٛد ٘یبٔذٜ اػت.

، فبكّٝ ٘ؼجی دٚخؼٓ دس ٍٞٙبْ خذایؾ ٚ پغ اص آٖ 11 ؿىُدس 

ثٝ كٛست ثضسي ٕ٘بیی ؿذٜ ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. دس ایٗ حبِت ٔـبٞذٜ 

ٔی ؿٛد وٝ فبكّٝ دٚ خؼٓ اثتذا ثٝ كٛست ٔٙحٙی افضایؾ یبفتٝ ٚ ػپغ 

پغ اص خذایؾ، فبكّٝ دٚ خؼٓ ثٝ كٛست  ثب ثبثت ٔب٘ذٖ ػشػت ٘ؼجی

 یبثذ. خطی افضایؾ ٔی

، ػشػت ٘ؼجی ثیٗ دٚ خؼٓ ثٝ كٛست ثضسي ٕ٘بیی 12 ؿىُدس 

س، ػشػت ٘ؼجی ثٝ كٛست ؿذٜ ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٕ٘ٛدا

ٞبسٔٛ٘یه افضایؾ پیذا وشدٜ ٚ پغ اص خذایؾ وبُٔ دٚ خؼٓ اص ٞٓ وٝ 

                                                 
1 De-orbit 

ثبؿذ، ػشػت ٘ؼجی ثیٗ آٟ٘ب ثبثت ؿذٜ  دیٍش ٞیچ ٘یشٚیی ثیٗ آٟ٘ب ٕ٘ی

 اػت.

 

 ساسی جذایص ًاهتعادل ضبیِ

ای  ؿٛد ٘یشٚی یه، دٚ یب ػٝ ػذد اص فٙشٞب ثٝ ا٘ذاصٜ دس ایٗ حبِت فشم ٔی

 Xوٝ الصْ اػت اػٕبَ ٘ـٛد. دس ایٗ حبِت یىی اص فٙشٞب ثش سٚی ٔحٛس 

ثبؿٙذ. ایٗ حبِت  فشم ؿذٜ ٚ دٚ فٙش دیٍش دس وٙبس آٖ ثٝ كٛست لشیٙٝ ٔی

ئذٜ دس ٕٔىٗ اػت. صٔب٘ی اتفبق ثیبفتذ وٝ فٙش دس ٍٞٙبْ خذایؾ ثٝ یه صا

ٌش فٙش ٌیش وٙذ ٚ یب دس اثش تغییشات دس ؿشایط ٔحیطی فضب،  ٞذایت

خبكیت فٙشیت خٛد سا اص دػت ثذٞذ. ػُٕ ٘ىشدٖ یىی اص فٙشٞب دس ٍٞٙبْ 

 خذَٚثبؿذ. دس  ٞبی خذایؾ ٔی خذایؾ یىی اص ٔـىالت سایح دس ػیؼتٓ

تغییشات پبسأتشٞبی ٔختّف دیٙبٔیىی دس ؿشایط خذایؾ ٘بٔیضاٖ ثشای  1

 ػٝ حبِت یه فٙش، دٚ یب ػٝ فٙش اسائٝ ؿذٜ اػت.

 
 صیجذا اس پس ِیثاً 2/4 صیجذا هختلف یپاراهتزّا زاتییتغ: 1 جذٍل
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1 

 فٌز
01/0- 014/0 002/0- 002/0- 002/0 009/0 17/0 

69/

0 

2 

 فٌز
02/0- 025/0 002/0- 001/0- 001/0 017/0 15/0 

61/

0 

3 

 فٌز
025/0- 035/0 006/0- 005/0- 006/0 025/0 14/0 

55/

0 

 

 اعوال اغتطاش بِ ساهاًِ

پغ اص ثبص ؿذٖ فٙشٞب، وٕشثٙذ ٕٔىٗ اػت ثٝ خٛثی ثبص ٘ـذٜ ثبؿذ ٚ فضب 

خشٚج وپؼَٛ اص پبسچٝ ٔٙبػت ٘جبؿذ. دس چٙیٗ حبِتی ٕٔىٗ اػت ثشای 

ای اص آداپتٛس خذایؾ وپؼَٛ ثبصٌـتی ثٝ وٕشثٙذ یب پبسچٝ ٌیش وشدٜ  ٌٛؿٝ

ٚ تب صٔب٘ی وٝ وپؼَٛ ٔمذاس خبكی ٘چشخذ، ایٗ ٘یشٚ ٚ ٌـتبٚس ٔضاحٓ اص 

 ثیٗ ٘خٛاٞذ سفت.

ٔـخق اػت، ٔمذاس ٘یشٚ اص ٔمذاس ثیـیٙٝ  13 ؿىُٕٞب٘طٛس وٝ دس 

وٙذ.  خٛد ؿشٚع ؿذٜ ٚ فشم ؿذٜ اػت ثٝ كٛست خطی وبٞؾ پیذا ٔی

 ٘یٛتٖٛ فشم ؿذٜ اػت. 35ٔمذاس ثیـیٙٝ ثشای اغتـبؽ 

وٝ دس لؼٕت لجُ ٞبیی  دس ایٗ حبِت فشم ؿذٜ اػت وٝ اغتـبؽ

تٛضیح دادٜ ؿذٜ اػت، ثٝ خذایؾ ٘بٔیضاٖ ثب اػٕبَ ٘یشٚی ثیـتش تٛػط 

ػٝ فٙش، اػٕبَ ٌشدد. ایٗ حبِت ثشای خذایؾ ثذتشیٗ حبِت ثٝ حؼبة 

 آیذ ثٝ طٛسیىٝ ػٝ فٙش ػُٕ ٘ىٙٙذ ٚ ٘یشٚی اغتـبؿی ٘یض اػٕبَ ؿٛد.  ٔی

 وبٞؾ چـٓ ٌیش فبكّٝ ٘ؼجی دس ایٗ حبِت احتٕبَ ثشخٛسد دٚ

دٞذ. ثٝ ٕٞیٗ ػّت، ایٗ خذایؾ یه  خؼٓ سا پغ اص خذایؾ افضایؾ ٔی

ثبؿذ ٚ ثبیذ اویذاً اص ٚلٛع چٙیٗ اتفبلی خٌّٛیشی  خذایؾ ٘بأٗ ٔی

 (14 ضکل)وشد.

ؿٛد  وبٞؾ صیبد ػشػت ٘ؼجی ٔـبٞذٜ ٔی 15 ؿىُٕٞچٙیٗ دس 

وٝ ثبػث وٕتش ؿذٖ فبكّٝ ٘ؼجی دٚ خؼٓ دس ٍٞٙبْ خذایؾ ٚ پغ اص آٖ 

 ؿٛد. ٔی
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 ADMASصحِ گذاری ًتایج تَسط ًزم افشار 

ٔذَ ؿذٜ اػت، یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذَ  Matlabافضاس  ثب تٛخٝ ثٝ ٔذِی وٝ دس ٘شْ

 ضکل)ٌشدد. ػبصی ٔی ٔذَ ADAMSػبصی تخللی  افضاس ؿجیٝ دس ٘شْ

16) 

دسكذ ٘یشٚی ثیـتشی اػٕبَ  10ثب فشم ایٙىٝ فٙش ؿٕبسٜ یه ثٝ ا٘ذاصٜ 

ؿٛد. ٘تبیح اص لشاس صیش اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ  ػبصی ا٘دبْ ٔی وٙذ، ؿجیٝ

ثؼیبس ٘بچیض  ٚ تمشیجب  X  ٚZ٘تبیح، ٔمذاس ػشػت دٚسا٘ی دس ٔحٛسٞبی 

ثبؿٙذ )یؼٙی ٕٞبٖ ٔمذاسی وٝ اص وذ ٔتّت ثذػت آٔذٜ  ثشاثش كفش ٔی

ثب دلت ثؼیبس خٛثی ثشاثش  Yػت(.ٕٞچٙیٗ ػشػت دٚسا٘ی حَٛ ٔحٛس ا

 (18 ضکلٚ  17 ضکل)ثبؿذ وٝ اص وذ ٔتّت ثذػت آٔذٜ اػت. ٔمذاسی ٔی

ٞبی تؼبدَ ٚ ػذْ تؼبدَ )حبِت ثیـتش  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیدی دس حبِت

ٌشفتٝ ؿذٜ اػت،  Matlabافضاس  اػٕبَ ؿذٖ ٘یشٚ تٛػط یه فٙش( اص ٘شْ

اص دلت ٔٙبػجی ثشخٛسداس اػت.  Matlabٌشدد وٝ وذ  ٔـبٞذٜ ٔی

ت دٚسا٘ی وپؼَٛ دس حبِت خذایؾ ٘بٔیضاٖ دس اثش ثیـتش تغییشات ػشػ

اػٕبَ ؿذٖ ٘یشٚی یه فٙش دس ؿىُ صیش ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. ٞش دٚ 

( دس یه دػتٍبٜ ٔختلبت ا٘دبْ Matlab  ٚADAMSػبصی)دس  ؿجیٝ

 (19ضکل )ؿذٜ اػت.

 

 گیزی ًتیجِ

ٞبی ػّٕىشد دیٙبٔیىی  دس فشایٙذ طشاحی ٔىب٘یضْ خذایؾ، تأٔیٗ ٘یبصٔٙذی

ای ثشخٛسداس  ؿبُٔ سٞبیؾ ٚ سا٘ؾ ٔطّٛة پغ اص خذایؾ اص إٞیت ٚیظٜ

ٔبطَٚ وبٞؾ ٔذاس ٚ اػت. دس ایٗ ٔمبِٝ ثب تٛػؼٝ دٚ دػتٝ ٔؼبدالت حشوت 

ػبصی ثشٕٞىٙؾ آٟ٘ب دس ػطح ٔـتشن )كفحٝ  وپؼَٛ ثبصٌـتی، ٚ ٔذَ

خذایؾ(، اثش ػّٕىشد ٘بٍٕٖٞٛ ٔدٕٛػٝ فٙشٞبی پیـشاٖ ٚ وٕشثٙذ ٍ٘ٝ 

داس٘ذٜ دس ایدبد اختالَ دس فشآیٙذ خذایؾ ٚ حلَٛ ٔـخلبت دیٙبٔیىی 

وٕی ٚ ٔطّٛة دٚ ٔبطَٚ اص خّٕٝ ػشػت ٚ فبكّٝ ٘ؼجی ٚ ٔطّك، ثٝ كٛست 

ویفی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت. اص آ٘دب وٝ دس فبص ٚسٚد ثٝ خٛ وپؼَٛ 

ثبصٌـتی )ثٝ ٚیظٜ ٚسٚدٞبی ثبِؼتیه ٚ ٘یٕٝ ثبِؼتیه( حفع ؿشایط اِٚیٝ 

ٞب ٚ  ٚسٚد اص خّٕٝ صاٚیٝ حّٕٝ ٚ ٔؼیش ثبصٜ ٔدبص ضشٚسی اػت، ا٘دبْ تحّیُ

خٛسداس اػت. اص اػتجبسػٙدی آٟ٘ب ثب سٚ٘ذ حبضش، اص إٞیت ٚیظٜ ٚ حیبتی ثش

تٛاٖ ثٝ ٔٙظٛس فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اثضاس ٚ ثؼتش  سٚیٝ اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ ٔمبِٝ ٔی

ثٙذی فٙشٞب  ٞبی طشاحی ؿذٜ ؿبُٔ تشویت تحّیُ ٔـخلبت فٙی ٔىب٘یضْ

 داس٘ذٜ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٚ وٕشثٙذٞبی ٍ٘ٝ
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 ّا ٍ ًوَدارّا  ضکل

 
 : دستگاُ هختصات ایٌزسی1 ضکل

 
 : دستگاُ هختصات بذًی2 ضکل

 
 : ًحَُ قزارگیزی فٌزّا در صفحِ جذایص3ضکل 

 
 صیجذا ٌّگام در جسن دٍ يیب صیجذا یزٍیً: 4 ضکل

 
 تعادل عذم یفٌزّا یزیقزارگ هحل: 5ضکل 

 
 ستنیس ٌکیوَلیس هذل اس یکل ییًوا: 6ضکل 
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 ستنیس یپٌجزُ ٍرٍد هطخصات جزه زی: س7ضکل 

 
 ِیثاً بز هتز 454 هاًَر یبزا هاًَر یاجزا هحل: 7 ضکل

 
 STKافشار  : ضزایط اٍلیِ سفیٌِ قبل اس جذایص در ًزم8 ضکل

 
 Matlab: ٍارد کزدى ضزایط اٍلیِ در کذ 9 ضکل

 
 : تغییزات سهاًی سٍایای اٍیلز کپسَل در حالت جذایص هتعادل14 ضکل

 
: تغییزات سهاًی فاصلِ ًسبی دٍ کپسَل ٍ هَتَر بِ صَرت بشرگ 11 ضکل

 ًوایی ضذُ در حالت جذایص هتعادل

 
هَتَر ٍ کپسَل بِ صَرت بشرگ سزعت ًسبی  یسهاً زاتییتغ: 12 ضکل

 ًوایی ضذُ در حالت جذایص هتعادل

 
 صیجذا ستنیس بِ ضذُ اعوال اغتطاش: 13 ضکل

 
 اعوال شاى،یًاه صیجذا در جسن دٍ یًسب فاصلِ یسهاً زاتییتغ: 14 ضکل

 ادیس اغتطاش حضَر در فٌز سِ ًطذى

 
 شاى،یًاه صیجذا در جسن دٍ یًسب سزعت یسهاً زاتییتغ: 15 ضکل

 ادیس اغتطاش حضَر در فٌز سِ ًطذى اعوال

 
 ADAMSافشار  ساسی ضذُ در ًزم : هذل ضبی16ِ ضکل
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 ،ًاهیشاًی حالت در صیدرجذا جسن دٍ جزم هزکش سزعت ًسبی: : 17 ضکل

 افشار ًزم در ضذُ ساسی ضبیِ فٌز، کی تَسط طتزیب یزٍیً اعوال
ADAMS 

 

 

 
 یًاض یکپسَل باسگطت یسزعت دٍراً یّا هؤلفِ یسهاً زاتییتغ: 18 ضکل

 ADAMS در ضذُ ساسی ضبیِ طزاى،یپ یاس فٌزّا یکی یزٍیً یشاًیاس ًاه

 
ّای سزعت دٍراًی کپسَل باسگطتی ًاضی  : تغییزات سهاًی هؤلف19ِضکل 

 اس ًاهیشاًی ًیزٍی یکی اس فٌزّای پیطزاى
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https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
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