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 چکیده 

ترین عملگرهای کنترلی در سیستم العملی از پرکاربردهای عکسچرخ

بر ساده و ارزان  روند، زیرا عالوهفضاپیماها به شمار میکنترل وضعیت 

. سرعت مانور و دقت سطح گشتاوری را دارندبودن، تقریبا امکان تولید هر 

مناسب برای برآورده  عملگریبه  را چرخ عکس العملی باال،نشانه روی 

. فضایی بدل کرده استهای متنوع اهداف کنترل وضعیت ماموریت کردن

های مختلف نسبت به العملی در موقعیتهای عکسخمحل نصب چر

محورهای اصلی دستگاه مختصات بدنی به شدت بر کیفیت کنترل وضعیت 

العملی نقش مهمی در های عکس، لذا چیدمان چرخگذاردمیفضاپیما اثر 

فراهم ساختن گشتاورهای کنترلی مورد نیاز برای انجام یک مانور مشخص 

پس از تعریف سناریو مانور  اینرو در پژوهش انجام شده کند. ازبازی می

با شبیه سازی دینامیک غیر خطی فضاپیما و بررسی فضای  مشخص،

به منظور  العملیهای مختلف دو چرخ عکسچیدمان کنترل پذیری،

بهترین چیدمان از منظر: کمینه گشتاور تولیدی هر چرخ، دقت  معرفی

 مطالعه قرار گرفته است.کنترل و زمان انجام مانور، مورد 

 -چیدمان عملگرهای کنترلی-چرخ عکس العملی واژه های کلیدی:
 کنترل فضاپیما-فضای کنترل پذیری-فضای کاری

 

 مقدمه  -1

های فضایی از بوم گرادیان جاذبه یا عملگر تعداد قابل توجهی از ماموریت

این کنند. استفاده از مغناطیسی به عنوان عملگر کنترلی استفاده می

عملگرها دو دلیل اصلی دارد، علت نخست به طبیعت ساده آنها باز میگردد 

کند و دلیل که کار تحلیل و طراحی سیستم کنترل وضعیت را ساده می

دوم نیاز آنها به حداقل منابع موجود در فضاپیما است. متاسفانه این 

ور کنند. گشتاعملگرها دقت نشانه روی و سرعت مانور پایینی فراهم می

کنترلی این عملگرها به الگوی میدان مغناطیسی و جاذبه زمین وابسته 

رو به محدودیت است و این موضوع استفاده از آنها را در بسیاری موارد با 

العملی تر اما بسیار موثر به نام چرخ عکسهزینهعملگر پرسازد. اما رو می

کوچک قابل  به طور گسترده چه در فضاپیماهای بزرگ و چه فضاپیماهای

با گذشت زمان از آغاز فعالیت فضایی، رقایت در این عرصه به  .انداستفاده

 سمت بهینه سازی و بهبود عملکرد محصوالت فضایی سوق پیدا کرده

های پیچیده و به طور کل جستجو در فضا از آنجا که انجام ماموریت است.

از مهمترین نیازمند سیستم کنترل وضعیت دقیق و سریع است، لذا یکی 

ارکان بهبود عملکرد فضاپیماها، افزایش دقت و قابلیت اطمینان سیستم 

های وقوع خرابی در بخششود. از سوی دیگر کنترل وضعیت شناخته می

مکانیکی سیستم کنترل وضعیت فضاپیماها پدیده آشنایی است که در 

ها از یبترین این خرازبار و های فضایی رخ دادهتعداد زیادی از ماموریت

ترین ترین و سادهدست رفتن یک یا چند عملگر کنترلی است. متعارف

های فضایی پروژهاز افزونگی است، اما  استفاده رویکرد مقابله با این اتفاق

همواره با محدودیت منابع از قبیل: جرم، توان، حجم و بودجه همراه 

وضعیت و  بنابراین نیاز به مصالحه بین دقت سیستم کنترل .اندبوده

العملی به دلیل رسد. چرخ های عکسمدیریت منابع ضروری به نظر می

به برخی از آنها  1های منحصر به فردی که در جدول برخورداری از ویژگی

اشاره شده است، یکی از مناسب ترین عملگرها به منظور مصالحه بین دو 

 باشند.اصل بیان شده می

 مزایا و معایب چرخ های عکس العملی -1 جدول

 مزایا معایب

 دقت نشانه روی باال مصرف توان

 سرعت مانور مناسب نیاز به بار برداری

 تولید گشتاور بزرگ منبع تولید نویز

 عدم وابستگی به پارامترهای مداری نیاز به روغن کاری

 از زمین یا خورشید عدم وابستگی به فاصله حالت نا باالنسی استاتیکی و دینامیکی

 عدم نیاز به حمل سوخ احتمال خرابی یاتاقان

 ارزان و ساده اغتشاشات دینامیک سازه ای

 تولید گشتاور هموار و یکنواخت -

این عملگرها عالوه بر تامین دقت و سرعت مناسب برای انجام مانور مورد 

بوده و از اینرو  نظر ماموریت، از منظر جرم، هزینه و سادگی نیز به صرفه

اند. اما به دلیل مکانیزم عملکردشان که باید بسیار مورد توجه قرار گرفته

دائما ساعتگرد و پادساعتگرد حول محور دوران خود در چرخش باشند، 

ها دچار آسیب شده و عملکرد سیستم کنترل وضعیت عموما یاتاقان چرخ

قابلیت اطمینان سیستم با مشکل رو به رو می شود. از اینرو برای افزایش 

شود. کنترل وضعیت، یک چرخه اضافه در سیستم بکار برده می

های زیادی در زمینه بررسی تعداد بهینه عملگرهای افزونه و پژوهش

. در برخی از این پژوهش ]6-1[چیدمان مناسب آنها صورت پذیرفته است
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به طراحی قانون  تنها ،های گوناگونها صرف نظر از مطالعه چیدمان

اما همانطور  ]8,5[پرداخته شده است خاصکنترلی مناسب برای چیدمان 

با  تر بیان شد، رویکرد افزونگی بهترین راه حل ممکن نیست.که پیش

توجه به محدود بودن منابع )جرم فضاپیما، توان تولیدی و حجم قابل 

از منظر  افزایش تعداد عملگرهای کنترلی ،حمل در محفظه ماهواره بر(

در  از اینروصرفه نیست.  کند بههایی که بر کل پروژه اعمال میمحدودیت

های فراوان حاکم بر پروژه های فضایی امکان شرایطی که بنابر محدودیت

استفاده از افزونگی وجود نداشته باشد، تئوری کنترل وضعیت زیرفعال 

سمت خود  های زیادی را بههای اخیر پژوهششود که در سالمطرح می

متمرکز کرده است. در این زمینه دو موضوع نسبتا متفاوت مطرح است که 

 گذارند: یکی آنالیز جانمایی مناسب عملگرهابه شدت بر یکدیگر اثر می

. برخی پژوهش ]15-4[و دیگری طراحی قانون کنترلی مناسب ]6,3,0[

های تحمل پذیر خطا مطرح شده ها در این زمینه با عنوان سیستم

العملی چرخ عکس 2اگر کنترل سه محوره به کمک تنها  .]4,13[اند

ممکن شود، عالوه بر صرفه جویی در منابع، گامی مهم در راستای افزایش 

 شود. قابلیت اطمینان فضاپیما برداشته می

توان با هر جهت دلخواه نسبت العملی را میهای عکسمحور دوران چرخ

ها با نصب کرد. از آنجایی که این چرخ به محورهای دستگاه مختصات بدنی

کنند لذا سه چرخ چرخش خود، حول محور دوران خود گشتاور تولید می

العملی که محور دوران آنها بر محورهای اصلی دستگاه مختصات عکس

آورد. ترین سیستم کنترل وضعیت را به وجود میبدنی منطبق باشد، ساده

ز محورهای دستگاه مختصات بدنی در این حالت هر چرخ صرفا حول یکی ا

که به موازات محور دورانش قرار داشته باشد گشتاور تولید می کند و از 

شوند، در آنجایی که در این حالت سه محور مستقل از هم کنترل می

ها، دیگر کنترل سه محوره ممکن صورت از دست رفتن یکی از چرخ

شد برای کنترل سه تصور میها نخواهد بود. بنابر آنچه بیان شد تا مدت

محوره یک ماهواره حداقل به سه ابزار تبادل اندازه حرکت منطبق بر سه 

ها طوری نصب محور اصلی دستگاه بدنی احتیاج است. اما اگر محور چرخ

ای داشته شود که گشتاور هر چرخ حول هر سه محور اصلی بدنی مولفه

سه محوره را برای مانورهای  توان کنترلها میباشد، با مدیریت این مولفه

خاصی ممکن ساخت.  بنابراین ایده این مقاله بر ممکن ساختن کنترل سه 

چرخ  2محوره ماهواره برای انجام مانورهای مشخصی، با جانمایی مناسب 

های به بررسی همه جانمایی ،در این مقالهعکس العملی استوار است. 

تا چیدمان مناسب برای العملی پرداخته شده است ممکن دو چرخ عکس

در انتها با استفاده از روش بهینه فضایی پیدا شود.  متعارف هایماموریت

العملی ارائه خواهد سازی ژنتیک الگوریتم، بهترین چیدمان دو چرخ عکس

 شد.

 

 تعریف مانور -2

به شدت مورد توجه قرار  yو  xهای مخابراتی کنترل محورهای در ماهواره

زیرا  .از ضرورت باالیی برخوردار نیست  zرل محورمی گیرد و عموما کنت

 پیچ روی به سمت ایستگاه زمینی وابسته به دقت کنترل زوایایدقت نشانه

اثر  zوابسته است و دوران ساعتگرد یا پادساعتگرد حول محور و غلت 

 zمخرب بر سیگنال دریافتی نخواهد داشت. اما اگر آنتن ماهواره بر محور 

نیز به شدت اهمیت خواهد  zبق نباشد آنگاه دوران حول محور طبدنی من

موجب نوسان در  zزیرا در این شرایط دوران ماهواره حول محور  .داشت

نمایش  2 و 1 سیگنال ارسالی یا دریافتی می شود این موضوع در شکل

 .داده شده است

 
 دستگاه مختصات بدنی zنمایش آنتن خارج از محور  -1شکل 

 

 
 دستگاه مختصات بدنی zمحور  برمنطبق  نمایش آنتن -2شکل 

 

موجب از دست  zهای سنجش از دور، دوران دوربین حول محور اما در ماموریت. 

شود که در نتیجه تحلیل و بررسی عکس مورد رفتن عکسی با کیفیت مناسب می

 چرخممکن نخواهد شد. از اینرو اگر بتوان به کمک جایابی مناسب صرفا دو 
 zرا ممکن ساخت طوری که محور y و xالعملی کنترل محورهای عکس

حتی در حضور اغتشاشات، دائما رو به زمین مانده و زاویه سمت برابر با 

صفر باشد، کاهش توان مصرفی، جرم، حجم و هزینه ساخت و تولید 

فضاپیما در اثر کاهش یک عملگر کنترلی به ارمغان خواهد آمد. عالوه بر 

بدین ترتیب قابلیت اطمینان فضاپیمایی با سه چرخ عکس آنچه بیان شد 

 العملی نیز افزایش می یابد.

 

 مدل دینامیکی ماهواره -3

ماهواره می تواند مانند یک جسم صلب که تحت تاثیر گشتاورهای متننوع 

قرار دارد مدل شود.  بنابراین  می توان از معادله دوران اویلر برای توصیف 

 کرد. حرکت دورانی آن استفاده

 مدل دینامیکی:

همانطور که قبال اشاره شد چرخ های عکس العملی بر خالف 

عملگرهایی از قبیل تراسترها، اندازه حرکت زاویه ای کل سیستم را ثابت 

نگه داشته و فقط توزیع آن را حول سه محور اصلی بدنه عوض می کنند. 

ای مدلسازی لذا با فرض برقرار بودن قانون پایستگی اندازه حرکت زاویه 

دینامیکی توسعه می یابد. مدل دینامیکی فضاپیما به کمک معادله انتقال 

 شود:اویلر در دستگاه مختصات بدنی به این ترتیب ارئه می

(1) �̇�𝐼 = �̇�𝐵 + ω𝐵
𝐼 × ℎ = 0 

بیانگر نرخ تغییرات اندازه حرکت زاویه ای �̇�𝐵 پارامتر 1در رابطه 

ω𝐵ماهواره در دستگاه مختصات بدنی، 
𝐼  بردار سرعت زاویه ای دستگاه
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بیانگر اندازه حرکت زاویه ای  hمختصات بدنی نسبت به دستگاه اینرسی و 

کل ماهواره است که برای ماهواره ای شامل چرخ عکس العملی به صورت 

 رابطه زیر گسترش می یابد.

(2) ℎ = ℎ𝑠 + ℎ𝑤 = 𝐼𝜔 + ℎ𝑤 

سرعت زاویه ای ماهواره و  ωتنسور ممان اینرسی،  Iدر رابطه فوق 

h𝑤 های با دوران چرخ های عکس العملی است.ای چرخاندازه حرکت زاویه

شود که عکس العملی حول محور دورانشان گشتاور کنترلی تولید می

شود، این می zو  yو  xای در راستاهای موجب تغییر توزیع مومنتوم زاویه

شود با به ماهواره اعمال می های عکس العملیگشتاور کنترلی که از چرخ

u  8، رابطه 2در معادله  6نمایش داده خواهد شد. با قرار دادن معادله 

 شود.حاصل می

(3) I�̇� = −𝜔 × (𝐼𝜔 + ℎ𝑤) + 𝑢 

است. از آنجایی که حاصل ضرب عناصر  ℎ̇−برابر با  uدر رابطه فوق 

شود، با ممان اینرسی خارج از قطر اصلی موجب پیچیدگی محاسبات می

𝐼 قطری و متقارن بودن تنسور ممان اینرسی فرض = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝐼𝑥  , 𝐼𝑦  , 𝐼𝑧} 

ای به دست تر شدن محاسبات، بردار اندازه حرکت زاویهبه منظور ساده

 .خواهد آمد

(4) ℎ = [

𝐼𝑥 0 0
0 𝐼𝑦 0

0 0 𝐼𝑧

] [

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] 

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه در عمل ممکن است تنسور 

ای متقارن و قطری نباشد اما فرض مورد نظر به اینرسی هیچ ماهواره

توان تنسور باشد و در انتها میمنظور تحلیل اولیه و توسعه روابط غلط نمی

ممان اینرسی غیر قطری به دینامیک شبیه سازی شده اعمال کرد و نتیجه 

دست بودن بردار  را مشاهده کرد تا تاثیر این فرض اولیه پیدا شود. با در

های عکس العملی رابطه انتقال اویلر ای ماهواره و چرخت زاویهاندازه حرک

 شود:به صورت زیر نوشته می

(5) 𝑇𝐶 + 𝑇𝑑 = ℎ̇𝑠 + ℎ̇𝑤 + [

0 −𝜔𝑧 𝜔𝑦

𝜔𝑧 0 −𝜔𝑥

−𝜔𝑦 𝜔𝑥 0
] [

ℎ𝑥 + ℎ𝑤𝑥

ℎ𝑦 + ℎ𝑤𝑦

ℎ𝑧 + ℎ𝑤𝑧

] 

ℎ𝐵که در رابطه فوق  = [ℎ𝑥 ℎ𝑦 ℎ𝑧]𝑇 و ℎ𝑤 = [ℎ𝑤𝑥
ℎ𝑤𝑦

ℎ𝑤𝑧]
𝑇

 

که  سازی، معادله دینامیک فضاپیماییبا انجام روابط ریاضی و ساده  است.

حاصل خواهد  برداز چرخ عکس العملی به عنوان عملگر کنترلی بهره می

 شد

. [

𝑇𝐶𝑥
+ 𝑇𝑑𝑥

𝑇𝐶𝑦
+ 𝑇𝑑𝑦

𝑇𝐶𝑧
+ 𝑇𝑑𝑧

] = [

ℎ̇𝑥

ℎ̇𝑦

ℎ̇𝑧

] + [

ℎ̇𝑤𝑥

ℎ̇𝑤𝑦

ℎ̇𝑤𝑧

] +

[
 
 
 
 𝜔𝑦(ℎ𝑧 + ℎ𝑤𝑧

) − 𝜔𝑧 (ℎ𝑦 + ℎ𝑤𝑦
)

𝜔𝑧(ℎ𝑥 + ℎ𝑤𝑥
) − 𝜔𝑥(ℎ𝑧 + ℎ𝑤𝑧

)

𝜔𝑥 (ℎ𝑦 + ℎ𝑤𝑦
) − 𝜔𝑦(ℎ𝑥 + ℎ𝑤𝑥

)]
 
 
 
 

 

 .بیانگر مدل دینامیکی فضاپیما خواهد بود 3معادالت  نهایتا

(6) 

�̇�𝑥 = (𝑇𝑥 − (𝐼𝑦 − 𝐼𝑧)𝜔𝑧𝜔𝑦 + ℎ𝑤𝑧
𝜔𝑦 − ℎ𝑤𝑦

𝜔𝑧) 𝐼𝑥⁄  

�̇�𝑦 = (𝑇𝑦 − (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥)𝜔𝑥𝜔𝑧 + ℎ𝑤𝑥
𝜔𝑧 − ℎ𝑤𝑧

𝜔𝑥) 𝐼𝑦⁄  

�̇�𝑧 = (𝑇𝑧 − (𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)𝜔𝑦𝜔𝑥 + ℎ𝑤𝑦
𝜔𝑥 − ℎ𝑤𝑥

𝜔𝑦) 𝐼𝑧⁄  

برای سیستم تعیین بدیهی است در شرایط مورد نظر این مقاله که 

العملی آن هم خارج از راستای محورهای اصلی وضعیت با دو چرخ عکس

𝜔𝑤𝑥بدنی متصور شده است پارامترهای 
𝜔𝑤𝑧و  

𝜔𝑤𝑦 و 
در  𝜔𝑤تصویر  

خواهد بود. بسته به چیدمان در نظر گرفته  z و yو  xراستای محورهای 

 2است. در جدول  در سه راستا متفاوت 𝜔𝑤ها روابط شده برای چرخ

همانطور که  چیدمان های مختلف به صورت شماتیک نشان داده شده اند.

های مشهود است قرار گرفتن چرخ ها در موقعیت 2های جدول از شکل

ای حول شود تا گشتاور حاصل از هر چرخ مولفهنشان داده شده باعث می

ن اگرچه در هریک از محورهای دستگاه مختصات بدنی داشته باشد، بنابرای

کوپل  zو  xمستقل بوده و محورهای  yمعادالت دینامیکی فضاپیما محور 

هستند اما با این چیدمان بین هر سه محور دستگاه مختصات بدنی 

وابستگی ایجاد شده است که این موضوع هم می تواند مثبت باشد و هم 

می توان از کوپلینگ  𝛽2 و 𝛽1 ,𝛼2 ,𝛼1 مخرب. با انتخاب مناسب زوایای

ایجاد شده بین سه محور در راستای برآورده سازی الزامات سیستم کنترل 

وضعیت استفاده کرد. سناریو در نظر گرفته شده در این مقاله شامل دسته 

مانورهایی است که زاویه سمت آنها صفر بوده اما زاویه غلت و پیچ غیر 

 صفر دارند.

ور اصلی دستگاه مختصات بدنی با گشتاور کنترلی در راستای سه مح

 شود.کاربر و به کمک قانون کنترلی محاسبه می توجه به دستور

[𝑇𝐶] = [𝐴][𝑇𝑅𝑊] ⇒ [𝑇𝑅𝑊] = [A]−1[𝑇𝐶] (0)  

ستون است که عناصر آن با در دست  2سطر و  6دارای  Aماتریس 

قابل محاسبه است، بنابراین گشتاور  𝛽2 ] و[𝛽1 ,𝛼2 ,𝛼1 بودن زوایای 

 ( به دست خواهد آمد.𝑇𝑅𝑊تولیدی هرچرخ )

 :مدل سینماتیک

بدیهی است منابع پردازش داده )کامپیوتر( مستقر در ماهواره 

محدود هستند و امکان پردازش الگوریتم های پیچیده وجود ندارد. 

شده در حوزه بنابراین الزم است تا حد امکان الگوریتم های استفاده 

کنترل و تعیین وضعیت ساده باشند. در بین روش های مختلف توصیف 

وضعیت ماهواره مانند زوایای اویلر، محور اصلی دوران و سایر روش ها، 

روش ضرایب کواترنیون سازگارترین الگوریتم با رویکرد بیان شده می 

ره به باشد. صرف نظر از سهولت و سرعت در محاسبات، بیان وضعیت ماهوا

روش ضرایب کواترنیون به دلیل نداشتن نارسایی و تکینگی روش زوایای 

 اویلر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مدل سینماتیکی یک جسم صلب

 به کمک کواترنیون عبارتست از:

𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

1

2
[𝜴]𝒒 (8) 

�̇� = −
1

2
𝝎 × 𝒒 +

1

2
𝑞4𝝎 

(9) 

�̇�4 = −
1

2
𝝎𝑇𝒒 

(11) 

�̅�که در در آن  = [𝒒, 𝑞4]  کواترنیون وضعیت است و𝒒 =

[𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3] .بخش برداری آن است 

(11) 𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

1

2
[𝛺]𝑞 ⇒  �̇� =

1

2
[

0
−𝜔3

𝜔2

−𝜔1

    

𝜔3

0
−𝜔1

−𝜔2

    

−𝜔2

𝜔1

0
−𝜔3

    

𝜔1

𝜔2

𝜔3

0

 ] [

𝑞1

𝑞2

𝑞3

𝑞4

] 
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به صورت زیر بازنویسی  12نهایتا رابطه  فوق، با انجام ضرب ماتریسی

 شود.می

(12) 

�̇�1 =
1

2
𝜔1𝑞4 −

1

2
𝜔2𝑞2 

�̇�2 =
1

2
𝜔1𝑞3 −

1

2
𝜔2𝑞4 

�̇�3 =
1

2
𝜔2𝑞1 −

1

2
𝜔1𝑞2 

�̇�4 =
1

2
𝜔1𝑞1 −

1

2
𝜔2𝑞2 

 

علیرغم مزایای روش ضرایب کواترنیون، این روش درک فیزیکی 

دهد، در عوض زوایای اویلر این ضعف را مناسبی از وضعیت فضاپیما نمی

ادامه  دهند، بنابراین در نتایج نهایی به کمک روابطی که درپوشش می

 ارائه خواهد شد از ضرایب کواترنیون به زوایای اویلر تبدیل خواهد شد.

(13) [
∅
𝜃
𝛹

] =

[
 
 
 
 
 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

2(𝑞1𝑞4 + 𝑞2𝑞3)

1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2)
)

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(2(𝑞4𝑞2 − 𝑞3𝑞1))

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
2(𝑞4𝑞3 + 𝑞1𝑞2)

1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2)
)
]
 
 
 
 
 

 

 

 نمایش چیدمان های مختلف چرخ های عکس العملی -2جدول 

] 1چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) −s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) −s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) −𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

] 2چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) −s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) −s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) 𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

] 6چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) −s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) −𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

] 8چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) −s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) 𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

] 5چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) −𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

] 3چیدمان 

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] = [

s (𝛼1)𝑐(𝛼2) s (𝛽1)𝑐(𝛽2)
s (𝛼1)𝑠(𝛼2) −s (𝛽1)𝑠(𝛽2)

𝑐(𝛼1) −𝑐(𝛽1)
] [

𝜔𝑤1
𝜔𝑤2

] 

 

𝛽1 
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 های مختلفتحلیل پوشش فضای کاری چیدمان -8

x-y (𝑧چهار ناحیه در باالی صفحه  (x,y,z)در فضای سه بعدی  > 0) 

x-y (𝑧 وجود داشته و چهار ناحیه نیز در پایین صفحه < . داردوجود  (0

توان برای دو چرخ عکس جانمایی مختلف می 4بنابراین در این فضا 

العملی متصور شد، اما از آنجایی که چرخ های عکس العملی امکان دوران 

ساعتگرد و پادساعتگرد حول محور دوران خود دارند برخی از این 

 1ها تکراری خواهند بود، مثال یک چرخ عکس العملی در ناحیه چیدمان

,+𝑥)نیم صفحه باالیی 𝑦+, 𝑧+ )دوران ساعتگرد دقیقا هم ارز چرخی در  با

,−𝑥)ناحیه سوم پایین صفحه  𝑦−, 𝑧− ) با دوران پاد ساعتگرد می باشد. در

ادامه توصیف این چیدمان ها به همراه معادالت گشتاور تولیدی توسط هر 

چرخ عکس العملی حول سه محور اصلی دستگاه مختصات بدنی ارائه 

 .خواهد شد
 :1چیدمان  -4-1

,+𝑥) در ربع اول صفحه باالیی 1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)  2و چرخ شماره 

,−𝑥)در ربع سوم صفحه پایینی  𝑦−, 𝑧−)  قرار دارند. همانطور که از شکل

پیداست اگر هر دو چرخ پادساعتگرد حول محور دوران خود  1چیدمان 

امکان تولید گشتاور در راستای مثبت محورهای  1بچرخند، چرخ شماره 

گشتاوری  2سازد و چرخ شماره تصات بدنی را فراهم میاصلی دستگاه مخ

کند. در معادالت ارائه شده در این فصل در راستای منفی محورها تولید می

نشان داده شده است.  "M"گشتاور تولیدی هر چرخ حول محور دورانش با 

دستگاه مختصات  zبا محور  2و  1به ترتیب زاویه بین محور چرخ های 

با  x-yو زاویه ای که تصویر محور هر چرخ در صفحه  "𝛼1و  𝛽1"بدنی با 

 شود.نشان داده می  "𝛽2 و 𝛼2"می سازد با  xمحور 

 معادالت گشتاور:

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 cos(𝛼1) − 𝑀2 cos(𝛽1) 

ساعتگرد دو چرخ بدیهی است یکی با در نظر گرفتن صرفا دوران پاد 

از چرخ ها گشتاور مثبت حول هر سه محور اصلی بدنی ایجاد می کند و 

دیگری حول هر سه محور اصلی بدنی گشتاور منفی تولید می کند. لذا 

کنند اما چرخ ها طی یک رقابت، گشتاور تولیدی یکدیگر را تضعیف می

محور دورانش با بسته به سرعت دوران لحظه ای هر چرخ و زاویه 

محورهای اصلی دستگاه مختصات بدنی، گشتاور غالب حول هر محور را 

توان به تناسب نیاز تنظیم کرد. و در صورت دوران پادساعتگرد یکی از می

چرخ ها و دوران ساعتگرد چرخ دیگر، گشتاور تولید شده از چرخ ها حول 

 می نمایند. هر سه محور اصلی دستگاه مختصات بدنی یکدیگر را تقویت
 : 2چیدمان  -4-2

,+𝑥)در ربع اول  1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)   در ربع سوم  2و چرخ شماره

,−𝑥)صفحه باال  𝑦−, 𝑧+)  قرار دارند. با دوران پاد ساعتگرد هر دو چرخ

کنند اما حول یکدیگر را تقویت می zها حول محور گشتاور تولیدی چرخ

دو محور دیگر موجب کاهش گشتاور یکدیگر می شوند. با دوران 

پادساعتگرد یک چرخ و دوران ساعتگرد چرخ دیگر، گشتاور حاصل حول 

یکدیگر را تضعیف کرده و در دو راستای دیگر باعث تقویت  zمحور 

صرفا برای مانورهایی که در آن  2یکدیگر می شوند. بنابراین چیدمان 

𝜃]غلت و پیچ هم عالمت باشند:  زوایای < 0, ∅ < 0],[𝜃 > 0, ∅ > 0] 

مناسب است و دسته مانورهایی که در آن زوایای غلت و پیچ غیر هم 

عالمت باشند از دست می رود. به عنوان یک مثال برای اثبات نا کار آمدی 

𝛹)این چیدمان در کنترل سه محوره مانور  = 0 , 𝜃 ≠ 0 , ∅ ≠ که  (0

له است در ادامه بررسی خواهد شد. برای مانور مورد مانور مورد نظر این مقا

پیداست با فرض دوران  2همانطور که از شکل چیدمان نظر این مقاله 

ها هیچ پادساعتگرد هردو چرخ عکس العملی، گشتاور تولیدی چرخ

نخواهد داشت. یعنی برآیند گشتاورها  zای در راستای منفی محور مولفه

همسو بوده و یکدیگر را تقویت می کنند، بنابراین شرط صفر  zحول محور 

. اما اگر یک چرخ ساعتگرد و دیگری ماندن زاویه سمت از دست می رود

خالف جهت  zپادساعتگرد دوران کند گشتاور تولیدی آن ها حول محور 

𝛹هم است و می توانند شرایط  = را برآورده کند، اما حول دو محور  0

بود بنابراین دسته مانورهایی که در آن زوایای غلت و  دیگر همسو خواهند

پیچ غیر هم عالمت باشند فراهم نخواهد شد و به طبع بخشی از فضای 

 کاری از دست خواهد رفت.

 معادالت گشتاور:

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 cos(𝛼1) + 𝑀2 cos(𝛽1) 

 : 3 چیدمان -4-3

,+𝑥) در ربع اول صفحه باالیی 1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)   2و چرخ شماره 

,−𝑥)در ربع چهارم صفحه پایینی  𝑦+, 𝑧−)  قرار دارند. در این چیدمان نیز

اگر هر دو چرخ پادساعتگرد حول محور دوران خود بچرخند، اگرچه 

 yمحور غیر همسو هستند اما حول  zو  xگشتاور حاصل حول محورهای 

همسو خواهند بود این بدان معناست که گشتاوری در راستای خنثی 

در برخی مانورها قابل کنترل نیست. از  yوجود ندارد و محور  𝑀𝑦کردن 

آنجایی که یک مثال نقض برای رد کارایی این چیدمان در توانایی کنترل 

سه محوره کافی است، در ادامه به بررسی توانایی این چیدمان در به انجام 

𝛹)رساندن مانور مورد نظر این مقاله  = 0 , 𝜃 ≠ 0 , ∅ ≠ پرداخته  (0

  خواهد شد.

گرد و دیگری پاد ساعتگرد دوران کند مولفه اگر یک چرخ ساعت

کنند لذا همسو شده و یکدیگر را تقویت می zها حول محور گشتاور آن

𝛹شرط  = بنابراین هر دو چرخ به ناچار باید همجهت ارضا نخواهد شد.  0

دوران کنند که دوران پادساعتگردشان منجر به تولید گشتاور مثبت حول 

و دوران ساعتگرد به تولید گشتاور منفی حول این محور  شودمی yمحور 

می انجامد. اما از آنجایی که امکان دوران غیر همجهت چرخ ها از آنها 

صلب شده است بدیهی است که بخشی از فضای کاری گشتاور نیز از دست 

از فضای کنترل پذیری کمتری  1خواهد رفت و نسبت به چیدمان شماره 

 .برخوردار خواهد بود

 معادالت گشتاور:

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) + 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 cos(𝛼1) − 𝑀2 cos(𝛽1) 

 : 4چیدمان  -4-4

,+𝑥) در ربع اول صفحه باالیی 1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)   2و چرخ شماره 

,+𝑥)در ربع دوم صفحه باالیی  𝑦−, 𝑧+)  دقیقا هم قرار دارند. این چیدمان

است که پیشتر نا کار آمدی آن اثبات شد. به جهت اختصار  6ارز چیدمان 

 از توضیحات بیشتر راجع به این چیدمان صرف نظر می شود.

 معادالت گشتاور:
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∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) + 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 cos(𝛼1) + 𝑀2 cos(𝛽1) 

 : 5چیدمان  -4-5

,+𝑥)در ربع اول  1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)  در ربع چهارم  2و چرخ شماره

,+𝑥)صفحه پایین  𝑦+, 𝑧−)  قرار دارند. این چیدمان نیز دقیقا هم ارز

به جهت اختصار از  .است که پیشتر نا کار آمدی آن اثبات شد 2چیدمان 

 توضیحات بیشتر راجع به این چیدمان صرف نظر می شود.

 گشتاور:معادالت 
∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) + 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) + 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑧 = 𝑀1 cos(𝛼1) − 𝑀2 cos(𝛽1) 

 : 6چیدمان  -4-6

,+𝑥)در ربع اول  1چرخ شماره  𝑦+, 𝑧+)   در ربع دوم  2و چرخ شماره

,+𝑥)صفحه پایین  𝑦−, 𝑧−)  قرار دارند. در این چیدمان نیز اگر هر دو چرخ

 xپادساعتگرد حول محور دوران خود بچرخند، گشتاور حاصل حول محور 

شوند یعنی هم سو بوده اما حول دو محور دیگر موجب تضعیف یکدیگر می

ها، گشتاور آنها مولفه ای در راستای منفی با فرض دوران پادساعتگرد چرخ

لذا امکان نگه داشتن زاویه غلت روی عدد مشخص نخواهد داشت  x محور

ها ساعتگرد و دیگری پادساعتگرد دوران وجود ندارد. اما اگر یکی از چرخ

توان همسو خواهد بود و می yو  Zها حول محور کنند آنگاه گشتاور آن

نتیجه گرفت دسته مانورهایی که در آن زوایای سمت و پیچ غیر هم 

. برای مانور ترل سه محوره فراهم نخواهد شدعالمت باشند به معنای کن

𝛹)مورد نظر این مقاله  = 0 , 𝜃 ≠ 0 , ∅ ≠ با دوران غیر همجهت  (0

همسو شده و امکان برقراری  zها، مولفه گشتاور آن ها حول محور چرخ

𝛹 شرط = ها وجود نخواهد داشت. و در صورت دوران هم جهت چرخ 0

عکس هم خواهد بود و امکان برقراری  zگشتاور حاصل از آن حول محور 

𝛹شرط  = سازد اما در این صورت زوایای غلت در برخی را برآورده می 0

ها همسو شوند. زیرا گشتاور چرخمانورها با دقت بسیار پایینی تعقیب می

کنند، لذا گشتاوری خالف جهت تقویت می xشده و یکدیگر را حول محور 

وجود ندارد تا تعامل آنها بتواند زاویه غلت را  xها حول محور گشتاور چرخ

روی عدد خواسته شده کاربر ثابت نگه دارد. این بدان معناست که بخشی 

 رود.از فضای کنترل پذیری از دست می

 معادالت گشتاور:

∑𝑀𝑥 = 𝑀1 sin(𝛼1) cos(𝛼2) + 𝑀2 sin(𝛽1) cos(𝛽2) 

∑𝑀𝑦 = 𝑀1 sin(𝛼1) sin(𝛼2) − 𝑀2 sin(𝛽1) sin(𝛽2) 

∑𝑀𝑧 = 𝑀1 cos(𝛼1) − 𝑀2 cos(𝛽1) 

  
 

 نتایج شبیه سازی -5

، مشاهده شد (6)مانند جدول هاکنترلی چرخ با رسم فضای کاری گشتاور

ها یک صفحه است، که با الگوی فضای کنترل پذیری در همه چیدمان

تغییر زاویه نصب عملگرهای کنترلی، موقعیت این صفحه نیز عوض 

 شود. می

  زاویه نصب العملی بافضای کاری گشتاور دو چرخ عکس -3جدول

[60 30 30 60] 

 نما در فضای سه بعدی

 

 x-yنما در صفحه 

 

 x-zنما در صفحه 

 

 y-zنما در صفحه 
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توانند فضای گشتاور مشابهی های نام برده شده میبنابراین همه چیدمان

آن ها دقیقا متناظر  𝛽2 ]و [𝛽1 ,𝛼2 ,𝛼1 فراهم آورند )البته زاویه های 

نخواهد بود(. اما تفاوت در این مساله است که کدام چیدمان می تواند با 

زوایای نصب یکتا، فضای گشتاوری را فراهم کند تا انجام دسته مانورهای 

با شبیه سازی دینامیکی غیر خطی مورد نظر این مقاله را ممکن سازد. 

های رین موقعیت چرخفضاپیما و استفاده از ژنتیک الگوریتم، بهت

 اشاره شده در بخش مقدمه،العملی به دست آمده برای انجام مانور عکس

 ارائه شده است. 8در جدول 

 زوایای بهینه برای تامین دسته مانور مورد نظر کاربر -4جدول

 چیدمان
مقدار تابع 

 هزینه
خروجی از الگوریتم ژنتیک زوایا  

[𝛼1, 𝛼2, 𝛽1, 𝛽2] 

1 5581413 [88   88   88   60]  [++,+-] 

2 5581413 [85   5   85   80]  [++] , [88.5  88  88.5  1]  [+-] 

3 5581413 [85   10   80   70]  [++] , [75   10   80   30]  [+-] 

4 5581413 [85   10   80   70]  [++] , [75   10   80   30]  [+-] 

5 5581413 [85   5   85   80]  [++] , [88.5   88   88.5 1]  [+-] 

6 5581413 [55  86  82  55]   [-+] , [35  86  24  30]  [++] 

=si=0 , theta دسته مانور مورد نظر 5−
+  , phi= 5−

+  

 

 چیدمان
مقدار تابع 

 هزینه
خروجی از الگوریتم ژنتیک زوایا  

[𝛼1, 𝛼2, 𝛽1, 𝛽2] 

1 8580195 [1    1   5   1]   [++ , +-] 

2 8580195 [69  2   67   1]   [++] , [69   2   80   1]   [+-] 

3 8580195 [40   2   80  1]   [++] , [1   85   60   1]   [+-] 

4 8580195  [40   2   80   1]   [++] , [1   85   60   1]   [+-] 

5 8580195 [69  2   67   1]   [++] , [69   2   80   1]   [+-] 

6 8580195 [25  86  80  30]  [++] , [35  86  32  30]  [+-] 

=si دسته مانور مورد نظر 5−
+  , theta=0 , phi= 5−

+  

 

 چیدمان
مقدار تابع 

 هزینه
خروجی از الگوریتم ژنتیک زوایا  

[𝛼1, 𝛼2, 𝛽1, 𝛽2] 

1 8080195 [1    5     1     1]   [+ +, +-] 

2 8080195 [14   25  65   86]   [-+] , [45  86  80.5   86]  [++] 

3 8080195 [5   85   0.7   10]   [+-] , [45  86  80.5  86]  [+-] 

4 8080195 [5   85   0.7   10]   [+-] , [45  86  80.5  86]  [++] 

5 8080195 [14   25  65  86]   [-+] , [45  86  80.5  86]  [++] 

6 8080195 [3  88  23  88]  [-+] , [49  86  48  30]  [++] 

=si دسته مانور مورد نظر 5−
+  , theta= 5−

+  , phi=0 

 

 حالتی برای جانمایی این که دهدمی نشان [++]در این جدول نماد 

دهد که این نشان می [-+] وباشند  عالمت هم دو زاویه غیر صفر که

 مناسب است.جانمایی برای حالتی که دو زاویه غیر صفر هم عالمت باشند 

ها قابلیت فراهم کردن همانطور که از نتایج مشهود است همه چیدمان

ها در دسته مانور مورد نظر را دارند اما از آنجایی که تغییر چیدمان چرخ

است که با جانمایی یکتا  1طول مانور مد نظر نیست، لذا تنها چیدمان 

یر محور دوران تواند هدف مورد نظر را محقق سازد. اگر قابلیت تغیمی

جایی توانند با جابهها میالعملی ممکن شود همه چیدمانهای عکسچرخ

محور دوران)همانند تراسترهای گیمبالی بتوانند محور گشتاور تولید شده 

را عوض کنند( مانور مورد نظر این مقاله را فراهم سازند، زیرا با تغییر زاویه 

حاصل از آن نیز حول نصب محور دوران هر چرخ، تصویر گشتاور 

شود. اما به سبب سرعت دورانی زیاد محورهای اصلی بدنه، عوض می

های عکس العملی، خاصیت ژیروسکوپی حاصل در برابر تغییر محور چرخ

 کند.دوران چرخ مقاومت کرده و دسترسی به این هدف را بسیار دشوار می
 

 انتخاب چیدمان برتر -3

ها در باالی که یکی از چرخ 1مان با توجه به نتایج بخش قبل، در چید

و در دو ناحیه کامال مستقل  x-yو دیگری در پایین صفحه  x-yصفحه 

قرار  x-yاند. نسبت به حالتی که هردو چرخ در باالی صفحه قرار گرفته

. به طور کل استتر داشته باشند پوشش فضای کاری گشتاور آن گسترده

کامال مستقل از هم قرار بگیرند، چرخ در دو ناحیه  2در چیدمانی که 

فضای کنترل پذیر گسترش خواهد یافت. لذا بیشترین ضعف در چیدمان

العملی در های عکسدهد که دو مولفه از تصویر گشتاور چرخهایی رخ می

 2در این حالت گویا اثر  راستای محورهای اصلی بدنی، بر هم منطبق شود.

کند که معادل اثر یک چرخ العملی به سمتی سوق پیدا میچرخ عکس

حول همه محورها در جهت مثبت  1شود. بنابر آنچه بیان شد، در چیدمان 

و منفی امکان تولید گشتاور وجود دارد. هر یک از چیدمان های دیگر برای 

مانور خاصی مناسب خواهند بود اما از آنجایی که مقاله حاضر بر مانور 

(𝛹 = 0 , 𝜃 ≠ 0 , ∅ ≠ ترین چیدمان مناسب 1ان تمرکز دارد چیدم (0

العملی با دوران مداوم ساعتگرد و های عکساست. در این چیدمان چرخ

توانند مولفه گشتاور پاد ساعتگرد و با تغییر سرعت دورانی خود، می

یکدیگر حول محورهای اصلی بدنی را تقویت و یا تضعیف کنند و بنابر 

قیاس با سایر در  1توان مدعی شد که چیدمان می 5مشاهدات فصل 

چیدمان ها از حداکثر کارایی برخوردار است. نباید فراموش کرد که با در 

دست بودن دو چرخ عکس العملی نسبت به حالتی که سه چرخ در 

ها توان تولید کرد. حال اگر چرخدسترس باشد، گشتاور کنترلی کمتری می

یابد ش میخارج از محورهای اصلی بدنه باشند گشتاور تولیدی باز هم کاه

شود ای از گشتاور هر چرخ روی محورهای اصلی تصویر میزیرا فقط مولفه

و اگر چیدمان دو چرخ طوری باشد که گشتاور تولیدی یکدیگر را تضعیف 

کنند بدیهی است که کنترل فضاپیماهای بزرگ ممکن نخواهد شد، مثال 

𝐼𝑧𝑧برای ماهواره ای با شرایط  ≫ 𝐼𝑥𝑥 و 𝐼𝑦𝑦  الزم است تا هر دو چرخ

( تا 2تولید کنند )مانند چیدمان  zای حول محور العملی مولفهعکس

فراهم شود زیرا ممان اینرسی  zگشتاور کافی جهت دوران حول محور 

بزرگ بوده و یعنی ماهواره حول این محور لخت  zماهواره حول محور 

  .است و تمایل به دوران حول آن ندارد

ترین موضوعات در حوزه انتخاب عملگر و طراحی یکی از کلیدی 

سیستم کنترل وضعیت مصرف توان یا سوخت عملگرها است که در رابطه 

های این با چرخ عکس العملی صرفا مصرف توان مطرح است. یکی از ایده

العملی است که در های عکسمقاله ارائه روشی در انتخاب چیدمان چرخ

باشد. در یک سرعت دورانی ثابت چرخ راستای حداقل سازی مصرف توان 

العملی هرچه تصویر گشتاور حاصل از عملگرها حول محورهای اصلی عکس

تر شده و مصرف توان کاهش بدنه بزرگتر باشد زمان انجام مانور کوتاه

یابد. زیرا پس از اتمام مانور دیگر نیاز به مصرف توان برای چرخاندن می

ها که به اعمال حداکثر سرعت دورانی چرخرود. لذا با ها از بین میچرخ

دور بر دقیقه است و تغییر زوایای نصب  099تا  599طور متعارف بین 

توان حداکثر و حداقل گشتاور حول محورهای اصلی بدنه را رصد کرده می

و نهایتا بهترین زوایای نصب را انتخاب کرد. البته زوایای نصب بهینه 

شوند. در این مقاله ظر کاربر تعریف میها بسته به مانور مورد نچرخ

دور بر دقیقه لحاظ شد و پس  599حداکثر سرعت دورانی چرخ ها برابر با 

سازی با روش ژنتیک الگوریتم، نتایج بهترین زوایای نصب به دست از بهینه

 ارائه شد. 8آمد که قبال در جدول 
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 نتیجه گیری -0

زیر فعال انتظار داشت توان از سیستم کنترل وضعیت بدیهی است که نمی

تا عملکردی مشابه یک سیستم کنترل وضعیت نامی) سیستم کنترل 

عملگر کنترلی( داشته باشد. ممکن است ماهواره زیر فعال  6وضعیتی با 

هایی که نیازمند مانورهای منحصر به فرد و یا زاویه دوران برای ماموریت

یه سازی تاییدی زیاد حول یک محور هستند مناسب نباشد اما نتایج شب

های معمولی با سناریو بر موفقیت این رویکرد در به انجام رساندن ماموریت

باشد. به طوری که اگر زاویه دوران حول دو محور اصلی بدنه، مشخص می

−5در حدود 
 1و دوران حول یک محور صفر درجه باشد، چیدمان  +

ها پاسخگوی نیاز کاربر خواهد بود اما باید موقعیت مناسب قرارگیری چرخ

را تحلیل کرد. برای زوایای بزرگ، زمان انجام مانور زیاد خواهد بود و حتی 

ممکن است محوری در فضا وجود داشته باشد که عملگرها نتوانند حول 

ید کرده و نهایتا الزامات زیر سیستم کنترل وضعیت سه آن گشتاور تول

محوره ارضا نشود. از مطالعه فضای کاری گشتاور برای چیدمان های 

مختلف واضح است که موقعیت قرار گرفتن عملگرها در هر ناحیه موجب 

شود لذا اگر ماموریت فضاپیما پوشش فضای کاری گشتاور در آن ناحیه می

ترل پذیر در یک ناحیه یا حول صرفا دو محور نیاز به پوشش فضای کن

های دیگر هم به تناسب داشته باشد)ماهواره های مخابراتی(، چیدمان

توانند مفید واقع شوند. از آنجا که هر چرخ امکان ماموریت تعریف شده می

دوران ساعتگرد و پادساعتگرد حول محور دوران خود دارد بدیهی است که 

در حقیقت بیانگر یک  8و  6ین چیدمان های همچن 5و  2چیدمان های 

کند. مزیت چیدمان هستند که البته نتایج شبیه سازی نیز آن را تایید می

عدم انطباق چرخ ها بر محورهای اصلی بدنی این است که گشتاور حاصل 

دارد که امکان دوران  ای حول هر سه محور دستگاه بدنیاز هر چرخ مولفه

سازد، که البته کیفیت این موضوع و میحول هرسه محور را ممکن 

محدودیت های حاکم بر آن در حضور قوانین کنترلی مختلف متفاوت 

چرخ عکس العملی منطبق بر  2خواهد بود. اما به هر حال این موضوع با 

 شود.دو محور اصلی بدنی کامال نقض می
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