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 قابلیت اطمینان بهبودو تخمین  اهواره،پنل خورشیدی می طراحی استخراج روند بهینه
  3مهراد دمیرچلی ،2سارا میرشکاری ،1مهدی فکور

 نیهوافضا، دانشکده علوم و فنون نو یدانشگاه تهران، گروه مهندس -3و1

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا -2
 

 

 چکیده 

با لحاظ قابلیت ماهواره  کی یدیخورش یهاپنل یطراح مقاله هدف از این

 یطراح ندیفرآ .گیردمیقرار  (GEO)ژئو است که در مدار اطمینان مناسب 

. در شودیم نییتع یساختار طراح سیروش ماتر قیاز طر یدیپنل خورش

روند  یو سپس به بهساز شودیاستخراج م هیطرح اول کیابتدا  راستا نیا

خواهد  هئارا نهیبه یطراح درون کی تیو در نها شودیپرداخته م یطراح

پنل  و چرخش، قفل رهایش، گسترش طراحی شده شامل اجزاء مکانیزم شد.

 تیقابلها در فضا، با توجه به اهمیت اطمینان از عملکرد صحیح مکانیزم .است

 تیمورأو الزامات م ودیبا توجه به ق طراحی شده محاسبه و پنل نانیاطم

مورد نظر به آن اختصاص  نانیاطم تیسپس قابل .گیردمورد بازبینی قرار می

اعمال خواهد  یراتییتغ یآن، در طراح یداده خواهد شد و در صدد ارضا

 نانیاطم تیقابلکه منجر به کاهش  یبحران یرهایراستا مس نیشد. در ا

 شیو در انتها افزا یبحران ریمس یکرده و در جهت بهساز یرا بررس شودیم

 افزونه، اقدام خواهد شد. یبا استفاده از اجزا نانیاطم تیقابل

 -ساختار طراحیاتریس م -پنل خورشیدی -ماهواره ژئو واژه های كلیدی: 
 عضو افزونه -قابلیت اطمینان

 

 مقدمه  -1

در  مورد نیاز یدیخورش یجذب انرژ یها برادر ماهواره یدیخورش یهاپنل

 نیکه عمر ماهواره و همچن ییجااز آن .شوندیاستفاده م یانرژ ستمیرسیز

 نیآن دارد، بنابرا یانرژ نیبه تأم یماهواره بستگ تینحوه انجام مأمور

حساس و قابل  اریها بسدر ماهواره یها به عنوان منبع جذب انرژپنل یطراح

در  یدیخورش هیآرا ها و چرخشگسترش به موقع پنلباشد. یم جهتو

بعد از باز کردن قفل پنل  تیموقع نیو ثبات آن در ا یاستقرار تیموقع

در صورت عدم  رایز ،ماهواره است یعملکردها نیتراز مهم یکی یدیخورش

باز  نیهمچن .دچار مشکل خواهد شد یانرژ نیگسترش مناسب بالک، تأم

اغتشاش و به هم خوردن تعادل  جادیدر ا ییبالک نقش بسزا نامناسبشدن 

و با توجه به  یو نگهدار ریعدم امکان تعم لیبه دل ماهواره دارد یداریو پا

به عدم  ییفضا هایتیدر انجام مأمور تیدرصد عدم موفق 70از  شیب کهنیا

 دیآن با دیساخت و تول ،یلذا طراح گردد،یبرم زمیمکان نیعملکرد مناسب ا

احتمال شکست را  نیترو کم نانیاطم تیقابل نیباشد که باالتر ایبه گونه

 دارا باشد.

 یبد ایکارکرد  در اثر عدم ییفضا هایشکست سامانه یطوالن خچهیتار

 ییفضا هایسامانه هایزمیمکان یطراح تیاهم دؤیخود م هازمیکارکرد مکان

 باال است. نانیاطم تیبا قابل
 )نویسنده مخاطب( mfakoor@ut.ac.ir، 021-61118597  ار،یاستاد -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد -3

عدم ، (%37.1) یدیعدم گسترش پنل خورشها، این شکستاز  هایینمونه

 یعدم گسترش بازوو  (%14.2) عدم گسترش آنتن، (%17.1) گسترش بوم

 هایبیآس زانیکاهش م یبرا هاییوجود راه نیبا تمام ا  است. (%5.7) نمونه

 هااز ماژول یعدم کارکرد برخ ریکاهش تأث ایو  هازمیشده در مکان جادیا

 یمشکالت طراح یلهوسی به هااز حاالت، شکست یاربسی در. دارد وجود

طور که همان ها در گذشته وجود داشته است.که مشابه آن شوندیم جادیا

کامالً مشابه  لیها به دالاز شکست یاریبس شود،یمشاهده م 1در جدول 

 اند.اتفاق افتاده

 
 ییفضا یها تیدر مأمور یواماندگ -1جدول 

 علت مشکل ایجاد شده تاریخ ماهواره ردیف

1 

Sky lab 1975 باز رای رایه خورشیدی بآ

شدن کامل، شکست خورد و 

 کابل قطع شد

تداخل سطوح 

صفحات ها با کابل

 مایید

2 

DM SP 

F-1 
1976 

رهایش آرایه خورشیدی با 

 تأخیر انجام گرفت

سفتی بیش از 

کننده اندازه مهار

 سیم

3 
Galileo 1989 پوشش  شیدر رها ریتأخ

 زاتیتجه

 یچسبندگ

 یحرارت

4 
Goes 10 1997  آرایه بدی کارکرد درایو

 خورشیدی
 تحت بررسی

 

به سه دسته  صورت پذیرفته در موضوع طراحی پنل خورشیدی تحقیقات

 :استتقسیم  قابل مجزا به صورت زیر

 طراحى مکانیزم بازکننده پنل خورشیدى 

  قابلیت اطمینان مکانیزم بازکننده پنل خورشیدى تحلیل 

 یستمیس یطراح یابزارها 

 هاىبار خورشیدى، هاىاطمینان پنل براى افزایش قابلیت 2006در سال 

(  دمایى گرادیان سوم، جسم اثر ارتعاشى، شوك)محیطى شرایط از ناشى

ژیانینگ و  2011ر سال د [.1] است شده سازىشبیه تجربى طور به درفضا

هاى خورشیدى در هاى آرایهبراى پیدا کردن خطاهاى مکانیزم همکاران

هاى استدالل فازى شبکه ا و مدلمقاله خود از تجزیه و تحلیل درخت خط

 تحلیل تجزیه همچنین و خورشیدى هاىپترى یک سیستم مکانیکى آرایه

طراحى و قابلیت  2012در سال  [.2]کردند استفاده اطمینان قابلیت

.  چارت آنالیز ترش و قفل فرود آنالیز شده استاطمینان مکانیزم جدید گس

کانیزم صورت گرفته روى مشکست براى سهولت آنالیز کمى و کیفى بر 

، آنالیز قابلیت لیز کمى توسط درخت خطا  انجام شدکه آنااست. پس از آن

رفت. در نتیجه تحقیقات انجام اطمینان گشتاور مکانیزم جدید صورت پذی

 [.3. به دست آمده است ]/999334، قابلیت اطمینان مکانیزم گسترش شده

 هاماهواره یستمیس یطراحجهت کمک به  ییابزارها ر،یاخ هایدر سال
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 یطراح یبرا ی.تیابزار اس.د یالدیم 1998. در سال اندافتهی توسعه

نوع  هیشب هایییابزار با در نظر گرفتن ورود نیارائه شد. ا مایفضاپ یمفهوم

و  یستمیس هایبندیبودجه ها،ستمیس ریو مدار و اطالعات از ز تیمأمور

توسعه  یبرا یگریابزار د زی.ست نویام.. [4] دنماییرا ارائه م یستمیرسیز

بر اساس  یالدیم 2002ماهواره است که در سال  یستمیس یطراح

ابزار با توجه به  نای در. شد بنا هامنتنج شده از بانک داده ماهواره هایمدل

 یطراح یپارامترها انیموجود، مدل و ارتباط م هایاز ماهواره هاییداده

مدل استفاده  نیاز ا دیماهواره جد یدر طراح ساسا نیو بر ا شودیم جادیا

 یستمیس یتوسعه طراح یاست که برا یگری.ام ابزار دیی.ااس [.4] شودیم

 یبانک داده برا کیروش از  نیارائه شد. در ا یالدیم 2009ماهواره در سال 

ابزار  نی. اشودیاستفاده م یکیگراف طیمح کیپارامترها و  نیروابط ب نیتخم

  [.4] ردگییدر نظر مدر سطح را  طراحی و است تر.ست کاملوینسبت به ام.

برای یک ماهواره  یدیخورشپنل زمیمکان یبرا یمقاله ابتدا طرح نیدر ا

وزن کم  ،یاز جمله: سادگ یمتعدد یایمزا یارائه شده است که دارا نمونه

 یستمیسطراحی  ندیباال است. سپس با هدف توسعه فرآ نانیاطم تیو قابل

ساختار طراحی  به عنوان ابزاری کارآمد برای طراحی و  سیماتر ،ماهواره

های روش شده است. با توجه به ویژگی استفاده پیچیده هایتحلیل سیستم

ماتریس ساختار طراحی در مواجهه با سیستمی پیچیده با پارامترهای متنوع، 

پنل  زممکانی طراحی ترهایپارام بین هایاز این روش برای نمایش وابستگی

به اجزای  یدیاستفاده شده است. بر اساس این روش، پنل خورش یدیخورش

تری تجزیه و پارامترهای اثرگذار در طراحی، با انتخاب هر جزء در کوچک

سطوح مختلف الزامات مشخصات مأموریت، زیرسیستم استخراج و ارتباط 

این ارتباطات به صورت کیفی  بین این پارامترها شناسایی شده است. نهایتاً

 یبرا زمیمکان نانیاطم تقابلی سپس. شودبیان و فرایند طراحی بهسازی می

موضوع رسیدن به الزامات مورد نیاز شده است.  یبررس اهوارهطول عمر م

پرهیز  نه،یهز شیافزاعدم  ستم،یوزن س شیافزاعدم مأموریت با لحاظ قیود 

 .ورد نظر قرارگرفته استم رهیباال و غ یمحاسبات هاینهیهزاز 
 

  تیمأمور فیتوص -3

ماهواره  کی یدخورشیبازشونده پنل زمیمکان یطراح تحقیق نیا یهدف اصل

هرچه  شی. تا با افزاباشدیم نانیاطم تیقابل الزام نمونه با در نظر گرفتن

. نظر به حاصل شود ستمیبهبود عملکرد س ، یطراح نانیاطم تیقابل شتریب

به  دنیرس وعموض ند،یفرآ نیاز انجام ا ناناطمی و هاباز شدن پنل تیاهم

بر آن است  ی. سعردگییمد نظر قرار م یطراح نیباال در ا نانیاطم تیقابل

استفاده  یستمیس یطراح دیجد هایاز روش ستمیس ریز نیا یکه در طراح

نمود.  نییرا تع یملزومات طراح ستباییم ستمیهر س یاز طراح قبل شود.

 نیمناسب را از ب یکه طراح باشندیم هاییتیالزامات در واقع محدود

 یطراح یکه برا ی. الزاماتدنماییموجود مشخص و برجسته م هایجواب

 ییمدار استقرار نها از: اندعبارت انداستراج شده ماهواره یدیپنل خورش

 ازیولتاژ مورد نو  ازیکل توان مورد ن زانیم، دیخورش یشار تشعشع، ماهواره

صورت کمی بیان الزامات طراحی پنل خورشیدی به 2در جدول . ستمیس

 شده است.

 
  یدیپنل خورش یالزامات طراح -2جدول 

 مقدار                     تیکم

 GEO  ییمدار استقرار نها

𝑊  1367  دیخورش یشار تشعشع 𝑚2⁄  

 W 3390  ازیکل توان مورد ن زانیم

 V 42  ستمیس ازیولتاژ مورد ن

 درجه 32/23  انحراف ماهواره هیزاو

 ساعت1000  حداقل طول عمر

 %96  قابلیت اطمینان

 

  یساز نهیو به یساختار طراح سیماتر -2

 یسازمدل یو از ابزارها افتهیروش ساختار  کی یساختار طراح سیماتر

ها آن نیو تعامالت ب ستمیس کیعناصر  شینما یکه برا باشدیم یاشبکه

 دیبا یطراح یهارپارامت نیروابط ب س،یماتر نی. در اشودیاستفاده م

 یپارامترها نیب هاییو خروج هایورود ریمس نیاستخراج شوند و در ا

 نیبرخوردار است. بعد از مشخص شدن روابط ب ایژهیو تیاز اهم یطراح

 یبندخوشه یلهیوسهآن ب ی. بهسازشودپرداخته میآن  یپارامترها به بهساز

اجزاء  بندیاست. پس از خوشه رپذیامکان هاخوشه لیو تحل هیو تجز

 هایمانند تکرار یقرار داد و روابط یروابط را مورد بررس نیتوان ایمحصول م

 یطراح کلینشده را به منظور کاهش س یزیرو برنامه دهش یزیربرنامه

 یآن نرم افزارها یسازنهیذکر شده و به سیرسم ماتر یدر راستا کرد. لیتحل

به جهت  (DSMام )اسدیمقاله از نرم افزار  نیوجود دارد که در ا یمتعدد

 یطراح یپارامترها استفاده شده است. یطراح ینهیاستخراج روند به

 هستند: ریبه شرح ز  مورد 20شامل  راج شده در این تحقیق،خاست

-4 هر سلول دیسطح مف -3 بازده هر سلول -2 دیشخور یتشعشع شار -1

انحراف  زانیم -6 توسط هر سلول یدیتول یانرژ -5 ازیکل مورد ن یانرژ

در  یواقع یدیتول یانرژ-8 یبازده پنل در اواخر عمر کار -7 ماهواره

-11 سطح پنل-10 ازیمورد ن هایتعداد کل سلول -9 طیشرا نتریمیوخ

وزن هر  -14 ازیمورد ن انیجر-13 ازین دولتاژ مور-12 ییمدار استقرار نها

اتصال  ینحوه-17 هاجنس و مشخصات سلول -16 وزن پنل -15 سلول

 ول ها.سل عمر طول -20ها پنل جرم -19ها پنل ینرسای ممان -18ها پنل

 :گردداستخراج می ریبه شرح ز بین این پارامترها روابط

 یاست که انرژ نیثابت و مع یمقدار یدارا دیخورش یشار تشعشع -1

 طیشرا نیدر بدتر یواقع یانرژ دیتول نیتوسط هر سلول و همچن یدیتول

 گذار است. ریتاث

توسط هر سلول، بازده پنل در  یدیتول یانرژ یبازده هر سلول بر رو -2

 هایوتعداد کل سلول طیشرا نیدر بدتر یواقع یدیتول یانرژ اواخر عمر،

 است. رگذاریتاث ازیمورد ن

توسط هر  یدیتول یبازده هر سلول، انرژ یهر سلول بر رو دیسطح مف -3

 است.  رگذاریتاث ازیمورد ن یسلول و تعداد کل سلول ها

سطح پنل،  از،یمورد ن هایتعداد کل سلول یبر رو ازیکل مورد ن یانرژ -4

اتصال پنل  یجنس و مشخصات سلول و نحوه  از،یمورد ن انیولتاژ و جر

 است. رگذاریتاث

و  ازیمورد ن یهاتعداد کل سلول یتوسط هر سلول بر رو یدیتول یانرژ -5

 است. رگذاریپنل تاث سطح

 یتوسط هر سلول، انرژ یدیتول یانرژ یانحراف ماهواره بر رو زانیم -6

 گذار است. ریو سطح پنل تاث طیشرا نیدر بدتر یواقع یدیتول

 است. رگذارتاثی هابازده پنل در اواخر عمر بر طول عمر سلول -7

 انیولتاژ و جر یبر رو طیشرا نتریمیدر وخ یواقع یانرژ دیمقدار تول -8

 است. رگذاریتاث ازیمورد ن

سطح پنل، وزن و جرم پنل و  یبر رو ازیمورد ن هایتعداد کل سلول -9

 است. رگذاریبازده پنل در اواخر عمر تاث

وزن و جرم پنل، ممان  ازیمورد ن یهاتعداد کل سلول یسطح پنل بررو -10

 است. رگذاریاتصال پنل تاث یپنل و نحوه ینرسیا
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 یانرژ از،یکل مورد ن یبازده هر سلول، انرژ یبر رو یینها قیمدار تزر -11

 هااتصال پنل و طول عمر سلول ینحوه ط،یشرا نتریمیدر وخ یواقع یدیتول

 است. رگذارتاثی

 است. رگذاریتاث ازیمورد ن انیجر یبررو ازیولتاژ مورد ن -12

 است. رگذاریتاث ازیولتاژ مورد ن یبررو ازیمورد ن انیجر -13

 است. رگذاریجرم و وزن پنل تاث یوزن هر سلول بررو -14

 است. رگذاریآن تاث ینرسیاتصال پنل و ممان ا ینحوه یرو وزن پنل بر -15

توسط هر سلول، وزن  یدیتول یانرژ یجنس و مشخصات سلول بررو -16

 است. رگذاریسلول و طول عمر هر سلول تاث هر

و  طیشرا نتریمیدر وخ یدیتول یواقع یانرژ یاتصال پنل بررو ینحوه -17

 است. رگذاریپنل تاث ینرسیممان ا

 است. رگذاریاتصال پنل تاث ینحوه یپنل بررو ینرسیممان ا -18

 است. رگذاریپنل تاث ینرسیوزن و ممان ا یجرم پنل بررو -19

 یواقع یدیتول یبازده پنل در اواخر عمر و انرژ یطول عمر سلول بررو -20

 گذار است. ریتاث طیشرا نتریمیدر وخ

شده  انیب یساختار طراح سیروابط گفته شده در باال در قالب ماتر یتمام

 است.

است که آن پارامتر از پارامتر  نیا یدهندههر سطر نشان یرو بر عالئم

ماتریس ساختار طراحی  .کندیم افتیدر یورود س،یماتر یموجود در باال

براساس توضیحات داده شده و روابط استخراج  1نشان داده شده در شکل 

 شده بین پارامترها ارائه شده است.

 

 
ماتریس ساختار طراحی -1شکل  

 

چپ  ن،پایی باال، در پراکنده طورهب هاعالمت شودیطور که مشاهده مهمان

و این سیماتر نیا فیبا توجه به تعر جانیدر ا .وجود دارند سیو راست ماتر

وجود آمده ی حلقه بهدهندههای موجود در باالی قطر اصلی نشانکه عالمت

اطراف  ایو  یقطر اصل ریعالمت ها در ز یتمام میدار لیتما در طراحی است،

روش به فرآیند بهسازی ماتریس ساختار طراحی  نجایدر ا .رندیآن قرار گ

 .است انجام شده ذکورتوسط نرم افزار م یوابستگ یتوال

 

 
بهینه شده یساختار طراح سیماتر -2شکل  

 

 یپارامترها نیروابط ب ینشانه به که هاعالمت شودیم مشاهدهطور که همان

 یسماتری و اندکرده دایانتقال پ یقطر اصل ریبه ز یهستنند، همگ یطراح

 دهید یکوپل در طراح 3وجود  نیشده است. همچن لیتشک یمثلث نییپا

 یبرا هیاول فرض زا توانیها تنها مکوپل نیبردن ا نیاز ب یکه برا شودیم

 .برد نیموجود در کوپل، کمک گرفت و آن را از ب هایاز پارامتر یکی

 

 یساختار طراح سیماتر یاز رو یاستخراج روند طراح -4

 یطراح ینهیروند به توانی، مطراحی ساختار سیماتر یساز نهیاز به پس

 .است 3 نشان داده شده در شکل روند به صورت نی. اردکرا استخراج 

 

 

 

 

 
 طراحیی استخراج روند بهینه -3شکل

 

یا  11و  6، 3، 1های شود با مشخص بودن پارامترطور که مالحظه میهمان

خورشید، سطح مفید به عبارتی با مشخص بودن پارامترهای شار تشعشعی 

هر سلول، میزان انحراف ماهواره، مدار تزریق نهایی در ابتدای طراحی 

ها طور که در شکل باال مشخص است دیگر پارامترتوان به ترتیب، همانمی

 را بدست آورد.

 

 (یمفهموم یماهواره )طراح یدیپنل خورش زمیطرح مکان -5

 سامانه کیکه یجواب دارد. هنگام کیاز  شیمعموالً ب ستمیس کی یطراح

ارضا را  هایازمندیطرح که ن نتریاز ساده دیبا شود،یم یطراح ییفضا

 نانیاطم تیقابل شیکند استفاده شود. چرا که قطعات کمتر سبب افزامی

 یباال نانیاطم تیتوجه به الزامات ذکر شده و با توجه به قابل با. شودیم

 :شودیخالصه م ریبه شرح ز یانتخاب زمیمکان ستم،یس نیا یبرا ازیمورد ن

پنل  زمیدر مکان ستمیرسیز نیترو مهم نیتریدیکل شیرها زمیمکان

 ش،یرها زمیورت عمل نکردن مکانصدر  رای. زباشدیماهواره م یدیخورش

گسترش و  زمیمکان یعنی تیمأمور گرید یزهااکارکرد ف یطیشرا چیتحت ه

 یهازمیناممکن خواهد بود. مکان یدیخورش هیآرا ویدرا زمیقفل آن و مکان

 نانیاطم تیهستند. با وجود قابل یرانفجاریو غ یانواع انفجار یدارا شیرها

دارند، اما به علت شوك و ضربه  یانفجار شیرها یهازمیکه خود مکان ییباال
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رساندن به  بیموجب آس کنندیوارد م ستمیکه به س یدیشد یکیمکان

 درخداد م یبرا سکیر تیعدد اولو جهی. در نتگردندیم یکیقطعات الکترون

. به دیآیم نییپا ستمیکل س نانیاطم تیقابل تیشکست باال رفته و در نها

خواهد  یانفجار ریغ شیرها زمیمکان یشنهادیپ شیرها زمیعلت مکان نیهم

 یهایژگیو نیتراز مهم یکی یرانفجاریغ یدر عملگرها نانیاطم تیبود. قابل

باال بردن  یرا. لذا بباشدیم یانفجار یبا عملگرها سهیتمرکز شده در مقا

فعال  برای در مدار فرمان یافزونگ روشعملگرها از  نیا نانیاطم تیقابل

معناست که چنانچه  نیبد ی. افزونگکنندمینوع عملگرها استفاده  نیشدن ا

 ای یاشکاالت داخلبروز علت مرتبه اول به  یرانفجاریمدار فرمان عملگر غ

 شیرها عملفعال شده و  یگریعمل نکرد، به دنبال آن مدار فرمان د یخارج

انواع  یانجام شده برا یهایانجام شود. با توجه به بررس تیبا موفق

 غهیت شیرها زمیمکان زم،یمکان نیترو ساده نیترمناسب ش،یرها یهازمیمکان

 ان،یکه با گذشتن جر یحرارت غهیت کیاز  زمیمکان نی. در اباشدیم یحرارت

 نیا در یشیرها ملگر. عشودیکابل استفاده م دنیبر یبرا گرددیداغ م

 یاز سه بخش اصل زمیمکان نیا یحلقه قرار دارد. بطورکل کیدر  زمیمکان

قالب و  برش ای شیالمان رها، المان حلقه که عبارتند از: شده است لیتشک

آن به قسمت  گریماهواره نصب شده و سر د یبر رو یطور کل هدارنده که بنگه

 . شودیحلقه متصل م ینییپا

. در واقع باشدیبرگشت م رقابلیغ ویفنر درا زمیمکان کیگسترش،  زمیمکان

 یدهتیمانند دقت موقع ییهایژگیو یکه دارا باشدیم یگسترش یلوال کی

به  رنگیبلب یقفل و دارا زمیمکان یدرجه، دارا 180سترش تا گرنج  ق،یدق

توجه داشت مدار  دیبا یچرخش ی. در مورد موتورهاباشدیم اتاقانی یجا

که ممکن است موجب عمل نکردن است  یحساست قسم و،یدرا یکیالکترون

 شیدر اثر شوك حاصل از رها هاآن یکیقسمت الکترون، شود هازمیمکان نیا

 یکیلذا مدار فرمان الکترون ،فتدیارتعاشات پرتاب ممکن است از کار ب ایو 

گسترش شامل  زمیمکان یطور کله . برندیگیها به صورت افزونه در نظر مآن

. معموالً باشدیقفل م زمیو مکان ویدرا یکیمدار الکترون ،یموتور چرخش کی

 زمی. مکانگرددیگسترش استفاده م زمیمکان کیباز شدن هر پنل از  یبرا

پنل  تیو باال بردن صلب افتهیگسترش  تینگه داشتن پنل در وضع یقفل برا

 .باشدیدر حالت الزم م

 تیها در وضعداشتن پنلنگه یبرا یدیخورش یهاهیآرا ویدرا زمیمکان

نسبت به بدنه  یدیخورش یهاپنل یحرکت چرخش جادیمطلوب و ا

 زمیقرار دارد. مکان دینسبت به خورش یثابت تیماهواره در وضع کهیهنگام

)  نگیر پیاسل .2 ،عملگر .1:شده است لیتشک ریز یهااز قسمت ویدرا

شده  دیقدرت تول یآورجمع یقسمت برا کی. باشدیشامل دو قسمت م

 یهاگنالیانتقال س یبرا گریو قسمت د یدیخورش یهاهیتوسط آرا

و  تی) به عنوان سنسور وضع ومتریو پتانس ستیر چیسوئ .3، (یکیالکتر

 .(تیکنترل وضع ستمیس یبرا دبکیف گنالیس

استفاده شود، دمپر  یدیدر پنل خورش ستیبایکه م یمهم یهااز المان یکی

از باز شدن پنل  یناش یکیاز شوك مکان یری. به منظور جلوگباشدیم

. با توجه به شودیگسترش استفاده م زمیخاص مکان یاز دمپرها یدیخورش

 یگرداب انینوع دمپر، دمپر جر نیترفضا، مناسب در تیانجام مأمور طیشرا

 نی. اباشدیم یسیمغناط نیدمپر قوان نیمبنا و اساس کارکرد ا رایز باشد،یم

 :شده است لیدمپر از سه بخش تشک

 سکید کیچرخش  قیماژول از طر نیشدن در ا رای: عمل مییرایماژول م .1

توسط  یسیمغناط دانیم نی. اباشدیم یقو یسیمغناط دانیم کیدر  یمس

نوع دمپرها  نیشده است. در ا جادیکبالت ا-ومیسامار یدوازده جفت آهربا

 بیترت نیداد و بد رییآهنرباها تغ هیزاو میرا با تنظ ییرایم زانیم توانیم

 .را پوشش داد ییرایاز رنج م یعیگستره وس

. با دهدیگشتاور را انجام م تیمرحله تقو نیقسمت اول نیسردنده: ا .2

 .دیرس ییرایم ممیبه ماکز توانیها مسردنده میتنظ

و  باشدیگشتاور م کنندهتیماژول قسمت دوم تقو نی: ایمرحله ورود .3

 .کندیاضافه م ستمیبه س یگرید یتینسبت تقو

 

  نانیاطم تیقابل نییتع -6

 یاز پنج مرحله اصل نانیاطم تیبر اساس قابل یستمیس یطراح یروش کل

 نیاجرا شوند. ا بیبه ترت ستباییمراحل م نیا یشده است. تمام لیتشک

 یروند طراح مطابق این شکل .نشان داده شده است 4روند در نمودار شکل 

. شودیدرخت محصول آغاز م فیبا تعر نانیاطم تیبر اساس قابل یستمیس

و با در  ستمیس یدهندهلتشکی هاو ماژول هاستمیرسیبا مشخص بودن ز

 تیقابل یاساس یداشتن نرخ شکست هر قطعه، فاکتورها و پارامترها اریاخت

 قیمرحله دق نیدر ا آمدهدستبه ری. مقادگرددیم یابیارز نانیاطم

 لیهستند. سپس به کمک تحل هیاول ینیب شیو تنها در حد پ باشندینم

کرده و احتمال  یرا بررس ستمیشکست س یهاحالت شکست، حالت ریتأث

آگاه شده و  یمرحله از نقاط ضعف طراح نی. در امکنییخطا را محاسبه م

که  گرددیمشخص م نیهمچن. کرد اصالح وجود صورت در را هاتوان آنیم

مرحله به طور  نیا تا .به استفاده از قطعات افزونه دارند ازین هاییچه ماژول

و قطعات و  دهیرس ستمیو مورد نظر از س افتهی بهبود یبه طراح یبیتقر

 یابیپارامترهای ارز ستبایمی بعدی مراحل در. اندشده نتعیی هاماژول

 یابیپارامترهای ارز یمشخص گردند. برای محاسبه تمام نانیاطم تیقابل

  نانیاطم تیبالك قابل نمودار لیاز تحل قیبه طور دق ستمیس نانیاطم تیقابل

 .شودیرسم م  ستمینمودار حالت س انتهاو در  شده استاستفاده 

 

 
 نانیاطم تیبر اساس قابل یستمیس یروند طراح -4 شکل

 

 درخت محصول -6-1

قطعات و اجزای  یبه همراه تمام هاستمیرسیز یدرخت محصول شامل تمام

 و هاماژول یاز تمام یستیل ستباییمحصول م یطراح هایمتی. است هاآن

درخت محصول نقطه  فیتعر که جاییکنند. از آن هییته هاستمیرسزی قطعات

آن  فیدر تعر دیبا ،است نانیاطم تیبر اساس قابل یستمیس یشروع طراح

درخت  هد شد.خوا روروبه یدگیچیبا پ یصورت طراح نیا ریشود در غ تدق

 یشاخه اصل ریز چهار یماهواره دارا یدیپنل خورش زمیمحصول مکان

 یدیخورش هیآرا ویدرا زمیمکان، گسترش زمیمکان، شیرها زمیمکان :باشدیم

 ]5[دمپرو  و قفل

 

 
 ]5[ درخت محصول مکانیزم پنل خورشیدی -5شکل

مکانیزم پنل 
خورشیدی 

دمپر

ماژول میرایی

سردنده

تقویت کننده

مکانیزم درایو 
آرایه

عملگر

اسلیپ رینگ

پتانسیومتر

سوئیچ ریست

درایو 
الکترونیکی

مکانیزم 
گسترش

لوال گسترشی

عملگر

فنر

مدار 
الکترونیکی 

درایو

مکانیزم قفل

مکانیزم رهایش

قالب نگه دارنده 
مکانیزم 

هتیغنگه دارنده 
های افزونه

المان رهایش

دو تیغه افزونه

هیتر

پین های هیتر

المان حلقه 
(کابل)
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 نانیاطم تیقابل هیاول ینبیشیپ-6-2

 ینبیشیاست که برای پ یکم لیروش تحل کی نانیاطم تیقابل ینبیشیپ

 آن هایو ماژول ستمیس فیتعر .رودیبه کار م ستمیو نرخ شکست س هیاول

قسمت  نترییو اساس نتریمرحله مهم نای در هانرخ شکست آن نتعیی و

قسمت انجام  نیا هیبر پا زین گریو محاسبات د هالیتحل یتمام رایز ،است

استخراج  ستمیو آماری مربوط به س یاضری های. پس از آن معادلهشوندیم

را  ستمیس یکلتوان نرخ شکست یمعادالت م نی. از روی اشودیم

نرخ  ستباییم ستمیس کلی شکست نرخ آوردن دست. برای بهآورددستبه

 .جمع نمود گریکدیشکست تک تک قطعات را با 

در نرخ شکست  یو اضاف دهیچیو عدم استفاده از قطعات پ یطراح یسادگ

 جهینت نیدارد. پس از انجام محاسبات ممکن است به ا یادیز ریثأت ستمیس

 است، آمده دستبه مرحله نیکه در ا ستمیس هیکه نرخ شکست اول میبرس

شده  فیدر درخت محصول تعر ستباییصورت م نی. در استنی مناسب

. البته ردک فیرا دوباره تعر ستمسی هایاز ماژول یکرده و برخ یبازنگری کل

 ،شودوارد  دیقسمت نبا نیرا در ا یکه مفهوم افزونگ میتوجه داشته باش دیبا

موازی و افزونه  هایستمیبه س مربوطمحاسبات  توانیقسمت نم نیدر ا رایز

 عنوان به شوند وارد محاسبات در افزونه هایرا انجام داد. چنانچه ماژول

نامربوط تعداد  شیدر نظر گرفته خواهند شد و به علت افزا اصلی قطعات

 نییپا ستمیس نانیاطم تیباال رفته و قابل ستمیس کلی شکست نرخ هاماژول

 آن مختلف هایو بخش ستمیس فیقسمت تعر نیدر ا ی. نکته اصلدآییم

 ادییز راتییممکن است تغ ستمسی هایمرحله ماژول نآخری تا و است

نرخ  ستباییم نانیاطم تیقابل ینبیشیجهت پ یکم زیآنال در. داشته باشند

 یافزارها. نرم میداشته باش اریرا در اخت ستمیس یاجزا یشکست تمام

پروژه  نیوجود دارند که در ا نانیاطم تیقابل لیمحاسبه و تحل یبرا یمتعدد

 ااست که ابتد صورت نی. نحوه کار به اشودیاستفاده م لیندچیاز نرم افزار و

نرم افزار انتخاب  یرا با استفاده از بانک اطالعات ستمیتک تک اجزا س

با نرخ شکست کمتر  ییاجزا از نوع فضا یتمام شود که. توجه شوندیم

 ... ( در جدول ،ی) نام قطعه، نرخ خراب لیاطالعات از قب یانتخاب شوند. تمام

 تیابتدا قابل زم،یکل مکان نانیاطم تیمحاسبه قابل یآمده است. برا 7تا  3

و  هیآرا ویدرا زمیگسترش و قفل، مکان زمیمکان ش،یرها زمیمکان نانیاطم

 .شودیدمپر را به صورت جداگانه محاسبه م
 

 شیرها زمیمشخصات قطعات مکان -3جدول

 نرخ شکست شماره قطعه نام مجموعه/ قطعه ردیف

-Cable NPRD کابل 1

53046 
4560401/. 

-Blade NPRD تیغه 2

25616 
289581/4 

-Heater NPRD هیتر 3

52790 
154449/1 

-Pin NPRD های هیترپین 4

66389 
289581/4 

-Container NPRD هاغهیت یدارندهنگه 5

23816 
601171/. 

6 
قالب نگهدارنده 

 زمیمکان

Hook 
NPRD-

53546 
589978/. 

 

 گسترش و قفل زمیمشخصات قطعات مکان -4جدول 
 نرخ شکست شماره قطعه نام قطعه مجموعه/ ردیف

-Hinge NPRD یگسترش یلوال 1

53046 
130387/1 

-Servo motor NPRD سروو موتور 2

79390 
252328/. 

-Spring NPRD فنر 3

83292 
362183/. 

-Pivot NPRD ویدرا یکیمدار الکترون 4

267618 
653134/. 

-Lock NPRD قفل 5

60128 
289581/. 

 ویدرا زمیمشخصات قطعات مکان -5جدول 

 نرخ شکست شماره قطعه نام مجموعه/ قطعه ردیف

-Bering NPRD نگیریبلب 1

24349 
289581/4 

-Slip ring NPRD نگیر پیاسل 2

81798 
289581/4 

-Potentiometer NPRD ومتریپتانس 3

69822 
928887/3 

-Switch NPRD رست چیسوئ 4

87105 
588235/. 

-Drive NPRD یکیالکترون ویدرا 5

42519 
391729/3 

 

 مشخصات قطعات دمپر -6جدول 

 نرخ شکست شماره قطعه نام مجموعه/ قطعه ردیف

-Attenuator NPRD ییرایماژول م 1

23151 
289581/4 

-Slip Ring NPRD سردنده 2

58655 
389962/. 

-Amplifier NPRD کنندهتیتقو 3

22114 
991493/13 

 

 یدیپنل خورش یها زمیمشخصات مکان -7جدول 

 نرخ شکست زمیمکان ردیف

 380801/11 شیرها 1

 687613/6 گسترش و قفل 2

 487013/16 درایو 3

 310611/15 دمپر 4

 
 حالت شکست  لیتحل -6-3

، گسترش و قفل ،شیرهابخش مکانیزم )هر  یطول عمر ماهواره برا لیتحل

برای مکانیزم  یجهنت شده است. انجام و همچنینی کل مکانیزم( دمپر، ویدرا

 .آورده شده است 6 شکل رهایش برای نمونه در

 

 
شیرها زمیمکان یطول عمر ماهواره برا یبرا لیتحل جینتا -6شکل  

 

 نانیاطم تیکه قابل شودشاهده میم 6شکل  زبه دست آمده ا جیطبق نتا

 یعنی. رسدی. م/988684ساعت کارکرد به  1000بعد از   شیرها زمیمکان

 تیباشد. در نهای.  م/988684بماند  یباق حیدر حالت عملکرد صح ستمیس

دفعات شکست در هر  دتعدا 380801/11 شیرها زمینرخ شکست مکان

.. /988684 ستمیس  یریپذدسترس نی. همچندآییساعت بدست م ونیلیم

ساعت بعد از شروع کارکرد  1000تا  ستمیس گریاست. به عبارت د

  ت..  از زمان کارکرد در دسترس اس/988684

ساعت کارکرد به  1000گسترش و قفل بعد از  زمیمکان نانیاطم تیقابل

 حیدر حالت عملکرد صح ستمیس کهنیاحتمال ا یعنی. رسدی. م/993335

 687613/6نرخ شکست گسترش  تیدر نها .باشدی.  م/993335بماند  یباق

  د.آییساعت بدست م ونیلیشکست در هر م عاتتعداد دف

. /983648ساعت کارکرد به  1000بعد از   ویدرا زمیمکان نانیاطم تیقابل

بماند  یباق حیدر حالت عملکرد صح ستمیس کهنیاحتمال ایعنی . رسدیم

تعداد  487013/16نرخ شکست گسترش  تیو در نها باشدی.  م/983648

 .دآییساعت بدست م ونیلیدر هر م شکستدفعات 
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. /984806 ساعت کارکرد به 1000دمپر  بعد از  یبرا نانیاطم تیقابل

بماند  یباق حیدر حالت عملکرد صح ستمیس نکهیاحتمال ا یعنی. رسدیم

تعداد  310611/15نرخ شکست گسترش  تیو در نها باشدی.  م/984806

 .دآییساعت بدست م ونیلیدفعات شکست در هر م

ساعت  1000بعد از   زمیکل مکان نانیاطم تیبه دست آمده قابل جینتا طبق

در  ستمیس نکهیبدان معناست احتمال ا نی. ارسدی. م/951357کارکرد به 

 .باشدی.  م/951357بماند  یباق حیحالت عملکرد صح

 

 نانیاطم تیقابل اگرامیبلوک د -6-4

 ستم،یس کیبرای  نانیاطم تینمودار بالك قابل لیبه منظور انجام تحل

کرد. در ادامه کل  فیبرای آن تعر یو کل یاصل تیمأمور کی یستیبا

نمودار  لیکرده و تحل بندیمیرا به فازهای مختلف تقس ستمیس تیمأمور

 قسمت نیطور جداگانه برای هر فاز انجام داد. تا ارا به نانیاطم تیبالك قابل

دست آمده است برای هر فاز به طور جداگانه به نانیاطم تیپارامترهای قابل

 تیواحد که دارای پارامترهای قابل ستمیس کیهر فاز را به صورت  توانیو م

در نظر گرفت. سپس با در کنار هم قرار دادن هر  باشدیخاص م نانیاطم

به  ستمیکل س تنو در نظر گرف بیترت تیاز فازها به صورت سری و رعا کی

 مستیرا برای کل س نانیاطم تیقابل توانیفازها م نای از هایصورت مجموعه

باشد،  یصورت سرهب ستمیس کیقطعات  یکه تمام یهنگام .دست آوردبه

 تیمأمور زین ستمیکار کنند تا س حیقطعات به صورت صح یتمام ستباییم

شده با شکست  یاز قطعات سر یکیکه یانجام دهد. در صورت تیرا با موفق

 یبرا کهیبا شکست مواجه خواهد شد. اما در صورت زین ستمیمواجه شود، س

استفاده گردد،  زین بانی( از قطعه پشتیحداقل قطعات مهم و بحرانهر قطعه )

 ستمیقطعه منجر به عمل نکردن س کیشکست ساده در  کیصورت  نیدر ا

 ستمیموجب کارکرد س یقطعه اصل یبه جا بانیقطعه پشت راینخواهد شد. ز

 نیر اشده د یطراح یهااگرامیخواهد شد. الزم به ذکر است که بالك د

توجه به  با .باشدیگرفته شده در قسمت قبل م جینتا بهقسمت با توجه 

 شود.یانجام م  نانیاطم تیقابل اگرامیبلوك د زیمشخص شده آنال هایماژول

نرم   (RBDدی )بیآر از ماژول زهایآنال نیانجام ا یبرا زیبخش ن نیدر ا

 اگرامیبلوك د بیبه ترت 7-10 یها شکل.  استفاده شده است لیندچیافزار و

 زمیدمپر و کل مکان و،یدرا زمیگسترش و قفل، مکان زمیمکان ش،یرها زمیمکان

 یتمام رایهستند ز یبه صورت سر هااگرامیبلوك د ی. تمامدهدیرا نشان م

 کار کنند. یدرستزمان بهبه طور هم دیاجزا با

 

 
شیرها زمیمکان اگرامیبلوک د -7شکل  

 

 
گسترش و قفل زمیمکان اگرامیبلوک د -8شکل  

 

 
ویدرا زمیمکان اگرامیبلوک د -9شکل  

 

 
دمپر اگرامیبلوک د -01شکل  

 

 قابلیت اطمینان استخراج -6-5

 ش،یرها زمیمکان یبرحسب زمان برا نانیاطم تیقابل 11-15در شکل 

 .رسم شده است زمیدمپر و کل مکان و،یدرا زمیگسترش و قفل، مکان زمیمکان

 

 
 شیرها زمیمکان یبرحسب زمان برا نانیاطم تیقابل -11شکل

 

 
 گسترش و قفل زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -12شکل

 

 
 ویدرا زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -13شکل

 

 
 دمپر یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -14شکل
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 زمیكل مکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -15شکل

 

به صورت کمی بیان  3-6های ارائه شده در بخشتوضیحات مرتبط با دیاگرام

با  ستمیس کی نانیاطم تیقابل :شود یطور که مشاهده مهمان شده است.

با توجه به رابطه . کندیداشته و با گذشت زمان افت م یزمان وابستگ

 تیبا کاهش نرخ شکست قابل نان،یاطم تیمعکوس نرخ شکست و قابل

 .ابدییم شیافزا نانیاطم

 

  افزایش قابلیت اطمینان -7

ی قابلیت اطمینان جای کار به محاسبهطور که مالحظه شد، تا به اینهمان

. حال دست آمدبه %95که مقدار آن به طور تقریبی  ،سیستم پرداخته شد

مدنظر است، از عضو  %96که قابلیت اطمینان  تیمأمورباتوجه به الزامات 

افزونه به جهت بهبود قابلیت اطمینان در هر چهار مکانیزم رهایش، گسترش، 

 شود.چرخش و دمپر استفاده می

ست که در هنگام ی حرارتی یک المان حرارتی ادر مکانیزم رهایش، تیغه

کالف محرك الکتریکی داغ شده و توسط ی حرارتی آمدن فرمان، تیغه

ی شود. لذا تیغهبرد. با بریده شدن کالف، رهایش انجام میپیچیده شده را می

ی حرارتی به حرارتی یکی از ادوات بحرانی در این مکانیزم است. از تیغه

ی حرارتی افزونه با فعال بودن تیغه عنوان عضو افزونه استفاده شده است.

ی قرار گیری نحوه اند.مبیند و سالم میی حرارتی اصلی آسیب نمیتیغه

 رسم شده است. 16عضو افزونه در مدار در شکل

مشخص است قابلیت اطمینان مکانیزم مذکور در  17طور که در شکل همان

که مقدار آن در حالت در صورتیشود می ./993502با وجود عضو افزونه 

ت اطمینان آن بر حسب زمان در همچنین نمودار قابلی. بود . /988684 قبل

 آورده شده است. 18شکل 

 

 
 رهایش با عضو افزونه زمیمکان اگرامیبلوک د -16لشک

 

 
 شیرها زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -17شکل

 

 سروو موتور  -2اتصال لوال،  -1ترین ادوات: در مکانیزم گسترش، مهم

مدار الکتریکی که از طریق آن  -3لوالیی، کاررفته برای چرخاندن اتصال به

 باشند.شود، میفرمان سروو تولید می

 
 رهایش زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -18شکل

 

تعداد  130387/1دارای نرخ شکست کاررفته در این مکانیزم اتصال لوالیی به

کاررفته دفعات شکست در هر میلیون ساعت و نرخ شکست سروو موتور به

 ./653134در هر میلیون ساعت و نرخ شکست مدار الکتریکی  ./252328

کار رفته نرخ شکست سروو به باشد. از آنجایی کهدر هر میلیون ساعت می

باشد، سعی بر آن شده است تا مدار الکتریکی در این قسمت کمی باال می

این ترتیب تری باشد و به ی سروو دارای نرخ شکست پایینفرمان دهنده

نرخ شکست سروو جبران شود، بنابراین از مدار فرمان عملگر پشتیبان از نوع 

طور ی جانشین استفاده شده است. همچنین از اتصال لوالیی نیز بهافزونه

-موازی به کار رود. اتصال لویایی به علت خاصیت ذاتی مکانیکی خود می

 ط به بالك دیاگرام در شکلکاررود. ریز اطالعات مربوهطور موازی ببایست به

پذیری، قابلیت اطمینان و نرخ شکست مربوط به این و در دسترس 19

 آورده شده است. 20 مکانیزم در شکل

 

 
 گسترش و قفل با عضو افزونه زمیمکان اگرامیبلوک د -19شکل

 

 
 و قفل گسترش زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -20شکل

 

 
 و قفل گسترش زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -21شکل

 

شود قابلیت اطمینان در بازه زمانی مشاهده می 20 طور که در شکلهمان

که مقدار در صورتی دست آمده است،به ./995682ساعت کارکرد  100000

احتمال آن وجود دارد که سیستم در همان  .بود ./993335 قبلآن در حالت 

یت اطمینان مکانیزم گسترش بماند. نمودار رسم شده برای قابلحالت باقی 

 نشان داده شده است. 21در شکل 
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روی به سمت که نشانهدر مکانیزم چرخش یا همان درایو، به علت این

-شود دقت پتانیسومتر بهخورشید از طریق سیستم حلقه بسته انجام می

در هر میلیون ساعت  928887/3کاررفته در این مکانیزم دارای نرخ شکست 

کاررفته در این مکانیزم پتانسیومتر بهجایی که نرخ شکست باشد. از آنمی

باشد، سعی بر آن شده است تا پتانسیومتر دارای نرخ شکست کمی باال می

تری باشد و به این ترتیب نرخ شکست پتانسیومتر جبران شود. بنابراین پایین

ی قرار گیری عضو نحوه. کنیماستفاده می طور موازیاز پتانسیومتر افزونه به

 رسم شده است.22افزونه در مدار در شکل 

مشخص است قابلیت اطمینان مکانیزم مذکور در  23طور که در شکل همان

که مقدار آن در حالت در صورتیشود می ./988027با وجود عضو افزونه 

 . بود ./983648 قبل

 
 چرخش با عضو افزونه زمیمکان اگرامیبلوک د -22شکل

 

 
 چرخش زمیمکان یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -23شکل

 

ی آن مورد حال کل مکانیزم پنل خورشیدی را با وجود تمامی اجزای افزونه

گیرد. پنل خورشیدی ماهواره از کنار هم قرار دادن تمامی بررسی قرار می

کل سیستم نمایش  24در شکل  شود.های مربوط به پنل ایجاد میمکانیزم

پذیری، قابلیت اطمینان، ریز اطالعات مربوط در دسترس داده شده است.

آورده شده است.  25نرخ شکست مربوط به مکانیزم پنل خورشیدی در شکل 

شود، قابلیت اطمینان کل مکانیزم در بازه طور که در شکل مشاهده میهمان

دست آمده است و نشان به 0.96ساعت کارکرد، باالتر از  100000زمانی 

افزایش یافته است  %1که قابلیت اطمینان  شود.مالحظه میده شده استدا

 ارضا شده است. تیمأمورو الزام 

 
 كل سیستم اگرامیبلوک د -24شکل

 

 
 كل سیستم یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -25شکل

 

 
 كل سیستم یبر حسب زمان برا نانیاطم تیقابل -26شکل

 

رسم شده  27نمودار رسم شده برای قابلیت اطمینان کل سیستم در شکل 

ی نتیجهدست آمده و سادگی طراحی، است. با توجه به نمودارها و نتایج به

 دست آمده برای کل سیستم کامال قابل قبول است.به
 

 گیرینتیجه -8

 یطراح یبرا نهیروند به کی یمقاله با استفاده از روش ساختار طراح نیدر ا

 سیماتر لیتشک یماهواره ژئو ارائه شد. برا کیدر  یدیپنل خورش زمیمکان

عامل(  ستیپنل )ب زمیمناسب مکان یعوامل مؤثر در طراح ،یساختار طراح

برقرار  لعوام نیا نیموجود، ارتباط ب اتیشدند و بر اساس تجرب ییشناسا

 ،سازینهیبه یهاندیبا اعمال فرآ یساختار طراح سیماتر جادیشدند. پس از ا

اساس ارائه  نیبر ا یو روند مناسب طراح دیبه حداقل رس یطراح هایحلقه

در فضا،  زمیاز صحت عملکرد مکان نانیاطم تیشد. در ادامه با توجه به اهم

مد نظر قرار  زمیطرح مکان یمناسب برا نانیاطم تیبه قابل دنیالزام رس

طرح ارائه شده با هدف  یبر رو نانیاطم تیقابل لیراستا تحل نیدر اگرفت. 

سپس باتوجه به الزام . رفتیمورد نظر صورت پذ نانیاطم تیبه قابل دنیرس

عضو صدد افزایش قابلیت اطمینان به مقدار مطلوب از در تیمأمورموجود در 

 ها استفاده شد.افزونه در مکانیزم
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