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برها مبتني بر فرايند در پرتاب ايمن ماهواره ی ماشه ایهافرايند مديريت ريسك مخاطرات صاعقه

 باني حوادث تاريخيديده

 4مجتبي ذکايي 3 جالل طاهری نیا ،2 حسن ابراهیمي ،1 علي اصغر خواجه وندی

 نقل فضايي، پژوهشگاه فضايي ايران، تهران و هاي حمل  پژوهشکده سامانه

 
 

 چكیده 

 هاي ماموريت و اهداف و داشته وجود ها همواره در كليه پروژه ها ريسك

 تعريف و مخاطرات شناسايي  بنابراين. دهند مي قرار تاثير تحت را پروژه

رايند سيستماتيك و اثربخش از ف يك طريق از بايستي كنترلي اقدامات

 باني همان فازهاي ابتدايي پروژه به خوبي مديريت و كنترل شوند. ديده

 شناسايي اصلي هاي راه از يکي تواند مي مشابه هاي حوادث تاريخي سيستم

 هاي حامل مهم تاريخي حوادث بررسي با مقاله اين در. باشد مخاطرات

و بررسي گزارشات علت شکست   76اطلس و 21آپولوي قبيل از رب ماهواره

 آنها شکست اصلي علت عنوان به  اي ماشه صاعقه آنها، هاي ماموريت

و در چارچوب فرايند مديريت ريسك تحت آناليز قرار گرفته و  شناسايي

سطح ريسك آن مطابق با استاندارد وزارت دفاع آمريکا تعيين و اقدامات 

)شرايط آب و هوايي در قالب معيارهاي حفاظتي بيرونيكنترلي مناسب 

و  شناسايي مخاطرات در منطقه پرتاب(  اقدامات كنترلي ويژه ايمن و

تعريف الزامات ايمني ويژه در طراحي حامل هاي فضايي براي ) داخلي

( تعريف شده است. با توجه  به ورود ايران كاهش اثر ريسك حوادث صاعقه

 ماموريت هاي فضايي و صاعقه خيز بودن كشوريي و اسالمي به باشگاه فضا

 تمام در برها ماهواره قاتل به معروف اي ماشه  صاعقهمخاطرات نياز است كه 

 سطح كاهشجهت  مناسب اقدامات و گرفته نظر در محصول عمر چرخه

 قابل قبول تعريف گردد. سطح به آن ريسك

چرخه مديريت اي، حوادث تاريخي،  صاعقه ماشه :واژه های کلیدی
  ريسك

 

 مقدمه  -1

. ما گيرد يحادثه كمتر ابعاد پنهان آن مورد توجه قرار م يكوقوع  هنگام

 كنيم يم يفتعر يمعموالً حادثه را از ديدگاه از بين رفتن منابع انسان

 يزات،دالر خسارت به تجهها  يليونهر حادثه ممکن است باعث م يکهدرحال

حوادث  او هدر رفتن زمان شود.  بنابراين تحقيق در ارتباط ب يستز يطمح

تواند بر  باشد كه مي مهم تاريخي يکي از مباني اصلي و اساسي ايمني مي

هاي تحميلي به سيستم موثر باشد و اطالعات مفيد و  كاهش هزينه

هاي خود و  جه به اهداف و برنامهما قرار دهد تا با تو اختيار در را اي ارزنده

ترين مسير براي  هزينه تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه بهترين و كم

هايمان انتخاب كنيم. پس از بررسي چندين حادثه معروف  تحقق آرمان

 عنوان تحت جالبي بسيار واژه كليد فضايي، هاي تاريخي در ارتباط با حامل

 حوادث بروز اصلي علت عنوان ( بهTrigger Lightningاي ) هماش صاعقه

 حامل پرتاب براي جدي خطر يك عنوان به تواند مي كه است شده مطرح

و موشك هاي بالستيك كشور مطرح باشد. در اين مقاله سعي  فضايي هاي

 چرخه با مطابق ماشه هاي شده است كه خطر شناسايي شده صاعقه

ارتباط با كاهش سطح هاداتي در پيشن و ارزيابي مورد ريسك مديريت

 ريسك در قالب الزامات در طراحي و الزامات پرتاب ايمن پيشنهاد گردد.

 

 

 

  

 ، 12212812110 يي،ارشد، مشاور پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضا كارشناس  -2
khajevandi.asghar2008@gmail.com 

پژوهشکده سامانه حمل و نقل اداره مهندسي و كنترل كيفيت  رئيس كارشناس ارشد، -1

 ييفضا

 ييپژوهشکده سامانه حمل و نقل فضا تضمين محصول كارشناس كارشناس ارشد، -3

 هئيت علمي دانشکده علوم پزشکي ساوهدكتري،  -0
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 چرخه مديريت ريسك صاعقه القايي -2

 يتتقو ياست كه برا يدجد يکردهاياز رو يکي يسكر يريتو مد شناسايي

ها و محصوالت با ضريب ايمني و قابليت باال و  سازمان ياثربخش يو ارتقا

با مفهوم  يسكر ي،طوركل . بهگيرد يتضمين ماموريت مورد استفاده قرار م

كه انواع مختلف و  شود يشناخته م ينانعدم اطم ياو  ياناحتمال ز

و  يسكبه مفهوم سنجش ر يسكر يريتمتنوع دارد. مد هاي يبند قهطب

ها  يسكداللت دارد. انواع ر يسكر يريتمد يبرا ييسپس اتخاذ راهبردها

آن شناسايي  يجهاست كه نت يمآنها قابل تقس يرحتمال وقوع و تأثبرحسب ا

مناسب )انتقال، اجتناب، كاهش و  هاي يو اعمال استراتژ يسكمناسب ر

 (2)شکل.ست( ايرشپذ

 

 
 

 چرخه مديريت ريسك -1 شكل

 

 شناسايي خطر -2-1

مخاطرات براساس فرايند ديدباني)بررسي علت حوادث و تاخير  شناسايي

Apollo12 (1969 :)در پرتاب ها( صورت پذيرفته است. حادثه موشك 

 با صاعقه دو برخورد از پس با اولين براي اي خطر رعد و برق هاي ماشه

رغم نه ماموريت اين فضاپيما عليخوشبختا. شد شناسايي 21آپولو موشك

قيت فه با تعميرات صورت گرفته توسط سرنشينان با مووارد هاي خسارت

صورت پذيرفت. قبل از ماموريت آپولو  قوانين آب و هوايي پرتاب مربوط 

به ابرهاي كومولونيمبوس و ابرهاي طوفان زا بود. بعد از اين حادثه قوانين 

 (1)شکل .[1]شد  رانه رعايت مييصورت سختگو معيارهاي آب وهوايي به

 
  12آپولوی حاملبرخورد صاعقه با  تصوير شماتیك -2شكل

 

ترين حوادث رخ يکي از مهمAtlas/Centaur-67 (1969 :)حادثه موشك 

بود.  76هاي فضايي، حادثه  انفجار موشك اطلسداده در ارتباط با حامل

در اين حادثه رعد و برق بعد از انفجار موشك رد دود را گرفته و پايگاه را 

دهد  مي نبرخورد صاعقه با پايگاه اطلس را نشا 3نيز منهدم كرد. شکل 

  .[3]و   [2]

 
 76برخورد صاعقه با سايت تاکتیك اطلس -3شكل

 

برخورد صاعقه با موشك اطلس باعث Atlas-38 (1969 :)موشك  حادثه

و انحراف از ثانيه   31اختالل در سيستم تله متري اين موشك در حدود 

ايمن تعريف شده براي ماهواره بر  فاصله شده گشت.مسير تعريف 

Arian5 فاصله مسير پرواز  ايمن از ابرهاي مستعد صاعقه براي  موشك :

Arian5 (0شکل) كيلومتر در نظر گرفته شده است. 11در حدود 
 

 

 
 از ابرهای صاعقه زا Arian5فاصله ايمن موشك  -4شكل

 

 صاعقه با شاتل روی سكوی پرتاب: برخورد

 دليلبه اما دهد برخورد صاعقه به شاتل فضايي را نشان مي 5 شکل

 . نداد رخ حادثه پيشرفته بسيار حفاظتي هاي سيستم

 شناسايي خطر 

 ارزيابي ريسك

 تعريف اقدامات کنترلي

تصمیم گیری در ارتباط  
 با اجرای اقدامات کنترل

 اجرای برنامه

 پايش اثربخشي
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 برخورد صاعقه به شاتل روی سكو -5شكل 

 

 : [4] هاهای فضايي در ارتباط با صاعقهپذيری حاملصدمه عوامل

پرتاب و حرکت واسطه تنش ههای هوا ب( اختالف پتانسیل اليهالف

 موشك در مسیر پرواز:

دهد كه  هاي هوا  قبل از پرتاب موشك را نشان مي يه وضعيت ال 7 شکل

هاي الکتريکي برابر اي هوا هم پتانسيل بوده و داراي ميدانهاي اليهجريان

 هستند. 

 
 های هم پتانسیل هوا قبل از پرتاب موشكاليه -7 شكل

 

دهد. در اين شکل آرايش  را نشان ميلحظات بعد از پرتاب موشك  6شکل

 نقاط هم پتانسيل به هم خورده است.

 
 های هم پتانسیل بعد از پرتاب موشكهم خوردن جريانبه -6شكل   

 

 حرارت اثر در و خورده هم به هوا هاي هاي الکتريکي اليهميدان 8شکل  در

براي لکتريکي افزايش و بهترين منبع ا هاي ميدان جريان هادي دود و

    .روند شمار ميبرخورد صاعقه ها به

     

 های القايي به موشك برخورد صاعقه -8شكل

 

 ( رسانايي بخشي از دود خروجي موشك:ب

متر رساناي جريان  Lو دودهاي خروجي از اين موشك به طول  گازها

ها حين عبور از جو بسيار موثر  باشند كه در جذب صاعقه الکتريکي مي

   باشد. مي

 
 

 حامل ها رسانايي گازهای خروجي  -9شكل

 

. دارد وجود زمين از نقطه هر در الکتريکي هاي بحث ميدان متاسفانه

هيچگاه تحت شرايط ايمن انجام  است ممکن فضايي هاي پرتاب بنابراين

برابر   211اي نشوند. ميدان الکتريکي مورد نياز براي توليد صاعقه ماشه

كمتر از ميدان الکتريکي براي توليد صاعقه طبيعي است. با توجه به 

 بسيار فضايي هاي ها در پرتاب حاملرخ داده اهميت موضوع صاعقه حوادث

هاي ت فراواني در ارتباط با صاعقهمطالعا راستا اين در. است مشهود

 طبيعي و القايي صورت پذيرفته است.

برها در نظر گرفته شود شرايط آب و ر پرتاب ماهوارهد بايدمهمي كه  نکته

باشد. سازمان فضايي ژاپن اواخر هوايي و نوع ابرهاي محدوده پرتاب مي

بر خود را صادر كرد كه  دستور توقف پرتاب موشك ماهواره 1121سال 

. آناليز بود پرتاب سايت حوالي  اي علت اصلي آن مربوط به حضور ابر توده

 دماهاي در اي توده ابر در. دهد اين پرتاب را نمايش ميزير علت توقف 

 تا 12/1بين قطرهاي با يخ هاي گراد كريستال درجه سانتي -11از  كمتر

 آب گراد قطرات درجه سانتي -11تا  1بين  دماهاي در و متر ميلي 2/1

هاي تگرگ به هم پيوسته و تشکيل دانه.  قطرات آب بهداشت خواهد وجود

تر هاي پايينواسطه وزنشان به ارتفاعهدهند كه بمي امتر رشعاع يك ميلي

كنند و تحت تاثير حرارت ناشي از گازهاي خروجي ذرات با بار  سقوط مي

هاي با قطر هاي تگرگ، دانهدهند. حين تشکيل دانه منفي را تشکيل مي
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-واسطه وزنشان به سمت باال صعود ميهشوند كه ب كمتر هم تشکيل مي

تر ابر بار منفي و قسمت باالي آن بار مثبت دارد. پايين يها سمتنمايند. ق

 شود كه رعد وبرق ايجاد شود. اين اختالف باعث مي
 

 
درجه  -21و  1 ای در دمای بیننحوه تولید صاعقه در ابرهای توده -11شكل

 باشد.قسمت پايین تصوير واضح نمي گراد سانتي

 

 ارزيابي سطح ريسك -2-2

. [5] صورت پذيرفت E882 سطح ريسك براساس استاندارد ارزيابي

گيري در ارتباط با سطح ريسك براساس جدول معيار پذيرش تصميم

 "يسكر يابيكد ارز"شده با عنوان  يابيارز هاي يسكريسك خواهد بود. ر

 يسكر يابيكد ارز يكمثال  ي. براشوند يشدت و احتمال م يبشامل ترك

A1مکرر "بار و احتمال وقوع  با سطح فاجعه دتاز ش يبي، شامل ترك" 

  .باشد يم

 در متن آورده شود. 2و شکل  2توضيحات جدول 

 فرمول ارائه شده در متن، توضيح داده شود.

 (Bمحتمل(× ) 2ريسك خطر= )فاجعه بار

 
 شدت و احتمال ريسك یفيماتريس ک -1جدول

 
 

 
 ماتريس تصمیم گیری ريسك                                                     -11شكل 

گيري در محدده صاعقه القايي مطابق با ماتريس تصميم B1 ريسك سطح

 .باشد قرمز بوده و نيازمند تعريف اقدامات كنترلي مي

 تعريف  اقدامات کنترلي -2-3

 :[6] كنترل ريسك صاعقه دو روش وجود دارد براي

 External Protection) معیارهای حفاظتي بیروني .2.3.1

Criteria) :شامل 

 گيرها و سنسورهاي شناسايي و ثبت صاعقه صاعقه

 سايت پرتاب

 هاي مراقبت و تعيين وضعيت آب و هوايي سيستم

 سايت پرتاب

 گیرها اطراف سايت پرتاب: صاعقه

سکوي پرتاب برها روي پايگاه پرتاب براي حفاظت از ماهواره گيرهاي صاعقه

 . شوند طراحي مي

 
 صاعقه گیر مربوط به سايت پرتاب -12شكل

 

اي براي كمك به اولين بار سازمان فضايي آمريکا  از سنسورهاي ويژه براي

موشك سايوز، آپولو، اطلس و وايکينگ انجام داد. بعضي از اين  پرتاب

شامل كار گرفته شدند كه ههاي روتين بسنسورهاي ويژه براي عمليات

سيستم شناسايي، رديابي و شمارش تعداد صاعقه سايت تاكتيك بودند. 

 .دهد را نشان مي  يك نمونه از سنسورهاي شناسايي صاعقه 23 کلش

 
 نمونه ای از سنسورهای شمارش صاعقه -13شكل

 

 :[7] های مراقبت و تعیین وضعیت آب و هوايي سیستم

معيارهاي ايمني مورد نياز بيني و ارزيابي از كشورها براي پيش بسياري

هاي آب و هوايي متنوعي هاي ماهواره بر از سيستمبراي پرتاب ايمن حامل

توضيح  د. ابزارها و تجهيزات زير براي تهيه الزامات كاربرد دارد:نبربهره مي

 شکل در متن آورده شود.
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 رادار آب و هوايي  •

 سيستم مراقبتي ابر به ابر •

 
 محل قرارگیری رادارهای آب و هوايي سايت پرتابي کاناورال -14 شكل

 

رعايت الزامات ايمني تعريف شده براساس شرايط ابری  .2.3.2

 [8] سايت پرتاب

آمريكا برای چند  45 ايمني تعريف شده توسط اسكادران الزامات

 ها:نمونه شرايط آب و هوايي  پرتاب حامل

 

 ای:  معیار حفاظتي ابرهای توده -1

ريزي شده پرتاب از بخش متراكم يك اليه ابري بيشتر از مسير طرح اگر

درجه  -11  و 1 اي با بازه دمايي بينفوتي از يك ابر  توده 0511

 (25 شکل) باشد، پرتاب را متوقف  كنيد.گراد  سانتي

 

 
 ایمعیار پرتاب ابر توده -15 شكل

 

 زا:ابرهای طوفان -2

مسير پرواز كيلومتري 5/28دقيقه بعد از وقوع صاعقه در فاصله  31 تا

 موشك پرتاب را انجام ندهيد مگر اينکه : 

 از مسير پرتاب نباشد.كيلومتري  5/28ابر ايجاد كننده صاعقه در فاصله 

  ميادين الکتريکي در سطح در فاصله

هاي  هاي فلشكيلومتري مسير پرواز و  ميل15/2

ولت بر متر را براي  2111اصله كمتر از فصاعقه در همين 

 دقيقه نشان دهند. 25

 

 

 

 ابر کومولوس: -3

كيلومتري از ابر 5/28اگر مسير پرواز حامل در فاصله  •

 -11 كومولوسي باشد كه دماي قسمت باالتر آن بيشتر از

 باشد، پرتاب را متوقف كنيد. گراد  درجه سانتي

گراد درجه سانتي -11تا  -21 اگر ابر كومولوس با دماي بين •

كيلومتري از  مسير پرواز حامل باشد پرتاب را متوقف  15/2در 

 كنيد. 

 -5 اگر مسير پرواز حامل براي ابر كومولوس  با دماي باالتر از •

در باالترين نقطه ابر باشد، پرتاب را متوقف گراد درجه سانتي

 كنيد.

 -5 با دماي بين  اگر مسير پرواز حامل در نزديك ابر كومولوس •

 باشد پرتاب را متوقف كنيد مگر:گراد + درجه سانتي5و 

 ابر بارشي)برف و باران( نباشد.  -2 

كيلومتري  15/2گيري شده در سطح در فاصله ميدان الکتريکي اندازه -1

دقيقه  25+ ولت بر متر براي 511و -211هاي ويژه بين پرواز در ميل

  باشند.

 

 

 
 معیار پرتاب ابر کومولوس -17شكل

 

 

 ابر دبريس: -4

از شرايط  ساعت 3مسير پرتاب از بخش متراكم  ابر دبريس در طول  اگر

 تعريف شده زير باشد پرتاب را متوقف كنيد:

كيلومتري از مسير متراكم  15/2مسير پرتاب در فاصله  اگر •

يك ابر دبريس در طول سه ساعت باشد پرتاب را انجام ندهيد 

  مگر:

و  كيلومتري 15/2هاي ميداني كاري در فاصله  داقل يکي از ميلح -2

مقادير تمام ميادين الکتريکي در سطح زمين در همين فاصله در هر ميل 

دقيقه يا بيشتر  25ولت بر متر براي مدت  2111از  ميداني ويژه  كمتر

 باشد.  

مايلي مسير  5يشترين مقدار برگشت رادار از هر بخش ابر دبريس در ب -1

 دقيقه گذشته باشد. 25بل در دسي 21متر از د كبايپرتاب مي
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  (Internal Protection) معیارهای حفاطتي دروني .2.3.3

هاي فضايي چندين خطوط حفاظتي در نظر گرفته حفاظت از حامل براي

باندينگ  الزامات سازه، هاي شود. اين خطوط حفاظتي بيشتر در حوزهمي

ود موج دفاعي خطوط. باشدمي مطرح هاكابل شيلدينگ و( سازييکپارچه)

سازند ها فراهم نميسطح ايمني صد در صد را براي مقابله با خطر صاعقه

 ارتباطات اگر. هستند مطرح اي عنوان اقدامات ايمني حداقلي و پايهبه هبلک

 براي مناسبي بسيار حفاظت باشد نداشته وجود مراحل بين خارجي

 .آمد خواهد وجودبه داخلي تجهيزات

 يك رنگ د برا ي پيشگيري از خطر تخليه الکتريکي باي

 .هادي روي سراسر پوسته كشيده شود

 براي ايجاد يك محيط هم د قطعات الکتريکي باي تمام

-بهد پتانسيل  به يکديگر متصل )باند( شوند. اين الزام باي

 طور ويژه براي مناطق حساس اجرا گردد.

 براي دستيابي به سطح د هاي تانك بايبخش تمام

صورت مناسب جوش داده ين بهيمرجع كم امپدانس پا

 شوند.

 بايد  متر سانتي 31 از بزرگتر فلزي هاي بخش تمام

 .باشند داشته سازه به تخليه مسير يك

 فاقد هرگونه ماده ايزوله از قبيل د نقاط اتصالي باي

 رنگ، اپوكسي و زنگ زدگي باشد.

 كنند د ميايجا را باال يکيمکان نيروهاي تيز هاي خمش

به د هاي گذرا مشاركت دارند كه بايو در بروز امپدانس

 حداقل برسند.

 كشي و واسطه صاعقه كابلهكاهش مقدار القاء ب براي

الزامات و خطوط راهنماي عمومي براي د بندي بايسيم

 .شيلدينگ الکترومغناطيس رعايت شود

 گیرینتیجه  -3

 و اهداف و داشته وجود ها مخاطرات همواره در كليه پروژه ريسك

 مخاطرات شناسايي بنابراين. دهد مي قرار تاثير تحت را پروژه هايماموريت

 اثربخش و سيستماتيك فرايند يك طريق بايد از كنترلي اقدامات تعريف و

 باني ديده. شوند كنترل و مديريت خوبي به پروژه ابتدايي فازهاي همان از

 شناسايي اصلي هاي راه از يکي تواند مي مشابه هاي حوادث تاريخي سيستم

 هاي حامل مهم تاريخي حوادث بررسي با مقاله اين در. باشد مخاطرات

 علت گزارشات بررسي و 76اطلس  و 21آپولوي  قبيل از بر ماهواره

 آنها شکست اصلي علت عنوانبه اي ماشه صاعقه آنها، هاي ماموريت شکست

شناسايي و در چارچوب فرايند مديريت ريسك تحت آناليز قرار گرفته و 

سطح ريسك آن مطابق با استاندارد وزارت دفاع آمريکا تعيين و اقدامات 

)طراحي  كنترلي مناسب در قالب معيارهاي حفاظتي بيروني و داخلي

هاي سيستم( تعريف شده است. با توجه به پيشرفت روز افزون فناوري

 آتي هاي داخل كشور لزوم توجه به اين خطر مهم در پرتاب ردفضايي 

 . گردد مي احساس پيش از بيش
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