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دانشگاه علم وصنعت ایران  -تهران  -نارمک

چکیده

بههد دل ههد میههدودیت هههایی کههد درتابگرههها در انجهها م موریههت هههای
فضایی ایجهاد مهی کننهد ابعهاد مهاهواره و ریهر س هتم ههای ون ه هواره
بههد عنههوان یزههی ار دارامترهههای اصههلی در ارا ههی مههاهواره و ریرس ههتم
هههای ون محههرد بههوده اسههت بههو ههها بههد عنههوان سههاره هههای ثانویههد در
ماهواره هها بایهد اهوری ارا هی شهوند کهد در رمهان درتها مهاهواره در
وضههع ت ع ههه شههده در درون درتههابگر قههرار ر رنههد و بعههد ار رهههای
مههاهواره ار درتههابگر در مههدار بههار شههده تهها در وضههع ت نهههایی کههود کههد
ه ههان وضههع ت ر ههتره یافتههد اسههت قههرار ررفتههد و توسههم مزههان
هههای ق ههد بزههار رفتههد ،در ه ههان وضههع ت تثب ههت شههود در ایههم ملالههد
یک لوالی ر هتره دهریر صهلا بها مزهان ق هد لنه( اکهارز ار مرکه
یهها ه هار ل نزههی) کههد رشههتاور ر ههتره ون توسههم یههک فنههر د شههی
ت ه م م مههی شههود ارا ههی و سههاکتد شههده اسههت س ه چ گههونگی بههار
شههدن لههوال و سههرعت بههار شههدن ون شههب د سههاری شههده اسههت عهههت
اا نههان ار ع لزههرد لههوالی ر ههتره دههریر و مزههان ق ههد ون ،ن ونههد
ای ار ون سههاکتد شههده اسههت ه نهه م در ایههم ملالههد کههاربرد لههوالی
ر ههتره دههریر در بههو سههد تزههد ب ها ابعههاد  000و  000و  200م ل تههر،
گههونگی ر ههتره بههو در هنگهها بههار شههدن لههوالی ر ههتره دههریر،
شوک اصد ار ع لزهرد مزهان ق هد لهوالی ر هتره دهریر ،ن روههای
بوعههود ومههده در دایههان ر ههتره و ه نهه م اثههرا وضههع تی کههد در
هنگا بهار شهدن بهر روی یهک مهاهواره ن ونهد بهد ورن  00ک لهورر دارد
مههورد بررسههی قههرار مههی ر ههرد نتههایی اصههد ار شههب د سههاری در ایههم
ملالههد و ه ن ه م مشههاهده ع لزههرد ن ونههد سههاکتد شههده نشههان دهنههده
ع لزههرد مناسهها لههوالی ر ههتره دههریر و ق ههد ون و ه ن ه م کههاربرد
ون در بو ماهواره می باشد
واژه های کلیدی :بو – ماهواره – لوالی ر تره دریر  -مزان  -ق د
مقدمه

بشر ه واره در رم ند ی ارا ی و ساکت ماهواره با برکی میدودیت ها
روبرو بوده است یزی ار میدودیت هایی کد در ایم رم ند وعود دارد ،ابعاد
ماهواره و ریر س تم های ون می باشد بد ه م علت ریر س تم های
مزان زی ماهواره بد صور ر تره دریر ارا ی و ساکتد می شوند ار
ارفی است اده ار لوال ها و ق د های مناسا با قابل ت اا نان باال در ایم
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ها امری اعتنا نادربر می باشد لوال ها ع وماً عهت ایجاد
مزان
رکت ب م دو عضو یک مزان مورد است اده قرار می ر رند در کاربرد
های ویژه ورن ،فشردری ،ه یند و قابل ت اا نان ایم لوالها اه ت ویژه
ای د دا می کند رمانی کد کد ماهواره در درون درتابگر قرار دارد مزان
های ر تره دریر در وضع ت ع ه شده قرار می ر رند و بعد ار رهای
ماهواره ار درتابگر در مدار ،ایم مزان ها توسم لوال هایی کد ب م ون ها
قرار دارد ر تره یافتد و توسم مزان های ق د بزار رفتد در وضع ت
نهایی کود ق د می شوند یک ر تره ساده برای موفل ت م موریت یک
ماهواره ب ار بااه ت میباشد ،ریرا در صور ع د نن ودن مزان
ر ترهدریر ،کد م موریت فضایی با شز ت مواعد میشود بد ه م
های ق د ونها باید ار قابل ت
دل د لوالهای ر ترهدریر و مزان
اا نان باالیی برکوردار باشند ندیم ارا ی م هومی ار لوالهای
ر ترهدریر در ماهوارهها در اواکر سال  1960عهت است اده در سارههای
ر ترهدریر مورد بررسی قرارررفتد کد در اول سالهای بعد ،ایم لوالها
ارنظر کواص ف یزی و ع لزردی تزامدیافتداند در سال  1961لوالی
ر تره دریری توسم ویویان ا )vyvyanارا ی و ساکتد شده است،
رشتاور ر تره ایم لوال توسم سد ت د فنری ت م م می شود و ار
سختی ت د های فنری بد عنوان ق د ن ودن ایم لوال در وضع ت
ر تره یافتد است اده می شود سادری و ه یند ساکت دای م ایم لوال ار
م ایای ون می باشد و سختی دای م ایم لوال در وضع ت ر تره یافتد کد
باعث کاه قابل ت اا نان ون می شود ار معایا ایم لوال می باشد ][1
هایبرلی ا )Hilberryدر سال  1976در عهت بهبود ارد ویان ار ی ار
یک لوالی ر تره دریر را ارائد ن وده است عضو متیرک در ایم لوال
ن بت بد عضو ثابت دارای رکت غلتشی می باشد و ایم موضوع باعث
رردیده تا ایم لوال مشابد لوالی غلتزی ع د ن اید رشتاور ر تره در
ایم لوال توسم سد ت د فنری کد در مید ت اس سحود غلتشی ایم لوال
تغ ر تلعر می دهند ت م م می شود و ار سختی ت د های فنری عهت
س تم ق د در ایم لوال است اده می شود س ن ات ک ایم لوال و سختی ون
در وضع ت ر تره یافتد و در نهایت قابل ت اا نان ون ن بت بد لوالی
ارا ی شده توسم ویویان بهبود یافتد است ار م ایای ایم لوال عالوه بر
موارد مرکور ،می توان بد عد ن ار بد روغم کاری بد دل د داشتم سحود
غلتشی و ه ن م تغ ر س ن ات ک لوال با تغ ر در ارا ی سحود
غلتشی اشاره ن ود ولی با توعد بد بهبود ایم لوال ،ه نان سختی دای م
در وضع ت ر تره یافتد برای ایم لوال هم وعود دارد ] [2وترناد
ا )Auternaudدر سال  1992با تل ق دو ارد قبلی ار ی را د شنهاد
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ن وده است ار م ایای ایم ارد ،رشتاور ر تره و سختی باالتر در
وضع ت ر تره یافتد می باشد و ار معایا ون د دری و ورن ریاد و
ه یند باالی ساکت ون می باشد ] [3ادتا در سال  1993با هدف
اف ای م ان ر تره با قراردادن فنرهای نواری در وضع ت متلارن
روبروی یزدیگر ،هندسد ساده تری ار لوالهای ر تره دریر را ارائد ن وده
است ل زم سختی ایم لوال در وضع ت ر تره یافتد ه نان در د
محلو قرار ندارد ] [0در سال  1999لوالی ر تره دریری توسم م شد
بالبوکا با ه زاری شرکت الکه د مارت م ارا ی و ساکتد شده است
رشتاور ر تره در ایم لوال توسم دو فنر د شی ت م م می شود.
ق د لن( یا هارل نزی
ق د در ایم لوال بد صور مزان
مزان
می باشد قحعا ایم لوال بد صور صلا با یزدیگر ارتباط دارند بد ه م
دل د دارای سختی باالیی در وضع ت ر تره یافتد می باشند ار معایا
ایم لوال می توان بد ورن و دقت ساکت و ه یند باالی ساکت ون اشاره
ن ود ] [0در سال  2000لوالی غلتزی ت د فنری توسم دلگرینو
ا )Pellegrinoارا ی و ساکتدشده است ایم لوال تل لی ار لوالی صلا و
انعحافدریر میباشد و تا دودی مشزال لوالهای انعحافدریر و صلا را
مرت ه ن وده است ایم لوال برای ر تره بو و ورایدهای کورش دی و
ونتم های سار ا )Sarبد کار میرود سبزی ،قابل ت اا نان و تا دودی
سختی ر ترهیافتد ار ویژه ری های ایم لوال بد ش ار می رود و شوک
اصد ار ر تره ار معایا ایم لوال میباشد ] [6لوالی ر تره دریر
دیگری در سال  2009توسم شرکت نورتروپ ررومم ا Northrop
 )Grummanساکتدشده است ایم لوال عهت ر تره بو ماهواره کاربرد
داشتد است ار م ایای ایم لوال سادری و سختی مناسا در وضع ت
ر ترهیافتد است و ار معایا ون شوک اصد ار ر تره و ق د ون
میباشد [ ]7در سال  2012لوالیی کد تل لی ار لوالی صلا و
انعحافدریر بوده ارا ی و ساکتد شده است کد ایم لوال مشزال لوالی
صلا و انعحاف دریر را مرت ه ن وده است رشتاور ر تره ایم لوال ار
ورادساری انرژی کرنشی ذک رهشده در ت دهای فنری ت م م میشود
مزان ق د ایم لوال شامد دو ت وپ ار عنچ نایت نول بوده کد بعد ار
ر تره لوال با رارتی کد ار ارف ه تر های انعحافدریر بد ون اع ال
میشود ،منب مشده و باعث میرردد مزان ق د شود شوک اصد ار
ر تره در ایم لوال کاه یافتد و سختی بعد ار ر تره ونهم
اف ای یافتد است[1].
در ایم ملالد یک ن وند مزان لوالی ر تره دریر صلا مورد ارا ی
قرار ررفتد کد دارای قابل ت اا نان ب ار باال ن بت بد موارد مشابد در
عهان می باشد عهت بررسی ع لزرد ایم لوال در بو ماهواره ،ایم لوال در
نر اف ار سال د ورک مدل ساری شده و با بو سد تزد مونتاژ رردیده است
س چ مدل مونتاژی در نر اف ار ویژوال ن ترن مورد شب د ساری
دینام زی قرار ررفتد است در دایان عهت اا نان ار ع لزرد س تم
فوق ،مزان لوالی ر تره دریر ساکتد شده و با سد عدد بو ابو سد
تزد) مونتاژ رردیده است
مکانیزم لوال
مزان لوالی ر تره دریر در ایم ملالد متشزد ار دو بخ مونتاژی
بوده کد در میلی مشخص بد یزدیگر م صد شده و ن بت بد یزدیگر
دوران می کنند ا رکت یک درعد ورادی) در شزد 1مدل نر اف اری
مزان و در شزد  2مدل واقعی ساکتدشدهی مزان در دو وضع ت
ر ترهیافتد و ع ه شده ،نشان دادهشده است .رشتاور ر تره در ایم
مزان توسم یک فنر د شی ت م م می رردد رمانی کد مزان لوال در
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وضع ت ب تد قرار دارد انرژی کرنشی توسم فنر د شی در مزان
ایم انرژی باعث تول د رشتاور
ذک ره می شود با رها شدن مزان
می رردد عهت انتلال رشتاور
ر تره و در نهایت بار کامد مزان
ر تره ب م دو مج وعد مونتاژی ،ار سد ل نک رابم در ایم لوال است اده
شده است کد نیوه اتصال ون ها بد لوال در شزد نشان داده شده است
کل د قحعا در ایم لوال بد صور صلا با یزدیگر در ارتباط می باشند و با
یزدیگر تشز د یک مج وعد لوالی صلا را می دهند
مکانیزم قفل
در ایم لوال ار یک مزان ق د هار ل نزی عهت تثب ت ر تره و ق د
لوال در دایان مر لد ی ر تره است اده شده است دو مج وعد مونتاژی
بد ه راه ل نک های رابم ادو تا ار ل نک ها هم انداره با یک هدف و ل نک
دیگر ب ررتر ار ون ها می باشد و در شزد  1و 2نشان داده شده است) در
کنار یزدیگر تشز د مزان ق د هار ل نزی را می دهند ارا ی و
مونتاژ ایم ل نک ها و مید اتصال ایم ل نک ها ب ار با اه ت می باشد
تا عایی کد بتواند راوید ی مورد ن ار عهت ق د مزان را فراهم ن اید
نیوه ی ق د شدن ایم مزان بد روند ای است کد بعد ار اینزد مزان
لوال کامالً بار شد باید ایم ل نک ها اوری قرار بگ رند تا تیت راوید ای
ن بت بد کم افلی محابق شزد  1قرار ر رند عهت کاه شوک اصد
ار ر تره و ق د ایم مزان می توان ار دم رهایی ن است اده ن ود
عنچ ت امی قحعا مزان لوال و ق د بد ع ء د م های اتصال ار ول اژ
ولوم ن و  6063می باشد
شبیه سازی باز شدن لوال
مزههان ق ههد و لههوالی نشههان داده شههده در شههزد  ،1دههچ ار ونزههد در
نههر افهه ار مههدل سههاری سههال د ورکهه ا )solid worksمههدل سههاری
رشههتد ،توسههم نههر افهه ار شههب د سههاری دینههام زی ویههژوال ن ههترن
ا )visual Nastranگههونگی بههار شههدن و ه نهه م سههرعت بههار
شدن لهوال شهب د سهاری شهده اسهت و در شهزد  3و  0نشهان داده شهده
اسههت ه ههانحور کههد در شههزد  3نشههان داده شههده اسههت لههوال در راویههد
 90درعد کد ه هان وضهع ت ع هه شهده اسهت بهد وسه لد ی رشهتاوری
کهد توسهم فنههر د شهی بهد ل نههک هها اع ههال مهی شهود شههروع بهد بههار
شدن می ن ایهد و دهچ ار  02020ثان هد کهامالً بهار مهی شهود و در ه هان
لیظههد توسههم مزههان ق ههد ههار ل نزههی ق ههد مههی شههود در شههزد 0
کههد سههرعت راویههد ای لههوال دههچ ار رهههای ون نشههان داده شههده اسههت
ال مشخص است کهد در لیظهد شهروع مزهان بها سهرعت اول هد صه ر
کام ً
رهها شههده و دههچ ار  02020ثان ههد سههرعت ون صه ر مههی شههود و مزههان
ق د می شود
طراحی سیستم بوم و لوال جهت شبیه سازی
س تم مورد بررسی در ایم ملالد ار یک ع م مرک ی اماهواره ) ،بد ورن
 00ک لورر و بو سد تزد بد اول های  200،000،000م ل تر کد
توسم دو مزان لوال بد یزدیگر متصد رردیده تشز د شده است مدل
نر اف اری بو سد تزد و نیوه ی عان ایی ون بد دور ع م مرک ی
اماهواره) در وضع ت ع ه شده و ر تره یافتد در شزد  0نشان داده
شده است کاربرد ایم س تم در ماهواره ،عهت نصا می ولد و یا بد
عنوان بو ونتم و غ ره می باشد هریک ار بو های ایم س تم ارا ی
شده توسم لوالهای در نظر ررفتد شده ر تره یافتد و در وضع ت نهایی
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کود ق د می شوند عهت شب د ساری ،ایم س تم در نر اف ار مدل
ساری سال د ورکچ مدل رشتد و س چ با است اده ار نر اف ار دینام زی
ویژوول ن ترن ،ر تره ون شب د ساری شده است ،در شزد  6ن وند
ساکتد شده ار س تم موردنظر نشان داده شده است
شبیه سازی باز شدن بوم ها
در شزد  7گونگی و رفتار ر تره بو سد تزد نشان داده شده است
ابق ایم ن ودار اول م بو ها ار راوید  110و  90درعد شروع بد بار شدن
می کنند بو اول ار راوید ی  110درعد در وضع ت ب تد شروع بد بار
شدن می کند و ار  0213ثان د کامالً بار می شود و در ه ان وضع ت توسم
مزان ق د مربواد تثب ت می شود کد ایم اثر کامالً با توعد بد ن ودار
مشهود می باشد ار رمان  0213ثان د بد بعد بو دو هم شروع بد بار شدن
می کند و ار ه م لیظد بد بعد دو بو رفتار مشابهی را ن بت بد رمان
نشان میدهند ،ریرا ع لزرد مناسا مزان ق د باعث می رردد تا رکت
ونها بد یزدیگر کودد میشود درنهایت  0207ثان د اول میکشد تا بو ها
کامالً ر تره یابند با توعد بد شزد ،سرعت بار شدن بو اول ب شتر ار
بو دو می باشد دل د ون هم ایم است کد وقتی رکت دو بو بد هم
کودد می شود ن روی اینرسی ب شتری در ملابد رشتاور ر تره لوالی
بو بوعود می وید با توعد بد شزد ظاهراً بو ها کامد بار ن یشوند یعنی
در دایان ر تره مزان  ،ن ودارها راویدی  17320و  1320درعد را نشان
میدهند ولی در ل لت ایماور ن ت ریرا در ایم شب د ساری ،ماهواره
معلق در نظر ررفتد شده است و بد ه م دل د در هنگا ر تره ،بو ها
ن رویی بد ماهواره معلق اع ال مین ایند کد باعث انیراف ماهواره ار
وضع ت کود می رردد ،ایم تغ ر وضع ت کد در ق ت بعدی شرد داده
شده است باعث می رردد تا نتایی اصد ار شب د ساری گونگی بار شدن
بو ها ک ی ک تر ار راوید ی  110و  90درعد باشد
اثر باز شدن بوم ها در وضعیت ماهواره
بوها در هنگا بار شدن ،ن رویی را بد ماهواره اع ال می کنند کد ایم ن رو
باعث تغ ر وضع ت ماهواره می رردد ایم تغ ر وضع ت در شزد  1نشان
داده شده است با توعد بد شزد در لیظد  t=0کد هنور ر تره وغار
نشده است وضع ت ماهواره ثابت می ماند با شروع ر تره ،وضع ت
ماهواره ن تغ ر می یابد بد اوری کد نرخ تغ ر وضع ت ماهواره در رمان
بار شدن بو اول ک تر ار نرخ تغ ر وضع ت ماهواره در رمان بار شدن بو
دو می باشد ریرا بعد ار بار شدن بو اول ،رکت بو ها بد یزدیگر کودد
می شود و ن رویی ب شتری هم بد ماهواره اع ال می شود با توعد بد شزد
در دایان ر تره وضع ت ماهواره بد انداره  626درعد تغ ر می کند کد
ارر ایم ملدار بد روایای نشان دادهشده در دایان ر تره در شزد  7اضافد
شود ،ه ان اعداد محلو یعنی  110و  90درعد بدست می وید ه ن م
با توعد بد شزد  ،9اثر شوک در دایان ر تره کامالً مشهود است
بررسی نیروهای ناشی از برخورد در پایان زمان گسترش بوم
مزان لوالی ر تره دریر می بای ت بد روند ای در درون بو مونتاژ
رردد کد در دایان ر تره ،بو ها بد یزدیگر برکورد نن ایند؛ بلزد قحعا
 uشزد نشان داده شده در شزد  1با یزدیگر برکورد ن ایند تا وس بی در
اثر اع ال ضربد بد بو ها وارد نشود در دایان ر تره ن روهای اصد ار
برکورد قحعا  uشزد می توانند با است اده ار دم ر های مخصوص کاه
یابند در شزد  9و  10ن روی اصد ار برکورد قحعا  uشزد ن بت بد
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رمان نشان داده شده است ب شتریم ن روی اصد ار برکورد ایم قحعا
در بو اول  36kg.m/sو در بو دو  101kg.m/sبدست ومده است
ه انگوند کد قبالً ب ان شد مزان ق د ایم لوال یک مزان ق د هار
ل نزی یا ق د لن( می باشد بد ه م عهت در دایان مر لد ی ر تره
هر بو  ،دو عدد ار ایم ل نک ها ال نک های ثانوید) کد در شزد  1نشان
داده شده است ،با قحعا  uشزد مزان لوالی ر تره دریر برکورد
می ن ایند اصد ایم برکورد تول د ضربد ای بوده کد با توعد بد شزد 9
ایم ضربد رفتد رفتد کاه می یابد روند ن ولی ایم ن رو ن بت بد رمان در
ایم ن ودار نشان دادهشده است ماک ی م ایم ن رو در دود
بوده و اثر من ی قابد توعهی بر
 02026kg.m/sمیباشد کد ب ار نا
ملاومت ساره و موقع ت ماهواره نخواهد رراشت ار ارفی ن روهای بدست
امده در ایم ق ت بد عنوان ااالعا ورودی در ارا ی ملاومتی لوالی
مورد ن ن قرار می ر رند کد کارز ار هدف ایم ملالد می باشد
نتیجه گیری
مزان های بار شونده یزی ار ق ت های مهم ساره های ثانوید ماهواره
می باشندکد ع لزرد نامناسا ونها منجر بد شز ت م موریت ماهواره
کواهد شد ار نزا مه ی کد در ارا ی مزان در ایم ملالد باید بد ون
اشاره ن ود  ،ابعاد ل نک های بزار رفتد در ون بد ه راه موقع ت قرار ر ری
ون ها در ایم مزان می باشد ون ایم ل نک ها هم در ق د کردن ایم
مزان در وضع ت ر تره یافتد و هم در سرعت بار شدن ون ت ث ر
ب ایی دارند با توعد بد نتایی بدست ومده در ایم ملالد ،رمان بار شدن
اول م بو  020برابر رمان بار شدن مزان لوالی تنها و رمان بار شدن
دوم م بو  ،تلریباً  11برابر رمان بار شدن مزان لوالی تنها می باشد کد
ایم کاه رمان بد ایم دل د است کد در س تم بو سد تزد م ان ملاو
در ملابد رشتاور ر تره ن بت بد مزان لوالی تنها اف ای می یابد ار
ارفی رفتار بار شدن مزان لوالی تنها و بو ماهواره بر اساس نتایی
بدست ومده و بدون درنظر ررفتم اکتالف رمانی ،کامالً یز ان ه تند
ن روهایی کد در دایان ر تره بد قحعا  uشزد اع ال می شود در
دوم م بو  0برابر اول م بو است ریرا هنگامیکد بو اول بار میشود
مزان لوالی ر تره دریر دو باید بو دو را بد ه راه بو اول بار
ن اید درنت جد عر و اینرسی اف ای یافتد و ن روی ناشی ار برکورد در
قد
ر تره بو دو ن اف ای مییابد درکصوص ع لزرد مزان
درایم ملالد ،با توعد بد نتایی بدست ومده ار شب د ساری ر تره بو می
توان ر ت بعد ار  0213ثان د ،اول م بو و دوم م بو بدون ه چ اکتالف
رمانی ن بت بد یزدیگر ر تره می یابند کد ایم نت جد اکی ار ع لزرد
مناسا مزان ق د می باشد در دایان می توان اشاره ن ود ،نتایی بد
های
دست ومده در ایم تیل ق می تواند در رم ند ارا ی مزان
ر تره دریر بد ویژه در ق ت ارا ی ق د و لوالهای فضایی ک ک
شایانی ن اید
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