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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

 كارشناس ارشد هوافضا -1

مهندسی مکانیکدانشجو دكتری  -2

مهندسی مکانیکكارشناس ارشد  -3

ی نمونهماهواره خورشيدی لوالی پنل بازشوندهطراحي 

 ،3 میالد حسنوند ،2 ي مداحقنعليمحمدابراهيم سيد ،1 محمدرضا حسيني نامي

 47سعادت آباد،كوچه چهاردهم،پ تهران،  -3و2و1

 چكيده 

به علت ابعاد بزرگ ،بصورت در طول پرتاب در ماهواره ها، اجزایی وجود دارند كه 

شوند و بعداً در فازهای مختلف مأموریت پرتابگر جایگذاری میمحفظه داخل بسته 

آغاز می بعد از جداشدن ماهواره از پرتابگر  عموما آنها گسترششوند كه باز می

این باشد؛ زیرا بسیار مهم می مجموعه ها. طراحی مکانیزم بازكننده این گردد

ماهواره و ایجاد  تعیین وضعیت ،وضعیت كنترل تأثیر بسزایی در دینامیک فرآیند

دارد. ماموریت این مکانیزم ها عموما گشایش پنل خورشیدی ویا اغتشاشات در آن 

. ارتباطات مخابراتی )آنتن ( و همچنین مباحث گرادیانی و كنترل وضعیت می باشد

لوالی فعال و جزء اصلی  دوی نمونه شامل طراحی شده برای ماهوارهلوالی مکانیزم 

به لوال منتقل می شود و لوال نیز به پنل  ركت دورانی الزم حاست. قفل انتهایی 

اتصال یافته است. مجموعه قفل انتهایی وظیفه كمک به نگهداری و باز شدن آرام 

. در این مکانیزم پنل و همچنین قفل كردن آن در انتهایی حركت را خواهد داشت

ک خورشیدی و كنترل شدت بازشدن بال آرام وبرایحركت موتور پله ای برای از 

طراحی شود.در این مقاله ابتدا ای آن استفاده میداشتن سرعت زاویهثابت نگاه

سپس تحلیل و طراحی با استفاده از مناسب برای لوالی فعال انجام می شود و 

 ADAMSافزار ی نرمگیرد. مکانیزم بوسیلهافزاری انجام میمدل نهایی و مدل نرم

 مکانیزم بررسی گردد. مناسب برای اجزای گردد تا مشخصاتسازی میشبیه

مکانیزم رهایش،  ماهواره،مکانیزم فضایی،،پنل خورشیدی واژه هاي كليدي:

 مکانیزم گسترش

 مقدمه 

شوند. ها برای جذب انرژی خورشیدی استفاده میهای خورشیدی در ماهوارهآرایه

گردند كه در ابتدای میهایی نصب ها روی بالکها این آرایهدر بسیاری از ماهواره

پرتاب بسته بوده و بعد از قرارگرفتن ماهواره در مدار در فازهای مختلف، بعد از 

ها و با دقتی كه ها بوسیله فرمانشوند. این بالکجداشدن ماهواره از پرتابگر باز می

كه می  های رهایش و گسترششود، در موعد مقرر توسط مکانیزماز زمین داده می

باز شده و  كشنده پین یا غیره استهای موتور محرك، عملگر سیستم ملتواند شا

 كنند.ایجاد انرژی می عمرشانبرای ماهواره در طول 

های رهایش و گسترش دقیقی دارند كه ها احتیاج به مکانیزمبازشدن این پنل

بتوانند آنها را در زمان مشخص، با سرعت و دقت مناسب رها نموده و گسترش 

انیزمی مطلوب خواهد كه عالوه بر انجام مناسب عمل رهایش و گسترش، دهند. مک

 .های آن ایجاد كنداغتشاشات كمتری نیز برای ماهواره و زیرسیستم

ی ترین مراحل در طراحی آرایهطراحی مناسب مکانیزم بازكننده از اصلی

 باشد كه در آن باید شرایط محیط كاری، از جمله نبود جاذبه درخورشیدی می

مدار، كاركرد در خالء، وجود ارتعاش مکانیکی در زمان پرتاب و هنگام جدایش، 

تغییرات شدید دمایی در فازهای مختلف مدار، هزینه، تست مکانیزم و وجود ضریب 

  .اطمینان باال به علت عدم امکان تعمیر و بازسازی مورد توجه قرار گیرد

بنابراین شناخت و بررسی انواع مکانیزمهای موجود برای بازكردن این دستگاهها 

ماهواره تأثیر  برای پنلمخصوصًا ،نحوه باز شدن و سکانسهای مطلوب گسترش 

روش  بسزایی در طراحی بهتر سازه ماهواره خواهد داشت. در این مقاله سعی شده

طراحی، مدلسازی و درنهایت ساخت یک لوالی مناسب وبهینه برای ماموریت 

.ماهواره مورد نظر را بیان كنیم

 تعين نوع عملگر

در راستای انجام مأموریت خود، از مکانیزمهای متعددی  وسیله بازكننده پنلیک 

 گیرد: بهره می

 مکانیزم رهایش بالک 

 مکانیزم گسترش بالک 

 مکانیزم قفل و چرخش بالک در مدار 

برای تعیین نوع عملگر مطلوب، ابتدا بایستی نوع مکانیزم بازكننده مشخص گردد. 

ی ی خورشیدی ماهوارهی آرایهپارامترهای مهم در تعیین نوع مکانیزم بازكننده

نمونه عبارتند از: شوك، قابلیت اعتماد، حساسیت به اثرات محیطی، عملکرد 

 عمر، وزن، حجم، كاركرد. سهوی، طول

و غیر انفجاری  (Pyro)های انفجاری هر كدام از پارامترهای فوق برای مکانیزم

(NEA) باشند.با توجه به امتیازی كه به هر مکانیزم دارای امتیازهای متفاوتی می

ی ی آرایهشود، در نهایت برای مکانیزم بازكنندهدر قبال مشخصات آن داده می

  [1.]گرددی نمونه نوع غیرانفجاری انتخاب میرهخورشیدی ماهوا

 طراحي مكانيزم 

ی خورشیدی نیازمند حصول شرایطی برای انجام ی آرایههای بازشوندهمکانیزم

 كه عبارتند از:    باشدمأموریت در نظر گرفته شده می

  پذیربرگشت آرام وگسترش 

  می باشد.ثانیه  6تا  7زمان باز شدن پنلهای خورشیدی بین 

  درجه(. 09تا  9می باشد )از  09'مقدار زاویه باز شدن پنلهای خورشیدی 

  تا  5/22از  زاویه ای بازشدن پنلسرعتdeg/sec 15.

  روز. 69عمر كاری

ای ثابت مورد نیاز است و همچنین مکانیزم بایستی با توجه به اینکه سرعت زاویه

وزن كم و راندمان باال باشد و از آنجایی كه االمکان ساده بوده و دارای حجم و حتی

رود، طراحی بر این اساس انجام گرفته به عنوان محرك در مکانیزم به كار می موتور

لوال )لوالی فعال( كه به یک طرف آن موتور اتصال یافته وبه طرف است كه یک 

صحت سنجی حركت ،بتواند و  دیگر آن انکودر برای معین كردن زاویه دوران 

 .ای ثابت را داشته باشدوانایی كنترل شدت بازشدن و ایجاد سرعت زاویهت
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 محاسبات اوليه

 الزامات فني زيرسيستم -  

باشد كه برای هر ها میاین الزامات به معنی قیود اعالمی جهت طراحی مکانیزم

مکانیزم متفاوت است و در روند طراحی هر بخش تأثیرگذار خواهد بود. این الزامات 

 برای هر مکانیزم در این فاز بصورت زیر اعالم شده است. 

ز این مکانیزم باز های خورشیدی: هدف امکانیزم نگهدارنده، بازكننده و قفل پنل

باشد. ابعاد هر ی نمونه میكردن یک پنل خورشیدی مشابه در هر بال از ماهواره

ها متر در نظر گرفته شده است. وزن هر یک از پنلسانتی 70×19×1ها یک از پنل

اندازی و كیلوگرم فرض شده است. در حال حاضر محدودیتی از لحاظ سایه35/9

راحی منظور نشده است. نرخ گسترش صفحات باید بین ها برای طفاصله میان پنل

دهد، بر ای كه گسترش صفحات رخ میدرجه بر ثانیه باشد. كل زاویه 29تا  15

درجه است. حداكثر توان مصرفی این مکانیزم نباید از  09اساس طراحی سیستمی 

وات تجاوز نماید. ضربه ناشی از قفل شدن در انتهای گسترش هر پنل نباید  5

 [4یشتر از حد معمول گردد.]ب

 ضرايب طراحي مكانيكي و سايزينگ -

در عمل بارهای اعمالی بصورت تركیبی و گذرا هستند كه بعضاً یکدیگر را حذف یا 

ها فرض بدترین حالت تشدید به عنووان معیوار كنند. در طراحی مکانیزمتشدید می

ضورایب ایمنوی در طراحوی  ECSS-E-33-01Cغالب است. مطواب  اسوتاندارد 

ی ی اطمینان كلیه( در نظر گرفته شود. حاشیه1بایست بصورت جدول )حداقل می

بایست بزرگتر از صفر باشود. ایون حاشویه بصوورت زیور تعریوف اجزاء مکانیکی می

 گردد:می

𝑀𝑂𝑆 =
حد تنش مجاز

تنش واقعی × ضرایب ایمنی
− 1                             (1)     

                    

 : ضرايب ايمني مواد فلزي استاندارد1جدول 

 22/1 تنش تسليم 1

 5/1 تنش نهایی 2

 7 حداقل فاكتور خستگی )سیکل( 3

 3 ها در برابر بریدگیكابل 4

 2 تسلیم ناشی از تمركز تنش در محورها 2

 2 كمانش 6
 

هوای ی پنلبازكننودههایی كه دارای اجزاء متحرك هستند )مثل مکوانیزم مکانیزم

خورشیدی( نیاز به برآورد نیروها و گشتاورهای اعمالی جهت انجوام حركوت موورد 

نظر خود را دارند. از اینرو ضرایبی به عنوان ضرایب عدم اطمینان در بارهای اعمالی 

شود تا حداكثر اطمینان عملکرد طراحی حاصول گوردد. ایون ضورایب در ضرب می

 .تلف ارائه شده است( برحسب اجزاء مخ2جدول )

 [5]: ضرايب عدم اطمينان بارها 2جدول 

ضريب  نماد اجزاء مقاوم

 تئوري

ضريب 

 گيرياندازه

 IT 1/1 1/1یا  IF اينرسي

 S 2/1 2/1 فنر

 FR 3 3 اصطكاك

 Hy 3 3 هيسترزيس

 HD 3 5/1 چسب و اتصاالت

 HA 3 3 و ساير موارد كشيبندي و كابلسيم
 

 

 [5]آید مقدار حداقل نیرو و گشتاور جهت عملکرد از روابط زیر بدست می

 

(2) 
𝐹𝑚𝑖𝑛=2×(1.1IF+1.2 S+3FR+3Hy+3HA+3HD)+1.25 FD + FL      

(3) 
𝑇𝑚𝑖𝑛=2×(1.1IF+1.2 S+3FR+3Hy+3HA+3HD)+ TL  1.25 TD 

 

عملکرد خوود ( را برای Tیا  Fبه عبارت دیگر وقتی یک مکانیزم نیرو یا گشتاوری )

نیاز دارد در طراحی مکانیزم فضایی این امر باید با پارامترهای دیگر تحوت عنووان 

ها برخوی از ایون مووارد ای از مکانیزمحاشیه اطمینان عملکرد جمع گردد. در پاره

شوند. برای مثال بحث اینرسی در حالتی مطرح اسوت كوه مکوانیزم عمالً حذف می

ب شود كه دارای شتاب باشد بودیهی اسوت در ایون روی فریم یا بخشی از بدنه نص

 حالت اثر شتاب روی مکانیزم باید لحاظ گردد.

بحث دیگری كه در طراحی وجود دارد نوع نیرو یا گشتاور مورد نیاز مکانیزم اسوت 

 FLتواند از نوع بارهای شوبه اسوتاتیکی )می Tیا  Fبه عبارت دیگر در فرمول فوق 

( باشوند. از اینورو برحسوب نووع TDیا  FDدینامیکی ) ( و یا از نوع بارهایTLیا 

 .[5]گرددبصورت زیر تعریف می Tو  Fطراحی مقادیر 

گفته با در  حالتیکه تركیب بارها وجود دارد عمالً تركیب نیروها و گشتاورهای پیش

مد نظر قرار گیرد. یکی دیگر از مواردی كه در طراحی و سایزینگ بوا بودان توجوه 

یگزینی اجزاء در صورت واماندگی جزئی آنهاست. به عبوارت دیگور داشت امکان جا

 ای طراحی گردد كه امکان تعمیرات در آن وجود داشته باشد. مکانیزم باید به گونه

 محاسبه وطراحي فنر -
باردار شده زاویه پیش ωای( پنل فرض شود و همچنین سرعت دورانی )زاویه ωاگر  

 فنر در نظر بگیریم خواهیم داشت:

 فرضیات:

 09ثانیه می باشد وزاویوه الزم بورای گسوترش نهوایی  6تا  7زمان باز شدن پنلها 

 :درجه می باشد لذا

 برای پنل

(7) 

sec262.0secdeg151 rad  

(5) 

2

1

2

1

2

2

2

221
2

1

2

1

2

1

2

1
 kIkITT   

چون مقدار  
2

2

1
I

 :بنابرایندر حالت دوم برابر صفر است   

(6) 

2

1

2

2

2I
K






 
(4) 

 ها عبارتست از:دانیم مقدار ممان اینرسی پنلمی

 برای پنل

(8) 

 

 

(0) 

 

 2

1

2

2
2

1
  kW  

 

 






 22 4

12

1
btmI
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(19) 

    22222 .006.03.0401.02.0
12

1
4

12

1
mKgbtmI 

 

(11) 

    
















 

1

sec.
1017.0

057.1

262.0006.0
2

222
3

22

2

rad
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2

1

2

2

2

 


wI
K

 
(12) 

   
sec

..1021.047.21017.0
2

1

2

1 332

1

2

2

rad
mNK   

 
(13) 

sinlbinblmN ..86.1113.0..1    
 

 برای درست شدن دیمانسیون
(17) 

jsinbl 21.0.86.1    
   مقدار كار )انرژی( الزم

(15) 

 mmNmNkT .27.0.1027.057.11017.0 33

1                                                                   
 

 درجه ای پنل 09گشتاور الزم برای چرخش 

   

                                            
 هاپنلابعاد مربوط به  :1شكل 

 

ی مواهواره از طریو  یوک های خورشیدی به بدنوهطراحی لوال: بصورت كلی پنل -

گوینود. وظیفوه لووال عموالً شوند كوه بوه آن لووال میسیستم نگهدارنده متصل می

گردد امّا در زمین بخشی ها حذف میهاست. در محیط فضا وزن پنلنگهداری پنل

گرم در نظر گرفته 299ال حداكثر ها در یک بكند. وزن پنلاز وزن را نیز تحمل می

در  T6-7075شده است. لذا حداقل قطر مورد نیاز بورای یوک میلوه آلومینیوومی 

 آید:گاهی از رابطه زیر بدست میمحل تکیه

(16) 

 

𝑑 = √ 
32 𝑀

𝜋 𝜎𝑦

3
= √

32 ((0.15) × 0.2 × 9.81)

𝜋 × (480 × 106)

3

= 1.84 𝑚𝑚  

 2800شود آلیاژ آلومینیوم با چگالی همانگونه كه مالحظه می
Kg

m3   حوداقل بایود

ها در پنل باشد. در این حالت مقدار خیز پنلی دارای این قطر برای نگهداری سازه

هوا حالت رها شده و كامالً باز )تیر یکسر گیردار تحت بار گسترده ناشی از وزن پنل

 آیند:ی زیر بدست میدر بخشی از آن( از رابطه

(14) 

𝑞 =
𝑤

𝐿
=

0/2 × 9/81

(0/15 + 0/05)
= 9/81 

𝑁

𝑚
 

(18) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑞

24 𝐸𝐼
(3𝐿4 − 4𝐿𝑎3 + 𝑎4) 

 

           =
9/81

24 𝐸𝐼
(3 × 0/154 − 4 × 0/15 × 0/053 + 0/054)

=
0/592 

𝐸𝐼
 𝑚𝑚  

 
ها مجموع طول پنل  Lطول لوال و  aها، بار گسترده ناشی از وزن پنل qكه در آن 

 باشد.می و لوال

(10) 

𝑣𝑚𝑎𝑥1 =
0/592

1
12

× 0/3 × 0/013 × 𝐸
=

13/17

𝐸
 𝑚𝑚 

(29) 

𝑣𝑚𝑎𝑥2 =
0/592

1
12

× 0/01 × 0/33 × 𝐸
=

2/62

𝐸
 𝑚𝑚 

 

هوا چسوبانده های خورشیدی كه روی پنلبرای شکستن سلول vmax1مقدار خیز 

هوا در ایون رسد لذا مشکلی تحت این شرایط وقتوی پنلشوند زیاد به نظر نمیمی

هوا از ی پنلوضعیت باز شوند به وجود نخواهد آمد. عوالوه بور ایون  معمووالً سوازه

شووند و دارای مودول یانوگ بواالیی زنبوری( سواخته میهای ساندویچی )النهسازه

ها كافی نیست. برای مثال در یک هستند ودرنتیجه مقدار خیز برای شکستن سلول

 آیود:از روابط زیور بدسوت می Eی استفاده شده از این مواد در كشور مقادیر نمونه

(21) 

 

𝐸 = 𝐸𝑐𝑉𝑐+2𝐸𝑓𝑉𝑓 = 138 ×
2

3
+ 2 × 148 ×

𝑡

6
= 141.33 𝐺𝑃𝑎 

 

ی پنول به ترتیب كسر حجمی هسته و رویوه Vfو  Vcها، ضخامت پنل tكه در آن 

 آید. سانتیمتر بدست می 10−10باشند. كه در این حالت خیز در حدود می

 

 مدل تحليلي
لوالی طراحی شده برای مکانیزم های باز شونده دارای چند ویزگی اساسوی اسوت. 

ید صلبیت الزم را دارا باشد تا در تسوت هوای لورزه مشوکلی بورای نخست اینکه با

مکانیزم ایجاد نشود. همچنین یاتاقان بندی بسیار نرم و بدون لقی داشته باشود توا 

حركت مکانیزم در هنگام باز شدن به شکل مناسبی انجام شود. بوه عوالوه قطعوات 

 محرك و سنسورها را هم با كیفیت مناسبی مهار كند.

زیر سیستم طراحی مکانیزم ماهواره در دسته بندی كلی طراحی مکانیکی مواهواره 

نیازمندی هوای آن  ECSS-E-ST-33-01Cقرار می گیرد و بر اساس استاندارد 

 بر آورده می گردد.

 باشد.ها، ساخت و تست( متریک میآحاد مورد استفاده در كل فرآیند )طراحی

هوا بایود کی موورد اسوتفاده در انوواع مکانیزمكلیه مواد، سیستمها و قطعات مکانی

سنجی گردد. این بدان معنی است كه صحت عملکرد آن در محیط فضا بر صالحیت
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های مربوطه انجام گیرد. استفاده از اجزاء با كالس كاری فضایی اساس دستورالعمل

در اولویت است، اگرچه در مواردی كه از قطعوات غیرفضوایی اسوتفاده گوردد بایود 

سنجی را قبل از استفاده در مودل های صالحیتی صحت عملکرد آزموناهینامهگو

 اخذ نماید.  ECSS-Q-ST-70پروازی مطاب  استاندارد 

-ECSSقطعات الکتریکی، الکترونیکی و الکترومکانیکی باید بر اسواس اسوتاندارد 

Q-ST-60.انتخاب گردند . 

ها، هووا، زیراسوومبلارتافزاری اعووم از تجهیووزات، اجووزاء، پكلیووه قطعووات سووخت

. ECSS-M-ST-40 [6]از استاندارد  5.1.3.5ها و سیستم مطاب  بند زیرسیستم

زنی و عالموت زنوی مطواب  الگووی شناسایی گردد. این امر با اسوتفاده از برچسوب

 استاندارد باید صورت گیرد.

-ECSS-E-ST-33كلیه وسایل وسیستمهای انفجاری)پایرو(،بایدمطاب  استاندارد 

 انتخاب گردند.  11

كلیه قطعات ،وسایل وسیستمهای مورد استفاده در سوازه بایود مطواب  اسوتاندارد 

ECSS-E-ST-32  .انتخاب گردند 

(، باید مطاب  اسوتاندارد Roller Bearingكلیه یاتاقانهای غلتشی مورد استفاده )

ISO 76  انتخاب گردند. 

كلیوه اجووزا  و چورخ دنووده هووا ی موورد اسووتفاده ، بایود مطوواب  اسووتانداردهای   

ISO677,ISO 678,ISO 6336-1,ISO 6936-2 ,ISO 6336-3  انتخاب

 .گردند

 .[6]، انجام گیرد ISO 128نقشه های مکانیکی  باید مطاب  استاندارد  

هور یوک از آنهوا  ها، قابلیت اطمینان و افزونگیدر پایان فاز طراحی جزئی مکانیزم

-ECSS-Q-40. و ECSS-Q-30-02A [6]باید بر اساس استانداردهای         

12A [7].بررسی و ارزیابی گردد . 

در پایان فاز طراحی جزئی ، الزامات تمیزی سطوح برای ساخت و نصب هر یوک از 

 ها باید به تفکیک مشخص گردد.مکانیزم

یزم لوالیی به شکل زیر برای این ماموریوت با توجه به موارد اشاره شده در باال مکان

 طراحی گردید.

 
 ( نمايي از لوالي طراحي شده2شكل )

 

 این مکانیزم از چهارقطعه مجزا ایجاد شده است.

قطعه پایه: این قطعه وظیفه مهار صحیح موتور و انکوودر و همچنوین شوفت اصولی 

بتواند همراستایی كامل هر مجموعه را بر عهده دارد. بدین منظور این مجموعه باید 

سه المان را با دقت باالیی حفظ كند و همچنین به صورت كامال صلب تمام قطعات 

 را مهار نماید.

به منظور مهار صحیح قطعات از سوراخهای با ابعاد بسویار دقیو  و فویکس كوردن 

 مجموعه به وسیله پیچ استفاده شده است.

 
 محوعه لوالها ( نمايي روش مهار المان موتور در3شكل)

 

برای این منظور ابتدا كل مجموعه ماشین كاری شده و سپس شکاف مربوطه ایجاد 

 می شود.

از طرف دیگر در قسمت میانی قطعه بولبرینگی قرار می گیرد كه وظیفه مهار شفت 

را بر عهده دارد. به این نکته دقت شوند كه حتما سووراخ مربووب بوه بولبرینوگ بوا 

موتور در یک مرحله ماشینکاری شود توا همراسوتایی الزم توامین سوراخ مربوب به 

 گردد.

 

 
 ( محل قرار گيري بولبرينگ در قطعه پايه4شكل )

 

كوپلینگ: به منظور انتقال حركت دورانی از موتور به شفت اصلی مورد استفاده قرار 

ت می گیرد. این قطعه باید بتواند نیروی كلمپینگ الزم را بین شوفت موتوور و شوف

اصلی مکانیزم به منظور انتقال قدرت تامین كند. برای این منظور سوراخ های ایون 

كوپلینگ با دقت جذب و روان نسبت به شفت ها ساخته شده است و همچنین بوه 

منظور جلوگیری از خوردگی رزوه ها، تمامی رزوه های زده شده هلیکویل گردیوده 

ها قرار گیرد، این بخش ضخیم تور  است. به منظور اینکه هلیکویل بهتر درون رزوه

 طراحی شده است.

 
( كوپلينگ انتقال حركت از موتور به شفت اصلي2شكل )  
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از سوی دیگر با توجه به اینکه كوپلینگ مربوب به انتقال حركت به ریزالوور نیوروی 

زیادی را منتقل نمی كند، همچنین خطای همراستای ان نباید باعث ایجاد خطا در 

از كوپلینگ های فنری برای این امر استفاده گردیده اسوت. نموایی از  مکانیزم شود

 این كوپلینگها در شکل زیر آمده است.

 
اصلي  ( كوپلينگ فنري مورد استفاده براي انتقال حركت از شفت6شكل )

 به ريزالور

شفت اصلی: این شفت وظیفه انتقال حركت را بوه الموان پنچوه ای مکوانیزم دارد. 

شان داده شده این شفت این میله سه پله بوا دقوت سواخت جوذب و همانطور كه ن

روان است و برای اینکه با كوپلینگ های اصطکاكی در تماس است قطر دو سور آن 

 برابر قطر دو شفت در نظر گرفته شده است.

 

 
( شفت اصلي مكانيزم7شكل )  

می كنود.  قطعه پنجه ای: این قطعه حركت دورانی را از شفت اصلی به پنلها منتقل

این قطعه به گونه ای طراحی شده است كه از دو سومت بوا شوفت اصولی در گیور 

باشد. این نوع درگیری عالوه بر اینکه باعث استحکام شفت اصلی می شوود، از ایوز 

خورد پنجه حول شفت نیز جلوگیری می كند. به عالوه برای درگیری بهتر پنچه بوا 

شده كه با بستن پیچ مجموعوه را كلمو  شفت از بستی مشابه بست موتور استفاده 

 می كند.

 
( نمايي از شفت و قطعه پنجه اي 8شكل )  

در نهایت نیز نمایی از مجموعه ساخته شده در شکل زیر نشان داده شده است. در 

 این مجمعه موتورها در باال و ریزالورها در پایین لوالها قرار می گیرند.

 
شده( نمايي كلي لوالي ساخته 9شكل )  

 افزاريمدل نرم
ی خورشویدی بوا اسوتفاده از ی آرایوهتحلیل دینامیکی عملکرد مکانیزم بازكننوده

ثانیه با سرعت  6هدف اینست كه مکانیزم ناهید در بازه  انجام شد.AMADAافزار نرم

درجه بر ثانیه باز شود. زمان رسیدن به این سرعت و ترمز گیری بایود  18ماكزیمم 

 ثانیه باشد. 5

برای این منظور باید مسیری به عنوان هدف ترسیم شود. در صورتی كه این مسویر 

به خطی ترسیم شود مشکالتی بوجود می آید. اول اینکه مسیر حركت همواره بایود 

از تا دو درجه مشت  پذیر باشد. در غیر اینصورت این اثر موجوب افوزایش گشوتاور 

 تم و ارتعاشات خواهد شد.شتاب و ترمز گیری و همچنین بروز ضربه در سیس

برای این منظور منحنی حركت باید از یک منحنی مالیم تر استفاده كند. منحنوی 

 پیشنهادی مطاب  شکل زیر است.

 
( منحني مسير بهينه 11شكل )  

این مدل حركت بسیار نرم تری دارد و در صورتی كه بخواهیم فاز اسوتارت و ترموز 

خواهود رسوید. بوا  0.2856بوه  0.3142ثانیه طول بکشد ماكزیمم سرعت از  5.

 تمایل به حفظ این سرعت زمان استارت و یا ترمز باید به یک ثانیه افزایش یابد.

تحویل گرفتوه شود و  SOLIDWORKSبرای مدل سازی ابتدا مدل در نرم افزار 

 داده شد. جنس اشیا آلومینیم انتخاب شده است. MSC ADAMSبه نرم افزار 

تهیه شود و بوه نورم افوزار  MATLABبرای مسیر دهی نقاب منحنی در نزم افزار 

 نقطه فراهم شد 6999آدامز انتفال یافت. این مسیر برای دقت با 

 

 
 Adams( مدل  11شكل )

عدد فوراهم  1999ثایه و  گام ها  6نرم افزا آدامز، زمان نهایی برای شبیه سازی در 

 شد. نمودارهای باز شدگی و گشتاور الزم به ترتیب می آیند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 ( نمودار بازشدگي، سرعت و شتاب پنل12شكل )

 
 ( نمودار گشتاور الزم 13شكل )

 

می باشد. همانطور كه در شکل نمایان اسوت  106.40N.mmماكزیمم این میزان 

 منحنی شتاب بسیار مالیم تر شده است.

 نتايج
در ماهواره های فضایی كه دارای پنلهای بازشونده می باشند،وجود لوال بوه منظوور 

مهار وكنترل باز شدن پنلها امری اجتناب ناپذیر بوده و یک جزء اساسی بوه شومار 

لوه بوه آن پرداختوه شوده اسوت،یک نمونوه لووالی می رود.لوالهایی كه در این مقا

استفاده شده در مدل واقعی یک ماهواره نمونه بووده كوه مراحول سواخت ومونتواژ 

وتست را به خوبی پشت سر گذاشته اند.همانطور كه در متن ذكر شده است ،لووالی 

استفتده شده در این ماهواره بورای گسوترش صوفحات خورشویدی دارای الزاموات 

كه ممکن است برای سایر ماهواره های دیگر مودنظر نباشود،به عنووان خاصی بوده 

 مثال لزوم بازشدن آرام مطاب  با سرعت وزاویه مشخص در زمان معین.

با توجه به توضیحات گفته شده مکانیزم مطلوب برای ایون مهوم انتخواب گردیود و 

رهوا و سپس طراحی های مربوب بوه آنهوا انجوام شود. در فواز بعود یاتاقانهوا، موتو

سنسوورهای مطلوووب تهیووه گردیود و طوورح نهووایی شود. تحلیلهووای سووینماتیکی 

ودینامیکی بصورت تئوری ونرم افزاری انجام گردید وبعد از مقایسوه ورفوع معایوب 

واصالح مدل ،چندین مدل اولیه ساخته وتست گردیود توا ازصوحت عملکوردی ان 

م طراحی شده قابلیت اطمینان كامل حاصل شود و نشان داده شد كه نمونه مکانیز

برآورده كردن نیازمندی های الزم را دارا می باشد. ودر نهایت مدل كیفی و پروازی 

 ساخته وتست گردیدند.
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