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چکيده
هدف اين مقاله توسعة فرايند طراحي سيستمي ماهواره است .براي اين منظور از روش ماتريس
ساختار طراحي بهعنوان ابزاري کارآمد براي طراحي و تحليل سيستمهاي پيچيده استفاده شده
است .با توجه به ويژگيهاي روش ماتريس ساختار طراحي در مواجهه با سيستمي پيچيده با
پارامترهاي متنوع ،از اين روش براي نمايش وابستگيهاي بين پارامترهاي طراحي ماهواره و
ارائة فرايند طراحي در سطح سيستمي استفاده شده است .بر اساس اين روش ،ماهواره به
زيرسيستمها و اجزاي کوچکتري تجزيه و پارامترهاي اثرگذار در طراحي ،با انتخاب هر جزء
در سطوح مختلف الزامات ،مشخصات مأموريت ،سيستم و زيرسيستم استخراج و ارتباط بين
اين پارامترها شناسايي شده است .نهايتاً اين ارتباطات بهصورت کيفي بيان و فرايند طراحي
بهسازي ميشود .اين روش در خصوص طراحي مفهومي يک ماهوارة مکعبي که نوع جديدي از
پيکوماهوارههاست انجام شده است .در اين رهگذر  531پارامتر طراحي شناسايي و تأثير هر
يک از آنها بر هم و بر فرايند طراحي در قالب ماتريس پيريزي شده ،شناسايي شده است .با
مقايسة کيفي نتايج اين روش با ديگر روشها ،مزايايي چون سادگي ،فشردگي ،اختصار ،قابليت
تجزيه و تحليل و کميسازي روابط مشخص ميشود.
واژگان کليدي
ماتريس ساختار طراحي ،طراحي سيستمي ،ماهوارة مکعبي ،پارامترهاي طراحي
 .1مقدمه
با رشد روزافزون دانش و فناوري ،سيستمها و دستگاههاي جديد

را جهت طراحي و ساخت يک سيستم صنعتي جديد در کنار هم قرار

صنعتي همچون فضاپيماها و هواپيماها ملزومات و پيچيدگيهاي

داد و به همزباني قابل تعريف ميان بخشهاي مختلف دست يافت.

خاصي پيدا کردهاند؛ بهطوريکه بايد دانش و تخصصهاي متنوعي

بنابراين ضرورت استفاده از روشهاي سيستمي در طراحي و پيشبرد
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يک پروژة صنعتي محرز و مشخص است .سيستميبودن فرايند

فرايند طراحي سيستمي بهينه شکل ميگيرد و طراحي سيستمي

طراحي براساس الزامات و نيازهاي کاربر و الزامات باالدستي و

ماهوارة مکعبي بر اين مبنا توسعه مييابد.

پارامترهاي فراوان در طراحي يک وسيلة امروزي سبب ابداع روشها

در پايان ،نتايج و مزاياي استفاده از اين روش نسبت به ساير

و ابزارهاي متنوع جهت تحليل و ايجاد ساختار طراحي سيستمي

روشها ،توسعة طراحي سيستمي و همچنين پيشنهادهايي براي

برمبناي نمايش وابستگي بين پارامترهاي طراحي در حوزة فضايي

پژوهشهاي آتي ارائه ميشود.

شده و مورد استفاده قرار گرفته است .از جملة اين ابزارها و روشها
ميتوان به ابزارهاي اس .دي .تي ،1.ام .يو .سَت ،2اسکالس 3و اس.

 .2تاريخچه

ايي .ام 4.که براي توسعة طراحي فضاپيما ارائه شدهاند اشاره کرد

در سالهاي اخير ،ابزارهايي جهت کمک به طراحي سيستمي

[ .]3-1همچنين ميتوان به روشهاي نمايش روابط بين پارامترها

ال در سال  1998م ابزار اس .دي .تي.
ماهوارهها توسعه يافتهاند .مث ً

همچون روش گراف ،روش درختي ،مدل آي .دي .ايي .اف ،5.مدل

براي طراحي مفهومي فضاپيما ارائه شد .اين ابزار با در نظر گرفتن

طراحي اصولي 6و روش ماتريس ساختار طراحي 7اشاره کرد.

وروديهايي شبيه نوع مأموريت و مدار و اطالعات از زيرسيستمها،

ماهوارهها سيستمهاي پيچيدهاند؛ سيستمهايي که در طراحي

بودجهبنديهاي سيستمي و زيرسيستمي را ارائه مينمايد .از جمله

آنها پارامترهاي فراواني اثرگذارند .تغيير يکي از اين پارامتر عالوه بر

معايب اين ابزار عدم ايجاد ديد طراحي به طراح از جهت تأثيرگذاري

تغيير فرايند طراحي ،ساير پارامترها را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.

پارامترهاي طراحي بر يکديگر ميباشد .ام .يو .سَت نيز ابزار ديگري

تعداد پارامترهاي طراحي ماهواره در سطوح مختلف ،از طراحي

براي توسعة طراحي سيستمي ماهواره است که در سال  2222م

مفهومي تا طراحي دقيق ،بيشتر و وابستگيهاي پارامترها جزئيتر

براساس مدلهاي منتجشده از بانک دادة ماهوارهها بنا شد .در اين

شده است .اين در حالي است که ابزارهاي طراحي سيستمي ماهواره،

ابزار با توجه به دادههايي از ماهوارههاي موجود ،مدل و ارتباط ميان

با وجود مزاياي فراوان ،نميتوانند ديدگاهي صحيح در مورد نحوة

پارامترهاي طراحي ايجاد ميشود و بر اين اساس در طراحي ماهوارة

ارتباط پارامترهاي طراحي و همچنين روند طراحي در اختيار طراح

جديد از اين مدل استفاده ميشود [ .]3اس .ايي .ام .ابزار ديگري

قرار دهند .لذا چنانچه طراح بخواهد يک ورودي را عوض کند ،قادر

است که براي توسعة طراحي سيستمي ماهواره در سال  2229م

نخواهد بود تأثير اين تغيير را در ساير پارامترها پايش کند [.]5

ارائه شد .در اين روش از يک بانک داده براي تخمين روابط بين

بنابراين براي رفع اين نقص و با توجه به وجود پارامترهاي فراوان

پارامترها و يک محيط گرافيکي استفاده ميشود .اين ابزار نسبت به

در طراحي يک ماهواره و لزوم استفاده از روشهاي سيستمي و با

ام .يو .سَت کاملتر است و طراحي در سطح زيرسيستمي را نيز در

توجه به مزاياي روش ماتريس ساختار طراحي ،اين روش براي

نظر ميگيرد [ .]2ابزار اسکالس نيز در سال  2229م براي طراحي

توسعة فرايند طراحي سيستمي ماهواره انتخاب و روي يک نمونه

مفهومي براساس مدل تخمين زده شده از بانک داده پيريزي شد.

ماهوارة مکعبي اجرا شده است تا طراح سيستم بتواند تأثير

اين ابزار براي ماهوارههاي کالس نانو و ميکرو طراحي شده است

پارامترهاي مختلف طراحي يک ماهوارة مکعبي را بر يکديگر در

[.]1

نظر بگيرد و بهسمت طراحي مطلوب پيش برود.
در راستاي نيل به فرايند طراحي سيستمي با روش ماتريس

 .3شرح مسئله

ساختار طراحي ،ابتدا ابزارهاي پيشين و روشهاي ساختاري بيان و

وجود پارامترهاي فراوان در طراحي سيستم پيچيدهاي چون يک

مقايسهاي ميان اين روشها انجام شده است .سپس طراحي

ماهواره ،که طراحي آن متأثر از تقابل و تعامل پارامترهاي گوناگون

ماهوارههاي مکعبي ارائه شده و در ادامه با شناسايي پارامترهاي

از جمله پارامترهاي پرتابگر ،نياز مشتري ،نوع مأموريت ،نوع

طراحي و شناسايي وابستگي بين پارامترها ،ماتريس طراحي

محموله ،شرايط محيطي ،پارامترهاي زيرسيستمهاي مختلف و ساير

پيريزي ميشود و سيکلهاي طراحي سيستمي شکل ميگيرد.

پارامترهاست ،چالشي بر سر راه طراحي است .اين مسئله که فرايند

نهايتاً با بهسازي حلقههاي طراحي سيستمي بهوسيلة الگوريتمهاي

طراحي از کدام پارامتر شروع شود و کدام پارامترها ابتدا تعيين شوند،

خوشهبندي ،8حلقههاي طراحي ماهوارة مکعبي ايجاد ميشود و

همچنين اينکه تغيير يک پارامتر ،چه تأثيري بر ساير پارامترها دارد
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ديگري براي طراحان است .پارامترهاي وابسته به هم که در فرايند

ميگيرد .اين روش براي ماهوارة مکعبي انجام شده است.

طراحي يک سيکل بسته و کوپل را ايجاد ميکنند ،چالش ديگري
بر سر راه طراحي ماهواره است .ابزارهاي ابداعشده براي تسهيل

 .4روشهاي نمايش ساختار سيستم

فرايند طراحي ماهواره ،بر اساس بانک داده يا بر مبناي مدل و

از جمله سادهترين ابزارهاي نمايش ارتباط پارامترهاي يک سيستم

تخمين تهيه شده است .عيب اصلي اين روشها عدم ايجاد ديدگاه

گراف است که نظرية آن توسط لئونهارت

اويلر،)12

مناسب براي طراح ،براي دانستن نحوة ايجاد ارتباط بين پارامترهاي

رياضيدان و فيزيکدان شهير سوئيسي ،مطرح شد .از ويژگيهاي

طراحي است؛ بهطوريکه طراح سيستم با اين روشها نميتواند

گرافها توانايي نمايش روابط اجزاي سيستم است ،اما اين مدل

تأثير تغيير يک پارامتر را بر ساير پارامترها و نتيجة طراحي دنبال

قادر نيست روابط سلسلهمراتبي ميان اجزاي سيستم را نمايش دهد.

کند و اين مسئله همان عيب روشهاي گذشته است .لذا در اين

در قسمت الف از شکل  1نمونهاي از يک سيستم با ساختار گراف

مقاله با استفاده از روشي ساختاري به نام ماتريس ساختار طراحي،

شامل پنج عنصر و نحوة وابستگي آنها نمايش داده شده است [.]6

ائولر9

(لئونارد

(الف)

(ب)
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و طراحي سيستم را به چه صورت تحت تأثير قرار ميدهد ،چالش

ابزاري جديد در اختيار طراحان ماهواره براي رفع اين مشکل قرار
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(ج)

(د)
شکل  .1روشهاي نمايش ساختار سيستم

از جمله روشهاي نمايش رفتار پاياي سيستمها ،استفاده از

اصولي ،نظرية طراحي شامل حرکت از آنچه ميخواهد بهدست آيد

مدلسازي آي .دي .ايي .اف .است .دو عنصر که در هر صفحة آي.

و چطور ميتوان به آن رسيد ،ميباشد .بر اساس اين نظريه ،طراحي

دي .ايي .اف .وجود دارد عبارتاند از تابع و جريان مواد ،انرژي و

از چهار دامنة مشتري ،عملکردي ،فيزيکي و فرايندي تشکيل شده

اطالعات .تابع ،يک ورودي را دريافت و خروجي را به بيرون منتقل

است [ .]8طراحي در اين مدل ،نگاشت رسيدن از يک دامنه به دامنة

ميکند .کنترلهايي که فرايند انتقال تابع را انجام ميدهند ،از باال

ديگر با روابط رياضي است [ .]9ماتريس ساختار طراحي ابزاري براي

وارد تابع شده و سازوکارهاي يک تابع ،که منابع فيزيکي اجراکنندة

مدلسازي يک سيستم و نمايش وابستگيهاي عناصر سيستم است.

تابع هستند ،از پايين وارد ميشوند و در نهايت خروجيها از سمت

اين روش عالوه بر مدلسازي ،جهت نمايش و تحليل يک سيستم

راست خارج ميشوند .اين مدل تمامي ويژگيهاي درختها و

پيچيده و روابط اجزاي دروني آنها به شکلي ساده و مختصر بهکار

گرافها را دارد ،همچنين قدرت مدلسازي و تحليلي بيشتري نسبت

ميرود .ماتريس ساختار طراحي از منظر رياضي ماتريسي است

به اين مدلها دارد؛ با اينوجود ،چون اين مدل ذاتاً يک ابزار

نمايشدهندة يک گراف جهتدار و از اين جهت روشي مناسب براي

نمايشي است تا يک مدل رياضي ،نتايج تحليلي يک مدل رياضي

تحليل کمي و کيفي سيستمهاست [ .]12اين روش در سال 1981

را ندارد .پيچيدگي بيش از حد آن در سيستمهاي بزرگ نيز از جمله

م توسط دان استوارد 11در دانشگاه کليفورنيا 12پايهريزي شد [.]11

معايب آن است [ .]7در قسمت ج از شکل  1يک نمونه از مدل آي.

در سال  1989م گروهي از استادان و دانشجويان مؤسسة فناوري

دي .ايي .اف .نمايش داده شده است .در روش ماتريس طراحي

مساچوستس 13دربارة اين روش ،پژوهشهايي انجام دادند و نهايت ًا
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شرکتهايي چون ناسا ،]12[ 14جنرال

موتورز ،15بوئينگ 16و اينتل17

که در ادامه چند مورد بيان شده است [.]17

استفاده شده و همچنين در طراحي سيستم کنترل اتومبيل شرکت

ماهوارههاي مکعبي از نظر ابعاد جزء دستة پيکو ماهوارهها

فورد ،]13[ 18طراحي موتور جت هواپيما شرکت پرات اند ويتني،19

محسوب ميشوند .ابعاد آنها نيز مکعبي به اضالع 12×12×12

طراحي سيستم پرينتر ديجيتال شرکت زيراکس ،22طراحي دوربين

سانتيمتر مکعب است [ .]18جرم استاندارد اين ماهوارهها 1/33

شرکت کدک 21نيز استفاده شده است .امروزه نيز از اين روش در

کيلوگرم ميباشد و از نظر مداري ،در مدار کمارتفاع قرار ميگيرند.

حوزة طراحي مهندسي و سيستمي استفاده ميشود .بهطور خالصه

طول عمر مداري اين ماهوارهها نيز از يک ماه تا يک سال است

براي نمايش تعامالت ،وابستگيها و روابط اجزاي يک سيستم و

[.]17

حلقههاي طراحي از اين روش استفاده ميشود [.]11 ،6

اولين سري از ماهوارههاي مکعبي در سال  2223م از روسيه

ماتريس ساختار طراحي ،براي مدلسازي يک سيستم به چهار

به فضا پرتاب شدند [ .]19در سال  2212اما ،حدود  75ماهوارة

ساختار اصلي تقسيم ميشوند :ساختار اول بر مبناي مدلکردن

مکعبي در مدار زمين قرار گرفتند .ويژگيهايي چون قيمت کم،

فعاليتهاي گروهي 22است .ساختار دوم بر مبناي مدلکردن اجزاي

سادگي ،سرعت و سهولت ساخت سبب افزايش استفاده از اين نوع

و قطعات فيزيکي پايهريزي شده ،ساختار سوم بر مبناي مدل

ماهوارهها شده است .بهعنوان نمونه امروزه فعاليت بينالمللي کيو.

فعاليتهاي سازماني بوده و ساختار چهارم بر مبناي مدل پارامترها23

بي 2452 .بهمنظور انجام تحقيقات در مورد الية ترموسفر جو زمين

بنا ميشود .در اين مقاله از مدل پارامترمحور استفاده شده است .در

با استفاده از اين نوع ماهوارهها آغاز شده است .در اين فعاليت

قسمت د از شکل  1نمونهاي از يک ماتريس ساختار طراحي براي

بينالمللي از ايدة منظومه ماهوارهاي بهمنظور شبکهکردن

نمايش يک سيستم نمايش داده شده است .اين سيستم از هشت

ماهوارههاي مکعبي استفاده ميشود [.]22

پارامتر طراحي تشکيل شده است .ارتباط کيفي پارامترها نيز در اين
ماتريس مشخص شده است [.]14 ،12

 .1-5طراحي سيستمي ماهواره

از ميان ساير ابزارهاي نمايش پارامترهاي سيستم ،روش

طراحي يک سيستم فضايي ،فرايندي از باال به پايين است که با

ماتريس ساختار طراحي بهدليل مزايايي چون فشردگي و اختصار در

طراحي مفهومي سيستم آغاز ميشود؛ با طراحي زيرسيستمها و

نمايش پارامترهاي فراوان [ ،]11قابليت تجزيه و تحليل [،]12

اجزاي آنها ادامه مييابد و با طراحي اجزاي کوچک و قطعات جزء

سادگي و قابليت درک [ ]8و قابليت بهينهسازي و بهسازي

خاتمه مييابد .اين فرايند پله به پله در فازهاي مختلف مأموريت

سيکلهاي طراحي [ ،]15براي توسعة طراحي سيستمي ماهوارة

انجام ميشود و فصل مشترک بين اجزاء در هر سطح از اين فرايند

مکعبي انتخاب شده است.

مورد توجه قرار ميگيرد .ساخت سيستم از طرف ديگر ،از پايين به
باال صورت ميگيرد و ابتدا در سطح قطعات و اجزاي کوچک

 .5ماهوارههاي مکعبي

زيرسيستمها انجام ميشود .پس از اتمام ساخت قطعات و بررسي و

ايده اولية ماهوارههاي مکعبي يا ماهوارههاي دانشجويي در سال

ارزيابي آنها ،ساخت وارد سطح زيرسيستمها و پس از آن کل سيستم

 1999م توسط دو تن از استادان دانشگاههاي کليفورنيا و استنفورد

ميشود .اين فرايند مطابق منحني مشهور وي 25.انجام ميشود

ارائه شده است .اين ايده ابتدا بهمنظور آشنايي دانشجويان و

[.]21

همچنين آموزش مهندسان صنعت هوافضا ارائه شد .اما در ادامه با

در مرحلة طراحي مفهومي ماهوارة مکعبي ،پارامترهاي

توجه به کوچکسازي قطعات مکانيکي و الکترونيکي و همچنين

سيستمي و زيرسيستمي زيادي با هم تعامل دارند و بر يکديگر اثر

سهولت ساخت و هزينة کم پرتاب ،براي کاربردهاي عملياتيتر مورد

ميگذارند ،لذا شناسايي پارامترهاي اثرگذار بر فرايند طراحي

توجه قرار گرفت [ .]16مأموريتهاي اين نوع از ماهوارهها معموالً

مفهومي و شناسايي تأثير پارامترها بر هم ،وقتي تعداد پارامترها زياد

سنجش پارامترهاي جوي ،تصويربرداري از سطح زمين ،آزمايش

است ،از چالشهاي پيشروي مهندسان طراح ميباشد که در اين

برخي پديدههاي فيزيکي و کارهاي تحقيقاتي است .اين کالس از

قسمت با استفاده از روش ماتريس ساختار طراحي پس از شناسايي

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931

93

اميررضا کوثري ،مهدي فکور ،شيدوش وکيليپور ،وحيد بهلوري

روشي مدون و سيستمي ارائه کردند [ .]11اين روش توسط

ماهوارهها شبيه هر سيستم ديگري استاندارد و الزامات خاصي دارد

توسعه طراحي سيستمي يک ماهواره مکعبي با استفاده از روش ماتريس ساختار طراحي

پارامترها و شناسايي ارتباط بين پارامترها ،به حل اين چالش و ارائة

در گام بعد ،ماهواره به زيرسيستمها و بخشهاي کوچکتري

فرايند بهينة طراحي سيستمي پرداخته ميشود .لذا جهت نيل به اين

تجزيه ميشود .اين زيرسيستمها و بخشها عبارتاند از

دو گامهاي زير انجام شده است [:]11 ،12

زيرسيستمهاي کامپيوتر و مديريت داده ،سازه و سازوکار ،مخابرات،

 .1شناسايي پارامترهاي سيستمي متناسب با مأموريت ماهواره

توان الکتريکي ،محموله ،تعيين و کنترل وضعيت و کنترل حرارت.

 .2تجزية سيستم به بخشهاي جزئيتر

مرحلة سوم شناسايي عوامل اثرگذار بر هر بخش است که اين مرحله

 .3شناسايي عوامل مختلف و تأثيرگذار بر طراحي هر بخش

براي همة زيرسيستمها انجام شده است ،اما براي جلوگيري از

 .4مشخصنمودن نوع وابستگي عوامل وابسته نسبت به هم

گستردگي مطالب و محدوديت فضا در اين مقاله ،فقط پارامترهاي

 .5تشکيل ماتريس ساختار طراحي ،جايگذاري عوامل و

طراحي زيرسيستم توان الکتريکي بهعنوان نمونه مورد بررسي قرار

مشخصکردن وابستگيها

گرفته است .اجزاي اصلي زيرسيستم توان الکتريکي عبارتاند از:

 .6بهدستآوردن حلقهها و فرايندهاي طراحي

 .1صفحات خورشيدي

 .7بهسازي و دستهبندي عناصر ماتريس بهمنظور دستيافتن

 .2باتريها

به روند بهينة طراحي

 .3تنظيمکنندهها و توزيعکنندههاي توان
اجزاي مذکور باال ،بخشهاي کلي زيرسيستم توان است که

 .2-5تشکيل ماتريس ساختار طراحي براي ماهوارة مکعبي

براي شناسايي پارامترهاي طراحي در گام چهارم بايد پارامترهاي

ابتدا پارامترهاي سطح سيستم ماهواره شناسايي شده است .در اين

مؤثر در طراحي اين اجزاء مشخص شده و سپس وابستگي اين

طراحي فرض شده است مأموريت ماهواره تصويربرداري است.

پارامترها نسبت به هم و همچنين نسبت به ساير پارامترهاي ساير

برخي از پارامترهاي شناساييشده در سطح سيستم مطابق زير

قسمتها مثل پارامترهاي سيستم و زيرسيستمهاي ديگر مشخص

هستند.

شود .عوامل تأثيرگذار بر آرايههاي خورشيدي در قالب سه دستة زير

 .1نياز مشتري

تقسيمبندي شده است.

 .2طول عمر

 .1پارامترهاي فيزيکي

 .3ارتفاع مداري

 .2پارامترهاي عملکردي

 .4زاوية ميل مداري

 .3پارامترهاي محيطي

 .5وضوح تصوير

هرکدام از اين دسته پارامترها خود به پارامترهاي ريزتري

 .6ابعاد تصوير

وابستهاند که براي آرايههاي خورشيدي ،باتريها و تنظيمکنندهها و

 .7ارتفاع تحويلي پرتابگر

توزيعکنندههاي توان پارامترهاي زير شناسايي شده است:

 .8دقت تحويلي پرتابگر

 .1آرايههاي خورشيدي

 .9زمان قرارگرفتن در مدار

 .2پارامترهاي فيزيکي شامل جرم ،جنس ،ابعاد و ممان

 .12محل ايستگاه زميني

اينرسي

 .11جرم ماهواره

 .3پارامترهاي عملکردي شامل سطح ولتاژ و سطح توان

 .12ابعاد ماهواره

 .4پارامترهاي محيطي شامل دماي کاري و مقدار

 .13ممان اينرسيهاي ماهواره

تشعشعات مغناطيسي

 .14توان الکتريکي ماهواره

 .5باتريها

 .15قابليت اطمينان ماهواره

 .6پارامترهاي فيزيکي شامل فناوري باتري ،جرم ،ابعاد و

 .16زمان روشنايي و سايه

ممان اينرسي

 .17پيکربندي و شکل ماهواره
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رسانايي گرمايي ،مصرف توان ،فناوري ساخت باتري،

ممکن است به چند پارامتر در محور افقي وابسته باشد که اين

توان و ولتاژ تخليه ،عمق تخليه ،26ظرفيت و عمر

وابستگي در قالب ماتريس مشخص شده است .در شکل  ،4نماي

 .8پارامترهاي محيطي شامل دماي کاري

کليتري از ماتريس ساختار طراحي پيريزي شده ارائه شده که

 .9تنظيمکنندهها و توزيعکنندههاي توان

شامل  135پارامتر طراحي است.

 .12پارامترهاي فيزيکي شامل جرم ،ممان اينرسي و
پيکربندي
 .11پارامترهاي عملکردي شامل گرماي توليدي ،جرم سيم-
بندي ،سطح ولتاژ تنظيمي و نوع کنترل

همانطور که در شکل  4مشاهده ميشود ،برخي از پارامترها
بهصورت دو به دو به يکديگر وابسته يا اصطالح ًا کوپل هستند؛
يعني در فرايند طراحي ،يک حلقة طراحي ايجاد کردهاند .همچنين
از منظر فرايند طراحي ،برخي از پارامترها متوقف بر پارامترهاي بعد

هر کدام از عوامل فوق بر طراحي زيرسيستم توان و بهدنبال

از خود هستند که اين مسئله از نظر طراحي چالشبرانگيز است .لذا

آن بر طراحي کل سيستم تأثير دارند .در مرحلة بعد ،براي تشکيل

دو مسئله و چالش وجود دارد :مسئلة اول کوپلهاي بهوجود آمده

ماتريس ساختار طراحي ابتدا يک ماتريس مربعي به تعداد عوامل

در فرايند طراحي و مسئلة دوم وابستگي برخي از پارمترها به پارامتر

تشکيل داده ،سپس عوامل را در اولين سطر عمودي و افقي قرار

قبل از خود (که هنوز تعيين نشده است) در فرايند طراحي.

داده و وابستگيهاي ساختاري اين عوامل نسبت بههم مشخص

در اين مقاله براي رفع دو مشکل مذکور ،دستهبندي

ميشوند .تشخيص وابستگي و ارتباط بين پارامترهاي شناساييشده

(خوشهبندي) ماتريس پيريزي شده انجام شده که در شکل 5

جهت رسيدن به طراحي بهينه ،بسيار حائز اهميت است .لذا براي

مشاهده ميشود .اين مرحله بهمنظور جداکردن مجموعه پارامترهاي

بهدست آوردن ارتباط بين اين پارامترها بايد فرايند طراحي مرور

وابسته بههم و بهسازي (بهينهسازي) فرايند طراحي ماهوارة مکعبي

شود .همناگونه که قبالً هم ذکر شد ،براي جلوگيري از افزايش بيش

انجام ميگردد .معموالً اين دستهبنديها توسط نرمافزارهاي مربوطه

از حد مقاله ،تنها فرايند مربوط به زيرسيستم توان الکتريکي ذکر

به دستهبندي ،شبيه نرمافزار دي .اس .ام .ماتريکس 27و کوانتوم

ميشود .فرايند طراحي زيرسيستم توان الکتريکي از مراجع معتبر

ايکس .ال 28.انجام ميگردد .در اين مقاله ،از نرمافزار کوانتوم ايکس.

 18و  21استخراج شده و بهصورت شکل  2بهدست آمده است .از

ال .جهت دستهبندي و بهسازي استفاده شده است .با انجام عمليات

فرايند طراحي شکل  2ارتباطات بين پارامترهاي طراحي زيرسيستم

دستهبندي ،ماتريس  135پارامتري طراحي عمالً تبديل به  32دسته

توان الکتريکي بهصورت جدول  1استخراج شده است .حال با

پارامتر ميشود؛ بهطوريکه بهلحاظ طراحي اين  32دسته پارامتر از

قراردادن وابستگيهاي اين پارامترها در ماتريس شکل  ،3ماتريس

هم متمايز بوده و ميتوانند هر کدام بهصورت جدا طراحي شوند و

ساختار طراحي براي زيرسيستم توان الکتريکي کامل ميشود .اين

يک سيکل طراحي جدا را تشکيل دادهاند.

عمليات براي همة زيرسيستمها انجام شده است تا نهايتاً ماتريس
ساختار طراحي شکل  4بهدست آيد [.]21

همچنانکه در شکل  5بخشي از ماتريس ساختار طراحي
بهسازيشده نمايش داده شده است ،اين ماتريس تقريباً باالمثلثي

مالحظه ميشود براي يک جزء از زيرسيستم توان الکتريکي،

شده ،اگرچه در برخي از قسمتها اين اتفاق نيفتاده و بين پارامترها

ارتباطات و پارامترهاي وابستة زيادي وجود دارد که بر يکديگر

کوپل وجود دارد .در شکل  6قسمتي از ماتريس ساختار طراحي

تأثيرگذارند .در اين مرحله بهوضوح مزيت استفاده روش ماتريس

نهايي و بهسازيشده ارائه شده است .در اين شکل مشخص است

ساختار طراحي مشاهده ميشود [.]19

که در برخي سطوح ماتريس باالمثلثي نبوده و کوپل و وابستگي
دوطرفه در فرايند طراحي وجود دارد .بنابراين با اين دستهبندي و

 .6بررسي و تحليل نتايج

فرايند بهسازيشده ،طراح سيستم ميتواند با در نظر گرفتن عوامل

قسمتهايي از ماتريس ساختار طراحي پيريزي شده براي ماهوارة

مؤثر در سطح سيستم ،برنامهريزي مناسب جهت بهينهکردن منابع

مکعبي در شکل  3ارائه شده است .در اين شکل ستونهاي عمودي

انساني و زمان انجام پروژه داشته باشد [.]22
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 .7پارامترهاي عملکردي شامل نرخ حرارت توليدي،

و افقي پارامترهاي طراحي هستند .هر پارامتر در محور عمودي

توسعه طراحي سيستمي يک ماهواره مکعبي با استفاده از روش ماتريس ساختار طراحي

جدول  .1پارامترهاي اثرگذار بر پارامترهاي طراحي زيرسيستم توان الکتريکي

تنظيمکننده و توزيعکنندة توان

باتري

آراية خورشيدي

بخش

پارامتر

پارامترهاي اثرگذار

جرم

سطح آرايه ،جنس آرايه

سطح آرايه

توان واقعي آرايه

توان واقعي آرايه

شدت تشعشعات ،توان کل ،جنس آرايه ،نحوة پيکربندي ،طول عمر

جنس آرايه

توان کل ،طول عمر ،توان آرايه

توان آرايه

توان کل ،زمان سايه و روشنايي

ممان اينرسي آرايه

جرم ،سطح آرايه

جرم

ظرفيت ،جنس

ظرفيت

تعداد باتري ،فرکانس سايه ،عمق تخليه ،طول عمر ماهواره ،توان کل ماهواره

عمق تخليه

فرکانس سايه ،طول عمر ماهواره ،جنس باتري

تعداد باتري

قابليت اطمينان ،ولتاژ باس ،طول عمر ،توان کل

ممان اينرسي

جرم باتري ،ابعاد باتري

نرخ حرارت توليدي

جنس ،ظرفيت

جنس باتري

طول عمر ،فرکانس سايه

جرم ،ابعاد

تخمين نوع کنترل ،تخمين توان اتالفي

توان اتالفي

نوع کنترل ،توان کل

نوع کنترل

فرکانس ،جريان ،ولتاژ هر زيرسيستم

ممان اينرسي

جرم ،ابعاد

جرم سيم بندي

جرم زيرسيستم توان

گرماي توليدي

توان اتالفي ،نوع کنترل

 .7نتيجهگيري و جمعبندي
در اين مقاله مسئلة توسعة فرايند طراحي سيستمي يک ماهوارة

چارچوب و همزباني بين اجزاء و پارامترها در فرايند طراحي سيستمي

مکعبي و پارامترهاي طراحي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

رسيد .در اين روش پس از شناسايي پارامترهاي سطح سيستم ،با

در اين راستا جهت شناسايي پارامترهاي طراحي و بهسازي فرايند

تجزية سيستم ماهوارة مکعبي به زيرسيستمها و عناصر جزئيتر،

طراحي ،از روش ماتريس ساختار طراحي که ابزاري توانمند جهت

تعداد  135پارامتر اثرگذار در طراحي شناسايي شده و نوع وابستگي

شناسايي و طبقهبندي فرايندهايي نظير طراحي مفهومي است

و ارتباط اين پارامترها نسبت بههم ،با توجه به فرايند متداول طراحي

استفاده شد و نشان داده شد که چگونه ميتوان به يک نظم و

شناسايي شد و ماتريس ساختار طراحي ماهوارة مکعبي ارائه گرديد.
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دستهبندي و خوشهبندي بهمنظور بهسازي و بهينهسازي فرايند

مشخص شد که بهکارگيري اين روش سبب سادگي طراحي،

طراحي انجام و نهايتاً  135پارامتر طراحي به  32سطح و سيکل

شناخت نحوة تأثير پارامترها بر هم ،جلوگيري از پيچيدگي طراحي،

طراحي تقسيم شد .طراح سيستم با در نظر داشتن اين ماتريس

افزايش سرعت روند طراحي و قابليت تجزيه و تحليل و قابليت

ميتواند اثر هر پارامتر طراحي را بر ساير پارامترها در نظر بگيرد و

بهسازي سيکلهاي طراحي ميشود .کميسازي ارتباط بين

فرايند طراحي بهينه را مطابق اين ماتريس بهسازيشده دنبال کند.

پارامترها با هدف شناسايي درجة وابستگيهاي بين پارامترها ،قابليت

بنابراين با استفاده از اين روش ،فرايند طراحي سيستمي ماهواره

اولويتبندي و بهبود الگوريتم بهينهسازي فرايند طراحي ،از جمله

توسعه يافته و طراح با اين ابزار و ماتريس ميتواند تسلط و درک

مزاياي مهم اين روش است که ميتواند در تحقيقات آتي

کاملتري بر پارامترها و فرايند طراحي داشته باشد .با توجه به نتايج

پژوهشگران مورد بررسي قرار گيرد.

شکل  .2فرايند طراحي زيرسيستم توان الکتريکي ماهوارة مکعبي
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