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چکيده
از جمله مهمترين کاربردهاي مأموريتهاي فضايي استفاده از ماهواره در مدار زمين ثابت است .با
توجه به اينکه برخي پايگاههاي پرتاب از عرض جغرافيايي بااليي برخوردارند ،هزينة زيادي براي
صفرکردن زاوية ميل مدار مورد نياز است .روشهاي متنوعي براي از بين بردن زاوية ميل مداري
وجود دارد .يکي از آنها استفاده از ميدان جاذبه ماه است تا بخشي از انرژي مورد نياز براي تصحيح
زاوية ميل توسط جاذبة ماه تأمين گردد .در اين پژوهش به بررسي و شبيهسازي روشهاي معمول
انتقال ماهواره از مدار پارکينگ به مدار زمين ثابت و سپس به مقايسة اين روشها با روش استفاده
از جاذبة ماه براي يک نمونه مأموريت پرداخته شده است .شبيهسازيها بهصورت تحليلي و عددي
بر اساس مسئلة دو جسم انجام گرفته و اغتشاشات طبق روش کاول به معادالت افزوده شده است.
براي اعتبارسنجي نتايج نيز از نرمافزار  STKاستفاده شده است .نتايج نشان ميدهد که پارامترهاي
مدار پارکينگ تأثير بسزايي در مقدار انرژي مورد نياز و همچنين بهينگي روش ارائه شده دارد.
واژگان کليدي

 .1مقدمه

اهميت بسيار زيادي برخوردار است ،دانشمندان هميشه سعي در

مدار زمين ثابت مداري منحصر بهفرد است که ويژگيهاي بسيار

کاهش مصرف سوخت و در عينحال افزايش بار محموله دارند .از

کاربردي دارد .اين مدار حلقهاي يکتا در  36هزار کيلومتري خط

اينرو ايدة استفاده از نيروي رايگان جاذبة سيارات براي افزايش يا

استواست و سرعت زاويهاي يک ماهواره در آن دقيقاً برابر با

کاهش سرعت فضاپيما يا تغيير مسير آن شکل گرفت .هدف

سرعت چرخش زمين بهدور خود است .اين موضوع سبب ميشود

اصلي اين پژوهش بررسي انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از

ماهوارة واقع در اين مدار از نگاه ناظر زميني ثابت بهنظر برسد و

جاذبة ماه است تا از هزينة مربوط به تغيير صفحه کاسته شود [.]1

اين يعني اگر از اين ماهواره بهعنوان رلة مخابراتي استفاده شود،

نخستينباري که از اين ايده استفاده شد ،در مورد فضاپيماي
1

آنتنهاي زميني نياز به تغيير وضعيت و رهگيري ماهواره ندارند .با

آسياست 3بود .فضاپيماي آسياست  3يک ماهوارة ارتباطي

توجه به اينکه در مأموريتهاي فضايي ميزان سوخت مصرفي از

2
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ساخته و پرتاب شد .اين فضاپيما با استفاده از پرتابگر پروتن در 25

ديگري با استفاده از مسئلة سه جسم محدود .در اين مقاالت پرادو

دسامبر  1997از بايکونور قزاقستان پرتاب شد .اما مشکلي جزئي

به بررسي پارامترهاي کنترلي هنگام فاليباي حول ماه با استفاده

بعد از مرحلة چهارم سبب شد که ماهواره نتواند به نقطة اوج مدار

از يک سري روابط تحليلي پرداخته است .در روش پرادو فرض

انتقال زمين آهنگ 3تزريق شود .در نتيجه فضاپيما در يک مدار

شده است که ماهواره در يک مسير هم صفحه با صفحة حرکت

غيرقابل استفاده (معطل) 4با زاوية ميل  51/6درجه و خروج از

ماه حول زمين به ماه نزديک ميشود ،و زاوية ميل مدار اوليه و

مرکز  0/73قرار گرفت .هدف نهايي اين مأموريت رفتن به مدار

مدار نهايي در نظر گرفته نشده است .بنابراين در اين مقاالت تغيير

زمين ثابت باالي اقيانوس آرام بود ،اما مأموريت رسماً شکست

زاوية ميل ،مقدار تغيير سرعت مورد نياز و زمان مأموريت هيچکدام

خورد .ميزان تغيير سرعت مورد نياز براي رفتن از اين مدار GTO

واضح نيست [ .]8-4اما کاري که در اين مقاله انجام ميشود،

به مدار زمين ثابت با يک انتقال هوهمان ترکيبي  2/42کيلومتر

عالوه بر استفاده از روابط و نتايج مقاالت اُکمپو و پرادو،

بر ثانيه بود .اما مقدار سوخت باقيمانده در فضاپيما فقط ميتوانست

اضافهشدن موارد زير است [:]1

مقدار  2/02کيلومتر بر ثانيه ايجاد کند .بنابراين فضاپيما

 .1بررسي روشهاي رفتن به مدار زمين ثابت بهطور مستقيم

نميتوانست به مدار زمين ثابت برود .در اوائل ژانوية 1998

(انتقال هوهمان) با استفاده از روابط تحليلي و شبيهسازي عددي

مسئولين شرکت  HSCاين موضوع را با دانشمندان مکانيک مدار

 .2بررسي روشهاي رفتن به مدار زمين ثابت بهکمک جاذبة ماه

مطرح کردند .آنها يک عمليات نجات پيشنهاد دادند که از روش

با استفاده از روابط تحليلي و شبيهسازي عددي

مرزهاي پايدار ضعيف ( 5)WSBبراي انتقال به ماه استفاده کند و

 .3ارائة الگوريتمي براي شبيهسازي عددي مأموريت با استفاده از

سپس به مدار زمين ثابت مطلوب بازگردد .براي انجام اين مانور

مسئلة دو جسم

مقدار تغيير سرعت  1/940کيلومتر بر ثانيه مورد نياز است که

 .4اعتبارسنجي نتايج شبيهسازي عددي با استفاده از نرمافزاز

فضاپيما قادر به تأمين آن است .اما چند نگراني در مورد اين گزينه

STK

وجود داشت ،که مربوط به محاسبات مداري ،محاسبات وضعيت،
کنترل و فرمان به فضاپيما بود که بايد در فاصلة نسبتاً دوري

 .2روشهاي رايج رفتن به مدار زمين ثابت با استفاده

انجام ميشد .امکان استفاده از ماه در روشهاي ديگر براي نجات

از روابط تحليلي

فضاپيما مطرح شد .مدير شرکت  HSCاستفاده از جاذبة ماه را با

سادهترين روش براي رفتن به مدار زمين ثابت از مدار پارکينگ،

استفاده از يک انتقال دو بيضي استاندارد بين يک مدار دايروي

انتقال هوهمان است .فرض کنيد يک فضاپيما بهطور مستقيم وارد

کوچک و يک مدار دايروي بزرگ که شامل يک مانور تغيير

يک مدار پارکينگ اوليه شده و هيچ اغتشاشي روي فضاپيما اثر

صفحه ميشود را بررسي کرد .در اين روش ،يک مانور تزريق

نميکند .کلية ايمپالسها در زمان بسيار کوتاهي رُخ ميدهند .از

بهسمت ماه از نقطة حضيض مدار معطل و سپس مانور دايروي

اثر عرض جغرافيايي پايگاه پرتاب بر تغيير سرعت نيز چشمپوشي

کردن در مسير بازگشت بعد از فاليباي بررسي شد .يکي از

شده است ،اما در واقعيت تغيير سرعت مورد نياز براي اصالح مدار،

مزاياي اين روش نسبت به  WSBزمان کوتاه و نهايتاً پايينبودن

به مکان پايگاه پرتاب در روي سطح زمين نيز بستگي دارد .هدف

مقدار سوخت مصرفي است .ميزان تغيير سرعت مورد نياز براي

رفتن به مدار دايروي زمين ثابت با کمترين سوخت با استفاده از

رفتن به مدار زمين ثابت با اين روش مقدار  1/815کيلومتر بر

انتقال هوهمان است .شرايط مدار پارکينگ (فرضي) بهصورت

ثانيه محاسبه شد.

جدول  1ميباشد [ .]9براي دستيابي به اين هدف سه راه وجود

يک مرتبه فاليباي حول ماه بهعنوان گزينه نجات انتخاب
شد و مأموريت فضاپيما از آسياست  3به  HGS-1تغيير نام داد

دارد .در ابتدا روابطي که در هر سه روش مشترک است ارائه شده
است.
جدول  .1شرايط مدار پارکينگ

[ .]3-2همچنين چند مقاله ديگر در اين زمينه توسط پرادو نوشته
شده است .در اين مقاالت پرادو مسئله را در دوجنبه بررسي کرده

inclination

eccentricity

semi major axis

است :يکي با استفاده از مسئلة دو جسم (روش مخروط متصل )6و

𝑖0 = 35°

𝑒0 = 0.267316

𝑚𝑘 𝑎0 = 8978.14
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نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا
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کردن 𝛼 از روش عددي نيوتن استفاده ميشود که نهايتاً مقدار
 𝛼 = 1.32°بهدست ميآيد .با جايگذاري اين مقدار در رابطة  5و
 6مقدار تغيير سرعت زير بهدست ميآيد:

(𝜇√ = 𝑉𝑎0
√ = 𝑜𝑒𝑔𝑉

با مقايسه نتايج در اين سه روش ،نتيجه گرفته ميشود که

𝑜𝑒𝑔𝑟

−

پس از مشتقگيري به يک تابع غيرخطي رسيده و براي پيدا

𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 3.45 𝑘𝑚/

𝜇

𝑠= 3.074 𝑘𝑚/
𝑠) = 10.23 𝑘𝑚/

()4

2

𝑠𝑉𝑝0 = √𝜇( − ) = 8.763 𝑘𝑚/
𝑟
𝑎

()8

2
𝑟𝑝0
2

𝑜𝑒𝑔𝑟

(𝜇√ = 𝑝𝑉

(𝜇√ = 𝑎𝑉

روش سوم بهينهتر است .اين نتايج در جدول  2آمده است .شکل
 1نيز انتقال مداري در روش سوم را نشان ميدهد [.]10-9

سه روش ممکن بهصورت زير ارائه ميگردد.

جدول  .2مقايسة سه روش انتقال هوهمان

 .1اصالح زاوية ميل قبل از انجام انتقال هوهمان :در اين
حالت اصالح زاوية ميل در نقطة حضيض بيضي انتقال جايي

𝑠𝑘𝑚/

𝑠𝑘𝑚/

𝑠𝑘𝑚/

که سرعت بيشترين مقدار را دارد اتفاق ميافتد .اين حالت

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 3.45

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 4.802

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 8.22

بيشترين مصرف سوخت را دارد.
𝑠= 5.27 𝑘𝑚/

35°
2

𝑛𝑖𝑠 ∆𝑉1 = 2𝑉𝑝0

𝑠∆𝑉2 = |𝑉𝑝0 − 𝑉𝑝 | = 1.475 𝑘𝑚/
𝑠∆𝑉3 = |𝑉𝑔𝑒𝑜 − 𝑉𝑎 | = 1.477 𝑘𝑚/
𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 8.22 𝑘𝑚/

 .3استفاده از جاذبة ماه براي رفتن به مدار زمين ثابت
با استفاده از روابط تحليلي
چندين مقاله در زمينة استفاده از جاذبة ماه براي تغيير زاوية ميل

 .2ابتدا بدون اصالح زاوية ميل با يک انتقال هوهمان به مدار

مدار زمين مرکزي نوشته شده است .دو مقاله مربوط به مراجع

ژئو ميرود ،سپس در نقطة اوج بيضي انتقال جايي که مقدار

[ ]11و [ ]12نسبتاً قديمي ميباشند اما مبناي کار مقاالت جديدتر

سرعت کمترين است زاوية ميل اصالح ميگردد .اين مانور

قرار گرفتهاند .اين مقاالت وارد جزئيات نشده و فقط به بررسي

هزينة کمتري از حالت قبل دارد و يک مانور رايج است.

يک سري روابط تحليلي پرداختهاند .طي بررسيهاي انجامشده بر

𝑠∆𝑉1 = |𝑉𝑝0 − 𝑉𝑝 | = 1.475 𝑘𝑚/
𝑠∆𝑉2 = |𝑉𝑔𝑒𝑜 − 𝑉𝑎 | = 1.477 𝑘𝑚/
𝑠= 1.8491 𝑘𝑚/

35°
2

𝑛𝑖𝑠 𝑜𝑒𝑔𝑉∆𝑉3 = 2

𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 4.802 𝑘𝑚/
 .3اگر فرض شود کل تغيير صفحه به مقدار 𝛽 باشد ،در اين

روي مقاالت ،ميتوان آنها را بر اساس مؤلف به دو روش تقسيم
کرد.
 .1-3روش پرادو

روش ابتدا در نقطة حضيض مدار انتقال به اندازة يک مقدار

در اين روش فرض شده است فضاپيما در يک مدار پارکينگ حول

کوچک 𝛼 زاوية ميل اصالح ميشود و سپس مقدار باقيمانده

زمين قرار دارد ،سپس با يک ايمپالس به مدار ماه ارسال ميشود.

به اندازة 𝛼  𝛽 −در نقطة اوج اصالح ميشود .بنابراين روابط
تغيير سرعت بهصورت زير ميشود:

بعد با استفاده از ميدان جاذبة ماه به تغيير صفحة مطلوب ميرسد.
بعد از اصالح زاوية ميل فضاپيما به يک مدار با نيم محور اصلي و
خروج از مرکز مشخص بهوسيلة يک مانور هوهمان دو ايمپالسي

()5

2
∆𝑉1 = √𝑉𝑝0
)𝛼(+ 𝑉𝑝2 − 2𝑉𝑝0 𝑉𝑝 cos

()6

)𝛼 2 + 𝑉 2 − 2𝑉 𝑉 cos(𝛽 −
𝑜𝑒𝑔𝑉√ = ∆𝑉2
𝑎
𝑎 𝑜𝑒𝑔

محاسبة تغييرات سرعت و انرژي مورد استفاده قرار گرفتهاند.

()7

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = ∆𝑉1 + ∆𝑉2

فرض شده است ماهواره در ابتدا در يک مدار کپلري در همان

براي پيداکردن کمترين تغيير سرعت براي يک مقدار 𝛼 از

صفحة مدار ماه حول زمين قرار دارد .بنابراين اين مأموريت به سه

رابطة  7نسبت به 𝛼 مشتق گرفته ميشود:
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بازميگردد .معادالت تحليلي بر اساس روش مخروط متصل براي

بخش تقسيم ميشود [:]8 ،4
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()1

𝜇 = 398600
𝑚𝑘 𝑟𝑔𝑒𝑜 = 6378.145 + 35860 = 42238.145
) 𝑟𝑝0 = 𝑎0 (1 − 𝑒0
) 𝑟𝑎0 = 𝑎0 (1 + 𝑒0
𝑎1 = (𝑟𝑝 + 𝑟𝑔𝑒𝑜 )/2

𝑡𝑜𝑡𝑉∆𝜕
𝑓𝜕
→ 𝑡𝑜𝑡𝑉∆ = )𝛼(𝑓 → = 0
=0
𝛼𝜕
𝛼𝜕

ارزيابي مانور انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه

 .1ارسال ماهواره با يک ايمپالس در يک مسير هم صفحه به
مدار ماه

()9

= 2.1014

 .2استفاده از جاذبة ماه براي يک تغيير صفحه رايگان
()10

(فاليباي)

𝑇 𝜇2
𝑇𝜇
𝑇 𝜇2
𝑇𝜇
−
√−
−
𝑎2 (1 + 𝑒2 ) 𝑎2
𝑎2 (1 + 𝑒2 ) 𝑎3

√ = ∆𝑉2

= 0.104

 .3بازگشت به مدار مطلوب با استفاده از يک انتقال هوهمان
دو ايمپالسي

𝑒𝜇2
𝑒𝜇
𝑒𝜇2
𝑒𝜇
√− −
−
𝑎0 (1 − 𝑒0 ) 𝑎1
𝑎0 (1 − 𝑒0 ) 𝑎0

√ = ∆𝑉1

()11

𝑇 𝜇2
𝑇𝜇
𝑇 𝜇2
𝑇𝜇
√ = ∆𝑉3
−
√−
−
𝑎0 (1 − 𝑒0 ) 𝑎3
𝑎0 (1 − 𝑒0 ) 𝑎0
= 1.2730

روابط زير ميزان تغيير سرعت در اين سه مرحله را براي

()12

𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = ∆𝑉1 + ∆𝑉2 + ∆𝑉3 = 3.5584 𝑘𝑚/

فضاپيمايي با مشخصات اوليه مطابق جدول  1بهدست ميآورد:

شکل  .1تغيير سرعت روش سوم []9

 .2-3روش اُکمپو

نظر گرفته ميشود که محور  xآن در امتداد بردار شعاعي ماه و

اين روش ميزان تخميني تغيير سرعت مورد نياز براي انتقال از

محور  yدر امتداد تصوير سرعت مداري ماه در صفحة استوا و

يک مدار زمين مرکزي به مدار زمين ثابت با استفاده جاذبة ماه را

محور  zتکميلکنندة دستگاه راستگرد است .زاويه بُعد ،تصوير

بهدست ميآورد .همچنين رابطة بين مدار قبل و بعد از فاليباي و

بردار سرعت در صفحة  )𝛼𝑚 ( x-yو زاوية ميل بردار سرعت

مشخصات مدار هذلولي فاليباي حول ماه را بررسي ميکند.

باالي صفحة  )𝛿𝑚 ( x-yتعريف ميشود .اگر زاوية ميل مدار ماه

فرض کنيد مدار اوليه حول زمين يک بيضي با زاوية ميل  𝑖0و

نسبت به زمين 𝑚𝑖 باشد ،آنگاه براي يک فاليباي در گره

آرگومان حضيض  𝜔0است .گره صعودي  𝛺0در اين تحليل مهم

صعودي 𝑚𝑖 𝛿𝑚 = +و براي فاليباي در گره نزولي 𝑚𝑖𝛿𝑚 = −

نيست چون فرض شده است که نقطة فاليباي با خط آپس مدار

ميباشد .مؤلفههاي سرعت اينرسي ورودي (قبل از فاليباي) 𝑖𝑉

پارکينگ منطبق است .همچنين فرض ميشود ماه در يک مدار

و سرعت اينرسي خروجي (پس از فاليباي) 𝑓𝑉 در دستگاه ماه

دايروي حول زمين با شعاع 𝑚𝑎 و زاوية ميل 𝑚𝑖 نسبت به استوا

مرکزي بهصورت زير است.

است .براي بررسي اين مأموريت از روش مخروط متصل استفاده
ميشود .فرض شده است در زمان فاليباي ،ماه در صفحة استوا

()13

𝑘𝛼𝑠𝑜𝑐 𝑘𝛿𝑠𝑜𝑐 𝑘𝑣
] 𝑘𝛼𝑛𝑖𝑠 𝑘𝛿𝑠𝑜𝑐 𝑘𝑣[ = 𝑘𝑉
𝑘𝛿𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑣

قرار دارد .در اين لحظه يک دستگاه مختصات به مرکزيت ماه در
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ميشود ،که بهترتيب مشخصکنندة سه بردار سرعت خروجي،

ثابت با يک زاوية مسير پرواز صفر است .با بهکار بردن قانون بقاي

ورودي و ماه ميباشند .در حالت کلي اگر آرگومان حضيض مدار

اندازة حرکت زاويهاي ويژه بين نقطة فاليباي و شرايط نهايي

اوليه نامقيد باشد دو مسير براي رفتن از مدار اوليه بهسمت ماه که

داريم:

در استوا قرار دارد ممکن است؛ مسيري شمالي و جنوبي .مسير

𝑓𝑝𝑣 𝑓𝑝𝑟 = 𝑓𝜙𝑠𝑜𝑐 𝑓𝑣 𝑚𝑟

شمالي مسيري است که مواجه با ماه در حالتي صورت ميگيرد که

همچنين با بهکار بردن قانون بقاي انرژي ويژه بين نقطة

فضاپيما در گره نزولي است؛ يعني مانور تزريق بهسمت ماه در

فاليباي و شرايط نهايي داريم:
2
𝑓𝑝𝑣 𝑣𝑓2 𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
−
=
−
2
𝑚𝑟
2
𝑓𝑝𝑟

حضيض مدار اوليه انجام شده است که منطبق با گرة صعودي
مدار اوليه است .مسير جنوبي برعکس مسير شمالي است؛ يعني
مسير مانور تزريق بهسمت ماه زماني رخ ميدهد که فضاپيما در
گره نزولي است و مواجه با ماه در حالتي رخ ميدهد که فضاپيما
در گره صعودي است .واضح است که ماه ،استوا را در هر دورة
تناوب دو مرتبه قطع ميکند ،بنابراين چهار حالت برخورد وجود
دارد .يک جفت مسير شمالي و يک جفت مسير جنوبي .اگر مدار
قبل از فاليباي فضاپيما يک زاويه ميل 𝑖𝑖 داشته باشد براي مسير
شمالي 𝑖𝑖 𝛿𝑖 = −و براي مسير جنوبي 𝑖𝑖 𝛿𝑖 = +است .بردارهاي
سرعت اضافه هذلولي 9نسبت به ماه از روابط زير بهدست ميآيند:
()14

𝑚𝑉 𝑉∞𝑖 = 𝑉𝑖 −

()15

𝑚𝑉 𝑉∞𝑓 = 𝑉𝑓 −

اندازة سرعت اضافة هذلولي از رابطة  16بهدست ميآيد:
2
2
𝑖∞𝑣
𝑚𝑣 = 𝑣𝑖2 +
𝑖𝛽𝑠𝑜𝑐 𝑚𝑣 𝑖𝑣− 2

(

زاوية بين دو بردار سرعت 𝑚𝑉 و 𝑖𝑉 با 𝑖𝛽 مشخص ميشود.
𝑚𝑉 𝑇𝑖𝑉
𝑚𝑣 𝑖𝑣

= 𝑖𝛽𝑠𝑜𝑐

2
2
𝑖∞𝑣
𝑚𝑣 = 𝑣𝑖2 +
− 2𝑣𝑖 𝑣𝑚 [𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚 cos(𝛼𝑖 −
𝑚𝛿𝑛𝑖𝑠 𝑖𝛿𝑛𝑖𝑠 𝛼𝑚 ) +

همچنين اندازة سرعت اضافة هذلولي خروجي نيز از رابطة 19
بهدست ميآيد:
2
2
𝑓∞𝑣
𝑚𝑣 = 𝑣𝑓2 +
− 2𝑣𝑓 𝑣𝑚 [𝑐𝑜𝑠𝛿𝑓 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚 cos(𝛼𝑓 −

𝑚𝛿𝑛𝑖𝑠 𝑓𝛿𝑛𝑖𝑠 𝛼𝑚 ) +

دو رابطة فوق را با استفاده از برخي فرضيات مسئله ميتوان
سادهتر کرد .اگر فرض کنيم مسير شمالي است ( 𝑖𝑖 )𝛿𝑖 = −و اگر
هدف نهايي رفتن به زمين ثابت باشد ( .)𝛿𝑓 = 0نقطة فاليباي

طبق قانون بقاي انرژي هنگام فاليباي حول ماه رابطة
2
2
𝑖∞𝑣 برقرار است .چون مدار بيضوي انتقال به ماه را يک
𝑓∞𝑣 =

بيضي کمترين انرژي 10از  𝑟𝑝0تا 𝑚𝑎 در نظر گرفته شد ،از اينرو
سرعت اضافه هذلولي ورودي را ميتوان بهدست آورد .زاوية مسير
پرواز بعد از فاليباي از رابطة زير بهدست ميآيد:
𝜋

()24

𝜋

= ) 𝑓𝛼 𝜙𝑓 = − 𝛼𝑓 → 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑓 = cos ( −
2

𝑓𝑝𝑣 𝑓𝑝𝑟
𝑓𝑣 𝑚𝑟

2

= ) 𝑓𝛼(sin

ميتوان رابطه سرعت بعد از فاليباي را برحسب زاوية مسير
پرواز بهصورت  25نوشت:
()25

2
2
𝑓∞𝑣 = 𝑣𝑓2
𝑚𝑣 −
𝑓𝜙𝑠𝑜𝑐 𝑚𝛿𝑠𝑜𝑐 𝑚𝑣 𝑓𝑣+ 2

معادالت بيانگر يک دستگاه معادالت با سه مجهول
𝑓𝜙  𝑣𝑓 , 𝑣𝑝 ,ميباشند .با جايگذاري رابطة  24در :25
𝑓𝑝𝑣 𝑓𝑝𝑟
+2
𝑚𝛿𝑠𝑜𝑐 𝑣
𝑚 𝑚𝑟

()26

2
𝑚𝑣

−

2
𝑓∞𝑣

=

𝑣𝑓2

ميتوان با استفاده از روابط  23و  25يک عبارت درجه دو
براي 𝑓𝑝𝑣 بهدست آورد ،و سپس ريشة اين معادله را پيدا کرد:
()27

2
2
𝑓∞𝑣( (𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚 )𝑣𝑝𝑓 −
𝑚𝑣 −
)+

)=0

𝑓𝑝𝑟
𝑚𝑟

2
𝑓𝑝𝑣
𝑚𝑣− 2

𝑚𝑟𝑟𝑝𝑓 −
𝑓𝑝𝑟 𝑚𝑟

( 2𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ

با حل معادلة  27اندازة سرعت بعد از فاليباي و زاوية مسير
پرواز بهدست ميآيد ،و مسير زمين مرکزي بعد از فاليباي
مشخص ميشود .طبق رابطة  22دو راه حل با دو زاوية مسير
پرواز مجزا وجود دارد:

𝑓𝑝𝑣 𝑝𝑟
( 𝜙𝑓 = ±𝑐𝑜𝑠 −1
)
𝑓𝑣 𝑚𝑟

با ماه در نقطة اوج مدار انتقال اتفاق ميافتد (  .)𝛼𝑖 = 90°همچنين

انتخاب عالمت 𝑓𝜙 يک پارامتر طراحي است .مقدار مثبت

اگر فرض شود خروج از مرکز مدار ماه صفر است ( ،)𝛼𝑚 = 90°

معادل حل انتقال طوالني 11است؛ يعني مسير فضاپيما تا اوج مدار

بنابراين با اين فرضيات روابط بهصورت زير ساده ميشود:

بعد از فاليباي قبل از بازگشت به زمين ادامه پيدا ميکند .مقدار

()20
()21

2
2
𝑖∞𝑣
𝑚𝑣 = 𝑣𝑖2 +
) 𝑚𝛿 − 2𝑣𝑖 𝑣𝑚 cos(𝛿𝑖 −
2
2
𝑓∞𝑣
𝑚𝑣 = 𝑣𝑓2 +
𝑓𝛼𝑛𝑖𝑠 𝑚𝛿 − 2𝑣𝑓 𝑣𝑚 cos
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منفي معادل حل انتقال کوتاه است؛ يعني فضاپيما بعد از فاليباي
سريعاً به زمين بازميگردد .مسير بعد از فاليباي نسبت به زمين با
197

عرفان بيگي ،رضا اسماعيلزاده ،اميرحسين آدمي

زيرنويس  kبا هر يک از زيرنويسهاي  m,i,fجايگزين

شرايط مطلوب نهايي پس از فاليباي رفتن به مدار زمين

ارزيابي مانور انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه

𝑛𝑜𝑜𝑚𝜇
) 𝑏𝑓𝑒 (1 −
2
𝑖∞𝑣

استفاده از يک بيضي با شعاع اوج بزرگتر از 𝑚𝑎 مشخص ميشود.
نيم محور اصلي اين مسير از رابطة زير بهدست ميآيد:

𝑚𝑟 𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
𝑟𝑚 𝑣𝑓2 − 2𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ

()29

حال ميتوان ميزان تغيير سرعت مورد نياز براي انجام اين
𝑎𝑓 = −

مانور را طبق روابط زير بهدست آورد[:]10 ،2-1
1
2

جهتيابي خط آپس مدار بعد از فاليباي نسبت به يک

) −

دستگاه زمين مرکزي با استفاده از آنومالي حقيقي نقطة فاليباي

1
𝑚𝑎𝑟𝑝0 +

−

1
𝑟𝑝0

([ ∆𝑣0 = √2𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
1
2

از مسير بعد از فاليباي محاسبه ميشود:

])

) 1 𝑎𝑓 (1 − 𝑒𝑓2
])− 1
(
𝑓𝑒
𝑚𝑟
0° ≤ 𝑣𝑓𝑏 < 180° 𝑖𝑓 𝜙𝑓 ≥ 0°
{=
−180° < 𝑣𝑓𝑏 < 0° 𝑖𝑓 𝜙𝑓 > 0°

()30

[𝑣𝑓𝑏 = ±cos

()31

𝑏𝑓𝑣

اگر 𝑏𝑓𝜆 طول جغرافيايي نقطة فاليباي باشد ،آرگومان
حضيض مدار بعد از فاليباي از رابطة زير بهدست ميآيد:
𝑏𝑓𝜈 𝜔𝑓 = 𝜆𝑓𝑏 −

()32

با محاسبة بردارهاي سرعت 𝑓∞𝑉  𝑉∞𝑖 ,ميتوان مشخصات
هذلولي فاليباي يعني زاوية پيچش ،12خروج از مرکز و شعاع
حضيض را بهدست آورد:
𝑇
𝑖∞𝑉
𝑓∞𝑉
)
𝑓∞𝑣 𝑖∞𝑣

= 𝑏𝑓𝑝𝑟

𝜇𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
𝑓𝑝𝑟

1
𝑟𝑝0 +𝑟𝑎0

−

1
𝑟𝑝0

√ ∆𝑣𝑓 = 𝑣𝑝𝑓 −

𝑓𝑣∆ ∆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑣0 +

اکنون با استفاده از روابط فوق شرايط براي رفتن از يک مدار
اوليه با مشخصات جدول  1به يک مدار زمين ثابت ،طبق روش
اٌکمپو بررسي ميشود.
جدول  3نتايج شبيهسازي روش اُکمپو را نشان ميدهد.
جدول  4نيز مقدار تغيير سرعت کلي مورد نياز براي رفتن از
يک مدار بيضوي به مدار زمين ثابت با استفاده جاذبة ماه را در سه

( 𝑠𝑜𝑐 = 𝑏𝑓𝛿

1
𝑝𝑦𝛿ℎ
(sin
)
2

روش مقايسه کرده است.

= 𝑏𝑓𝑒

جدول  .3نتايج روش اُکمپو
مدار اوليه

𝑎0 = 8978 𝑘𝑚, 𝑒0 = 0.2673, 𝑖0 = 35°

𝑉∆ اوليه براي رفتن به ماه

𝑠∆𝑉1 = 2.15247 𝑘𝑚/

سرعت در حضيض مسير بعد از فالباي

𝑠𝑉𝑝𝑓 = 4.1867 𝑘𝑚/

زاوية مسير پرواز بعد از فاليباي

𝑓𝑝𝑎 = 56.5904°

زاوية پيچش فضاپيما حول ماه

𝛿 = 49.2897°

خروج از مرکز هذلولي فاليباي

𝑒 = 2.28

مقدار

 ∆𝑉2براي رفتن به GEO

مقدار کل 𝑉∆ مورد نياز

𝑠∆𝑉2 = 1.11208 𝑘𝑚/
𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 3.26455 𝑘𝑚/

جدول  .4مقايسة سه روش براي رفتن به مدار زمين ثابت
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(

روش

شرايط مدار اوليه

شرايط مدار نهايي

پرادو

𝑚𝑘 𝑎0 = 8978
𝑒0 = 0.267
𝑖0 = −

اُکمپو

𝑚𝑘 𝑎0 = 8978
𝑒0 = 0.267
𝑖0 = 35°

هوهمان بهينه

𝑚𝑘 𝑎0 = 8978
𝑒0 = 0.267
𝑖0 = 35°

𝑚𝑘 𝑎𝑔𝑒𝑜 = 42164
𝑒𝑔𝑒𝑜 = 0
𝑖𝑔𝑒𝑜 = 0°
𝑚𝑘 𝑎𝑔𝑒𝑜 = 42164
𝑒𝑔𝑒𝑜 = 0
𝑖𝑔𝑒𝑜 = 0°
𝑚𝑘 𝑎𝑔𝑒𝑜 = 42164
𝑒𝑔𝑒𝑜 = 0
𝑖𝑔𝑒𝑜 = 0°

مقدار تغيير سرعت (𝑠)𝑘𝑚/
∆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.558

∆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.264

∆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.45
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 .4شبيهسازي عددي

برداري که از گراديان تابع پتانسيل استخراج ميشود ،به

براي شبيهسازي عددي فرض ميشود که ماهواره ابتدا در يک
مدار پارکينگ بيضوي قرار دارد ،سپس با اعمال يک ايمپالس در

دست ميآيد:

حضيض اين مدار ماهواره به سمت ماه ميرود .مهمترين بخش

()42

)𝑡 𝑎𝑔 (𝒓, 𝑡) = ∇𝛷(𝒓,

اين شبيهسازي بهدست آوردن مقدار ايمپالس مورد نياز براي رفتن

اين بردار شتاب ترکيبي از دو جسم خالص يا شتاب جاذبه

به ماه است؛ يعني بايد اندازه ،جهت و زمان اعمال اين ايمپالس

نقطة جرم و شتاب گرانشي ناشي از عبارت غيرکروي بودن زمين

طوري دقيق باشد که ماهواره در زمان دقيق به ماه برسد .نزديک

است؛ يعني به معادالت حرکت دو جسم يک عبارت اغتشاشي

شدن به ماه بايد بهگونهاي باشد که براثر برخورد با ميدان جاذبة

بهخاطر شتاب ناشي از غير کروي بودن زمين اضافه ميشود .بردار

ماه تغيير صفحه مطلوب رخ دهد .سپس با اعمال دو ايمپالس

شتاب فضاپيما در دستگاه کارتزين برحسب ژئو پتانسيل زمين (𝛷)

ديگر وارد مدار زمين ثابت شود.

و سه مشتق جزئي ژئو پتانسيل نسبت به مختصات کروي در

شبيهسازي بر اساس مسئله دو جسم انجام شده است؛ يعني
معادالت حرکت زمين مرکزي در نظر گرفته شده است ،که شامل

مرجع [ ]13آمده است .اطالعات مربوط به مدل جاذبه استفاده
شده مربوط به مدل  EGM96است [.]13

اثر جاذبه به خاطر غير کروي بودن زمين ،جاذبة خورشيد ،جاذبة
ماه و فشار تشعشعي خورشيد است .بنابراين طبق روش کاول به

 .2-4شتاب نقطة جرم

معادلة مسئلة دو جسم شتابهاي اغتشاشي نيز اضافه ميشود

براي بررسي شتاب اغتشاشي ناشي از نقطه جرم خورشيد و ماه از

[.]10

تابع اغتشاشي رابطة  43استفاده شده است ،که مربوط به شتاب

𝜇
𝑑𝑎 = 𝒓 𝒓̈ + 3
𝑟

نقطة جرم  nجسم گرانشي است .در اين تحقيق چون هدف

بنابراين معادالت ديفرانسيل غيرخطي حرکت بهصورت زير

فاليباي حول ماه است ميتوان براي شبيهسازي تقريبي مواجه
نزديک با ماه و اثر کمک جاذبه طبق مراجع [ ]14و [ ]15از اين

ميشود:
𝑎𝑑 (𝒓, 𝑡) = 𝑎𝑔 (𝒓, 𝑡) + 𝑎𝑠 (𝒓, 𝑡) + 𝑎𝑚 (𝒓, 𝑡) +
)𝑡 𝑎𝑠𝑟𝑝 (𝒓,

تابع استفاده کرد.
𝑘𝜇
] 𝑘𝑠) 𝑘𝑞(𝑓 [𝑟 +
(𝑟 − 𝑠𝑘 )3

𝑛

∑ 𝑟̈ = −
𝑘=1

براي بهدست آوردن تابع )𝑞(𝑓 از رابطة زير استفاده ميشود:

 .1-4شتاب جاذبة زمين

هر کجا صحبت از معادالت حرکت يک جسم تحت گرانش شود،

]

قانون دوم نيوتن و رابطة جهاني گرانش بهکار ميآيند .اما بايد
دقت کرد که قانون جهاني گرانش براي حالتي است که جرمها

()45

3 + 3𝑞𝑘 + 𝑞𝑘2
)3

[ 𝑘𝑞 = ) 𝑘𝑞(𝑓

𝑘𝑞 1 + (√1 +
) 𝑘𝑠𝑟 𝑇 (𝑟 − 2
= 𝑘𝑞
𝑘𝑠 𝑇𝑘𝑠

بهصورت نقطهاي و يا به شکل کره دقيق هستند .بنابراين چون در

براي استفاده از رابطة  43زمين بهعنوان جسم اصلي در نظر

واقعيت زمين غيرکروي است اين رابطه دقيق نيست .مدلهاي

گرفته ميشود ،از اينرو بايد بردار مکان خورشيد و ماه را نسبت به

جاذبه مختلفي وجود دارد ،در اينجا از مدل هارمونيک کروي

زمين در هر لحظه مشخص باشد ،براي اين کار از اطالعات تقويم

براي نمايش تابع ژئو پتانسيل زمين استفاده ميشود ،که در

نجومي  DE421استفاده ميشود [.]16

مختصات کروي بهصورت زير تعريف ميشود:
)𝜆 Φ(𝑟, 𝜙,
∞

()41

𝜇 𝜇
𝑅
)𝑢( + ∑ 𝐶𝑛0 ( )𝑛 𝑃𝑛0
𝑟 𝑟
𝑟
𝑛=1
𝑛

∞

=

𝜇
𝑅
)𝜆𝑚𝑠𝑜𝑐 𝑚𝑛𝐶 + ∑ ∑ ( )𝑛 𝑃𝑛𝑚 (𝑢)[𝑆𝑛𝑚 𝑠𝑖𝑛𝑚𝜆 +
𝑟
𝑟
𝑛=1 𝑚=1
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 .3-4فشار تشعشعي خورشيدي

ثابت تشعشعي خورشيد را براي هر فضاپيما ميتوان بهعنوان تابعي
از اندازه ،جرم و ويژگي سطح بازتاب طبق رابطة زير بهدست آورد:
()46

𝐴
𝑚

𝐶𝑠𝑟𝑝 = 𝛾𝑃𝑠 𝑎2
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بنابراين شتاب فضاپيما ناشي از ميدان جاذبة زمين بهوسيلة يک

ارزيابي مانور انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه

 .4-4دستگاه مختصات

مورد نظر را انجام داد .جدول  5مشخصات مدار اوليه را براي اين

دستگاه مختصات استفادهشده براي شبيهسازي حرکت مداري

شرايط نشان ميدهد.

فضاپيما دستگاه مختصات زمين مرکزي ( )EME2000است .اين
جدول  .5مشخصات مدار اوليه

دستگاه در شکل  2نمايش داده شده است .همانگونه که در شکل
ديده ميشود ،مبدأ اين دستگاه مرکز زمين و صفحة اصلي ،صفحة
استواست .محور  zاين دستگاه عمود بر استواست ،و محور x

موازي اعتدال بهاري در دورة  J2000است .محور  yهم
تکميلکنندة دستگاه راستگرد است .دورة  J2000تاريخ ژولين
 2451545است که معادل زمان زميني 16روز اول ژانويه  2000در
ساعت  12ميباشد [.]17

مشخصه
مدار

ν

ω

Ω

i

e

a

مقدار

0°

0°

354.6°

35°

0.2673

8978.14
km

 .3براي اينکه ديد ماه در چه تاريخي استوا را قطع ميکند و
براي مسير شمالي مناسب است ،از تقويمهاي نجومي استفاده
ميشود .براي اين مسئله تاريخ  2014/10/21در ساعت
” 1:43’:32از تقويم  DE421استخراج شده است [.]1
 .4حال براي فرايند شبيهسازي بايد المانهاي مداري اوليه به
بردار حالت تبديل شوند .چون آنومالي حقيقي صفر در نظر گرفته
شده است ،بنابراين بردار حالت در حضيض مدار بهدست ميآيد که
بهصورت زير است:
] 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟: [𝑟0 , 𝑣0
]= [6548.94, −619.057 ,0, 0.675542, 7.14649, 5.02633

 .5براي محاسبه يک مقدار تقريبي سرعت اوليه براي شروع
مسئله ،از مسئله لمبرت اصالحشده که اثر  𝐽2را نيز در نظر مي-
گيرد استفاده ميشود .با استفاده از اين مسئله ميتوان مقدار تغيير
شکل  .2دستگاه مختصات ]18[ EME2000

سرعت موردنياز رفتن از بردار حالت اوليه به بردار حالت ثانويه
(مکان ماه در استوا) را بهدست آورد.

 .5-4الگوريتم حل مسئله

 .6حال با داشتن يک بردار حالت که مکان آن در حضيض

در اين قسمت يک الگوريتم براي شبيهسازي عددي انتقال به

مدار اوليه است و سرعت تقريبي که از مسئله لمبرت بهدست آمده

مدار زمين ثابت بر اساس مسئلة دو جسم ارائه ميگردد .شکل 3

است ،ميتوان شروع به انتگرالگيري کرد .اما بايد به تاريخ شروع

نيز اين روند را بهصورت يک بلوک  -دياگرام نشان ميدهد [:]1

انتگرالگيري دقت کرد؛ يعني بايد تاريخ شروع زماني باشد که

 .1تعريف مسئله :ارسال ماهواره از يک مدار اوليه حول زمين

مواجه با ماه در مکان مناسبي رخ دهد ،و همچنين تغيير صفحه

به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه؛ بهطوريکه زاويه ميل

مطلوب انجام شود .بنابراين ميتوان با استفاده از روش آزمون و

مدار اوليه با استفاده از فاليباي حول ماه کاهش پيدا کند.

خطا و يا الگوريتم ژنتيک ( )GAبه بردار حالت اوليه و تاريخ

 .2بهدست آوردن مشخصات مدار اوليه :براي اين کار بايد

مناسب براي شروع انتگرالگيري رسيد.

يک سري شرايط خاص در نظر گرفته شود .فرضاً بايد تعيين شود

 .7با شروع فرايند انتگرالگيري اگر سرعت و تاريخ اوليه

از چه مسيري (شمالي يا جنوبي) بهسمت ماه رفت؟ چون زاوية

دقيق باشد ،مواجه با ماه بهدرستي رخ ميدهد و تغيير صفحه

ميل مدار اوليه کمتر از  90درجه است بهتر است از مسير شمالي

مطلوب انجام ميشود .شکل  4نشاندهندة تغيير زاوية ميل

استفاده شود .براي اين منظور بايد مشخصات مدار اوليه طوري

بهخاطر فاليباي حول ماه است.

تنظيم شوند که امتداد خط آپس مدار اوليه به ماه برسد .بايد دقت

 .8پس از اينکه تغيير صفحة مطلوب انجام شد و فضاپيما از

کرد که ماه بايد در تقاطع با استوا باشد ،تا بتوان مانور فاليباي

ناحية نفوذ ماه خارج شد ،حال بايد با اعمال يک ايمپالس مناسب
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با استفاده از مسئله لمبرت بهدست ميآيد و سپس ميتوان با

ايمپالس ديگر مدار دايروي شود .جدول  7بردار حالت و تاريخ

استفاده از روش آزمون و خطا به يک مقدار بهينه رسيد .شکل 4

مناسب براي اجراي هر مرحله است .شکل  5نشاندهندة مسير

کاهش زاوية ميل بر اثر فاليباي حول ماه را نشان ميدهد.

اين مأموريت بهصورت سه بعدي است و شکل  6مسير را در
صفحة  XYنمايش ميدهد [.]1

شکل  .3بلوک دياگرام روند شبي سازي عددي
Change inclination due to Lunar flyby
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شکل  .4تغيير زاويه ميل با استفاده از فاليباي حول ماه
جدول  .6شرايط اوليه براي شروع شبيهسازي
]𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟: [𝑟1 , 𝑣1 ] = [6548.94, −619.057 ,0, 0.675542, 7.14649, 5.02633
initial calendar date
]date1=[2014 ,10, 18 ,3 ,25, 0]=[year, month, day, hr ,min ,sec
Juliandate= 2.4569e+06
جدول  .7شرايط اوليه براي شبيهسازي در هر مرحله
مرحلة اول :از مدار اوليه به ماه
مرحلة دوم :پس از فاليباي بهسمت مدار ژئو
مرحلة سوم :دايروي کردن مسير
تغيير سرعت کلي
زمان کل سفر
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][𝑟1 , 𝑣1 ] = [6548.94, −619.057 ,0, 0, 9.1, 6.1
𝑠∆𝑉1 = 2.32 𝑘𝑚/

,

]date1=[2014 ,10, 18 ,3 ,25, 0

][𝑟2 , 𝑣2 ] = [−316995.4, −21816.18 ,1043.03, 0.888, −0.489, 0.021
𝑠∆𝑉2 = 0.73 𝑘𝑚/

]date2=[2014 ,10, 21 ,16 ,43, 32

,

][𝑟3 , 𝑣3 ] = [−42241, −174 ,0, 0.014, 3.0705, 0
𝑠∆𝑉3 = 1.27 𝑘𝑚/

,

]date3=[2014 ,10, 24 ,4 ,36, 20
𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 4.336 𝑘𝑚/
𝑠𝑦𝑎𝑑 𝑇 ≈ 7
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ديگر بهسمت مدار زمين ثابت رفت .مقدار تقريبي اين ايمپالس نيز

 .9پس از رسيدن به مدار زمين ثابت بايد با اعمال يک

ارزيابي مانور انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه
شکل  .5مسير سهبعدي رفتن به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه

شکل  .6مسير در صفحة XY

مورد نياز است .نتايج شبيهسازي در جدول  8آمده است .همچنين
در اين قسمت براي مقايسه نتايج ،مسئله بهطور مستقيم حل

مسير مأموريت در شکل  7و شکل  8نمايش داده شده است [.]1

ميشود؛ يعني فضاپيما از همان مدار اوليه بهطور مستقيم و بدون
جدول  .8مقايسه نتايج شبيهسازي عددي براي انتقال مستقيم

قسمت دو حالت در نظر گرفته ميشود ،که همان روش يک و سه
در انتقال هوهمان بخش  2است .در روش اول فرض ميشود که

روش اول

استفاده از جاذبة ماه به مدار زمين ثابت ارسال ميشود .در اين

در حضيض و بخشي در اوج مدار انتقال صفر ميشود .براي
شبيهسازي مثل حالت قبل از معادالت حرکت مسئله دو جسم

روش سوم

مدار زمين ثابت انتقال مييابد .در روش سوم بخشي از زاوية ميل

(هوهمان بهينه)

همة زاوية ميل در حضيض مدار اوليه صفر شده است و سپس به

] [𝑟0 , 𝑣0
]= [6548.94, −619.057 ,0 ,0.675542, 7.14649, 5.02633
] [𝑟1 , 𝑣1
]= [6548.94, −619.057 , −0.2756,10.2718,0.0017
][𝑟2 , 𝑣2 ] = [−42161.7, −10.87, −0.85,0, −3.074,0
𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 7.697 𝑘𝑚/
𝑠𝑟𝑢𝑜𝑇 = 4.150 ℎ
] [𝑟0 , 𝑣0
]= [6548.94, −619.057 ,0 ,0.675542, 7.14649, 5.02633
][𝑟1 , 𝑣1 ] = [6548.94, −619.057 ,0, 8.67934,5.5
][𝑟2 , 𝑣2 ] = [−41970,4031.95,0.27, −0.3, −3.06,0
𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 3.8360 𝑘𝑚/
𝑠𝑟𝑢𝑜𝑇 = 4.157 ℎ

همراه با اغتشاشات استفاده ميشود .در هر دو روش دو ايمپالس
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شکل  .7اصالح زاوية ميل در مدار اوليه

شکل  .8روش هوهمان بهينه

 .6مقايسة نتايج شبيهسازي عددي
جدول  9نتايج شبيهسازي عددي در حالتهاي مستقيم و استفاده
از جاذبة ماه را نشان ميدهد.

𝑠𝑘𝑚/

انتقال هوهمان اصالح
در حضيض
انتقال هوهمان اصالح
در اوج

روند شبيهسازي مسئله با نرمافزار  STKهمان الگوريتم ارائهشده
در بخش  6-4است .اما در اينجا مقدار ايمپالس مورد نياز براي

جدول  .9مقايسة سه روش براي رفتن به مدار زمين ثابت

استفاده از جاذبة ماه

نرمافزار STK

𝑠𝑟𝑢𝑜ℎ

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 4.336

𝑇 ≈ 168

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 7.697

𝑇 = 4.150

∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 3.836

𝑇 = 4.157
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حل مسئله با تعيين پارامترهاي کنترلي و قيود در مسئله بهدست
ميآيد .شرايط مدار اوليه نيز طبق جدول  5است .در مرحلة اول
براي محاسبة مقدار ايمپالس مورد نياز براي رفتن از مدار اوليه
بهسمت ماه دو پارامتر کنترلي و دو قيد در نظر گرفته ميشود .دو
پارامتر کنترلي يکي تغيير سرعت در جهت محور  )𝑉𝑥 ( xو ديگري
تاريخ آغاز حرکت است ،و دو قيد ،مربوط به شرايط نزديکشدن
به ماه است؛ يعني اگر تفاوت بين دو زاوية بعد 17و ميل 18فضاپيما
و ماه صفر شود آنگاه فضاپيما نزديک ماه شده است.
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وقتي مقدار ايمپالس مورد نياز براي رسيدن به نزديکي ماه

تعريف پارامترهاي کنترلي سرعت و مشخصات مدار زمين ثابت

در لحظة

بهعنوان قيود ميتوان وارد مدار زمين ثابت شد .جدول  10بيانگر

نزديکترين رويکرد به ماه مقدار ايمپالس اوليه را طوري تغيير داد

مشخصات هر مرحله است [ .]1شکل  9مسير مأموريت انتقال به

که پس از فاليباي حول ماه به زاويه ميل مطلوب رسيد .براي

مدار زمين ثابت بهکمک جاذبة ماه را که توسط نرمافزار STK

اينکار از تعريف بردار  bدر حالت قطبي طبق مرجع [ ]19استفاده

شبيهسازي شده است نمايش ميدهد .شکل  10نشاندهندة

ميشود؛ يعني اندازه و جهت بردار  bبهعنوان قيد در نظر گرفته

مرحلة فاليباي حول ماه و صفحة  Bاست .شکل  11نيز

ميشود .اين اندازه و جهت بايد بهگونهاي باشد که پس از

نشاندهندة تغيير زاويه ميل بر اثر فاليباي حول ماه و شکل 12

فاليباي حول ماه زاوية ميل مدار کاهش پيدا کند .پس از

تغيير سرعت بر اثر گذر از کنار ماه را نشان ميدهد .با مقايسة

پيداکردن مقدار ايمپالس مورد نياز که هدف را ارضا کند ،حال بايد

نتايج بين شبيهسازي عددي و نرمافزار  STKمشاهده ميشود که

در مرحلة دوم با يک ايمپالس ديگر بهسمت به مدار زمين ثابت

مقدار تغيير سرعت کلي براي انجام مأموريت در هر دو روش

حرکت کرد .در اين مرحله نيز با پارامترهاي کنترلي زمان و

بسيار به هم نزديک است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که نتايج

سرعت و قيود مورد نظر مقدار ايمپالس مورد نياز براي رفتن به

بهدست آمده از اعتبار قابل قبولي برخوردار است.

پيدا شد ،سپس بايد با تعريف مناسب صفحة B

مدار زمين ثابت بهدست آورده ميشود .در مرحلة سوم نيز با
جدول  .10مشخصات هر مرحله براي شبيهسازي با STK

مراحل

پارامترهاي کنترلي

مرحله اول

𝑉𝑥 , 𝑡1

مرحله دوم

𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 , 𝑡2

مرحله سوم

𝑍𝑉 𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 ,
𝑠𝑦𝑎𝑑 𝑇 ≈ 12

قيود
Delta Declination = 0
Delta Right Asc = 0
𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑚𝐵
𝑚𝑘 = 6000
𝑔𝑒𝑑 𝐵𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 156
𝑚𝑘 𝑋 = 42164
𝑌=0
𝑍=0
𝑔𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0
𝑔𝑒𝑑 𝐸𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 0
𝑠𝑖𝑥𝑎𝑟𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑚𝑒𝑆
𝑚𝑘 = 42164

مقدار ايمپالس و زمان
𝑠∆𝑉1 = 2.1622 𝑘𝑚/

𝑡1
= 27 𝐽𝑢𝑛 2014 17: 32
𝑠∆𝑉2 = 1.0594 𝑘𝑚/
𝑡2 = 4 𝐽𝑢𝑙 2014 17: 49
𝑠∆𝑉2 = 1.0882𝑘𝑚/
𝑡2 = 8 𝐽𝑢𝑙 2014 21: 26

𝑠∆𝑉𝑡𝑜𝑡 = 4.3098 𝑘𝑚/

شکل  .9مسير مأموريت انتقال به مدار زمين ثابت با استفاده از جاذبة ماه ()STK
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نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

عرفان بيگي ،رضا اسماعيلزاده ،اميرحسين آدمي

شکل  .10فاليباي حول ماه و صفحة  ،Bمسير سبز بعد از فاليباي()STK

شکل  .11تغيير زاوية ميل بر اثر فاليباي ()STK

شکل  .12تغيير سرعت بر اثر فاليباي حول ماه ()STK
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 نتيجهگيري.8

 بنابراين براي مدارهاي پارکينگ متداول اين،انجام شده است

براي ارسال يک ماهواره از يک مدار اوليه حول زمين به مدار

 ميتوان از روش جاذبة ماه در.مانور مقرون بهصرفه نيست

 روش مرسوم استفاده از.زمين ثابت روشهاي مختلفي وجود دارد

مأموريتهايي که عالوه بر ارسال به مدار زمين ثابت يک

 با.انتقال هوهمان و اصالح زاوية ميل در اوج مدار انتقال است

 بهعنوان.مأموريت شناسايي ماه نيز تعريف شده است استفاده نمود

توجه به اينکه ارسال ماهواره از عرضهاي جغرافيايي باال به مدار

پيشنهاد براي کارهاي آينده ميتوان براي مرحله ارسال ماهواره به

،زمين ثابت مستلزم هزينة زيادي براي صفرکردن زاوية ميل است

 منيفولدها و، نقاط الگرانژ،WSB ماه از روشهاي نوين مثل

روش استفاده از جاذبة ماه براي صفرکردن زاوية ميل مطرح شده

 تا هزينة سفر به ماه کاهش،تراسترهاي شتاب پايين استفاده کرد

 روابط مورد نياز براي يک مانور مداري با استفاده از جاذبة.است

 همچنين با استفاده از روشهاي بهينهسازي مسير نقاط.يابد

ماه استخراج و پس از شبيهسازي با روشهاي متداول مقايسه

اعمال ايمپالس و مقدار آنها را طوري تنظيم کرد که مقدار نيروي

) با روش استفاده از3  اگرچه يک مأموريت (آسياست.شده است
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1. Asia sat 3
2. hughes spacecraft company (HSC)
3. geosynchronous transfer orbit
4. stranded orbit
5. weak stability boundaries
6. patched conic method
7. pre flyby
8. post flyby
9. hyperbolic excess velocity
10. minimum energy ellipse
11. long transfer solution
12 .turn angle
13. Cowells method
14. spherical harmonic
15. earths geo potential function
16. Terrestrial Time (TT)
17. delta right asc
18. delta declination
19. body plane (B plane)
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