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ها از ديدگاه كلي به دو دسته  اين انتقال. دداراي  جايگاه ويژهموريت فضايي أمدر هر  ها، ها بين مدار انتقال ماهواره
انجام انتقال براي مهم در هر انتقال، ميزان سوخت مصرفي  ةمسئل. ندشو بندي مي پيوسته تقسيم  اي و انتقاالت ضربه

مورد بررسي قرار ) انتقال برايتغييرات سرعت مورد نياز ( ∆صورت  هاي ب در انتقاالت ضربهاين مسئله . است
سازي مصرف سوخت مورد  به معني حداقل ∆سازي  اي حداقل توان گفت، در هر انتقال ضربه در نتيجه مي. گيرد مي

هاي  مانند انتقال دايره به دايره، دايره به بيضي و بيضيها،  هندسي مدار ةهاي ساد در حالت. انتقال استبراي نياز 
هاي  هاي اوليه و هدف، روش مدار ة تر شدن هندس ولي با پيچيده داردهاي بسته  محور و نظاير آنها، انتقال پاسخ هم

 هاي بيضوي اي بين مدار مداري ضربه ةانتقال بهين ةمسئل ،اين مقالهدر . نيستندمعمول قادر به حل مسئله 
نياز به حل عددي  ،تر پيچيده مداري با هندسة  حل مسائل مانور منظور به. گيرد محور مورد مطالعه قرار مي غيرهم

حل عددي اين معادالت  ،اوالً ،با توجه به غيرخطي بودن معادالت. استسازي  غيرخطي مستخرج از بهينه  معادالت
هاي  بسيار كند است و ثانياً حل اين معادالت تنها به پاسخو روند همگرايي  استبه مقادير حدس اوليه بسيار حساس 

ثري ؤاند كه با استفاده از اين معادالت الگوريتم م دهشدر اين مقاله، معادالتي استخراج . ندشو مينيمم محلي منجر مي
راساس مقادير انتقال ب مورد نياز براي ∆كه به كمك اين الگوريتم رفتار تابع  است دهشبراي حل معادالت، ارائه 

. رددگ پاسخ كلي مسئله تعيين مي ةاست كه با استفاده از آن محدود هاي مستقل مورد بررسي قرار گرفته مختلف متغير
كننده در نظر گرفته شده كه  دست آمده، مقادير حدس اوليه براي توابع حل هپاسخ ب همچنين با استفاده از محدودة

الگوريتم پيشنهادي براي يك . آيد دست مي هان كم و با نرخ همگرايي باال بپاسخ نهايي با دقت مورد قبول و در زم
توانايي  ةدهند كه نشان است هاي محلي و كلي نتايج شامل جواب. و نتايج ارائه شده است حل مثال عددي استفاده

  .استپيشنهادي  خوب روش 

  محور هم بيضوي غير ،اي مانور ضربه ،مينيمم محلي ،انتقال مداري بهينه: هاي كليدي واژه

  12مقدمه
ها در فضا، نيازمند انتقاالت مداري هستند زيرا پس از پرتاب  ماهواره

بايد از اين مدار به گيرند و ماهواره  معموالً در مدار پارك قرار مي

                                                           
 )نويسندة مخاطب( استاديار .1
  دانشجوي كارشناسي ارشد. 2

بايد ها  همچنين مدار ماهواره. ]1[ موريتي خود منتقل شودمدار مأ
 ههاي اغتشاشي مختلفي ب د، زيرا نيروشواي تصحيح  صورت دوره هب

موريتي خود أشود كه در نتيجه ماهواره را از مدار م ماهواره وارد مي
موريت مأ ها با توجه به عملياتي ماهوارههاي  مدار .سازد خارج مي

مدار، نوع  توانند از لحاظ شكل مدار، اندازة تعريف شده براي آن، مي
انتقاالت  ةپيچيدگي مسئل مسئلهمدار كامالً متفاوت باشند كه اين 

موريتي، عموماً توسط انتقال به مدار مأ. كند افزون مي بين مداري را
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پذيرد و در نتيجه  هاي نصب شده روي ماهواره صورت مي موتور
انتقال، همواره مورد توجه  برايسازي مصرف سوخت مورد نياز  حداقل
هاي راكتي  دردسترس و رايج كه موتور فناوريبا توجه به . گيرد قرار مي

هستند، بحث انتقاالت بين مداري با يك فرض نزديك به واقعيت 
كه در  استاي سرعت  اين فرض، تغيير لحظه. شود بررسي مي

هاي اوليه، عمدتاً مورد استفاده قرار  طراحي خصوص ههاي فضايي ب بحث
مورد نياز  ∆اي، ميزان سوخت مصرفي با  در انتقاالت ضربه. گيرد مي
  .]2[ صورت زير در ارتباط است هانتقال ب براي

)1(                                                         ∆ 1 e ∆I  

شتاب جاذبه در سطح  شدن موتور، جرم فضاپيما قبل از روشن m انجام انتقال،  براييزان سوخت مصرفي م ∆باال  در رابطة
تغييرات سرعت حاصله توسط  ∆و  پيشران ضربة ويژة Iدريا و 

  .سيستم پيشران است
 براساس هندسةتوانند  اي مي انتقاالت مداري ضربه

 استفاده، تغيير صفحة د ضربات موردهاي اوليه و هدف، تعدا مدار
در مراجع . بندي شوند تقسيم... مداري يا ثابت بودن آن و 

هاي اوليه و  هاي هندسي ساده براي مدار مختلف، عمدتاً به حالت
به دليل  مسئلهرسد اين  نظر مي است كه به  هدف پرداخته شده
گونه مسائل  هاي خاص رياضي و هندسي اين اجتناب از پيچيدگي

هاي  انتقال بين مدار ةمسئل ،ترين حالت ساده در. ]3[ است
شوند كه اولين بار توسط هومن،  صفحه مطرح مي دايروي هم

اين مدار در نقاط . ]5 و 4[مداري براي اين انتقال طراحي گرديد 
اره روي و ماهو هاي اوليه و هدف مماس است به مدارحضيض و اوج 

به اينكه شعاع مدار  بسته(يا بلعكس اين مدار از نقطة حضيض تا اوج 
اين نوع مدار، . كند حركت مي) اوليه بيشتر است يا شعاع مدار هدف

به اين انتقاالت، كه ماهواره . شود انتقالي هومن شناخته مي  عنوان مدار به
گونه  ند، انتقاالت هومنكمقابل سفر  ةحضيض يا اوج به نقط ةاز نقط

هاي  ارمانند حالتي كه مد تر انتقال، هاي پيچيده در حالت. شود گفته مي
هاي معمول قادر به  روشمحور باشند،  همهاي غير اوليه و هدف بيضي

  ].6- 11[ نيست حل مسئله 
اي بين  مداري ضربه ةانتقال بهين ةمسئل ،اين مقالهدر  
براي حل . گيرد محور مورد مطالعه قرار مي هاي بيضوي غيرهم مدار

تر نياز به حل عددي معادالت  پيچيده ةمسائل مانور مداري با هندس
پس از استخراج معادالت  .استسازي  غيرخطي مستخرج از بهينه

شود كه روند رسيدن  سازي به استخراج معادالتي پرداخته مي بهينه
ند كه اين معادالت در ك پذير مي هاي ممكن را امكان به تمامي جواب

يك مثال  روش پيشنهادي به. مقاالت موجود ارائه نشده است
براي اين مثال عددي تا . شوند شود و نتايج ارائه مي عددي اعمال مي

جواب ممكن ارائه  6كنون دو جواب ارائه شده بود كه در اين مقاله 
  .شود مي

  تعريف مسئله 
 برويم oاي روي مدار  به نقطه oاي روي مدار  خواهيم از نقطه مي

ز جهت رفتن از مدار مورد نيا فرض كه مجموع ميزان ضربة با اين  o  به مدار انتقالي و سپس از مدار انتقالي به مدارo ترين ميزان  كم
  .است) 1(شكل صورت  هشماتيك مسئله ب. ممكن باشد

  

   مدار به  از مدار  بهينه انتقالشماتيكي از   - 1 شكل

ابتدا انتخاب مناسب اين نقاط يعني تروآنومالي  ،در اينجا هدف
هاي متفاوتي  كه پس از انتخاب اين نقاط، مداراز آنجا. ستها آن

هستند كه از اين نقاط بگذرند و كانون اصلي آنها نيز مركز جسم 
لي مدار انتقالي نيز قطر اص شكم مداري يا نيم جذاب باشد، تعيين نيم

  .الزم است

  اي مسئله معادالت پايه
اي  معادالت پايه  اي دوضربهدر اين قسمت با استفاده از فرض انتقال 

  .استكل به صورت زير  V∆ ةرابط. شود انتقال ارائه مي مسئلة
)2(                                                        ∆ 1 2  

مقدار  اول است و  ةهمان ميزان ضرب باال، ةرابطدر 
حركت در دستگاه  ةفرض كنيم معادل. دهد دوم را نشان مي ةضرب

  :صورت زير باشد قطبي به
)3                                          ( cos  

بر حسب  bو  aمقادير ثابتي هستند كه  و  bو  aكه در آن 
  :شوند صورت زير تعريف مي پارامترهاي مداري به

)4 (                                                  ;                
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خروج از مركز  نيم شكم مداري و  كه در اين روابط 
 . استمداري ) اكسنتريسيتي(

از خط مرجع مناسب  است،حضيض  ةنيز كه آرگومان نقط  
با  ,  ةجهت اعمال ضربه نيز در نقط. شود گيري مي اندازه
  .]6[د شو محاسبه مي 360تا  0بين   زاوية

  

  

  و هندسه مداري تعريف زاويه  - 2 شكل

ده است كه اگر از يك مدار با شاثبات  ]7[ در مرجع
,مشخصات  ,به مدار ديگري با مشخصات , ,   
تقاطع انتقال مداري  اولي متقاطع است، در نقطة كه با مدار

انتقال از اي صورت پذيرد، تغييرات سرعت الزم براي اين  ضربه تك
  .دست خواهد آمد هب) 5( ةرابط

)5(                                      /   ′    

  .شتاب جاذبه به سمت مركز جسم جذاب است كه در آن 

  استخراج معادالت بهينگي
,اگر مشخصات مدار اوليه  ,و مدار هدف  , , 

, و مدار انتقالي   , باشد، در اين صورت تغييرات سرعت    
 : دست خواهد آمد هزير ب ةمورد نياز براي مانور از رابط

)6 ( /      
/         

ة تالقي متقاطع كه دو مدار اوليه و انتقالي در نقطاز آنجا
  :آنها تا مركز جسم جذاب با يكديگر برابرند فاصلةهستند، 

)7(                                             

)8(                                                   

  :توان نوشت هاي انتقالي و هدف نيز مي همچنين براي مدار
)9(                                                   
)10(                                                       

سرعت در راستاي عمود بر اعمال ضربه، در نقاط  ةلفؤكه ماز آنجا
  :راينماند، بناب تالقي قبل و پس از اعمال ضربه ثابت مي

)11(                              

)12 (                                   

)13(                             

)14(                                    

نسبت به سه متغير مستقل معرفي شده ) 6( همچنين اگر از رابطة
  :مشتق گرفته و برابر صفر قرار داده شود، خواهيم داشت

)15(                            1 1  

)16(                                   

1  
1   

)17(           
 و   و و  متغير  11توانند براي  مي) 7-17(معادالت 

پس از حل اين . حل شوند و  و  و  و   و  و  و 
هاي  توان گفت يكي از مينيمم ها، مي معادالت بر اساس اين متغير

  .است دست آمده همحلي پاسخ مسئله ب
ة معادالت كنند توان از توابع حل براي حل اين معادالت مي

متغير  11براي مقدار اوليه  11البته حدس . دكرخطي استفاده غير
و انتخاب نامناسب مقادير حدس اوليه براي  استمعرفي شده، دشوار 

  . دكرها، روند همگرايي را با اختالل مواجه خواهد  اين متغير

  سازي و حل مثال نمونه شبيه
عددي  ةبا استفاده از يك روش پيچيد، ]6[ مرجع درصورت زير  مثالي به

خصوصيات . ت آمده استدس هپاسخ براي آن ب 2حل شده و تنها 
  .ندهستصورت زير  هها ب هدف و همچنين و پاسخ و مدارهاي اوليه

,3  :خصوصيات مدار اوليه  1, 0   
, 2 :خصوصيات مدار ثانويه 1, 30    
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∆
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12 t12 2   

ةمقدار زاوي  
مقدا تقالي و 

تال ةتقالي در نقط
زاوية مسير پرواز 

مقدار سرعت و 
القي با مدار هدف

شو ي استخراج مي

هاي مد همراه پارامتر ه ب

قبلي و پيشنه
مهم حاصل ة نكت

ها براي پاسخ 
هاي ديگري ح خ
دست خواهد هي ب

است ك گفته شده
آمده براي ضربة 
دست آمدن هب د
اين است دهندة ن

بدين م است،ري 
رجه و كمتر از 

صورت بر هب) 6( 
كطور همان  ية

 حركت در مدار
ارائه دهد V∆اي 

هها ب ي اين پاسخ

1 1 12
مقدار سرعت و

تالقي با مدار انت 
روي مدار انت رواز

2دار سرعت و 

 مدار انتقالي و 
تال تقالي در نقطة

فوق معادالتي ةط

پاسخ دوم ةهندس - 4

ل روش حل ق
سازي اين   شبيه

و  و  و  
يم، پاسخكنيا كم
منفي) 6( ة از رابط

نيز گ و  
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سبت به جهت

د مقادير منفي برا
مقدار سرعت براي

1 0.5

م  رابطه باال، 
ةدار اوليه در نقط

مسير پر دار زاوية
مقد 2 همچنين 

تالقي با ر نقطة
رواز روي مدار انت

اساس رابطبر  ،له
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بر
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كه
  ده
4 (

  

 

شكل

تحليل
در روند

اوليه 
اضافه ي
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مقادير
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ا. ندنكن
براي) 6(

خالف ج
محلي،
اگرچه

توجه به
د، نسش

تواند مي
مجدداً م

)18( .
كه در

روي مد
مقد 

اوليه و
هدف د

ر پرمسي
اين مقا

2.38929
61.2 

 7. 2. 

ت مورد نياز براب

2.51336
164 

 3. 1 

 مورد نياز براب
ن مقاله اين مثال

جه به اينك با تو
د، مجدداً حل شد

4( دوم در شكل

انتقال برايالزم  ∆

  ري فضايي
 1389ن 

9  , 1.370
245  : زير هستند       ,   3.48106    ,  .038     ,   .09028       ,    

ر تغييرات سرعت
  . خواهد آمد

6  , 0.539
  : ر هستند

.989       ,2.03413    ,  .257     ,   .45305      ,    
 تغييرات سرعت

در اين. خواهد آمد
،دالت غيرخطي

اسخ وجود داشتند
و پاسخ) 3( كل
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اول در شك  پاسخ
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  24.048  : پاسخ اول

 1.23814  5 306  085كه پارامتر هاي ان

0.31058صورت كه در اين /
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 و استفاده از توابع
درستي همتغيرها ب

شوند و همچنان ي
ه نظر داد ولي

 اين مقاله ارائه ش
ليل مناسبي و تح

 .دكرز استخراج

  ي
توان هاي ساده مي
دست هابط تحليلي ب

هاي اي در هندسه ه
محو ضوي غير هم

اين. استسازي  ينه
و با استفاده از توابع
حلي حاصل خواهن

انتقال بهين مسئلة
هاي محلي ز مينيمم

لذا الزم است. ر داد
و سپس از اين ورد
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در همسايگي ∆  

تواند زياد باشد ي
حدس اوليةدير

ي محلي منجر مي
سخ كلي مسئله

ها كه در زي آن
هاي ممكن جواب

 جواب كلي را نيز

گيري و نتيجه
ه ي براي هندسه

راحتي از روا هد و ب
بين مداري ضربه ة

ل بين مدارهاي بيض
خطي بهين الت غير

است و حساس بوده
هاي مينيمم مح سخ

ي محلي براي م
ا داشتن تعدادي از
سخ كلي مسئله، نظر

دست آو هسئله را ب
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رفتار حداقل تابع -1
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ن فرض كه مقاد
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به پا ينان راجع

سا ت و روند پياده
س دقت مطلوب ج

دست آورد و را به

بندي و جمع
اي مداري ضربه ةن

ت بسته داشته باشد
ةانتقال بهين ةمسئل

انند حالتي كه انتقال
ياج به حل معادال
 به شرايط اوليه ح
 غيرخطي، تنها پاس

هاي د اين مينيممدا
 و از طرف ديگر با

ن در خصوص پاسخ
هاي مس پاسخ ةود
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