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خواه ندوشن و كوثر آرام مهدي جعفري   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام /2
 )45شماره پياپي / 14دورة ( 1400بهار  /1 ةشمار/ 4دورة 

    اي سيارك سرعت زاويه
    اي مشتق اول سرعت زاويه

  مقدمه

نحوه تشكيل در فهم يكي از كليدهاي مهم اجرام كوچك منظومه شمسي 
با پيشرفت فناوري و ميالدي  1990از دهه  .و تكامل منظومه شمسي است

مناسبي از درك  ،تر از اجرام كوچك منظومه شمسي اطالعات دقيق كسب
در ميان اجرام كوچك منظومه شمسي، . دست آمده است ها به ماهيت آن

پس ها  آنبخش زيادي از  اند كه سال قبل كشف شده 200ا حدود ه سيارك
ها و تعيين  كشف سيارك .]1[ اند هگذاري شدكدشان  حركت از تعيين مدار

ها در بيشتر نقاط منظومه شمسي حضور  دهد كه سيارك نشان ميا ه مدار آن
ها از موادي  سيارك حاكي از آن است كهسنجي  مطالعات طيف. دارند

به پيوستن به  شمسي قادره اند كه در هنگام تشكيل منظوم تشكيل شده
در بعضا از مواد آلي و خامي هستند كه  يها منبع سيارك لذا. ها نبودند سياره
  . موجود نيستندزمين 

ها طراحي و اجرا شده  هاي متعددي به سيارك موريتمأتاكنون 
 سيارك متعلق به فضاپيماي نيير موريت در مدار يكاولين مأ .ستا

. شداروس  433وفقيت وارد مدار سيارك با م 2000است كه در فوريه 
. موريت بررسي خواص سطح و ساختار داخلي سيارك بودهدف اين مأ

موريت فرود فضاپيما بر روي سطح سيارك مأبا  2001ه فوري 21در 
سپتامبر و دسامبر در فاصله بين يابوسا ها فضاپيماي .]2[ خاتمه يافت

كيلومتري از سطح سيارك ايتوكاوا در  7حدود  ، در فاصله2005
نورد متعلق به اين فضاپيما بر  فرود سيارك. مداري به دور آن چرخيد
هايابوسا سطح  2005نوامبر  25و  19در  اما. روي سيارك ناموفق بود

دقيقه لمس كرد و براي اولين بار موفق شد  30سيارك را به مدت 
فضاپيماي رزتا در دوم  .]3[ آوري كند مقداري از مواد سطحي را جمع

استينز  2867 عبور از كنار سياركبه فضا پرتاب شد و با  2004مارس 
سال  10پس از حدود  كرد و برداري ها عكس لوتتيا از آن 21و سيارك 

پس از چندي كاوشگر  به مقصد رسيد كه 2014اكتبر  6م در سرانجا
پي  67دار  نورد متعلق به اين فضاپيما بر روي دنباله فيله، سيارك
  .]4[نشست  3گراسيمنكو -چوريوموف

 100بيش از بيست هزار سيارك نزديك به زمين با قطر بيش از 
ها به سطح زمين  ي از آنبرخورد برخمتر وجود دارند كه احتمال 

از ها  هاي مقابله با آن راه بررسيها و  شناسايي سيارك لذا]. 5[ رود مي
هاي  انگيزههاي اخير نيز  در سالالبته . اهميت بسزايي برخوردار است

افزايش  برداري از منابع فضاتقويت شده كه منجر به بهرهبشر براي 
 اين موضوعات. شده است ها هاي فضايي به سمت سيارك موريتمأ

_________________________________ 
3. 67P/Churyumov–Gerasimenko 

ها را بيش از پيش افزايش  اهميت شناخت محيط ديناميكي سيارك
مطالعه و بررسي ساختار فضاي فاز حركت فضاپيما حول . دهد مي

ها به  سيارك .]6[ سيارك راه متداولي براي شناخت اين محيط است
 و در نتيجه ميدان گرانشي پيچيده، نامنظم خودهندسي دليل شكل 

 معموالً. ]7[ فضاپيما خواهند داشتحركت ر ديناميكي متفاوتي روي اث
 هايو مدارمحاسبه نقاط تعادل شناخت اين محيط پيچيده براي 
  . شود استخراج ميها  حول آنتناوبي 

هاي مختلف از ديرباز مورد توجه  هاي تناوبي سيستم يافتن حل
ها توسعه  نهاي مختلف تحليلي و يا عددي براي يافتن آ بوده و روش

 كارهاي متعددي برايهاي سماوي نيز  در سيستم. پيدا كرده است
مخصوصا در مسئله سه جسم هاي يافتن مدارهاي تناوبي  روشتوسعه 

هاي  هاي تناوبي در سيستم پيدا كردن حل .]9، 8[ صورت گرفته است
كردن  با مدل] 10[ نييباويو و . گردد هاي اخير باز مي سياركي به سال

و  كلوپاترا 216هدرون براي سيارك  گرانشي با استفاده از پلي ميدان
خانواده  29مراتبي،  اي سلسله  همچنين توسعه روش جستجوي شبكه

موضوع . اند مدار تناوبي براي سطوح مختلف انرژي را استخراج كرده
اي  قابل توجه در اين مقاله اين است كه ارتقاي روش جستجوي شبكه

اي  مراتبي باعث شده است صفحه  اي سلسله به روش جستجوي شبكه
شود، با تعريف و تغيير  كه شبكه جستجو بر روي آن توليد مي

مختصات كروي براي وضعيت آن، به طور مداوم تغيير كرده و تعداد 
نقاط بيشتري براي استخراج مدارهاي تناوبي متنوع مورد بررسي قرار 

ستجوي متغيرها و هاي ج تركردن بازه طبيعتاً با گسترده. گيرند
هاي مدار تناوبي  همچنين ريزتركردن شبكه، ممكن است تعداد خانواده

در رساله دكتري خود كه به تحليل و ] 11[ گيانكوچي. افزايش يابد
ژاپني پرداخته است، با  2- طراحي مسير براي مأموريت فضاپيما هايابوسا

ز روش گيري ا استفاده از مدل گرانشي بسط هارمونيك كروي و بهره
 را JU3 1999مدارهاي تناوبي پايدار حول سيارك  4امتداد عددي

با بيان تئوري ] 12[ژيانگ و همكاران  .محاسبه كرده است
كننده ساختارهاي زيرمنيفلدي و رفتار پايدار و ناپايدار ذره  توصيف

تست در نزديكي نقاط تعادل، وجود خانواده مدارهاي تناوبي و حتي 
و بر اين مبنا چند . اند م سياركي چرخان را نشان دادهتناوبي در سيست شبه

ها را براي  تناوبي را استخراج و پايداري آن نمونه مدار تناوبي و شبه
 6489كاستاليا و  4769ژئوگرافوس،  1620كلوپاترا،  216هاي  سيارك

سازي معادالت حركت  با خطي] 13[ژيانگ  .اند گلوكا بررسي كرده
كلوپاترا به استخراج و تحليل پايداري  216 حول نقاط تعادل سيارك

به بحث ] 14[يو و همكاران . نقاط و مدارهاي تناوبي پرداخته است
ها  پيرامون امتداد مدارهاي تناوبي در ميدان پتانسيل سيارك

همچنين با استفاده از تحليل شرايط امتداد موضعي مرتبه . اند پرداخته

_________________________________ 
4. Numerical Continuation 
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اند و خانواده مدارهاي  كرده هاي ممكن را ارائه اول، مجموعه جواب
ني و . اند آيدا استخراج كرده 243اي را حول سيارك  طبيعي نمونه

با استخراج چند خانواده مدارهاي تناوبي حول سيارك ] 15[همكاران 
اروس به بررسي دوشاخگي چندگانه در خانواده مدارهاي تناوبي  433

نشي با استفاده از با مدلسازي ميدان گرا] 16[فنگ و هو . اند پرداخته
اي و عمودي را حول  بسط هارمونيك تا مرتبه دوم، مدارهاي صفحه

همچنين پس از بررسي . اند راستا استخراج كرده نقاط تعادل هم
ها با  پايداري مدارها، با محاسبه منيفلدهاي ناوردا، برروي ارتباط آن

استفاده با ] 17[لي و همكاران . اند هاي مرتبه اول بحث كرده رزونانس
از روش امتداد عددي و همچنين تئوري دوشاخگي، مدارهاي تناوبي و 

ها را استخراج و نقاط  منيفلدها و اتصاالت هتروكلينيك متناظر با آن
ها را براي مقادير مختلف پارامترهايي مثل نسبت  تعادل و پايداري آن
 با توسعه روشي مبتني بر] 18[زنگ و ليو . اند ابعادي تحليل كرده

تئوري كنترل بهينه و استفاده از مدل دوقطبي، مدارهاي تناوبي 
ها با استفاده  آن. اند گاسپرا محاسبه كرده 951طبيعي را براي سيارك 

از يك روش غيرمستقيم، مسئله كنترل بهينه را به مسئله با شرايط 
با استفاده از مدل ] 19[ ژيانگ و همكارانش. اند هكردمرزي تبديل 

اي پنج  راي ميدان گرانشي و روش جستجوي شبكههدرون ب پلي
 433ايدا،  243هاي  حول سياركپايدار  مدارهاي تناوبيخانواده از 

سالديني و . اند دست آورده بنو را به101955گلوكا و  6489اروس، 
ميدان گرانشي سيارك ريوگو را با مدل مسكونز شامل ] 20[همكاران 

و عالوه بر نقاط تعادل، با  تعداد زيادي كره همگن مدلسازي كرده
استفاده از روش تحليلي، مدار تناوبي حول رزونانس يك به يك را 

  . اند محاسبه نموده
از گيري  بهرهسازي ميدان گرانشي سيارك با  مدل بادر اين مقاله 

متقارن نسبت به صفحه مدارهاي تناوبي  و مدل دمبلي، نقاط تعادل
و  ]21[ اي مك جستجوي شبكهحول نقاط تعادل همراستا به ك 

] 23[ اند و با استفاده از تئوري فلوكه استخراج شده ]22[ پرتابيروش 
با توجه  .شده است استخراج شده، بررسي پايداري مدارهاي تناوبي

و جرم كوچك ابعاد ه دليل به شدت كم ميدان گرانشي سيارك ب
اثر ند توا كم آن، نيروي ناشي از فشار تشعشع خورشيدي مي نسبتًا

از اين . حركت فضاپيما در اين محيط داشته باشدروي بر  چشمگيري
نظرگرفتن اثر فشار تشعشع ، با دررو عالوه بر نيروي گرانشي

مدارهاي تناوبي و ثابت درنظر گرفتن دوره تناوب، مجدداً  خورشيدي
نتايج . ها بررسي شده است پايدراي آن همچنين جديدي محاسبه و

 كه فشار تشعشع خورشيدي بر روي پايداري حاكي از آن است كه
مدارهاي يافت شده تأثيري نداشته و اگر مدار تناوبي ناپايدار بوده، با 

براي . احتساب فشار تشعشع خورشيدي همچنان ناپايدار خواهد ماند
نگهداري فضاپيما بر روي مدارهاي تناوبي ناپايدار الزم است از 

  .هاي كنترل موقعيت بهره برد سيستم

  معادالت حركت
ها الزم است قبل از  براي بررسي و مطالعه محيط ديناميكي سيارك

ها استخراج  حول آن) در اينجا فضاپيما(هر چيزي معادالت حركت ذره 
معادالت حركت فضاپيما در نزديكي يك سيارك در دستگاه . شود

  :شود مختصات ثابت چسبيده به سيارك به صورت زير نوشته مي

بردار موقعيت فضاپيما در سيستم مختصات  در سمت چپ اين معادله، 
به ترتيب معرف  و  . چسبيده و مستقر در مركز جرم سيارك است

. نداي سيارك هست بردار سرعت زاويه Ωمشتق اول و دوم بردار مكان و 
بيانگر  معرف مشتق تابع پتانسيل گرانشي و  در سمت راست 

  .شتاب ناشي از فشار تشعشع خورشيدي است
معموالً در مسائل مكانيك سماوي به منظور تسريع محاسبات و 

بعدسازي  براي بي. شوند بعدسازي مي تحليل بهتر، معادالت حركت بي
جرم . شود ن جرم مرجع درنظر گرفته ميجرم، جرم كلي سيارك به عنوا

گونه كه خواهيم ديد در مدل دمبلي به صورت جمع دو جرم  سيارك همان
اند به صورت  مجزا كه با يك ميله صلب بدون وزن به هم متصل شده = بعد جرم به صورت  بنابراين ثابت بي. شود تعريف مي + بعد  محور اصلي سيارك بي طول نيز با نيم. ودش تعريف مي =

شود كه دوره تناوب  بعدسازي مي اي بي گونه در نهايت زمان نيز به. شود مي
  .شود 2πحركت دوراني سيارك حول محور خود برابر با 

  سازي گرانشي مدل

ها به دليل داشتن توزيع جرمي متفاوت در نقاط مختلف خود و  سيارك
راي اثرات گرانشي متفاوتي در هر نقطه از حتي تنوع ساختاري، دا

تابعپتانسيل گرانشي به طور كلي براي هر . فضاي پيرامون خود هستند
  :شود جسم دلخواه به صورت زير بيان مي

فاصله  ثابت جهاني گرانش،  تابع پتانسيل،   فوق رابطةدر  
هاي بردار موقعيت  لفهمؤ و  ، از فضاپيما و  المان جرمي 
هاي گوناگوني براي محاسبه تابع پتانسيل  روش ].24[ فضاپيماست

  .ها وجود دارد كه هر يك كاربرد خاص خود را دارند گرانشي سيارك

  بسط سري هارمونيك كروي
ترين روش براي محاسبه تابع  بسط سري هارمونيك كروي مرسوم

كنيم يك كره،  فرض) 1(اگر مطابق شكل . ي استپتانسيل گرانش
، به دور سيارك فرضي محاط شده است، اين 5معروف به كره بريلون

_________________________________ 
5. Brillouin Sphere 

)1(  + 2 × r + × × + × = +  

)2(  ( , , ) =   
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ي الزم را داشته و بسط سري كره فرضي كاراي  ر خارج از محدودهروش د
اما در داخل اين كره . هارمونيك كروي در خارج از كره بريلون همگراست

براي مسائلي كه در آن فضاپيما به سطح  اين مدل. شود دچار واگرايي مي
  .شود، معتبر بوده و قابل استفاده است سيارك نزديك نمي

  بسط سري هارمونيك بيضوي
شود،  هم شناخته مي 6ايده اصلي اين روش كه با نام رويكرد ايووري

توسط نيوتن ارائه شد كه بعدها توسط الپالس و ايووري تكامل 
شود سيارك در داخل يك  فرض مي) 2(مطابق شكل . يافت
  ].25[گون بريلون معروف است  گون قرار دارد كه به بيضي بيضي

  

  
  

  كره بريلون و بسط هارمونيك كروي - 1شكل 
  

ي فرضي كاراي گون بيضي اين تئوري فقط در خارج از محدوده
 گون و بيضي ي با شكلي شبيه بههاي در مورد سيارك و را دارد الزم

  .كارايي بااليي داردنيز متقارن 

  
  بيضي بريلون و بسط هارمونيك بيضوي  - 2 شكل

  مدل مسكونز
ها  اين كره. شود هايي مفروض پوشيده مي در اين مدل سيارك با كره

در . هاي متفاوت باشند توانند از جنس هرچند همگن هستند ولي مي
كلوپاترا قابل  216ها براي سيارك  يري اين كرهنحوه قرارگ) 3(شكل 

هايي با شكل نامتقارن  اين مدل بيشتر براي سيارك .مشاهده است
  ].26[كاربرد دارد 

_________________________________ 
6. Ivory’s approach 

  
  كلوپاترا  216اركيس يمدل مسكونز برا  - 3 شكل

  هدرون مدل پلي
روش ديگر براي محاسبه تابع پتانسيل گرانشي يك جسم با شكل 

ها  هدرون در اين روش پلي. هدرون است ل پلينامتقارن استفاده از مد
ها با  ، متشكل سطوح مثلثي هستند كه رأس آن)4(مطابق شكل 

ايده اصلي اين روش . شوند بردارهايي به مركز جرم سيارك متصل مي
  .ارائه شد] 27[توسط ورنر  1994ابتدا در سال 

  
  ]22[كلوپاترا   216اركيس يبرا هدرون يمدل پل - 4ل شك

هاي غيرهمگن كه چگالي و جنس  ش براي سياركاين رو
هاي ديگر متفاوت  ها در هر قسمت از سطح نسبت به قسمت سطح آن

در اين حالت هر بخش به طور جداگانه بايد بررسي . است، كاربرد دارد
فرود بر سطح سيارك استفاده  همچنين براي ماموريت. و تحليل شوند

شكل اين روش طوالني بودن تنها م. ناپذير است از اين مدل اجتناب
  .روند حل و لزوم انجام محاسبات سنگين با كامپيوتر است

  مدل دمبلي
 216هاي  ها مانند سيارك نامنظمي شكل ظاهري برخي از سيارك

صورت  را به ها توان آن اي است كه مي گونه باكوس به 2063 كلوپاترا و
را و كلوپات 216شكل ظاهري سيارك . سازي كرد دمبلي شكل مدل
  .قابل مشاهده است) 5( شكلمدل دمبلي آن در 

قابل مالحظه ) 6(در مدل دمبلي شكل كه جزئيات آن در شكل 
شود كه با يك ميله صلب  مدل مي و  است، جسم با دو جرم 

جرم كلي سيارك برابر با . اند به هم متصل شده بدون جرم به طول 
=مجموع اين دو جرم يعني  با توجه به اتصال . است +

توان فرض كرد هنگامي كه سيارك  اين دو جرم توسط ميله صلب، مي
كند مانند اين است كه اين دو جرم در دو مدار  حول مركز جرم خود دوران مي
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  ضايي
 5/  ) 46ياپي 

شاشات گرانشي 
تشعشع . ي است
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  خورشيدي
ترين اغتشاشي مده

شود، اغتشاش تشع
اپيرخورد به فض

شود ك  نيرويي مي
پيما بستگي دارد
 خورشيدي برابر

  10 [ ⁄ ]
AU( از خورشيد،
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  ]28[دمبلي آن 

ي سيارك و پارامترهاي

اري آن در ح و بررسي پايد

ل با طول ميله صلب
پيما ح حركت فضا

فضاپيما حول دو جر
كنند، تب حركت مي

اي حركت فضاپيم
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انداز و  فته،
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به ص] 9[ف است
 بردار سرعت فضاپيم

مدلكلوپاترا و  216

صيف ميدان گرانشي

كلوپاترا 216حول سيارك 

موع شعاعي معادل
لذا مسئله. هستند

 به مسئله حركت فض
 مركز جرمشان ح

بعد شده برا ت بي
با فرضيات گفته شد
دود دايروي خواهد

+فوق طة 
تانسيل تعميم ياف

و   جرم 
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 به زمان ناوردا بوده

ابت ژاكوبي معروف
اندازه د كه در آن 

6سيارك   - 5شكل 

مدل دمبلي براي توص 

 

 
حل تناوبي متقارن ح

دايروي با مجم
حال حركت ه
شبيه به دمبل
دايروي حول
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مطابق مسئله سه جسم محدود دايروي براي اين . سرعت صفر هستند
 ]:29[سيستم نيز انتگرال ژاكوبي موجود و برابر است با 

)5(  −( + + ) + ( + ) + (1 − ) +=   
شود كه  سمت راست اين تساوي، ثابت ژاكوبي ناميده مي در ثابت 

با صفر قرار دادن مقدار سرعت در انتگرال . از جنس انرژي است
توان مشخص كرد، كه  اي در اطراف جسم اوليه مي ژاكوبي، ناحيه

  .جسم ثانويه قادر به حركت در آن نيست
انند اما براي يافتن نقاط تعادل در اطراف سيارك بايد معادالتي م

  .معادله زير حل شود
)6( = 0  

اين نقاط تعادل . هاي معادله فوق هستند نقاط تعادل در واقع ريشه
 شوند در دسته اول دو نقطه  راستا و مثلثي تقسيم مي به دو دسته هم

براي نقاط . قرار دارند و  و در دسته دوم دو نقطه  و 
=راستا  هم =   :يابد است و معادله به شكل زير كاهش مي 0

)7(  − ( )( )| | − ( )| ( )| = 0  

شود كه هر  براي حل عبارت فوق سه حالت در نظر گرفته مي
شوند با اين تفاوت  اي درجه پنج منجر مي سه حالت به يك چند جمله

اين چند . متفاوت خواهد بوداي در هر حالت  كه ضرايب چند جمله
)اي بر حسب  جمله =   .به صورت زير قابل بيان است (1,2

)8( + + + + + = 0  
μ−  است با رعايت شرط در حالت اول كه معادل نقطه تعادل  < 1 − <   :ضرايب عبارتند از =

)9(  

= 2(2 − 1)  = (1 − ) − 4 (1 − ) +   = 2 (1 − )(1 − 2 ) − 1  = (1 − ) + 2( − (1 − ) )  = −(1 − ) −
=با شرط  در حالت دوم براي نقطه  < −μ < 1   :ضرايب عبارتند از −

)10(  

= 2(2 − 1)  
 = (1 − ) − 4 (1 − ) +   
 = 2 (1 − )(1 − 2 ) + 1  
 = (1 − ) + 2( − (1 − ) )  
 = (1 − ) +

چون . است  راه حل ساده و  براي تعيين نقاط مثلثي يا 
االضالع قرار گيرند كه  اين دو نقطه بايد در رأس دو مثلث متساوي

قرار دارد و طول اين قاعده  روي محور  قاعده مشترك آن دو
تا جسم اوليه برابر  و  مشترك برابر با واحد است، لذا فاصله 

  :بنابراين مختصات اين نقاط عبارت است از. واحد است

)11(  E = − μ,−√3 2⁄ , 0   E = − μ,+√3 2⁄ , 0   
ديناميكي مورد نظر بعد اين نقاط براي سيستم  مختصات بي

ذكر شده است و همچنين  )2( جدولكلوپاترا در  216يعني سيارك 
 . قابل مالحظه است )7(شكل موقعيت اين نقاط در 

 ينقاط تعادل و ثابت ژاكوببعد  بيمختصات  -2جدول 

          نقاط
 1.225610131  0 0  1.734240083-  
 1.193602084-  0 0  0.2987570307-  
 0.0137445000  0.86602541  0  1.375094456-  
 0.0137445000  0.86602541-  0  1.375094456-  

 
هاي سرعت صفر و نواحي ژاكوبي براي نقاط تعادل، منحني - 7شكل 

 كلوپاترا 216 سيارك

وان ثابت ژاكوبي ت مي 11با قرار دادن مختصات نقاط تعادل در معادله 
چنين به كمك اين معادله  هم. هر يك از آن ها را محاسبه كرد

هاي ژاكوبي به  هاي سرعت صفر براي مقادير مختلف ثابت منحني
اي از فضاي حول  دهنده محدوده ها نشان اين منحني. آيد دست مي

سيارك هستند كه فضاپيما قادر به حركت در آن نيست كه به ناحيه 
) 7(ها نيز در شكل  اين منحني. اكوبي نيز معروف هستندممنوعه يا ژ

با افزايش سطح انرژي فضاپيما، نواحي ژاكوبي . قابل مشاهده هستند
با . تواند در فضاي بيشتري حركت كند كوچكتر شده و فضاپيما مي

شوند و  باز مي و افزايش سطح انرژي ابتدا نواحي حول نقاط 
پذير خواهند  آخرين نقاطي خواهند بود كه دسترس و  نقاط 
، از و  توان فهميد نقاط  هاي ژاكوبي مي با توجه به منحني. بود
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از نوع نقاط ، و  نوع نقاط زيني بوده و ناپايدار هستند و نقاط 
  .ار هستندمركز بوده و پايد

  محاسبه مدارهاي تناوبي

مهمي در تحليل حركت فضاپيما حول سيارك  مدارهاي تناوبي نقش
هاي گوناگوني ارائه و  براي پيدا كردن مدارهاي تناوبي روش. دارند

، آناستفاده شده است از مقالهروشي كه در اين . اند توسعه داده شده
. است] 21[اي  جوي شبكه و و روش جست 7پرتابيروش تركيبي از 

ي متقارن نسبت به صفحه گفتني است از آنجا كه هدف يافتن مدارها
توان استفاده كرد و تنها نصف  است، از اين وجود اين تقارن مي

نيمه ديگر مدار با توجه به وجود تقارن قابل . مدار محاسبه كرد
به اين ترتيب يافتن مدارهاي تناوي به حل مسئله با . محاسبه است

تناوب براي ادامه فرض كنيد كه دوره . شود شرايط مرزي تبديل مي
  .است 2مدار تناوبي برابر با 

  وش پرتابي يگانهر
]. 29[ترين روش تصحيح ديفرانسيلي است  اي روش پرتابي يگانه، پايه

اصطالح يگانه به خاطر اين است كه حل مسئله با شرايط مرزي، يك 
در زمان  مسيري را با شرايط اوليه . گيرد مسير يكپارچه را در بر مي

انتگرال گرفته و نتايج را به  از اين مسير تا زمان. ر بگيريددر نظ 
) دهيم كه همان حالت نهايي با شرايط اوليه نشان مي صورت , =در  ( اين مسير به عنوان مسير مبنا . است +

به   كنيم مسير فرض مي. شود براي روش پرتابي در نظر گرفته مي
شرط اوليه و بازه زمان . مسير مطلوب براي حالت نهايي باشد عنوان

) 8(شكل اين موضوع در . انتگرال براي هر دو مسير يكسان است
 .نشان داده شده است

هايي است كه مسير توليدي را δدر اين مسئله هدف يافتن 
اگر بردار حالت فضاپيما . به موقعيت مطلوب در زمان مشخص برساند

  :زير در نظر بگيريمبه صورت 
)12( = ( , , , , y, z)   

، شرايط اوليه نسبت به صفحه  با توجه به تقارن مدارها
  :صورت زير خواهد بود به
)13( = ( , 0, , 0, , 0)   

اي نقاطي را كه منجر به  وجوي شبكه به كمك روش جست
كرده و سپس  ند مشخصشو مي مدارهاي متقارن نسبت به صفحه 

با استفاده از روش پرتابي شرط اوليه را تدقيق كرده و به اين ترتيب 
 .شوند مدارهاي تناوبي پيدا مي

  
_________________________________ 

7. Shooting Method 

  
  گانهي پرتابيوش ر - 8 شكل

  تريس انتقال حالتام
از ماتريس انتقال حالت براي تصحيح شرايط اوليه مدار تناوبي حول 

  :شود شكل زير تعريف مياين ماتريس به . كنيم سيارك استفاده مي

)14(  Φ(t, t0) = ( )( 0) =
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  

. كه در واقع حساسيت متغيرهاي حالت نسبت به شرايط اوليه است
  :معادله ديفرانسيل براي محاسبه ماتريس انتقال حالت عبارت است از

)15(  Φ(t, t ) = A(t)Φ(t, t )  
)Φكه بايد با شرايط اوليه  , ) ) ماتريس ضرايب. حل شود =   :است با برابر (

)16(  ( ) = ( )( )  
)در اين مسئله ماتريس    :به شكل زير قابل محاسبه است(

)17(  ( ) = 0 × ×2 ×   

  به ترتيب ماتريس صفر و هماني هستند و همچنين و  0كه در اين رابطه 

)18(  Ω = 0 1 0−1 0 00 0 0   

  

)19(  U =   

براي تصحيح حدس اوليه الزم است ميزان خطاي شرايط 
فاده از ماتريس انتقال اين موضوع با است. انتهايي به عقب انتشار يابد

  پذير است، يعني حالت امكان
)20( δx = ∅ δx   

δxكه در اين معادله  = [δ , δ , δ ميزان تصحيح الزم در  [
δxشرايط اوليه و  = [ , ,   .خطاي شرايط انتهايي است [
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متغير شرايط اوليه را بر حسب روابط فوق مقدار تقريبي تغيير در هر سه 
الزم به ذكر است كه لزوما نيازي به . دهد انحراف در نقطه نهايي به دست مي

تغيير هر سه متغير شرايط اوليه جهت يافتن شرايط اوليه مناسب براي مدار 
در اين مقاله با توجه به تقارن در نظر گرفته شده براي مدارهاي . تناوبينيست

در . شوند ز شش متغير شرايط اوليه صفر در نظر گرفته ميتناوبي، سه متغير ا
ها مقدار  مورد سه متغير باقيمانده نيز براي سهولت در حل براي يكي از آن

توانيم با  شود كه با توجه به صفر شدن رابطه باال مي ثابتي در نظر گرفته مي
شرايط  حل دستگاه دو معادله و دو مجهول، دو رابطه مستقل براي دو متغير از

اند  چون اين روابط از معادالت خطي شده حاصل شده. اوليه بدست آوريم
ها تقريبي هستند و براي همگرا شدن به شرايط اوليه مناسب جهت  جواب

  .توليد يك مدار تناوبي نياز به تكرار چندباره محاسبات است

  اي و جوي شبكه  جست
، در ]32[ست جا كه روش پرتابي نسبت به حدس اوليه حساس ا از آن

صورت انتخاب شرايط اوليه نامناسب، اين روش به شرايط اوليه 
معموال براي پرهيز از . شود مناسب جهت توليد مدار تناوبي همگرا نمي

براي توليد حدس ] 33، 21[اي  اين واگرايي از روش جستجوي شبكه
طوركه گفته شد مدارهاي متقارن  همان. شود اوليه مناسب استفاده مي

 و   ، با محاسبه سه مقدار مناسب به صفحه  نسبت
ثابت در  براي كاهش حجم محاسبات، ابتدا مقدار . آيند دست مي به

كه باعث تناوبي شدن مدار  و  شود و مقادير  نظر گرفته مي
در اين . شوند اي از اين دو متغير پيدا مي شود،با جستجو در شبكه مي

، بايد محل برخورد صفحه  روش براي متقارن بودن مدار نسبت به
ها صفر بوده و  آن و  انتهاي مدارها به صفحه در شرايطي باشد كه 

اي  مشخص، شبكه بنابراين براي هر . مخالف صفر باشدفقط 
  .شود تشكيل مي )9(شكل مطابق  و  براي مقادير 

اي كوچك  در اين شكل فرض شده كه ابعاد شبكه به اندازه
در زمان برخورد به  و   است كه بتوان مرزهاي تغيير عالمت

محل تالقي دو مرز . صفحه به صورت يك خط در نظر گرفته شود
احتمالي مدارهاي  و  برروي شبكه، مقادير و  تغيير عالمت 
  .كند را مشخص مي ن نسبت به صفحه تناوبي متقار
را پيدا ن نقاط ايمرحله  6در اي  جستجوي شبكه روشاين 

ابتدا . نشان داده شده است) 10(مرحله در شكل  6اين . ]21[كند  مي
 با توجه به مختصات هر گوشه شبكه، از معادالت تا لحظه 

. دست آيدشود تا بردار حالت در لحظه انتهايي به  گيري مي انتگرال
نشان داده شده، قبل از هر ) 10(اي كه در شكل  در هر مرحلهسپس 
مرحله بررسي  آنبين دو نقطه انتهايي  و  تغيير عالمت  چيزي،

تغيير عالمت بدهند پس احتمال اين  و  متغيراگر هر دو . شود مي
اي را  مرحله بتوان نقطه مربوط به آن يا قطر وجود دارد كه روي ضلع

 . يافت ،اوليه مورد نظر است حدسدهنده  كه نشان

  
  يا شبكه يوجو جست - 9 شكل

  هياول حدسنقطه  نييتع -10 شكل
  

 6و  3مشخص است در مراحل فوق نيز طور كه در شكل  همان
كمك بهبا مشخص شدن اين موضوع، . اين شرايط برقرار است

توان فاصله محل برخورد مرزهاي تغيير عالمت از  مي يابي خطي درون
)هم را روي ضلع مربوط به آن مرحله به دست آورد  , پس . (

ترين فاصله محاسبه  مرحله كوچك 6از انجام اين عمليات بر روي هر 
نقطه مياني . است كه مطابق شكل فاصله . شده قابل تعيين است

ترين  ير عالمت با ضلع يا قطر شامل كوچكمحل برخورد مرزهاي تغي
  .شود فاصله به عنوان حدس اوليه مورد نظر معرفي مي

اي با توجه به دقت شبكه،  جوي شبكه و با اجراي عمليات جست
تعداد قابل توجهي حدس اوليه مناسب براي توليد مدارهاي تناوبي 

  .آيد متقارن به دست مي

  نتايج
كه به كمك روش قارن نسبت به در اين بخش مدارهاي تناوبي مت

اي و پرتابي يگانه حول نقاطه تعادلي همراستا  جستجوي شبكه
ها، روش تحليل  اما قبل از ارائه آن. اند، ارائه شده است دست آمده به

مرحله
2 

 5مرحله 

حله 
مر

4 

 3مرحله 

 1مرحله 

 6مرحله 
   

   

عالمت تغيير  مرز
,   ,  

, ,
   

عالمت تغيير   مرز

( > اوليه(    شرايط
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  .شود پايداري مدارهاي تناوبي و تئوري فلوكه به اختصار بيان مي

  تحليل پايداري و تئوري فلوكه
	ماتريس  ري مدارهاي تناوبي، مقادير ويژهبراي تحليل پايدا 	 Φ( , = ارزيابي شده در زمان	( . گيرد مورد بررسي قرار مي ،2

Φ(2 ماتريس , تحت عنوان ماتريس منودرومي شناخته  (
مقدار ويژه آن  λ اين ماتريس سيمپلكتيك بوده و اگر. [20]شود  مي

گاهمعكوس، مزدوج مختلط و معكوس مزدوج مختلط آن نيز باشد، آن
از اين رو اگر مقدار ويژه ماتريس . مقادير ويژه اين ماتريس خواهند بود

باشد، حتما مقدار ويژه تكراري حداقل از  برابر با مقدار واحد منودرومي
پايداري يا عدم پايداري يك مدار بر اساس . مرتبه دو خواهد بود

ا توجه به مقادير ماتريس مقادير ويژه مشخص ب 8تئوري فلوكه
 مقدار واحدچنانچه همه مقادير ويژه ماتريس منودرومي از . شود مي

از  كمتر باشند، مدار تناوبي پايدار و اگر حتي يك مقدار ويژه بزرگتر
|ولي اگر . مدار ناپايدار است ،باشد مقدار واحد | = باشد، پايداري  1

  ].23[از ديدگاه خطي مشخص نيست  يا عدم پايداري مدار

  مدارهاي تناوبي
 8در قالب  مدار تناوبي متقارن نسبت به صفحه  110در اين مقاله 

بندي  معيار دسته. ارائه شده است) 18(الي ) 11(هاي  خانواده مداري در شكل
. ها بوده است مدارها مشابهت هندسي يا به اصطالح مورفولوژي يكسان آن

اند و يا اينكه حول  وبي به دست آمده يا سيارك را احاطه كردهمدارهاي تنا
گفتني است اين مدارها در دستگاه مختصات . نقاط تعادل همراستا قرار دارند

  .اند بعد شده رسم شده ثابت چسبيده به سيارك و بر اساس متغيرهاي بي
دهد كه  خانواده مدارهاي متناوبي را نشان مي) 14(تا ) 11(هاي  شكل

براي ) 11(خانواده مدارهاي شكل . ر تا دور سيارك در حركت هستنددو
چرا . هاي شناسايي و تصويربرداري از سطح سيارك مناسب هستند ماموريت

. دهند كه در اين مدارها پوشش كاملي از كل سطح سيارك را به دست مي
 دهد كه دور تا دور سيارك را خانواده مدارهاي تناوبي را نشان مي) 13(شكل 

اما . احاطه كرده و نسبت به صفحه استواي سيارك داراي شيب هستند
در بين . در صفحه استواي آن قرار دارند) 14(خانواده مدارهاي شكل 

مدارهايي كه حول نقاط تعادل قرار دارند، مدارهايي به صورت مدارهاي 
كه دو بعدي بوده و در صفحه استواي سيارك )) 16(و ) 15(شكل (لياپانوف 

قابل )) 18(و ) 17(شكل (اي  ر دارند و دسته مدارهايي به صورت هالهقرا
الزم به ذكر است وجود چنين مدارهايي ناشي از اين .مالحظه هستند

موضوع است كه معادالت حركت در دستگاه چسبيده به سيارك نوشته و 
به مدارهاي تناوبي حول نقاط تعادل، مدارهاي تناوبي موضعي . اند حل شده
  .متمايز باشند شود تا با مدارهاي تناوبي سراسري حول سيارك يگفته م

_________________________________ 
8. Floquet 

  
  1خانواده  -11 شكل

  
  2خانواده  -12 شكل

  
  3خانواده  -13 شكل

  
  4خانواده  -14 شكل

  
  5خانواده  -15 شكل
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  6خانواده  -16 شكل

  
  7خانواده  -17 شكل

  
  8خانواده  -18 شكل

به ازاي فحه با توجه به تقارن هندسي سيارك نسبت به ص
هر مدار، مدار ديگري وجو دارد كه نسبت به اين صفحه با آن متقارن 

. شوند براي همين مدارها به دو دسته شمالي و جنوبي تقسيم مي. است
كه ) 11شكل ( 1به عنوان مثال براي مدارهاي تناوبي خانواده 

شوند، مدارهاي تناوبي  اصطالحا مدارهاي تناوبي شمالي ناميده مي
نشان داده شده ) 19(جنوبي وجود دارند كه يك نمونه آن در شكل 

الزم به ذكر است كه مدارهاي تناوبي شمالي و جنوبي از لحاظ . است
ديناميكي و حتي دوره تناوب مداري كامال مشابه بوده و صرفا از لحاظ 

  .متقارن هستند صفحه شكل ظاهري نسبت به 

  
  1خانواده مدار تناوبي جنوبي از  -19 شكل

ها در يك  گيري از هر كدام آن با توجه به تنوع مدارها و امكان بهره
ماموريت مشخص، بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا حركت فضاپيما بر 

به عبارت ديگر اگر به فضاپيمايي . روي اين مدارها پايدار يا ناپايدار است
د شود، فضاپيما كه بر روي اين مدارها در حال حركت است، اغتشاشي وار

لذا به منظور . شود ماند و يا از آن خارج مي همچنان بر روي مدار باقي مي
تحليل پايداري مدارها، بايد مقادير ويژه ماتريس منوردورمي هر يك را 

اين مقادير ويژه به همراه دوره تناوب مدار متناظر در جدول . محاسبه نمود
ضيح داده شد و از اين مقادير گونه كهقبال تو همان. آورده شده است) 3(

قابل مالحظه است، به ازاي هر مقدار ويژه، معكوس آن و همچنين 
مزدوج مختلط آن مقدار ويژه نيز خود مقادير ويژه ماتريس منودرومي 

كه هر چند مقادير ويژه با اندازه واحد و حتي  تر آن اما از همه مهم. هستند
د دارد، ولي وجود مقدار ويژه با كوچكتر از واحد در بين مقادير ويژه وجو

اندازه بزرگتر از واحد در ميان اين مقادير ويژه حاكي از ناپايدار بودن مدارها 
بنابراين خانواده مدارهاي تناوبي متقارن يافته شده با در نظر گرفتن . است

ميدان گرانشي صرف، ناپايدار هستند و براي پايدارسازي حركت فضاپيما 
  .مهيداتي در نظر گرفتبر روي آن بايد ت

  اثر فشار تشعشع خورشيدي
حال بايد ديد كه فشار تشعشع خورشيدي چه تاثيري بر روي پايداري 

آيا اضافه شدن اين عامل در مدل . و يا ناپايداري مدارهاي تناوبي دارد
ها را پايدار سازد  شود كه آن باعث تغيير در ماهيت ديناميكي مدارها مي

رسي و مطالعه تاثير فشار تشعشع خورشيدي بر به منظور بر. يا خير
) 4(روي پايدراي مدارهاي تناوبي، ترم مربوط به اين اثر يعني معادله 

اضافه شده و مجددا با استفاده از ) 3(بعدسازي به معادالت  پس از بي
اي و روش پرتابي يگانه مدارهاي تناوبي جديدي با  جستجوي شبكه

مقادير ويژه اين . اند محاسبه شده همان دوره تناوب مدارهاي قبلي
هر چند مدارهاي تناوبي . قابل مالحظه هستند) 4(مدارها در جدول 

جديد از لحاظ شكل ظاهري تفاوت محسوسي نداشته و صرفا ممكن 
ها را شاهد باشيم، اما با بررسي  است مقداري جابجايي در موقعيت آن

بيان ) 4(ه در جدول ها ك مقادير ويژه ماتريس منودرومي متناظر با آن
ها با مقادير ويژه ماتريس منودرومي متناظر  شده و مقايسه آن
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نشان داده شده، استنباط ) 3(مدارهاي تناوبي اوليه كه در جدول 
شود كه فشار تشعشع خورشيدي، هر چند باعث تغيير در مقادير  مي

جا كه همچنان شاهد مقادير ويژه با اندازه  ويژه شده است ولي از آن
در واقع . دهد ها را تغيير نمي بزرگتر از واحد هستيم، پايداري آن

مانند و فشار تشعشعي  همچنان مدارهاي ناپايدار، ناپايدار باقي مي
  . شود خورشيدي موجب پايدراي نمي

الزم به ذكر است كه اگر با شرايط اوليه مربوط به مدارهاي تناوبي 
عادالت حركت شامل اثر محاسبه شده با اعمال نيروي گرانشي صرف، م

فشار تشعشع خورشيدي حل شوند، بالطبع شاهد مدار تناوبي نبوده و مدار 
) 20(گيردكه در شكل  حاصل با گذشت زمان از مدار تناوبي فاصله مي

همچنين ممكن است مدار حاصل دچار واگرايي . قابل مشاهده است
در . ياركشودنسبت به مدار تناوبي شده و باعث فرار فضاپيما از محيط س

مدار تناوبي مرجع به رنگ آبي و مداري كه با در نظر گرفتن ) 20(شكل 
. فشار تشعشعي خورشيدي انتشار يافته با رنگ قرمز نشان داده شده است

طور كه قابل مالحظه است، مدار تحت تاثير فشار تشتعشع  همان
  .گيرد خورشيدي تناوبي نبوده و به مرور از مدار تناوبي فاصله مي

  
به همراه مدار با احتساب فشار تشعشع  ) آبي(مدار تناوبي مرجع  -20 شكل

  )قرمز(خورشيدي 

  گيري نتيجه

هاي مختلف گرانشي براي جسمي با  در اين مقاله ضمن معرفي مدل
 216شكل نامنظم مثل سيارك، مدل دمبلي براي براي سيارك 

بر مسئله سه  كلوپاترا انتخاب شد كه با اين انتخاب از معادالت حاكم
. توان بهره برد سازي ديناميك مي جسم محدود دايروي براي مدل

نقاط تعادل و نواحي ژاكوبي و همچنينخانواده مدارهاي تناوبي حول 

اي و روش پرتابي  كلوپاترا با استفاده از جستجوي شبكه 216سيارك 
ها با شكل هندسي  حركت در نزديكي سيارك. يگانه محاسبه شدند

ر مقايسه با حركت در نزديكي سيارات با شكل تقريبي نامنظم د
گونه كه از شكل مدارها مشخص  همان. نزديك به كره متفاوت است

است، مدارهاي تناوبي متنوعي حول يك سيارك دمبلي شكل در 
دستگاه چرخان وجود دارد كه عالوه براي تسهيل مطالعه ديناميك 

هاي متعدد به  ربريحركت فضاپيما در نزديكي يك سيارك، براي كا
ها قابل  هاي مطالعاتي اين دسته از سيارك منظور طراحي ماموريت

به عنوان نمونه از مدارهاي تناوبيسراسري براي . استفاده است
توان بهره برد  سنجي و شناسايي تركيبات سيارك مي مطالعات طيف

و يا مدارهاي تناوبي موضعي گزينه مناسبي براي پايش مستمر 
   .صي از سيارك و يا ارتباط مخابراتي دائم با آن استناحيه مشخ

جهت اطمينان از رفتار فضاپيما بر روي مدارهاي تناوبي و به 
كارگيري راهكارهاي مقتضي جهت كنترل رفتار فضاپيما، با استفاده از 
تئوري فلوكه پايداري مدارهاي تناوبي بررسي و با توجه به وجود 

واحد براي ماتريس منودرومي مشخص مقادير ويژه بزرگتر از مقدار 
وجود قابل توجه فشار تشعشع . شد كه همه اين مدارها ناپايدار هستند

خورشيدي باعث انحراف مسير فضاپيما از مدار تناوبي محاسبه شده با 
توان با لحاظ  شود، اما مي در نظر گرفتن نيروي گرانشي صرف مي

فضاپيما، مدارهاي كردن اين عامل در معادالت توصيف كننده حركت 
با اعمال اثر فشار تشعشع خورشيدي و . تناوبي جديدي را محاسبه كرد

محاسبه مدارهاي تناوبي معلوم شد كه اين عامل بر روي مدارهاي 
ناپايداري مدارهاي . مورد مطالعه تاثيري از ديدگاه پايداري ندراد

تناوبي يافت شده مويد اين موضوع است كه طراحي ماموريت حول 
و قرار دادن فضاپيما در چنين مدارهايي مستلزم اعمال كنترل   ياركس

داشت و پايدارسازي آن روي مدار تناوبي  بر روي فضاپيما جهت نگه
با توجه به وجود عامل فشار . به منظور انجام موفق ماموريت است

اي با نيروي گرانشي نيز دارد  مقدار قابل مقايسه تشعشع خورشيدي كه
هاي اخير،  هاي خورشيدي در سال عه فناوري بادبانو همچنين توس
هاي خورشيدي جهت كنترل و پايدارسازي فضاپيما  استفاده از بادبان

به ويژه اينكه در اين . رسد بر روي مسير گزينه مناسبي به نظر مي
صورت عامل اصلي نگهداشت فضاپيما بر روي مسير حركت خود 

  .فشار تشعشع خورشيدي استناپذير ناشي از  نيروي رايگان و پايان

  ها دوره تناوب مدارهاي تناوبي و مقادير ويژه ماتريس منوردرومي متناظر با آن - 3 جدول

  شماره خانواده دوره تناوب            
0.034i-0.999  0.034i+0.999  0.00014  0.958i-0.286- 0.958i+0.286-  7161.030 18.99302   1خانواده  
0.001i-0.999  0.001i+0.999  0.879i-0.476  0.879i+0.476  0.0148 67.353 12.28421   2خانواده  
0.0285i-0.999 0.0285i+0.999 0.114i+0.286- 0.114i+0.286- 1.200i-3.018- 1.200i+3.018- 2.5016   3خانواده  
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  شماره خانواده دوره تناوب            
0.102i-0.995- 0.102i+0.995- 0.973  1.028 0.717i-0.697- 0.717i+0.697- 3.60056   4خانواده  
0.123i-0.992  0.123i+0.992  0.042i-0.999  0.042i+0.999  0.006 180.029 4.75497   5خانواده  
0.251i-0.96  0.251i+0.96   0.010i-0.999  0.010i+0.999  0.005 186.218 4.79165  6خانواده 

0.949  1.054  0.135i-0.991  0.135i+0.991  0.007 148.988 4.82505  7خانواده 
0.008i-0.999  0.008i+0.999  0.716i-0.698  0.716i+0.698  0.013 74.382 4.64549   8خانواده  

  هاي مدار تناوبي با در نظر گرفتن اثر فشار تشعشع خورشيدي مقادير ويژه ماتريس منوردرومي هر يك از خانواده -4 جدول

  انوادهشماره خ           
0.039i-0.999  0.039i+0.999  0.00016  0.999i-0.0321-  0.999i+0.0321- 6397.978  1خانواده  

1.004  0.996  0.023  0.957i-0.290  0.957i+0.290  43.317  2خانواده  
0.023i-0.999  0.023i+0.999  0.024i-0.264-  0.024i+0.264-  0.342i-3.758- 0.342i+3.758-  3خانواده  

0.410  2.439  0.141i-0.990  0.141i+0.990  0.492i-0.870- 0.492i+0.870-  4خانواده  
0.150i-0.989  0.150i+0.989  0.012i-0.999  0.012i+0.999  0.0054 185.608  5خانواده  

  6خانواده 137.285 0.0073 1.039  0.962  1.221  0.819
0.917  1.090  0.263i-0.965  0.263i+0.965  0.0074 135.809 7 خانواده  

0.010i-0.999  0.010i+0.999   0.029  0.984i-0.177  0.984i+0.177  34.970 8خانواده  
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