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طراحی، ساخت و تست میز سه درجه آزادی 
دورانی، مجهز به مجموعه عملگرهای چرخ 
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های یستم زیرستمام انتظارهای ما از عملکرد یک وسیله فضایی زمانی برآورده می شود که همه . عصر حاضر نیاز جوامع بشری به خدمات ماهواره ها و فضاپیما ها، غیر قابل انکار استدر 
سخت تا نیاز است تم، این زیرسیسبا توجه به اهمیت . وضعیت استکنترل فضاپیما، زیرسیستم های یک زیرسیستم از مهمترین . در کنار یکدیگر به درستی و هماهنگی عمل نمایندآن 

ارتقاء و بهبود همچنین توسعه،. ارزیابی عملکرد قرار گیرندتست و آزمایشگاهی خاص تحت تجهیزات واحد، پیش از پرتاب و شروع مأموریت فضاپیما به کمک این افزارهای و نرم افزارها 
مورد از جمله تجهیزات آزمایشگاهی مهم که برای اهداف قبل. عملکرد تمام اجزای سخت افزاری و نرم افزاری این زیرسیستم نیز از دیگر موضوعات مهم و فعال در این حوزه می باشد

. استفاده قرار می گیرند، میزهای شبیه ساز درجات آزادی هستند

در گروه رو از این. خته می شوندساشبیه سازهای درجات آزادی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی هستند که برای توسعه سخت افزار و نرم افزارهای زیر سیستم کنترل وضعیت طراحی و
ه ساز دارای سه این شبی. دانشگاه شهید بهشتی فرآیند طراحی، ساخت و تست یک شبیه ساز درجه آزادی مجهز به عملگرهای چرخ عکس العملی به انجام رسیده استمهندسی هوافضا 

ین خطی و غیرخطی، بر روی اکننده های فرآیند توسعه عملگر و تست کنترل . درجه آزادی دورانی بوده و مجهز به سه چرخ عکس العملی در چیدمان سه محوره متعامد می باشد
دانشجویان در گیرد و عالوه بر کمک بهمجموعه حاضر به صورت عملیاتی برای بررسی روش های کنترلی گوناکون و ارزیابی عملکرد آنها مورد استفاده قرار می . دستگاه اجرا شده است

.فهم مفاهیم این مبحث، می تواند برای تست و ارتقاء آزمایشگاهی ساختارهای هوافضایی مورد استفاده قرار گیرد
.تمامی مراحل طراحی، تحلیل، تجهیز آزمایشگاه، ساخت و توسعه و اجرای تست، توسط اعضای تیم و به صورت مستقل به انجام رسیده است

گواهی کسب مقام برتر در جشنواره
حرکت داخلی

طراحی نرم افزاری ساخت شبیه ساز هماهنگ سازی برای اجرای سخت افزار در حلقه
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