کد توانمندی PRD-TAB-THR-002 :

 -1عنوان توانمندی :ساخت چرخ عکس العملی
 -2نوع توانمندی
فناوری

محصول

خدمات آزمایشگاهی

خدمات تخصصی

خدمات مشاورهای و آموزشی

 -3تصاویر مرتبط با توانمندی

 -4معرفی و شرح مختصر توانمندی
چرخ عکس العملی مکانیزمی است که در تغییر و کنترل وضعیت ماهواره بکاربرده میشود .تمام فناوریهاای موردنیااز در ررایای،
ساخت و تست مجموعه در مراکز وابسته به این پژوهشگاه پیاده سازی شده است .اولین نمونه از این مکانیزم ری ساالاای  29الای
(29نمونه آزمایشگاهی ،نمونه پیش ماندسی ،نمونه ماندسی ونمونه کیفی)ساخته شده و در رای ساال  4921مجموعاه تساتاای
عملکردی ،کارکردی و محیطی مطابق استاندارد فضایی اروپا  ECSSبا موفقیت گذرانده شدهاند.
مامترین مشخصه فنی مطرح در این نوع مکانیزم میزان گشتاور تولیدی ،اندازه ممنتوم زاویه ای ،سرعت زاویهای و توان مصرفی آن
می باشد .این پژوهشگاه توانسته است با بومی سازی فناوریهای مارتط  ،مکاانیزم باا گشاتاور 41mNmو مومنتاوم 4391باا تاوان
مصرفی یداکثر 41Wهمچنین سرعت زاویه 0444RPMرا تولید نماید و آمادگی دارد این مکانیزم را در هر مشخصاه فنای ماورد
نیاز ررایی و تولید کند.
از بعد ساختار داخلی مزیت ممتاز آن داشتن موتور BLDCاست که به صورت ررایی روی ساختمان آن می باشد بطوریکه روتاور
موتور همان چرخ می باشد که از جرم روتور بصورت باینه جات تولید گشتاور استفاده شده است .همچنین در سیستم کنتارل آن
از یک پردازنده قابل انعطاف و قابلیت پیاده سازی الگوریتم کنترلی استفاده شده اسات کاه همزماان از سارعت زاویاهای و جریاان
مصرفی توس دو نوع سنسور فیدبک گرفته و قابلیت ارمینان مجموعه را باال میبرد.

صفحه 1

کد توانمندی PRD-TAB-THR-002 :

در ری انجام این پروژه توانمندی ررایی و ساخت انواع موتور های  BLDCو  DCو غیره ایجاد شده که میتاوان نیازمنادیهاای
فضایی ،صنعتی و تجاری در این یوزه را مرتفع کرد.
آزمون های عملکردی ،فیزیکی و محیطی مطابق استاندارد  ECSSاروپا انجام گردیده است که که محلهای انجام آزمون های فوق،
سازمان انرژی اتمی ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشاگاه امیار کطیار و پژوهشاگاه فضاایی ایاران باوده اسات .شاایان ککار اسات کاه
مجموعههای فوق برای تستهای انجام گرفته گواهی صادر کرده اند و تضمین کیفیت پژوهشگاه به همراه سازمان فضایی ایاران بار
چسب گواهی کیفیت را اعطا نمودهاند.

صفحه 2

