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سخن سردبیر

طــی دو قــرن اخیــر بشــریت بــه طــور افراطــی ســوخت های فســیلی و انرژی هــای تجدیدناپذیــر خــود را 

ــار آورده اســت. در حــال  ه ب
ــ ــرژی ب ــی را در حوزه هــای محیط زیســت، آب و ان مصــرف کــرده و مشــکالت فراوان

ــه ادامــه زندگــی  ــل ب ــن ســیاره ایســتاده ایم و چنانچــه تمای ــخ ای ــا در نقطــه ای سرنوشت ســاز در تاری حاضــر م

بــر روی ایــن ســیاره داریــم بایــد تغییــری اساســی را در رویکــرد فعلــی و نحــوه ی زندگــی خــود ایجــاد کنیــم و بــر 

مشــکالت تامیــن انــرژی پــاک در آینــده نزدیــک فائــق آییــم پیــش از آنکــه از مــرزی بــدون بازگشــت در تاریــخ 

ســیاره عبــور کنیــم.

بــه نظــر می رســد تنهــا راه حــل کارآمــد باقــی مانــده بــرای بشــریت توســعه فناوری هــای نویــن، تمســک 

جســتن بــه رویکردهــای آینده نگرانــه و همچنیــن آمــوزش نســل های مختلــف در ایــن حــوزه باشــد. دانشــکده 

فناوری هــای نویــن از جملــه جوان تریــن دپارتمان هــای دانشــگاه علــم و صنعــت می باشــد کــه دســتاوردها و 

موفقیت هــای بســیاری را در حوزه هــای علــوم نویــن کســب کــرده اســت و همچــون ســتاره ای در میــان تمامــی 

دانشــکده های دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران می درخشــد. علــت اصلــی ایــن توفیقــات را می تــوان ســه عنصــر 

ــرد. هــدف از  ــام ب ــن دانشــکده ن ــوآوری و پشــتکار اســاتید جــوان و دانشــجویان مبتکــر ای ــی خالقیــت، ن اصل

تأســیس دانشــکده فناوری هــای نويــن دانشــگاه علــم و صنعــت ايــران، درک نيــاز حقيقــی کشــور بــه نزديکــی 

هــر چــه بيشــتر علــوم مختلــف و صنعــت در راســتای رفــع نيازهــای کنونــی و آينــده و نيــز ضــرورت دســتيابی 

ــا ســاير کشــورها  ــازار رقابــت ب ــه ب ــد به منظــور حفــظ اســتقالل و همچنيــن وارد شــدن ب ــه فناوري هــای جدي ب

بــوده اســت. رســالت دانشــکده فناوری هــای نویــن، پــرورش و آمــوزش مهندســانی اســت کــه می تواننــد بــا دیــد 

ــا ایده هایــی بکــر و آینده نگرانــه بــه حــل مســئله بپردازنــد.   کــرده و ب
چندالیــه بــه صنعــت ورود

ــه ســوی اســتفاده و  مــا در دانشــکده فناوری هــای نویــن جهــت تغییــر نگــرش و رویکــرد جوامــع علمــی ب

توســعه فناوری هــای نســل آینــده، بــر آن شــدیم تــا نشــریه فناوری هــای نویــن را کلیــد بزنیــم. ایــن نشــریه بــر 

روی بازتــاب دســتاوردهای دانشــکده فناوری هــای نویــن متمرکــز می باشــد و آخریــن دســتاوردهای مهــم و البتــه 

تــا حــد ممکــن قابــل اســتفاده بــرای عمــوم کــه توســط متقاضیــان مختلــف از نهادهــای پژوهشــی متنــوع در 

ــا ایــن حرکــت نقشــی موثــر در حفــظ ایــن  ســطح کشــور مــی رســد را چــاپ خواهــد نمــود. امیــد اســت کــه ب

ســیاره و منابــع بــا ارزش آن داشــته باشــیم. ســه حــوزه اصلــی مهندســی فضایــی )مخابــرات ماهــواره، ســازه 

هــواره و ...(، مهندســی نانوفنــاوری )نانومــواد، سیســتم هــای 
ماهــواره، دینامیــک ماهــواره و مــدار، کنتــرل ما

میکــرو و نانوالکترومکانیکــی، نانوزیســت فنــاوری و ...( و مهندســی سیســتم های انــرژی )انــرژی  و محیــط 

زیســت، تحلیــل سیســتم های انــرژی، انرژی هــای تجدیدپذیــر، اقتصــاد انــرژی و ...( مــورد توجــه اصلــی ایــن 

نشــریه خواهــد بــود. بــا توجــه بــه تازه هــای مختلــف و متنــوع ســطح دانشــکده فناوری هــای نویــن و ســایر 

مراکــز پژوهشــی و صنعتــی، بخشــی از ایــن نشــریه بــه ارائــه اینگونــه دســتاوردها اختصــاص می یابــد و 

ــن و ســایر  ــه تجاری ســازی دانشــکده فناوری هــای نوی ــا در مرحل ــژه دســتاوردهای تجــاری شــده و ی بوی

مراکــز در ایــن ســه حــوزه منتشــر خواهــد شــد. 

سردبیر: دکتر صادق صادق زاده
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موتور پیشران کشور در عرصه ی علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

مقــام معظــم رهبــری: انقــالب، موتــور پیشــران کشــور در عرصــه ی علــم و 
فنــاوری و ایجــاد زیرســاخت های حیاتــی و اقتصــادی و عمرانــی شــد کــه تــا اکنــون 
ــان،  ــر می شــود. هــزاران شــرکت دانش بنی ــه روز فراگیرت ــده ی آن روزب ثمــرات بالن
و  عمــران  حوزه هــای  در  کشــور  بــرای  ضــروری  و  زیرســاختی  طــرح  هــزاران 
حمل ونقــل و صنعــت و نیــرو و معــدن و ســالمت و کشــاورزی و آب و غیــره، 
میلیون هــا تحصیل کــرده ی دانشــگاهی یــا در حــال تحصیــل، هــزاران واحــد 
دانشــگاهی در سراســر کشــور، ده هــا طــرح بــزرگ از قبیــل چرخــه ی ســوخت 
هســته ای، ســلول های بنیــادی، فنــاوری نانــو، زیســت فناوری و غیــره بــا رتبه هــای 

نخســتین در کل جهــان، شــصت برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی، نزدیــک بــه ده 
برابــر شــدن واحدهــای صنعتــی، ده هــا برابــر شــدن صنایــع از نظــر کیفــی، تبدیــل 
صنعــت مونتــاژ بــه فنــاوری بومــی، برجســتگی محســوس در رشــته های گوناگــون 
مهندســی از جمله در صنایع دفاعی، درخشــش در رشــته های مهم و حســاس 
پزشــکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها نمونه ی دیگر از پیشــرفت، محصول 
آن روحیــه و آن حضــور و آن احســاس جمعــی اســت کــه انقــالب بــرای کشــور 
بــه ارمغــان آورد. ایــران پیــش  از انقــالب، در تولیــد علــم و فنــاوری صفــر بــود، در 

صنعــت به جــز مونتــاژ و در علــم به جــز ترجمــه هنــری نداشــت. 

گام دوم و سرفصل ها و توصیه های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش بینانه به آینده

علــم و پژوهــش: دانــش،  آشــکارترین وســیله ی عــزت و قــدرت یــک کشــور 
اســت. روی دیگــر دانایــی، توانایــی اســت. دنیــای غــرب بــه برکــت دانــش خــود 
بــود کــه توانســت بــرای خــود ثــروت و نفــوذ و قــدرت دویست ســاله فراهــم کنــد 
ــا تحمیــل ســبک  ــا وجــود تهی دســتی در بنیان هــای اخالقــی و اعتقــادی، ب و ب
زندگــی غربــی بــه جوامــع عقب مانــده از کاروان علــم، اختیــار سیاســت و اقتصــاد 
آن هــا را بــه دســت گیــرد. مــا بــه سوءاســتفاده از دانــش ماننــد آنچــه غــرب 
کــرد، توصیــه نمی کنیــم، امــا مؤکــداً بــه نیــاز کشــور بــه جوشــاندن چشــمه ی 
دانــش در میــان خــود اصــرار می ورزیــم. بحمــدهللا اســتعداد علــم و تحقیــق در 
ملــت مــا از متوســط جهــان باالتــر اســت. اکنــون نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه 
ــرای ناظــران جهانــی  ــا ســرعتی کــه ب رســتاخیز علمــی در کشــور آغــاز شــده و ب
غافلگیرکننــده بــود، یعنــی یــازده برابــر شــتاب رشــد متوســط علــم در جهــان  بــه 
پیــش رفته اســت. دســتاوردهای دانــش و فنــاوری مــا در ایــن مــدت کــه مــا را بــه 
ــه ی  ــان بیــش از دویســت کشــور جهــان رســانید و مای ــه ی شــانزدهم در می رتب
شــگفتی ناظــران جهانــی شــد و در برخــی از رشــته های حســاس و نوپدیــد بــه 
رتبه هــای نخســتین ارتقــاء داد، همــه  و همــه در حالــی اتفــاق افتــاده کــه کشــور 
دچــار تحریــم مالــی و تحریــم علمــی بــوده اســت. مــا بــا وجــود شــنا در جهــت 
مخالــف جریــان دشمن ســاز، بــه رکوردهــای بــزرگ دســت یافته ایــم و ایــن نعمــت 

بزرگــی اســت کــه به خاطــر آن بایــد روز و شــب خــدا را ســپاس گفــت.
امــا آنچــه مــن می خواهــم بگویــم ایــن اســت کــه ایــن راه طی شــده، بــا همــه ی 
اهمیتــش فقــط یــک آغــاز بــوده اســت و نــه بیشــتر. مــا هنــوز از قله هــای دانــش 
ــی  ــد از مرزهــای کنون ــم. بای ــه قله هــا دســت یابی ــد ب ــم؛ بای جهــان بســیار عقبی
دانــش در مهم تریــن رشــته ها عبــور کنیــم. مــا از ایــن مرحلــه هنــوز بســیار 
عقبیــم؛ مــا از صفــر شــروع کرده ایــم. عقب ماندگــی شــرم آور علمــی در دوران 
پهلوی هــا و قاجارهــا در هنگامــی کــه مســابقه ی علمــی دنیــا تــازه شــروع شــده 
بــود، ضربــه ی ســختی بــر مــا وارد کــرده و مــا را از ایــن کاروان شــتابان، فرســنگ ها 
عقــب نگــه داشــته بــود. مــا اکنــون حرکــت را  آغــاز کــرده و با شــتاب پیــش میرویم 
ــا آن عقب افتادگــی  ــاال ادامــه یابــد ت ــا شــدت ب ولــی ایــن شــتاب بایــد ســال ها ب
جبــران شــود. اینجانــب همــواره بــه دانشــگاه ها و دانشــگاهیان و مراکــز پژوهــش 
و پژوهنــدگان، گــرم و قاطــع و جــدی دراین بــاره تذکــر و هشــدار و فراخــوان داده ام، 
ولــی اینــک مطالبــه ی عمومــی مــن از شــما جوانــان آن اســت کــه ایــن راه را 
با احســاس مسئولیت بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در پیــش گیریــد. ســنگ 
بنــای یــک انقــالب علمــی در کشــور گذاشــته شــده و ایــن انقــالب، شــهیدانی 
از قبیــل شــهدای هســته ای نیــز داده اســت. به پاخیزیــد و دشــمن بدخــواه و 

کینه تــوز را کــه از جهــاد علمی شــما بشــدت بیمنــاک اســت نــاکام ســازید. 
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دانشــگاه  نویــن  فناوری هــای  دانشــکده 
علم و صنعت، دقیقاً همان جایی اســت که 
جوانان هم با علم و هم در صورت امکان با 
عمــل، مســیر پیشــرفت را بــرای ایــران فراهــم 
دانشــکده  ایــن  دانشــمندان  می ســازند. 
در واقــع در خــط مقــدم علــم و عمــل قــرار 
دارنــد و محیطــی صمیمــی بیــن دانشــجویان 
اســاتید،  هرچنــد  دارد.  وجــود  اســاتید  و 
ســختگیر و ایده آل گــرا هســتند، ولــی ایــن 
 امــر باعــث پیشــرفت دانشــجو خواهــد شــد.
دانشــکده  ایــن  در  مهمــی  پروژه هــای 
انجــام گرفته اســت. چندیــن بــار در اخبــار 
کانال هــای  علمــی  مســتند  برنامه هــای  و 
تلویزیونــی ایــن پــروژه هــا را منعکــس کــرده و 
بــا اســاتید دانشــکده مصاحبــه شــده اســت. 
مــوج  دانشــکده  ایــن  در  نویــن  و  نــو  فکــر 
می زنــد. علــم واقعــاً مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
همچنیــن در عمــل ســعی می شــود پیگیــری 
و دنبــال شــود. شــرکت های دانــش بنیــان از 

دل ایــن پروژه هــا می تواننــد بیــرون بیاینــد. 
نیــز  و  اســتاد  و  دانشــجو  همــت  امــر  ایــن 
دقــت در انتخــاب پــروژه را می طلبــد. تجربــه 
بنــده نشــان داد کــه تفاوتــی بیــن دانشــکده 
دانشــکده های  بــا ســایر  نویــن  فناوری هــای 
)معمولــی( سراســر کشــور وجــود دارد. نکتــه 
مثبــت ایــن تفــاوت بارهــا در عمــل اثبــات 

شــده اســت.
         

حسین تفریشی

دانشــکده فناوری هــای نویــن بــا دارا بــودن 
اســاتید جــوان و باانگیــزه فرصتــی بــود بــرای 
کــه  پیشــرو  و  نوآورانــه  پروژه هــای  اجــرای 
پتانســیل تبدیــل بــه پروژه هــای صنعتــی را 

دارا بودنــد.
                                                                                  

علی ملک پور
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مرکز مطالعات و آموزش محیط زیست

دانشگاه علم و صنعت ایران
در جزیره کیش

)پژوهشکده محیط زیست کیش(

درباره پژوهشکده

پژوهشــکده محیــط زیســت دانشــگاه علــم وصنعــت در جزیــره کیــش، مرکــزی بــرای تحقیقات 
بــر روی گونههــای مختلــف جانــوری و گیاهــی و تثبیــت حیــات آن هــا اســت. یکــی از راههــای 
دســتیابی بــه ایــن مهــم، بــه کار بســتن و توســعه فناوریهــای نویــن و رویکردهــای آیندهنگرانــه 
اســت و راه دیگــر، آمــوزش نســلهای مختلــف جزیــره زیبــای کیــش و ســرزمین مــادری بــرای 
آشــنایی و آمادگــی جهــت حفاظــت از ســرمایه گرانقــدر محیــط زیســتی ایــن جزیــره و ســرزمین 
اصلــی اســت. در ایــن مرکــز همــواره توســعه پایــدار، ضمــن همــکاری و هماهنگــی بــا ســایر 
ارگان هــای مســتقر در جزیــره هدف گــذاری شــده اســت. از مهم تریــن ماموریت هــای ایــن مرکــز، 

مهیــا ســاختن شــرایط الزم بــرای افزایــش جمعیــت جانــوران بومــی مفیــد و زیســت بــوم 
ــود.  ــژه الک پشــت های دریایــی خواهــد ب ــه وی ــره و ب ــه اطــراف جزی ــی ب مهاجرت

همچنیــن، گونه هــای حیــات دریایــی متنــوع و بویــژه آب ســنگ های مرجانــی 
جزیــره زیبــای کیــش بطــور ویــژه مــورد توجــه  قرارمی گیرنــد.
در ایــن راســتا، در ایــن پژوهشــکده از فناوری هــای نویــن 

از جملــه رصــد هواپایــه و فضاپایــه و دریایــی و ســایر 
فناوری هــای نویــن اســتفاده خواهدشــد.
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سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

در مــاده ۱ قانــون تشــکیل ســاتبا آمــده اســت کــه ایــن ســازمان بــه منظــور ارتقــای بهــره وری انــرژی و اســتفاده هرچــه بیشــتر 
از منابــع تجدیدپذیــر و پــاک از طریــق فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم در کشــور و افزایــش بهــره وری عرضــه انــرژی و کاهــش 
تلفــات انتقــال، توزیــع و مصــرف انــرژی در کشــور و اســتفاده از روش هــای تولیــد بــرق تجدیدپذیــر و پــاک، تشــکیل می شــود 
ــت از  ــن سیاســت های تشــویقی در جهــت حمای ــت از مشــارکت آن، تدوی ــری بخــش خصوصــی و حمای ــه کارگی ــاده ۲ ب و در م
شــرکت های دانــش بنیــان، عملیاتــی نمــودن اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســطح صنعتــی و انجــام وظایــف دولــت بــرای 

تحقــق اهــداف ســازمان، بعنــوان موضــوع فعالیــت ســازمان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فعالیت هــای توســعه فنــاوری نانــو در کشــور از ســال 1379 آغــاز شــد. در ســال 1382، بــا شناســایی فنــاورى  نانــو بــه عنــوان 
یــک فنــاوری دارای اولویــت ملــى، ســتاد ویــژه توســعه فنــاورى نانــو بــه منظــور پیگیــری توســعه ایــن فنــاوری در کشــور تشــکیل شــد. 
دیــدگاه ســتاد بــرای توســعه فنــاوری  نانــو، تدویــن چارچــوب فعالیــت بلندمــدت کشــور در ایــن حــوزه بــود و در ایــن مســیر، برنامــه 
راهبــردى ده ســاله فنــاورى  نانــو در ســتاد تهیــه و در مــرداد مــاه 1384 بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید. در اردیبهشــت 1385، 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در پانصــد و هشــتاد و دومیــن جلســه خــود، ضمــن تأکیــد بــر اجــرای دقیــق »ســند راهبــرد آینــده«، 
سیاســت ها و راهبردهــای توســعه و ارتقــای ایــن فنــاوری در کشــور را تصویــب کــرد. ایــن ســند بــا عنــوان »ســند راهبــرد آینــده« 
قــرار گرفتــن در میــان 15 کشــور برتــر جهــان در حــوزه فنــاورى  نانــو و تــالش بــراى ارتقــاء مــداوم ایــن جایــگاه بــه منظــور تولیــد ثــروت 

و بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم را هدف گیــرى کــرده اســت.

)ISA( سازمان فضایی ایران

در پــی مــواد ۸ و ۹ مصوبــه ۶۸۱۵۹ مجلــس شــورای اســالمی در ســال ۱۳۸۲، شــورای عالــی فضایــی بــا عضویــت چندیــن نهــاد 
ــر اســاس همیــن مصوبــه تشــکیل گردیــد، و ریاســت  دولتــی و ریاســت رئیــس جمهــور تشــکیل شــد. ســازمان فضایــی ایــران ب
آن را دبیــر شــورای عالــی فضایــی برعهــده دارد. ایــن ســازمان دارای شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی اســت، و بــه صــورت 
مؤسســه ای دولتــی وابســته بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اداره می شــود. وظیفــه ســازمان فضایــی ایــران، برنامه ریــزی 
بــرای اســتفاده از فضــا و گســترش فناوری هــای فضایــی در کشــور بــا اســتفاده از دانــش بومــی و همکاری هــای بین المللــی اســت. 
توســعه فنــاوری ماهــواره ای و مخابــرات فضایــی، ســنجش از دور، پرتــاب و حمــل و نقــل فضایــی از یــک طــرف و توســعه منابــع 
انســانی، ایســتگاه های زمینــی و زیرســاخت های مناســب جهــت هدایــت و کنتــرل ماهواره هــا از طــرف دیگــر، محــور فعالیت هــای 

ســازمان فضایــی ایــران اســت.

معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با حوزه فناوری های نوین
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مصاحبه با دکتر محمد سلیمانی، مدیر گروه مهندسی ماهواره	 

مصاحبه با دکتر روح هللا احمدی، مدیر گروه مهندسی سیستم های انرژی	 

مصاحبه با دکتر میثم جاللی، مدیر گروه مهندسی نانوفناوری	 
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ســایر  بــه  نســبت  را  خــود  گــروه  و ضعــف  قــوت  نقــاط   )1
دانشــگاه های مطــرح کشــور )از لحــاظ ســابقه، تجهیــزات و امکانــات، 

نوآوری هــا، اختراعــات و...( لطفــا توضیــح دهیــد.
گــروه ماهــواره، گــروه منحصــر بــه فــرد در ایــران اســت. دارای دوره ارشــد 
و دکتــری اســت. هدفــش تربیــت نیــروی انســانی بــا تحصیــالت عالیــه بــرای 
کشــور اســت. بیــش از 7 دوره فــارغ التحصیــل ارشــد داشــته اســت. دارای 
4 عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت و 6 عضــو پــاره وقــت اســت. بعضــی 

دروس هــم توســط اســاتید مدعــو برگــزار می شــود.
ایــن گــروه در ســه رشــته ی مخابــرات، کنتــرل و مکانیــک دانشــجو 
می پذیــرد. اکثــر اســاتید دارای آزمایشــگاه های تحقیقاتــی در زمینــه کاری 

خــود هســتند. 

2( اهــداف و برنامه هــای شــما در گــروه ماهــواره، در جهــت 
آینــده،  بــه ســمت دانشــگاه های هــزاره ســوم، در 5 ســال  حرکــت 

چیســت؟
 بنظــر می رســد کــه کلمــه هــزاره ســوم اغــراق و بی معنــی اســت. عمــر 
دانشــگاه مــا بــه 100 ســال نمی رســد، در حالی کــه تحــوالت اساســی از 
دانش ســرای عالــی اول کار تــا دانشــگاه امــروز اتفــاق افتــاده و رشــدش 
عمدتــاً در 40 ســاله اخیــر بــوده اســت. گفتــه شــود دانشــگاه قــرن 21 بهتــر 
اســت. ولــی برنامــه گــروه در چارچــوب برنامــه 5 ســاله دانشــگاه اســت. 
اهــم امــور یکــی جــذب هیــأت علمــی کارآمــد و توانــا در جهــت تکمیــل 
کادر اســت و دیگــری ایجــاد پژوهشــکده فضائــی بــرای توســعه تحقیقــات 
ــه عنــوان پیشــرانه صنعــت فضائــی کشــور و  مربوطــه و ســومی عملکــرد ب
چهارمــی حرکــت در مرزهــای دانــش در حــوزه فضائــی پنجــم فعالیت هــای 

بیــن المللــی و همکاری هــای چنــد جانبــه بیــن المللــی اســت.

3( دستاوردهای مهم گروه ماهواره تاکنون چه بوده است؟
اعضــای هیــأت علمــی گــروه عمدتــاً جــزء بنیان گــذاران صنعــت فضائــی 
کشــور هســتند و همگــی در پروژهــای فضائــی دخیــل و نقــش محــوری 

داشــته و دارنــد.

4( اگــر فعالیــت مشــترکی بــا ســایر گروه هــای آموزشــی وجــود 
امــکان  در خصــوص  صــورت،  ایــن  غیــر  در  و  داده  توضیــح  دارد، 
برقــراری این گونــه فعالیت هــا و زمینه هــای موجــود، شــرح مختصــری 

ــد. مبــذول فرمائی
مکانیــک  و  بــرق  دانشــکده  آموزشــی  گروه هــای  بــا  ماهــواره  گــروه 

دارد. و  داشــته  نزدیــک  همــکاری 

درآمدزایــی،  زمینــه  در  گــروه  امکانــات  درخصــوص   )5
انجــام  کنــون  تــا  اقداماتــی  و چــه  دارد  وجــود  پتانســیل هایی  چــه 

ســت؟ شده ا
وظیفــه اصلــی گــروه ، آمــوزش و پژوهــش اســت و درآمدزائــی در مراحــل 
بعــدی اســت. ولــی اســاتید بــا انجــام پروژه هــای مختلــف بــرای دانشــگاه 

کســب درآمــد کــرده و می کننــد.

6( فکــر می کنیــد دانشــجویان فــارغ التحصیــل شــده از گــروه 
شــما چقــدر توانایــی فعالیــت در صنعــت و نقــش آفرینــی در آینــده 

کشــور را دارنــد؟
فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه قابلیت هــا و توانمندی هــای مهمــی 
می رســند کــه واقعــا می تواننــد در صنایــع مختلــف و خصوصــاً در صنعــت 
فضائــی نقــش آفرینــی کننــد. اوالً ایــن گرایــش بیــن رشــته ای اســت مثــالً 
دانشــجوی برقــی بــا مباحــث مکانیکــی نیــز آشــنا می شــود و بالعکــس. 
در نتیجــه حضــورش در صنعــت ایــران مفیدتــر و مؤثرتــر اســت. از طرفــی 
چــون در کشــور عزیــز ایــران بحــث فضائــی مراحــل اولیــه را طــی می کنــد، 
طبیعــی اســت کــه متخصصیــن فعلــی ایــن حــوزه در آینــده ایــن صنعــت و 
همچنیــن کشــورمان بســیار نقــش تعییــن کننــده و اثرگــذار داشــته باشــند.

ــن  ــان در ای ــرای عمــوم مخاطب ــام آموزشــی ب ــک پی ــا ی 7( لطف
ــه کنیــد. حــوزه ارائ

حــوزه فضــا خیلــی جــای کار دارد. چــه در امــر آمــوزش و چــه فنــاوری و 
چــه اقتصــاد متکــی بــر فضــا و چــه کاربــرد فضــا در ســایر بخش هــا. افــرادی 

بایــد وارد ایــن رشــته شــوند کــه دارای جوانــب و ویژگی هــای زیــر باشــند:
الــف( زمینــه تحصیلــی قبلــی مرتبــط بــا مخابــرات یــا کنتــرل یــا مکانیک 

و قوی داشــته باشــند.
ب( انگیــزه و عالقــه الزم را داشــته باشــند و اصطالحــاً الکــی ایــن رشــته 

را انتخــاب نکــرده باشــند.
ج( بتواننــد بــه معنــی واقعــی دانشــجوی تمــام وقــت باشــند و غیــر از 

تحصیــل کار دیگــر نداشــته باشــند.

دکتر محمد سلیمانیمصاحبه
مدیر گروه مهندسی ماهواره
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د( خــود را وقــف آمــوزش و تحصیــل کننــد و گــوش بــه فرمــان و مطیــع 
اســتاد راهنمــا باشــند. اصطالحــاً شــاگردی کننــد.

ــا  ه( برنامــه زمانبنــدی مکتــوب روشــن دوســاله بــرای اتمــام تحصیــل ب
تأییــد اســتاد راهنمــا داشــته باشــند و بــه آن عمــل کننــد.

و( در اجــرای پــروژه مقــرر یــا وســیله ای بســازند تــا اصطالحــاً دســت بــه 
ــه  ــا هــر دو. ب ــه ای چــاپ کننــد و ی ــر مقال ــا در مجــالت معتب آچــار شــوند ی
عبارتــی در 2 ســال چنــد مــورد بــه CV خــود اضافــه کننــد و آن را چــاق و 

چلــه نماینــد.
ز( از مزایــای دانشــجوئی بــا مشــورت اســتاد راهنمــا نهایــت بهــره را 

ببرنــد.
ح( در ترم دوم پروپزال پروژه را ارائه دهند.

ط( غیبت برای دانشجو سم است. لذا از این سم استفاده نکند.

8( پیــام شــما بــرای دانشــجویانی کــه تــازه وارد ایــن رشــته 
شــده اند و یــا قصــد وارد شــدن بــه ایــن رشــته را دارنــد، چیســت؟ و 

همچنیــن انتظــار شــما از دانشــجویان چیســت؟

توضیــح  انــرژی  سیســتم های  مهندســی  گــروه  درمــورد   )1
دهیــد؟

     گــروه سیســتم های انــرژی از ســال 1392 شــروع بــه فعالیــت رســمی 
کــرده اســت. هــم اکنــون 6 نفــر تمــام وقــت، اعضــای هیــات علمی جــوان این 
گــروه را تشــکیل می دهنــد.  بــا توجــه بــه ماهیــت بیــن رشــته ای ایــن گــروه، 
پذیرفتــه  بــرق  و  بیــن دانش آموختــگان مکانیــک  از  ورودی  دانشــجویان 
ــه ماموریــت دانشــکده،  ــا توجــه ب می شــوند. ایــن ترکیــب کمــک می کنــد ب

ــا ماهیــت فنــاوری و محصــول محــور تعریــف گــردد. پایان نامه هــا ب

ــرژی،  ــروه سیســتم های ان 2( اهــداف و برنامه هــای شــما در گ
ــه ســمت دانشــگاه های هــزاره ســوم، در 5 ســال  در جهــت حرکــت ب

آینــده، چیســت؟
دانشــگاه های هــزاره ســوم بــا ماهیــت کارآفرینــی و فنــاور محــور عمــل 

خواهنــد کــرد. شــالوده برنامه هــای جــاری دانشــکده فناوری هــای نویــن و 

گــروه سیســتم های انــرژی نیــز بــر همیــن اســاس ریختــه شده اســت. اساســا 

تاســیس رشــته های بیــن رشــته ای بــرای ایجــاد فنــاوری و ایجــاد روحیــه 

دکتر روح هللا احمدی، مدیر گروه مصاحبه
مهندسی سیستم های انرژی

الف( موارد مندرج در جواب سوال قبلی را رعایت کنند.
ــا ســابقه تحصیلــی قــوی و مرتبــط مســتقیم ایــن رشــته را  ب( افــراد ب

انتخــاب کننــد.
ج( در حیــن تحصیــل، قیــد کار کــردن را بزننــد و فرامــوش کننــد و 

قناعــت را پیشــه کننــد.

9( مطالبــه اصلــی شــما از مســئولین دانشــکده و دانشــگاه 
بــرای بهبــود رونــد پیشــرفت دانشــکده در آینــده چیســت؟

بنــد بیخــودی بــه پــای اســتاد و دانشــجو نبندنــد. بداننــد هــر بنــد 
 دستورالعمل و آئین نامه اشان می تواند بندی باشد بر پای استاد و دانشجو.

10( در دوره فعالیــت در ایــن دانشــکده خاطــره جالــب و یــا 
ــان ذکــر کنیــد؟ ــرای مخاطب ــد کــه ب عبــرت آمــوزی داری

الف( شاهد موفقیت چند دانشجو بودم که اول فکرش را نمی کردم.
ب( دانشــجویی تقلــب می کــرد ولــی نتوانســتم بفهمــم چطــور. مجبــور 

شــدم بــاالی ســرش بایســتم تــا آخــر جلســه.

8

مصاحبه با دکتر روح هللا احمدی
گروه سیستم های انرژی
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ــا نهــاده شده اســت. ایجــاد بســترهای  ــگان بن ــن دانش آموخت خــالق در بی

آموزشــی و پژوهشــی بــر ایــن اســاس و توســعه رشــته-گرایش های مرتبــط 

بــا بخــش انــرژی و مناســب بــا آن جــذب اعضــای هیــات علمــی در دســتور 

ــرار دارد. کار ق

3( دســتاوردهای مهــم گــروه سیســتم های انــرژی تاکنــون چــه 
بــوده اســت؟

ــو  ــرژی، نان ــن ان ســه آزمایشــگاه تحقیقاتــی در حــوزه سیســتم های نوی

ــی از  ــو ایجــاد شده اســت کــه در آن تجهیزات زیســت فناوری و انرژی هــای ن

قبیــل کلکتور هــای خورشــیدی، توربیــن بــاد، پیــل ســوختی، ســامانه ذخیــره 

بیــن  ارتبــاط خوبــی  اســت.  و ســاخته شــده  و... طراحــی  ســاز حرارتــی 

اعضــای هیــات علمــی و صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی حاصــل شــده اســت و 

چندیــن پــروژه صنعتــی توســط اعضــای گــروه انجــام شــده اســت. همچنیــن 

دو شــرکت دانــش بینیــان در ایــن زمینــه تاســیس شــده اســت. همچنیــن 

تعــداد مقــاالت قابــل توجهــی در ســطح باالیــی از مجــالت بین المللــی نشــر 

داده شــده اســت. ایــن بخشــی از فعالیت هــای عمــده در عمــر کوتــاه از 

زمــان تاســیس ایــن گــروه اســت.

4( اگــر فعالیــت مشــترکی بــا ســایر گروه هــای آموزشــی وجــود 
امــکان  در خصــوص  صــورت،  ایــن  غیــر  در  و  داده  توضیــح  دارد، 
برقــراری این گونــه فعالیت هــا و زمینه هــای موجــود، شــرح مختصــری 

ــد. مبــذول فرمائی
گــروه  و  انــرژی  سیســتم های  گــروه  بیــن  مشــترکی  پایان نامه هــای 
پروژه هــای تحقیقاتــی  اســت. همچنیــن،  انجــام شــده  نانــو  فناوری هــای 
مشــترکی بیــن ایــن گــروه و ســایر دانشــکده ها هــم صــورت گرفتــه اســت. 
بــه عنــوان مثــال پــروژه ســاخت توپک هــای اســفنجی و ســامانه خنــک کاری 
بــا همــکاری دانشــکده مهندســی شــیمی انجــام شــده  رانــی  بــا توپــک 
اســت. پروژه هــای دیگــری نیــز در حــال انجــام اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــا همــه دانشــکده ها  ــرژی، ایــن گــروه تقریبــا ب بین رشــته ای سیســتم های ان
از جملــه مکانیــک، بــرق، مهندســی شــیمی، شــیمی، فیزیــک، عمــران و 

صنایــع می توانــد پروژه هــای مشــترکی را تعریــف کنــد.

درآمدزایــی،  زمینــه  در  گــروه  امکانــات  درخصــوص   )5
انجــام  کنــون  تــا  اقداماتــی  و چــه  دارد  وجــود  پتانســیل هایی  چــه 

ســت؟ شده ا
و  نیــرو  و  نفــت  بــزرگ  وزارتخانــه  دو  بــا  انــرژی  رشــته سیســتم های 
ــه صــورت مســتقیم مرتبــط  ــرژی اتمــی و محیــط زیســت ب ســازمان های ان
اســت. پروژه هــای نفتــی، نیروگاهــی، انتقــال و توزیــع، محیــط زیســتی و 
حجــم وســیعی از پروژهــای پاییــن دســت حــوزه انــرژی و مصــرف کننده هــای 

صنعتــی، خانگــی و حمــل و نقــل از جملــه مــواردی اســت کــه ایــن رشــته 
می توانــد در مســایل انــرژی مربــوط بــه آن هــا ورود جــدی کنــد و منشــا 
و  تکنولوژیکــی  بهینه ســازی،  تحولــی،  روندهــای  در  عظیمــی  تغییــرات 
سیاســت گذاری شــود. چندیــن پــروژه در ایــن زمینه هــا توســط اعضــای 

ــن گــروه انجــام شــده اســت. ــات علمــی ای هی

6( فکــر می کنیــد دانشــجویان فــارغ التحصیــل شــده از گــروه 
شــما چقــدر توانایــی فعالیــت در صنعــت و نقــش آفرینــی در آینــده 

کشــور را دارنــد؟
کشــور،  فنــاوری  و  توســعه  در  انــرژی  بــاالی  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
تمــام  بدنــه  در  فراوانــی  تاثیــر  می تواننــد  رشــته  ایــن  فارغ التحصیــالن 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها، صنایــع و شــرکت ها داشــته باشــند. امــروزه انــرژی 
یکــی از فاکتورهــای بســیار مهــم در توســعه پایدارمحســوب می شــود. حفــظ 
منابــع پایــان پذیــر، اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر و توجــه بــه مســایل 
ــط زیســتی جــزو اولویت هــای سیاســت گذاری همــه کشــورها اســت.  محی
ایــن رشــته در همیــن راســتا تمــام تــالش خــود را بــر ایــن پایــه قــرار داده 
اســت تــا دانش آموختــگان بتواننــد ایــن مفاهیــم را در تمــام ارکان نظــام 

انتقــال دهنــد و در راســتای عملیاتــی شــدن آن گام بردارنــد.

ــن  ــان در ای ــرای عمــوم مخاطب ــام آموزشــی ب ــک پی ــا ی 7( لطف
ــه کنیــد. حــوزه ارائ

بــا انــرژی در حفــظ و نگهداشــت منابــع خــدادی کشــور و ایجــاد حیاتــی 
طیبــه بــرای ایرانیــان و نســل های آینــده تــالش می کنیــم.

8( پیــام شــما بــرای دانشــجویانی کــه تــازه وارد ایــن رشــته 
شــده اند و یــا قصــد وارد شــدن بــه ایــن رشــته را دارنــد، چیســت؟ و 

همچنیــن انتظــار شــما از دانشــجویان چیســت؟
وارد  کــه  بداننــد  بایــد  می شــوند  رشــته  ایــن  وارد  کــه  دانشــجویانی 
ــی متفــاوت از رشــته مــادر خــود شــده اند. تفکــر سیســتمی و چنــد  فضای
جانبــه گرایانــه بــه موضوعــات، تفــاوت اصلــی ایــن رشــته بــا رشــته های فنــی 
و مــادر اســت. بایــد بدانیــم کــه سیســتم انــرژی ای خــوب کار خواهــد کــرد 
کــه عــالوه بــر طراحــی خــوب از نظــر فنــی، بایــد اقتصــادی بــوده و قابلیــت 
رقابــت در بــازار را داشــته باشــد، بایــد محیــط زیســت دوســت باشــد، 
ــد  ــد مقبولیــت اجتماعــی داشــته باشــد، بای ــد، بای ــد امنیــت ایجــاد کن بای
منابعــی در دســترس و پایــدار داشــته باشــد، و نبایــد مغایــر بــا پروتکل هــای 
ــن رشــته در  ــه دانشــجویان ای ــی باشــد. این هــا مســائلی اســت ک بین الملل
ــه آن توجــه  ــرژی می بایســت ب ــی و طراحــی سیســتم های ان تحلیــل، ارزیاب

ــه ایــن موضوعــات عالقــه داشــته باشــند.  داشــته باشــند و ب
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9( مطالبــه اصلــی شــما از مســئولین دانشــکده و دانشــگاه 
بــرای بهبــود رونــد پیشــرفت دانشــکده در آینــده چیســت؟

طــی 7 دوره ای کــه گــروه سیســتم های انــرژی فعالیــت خــود را آغــاز 
ــت  ــا لطــف و عنای ــی ب ــوده، ول ــی مواجــه ب ــا مشــکالت فراوان ــرده اســت ب ک
خداونــد و تــالش اعضــای هیــات علمــی محتــرم و دانشــجویان عزیــز ایــن 
گــروه توانســته اســت بــه دســتاوردهای قابــل قبولــی نائــل شــود. بایــد بگویــم 
کــه ایــن دســتاوردها می توانســت چندیــن برابــر باشــد اگــر از همــان ابتــدا 
حمایت هــای دانشــگاه از دانشــکده نوپــای مــا بــا قــوت صــورت می گرفــت. 
ــی  ــزات آزمایشــگاهی در دانشــکده وجــود نداشــت و تمــام تجهیزات تجهی
کــه هم اکنــون در دانشــکده مســتقر اســت مرهــون تــالش رئســای دانشــکده 
و اعضــای هیــات علمــی اســت. هــم اکنــون دانشــکده در مــکان در خــور 
شــانی قــرار نــدارد و ســاختمانی کــه بــرای ایــن دانشــکده در حــال ســاخت 
بــود متاســفانه متوقــف شــد و از ســال قبــل کــه دوبــاره فعالیــت ســاخت و 
ســاز آن شــروع شــد بــه جایــی دیگــر بــا کاربــردی دیگــر اختصــاص یافــت. از 
چنــدی قبــل هــم کــه دانشــکده عمــران بــه ســاختمان جدیــد منتقــل شــد 

قــرار بــود ســاختمان قدیمــی آن بــه دانشــکده فناوری هــای نویــن اختصــاص 
یابــد کــه آن هــم تــا کنــون بصــورت قابــل قبــول و در خورشــان دانشــکده 
اختصــاص نیافتــه اســت. آنچــه کــه اعضــای هیــات علمــی، کارکنــان و 

ــن دانشــکده را آزار می دهــد مــکان دانشــکده اســت. دانشــجویان ای

10( در دوره فعالیــت در ایــن دانشــکده خاطــره جالــب و یــا 
ــان ذکــر کنیــد؟ ــرای مخاطب ــد کــه ب عبــرت آمــوزی داری

خاطــرات زیــاد اســت، خاطــره شــیرینی کــه بــه ذهنــم می رســد کســب 
در  پژوهــش  هفتــه  در  نویــن  فناوری هــای  دانشــکده  غرفــه  اولــی  رتبــه 
دو ســال قبــل بــود. ایــن رتبــه بــه خاطــر محصــوالت فناورانــه دانشــکده 
فناوری هــای نویــن و اســتقبال بازدیــد کننــدگان بــود. ایــن اتفــاق بعــد از 
گذشــت تنهــا پنــج ســال از عمــر دانشــکده فناوری هــای نویــن افتــاد کــه در 
ــر شــیرین بود.جــا دارد از  ــه برت بیــن ســایر غرفه هــای دانشــگاه کســب رتب
تــالش رئســای دانشــکده و معاونیــن ایشــان، و همــه اعضــای هیــات علمــی 

ــم. ــالش دانشــکده تشــکر کن ــر ت و دانشــجویان پ

بــه ســایر  گــروه خــود را نســبت  قــوت و ضعــف  1(  نقــاط 
دانشــگاه های مطــرح کشــور )از لحــاظ ســابقه، تجهیــزات و امکانــات، 

نوآوری هــا، اختراعــات و...( لطفــا توضیــح دهیــد.
بــه مجموعه هــای موجــود در ســایر  ایــن گــروه نســبت  نقطــه قــوت 
دانشــکاه های کشــور، تشــکیل آن از نقطــه صفــر بــا اعضــای هیــات علمــی 
جــوان، بــا انگیــزه و پــر نشــاط بــوده اســت کــه ایــن امــر علــی رغــم تمامــی 
کاســتی ها در زمینــه تجهیــزات و امکانــات، باعــث شــده اســت ســرعت 
رشــد بســیار باالیــی بــرای ایــن دانشــکده نوپــا نســبت بــه دانشــکده های بــا 

ــرای آن کســب شــود ــی ب ــی خوب ــاال رخ دهــد و رتبه هــای خیل قدمــت ب

در  فنــاوری،  نانــو  گــروه  در  شــما  برنامه هــای  و  اهــداف    )2
بــه ســمت دانشــگاه های هــزاره ســوم، در 5 ســال  جهــت حرکــت 

چیســت؟ آینــده، 
و  فنــاوری  نانوزیســت  جملــه  از  جدیــد  گرایــش  چنــد  تشــکیل 
نانوســامانه های الکترونیکی-مکانیکــی در مقطــع کارشناســی ارشــد و راه 
ــه راهبردهــای گــروه  ــرای گرایــش نانومــواد از جمل ــدازی مقطــع دکتــری ب ان

می باشــد. آن  دســتاوردهای  افزایــش  بــرای  نانوفنــاوری 

دکتر میثم جاللی، مدیرگروه مصاحبه
مهندسی نانو فناوری

ــو فنــاوری تاکنــون  3( دســتاوردهای مهــم گــروه مهندســی نان
چــه بــوده اســت؟

الــف- چــاپ تعــداد زیــادی مقالــه بــا کیفیــت عالــی در ژورنال هــای بیــن 
المللــی بــا ضریــب تاثیــر بــاال

مصاحبه با دکتر میثم جاللی
مدیرگروه مهندسی نانو فناوری
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ب- تاســیس و راه انــدازی یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا همــکاری 
دانشــگاه آموختــگان  دانــش  و  اســاتید 

پ- تعریــف پروژه هــای بیــن رشــته ای متعــدد و همــکاری بــا گروه هــا و 
دانشــکده ها و پژوهشــکده های مختلــف کشــور

ت- دانــش آموختــه شــدن حــدود یکصــد نفــر در مقطــع کارشناســی 
ارشــد نانوفنــاوری

ایــن  دانــش آموختــگان  از  قابــل توجهــی  ورود طیــف  و  قبولــی  ث- 
دانشــکده در مقطــع دکتــری در دانشــگاه های مطــرح داخــل و خــارج از 

کشــور
ج- انجــام چندیــن پــروژه صنعتــی- تولیــدی توســط اســاتید و گروه هــای 

همــکار

4(  اگــر فعالیــت مشــترکی بــا ســایر گروه هــای آموزشــی وجــود 
امــکان  در خصــوص  صــورت،  ایــن  غیــر  در  و  داده  توضیــح  دارد، 
ــه فعالیت هــا وزمینه هــای موجــود، شــرح مختصــری  ــراری این گون برق

ــد. مبــذول فرمائی
فعالیــت هــای مشــترک بســیار زیــادی بــا گروه هــای علمــی مختلــف 

ــا گــروه هــای دیگــر  صــورت گرفتــه اســت. ایــن امــر شــامل هــم همــکاری ب

دانشــکده بــوده اســت، و هــم ســایر دانشــکده های دانشــگاه، از جملــه 

دانشــکده های مهندســی مکانیــک، مهندســی شــیمی، شــیمی، فیزیــک، 

دارد.  بــر  در  را  عمــران،  مهندســی  و  بــرق،  مهندســی  مــواد،  مهندســی 

همچنیــن چندیــن پــروژه و فعالیــت مشــترک بــا گروه هــای علمــی در ســایر 

دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــای کشــور نیــز وجــود دارد کــه در قالــب تبــادل 

دانشــجویان مشــترک و تعریــف پروژه هــای بیــن رشــته ای انجــام یــا در حــال 

انجــام می باشــند.

درآمدزایــی، چــه  زمینــه  در  گــروه  امکانــات  5( درخصــوص 
پتانســیل هایی وجــود دارد و چــه اقداماتــی تــا کنــون انجــام شــده 

اســت؟
گــروه نانوفنــاوری از لحــاظ امکانــات و تجهیــزات در مضیقــه  قــرار دارد 

و بــا وضــع مطلــوب در مقایســه بــا دانشــکده های قدیمــی دانشــگاه فاصلــه 

بســیار زیــادی دارد. امــا تــا کنــون، درآمدزایــی اندکــی از مســیر خدمات دهــی 

آزمایشــگاهی حاصل شــده اســت.

6( فکــر می کنیــد دانشــجویان فــارغ التحصیــل شــده از گــروه 
شــما چقــدر توانایــی فعالیــت در صنعــت و نقــش آفرینــی در آینــده 

کشــور را دارنــد؟

دانــش آموختــگان ایــن رشــته، از آنجــا کــه عمومــا در بخــش پایــان نامــه 

خــود بــا فعالیت هــای تجربــی و آزمایشــگاهی آشــنا شــده و انــواع شــیوه ها 

می گیرنــد،  فــرا  مســیر  ایــن  در  را  نانوفنــاوری  بــا  مرتبــط  آزمون هــای  و 

لــذا عمومــا در بخــش کاری خــود، از ســطح توانمنــدی رضایــت بخشــی 

می باشــند. برخــوردار 

ــن  ــان در ای ــرای عمــوم مخاطب ــام آموزشــی ب ــک پی ــا ی 7( لطف
ــه کنیــد. حــوزه ارائ

مجاهــدت و تــالش بی وقفــه در راهــی کــه بــه آن وارد شــده اید، موفقیــت 
شــما در آن مســیر را تضمیــن می کنــد. ایــن مســیر اگــر بــه صبغــه و رنــگ 
الهــی نیــز درآیــد، قطعــا برکــت، حمایــت و امــداد الهــی نیــز دســتیابی بــه 

اهــداف عالــی را بــه صــورت ویــژه تســهیل خواهــد نمــود.

8( پیــام شــما بــرای دانشــجویانی کــه تــازه وارد ایــن رشــته 
شــده اند و یــا قصــد وارد شــدن بــه ایــن رشــته را دارنــد، چیســت؟ و 

همچنیــن انتظــار شــما از دانشــجویان چیســت؟
رشــته نانوفنــاوری در دانشــکده فناوری هــای نویــن تمایــل دارد دو بُعــد 

را در ذهــن دانشــجوی خــود تقویــت نمایــد. 
الف( دانش علمی مرتبط با این حوزه و رشته. 

ب( بُعد فناورانه و نگاه نوآورانه به موضوعات
ــر موضوعــات  ــرای مســلط شــدن دانشــجویان ب ــه ب ــش علمــی اولی دان
الزم اســت امــا بــرای تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و تکمیــل چرخــه دانــش 
بــه محصــول و ســپس بــه کســب و کار و ســپس بــه ثــروت ملــی، الزم 
اســت نــگاه نوآورانــه، کارآفرینانــه و فناورانــه بــه موضوعــات داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم از مقیــاس آزمایشــگاه فراتــر رفتــه و بزرگ تــر اندیشــه کنیــم.

9( مطالبــه اصلــی شــما از مســئولین دانشــکده و دانشــگاه 
بــرای بهبــود رونــد پیشــرفت دانشــکده در آینــده چیســت؟

الف( تجهیز بهتر و بیشتر آزمایشگاه های دانشکده
ب( پذیرش و موافقت با درخواست تاسیس گروه های جدید

پ( جذب اساتید مرتبط برای گروه های تازه تاسیس

10( در دوره فعالیــت در ایــن دانشــکده خاطــره جالــب و یــا 
ــان ذکــر کنیــد؟ ــرای مخاطب ــد کــه ب عبــرت آمــوزی داری

نکته قابل عرضی نیست
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مروری بر مدیریت حرارتی غیرفعال باتری های لیتیم-یون	 

مواد بر پایه نانوذرات هیدروکسی آپاتیت در داروسازی	 

ــر مــدل دینامیکــی و نحــوه اندازه گیــری در مســئله تخمیــن حرکــت 	  تاثی

ــا اســتفاده از فیلتــر کالمــن مکعبــی کوادریچــر نســبی ماهواره هــا ب
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مروری بر مدیریت حرارتی غیرفعال 
باتری های لیتیم یون

چکیده

مدیریــت حرارتــی باتری هــا در خودروهــای الکتریکــی بســیار ضــروری اســت. مخصوصــاً زمانــی کــه از باتری هــای لیتیم-یــون اســتفاده می شــود ایــن نیــاز 
بــه دلیــل میــزان تولیــد حــرارت در ایــن باتری هــا بیشــتر احســاس می شــود. معمــواًل از هــوا یــا یــک ســیال خنک کننــده جهــت خنــک کاری باتــری اســتفاده 
می شــود. امــا ایــن سیســتم ها حجــم زیــادی در فضــای خــودرو اشــغال  می کننــد و همچنیــن هزینــه باالیــی را از نظــر ســرمایه گذاری و تعمیــرات بــر اتومبیــل 
تحمیــل می کنــد. امــا سیســتم های خنــک کاری مبتنــی بــر مــواد تغییــر فــاز دهنــده )PCM( نه تنهــا فضــای بســیار کمــی را در خــودرو اشــغال  می کننــد بلکــه 
هــم از نظــر هزینــه و هــم از نظــر ســادگی طراحــی شــرایط بهتــری را بــرای سیســتم مدیریــت حرارتــی ایجــاد می کنــد. در ایــن مقالــه پیشــرفت های اخیــر در 

زمینــه سیســتم های مدیریــت حرارتــی باتری هــا و همچنیــن روش هــای عــددی بــکار گرفته شــده جهــت حــل ایــن مســائل، جمــع آوری و ارائــه شــده اســت.
کلمات کلیدی: لیتیم-یون، باتری، ماده تغییر فاز دهنده، مدیریت حرارتی، فعال، غیرفعال

مقدمه )1
خنــک کاری فعــال در باتریهــا اســتفاده شــوند و در روش هــای غیرفعــال 
نیــز می تــوان از رویکردهــای اســتفاده از لوله هــای حرارتــی ]4[ و مــواد تغییــر 
فازدهنــده )PCM3( ]5[ اســتفاده کــرد. بــا ترکیــب دو روش فعــال و غیرفعــال 
می تــوان تأثیــر خنــک کاری را به مراتــب افزایــش داد. ازجملــه ایــن روش هــا 
می تــوان بــه روش هــای لولــه حرارتــی-PCM ]6[، هوا-لولــه حرارتــی ]7[، 
هــوا- PCM ]8[ و هوا-لولــه حرارتــی-PCM ]9, 10[ اشــاره کــرد. بــا مطالعــه 
تحقیقــات مختلــف می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه روش هایــی کــه در 
آن هــا از مــواد PCM اســتفاده شده اســت تأثیــر بســزایی در کاهــش دمــای 

ــری داشــته اند]11[. بات
یکــی از خــواص ویــژه ای کــه در مــواد تغییــر فــاز دهنــده وجــود دارد ایــن 
اســت کــه ایــن مــواد می تواننــد مقــدار زیــادی انــرژی گرمایــی را در خــود 
ذخیــره کــرده و در شــرایط دیگــری آن را بــه بیــرون منتقــل کننــد]9[. مــواد 
تغییــر فــاز دهنــده می تواننــد در مدیریــت حــرارت باتریهــا نقــش ویــژه ای را 
ایفــا کننــد. حضــور ایــن مــواد در مجــاورت باتریهــای لیتیــم یــون همچنــان 

3     Phase change material (PCM)

وســایلی  بــرای  خوبــی  جایگزیــن  می تواننــد  برقــی  نقلیــه  وســایل 
اســتفاده  می کننــد  معمــول  داخلــی  احتــراق  موتور هــای  از  کــه  باشــند 
گســترده تر  اســتفاده  می شــوند.  محیــط  زیســت  بــه  آســیب  باعــث  و 
اســت.  وابســته  شــارژ  قابــل  باتریهــای  توســعه  بــه  وســایل  ایــن  از 
نظیــر  خــوب  عملکــردی  ویژگی هــای  دلیــل  بــه  لیتیوم-یــون  باتریهــای 
چگالــی انــرژی بــاال، طــول عمــر بــاال و خــود تخلیــه شــوندگی1 پاییــن در 
ــن باتریهــا از محــدوده  ــه مورداســتفاده واقع شــده اند. اگرچــه ای ــن زمین ای
باعــث  اتفــاق  ایــن  و  می برنــد  رنــج  مناسب شــان  کارکــرد  دمــای  پاییــن 
وجــود  بــه  باتریهــا  ایــن  حرارتــی  مدیریــت  بــرای  چالــش  یــک  ایجــاد 
)TR(2 مــی آورد. یکــی از مهم تریــن ایــن چالش هــا پدیــده فــرار حرارتــی 
 می باشــد کــه مرســوم ترین روش هــا بــرای کنتــرل ایــن مشــکالت اســتفاده 
از روش هــای خنک ســازی به صــورت فعــال، انفعالــی، یــا مجموعــی از ایــن 

دو روش اســت.
ســیال های مختلفــی نظیــر هــوا ]1, 2[ و آب ]3[ می تواننــد در زمینــه 

1     Self-Discharge

2     Thermal runaway

Review on passive thermal management systems for Li-ion batteries
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 Abstract

The thermal management of batteries in electric vehicles (EVs) is vital, Especially for Li-ion batteries due to their heat dissipation effects. Normally air flow or 
coolant loop mechanisms are engaged as cooling system. But these strategies not only occupy lots of space but also are high-priced in the terms of maintenance and 
investing. On the other hand Phase change material (PCM) based cooling systems are less costly and voluminous and additionally have much simpler installation. 
In this article, resent advancements on passive thermal management systems in Li-ion batteries and also the numerical methods adopted to solve these problems has 
been declared.
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نگه دارنــد می تواننــد  پایینــی  در ســطح  را  باتریهــا  دمــای  می توانــد  کــه 
دمــای یکنواختــی را در کل بســته باتــری ایجــاد کنــد]12, 13[. همچنیــن 
ایــن مــواد می تواننــد در صــورت ایجــاد پدیــده فــرار حرارتــی گرمــای حاصلــه 
از باتــری معیــوب را بــا توجــه بــه توانایــی بــاال در جــذب و ذخیــره گرما،جــذب 
کــرده و جلــوی گســترش آن را بگیــرد ]13, 14[. بــا مطالعــه تحقیقاتــی کــه 
اخیــراً در زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــا انجــام شــده اســت مشــخص 
میشــود کــه حجــم زیــادی از تحقیقــات در زمینــه اســتفاده از مــواد تغییــر 
فــاز دهنــده مختلــف، و  افزایــش میــزان ضریــب انتقــال حــرارت در ایــن 
دمــای  توزیــع  و  باتریهــا  حداکثــری  دمــای  کاهــش  هــدف  بــا  PCM هــا 

مناســب در بســته باتــری بــوده اســت   ]23-15[.
در زمینــه حــل مســائل مدیریــت حرارتــی باتریهــا، روش هــای مختلفــی 
بــکار گرفتــه شــده اند ازجملــه روش هــای انتگرالــی ]24[، آنتالپــی ]25[ و 
نیــز روی  ویــژه ]26[. همچنیــن مطالعــات گســترده ای  ظرفیــت گرمایــی 
روش هــای گسسته ســازی بــر روی روش هــای ذکرشــده انجــام شــده اســت.
در ســال های اخیــر مطالعــات مختلفــی در موضــوع جمــع آوری و مــرور 
اســت.  شــده  انجــام  باتریهــا  حرارتــی  مدیریــت  زمینــه  در  تحقیقــات، 

مــروری   ]28[ همــکاران  و  النیســیلو  همچنیــن  و   ]27[ همــکاران  و  رائــو 
روی تحقیقــات انجام شــده در زمینــه روش هــا و مــواد استفاده شــده در 
ماشــین های  در  استفاده شــده  قــدرت  منبــع  حرارتــی  مدیریــت  زمینــه 
الکتریکــی، هیبریــدی و پیــل ســوختی انجــام دادنــد. لینــگ و همــکاران 
]29[ مــروری بــر روش هــای مدیریــت حرارتــی ســلول های فتوولتائیــک و 
ــن  ــگ و همــکاران ]30[ و همچنی ــد. وان ــون انجــام دادن باتریهــای لیتیم-ی
مالیــک و همــکاران ]31[ انــواع باتری هــا، بســته ها و خودروهــای الکتریکــی 
ــت  ــد و درنهای ــف را موردبررســی قراردادن تولیدشــده در شــرکت های مختل
ــد. لیــو  اهمیــت مدیریــت حرارتــی و روش هــای آن را موردمطالعــه قراردادن
و همــکاران ]32[ مــروری بــر مشــکالت موجــود در زمینــه مدیریــت حرارتــی 
باتــری بــا انجــام دادنــد و درنهایــت روش هــای بــه وجــود آمــده جهــت رفــع 

ایــن مشــکالت ازجملــه مشــکالت حرارتــی را بررســی کردنــد.
در ایــن مطالعــه مــروری روی مقــاالت و ثبــت اختراع هــای انجام شــده 
در زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــای لیتیــم یــون بــه روش انفعالــی و 
پدیــده  مدل ســازی   جهــت  مورداســتفاده  عــددی  روش هــای  همچنیــن 

تغییــر فــاز انجام شــده اســت.

مدیریت حرارتی باتری های لیتیم-یون به روش انفعالی )2

2-1( لولههای حرارتی
ــاز  ــده تغییــر ف ــه پدی ــر پای ــی ب مهم تریــن سیســتم های مدیریــت حرارت
بناشــده اند تــا بتواننــد به ســرعت گرمــای ایجادشــده را از بیــن ببرنــد یــا 
اینکــه ســرعت افزایــش دمــای باتــری را کاهــش دهنــد. لولــه حرارتــی یــک 
ــر اســاس  ــه ب ــا اســتوانه ای اســت ک وســیله خنــک کاری به صــورت تخــت ی
لولــه  انجــام می دهــد. در  را  فــاز مایع-بخــار خنــک کاری  پدیــده تغییــر 
حرارتــی اســتوانه ای زمانــی کــه یــک ســمت لولــه گــرم میشــود مایــع بــه 
بخــار تبدیل شــده و بــه دلیــل اختــالف فشــار بــه ســمت دیگــر لولــه کــه 
دمــای ســردتری دارد مــی رود. بخــار در ایــن محــل بــا انتقــال حرارتــی کــه بــا 
محیــط خــود انجــام می دهــد بــه مایــع تغییــر فــاز داده و دوبــاره بــه محــل 
گــرم لولــه وارد میشــود. بنابرایــن، سیســتم تــا زمانــی کــه اختــالف دمــا بیــن 
دو ســر لولــه برقــرار باشــد کار می کنــد. لوله هــای حرارتــی به طــور عمــده در 
مدیریت هــای حرارتــی در ماهواره هــا و تجهیــزات الکترونیکــی اســتفاده 

میشــود.
از  وو و همــکاران ]33[  به صــورت تجربــی، امکان ســنجی اســتفاده 
دادنــد.  انجــام  را  باتــری  حرارتــی  مدیریــت  به منظــور  حرارتــی  لوله هــای 
آن هــا نشــان دادنــد کــه ســطح تمــاس بــرای رســیدن بــه بازدهــی بــاال بســیار 
مهــم اســت. در واقــع آن هــا از دو لولــه حرارتــی بــرای مدیریــت حرارتــی 
باتــری اســتفاده کردنــد کــه بــه دلیــل ســطح تمــاس نامناســب هیــچ تغییــر 
قابل مالحظــه ای در دمــا مالحظــه نشــد. بــه همیــن دلیــل آن هــا بــه دلیــل 
انتقــال حــرارت و پخــش بــاال و بهبــود ســطح تمــاس از الومینیــوم اســتفاده 
کردنــد و همیــن تغییــر باعــث شــد آن هــا بتواننــد دمــا را از 45 بــه 38 درجــه 

برســانند.
ــی باتریهــای  ــی مدیریــت حرارت ــو و همــکاران ]34[ به صــورت تجرب رائ
ماشــین های الکتریکــی به وســیله لولــه حرارتــی را انجــام دادنــد. اهمیــت 
منظــم  به صــورت  کــه  حرارتــی  لولــه   4 از  اســتفاده  بــا  ســطح  تمــاس 

توزیع شــده اند و به صــورت فشــرده در تمــاس بــا ســیلیکا )ZC-801( مــورد 
لوله هــای حرارتــی می تواننــد  نتایــج،  بــه  توجــه  بــا  گرفــت.  قــرار  بررســی 
 50W از تولیــد حــرارت کمتــر  دارای  کــه  باتریهایــی  بــرای  مؤثــر  به طــور 
هســتند اســتفاده شــود. همین طــور اختــالف دمــا در ســلول باتــری زمانــی 
کــه نــرخ تولیــد حــرارت کمتــر از 30W اســت از 5 درجــه بیشــتر نمیشــود.
شــکل 1 یــک نمــای شــماتیک از دســتگاه تســت استفاده شــده در ایــن 

تحقیــق اســت:

شکل ۱ دستگاه تست آزمایشگاهی سلول باتری و خنک کاری به وسیله لوله حرارتی  ]۳4[

2-2(  مواد تغییر فاز دهنده
سیســتم مدیریــت حرارتــی باید فشــرده، ســبک وزن، قابلیــت جایگیری 
ــرای  ــالت ب ــراً تمای ــه باشــد. اخی ــل، قابل اعتمــاد و کم هزین آســان در اتومبی
ســرمایش بــا اســتفاده از مــواد تغییــر فــاز دهنــده در تحقیقاتــی کــه در 
زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــا انجــام میشــود افزایــش یافتــه اســت. 
حــرارت نهــان کــه از طریــق تغییــر فــاز در مــواد PCM ایجــاد میشــود 
مزیــت بــزرگ جــذب حــرارت تولیدشــده توســط منابــع دیگــر و همین طــور 
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ایجــاد تأخیــر در افزایــش دمــای اجســام را بــه ایــن مــواد اعطــا کــرده اســت.
رائــو و همــکاران ]35[ همان طــور کــه در شــکل 2 مشــاهده میشــود 
مدل ســازی عــددی جــذب حــرارت توســط یــک PCM کــه در جــوار یــک 
باتــری اســتوآنه ای قــرار دارد را انجــام دادنــد. آن هــا در ایــن مدل ســازی، تولیــد 
حــرارت متغیــر، انتقــال حــرارت داخلــی و هدایــت حرارتــی خارجــی را مــدل 
کردنــد. در ایــن تحقیــق به منظــور ساده ســازی محاســبات، یــک نــرخ تولیــد 
حــرارت داخلــی بجــای واکنش هــای شــیمیایی داخلــی مدل ســازی شــد. 
همچنیــن تمامــی خــواص PCM و باتــری در طــول محاســبات ثابــت در نظــر 
گرفتــه شــد. همین طــور تغییــر چگالــی PCM در اثــر تغییــر فــاز ناچیــز در نظر 
گرفتــه شــده اســت و دمــای ذوب  نیــز یــک دمــای مشــخص در نظــر گرفتــه 
شــد. مــاده PCM نیــز همگــن و دارای خــواص یکســان در همــه جهــات در 
نظــر گرفتــه شــد و اثــر انتقــال حــرارت تشعشــعی نیــز در نظــر گرفتــه نشــد. 
مــدل تغییــر فــاز از نــوع مبتنــی بــر گرمــای نهــان )Enthalpy-Based( بــا 

اســتفاده از نرم افــزار FLUENT شبیه ســازی شــد.

]۳۵[ PCM شکل ۲ شبکه بندی باتری استوانه ای با روش خنک کاری استفاده از

مــاده PCM توانســت باوجــود یــک همرفــت طبیعــی خارجــی دمــای 
ســلول را زیــر 45 درجــه ســانتی گراد نگــه دارد. اگرچــه همان طــور کــه در 
 PCM شــکل 3 مشــخص اســت، پاییــن بــودن ضریــب انتقــال حــرارت
می توانــد باعــث اختــالف زیــاد در دمــای داخــل و بیــرون اســتوانه شــود. 

شکل ۳ توزیع دما در راستای شعاعی در استوانه با مشخصات ضریب همرفت و هدایت به ترتیب ۵ و ۳ ]۳۵[

مدیریــت  و  حــرارت  انتقــال   ،]36[ همــکاران  و  رامانــدی  همچنیــن 
حرارتــی یــک وســیله نقلیــه برقــی را در شــرایط اســتفاده از PCM بررســی 
کردنــد. شبیه ســازی عــددی یــک باتــری منشــوری شــکل کــه به وســیله 
PCM محــاط شــده اســت در شــرایط مختلــف موردبررســی قــرار گرفــت. در 

ابتــدا یک الیــه PCM بــا و بــدون دیواره هــای عایــق موردبررســی قــرار گرفــت. 
ســپس دوالیــه PCM بــا دیــواره عایــق نیــز مــورد آزمایــش قــرار گرفــت. ایــن 

دو شــرایط مختلــف در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت.

شکل 4 نحوه چیدمان انواع دو نوع سیستم خنک کاری

PCM با یک نوع )a 

]۳۶[ PCM با دو نوع  )b 

آن هــا یــک بــرای دســتیابی بــه یــک نــرخ تولیــد گرمــای ثابــت یــک نــرخ 
تخلیــه4 ثابــت بــرای آن در نظــر گرفتنــد. همچنیــن مشــخصات گرمایــی و 
فیزیکــی PCM ثابــت در نظــر گرفتــه شــد و انتقــال حــرارت تشعشــعی نیــز 
در نظــر گرفتــه نشــد. آن هــا نشــان دانــد کــه PCM می توانــد به عنــوان یــک 
سیســتم مدیریــت گرمایــی اســتفاده شــود امــا گرمایــی کــه از محیــط وارد 
ــن شــرایط  ــد باعــث کاهــش بازدهــی PCM در حی PCM میشــود می توان

کارکــرد باتــری شــود. بعــالوه اســتفاده از دوالیــه PCM نســبت بــه یــک الیــه 
تاثیــر چنــدان مثبتــی بــر بازدهــی PCM نداشــت.

کارکــرد  اوج  دمــای  کاهــش  در  باالیــی  بســیار  پتانســیل  PCM هــا 

ناتــرر ]37[  و همچنیــن بهبــود عملکــرد در دمــای ســرد دارنــد. دوان و 
شــرایط  در  را  مختلــف   PCM نــوع  دو  رفتــار  آزمایشــگاهی  به صــورت 
ــرل شــرایط محیطــی  ــرای کنت ــد. ب محیطــی مختلــف موردبررســی قراردادن
 از یــک حمــام اســتفاده شــد )Neslab bath(. باتــری بــا یــک گرم کننــده5
کــه بــه همــراه PCM در درون یــک محفظــه آلومینیومــی کــه در حمــام قــرار 
گرفتــه اســت شبیه ســازی شــد. ایــن PCM دارای دمــای تغییــر فــاز 18 درجه 
ــی 840 و ضریــب  ــژه 2/1، گرمــای نهــان 195، چگال ســانتی گراد، گرمــای وی
انتقــال حــرارت  0/55 اســت. ایــن مــاده در دمــای محیــط به صــورت مایــع 
اســت و مطابــق شــکل 5 درون محفظــه آلومینیومــی اســت و گرم کننــده 

فــرا گرفتــه اســت.

4     Discharge

5     Heater 

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال 
باتری هــای لیتیــم یــون
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شکل ۵

)a(

)b(

)c(

 a( تجهیز آزمایشگاهی

b( محل قرارگیری دماسنج ها۶

 C( استفاده از PCM ورقه ای ]۳7[

آن ها همچنین در مطالعه ای دیگر، یک گرم کننده را که توسط نوع دیگری 
از PCM پوشانده شده بود موردبررسی قراردادند. این پوشش PCM به صورت 
ــود و  ــر )PCM flexible sheets( ساخته شــده ب یــک ورق PCM انعطاف پذی
مــاده تغییــر فــاز دهنــده دارای دمــای ذوب 50 درجــه ســانتی گراد بــود. در ادامــه 
گرم کننــده کــه توســط ورق مــاده تغییــر فــاز دهنــده پوشــیده شــده بــود در حمــام 

قــرار گرفــت و تحــت دماهــای مختلــف محیط قــرار گرفت.
اندازه گیــری دمــا در شــرایط آزمایشــگاهی کمــک کــرد تــا درک بهتــری 
 PCM از تغییــر دمــا در حیــن انجمــاد توســط دمــای محیــط و ذوب شــدن
توســط گرم کننــده بــه دســت آیــد. دما هــای گزارش شــده توســط دماســنج ها 
کــه در شــکل 6شــکل a( 5( جایگیــری آن هــا گــزارش شــده اســت در شــکل 

6 نشــان داده شــده اســت.

6     Thermocouples

شکل ۶

ــده ــریش ــای اندازهگی a ( دم

ــراف ــنذوبPCMاط درحی
گرمکننــده،

 b( دمــای گرم کننــده در هــوای 

آزاد و در جــوار PCM کــه نــرخ 
در  حــرارت  تولیــد  از  ثابتــی 
]۳7[ دارد  وجــود  گرم کننــده 

)a(

)b(

همچنیــن، اثــر ســرمایش و انتقــال حــرارت، زمانــی کــه گرم کننــده در 
مجــاور PCM اســت و حالتــی کــه گرم کننــده بــا هــوای آزاد همرفــت حرارتــی 
دارد مقایســه شــد. شــکل b( 6( نشــان می دهد که ســرمایش با اســتفاده 
از PCM دمــای ســطح گرم کننــده را بســیار پایین تــر )کمتــر از 30 درجــه 
ســانتی گراد( گــزارش می دهــد. هم زمــان، گرم کننــده در مجــاور هــوای آزاد 

دمــای ســطح بســیار باالتــری را بــه خــودش می بینــد.
در ادامــه نویســندگان تاثیــر تغییــر دمــای محیــط را روی عملکــرد ایــن 
سیســتم بررســی کردنــد. کــه دریافتنــد دمــای محیــط می توانــد تاثیــر باالیــی 

روی ایــن سیســتم بگــذارد. 
شــکل 7 رونــد تغییــر در دمــای خروجــی، PCM و دمــای گرم کننــده را 
نشــان می دهــد. دمــای گرم کننــده یــک نوســان مختصــر را تجربــه می کنــد 
درحالی کــه دمــای محیــط نوســان بســیار زیــادی را در خــود می بینــد. ایــن 
اتفــاق بــه دلیــل خــواص PCM اتفــاق افتــاده اســت کــه بعــد از اینکــه 
بــا   PCM می کنــد  وارد   PCM بــه  را  خــودش  اولیــه  گرمــای  گرم کننــده 
ــاً ثابــت نگــه  تغییــرات دمــای خارجــی دمــای ســطح داخلــی خــود را تقریب

مــی دارد.

شکل 7

دمــای  نوســانی  مــدل    )  a
توســط   کــه  باتــری  محیــط 
میشــود محافظــت   PCM

 b( طــرح کلــی نحــوه قرارگیــری  

PCM و منبــع حرارتــی ]۳7[

)a(

)b(

توانســتند  مؤثــر  به طــور   PCM نــوع   دو  هــر  کلــی  طــور  بــه  
حتــی  نگه دارنــد  مناســب  دمــای  محــدوده  در  را  گرم کننــده  دمــای 
بــود.  شــدید  نوســانات  حــال  در  محیــط  دمــای  کــه  شــرایطی  در 
در  مزیــت  یــک  و  مهــم  بســیار  آن هــا  کــم  وزن  و  بازدهــی  همین طــور 
اســتفان7 مســئله   ]37[ نویســنده ها  ادامــه  در  اســت.  سیســتم   ایــن 

7     Stefan Problem
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مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال 
باتری هــای لیتیــم یــون

کــه  کردنــد  حــل  یک بعــدی  به صــورت  و  اســتوآنه ای  هندســه  در  را   
بیــن  مشــترک  مــرز  جابجایــی  باعــث  حرارتــی  منبــع  مســئله  ایــن  در 
داده شــده  کــه در شــکل 7 نشــان  مایــع میشــود. همان طــور  و  جامــد 
جســم  کل  و  گرفته اســت  قــرار  صفــر  شــعاع  در  حرارتــی  منبــع  اســت 
جامــد محــدود در دمــای اولیــه Ti و  کمتــر از دمــای ذوب مــاده تغییــر 
 فــاز دهنــده یعنــی Tm اســت. اگرچــه بــه دلیــل وجــود نیــروی شــناوری
 )شــکل 8( مــدل بــرای مقایســه بــا حالــت آزمایشــگاهی مورداســتفاده واقــع 

نشد.

شکل ۸ ماده تغییر فاز دهنده اطراف منبع گرما ]۳7[

بــا ایــن وجــود، کــم بــودن ضریــب انتقــال حــرارت هدایتــی مــواد تغییــر 
فــاز دهنــده در ســرمایش انفعالــی اســتفاده از آن هــا بــرای سیســتم های 
در شــرایط  را  آن  و می توانــد  اســت  کــرده  کمــی محــدود  را  خنــک کاری 
بحرانــی کــه ممکــن اســت فــرار حرارتــی بــه وجــود آیــد ناکارآمــد کنــد. پــس 
درنتیجــه ضریــب انتقــال حــرارت ایــن مــواد را می تــوان بــا افــزودن مــوادی بــا 

ــا حــد چشــم گیری افزایــش داد. ــاال ت ضریــب هدایــت حرارتــی ب
ضریــب  افزایــش  به منظــور    ]38[ همــکاران  و  پــای  زمینــه  ایــن  در 
گرافیتــی8 ســاختار  از  دهنــده  فــاز  تغییــر  مــاده  حــرارت   انتقــال 
   استفاده کردند. آن ها به صورت آزمایشگاهی نشان دادند که ساختار مرکب9
حرارتــی  انتقــال  ضریــب  گرافیــت  و  دهنــده  فــاز  تغییــر  مــاده  از   
نهایــی  ســاختار  در  همچنیــن  دارد.  گرافیتــی  ســاختار  خــود  به انــدازه 
ناهمســانگرد10 بهصــورت  حــرارت  انتقــال  ضریــب  مرکــب   ســاختار 
 مشــاهده شــد کــه بــه چگالــی گرافیــت وابســته بــود. در تحقیقــی دیگــر کــه 
ــی و همــکاران ]39[ انجــام شــد، موضــوع عــدم وابســتگی  توســط لینگامنن
ــه مــاده تغییــر فــاز دهنــده  ضریــب کلــی انتقــال حــرارت ســاختار مرکــب، ب
بــار دیگــر مــورد بررســی قــرار گرفــت ایــن بــار در شــرایطی کــه از یــک ســاختار 

فلــزی اســتفاده شــد.
و  لینــگ  توســط  کــه  دیگــری  آزمایشــگاهی  و  عــددی  بررســی  در   
همــکاران ]40[ روی ســاختار ترکیبــی مــاده تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت 
انجــام شــد. برنامــه Fluent بــرای بررســی تغییــر فــاز مــاده تغییــر فــاز دهنده 
اســتفاده شــد. همچنیــن باتریهــا بهصــورت یــک منبــع حــرارت اســتوانه ای 
مدل ســازی شــدند کــه توســط ســاختار مــاده تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت 
محــاط شــده اســت. ســاختارهای ترکیبــی متفاوتــی از این دو مــاده بهمنظور 
بررســی میــزان کارایــی آن هــا باهــم مقایســه شــدند. یکــی از متغیر هایــی کــه 
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت زمانــی بــود کــه طــول می کشــید تــا دمــای ســطح 

8     Graphite Matrix

9     Composite

10   Anisotropic

گرم کننــده بــه 60 درجــه ســانتی گراد برســد و دیگــری حداکثــر اختــالف 
دمــای موجــود در ســاختار ترکیبــی تفــاوت ناچیــزی در نتایــج آزمایشــگاهی 
و شبیه ســازی وجــود داشــت طــوری کــه دمــا در شبیه ســازی نرم افــزاری 
ســریع تر افزایــش پیــدا می کــرد. ایــن اختــالف ناچیــز ناشــی از مقــدار بســیار 
کمــی اتــالف حرارتــی بــود کــه باوجــود عایــق حرارتــی بــاز هــم اتفــاق افتــاده 
بــود. نویســنده ها بهمنظــور جلوگیــری از نشــت مــاده تغییــر فــاز دهنــده از 
ســاختار گرافیــت و ضریــب انتقــال حــرارت مناســب توصیــه کرده انــد کــه 
از گرافیــت بــا چگالــی 890  و 75 درصــد مــاده تغییــر فــاز دهنــده اســتفاده 

شــود.
در همیــن زمینــه کیزیلــل و همــکاران ]13[ بهصــورت عــددی ســاختار 
ــن11 و گرافیــت را در شــرایطی  ــوم پارافی ــده م ــاز دهن ــر ف ــاده تغیی ــی م ترکیب
بحرانــی مــورد آزمــون قراردادنــد. در ایــن ســاختار ترکیبــی ضریــب انتقــال 
ــا 16/6 افزایــش یافــت. هــدف اصلــی از ایــن تحقیــق، مقایســه  حــرارت ت
اثــر ســاختار ترکیبــی و منبــع حرارتــی در شــرایط تمــاس بــا هــوای محیــط در 
شــرایط فــرار حرارتــی بــود.  بهمنظــور ایجــاد شــرایط فــرار حرارتــی در نمونــه، 
نــرخ تولیــد حــرارت در یــک باتــری و در شــرایط آزمایشــگاهی کــه دچــار فــرار 

حرارتــی شــده اســت در شبیهســازی مورداســتفاده واقــع شــد.
بســته باتــری12 موردتحقیــق از 67  واحــد باتــری تشــکیل شــده اســت. 
هــر واحــد باتــری مطابــق شــکل 9 از 20 باتــری اســتوانه ای 1/5 آمپرســاعتی 
قابل خریــد از بــازار تشــکیل شــده اســت. هــر واحــد از 5 ردیــف عمــودی و 
4 ردیــف افقــی تشــکیل شــده اســت. سیســتم های خنــک کاری به وســیله 
هــوا و ســاختار ترکیبــی در قســمت های )b( و )a( نشــان داده شــده اســت.

در ایــن شبیهســازی حداکثــر دمــای میانگیــن هــر ســلول)باتری( طــی 
خنک ســازی در شــرایط هــوای آزاد و وجــود ســاختار ترکیبــی موردبررســی 
قــرار گرفــت و همچنیــن در قــدم بعــد تاثیــر هرکــدام از روش هــای ذکرشــده 
در توزیــع دمــا در شــرایط محیطــی بــا دمــای 40 درجــه ســانتی گراد آزمایــش 
شــد. همان طــور کــه در شــکل 10 نشــان داده شــده اســت حداکثــر دمــای 
بــه دســت آمــده در شــرایط وجــود ســاختار ترکیبــی، 10 درجــه ســانتی گراد 
ســردتر از شــرایط بــدون ســاختار ترکیبــی و در مجــاور هــوا بــا ضریــب 

همرفــت  اســت.

شکل ۹ طرح کلی از نحوه قرارگیری ستون ها و ردیف های واحد باتری

 a( محفظه پر شده به وسیله ماده تغییر فاز دهنده

 b( باتریهای لیتیوم-یون

 c( واحد باتری ]۱۳[



20

شکل ۱0 

a( خنک کاری هوایی

 b( خنک کاری با ماده تغییر فاز دهنده

 c( دمای سلول در شرایط محیطی با دمای 40 درجه سانتی گراد ]۱۳[

)a(

)b(

)c(

ثبــات دمــای ســلول کــه در شــکل 11 گــزارش شــده اســت در شــرایط 
وجــود مــاده تغییــر فــاز دهنــده بســیار مطلوب تــر از وجــود همرفــت طبیعــی 
هــوا اســت. در ادامــه، شبیهســازی فــرار حرارتــی بــا مدل ســازی ایــن پدیــده 

روی یکــی از ســلول ها انجــام شــد. 

شکل ۱۱ توزیع دما در دو سلول مجاور و دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

 a( هوا خنک

)b )b( خنک کاری در شرایط وجود ساختار ترکیبی ]۱۳[

و  ســانتی گراد  درجــه   25 دمــای محیــط  بــا  هــوا خنــک،  در شــرایط 
ــق  ــری مطاب ــی در واحــد بات ــرار حرارت ــب همرفــت  10 پخــش شــدن ف ضری
شــکل a( 12( انجــام میشــود امــا هم زمــان در شــکل 12 )b( کــه خنــک کاری 
در شــرایط وجــود ســاختار ترکیبــی را نشــان می دهــد فــرار حرارتــی در همــان 
ســلول متوقــف شــده اســت و واحــد باتــری بــه شــرایطی نزدیــک بــه حالــت 

محیطــی بازگشــته اســت.

)a(

)b(

)a(

)b(

شکل ۱۲ گسترش فرار حرارتی در واحد به واسطه ایجاد فرار حرارتی در یک سلول.

 a( هوا خنک.

 b( خنک کاری در شرایط وجود ساختار ترکیبی. ]۱۳[

کاری  خنــک  روش  در  ســلول ها  بیــن  فاصلــه  تاثیــر  درنهایــت 
 هواخنــک موردبررســی قــرار گرفــت. ســلول ها بــه  وســیله عایــق نایلــون13
به انــدازه ی 1 و 2 میلی متــر از هــم قــرار گرفتنــد. هــدف از ایــن آزمــون بررســی 
افزایــش دمــا در ســلول های کنــاری یــک ســلول کــه دچــار فــرار حرارتــی 
شــده اســت بــود. در شــرایطی کــه فاصلــه بیــن ســلول ها 2 میلی متــر در 
نظــر گرفتــه شــد افزایــش دمــای ســلول های همســایه 7 درجــه ســانتی گراد 
بــود. در طــرف دیگــر باوجــود فاصلــه 1 میلی متــری بیــن ســلول ها افزایــش 
دمــای ســلول ها به انــدازه 9/5 درجــه ســانتی گراد بــود. نویســنده ها نتیجــه 
گرفتنــد کــه باوجــود افزایــش فاصلــه بیــن ســلول ها ایجــاد فــرار حرارتــی 
در ســلول های مجــاور اجتناب ناپذیــر اســت. در مقابــل، خنــک کاری بــا 
اســتفاده از مــواد تغییــر فــاز دهنــده نیــازی بــه داشــتن فضــا بــرای جــذب 

13     Nylon
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ــاز  ــد. همچنیــن مــاده تغییــر ف ــده فــرار حرارتــی ندارن حــرارت در حیــن پدی
دهنــده بایــد نزدیــک باتــری باشــد کــه می توانــد مزیــت دیگــر کم حجــم 

بــودن را بــرای ان رقــم بزنــد.
نتایــج نشــان دادنــد کــه ســاختار ترکیبــی مــاده تغییــر فــاز دهنــده و 
ــی، کــه  ــرار حرارت ــد از پخــش حــرارت ایجادشــده توســط ف گرافیــت می توان
بهصــورت اتفاقــی در بســته بندی باتــری ایجــاد میشــود جلوگیــری کنــد. 
همین طــور ایــن ســاختار ترکیبــی توانســت یــک توزیــع دمــای یکســان، در 
حیــن تخلیــه شــارژ را بــرای باتــری رقــم بزنــد. اگرچــه در مقالــه کیزیلــل ]13[ 
یــک ضریــب انتقــال حــرارت ثابــت را بــرای ایــن ســاختار اســتفاده شــده بود، 
درحالی کــه پــای و همــکاران ]38[ مشــخص کردنــد کــه انتقــال حــرارت در 

ایــن ســاختار بهصــورت ناهمســانگرد ایجــاد میشــود.
آزمایش هایــی  از  یکــی  باتری ســازی  صنعــت  در 
میــخ14 نفــوذ  آزمــون  میشــود  انجــام  باتریهــا  روی   کــه 
 اســت کــه باعــث ایجــاد فــرار حرارتــی در یــک ســلول میشــود. در ایــن 
آزمایــش یــک جســم میــخ ماننــد تحــت شــرایط محافظتــی خــاص وارد 
باتــری شــده و باعــث ایجــاد یــک اتصــال کوتــاه بیــن کاتــد و آنــد می شــوند 
نتیجــه آن گرمــای  کــه  آزاد میشــود  زیــادی  انــرژی بســیار  آن  کــه طــی 
بســیار زیــاد تولیدشــده در ســلول اســت. ایــن گرمــای بســیار زیــاد کــه طبــق 
گزارش هــا ]13[ می تــوان منحنــی بــه شــکل 13 بــرای آن در نظــر گرفــت 
کــه  کنــد  ایجــاد  ســلول  درون  در  مــگاوات   13 به انــدازه  توانــی  می توانــد 

همیــن امــر باعــث انفجــار ســلول میشــود.

در همیــن زمینــه اســتفان و همــکاران ]14[ فــرار حرارتــی را بهصــورت 
تحقیــق  ایــن  در  دادنــد.  انجــام  باتــری  بســته  یــک  روی  آزمایشــگاهی 
محققــان در یکــی از باتریهــای موجــود در بســته )شــکل 14( فــرار حرارتــی 
را ایجــاد کردنــد و میــزان تاثیــر پذیــری باتریهــای دیگــر موجــود در پــک در 
اثــر ایــن پدیــده را در دو موردبررســی قراردادنــد. در مــورد اول باتریهــا در 
یــک پایــه کــه به طورمعمــول بــرای باتریهــا اســتفاده میشــود قــرار گرفتنــد 
قــرار می گرفــت  آزاد  هــوای  بــا  مواجــه  در  باتریهــا  به طوری کــه ســطح  و 
)شــکل c(15((. در مــورد دوم باتریهــا در درون یــک پوشــش از ســاختار 

شکل ۱۳ نرخ تولید حرارت در واحد زمان برای یک باتری ۱۸۶۵0 ]۱۳[

ترکیبــی گرافیــت و مــوم پارافیــن قــرار گرفتنــد )شــکل b(15((. در ایــن پــروژه 
ــی در بســته  ــرار حرارت ــد ف ــرای شــروع فراین ــوان ماشــه ب ــه به عن ــری ای ک بات
انتخــاب  شــده اســت باتــری اســت کــه در گوشــه بســته اســت )شــکل 15 
)f(( و دارای بهتریــن شــرایط ازنظــر تخلیــه حرارتــی اســت تــا بتــوان بدتریــن 

شــرایط را مــدل کــرد.

نتایــج ایــن آزمایــش نشــان می دهــد که در مورد اول، حرارت ایجادشــده 
قابل اعتمــاد  نمی توانــد  و  می کنــد  پیــدا  گســترش  بســته  در  به راحتــی 
ــد کــه نه تنهــا  ــاز دهنــده نشــان دادن ــل مــواد تغییــر ف باشــد در طــرف مقاب
ــری در محــدوده مناســب بســیار خــوب  می تواننــد در نگهــداری دمــای بات
عمــل کننــد، بلکــه می تواننــد یــک عامــل بســیار تعیین کننــده در جلوگیــری 
از پخــش حــرارت ایجادشــده توســط ســلول معیــوب باشــند و باتــری را از 

خطراتــی مثــل انفجار هــای بــزرگ مصــون بدارنــد.

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال 
باتری هــای لیتیــم یــون

شــکل ۱4 نمــای کلــی از بســته باتــری کــه نشــان دهنده چیدمــان باتریهــا و ابعــاد بســته، باتــری کــه 
فــرار حرارتــی در ان ایجادشــده و باتریهــای همســایه ]۱4[

شکل ۱۵ ساختمان بسته مورداستفاده بهمنظور آزمون نفوذ میخ،

 a( اتصال دماسنج به باتری؛

 b( باتریهای جای گیر شده در ساختار ترکیبی در مورد دوم و سیم های دماسنج؛

 c( باتریهای چسب شده به نگه دارنده در مورد اول؛

 d&e( پوشش های اطراف بسته نظیر محافظ آلومینیومی؛

 f( مرحله پیش از انجام آزمون نفوذ میخ در بسته ]۱4[

محمــد و همــکاران ]41[ بــا یــک مــدل فیزیکی ســعی کردند تــا روش نرمافزار 
ــا داده هــای خروجــی از ســایر روش هــای  دینامیــک محاســباتی )فلوئنــت(15 را ب

محاسباتی و همچنین روش تجربی مقایسه کرده و آن را صحه گذاری کنند.

15     Fluent CFD
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مدل استفاده شده در این مقاله به صورت شکل 16 است.

ــی در  ــع کل سیســتم در شــرایط شبیهســازی و تجرب ــزان کســر مای می
شــکل 19 نشــان داده شــده اســت. حداکثــر اختــالف نتایــج بیــن ایــن دو 
روش برابــر 7 درصــد اســت. امــا در مقایســه ازنظــر رویکــرد دمایــی کــه 
نتایــج آن در شــکل 17 آورده شــده اســت نتایــج تفــاوت بیشــتری را گــزارش 
ــزار یــک  ــن دلیــل اســت کــه در شبیهســازی در نرم اف ــه ای ــن ب می دهنــد. ای
بــرای قســمت مایــع و جامــد در  ثابــت به انــدازه چگالــی مایــع  چگالــی 
ــی قســمت جامــد بیشــتر اســت  نظــر گرفته شــده اســت.حال  آنکــه چگال
گرمــای ویــژه ان نیــز کمتــر اســت بنابرایــن در گــزارش حالــت تجربــی دمــای 

بیشــتری گزارش شــده اســت.

شکل ۱۶ هندسه و شرایط مرزی مدل آزمایشگاهی برای ذوب شدن یک استوانه ]4۲[

شکل ۱7 دمای گزارش شده در قسمت های مختلف دامنه حل در حالت شبیهسازی و تجربی 

a(نزدیک دیواره استوانه 

 b( نزدیک خط مرکزی]4۱[

مــدل   از  بویانســی  اثــر  شبیهســازی  بهمنظــور  شبیهســازی  ایــن  در 
بــرای  مــدل  ایــن  در  اســت.  استفاده شــده   )Boussinesq( بوزینســک 
پیش بینــی درســت اثــر بویانســی بایــد یــک چگالــی ثابــت بــرای کل دامنــه 
و تغییــر  بویانســی  اثــر  نظــر گرفتــن  نظــر گرفــت. بهمنظــور در  حــل در 

چگالــی وانــگ و همــکاران ]43[ روش اســتفاده از گرمــای ویــژه مؤثــر در 
قســمت جامــد را معرفــی کردنــد.

از ایــن روش هــم بــرای مدل ســازی اســتفاده شــد و نتایــج در شــکل 
18مشــاهده میشــود. امــا نمودارهــا تفــاوت قابل توجهــی در نتایــج را نشــان 
ــژه معــادل تنهــا روی قســمت جامــد تاثیــر  ــرا ایــن گرمــای وی نمی دهنــد زی
می گــذارد. همین طــور در ایــن شبیهســازی نحــوه ذوب شــدن در حالــت 

شبیهســازی و تجربــی نیــز باهــم مقایســه شــده اند )شــکل 19(

ــت اســتفاده از گرمــای  ــه حــل در حال ــف دامن شــکل ۱۸ دمــای گزارش شــده در قســمت های مختل
ویــژه مؤثــر در قســمت جامــد

 a( نزدیک دیواره استوانه

 b( نزدیک خط مرکزی استوانه ]4۱[

شــکل ۱۹ مقایســه مــرز مشــترک جامــد و مایــع در دو حالــت شبیهســازی عــددی و تجربــی، بعــد از 
a(۶00 ثانیــه  c(۲400 ثانیه ]b ]4۱(۱۸00 ثانیه

ســیاالت  دینامیــک  توســط  کــه  شبیهســازی هایی  در  بنابرایــن 
محاســباتی بــا رویکــرد آنتالپــی کل صــورت می پذیــرد در پیش بینــی محــل 
مــرز مشــترک خطایــی به انــدازه 7 درصــد وجــود دارد، نشــان می دهــد کــه 
کــه ایــن خطــا در پیش بینــی دمــای نقــاط به مراتــب از ایــن حــد فراتــر می رود. 
روش هــای دیگــر نیــز کــه توســط محققــان دیگــر )]42[ و ]43[( ارائه شــده اند 

نیــز بــا مقــدار کمــی اختــالف همیــن خطاهــا را گــزارش می دهنــد.
امــا همچنــان می تــوان از ایــن روش هــا بــرای شبیهســازی پدیده هــای 
واقعــی  شــرایط  بــه  نســبت  اختــالف  ایــن  و  کــرد  اســتفاده  فــاز  تغییــر 
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مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال 
باتری هــای لیتیــم یــون

در  حــرارت  انتقــال  در  اســتفان  معادلــه  از  اســتفاده  امــا  پذیرفــت.  را 
دهــد.  کاهــش  بســیار  را  خطاهــا  ایــن  می توانــد  فــاز  تغییــر  مســائل 
ایــن معــادالت کــه در فصــول بعــد ارائه شــده اند دارای روش هــای حــل 
ــه آن اشــاره کــرد حــل  ــوان ب متفاوتــی هســتند کــه اولیــن روش کــه می ت
ــی کــه  ــه دلیــل محدودیت های ــن روش ب ــا ای ــی اســت، ام ــه روش تحلیل ب

روش های حل معادالت حاکم بر مسائل تغییر فاز )3

در حــل معــادالت دارد نمی توانــد تمامــی حالت هــای فیزیکــی حاکــم 
بــر مســائل را در نظــر بگیــرد. ایــن قضیــه موجــب میشــود کــه در حــل 
مســائل تغییــر فــاز روش هایــی بــرای حــل معــادالت بــه وجــود بیاینــد کــه 
ــا حــد امــکان بــه  بتواننــد پاســخ مســائل در شــرایط مــرزی مختلــف را ت

جــواب صحیــح آن مســئله همگــرا کننــد.

پدیــده تغییــر فــاز در قالــب یــک نــوع خــاص از مســائل مقــدار مــرزی بــا 
معــادالت دیفرانســیل جزئــی تعریــف میشــود. ایــن معــادالت ابتــدا توســط 
کالپیــرون و المــه16 در ســال 1831 مطالعــه شــد کــه مســئله تشــکیل پوســته 
زمیــن هنــگام ســرد شــدن را بررســی می کــرد. در آن مطالعــه مســئله از یــک 
هندســه کــروی بــه یــک هندســه یک بعــدی نیمــه بی نهایــت ســاده شــد 
]44[. همچنیــن ایــن حــل، بهصــورت جداگانــه توســط فرانــز نیومــن17 در 
یادداشــت های ســخنرانی اش در ســال های 1840-1835 معرفــی شــد ]45[. 
اگرچــه، ایــن نــوع مســائل را بــه دنبــال نــام جــوزف اســتفان 18 نام گــذاری 
 می کننــد. فیزیکــدان اســلوونیایی کــه کالس جهانــی ایــن نــوع مســائل را در 
موضــوع تشــکیل یــخ، در ســال 1889 معرفــی کــرد ]46[. وجــود ایــن راه حــل 
و همچنیــن یکتــا بــودن آن بــه ترتیــب توســط ایــوان19 در ســال 1951]47[ و 

داگالس20 در ســال 1957 ]48[ ثابــت شــد.
تعــداد کمــی روش تحلیلــی در ایــن زمینــه در فــرم بســته وجــود دارد. و 
همچنیــن اکثــر آن هــا در شــرایط یک بعــدی یــک جســم بی نهایــت یــا نیمــه 

بی نهایــت بــه همــراه شــرایط اولیــه و مــرزی ســاده صــادق هســتند.
بســیار مشــکل  فــاز دهنــده  تغییــر  مــواد  رفتــار  پیش بینــی  مســئله 
اســت، و ایــن مســئله بــه خاطــر طبیعــت غیرخطــی حرکــت مــرز مشــترک 
اســت کــه ســرعت جابجایــی به وســیله میــزان جــذب یــا دفــع گرمــای نهــان 
در مــرز مشــترک مشــخص میشــود. در ایــن شــرایط مــکان و ســرعت مــرز 
ــه دلیــل اینکــه دو ناحیــه  مشــترک از پیــش مشــخص نیســت. به عــالوه ب
مختلــف مشــخصات فیزیکــی مختلفــی دارنــد، ایــن قضیــه می توانــد باعــث 
ایجــاد یــک ناپیوســتگی فیزیکــی ایجــاد کنــد کــه بــادی بــه آن رســیدگی 

شــود.

3-1( شبکه ثابت
ــرا  ــاز ســاده تر می شــوند زی ــر ف ــی، مســائل تغیی ــی روش آنتالپ ــا معرف ب
معــادالت بــرای دو ناحیــه یکســان اســت. شــرایط مــرز مشــترک بهصــورت 
ایجــاد  خمیــری  ناحیــه  یــک  فــاز  دو  بیــن  و  میشــود  حاصــل  خــودکار 
می کنــد. ایــن ناحیــه کمــک می کنــد تــا ناپیوســتگی هایی کــه ممکــن اســت 

16     Clapeyron and Lame´, 1831

17     Franz Neumann

18     Jozˇef Stefan

19     Evans

20     Douglas

باعــث ناپایــداری حــل شــوند از بیــن بــرود. در ایــن شــرایط در نظــر گرفتــن 
یــک شــبکه بندی بــا ضخامــت مناســب بــرای ایــن ناحیــه خمیــری بــه یــک 
مســئله کلیــدی تبدیــل میشــود. روش آنتالپــی می توانــد محدودیت هــای 
ــاز هم دمــا را از بیــن ببــرد امــا دمــا در  ــر ف ناشــی از ناحیــه خمیــری و تغیی
بعضی نقاط شــبکه می تواند با  گذشــت زمان نوســان داشــته باشــد ]49[. 
ایــن روش در نمونه هــای زیــادی بــا موفقیــت مــورد آزمایــش قرارگرفتــه اســت 
]50-52[. هانتــر21 ]53[ و امجــدی22 ]54[ اذعــان کردنــد کــه مناســب ترین 
روش بــرای حــل مســائل معمــول اســتفاده از روش آنتالپــی اســت زیــرا 
هیــچ راه مناســب دیگــری جهــت مدل ســازی مــرز مشــترک مســائل تغییــر 

فــاز وجــود نــدارد.
محــدود  تفاضــل  و   )FEM( محــدود  المــان  روش  دو  ایــن،  از  قبــل 
بهمنظــور حــل مســائل تغییــر فــاز اســتفاده می شــدند. ســپس روش حجــم 
محــدود و حجــم کنتــرل المــان محــدود 23 مورداســتفاده واقــع شــدند ]55[.
ــا زمــان نوســان کنــد  ازآنجایــی  کــه دمــا می توانــد در بعضــی شــرایط، ب
بــر ظرفیــت گرمایــی ویــژه  بــه روش هــای مبتنــی  از نویســنده ها  بعضــی 
وابســته بــه زمــان متوســل شــده اند ]56[. در ایــن مــدل، معادلــه انــرژی 
مبتنــی بــر تغییــرات آنتالپــی، بــه یــک معادلــه یــک متغیــره غیرخطــی 
نــام   24)TTM( دمایــی  انتقــال  مــدل  روش  روش،  ایــن  تبدیــل میشــود. 

گرفتــه اســت. ایــن مــدل، یــک مــدل دقیــق، ســاده و کارا اســت ]56[.
ســیاالت  بــرای  مومنتــوم  و  پیوســتگی  معــادالت   ،TTM روش  در 
اســتفاده میشــود. امــا برخــالف روش آنتالپــی، معادله انــرژی از یک عبارت 
منبــع وابســته بــه دمــا اســتفاده می کنــد. مشــکل اصلــی ایــن رویکــرد، 
گســترش روشــی بــرای نگه داشــتن ســرعت صفــر در ناحیــه جامــد اســت. 
راحت تریــن روش بــرای انجــام ایــن کار، روش خامــوش کــردنSOM( 25( یــا 
نســخه دیگــر آن، روش خامــوش کــردن رمــپ )RSOM(26 اســت ]51, 57, 
58[. ایــن روش هــا بهصــورت مســتقیم، بــا تنظیــم کــردن ضرایــب مومنتــوم 
و اصــالح ســرعت در ناحیــه جامــد، ســرعت را در ایــن ناحیــه برابــر صفــر 
قــرار می دهنــد. اگرچــه ایــن روش هــا بهصــورت معمــول در مســائل تغییــر 
فــاز اســتفاده می شــوند، مــا و ژانــگ ]49[ نشــان دادنــد کــه اگــر ایــن روش 

21     Hunter

22     Amdjadi

23     Control volume finite element method

24     Temperature transforming model

25     switch-off method

26     ramped switch-off method
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بــا روش TTM بهمنظــور حــل معــادالت تغییــر فــاز بــا رویکــرد همرفــت 
اســتفاده شــود باعــث ایجــاد یــک بی ثباتــی جــدی در حــل میشــود.

3-2( روش شبکه انتقال یافته27
مهم تریــن جنبــه ایــن روش کــه نــام دیگــر آن ثابــت کــردن جبهــه28 
اســت، ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از یــک منبــع مختصــات فضایــی29 مــکان 
ــت  ــک مــکان ثاب ــف در ی ــع در زمان هــای مختل ــرز مشــترک جامــد و مای م
شــود. در ایــن روش از روش انتقــال النــدا30 اســتفاده میشــود ]59, 60[. 
ــا ســه بعــد  ــوان توابعــی کــه حتــی در دو ی ــا اســتفاده از ایــن انتقــال می ت ب
ــال  ــرد. به عنوان مث ــه مربعــی محصــور ک تعریــف می شــوند را در یــک دامن
ــا اســتفاده  مســئله ای کــه در دامنــه )x,y( تعریف شــده باشــد را می تــوان ب
از توابــع انتقــال بــه دامنــه )s,p( انتقــال داد کــه بــه آن بدنــه محصــور 
ایــن  ایــن روش  62[. مزیــت اصلــی  )BFC( می گوینــد ]61,  در شــبکه31 
اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن روش معــادالت انتقــال حــرارت و جریــان 
در یــک شــبکه مربعــی یکنواخــت حــل میشــود و هیــچ کاهــش دقتــی در 
گسسته ســازی اطــراف مرزهــای متحــرک وجــود نــدارد. ایــن روش ســاده 
بــودن شــبکه بندی را بــه دنبــال دارد امــا از طرفــی باعــث پیچیــده شــدن 
معــادالت میشــود. کلیــد اصلــی در اســتفاده از ایــن روش، تولیــد شــبکه 
اســت، زیــرا ایــن شــبکه بایــد مطابــق بــا شــبکه فیزیکــی و ثابــت در هــر 

نقطــه در زمان هــای مختلــف باشــد ]62[.

27     Transformed grid

28     Front fixing

29     Space coordinate

30     Landa transformation

31     Body-fitted coordinate

3-3( شبکه انطباقی
ــات فیزیکــی کــه در مــرز  ــه یــک رویکــرد معقــول از اتفاق بهمنظــور ارائ
مشــترک جامــد- مایــع میافتــد تراکــم شــبکه مــدل بایــد به قــدری باشــد 
کــه بتوانــد مــرز مشــترک را به خوبــی پوشــش دهــد. اگرچــه ایــن تراکــم در 
دیگــر نواحــی دامنــه حــل موردنیــاز نیســت. ازایــن رو بــه جهــت رســیدن بــه 
یــک جــواب مناســب بایــد یــک شــبکه محلــی در اطــراف محــل تغییــر فــاز 
ایجــاد کــرد. در ایــن راســتا دو روش وجــود دارد. یکــی از ایــن روش هــا روش 
بهبــود شــبکه محلــی32 )روش h(33 اســت ]63-66[. در ایــن مــدل، دامنــه 
در ابتــدا یــک شــبکه ثابــت دارد، امــا در هــر تکــرار نقــاط شــبکه اضافــه یــا 
کــم می شــوند تــا بــا نیــاز مســئله بــه جهــت دقــت بیشــتر هم راســتا شــوند. 
ایــن روشــی اســت کــه در اکثــر کد هــای تجــاری اســتفاده میشــود. مشــکل 
اصلــی در ایــن روش هــا طبقه بنــدی اطالعــات دریافــت شــده می باشــد زیــرا 

مــکان نقــاط دائمــاً در حــال تغییــر می باشــد.
بــه جهــت حــل ایــن مشــکل روش r34 ، یــا نــام دیگــر آن روش شــبکه 
متحــرک35 اســتفاده میشــود. در ایــن روش شــبکه ابتــدا بــا یــک شــکل 
یکنواخــت در شــبکه توزیــع شــده اســت و ســپس شــبکه را جابجــا می کنــد 
امــا در حیــن حــل، تعــداد نقــاط شــبکه و نحــوه توزیــع آن یکنواخــت 
می مانــد. تغییــرات شــبکه معمــوالً بــا دنبــال کــردن مســیر حــل یــا یکــی از 
مشــتق های مرتبــه بــاال انجــام میشــود. ایــن روش در مــورد مــواد تغییــر فــاز 

دهنــده در ایــن تحقیقــات بــکار بســته شــده اســت ]69-67[.

32     Local mesh refinement method

33     h-method

34     r-method (r stand for relocation)

35     Moving mesh method

رویکرد صنعت و ثبت اختراع های انجام شده در زمینه استفاده از PCM در مدیریت حرارتی )4

امــروزه شــرکت های مختلفــی خنــک کاری باتریهــا بهصــورت غیرفعــال 
بهصــورت  شــرکت ها  بعضــی  در  داده انــد.  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را 
تجــاری در حــال تولیــد و فــروش هســتند و در بعضــی شــرکت ها نیــز ثبــت 
اختراع36هایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت. لیســت مختصــری از ایــن 

شــرکت ها در زیــر ارائــه میشــود:

ALLCell Technologies شرکت

شــرکت ALLCell technologies ]70[ پک هــای باتــری بــا فنّــاوری 
کامپوزیــت مــواد تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت تولیــد می کنــد کــه می تواننــد 
در پک هــای باتریهــای اســتوانه ای یــا مکعبــی اســتفاده شــوند. در همیــن 
راســتا حــالج و همــکاران ]71, 72[ بــا ایجــاد یــک سیســتم مدیریــت بــر 
تأمین قدرت باتری عملکرد باتری در مجاورت PCM را بهبود بخشــیدند. 
همچنیــن فریــد و همــکاران ]73[  یــک سیســتم مدیریــت حرارتــی باتــری، 
مبتنــی بــر لوله هــای باریــک مبــدل حرارتــی دارای ریــز کپســول هایPCM را 

جهــت خنــک کاری باتــری ایجــاد کردنــد.

36     Patent

]70[ AllCell technologies شکل ۲0  پک های باتری تولیدشده توسط شرکت
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Boschشرکت

لــوازم  تولیــد  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  یکــی   Bosch شــرکت 
  KERKAMMایــن زمینــه توســط المــان اختراعــی را در  الکترونیکــی در 
]74[ثبــت کــرده اســت کــه می توانــد مواقعــی کــه باتــری داغ میشــود گرمــا 
را از باتــری دریافــت کــرده و در خــود ذخیــره کنــد و در مواقعــی کــه باتــری 

در معــرض انجمــاد اســت ایــن گرمــا را آزاد کنــد]75-77[.

Hyundaiشرکت

شــرکت Hyundai ثبــت اختراعــی را در ایــن زمینــه توســط جیــن وو 
و همــکاران ]78[ ثبــت کــرده اســت. در ایــن اختــراع ســلول باتــری )300(
توســط PCM )113-213( دربــر گرفتــه شــده اســت قســمت بیرونــی ایــن 
محفظه هــا توســط یــک الیــه ورق آلومینیومــی )120-111-112( احاطــه شــده 
اســت تــا بــا هوایــی کــه در بیــرون در جریــان اســت )100( بیشــترین انتقــال 

حــرارت را داشــته باشــد. .

شکل ۲۲ استفاده از PCM در تجهیزات الکترونیکی ]7۶[

Milwaukee toolشرکت

و همــکاران  توســط جرمــی  را  اختراعــی   Milwaukee tool شــرکت 
]76[ ثبــت کردنــد کــه در ان بیــن باتریهــای موجــود در یــک بســته)22( 
باتــری یــک محفظــه)110( کــه یــک ســر آن فلنــج متصــل شــده اســت)122(، 
وجــود دارد کــه درون حفــره تعبیه شــده )118( در بســته)66( قــرار می گیــرد 
درون ایــن محفظــه یــک الیــه از مــواد تغییــر فــاز دهنــده قــرار می گیــرد 
)18(، هنگامی کــه باتــری گــرم میشــود مــواد تغییــر فــاز دهنــده موجــود در 
پــک باتــری شــروع بــه تغییــر فــاز  می کننــد و در ایــن حســن از داخــل ایــن 
محفظــه نیــز در صــورت اختــالل در خنــک کاری PCM هــوا جریــان میابــد. 

تصاویــر مربــوط بــه ایــن ثبــت اختــراع در  زیــر آورده شــده اســت.

شکل ۲۱ استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بهمنظور خنک کاری تجهیزات الکترونیکی ]7۸[
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General Motorsشرکت

شــرکت General Motors  اختراعــی در زمینــه اســتفاده از مــواد 
تغییــر فــاز دهنــده توســط یانــگ و همــکاران ]80[ ثبــت کــرده اســت. در 
ایــن طراحــی یــک الیــه از PCM )45( در مجــاورت ســلول باتــری )35( قــرار 
قــرار می گیرنــد   PCM کــه در مجــاورت  بــا الیه هــای دیگــری  و  می گیــرد 
می تــوان گرمــای حاصل شــده از فــرار حرارتــی را قبــل از اینکــه بــه ســلول های 

دیگــر برســد از ایــن ســلول خــارج کــرد.

شــکل ۲۳ بســته استفاده شــده توســط شــرکت General Motors جهــت بهبــود خــروج گرمــای 
ــری ]۸0[ ــی از بســته بات ــرار حرارت ف

Chevronشرکت

ــگ و همــکاران ]82[ ثبــت  شــرکت Chevron  اختراعــی را توســط یان
کــرده اســت کــه در آن ایــن شــرکت بــه مــوادی بــا بهتریــن شــرایط فیزیکــی 
و شــیمیایی از مــواد PCM رســیده اســت کــه بازدهــی آن هــا را در اســتفاده 

به عنــوان خنــک کار بســیار بهبــود می بخشــد.

LG chemicalشرکت

همــکاران  و  ســونگدان  توســط  کــه    LG شــرکت  اختــراع  ثبــت 
]83-84[ در زمینــه خنــک کاری باتریهــای لیتیمــی ثبــت شــده اســت، از 
یــک الیــه از مــواد PCM در درون ســاختار خــود باتــری لیتیــم یــون بهمنظــور 
انجــام عملیــات خنــک کاری اســتفاده می کنــد. ایــن الیــه از مــاده تغییــر فــاز 
دهنــده می توانــد در شــرایطی کــه در اثــر  اختــالل، گرمــای زیــادی در باطــری 

ایجــاد میشــود از باتــری محافظــت کنــد )شــکل 24(

شــکل ۲4  اســتفاده از یــک الیــه داخلــی در ســلول باتــری توســط شــرکت LG بهمنظــور کنتــرل 

دمــای باتــری ]۸4[

در مطالعات زیادی ثابت شــده اســت که مدیریت حرارتی با اســتفاده 
ــه  ــه خنــک کاری ب ــاز دهنــده عملکــرد بهتــری را نســبت ب از مــواد تغییــر ف
روش هــای فعــال ارائــه می دهــد. بــا بــکار بــردن PCM می تــوان حداکثــر 
دمــای باتــری را تــا میــزان زیــادی کاهــش داد و همچنیــن توزیــع دمــای 
 PCM یکنواختــی را در بســته باتــری ایجــاد کــرد. به عــالوه می تــوان عملکــرد

ــا روش هــای زیــر افزایــش داد: در مدیریــت حرارتــی باتــری را ب
یافتن بهترین PCM ازنظر داشتن مناسب ترین دمای تغییر فاز، 	 

گرمای نهان و ضریب انبساط حرارتی

نتیجه گیری )5
باال بردن ضریب انتقال حرارت PCM با افزودن فین، فوم فلزی، 	 

فوم گرافیتی یا نانوذره های دیگر
انجــام مطالعاتــی روی چگالــی یــا کســر جرمــی مــواد افزودنــی بــه 	 

PCM

نهان هــای 	  گرمــای  و  دماهــا  در  بــردن PCM هــای مختلــف  بــکار 
چندالیــه ای بهصــورت  مختلــف 

بهینه کردن هندسه سیستم	 
 	PCM افزایش جرم یا سطح
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

چکیده

بــوده کــه بافــت ســخت بــدن انســان، بــه خصــوص اســتخوان 
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یکــی از انــواع کلسیم فســفات ها، هیدروکســی آپاتیت بــا شــیمیایی 

ــود کــه بســیار مشــابه آپاتیــت اســتخوان اســت.  ــه فســفات آن 1/67 ب ــال، و نســبت کلســیم ب ــن مــاده هگزاگون از آن تشــکیل شــده اســت. ســاختار ای
یــک مشــخصه مهــم هیدروکســی آپاتیت، اســتحکام آن در مقایســه بــا ســایر کلسیم فســفات ها اســت. از لحــاظ ترمودینامیکــی، هیدروکســی آپاتیت 
مســتحکم ترین کلسیم فســفات تحــت شــرایط فیزیولوژیکــی مثــل دمــا، pH و ترکیــب ســیال های بــدن اســت. نانــو ذرات هیدروکســی آپاتیت ، خــواص 
مکانیکی باالتر و زیســت ســازگاری مطلوبتری نســبت به نمونه های میکرومتری در بدن ما نشــان می دهند. برای بهینه کردن خواص هیدروکســی آپاتیت 
ــه صــورت کامپوزیــت در  ــن ب ــم، اکســید گراف ــد منیزی ــه پلیمرهــای طبیعــی و مصنوعــی، یون هــا و عناصــری مانن ــا مــواد مختلفــی از جمل ــوان آن را ب می ت

کاربردهــای گوناگــون ماننــد دارورســانی اســتفاده کــرد.
کلید واژگان: کلسیم فسفات ها، نانوذرات، دارورسانی، هیدروکسی آپاتیت، بیوسرامیک ها 

Materials based on Hydroxyapatite nanoparticles in drug delivery

Seyedeh Farnaz Darghiasi1, Seyed Morteza Naghib2 * 

1- Department of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. 
* P.O.B. 16846-13114, Tehran, Iran, Naghib@iust.ac.ir 

Abstract 
One type of calcium phosphates is hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2], that hard tissues in human body (especially bone) is made up of it. It has hexagonal structure 
and its ratio of calcium to phosphate is 1.67, which is very similar to bone apatite. Hydroxyapatite has higher strength than other calcium phosphates. Thermodynam-
ically, hydroxyapatite is the strongest calcium phosphate under physiological conditions such as temperature, pH, and body fluid composition. Nano-hydroxyapatites 
show higher mechanical properties and better biocompatibility than micrometer samples in our body. To optimize its properties, it can be used as a composite with 
different materials such as natural and synthetic polymers, ions, and elements such as magnesium, graphene oxide in various applications such as drug delivery. 

 Keywords

Calcium phosphates, Nanoparticles, Drug delivery, Hydroxyapatite, Bioceramics

یکــی از مســائل مهــم در ارتبــاط بــا ســالمت عمومــی  در سراســر 
جهــان مســئله ســرطان اســت. درمیــان انــواع بیماری هــا، ســرطان دارای 
بیشــترین مــرگ و میــر در میــان انســان ها می باشــد. مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه بیشــترین شــیوع ابتــال بــه انــواع ســرطان بیــن ســن های 
60-45 ســال می باشــد. در حــال حاضــر اقــدام اولیــه بــرای درمــان ســرطان، 
جراحــی و شــیمی درمانــی می باشــد. در بیشــتر مــوارد، بســیاری از افــراد 
بعــد از عمــل جراحــی بــه دلیــل مقاومــت بــه درمــان و عــود بیمــاری، جــان 
خــود را از دســت می دهنــد. داروهــای متــداول بــرای درمــان ســرطان دارای 

ــه داروهــای  ــن دســتیابی ب ــری هســتند، بنابرای ــران ناپذی ــرات جانبــی جب اث
جدیــد بــا کمتریــن اثــرات جانبــی، یــک هــدف مهــم در درمــان انــواع ســرطان 

محســوب می شــود.  

لــذا محققیــن در جســت و جــوی یافتــن ترکیباتــی هســتند تــا بــه 
شــکل کارآمدتــری ســلول های ســرطانی را از بیــن ببرنــد. از جملــه ایــن 
عنــوان  بــه  هیدروکســی آپاتیت  می باشــد.  هیدروکســی آپاتیت  ترکیبــات 
یــک عضــو مهــم از خانــواده کلسیم فســفات ها در فــاز معدنــی و غیــر آلــی 

مقدمه )1
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بافت هــای ســخت انســان ماننــد دنــدان و اســتخوان وجــود دارنــد. ایــن 
ــوده و در  ــر و زیســت فعــال ب ــب پذی ــواد زیســت ســازگار، زیســت تخری م

ترمیــم اســتخوان ها و دندان هــا نقــش بســزایی ایفــا می کننــد. 
ســرطان  درمــان  و  تشــخیص  در  کلسیم فســفات  پرمصرف تریــن 
هیدروکســی آپاتیت اســت. هیدروکســی آپاتیت اتصــاالت زیــاد و فعالــی 
کریســتال های هیدروکســی آپاتیت  نانــو  دارد.  پروتئیــن  و  ای1  ان  بــا دی 
کربناتــی در یــک ماتریــس آلــی، یــک ســاختار نانوکامپوزیتــی فعــال ایجــاد 
انســان  بافت هــای ســخت  کــه خــواص ســاختاری و مکانیکــی  کرده انــد 
هیدروکســی آپاتیت  نانوســاختارهای   همچنیــن  می کننــد.  تقویــت  را 
نظیــر  فــردی  بــه  منحصــر  عملکــرد  میکروســاختارها  بــا  مقایســه  در 
ــا بافــت  ــود خــواص اتصــال ب افزایــش چقرمگــی شکســت و ســختی، بهب
اســتخوانی، بــاال بــردن ظرفیــت بارگــذاری دارو و مــواد زیســتی و حاللیــت 
ــزوزوم، از  ــط اســیدی ســلول های اندولی ــاالی هیدروکســی آپاتیت در محی ب
خــود نشــان داده انــد. اخیــراً در زمینــه کاربردهــای درمانــی اثــر بازدارندگــی 
نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت بــه عنــوان یکــی از اعضــای مهــم کلســیم 
فســفات های بافــت ســخت، بــر روی تکثیــر ســلول های ســرطانی تحقیــق و 
بررســی شــده اســت. نتایــج مطالعــات بــرون تنــی2 و درون تنــی3 نشــان داده 
بــا نســبت 
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اســت کــه نانــو ذرات هیدروکســی آپاتیت 

ســلول های برخــی  رشــد  توانســته اند   10 بــه   6 فســفات بــه کلســیم 

1     DNA

2     In vitro

3     In vivo

 ســرطانی از جملــه بعضــی از رده هــای ســلولی ســرطان پســتان را کاهــش 
داده و القــاء آپوپتــوز را در آن هــا افزایــش دهنــد. مشــاهدات قبلــی نشــان 
بــر روی تکثیــر ســلول های  داده اســت کــه نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
ــد. مطالعــات نشــان می دهــد کــه  ــر بازدارندگــی بســیار کمــی دارن ســالم اث
مکانیســم مــرگ ســلول ســرطانی در معــرض نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
بــه خاطــر توقــف چرخــه تکثیــر ســلولی اســت کــه می توانــد ناشــی از کاهــش 
ســنتز پروتئین هــای ضــروری بــرای تکثیــر ســلول ســرطانی باشــد. بررســی ها 
از  بعضــی  تکثیــر  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  کــه  داده اســت  نشــان 
رده هــای ســلول ســرطانی را مهــار کــرده و نشــان داده شده اســت کــه اثــرات 
بازداشــتی آن در رده هــای ســلولی ســرطان بســیار بزرگتــر از رده هــای ســلول 

نرمــال می باشــد. 
در ایــن بررســی، انــواع کلســیم فســفات ها، روش هــای ســنتز و خــواص 
در  آن  کاربــرد  و  هیدروکســی آپایت  خصــوص  بــه  کلسیم فســفات ها 
بخش هــای مختلــف پزشــکی مــورد بحــث قــرار می گیــرد. همچنیــن در ایــن 
بررســی زمان درمان، اندازه ذرات و اثرات دوز نانوذرات هیدروکســی آپاتیت 
در مهــار تکثیــر ســلول های ســرطانی و ســلول های نرمــال مــورد بحــث و 
بررســی قــرار می گیــرد و در نهایــت مکانیــزم اثــر مهارکنندگــی نانــوذرات 

هیدروکســی آپاتیت بــر روی ســلول ســرطانی بررســی می شــود ]1[.

هزارهــا ســال پیــش انســان کشــف نمــود کــه خــاک رس را می تــوان بــه 
ــه ظــروف ســفالین  ــر ب ــی برگشــت ناپذی کمــک آتــش در طــی یــک دگرگون
زمان هــای  طــی  نگهــداری حبوبــات  قابلیــت  ظــروف  ایــن  نمــود.  تبدیــل 
طوالنــی را امــکان پذیــر می ســاخت؛ ضمــن آن کــه آب را در خــود نگــه 
می داشــتند و مقــاوم در برابــر آتــش بودنــد. ایــن کشــف عامــل مهمــی در 
تبدیــل جامعــه بشــری از کــوچ نشــینان شــکارچی بــه کشــاورزان مقیــم بــود. 

ایــن انقــالب بــه افزایــش کیفیــت و طــول عمــر بشــر منجــر گشــت. 
کــه  )کریســتالی( هســتند  بلوریــن  گــداز  دیــر  ترکیبــات  ســرامیک ها 
معمــوالً معدنــی بــوده و مــوادی همچــون ســیلیکات ها، اکســیدهای فلــزی، 
کاربیدهــا، انــواع هیدرات هــای دیرگــداز و ســولفورها را شــامل می شــوند. 
Al(، منیزیــت)MgO(  و ســیلیس یــا اکســید 

2
O

3
اکســیدهایی همچــون )

حالی کــه  در  دارنــد.  فلــزی  غیــر  و  فلــزی  عناصــر   )SiO
2
( سیلیســیوم  

اکســیدهایی ماننــد کلــرو ســدیم، کلــرو ســزیم و ســولفور روی نمک هــای 
کربــن  و  گرافیــت  مثــل  کربنــی  و  الماســی  ســاختارهای  یونــی هســتند. 
تفکافــت مــوارد اســتثنایی  هســتند کــه پیوندهــای اشــتراکی )کوواالنســی( 
دارنــد. مــواد ســرامیکی مختلــف گســتره ی وســیعی از خــواص مکانیکــی و 
فیزیکــی را شــامل می شــوند. بــه همیــن دلیــل کاربــرد ایــن مــواد زمینه هــای 

بیوسرامیک ها )2
2-1( سرامیک ها

پــز، دیــر  لــوازم پخــت و  گوناگونــی از جملــه ســفالگری، آجــر و کاشــی، 
گدازهــا، مــواد مغناطیســی، لــوازم الکتریکــی، مــواد مقــاوم بــه ســایش و 
مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت وســایل پزشــکی را شــامل می شــوند. در 
اکثــر ایــن کاربردهــا، یــک مشــخصه ی خــاص یــا ترکیبــی از مشــخصه های 
ــادۀ  ــوان م ــه نمی ت ــه ای ک ــه گون ــاده ی ســرامیکی اهمیــت اساســی دارد. ب م
دیگــری را جایگزیــن آن کــرد و همیــن امــر اســاس انتخــاب یــک مــاده ی 

خــاص ســرامیکی اســت .

2-2( بیوسرامیک ها

ــه  ــزی را ک ــر فل ــی غی ــواد معدن ــه م ــی اســت ک بیوســرامیک واژهــای کل
بــرای اســتفاده در بــدن انســان بــه عنــوان کاشــتنی بــه کار می رونــد در 
بــر می گیــرد. بیوســرامیک ها، زیســت ســازگار، ســخت، تــرد بــا خــواص 
ــه ســایش  ــی و مقــاوم ب کششــی نســبتاً ضعیــف و اســتحکام فشــاری عال
بــوده و دارای خــواص اصطکاکــی مطلوبــی هســتند. خــواص اصطکاکــی 
مطلــوب بــه دلیــل آب دوســت بــودن ســرامیک ها و قابلیــت پرداخت پذیــری 
ــل محیــط فیزیولوژیــک را  ــوب در مقاب ــاالی آن هاســت کــه ســطحی مطل ب
تأمیــن می کننــد. بیوســرامیک ها هــم طبیعــی و هــم مصنوعــی بــوده و بــه 
تنهایــی و یــا بــه همــراه ســایر بیومــواد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد ]3[.
بیو ســرامیک ها از لحــاظ ترکیــب شــیمیایی بــه انــواع مختلفــی تقســیم 

می شــوند کــه در ادامــه آورده شــده اند.
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بیوســرامیک ها در دهــه ی 1960 میــالدی، توســط هولبــرت و همکارانش 
مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. اگــر چــه آن تمایــل قــوی و عالقه منــدی ابتدایــی 
در ســال های  پایانــی دهــه ی 1970 میــالدی و آغــاز دهــه ی 1980 میــالدی 
تــا حــدودی بــدون تغییــر مانــد امــا در دهــه ی پایانــی قــرن بیســتم، عالقــه ی 
شــدیدی بــه فعالیــت در زمینــه بیوســرامیک ها وجــود داشــت کــه شــاهد آن 
برگــزاری کنگره هــای مختلــف در زمینــه بیو ســرامیک ها در نقــاط مختلــف 
دنیاســت. در خــالل چهــل ســال گذشــته، تحــول و انقالبــی در اســتفاده و 
کاربــرد ســرامیک ها بــه منظــور بهبــود کیفــی عمــر بشــر بــه وقــوع پیوســت. 
ایــن انقــالب، توســعه و گســترش طراحــی و ســاخت ســرامیک ها بــرای 
درمــان بیمــاری و بازســازی صدمــات وارد بــه بــدن و ترمیــم اعضــای ســایش 
ــه ایــن منظــور اســتفاده  ــر اثــر حرکــت اســت. ســرامیک هایی کــه ب یافتــه ب

ــد. ــه بیو ســرامیک موســوم ان می شــود ب
سیســتم  بــا  مرتبــط  بیو ســرامیک ها  کلینیکــی  کاربردهــای  اغلــب 
اســکلت بــدن، اســتخوان ها، مفاصــل، دندان هــا و بازســازی یــا بســط و 
بــرای  همچنیــن  بیوســرامیک ها  اســت.  ســخت  و  نــرم  بافــت  افزایــش 
ویــژه  بــه  خــون  گــردش  و  قلــب  سیســتم  از  قســمت هایی  جایگزینــی 

.]4[ می شــوند  کاربــرده  بــه  قلبــی  دریچه هــای 
گســترش و توســعه ی کاربــرد مــواد بیوســرامیکی در پزشــکی بیشــتر در 
ارتوپدی و دندانپزشــکی متمرکز شده اســت. بیوســرامیک های ارتوپدی این 
مزیــت را دارنــد کــه ترکیــب شــیمیایی آن هــا شــبیه مــواد اســتخوان طبیعــی 
ارتوپــدی  هماننــد  نیــز  دندانپزشــکی  در  بیوســرامیک ها  کاربــرد  اســت. 
مــورد توجــه اســت، زیــرا شــباهت ترکیــب شــیمیایی بیــن ســرامیک های 
مهندســی و اجــزای ســازنده ی دنــدان طبیعــی نیــز وجــود دارد. در هــر 
حــال، از ســال 1970 میــالدی یعنــی هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار مشــخص 
شــد کــه از خــواص ویــژه مــواد ســرامیکی می تــوان بــرای تهیــه مــواد بهتــری 
جهــت کاربردهــای کاشــتنی خــاص بهــره بــرداری نمــود، قلمــرو و زمینــه      
بیوســرامیک ها بــه طــور وســیع و کالن گســترش یافــت. کاربردهــای ابتدایــی 
بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت بــود کــه ســطوح صــاف ســرامیک ها، پاســخ بافــت 
بســیار انــدک و رفتــار سایشــی مناســب بــرای ســطوح اصطکاکــی حاصــل 
ــد. طــی دو دهــه اســتفاده از بیوســرامیک ها در درمــان بیماری هــای  می کن
رضایــت  نتایــج  و  کلینیکــی  موفقیت هــای  شکســته بندی،  و  اســتخوان 

ــه دســت آمده اســت. بخشــی ب
بیو ســرامیک ها در انــواع شــکل ها و فازهــای مختلــف تولیــد می شــوند 
ارائــه می کننــد. جــدول 1 شــکل و  بــدن  و عملکــرد متفاوتــی در ترمیــم 
بســیاری  در  اســت.  کــرده  را مشــخص  بیوســرامیک ها  فازهــای ســازنده 
ــژه مصــرف  ــا شــکل وی ــه شــکل مــاده تکــه ای ب از کاربردهــا، بیوســرامیک ب
می شــود کــه بــه آن کاشــتنی، عضــو مصنوعــی یــا وســیله انــدام مصنوعــی 
گفتــه می شــود. بیوســرامیک همچنیــن بــرای پرکــردن فضــا و جــای خالــی 
بــه کار مــی رود در حالــی کــه فرآینــد ترمیــم طبیعــی بــدن عملکــرد بافــت را 
حفــظ می کنــد. در شــرایط دیگــر، بیوســرامیک بــه صــورت پوشــش بــر روی 

یــک زیرالیــه یــا بــه صــورت فــاز ثانویــه در یــک کامپوزیــت مــورد اســتفاده 2-2-1( تاریخچه و گستره ی بیوسرامیک ها
قــرار می گیــرد تــا خــواص هــر دو مــاده تلفیــق گــردد و مــاده جدیــدی بــا 
خــواص مکانیکــی باالتــر و خــواص شــیمیایی- زیســتی بهتــر فراهــم گــردد 

.]4[
فیزیولوژیــک  بــا محیــط  نظــر فعالیــت شــیمیایی  از  بیوســرامیک ها 
بــه ســه گــروه مختلــف شــامل بیوســرامیک خنثــی، بیوســرامیک بــا ســطح 
 1 نمــودار شــکل  تقســیم شــده اند.  قابــل جــذب  بیو ســرامیک  و  فعــال، 
ارتبــاط بیــن فعالیــت نســبی بیوســرامیک ها بــا طــول مــدت زمــان تمــاس بــا 

محیــط فیزیولوژیکــی را نشــان می دهــد ]4[.
چهــار نــوع تمــاس بیــن بافــت و انــواع بیوســرامیک می توانــد وجــود 
ــوان  ــر اســاس آن می ت ــه شده اســت و ب ــه در جــدول 2 ارائ داشــته باشــد ک
در  کــرد.  تشــریح  را  بیوســرامیک ها  انــواع  نســبی  شــیمیایی  فعالیــت 
ــه چهــار گــروه  ــه جــای ســه دســته ب تقســیم بندی اخیــر، بیوســرامیک ها ب

شــده اند.  دســته بندی 
بــا توجــه بــه جــدول2، بیوســرامیک نــوع اول یــا نــوع تقریبــا خنثــی، 
ــا بافــت )اســتخوان( برقــرار نمی ســازد. نــوع دوم یــا بیوســرامیک  پیونــدی ب
متخلخــل، پیونــد مکانیکــی را ضمــن رشــد اســتخوان بــه داخــل خلــل و 
ــا بافــت  ــا زیســت فعــال ب فــرج فراهــم می ســازد. بیوســرامیک نــوع ســوم ی
تشــکیل پیونــد می دهــد کــه منجــر بــه تثبیــت زیســت فعــال می گــردد. 
بیوســرامیک نــوع چهــارم جــذب می شــود و در ادامــه کار، بافــت جایگزیــن 

آن می گــردد ]4[.

جدول ۱ شکل، فاز و عملکرد بیوسرامیک ها ]4[.

شکل ۱ واکنش پذیری نسبی بیوسرامیک ها ]4[.
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

جدول۲  انواع تماس بافت و بیوسرامیک ها ]4[.

فصــل  الیــه ی  ضخامــت  بــر  بیوســرامیک  نســبی  فعالیــت  میــزان 
تقریبــاً  بیوســرامیک  می گــذارد.  تاثیــر  بافــت  و  مــاده  بیــن  مشــترک 
خنثــی موجــب القــای ایجــاد یــک الیــه رشــته ای غیــر چســبنده در فصــل 
مشــترک می شــود. بیوســرامیک متخلــل )نــوع دوم( و از جملــه پوشــش 
ــری از شــل  ــه منظــور جلوگی ــزات ب ــر روی فل ــل ب هیدروکســی آپاتیت متخل
بــه داخــل تخلــل  شــدن کاشــتنی ها توســعه یافته انــد. رشــد اســتخوان 
ســطح، فصــل مشــترکی بــا ســطح تمــاس زیــاد بیــن کاشــتنی و میزبــان آن 
فراهــم می ســازد. ایــن شــیوه تمــاس اغلــب تثبیــت زیســتی نامیده می شــود. 
ایــن فصــل مشــترک قــادر اســت تنــش پیچیده تــر و بیشــتری را در مقایســه 
بــا بیوســرامیک نــوع اول کــه فقــط تثبیــت بــه دلیــل شــکل هندســی دارد، 
تحمــل نمایــد. بیوســرامیک های قابــل جــذب بــرای حــل شــدن تدریجــی 
بــا گذشــت زمــان و جایگزیــن شــدن بــا بافــت طبیعــی طراحــی شــده اند. 
ضخامــت بســیار انــدک یــا عــدم وجــود فصــل مشــترک، نتیجــه ی نهایــی 
اســت. بیوســرامیک زیســت فعــال یــا نــوع ســوم راه دیگــری را بــرای حصــول 
تمــاس ســطح مشــترک فراهــم می کنــد. مفهــوم کلــی تثبیــت زیســت فعــال 
ــل جــذب مجــدد و زیســت خنثــی اســت. یــک  ــار قاب حــد وســط بیــن رفت
مــاده زیســت فعــال واکنــش شــیمیایی در بــدن انجــام می دهــد امــا ایــن 
واکنش هــا فقــط در ســطح آن اســت. واکنش هــای ســطحی منجــر بــه پیونــد 
ــرت  ــالدی، هولب بافت هــا در فصــل مشــترک می شــود. در دهــه ی 1980 می
ــه  ــر تاریخچــه و ســوابق بیوســرامیک ها داشــتند ک و همکارانــش مــروری ب

حاصــل آن انتشــار یافــت ]4[.
گــچ  گرفــت،  قــرار  یابــی  ارز مــورد  کــه  بیوســرامیکی  اولیــن 
CsSO( مصرفی در پزشــکی بود و دریســمان اولین گزارش 

4
پاریس)        .

را در ارتبــاط بــا کاربــرد و اســتفاده از گــچ پاریــس بــرای ترمیــم و درمــان 
ضایعــه اســتخوان بــه ســال 1892 بــه چــاپ رســاند. مطالعــات جامع تــر 

دربــاره گــچ پاریــس و کاربردهــای آن طــی دهــه ی 1950 میــالدی ادامــه یافــت. 
از ویژگی هــای جــذاب گــچ پاریــس می تــوان بــه عــدم واکنــش متقابــل بافــت 
و جایگزینــی آن توســط بافــت جدیــد بــا آهنگــی قابــل مقایســه بــا جــذب 
آن توســط سیســتم بیولوژیکــی، اشــاره کــرد. در مقابــل مزیت هــای مذکــور، 
ضعــف جســبندگی، تجزیــه و افــت ســریع اســتحکام در خــالل فرآینــد 
جــذب هــم از نقــاط ضعــف گــج پاریــس محســوب می شــود. ایــن تقابــل 
بیــن رفتــار خــوب فیزیکــی- شــیمیایی و خــواص مکانیکــی ضعیــف در 
ارتبــاط بــا بســیاری از کاربردهــای پزشــکی مــواد بیوســرامیکی شناســایی 

.]3[ شده اســت 
Ca[ در آغــاز 
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ــز از تری کلســیم فســفات ] اســتفاده موفقیــت آمی

دهــه ی 1920 میــالدی گــزارش شــد. مطالعــه مذکــور نشــان داد کــه میانگیــن 
طــول زمــان الزم بــرای ترمیــم ضایعــه ی اســتخوان در خرگــوش از 41 روز بــه 31 
روز کاهــش یافتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه حاصــل اســتفاده از همــه ی 
انــواع نمک هــای کلســیم بــه عنــوان کاشــتنی موفقیت آمیز نبود. بــرای مثال، 
مطالعــات زیــادی دربــاره ی کلســیم هیدروکســید صــورت گرفــت و نتایــج کار 
داللــت بــر ایــن داشــت کــه کلســیم هیدروکســید تمایــل بــه تحریــک و ترویــج 
تشــکیل اســتخوان نابالــغ دارد ]1[. مبــدأ تاریخــی دوره ی مــدرن بیوســرامیک 
را می تــوان موفقیــت اســمیت در تعویــض و جایگزینــی اســتخوان ســرامیکی 
موســوم بــه سروســیم کــه متشــکل از ســرامیک آلومینایــی بــا اپوکســی 
رزیــن بــود، دانســت. تخلخــل ســرامیک در حــد 48 درصــد کنتــرل شــد تــا 
بــا وضعیــت اســتخوان طبیعــی شــباهت داشــته باشــد و خــواص فیزیکــی 
بســیار نزدیکــی بــه اســتخوان فراهــم گــردد. طــی دهــه ی 1960 و 1970 میالدی 
بــه دلیــل تشــابه ضریــب کشســانی و اســتحکام خمشــی مــواد مصرفــی بــا 
اســتخوان و ســازگاری زیســتی خــوب آن هــا منجــر بــه حصــول موفقیــت در 
تعویــض و جایگزینــی اســتخوان گردیــد و همانگونــه کــه قبــل از این ذکر شــد، 
ــه شــدت  ــالدی ب ــه اســتفاده از بیوســرامیک ها در دهــه ی 1960 می ــل ب تمای
توســعه و گســترش یافت و البته این امر بیشــتر ناشــی از تالش های وســیع 
هولبــرت و همکارانــش بــود. در آن ســال ها، کاربــرد رشــد بافــت اســتخوان 
داخــل ســرامیک های متخلخــل کــه بــه منظــور ایجــاد پیونــد مکانیکــی بیــن 

پروتــز و بافــت مــورد توجــه بــود، نشــان داده شــد ]5[.
ســرامیک های  دربــاره ی  مطالعــه  میــالدی   1960 دهــه ی  آغــاز  در 
بــا  ارتبــاط  در  پژوهش هــا  عمــده ی  و  یافــت  گســترش  اکســیدی 
بیوســرامیک های تقریبــا خنثــی بــود، امــا در آغــاز دهــه ی 1970 میــالدی 
ــا ســطح  تمایــل قابــل توجهــی بــه ارزیابــی و مطالعــه ی بیوســرامیک های ب
فعــال پدیــد آمــد و الری هنــچ و همکارانــش از رهبــران ایــن گونــه پژوهش هــا 
بودنــد. اولیــن نتیجــه ی تالش هــای مذکــور، تهیــه شیشــه زیســتی4 بــود 
کــه مشــخصه اصلــی آن پیونــد مســتقیم اســتخوان از طریــق تأمیــن و 
فراهــم کــردن فعالیــت ســطحی گروه هــای ســیلیس، کلســیم و فســفات در 
محیط هــای قلیایــی اســت. شیشــه زیســتی اساســاً یــک شیشــه اکســید 
سیلیســیم -اکســید کلســیم- اکســید ســدیم همراه با مقادیر قابل توجهی 
از اکســید فســفر اســت. تمرکــز عمــده بســیاری از پژوهش هــای مرتبــط 
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بــا شیشــه های زیســتی در رابطــه بــا نوعــی موســوم بــه شیشــه زیســتی 
455 بــوده کــه حــاوی 45 درصــد وزنــی سیلیســیم اکســید، 24/5 درصــد 
وزنــی کلســیم اکســید، 24/5 درصــد وزنــی ســدیم اکســید و 6 درصــد وزنــی 
فسفراکســید می باشــد. شیشــه زیســتی مذکور در مقایســه با شیشــه های 
اکســید بســیار کمتــر و  از سیلیســیم  مصرفــی در ظــروف و ســاختمان 
کلســیم اکســید و ســدیم اکســید بیشــتری برخوردار اســت. مطالعه درباره 
ایــن شیشــه زیســتی و مــواد مرتبــط ادامــه یافــت. کاربــرد عملــی ایــن گونــه 
شیشــه های زیســتی در ارتوپــدی و شکســته بنــدی بــه دلیــل ســینتیک 
آرام و آهنــگ واکنــش ســطحی کنــد آن هــا و در نتیجــه، حصــول اســتحکام 
پیونــد فصــل مشــترک بــه آرامــی و بــا گذشــت زمــان، محــدود بوده اســت. 
حــدود شــش مــاه زمــان نیــاز اســت تــا اســتحکام پیونــد فصــل مشــترک بــه 
ــس از ده دقیقــه سفت شــدن  ــالت پ ــل متااکری ــه ســیمان پلی متی حــدی ک
ــد، برســد. از طــرف دیگــر، شیشــه زیســتی و مــواد مشــابه  فراهــم می نمای
در دندان پزشــکی و جراحــی گــوش کاربردهــای گســترده ای یافته انــد ]6[. 
ســرامیک ها و شیشــه ها طــی ســال های ســال در خــارج از بــدن جهــت 
کاربردهای گوناگون برای حفظ ســالمتی و بهداشــت انســان در صنعت به 
کار رفته اســت. شیشــه های عینــک، تجهیــزات و وســایل تشــخیص طبــی، 
ظــروف و آالت شــیمیایی، دماســنج ها، محافظ هــای کشــت بافــت، لیزرهــا 
و رشــته های نــوری بــرای دیــدن قســمت های داخــل بــدن )آندوســکوپی( 
بــه  بیوســرامیک ها  اســت.  رابطــه  ایــن  در  عــادی  محصــوالت  جملــه  از 
طــور گســترده بــه عنــوان مــاده ترمیمــی، تاج هــای از جنــس چینــی/ طــال، 
ســیمان های آیونومــر بــا پرکننــده شیشــه، مــواد معالــج ریشــه، دندان هــای 
ــن گونــه  ــدان پزشــکی مصــرف شده اســت. ای ــال آن در دن مصنوعــی و امث
مــواد، بیوســرامیک دندانــی نامیــده می شــود. در هــر حــال ، اســتفاده از 
بیوســرامیک در بــدن بــه عنــوان کاشــتنی، پدیــده نســبتاً جدیــدی اســت، 
کاشــتنی های پروتــز مفصــل ران از آلومینــا فقــط طــی دو دهــه پایانــی قــرن 
بیســتم بــه کار رفته اســت. بیوســرامیک ها بــرای کاهــش درد و ترمیــم عمــل 
عضــو صدمــه خــورده، مــورد نیــاز اســت. یکــی از نیازهــای اساســی اجــزای 
بــدن بــه بیوســرامیک ها بــه دلیــل زوال و از بیــن رفتــن بافــت بــر اثــر گذشــت 
زمــان و پیــری اســت زیــرا کــه چگالــی اســتخوان بــا گذشــت زمــان کــم 
می شــود و اســتحکام آن کاهــش می یابــد. یکــی از مهم تریــن کاربردهــای 
بیو ســرامیک ها جایگزیــن ســاختن اســتخوان پیــر بــا بیوســرامیک اســت کــه 
می توانــد امــکان فعالیــت و عمــل عضــو را در خــالل ســال های باقــی مانــده 
از عمــر فــرد فراهــم ســازد. افزایــش تعــداد پژوهش هــا و مقــاالت ارائــه شــده 
در کنگره هــای بیــن المللــی بیومــواد )مــواد زیســتی- پزشــکی( نشــانگر رشــد 
و توســعه بیوســرامیک ها و اهمیــت آن در دو دهــه پایانــی قــرن بیســتم 
اســت. بیوســرامیک ها کاربــرد گســتردهای در ترمیــم، جایگزین ســازی و 
تعویــض اکثــر اعضــاء و اندام هــای بــدن دارنــد. بیوســرامیک می توانــد بــرای 
ترمیــم جمجمــه بــه کار رود در حالــی کــه بــه عنــوان لنــز چشــم و کاشــتنی 
پروتــز گــوش نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. انــواع بیوســرامیک ها بــرای 
ترمیــم و بازســازی اســتخوان های فکی–صورتــی مصــرف می شــوند و بــرای 

کاشــتنی های دندانــی نیــز بیوســرامیک بــه شــکل تک هــای و یــا بــه صــورت 
پوشــش بــر روی زیرالیــه فلــزی می توانــد بــه کار رود. بازســازی و ترمیــم لبــه 
حفــره دنــدان بــا بیوســرامیک میســر اســت. از ایــن مــواد بــه عنــوان وســایل 
زیرپوســتی نیــز اســتفاده می گــردد. پوشــش دریچــه قلــب مصنوعــی از 
کربــن اســت کــه نوعــی از بیوســرامیک ها محســوب می گــردد. در جراحــی 
ســتون فقــرات، تعویــض مفصــل ران کامــل و ترمیــم اســتخوان لگــن نیــز 
بیوســرامیک ها بــه کار می رونــد و در ترمیــم اســتخوان های شکســته، انــواع 
شکســته بندی و جراحی هــای ارتوپــدی نیــز ایــن گونــه مــواد نقــش مهمــی بــر 
عهــده دارنــد. کامپوزیت هــای بیوســرامیکی هــم در ترمیــم بنــد و ربــاط بــدن 
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد و در بســیاری از وســایل تثبیــت شکســته بندی 
نیــز نوعــی از بیوســرامیک در شــکل متفــاوت مصــرف می شــود. تاریخچــه 
ــاه اســتفاده از بیوســرامیک ها نشــان می دهــد کــه موفقیــت کلینیکــی  کوت
بیوســرامیک ها منجــر بــه پیشــرفت قابــل توجهــی در افزایــش طــول عمــر 

میلیون هــا انســان شده اســت ]7[.

2-2-2( تقسیم بندی بیوسرامیک ها بر اساس ترکیب شیمیایی
آن هــا  شــیمیایی  ترکیــب  اســاس  بــر  می تــوان  را  بیوســرامیک ها 
تقســیم بندی کــرد. برخــی از آن هــا از اکســیدهای نســبتاً ســاده تشــکیل 
پیچیده ترنــد.  شــیمیایی  لحــاظ  از  آن هــا  ســایر  حالی کــه  در  شــده اند 
ریــز ســاختار نیــز عامــل دیگــری اســت کــه در ســرامیک – شیشــه ها و 

.]7[ می دهــد  نشــان  را  خــود  ســرامیکی  زمینــه  کامپوزیت هــای 

بیوسرامیک های پایه آلومینا

آلومینــا اولیــن بیوســرامیکی اســت کــه بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده 
بــه  و  ارتوپــدی  بــرای جراحــی  آلومینــا  قــرار گرفــت. ســرامیک  کلینیکــی 
عنــوان کاشــتنی دندانــی بــه کار رفتــه اســت. مصــارف گســترده آن بــه دلیــل 
ترکیبــی از خــواص مطلــوب همچــون ســازگاری زیســتی خــوب و مقاومــت 

بــه خوردگــی عالــی اســت. 
عــالوه بــر آلومینــای بــس بلــوری، برخــی کاشــتنی های دندانــی هــم 
باالتریــن  بــه  بــرای دســتیابی  تولیــد شــده اند.  بلــوری  تــک  آلومینــای  از 
اســتحکام و چقرمگــی شکســت، فــرآوری مــواد اهمیــت زیــادی دارد. حالــت 
مطلــوب در تولیــدات معمــول تجــاری وقتــی اســت کــه میانگیــن انــدازه دانــه 
کمتــر از 4 میکــرون و خلــوص شــیمیایی بیــش از 99/7% بــه دســت آیــد. 
ضریــب اصطــکاک پاییــن و نــرخ ســایش مناســب آلومینــا بــه انــدازه دانــه 
کوچــک و توزیــع باریکــی از انــدازه دانــه بســتگی دارد. تجریبــات بــه دســت 
آمــده از کاربــرد 20 ســاله آلومینــا در جراحــی ارتوپــدی درجــه باالیــی از 

ســازگاری زیســتی آن را نشــان می دهــد.
آلومینــا ذرات ریــز بســیار کمــی را از خــود آزاد می ســازد. ایــن ذرات 
کاشــتنی  ســطح  بــا  اســتخوان  مکانیکــی  اتصــال  از  جلوگیــری  موجــب 
ــا گــوی و حفــره  خواهنــد شــد. در جراحــی مفصــل ران، مفصــل طبیعــی ب
جایگزیــن می شــود. در اروپــا، هــم گــوی و هــم حفــره از جنــس آلومینــا 
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ســاخته شــده و بــه کار رفتــه اســت. ایــن امــر بــه دلیــل ضریــب اصطــکاک 

و نــرخ ســایش پاییــن زوج آلومینــا - آلومینــا بــوده اســت. بــرای رســیدن بــه 

چنیــن خــواص مطلوبــی، گــوی و حفــره بایــد در ســطح باالیــی از صیقلــی 

شــدن قــرار گیرنــد. ایــن عمــل توســط ســنباده زنــی و پولیــش کــردن انجــام 

می شــود. نــرخ ســایش در چنیــن سیســتمی می توانــد دو برابــر کمتــر از 

گوی هــای فلــزی در مقابــل حفــره پلیمــری باشــد. اگــر چــه سیســتم های 

ــا  ــی مــدت مناســبی در اروپ ــا عملکــرد طوالن گــوی و حفــره آلومینا/آلومین

از خــود نشــان داده انــد ولــی فقــدان اســتانداردهای کنتــرل کیفــی مناســب، 

موجــب مشــکالت بســیاری ناشــی از صدمــات سایشــی در سیســتم هایی 

شــد کــه کیفیــت الزم را نداشــتند. در ایــاالت متحــده آمریــکا فرآینــد تولیــد 

پروتــز مفصــل ران بــه ســمتی حرکــت کــرده اســت کــه از گــوی آلومینایــی در 

مقابــل حفــره تولیــد شــده از پلــی اتیلــن بــا وزن مولکولــی فــرا زیــاد اســتفاده 

اســتفاده  دندانــی  کاشــتنی های  در  آلومینــا  دندان پزشــکی،  در  شــود. 

ــو، پیــچ  ــز زان شــده اســت. ســایر کاربردهــای کلینیکــی آلومینــا شــامل پروت

ــی و... اســت ]8[. اســتخوانی، اســتخوان گــوش میان

بیوسرامیک های پایه زیرکونیا

بــه دلیــل چقرمگــی  زیرکونیــا مهم تریــن جانشــین آلومیناســت کــه 
باالتریــن  زیرکونیــا  اســت.  یافتــه  زیــادی  مصــارف  آن  بــاالی  شکســت 
چقرمگــی شکســت را بیــن ســرامیک های تــک جزئــی دارد. اســتحکام 
پروتــز  کلگــی  یــا  گــوی  تولیــد  الزامــات  از  بســیاری  زیرکونیــا  خســتگی 
اســتخوان ران را بــرآورده می کنــد ولــی مهم تریــن دلیــل اســتفاده از آن 
ــن  کاهــش گشــتاور اصطکاکــی و کاهــش ذرات حاصــل از ســایش پلی اتیل
حفــره اســت. بــازده عملکــرد سایشــی آن پایینتــر از آلومینــا و بســیار باالتــر 

از فلــزات اســت. 
     یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاده از زیرکونیــا بــه عنــوان گــوی 
زوج  بیــن  پاییــن  اصطــکاک  ضریــب  مصنوعــی،  ران  مفصــل  در 
ــه حفــره  ــی ب ــن اســت کــه موجــب کاهــش گشــتاور اعمال زیرکونیا/پلی اتیل
پلــی اتیلنــی شــده و در نتیجــه از لقــی و شــل شــدن می کاهــد. گوی هــای 
زیرکونیایــی بــه دلیــل ضریــب کشســانی نزدیــک تر به اســتخوان و اســتحکام 

ــد می شــوند ]9[. ــاال در گســتره وســیعی از اندازه هــا و طــول گــردن تولی ب

بیوسرامیک های نوین فورستریت

فورســتریت ســرامیک منیزیــم ســیلیکات بلــوری بــا فرمــول شــیمیایی 
ثابــت  و  بــوده  الیوین هــا  خانــواده  جــزء  مــاده  ایــن  اســت.   )Mg
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دارد. پایینــی  دی الکتریــک 
 پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه سیلیســیم عنصــری ضــروری بــرای تولیــد 
اســتخوان اســت. سیلیســیم در نواحــی فعــال اســتخوان های جــوان جــای 
گرفتــه و در مراحــل اولیــه فرآینــد کلســیفه شــده اســتخوان شــرکت می کنــد. 
منیزیــم نیــز عنصــر بســیار مهمــی بــرای بــدن محســوب می شــود و بــه طــور 
غیــر مســتقیم در متابولیســم معدنــی شــدن بافت هــای مختلــف نقــش دارد. 

فورســتریت نیــز عضــو مهمــی از گــروه مــواد دارای سیلیســیوم-منیزیم اســت 
و روش هــای مختلفــی بــرای تولیــد آن بــه خصــوص در ابعــاد نانومتــری مــورد 
اســتفاده قــرار گرفته اســت کــه از جملــه می تــوان بــه روش هــم رســوبی، 
ســل - ژل، و فعــال ســازی مکانیکــی اشــاره نمــود. در پژوهشــی، تصاویــر 
میکروســکوپ الکترونــی از نتایــج آزمــون غوطــه وری در محلــول شبیه ســازی 
شــده بــدن بــر روی پــودر نانومتــری فورســتریت نشــان می دهــد کــه ســرامیک 

ــی مناســبی دارد ]10[. فورســتریت خــواص زیســت فعال

سایر اکسیدهای ساده

انــواع مختلفــی از اکســیدهای ســرامیکی ســاده در کاربردهــای زیســتی 
پزشــکی بــه کار رفته انــد. بــرای مثــال هولبــرت و همــکاران در ســال 1972 
را توســعه داده   CaO.ZrO
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ســرامیک های 

و در خرگــوش مــورد آزمــون قــرار دادنــد. اگــر چــه چنیــن مطالعاتــی، نتایــج 
منطقــی را ارائــه دادنــد ولــی همچنــان آلومینــای ســاده عملکرد مناســب تری 

را نشــان مــی داد ]7[.

هیدروکسی آپاتیت

می دهــد  تشــکیل  را  اســتخوان  معدنــی  بخــش  هیدروکســی آپاتیت 
و  بــودن شــیمیایی  پایــداری، خنثــی  دارای خــواص مطلوبــی همچــون  و 

ســازگاری زیســتی اســت. 
اعمــال  در  هیدروکســی آپاتیت  موفقیت آمیــز  و  گســترده  کاربــرد   
در  نــازک  و  ســطحی  پوشــش های  اســت.  نــازک  الیه هــای  و  پوشــش ها 
ایــن  شــده اند.  اعمــال  دندانــی  و  ارتوپــدی  کاشــتنی های  از  بســیاری 
پوشــش ها اغلــب بــا اســتفاده از روش پاشــش پالســمایی اعمــال شــده و در 
بهینه تریــن عملکــرد از پوشــش هایی بــا ضخامــت 60-20 میکــرون حاصــل 
شده اســت. اســتحکام فصــل مشــترک بیــن کاشــتنی و بافــت )اســتخوان( 
در ایــن حالــت بیــش از 5 تــا 7 برابــر بزرگ تــر از نمونه هــای بــدون پوشــش 

اســت ]11[.

شیشه ها و سرامیک های سیلیکاتی

را  کاربــرد  بیشــترین  ســرامیک  و  شیشــه  صنایــع  در  ســیلیکات ها 
دارنــد. ایــن مــواد بــه دلیــل وجــود مــاده خــام آن هــا بســیار اقتصــادی انــد. 
ســیلیکات ها خــواص فیزیکــی، حرارتــی و نــوری مناســب را بــرای گســتره 
وســیعی از کاربردهــای صنعتــی و پیشــرفته تأمیــن می کننــد. ســرامیک ها 
بــه دو دســته بلــوری )کریســتالی( و غیــر بلــوری )غیــر کریســتالی( تقســیم 
می شــوند. بــرای ســرامیک های ســیلیکاتی بلــوری کاربــرد زیســتی پزشــکی 
خاصــی وجــود نــدارد. شیشــه های ســیلیکاتی غیــر بلــوری بــه دلیــل تولیــد 
شیشــه های زیســتی، بــا نــام تجــاری بایــوگالس، توســعه بیشــتری یافته انــد 
]12[. بایــوگالس مــاده ای زیســت فعــال اســت و بــه دلیــل ترکیــب شــیمیایی 
خــاص آن، می توانــد بــا اســتخوان و بافت هــای نــرم پیونــد برقــرار  کنــد. 
ــه کار  ــرای اصــالح ســازی ســطحی کاشــتنی ها ب ایــن مــاده زیســت فعــال ب

مــی رود ]6[.
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شیشه – سرامیک ها

غیربلوریــن  و  )ســرامیک(  بلوریــن  انــواع  بــه  را  ســرامیکی  مــواد 
بلوریــن،  ســرامیک های  از  نوعــی  می کننــد.  تقســیم بندی  )شیشــه( 
شیشــه- ســرامیک ها هســتند کــه در ابتــدا بــه شــکل شیشــه آالت معمولــی 
تولیــد شــده و ســپس بــا عملیــات حرارتــی دقیــق بــه ســرامیک های بلوریــن 

می یابنــد.  دگرگونــی 
مزیــت گام اول ایــن فرآینــد ایــن اســت کــه می تــوان محصــول را بــه 
ــی  اشــکال پیچیــده فرم دهــی نمــود. شیشــه – ســرامیک ها مقاومــت خوب
در مقابــل شــوک های مکانیکــی دارنــد زیــرا تخلخــل و تنــش باقی مانــده 
کمــی در آن هــا وجــود دارد. بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه فرآینــد 
بلوریــن شــدن کامــل نیســت ولــی فــاز شیشــه ای باقی مانــده، مــرز دانه هــا را 

پــر نمــوده و بــه تشــکیل ســاختار عــاری از تخلخــل کمــک می کنــد.
همچــون  شــیمیایی  ترکیــب  تجــاری  شیشه–ســرامیک های 
SiO دارنــد، ولــی شیشه–ســرامیک های مــورد اســتفاده در 
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کاربردهــای زیســتی پزشــکی ترکیبــی مشــابه بایوگالس هــا از خــود نشــان 
]13[ می دهنــد 

کامپوزیت های زمینه سرامیکی

ســرامیک های زیــر کونیایــی بــه دلیــل چقرمگــی باال، جانشــین مناســبی 
بــرای آلومینــا هســتند ولــی کامپوزیت هــای پایــه ســرامیکی خــواص بســیار 
ایــن  باالتــر،  بــر چقرمگــی شکســت  عــالوه  ارائــه می کننــد.  را   باالتــری 
کامپوزیت هــا، اســتحکام خمشــی و کرنــش شکســت را افزایــش داده و 

ضریــب کشســانی را کاهــش می دهنــد ]14[.

2-3( کلسیم فسفات ها

کلســیم از عنصرهــای جــدول تناوبــی اســت کــه بــا عالمــت Ca نشــان 
داده می شــود و عــدد اتمــی آن 20 مــی باشــد. بــه لحــاظ فراوانــی در طبیعت، 
کلســیم موجــود در پوســته زمیــن بیــن کلیــه عناصــر دارای مقــام پنجــم و در 
میــان فلــزات دارای مقــام ســوم اســت. ترکیبــات کلســیم ۳/۶4 % از پوســته 
 ۸۱0˚C زمیــن را تشــکیل می دهــد. بلورهــای  ســفید کلســیم، در دمــای
ذوب می شــوند و فلــز کلســیم در آب و اســید محلــول بــوده و هیدروکســید  

و نمــک تولیــد می نمایــد.
افــراد  در  البتــه  دارد.  کلســیم  کیلوگــرم  یــک  تقریبــاً  انســان  بــدن 
ــا اســتخوان بندی متفــاوت ایــن میــزان متفــاوت اســت. بیشــتر  مختلــف ب
موجــب  آن  کمبــود  و  دارد  وجــود  دندان هــا  و  اســتخوان ها  در  کلســیم 
پوکــی اســتخوان  می شــود. تنهــا ۱ % آن در بقیــه بــدن موجــود اســت کــه 
ــا  ــالً انقبــاض ماهیچه هــای م ــادی انجــام می دهــد مث همیــن ۱% اعمــال زی
بســتگی بــه وجــود کلســیم دارد. کلســیم، فعالیت هــای مختلفــی را در 
بــدن انجــام می دهــد کــه می تــوان بــه؛ تنظیــم ضربــان قلــب، تنظیــم کار 
سیســتم اعصــاب، اســتحکام اســتخوان، انقبــاض عضــالت، متابولیســم 
آهــن، انعقــاد خــون و... اشــاره کــرد. کلســیم عنصــری اســت کــه نســبت 
بــه فلــزات قلیایــی و ســایر فلــزات قلیایــی خاکــی از قــدرت فعالیــت کمتــری 

برخــوردار اســت، و برخــالف فلــزات قلیایــی، ایــن عنصــر موجــب ســوختگی 
ــه نازکــی از اکســید  ــد توجــه داشــت کــه در هــوا الی پوســت نمی گــردد. بای
و نیتریــد بــر روی کلســیم تشــکیل می شــود کــه می توانــد آن را از اثــرات 
بعــدی هــوا مصــون نــگاه دارد، لکــن در درجــه حــرارت بــاال، ایــن عنصــر در 
هــوا ســوخته و تشــکیل مقــدار زیــادی نیتریــد می دهــد. کلســیم تجارتــی 
بــه آســانی بــا آب و اســیدها واکنــش نمــوده و تولیــد هیدروژنــی می نمایــد 
کــه حــاوی مقــدار قابــل مالحظــه ای از گازآمونیــاک و هیدروکربن هــا، بــه 

عنــوان ناخالصــی می باشــد.
از کلســیم، می تــوان بــه عنــوان یــک عامــل آلیاژکننــده بــرای فلــزات 
عنــوان  بــه  و  ســرب  از  بیســموت  حــذف  منظــور  بــه  آلومینیــوم  حــاوی 
دیگــر  طــرف  از  کــرد.  اســتفاده  چــدن  در  گرافیتــی،  کربــن  کنترل کننــده 
ــه  ــرای حــذف اکســیژن در کارخان ــی ب ــوان عامل ــه عن ــز ب ــن فل ــوان از ای می ت
کــروم،  ماننــد  فلزاتــی  تهیــه  در  احیاکننــده  عامــل  عنــوان  بــه  و  فــوالد 
زیرکونیــم و اورانیــم و بــه عنــوان یــک مــاده جداکننــده بــرای مخلــوط گازهــای 
ــه آلیاژهــای  ــاً زمانی کــه کلســیم، ب نیتــروژن و آرگــون اســتفاده نمــود. ضمن
منیزیــم  افــزوده شــود، ســاختمان آن هــا را تصفیــه و موجــب کاهــش تمایــل 

می شــود. آن هــا  آتش گیری هــای 
در  اســت.  فســفریک  اســید  نمــک  و  آلــی  غیــر  ترکیبــی  فســفات، 
جهــان طبیعــت هرگــز فســفر بــه شــکل خالــص دیــده نشده اســت. امــا 
تنهــا بــه شــکل فســفات دیــده شــده کــه شــامل اتــم فســفر کــه بــا چهــار 
اتــم اکســیژن  تشــکیل پیونــد داده اســت؛ کــه می توانــد بــه شــکل یــون 
P3O( کــه در مــواد معدنــی بــه عنــوان 

4
فســفات دارای بــار منفــی شــده )

ارگانوفســفات کــه بــه مولکول هــای زیســتی چســبیده بــه یــک، دو یــا ســه 
اتــم اکســیژن هســتند، وجــود دارد.

کلســیم فســفات ها از نظــر ترکیــب شــیمیایی شــباهت بســیار زیــادی 
بــه بخــش معدنــی اســتخوان دارنــد و ســازگاری زیســتی بســیار خوبــی از 
خــود نشــان می دهنــد. ســازگاری زیســتی، زیســت فعــال بــودن و شــباهت 
زیــاد ایــن گونــه مــواد بــه اســتخوان، آن هــا را گزینــه بســیار مناســبی بــرای 
درمــان بیماری هــا ماننــد بازســازی اســتخوان و ســرطان قــرار داده اســت. 
کلســیم فســفات ها گرایــش نوینــی در تحقیــق و توســعه بیومــواد مــورد 
ــد. بــه طــور  اســتفاده در ســاخت، تولیــد و کاربــرد کاشــتنی ایجــاد کرده ان
کلــی بیومــواد و بــه ویــژه بیوســرامیک ها توانایــی جایگزینــی و تعویــض 

بخش هــای مختلــف بــدن را دارنــد ]15[. 
بیومــواد ســرامیکی مــورد اســتفاده در جراحــی و  بازســازی بــه ســه 
گــروه بــزرگ تقســیم می شــوند؛ زیســت خنثــی، زیســت جــذب و زیســت 
فعــال. ســرامیک های زیســت خنثــی تأثیــری بــر بافــت زنــده اطــراف خــود 
ندارنــد و معــروف تریــن مثــال آن هــا، آلومینــا اســت. ســرامیک های زیســت 
جــذب در محیــط بــدن دچــار بــاز جــذب شــده و مــواد الزم را در اختیــار 
بافــت قــرار می دهنــد. تری کلسیم فســفات در ایــن گــروه قــرار می گیــرد. 
ــا بافــت زنــده اطــراف  ســرامیک های زیســت فعــال توانایــی ایجــاد پیونــد ب
شیشــه ها  از  خاصــی  ترکیبــات  و  هیدروکســی آپاتیت  دارنــد.  را  خــود 
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پدیــده  می دهنــد.  نشــان  را  چنیــن خاصیتــی  ســرامیکی  و شیشــه های 
بــا  فعالیــت زیســتی نوعــی واکنــش پذیــری مــواد شــیمیایی ســرامیکی 
محیــط اســت کــه در محلول هــای مصنوعــی مــورد اســتفاده در آزمون هــای 
آزمایشــگاهی و بــه خصــوص مایعــات فیزیولوژیــک بدنــی دیــده می شــود. 
ــا مایعــات فیزیولوژیکــی  انحــالل ســرامیک های زیســت فعــال در تمــاس ب

منجــر بــه ترویــج رشــد بافــت ) اســتخوان( می شــود ]16[.

2-3-1( انواع کلسیم فسفات و آپاتیت ها
خانــواده آپاتیــت و کلســیم فســفات ها، شــامل کلســیم فســفات ها، 
ســیمان ها و مخلوط هــای دو فــازی حــاوی کلســیم فســفات ها می باشــد. در 
میــان گســتره وســیع کلسیم فســفات های موجــود، توجــه بــه نســبت دقیــق 
بیــن کلســیم و فســفر )Ca/P( عامــل مهمــی اســت کــه بــر حاللیــت کلســیم 
پایین تــر  بــه فســفر  زیــادی دارد. نســبت کلســیم  تأثیــر  نیــز  فســفات ها 
ــرای  ــوط می شــود. ب ــودن و حاللیــت مخل ــزان اســیدی ب موجــب افزایــش می
نســبت کلســیم بــه فســفر کوچکتــر از یــک )Ca/P>1(، اســیدی بــودن و 
ــرای  ــودن و حاللیــت ب ــر اســیدی ب ــی هــر دو پارامت ــوده ول حاللیــت بســیار ب
نســبت Ca/P نزدیک به 1/67 که مقدار نســبت برای هیدروکســی آپاتیت 
Ca[ اســت، کاهــش مــی یابــد. جــدول 3 
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2
اســتوکیومتری ]

انــواع کلسیم فســفات های تولیــد شــده را بــر اســاس نســبت کلســیم بــه 
فســفر متفــاوت نشــان می دهــد. پارامترهــای شــبکه بســیاری از ایــن کلســیم 
فســفات ها، بســیار نزدیــک و شــبیه بــه هــم اســت کــه موجب بروز اشــکاالتی 

در ردیابــی آن هــا بــا تکنیــک پــراش ایکــس شــده اســت ]17[.  

.]۱۸[ Ca/Pجدول ۳  انواع کلسیم فسفات های تولید شده بر اساس نسبت

آپاتیت های جانشینی

هیدروکســی آپاتیت یــک ترکیــب غیــر اســتوکیومتری اســت کــه می تواند 
تغییــرات ترکیــب شــیمیایی را در زیــر شــبکه های خــود بپذیرد ]19[.
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M= Ca, Sr, Ba, Cd, Pb, Mg, Na, K,….

Z= P, CO3, V, As, S, Si,Cr,….

X=OH, OD, F, CL, Br,….

سیمان کلسیم فسفاتی

دندان پزشــکی  و  پزشــکی  در  کلسیم فســفاتی  پایــه  ســیمان های 
بیش تریــن کاربــرد را دارنــد کــه بــه دلیــل ســازگاری زیســتی عالــی و خــواص 
ترمیمــی آن هاســت. عــالوه بــر ایــن، ســیمان ها نســبت بــه بیو ســرامیک ها 
ایــن مزیــت را دارنــد کــه نیــازی بــه انتقــال بــه شــکل ســاخته شــده نداشــته 

و توســط اپراتــور در محــل حــوزه اســتخوانی آماده ســازی می شــوند.
 بســته بــه ترکیــب شــیمیایی ســیمان و حضــور افزودنی هــا، خــواص 
متفاوتــی از نظــر زمــان آماده ســازی، تخلخــل و رفتــار مکانیکــی در ایــن 
توســط  مصرفــی  کلسیم فســفاتی  ســیمان های  شده اســت.  دیــده  مــواد 
شــرکت های مختلفــی تجــاری شــده اند و از نظــر ترکیــب و عملکــرد تفــاوت 
بســیار کمــی دارنــد. چنیــن ســیمان هایی بــا اســتخوان بســیار ســازگار بــوده 
کلســیم  ســیمان های  خــواص  البتــه  می شــوند.  جــذب  آهســتگی  بــه  و 
ــی نیســت. مشــکالتی در  ــن آن هــا کاف ــرد مطمئ ــرای کارب ــوز ب فســفاتی هن
مــورد چقرمگــی مکانیکــی، زمــان خوردگــی، تکنیــک کاربــرد بــر روی بافــت 

ــی آن هــا وجــود دارد.  ــده و خــواص زیســتی نهای صدمــه دی
تحقیقات توسعه ای و کاربردی جدید روی این سیمان ها فقط بخشی 
ــرای مثــال، زمــان خودگیــری کاهــش  از ایــن مشــکالت را حــل می نمایــد. ب
یافتــه و چقرمگــی کششــی نیــز در حــال بهبــود اســت. اغلــب ســیمان های 
کلسیم فســفاتی در حیــن اســتفاده بــه کلســیم فســفات آپاتیتی تبدیــل 
می شــوند و نــرخ پاییــن جــذب آپاتیــت از مهم تریــن نــکات قابــل توجــه 
کلســیم ســولفات  دیگــری چــون  کــه ســیمان های  در حالــی  آن هاســت. 
دی هیــدرات و گــچ کــه طــی ســال ها اســتفاده می شــدند نــرخ باالتــری از 
جــذب را نشــان می دهنــد و تکیــه گاهــی خــوب بــرای اســتخوان جدیــد 
می شــوند. ترکیبــی از کلســیم ســولفات و آپاتیــت می توانــد ایــن مشــکل را 
حــل نمایــد کــه منجــر بــه اســتفاده از مــواد دو فــازی شده اســت. بــا وجــود 
چنیــن مزایایــی، تمامــی کاشــتنی ها بــرای بــدن عضــو خارجــی محســوب 

می شــوند و می تواننــد منبعــی بــرای عفونــت شــوند.
 در نتیجه استفاده از این مواد در بدن، نیازمند ورود دارو به ساختار 
آن هــا بــا توانایــی آزاد ســازی موضعــی دارو پــس از کاشــت کاشــتنی اســت. 
ــه ســیمان های کلســیم فســفاتی بســیار مطالعــه  افــزودن آنتــی بیوتیــک ب
شــده و تأثیــر آن بــر رفتــار بــدن و ســینتیک آزادســازی دارو از ســیمان 

بررســی شده اســت ]20[.
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تری کلسیم فسفات نانومتری

باالتــر  دمــای  در  ترمودینامیکــی  لحــاظ  از  تری کلسیم فســفات 
و  بتاتری کلسیم فســفات  اســت.  پایــدار  ســانتی گراد  درجــه   1000 از 
تری کلسیم فســفات  شناخته شــده  شــکل  دو  آلفاتری کلسیم فســفات 
بــه  ســانتی گراد  درجــه   1200 در  بتاتری کلسیم فســفات  هســتند. 

می یابــد. دگرگونــی  آلفاتری کلسیم فســفات 
     آلفاتری کلسیم فســفات مصــارف بســیار کمــی در زمینــه زیســتی 
پزشــکی دارد زیــرا نــرخ باالیــی از جــذب را در محیط هــای فیزیولوژیــک 
ویتالکیــت  بتــا  عنــوان  بــا  کــه  بتاتری کلسیم فســفات  می دهــد.  نشــان 
نیــز شــناخته می شــود، زیســت تخریب پذیــری مناســبی از خــود نشــان 
می دهــد و کاربردهــای زیست پزشــکی بیشــتری بــه خصــوص در زمینــه 
خــواص  دلیــل  بــه  متخلخــل  بتاتری کلسیم فســفات  دارد.  ارتوپــدی 
ــی اســتخوان اســت  ــرای جایگزین ــاده ای مناســب ب ــژه، م ــری وی تخریب پذی
ــا رشــد اســتخوان دچــار انحــالل می شــود. زیســت ســازگاری مناســب  و ب
ــرای ســاخت داربســت های  آن، بتاتری کلسیم فســفات را انتخابــی خــوب ب
ســاختار  بتاتری کلسیم فســفات  داده اســت.  قــرار  بافــت  مهندســی 
هگزاگونــال دارد. بــاو و همــکاران پــودر 50 نانومتــری بتاتری کلسیم فســفات 
را در دمــای اتــاق و حــالل متانــول ســنتز کردنــد. بتاتری کلسیم فســفات 
نانومتــری در سیســتم های رهایــش دارو بــرای حمــل آنتــی بیوتیک هــا و 

داروهــای درمــان تومــور اســتفاده شده اســت ]21[.

تترا کلسیم فسفات نانومتری

مقایســه  در  بیشــتری  انحالل پذیــری  آب  در  تتراکلسیم فســفات 
در  رســوب گذاری  از  تتراکلسیم فســفات  دارد.  هیدروکســی آپاتیت  بــا 
بــه دســت نمی آیــد و فقــط توســط روش هــای حالــت  محلول هــای آبــی 
جامــد در دمــای باالتــر از 1300 درجــه ســانتی گراد قابــل تولیــد اســت. 
بــه هیدروکســی آپاتیت  و  نبــوده  پایــدار  آبــی  مــاده در محلول هــای  ایــن 
بــرای  تتراکلسیم فســفات  می شــود.  هیدرولیــز  کلسیم هیدروکســید  و 

.]22[ می شــود  اســتفاده  خودگیــر  پزشــکی  ســیمان های  آماده ســازی 

هیدروکسی آپاتیت

پر مصرف ترین کلسیم فسفات در ساخت و تولید کاشتنی، هیدروکسی آپاتیت 
اســت که در ادامه به طور  کامل  درباره آن بحث می کنیم ]1[.

آپاتیت های زیستی

تولیدشــده  هیدروکســی آپاتیت  کلســیم  بــه  زیســتی  آپاتیت هــای 
توســط بافت هــای زنــده اطــالق می شــود. در واقــع آپاتیت هــای زیســتی بــا 
هیدروکســی آپاتیت خالــص از لحــاظ اســتوکیومتری، ترکیــب شــیمیایی و 
بلوری شــدن و همچنین ســایر خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوت هســتند.
گروه هــای  و  بــوده  کلســیم  از  فقیــر  عمومــاً  زیســتی  آپاتیت هــای 
ایــن ســاختارها، کربنــات  جانشــینی کربناتــی در آن هــا وجــود دارد. در 
در ابتــدا جانشــین گروه هــای فســفاتی می شــود. آپاتیت زیســتی مینــای 

دنــدان بــا آپاتیــت زیســتی عــاج دنــدان و اســتخوان از لحــاظ بلــوری شــدن 
مقایســه   -4 جــدول  در  کــه  اســت  متفــاوت  جزئــی  عناصــر  غلظــت  و 
شده اســت. مینــای دنــدان حــاوی حداقــل میــزان کربنــات و منیزیــم اســت 
مینــا،  دارد.  اســتخوانی  آپاتیــت  بــه  نســبت  بیشــتری  بلــوری  انــدازه  و 
انحالل پذیــری پایین تــری داشــته و بخــش معدنــی آن بیشــتر اســت کــه 

نمــودار شــکل2- مشــاهده می کنیــد ]19[. در 
جدول4 مقایســه ترکیب شــیمیایی، خواص بلوری و مکانیکی مینا، اســتخوان و هیدروکســی آپاتت 

.]۱۹[

.]۱۹[ PH=۶ شکل۲ مقایسه بین انحالل پذیری:۱- مینا ۲- هیدروکسی آپاتیت در استات

2-3-2( کلسیم فسفات های نانوساختار با کاربردهای زیست پزشکی

توانایــی هــر مــاده ســرامیکی بــرای اســتفاده بــه عنــوان کاشــتنی در 
بــه توانایــی ایســتادگی آن در مقابــل تنش هــای  بــدن  کاربردهــای درون 



41

مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

پیچیده موجود در محل استفاده و سازگاری زیستی آن با محیط زیستی 
بســتگی دارد. ســازگاری زیســتی بســیار مناســب کلسیم فســفات ها بــه 
همــراه ترکیــب شــیمیایی مشــابه بــا اســتخوان اجــازه اســتفاده از آن هــا در 

بــدن و در کنــار بافت هــای زنــده را می دهــد. 
در قــرن حاضــر، پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه بیوســرامیک ها 
ویــژه  بــه  کلسیمفســفات ها  محدودیت هــای  بــر  غلبــه  روی  بــر 
هیدروکســی آپاتیت و بهبــود خــواص زیســتی آن هــا بــا اســتفاده از فنــاوری 
نانــو متمرکــز شده اســت. در واقــع دلیــل اصلــی اســتفاده از فنــاوری نانــو در 
ــه دلیــل ابعــاد نانومتــری هیدروکســی آپاتیت موجــود در  ــن تحقیقــات ب ای
اســتخوان بــوده اســت. امــروزه پذیرفتــه شده اســت کــه فنــاوری نانــو راه حــل 
ــا ابعــاد  ــر بســیاری از محدودیت هــای مــواد ب ــرای فایــق آمــدن ب مناســب ب

میکرونــی اســت. 
مــواد نانــو ســاختار عملکــرد بهینه تــری را در مقایســه بــا مــواد دارای 
ترکیــب مشــابه بــا آن هــا ولــی انــدازه دانــه میکرونــی ارائــه می کننــد کــه 
بــه دلیــل نســبت ســطح بــه حجــم باالتــر در مــواد نانوســاختار اســت. 
ســرامیک های نانومتــری می تواننــد انعطــاف پذیــری باالتــری نســبت بــه 
ــه دلیــل حضــور حجــم بــاالی  ــه ب ــی از خــود نشــان دهنــد ک ــواد میکرون م
مــرز دانــه در ســاختار آن هــا اســت. درســال 1987میــالدی کارچ و همــکاران 
ــد  ــری می توان ــدازه دانه هــای نانومت ــا ان ــرد ب ــه ســرامیک ت ــد ک ــزارش کردن گ
کرنش هــای نزدیــک بــه 100% را نیــز پیــش از وقــوع شکســت متحمــل شــود. 
استخوان ســاز،  ســلول های  افتــراق  و  چســبندگی  نانوســاختار،  بیومــواد 
هم بنــدی بــا اســتخوان و رســوب گذاری مــواد معدنــی روی ســطح کاشــتنی 
تــف  پایین تــری  دماهــای  در  ســاختار  نانــو  مــواد  می دهنــد.  افزایــش  را 
جوشــی شــده و مشــکالت مربــوط بــه فرایندهــای تف جوشــی در دماهــای 
بــاال در مــورد آن هــا کاهــش می یابــد. بــا کنتــرل شــکل، انــدازه و توزیــع 
کلسیم فســفات ها  زیســتی  و خــواص  ذرات می تــوان خــواص مکانیکــی 
بیوســرامیک های  محدودیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  نمــود.  کنتــرل  را 
کلســیم فســفاتی اســتحکام مکانیکــی ضعیــف آن هــا در مقابــل تنش هــای 
پیچیــده اســت. عــالوه برایــن، زیســت فعالــی کلسیم فســفات مصنوعــی 
بــا انــدازه دانــه میکرونــی ضعیف تــر از آپاتیــت طبیعــی بخــش معدنــی 

اســتخوان اســت. هماننــد دیگــر مــواد ســرامیکی، اســتحکام فشــاری و 
اســتحکام کششــی کلسیم فســفات ها متأثــر از حضــور حفــرات، جاهــای 
ــن فرآیندهــای تف جوشــی ایجــاد  ــه در حی ــن نشــین ک ــی و عناصــر بی خال
می شــوند، می باشــد. مقاومــت در برابــر خســتگی دیگــر عامــل مهــم بــرای 
کاشــتنی های تحــت بــار اســت. باتوجــه بــه مقادیــر پارامتــر ویبــول)n(، اگــر
تــا 100 باشــد، مقاومــت خوبــی در مقابــل خســتگی  n  در گســتره 50 
وجــود دارد ولــی بــرای مقادیــر n در بــازه 10 تــا20، شکســت در ماه هــای 
ــرای هیدروکســی آپاتیت تجــاری  ــرد کاشــتنی روی می دهــد. ب ــی کارب ابتدای
بــا ابعــاد میکرونــی در محیط هــای خشــک n=50 و در محیط هــای مرطــوب 
فیزیولوژیــک  n=12اســت کــه کمتــر از حــد الزم بــرای قابلیــت اطمینــان از 
کاشــتنی اســت. فنــاوری نانــو یکــی از راه هایــی اســت کــه امــروزه بــرای بهبــود 
اســتحکام و چقرمگــی بیوســرامیک ها مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت 

.]23[
نســبت  دلیــل  بــه  میکرونــی  ابعــاد  بــا  کلسیم فســفاتی  پودرهــای 
ــع برگــرم، از قابلیــت تف جوشــی  ــر مرب ــا 5 مت ــه حجــم پاییــن، 2 ت ســطح ب
پایینــی برخوردارنــد. عــالوه برایــن، گــزارش شــده اســت کــه فراینــد جــذب 
کلسیم فســفات مصنوعی میکرونی بســیار متفاوت از هیدروکســی آپاتیت 
معدنــی  بخــش  بلورهــای  اســت.  اســتخوان  معدنــی  بخــش  در  موجــود 
اســتخوان، ابعــاد نانومتــری بــا نســبت ســطح بــه حجــم بــاال دارنــد. ایــن 
بلورهــا در زمینــه آلــی کالژنــی رشــد یافتــه و پیوندهــای بلــور بــه بلــور ضعیفی 
دارنــد. در نتیجــه جــذب آن هــا توســط ســلول های اســتخوان خــوار بســیار 

یکنواخــت اســت. 
حجــم  بــه  ســطح  نســبت  میکرونــی  کلسیم فســفات  مقابــل،  در 
بــاال داشــته و پیوندهــای بلــور بــه بلــور قــوی دارد کــه جــذب در محیــط 
فیزیولوژیــک را بــا مشــکل مواجــه می گردانــد. بلــوری شــدن انــواع مختلفــی 
بتاتری کلسیم فســفات  و  نظیــر هیدروکســی آپاتیت  از کلسیم فســفات ها 
بــه فســفر آن هــا، حضــور آب، ناخالصی هــا و دمــا  بــه نســبت کلســیم 
بســتگی دارد.  بــرای مثــال؛ در یــک محیــط مرطــوب و در دمــای پاییــن، 
تشــکیل هیدروکســی آپاتیت روی می دهــد و در جــو خشــک و دماهــای 

.]24[ اســت  پایــدار  فــاز  بتاتری کلسیم فســفات  باالتــر 

هیدروکسی آپاتیت، نانوهیدروکسی آپاتیت، سنتز و خواص )3

می دهــد  تشــکیل  را  اســتخوان  معدنــی  بخــش  هیدروکســی آپاتیت 
و 43% از وزن اســتخوان مربــوط بــه آن اســت. همچنیــن دارای خــواص 
ــه عنــوان بیومــاده از خــود نشــان می دهــد کــه شــامل پایــداری،  مطلوبــی ب
خنثــی بــودن شــیمیایی، ســازگاری زیســتی، فعالیــت زیســتی، همبنــدی بــا 
ــا اســتخوان اســت. اســتحکام و چقرمگــی  ــد مســتقیم ب اســتخوان و پیون
بــه شــکل جســم  را  آن  از  اســتفاده  پاییــن هیدروکســی آپاتیت،  نســبتاً 

3-1( هیدروکسی آپاتیت

تــوده ای یــا تک هــای کاهــش داده اســت. پرمصرف تریــن کلسیم فســفات 
ــا توجــه  در ســاخت و تولیــد کاشــتنی، هیدروکســی آپاتیت )HA( اســت. ب
بــه پارامتــر شــبکه هیدروکســی آپاتیت )a=0/95 و c=0/68 nm( و تقــارن 
هگزاگونــال آن تمایــل زیــادی بــه رشــددرجهت محــور c و بــا مورفولــوژی 

ســوزنی شــکل دارد ]11[.
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3-1-1( هیدروکسی آپاتیت ساختار عمومی هیدروکسی آپاتیت
ــواده ای از ترکیبــات گفتــه می شــود کــه ســاختاری  واژه آپاتیــت بــه خان
مشــابه دارنــد ولــی لزومــاً ترکیــب یکســانی نخواهنــد داشــت. بنابرایــن 
هیدروکســی آپاتیت  ترکیــب.  یــک  نــه  و  اســت  توصیــف  یــک  آپاتیــت 
مشــخص ترکیــب  دارای  کلسیم هیدروکســی آپاتیت  خــاص  طــور  بــه  و 
ســاختار  اســت.  معیــن  کریســتالوگرافی  ســاختار  و   Ca

10
)PO

4
(
6
)OH(

2

نشــان  را  اضافــی  اتمــی  موقعیت هــای  هیدروکســی آپاتیت،  کلســیم 
ــی اســتخوان و  ــر در بخــش معدن ــورز و مــک اینتای ــه توســط بی می دهــد ک
ــن شــد.  ــش در هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی تعیی توســط کــی و همکاران
کلســیم هیدروکســی آپاتیت دارای واحــد شــبکه شــش وجهــی5 اســت. 
PO و -OH، را 

4
3+ ،Ca2- شــکل3  واحــد شــبکه بلــور آپاتیــت حــاوی یون هــای

کــه در کنــار هــم بــا فشــردگی زیــادی قــرار گرفته انــد، نشــان می دهــد ]25[. 
دو  نموده انــد؛  اشــغال  را   Ca)I( موقعیت هــای  کلســیم  اتــم  چهــار 
نیــز  کلســیم  اتــم  شــش   Z=0.5 روی  اتــم  دو  و   Z=0 ســطوح  روی  اتــم 
موقعیت هــای )Ca)II را اشــغال کرده انــد. یــک گــروه از ســه اتــم کلســیم، 
مثلثــی را در Z=0.25 و گــروه دیگــر مثلثــی را روی ســطح Z=0.75ایجــاد 
 Z=0.75 و Z=0.25 روی ســطوح PO

4
کرده انــد. شــش چهــار وجهــی  +3

PO، اســکلت بندی را ایجــاد کرده انــد 
4 
مرتــب شــده اند. شــبکه گروه هــای

کــه موجــب پایــداری ســاختار آپاتیــت می شــود. اکســیژن های گروه هــای 
می شــوند. نظــم اتمــی فلوئوروآپاتیــت 

 
O

III
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II
، O

I
فســفاتی بــه صــورت 

کــه در آن هــا گروه هــای فلورایــد 
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2
Ca و کلروآپاتیــت 
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4
(
6
F

2

ایــن ســاختار  نیــز مشــابه  -OH شــده اند  گروه هــای  کلرایــد جانشــین  و 
اســت. اتم هــای O-H،F  و CL در امتــداد محــور C و در مرکــز مثلث هــای 

.]25[ قــرار می گیرنــد   Ca)II(
ــواع گروه هــای اتمــی اســت.  ــرای ان ــی ب ــان خوب  ســاختار آپاتیتــی میزب
جانشــین شــدن گروه هــای جدیــد در ســاختار آپاتیــت موجــب تغییــر در 
خواصــی همچــون پارامتــر شــبکه، مورفولــوژی و قابلیــت انحــالل می شــود. 
البتــه تفــاوت چندانــی در تقــارن شــش وجهــی ایجــاد نمی کنــد. الیــوت 
و یونــگ نشــان دادنــد کــه جانشــینی گروه هــای کلرایــد در ایــن ســاختار 
موجــب کاهــش تقــارن شــش وجهــی شــده و ســاختار را بــه ســمت کــج 

وجهــی )مونــو کلینیــک( ســوق می دهــد ]25[.

5     Hexagonal

3-1-2( ترکیب هیدروکسی آپاتیت
Ca [ دارای ترکیــب 

10
)Po

4
(
6
)OH(

2
 [)HA(،هیدروکســی آپاتیت خالــص

شــیمیایی 39/68 درصــد وزنــی کلســیم، 18/45 درصــد وزنــی فســفر، 
نســبت وزنــی کلســیم بــه فســفر 2/151 و نســبت مولــی کلســیم بــه فســفر 
1/67 اســت. اگــر نســبت مولــی کلســیم بــه فســفر 1/67 باشــد، فقــط 
اگــر  دیــده می شــود.  ایکــس  پرتــو  پــراش  الگــوی  در  هیدروکســی آپاتیت 
ایــن نســبت کمتــر از 1/67 باشــد، بتاتری کلسیم فســفات و ســایر فازهــا 
مشــاهده  تف جوشــی  عملیــات  محصــول  در  تتراکلسیم فســفات  نظیــر 
آمریــکا6  آزمــون  و  مــواد  انجمــن  اســتاندارد  اســاس  بــر  خواهندشــد. 
بــرای  قبــول  قابــل  شــیمیایی  ترکیــب   ،  1990-88-F1185 شــماره  بــه 
هیدروکســی آپاتیت تجــاری حداقــل 95 درصــد هیدروکســی آپاتیت اســت 
کــه توســط آنالیــز پــراش پرتــو ایکــس تعییــن می شــود و غلظــت عناصــر 

و مجمــوع، ، جزئــی مجــاز حداکثــر 

عناصر سنگین 50ppm است.  
بتــا  وزنــی  درصــد   5 از  کمتــر  حــاوی  بایــد  هیدروکســی آپاتیت 
تری کلسیم فســفات باشــد. خلوص، ترکیب شــیمیایی و اندازه ذرات آپاتیت 
پیــش از تف جوشــی، دمــا و شــرایط تف جوشــی و فشــار مــورد اســتفاده، 
ــه همــراه هیدروکســی آپاتیت  ــر مقــدار فازهــای کلسیم فســفاتی موجــود ب ب

 
ــر اســت. آپاتیت هــای تهیــه شــده از محلول هــای کامــالً قلیایــی حــاوی مؤث
CO بــوده و در دماهــای بــاالی 900 درجــه ســانتی گراد مســتعد بــه تشــکیل 

3

گــزارش  کلسیم فســفاتی  ترکیــب  دیگــر  )CaO( هســتند.  کلسیم اکســید 
شــده کــه از تجزیــه هیدروکســی آپاتیت در بــاالی 900 درجــه ســانتی گراد 
اســت.  CaHPO،

4
 )DCP( انیــدروز دی کلسیم فســفات  می شــود،  ایجــاد 

البتــه ایــن ترکیــب در ایــن دماهــا پایــدار نبــوده و بــه بتاتری کلسیم فســفات و 
Ca،دگرگونــی می یابــد. اگــر عملیــات تف جوشــی 

2
P

2
O

7
کلسیم پیروفســفات،

فازهــای  دیگــر  تشــکیل  شــود،  انجــام  میلی متــر   500 بخــار  فشــار  در 
کلسیم فســفاتی )آلفــا و بتاتری کلسیم فســفات و تتراکلسیم فســفات( بــه 

حداقــل رســیده و هیدروکســی آپاتیت پایدارتریــن فــاز خواهــد بــود. 
و  ایکــس  پرتــو  پــراش  توســط  چــگال  هیدروکســی آپاتیت  ترکیــب 
الگوهــای  از  اســتفاده  بــا  می شــود.  تعییــن  قرمــز  مــادون  طیف ســنجی 
بــودن(  فــاز  چنــد  یــا  )تک فــاز  خلــوص  می تــوان  ایکــس  پرتــو  پــراش 
پارامتــر  و  بلــوری شــدن هیدروکســی آپاتیت  هیدروکســی آپاتیت، میــزان 
شــبکه فازهــای مختلــف را مشــخص کــرد. طیــف ســنجی مــادون قرمــز 
اطالعاتــی در مــورد فازهــای اضافــی، بلــوری شــدن نســبی و حضــور گروه های 

.]11[ می کنــد  ارائــه  جانشــینی 

3-2( نانوهیدروکسی آپاتیت
مکانیکــی  خــواص  شــیمیایی،  ترکیــب  شــباهت  برخــالف 
هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی در مقایســه بــا اســتخوان بســیار ضعیــف 
ــری  ــی باالت ــی اســتخوان زیســت فعال ــن، بخــش معدن ــر ای اســت. عــالوه ب
ــا هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی از خــود نشــان می دهــد.  را در مقایســه ب
و  مکانیکــی  اســتحکام  کــه  نموده انــد  گــزارش  محققــان  از  بســیاری 

6     ASTM

شکل۳  موقعیت قرارگیری یون های هیدروکسی آپاتیت]25[.

As=3ppmCd=5ppmPb=30ppm
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

چقرمگــی شکســت ســرامیک هیدروکســی آپاتیت را می تــوان بــا اســتفاده 
از تکنیک هــای مختلــف تــف جوشــی ماننــد افــزودن فــاز ثانویــه با دمــای ذوب 
پاییــن )بــه عنــوان فــاز مایــع در حیــن تــف جوشــی موجــب افزایــش چگالــی 
ــی در  ــرای افزایــش چگال ــزودن افزودنی هــای مناســب ب نســبی می شــود(، اف
حیــن اســتحکام یافتــن مرزدانه هــا و اســتفاده از پودرهــای بــا ابعــاد نانومتــری 
ــاد در ایــن پودرهــا( بهبــود بخشــید.  )بــه علــت نســبت ســطح بــه حجــم زی
 هیدروکســی آپاتیت نانومتــری توانایــی ایجــاد انقالبــی در زمینه های مختلف 
مهندســی پزشــکی از بــاز تولیــد اســتخوان تــا رهایــش دارو را دارد. در طــول 10 
ســال گذشــته توجه بیشــتری برای دســتیابی به بیوســرامیک هیدروکســی آپاتیت 
هیدروکســی آپاتیت  مزایــای  و  اهمیــت  اســت.  آمــده  وجــود  بــه  نانومتــری 
ــرار  ــورد توجــه ق ــا م ــالدی توســط ســاریگ و کاهان نانوســاختار در ســال 2002 می
گرفــت. در کار انجام شــده توســط ایــن محققــان، هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی 
نانوســاختار  پــودر هیدروکســی آپاتیت  تولیــد شــد.  نانومتــری  ابعــاد  300  بــا 
قابلیــت تف جوشــی مناســب تر و چگالــی نســبی باالتــری را نشــان می دهــد 
کــه موجــب بهبــود چقرمگــی شکســت و دیگــر خــواص مکانیکــی آن می شــود. 
عــالوه بــر ایــن هیدروکســی آپاتیت نانومتــری زیســت فعالــی بهتری در مقایســه با 
بیوســرامیک های درشــت دانــه نشــان می دهــد. تعــداد زیــادی از روش هــای فــراوری 
پودر برای سنتز کلسیم فسفات های نانومتری و به خصوص هیدروکسی آپاتیت 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. جــدول 5 ســیرتکاملی روش هــای بــه کار رفتــه در 
10 ســال اخیــر را نشــان می دهــد. اخیــراً اســتفاده از روش ســل- ژل بــرای ســنتز 
کلسیم فســفات های نانومتــری گســترش زیــادی یافتــه کــه بــه دلیــل مزایــای خاص 
ایــن روش بــرای بهبــود یکنواختــی شــیمیایی محصــول و کاهــش دمــای ســنتز در 

مقایســه بــا دیگــر روش هاســت ]26[. 

جدول ۵ سیر تکاملی روش های سنتز نانوکلسیم فسفات ها ]۲7[.

لیو و اینگ چائو هیدروکســی آپاتیت نانومتری با اندازه 8 تا 10 نانومتر 
را بــا روش ســل - ژل تولیــد نمودنــد. در اکثــر پژوهش هــای انجــام شــده بــرای 
ــه عنــوان  ــه روش ســل-ژل، الکوکسیدفســفر ب تولیــد هیدروکســی آپاتیت ب
پیش ســاز فســفر اســتفاده شده اســت. لیــو و همــکاران از تریاتیــل فســفات 
و نیترات کلســیم به عنوان پیش ســازهای کلســیم و فســفر اســتفاده کردند. 
ــرای تولیــد  ــوان ب ــد کــه از آگار می ت ــو کــوزا و همــکاران پیشــنهاد نمودن کوری

هیدروکســی آپاتیت در دماهــای پاییــن اســتفاده نمــود ]28[.
روش  از  اســتفاده  بــا  را  نانومتــری  آپاتیــت  همــکاران  و  ســوچانک 
و  وارمــا  نمودنــد.  تولیــد  اسیدســیتریک  حضــور  بــا  احتراقــی  ســل-ژل 
همــکاران نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت را بــا روش احتــراق پلیمــری و ســنتز 
خــود احتراقــی و در محلول هــای نویــن بدنــی ســنتز کردنــد. شــی و همــکاران 
هیدروکســی آپاتیت  نانومتــری   20 ذرات  تولیــد  بــرای  هیدرولیــز  روش  از 
ذرات  انــدازه  کــه  نمودنــد  مشــاهده  همچنیــن  آن هــا  کردنــد.  اســتفاده 
افزایــش می یابــد. دمــای  آنیــل  بــه دمــای  توجــه  بــا  هیدروکســی آپاتیت 
نانومتــری را  از 4 ســاعت ذرات 50  پــس  آنیــل 1000 درجــه ســانتی گراد 
نتیجــه می دهــد. ژو فرآینــد پاشــش پالســمایی بــا فرکانــس رادیویــی را 
بــرای ســنتز ذرات 10 تــا 100 نانومتــری هیدروکســی آپاتیت بــه خوبــی 
اســتفاده کــرد. ســنتز پــودر نانومتــری هیدروکســی آپاتیت اســتوکیومتری 
بــه روش ســل- ژل نســبتاً آســان اســت. محصــوالت ایــن روش خلــوص بــاال 
و یکنواختــی ترکیــب شــیمیایی خوبــی دارنــد. هیدروکســیآپاتیت حاصــل از 
فرآینــد ســل - ژل معمــوالً حــاوی فــاز ثانویــه اکســید کلســیم اســت. هــان نانــو 
ذرات هیدروکســی آپاتیت را در دمــای کلســینه کــردن750 درجــه ســانتی گراد 
بــا اســتفاده از روش ســل - ژل احتراقــی باحضــور اسیدســیتریک تولیــد 

نمــود. انــدازه دانــه پــودر نهایــی بیــن 80 تــا 150 نانومتــر بــود ]28[.
ســاریگ ذرات صفحه ای شــکل هیدروکســی آپاتیت را با رســوب گذاری 
مســتقیم از کلریــد کلســیم و فســفات ســدیم در دمــای محیــط ســنتز 
نمــود. محلــول تحــت تشعشــع میکروویــو قــرار گرفــت و درجــه اســیدی 
آن بــرای تولیــد هیدروکســی آپاتیت مناســب بــرای کاربردهــای پزشــکی در 
ــوذرات هیدروکســی آپاتیت را  مقــدار 7/4 ثابــت نگــه داشــته شــده بود. نان
می تــوان بــا اســتفاده از رســوب گذاری شــیمیایی از محلــول آبــی کلریــد 
کلســیم و آمونیوم هیدروژن فســفات تهیــه کــرد. پانــگ و همــکاران مشــاهده 
نمودنــد کــه میــزان بلوری شــدن و انــدازه دانه هــای هیدروکســی آپاتیت بــا 
افزایــش دمــای ســنتز افزایــش می یابــد. تغییــر مورفولــوژی ذرات نیــز مرتبــط 
ــو ذرات  ــوری شــدن اســت. شــکل منظــم و ســطح مســطح نان ــزان بل ــا می ب
ــن  ــر هیدروکســی آپاتیت حاصــل می شــود. ای ــوری شــدن باالت ــزان بل در می
ــر در  ــا ســطح زب ــوذرات میل هــای شــکل ب ــد نان ــزارش نمودن دانشــمندان گ

ــد]28[.   ــه دســت می آی ــر ب ــوری شــدن پایین ت ــزان بل می
تولیــد  بــرای  دیگــر  روشــی  شــیمیایی  مکانیکــی  فــرآوری 
هیدروکســی آپاتیت نانومتــری در حالــت جامــد اســت. یئونــگ و همــکاران 
بدیــن  را  اکسیدکلســیم  و  کلسیم هیدروژن فســفات  از  مناســبی  مقــدار 
منظــور اســتفاده نمودنــد. یانــگ و همــکاران نیــز بــا ایــن روش نانــوذرات 

.]28[ کردنــد  تولیــد  را  هیدروکســی آپاتیت  پــودری 
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ــودر هیدروکســی آپاتیت  ــرای پ پارامترهــای شــبکه )محورهــای a وc ( ب
ــو ایکــس، ســایر  ــراش پرت 9/422 و 6/881 انگســتروم اســت. در الگــوی پ
فازهــا نظیــر تری کلسیم فســفات، تتراکلسیم فســفات و اکسیدکلســیم نیــز 
بــه شــرط آن کــه میــزان آن هــا بیــش از یــک درصــد وزنــی باشــد، مشــاهده 
می شــوند. طیــف جــذب مــادون قرمــز، پیوندهــای P-O  و O-H متعلــق بــه 
PO موجــود در هیدروکســی آپاتیت را نشــان می دهــد. 

4
گروه هــای OH و 

بلورهــای هیدروکســی آپاتیت بــزرگ بــوده و پــس از عملیــات تف جوشــی از 
حالــت ســوزنی شــکل بــه صــورت نامنظــم در می آینــد ]29[.

3-3-2( خواص مکانیکی
خــواص مکانیکــی پــودر آپاتیــت و قطعــه حاصــل از عملیــات فشــردن 
ــه شــرایط اجــرای ایــن فرآیندهــا متفــاوت  ــا توجــه ب )پــرس( و تف جوشــی ب
اســت. بــا افزایــش ریــز تخلخل هــا، خــواص مکانیکــی کاهــش خواهدیافــت. 
ــه، اســتحکام خمشــی، اســتحکام فشــاری، اســتحکام  ــدازه دان ــی، ان چگال
پیچشــی و ضریــب کشســانی در خمــش و فشــار بــا انجــام تف جوشــی 
در 1350-1150 درجــه ســانتی گراد افزایــش می یابــد. چقرمگــی شکســت 
هیدروکســی آپاتیت تف جوشــی شــده در 1100 درجــه ســانتی گراد افزایــش 
می یابــد ولــی در مــورد پــودر تف جوشــی شــده در 1250 درجــه ســانتی گراد 
تغییــر محسوســی مشــاهده نمی شــود. در دمــای تــف جوشــی بــاالی 1250 
درجــه ســانتی گراد چقرمگــی شکســت بــه مقادیــر پایین تــر از آنچــه بــرای 
کاهــش  بــه دســت آمده  درجــه ســانتی گراد   1100 در  تــف جوشــی  مــاده 
کاهــش چقرمگــی  بتاتری کلسیم فســفات موجــب  فــاز  می یابــد. حضــور 

شکســت می شــود.  
روش هــای مختلــف تهیــه پــودر نیــز بــر خــواص مکانیکــی نهایــی مؤثــر 
اســت زیــرا روش هــای مختلــف موجــب تفــاوت در انــدازه دانه هــا و ترکیــب 
شــیمیایی خواهــد شــد. بــرای مثــال، هــر چــه انــدازه دانه هــا کوچک تــر 
باشــد چقرمگــی شکســت باالتــری حاصــل می شــود. طبــق جــدول خــواص 
بــرای  دســت آمده  بــه  مقادیــر  از  چــگال  هیدروکســی آپاتیت  مکانیکــی 
اســتخوان و دنــدان باالتــر اســت. دی گــروت و همــکاران گــزارش کرده انــد کــه 
اســتحکام خمشــی و چقرمگــی شکســت هیدروکســی آپاتیت چــگال در 

حالــت خشــک بســیار کمتــر از حالــت  تــر اســت. 
 پارامتــر ویبــول کــه نشــان دهنده مقاومــت مــاده در مقابــل شکســت 
خستگی است برای هیدروکسی آپاتیت در حالت شکست، برابر 50 و در 
شــرایط مرطــوب و فیزیولوژیــک معــادل 12 اســت. کاشــتنی هایی کــه مقــدار 
پارامتــر ویبــول آن هــا از 15 تــا 20 باشــد، چنــد مــاه پــس از اســتفاده دچــار 
شکســت می شــوند. ایــن امــر موجــب شده اســت کــه هیدروکســی آپاتیت 
چــگال بــا ایــن کــه از خــواص مناســب ســازگاری زیســتی و همبنــدی بــا 
ــار انتخــاب مناســبی  ــرای کاربردهــای تحــت ب اســتخوان برخــوردار اســت ب

نباشــد و بــه صــورت پوشــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ]29[.

3-3( خواص هیدروکسی آپاتیت

3-3-1( خواص کریستالوگرافی

3-3-3( خواص انحاللی
انحــالل هیدروکســی آپاتیت در بــدن موجــود زنــده بــه نــوع و غلظــت 
محلــول، درجــه اســیدی محلــول، درجــه اشــباع محلــول، نســبت جامــد 
بــه محلــول، میــزان تعلیــق در محلــول و ترکیــب شــیمیایی و میــزان بلــوری 

شــدن هیدروکســی آپاتیت بســتگی دارد. 
و  ســاختاری  نواقــص  تخلخل هــا،  درشــت  و  تخلخل هــا  ریــز  میــزان 
ــر میــزان انحــالل هیدروکســی آپاتیت  ــز ب ــوع فازهــای موجــود نی مقــدار و ن
ــر اســت. مقایســه مقــدار انحــالل فازهــای کلسیم فســفات در نمــودار  مؤث
شــکل 4 نشــان داده شده اســت. میــزان انحــالل هیدروکســی آپاتیت در 
محیــط اســیدالکتیک کمتــر از محیــط اسیداســتیک اســت. برای ســرامیک 
هیدروکســی آپاتیت حــاوی دیگــر فازهــای کلسیم فســفاتی، میــزان انحــالل 
متأثــر از مقــدار فازهــای غیــر هیدروکســی آپاتیت اســت. میــزان انحــالل بــر 

طبــق ترتیــب زیــر کاهــش می یابــد.
UTTCP>a-TCP>B-TCP>HA

ــور انجــام  ــز بل  انحــالل ســرامیک هیدروکســی آپاتیت در ســطح و مرک
می شــود ولــی انحــالل آپاتیت هــای زیســتی فقــط در مرکــز بلــور صــورت 

.]30[ می گیــرد 

شکل 4  نمودار انحالل پذیری فازهای مختلف کلسیم فسفاتی]۳0[.

بــه ترکیــب شــیمیایی  شــیمی ســطح ســرامیک هیدروکســی آپاتیت 
ســرامیک و درجــه اســیدی محیــط بســتگی دارد. یــک محیــط اســیدی 
HPO،+H و -OHو 

4
H،-2

2
PO

4
+Ca،-

2
موجــب انحــالل ســطح و تجمــع 

CaH و +CaOH در یــک الیــه آبکــی می شــود. 
2
PO

4
جفت هــای یونــی نظیــر+

آپاتیت هــای زیســتی نیــز دارای ایــن الیــه آبکــی هســتند. الکترولیت هــای 
موجــود در بــدن زنــده موجــب بــاردار شــدن ســطح می شــوند و توســعه 
بارهــای ســطحی بــر برهم کنــش ســلولی در فصــل مشــترک مؤثــر اســت. 
جــذب  هیدروکســی آپاتیت  ســطح  روی  پروتئین هــا  ایــن،  بــر  عــالوه 

می شــوند]31[. 

3-3-4( شیمی سطح
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

انــواع مختلفــی از ســلول ها همچــون  بــا  ســطح هیدروکســی آپاتیت 

ســلول های بیگانه خــوار درشــت، اســتخوان ســازها، اســتخوان خوارهــا و 

زنجیره هــای پریودنتــال ســازگاری زیســتی مناســبی دارد. پاســخ مناســب 

کــه در واقــع شــامل پیونــد و رشــد ســلولی اســت در مطالعــات بســیاری 

ســلولی  درون  انحــالل  موجــب  یــا  ســلول ها  شده اســت.  داده  نشــان 

ســرامیک هیدروکســی آپاتیت می شــوند و یــا بــا ایجــاد یــک محیــط اســیدی 

هیدروکســی آپاتیت  می دهنــد.  نتیجــه  را  ســلولی  بــرون  جزئــی  انحــالل 

اجــازه رشــد ســلول های اســتخوانی نظیــر اســتخوان ســازها و اســتخوان 

خوارهــا را می دهــد. بــه دلیــل شــباهت شــیمی ســطح هیدروکســی آپاتیت 

و اســتخوان، ســلول ها تمایــزی بیــن ایــن دو قائــل نمی شــوند ]32[.

3-3-5( پاسخ بافت: برهم کنش سلولی با هیدروکسی آپاتیت

3-3-6( خواص  همبندی با استخوان

هیدروکســی آپاتیت همچــون ســایر بیومــواد کلسیم فســفاتی، همبندی 

ــه صــورت کاشــتنی و  ــرد ب ــرار می کنــد و در کارب ــا اســتخوان برق مناســبی ب

پوشــش کاشــتنی، عمومــاً رشــد اســتخوان را ترویــج می کنــد. مــواد هم بنــد 

بــا اســتخوان اجــازه تشــکیل اســتخوان روی ســطح خــود را داده و همچــون 

داربســتی بــرای اســتخوان رفتــار می کننــد. در مــورد شیشــه های زیســت 

الیــه  کلسیم فســفاتی،  مــواد  همچنیــن  و  شیشه–ســرامیک ها  و  فعــال 

کربنات آپاتیتــی روی ســطح تشــکیل می شــود ]26[.

3-3-7( فصل مشترک استخوان-هیدروکسی آپاتیت

نــوع پیونــد در فصــل مشــترک مــاده – اســتخوان بــه طبیعــت مــاده 

بســتگی دارد. جــدول 6 تأثیــر نــوع بیــو مــاده بــر نــوع پیونــد فصــل مشــترک 

مــاده – اســتخوان را نشــان می دهــد. اســتحکام فصــل مشــترک اســتخوان 

و کاشــتنی در مورد مواد کاشــتنی زیســت فعال در مقایســه با ســایر مواد 

بیشــتر اســت )جــدول 7( ]26[. 

جدول۶ تاثیر نوع بیوماده بر نوع پیوند فصل مشترک ماده – استخوان ]۲۶[.

جدول 7 مقایسه خواص بیو مواد مختلف ]۳۳[.

3-4( روش های سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

روش هــای مختلفــی بــرای آماده ســازی نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
وجــود دارد کــه می تــوان بــه ســنتز مکانیکــی شــیمیایی، روش شــیمی تــر، 
رســوب گــذاری، تولیــد بــا روش تقلیــد زیســتی، ســل - ژل و رســوب گــذاری 

الکتریکــی اشــاره کــرد ]28[.

3-4-1( روش مکانیکی شیمیایی
ســنتز مکانیکــی شــیمیایی در اصــل بــرای تولیــد آلیاژهایــی کــه بــه 
وســیله ســرامیک ها رســوب ســختی می شــوند طراحــی شــده اســت. ایــن 
ــرای تولیــد  فراینــد طــی 20 ســال گذشــته رشــد و تکامــل یافتــه و اکنــون ب
گســتره وســیعی از مــواد نویــن فلــزی و غیرفلــزی به کار مــی رود. واکنش های 
مکانیکــی شــیمیایی بــا موفقیــت بــرای تولیــد مــواد ســرامیکی مختلــف بــا 
ــد هیدروکســی آپاتیت  ــرای تولی ــالش ب ــن اســتفاده شــده اند. ت خــواص نوی

نانومتــری از طریــق ایــن فراینــد بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت ]28[. 
در پژوهشــی بــرای تولیــد پــودر نانوســاختار هیدروکســی آپاتیت بــه روش 
فعال ســازی مکانیکــی از پــودر کربنــات کلســیم )caco( بــا درجــه خلــوص 
99/98 با متوســط اندازه ذرات 4 میکرون و پودر فســفات کلســیم دی هیدرات 
CaHPO.2H(  بــا درجــه خلــوص 99/98 و بــا متوســط انــدازه ذرات 10 

2
O(

میکرون اســتفاده شــد. پودر مواد اولیه به نســبت مولی کلســیم به فســفات 
1/67 توزیــن و بــه مــدت زمان هــای مختلــف در آســیاب گلول هــای ســیارهای 

بــا نســبت جــرم گلولــه بــه بــار 20 آســیاب شــد )جــدول8( ]28[.

جدول ۸  مدت زمان آسیاب کردن نمونه ها برای تولید پودر نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت ]۲۸[.

ــو ایکــس،  ــا اســتفاده از تکنیــک پــراش پرت مشــخصه یابی محصــول ب
طیــف ســنجی مــادون قرمــز و میکروســکوپ الکترونــی عبــوری انجــام و 
آزمــون غوطــه وری در محلــول شــبیه ســازی شــده بــدن )SBF( بــر روی 
بــه  مربــوط  ایکــس  پرتــو  پــراش  الگــوی  شــد.  انجــام  بهینــه  محصــول 
نمونه هــای 2-40 ســاعت در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت. مشــاهده 
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می شــود کــه تــا زمــان دو ســاعت هنــوز مخلــوط مــواد اولیــه بــا یکدیگــر 
واکنــش نداده انــد. بعــد از 4 ســاعت آســیاب کــردن، واکنــش بیــن مــواد 
اولیــه شــروع شــده و پــس از 12 ســاعت، بــا تشــکیل تمامــی پیک هــای 
مربــوط بــه فــاز هیدروکســی آپاتیت، ایــن واکنش هــا پایــان می پذیــرد. بــا 
ــر می شــوند.  ــراش پهن ت ــا 40 ســاعت پیک هــای پ افزایــش زمــان آســیاب ت
کــه ایــن پدیــده بــه علــت کاهــش انــدازه دانــه هیدروکســی آپاتیت در اثــر کار 

می باشــد. مکانیکــی 
مشــاهده می شــود بــا افزایــش زمــان آســیاب کــردن، پیک هــا بــه ســمت 
راســت جابجــا می شــود. علــت ایــن جابجایــی ورود یون هــای کربنــات بــه 
درون ســاختار هیدروکســی آپاتیت و تغییر فواصل صفحات بلوری اســت. 
متوســط انــدازه دانــه بلــور بــرای هیدروکســی آپاتیت کــه طــی کمتریــن زمــان 
H(، بــه وســیله دو روش شــرر و ویلیامســون - هــال 

12
تولیــد شــده اســت )نمونــه

بــه ترتیــب برابــر 26 و 29 نانومتــر بــه دســت آمــده اســت )شــکل 6 ( ]28[.

شکل ۵  الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های آلیاژسازی مکانیکی شده ]۲۸[.

شکل۶  تعیین متوسط اندازه دانه های هیدروکسی آپاتیت حاصل از زمان های مختلف آلیاژسازی 
مکانیکی ، توسط دو روش شرر و ویلیامسون- هال ]۲۸[.

پــودر هیدروکســی آپاتیت تولیــدی بعــد از 12   شــکل 7 مورفولــوژي 
نشــان دهنده  تصویــر  می دهــد.  نشــان  را  مکانیکــی  آلیاژســازی  ســاعت 

آگلومــره شــدن شــدید ذرات در ابعــاد نانومتــری، بــه علــت افزایــش ســطح 
ذرات پــودر اســت. ایــن افزایــش ســطح باعــث افزایــش نفــوذ و واکنــش در 

حالــت جامــد میشــود ]28[.
علــت ایــن آگلومــره شــدید و نفــوذ اتم هــا در دمــای محیــط در حیــن 
فراینــد آلیاژســازی مکانیکــی آن اســت کــه، در اثــر اعمــال نیــرو از طــرف 
گلوله هــا بــه ذرات پــودر، ذرات دچــار تغییــر شــکل شــده و مرتبــا ً بــه هــم 
چســبیده و شکســته می شــوند. در اثــر بــه هــم چســبیدن و شکســت های 
مکــرر، مســاحت فصــل مشــترک بیــن ذرات پــودر زیــاد می شــود. ریــز شــدن 
ســاختار، همــراه بــا افزایــش چگالــی عیــوب، بــه ترتیــب مســافت های نفــوذ 
را کوتاه تــر کــرده و ســرعت نفــوذ را افزایــش می دهــد. از طرفــی افزایــش 
موضعــی دمــا در ذرات پــودر منجــر بــه افزایــش ســرعت نفــوذ عناصــر در 

ســاختار یکدیگــر می شــود ]28[.
شــکل 8 گروه های موجود در ترکیبات هیدروکســی آپاتیت نانوســاختار 
یکدیگــر  مشــابه  جذبــی  طیــف  دو  می دهــد.  نشــان  را  اســتخوان  و 
گروه هــای  تمامــی  نانوســاختار  هیدروکســی آپاتیت  طیــف  دو  هســتند. 
هیدروکســیل)OH(  و فســفات )PO( موجــود دیــده می شــود. همچنیــن 
 1769،1454،873 در  کربنــات  گــروه  مشــخصه  پیک هــای  الگــو  ایــن  در 
برســانتی متر نیــز ظاهــر شــده اند کــه ایــن امــر نشــان دهنده ورود یون هــای 
گــروه  اســت.  تولیــدی  هیدروکســی آپاتیت  ســاختار  داخــل  بــه  کربنــات 
کربنــات از مــاده اولیــه کربنــات کلســیم وارد شده اســت. زیــرا تنهــا ایــن 

.  ]28[ کربنــات می باشــد  گروه هــای  دارای  مــاده 

.]۲۸[H۱۲ شکل 7  تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از پودر نمونه

H وماده معدنی استخوان ]۲۸[.
۱۲
شکل ۸  طیف جذبی مادون قرمز از نمونه 
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

بــه  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  )سوسپانســیون(  معلــق  محلــول 

شــکل،  می شــود.  تهیــه  شــیمیایی  رســوب گذاری  واکنش هــای  وســیله 

بــا  کــه  هیدروکســی آپاتیت  نانومتــری  ذرات  ســطح مخصــوص  و  انــدازه 

ایــن روش تولیــد می شــوند بــه نــرخ افــزودن واکنــش دهنده هــا و دمــای 

واکنــش بســیار حســاس اســت. نــرخ افــزودن واکنــش دهنده هــا، خلــوص 

هیدروکســی آپاتیت، درجــه اســیدی نهایــی محلــول معلــق و پایــداری آن را 

تعییــن می کنــد. دمــای واکنــش نیــز تــک بلــور بــودن و یــا چنــد بلــوری بــودن 

در  کــه  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  می نمایــد.  مشــخص  را  محصــول 

دمــای پایین تــر از 60 درجــه ســانتی گراد تولیــد شــوند تــک بلــور هســتند. 

در باالتــر از ایــن دمــای بحرانــی، نانــو ذرات، چنــد بلــوری خواهنــد شــد ]28[.

 (𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

یارکــو و همکارانــش از واکنــش نیتــرات کلســیم 

نانــوذرات  تولیــد  بــرای   

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

هیدروکســید  آمونیــوم  بــا 

هیدروکســی آپاتیت اســتفاده نمودنــد. انــدازه ذرات توســط دمــا و زمــان 

الزم  نانومتــری  ذرات  بــه  دســتیابی  بــرای  می شــود.  کنتــرل  رســوب دهی 

اســت محلــول بــه مــدت 24 ســاعت در دمــای اتــاق هــم زده شــود. نانــوذرات 

هیدروکســی آپاتیت را می تــوان بــه وســیله رســوب دهی تر در PH=10 و در 

 Ca/P=1/67 دمــای اتــاق تولیــد کــرد. اسیدفســفریک بــا رعایــت نســبت

   افــزوده می شــود. 

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

 و  

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

بــه هیدروکسیدکلســیم 

در حیــن همــزدن و همزمــان بــا افــزودن هیدروکســیدآمونیوم  بلورهــا جوانــه 

می زننــد. پــس از گذشــت 24 ســاعت از رشــد بلورهــا، محصــول بــه مــدت 

یــک ســاعت در 1100درجــه ســانتی گراد تف جوشــی می شــود. محصــول 

ــری و همــوژن اســت )شــکل 9 ( ]28[. ــی هیدروکســی آپاتیــت نانومت نهای

3-4-2( روش رسوب گذاری

3-4-3( روش تقلید زیستی

ــا ترکیــب شــیمیایی نمــک معدنــی  در مایــع شبیه ســازی شــده بــدن ب

مشــابه پالســمای خون انســان، جوانه زنی و رشــد همزمان کربنات کلســیم 

هیدروکســی آپاتیت نانومتــری شــبه اســتخوانی در شــرایط دمــا و درجهــی 

اســیدی فیزیولوژیــک روی می دهــد. ایــن نــوع پــودر هیدروکســی آپاتیت 

بــا روش تقلیــد زیســتی و از نیتــرات کلســیم تتراهیــدرات، نمــک آمونیــوم 

هیــدروژن فســفات کــه در 37 درجــه ســانتی گراد و  PH=7/4در مایــع 

شبیه ســازی شــده بــدن حــل شده اســت، بدســت می آیــد.

مایــع شبیه ســازی شــده بــدن، بــر اســاس آنالیــز شــیمیایی مایعــات بدن 

انســان آمــاده می شــود. ایــن مایعــات توســط کوکوبــو بــرای مشابه ســازی 

آزمون هــای آزمایشــگاهی و آزمون هــای درون بــدن و بــرای ترکیبــات شیشــه 

ســرامیکی بــه کار برده شــد ]34[.

از  حاصــل  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  از  عبــوری  الکترونــی  میکروســکوپ  تصویــر   ۹ شــکل 
.]۲۸[ تــر  شــیمیایی  رســوب دهی 

مایــع شــبیه سازی شــده بــدن، جوانه زنــی و رشــد همزمــان کربنــات 
ــر روی اکســیدتیتانیوم  کلســیم هیدروکســی آپاتیت مشــابه اســتخوان را ب
و ســیلیکا، شیشــه زیســتی و تیتانیومــی کــه در آن غوطــه ور شــده باشــند 
تســریع می کنــد. حضــور ایــن الیــه آپاتیت کربناتــی کــه توســط فرآیندهــای 
ســلولی  تکثیــر  می شــود،  ایجــاد  مختلــف  مــواد  روی  زیســتی  تقلیــد 
و معدنــی شــدن را افزایــش داده و اتصــال قوی تــر بــا اســتخوان ایجــاد 
می کنــد. هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــا ترکیــب شــیمیایی همــوژن در 
شــرایط فیزیولوژیــک و مشــابه فرآیندهــای طبیعــی تولیــد شده اســت. پــودر 
حاصــل، حــاوی مقادیــر کمــی از دیگــر یون هــای معدنــی نیــز می باشــد. 
میانگیــن انــدازه دانــه ایــن پــودر پــس از تف جوشــی در گســتره نانومتــر باقــی 
می مانــد و اگــر بــرای 6 ســاعت در 1200 درجــه ســانتی گراد حرارت دهــی 
بــا  بــه میــزان 96 درصــد چــگال می شــود. می تــوان کاشــتنی های  شــود 
ســطح متخلخــل را بــا هیدروکســی آپاتیت نانومتــری توســط فرایندهــای 

مذکــور پوشــش داد ]34[.
طبیعــت ایــن پوشــش ها، ریــز ســاختار، نــرخ انحــالل و نــوع برهم کنــش 
آن هــا بــا ســیاالت بــدن بــر میــزان هم بنــدی بــا اســتخوان پوشــش موثــر 

اســت ]34[.

3-4-4( روش سل- ژل

تفاوت هــای  از مهم تریــن  امتــزاج مولکولــی  و  پاییــن تشــکیل  دمــای 
فرآیند ســل- ژل با ســایر فرآیندهای معمول اســت. اغلب برای تف جوشــی 
ــر از 1000  ــا رســوب دهی تر، دمــای باالت ــد شــده ب ــز آپاتیــت تولی بلورهــای ری
درجــه ســانتی گراد مــورد نیــاز اســت. در حالــی کــه بــرای فرآینــد ســل - ژل از 
دمــای چنــد صــد درجــه پایین تــر اســتفاده می شــود. در فرآینــد ســل - ژل 
اختالط مولکولی پیش ســازهای کلســیم و فســفر انجام شــده و یکنواختی 
شــیمیایی هیدروکســی آپاتیت حاصــل را بهبــود می بخشــد. تعــدادی از 
پیــش ســازهای کلســیم و فســفر در فرآینــد ســل- ژل مــورد اســتفاده قــرار 
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از تری اتیل فســفات و دی اتواکسیدکلســیم  گــراس و ماســودا  می گیرنــد. 
بــرای تشــکیل هیدروکســی آپاتیت خالــص در دمــای 600 درجه ســانتی گراد 
و  هیدروکســی آپاتیت  از  مخلوطــی  جیالونکاتســا  کردنــد.  اســتفاده 
اســتات  از  اســتفاده  بــا  و  ســانتی گراد  درجــه   775 در  را  اکسیدکلســیم 
کلســیم و تــری اتیــل فســفات تولیــد نمــود و بــرای حــذف اکسیدکلســیم 
ــا پیــش ســازهای  از لیچینــگ اســیدی کمــک گرفــت. برنــدل و همــکاران ب
نیترات کلســیم و فنیل دی کلروفســفات ، هیدروکســی آپاتیت را در دماهای 
پایین تــری تولیــد کردنــد. البتــه مــاده حاصــل از خلــوص و بلورینگــی پایینــی 
برخــوردار بــود. تاکاهاشــی یــک روش مبتنــی بــر نیترات کلســیم و اســید 
فنیــل دی کلروفســفات، هیدروکســی آپاتیت را بــه دســت آورد. هــاددو و 
بــه همــراه تعــدادی از پیش ســازهای فســفر  همــکاران استات کلســیم را 
ماننــد اسیدفســفریک، پنتااکسیدفســفر و تری اتیل فســفات بــرای پوشــش 
دهــی هیدروکســی آپاتیت مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. آن هــا دریافتنــد کــه 
بهتریــن  تری اتیل فســفات  و  استات کلســیم  از  تهیــه شــده  پوشــش های 
مشــخصات خیســخ وردگــی را دارنــد و دمــای تشــکیل فــاز آپاتیــت 600 

درجــه ســانتی گراد اســت.
بــه تازگــی روش نویــن ســل - ژل بــرای تولیــد هیدروکســی آپاتیت و بــا 
اســتفاده از تری اتیل فســفات و نیترات کلســیم بــه عنــوان پیش ســازهای 

3-4-5( روش پوشش دهی الکتریکی

پوشش های هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار را می تـوان با روش الکتریکی 
از الکترولیــت                                                                                  در 

درجــه اســیدی فیزیولوژیــک تولیــد نمــود.
پوشــش های  الکتریکــی  رســوب دهی  بــرای  نیــاز  مــورد  الکترولیــت 
حــل شــده 
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در آب مقطــر آمــاده می شــود. بــرای بهبــود اســتحکام یونــی الکترولیــت 
 85 در  الکتروشــیمیایی  رســوب دهی  می شــود.  اســتفاده 
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ســانتی گراد و بــه مــدت 2 ســاعت انجــام می شــود و بلورهــای صفحــه ای 
شــکل هیدروکســی آپاتیت را حاصــل می کنــد. مانســو بــا ولتــاژ آنــدی 4-2 

ولــت در الکترولیــت قلیایــی عمــل رســوب دهی را انجــام داد ]28[.

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

کلســیم و فســفر توســعه یافته اســت. فســفات در آب به مدت 24 ســاعت 
هیدرولیــز شــده و ســپس محلــول آبــی نیتراتــی بــه آن افــزوده می شــود. ژل 
ــا 400 درجــه ســانتی گراد بــه  بدســت آمــده در دمــای نســبتاً پاییــن 300 ت
ــدازه  ــا ان ــری ب ــودر حاصــل، ریزســاختار نانومت ــل می شــود. پ آپاتیــت تبدی

دانــه 20 تــا 50 نانومتــر دارد ]35[.

نانوذرات هیدروکسی آپاتیت در زیست پزشکی )4

جراحی هــای  در  میــالدی   1970 ســال  از  هیدروکســی آپاتیت  پــودر 
کنــد. جراحــی  ترویــج  را  اســتخوان  رشــد  تــا  ارتوپــدی مصــرف می شــود 
اســتخوان آرواره اولیــن جراحــی ارتوپــدی بــود کــه در آن کاشــتنی های بــا 
پوشــش هیدروکســی آپاتیت در محیــط بــدن بــا PH اســیدی قــرار گرفتنــد. 
کاربــرد ایــن پــودر توســط آزبــورن در آلمــان توســعه یافــت و در مباحثات 
انجام  شــده بیــن او و جــراح انگلیســی، فورینــگ، مســیر پوشــش دهی مــواد 
توســط ســرامیک هیدروکســی آپاتیت تحلیــل شــد و اولیــن آن در ســال 
1985 میــالدی انجــام پذیرفــت. همزمــان بــا آن ِجِسســینک و همکارانــش 
ــرای مطالعــه کاشــتی های پوشــش داده شــده  آزمایش هــای کالســیکی را ب
توســط هیدروکســی آپاتیت انجام دادند و نتایج مطالعات آن ها نشــان داد 
کــه کاشــتنی های تیتانیومــی پوشــش داده شــده توســط هیدروکســی آپاتیت 
هیــچ گونــه مــواد ســمی را در بــدن ایجــاد نمی کننــد. پژوهشــگران آمریکایــی 
ایــن مطالعــات را توســعه داده و در ســال 1988 میــالدی مجــوز  دامنــه 
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 7را بــرای پوشــش دهی کاشــتنی ها توســط 
ــد. اســتفاده از هیدروکســی آپاتیت و  ــه دســت آوردن هیدروکســی آپاتیت ب
ــه منظــور  ــی حــاوی هیدروکســی آپاتیت ب ــن پوشــش های کامپوزیت همچنی
مختلــف  منابــع  در  ارتوپــدی  کاشــتنی های  زیســتی  ســازگاری  افزایــش 

گــزارش شده اســت]36[.

7     FDA

4-1( کاربرد هیدروکسی آپاتیت در جراحی ارتوپدی

اســتحکام  بهبــود  بــرای  تزریــق  قابــل  هیدروکســی آپاتیت  ســیمان 
مهره هــا تحــت مطالعــه قــرار گرفته اســت. اســپیواک و همــکاران بهبــود 
وضعیــت مهره هــا را در آزمون هــای بــدن انســان گــزارش کرده انــد. مــاده 
بلــوری هیدروکســی آپاتیت موجــب بهبــود محســوس اســتحکام مهــره، هــم 
در آغــاز اســتفاده و هــم پــس از 6 هفتــه از عمــل جراحــی شــده و هیــچ گونــه 
لقــی در پیــچ بــه کار رفتــه مشــاهده نشده اســت. کاربــرد هیدروکســی آپاتیت 
در جراحی هــای ســتون فقــرات توســط یربــای و همــکاران تحــت آزمــون قــرار 
گرفتــه اســت. بیوســرامیک هیدروکســی آپاتیت انتخــاب مناســبی بــرای 
اســتفاده در جراحــی ســتون فقــرات اســت. در بســیاری مــوارد از کامپوزیــت 
تری کلسیم فســفات/ هیدروکســی آپاتیت نیــز در ســتون فقــرات حیوانــات 

اســتفاده شــده اســت ]37[.

4-2( کاربرد هیدروکسی آپاتیت در جراحی ستون فقرات

4-3( کاربرد هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاشتنی در جراحی چشم

برخــی محققــان کاشــتنی های هیدروکســی آپاتیت را اصــالح کــرده و در 
قســمت های میانی چشــم که دچار صدمه شــده بودند به کار برده اند. تصویر 
هیدروکســی آپاتیت اصــالح شــده و اصــالح نشــده در شــکل 10 آورده شــده 
اســت. بیــن ســال های 1993 تــا 2001 میــالدی ایــن کاشــتنی هیدروکســی آپاتیت 
اصالح شــده در بیمارســتان آنکارا و در 125 مورد به کار برده شده اســت. چنین 



49

مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

کاشــتنی هایی دارای قطــر 22 میلی متــر در قســمت باالیــی کاشــتنی بــاز شــده 
ــال در می آیــد. اســتفاده از کاشــتنی های  ــه حالــت هگزاگون و کاشــتنی کــروی ب
اصــالح شــده نتایــج خوبــی داشــته و همــان گونــه در شــکل 11 نشــان داده 

شده اســت بــه خوبــی بــه عنــوان یــک پروتــز عمــل کرده اســت ]36[.

4-4( کاربرد هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاشتنی در جراحی چشم

هــدف مهندســی بافــت، تولیــد داربســت مصنوعــی از بیوســرامیک ها و 
بســپارها )پلیمرهــا( اســت کــه ســلول بــر روی آن کشــت یابنــد. ایــن فرآینــد 
انجــام شــود.  بــدن جانــدار  در  یــا  و  آزمایشــگاهی  در شــرایط  می توانــد 
یکــی از مهم تریــن اهــداف، توســعه مــوادی بــا قابلیــت کاربــرد در ترمیــم 
ســاختارهای زیســتی اســت و توجــه زیــادی بــه مطالعــات مــوادی چــون 
کلســیم فســفات ها و کاربردشــان در تولیــد داربســت های ســه بعــدی بــرای 
مهندســی بافــت می شــود. بــه منظــور کنتــرل برهم کنــش میــان ســلول های 
خــواص  روی  زیــادی  مطالعــات  بیوســرامیکی  داربســت های  و  زیســتی 

انجــام می شــود ]26[.  ســطحی کلسیم فســفات ها 

شکل ۱0 تصویر هیدروکسی آپاتیت اصالح شده )راست( و اصالح نشده )چپ( ]۲۶[.

شکل۱۱    الف( نمای داخلی و خارجی از پروتز اصالح شده، 

          ب( همان پروتز در حالت کاشته شده ]۲۶[.

 کاشــتنی ها، ســازگاری زیســتی عالــی دارنــد ولــی گــران بــوده و ممکــن 
ــازار فعلــی  اســت در حیــن انتقــال بــه بــدن بیمــار دچــار عفونــت شــوند. ب
کاشــتنی های مصنوعــی در دنیــا رقمــی بالــغ بــر یــک میلیــارد یــورو بــوده 
و بــا رشــد ســالیانه 7/7 درصــدی مواجــه اســت. بــا افزایــش پیچیدگــی 
ــر  ــن ام ــس ای ــی بیشــتر می شــود پ ــواد گران ــن م جراحــی، اســتفاده از چنی
منطقــی اســت کــه بــرای دهــه آینــده بــه ارقامــی در حــدود 2 میلیــارد دالر 
برســد. در نتیجــه جایگزینــی بیومــواد بــا محصــوالت بــه دســت آمــده از 

روش مهندســی بافــت امــری طبیعــی اســت ]26[.
مهم تریــن اصــل در اســتراتژی مهندســی بافــت اســتخوان، اســتفاده 
از داربســت های متخلخــل همبنــد بــا اســتخوان اســت. مشــخصات مــورد 
ســازگاری  اســتخوان،  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  داربســت های  در  نظــر 
تخلخل هــای  و  متخلخــل  ســاختار  اســتخوان،  بــا  همبنــدی  زیســتی، 
مرتبــط، اســتحکام مکانیکــی مناســب و زیســت تخریب پذیــری اســت. 
بــا ســاختاری ســه  از جنــس هیدروکســی آپاتیت  امــروزه داربســت هایی 

بعــدی و تخلخــل کــروی بــا اندازه هــای یکســان تولیــد شده اســت. 
پروفســور یوشــیکاوا و همکارانــش چنیــن داربســت هایی را در انجمــن 
ــد. هیدروکســی آپاتیت مــورد  ــن تولیــد نموده ان ارگان هــای مصنوعــی در ژاپ
ــه انجــام رســیده  اســتفاده اســتحکام فشــاری کافــی دارد. در آزمون هــای ب
در حیوانــات؛ همبنــدی بــا اســتخوان و پــر شــدن تخلخل هــا توســط بافــت 
جدیــد اســتخوانی دیــده شــده اســت. تخلخل هــای بــه هــم پیوســته در ایــن 
ســاختارها اجــازه ارتبــاط ســلول های اســتخوانی را می دهــد. گســترهای از 
انــدازه تخلخــل، موقعیــت تخلخــل و اســتحکام نیــز در ایــن ســرامیک ها 
ایجــاد می شــود. در اغلــب اوقــات بــه دلیــل عــدم ارتبــاط تخلخل هــا بــا 
یکدیگــر، رشــد اســتخوان بــه راحتــی ترویــج نمی شــود. پرفســور یوشــیکاوا 
توانســت نــوع متخلخلــی از هیدروکســی آپاتیت را بــا تخلخل هــای مرتبــط 
بهــم بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل تولیــد کنــد. مشــکل دیگــر موجــود در 
ارتبــاط بــا هیدروکســی آپاتیت، ایــن اســت کــه هیدروکســی آپاتیت فقــط 
توانایــی همبنــدی بــا اســتخوان را دارد و نمی توانــد بــه استخوان ســازی 
بپــردازد. اگــر هیدروکســی آپاتیت چنیــن توانایــی داشــت کاربــرد کلنیکــی آن 
به شــدت گســترش می یافت. در شــکل 12 نمونه ای از هیدروکســی آپاتیت 

ــه هــم پیوســته نشــان داده شده اســت ]26[. ــا تخلخل هــای ب ب
هیدروکســی آپاتیت بــا ســاختار ســه بعــدی و بــا تخلخل هــای کامــالً بــه 
هــم پیوســته رشــد اســتخوان را ترویــج کــرده و همبنــدی مــاده با اســتخوان را 
افزایــش می دهــد. داربســت های تولیــدی می توانــد در اندازه هــای گوناگــون 
و مطابــق بــا شــکل و انــدازه صدمــات وارد بــر اســتخوان ســاخته می شــوند. 
هیدروکســی آپاتیت  میکروســکوپی  و  حجمــی  تصاویــر  شــکل13  در 

متخلخــل آورده شــده بــود ]26[.

شکل ۱۲ تصویر نمونه ای از هیدروکسی آپاتیت با تخلخل های به هم پیوسته ]۲۶[.
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شکل ۱۳ تصاویر حجمی و میکروسکوپی هیدروکسی آپاتیت متخلخل ]۲۶[.

یــک داربســت مصنوعــی بــرای مهندســی بافــت اســتخوان نیازمنــد 
ســاختاری حــاوی تخلخل هــای مرتبــط بــا یکدیگــر اســت. تخلخل هایــی 
بــا انــدازه تقریبــی 300 میکــرون بــرای رشــد ســلول های اســتخوانی بــه طــور 
صحیــح و مطلــوب پیشــنهاد شده اســت کــه رشــد ســه بعــدی ســلول ها را 
ترویــج می کنــد. شــکل خارجــی داربســت بــا توجــه به طراحــی آناتومی عضو 
معیــوب و آســیب دیده بــدن انســان طراحــی می شــود کــه ایــن آناتومــی خــود 
از طریــق تصاویــر ســی تــی اســکن8 و تصویــر بــرداری تشــدید مغناطیســی9 
قابــل دسترســی اســت. بــرای اســتفاده از داربســت هیدروکســی آپاتیتی 
در مهندســی بافــت بایــد از رشــد ســلولی در ســاختار آن مطمئــن شــد. 
درشــکل 14 چنیــن داربســت هایی نشــان داده شده اســت. در تحقیقــات 
ــی ماساچوســت  ــرز و همــکاران در دانشــگاه صنعت ــه توســط لوک انجــام گرفت
10 نشــان داده شده اســت کــه چنیــن داربســت هایی توانایــی ترویــج رشــد 

ســلولی را دارنــد. کارن و همــکاران در تحقیقــات مشــابهی در مرکــز پزشــکی 
پلیمرهــا  از سیســتم های مختلفــی چــون  کــه  کارولینــا11 نشــان داده انــد 
)ماننــد متیــل متاکریــالت(، ســرامیک ها )همچــون کلسیم فســفات ها( و 
نمــود  اســتفاده  داربســت هایی  چنیــن  تولیــد  در  می تــوان  کامپوزیت هــا 

.]26[

نانومتری/پلی الکتیک اســید                هیدروکســی آپاتیت  متخلخــل  کامپوزیــت   )1-4-4
داربســت بــرای 

تــردی و شکســت خســتگی هیدروکســی آپاتیت، کاربردهــای پزشــکی 
 )PDLLA( آن را دچــار محدودیــت می کنــد. پلیمــر پلــی دی و ال الکتیک اســید
ــه تنهایــی نمی تواننــد کاربردهــای ترمیــم اســتخوانی را ارضــا نمایــد.  نیــز ب
ترکیــب نمــودن آپاتیــت و پلیمــر امــکان اســتفاده از مزایــای هــر دو مــاده را 
فراهــم مــی آورد. هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــه دلیــل کوچکــی انــدازه 
دانه هــا و مســاحت ســطح مخصــوص بســیار بــاال خــواص زیســتی منحصــر 
بــه فــردی دارد. در حقیقــت هیدروکســی آپاتیت نانومتــری شــباهت زیــادی 

بــه بلورهــای آپاتیــت طبیعــی دارد ]38[.
ســاخت  همکارانــش  و  چــن  توســط  شــده  انجــام  پژوهشــی  کار  در 
اســید  ال الکتیــک  و  نانومتری/پلــی دی  هیدروکســی آپاتیت  کامپوزیــت 
بــرای داربســت مهندســی بافــت انجــام و تاثیــر افــزودن هیدروکســی آپاتیت 
نانومتــری بــه ایــن داربســت ها بررســی شده اســت. شــکل هــای 15 تــا19 
روش  بــه  شــده  تولیــد  داربســت های  الکترونــی  میکروســکوپ  تصاویــر 

ریختگــی حاللــی را نشــان می دهــد ]38[.

8     CT Scan

9     MRI

10     MIT

11     Carolina

شــکل ۱4  کاربــرد هیدروکســی آپاتیت در ســی داربســت ســه بعــدی از جنــس هیدروکســی آپاتیت 
پــس از تــف جوشــی  ]۳۸[.

شکل ۱۵ مورفولوژی داربست  ]۳۸[.

شکل ۱۶ ساختار داربست  ]۳۸[.



51

مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

.]۳۸[  PDLLA شکل ۱7 سلول های دورن  داربست

.]۳۸[  HA/PDLLA شکل ۱۸ سلول های دورن  داربست

.]۳۸[  HA/PDLLA شکل ۱۹ سلول های دورن  داربست نانومتری

مشــارکت هیدروکســی آپاتیت نانومتــری در زمینــه پلیمــری می توانــد 
جــذب پروتئین هــا روی داربســت های متخلخــل را بهبــود بخشــد. تومــاس 
نشــان داد کــه ســرامیک های نانوفــاز می تواننــد چســبندگی ســلول های 
البتــه  دهنــد.  افزایــش  ســنتی  مــواد  بــا  مقایســه  در  را  ســاز  اســتخوان 
چســبندگی ســلول های پیــش ســاز اســتخوانی روی کامپوزیت هــای حــاوی 
هیدروکســی آپاتیت نانومتــری مــورد اســتفاده در ســاخت داربســت های 
مهندســی بافــت گــزارش نشده اســت. چــن و همکارانــش تاثیــر افــزودن 
و  چســبندگی  بــر  را  داربســت ها  در  نانومتــری  هیدروکســی آپاتیت 
تکثیــر ســلولی پیــش ســازهای اســتخوانی بررســی کــرده انــد. در پژوهــش 
انجام شــده توســط ایــن محققیــن بــا اســتفاده از داربســت های کامپوزیتــی 
هیدروکســی آپاتیــت/PDLLA، میکرومتــری، نانومتــری و داربســت تکفــاز 
PDLLA کــه بــه روش مشــابه شــدند و بــا غوطــه وری آن هــا درمحلول هــای 

مناســب، پیونــد و تکثیــر ســلولی بررســی شــد. پیونــد ســلولی یکــی از 
مراحــل کلیــدی اســت کــه قبــل از رشــد و تکثیــر ســلولی روی می دهــد. 
شــکل 20 نشــان می دهــد کــه تعــداد ســلول های پیونــد یافتــه روی هرســه 
داربســت بــا مــرور زمــان افزایــش یافتــه و تعــداد ســلول های پیونــد یافتــه و 
متصــل شــده بــه داربســت نانومتــری بیشــتر از دو داربســت دیگــر اســت. 
نــرخ پیونــد ســلولی روی داربســت ها بــه ترتیــب 22/5، 19/9و 9/5 درصــد 
در 10 ســاعت بــرای داربســت نانومتــری، میکرومتــری و PDLLA خالــص 
بــوده اســت. می تــوان نتیجــه گرفــت هــر دو داربســت کامپوزیتــی پیونــد 
ســلولی را افزایــش داده انــد ولــی داربســت نانومتــری چســبندگی ســلولی را 

ــه طــور محسوســی بهبــود بخشــیده اســت ]38[. ب
همچنیــن، شــکل 21 نشــان می دهــد کــه تکثیــر ســلولی روی تمامــی 
داربســت ها روی داده اســت. تکثیــر ســلولی روی کامپوزیــت نانومتــری 
بــا افزایــش زمــان، بــه طــور محســوس افزایــش یافته اســت و مقــدار ایــن 
افزایــش بــرای دو داربســت دیگــر بســیار آهســته تر بــوده اســت. ایــن نتایــج 
نشــان می دهــد افــزودن هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــه داربســت، رشــد 

و تکثیــر ســلولی را بهبــود می بخشــد ]38[.

شکل ۲0 نرخ پیوند سلولی روی سه داربست در زمان های مختلف ]۳۸[.
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شکل ۲۱  تکثیر سلولی روی سه داربست در زمان های مختلف ]۳۸[.

4-5( سیستم های رهایش دارو
نانــوذرات ســرامیکی حامل هــای دارویــی ویــژه ای هســتند کــه حائــز 
منافــع مختلفــی بــرای اســتفاده در سیســتم دارورســانی بــوده و امــروزه 
ســامانه ســرامیکی تحویــل دارو قلمــداد می شــوند. ایــن حامل هــا درســت 
مثــل همتاهــای پلیمــری خــود، دارو را در مســیرهایی بــا حجــم محــدود 
)مثــل رگ هــای خونــی، ناحیــه گوارشــی و عــرض غشــاهای زیســتی( انتقــال 
داده و بــه شــیوه هایی بــا کمتریــن تهاجــم، تحویــل می دهنــد. همچنیــن 
کــه  دارنــد  باالیــی  حجــم  بــه  ســطح  نســبت  نانوســرامیکی  حامل هــای 
بارگیــری مقــدار زیــاد دارو و رهاســازی طوالنــی مــدت دارو را امکان پذیــر 
می کنــد. همچنیــن، ایــن مــواد آســان ساخته شــده و ارزان تولیــد می شــوند. 

بــا  کوچــک  بســیار  ذرات  تولیــد  موجــب  نانوتکنولــوژی  در  پیشــرفت ها 
خلــوص بــاال و بــا نســبت ســطح بــه حجــم بســیار بــاال، شده اســت و امــکان 
ســاخت را بــا کنتــرل زیــاد بــر انــدازه ذرات، مورفولــوژی و منافــذ، ایجــاد 
می کنــد. نانــو ذرات حامــل داروهــا، اندوســیتوز داروهــا را توســط ســلول های 
ــه  ــر ب ــه منظــور افزایــش جــذب، نفــوذ عمیق ت هــدف افزایــش می دهنــد و ب
مویرگ هــا و غشــاءها را تســهیل می کننــد. بــرای مثــال نانوذراتــی بــا ابعــاد 
70-10 نانومتــر می تواننــد بــه مویرگ هــا نفــوذ کننــد و نانوذراتــی بــه انــدازه 
200-70 نانومتــر، طوالنی تریــن گــردش را در مقایســه بــا ســایر اندازه هــا 
خواهنــد داشــت. نســبت بــاالی ســطح بــه حجــم نانــوذرات و فعالیــت 
دارو  بارگیــری  و  پایــداری  در  را  نانــوذرات  کارایــی  آن هــا  بــاالی  ســطحی 
نانوســرامیک هایی  از  نمونــه ای  هیدروکســی آپاتیت   می دهــد.  افزایــش 
اســت کــه بــه خاطــر زیســت ســازگاری، جــذب و فعالیــت زیســتی مناســب، 
بــه  فسفات کلســیم  اســت.  قرارگرفتــه  مطالعــه  مــورد  طورگســترده  بــه 
بیوتیــک )جنتامایســین ســولفات،  آنتــی  عنــوان حامــل جدیــد تحویــل 
اســید(،  سالیســیلیک  )مثــل  ضدالتهابــی  عامل هــای  تتراســایکلین(، 
داروهــای ضــد درد و ضــد ســرطان )مثــل مرکاپتوپوریــل(، فاکتــور رشــد و 
ــه  ــی فسفات کلســیم ب ــد. مشــتقات نانوی ــرار گرفته ان ژن، مــورد اســتفاده ق
ــدار و پیوســت های  ــان، رهاســازی پای ــزی در محــدوده زم طــور موفقیت آمی
را انجــام می دهنــد. بررســی ها نشــان می دهــد کــه ســرعت آزادســازی دارو 
میتوانــد بــا انــدازه دانه بنــدی نانــوذرات فسفاتکلســیم، مســاحت ســطح و 
نســبت کلســیم بــه فســفات متناســب باشــد. محققــان، نانــوذرات فســفات 
کلســیمی را طراحــی و ســاخته اند کــه بــه صــورت on-off داروهــا را بــه طــور 
برنامــه ریــزی شــده و توســط نیروهــای بیرونــی مثــل ارتعاشــات فراصوتــی بــا 

مقــدار تــوان معیــن، تحویــل می دهــد ]39[.

نتیجه گیری )5
بــراي دارورســانی هدفمنــد نيــاز بــه كوچــک كــردن سيســتم دارورســانی 
در حــدی اســت كــه انـــدازه سيـــستم دارورســانی از ســلول هــدف كوچک تــر 
شــود. نانوســاختارهای متعــددی بــرای دارورســانی مــورد اســتفاده قـــرار 
مـی گيرنـــد كـــه از جملـــه آن هـــا مـي تـــوان بـــه نانوســـاختارهاي ليپـــوزوم، 
نوكلئيـــک،  اســـيد  پايـــه  بــر  نانوســاختارهاي  پليمـــري،  نانوســـاختارهاي 
نانوســـاختارهای كربنـــی، نانوســـاختارهای بـــر پايـــه دارو و نانوســاختارهای 
پايــداری  بــه واســطه  ســراميكی اشــاره كــرد. نانوســاختارهای ســراميكي 
و عـــدم انحـــالل و خــواص مكانيكــی مناســب پتانســيل بااليــی در ايــن 
كاربــرد دارنــد. در بيــن انــواع نانوســاختارهای ســراميكي كلسيم فســفات ها 

پتانســيل بااليــی بــرای دارورســانی دارنــد.
نانوســاختارهای كلسيم فســفاتی در مقايـــسه بــا نانــوذرات فلــزی تنــوع 
بيـــشتری دارنـــد. ضـــمن اينكـــه نـــانوذرات فلـــزی زيـــست تجزيـه پـــذيری 
نامشــخص دارنــد. هيدروكســی آپاتيت يكـــی از انـــواع كلسيم فســفات ها 
آن  از  پســتانداران  ســاير  و  انســان  بــدن  ســخت  بافــت  كــه  اســت 
تشــكيل شده اســت و بـــه بيــان دقيـق تـــر 60-70 % وزنـــی اســـتخوان از 

ــاير بخش هــای اســتخوان  ــی از آب و سـ هيدروكـسی آپاتيـــت، 10-20 % وزنـ
شــامل كالژن و ســاير تركيب های آلـــی اســـت. هيدروكـسی آپاتيـــت موجـــود 
در بخــش معدنــی اســتخوان شــامل يون هايــی ماننــد فلورايـــد، ســـديم و 
منيـــزيم اســـت. توجـــه و تحقيقـــات دربــاره ايــن تركيــب در دو دهــه اخيــر 
در حيطــه پزشــكی افـــزايش بـــسياری يافتـه اســـت. ويژگـی هـــای منحصــر 
بــه فــردی نظيــر اســتيئوكانداكتيويتی و زيســت ســازگاری بــاال پتانســيل 
اســتفاده از ايــن مـــاده بـــه عنــوان مــاده مــورد اســتفاده در ســيمان های 
اســتخوانی، داربســت های اســتخوانی و ايمپلنت هـــايی كـــه در معــرض 
تحمــل بــار هســتند، مــاده مــورد اســتفاده در پوشــش دهی ايمپلنت هــا، 
افزايــش  بســيار  را  زيســتی  مولكول هــای  ســـاير  رســانش  و  دارورســانی 
در  هيدروكسی آپاتيـــت  كــم  انحالل پذيــری  ايــن  بــر  عــالوه  داده اســت. 
عوامــل  و  ويــژه  ســطح  تخلخــل،  كنتــرل  توانايــی  زيســتی،  محيط هــای 
ســـطحی ويژگـی هـــای مناســـب ديگــری هســتند كــه می تواند كاربــرد آپاتيت 
بــه عنــوان حامــل دارويــی از طريــق تزريــق يــا عمــل جراحــی را افزايــش دهــد. 
هيدروكســی آپاتيت در دارورســانی بــه بخش هــای آســيب ديــده اســتخوان 
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ســرعت  گرفته اســت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ســرطاني  بخش هــای  نيــز  و 
ــازی  ــی و بـ ــای خنثـ بســيار پاييــن تجزيــه هيدروكســی آپاتيت در محـيط هـ

باعـــث ورود تدريجــی و بــا ســرعت كــم دارو بــه بــدن می شــود.
بررســي مطالعــات انجــام شــده در زمينــه كاربــرد هيدروكســی آپاتيت در 
دارورسانی هدفمند نشان داد كه اين تركيب بـــا داشـــتن خـــواص مناسب 
بــرای كاربــرد در دارورســانی بــه بخش هــای اســتخوانی و نيــز ســلول های 
ــر برخـــی محدوديت هــای  ــه بـ ــراي غلبـ ســرطانی بســيار مناســـب اســـت. بـ
ايــن مــاده از تغييــر ســاختار آن بــا واردكــردن عناصــر مختلــف بــه ســـاختار 

و نيـــز اســـتفاده از آن بـــه صـــورت كامپوزيـــت استفاده مي شود. وارد كردن 
عناصــر مختلــف بــه ســاختار هيدروكســی آپاتيت عــالوه بــر تغييــر برخــی 
خــواص آن می توانــد خــواص جديـــدی نظيــر فوتولومينســانس بــودن و 
مغناطيســی بــودن را بــه آن ببخشــد. مطالعــات مختلــف بــر روي انــواع 
ــن  ــن مــاده در اي ــرد اي ــف قابليــت كارب ــا ســاختارهای مختلـ كامپوزيت هــا ب
حــوزه را تأييــد مي كنــد. چالش هــای پيــش رو در ايــن كاربــرد هــم وجــود 
دارد كـــه از جملـــه آن مـي تـــوان محدوديــت بارگــذاری داروهــای محلــول در 

آب بــر روی هيدروكســی آپاتيت را نــام بــرد ]40[.
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چکیده

در مقالــه حاضــر طراحــی تخمینگــر و آنالیــز عملکــردی آن در مســاله حرکــت نســبی ماهواره هــا، بــر پایــه ی الگوریتــم کالمــن مکعبــی کوادریچــر مدنظــر 
خواهــد بــود. مســئله تخمیــن بــه چهــار بخــش تقســیم می گــردد: مــدل دینامیکــی، الگوریتــم فیلترینــگ، مــدل مشــاهده گر و سنســورها بــه عنــوان ابزارهــای 
اندازه گیــری. دقــت و نحــوه عملکــرد هریــک از زیرسیســتم ها و همچنیــن نحــوه ی ارتبــاط آن هــا می توانــد تاثیــر مهمــی در تخمیــن صــورت گرفتــه ایفــا نمایــد. 
در اینجــا تحلیــل عملکــرد و پارامترهــای موثــر بــر تخمیــن حرکــت نســبی ماهواره هــا بــا بکارگیــری مدل هــای دینامیکــی، مدل هــای اندازه گیــری و دقت هــای 
اندازه گیــری مختلــف مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. در ایــن مطالعــه طراحــی تخمین گــر بــرای ســه مــدل دینامیکــی صــورت گرفتــه اســت: مــدل 
دینامیکــی ســدویک، مــدل کلوسی-ویلشــیر و مــدل کلوسی-ویلشــیر همــراه بــا بایــاس. مــدل همــراه بــا بایــاس بــرای جبــران اثــرات غیرخطــی موجــود در مــدل 
دینامیکــی بــکار گرفتــه شــده اســت. همچنیــن از دو مــدل اندازه گیــری خطــی و غیرخطــی بــه منظــور نمایــش اثــرات مــدل مشــاهده گر در مســئله تخمیــن 
اســتفاده شــده اســت. در مــدل اندازه گیــری خطــی، سنســورها قــادر بــه اســتخراج مولفه هــای حرکــت نســبی خواهنــد بــود. همچنیــن، مــدل اندازه گیــری 
ــر  ــر فرکانــس اندازه گیــری ب ــج و مولفه هــای اندازه گیــری راداری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اث ــا اســتفاده از مشــاهدات حاصــل شــده از رن غیرخطــی ب
عملکــرد تخمینگــر توســط تغییــر در بازه هــای زمانــی ورود مشــاهدات جدیــد مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. عــالوه بــر آن، اثــر دقــت سنســورهای بــکار 
گرفتــه شــده در فرآینــد تخمیــن بــا تغییــر نویــز اندازه گیــری بررســی شــده اســت. در ایــن کار ســناریوها و شبیه ســازی های مختلفــی بــرای نشــان دادن اثــر 

عوامــل ذکــر شــده و مقایســه ی ایــن عوامــل بــر خطاهــای ایجــاد شــده در تخمین گــر اجــرا شــده اســت.  
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Abstract

In this paper the relative state estimation of satellites motion in formation flying is investigated based on cubature quadrature Kalman filter. The state estimation 
problem is divided to four subsystems: Dynamic model, filtering algorithm, measurement model, and sensor subsystem. The accuracy and performance of each of 
subsystems, as well as its relations, can play an important role in designing of state estimation system. Here, the parameters that affect the relative estimation of the 
satellites motion such as dynamic models, measurement models and different sensor measurement accuracy are investigated. In this study the estimator is designed 
for three kinds of dynamic models: Clohessy-Wiltshire, Clohessy-Wiltshire with bias, and Sedwick model. Clohessy-Wiltshire with bias model is used to compen-
sate the un-model nonlinear part of dynamic model. The linear and nonlinear measurement models is applied to show their effects on the state estimation accuracy. 
In the linear measurement model, the sensors will be able to measure relative motion components and in the nonlinear measurement model, the radar observation 
component: range, azimuth and elevation are taken into account. The effect of frequency of sensor observation on estimator performance is studied by changing the 
timescales entering new sensor data. Also, the effect of sensor accuracy in the estimation process is investigated by changing the measurement noise. In this work 
different scenarios and simulations are implemented to illustrate and compare the effects of these factors on the occurred errors in the estimator system.
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در  اندازه گیــری  نحــوه  و  دینامیکــی  مــدل  تاثیــر 
بــا  ماهواره هــا  نســبی  حرکــت  تخمیــن  مســئله 
کوادریچــر مکعبــی  کالمــن  فیلتــر  از  اســتفاده 

ناوبــری نســبی میــان ماهواره هــا یکــی از ابزارهــای الزم بــرای انجــام 
ماموریت هــای فضایــی فعلــی و آینــده بــه شــمار می آیــد. از جملــه ایــن 
ماموریت هــا می تــوان بــه پــرواز دســته جمعــی، پهلوگیــری و یکپارچه ســازی 
بــه  وابســته  ماموریت هــا  اینگونــه  انجــام صحیــح  کــرد.  اشــاره  خــودکار 
داشــتن اطالعــات دقیــق از فاصلــه و ســرعت نســبی مابیــن فضاپیماهــا و 
ــا  ماهواره هــا خواهــد بــود. در بســیاری از مــوارد رادار متصــل بــر ماهــواره ب
بدســت آوردن فاصلــه نســبی، زاویــه فــراز و آزیمــوت، اطالعــات الزم را بــرای 

تعییــن موقعیــت و ســرعت نســبی را فراهــم می نمایــد]1[ .
الگوریتم هــای تخمیــن غیرخطــی بــه ماننــد فیلتــر کالمــن بی بــو، ]2[ 
توســعه  کالمــن  فیلتــر  پایــداری  افزایــش  و  عملکــرد  بهبــود  بــرای   ]3[ و 
قــرار گرفتــه اســت. فیلتــر کالمــن بی بــو برپایــه ی  یافتــه مــورد اســتفاده 
تئــوری تبدیــل بی بــو شــکل گرفتــه اســت. فیلتــر تفاضــالت مرکــزی]4[ نیــز 
بــر اســاس نظریــه ی میان یابــی پایه ریــزی شده اســت و دارای ســاختاری 
مشــابه بــا کالمــن بی بــو می باشــد. فیلتــر کالمــن مکعبــی ]5[ نیــز از قانــون 
مکعبــی شــعاعی-کروی بهــره می بــرد و دارای دقــت تقریــب تــا مرتبــه ســه 
می باشــد. فیلترهــای کالمــن بی بــو و مکعبــی بــه ســادگی قابــل پیاده ســازی 
دارای  دینامیکــی  سیســتم  کــه  حالت هایــی  در  عــالوه،  بــه  می باشــند. 
عوامــل غیرخطــی بــزرگ، حــدس اولیــه نامناســب و اندازه گیــری غیرخطــی 
باشــد، الگوریتم هــا مذکــور دارای دقــت و پایــداری مناســب تری نســبت بــه 

ــود ]6[ . ــر کالمــن توســعه یافتــه خواهنــد ب فیلت
نقــاط  تعــداد  بــه  واقعــی  در حالــت  فیلترهــا  از  اینگونــه  پیاده ســازی 
ــن فیلترهــا وابســته اســت. انتخــاب تعــداد نقــاط  مــورد اســتفاده ]7[ در ای
کافــی یــک اصــل مهــم بــرای رســیدن بــه دقــت مناســب و داشــتن حجــم 
مناســب پردازش هــا بــرای پیاده ســازی در حالــت زمــان واقعــی خواهــد بــود. 
در فیلتــر کالمــن مکعبــی- کوادریچــر، نیــاز بــه جداســازی کلوســکی در هــر 
مرحلــه وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن تعــداد نقــاط مــورد اســتفاده از آن 
بــا افزایــش بعــد سیســتم بــه صــورت خطــی افزایــش پیــدا می نمایــد. ایــن امــر 
باعــث کــم شــدن بــار محاســباتی پردازشــگرها و مقــاوم بــودن فیلتــر در برابــر 
عوامــل غیرخطــی و غیرگوســی خواهــد شــد. همچنیــن، ســرعت همگرایــی 
فیلتــر کالمــن مکعبی-کوادریچــر از فیلتــر کالمــن بیبــو بیش تــر می باشــد ]8[. 
آرايــش ماهــواره اي متشــکل از گروهــي از ماهوار ه هاســت کــه در فواصل 
نزديــک بــه هــم بــه نســبت فاصلــه از مرکــز زمیــن، بــرای انجــام ماموریتــی بــا 
هــدف مشــترک در حــال پروازنــد. کارآمــدي و موثــر بــودن آرايــش پــرواز در 
چنــد ســال گذشــته ثابــت شــده اســت. تحقيقــات حاضــر بــر ايــن مســاله 
تاکيــد دارد کــه چگونــه مي تــوان پــرواز آرايشــمند ماهواره هــا را بــه صــورت 
قابليــت  بــا  سيســتمي  مي تــوان  چگونــه  نمــود،  اجــرا  دقیق تــر  و  کاراتــر 
اطمينــان باالتــر ايجــاد کــرد و چگونــه مي تــوان يــک سيســتم بــا مقاومــت 
باالتــر نســبت بــه اغتشاشــات محیطــی و خــود عملگــری بيشــتری را ايجــاد 
نمــود]9[, ]10[. از معروف تریــن مدل هــای آرایــش ماهــواره ای می تــوان بــه 
آرایــش پــرواز زنجیرهــای، آرایــش پــرواز خوشــه ای و منظومــه ماهــواره ای 

مقدمه )1
اشــاره نمــود. آرایــش زنجیــره  ای بــا حرکــت چنــد ماهــواره بــر روی یــک مســیر 
شــکل می  گیــرد. ایــن ماهواره  هــا بــا فواصــل مشــخص از هــم قــرار دارنــد 
تــا هــدف مشــخصی را در فواصــل زمانــی معیــن یــا از زوایــای مختلــف 
مــورد بررســی و رصــد قــرار دهنــد. ماهواره  هــای زنجیــره  ای بــه طــور خــاص 
بــرای کاربردهــای هواشناســی و زیســت محیطــی بــه ماننــد اطــالع از رونــد 
پیشــرفت آتش  ســوزی، شــکل ابرهــا و ایجــاد تصاویــر ســه  بعدی از طوفــان 
مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد.  بایــد دانســت کــه از لحــاظ مدل  ســازی، 
آرایــش پــرواز زنجیــره  ای حالــت کلــی تــری نســبت بــه ســایر دســته بندی ها 
فواصــل مشــخص  در  ماهــواره  وجــود چنــد  بــا  آرایــش خوشــه  ای  دارد. 
نســبت بــه هــم شــکل می  گیــرد. ایــن آرایــش بــرای تصویربــرداری بــا وضــوح 
بــاال و نقشــه  برداری زمیــن مناســب اســت. در منظومــه ماهــواره ای توصیــف 
گــر ارتبــاط چندیــن ماهــواره، کــه در فواصــل قابــل توجهــی از هــم قــرار 
دارنــد، می باشــد. ایــن ماهواره  هــا معمــوال در صفحــات مــداری جــدا از هــم 
حرکــت می  کننــد و بــه طــور معمــول در اطــراف زمیــن بــه طــور منظــم پخــش 

هســتند. 

شکل۱ انواع آرایش پرواز.

 )الف( آرایش زنجیره ای              )ب( آرایش خوشه ای.                 )ج( منظومه ماهواره ای

مشــهورترين مــدل خطــي درحرکــت نســبي ماهواره هــا، مــدل هيــل-
کلوســي مي باشــد کــه يــک حــل تحليلــي را بــراي يــک مــدار مرجــع دايــروي 
و غيراغتشاشــي ارائــه مي دهــد ]11[. کارتــر يــک مطالعــه جامــع بــر روي 
مدل هــاي حرکــت نســبي در مختصات هــای مســتقیم الخــط و منحنــی 
الخــط، مدل هــاي خطــي شــده ارائــه شــده و مــدار مرجــع دایــره انجــام داده 
اســت ]12[. کارتــر يــک روش ســاده تر را بــراي مرحلــه پايانــي عمل لنگرگيري 
بــدون اعمــال اغتشــاش بدســت آورده اســت. اســويگارت و ســدويک ]13[ 
يــک مــدل جديــد )مــدل S-S( را بــراي حــل تحليلــي حرکــت در مختصــات 
منحــي الخــط بــراي مــدار مرجــع دايــره ارائــه داده اســت. آن هــا در ايــن روش 
از تــرم ميانگيــن زمانــي بــه جــاي اســتفاده از توزيــع کامــل نيــرو  اســتفاده 
کرده انــد ]13[ . امــا اشــکال کار اينجاســت کــه شــرايط اوليــه بــراي کــم شــدن 
ميــزان خطــا در ايــن فرمول بنــدي متفــاوت از شــرايط اوليــه در معــادالت 
غيرخطــي مي باشــد ]14[. بــراي کاهــش ميــزان خطــا در مــدل ســدویک، 
نيــروي  گراديــان  از  اســتفاده  بــا  را  فــوق  مــدل  شــد  موفــق   ]15[ روبــرت 
اغتشاشــی بــه صــورت يــک ســري از معــادالت خطــي بهبــود ببخشــد. ايــزو 
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]16[، يــک روش جديــد )مــدل S-P( را بــراي بدســت آوردن حرکــت نســبي 
در مــدار مرجــع دايــره ارائــه داد. در کل تمــام ماموريت هــاي آرايــش پــرواز 
درگيــر ايــن مســئله هســتند کــه چگونــه مي تــوان يــک مــدل دقيق تــر را بــراي 
توصیــف حرکــت نســبي ماهواره هــا، جهــت بکارگيــري در سيســتم های 
هدايــت، ناوبــری و کنتــرل اســتخراج نمــود. مــدل ديناميکــي غيرخطــي، 
کاملتريــن مــدل بــراي توصیــف اينگونــه از حرکت هــا اســت. امــا اســتفاده از 
يــک مــدل غيرخطــي بــراي طراحــي و پياده ســازي يــک الگوريتــم ناوبــري يــا 
سيســتم کنترلــي داراي معايبــي اســت. بنابرايــن بيشــترين تــالش محققــان 
در بکارگيــري انــواع مختلــف سيســتم هاي خطــي در ايــن گونــه مســائل 

اســت.
می گــردد:  تقســیم  زیرسیســتم  چهــار  بــه  خــود  تخمیــن  مســئله 
زیرسیســتم فیلترینــگ، زیرسیســتم مــدل دینامیکــی، زیرسیســتم مــدل 
و  دقــت  اندازه گیــری.  ابزارهــای  و  زیرسیســتم سنســورها  و  مشــاهده گر 
نحــوه عملکــرد هریــک از زیرسیســتم ها و همچنیــن نحــوه ی ارتبــاط آن هــا 

بــا یکدیگــر می توانــد تاثیــر مهمــی در تخمیــن صــورت گرفتــه ایفــا نمایــد. 
در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت کــه تاثیــر هریــک از زیرسیســتم ها 
بــر دقــت تخمین گــر طراحــی شــده مــورد بررســی قــرار گیــرد. در بخــش 
زیرسیســتم دینامیکــی از ســه مــدل دینامیکــی ســدویک، کلوســی ویلشــیر 
و مــدل همــراه بــا بایــاس اســتفاده شــده اســت. در بخــش زیرسیســتم 
مــدل مشــاهده گر از دو مــدل اندازه گیــری خطــی و غیرخطــی بــه منظــور 
نمایــش اثــرات آن هــا در مســئله تخمیــن اســتفاده شــده اســت. همچنیــن 
اثــر فرکانــس اندازه گیــری توســط تغییــر در بازه هــای زمانــی ورود مشــاهدات 
در  گرفته اســت.  قــرار  مطالعــه  مــورد  سنســور  سیســتم  زیــر  در  جدیــد 
ــر  ــام فیلت ــا ن ــم مناســب و مطــرح ب زیرسیســتم فیلترینــگ از یــک الگوریت
کالمــن مکعبــی کوادریچــر اســتفاده شــده اســت. در ادامــه، ابتــدا مدل هــای 
دینامیکــی مذکــور ارائــه شــده، ســپس الگوریتــم فیلترینــگ و مدل هــای 
مشــاهده گر معرفــی می گردنــد. در انتهــا اثــرات عوامــل مختلــف بــر مســئله 
تخمیــن نســبی در آرایــش پــرواز مــورد توجــه و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.

در اينجــا دو دســتگاه مختصــات مختلــف كــه در ايــن مطالعــه اســتفاده 
شــده اســت مــورد بررســي قــرار مي گیــرد ]17[:

ــا زميــن 	  مختصــات ECI كــه يــك چارچــوب زميــن ثابــت1 اســت و همــراه ب
نمي چرخــد. مركــز ايــن مختصــات در مركز زميــن قرار دارد و صفحــه XY آن 
صفحــه اســتواي زميــن و محــور Z آن بــه ســمت قطــب شــمال مــي باشــد.

یــک 	   )   2LVLH )مختصــات  محلــي،  عمــودي  افقــي-  مختصــات 
چارچــوب در حــال چرخــش اســت کــه بــر روي مــدار مرجــع قــرار داده 
میشــود. محــور x در جهــت خــط واصــل مركــز زميــن بــه ماهــواره اصلــي 

اســت و محــور z بــر صفحــه مــداري عمــود اســت.

1     Earth Centered Inertial

2     Local-vertical Local-horizontal

حرکت نسبی ماهواره ها )2

فــرم کلــی معــادالت حرکــت نســبی بــدون در نظرگیــری اغتشاشــات بــه 
صــورت زیــر خواهــد بــود ]18[:

LVLH و ECI شکل۲  طرح شماتیک حرکت نسبی ماهواره ها، و نمایش دستگاه های مختصات

2-1( معادالت کلوسی- ویلشی

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
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     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)1(

كــه در آن                             بــردار موقعیــت نســبی می باشــد. 
مختصــات  بــه  نســبت  محلــي  مختصــات  زاويــه اي  ســرعت  همچنیــن 

بيــان مي گــردد: زيــر  بــه صــورت  اينرســال 

)2(

بــا جايگزيــن كــردن معادلــه )2( در معادلــه )1(، مولفه هــاي حركــت 
نســبی ماهــواره پيــرو نســبت بــه ماهــواره اصلــي بدســت مي آينــد:

)3(

معادلــه فــوق بــراي هــر مــدار غیــر اغتشاشــی صــدق مي كنــد. اگــر فــرض 
شــود كــه ماهــواره اصلــي بــر روي مــدار دايــره در حــال حركــت اســت، ايــن 
معــادالت ســاده تر مي گــردد. در مــدار مرجــع دايــره،    برابــر بــا مقــدار 
ثابــت                        مي گــردد و            مي شــود. همچنيــن شــعاع 
ــا بســط دادن  ــد. ب ــدون تغييــر خواهــد مان ــره مرجــع همــواره ثابــت و ب دای

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  
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در  اندازه گیــری  نحــوه  و  دینامیکــی  مــدل  تاثیــر 
بــا  ماهواره هــا  نســبی  حرکــت  تخمیــن  مســئله 
کوادریچــر مکعبــی  کالمــن  فیلتــر  از  اســتفاده 

ســمت راســت معــادالت و چشم پوشــي از جمــالت بــا مرتبــه بــاال، معــادالت 
کلوسی-ویلشــیر بــه شــکل زیــر بدســت خواهــد آمــد.

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

معــادالت کلوســی- ویلشــیر تنهــا در زمانــی کــه فاصلــه ی بیــن ماهواره ها 
خیلــی کوچــک باشــند، مــدار مرجــع دایــروی باشــد و از اثــر اغتشاشــات 
محیطــی صرف نظــر گــردد، دارای دقــت قابــل قبولــی خواهــد بــود. در حالتــی 
کــه چنیــن شــرایطی در آن رعایــت نشــده باشــد، مــدل مذکــور بــه علــت مدل 
نکــردن عوامــل غیرخطــی موجــود، دارای دقــت کمــی می باشــد. افــزودن یــک 
تــرم خطــی بــه معــادالت می توانــد وســیله ای بــرای جبــران بخش هــای مــدل 
نشــده ی ایــن سیســتم باشــد. معــادالت کلوســی- ویلشــیر می تواننــد بــا در 

نظــر گرفتــن یــک تــرم بایــاس بــه صــورت زیــر درآینــد: 

2-2( معادالت کلوسی- ویلشیر همراه بایاس

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)4(

)5(

معادلــه ی بخــش اضافــه شــده  بــرای جبــران نقصــان مــدل دینامیکــی 
بــه صــورت زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:

)6(

معادالت اســتخراج شــده توســط ســدویک ]11[ شــبيه معادالت حرکت 
کلوســي بــود و ماننــد آن تنهــا بــراي مــدار مرجــع دايــروی معتبــر خواهــد بــود. 
معــادالت ســدويک ايــن امــکان را فراهــم مي کنــد کــه اثــر نيــروي اغتشاشــي 
J  بــر روي مــدار ماهــواره مــورد بررســي قــرار گيــرد. بنابرايــن، بــراي بدســت 

2

  ،J
2
آوردن حرکت نســبي بين دو ماهواره و با درنظرگرفتن نيروي اغتشــاش 

ــه يــک نمــودار مرجــع در نظــر  مي بايســت حرکــت دو ماهــواره را نســبت ب
گرفــت و ســپس مقــدار بدســت آمــده را از هــم کــم نمــود.

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

2-3( معادالت حرکت نسبی سدویک

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)7(

 کــه در آن  بيــان کننــده مختصــات در دســتگاه نســبی و   شــعاع مــدار 
دايــره مرجــع  زاويــه ميــل مــدار مرجــع مي باشــد. کــه در آن:

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)8(

یکــی از اهــداف ایــن مطالعــه، تخمیــن مولفه هــای موقعیــت و ســرعت 
ــه ماهــواره ی مرجــع می باشــد. آنچــه در  نســبی ماهــواره ی پیــرو نســبت ب
بخــش 2 تشــریح شــد عبارتنــد از: دینامیــک حاضــر بــر مســئله، معــادالت 
حرکــت نســبی و توصیــف دســتگاه های مختصاتــی کــه حرکــت دو ماهــواره 
را در یــک آرایــش پــرواز تشــریح می کننــد. در ایــن بخــش بــه مســئله ی 
تخمیــن پرداختــه می شــود، و یکــی از روش هــای تخمیــن چنــد نقطــه ای 
ــود کــه در ادامــه معرفــی  ــر کالمــن مکعبی-کوادریچــر خواهــد ب روش فیلت

خواهــد شــد.

تخمین حرکت نسبی )3

3-1( فیلترینگ از دیدگاه بیسین

فرض کنید سیستم غیرخطی به صورت زیر باشد:

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)9(

 بــردار متغیــر حالــت و  بــردار اندازه گیــری می باشــد.  همچنیــن  نویــز 
اندازه گیــری و نویــز فراینــد بــه صــورت نویــز گوســی فــرض شــده اســت.

ρ̈ = 𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2ω × 𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑 + ω × (ω × ρ) + ω̇ × ρ 

ρ = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝜔𝜔 = [0 0 �̇�𝜃0] 

�̈�𝑥 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑦 − �̈�𝜃0𝑦𝑦 − 2�̇�𝜃0
2𝑥𝑥 = 𝜇𝜇

𝑟𝑟0
2 

     − 𝜇𝜇(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2
 

�̈�𝑦 − 2�̇�𝜃0�̇�𝑥 − �̈�𝜃0𝑥𝑥 − �̇�𝜃0
2𝑦𝑦 = − 𝜇𝜇 𝑦𝑦

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑧 = − 𝜇𝜇 𝑧𝑧

[(𝑟𝑟0 + 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]
3
2

+ 𝜇𝜇
𝑟𝑟0

2 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑦 − 𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 + 𝛽𝛽1 = 0 

�̈�𝑦 − 2𝑛𝑛0�̇�𝑥 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽2 = 0 

�̈�𝑧 − 𝑛𝑛0
2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3 = 0 

�̈�𝛽 = 0 

�̈�𝑥 − 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑦 − (5𝑐𝑐2 − 2)𝑛𝑛0
2𝑥𝑥 = −3𝑛𝑛0

2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )  × 

   {1
2 − [3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 2⁄ ] − [(1 + 3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑟𝑟0) 8⁄ ]} 

�̈�𝑦 + 2𝑛𝑛0𝑐𝑐�̇�𝑥 = −3𝑛𝑛0
2𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑟𝑟0⁄ )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑠𝑠0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑑𝑑 

�̈�𝑧 − 𝑞𝑞2𝑦𝑦 = 2𝑙𝑙𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝜑𝜑) 

𝑐𝑐 = √1 + 3𝐽𝐽2(𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑟𝑟0⁄ )2(1 + 3 cos 2𝑠𝑠0) 

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘+1. 𝑘𝑘) + 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘 
𝑧𝑧𝑘𝑘 = ℎ(𝑥𝑥𝑘𝑘. 𝑘𝑘) + 𝑣𝑣𝑘𝑘 

𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑡𝑡} = 𝑄𝑄 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 𝑅𝑅 𝛿𝛿 
𝐸𝐸{𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑡𝑡} = 0 

)10(

ماتریــس کواریانــس سیســتم و ماتریــس کواریانــس اندازه گیــری بــا  و  
نشــان داده می شــود. 

3-2( الگوریتم فیلتر کالمن مکعبی کوادریچر

ــه ترتیــب  در ایــن بخــش الگوریتــم فیلتــر کالمــن مکعبــی کوادریچــر ب
زیــر فرمول بنــدی می گــردد:

1(  راه اندازی فیلتر
انجــام حــدس اولیــه متغیرهــای حالــت                         و ماتریــس 	 

کواریانــس 
محاسبه نقاط مکعبی کوادریچر     و وزن های متناظر با این نقاط Wj  	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

2(  مرحله پیش بینین
جداسازی چلوسکی برای کواریانس	 

بدست آوردن نقاط مکعبی کوادریچر	 

به روزرسانی نقاط مکعبی کوادریچر	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)14(

)15(

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)16(

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦
𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 
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𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)17(

3( مرحله به روزرسانی مشاهدات
انجام جداسازی کلوسکی از خطای کواریانس	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)19(
بدست آوردن نقاط مکعبی کوادریچر	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)20(
بدست آوردن پیشبینی اندازه گیری ها برای نقاط مکعبی کوادریچر	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)21(
تخمین اندازه گیری ها	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)22(
محاسبه کواریانس ها	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)23(

محاسبه بهره کالمن	 

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)24(

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)25(

محاسبه مقدار میانگین و کواریانس متغیرهای حالت	 

ــه  ــاز ب ــه شــده نی ــر ارائ ــا فیلترکالمــن توســعه یافتــه، فیلت در مقایســه ب

ــی و ماتریــس حساســیت نخواهــد  ــس ژاکوب مشــتق گیری، تشــکیل ماتری

خواهــد  حســاب  بــه  مزیــت  یــک  محاســباتی  دیــدگاه  از  کــه  داشــت. 

آمــد ]19[. در مقایســه بــا فیلتــر گــوس- هرمیــت، فیلتــر کالمــن مکعبــی 

کوادریچــر از بــار محاســباتی کمتــری برخــوردار اســت، زیــرا بــرای بکارگیــری 

فیلتــر کالمــن گــوس- هرمیــت از مرتبــه ی  در یــک مســئله بــا تعــداد متغیــر 

حالــت ، تعــداد  نقطــه الزم اســت. در حالــی کــه در فیلتــر کالمــن مکعبــی 

کوادریچــر تعــداد نقــاط الزم در ایــن حالــت  خواهــد بــود ]20[. همچنیــن 

ــت تقریــب گــوس- الگــر نقــاط مکعبــی کوادریچــر  ــه ی ثاب ــرای یــک مرتب ب

و وزنــه ای متناظــر بــا آن نقــاط، ثابــت می باشــند. بنابرایــن می تــوان ایــن 

مقادیــر را بــه صــورت خــارج از خــط محاســبه و ذخیــره نمــود. عــالوه بــر 

آن در فیلتــر کالمــن بــی بــو، نقطــه ای کــه در مرکــز قــرار می گیــرد، دارای 

باالتریــن وزن اســت. امــا در فیلتــر کالمــن مکعبــی کوادریچــر  نقطــه ای 

ــرای بدســت آوردن  ــی ب ــن امــر از لحــاظ ریاضیات ــدارد و ای ــرار ن ــه ق در میان

گشــتاور اول و دوم آمــاری )تقریــب میانگیــن متغیرهــای حالــت و ماتریــس 

ــا  ــت( دارای ارجحیــت می باشــد ]21[. ب کواریانــس خطــای متغیرهــای حال

توجــه بــه مــوارد بــاال و مقایســه های صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش از 

یکــی از مناســب ترین روش هــای تخمیــن چنــد نقطــه ای بــه نــام روش فیلتــر 

کالمــن مکعبی-کوادریچــر اســتفاده شــده اســت.

𝑛𝑛0 = √𝜇𝜇 𝑟𝑟0⁄  

�̈�𝜃0 = 0 

𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 

𝑥𝑥0|0 = 𝐸𝐸{𝑥𝑥0|0} 

𝑃𝑃0|0 = 𝑆𝑆0|0 𝑆𝑆𝑇𝑇
0|0 𝐸𝐸 {(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)(𝑥𝑥0|0 − 𝑥𝑥0|0)𝑇𝑇} 

𝑃𝑃𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑘𝑘|𝑘𝑘 

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘|𝑘𝑘) 

�̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

= 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 

   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑘𝑘+1|𝑘𝑘  

𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘+1|𝑘𝑘𝜉𝜉𝑗𝑗 + �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘   

𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ℎ(𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘) 

�̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =   ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 =  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝑌𝑌𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1
−1  

𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘+1(𝑦𝑦𝑘𝑘+1 − �̂�𝑦𝑘𝑘+1) 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘+1𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘+1𝐾𝐾𝑘𝑘+1
𝑇𝑇  

)26(

)27(

مدل اندازی گیری )4

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)18(

در ایــن مطالعــه دو مــدل اندازه گیــری خطــی و غیرخطــی مــورد توجــه 
خواهــد بــود. در ایــن بررســی مــدل خطــی ارائــه شــده در مســئله تخمیــن 

ــر می باشــد: ــه صــورت زی حالت هــای یــک ماهــواره، ب

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)28(
کــه  بــود  خواهــد  بــرداری  بیان کننــده  مشــاهده،  مــدل  خطــی  نــوع 
ماهــواره اصلــی را بــه ماهــواره پیــرو متصــل می کنــد. بــه بیــان دیگــر، ماهــواره 
اصلــی دارای سنســورهایی اســت کــه اندازه گیــری آن هــا قابــل تبدیــل بــه 

مولفه هــای موقعیــت نســبی ماهــواره پیــرو خواهــد بــود.

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)29(

نــوع غیرخطــی مشــاهدات مربــوط بــه اطالعــات راداری اســت، کــه 
عبارتنــد از: آزیمــوت، زاویــه فــراز  و رنــج.

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦
𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)30(

)31(

)32(

که  فاصله بین ماهواره اصلی و پیرو،  آزیموت و  زاویه فراز می باشد.

در بخش هــای قبــل معــادالت حاكــم بــر حركــت نســبي دو ماهــواره، 
الگوریتــم تخميــن و مدل هــای مشــاهده مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ايــن 
بخــش ســعي بــر بكارگيــري ايــن معــادالت و مدل هــا در يــك مســئله خــاص 
مي باشــد. در ابتــدا بــه برخــی از جوانــب مســئله تخميــن اشــاره خواهــد 

الزامات مسئله و مدل های تخمین5(

شــد و در ادامــه بــه بررســی و تحليــل مســئله پرداختــه مي شــود.
در ايــن مطالعــه قطــر بــزرگ بــرای مــدار  مرجــع برابــر 7100 کیلومتــر و 
تنــاوب مــداري 5952.8ثانیــه )يــا 1.653 ســاعت( در نظــر گرفتــه مي شــود. 
همچنيــن در ايــن مطالعــه شــرايط ابتدايــی بــرای شبیه ســازی ها بــه صــورت 
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در  اندازه گیــری  نحــوه  و  دینامیکــی  مــدل  تاثیــر 
بــا  ماهواره هــا  نســبی  حرکــت  تخمیــن  مســئله 
کوادریچــر مکعبــی  کالمــن  فیلتــر  از  اســتفاده 

زيــر بيــان شــده اســت: 
دو مــدار مرجــع بــا خــروج از مركــز e=0 و e=0.005 در نظــر گرفتــه 	 

شــده اســت.
بــراي هــر مــدار مرجــع، دو حالــت مختلــف تحليــل شــده اســت: انــدازه 	 

مــدار نســبي                و  
و 	  کلوسی-ویلشــیر  ســدویک،  دینامیکــی  مــدل  ســه  از  اســتفاده 

ماهواره هــا. نســبي  حركــت  بیــان  بــراي  بایــاس  همــراه  کلوسی-ویلشــیر 
استفاده از دو مدل اندازه گيري خطي                     و مدل مشاهده 	 

غيرخطي  
استفاده از دو بازه ی زماني بین دو مشاهده: 1 ثانيه و 10 ثانیه.	 

   خطــاي مقاديــر اوليــه تخمين گــر حالــت 2 درصــد مقاديــر اصلــي در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، همچنیــن مقاديــر اوليــه كواريانــس بــه صــورت زيــر 

تعريــف مي گــردد ]22[:

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦
𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
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0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3

0
0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)33(
 که در آن

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
0
0
0
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/3
0
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0
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0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3
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0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑥𝑥
2𝑇𝑇
0
0

0
𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)34(

)35(

كه در آن n مقدار حركت متوسط ماهواره اصلي مي باشد.

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦
𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥

2𝑇𝑇3/3
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0
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𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/3
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2𝑇𝑇3/2

0
0
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0
0
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𝜎𝜎𝑦𝑦

2𝑇𝑇3/2
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2𝑇𝑇
0
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0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)36(
رنــج(  و  فــراز  زاويــه ی  )آزيمــوت،  باشــد  غيرخطــي  اندازه گيــري  اگــر   

مي گــردد: بيــان  زيــر  صــورت  بــه  اندازه گيــري  كواريانــس  ماتريــس 

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦
𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
 
 
 
 
 𝜎𝜎𝑥𝑥
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2𝑇𝑇3/2
0
0

𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑇𝑇
0

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇3/2

0
0

𝜎𝜎𝑧𝑧
2𝑇𝑇 ]

 
 
 
 
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)37(

ماتريــس كواريانــس خطــاي سيســتم، می بایســت بــه صورتــي انتخــاب 
گــردد كــه خطــاي مانــدگار كاهــش يابــد )اختــالف مقاديــر تخميــن زده شــده 
و مقاديــر واقعــي(. هبالنــي ]23[  نشــان داد كــه در حالتــي كــه  بازه هــاي 
زمانــي از تنــاوب مــداري خيلــي كوچك تــر باشــد ماتريــس كورايانــس خطــاي 

سيســتم را مي تــوان بــه صــورت زيــر در نظــر گرفــت:

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
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𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
2 

)38(

در تمــام تحليل هــا كورايانــس خطــای اندازه گيــري بــرای مــدل مشــاهده 
اگــر  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  زيــر  ترتیــب  بــه  غیرخطــی  و  خطــی 
اندازه گيــري خطــي باشــد، خطــا در هــر محــور بــه انــدازه يــك ســانتي متر و 
بــه انــدازه ســانتي متر در رنــج مي باشــد. بــا افزايــش فاصلــه بيــن دو مــدار، 

ــر خواهــد شــد.  ــه تناســب بزرگ ت مقــدار خطــاي ايجــاد شــده ب

جدول۱  اثر عوامل غیرخطی بر مدار مرجع دایره. مدل مشاهده غیرخطی، فرکانس نمونه گیری یک هرتز

 

 فاصله دو مدار ده کیلومتر فاصله دو مدار یک کیلومتر 

مدل کلوسی همراه  مدل کلوسی مدل سدویک حالتمتغیر 
مدل کلوسی همراه  مدل کلوسی مدل سدویک بایاس

 بایاس
δ𝑥𝑥 (𝑚𝑚) 0.036 0.121 0.084 0.879 1.65 0.871 
δ𝑦𝑦 (𝑚𝑚) 0.041 0.052 0.049 0.681 0.52 0.551 
δ𝑧𝑧 (𝑚𝑚) 0.043 0.066 0.073 0.614 0.59 0.814 

δ𝑣𝑣𝑥𝑥 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.121 0.811 0.528 2.64 11.1 5.84 
δ𝑣𝑣𝑦𝑦 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.132 0.393 0.224 2.51 5.24 4.07 

δ𝑣𝑣𝑧𝑧 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.159 0.484 0.284 3.63 5.52 5.70 

بــراي ســاده ســازي، فــرض مي كنيــم                           باشــد، بنابرايــن تعــداد 

ــه تنظيــم و  ــر ب ــن تغيي ــا اي ــوان ب ــد. همچنیــن مي ت ــه يــک کاهــش مي ياب متغيرهــا ب

𝜉𝜉𝑗𝑗 

𝑃𝑃𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗[ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘][ 𝜒𝜒𝑗𝑗,𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 − �̂�𝑥𝑘𝑘+1|𝑘𝑘]𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 
2𝑛𝑛�́�𝑛

𝑗𝑗=1
 

𝑧𝑧 = [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
𝑧𝑧 = [𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝜌𝜌 = √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑦𝑦𝑥𝑥) 

𝜀𝜀 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡−1 (𝑧𝑧
𝜌𝜌) 

ρ = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
ρ = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇 
[𝛼𝛼 𝜀𝜀 𝜌𝜌]𝑇𝑇 

𝑃𝑃0|0 = [𝑃𝑃0,𝐴𝐴 0
0 𝑃𝑃0,𝐵𝐵

] 

𝑃𝑃0,𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 ([(0.01
𝑡𝑡 )

2
(0.01

𝑡𝑡 )
2

(0.01
𝑡𝑡 )

2
])𝑘𝑘2 

𝑃𝑃0,𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑([(0.01)2 (0.01)2 (0.01)2])  𝑘𝑘2/𝑠𝑠2 
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌[10−6 10−6 10−6]𝑇𝑇  𝑘𝑘2 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = [
7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

7.6154 × 10−5 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑2

𝜌𝜌 × 10−6 𝑘𝑘2
]   

𝑄𝑄 =

[
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𝜎𝜎𝑥𝑥
2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦

2 = 𝜎𝜎𝑧𝑧
تطبيــق ايــن ماتريــس پرداخــت. ايــن مقــدار در هــر حالت متفاوت اســت و بــه گونه اي  2

تنظيــم مي گــردد كــه خطــاي تخميــن همــواره بيــن مرزهــاي ســه ســيگما قــرار گيــرد.

نتایج )6
در اينجا چهار سری از نتايج مورد بررسي قرار مي گيرد:

نتايج مقايسه مدل هاي ديناميكي 	 
اثر جمالت غيرخطي )خروج از مرکز غیر صفر( بر پاسخ تخمینگر	 
اثر فرکانس مشاهده بر پاسخ تخمین گر	 
اثر نویز سنسور بر پاسخ تخمین گر	 

در جــدول 1 ميــزان خطــاي ايجــاد شــده برابــر بــا ميانگيــن اختــالف بيــن 
مقــدار واقعــي و تخميــن زده شــده می باشــد. مشــخص اســت كــه مــدل 
ســدويك نتايــج بهتــري را ايجــاد كــرده اســت. چنانچــه در جــدول مشــاهده 
مي شــود اختــالف چشــمگيري بيــن نتایــج حاصلــه از مــدل ســدويك و 
کلوسی-ویلشــیر وجــود دارد. ایــن امــر بــه علــت درنظــر گرفتــن اغتشاشــات 
J در مــدل ســدویک اســت. بــر ایــن اســاس، خطاهــای ایجــاد شــده در 

2
6-1( مقایسه مدل
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J می باشــد، بیشــترین 
2
جهــت شــعاعی کــه بیشــتر تحــت اثــر اغتشــاش 

ــا  ــا افزايــش عوامــل غيرخطــی ي اختالف هــا را نشــان می دهــد. همچنیــن ب
ــه  ــه عــالوه معادل ــات بيشــتر خواهــد شــد. ب ــن اختالف ــا افزايــش زمــان اي ب
کلوسی-ویلشــیر بــه خاطــر در نظــر نگرفتــن اثــرات غيرخطــی و اغتشاشــی 
بــه طــور ذاتــی بــرای پروازهایــی بــا مــدت زمــان طوالنــی نامعتبــر می باشــد.
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شکل ۳  خطای تخمین موقعیت برای یک مدار مرجع دایروی مدل کلوسی، فاصله نسبی یک کیلومتر

مــدل کلوســی همــراه بــا بایــاس نیــز، نتایــج بهتــری را نســبت بــه مــدل 

کلوســی در حالــت عــادی ایجــاد می نمایــد. بنابرایــن نشــان می دهــد بایــاس 

اضافــه شــده قــادر بــه جبــران برخــی از اثــرات مــدل نشــده در مــدل کلوســی 

بــوده اســت. همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه بــا افزایــش فاصلــه 

نســبی مدارهــا و بــه عبارتــی افزایــش عوامــل غیرخطــی، مــدل همــراه بایــاس 

از مــدل بــدون بایــاس پایدارتــر بــوده و رشــد خطــای کمتــری داشــته اســت.

عــالوه بــر مقايســه ميانگيــن خطــای تخمين گرهــا، در ادامــه خطاهــای 

ايجــاد شــده بــه صــورت نمــودار هــم نشــان داده شــده اســت. چنانچــه 

ــي    ــردد خطاهــای ايجــاد شــده در مرزهــای ســه ســيگما باق مشــاهده می گ

می مانــد. 

ــا مــدل  ــره و ب ــراي مــدار مرجــع داي شــكل 1 و 2 خطــاي تخمين گــر را ب

اندازه گيــری غيرخطــی بــه نمایــش گذاشــته اســت. همچنیــن در شــكل 3 و 

4 خطــای ایجــاد شــده بــرای شــرایط قبلــی و بــا اســتفاده از مــدل ســدويک 

خطاهــای  ميــزان  اســت  مشــخص  چنانچــه  اســت.  شــده  داده  نشــان 

ــدازه 50% كاهــش يافتــه اســت.  ــه ان موقعيــت ب

 

 
 فاصله دو مدار ده کیلومتر فاصله دو مدار یک کیلومتر 

مدل کلوسی همراه  مدل کلوسی مدل سدویک متغیر حالت
مدل کلوسی همراه  مدل کلوسی مدل سدویک بایاس

 بایاس
δ𝑥𝑥 (𝑚𝑚) 0.042 0.111 0.084 0.868 1.61 1.189 

δ𝑦𝑦 (𝑚𝑚) 0.046 0.107 0.049 0.449 1.01 0.751 

δ𝑧𝑧 (𝑚𝑚) 0.055 0.099 0.073 0.792 1.19 1.065 

δ𝑣𝑣𝑥𝑥 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.104 0.917 1.008 2.74 11.2 7.84 

δ𝑣𝑣𝑦𝑦 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.132 0.678 0.539 2.04 6.54 5.97 

δ𝑣𝑣𝑧𝑧 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0.163 0.984 0.411 3.33 7.76 5.04 

جدول۲  اثر عوامل غیرخطی بر مدار مرجع بیضوی. مدل مشاهده غیرخطی، فرکانس نمونه گیری یک هرتز

شکل  4 خطای تخمین سرعت برای یک مدار مرجع دایروی مدل کلوسی، فاصله نسبی یک کیلومتر
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شکل ۵   خطای تخمین موقعیت برای یک مدار مرجع دایروی مدل سدویک، فاصله نسبی یک کیلومتر
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در  اندازه گیــری  نحــوه  و  دینامیکــی  مــدل  تاثیــر 
بــا  ماهواره هــا  نســبی  حرکــت  تخمیــن  مســئله 
کوادریچــر مکعبــی  کالمــن  فیلتــر  از  اســتفاده 

شکل ۶ خطای تخمین سرعت برای یک مدار مرجع دایروی مدل سدویک، فاصله نسبی یک کیلومتر
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بکارگيــري يــک مــدار مرجــع بيضــوي باعــث افزايــش عوامــل غيرخطــي 
ــراي مــدار مرجــع 0.005 در نظــر گرفتــه  مي شــود. مقــدار خــروج از مرکــز ب
مي شــود کــه مــدار مرجــع را نزديــک بــه مــدار دایرهــای نگــه مــی دارد. از 
مقایســه نتایــج موجــود در جــدول 1 و 2 مشــخص اســت کــه خطاهــای 
موقعيــت افزايــش يافتــه اســت و همچنيــن خطاهــاي ســرعت نيــز تقريبــاٌ 
ــه  ــه مــدار نســبي ب ــوط ب ــر شــده اســت. در جــدول 2 اطالعــات مرب دو براب
فاصلــه ی یــک و ده کيلومتــر را بــراي يــک مــدار مرجــع بيضــوی نشــان 

مي دهــد.
چنانچــه مشــاهده مي شــود بــا بزرگ تــر شــدن فاصلــه ی نســبي مدارهــا، 
مقــدار خطاهــا بــه طــرز قابــل توجهــي افزايــش خواهــد یافــت. متغيرهــاي در 
جهــت حرکــت و خــارج از صفحــه حساســيت بيشــتري نســبت بــه مولفــه 
شــعاعي در ازاي افزايــش عوامــل غيرخطــي در فرآینــد تخمیــن را از خــود 

نشــان مي دهنــد.
بــا مقايســه جــدول 1 و2 مشــاهده مي گــردد کــه بــا افزايــش خــروج 
از مرکزيــت مــدار مرجــع، خطــاي مولفه هــای موقعیــت و ســرعت اندکــی 
افزایــش یافتــه اســت. بــا وجــود اينکــه بــا خــروج از مرکزيــت بســيار کوچــک، 
تغييــر زيــادي در نتايــج حاصــل نشــده امــا بــا افزايــش کوچکــي در خــروج از 

مرکــز مقــدار خطاهــا بســيار بــزرگ می گردنــد.

6-2( اثر خروج از مرکز

6-3( رابطه ی خطا و فاصله زمانی بین دو مشاهده

مابیــن  زمانــی  بازه هــای  تغییــر  مــورد  در  مطالعــه ای  بخــش  ایــن  در 
داده گیــری از سنســور صــورت می گیــرد. بازه هــای مشــاهده در فاصلــه ی 
زمانــی 1 تــا 10 ثانیــه و بــا جهش هــای یــک ثانیــه ای صــورت می گیــرد. نویــز 
اندازه گیــری بــه میــزان ثابــت یــک ســانتی متر بــرای مــدل خطــی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. معــادالت بــکار گرفتــه شــده بــرای سیســتم و مشــاهده 

خطــی می باشــد.

بــا افزايــش مــدت زمــان بيــن مشــاهدات، دقيــق بــودن مــدل ديناميکــي 
از اهميــت باالتــري برخــوردار می شــود. در فرآینــد تخمیــن، عمــل اصــالح 
مي شــود.  انجــام  جدیــد  مشــاهدات  ورود  بــار  هــر  در  ديناميکــي  مــدل 
بنابرايــن اگــر تخمين گــر هــر يــک ثانيــه اصــالح شــود، دقــت مــدل ديناميکــي 
اهميــت کمتــري پيــدا مي کنــد و تاثيــر کمتــري بــر خطــاي ايجــاد شــده دارد. 
بــه همیــن ترتیــب اگــر تخمين گــر هــر 10 ثانيــه يکبــار اصــالح شــود، اثــرات 
ساده ســازي مــدل دینامیکــی بيشــتر ظاهرشــده و خطاهــای ایجــاد شــده 

بزرگ تــر می گــردد.
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شکل 7 وابستگی میزان خطای تخمین موقعیت به فرکانس مشاهده

 شکل ۸ وابستگی میزان خطای تخمین سرعت به فرکانس مشاهده
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بــر اســاس مشــاهدات صــورت گرفتــه از شــکل 7 و 8، فرکانــس ورود 
خواهــد  تخمین گــر  خطاهــای  روی  بــر  بزرگــی  تاثیــر  جدیــد  مشــاهدات 
داشــت. بــا بــزرگ شــدن فرکانــس مشــاهده، خطاهــای تخمین گــر افزایــش 
مییابــد. خطــای مولفــه در جهــت حرکــت موقعیــت بزرگ تــر از خطــای 

مولفــه ی شــعاعی موقعیــت می باشــد.
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در بخــش پایانــی پارامترهــای مربــوط بــه معــادالت حرکــت نســبی ثابــت 
می مانــد و نویــز اندازه گیــری تغییــر می کنــد. ایــن مطالعــه می توانــد مربــوط 

بــه تاثیــر دقــت سنســورهای بــکار گرفتــه شــده بــر عمــل تخمیــن باشــد.   
در شــکل 9 و 10 مشــاهدات جدیــد هــر یــک ثانیــه یکبــار بــه تخمین گــر 
وارد می شــود. هرچــه نویــز اندازه گیــری افزایــش یابــد، خطــای تخمین گــر 

6-4( رابطه ی خطا و نویز اندازی گیری
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 شکل ۱0 وابستگی میزان خطای تخمین سرعت به نویز اندازه گیریشکل ۹  وابستگی میزان خطای تخمین موقعیت به نویز اندازه گیری
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بزرگ تــر خواهــد شــد. تغییــرات خطــای ایجــاد شــده بــرای تخمیــن موقعیــت 
بــه صــورت خطــی و بــرای تخمیــن مولفه هــای ســرعت بــه صــورت غیرخطــی 
افزایــش یافتــه اســت. بــه عــالوه، نــرخ افزایــش خطــا در مولفه هــای شــعاعی 

ســرعت و موقعیــت نســبت بــه جهــات دیگــر بزرگ تــر می باشــد.

نســبی  موقعیــت  و  ســرعت  مولفه هــای  تخمیــن  مطالعــه  ایــن  در 
کالمــن  فیلتــر  الگوریتــم  بکارگیــری  بــا  مرجــع  ماهــواره  توســط  ماهــواره 
ــر پارامترهایــی  مکعبــی کوادریچــر مــورد بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن اث
ماننــد نــوع مــدل دینامیــک نســبی، الگوریتــم فیلترینــگ، نــوع خطــی و 
غیرخطــی مــدل مشــاهده گر و خطــای ابزارهــای اندازه گیــری در مســئله 
تخمیــن مــورد ارزیابــی و آنالیــز قــرار گرفــت. بــه ایــن منظــور چندین ســناریو، 
ــه نمایــش درآمــد.  در بخش هــای قبــل شبیه ســازی شــد ونتایــج حاصلــه ب

بــر ایــن اســاس یــک ســری از مشــاهدات بدســت آمــد، کــه عبارتنــد از:
مــدل 	  بهتریــن  مــدل ســدویک  انتظــار می رفــت  کــه  همانطــور 

بــرای انجــام تخمیــن در مدارهــای مرجــع دایــره می باشــد. مــدل 
ســدویک بــرای مــدار مرجــع دایــره اســتخراج شــده اســت و اثــرات 
اغتشاشــی وارد بــر مــدار ماهــواره را نیــز شــامل می شــود. در 
صورتــی کــه مدل هــای دیگــر اثــرات اغتشاشــی بــر ماهــواره پیــرو 
را در نظــر نمی گیرنــد. گرچــه، بــرای یــک مســاله خــاص بــا فاصلــه 
نســبی کوچــک و بازه هــای زمانــی کوتــاه در مشــاهدات، خطاهــای 
ایجــاد شــده از مــدل کلوســی ویلشــیر بــا مــدل ســدویک قابــل 

قیــاس خواهــد بــود.

نتیجه گیری )7

بخشــی از ایــن مطالعــه بــه امــکان افــزودن تــرم بایــاس بــرای 	 

جبــران بخش هــای مــدل نشــده در مــدل دینامیکــی کلوســی 

ویلشــیر اختصــاص داشــت. نتایــج حاصلــه نشــان می دهنــد کــه 

افــزودن ایــن تــرم تــا حــدودی قــادر بــه جبــران اثــرات مــدل نشــده 

می باشــد. بیشــترین تاثیــر تــرم بایــاس در خطاهــای ایجــاد شــده 

در مولفــه ی شــعاعی موقعیــت و ســرعت، نمایــان بــود. ایــن امــر 

بــه ایــن علــت اســت کــه مهم تریــن عامــل اغتشاشــی یعنــی تــرم 

J  بیشــترین تاثیــر را بــر مولفــه ی شــعاعی خواهــد داشــت. بــا 
2

ایــن حــال ایــن بایــاس اضافــه شــده همیشــه افزایــش دقــت نتایــج 

تخمین گــر را تضمیــن نمی کنــد. 

ــرای 	  ــز ب ــری سنســور و خطــای سنســور نی ــس اندازه گی ــر فرکان اث

قــرار  مطالعــه  مــورد  تخمین گــر  توســط  شــده  ایجــاد  خطــای 

گرفــت. دیــده شــد کــه بــا افزایــش فرکانــس اندازه گیــری، تعــداد 

مراحــل بــروز رســانی در زیرسیســتم فیلترینــگ کاهــش یافتــه و 

خطــای ایجــاد شــده تخمین گــر افزایــش خواهــد یافــت.
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رانشگر غواصی جت پرو	 

فناوری سنتز سبز کربن متخلخل از زیست توده و زباله های آلی	 



به منظــور ارتقــاء عملکردهــای نیــروی هــای غــواص در زیــر آب، تجهیزاتــی موجــود می باشــند کــه می تواننــد بــا اســتفاده از آن هــا قابلیت هــای مختلفــی 
را بــرای مقاصــد مختلــف در زیــر آب تعریــف نمــود. یکــی از ایــن ابزارهــا، تجهیــزات کمکــی جهــت افزایــش بــرد پیمایــش غواصــان در زیــر آب و همین طــور 
ــا اســتفاده از سیســتم  ــواع مختلفــی تقســیم شــده اند. ب ــه ان ــرد آن هــا ب ــه کارب ــزات بســته ب ــن تجهی افزایــش ســرعت در اجــرای عملیات هــا می باشــد. ای
تراســتر توســط غــواص هــا عــالوه بــر افزایــش ســرعت عملکــرد آن هــا در جابجایــی، بــه دلیــل کاهــش تحــرکات فیزیکــی غواصــان در زیــر آب، میــزان مصــرف 

اکســیژن آن هــا کاهــش می بایــد و همیــن امــر باعــث افزایــش مدت زمــان غواصــی آن هــا در زیــر آب خواهــد شــد.

P500-L  رانشگر غواصی جت پرو 

 •      قابلیت تعویض باتری در زیر آب و افزایش برد پیمایش تا دو برابر
 •      ارسال اطالعات موتور و عیب یابی به صورت وایرلس به غواص

 •      کنترل فرمان حرکت در سه حالت کم مصرف - کروز - اضطراری
 •      قابلیت رهاسازی سریع رانشگر در مواقع خاص
 •      قابلیت نصب دوربین و پروژکتور بر روی وسیله

 •      نیروی رانش باال و قابلیت حمل تجهیزات
 •      قدرت موتور تا ۱.۵ کیلووات

 •      سرعت ۵ کیلومتر در ساعت
 •      قابلیت تعویض باتری در زیر آب

•      نیروی رانش باال و قابلیت حمل تجهیزات

فناوری سنتز سبز کربن متخلخل از زیست توده و زباله های آلی

کربــن متخلخــل از ســاختارهای بــا ارزش کربنــی اســت کــه کاربردهــای 
فراوانــی در صنایــع مختلفــی ماننــد صنایــع قنــد و شــکر )بــه عنــوان رنــگ 
زدا(، تصفیــه کننــده هــوا، جــذب آالینــده هــا و بازیافــت فلــزات، تصفیــه 
آب )آب شــرب، آب آکواریــوم و آبهــای صنعتــی( و ســم زدایی از بــدن دارد. 
روش هــای متنوعــی بــرای تهیــه کربــن متخلخــل توســعه داده شــده اند کــه 

ــوع فعــال ســاز شــناخته  ــر حســب ن ــی، ب ــاده مصرف ــه پیــش م ــا توجــه ب ب
می شــوند. بــه طــور معمــول فعال ســازی، بــه فعال ســازی فیزیکــی )اســتفاده 
از گازهایــی ماننــد دی اکســید کربــن و بخــار آب( و شــیمیایی )اســتفاده 
از افزودنــی هــای اســیدی و یــا بــازی( تقســیم بندی می گــردد. روش هــای 
بیــان شــده پرهزینــه و در بســیاری از مــوارد، همــراه بــا آلوده ســازی محیــط 

67



68

زیســت خواهندبــود و لــذا توســعه روش هایــی بــا هزینــه و آلودگــی کمتــر، 
همــواره مــورد نظــر محققــان بــوده اســت. فنــاوری حاضــر توانایــی ســنتز کامــال 
ســبز ایــن مــاده ارزشــمند را فراهــم آورده اســت. محصــول ایــن فنــاوری کیفیــت 

باالیــی داشــته کــه از آن جملــه می تــوان بــه ســطح ویــژه بــاال تــا حــدود 2050 متر 
مربــع بــر گــرم، میزان کریســتالینیتی و گرافیتی بودن مناســب اشــاره نمــود. در 
ادامــه برخــی از نتایــج حاصــل از مشــخصه یابی محصــول ارائــه شــده اســت: 






