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ن کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمی
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P540

masood.basiri709@gmail.com،09134094370دانشجوي دکتراي هوافضا ،-1

)نویسنده مخاطب(

تی مالک اشتراستادیار دانشگاه صنع-2

سازه میز پرتاب موشک ماهواره بر پرتاب و بهینه سازي طراحی ، تحلیل
زمین شونده از روي 

2، اصغر مهدیان1مسعود بصیري

دانشگاه فردوسی مشهد-1
شاهین شهر- اصفهاناشترمالکصنعتیدانشگاه-2

چکیده 
پرتاب زیسازه ميسازنهیو بهلی، تحلینامه هدف طراحانیپانیدر ا

يسازنهیبهيبرا. باشدی، منیزميموشک ماهواره بر پرتاب شونده از رو
کد .استفاده شده استیجیتدرانجمادتمیانجام شده از روش الگوریطراح

يکد برانیا.استدهیگردنیدر نرم افزار متلب تدوزینتمیالگورنیا
مان محدود نوشته شده در شکل در سازه از کد الرییمحاسبه تنش و تغ

نیتابع هدف در ا.کندیمیو آن را فراخوانردیگینرم افزار متلب بهره م
یو تنش مییجابجایطراحودیق. باشدیپرتاب مزیپروژه وزن سازه م

حاصل از جینتا.باشدیمشخصات سطح مقطع میطراحيرهایباشند و متغ
مان محدود شامل تنش و حاصل از کد الجیعبارتند از ، نتاقیتحقنیا

که در واقع سطح مقطع يسازنهیحاصل از بهجینتازیشکل و نرییتغ
.باشندیمنهیبا ابعاد بهییها

:واژه هاي کلیدي
المان محدود- بر ماهواره -پرتابزیم-يسازنهیبه-طراحی سازه 

مقدمه 
صنایع سکوي پرتاب متحرك موشکی هم اکنون در شرکت هاي وابسته به 

.دفاعی کشورهاي مختلف با استقبال بیشتري مواجه می شود
علت توجه ویژه به النچرهاي پرتاب موشک هاي دوربرد آن هم از نوع 
متحرك بدان جهت است که می توانند عملیات هدف گیري و پرتاب موشک 

.را به سرعت اجرا نمایند و پس از آن با سرعت از منطقه دور شوند
یت اصلی سکوهاي پرتاب موشک متحرك نسبت به در حالت کلی مز

.ثابت در عدم تشخیص موقعیت جدید پرتاب موشک توسط دشمن است
پرتاب ، یتموشک ها در وضعياستقرار و نگهداريپرتاب برایزهايم

يموشک ها در زمان آماده سازیسو چرخاندن موشک ، سرويسازيعمود
]1[. شوندیمطراحی و پرتاب 

سالدربارنخستینبرايپرتاب ،عمودموشک هايابپرتسکوهاي
موفقیتپرتاباولین1933در سال .شدندطراحیمیالدي1932هاي 
سکوییچنینروياز"تیخوناروفك.امساخت"مایعسوختموشکآمیز
.گرفتانجام

دردفاععالیشورايتصمیمبهبنامیالدي1933سالبهاردر
علمی ساختمرکزاولینیعنیموشکی ،شیپژوهعلمیانستیتويمسکو

بهرامتخصصینیروهايانستیتواین.گردیدتـأسیسشورويدرموشک
امراینوکنندفعالیت میموشکیتجهیزاتزمینهکه درگرفتهکار

بهراپرتابهايسیستموهادستگاهجدید ،موشک هايموفقطراحی

]      1[.داشتدنبال
فضایی کندي می باشند در سال مرکزش که دربراون و همکاران

ماهوارهپرتاببرايراو جدیدسبکسازهمقاله خود یکدر2010
وزن النچر متحرك جدید داراي وزنی کمتر از .نمودندطراحیAres Iبر

چالش اصلی در اینجا ساخت النچر متحرکی .وزن النچر شاتل فضایی بود
متر مربع بود تا بتواند ماهواره 12ول و متر ط120که داراي برجی با ابعاد 

همچنین محدودیت وزن نیز به خاطر حمل کننده .را نگه داردAres Iبر
106 × 5.7آن وجود داشت و حداکثر قادر به حمل کردن وزن  kgبود.

plate(النچرهاي متحرك قبلی عموماً از صفحات تیر آهن
girders(مقاطع نورد شده ،)rolled sections( و صفحات تخت)flat

plate(به منظور کاهش وزن ، ترکیبی از صفحات تیر آهن.بهره می بردند
)plate girders ( خرپا با مقاطع نورد شده ،)rolled sections(، صفحات

.به کار می رود)sheets(ورقو)corrugated plates(موج دار
کانس هاي ، فر)stiffness(تیم طراحی با نیازهایی از قبیل سفتی

، شرایط تکیه گاهی )reversing loads(طبیعی ، بارهاي معکوس شونده 
]2. [چند گانه نامشخص و طبیعی و ناشی از محیط  پرتاب مواجه بود

يیک سازه سبک و جدید را برا2010و همکارانش در سال براون
ساخت ینجادر ایچالش اصل.طراحی نمودندAres Iپرتاب ماهواره بر 

متر مربع بود 12متر طول و 120با ابعاد یبرجيکه دارایچر متحرکالن
به یزوزن نیتمحدودینهمچن.را نگه داردAres Iتا بتواند ماهواره بر 

]2[. وجود داشتیزکننده آن نملخاطر ح
در دانش هوافضا به وسیله اي گفته می شود (Launcher)پرتابگر

به .له  توپ و موشک را شلیک می کندکه به حالت دستی و یا خودکار،گلو
کاربرد گسترده ي .النچري که داراي برج می باشد النچر برجی می گویند

این نوع سکوي پرتاب در پرتاب قائم موشک هاي بالستیک و ماهواره بر 
می توان گفت این النچر گونه اي از النچر متحرك می باشد که .می باشد

ین شده حمل می کند و موشک خود به موقعیت تعیموشک را بر روي 
در این .نصب شده روي برج را به حالت قائم نسبت به سطح قرار می دهد

زمین پایه ي پرتابسکوها. پروژه از این نوع النچر استفاده شده است
بیشترین و متداول ترین نوع سکوها هستند که با قرار گرفتن بر روي 

ن نوع سکوها ، نوعی زمین عمل پرتاب را انجام می دهند البته از ای
دیگري نیز وجود دارد که در داخل زمین قرار می گیرند و به آن سیلو 

.می باشدزمین پایهي پرتاب سکوهاجزءالنچر برجی.گفته می شود
سازي در این پروژه براي انجام طراحی بهینه از الگوریتم شبیه 

ناسب این عملکرد م.استفاده شده است) انجماد تدریجی( تبرید تدریجی 
. الگوریتم در مسائل سازه اي به اثبات رسیده است
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سازي تبرید تدریجی در واقع تعمیم روش مونت روش شبیه 
. سازي بازپخت فیزیکی جامدات استبراي شبیه )monte carlo(کارلو

. بیان شد1953این ایده ابتدا توسط شخصی به نام متروپلیس در سال 
]3.[لز کاري استاین روش برگرفته از رشته ف

کیرپاتریک و همکارانش با ترکیب مکانیک آماري با اصول بهینه 
]4. [سازي تبرید تدریجی را ایجاد نمودسازي ، روش شبیه 

سازي تبرید تدریجی به عنوان یک تکنیک مناسب الگوریتم شبیه 
.براي حل مسائل ترکیبی دشوار بهینه سازي اثبات شده است

سازي تبرید براي استفاده از الگوریتم شبیه گزارش ها از تالش
، 1980تدریجی در مهندسی سازه ، براي اولین بار در اواخر دهه 

] 5. [پدیدار شد1988درسال
سازي تبرید تدریجی مونت کارلوایده اصلی الگوریتم شبیه الپرین

را براي بهینه سازي سازه ها با استفاده از متغیرهاي طراحی گسسته 
]6. [وصیف نمودت

سازي تبرید تدریجی براي بهینه سازي بالینگ از الگوریتم شبیه 
]7. [گسسته ي سازه هاي فوالدي سه بعدي استفاده نمود

سازي تبرید تدریجی توسعه یافته به تازگی ، استراتژي هاي شبیه 
اند ، به طوریکه قادر به ایجاد شرایطی هستند که به سمت افزایش بهره 

] 8.  [جستجو و کارایی پیش می روندوري
سازي تبرید تدریجی با موفقیت در بسیاري از مسائل روش شبیه 

بهینه سازي سازه اي استفاده شده است و براي مسائلی با متغیرهاي 
] 9.[پیوسته و نیز براي مسائلی با متغیرهاي گسسته به کار می رود

پرتاب یزسازه ميسازینهو بهیل، تحلیمقاله هدف طراحیندر ا
.باشدیمزمینيموشک ماهواره بر پرتاب شونده از رو

مسئلهیزیکفیحشرت
.نمایش داده شده است1شکل سازه میز پرتاب در این پروژه در شکل 

ابعاد سازه 
نمایش داده شده است به ) 1(پارامترهاي ابعاد سازه میز پرتاب که در شکل

.قرار زیر می باشد

ابعاد سازه میز پرتاب-1جدول 
h

(m)

H
(m)

lz

(m)

ly

(m)

lx

(m)

Lz

(m)

Ly
(m)

Lx

(m)

24/084/084/0937/04635/02/139/1545/1

شرایط بارگذاري 
.بارهاي وارد بر سازه میز پرتاب نیروي وزن موشک می باشد

شرایط تکیه گاهی 

ی میز پرتابگاهیهتکیطشرا-2جدول 
صل کشکولیمف
)ساچمه-کاسه(

نوع تکیه گاهلوالییلوالییتماسی

نود محل اعمال3،4،171،21913،14

جابجایی در 
x,y,zراستاي

جابجایی در 
yراستاي

جابجایی در 
راستاي 

x,y,z و
دوران در 

y,zراستاي 

جابجایی در 
راستاي 

x,y,z و
دوران در 

y,zراستاي 

درجات آزادي 
ثابت شده

رودي ها و خروجی هاي مسئلهو
مشخصات موشک ، شکل کلی سازه میزورودي هاي مسئله عبارتند از

بهینه سطح مقطعابعاد پرتاب و طول اعضا سازه و خروجی هاي مسئله

.هاي اعضاء سازه میز پرتاب می باشند

انتخاب جنس سازه 
میز ایمنیاز آنجا که طبق اطالعات داده شده از طرف صنعت ، ضریب

ایمنی پروژه نیز ضریبایندرمی باشد ،3برابر Scud Bپرتاب موشک 
.استشدهگرفتهنظردر3برابر

در این پروژه از .سازه هاي میز پرتاب معموالً از جنس فوالد می باشد
این فوالد معموالً در برخی از سازه هاي .استفاده شده است4130فوالد 

و 3در ادامه با لحاظ ضریب ایمنی .می گیردمیز پرتاب مورد استفاده قرار
جنس انتخاب شده به تعیین ابعاد بهینه سطح مقطع هاي سازه پرداخته 

.می شود

]10[4130مشخصات فوالد -3جدول 
چگالی

)kg/m3(
مدول االستیسیته 

)GPa(
مدول برشی

)GPa(
استحکام تسلیم 

)MPa(کششی

785020580460

)Space Frame Element(المان قاب فضایی

بعديسهقابالمان،پرتابمیزسازهمورددرگرفتهانجامهايبررسیبا
.استشدهانتخابسازه میز پرتاببراي

یک المان قاب فضایی میله اي مستقیم با سطح مقطع یکنواخت 
است که قادر به مقاومت در برابر نیروهاي محوري ، ممان هاي خمشی 

لی واقع در صفحه مقطع آن و ممان پیچشی حول محور حول دو محور اص
. مرکز سطح آن می باشد

درجات . است12×12ماتریس سختی المان قاب فضایی داراي ابعاد 
نمایش داده 2در شکل آزادي محلی و عمومی یک المان از قاب فضایی 

]11[.شده است

الگوریتم انجماد تدریجی
پاتریککیركتوسطارباولینیجیانجماد تدرالگوریتم

)(Kirkpatrikبا لگوریتماین ا.شدمعرفی1983سالدرهمکارانشو
انجماد الگوریتم]4[.ترکیب مکانیک آماري با اصول بهینه سازي ایجاد شد

کریستالتشکیلبابهینهجوابشدنپیداشباهتيپایهبریجیتدر
کهاستآنهممنکته.استشدهبنافلزاتآبکاريدرپایدارومنظم
ازنقطههراگر.استمستقلسیستماولیهحالتازنهاییپایدارحالت
پتانسیلانرژيباراجریمهتابعو،هااتمآرایشیکباراجستجوفضاي

جنبشیانرژيباراجوابشدنبدجهتدرحرکتقابلیتوسیستم
سیستمبردنشودمیمسئلهصورتایندر،کنیممتناظرسیستم
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به)دلخواه(معینجنبشیانرژيومشخصپتانسیلانرژيبااولیهازحالت
انرژي،پایانیدرحالت(استپتانسیلانرژيکمتریندارايکهحالتی

دماکاهشیروندچقدرهر).نداردتغییرسیستموشدهصفرجنبشی
.بودخواهندتردقیقکندمیپیداالگوریتمکههاییجواب،باشدکندتر

دماي نهایی Teدماي اولیه و Tsنقطه شروع ، ) 3(در شکل 
.براي کاهش دما مورد استفاده قرار می گیردCTضریب . می باشند

الگوریتم شبیه سازي آنیلینگ به عنوان یک الگوریتم یافتن نقطه 
این الگوریتم با انتخاب کردن تصادفی نقاط . بهینه مطلق شناخته می شود

حدوده تعریف شده ، صالحیت آنها را براي برگزیده شدن در پروسه در م
براي این کار الگوریتم در متغیر طراحی . بهینه سازي بررسی می کند

تغییرات تصادفی ایجاد می کند و پس از آن احتمال پذیرش آن را از رابطه 
.محاسبه می کند) 1(
)1                              (

یزان کاهش انرژي در مΔE، دماTتابع احتمال ، Pدر رابطه فوق 
.ثابت بولتزمن می باشدKBو هر مرحله

این خاصیت الگوریتم شبیه سازي آنیلینگ است که آن را در گروه 
الگوریتم هاي بهینه سازي قدرتمند قرار داده است و از محصور شدن در 

نکته دیگري که در مورد این . ري می کندکمینه هاي محلی جلوگی
الگوریتم باید به آن توجه داشت این است که این الگوریتم برخالف 
بسیاري از روش هاي مرسوم نیازي به محاسبه مشتق تابع ندارد و لذا می 

مورد استفاده قرار ... تواند براي هر نوع تابعی اعم از پیوسته و گسسته و
]12[.گیرد

ینه سازي انجماد تدریجی با موفقیت در بسیاري از الگوریتم به
مسائل بهینه سازي سازه اي استفاده شده است و براي مسائلی با 
متغیرهاي پیوسته و نیز براي مسائلی با متغیرهاي گسسته به کار می 

] 9.[رود

نتایج

بهینه سازي سازه میز پرتاب
یطراحیودق. اشدبیپرتاب میزپروژه وزن سازه مینتابع هدف در ا

پرتاب از نوع یزاز آنجا که  سطح مقطع سازه م.باشندیو تنش مییجابجا
یطراحیردو نوع متغینجادر اینباشد بنابرایم) لوله(یتوخاليایرهدا

تنش .ضخامت ها و قطر خارجی سطح مقطع اعضاء سازه وجود داردیعنی
ششی جنس استحکام تسلیم ککه برابر یک سوم MPa153.3مجاز 
.میلیمتر می باشد3برابر شکل مجازییرتغهمچنین .شده می باشدانتخاب

مقادیر پارامترهاي الگوریتم انجماد تدریجی در این پروژه

متغیرهاي الگوریتم  بهینه سازي-4جدول
ضریب کاهش دما دماي اولیه دماي توقف حداکثر تعداد تکرار

0.96 5 0.0001 5000

:]12[مسایهتابع تولید ه
یکی از عوامل مهم در موفقیت الگوریتم انجماد تدریجی ، تابع تولید

. همسایه می باشد
, =0.1 )2      (

نتایج بهینه سازي سازه میز پرتاب-5جدول 
شماره اعضاي ي گروهشماره

گروه
قطر 

خارجی
(cm)

ضخامت 
جداره
(cm)

سطح 
مقطع

(cm2)
15،15.480.518.03

22،47.020.5210.63

335.450.538.18

46،15،16،175.870.518.65

524 ،23 ،8 ،75.060.517.36

69،105.920.599.85

711،195.150.547.82

812،13،145.260.507.54

918،255.150.699.67

1020،21،2210.120.5115.32

1126،275.110.557.86

تنش فون میزز 
(MPa)ماکزیمم

25.48

56,158(kg)وزن 

.نمایش داده شده است4پرتاب در شکلمیزسازهسازيبهینهمراحل

نوشته شدهکامپیوترياعتبارسنجی کدهاي

) Benchmark(مسأله آزمایشی
ز نویسندگان مثال استانداردي است که بسیاري ا5خرپاي ده میله اي شکل 

.از آن استفاده نموده اند
.آورده شده است] 13و14[در اینجا مطالب از مراجع

پارامترهاي طراحی-6جدول
6.89×مدول یانگ 104 MPa

2770چگالی kg/m3

175.25تنش مجاز MPa

50.8تغییر مکان مجاز mm

P(444.822(نیروي وارده  kN

l(9.144(طول  m

مقایسه نتایج بهینه سازي خرپاي ده میله اي-7جدول 

پارامترها
نتایج این قبلیشدهانجامنتایج

تحقیق 4321
A1)cm2(193.55216.13216.13216.13209.48
A2)cm2(10.4510.4510.4510.4510.65
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A3)cm2(147.74147.74141.93147.74145.81
A4)cm2(87.09100100100100
A5)cm2(10.4510.4510.4510.4510.65
A6)cm2(10.4510.4510.4510.4517.35
A7)cm2(89.6851.4291.6151.4256.58
A8)cm2(141.94141.94128.39141.94144.52
A9)cm2(141.94141.94128.39141.94140.58
A10)cm2(10.4510.4516.910.4510.65
kg)(2534.0324912546.3924912513.45وزن

.روش تابع جریمه بهبود یافته می باشد1روش 
.می باشد1روش الگوریتم ژنتیک2روش 
.می باشدdifference quotientروش 3روش 
.می باشد2ژنتیکالگوریتمروش 4روش 

روشی که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است الگوریتم 
مشاهده می شود نتایج 7همانگونه که در جدول . نجماد تدریجی می باشدا

.به دست آمده از روش انجماد تدریجی نتایج قابل قبولی می باشد

اعتبارسنجی کد المان محدود نوشته شده 
نرم افزار اباکوس ، .براي این منظور از سه روش زیر استفاده شده است

)6شکل(ب سه بعدي با مشخصات زیر روابط مقاومت مصالح ، در مثال قا
15[:مثال قاب سه بعدي[

E=210  GPa   ,    A=2×10-2 ,   m2 ,    G=84    GPa
Iy=10×10-5 m4 ,  Iz=20×10-5 m4 ,   J=5×10-5 m4

.میلیمتر می باشد2.28بیشترین میزان تغییر شکل سازه برابر 

تیجه گیرين
استفاده شده ) لوله(مقطع هاي دایره اي توخالی در این پروژه از سطح

استفاده از این . است که توانسته وزن موشک را به خوبی تحمل نماید
مقاطع کاهش وزن و هزینه را به دنبال دارد ، بنابراین استفاده از این 

بهینه سازي لزوماً منجر .مقاطع براي سازه هاي میز پرتاب توصیه می گردد
تمامی اعضا نمی گردد و ممکن است در برخی اعضا به کاهش سطح مقطع

منجر به افزایش آن ها شود ولی در مجموع منجر به کاهش وزن سازه می 
براي طراحی بهینه در این پروژه کارآمدي الگوریتم انجماد تدریجی.گردد

.سازه ها قابل مشاهده است

1- Genetic Algorithms (Rajeev and Krishnamoorthy, 1992)
2- Genetic Algorithms (Coello, 1994)

سازه میز پرتاب- 1شکل

ومی یک المان از قاب فضاییدرجات آزادي محلی و عم-2شکل
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یجیانجماد تدرفلوچارت روش-3شکل

پرتابمیزسازهسازيبهینهمراحل- 4شکل

]25[خرپاي ده میله اي-5شکل

مراحل همگرایی الگوریتم6شکل

تکرار 6000دیده می شود الگوریتم پس از حدود 6همانگونه که در شکل 
ز آن تغییر محسوسی در کاهش وزن سازه همگرا شده است و پس ا

این مقدار در واقع وزن بهینه سازه خرپاي ده میله اي .مشاهده نمی شود
.در این مثال می باشد

]54[یک سازه قاب سه بعدي-7شکل
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