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در مقالهي حاضر روند طراحي مفهومي بوستر جانبي سوخت جامد ارائه ميشود .اين فرآيند بر اساس طراحي
مفهومي موتورهاي سوخت جامد و به كمك مطالعهي آماري بر روي بوسترهاي سوخت جامد موجود در جهان استخراج
گرديده است .طراحي مفهومي ،به كمك نظريه ي طراحي مشاركتي كه قابليت تداخل كاربر در تغيير عوامل ورودي را فراهم
ميآورد انجام شده است .محدوديت هاي موجود بر روي عوامل موتور در روند طراحي در نظر گرفته شده است و با
اطالعات آماري تطبيق داده ميشود .در راستاي اين طراحي ،نرمافزار طراحي موتور سوخت جامد و شبيهسازي پرواز
موشك نيز تهيه و بكار گرفته شده است.
طراحي مفهومي ،موتور سوخت جامد ،سيکل طراحي بوسترهاي جانبي ،طراحي مشارکتي

Design of Solid Rocket Booster based on Collaborative
Design Theory
A.Novinzadeh, M.Mohammadi and M.Zakeri
ABSTRACT
In this study, a design cycle of strap on booster is presented. This procedure, based on conceptual design
of solid rocket motor and statistical studies of strap on booster, is derived. The conceptual design, usages the
collaborative design that enables the user interfaces to affection the design parameters. Afterwards, the
software of solid rocket design and simulation of missile flight has been produced.
KEYWORDS : Strap on Booster Design, Conceptual Design, Solid Rocket Motor
دستيابي به فناوري بكارگيري بوسترهاي جانبي براي افزايش عوامل موتور و همچنين نيروهاي وارد بر موشك در طول مسير
انرژي موشكهاي موجود در كشور ضروري است .بدليل محاسبه ميشود .در پايان ميتوان از اين نرمافزار براي
اهميت افزايش بار محموله در هر پرتاب و اثر آن بر هزينهي بوستردار نمودن موشكهاي موجود در كشور استفاده نمود.
تمام شدهي مأموريت ،پيشرفت صنعت در اين راستا بسيار مهم
است .در اين پژوهش در نظر داريم ،با تدوين روند طراحي
مفهومي ماهوارهبرهاي بوستردار ،روند و نرمافزار طراحي اين
نوع موشك تدوين گردد .در نرمافزار با بكارگيري طراحي
موتور سوخت جامد و انجام شبيهسازي پرواز موشك همهي

راكت ايدهآل
مفهوم سيستم پيشران ايدآل براي بيان مفاهيم ترموديناميكي در
قالب روابط سادهي رياضي مورد استفاده قرار ميگيرد.
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محاسبه است .رعايت الگوي مناسب در تخمين دادههاي اوليه و

فشار محفظه احتراق ()bar

نيز تجربه کافي ،ميتواند به اجراي اين روند طراحي کمک

فشار خروجي نازل ()bar

نموده و ديد مناسبي را از مقادير مختلف عوامل به طراح دهد.
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در ادامه به اين روند اشاره شده است .الگوي طراحي موردنظر

نسبتسطح خروجي به گلوگاه

بوستر مورد بررسي قرار گرفته است .گفتني است که محاسبات
مربوط به اين قسمت ميتواند در روند طراحي اهميت داشته

با تخمين برخي از عوامل با استفاده از اطالعات آماري شروع
ميشود و در پايان ،اين مقادير که به شکل تخميني وارد
محاسبات شده است در حلقههاي روند طراحي اصالح
ميشوند .اين مقادير اوليه از نظر تعداد و مقدار ،ميتواند در
اجراي روند طراحي ياد شده اثرگذار باشد .بديهي است که
تخمين تعداد کمتري از عوامل براي کاربر مناسبتر خواهد بود.
کد نرمافزاري مورد استفاده در اين طراحي ،نرمافزار اكسل و
متلب بوده است .با توجه به قابليت اين نرمافزارها در انجام
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محاسبات رياضي و نيز اجراي حلقه 1و قابليتهاي گرافيکي،
ميتوان از آن براي اين طراحي استفاده نمود[.]6

در فرايند طراحي موتور سيستم نازل يکي از مهمترين
بخشهاي طراحي را تشکيل ميدهد .نازل وظيفهي انبساط

منظور از طراحي موتور تعيين نيروي موتور ،ضربه ويژه،
سطح گلوگاه و دبي جرمي آن است .به طور كلي عوامل طراحي
در دو دستهي زير قرار ميگيرند:
 -1عوامل مستقل
 -2عوامل وابسته
در روابط ارائه شده براي طراحي موتور ،عوامل مستقل و
مقادير آنها كه به عنوان وروديهاي برنامهي طراحي محسوب
ميشوند عبارتند از[:]6

 -1نسبت حرارتي ويژه 
 -2ثابت گاز R
 -3دماي شعله T f

 -4فشار محفظه ي احتراق Pc
 85

گازها با حداقل افزايش بينظمي براي ايجاد بيشترين ضربهي
ويژه را بر عهده دارد .شكل نازل از نظر هندسه و ابعاد معيار
حداقل افزايش بينظمي را تعيين نمايد .عواملي مانند فشار
خروجي ،فشار داخلي ،دماي اوليهي سوخت ،درصد آلومينيوم
تركيبي ،نوع سوخت ،سطح گلوگاه و سطح خروجي نازل
تعيينكنندهي بيشترين  Ispهستند .با بدست آوردن جرم
پيشران و داشتن ضريب سازه و قطر بوستر در طراحي
آماري ،طراحي موتور آغاز شود .با داشتن ضريب حرارتي
ويژه گازهاي خروجي  ، فشار محفظه احتراق  Pcو فشار
خروجي گازها  ، Peميتوان ماخ جريان خروجي (  ،) M eنسبت
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تجربي بدست ميآيند .در محاسبات مربوط به موتور بوستر
 a  0/9و  n  0/4است .از نرخ سوزش براي تعيين ضخامت
سوخت درون موتور استفاده ميشود [.]6

طول نازل تابع متغيرهاي متفاوتي مانند سطح رانش ،فشار
محفظه و نسبت انبساط است .براي تعيين طول نازل به طور
تحليلي ،فرضيات زير را در نظر ميگيريم:
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موتور براي استفاده در بوسترهاي جانبي مناسب است [.]6

ميشود[:]6

سطح سوزش در مدت زمان كاركرد موتور به طور تقريبي
ثابت است (با اختالف  .)±15با ثابت بودن سطح سوزش ،دبي
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بنابراين با ثابت بودن دبي جرمي ،تراست موتور نيز ثابت
ميشود.
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در فرمول باال قطر بيروني موتور ،يا همان کاليبر موتور باا ، D

ضخامتهاي پوسته ،عايق و الينر به ترتيب باا   i ، cو   lو
قطاار خااارجي سااوخت بااا  DGنمااايش داده شاادهانااد .مجمااوع

شکل ( :)1نازل موتور سوخت جامد

در طراحي سازهي موتور ،وزن و ابعاد قسمتهاي مختلف
موتور محاسبه ميشود .اين قسمتها شامل  -1وزن و
ضخامت پوسته  -2وزن و ضخامت عدسي سربند و تهبند -3
وزن نازل  -4وزن آتشزنه  -5وزن عايق  -6وزن فلنجهاي

عايق وظيفهي محافظت از پوسته در مقابل حرارت توليد
شده در محفظه احتراق را دارد .در ابتداي طراحي جرم عايق را
از فرمول ( )18محاسبه نماييم[.]6
()18
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اتصال است .براي محاسبهي ابعاد و جرم قسمتهاي مختلف
موتور بصورت زير عمل ميكنيم[:]6
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سطح در شروع كار موتور نبايد كوچكتر از سطح گلوگاه باشد.

پوسته وظيفه تحمل نيروي بوجود آمده بر اثر احتراق
درون موتور را بر عهده دارد .اين قسمت ممكن است از مواد
فلزي ،مواد ترکيبي يا تركيبي از اين دو مواد ساخته شود.
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مييابد .نسبت مساحت گذرگاه به گلوگاه عامل مهم در طراحي
است بنابراين در طراحي ،قيد ( )19را كه معيار تجربي است در
نظر ميگيريم[:]6
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با داشتن نرخ سوزش و زمان كاركرد ،ضخامت سوخت

بينظمي را به عهده دارد .جرم نازل از فرمول ( )15محاسبه

()15

Ap
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يكي از قيدهايي که در طراحي موتور در نظر ميگيريم
نسبت طول به قطر آن است .در صورت كوچك بودن اين نسبت
موشك دچار افت آيروديناميكي ،اعمال تراست زياد ،باال رفتن
ضريب سازه ،ايجاد شرايط بحراني سازه و بوجود آمدن

c
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مشكل در جدايش بوسترها خواهد شد .همچنين بزرگ بودن اين
نسبت باعث مشكالت ساختي ،افزايش زمان سوزش ،مشكل
طراحي نازل ،احتمال ترك خوردگي سوخت و افزايش ممان
اينرسي در زمان جدايش خواهد شد .با بررسي صورت گرفته
در بوسترهاي جانبي موجود در جهان اين عامل بين

چاشني وظيفهي روشن نمودن موتور در ابتداي كار آن را
به عهده دارد .اين وسيله به صورت يك موتور سوخت جامد
كوچك عمل نموده ،فشار و دماي مناسب براي شروع احتراق
درون محفظه را فراهم ميآورد .جرم چاشني به وسيلهي

 06

آماري ،قطر اوليهي بوستر را ميتوان از رابطهي ( )22محاسبه
نمود.
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توضيح داده شده است .محدوديتهاي طراحي بوسترهاي
با توجه به توضيحات ارائه شده روندنماي طراحي موتور
سوخت جامد در شكل ( )2آمده است:
طراحي نازل موتور
با

موجود

روابط

 -1مأموريت
 -2محدوديت شتاب موشك

ضريب
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جانبي نيز عبارتند از[:]6

سازه ،جرم

سوخت و قطر بوستر

براي راكت ايدهآل

 -3محدوديت فشار ديناميكي موشك
 -4محدوديت ابعادي بوستر و موشك
 -5ريسك پذيري و قابليت اطمينان
 -6عمر عملكردي

طراحي سازه بوساتر

 -7قيمت تمام شده

و بدسااااااات آوردن

در طراحي اوليه بايد محدوديتهاي باال را در نظر گرفت.

ضريب سازه

روندنماي زير چگونگي طراحي بوسترهاي جانبي را نشان
old  new 105

خي
ر

ميدهد.
old new

در طراحي مفهومي موتور بوستر فرض راكت ايدهآل به

بل
ه
Ap

2

At

2web
 0.7
D

طور کامل قابل قبول است ،بنابراين از روابط ترموديناميكي
خي
ر

مربوط به موتور استفاده شده است .اين روش با تخمين جرم
Db  Db  0.01

0.3

بوسترها شروع ميشود .بعد از طراحي موتور و شبيهسازي
در صورت تأمين نشدن نيازمنديهاي مأموريت جرم پيشران
افزايش مييابد .در برنامه در صورت پاس نشدن محدوديتها

بل
ه
L
 12
D

9

ميتوان تعداد بوسترها را افزايش داد .روندنماي اين روش
خي
ر

كاهش يا افزايش قطر

طراحي در شكل ( )3ارائه شده است:

اوليه بوستر
تخمين جرم سوخت ،تعداد بوستر ،ضريب سازه و قطر بوستر

بل
ه

پايان

طراحي موتور بوستر

شکل ( :)2روندنماي طراحي موتور سوخت جامد
افااازايش جااارم
بوستر

در اين بخش دو روند ،براي طراحي بوسترهاي جانبي

تغيير مشخصات جرمي مرحلهي اول و بوستر ،نقطهي بهينهي
توزيع جرمي موشك و بوستر بدست آمده است.

n n 1

D 1

بله

توضيح داده شده است .در اولين روش بدون تغيير موشك
اقدام به طراحي بوسترهاي جانبي شده است و در روش دوم با

L  7.5

خير

شبيهسازي پرواز

خير
v sim v c

بله

در طراحي مفهومي و اوليه فرضيات سادهكنندهاي را در
نظر ميگيريم .اين فرضيات امكان بررسي كاركرد سيستم براي
نيازمنديهاي اوليه مأموريت را فراهم ميآورد .موتور با توجه

پا
يا
ن

شکل ( :)3روندنماي طراحي بوستر جانبي به روش اول

به روابط آيزنتروپيك و در حال ايدهآل آن طراحي شده است.
همچنين در شبيهسازي ،جاذبه زمين را به صورت همگن و
يكنواخت در نظر ميگيريم .اين فرضيات در ابتداي هر بخش

اين روش را براي بدست آوردن مشخصات بوسترهاي

كمكي بكار ميبريم .شرط پايان طراحي رسيدن به سرعت

عنوان ورودي طراحي توسط کاربر تخمين زده ميشود .عامل
 نيز که نسبت جرم سوخت مرحلهي اول به سوخت

به وزن  80كيلوگرم را در مدار دايروي در ارتفاع  400كيلومتر

بوسترها است بوسيله کاربر وارد جرخه طراحي ميشود .با

قرار دهد .در ابتدا جرم پيشران بوسترها به عنوان ورودي

تغيير اين عامل و ثابت بودن جرم پيشران مرحلهي اول و

طراحي موتور داده ميشود و پس از طراحي موتور و بدست

بوسترها ،سرعت نهايي موشك تغيير ميكند .بنابراين در يك

آوردن مشخصات آن شبيهسازي انجام شده كه در صورت

مقدار مشخص از عامل  موشك بهترين راندمان را خواهد

رسيدن بار محموله به سرعت مداري ،حلقهي طراحي به پايان

داشت .در چرخه طراحي در صورتي كه ابعاد بوسترها بزرگتر

ميرسد .اين روش در مورد موتورهايي با جرم سوخت ،1500

از مقدار مجاز باشد تعداد آنها افزايش مييابد .جرم کل

 2500و  2900كيلوگرم صورت گرفته كه در پايان موشك با دو

مرحلهي اول و بوسترها به صورت زير محاسبه ميشود:

مداري است .موشك بايد به كمك بوسترهاي جانبي ،محمولهاي

بوستر به جرم سوخت  2900كيلوگرم به سرعت مداري
موردنظر خواهد رسيد .نتايج نهايي در جدول ( )2ارائه شده

n
M T  M    mb
i 1

()23

است:
جدول ( :)2مشخصات مداري محاسبه شده در شبيهسازي در مورد
موشك بوستردار
ارتفاع مداري

سرعت

زاويه مسير( ) 

زاويه پيچ( ) 

)400(km

)7740(m/s

0

-15/33

با يکسان بودن جنس بوسترها فرمول ( )23از رابطه ()24
بدست ميآيد:
M I  M   M S   M P 

()24

M S   M engin  M control  M tan k
mb  m s  m p
M T  M I  n  mb

مشخصات بوستر در جدول ( )3آورده شده است:
بنابراين جرم بوستر از فرمول ( )25محاسبه ميشود:
جدول ( :)3مشخصات بوستر طراحي شده براي موشك
n m p 

M PI
 

M tan k  M PI *ATO


مشخصات عملكردي
تراست ( ) N

165119

زمان سوزش ( ) sec

40

ضربهي كلي موتور(خالء) ( ) kN * s

7200

ضربهي ويژه ( ) sec

ATO *n *m p



250

()25

مشخصات ابعادي ( ) m
طول موتور

 M PI 

6/7

طول گرين

5/5

قطر بوستر

0 /7

طول نازل

0/5

قطر خروجي نازل

0/55

n m p



M tan k 

M T  M PI  M   M engin  M control ...
1
)
1 

( n  m p 

n m p





ATO *n *m p

M T  M PI  M   M engin  M control
1
)
1 



ATO 1



(* n


mp 

مشخصات وزني ( ) kg
پوسته

380

نازل

35

عايق

70

پيشران

2900

وزن كل موتور

3376/5

ضريب سازه

0/15

در اين روش جرم سوخت بوسترها و مرحلهي اول ،به
 06

از فرمول ( )25جرم پيشران بوستر محاسبه ميشود.
روندنماي اين روش طراحي در شکل ( )4نشان داده شده است:

تعداد بوستر

تغيير
و
MT



افزايش تعاداد

ميشوند .در برنامه پس از طراحي موتور بوستر و شبيهسازي،

بوستر

سرعت نهايي موشک بدست ميآيد .همچنين با تغيير عامل 

برنامه زاويهي پيچ ،زمان سوزش مرحلهي اول و مدت زمان
MT ,  , 

بدست آوردن جرم سوخت بوسترها

عمود پرواز موشك نيز تغيير نمايد .در اين روش ميتوان
بهترين تركيب جرم بوسترها و مرحلهي اول را بدست آورد.

mp

شرط جدايش بوسترها رسيدن موشك به ارتفاع  35كيلومتري
زمين است؛ بنابراين در تركيبهاي مختلف ،زمان جدايش

طراحي موتور بوستر و

بوسترها از موشك نيز تغيير خواهد کرد .نتايج اين روش در

محاسبهي ضريب سازهي جديد

جدول ( )6ارائه شده است:

جدول ( :)4نحوهي تغييرات سرعت بر حسب 

old  new 105

old new

0 /8

0 /7

0/6

0/5

0/4

0 /3

0 /2

0 /1

7/57

7/61

7/63

7/59

7/56

7/52

7/44

7/37

24000

7/62

7/64

7/66

7/67

7/59

7/58

7/48

7/37

24500

7/68

7/73

7/74

7/66

7/64

7/56

7/51

7/43

25000

همانطور كه در جدول ديده ميشود با جرم 24500

ازدياد كاليبر
موتور

2
2web
 0.7
D

Ap

کيلوگرم و    0/5موشك به سرعت مداري موردنظر

0.3

ميرسد .نمودار مربوط به جدول ( )4را در شكل ( )5آورده

At

شده است:

محدوديتها

L  7.5, D 1

طراحي مسير موشك

شکل ( :)2نحوهي تغييرات سرعت نهايي موشک با تغيير عامل 
v sim v c

با توجه به شکل ( )5با تغيير  سرعت نهايي موشك در
ابتدا افزايش و سپس كاهش مييابد .با انجام روش باال نتايج
زير به دست ميآيند:

شکل ( :)4روندنماي طراحي بوستر جانبي

بعد از شبيهسازي در صورت تأمين نشدن سرعت مداري
دو راه براي اصالح عوامل موشك وجود دارد .در مسير اول
عامل  را تغيير ميدهيم .در صورت رسم نمودار سرعت

مداري بر حسب  در يك نقطه سرعت نهايي موشك بيشينه

ميشود؛ که در صورت نرسيدن موشک به سرعت مداري در
مسير دوم مقدار  M Tرا افزايش ميدهيم و دوباره اين روند را
تكرار نموده تا موشک به سرعت مداري موردنظر برسد.

در روش دوم ،عامل  و جرم كل مرحلهي اول با

بوسترها به عنوان ورودي بوسيله کاربر به برنامه داده

T
 با افزايش  ، عاملW
 -با افزايش  ، موشك سريعتر به ارتفاع  35كيلومتري

موشك افزايش مييابد.

زمين رسيده و در نتيجه بوسترها زودتر از موشك جدا
ميشوند.
 در همه موارد وقتي  ،0/5    0/65موشك بهترينراندمان را دارد.

 -با افزايش  مدت زمان پرواز عمودي موشك كاهش

مييابد.
مشخصات عملكرد و ابعادي بوستر در جدول ( )5ارائه شده
است:

جدول ( :)5مشخصات بوستر و مرحله اول در روش دوم طراحي

 2/3خواهد شد.

مشخصات عملكردي بوستر
تراست ( ) N

192617

زمان سوزش ( ) sec

39/69

ضربهي كلي موتور ( ) kN * s

8995

ضربهي ويژه ( ) sec

250

مشخصات ابعادي بوستر ( ) m

در روش دوم با تغيير  سرعت بار محموله در ابتدا
افزايش و سپس كاهش يافت .بنابراين با اين روش ميتوان

طول موتور

7 /3

نقطهي بهينه توزيع جرمي بوسترها و مرحلهي اول موشك را

طول گرين

5/98

بدست آورد .در روش اول با استفاده از دو بوستر سوخت

طول نازل

0/57

جامد با تراست  2×16/5تن و زمان سوزش  36ثانيه مأموريت

قطر خروجي نازل

0/575

تعريف شده انجام ميشود ،اين در حالي است كه با روش دوم

مشخصات وزني بوستر ( ) kg
پوسته

470

نازل

40

مأموريت با دو بوستر  2×18/5تن و زمان سوزش  40ثانيه
انجام ميشود .در طراحي اوليه در صورت نياز ،موتور سوخت
جامد قابل تغيير است ،بهطوري كه با افزايش و يا كاهش زمان

عايق

85

پيشران

3700

سوزش ميتوان تراست موتور را كاهش و يا افزايش داد .در

وزن كل موتور

4300

ضريب سازه

0/16

مورد جدايش بوسترها نيز با ارتفاع در نظر گرفته شده،
بوسترها در زمان مناسبي از نظر آيروديناميكي از موشك جدا
ميشوند .در صورت جدايش بوسترها در زمان كمتر از زمان

مشخصات عملكردي مرحلهي اول
تراست ( ) N

300080

بدست آمده در برنامه ،جدايش از نظر نيروهاي آيروديناميكي

زمان سوزش ( ) sec

110

وارد بر بوسترها پيچيده ميشود و نيروهاي الزم براي جدايش

مشخصات وزني مرحلهي اول ( ) kg

[]1

در صورت استفاده از اين بوسترها ،تراست به وزن موشك

وزن موتور

272

وزن سيستم كنترل

207

وزن ساير اجزاء

600

وزن مخازن سوخت

313

ATO

0/02

وزن كل موتور

1392

وزن سوخت

14600
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