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The purpose of this paper is to present the cost estimation and optimization of 
space propulsion systems. Thus, choosing optimal propulsion system (from fuel 
and oxidizer aspect) is done in order to increase the efficiency and decrease the 
cost. Also, human resource cost and technology development time based on the 
consideration of labor cost effect on the personals motivation have been optimized. 
To this end, cost estimation and optimization algorithm has been drawn and 
suggested. The suggested algorithm has two steps. The first step in the algorithm 
is concern to cost estimation for seven fuel and oxidizer components. In the second 
step, labor cost and project implementation time is estimated and optimized based 
on the optimal space propulsion system derived from the previous step. Here, the 
objective functions are propulsion system technology development cost and time. 
On the other hand, the purpose is to consider the salary enhancement and 
consequently efficiency enhancement, time decrease and cost decrease. 
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. است هاي پيشرانش فضاييي سامانهسازي هزينههدف از اين مقاله، ارائه روشي به منظور تخمين و بهينه
افزايش كارآيي و  در اين راستا، انتخاب سامانه پيشرانش بهينه (از منظر نوع سوخت و اكسيدكننده) با هدف

ه پيشرانش نيروي انساني و زمان توسعه فناوري سامان كاهش هزينه صورت پذيرفته است. همچنين هزينه
ر، در اين مقاله، سازي شده است. براي اين منظوي نيروي انساني بهينهبراساس ميزان تاثير حقوق در انگيزه

مان و هزينه تدوين زسازي هزينه نيروي انساني با توابع هدف روندنماي تخمين هزينه سامانه پيشرانش و بهينه
ندنما، تخمين باشد. در گام نخست اين رود شده است. روندنماي پيشهادي داراي دو گام اصلي ميو پيشنها

ا توجه به سامانه بپذيرد. در گام دوم نيز، ي صورت ميهاي سوخت و اكسيدكنندههزينه براي هفت نمونه از زوج
سازي ين و بهينهام پروژه تخمپيشرانش بهينه مستخرج از گام قبلي طراحي، هزينه نيروي انساني و زمان انج

باشد. به عبارت ي توسعه فناوري سامانه پيشرانش ميسازي زمان و هزينهشود. توابع هدف در اين بهينهمي
سازي باشد. براي مدلوري، كاهش زمان و هزينه ميديگر، بررسي تاثير افزايش دستمزد و در نتيجه افزايش بهره

ها استفاده شده است. نامهبر ميزان كاهش زمان و هزينه پروژه از نتايج پرسش وريتاثير افزايش دستمزد و بهره
يتم ژنتيك و الگوريتم سازي چندهدفي فراابتكاري ازدحام ذرات، الگورهاي بهينهدر اين گام، با استفاده از روش

تر و قيقي دسازي انجام و مقايسه شده است. همچنين، به منظور بررسبندي نامغلوب بهينهژنتيك رتبه
زايش انگيزه و درنتيجه تر هزينه از روش فازي بهره گرفته شده است. لذا، تاثير افزايش حقوق در افگرايانهواقع

ت. در نهايت و بهينه شده اسسازي كاهش زمان و هزينه پروژه نيز با استفاده از اين روش (فازي) شبيه
ته است و هاي مختلف صورت پذيرفسازي روشج بهينهگذاري در روش پيشنهادي، اوال با مقايسه نتايصحه

ق نيروي انساني دهند كه با افزايش حقوها با روش فازي مقايسه شده است. نتايج نشان ميي روشثانيا كليه
  يابد. زمان انجام پروژه و در نتيجه هزينه نيروي انساني، به ميزان قابل توجهي كاهش مي

  ي پيشرانش، فضاييسازي هزينه و زمان، نيروي انساني، انگيزه، سامانهبهينهتخمين هزينه، هاي كليدي: واژه

  12عالئم و اختصارات

سازي چندهدفي بهينه
  فراابتكاري ازدحام ذرات

Multi-Objective Particle Swarm 
Optimization (MOPSO) 

 Multi-Objective Genetic Algorithm  الگوريتم ژنتيك
(MOGA) 

 Non-Dominated Sorting Genetic  بندي نامغلوبرتبهالگوريتم ژنتيك 
Algorithm (NSGA-II) 

 Cost Estimation Relationship (CER)  تخمين هزينهروابط

                                                                     
 (نويسنده مخاطب)استاديار  .1

  مقدمه
در ناسا توسط تئودور پائول  نهيهز نيتخم نهزمي در هاتالش نياول
 يروش »يعلوم هوانوردنشريه «در  1936در سال  يانجام شد. و تيرا

 هادشنيرا پ يمعادالت تي]. را1داد [ شنهاديپ نهيهز نيتخم يبرا يآمار
 داتيرا در طول چرخه عمر و تول ماهايهواپ نهيهز ستتوانيداد كه م

معادالت در قالب  نيا تي. در نهادينما ينبيشيپ باال اريبس يسر
 ارشدكارشناس  .2
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اواخر دهه  در. شدشد، ارائه  دهينام يريادگي يكه منحن ايهينظر
در  كايمتحده آمر االتيا ييهوا يروي، همزمان وزارت دفاع و ن1940

 يديمتحده به عصر جد االتيورود ا يبرا ويسنار نيه چندحال مطالع
 يرويراستا، ن نهمي در. بودند هاراكت و هاجت، موشك يماهاياز هواپ

 نينمود. ا سيتاس ايفرنيكال يكايرا در سانتا مون 1شركت رند ،ييهوا
 نهيهز نيمطالعات را در تخم نترييستميو س نياز اول يشركت برخ

دپارتمان  كيشر كرد. در داخل شركت رند منت ييمايهواپ عيصنا
شخص به  ني]. ا2[ شد سيتاس چينوو ديويتحت نظر د نهيهز ليتحل
بخش  نيبه عنوان سرپرست ا نهيهز نيدر تخم اتشيتجرب ليدل

ابزار (روابط  نتريياديدر رند، بن گرانيچ و دي]. نوو3[ شد يمعرف
 نهيهز نيتخمو ادغام روابط  دني) به منظور نظم بخشنهيهز نيتخم

هوافضا را  يدر مهندس نيتخم هيپا دهيو شكل يريادگي يبا منحن
]. تا 4[ باشديدر دسترس م زيكه امروزه ن دنديتوسعه و بهبود بخش

 پرنده ليوسا يبرا نهيهز نيمرند در حال ابداع روابط تخ 1951سال 

بود.  رهيچون سرعت، برد، ارتفاع و غ ييرهاياز متغ تابعي صورت به
 ليو اوا 1950را در طول دهه  نهيهز نيتخم هايكت رند، روششر

مربوطه به طور قابل  هايكيتكن تيگسترش داد و در نها 1960
 يوقت ].3اعمال شدند [ ييهوافضا هايستميس يدر تمام فازها يقبول

جت  شروع به  شرانشيپ شگاهيآزما افت،ي شيافزا يزريسرعت برنامه
 زريبرنامه يراهنما«به نام  ييهوا يرويار نابز كياز  ياستفاده از بخش

بر وزن  يمبتن نهيهز نيبه روابط تخم اين ابزار .]5نمود [ »ييفضا
 ليب 1967اختصاص داشت. در  ييفضا هايپروژه نهيهز نيتخم يبرا

 شگاهيدر آزما "يسيساترن آ سلريكرا"سابق پروژه  ريدم كيرولند، 
شركت "به نام  ديشركت جد كيجت مشغول به كار شد و با  شرانشيپ

 گرليكرد (كه كار خود را با چند تحل دايارتباط پ "يزريبرنامه قاتيتحق
كار كرده بودند، شروع  ييفضا زريبرنامه يراهنما يسابق كه بر رو

 ني]. رولند تخم6را بهبود بخشد [ نهيهز نيتخم طنموده بود)، تا رواب
ناسا  نهيهز گرنيتخم نيادامه داد و برتر يرا به صورت جد نهيهز
شد.  1980و  1970 هايدر طول دهه ايارهيس نيب يماهايفضاپ يبرا

 يتوسعه داده شده با همكار هيروابط اول يزريبرنامه قاتيشركت تحق
با اكثر مراكز  ييبا انعقاد قراردادها راجت و رولند  شرانشيپ شگاهيآزما

 نيتخم هايمدل .ديارتقا و بهبود بخش نهيهز سازيمدل يناسا برا
در مارس  .ديناسا گرد يسال آت 25 هايمدل يمبنا افتهيارتقا  نهيهز

و  دارنيسرنش هايكپسول ،ييفضا هايحامل كهيدر حال 1961
مشغول به كار بودند، ناسا مركز پرواز  ايارهيس نيب يماهايفضاپ
 نهيهز نيبه تخم گريمركز توسعه د كيگودارد را به عنوان  ييفضا

و در مدت زمان  گردنيزم يعلم يماهواره تيص داد و مسئولاختصا
 نهيهز نيبه تخم ازيكه ن ماهاياز فضاپ يتعداد نهيزه نيتخم يكوتاه

                                                                     
1. RAND 

در طول اواخر دهه  هاييشرفتي]. پ6[ مركز سپرده شد نيداشتند به ا
به  نهيهز نيدر مركز گودارد درخصوص تخم 1970 ليو اوا 1960

بود كه به ورنر فون  يمهندس آلمان كي، كوله هرمان ].6[ ددست آم
بود.  نههزي مقوله به مندو عالقه ستهيشا اريو بس وستيبراون در ناسا پ

ناسا  نهيهز نيروش تخم نيهوبر اول اميلوي مقامش، همراه با قائم يو
و  يگزارش داخل كينمود و ابتدا به صورت  نيتدو 1960را در سال 

 يراهنما كه برا يترچهدف كي نوانبه ع 1961سپس در سال 
 1964سال  در ].7[ ديشده بود منتشر گرد شيرايجوان و نيمهندس

در  كيناميو جنرال دا نيمارت ديمارشال با الكه ييمركز پرواز فضا
به منظور  يهمكار نينمود. ا يشروع به همكار يمانكاريقالب پ

 شيبه منظور افزا هاييتيقابل جاديو ا نهيهز نيتخم هايتوسعه مدل
 رينظ ايدهيچيپ هايچرخه عمر سامانه نهيهز نيدقت در تخم

كوله در  چيتريد 1984سال  در ].6[ رفتيصورت پذ ييضاف هايحامل
ارائه داد و  ييحامل فضا نهيهز نيمدل تخم يرا برا يروش ،ايمقاله

سال  در ].8نمود [ انبي را هاسامانه ندهيآ هايليآن در تحل يكاربردها
توسعه موتور  يابيارز«را تحت عنوان  ايمقاله ريو ماستمپل  1988

را  يمنتشر كردند و در آن روش »ندهيدر حال حاضر و آ عيسوخت ما
 ].9ارائه دادند [ عيسوخت ما شرانشيپ هايسامانه نهيهز يابيارز يبرا
 لياول كتاب تحل شيرايالرسون و يليورتز و وا مزيج 1991سال  در

و  1992 هايمنتشر نمودند و در سال ييفضا هايتيمامور يو طراح
 هايشيرايدوم و سوم آن را منتشر كردند. در و هايشيرايو 1996

 نهيهز نيفصل به طور مشروح به تخم كيكتاب،  نيمختلف ا
 ].10است [ افتهياختصاص  يبراساس مدل جرم ييفضا هايتيمامور

 يمهندس يدفترچه راهنما«بار  نياول يناسا برا 1995سال  در
ارائه  2016در سال  زيآن ن شيرايو نيرا منتشر نمود كه آخر »ستميس

 ،ي(آمار نهيهز نيتخم هايدفترچه به انواع روش ني]. در ا11شد [
در  يو بولمزو نيدال 1996سال  در و ...) اشاره شده است. يپارامتر
  ].12نمودند [ ليرا تحل يانسان يرويچرخه عمر ن نهيهز ،ايمقاله

 سازيهيشب يرا برا يمدل نگيهرمان كوله و جون 1997سال  در
ارائه داد كه در آن  ييحمل و نقل فضا يهاسامانه نهيهز نيتخم
محاسبه شده است. در  هارسامانهيبراساس وزن ز ديتوسعه و تول نهيهز
 در .]14[]13[ باشديسال منفر نهيواحد هز نه،يهز نتخميمدل  نيا

 نهيهز نيرا تحت عنوان تخم يامقاله چيكوله و گول 2002سال 
پرنده)  لهيناوگان وس كيچرخه عمر  سازي(مدل ِلاينا يمايفضاپ

را منتشر كرد كه در آن  يمنتشر نمودند. در همان سال كوله گزارش
را مورد  ييفضا ايارهيس انيم يسفرها نهيبر هز يمال ميمفاه ريتاث

را تحت عنوان  يادر همان سال مقاله نيهمچن يقرار داد. و يبررس
در ناوگان  نيكالس سنگ ييچرخه عمر حامل فضا نهيهز ليتحل«
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ارائه  ييفضا قاتيانجمن تحق يكنگره جهان نيدر دوم »ييحمل و نقل فضا
خود را با عنوان  ارشديكارشناس نامهانيتاد هرمان پا 2006سال  در ].15[ داد
 لندير دانشگاه مرد »ييحامل فضا هاينهيپارامتر مهم هز كي سازينهيبه«

 نييارسال محموله به مدار پا هاينهيهز سازينهيارائه كرد كه هدف آن كم
و  شرانيپ هايسامانه«تحت عنوان  يكتاب 2008سال  در ].16بود [ نيزم

سال  نيمنتشر شد كه حاصل چند »2020: از امروز تا شرفتهيپ هاييفناور
آلمان،  ه،ياز جمله فرانسه، روس ييكشور اروپا نياز چند يكار و تالش محققان

و همكاران  وستري، ك2010سال  در ].17بود [ گريكشور د نيو چند ايتاليا
دادند  شنهاديرا پ ييفضا يهاتيمامور هيمدل كسب و كار و بازگشت سرما

مختلف توسعه،  يدر فازها ييفضا يهاتيمامور درمدل  ني]. ا19][18[
 2012سال  درقرار گرفته است.  ليتحلو  يمورد بررس ديو توقف تول ديتول
 هامدل ها،بر روش يمرور«را تحت عنوان  ايو همكارانش مقاله لويوايتر
 يدر فازها افزاريمربوط به بخش سخت ينهيهز نيتخم ابزارهاي و

 2015سال  در ].18منتشر نمودند [ »ييفضا تيمامور يزيربرنامه ييابتدا
 نيوزن و تخم ،آييكار يبرا يديجد چارچوب ايدر مقاله ليفرانك و ت

براساس  ].19ارائه دادند [ ييحامل فضا شرانشيچرخه عمر سامانه پ نهيهز
 توسعة مدل، 2017تبيين شده در مراجع فوق، در سال  هاي هزينهمدل
ه نيهز كرديرو با شرانشيپ يهسامان منظر از ييفضا حامل يهخانواد يفناور

ليل و آناليز هزينه و آناليز حساسيت كارآيي ارائه گرديد. در اين مدل، تح
سامانه پيشرانش نسبت به هزينه براي دو نوع سامانه پيشرانش سرمازا و 

]. در اين مقاله، عالوه بر توسعه مدل مربوط 21[ ،]20سرمازا تشريح شد [نيمه
ي فناوري براي هفت زوج ]، يعني، تخمين هزينه توسعه21[، ]20به مراجع [

سازي نيروي انساني ارائه روش تخمين هزينه و بهينهنده، سوخت و اكسيدكن
شود. ترين دستاوردهاي اين مقاله محسوب مياز منظر زمان و هزينه از مهم

به عبارت ديگر، تاثير افزايش حقوق در افزايش انگيزه نيروي انساني و در 
نتيجه افزايش ساعات كاري مفيد و درنتيجه كاهش زمان انجام پروژه است 

گردد. بنابراين با توجه به منجربه كاهش هزينه نيروي انساني نيز مي كه
   :ستااهداف مقاله، ساختار مقاله به صورت زير 

سازي تخمين هزينه و بهينه ،در بخش دوم، روندنماي پيشنهادي
ي نيروي انساني با نيروي انساني براساس ميزان تاثير حقوق در انگيزه

ي دقت در بخش سوم، ارزيابشود. ارائه مي توابع هدف هزينه و زمان
يه از زمان شود. در بخش چهارم تخمين اولهاي توسعه يافته ارائه ميمدل

ي مطالعهخش، شود. در اين بانجام پروژه و هزينه نيروي انساني ارائه مي
ر آماري ميزان تاثير افزايش حقوق در انگيزه و فضاي جستجو د

هادي ر بخش پنجم نيز، اجراي روش پيشنشود. دسازي تشريح ميبهينه
اده از منطق فازي سازي با استفو نتايج بهينه ارائه شده است و نهايتا بهينه

پذيرد. در سازي با روش فازي صورت ميگذاري سه روش بهينهو صحه
  گيري مقاله تدوين شده است. بندي و نتيجهپايان جمع

                                                                     
1. Cost Estimation Relationship (CER) 

ازي سروندنماي پيشنهادي تخمين هزينه و بهينه
  نيروي انساني با اهداف هزينه و زمان

ي در اين بخش روندنماي مدل پيشنهادي تخمين هزينه توسعه
فناوري سامانه پيشرانش و همچنين تخمين هزينه نيروي انساني ارائه 

شود. روندنماي پيشنهادي داراي دو گام سازي بررسي ميو دقت مدل
شود ورد نظر برآورد مياصلي است، گام اول، تخميني از هزينه موتور م
شود. سپس در گام دوم، و بهترين موتور از نظر ضربه ويژه انتخاب مي

شود تخميني از نيروي انساني و زمان مورد نياز پروژه نيز محاسبه مي
سازي به دو روش و در نهايت هزينه و زمان نيروي انساني پس از مدل

قابل  1ي در شكل شوند. روندنماي پيشنهادتحليلي و فازي بهينه مي
هاي ، سامانهمسئلههاي مشاهده است. در اين روندنما، ورودي

 2باشند. براساس اشكال اكسيدكننده مي پيشرانش از منظر سوخت و
، تخمين هزينه سامانه پيشرانش )CER(1و روابط تخمين هزينه  3و 

گيرد. در اين روندنماي پيشنهادي تخمين هزينه، چنانچه صورت مي
نشان داده شده است، ابتدا مقادير ضربه ويژه براساس  2در شكل 

نوع تركيب سوخت  7نسبت دبي جرمي اكسيدكننده به سوخت براي 
شود. سپس با تركيب اكسيدكننده مشخص اكسيژن مايع محاسبه مي

هاي پيشرانش براساس تراست نيروي تراست و مقادير وزن سامانه
، 9تا  4ه از اطالعات اشكال گردد. در مرحله آخر با استفادبرآورد مي

شود. در اين ي هر سامانه پيشرانش محاسبه ميي توسعهمقدار هزينه
هاي پيشرانش مرحله نمودار تغييرات هزينه با ضربه ويژه براي سامانه

ترين هزينه شود كه يك يا چند سامانه پيشرانش با معيار كمترسيم مي
  شود. توسعه فناوري انتخاب مي

روي سازي هزينه نياين روندنما، تخمين و بهينه گام دوم در
از ابتدا، فانساني و زمان مورد نياز براي اجراي پروژه است. در اين 

پذيرد. سپس برآوردي از هزينه نيروي انساني و زمان پروژه صورت مي
مچنين ي نيروي انساني و هبراساس روابط پيشنهادي حاكم بر هزينه

وژه، فزايش دستمزد و زمان انجام پرارتباط افزايش انگيزه با ا
دل مدامه، براساس است. در اسازي تخمين هزينه توسعه يافتهمدل

و  MOPSO ،NSGAIIيافته و به كمك سه روش پيشنهادي توسعه
MOGA نمودن هزينه نيروي انساني ومنظور كمينهسازي بهبهينه 

 ]. همچنين براي23[، ]22گيرد [زمان انجام طرح، صورت مي
سازي و ها، با استفاده از روش فازي نيز مدلگذاري روشصحه
يمه ] و در نهايت با يكديگر مقايس24شود [سازي انجام ميبهينه
  شوند.

ي پروژه ي هزينه و زمان براي اجراخروجي اين روندنما، نقاط بهينه
  ت.اس
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اني با سازي نيروي انسروندنماي پيشنهادي تخمين هزينه و بهينه -1 شكل

 اهداف زمان و هزينه

هاي به سوخت به ضربه ويژه براي سوخت تغييرات نسبت اكسيدكننده -2شكل 
  ]17هاي مختلف و اكسيدكننده اكسيژن[مختلف با سوخت

 

  ]17[ خألتغييرات وزن موتور با تراست  -3شكل 

مدل رياضي تحليل و آناليز هزينة توسعة فناوري 
  و توليد

كل هزينة توسعه را برحسب نفر سال مورد نياز  روابط تخمين هزينه،
دهد كه شامل هشت المان براي هر مرحلة حامل و ساختار پوشش مي

  ]:7) است [1آن به صورت رابطة (

)1(  
 MYFFCC

CCC

CCCC

EMITSHRELHE

LOXERECEENE

EQUETPSESTREE

)).(

(

&2















 

  ) عبارتند از:1هاي رابطه (مبين مجموع مراحل و پارامتر عالمت 
 EC: ي موتوري توسعهكل هزينه  

 STREC:  هاي نهافزار موتور (شامل هزياي و سختهاي سازههزينه
  شود)افزار پرواز نميسخت

 TPSEC: ي سامانه سپر حرارتيهزينه  

 EQUEC:  ي هاي تجهيزات هيدروليك، الكترونيك و مكانيزمهزينه
  هدايت و كنترل، و همچنين تامين توان و كابالژ

 ENEC:  توسعه موتور سرمازا با توربوپمپ  
 RECEC: هزينه مونتاژ و تجهيزات زميني  
 LOXEC: اكسيدكننده هزينه مخازن سرمازاي عايق  
  2

: LHEC اي عايق هيدروژنهزينه مخازن سرماز  
 SHREC:  هاعايقهزينه  

nFIT 06.1: سازي حامل براي فاكتور يكپارچهn مرحله  
EMF   بار اضافي براي مديريت پروژه و مهندسي سيستم:&

 افزار روي زمينهاي سختروابط تخمين هزينه، تمامي تست
هاي مجزا به شود. المانافزار پرواز) را شامل مي(به استثناي سخت

  شوند:) تعريف مي2صورت رابطة (
)2(     MYffmmKC FSTRE 21

33.0 ..05.11.061.0. 
 

  : )2در رابطة (
FK: ؛)شودپيشنهاد مي 1/1( سازي مراحلضريب تصحيح براي يكپارچه  

m: ؛جرم زيرسامانه سازه  
2: f هاي پوستهبراي سازه( هاي حاملفاكتور تصحيح براي سازه/ 

  ؛)شودپيشنهاد مي 9/0 و براي سازة ساندويچي برابر 7/0 استرينگر
1: f 1صورت جدول (فاكتور پيچيدگي براي مواد مصرفي كه به (

 :شودپيشنهاد مي
 ]7ي مواد مختلف [فاكتور پيچيدگي برا  -1جدول

Sandwich  Skin/Stringer  Material 

5/1  0/1  Al  
0/3  0/2  Ti  
0/2  3/1  Steel  
7/1  1/1  Al-Li  
5/2  7/1  GFK  
0/3  0/2  AFK 
2/3  1/2  CFK 



    
   

 ژوهشي علوم و فناوري فضاييپ -فصلنامة علميي نيروي انسانيسازي هزينهي و بهينههاي پيشرانش فضايتخمين هزينه سامانه 
89 / ) 53(پياپي  1401پاييز  /3شمارة  / 15دورة 

توان با استفاده هزينة توسعة فناوري موتور سرمازا با توربوپمپ را مي
 ) محاسبه كرد.3از رابطة (

)3(   MYmfffKC eeeWENE
58.0

321 .....162
 

WK:  ضريب تصحيح براي چند بار مصرف بودن  
m:  جرم مونتاژي يك موتور  

ef1:  
ضريب پيچيدگي توسعه فناوري، مقادير زير 

  شود:پيشنهاد مي
25.1: 1 ef  موتور نسل اول  

0.1~8.0: 1 ef  مشابه در دسترس موتورهاي  
8.0~4.0: 1 ef  اصالح موتورهاي موجود  

ef2:  

ز ضريب مربوط به سطح قابليت اطمينان مورد نيا
هاد پيشن 0/1% مقدار  5/99(براي قابليت اطمينان 

تر و براي قابليت اطمينان باالتر، مقادير باال
  شود).پيشنهاد مي

ef3:  
ضريب مربوط به تخصص و تجربه تيم توسعه 

  موتور
3.1~0.1: 3 ef  كاربراي تيم جديد و تازه  

0.1~6.0: 3 ef  براي تيم متخصص و كارآزموده  

) محاسبه 4توان با استفاده از رابطة (توليد سامانة پيشران را مي هزينة
  كرد.
)4(    MYfmC ENF 4

667.0 .5.0.42.1  
) خواهد 5مونتاژ و تجهيزات زميني مورد نياز به صورت رابطة ( و هزينة

  بود:
)5(   MYffmC RECF 43

2 ...1045.4 
  

3: f .ضريب تصحيح كه به پيچيدگي مونتاژ بستگي دارد  
4: f .ضريب يادگيري، كه به تعداد توليد سري بستگي دارد  

  سازيارزيابي دقت مدل

بدون و تخمين  سازيمدل نديفرآ چگاهيمبرهن است كه ه واضح و
محاسبات و  جياز خطا در نتا يدرصد شهيخطا نخواهد بود و هم

وجود دارد. در هر مرحله با توجه به استخراج معادالت  هاسازيمدل
كه در ادامه  شوديم جادياز خطا ا يزانيموجود م ياطالعات نمودارها

  است.  دهش خطاها پرداخته نيا يبه بررس
از نسبت  ژهيضربه و نهيمحاسبه هز سازيمدل يخطا ابتدا

 ژهيكه ضربه و جايي به سوخت محاسبه شده است. از آن دكنندهيكسا
 ژنياكس يدكنندهي(با اكس دكنندهيسوخت و اكس بينوع ترك 7 يبرا
 سازيمدل ريو مقاد يواقع رينمودار مقاد گردد،ي) محاسبه معيما

ي براي دو نوع سوخت و اكسيدكننده ريمقاد ني. اشوديم ميترس
و  4در اشكال هيدروژن مايع/اكسيژن مايع و كروسين/اكسيژن مايع 

حاصل از  جينتا شود،يم مشاهدهقابل مشاهده است. همانطور كه  5
منطبق  يواقع جيبر نتا ياديز اريبس زانيمعادالت استخراج شده به م

مختلف در  هايسوخت يبراخطا  درصد نيانگيم نچنيهم خواهد بود.
  شده است. انيب 2جدول و  6شكل 

 
تغييرات ضربه ويژه با نسبت دبي اكسيدكننده به سوخت براي مدل و  -4شكل 

  مقادير واقعي هيدروژن مايع/اكسيژن مايع

 
تغييرات ضربه ويژه با نسبت دبي اكسيدكننده به سوخت براي مدل و  -5شكل 

  ايعمقادير واقعي كروسين/اكسيژن م

  
  تغييرات درصد خطاي تخمين ضربه ويژه با نسبت اكسيدكننده به سوخت -6شكل 
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 هاي مختلفميانگين درصد خطاي تخمين ضربه ويژه براي سوخت -2جدول 

 ميانگين درصد خطا  نوع سوخت
 246/0  هيدروژن
 478/0  متانول
 179/0  اتانول
 194/0  كروسين
 182/0  متان
 136/0  اتان
 199/0  پروپان

 يو دقت آن، بررس ژهيضربه و نيمدل تخم يدر مرحله بعد از بررس
 شرانيتراست (پ يرويبراساس ن شرانشيمدل محاسبه وزن سامانه پ

 جينتا يسهيمقا 7 . شكلستادقت آن  يبررس نيموتور) و همچن
وزن سامانه  نييتع يبرا يشنهاديحاصل از مدل پ جيبا نتا يواقع

. همانطور كه از نمودار مشخص شده است، ددهيرا نشان م شرانشيپ
منطبق هستند كه  گريكديبر  يبه طور كامل با اختالف اندك جينتا

9999.02 مقدار R كند و ميانگين يم دييأموضوع را ت نيهم زين
  درصد است. 3775/0سازي نيز درصد خطاي مدل

 
 يشنهاديمدل پ يست برابا ترا شرانشيوزن سامانه پ راتييتغ سهيمقا -7شكل 

  يواقع ريو مقاد

در ادامه، بررسي مدل تخمين هزينه توسعه سامانه پيشرانش براساس 
وزن اين سامانه (وزن محاسبه شده براساس نيروي تراست) و دقت 

. محاسبه هزينه توسعه براساس وزن براي سامانه پيشرانش ستاآن 
اي سامانه پيشرانش است. در اين مرحله براساس وزن بدست آمده بر

 شود.ينجام ماتخمين هزينه  9و  8 هايكلشو با استفاده از اطالعات 

سازي را براي مقايسه نتايج واقعي با نتايج حاصل از مدل 8شكل 
ي هيدروژن مايع و اكسيژن مايع را نشان تركيب سوخت و اكسيدكننده

ز دهد. همانطور كه در شكل قابل مشاهده است، نتايج حاصل امي
سازي با دقت زيادي بر نتايج واقعي منطبق است و اين نشانگر مدل

 ؛ همچنين ميانگين درصد خطا نيز حدوداًستاسازي دقت باالي مدل
  درصد است. 7

سازي را نيز مقايسه نتايج واقعي با نتايج حاصل از مدل 9شكل 
ي اكسيژن مايع هاي هيدروكربني با اكسيدكنندهبراي تركيب سوخت

دهد. اين شكل نيز تطابق باالي نتايج حاصل از واقعيت نشان ميرا 
دهد كه حكايت از دقت باالي مدل دارد؛ همچنين با مدل را نشان مي

درصد است كه خطاي پايين و دقت  7ميانگين درصد خطا نيز حدودا 
  دهد.سازي را نشان ميباالي مدل

كتور ، ابتدا الزم است، تعريف فا9و  8 هايكلشبراي توضيح 
افزاري قابل سختي بيان شود. فاكتور سختي مبين سختي فني و نرم

باشد. فاكتور سختي به صورت بيني براي يك سامانه جديد ميپيش
اند، هاي مشابه ديگر كه در گذشته توسعه يافتهنسبي نسبت به سامانه

شوند. براي مثال، اگر سامانه جديد داراي پيچيدگي قابل ميارزيابي 
سبت به سامانه مشابه قبلي است، فاكتور سختي باال يا خيلي توجه ن

شود. بنابراين فاكتور سختي از بين پنج سطح بسيار باال انتخاب مي
شود. به عبارت باال، باال، متوسط، پايين و خيلي پايين انتخاب مي

داخلي، خيلي باال  ي فناوري را به صورت كامالًوان توسعهتديگر، مي
ي بدون لحاظ آموزش و زيرساخت داخلي، خيلي پايين و انتقال فناور

  شود.در نظر گرفته مي

  
تغييرات هزينه توسعه با وزن سامانه پيشرانش براي مدل پيشنهادي و  -8شكل 

 مقادير واقعي هيدروژن مايع و اكسيژن مايع

 
 يبرا تياز مدل و واقع شرانشيتوسعه با وزن سامانه پ نهيهز راتييتغ -9شكل 

 عيما ژنياكس يبا اكسيدكننده وكربنيدريههاي سوخت بيترك
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  از زمان انجام پروژه و هزينه نيروي انساني اوليهتخمين 
ي يك سامانه پيشرانش سوخت مايع سرمازا و زمان مورد نياز براي فاز توسعه

تعداد افراد مورد نياز براي ]. برآورد 22شود [سال برآورد مي 10سرمازا نيمه
فرض شده است.  3ي يك نمونه سامانه پيشرانش در جدول انجام طرح توسعه

  ست.ااين حوزه  تخصصانماين فرض براساس نظر كارشناسي 
برآورد اوليه از هزينه نيروي انساني براساس اطالعات موجود 

 1363سال درصد ساليانه (از  20و با اعمال ميانگين تورم  3در جدول 
چهارصد ميليارد و  هشتادريال ( 804,842,000,000)، مقدار 1397تا 

  ست.اميليون و دويست هزار تومان)  و هشتاد و چهار
  تعداد افراد مورد نياز و حقوق ماهانه براساس سطح تحصيالت -3 جدول

الت    تحصي                             
كارشناسي   دكتري  تعداد پرسنل

نيروي پشتيباني   كارشناسي  ارشد
  و ستادي

  15  34  6  10  تعداد افراد مورد نياز
 25 40 50 100  (ميليون ريال) حقوق ماهانه

ثير افزايش حقوق در أي آماري ميزان تمطالعه
  انگيزه

هاي زماني و مكاني بررسي آماري پرسشنامهابتدا الزم است، قلمرو 
مورد استفاده در تحليل تاثير افزايش دستمزد بر افزايش انگيزه، 

و قلمرو مكاني  1398مشخص شود. قلمرو زماني اين مطالعه در سال 
پرسشنامه، پژوهشگاه هوافضاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  . است (اعضاي هيات علمي و پژوهشگران)
ي زان تاثير افزايش حقوق و دستمزد در افزايش انگيزه از پرسشنامهمي

موجود در پيوست مقاله صورت پذيرفته است. الزم بذكر است كه انگيزه 
تواند يك فاكتور هيجاني در نظر گرفته شود و پس از مدتي ديگر تاثير مي

ض براين اوليه را در كارآيي و راندمان كاري پرسنل نداشته باشد. در اينجا فر
است كه انگيزه ايجاد شده براي حفظ درآمد باالتر بايد در فرد ثابت بماند 

هاي خصوصي). همچنين انگيزه فقط تابعي (شبيه مديريت هزينه در بخش
از افزايش دستمزد نيست ولي در اين مقاله، به دليل تاثير مستقيم دستمزد 

ته شده است. نكته ي طرح فقط تاثير افزايش دستمزد در نظر گرفدر هزينه
ديگر اينكه كاهش زمان نيز فقط تابعي از افزايش انگيزه و يا به بياني تابعي 

هايي كه الزم است از افزايش دستمزد نيست. به عنوان مثال در بخش
سازي را سازي اجرا شود، زمان اجراي كدهاي شبيهكدهاي طراحي و شبيه

سازي زمان و هزينه نيروي ينهتوان با افزايش انگيزه كاهش داد. لذا بهنمي
 انساني با فرضيات فوق در اين بخش صورت پذيرفته است. 

نفر بودند.  34تعداد افرادي كه در اين پژوهش شركت نمودند، 
 14تا  10هاي كه در اينجا، اطالعات آماري پژوهشگران در شكل

توزيع وضعيت  11توزيع جنسيتي، شكل  10قابل مشاهده است. شكل 

توزيع سطح تحصيالت  13توزيع سني، شكل  12كل هل، شأت
توزيع ميزان سنوات  14(كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري) و شكل 

دهد. هاي فضايي را نشان ميگران در پروژهسابقه همكاري پژوهش
)، اكثريت متاهلين %76دهندگان را آقايان (با در اين آمار اكثريت پاسخ

) و اكثرا در %42سال (با  45تا  36ني ي س)، اكثريت در بازه%68(با 
  اند.) بوده%63(با  يمقطع دكتر

 
  توزيع جنسيتي در ميان پژوهشگران بررسي شده -10شكل 

 
  شده يبررس گرانپژوهش انيم در وضعيت تاهل عيتوز -11شكل 

  
  شده يبررس گران پژوهش انيم در سني عيتوز -12شكل 
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 سطح تحصيالت عيتوز -13شكل 

  
  هاي فضايييع سنوات سابقه همكاري در پروژهتوز -14شكل 

  
  تغييرات ميزان افزايش انگيزه با ميزان افزايش حقوق -15شكل 

  
  تغييرات ميزان كاهش زمان با افزايش حقوق -16شكل 

ي ميزان افزايش انگيزه بر حسب براساس اين مطالعه آماري، رابطه
ي ميزان كاهش زمان بر حسب و رابطه 15افزايش حقوق در شكل 
آورده شده است. در اين اشكال افزايش  16افزايش حقوق در شكل 

ر گرفته شده است كه درنظ 5/2تا  1/1حقوق به صورت ضريبي از 
باشد. همچنين افزايش درصد افزايش حقوق مي 150تا  10معادل با 

نشانگر افزايش  1قرار دارد كه مقدار  اي از طيف ليكرتانگيزه در بازه
  ت.اسنشانگر افزايش انگيزه خيلي زياد  7انگيزه خيلي كم و 

گيزه با ي تغييرات ميزان افزايش انبنابراين با توجه به رابطه
ي تغييرات ميزان كاهش زمان ميزان افزايش حقوق و همچنين رابطه

  صورت پذيرفته است.  مسئلهسازي دوهدفي با افزايش حقوق، بهينه

  اجراي مدل پيشنهادي
در اين بخش، اجراي روندنماي پيشنهادي ارائه شده در شكل  هدف

كه در گام اول، تخمين هزينه  دارددو گام اصلي اين روندنما  ست.ا 1
سازي هزينه گيرد و در گام دوم، بهينهسامانه پيشرانش صورت مي

  شود.نيروي انساني مورد نياز با دو هدف زمان و هزينه پروژه انجام مي
ر گام اول، تخمين هزينه توسعه سامانه پيشرانش، براساس د

ري با گذا) و صحه5تا  1روابط رياضي حاكم بر تخمين هزينه (روابط 
گيرد. در اجراي صورت مي 9و  8 هايشكل] مطابق با 17نتايج مرجع [

افزار گام اول، ابتدا با استفاده از اطالعات اين نمودارها، كدي در نرم
نوع سوخت هيدروژن مايع، متانول، اتانول، كروسين، متلب براي هفت 

يع تدوين شده است. در متان، اتان و پروپان با اكسيدكننده اكسيژن ما
هاي مشخص به هر نوع سوخت و اساس ضربه ويژهاين كد، بر

هاي جرمي اين نوع سوخت و اكسيدكننده و همچنين نسبت دبي
گردد. آماري تعيين مي ها، دبي جرمي كل موتور به صورتاكسيدكننده

فرد هدست آمده و ضربه ويژه منحصربهسپس براساس اين دبي ب
ي اكسيژن مايع، نيروي تراست سامانه ها و اكسيدكنندهسوخت

 ي كد تدوين شده، براساس تراستشود. در ادامهپيشرانش محاسبه مي
آيد. در پايان، براساس دست ميوزن سامانه پيشرانش به 7از شكل 
هزينه موتور  9و  8 هايشكل دست آمده وانه پيشرانش بهوزن سام

هاي اي از مدلآيد. با استفاده از اين كد، مجموعهدست ميمورد نظر به
آيد كه از ميان آنها براساس دست ميهاي پيشرانش بهمختلف سامانه

ضربه ويژه مورد نياز (محاسبه شده از طراحي آماري) يك يا چند نمونه 
ي سامانه سازي هزينهش پيشنهادي (با هدف كمينهسامانه پيشران

  شود. پيشرانش) انتخاب مي
آورده شده است.  17خروجي كد در گام اول، به صورت شكل 

هاي مختلف سامانه پيشرانش بر اساس ي مدلدر اين شكل، هزينه
هاي مختلف سوخت و اكسيدكننده ضربه ويژه را به تفكيك تركيب

، نتايج به دو 17ي وضوح بيشتر، نتايج شكل نشان داده شده است. برا
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است. علت اين امر، اختالف تفكيك شده 19و  18ي شكل جداگانه
ي پيشرانش سرمازا (هيدروژن مايع/ هاي سامانهبسيار زياد هزينه

هاي سرمازا (سوختهاي پيشرانش نيمهاكسيژن مايع) نسبت به سامانه
 18. بنابراين، در شكل توان دانستهيدروكربني/اكسيژن مايع) مي

هاي مختلف سامانه پيشرانش براي شش زوج سوخت ديگر مدل
(متانول، اتانول، كروسين، متان، اتان و پروپان) با اكسيدكننده اكسيژن 

ي پيشرانش براي زوج هاي مختلف سامانهمدل 19و شكل مايع 
 اند.سوخت هيدروژن مايع با اكسيدكننده اكسيژن مايع آورده شده

هاي مختلف سامانه پيشرانش قابل استفاده با ادامه، نمونهدر 
گيرد، در مرحله بعد، هزينه و ضربه ويژه را در اختيار طراح قرار مي

سامانه پيشرانش براساس ضربه ويژه مورد نياز با كمترين هزينه براي 
گردد. ضربه ويژه تخميني انجام ماموريت مشخص شده، انتخاب مي

درصد خطاي  5ثانيه است كه با اعمال  266دار در طراحي آماري، مق
ثانيه افزايش  279,3سازي اطالعات به مقدار احتمالي ناشي از مدل

دو مدل مختلف سامانه پيشرانش  15يابد. براي اين مقدار در شكل مي
  آمده است. 3ها در جدول وجود دارد كه مقادير اطالعات آن

 
براي هفت نوع سوخت مختلف با تغييرات هزينه با ضربه ويژه  -17شكل 

  اكسيژن مايع

 
تغييرات هزينه با ضربه ويژه براي شش زوج سوخت هيدروكربني با  -18شكل 

  اكسيژن مايع

 
  تغييرات هزينه با ضربه ويژه براي سوخت هيدروژن (با اكسيدكننده اكسيژن) -19شكل 

 ي اول با لحاظ هزينهرانش مرحلهي پيشهاي مختلف سامانهنمونه -1جدول 

  هزينه توسعه (ميليون دالر)  ضربه ويژه (ثانيه)  نوع سوخت
  86/51  6/281 كروسين
  86/51  7/281  متان

پس از اجراي گام اول، نوبت به اجراي گام دوم روندنماي 
رسد. در اجراي گام دوم روندنما، ابتدا، فضاي جستجوي پيشنهادي مي

شود. براي اين منظور، كليه نقاط سازي تعيين ميتوابع هدف در بهينه
پذير از نظر زمان و هزينه براي توسعه سامانه پيشرانش در شكل امكان

ترسيم شده است.  همانطور كه در اين شكل مشخص شده است،  20
ميليون  1000,000تا  400,000ي نيروي انساني از بازه تغييرات هزينه

باشد. سال مي 9,2تا حدودا  7,6مان از ريال و همچنين بازه تغييرات ز
توسط سه روش ي مورد نظر مسئلهشدن اين فضا، با مشخص
MOPSO ،NSGAII وMOGA  شود و نتايج سازي ميبهينه

آورده شده است  22تا  21 هايشكلسازي دو هدفي به ترتيب در بهينه
ت. ارائه شده اس 23ها در قالب يك نمودار در شكل و مقايسه نتايج روش

رفتار سازي هاي بهينهشود، كليه روشمشاهده مي 23چنانچه در شكل 
بر يكديگر  كامالً MOGAو MOPSOند ولي نتايج دو روش ارديكسان 
  ست.امنطبق 

  
  تغييرات هزينه و زمان براي اجراي طرح پيشنهادي -19 شكل
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  MOPSO سازي هزينه نيروي انساني با روشنتايج بهينه -20شكل 

 
  NSGAII روش با يانسان يروين نهيهز سازينهيبه جينتا -21 شكل

 
  MOGA روش با يانسان يروين نهيهز سازينهيبه جينتا -22 شكل

 
روش  ي نيروي انساني از سهسازي هزينهمقايسه نتايج بهينه -23شكل 

MOGA، NSGAII و MOPSO  

  سازي با استفاده از منطق فازي بهينه
از مقاله، تاثير ميزان افزايش حقوق در افزايش  در اين بخش

ارشد و چنين تعداد افراد با مدارك دكتري، كارشناسيانگيزه و هم
كارشناسي در زمان و هزينه پروژه با استفاده از روش فازي تحت 

 315در روش فازي  مسئلهبراي مدل سازي بررسي قرار گرفته است. 
و توابع هدف تدوين  مسئلهمترهاي قانون فازي براساس توابع عضويت پارا

سازي به روش اي از قوانين استفاده شده در مدلشده است. در ادامه نمونه
  آورده شده است. 4فازي در جدول 

براساس قوانين اين جدول، سطوح فازي تغييرات توابع هدف هزينه 
(تعداد افراد با مدرك كارشناسي،  مسئلهو زمان برحسب متغيرهاي 

يش دستمزد) ترسيم شده است كه و ضريب افزا دكتريرشد و اكارشناسي
  .اي از سطوح فازي آورده شده است، نمونه25و  24 هايشكل در

در ادامه، هزينه نيروي انساني و زمان انجام پروژه با استفاده از 
كد تدوين شده بهينه شده است. به دليل آنكه روش فازي از معيار 

كند، از روش فازي براي نزديكي مي سازي استفادهتوصيفي براي شبيه
شود و در نتيجه تاثير تمامي سازي به واقعيت استفاده ميشرايط شبيه

دهد. اين عوامل را در رفتار مسئله در شرايط واقعي، مدنظر قرار مي
نوع نگاه در روش فازي، منجر به دستيابي به نتايج نزديك به واقع در 

سازي با روش فازي حاصل از بهينهگردد. نتايج سازي ميبهينه مسئله
نشان داده شده است. چنانچه در اين شكل مشاهده  26در شكل 

شود، نقاط پرش نيز وجود دارندكه اين نقاط همانطور كه مشخص مي
ارشد و است در نقاط پرش تعداد افراد با مدرك كارشناسي، كارشناسي

دستمزد در اين  دكتري، تقريبا با يكديگر برابرند و تنها ضريب افزايش
نقاط متفاوت است. عليرغم اختالف زيادي كه در اينجا نيز ميان ضرايب 
افزايش دستمزد اين دو نقطه وجود دارد به دليل كاهش زمان ناشي از 

   شود.افزايش دستمزد (افزايش انگيزه)، سبب جبران بار مالي آن مي
  اي از قوانين فازينمونه -4 جدول

row IF Antecedent THEN Consequent 

1 
(a(Ph.d)==L)&(b(MSc)==L)&(c(

BSc)==VVL)&(n(salary-
increase-factor)==VL) 

(L(labor- cost)=VVL) 
(t(time)=H) 

2 
(a(Ph.d)==L) & (b(MSc)==L) 
&(c(BSc)==VVL)&(n(salary-

increase-factor)==L) 

(L(labor-
cost)=VVL)(t(time)=

M) 

3 
(a(Ph.d)==L) & (b(MSc)==L) 
&(c(BSc)==VVL)& (n(salary-

increase-factor)==M) 

(L(labor-
cost)=VL)(t(time)=M

) 

4 
(a(Ph.d)==L) & (b(MSc)==L) 
&(c(BSc)==VVL)& (n(salary-

increase-factor)==H) 

(L(labor-
cost)=L)(t(time)=L) 

5 
(a(Ph.d)==L) & (b(MSc)==L) 
&(c(BSc)==VVL)& (n(salary-

increase-factor)==VH) 

(L(labor-
cost)=VL)(t(time)=L) 



    
   

 ژوهشي علوم و فناوري فضاييپ -فصلنامة علميي نيروي انسانيسازي هزينهي و بهينههاي پيشرانش فضايتخمين هزينه سامانه 
95 / ) 53(پياپي  1401پاييز  /3شمارة  / 15دورة 

row IF Antecedent THEN Consequent 

6 
(a(Ph.d)==L)&(b(MSc)==L) & 

(c(BSc)==VL)&(n(salary-
increase-factor)==VL) 

(L(labor-
cost)=L)(t(time)=VL) 

7 
(a(Ph.d)==L) & (b(MSc)==L) & 

(c(BSc)==VL)&(n(salary-
increase-factor)==L) 

(L(labor-
cost)=M)(t(time)=VL

) 

8 
(a(Ph.d)==L)&(b(MSc)==L) & 

(c(BSc)==VL)&(n(salary-
increase-factor)==M) 

(L(labor-
cost)=VVL)(t(time)=

H) 

9 
(a(Ph.d)==L)&(b(MSc)==L) & 

(c(BSc)==VL)&(n(salary-
increase-factor)==H) 

(L(labor-
cost)=VL)(t(time)=M

) 

10 
(a(Ph.d)==L)&(b(MSc)==L) & 

(c(BSc)==VL)&(n(salary-
increase-factor)==VH) 

(L(labor-
cost)=L)(t(time)=M) 

 

تغييرات هزينه نيروي انساني با تعداد پژوهشگران دكتري و  -24شكل 
  ارشدكارشناسي

 
و  ارشديكارشناس گرانبا تعداد پژوهش زمان انجام پروژه راتييتغ -25شكل 

  ضريب افزايش حقوق

 
  فازي روش با يسانان يروين نهيهز سازينهيبه جينتا -26شكل 

  سازي با روش فازيگذاري سه روش بهينهصحه
سازي هزينه نيروي انساني و زمان گذاري بر نتايج بهينهبه منظور صحه

 و MOPSO، MOGA چند هدفي پروژه با استفاده از سه روش
NSGAII از روش مبتني بر منطق فازي استفاده شده است. در شكل ،

سازي اين سه روش با روش فازي ديده ينهمقايسه نتايج حاصل از به 27
شود. همانطور كه در اين شكل مشخص است، نتايج حاصل از چهار مي

روش ذكر شده، مويد اين نكته است كه افزايش دستمزد منجر به كاهش 
شود. اين كاهش زمان، بار مالي ناشي از افزايش زمان انجام پروژه مي

يابد. تاثير حدي هزينه كاهش مي كند و حتي تادستمزد را نيز جبران مي
ضريب افزايش دستمزد در كاهش زمان در نقاط پرش واضح است كه 

  سازي بيان شد.هاي بهينهپيشتر به طور مفصل در تفسير روش

 
، MOPSOسازي روش فازي با سه روش مقايسه نتايج بهينه -27شكل 

NSGAII  وMOGA  

  گيرينتيجه
ي ي سامانهي توسعهمين هزينهتخ رايبروندنمايي  ،در اين مقاله

سازي هزينه نيروي انساني با اهداف هزينه پيشرانش فضايي و بهينه
و زمان ارائه شد. اين روندنما داراي دو گام اصلي بود كه گام اول به 

د و شي پيشرانش فضايي منحصر ي سامانهي توسعهتخمين هزينه
انساني با پردازش آماري سازي هزينه نيروي گام دوم روندنما به بهينه

سازي در گام تاثير افزايش حقوق در فاكتور انگيزه پرداخت. توابع بهينه
دوم، هزينه و زمان بود. براساس بازه تغييرات توابع هدف، فضاي 

ترسيم شد. در  19سازي به صورت شكل جستجوي طراحي و بهينه
 MOPSO ،NSGAIIسازي دو هدفي سازي از سه روش بهينهبهينه

بهره برده شد و نتايج با دقت قابل قبولي به صورت شكل  MOGAو 
سازي مدل مسئلهارائه شدند. در نهايت با استفاده از منطق فازي،  23

سازي گرديد و در نهايت نتايج روش فازي و سه روش و شبيه
  ترسيم شدند.  27 شكل سازي چندهدفي با يكديگر در نموداربهينه

سازي ذكر شده با روش فازي ينهاز مقايسه نتايج سه روش به
تر است)، اين نتيجه حاصل (نتايج روش فازي به واقعيت نزديك
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شود كه نتايج سه روش مذكور با دقت خوبي با واقعيت تطابق دارند مي
نيز قابل مشاهده است، از منظر پرش  27كه در شكل طورو همان

طابق دارد. هاي ديگر تنتايج در روش فازي در بعضي نقاط نيز با روش
گذشته از تطابق رفتار نمودارها، اما اختالف كمي نيز وجود دارد كه 
براساس محاسبات انجام شده، ميانگين اين اختالف براي سه روش 

MOGA ،NSGAII  وMOPSO  7نسبت به روش فازي به ترتيب ،
درصد است. اين مقدار اختالف در تخمين هزينه و زمان در فاز  7و  4

   پوشي است.وژه يا طرح قابل قبول و قابل چشمسنجي پرامكان
د، انگيزه بندي نهايي مقاله، با افزايش حقوق و دستمزعنوان جمعبه

توان افزايش داد. ي آن ساعات كاري مفيد نيروي انساني را مينتيجه و در
ي هاين افزايش حقوق در كوتاه مدت ممكن است باعث افزايش هزين

 هاي فضايي معموالًما با توجه به اينكه پروژهنيروي انساني پروژه شود، ا
ه به دليل ند، با كاهش زمان كل پروژه كاردسال  10تا  7ي زماني بازه

ل نيروي ك ةهزين افتد، عمالًافزايش ميزان ساعات كاري مفيد اتفاق مي
ار است، مقد ذكرايان شيابد. توجهي كاهش ميصورت قابلانساني به

جراي طرح، ثير آن در زمان اأد بهينه براي بررسي تضريب افزايش دستمز
متفاوت  كامالً يارشد و دكتربراي مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي

يش اين توان در تحقيقات آتي، افزاصورت بررسي آماري ميكه به ،است
اساس بر ،د. در پايانركضريب براي مقاطع تحصيلي مختلف را بررسي 

رح درصد، كاهش زمان اجراي ط 30هاي فضايي بيشتر از ت طرحماهي
افزاري و همچنين هاي زمان اجراي كدهاي نرمدليل محدوديتهب

 متوسط ميزان افزايش ضريبهاي زماني ساخت و توليد، محدوديت
  درصد افزايش يابد. 25تواند بيشتر از دستمزد نمي
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