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 :مایهواپ و موشک خچهیتار



 و پخته پرواز یبرا انسان یها تالش اول وحله ،در پروراند یم  خود سر در را پرواز یآرزو انسان همواره گذشته یها قرن از

 یالدیم ۱۱۷۸ سال در مثال. داشتند پرواز در یسع ها آن از دیتقل و پرندگان به  نگاه با معموال پرواز به مندان عالقه  و نبود یعلم

  روش به زدن بال و مرتفع  یساختمان یرو از دنیپر با داشت ی سع خود یبرا یبال ساختن با مسلمان  یشخص یشرق روم در

  ریغ  و  ناپخته روش کی شد اشاره که طور همان زدن بال روش شکست شیها استخوان و  خورد نیزم یول ، کند پرواز پرندگان

  را یطرح  ینچیداو لئوناردو هم اروپا در ،  کند دیتول یکاف فتیل  یروین زدن بال با  تا بدارد قدرت  آنقدر انسان بازوان چون بود یعلم

  ی ول بود کوپتریهل یبرا یا هیپا نیا که کند پرواز بال دنیچرخ و سوار دوچرخه کی مثل  زدن پا با طرح نیا که دیکش کاغذ یرو بر

 .   کند دیتول فتیل یروین بتواند  بال که نبود قدرتمند  آنقدر  دست همانند پا  قدرت و ها چهیماه خب

  تا یول  کنند پرواز آسمان به بالن همان ای هوا از تر سبک  پرواز روش با توانستند ها یفرانسو  یالدیم هجدهم قرن در تینها در

  مهندسان از تن چند  یالدیم نوزدهم قرن در . مودیپ یم را  یا یطوالن راه دیبا انسان هنوز مایهواپ همانند هوا از تر نیسنگ پرواز

 با توانست که بود،  یآلمان لنتالیل اتو اشخاص نیا نیتر  معروف کنند پرواز موتور بدون یمایهواپ همان ای دریگال با توانستند

 مطلوب لیرفویا یطراح و مناسب( است درگ بیضر به فتیل بیضر نسبت نمودار پسا، یمنحن ) یپسا یمنحن کی درست محاسبات

  ی آلمان مهندس نیا اگر دی،شا شد کشته و کرد سقوط ۱۸۹۶ سال در  لنتالیل متاسفانه   یول باشد  داشته یموفق یها پرواز توانست

 د،یرسیم مایهواپ به تیرا براداران از زودتر شد ینم کشته

  ییتوانا که مایهواپ کی تا کرد مامور را ی النگل اسم به ییکایآمر معروف دانشمند کی متحده االتیا دولت نوزدهم قرن اواخر در

  شانیا افتخار به دارد نام یالنگل  که اینیرجیو التیا در ناسا  یقاتیتحق ساتیتاس امروزه) ، کند یطراح را باشد داشته پرواز

 .  شد ر یتحق و ماند ناکام تالشش متاسفانه ی ول بود ی قابل دانشمند خود که ی النگل(. شده ینامگزار

  یپسا  یمنحن به  یابیدست با توانستند داشتند یساز دوچرخه کارگاه کی کایآمر ویاوها التیا در که تیرا برادران زمان نیهم در

 ۵ در تینها در شکست بار چند از بعد مناسب لیرفویا و  یستونیپ موتور کی ی طراح ، آن اصالح و لنتال،یل توسط شده محاسبه

  نیب نیا در که شوند مایهواپ مخترع نیاول و کنند، پرواز یشمال  ینایکارول التیا در سرد روز کی در توانستند ۱۹۰۳ دسامبر

 .داشتند مشکل اختراع ثبت سر بر curtiss با همواره

 

                   

 اتو لیلنتال و گالیدر                                                                



 

 

 

 رایت و هواپیمایشان  برادران

 

 

 پرواز سبکتر از هوا  ۱۹۳۶کشتی هوایی هیدنبرگ آلمان نازی 

 

  شینما و ساخته را خود یمایهواپ هم ها یآلمان  و ها یفرانسو و ها یسیانگل ، تیرا برادارن توسط مایهواپ اختراع با ادامه در

 گوریا هنگام نیهم در ،  کند یط را مانش کانال عرض پرواز با توانست انسان که بود زمان نیهم در کردند، برگزار ییهوا یها

 یکورسکیس یساز کوپتریهل شرکت ها بعد و شد پناهنده کا یآمر به هیروس ۱۹۱۷ یکیبلشو انقالب از بعد که)روس یکورسکیس

 .  کرد یط را لومتریک ۲۴۰۰ حدود یمسفت مسکو تا فیک از خود موتوره ۴ مایهواپ با توانست( کرد سیتاس را

  که  بودند ها ییایتالیا نیا یجهان جنگ شروع از قبل  ی،ول شد لیتبد آمد  کار و مهم سالح کی به مایهواپ اول یجهان جنگ شروع با

 . کرد بمباران را  یبیل در  یعثمان یها روین مایهواپ با ایتالیا ۱۹۱۱ سال  در کردند، استفاده یریدرگ در مایهواپ از بار نیاول

  بر مسلسل نصب با ، شد استفاده ییشناسا و افکن بمب عنوان به  و شد استفاده اول یجهان جنگ در مایهواپ شد اشاره که همانطور

 .   شدیم  استفاده هم ینظام مقاصد یبرا ییهوا یکشت از هنگام نیهم در و شد استفاده هم یشکار کی عنوان به آن یرو



 در و شد رکود دوره وارد مایهواپ ۱۹۲۰ دهه لیاوا تا یجهان جنگ از بعد یول شد مایهواپ شرفایپ و رشد باعث اول یجهان جنگ

 .  گزراندندیم  روزگار ییهوا یها شینما راه از تنها خلبانان دوره نیا

  بکار نامه پست مقاصد یبرا اول وحله در ها مایهواپ دوره نیا در بود یهوانورد ییطال دوره ۱۹۳۰ انیپا تا و ۱۹۲۰ دهه از یول

 دوره افکن بمب یها مایهواپ  از لیاوا هم ادامه در و شد  نصب ها مایهواپ یرو و ، اختراع ییویراد یناوبر یها ستمیس و رفتند

 .  شدند ساخته ی تخصص بطور یمسافربر  یها مایهواپ هم ادامه در و شدیم  استفاده یمسافربر یمایهواپ عنوان به اول یجهان جنگ

  یط و پرواز ای و متحده االتیا سراسر کردن یط و پرواز مانند پرواز ی ها رکورد و یطوالن ییهوا پرواز ییطال دوره نیهم در

 . شد انجام اطلس انوسیاق کردن

 و برد شیافزا باعث که  قدرتمندتر  موتور مانند برتر ار یبس یها  یژگیو با ییها مایهواپ یتکنولوژ شرفتیپ با ۱۹۳۰ دهه در

  نیهمچن و کردیم د یتول یکمتر درگ باله سه و  باله دو به نسبت که باله  تک یها مایهواپ ،  یفلز یها بدنه ادامه در و شدیم سرعت

 .  شدند ساخته  شونده جمع یها  فرود ارابه  با مایهواپ و تر محکم یبند ساختمان

 .  شد ساخته  FW200  و F10 فوکر ، AT5 فورد  مثل ییها مایهواپ  ۱۹۲۰ دهه در

  یمایهواپ کایآمر در نورثروپ شرکت و شد ارائه یفلز  تمام  یمایهواپ طرح  ها یآلمان توسط بار  نیاول یبرا یزمان بازه نیهم در و 

 . ساخت پرنده بال طرح

 .شد ساخته الکترا ۱۰ مدل دیالکه  مایهواپ و داگالس شرکت توسط DC3 یمایهواپ هم یالدیم ۳۰ دهه در

 

 

Ford AT-15 

 

 



 

 الکترا  ۱۰الکهید مدل 

 

 

 

  DC-3داگالس 



 هواپیما جنگ جهانی اول فوکر

 

  یقبل  جنگ مانند هم جنگ نیا در که شد شروع دوم یجهان جنگ  عمال لهستان به یستیفاش شیرا حمله  با ،۱۹۳۹ سال سپتامبر در

 از جنگ نیا در و کردند مایهواپ دیتول به شروع یساز خودرو  یها شرکت یحت کایآمر در شد یهوانورد عیصنا شرفتیپ باعث

  تر قدرتمند یستونیپ یها  موتور ، یفلز  بدنه یدارا ها مایهواپ نیا بودند ۱۹۳۰ دهه یی طال دوره جهینت که شد استفاده ییماهایهواپ

  FW190 ، BF109 ,BF110, HE111 ,JU88  یها مای هواپ از آلمان   بودند داد،یم باال  برد و سرعت با پرواز قدرت آنها  به که

 .کرد استفاده

 (   داشتند را شب در پرواز تیقابل و بودند نیاشتا ختنیل رادار ببه مجهز BF110 و JU88 یها مایهواپ)

  و کنیهار و ریاسپتفا مانند ییها مایهواپ از بود جهان در ییهوا یروین نیتر یم یقد خود که هم انگلستان یسلطنت ییهوا یروین

  کرد  استفاده .... و نگیاسترل و لنکستر یها افکن بمب و فونیتا و تامپست

  و P51 مثل  ییها جنگنده به مجهز نیهمچن و کردیم تفادهیا B17 و B25 و B24 و B29 یها افکن بمب به مجهز هم کایآمر و

P40 و  F-4U-1 و P38  کردیم استفاده  . 

  سال در بار نیاول یبرا که ها یسیانگل مثال گرفت صورت یهوانورد و هوافضا نه یزم در هم یادیز ابداعات دوم یجهان جنگ در

 و ساختند را messerchmit me262 جت مایهواپ دوم یجهان جنگ  یط در  ها یآلمان بودند، کرده اختراع  را جت موتور ۱۹۲۹

 .  ساختند را تئوریم جت هم ها یسیانگل و بود  ایدن در جنگنده نیاول که کردند یاتیعمل

  بنام جت موتور  به مجهز افکن بمب نیاول و کردند استفاده Me163  مانند خود یها هواگرد یبرا یراکت موتور از ی حت ها یآلمان 

Ar 234 نشد یات یعمل بمبر نیا که ساختند را . 

  یراکت موتور به  مجهز که X1 ی شیآزما  ی مایهواپ با گریی چاک ژنرال صوت مافوق پرواز یالدیم ۴۰ دهه عیوقا نیتر مهم از یکی

 . گرفت صورت ۱۹۴۷ سال در واقعه نیا که بود،است

 

 اسپیتفایر

 



 

 

 موستانگ   P51هواپیمای 

 

 

 BF-109مسرشمیت 



 

 B29بمب افکن 

 

 

Messerchmitt Me262 

  ی اتیعمل یمایهواپ کی در بار نیاول و بود شده اختراع ها یسیانگل توسط جت موتور ۱۹۲۹ سال در دوم یجهان جنگ از قبل

  متیغن یها موتور ها روس.  دانست دوم یجهان جنگ از بعد را جت موتور ی اتیعمل انبوه دیبا یول رفت بکار ها یآلمان  توسط

  یول کردند نصب خود یها هواگرد یرو بر را بود شده  ساخته ونکرسی و BMW ی کمپان توسط که را ها ی آلمان از شده گرفته



  بر  و کرده دیتول کلومو یکمپان در VK1 عنوان تحت یشورو در و دندیخر موتور یسیانگل از لذا نداشتند، یکاف  قدرت ها موتور

 . کردند نصب ۲۸ ونیشیلیا افکن بمب و ۱۷ و ۱۵ گیم یرو

   افکن بمب و F86 اول نسل جنگنده یرو بر که داشتند اریاخت در را J47 عنوان تحت خودشان جت موتور هم ها یی کایآمر ادامه در

B47 یها جنگنده بودند گرفته متیغن آلمان  از که یمدارک به توجه با ،و کردند نصب F86 ها روس مدارک همان با  و ساختند را  

  جت جنگنده یها مایهواپ از گسترده بطور یشمال  کره و کا یآمر کره جنگ در ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۰ سال از.  ساختند را ۱۵ گیم هم

 .    کردند استفاده F86 و MIG15 مانند

  یدارا که ساختند را L188 الکترا دیالکه و DV7 و DC6 و  BOEING 377 مانند  یستونیپ موتور یها مایهواپ یالدیم ۵۰ دهه در

  یها جنگنده کله  سر یالدیم ۵۰ دهه  نیهم در.  بودند یجهان جنگ از قبل  یها مایهواپ به نسبت شتریب مسافر و بار حمل ییتوانا

 ای خال المپ نوع از نسل نی ا رادار که بودند رادار و فراصوت پرواز ییتوانا و تر قدرتمند موتور یدارا که شد دایپ هم دوم نسل

 .  بود ابی مسافت

  جت موتور ی مسافربر یمایهواپ نیاول که برود بکار هم  ی مسافربر  یها مایهواپ در جت موتور تا شد یسع یزمان  بازه نیهم در

  چند یشیآزما یها پرواز در مایهواپ نیا البته بود بال شهیر  در جت موتور چهار یدارا که بود COMET کامت یسیانگل یمایهواپ

  گوشه در فشار  شدیم باعث که بود شکل مربع یها پنجره ی دارا مایهواپ نیا که بود نیا لیبدل آنها یهمگ که داشت مرگبار سوانح

 شکل یا رهیدا هارا مایهواپ پنجره بعد به موقع آن از رادیا نیا کشف  با که شود نایهواپ بدنه دنیترک باعث و شده متمرکز ها مربع

 . گردد عیتوز یمطلوب  بطور فشار تا گرفتند

 یمایهواپ نیاول به لیتبد ۷۰۷ و شد ۷۰۷ نگییبو ساخت به منجر که داد ارائه  ۱۹۵۳ سال در را DASH 80 طرح نگییبو شرکت

 . شد کنیامر پان ییهوا  خط خدمت وارد ۱۹۵۹ سال در  که شد موفق جت موتور  یمسافربر

 

 

 



 

 

 

 ۷۰۷ نگییبو

 

Boeing 377 



DC-6 

 

 

 

B727 

 

 

B737 

  بهتر رادار و حاتیتسل یدارا یقبل نسل به نسبت ها جنگنده از نسل نیا که شدند ساخته سوم نسل ی ها جنگنده یالدیم ۶۰ دهه در

  بمب مانند شونده تیهدا یها سالح و بود ستوریترانز یدارا خال المپ منسوخ  یفناور  یبجا که بود داپلر رادار یدارا نسل نیا بود

 . بود انبرد یم یرادار فعال  مهین یها موشک و یکیاپت و یزریل تیهدا یها



 نصب مایهواپ یرو بر بود توربوجت به نسبت یباالتر  راندمان یدارا که توربوفن موتور از بار نیاول یبرا یالدیم دوران نیهم در

  و  بود توربوفن موتور یدارا 320B/C-707 نسخه در ی ول بود توربوجت موتور یدارا مختلف یها مدل در ۷۰۷ نگییبو شد،

 .  بود یچهارم نسل نیاول جنگنده نیا و شد نصب F111 جنگنده  یرو بر هم TF30 توربوفن موتور

  یالدیم ۶۷ سال  در و بود نییپا گذر کنار نسبت با JT8 توربوفن موتور سه یدارا که شد ییرونما ۷۲۷ نگییبو ۱۹۶۳ سال در و

 توربوجت یجا  توربوفن موتور کم کم شد اشاره که همانطور و  شد یی،رونما بود JT8 توربوفن موتور دو یدارا که ۷۳۷ نگییبو

 . گرفت را

  ییجا جابه یجابگو ۷۰۷ و ۷۳۷ و ۷۲۷ مثل ییها کریپ ک یبار گرید شدند  ادیز اریبس ها مسافر  که یالدیم ۶۰ دهه اواخر در و

  ستیز مشکالت علت به که کردیم کار داشت ۲۷۰۷ صوت  مافوق طرح یرو بر نگییبو شرک انی م نیهم در نبود مسافر همه نیا

 یطراح آم پن شرکت یبرا را ۷۴۷ نگییبو شرکت ، کریپ پهن مایهواپ کی به ازین به توجه  با و شد رها  طرح یاقتصاد  و یطیمح

 . شد یاتیعمل ۱۹۷۰ سال در که کرد

 . افتندی توسعه هم XB70 و sr71 مثل ماخ ۳ سرعت با پرواز توان با  ییها مایهواپ یالدیم ۶۰ دهه در

 

 

 فانتوم سوم نسل جنگنده

  نیهم در و استار یترا دیالکه و DC10 و ۷۴۷ نگییبو  مثل گذاشتند عرصه به پا کریپ پهن یها مایهواپ یالدیم ۷۰ دهه در

  یشتریب راندمان یدارا باال یکنارگذر نسبت که بودند باال یگذر کنار نسبت با توربوفن یها موتور یدارا ها مایهواپ نیا دوران

 .  بود یمسافربر مایهواپ یبرا

 . بود JT9 باال،  یکنارگذر نسبت با توربوفن موتور چهار یدارا ۷۴۷ نگییبو مثال

  که بودند شده ساخته تنامیو جنگ تجارب اساس بر ها جنگنده نیا که افتی ادامه هم چهارم نسل یها جنگنده توسعه ۷۰ دهه در

 .  F15 , F14  , F16 مانند بودند تر شرفتهی پ یها رادار و توربوفن یها موتور و بهتر کینامیرودیآ  با بدنه یدارا

   بود کنکورد و ۱۴۴ توپولف مثل بود صوت مافوق یمسافربر  یها مایهواپ ۷۰ دهه یهوانورد در مهم یها بحث از یکی

 را خود پرواز کنکورد صوت مافوق یمایهواپ هم بعد سال و کرد پرواز ۱۹۶۸ سال  در ها روس یفناور یدزد با ۱۴۴ توپولف

 صوت مافوق ی مسافربر مایهواپ به  متعلق نده یآ  که بود هیپا نیا بر تفکر ۷۰ دهه  در شد یات یعمل یالدیم ۷۶ سال در و داد انجام



 نوشتن تا و شده خارج رفرانسیا  و زیرویا شیتیبر ییهوا خشرکت دو خدمت از ۲۰۰۳ سال در کنکورد و نبود نگونهیا یول است

 .  ستین خدمت در یصوت مافوق  یمسافربر یمایهواپ چیه ۲۰۲۰ مارس ۶خیتار در مقاله نیا

  موتور دو با که کرد ثابت A300 یمایهواپ ارائه با یالدیم ۷۰ دهه در و بود شده سیتاس ۱۹۶۹ سال در ارباس ییهوافضا شرکت

 .داشت یهوانورد ندهیآ  یرو بر یفراوان  ریتاث طرح  نیا که داشت اطلس انوسیاق یرو بر منیا پرواز شودیم کمتر نهیهز و

 .شد نصب( f16)جنگنده کی یرو بار نیاول یبرا تالیجید پرواز ستمیس یالدیم ۷۰ دهه در و

 

 

 ۷۴۷ نگییبو

 

 



 

 ۱۵اف ۴ نسل جنگنده

 

 یمایهواپ کی A300 کرد راتییتغ دچار را یهوانورد معادالت شد ییهوا خطوط وارد A300 ارباس که یزمان  یالدیم ۷۰ دهه در

 ، داشت اطلس انوسیاق یرو بر منیا یپرواز کمتر نهیهز و  موتور دو با توانیم کرد ثابت که بود موتوره دو یما یپ قاره کریپ پهن

  موتوره دو ی ها مایهواپ و کرده خطر احساس دید ینم خود  با رقابت حد در را ارباس که نگییبو ۸۰ دهه در تا شد باعث طرح نیا

    کریپ کیبار دوموتوره مدل هم ارباس و نبود موفق هم یلیخ که کند بازار وارد را ۷۶۷ کریپ پهن و ۷۵۷ کریپ کیبار مثل

A320 دهد ارائه تالیجید یمیس پرواز ستمیس با را  . 

 . شدند  عرصه وارد B2 و F117 مثل زیگر رادار یها مایهواپ تالش سالها از بعد  باالخره دهه نیهم در
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A320 

 

 

 توسعه را ۷۷۷ مدل نگییبو نیبنابرا دهیرس انیپا به کریپ  پهن یها چهارموتوره دوران که  شدیم تصور گرید یالدیم ۹۰ دهه در

  که بود ی خودکار پرواز و یناوبر سامانه چنان یدارا که  بود تالیجید تمام  یمایهواپ نیاول و بود موتوره دو کریپ پهن که داد

  ی تکنولوژ نیآخر به مجهز که داد ارائه را ۷۸۷ مدل نگییبو هم ۲۱ قرن در. دیمایبپ کیاتومات بطور را مقصد تا مبدا از توانستیم

 . بود ها

  پهن یمایهواپ کی که یمسافربر مایهواپ نیبزرگتر ارباس شرکت داشت وجود ۹۰ دهه در که یتصور برخالف ۲۰۰۵ سال در

 در پرواز به ۲۰۱۰ سال در را ۷۴۷ نگییبو ۸ یسر آن  با رقابت یبرا نگییبو که داد ارائه را a380 بنام موتوره چهار کریپ

 . داد ارائه را ۷۳۷ مکس یسر هم ادامه در و آورد

   هستند ها یکمپان  دیتول خط  در تریوروفای مثل ۴.۵ نسل ای  و F35 مانند پنجم نسل یها جنگنده گرید تاکنون ۲۰۰۰ سال از

  ۵ نسل حود و هستند پنجم نسل یها یژگیو از یسر کی یدارا که شودیم اطالق ها جنگنده از نسل کی به ۴.۵ نسل یها جنگنده

 .هستند شرفتهیپ فوق یها سنسور و وتریکامپ ابر به مجهز نیهمچن و هستند پنهانکار و بوده یفاز هیآرا رادار به مجهز

 

 

 

B777 



 

 

 

F35 

 موشک  خچهیتار:

 

  در  خرج کی، بود ساده  اریبس آنها یها راکت گرفتند خدمت به را راکت که بودند یاقوام نیاول ها ینیچ شیپ سال ۷۰۰ حدود

 . بود ریناپذ تی هدا و نداشت یناوبر و تی هدا ستمیس چگونهیه راکت و شدیم جادیا رانش آن سوختن نیح که داشت محفظه

 

  یها آرزو از یکی نی،همچن داشت را آب ریز در کاوش و  حرکت و پرواز یآرزو  گذشته یها قرن در همواره انسان که همانطور

 ۱۹ قرن در. دانست یموشک صنعت و کیبالست یها موشک اختراع یبرا یا جرقه توانیم را آرزو نیا که  بود فضا به سفر انسان

  نهیزم در یفراوان  قاتیتحق یلکوسکی تز یآقا. بود کیزیف معلم که یلکوسکیتز اودوردوش نیکنستانت بنام یروس یدانشمند یالدیم

  مخزن دو  با یراکت که بود شده  متوجه خود محاسبات طبق  او نامندیم جهان یموشک علم پدر را یو و داد انجام فضا به پرواز

 و کنند برقرار تماس گریکدی با احتراق اتاقک در سوخت عنوان به عیما دروژنیه و کننده دیاکس عنوان به عیما ژنیاکس یحاو

  ۷ سرعت به ازین ماه  کره به دنیرس یبرا و شودیم جادیا رانش ی روین شود خارج نازل از یخروج گاز و ردیبپذ صورت احتراق

  یعمل کار و بود ی تئور همه یو قاتیتحق یول داد انجام نه یزم نیا در  یارزش با قاتیتحق یلکوسکیتز یآقا  بود هیثان بر لومتریک

 . نداد انجام

. 

 

  کرد  جامد و عیما سوخت یها راکت یرو بر قیتحق شروع گودارد رابرت بنام یمهندس  متحده االتیا در یالدیم ۱۹۲۰ دهه در

  یبانیپشن علت به تینها در  یول کرد تست هم جامد و عیما سوخت راکت چند گودارد و بود ی عمل یلکوسکی تز برخالف یو قاتیتحق

  را گودارد ییکایآمر یها  رسانه یحت داد انجام یسخت  به را خود قاتیتحق گودارد ، یو قتی تحق به ییاعتنا یب و دولت نکردن

 . بردند  نام یماه مرد عنوان به یو از متحده  االتیا یها روزنامه داد ارائه را ماه به  سفر برنامه یو  که یزمان و کردندیم مسخره

 



  بر را خود کار یالدیم ۳۰ دهه ،در بود سییسو کرده لیتحص و یآلمان  زاده اشراف کی که براون فون ورند پروفسور هم آلمان در

 ،ورنر نمودیم استفاده یو اطالعات از و داشت نظر ریز را گودارد رابرت ی،و کردیم  کار ببرد ماه  کره به را انسان که یراکت یرو

  سوخت عنوان به الکل از که  بود یا مرحله تک عیما سوخت نوع ،از راکت نیا که کردند یطراح را A4 راکت مشیت و براون فون

 مجهز و بود ژنهیاکس آب و پرکلرات میسد نیتورب استارت یکمک  ماده یدارا و کردیم استفاده کننده دیاکس عنوان به عیما ژنیاکس و

 یناوبر ستمیس یدارا ستمیس نیا و رساندیم ماخ  ۵ به فرود فاز در را راکت سرعت که بود انژکتور ۱۸ با احتراق اتاقک کی به

  ، بود ماه کره به سفر قاتیتحق از تشین براون ،فون دیرسیم لومتریک ۳۰۰ به بردش و بود ومتریپتانس و روسکوپیژ دو با ینرسیا

  را نامش و شده نصب A4 ی رو بر یتن کی شونده منفجر کالهک که داد دستور تلریه ناگهان بود هم بخش ثمر  که قاتیتحق نیح در

  بروان فون تا شد سبب امر نیا داد رییتغ دو یانتقام سالح ی عنی V2 به( قرن دروغگو و ی ناز آلمان غاتیتبل ریوز) گوبلز جزف هم

  تلریه نجایا که شد متوقف  کال یطراح میت کار یو افتادن زندان به با و افتاد زندان به براون فون جهیت در که کند اعراض تلریه به

 خود نوع دو نیاول جهان در که افتندی دست هم کروز موشک به  ها یآلمان  زمان نیهم در. کند آزاد را براون فون دوباره شد مجبور

 . برد یم بهره جت پالس موتور کی از و بود یینام قطب یناوبر ستمیس یدارا و شد معروف  پرنده بمب به  و گرفت نام V1 و بود

 موشک  صد چند و گرفت استفاده  ایتانیبر ضد خصوص به و  نیمتفق ضد گسترده بطور ۱۹۴۴ سال از یناز  آلمان سالح دو نیا از

 . بود هم تلفات با همراه که کرد کیشل لندن سمت به رو انواع نیا از

 .بود یدست تی ،هدا یمیس تیهدا نوع از که  دند ینام X7 را آن که افتندی دست هم تانک ضد موشک به ی حت ها یناز

 



V2 

 

 

V1 

 

 

Warner von braun 

 

 :یموشک جسته بر دانشمندان گرید



 

  براون فون همراه و بود براون فون ورنر دوستان از که اوبرت مثل بودند یموشک عرصه در هم یگرید بزرگ دانشمندان نیهمچن

 از بعد و رفت کایآمر  به هم یجهان جنگ از بعد و کرد مهاجرت آلمان  به و بود یرومان ایلوانیترانس متولد یو پرداختیم پژوهش به

 . پرداخت یانسان  علوم به خود عمر اواخر در و بازگشت یغرب آلمان به  دوباره هم یمدت

 

  طراحان از یو  بردیم بسر نیاستال گوالک یها زندان در ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۷ یسالها نیب که بود یروس مشهور دانشمند روفیکال

 در او باشدیم یو ابداعات از  ها یآلمان کمک با هم وزیسا  یها راکت که بود ییفضا مسابقات عصر در یشورو یموشک برجسته

  از یادی ز کار یشورو غلط یتیامن استی س لیبدل یول بود ارتباط در شده گرفته  متیغن یآلمان دانشمندان با سرد جنگ دوران لیاوا

  یشورو در و داد ادامه یشورو یی هوافضا قاتیتحق به هم روفیکال و رفتند ی شرق آلمان  به آنام  ادامه در و اد ینم بر ها ی آلمان دست

  شد مانع یتیامن مالحظات  لیبدل یشورو دولت یول ردیبگ نوبل زهیجا روفیکال که شد نیا بر بنا کباری و بود مجهول یو تیهو هم

  را یبزرگ شوک یشورو یموشک  برنامه و گذشت در بود دهید یو زندان دوران صدمات اثر بر ۱۹۶۶ سال در روفیکال تینها در

 ..... ماند  ناکام یشورو N1 یما یپ ماه راکت ی حت که کرد تجربه

  نیبد شد،و میتسل نیمتفق مقابل  در یستیفاش شی،را یناز  آلمان ارتش ستاد سییر تلیکا بدستور رسما ۱۹۴۵ مه ۸ در تینها در

  و یشورو به که  بودند یآلمان دانشمندان غنائم نیتر ارزش با کردند ارزشمند غنائم یآور  جمع به شروع یشورو و کایآمر شکل

 و وستوک ساخت به منجر که کردند یطراح را R7 راکت یآلمان  دانشمندان یشورو در.دیرس نفر ۱۶۰۰ حدود کدام هر کایآمر

 ردستون PGM-11 موشک  آنها از یکی که کرد یطراح موشک ها  ییکایآمر یبرا براون فون  ورند هم متحده االتیا در. شد وزیسا

 که را ماهواره نیاو و گرفت سبقت کایآمر از یشورو رقابت اول در  که گرفت شدت ییفضا  رقابت یالدیم ۶۰ و ۵۰ دهه در بود

  و گرفت قرار نیزم مدار در وستوک راکت کی توسط ۱۹۵۷ سال در  بود آنتن چهار با کره کی واقع در که داشت نام کیاسپوتن

 شد داغ رقابت کوره بشدت ۱۹۶۱ سال در داد قرار مدار در را کاوشگر ماهواره  متحده االتیا بعد ی مدت. بود ایدن در ماهواره نیاول

  در قهیدق ۱۰۸ را نیگاگار یوری کونوریبا ییفضا گاهیپا از وستوک یمایفضاپ کی و وستوک راکت کی با یشورو ۱۹۶۱ سال در

 به روس زن فضانورد ترشکوا نایوالنت هم بعد سال دو و  رفت فضا  به که  بود یانسان نیاول نیگاگار یوری و داد قرار نیزم مدار

  فضانورد نیاول شپرد آلن نیزم مدار  به نیگاگار یوری ارسال از بعد یکم  رفت فضا به که  بود یزن نیاول و شد فرستاده فضا

  را mercury و gemini و friendship یها نایفضاپ ردستون و اطلس تانیتا یها راکت با متحده  االتیا و رفت فضا  در  ییکایآمر

  جمهور سییر یکند ۱۹۶۱ سال ،در دندیدیم یشورو از عقبتر رقابت در را خود ها یی کایآمر  که نجایا در   کرد ارسال فضا به

 :کرد اعالم و شد حاضر کنگره در کایآمر

 

I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of a 

landing a man on the moon and return him back safety to the earth   

 

 برود  ماه کره  به دیبا متحده االتیا ۱۹۷۰ سال تا که کرد اعالم یکند یسخنران نیا با

  به را ۱۱ آپولو  مایفضاپ ۱۹۶۹ ژوئن در که کرد یطراح را ۵ ساترن ی فضا راکت کایآمر  آالباما در براون فون ورنر هم ادامه در

  ادامه در یهگ و بود نیسرنش سه یدارا مای پ فضا البته  آمد فرود   ماه  کره یرو که شد یانسان نیاول آرمسترانگ لین که  برد ماه کره

  به  N1 راکت با کرد یسع هم یشورو و شد یی فضا یها رقابت روزیپ متحده  االتیا امر نیا با و بازگشتند نیزم به سالم تیمامور

  وزیسا آپولو  پروژه که زدند ییفضا  یهمکار به دست یشورو و متحده  االتیا یالدیم ۷۰ دهه  در. بود موفق نا که  برود ماه کره

  یشورو ساخته که داشت نام ریم  ییفضا ستگاهیا نیاول)شد فرستاده  فضا به لب  یاسکا ییفضا سگاهیا یپروژ نیا یط که داشت نام

 ( .بود

  ردستون و تانیتا یها راکت که  یحال در بود مصرف  بار چند  یمایپ مدار کی شاتل که بود یات یعمل شاتل یمایمدارپ ۱۹۸۱ سال در

 هم اروپا ییفضا آژانس و کردندیم استفاده وزیسا و پروتن  یی فضا یها راکت از هم ها روس بوندند مصرف  کباری یتمام اطلس و

  راکت کسی ا سیاسپ شرکت که  اند شده شرفتهیپ یحد  به ییفضا یها راکت امروزه گرفتند کار  به را انیآر راکت فرانسه یرهبر به

  سقوط لیبدل یول ساختند را بوران مصرف  بار چند یما یفضاپ ۸۰ دهه در هم ها روس. است ساخته مصرف بار  چند ۹ فالکن

  زمان تا و است خارج  خدمت از یی فضا شاتل هم امروزه. دینرس ییجا به بوران ایانرج یها  برنامه ها روس ی مال مشکل و یشورو



  یم فضا  به هم را یسیانگل یها ماهواره یحت که است جهان ییفضا راکت نیتر پرکاربرد وزیسا ۲۰۲۰ سال در مقاله نیا نوشتن

 فرستد

  یها راکت یول بود فضا  به سفر کیبالست موشک از دانشمندان هیاول تین میکرد اشاره که همانطور. نبود ماجرا تمام نیا یول

  یبرا یآلمان  دانشمندان ادامه در  بود V2 آنها نیاول میکرد اشاره  که همانطور که شدند لیتبد ی مرگبار ی ها سالح به ناگهان  ییفضا

  قاره کیبالست یها موشک  یالدیم ۶۰ دهه در نکهیا تا کردند  یطراح هم یگرید کیبالست یها موشک ها  ییکایآمر و ها روس

  جهان مردم یرو ،بر آن  از بعد یحت و سرد جنگ یط را وحشت و ترس از یا هیسا که  شد ساخته گانه  چند یاتم کالهک با مایپ

 .  انداخت

  یها موشک کاسترو دل یف نوپا حکومت یهماهنگ با خروشچف  تایکین که بود کوبا یموشک بحران ها  بحدگران نیا نیبزرگتر

  PGM19 انبردیم کیبالست یها موشک هم متحده االتیا که بود نیا اش بهانه و  کرد مستقر کوبا در  را R14 و R12 کیبالست

 مایهواپ توسط شده گرفته یها عکس یرو از یکند ۱۹۶۲ اکتبر ۱۶ در  که یزمان و است کرده مستقر  ایتالیا و هیترک در را پتریژو

RF-8A درجه در واشنگتن نیح نیهپ در که برد شیپ یاتم جنگ کی  لبه  تا را ایدن که شد شروع یموشک بحران شد ماجرا متوجه 

 . شد حل مسئله و شده یآور جمع ها روس توسط اکتبر ۲۸ در ها موشک تینها در و گرفت قرار DEFCON2 یتیامن

 :  یامروز ما یپ قاره کیبالست یها موشک از مورد چند

 .،توپول ،سرمات ارسی، دنتی،ترا ۳ نوتمنیم

 

 

   V2 خلف نا ،فرزند اسکاد

 

 کشور به گسترده بطور موشک نیا شد یاتیعمل ۱۹۶۴ سال از که بود یشورو شده یطراح یکیتاکت کیبالست موشک کی اسکاد

 .  شد گرید یها کشور از یاریبس یموشک توان یگذار  هیپا باعث ادامه در و  شد صادر یشورو دوست و شرق بلوک یها

  که شد یشمال  کره یموشک ستمیس یبناگزار باعث و دیرس  یشمال کره به مصر از اسکاد کیبالست موشک کی ۱۹۷۱ سال در

 .دارد را لومتریک ۱۳۰۰۰ برد با یموشک امروزه

 گریکدی روز هر و بوده یاتم کالهک به  مجهز دو هر که دندیرس یمطلوب یموشک توان به اسکاد نیهم یرو از هم پاکستان و هند

 !!!! کنندیم دیتهد را

  هواسونگ کیبالست موشک نیهمچن و کرد افتیدر اسکاد یها موشک  هیسور و یبیل در یمنابع از عراق با جنگ یط هم رانیا

  کیبالست توان یگزار هیپا باعث که بودند آن اساس بر و  اسکاد یا کره نسخه  که کرد افتیدر یشمال کره از را رودونگ و ۶و۵

 .کرد دیتول ۳و۲و۱ شهاب عنوان تحت را موشک سه نیا رانیا و شد رانیا

 یداخل جنگ و فارس جیخل و عراق و رانیا جنگ و  لییاسرا ۱۹۷۳ و ۱۹۶۷ یها جنگ در اسکاد کیبالست یها موشک

 .برد بهره هیسور در داعش ضد کیبالست موشک از هم رانیا و شد استفاده ۹۰ دهه در افغانستان



 

 

SCUD 

 

Yars 

 

  یالدیم ۶۰ و ۵۰ دهه در دادند ادامه یشورو و کایآمر هارا ناز راه ادامه در شدند اختراع ها یناز توسط هم کروز یها موشک

  قدرتمند  یی ایدر ناوگان با مقابله یبرا هم یشورو و کردیم کار رگالس و ناواهو کیبالست یها موشک  یرو بر متحده االتیا

 ستمیس شرفتیپ با ی الدیم ۷۰ دهه در. بردیم بهره P1000  و P700  مانند یاتم کالهک با ی کشت ضد کروز یها موشک از کایآمر



  برد با آن  ۴ بالک نسخه امروزه که  شد ساخته یالدیم ۸۰ دهه در توماهوک موشک ها کروپردازندهیم ارتقا  و یوتریکلمپ یها

   است ۱۶ نکیل و ترکام و یا ماهواره ارتباط وی نرسیا یناوبر ستمیس یدارا لومتریک ۱۸۰۰

  یحت و رندیگیم قرار  توجه مورد شتریب متحده االتیا توسط داند کیبالست به نسبت یشتریب دقت کروز یها موشک امروزه چون

 . کرد حمله هیسور به کروز موشک با متحده االتیا دوبار کم دست ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۷ یسالها  یط

 .  باشندیم هم یکار  پنهان تیقابل یدارا که اند شده ساخته هم jassm یها موشک امروزه

 

 

P1000 

 تی هدا ستمیس یدارا که بود AIM-7A موشک آن نیاول که  شد دایپ هم هوا به هوا یهوا موشک  کله سر کم کم یالدیم ۵۰ دهه در

  شد متحده االتیا ییهوا و ییایدر یروین خدمت وارد AIM-9B برد کوتاه ابیگرما موشک هم ادامه در و. بود یرادار سوار موج

  که کرد کیشل ینیچ ۱۵ گیم کی سمت به را B نسخه ندریدویسا کی یوانیتا F86 کی ۱۹۵۸ سال در وانیتا تنگه بحران یط.

 اش جهینت که دادند قرار ها روس اریاخت در را موشک ن یا ها ینیچ که رفت فرو بدنه  در یول  نشو منجر یول کرد برخورد بدان

 . شودیم استفاده تئوریم  و AIM-120D و AIM-9X مانند ی ا شرفته یپ اریبس یها موشک امروزه شد ها روس توسط K13 ساخت

  یکالی الکترواپت نیزم هوابه مدشک و کیشرا AGM-45 مانند رادار ضد نیزم هوابه یها موشک هم یالدیم ۶۰ دهه در و

 . است ییایدر یروین خدمت در آن  یزریل نسخه  امروزه که شد ساخته کیماور



 

 

 MIRVموشک بالستیک قاره پیما سیلو پرتاب و کالهک های اتمی 

 

 :  مایهواپ انواع ا

 . شوندیم میتقس  ینظام  ریغ و ینظام  گروه دو  به یکاربرد نظر از کل در ها مایهواپ

 . هستند مختلف   ها کارد به یبستگ ینظام ریغ یها مایهواپ: ینظام ریغ

  توربو موتور کی با متیق ارزان یها مایهواپ معموال روند،ی م بکار یکشاورز یبرا که ها مایهواپ گونه نیا:یپاش سم یها مایهواپ

 .  AT-802U AIR TRACTOR یمایهواپ مثل هستند پراپ

 :   یشخص و یحیتفر یها مایهواپ

  موتور یها مایهواپ از یشخص یها مایهواپ ، دارد داریخر  بودجه به یبستگ که هستند یمتنوع فیط یدارا یشخص یها مایهواپ

  متیق که) دالر ۳۰۰۰۰۰ بودجه با شما مثال رد،یگیم بر در را ما یپ قاره توربوفن موتور یها مایهواپ تا و شده شروع یستونیپ

  ۶۵ بودجه با و دیکن یداریخر یستونیپ موتور ۱۷۲ سسنا مایهواپ کی تواندیم ،(است هوراکن ینیالمبورگ خودرو دستگاه کی



 لحاظ از و است توربوفن موتور دو یدارا مایهواپ نیا که کرده یداریخر GULFSTREAM G650 مایهواپ کی دیتوانیم دالر ونیلیم

 .   باشدیم مایپ قاره هم برد

  دسته به و ، شودیم توربوفن موتور به مجهز و تروبوپراپ یها مایهواپ شامل ها مایهواپ از دسته نیا:  ی مسافربر یها مایهواپ

 . شوندیم میتقس یا منطقه و  ما یپ قاره به برد لحاظ از و شوندیم میتقس کریپ کیوبار کریپ پهن یها

 . است توربوفن موتور چهار  با ما یپ قاره کریپ پهن مایهواپ کی ۷۴۷ نگییبو مثال یبرا

 .است یا منطقه توبوپراپ  مایهواپ کی ATR-71  یمایهواپ و

 حمل بار تن ۱۳۳ تا آن کارگو نوع ۸ یسر ۷۴۷ نگییبو  مثال هستند استفاده قابل هم یترابر ی برا یمسافربر یها مایهواپ نیهم

 .کندیم

 

 

 

ATR72 

 

 



Boeing 747 

 

 

 م یگالفستر VIP یمایهواپ

 

 ۱۷۲ سسنا

 :   ینظام یها مایهواپ

 . شودیم میتقس نیسنگ فوق ن،ویسبک،سنگ یها دسته  به  بار حمل زانیم و اندازه لحاظ از یترابر یها مایهواپ:  یترابر

 . دارند یراهبرد و کی،استراتژ یکیتاکت نوع ها یترابر



 که گرید ،نوع دارد برخاست و نشست تیقابل آماده  نا یها باند از که است یکیتاکت یترابر یمایهواپ کی C130 دیالکه مایهواپ مثال

  نوع نیا که است کیاستراتژ نوع و  باشدیم هم مایپ قاره  که است C5 یبرا تن ۱۲۰ مثال نیسنگ بار حمل تیقابل باشدیم یراهبرد

 . C17 مثل کند برخاست و نشست آماده   نا یها باند از تواندیم هم و  مایپ قاره هم یعنی است ی کیتاکت و یراهبرد از یقیتلف

 .( ندیگویم ییهوا توپخانه ها مایهواپ از  مدل نیا به است مجهز توپ به که دارد وجود هرکولس از یا نسخه)

  بروز ستمیس و کیونیاو با ها مایهواپ نیا امروزه که است  T7 مثل  توربوفن ای PC7 مثل پراپ موتور نوع از ای مدل نیا: یآموزش

 .  کندیم  آماده پنج و میون چهار نسل یها جنگنده یبرا هارا خلبان

  یها گروه ضد نییپا یاتیعمل نهیهز علت به و بوده مناسب اریبس کوپتریهل شکار یبرا PC7 مثل توربوپراپ یها مایهواپ البته

 .  است بصرفه ار یبس قاچاق و یستیترور

 : کیالکترون جنگ و ی،فرمانده ییشناسا

  باال  ارتفاع و سرعت با ی تخصص یمایهواپ کی ای باشه RF-4C ،مثل جنگنده از افتهی رییتغ نسخه تواندیم ییشناسا یها مایهواپ

 کیبالست یها موشک یاب یرد یبرا RC-135X/S مانند ای و  یکیالکترون یجاسوس یبرا RC-135V/W مانند ا ی و باشد SR71 مثل

 .  شودیم استفاده

  EC130H مثل کندیم جادیا اخالل آنها  یارتباط یها ستمی س و رادار یرو اخاللگر ستمیس با که هم الکترونبک جنگ مایهواپ 

CMPASS CALL . 

 .  رودیم بکار هیروح فیتضع و هیاعالم کردن پخش و ویراد ای و ونیتلوز هک یبرا هم EC130J مانند یروان جنگ یها مایهواپ

 .  دارد اریاخت در را نبرد دانیم کنترل E4 مشابه هم یفرمانده یمایهواپ

  شتریب یلومتریک ۴۰ برد تا  را نییپا ارتفاع هیپا نیزم یها رادار لذا دارد قوس نیزم سطح و است گرد نیزم چون:  آواکس

 را لومتریک هزارن هم خود کردن پرواز با تا شودیم نصب مایهواپ کی یرو بر رادار مسئله نیا حل یبرا لذا دهندینم صیتشخ

 . E3 مثل ندیگویم زودهنگام  هشداردهنده ای آواکس رادار، نیا با ییمایهواپ به دهد پوشش

   د را ها بمب تواندیم و باشدیم صوت مادون و صوت مافوق نوع از که است کیاستراتژ سالح کی مایهواپ نوع نیا:افکن بمب

 . شود استفاده کروز موشک یادیز تعداد کیشل ی برا آن از شودیم نیهمچن و کند حمل باال تعداد

 .  KC747 مثل  شد ذکر آن اتییجز که رودیم بکار ییهوا یسوخترسان یبرا مایهواپ نیا:  سوخترسان تانکر

 : ها جنگنده

 . شوندیم  یبند طبقه ریز شکل به تیمامور لحاظ از و هستند  صوت مافوق و صوت مادون نوع از پرواز میرژ لحاظ از یها جنگنده

  استفاده دشمن ی ها جنگنده و ها افکن بمب حجوم مقابل  در یا منطقه  از محافظت یبرا یشکار کی نسخه نیا:ریرهگ یشکار

 . F14 مثل شودیم

 : ییهوا یبرتر یشکار

 .  F15 مثل رودیم  بکار آسمان کنترل گرفتن و دشمن یها جنگنده یسرنگون یبرا یها جنگنده نوع نیا

 . F-15E  روندیم بکار بمباران و حمالت یبرا جنگنده نیا: یتهاجم جنگنده

 .۲۵ سوخو مثل روندیم بکار روهاین از یبانیپشت یبرا یها جنگنده نیا: کینزد یانیپشت جنگنده

 . A10 مانند تانک ضد جنگنده

  مانند است گرفته آنرا یجا  نقش چند بودن مناسب با منظوره  چند یها جنگنده  و شده تمام منظوره تک یها جنگنده دوران امروزه

F35 . 



  را آنان رادار و شده ور حمله دشمن رادار سمت به کیشرا و هارم یها موشک با ها جنگنده نوع نیا:  پدافند گر سرکوب جنگنده

 . ساختندیم نابود

 :ییایدر ریز ضد و ییایدر گشت

  و یکشت ضد یها موشک به مجهز و رادار و یسیمغناط کاوشگر یدارا  و بوده یسنوبو و سونار به مجهز ها مایهواپ نوع نیا

 . هستند هم اژدر

 B52 صوت مادون کی استراتژ افکن بمب 

 

 XB70 صوت مافوق افکن بمب



 

 

 F15 ییهوا یبرتر یشکار

 

 

 هرکولس سوپر یکیتاکت یترابر

 

 

 



 SR71 یجاسوس یمایهواپ 

 

 

 E3 آواکس



 :   ها جنگنده یبند نسل

 مجهز یول رادارند یستونیپ مایهواپ ستمیس همان شدند داریپد یجهان جنگ اواخر در که ها جنگنده نوع نیا: اول نسل یها جنگنده

 . بودند پرواز روز و داشتند را موتور کم ی ات یعمل عمر جمله از فراوان رادیا ها جنگنده نیا هستند جت موتور به

 .دندیرس هم ماخ  ۲ سرعت به f104 مانند  بعضا و بودند تر مقاوم  سازه و رادار تر قدرتمند موتور یدارا ها جنگنده نیا: دوم نسل

 حمل را اسپارو مانند شوند تیهدا ی ها موشک و یاتیعمل ساعته ۲۴، داپلر پالس رادار به مجهز یها جنگنده نی ،ا: سوم نسل

 . داشتند هم کیماور مثل شوند تیهدا یتهاجم حاتیتسل نیهمچن و کردندیم

 حاتیتسل ادامه در و توربوفن موتور و تر  قدرتمند داپلر پالس رادار و بهتر سازه و کینامیرودیآ  یدارا جنگنده نیا:  چهار نسل

 . F14 مثل اند بوده فعال رادار تیهدا یها موشک مانند بهتر

  یها جنگنده از گردن و سر کی یعنی بودند پنجم نسل یها  یژگیو یسر کی با چهار نسل کی، ها جنگنده از  نسل نیا:  ۴.۵ نسل

 . برد نام توانیم یفاز  هیآرا  رادا و هوشمند یها سنتمیس یکار پنهان مهین نسل نیا یها یژگیو از.  بودند تر باال چهار نسل

 هستند زیرادارگر کامل بطور و بوده یفاز  هیآرا یها رادار و شرفتهیپ فوق کیونیاو و هوشمند ها سنسور یدارا نسل نیا: ۵ نسل

 . f22 مثل

 

 :   یزیگر رادار بر یآمد  در

 .  کند جذب ای و منحرف را یرادار امواج دیبا باشد زیگر رادار یهواگرد نکهیا یبرا

 

 جنس از بدنه و امواج انحراف ی برا صاف سطح و یا ذوذنقه یها بال یدارا د یبا بدنه یدارا اگر ای و باشند پرنده بال بشکل دیبا ای

 امواج شودیم باعث که است تیالکتر ید دو نیا انیم در و کننده بازتب مواد هیدوال از رم مواد باشد ram مواد یدارا و تیکامپوز

 .  شود کم قدرتشان تیالکتر ید داخل در و شده جذب

  معلوم کمپرسور ای فن  یها پره که یبطور شکل S بطور هوا ی ورود و باشد بدنه داخل در  موتور و بدنه داخل در حاتیتسل یتمام

 حرارت جاذبه یها کیسرام از یخروج در و دارد دندانه موتور ی خروج و بوده شکل V بطور ستیبایم ها یعمود سکان نباشوگد

 .... نکند دایپ راه رونیب به نیکاب داخل امواج تا شده  استفاده طال  ای و دیاکس ید ومیتانیت از یکانوپ شهیش در و شود استفاده

 

 

 تریفا وروی ۴.۵ نسل



 

 F35 یپنجم نسل

 موشک  انواع

  کیبالست یها موشک

 

 

  میتقس ریز ی ها دسته به برد نوع از شوند،ویم میتقس عیما و  جامد سوخت نوع دو به سوخت لحاظ  از یجنگ کیبالست یها موشک

  شوندیم

 

   باشد یم یکیتاکت لومتریک ۵۰۰ برد تا

 باشد یم برد کوتاه لومتریک ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ از

 است  انبردیم لومتریک ۳۵۰۰ تا ۱۵۰۰ از

   است برد بلند لومتریک ۵۵۰۰ تا لومتریک ۳۵۰۰ از

 .  ردی گیم قرار  مایپ قاره  دسته در موشک لومتریک ۵۵۰۰ از تر باال برد با و

 



 

 :   مثال چند

 

 سوخت نوع از موشک نی،ا بود شد خارج جو از که بشر دست ساخت یش نیاول و کیبالست موشک نیاول که V2 کیبالست موشک

 راکت نیا برد و است انژکتور ۱۸ با احتراق اتاقک کی یدارا  و است عیما ژنیاکس کننده دیاکس و الکل سوخت یدارا و بوده عیما

 . است لومتریک ۱۰ دقتش و دهیرس لدمتریک ۳۰۰ به

 

 

 . اسکاد کیبالست موشک

  V2 راکت از یبردار الگو با و یشورو در یالدیم ۵۰ دهه در موشک نیا است جهان در کیبالست موشک نیتر کاربرد پر اسکاد

 از A نسخه در  و شدیم حمل نیاستال تانک کی یشاس یرو بر موشک نیا ، بوده عیما سوخت نوع از اسکاد است شده ساخته

 ، بود عیما ژنیاکس از تر  نانیاطم قابل که بردیم بهره کی ترین دیاس دکنندهیاکس

  کی با و رسدیم لومتریک ۳۰۰ به بردش و بوده یاتم کالهک به مجهز A نسخه در و است ینرسی ا تیهدا ستمیس یدارا اسکاد

 . است متر ۱۹۰۰ یخطا یدارا و رسدیم لومتریک ۱۵۰ به بردش یت ان یلوتیک ۵۰ یاتم کالهک

  B ،نسخه باشدیم دیجد کننده حمل خودرو یدارا و بوده مجهز متعارف کالهک به که است موشک نیا از یا ،نسخه اسکاد B نسخه

 روسکوپیژ سه به مجهز یناوبر ستمیس یبرا و است تر قدرتمند موتور یدارا و است نامتقارن نیدرازیه لیمت ید سوخت یدارا

 .... لومتریک ۳۰۰ بردش و است دهیرس متر ۴۵۰ به آن  یخطا و بوده

 ...  بوده یکالیالکترواپت نوع از تیهدا یینها  فاز یدارا OVT نسخه و بوده لومتریک ۶۰۰ برد یدارا اسکاد C نسخه

 

 

  توچکا کیبالست موشک

 

  دقت مدل  به یبستگ متر ۱۵۰ تا ۵۰ نیب و رسدیم لومتریک ۸۰ به بردش A نسخه در و بوده یکیتاکت نوع از کیبالست موشک نیا

  باشدیم ینرسیا یناوبر ستمیس یدارا و دارد

  ،در است یکالیالکترواپت آخر فاز در و یا ماهواره تیهدا ،  ینرسیا تی هدا ستمیس یدارا و است لومتریک ۱۲۰ برد یدارا B نسخه

 .  رسدیم لومتریک ۱۸۰ به بردش C نسخه تینها

 

 

  نوتمنیم کیبالست موشک

 

  مرحله سه نوع از ییکایآمر کیبالست موشک نیاول که باشدیم ی ا مرحله  سه جامد سوخت مایپ قاره کیبالست موشک کی نوتمنیم

 .  رسدیم لومتریک ۹۳۰۰ به بردش و بوده w56 یاتم کالهک کی به مجهز موشک نی،ا باشدیم  تالیجید پردازنده به مجهز و یا

 



  یدارا و است مگاتن ۱.۲ قدرت با یاتم کالهک به مجهز و  شده یاتیعمل ۱۹۶۵ سال در مدل نیا که است ۲ نوتمنیم یبعد نسخه

  سطوح نیبنابرا گذراندیم اتمسفر از خارج در موشک را  ریمس از یادیز قسمت چون) بود تر شرفتهیپ رانش بردار رییتغ ستمیس

 ( شودیم استفاده تی هدا یبرا رانش بردار رییتغ از و ندارند یی،کارا خال  صفر یچگال  و فشار علت به یکنترل

 .رسدیم لومتریک ۱۰۲۰۰ به بردش نسخه نیا

 ستمیس بهتر کنترل یبرا موشک یانتها در عیما سوخت ستمیس کی یدارا موشک نیا که شد یاتیعمل ۳ نوتمنیم ۱۹۷۰ سال در

 .باشدیم لومتریک ۱۳۰۰۰ برد یدارا و بوده  W78 یاتم کالهک سه  به مجهز و باشدیم رلنش بردار رییتغ

 

 

RS-28 سرمات 

 

 سرعت یدارا موشک نیا باشدیم لوپرتابیس نوع از و تن ۲۲۰ وزن با  یا مرحله دو عیما سوخت کیبالست موشک کی سرمات

 برد یدارا و شد خواهد مجهز هم کیپرسونیها یاتم کالهک  ۲۴ تا که است یاتم کالهک ۱۰ یدارا و بوده  ماخ ۲۰.۷ یینها

 .. ..باشدیم یا  ماهواره تی هدا و ینرسیا تی هدا و یناوبر ستمیس و لومتریک ۱۰۰۰۰

 

 

 minuteman lllموشک بالستیک قاره پیمای 

 : کروز و کیبالست موشک

 



  یسهم کی همانند و کیبالست یحرکت ی ط که( نیزم به هوا ندرت به)هستند ینیزم به نیزم یها موشک کیبالست یها موشک

  صفر هوا فشار و ی چگال خال در و کنندیم پرواز اتمسفر از خارج  در نکهیا به توجه  با و شوندیم خارج جو از و کرده پرواز وارونه

 .  هستند یراکت عیما و جامد سوخت یها موتور یدارا ها موشک نیا ندارد،لذا وجود ژنیاکس و بوده

 

 :کروز یها موشک

  یبرا آنچه خالف بر نیا در و کنندیم پرواز اتمسفر درون در مایهواپ مشابه کروز یها موشک داستیپ نامشان از که همانطور

 و است ریپذ امکان ها بالچه توسط ها موشک نیا کنترل لذا دارد وجود هوا فشار و هوا یچگال  اتمسفر درون در بود کیبالست

  توربوجت و توربوفن هواسوز یها موتور از نیبنابرا است موجود ژنیاکس و کنندیم پرواز اتمسفر درون نکهیا به توجه با بازهم

 . هستند یباالتر دقت یدارا لذا دارند یکالیالکترواپت و GPS و ینرسیا و ترکام تیهدا ها ستمیس به توجه با و کنندیم استفاده

 

   کروز یها موشک ی برا یمثال

 

  وارد ۱۹۸۳ سال از و شده یطراح کسینامیدا جنرال شرکت توسط که استیدن کروز یها موشک نیتر معروف  از یکی تامهاوک

  به بردش هیاول نسخه  د و بوده توربوفن موتور به مجهز کروز موشک نیا شودیم دیتول تونیر توسط امروزه و شده خدمت

 هم تامهاوک از گرید یا نسخه و است خارج خدمت از امروزه نسخه نیا که بود یاتم  کالهک یدارا و دیرسیم لومتریک ۲۴۰۰

 . بود هارپون موشک کالهک به مجهز و لومتریک ۶۰۰ برد با یضدکشت که داشت وجود

  مجهز ۳ بالک نسخه و بود ینرسیا و ترکام یناوبر تیهدا ستمیس یدارا و لومتریک ۱۷۰۰ برد یدارا ۲ بالک نسخه  در تامهاوک

  بود ۱۶ نکیل ستمیس به مجهز ۴ بالک نسخه و GPS ستمیس به

 .  شودیم النچ اینیرجیو و آنجلس لس یها یی ایدر ریز و کاندراگویت و بروک یآرل یها ناو از موشک نیا

  ضدتانک موشک ی برا یمثال

 

 و شده خدمت وارد ۱۹۷۰ سال از که است یالدیم ۶۰ دهه در وزیه شرکت ساخته زره ضد موشک کی تاو BGM71 موشک

  جامد سوخت یراکت موتور مرحله دو یدارا و بوده خودکار مهین ضدتانک نوع از موشک نیا شودیم دیتول تونیر توسط امروزه

  نیفرام که بوده متصل موشک  به میس دو و هدف به  حمله  دوم مرحله  و شودیم  استفاده النچر از خروج یبرا اول مرحله که است

   ابدیم انتقال  بدان ها میس نیا توسط

 

 

   ریهلفا AGM-114 موشک

 هواگرد چند و ی آپاچ کوپتریهل یرو بر که است لومتریک ۸  برد با نیمارت  دیالکه ساخته ی زریل فعال هینم تیهدا موشک کی ریهلفا

 .شودیم نصب گرید

 

 یکالیالکترواپت تیهدا نوع از و بوده تونیر ساخته موشک نیا که کیماور مانند دارد وجود هم یگرید نیزم به هوا یها موشک

 باشد یم یزر یل نسخه نیآخر و اول نسخه در

 به ۱۲۰ از برد بلند  و لومتریک ۱۲۰ برد تا انبردیم و لومتریک  ۳۰ برد تا برد  کوتاه دسته سه به هوا هوابه یها موشک برد لحاظ از

 .است باال



 . شودیم تیهدا یرادار و یحرارت شکل دو به که است موشک ها جنگنده هوا به هوا یاصل سالح:  هوا به هوا یها موشک

 به امواج از پرتو کی مادر جنگنده رادار که شکل نیبد بود یرادار سوار موج تیهدا نوع ،از خود کارد اول در یرادار تیهدا

 کوچک مانور کی وبا بود نقص یدارا تی هدا نوع نیا که  کرد،یم حرکت هدف سمت به پرتو آن یرو بر موشک  و تاباندیم هدف

 .  AA1 موشک مثل خوردیم بیفر موشک دشمن جنگنده

  نیآخر  تا و کندیم کیشل را موشک و کندیم  قفل هدف یرو جنگنده که است  شکل نیبد تیهدا نوع نیا: یرادار فعال مهین تیهدا

  نیا چه اگه شود کینزد هدف به و  کرده افتیدر را مادر رادار امواج موشک یرادار امواج کاونده تا باشد قفل هدف ی رو دیبا لحظ

  نیا در اگر و باشد قفل  هدف یرو آخر  لحظه تا دیبا رایز بود خودش یها نقص یدارا یول بود بهتر یرادار یسوار موج از روش

 . اسپارو AIM7 موشک مثال یبرا شد خواهد گمراه و کرد نخواهد برخورد  هدف به موشک بشکند قفل  یلیدل هر به روش

 : یرادار فعال

  موشک یا هیثان چند و کرده قفل هدف یرو  مادر جنگنده که شودیم تی هدا شکل نیبد.است رادار یدارا موشک خود یرادار فعال

 رادار با یینها فاز  در و کرده یط  خودکار خلبان و ینرسیا بطور را خود ریمس هیثان چند از بعد و شودیم تیهدا مادر رادار توسط

 به دارد رادار خود و است  مستقل جنگنده رادار از موشک  چون روش نیا در شودیم ور حمله بدان و کرده قفل هدف یرو خود

  تر باال  هدف با  آن برخورد احتمال شود ینم تیهدا جنگنده رادار با چون موشک و ستین بسته مادر جنگنده یپا و دست لیدل نیهم

 نصب تامکت جنگنده یرو بر  فقط که بوده کسیفون یرادار فعال موشک نیاول است تر  مقاوم کیالکترون جنگ مقابل در و بوده

  آن خودکار و فعال مهین بطور ای و داد آن  به دوباره مختصات هدف نکردن دایپ صورت در توانیم را امرام موشک امروزه موشک

  موشک اگر ید نسخه امرام در محور شبکه ستمیس از استفاده با امروزه و شود تیهدا یحرارت بطور یینها فاز در و کرد کیشل را

 . کند افتیدر گرید جنگنده ای آواکس از را هدف مختصات تواندیم نکند دایپ را هدف

 :   یحرارت و ابیگرما

 یها موشک گذشته ،در هستند هدف حرارت بدنبال همواره و هستند فروسرخ کاونده یدارا هوا به هوا یها موشک از نسخه نیا

  تا  گرفتیم قرار دشمن جنگنده پشت در  جنگنده دیبا حتما  چون شدندیم استفاده تیفا داگ در هستند برد کوتاه  معموال که یحرارت

  امروزه ی،ول کرد کیشل شدیم هم گرید جهات از کاونده ت یتقو با ادامه در و شود ور حمله بدان و ندیبب را هدف حرارت موشک

  هستند حساس هم حرارت نیکوچکتر به یعنی. هستند یحرارت ساز ریتصو نوع از AIM-9X مثل یحرارت ساز یتصو یها موشک

 .  شود ور  حمله هدف به رو روبه از توانندیم یحت و

 و دیشد واکنش بافث روین برار رییتغ جهینت در و روین جهت  رییتغ با یعنی باشدیم هم رانش بردار رییتغ قابلبت یدارا AIM-9X مدل

 .شودیم هواگرد شتریب یریپذ مانور

  موتور از که دارد وجود هم تئوریم همچون ییاستثنا البته است جامد سوخت یراکت نوع از ها موشک یتمام شرانشیپ یروین

 . بردیم بهره توربوفن

   یپدافند یها موشک

   شوندیم  یطراح جو از خارج در پرواز هم و اتمسفر در پرواز ی برا یکینامیرودیآ   یها روین به توجه با ها موشک نیا

  و کوپتریهل و پهپاد و کیبالست و کروز یها موشک ، ها ماهواره  ، ها جنگنده دادن قرار هدف  یبرا مختلف انواع به توجه با و

  شوندیم استفاده رهیغ و پرتاب هوا مهمات

   شوندیم میتقس برد بلند و  متوسط برد نییپا ارتفاع برد کوتاه به برد یها دسته از ها موشک نیا

 .  شوندیم میتقس یزری ل و یحرارت و  TVM و یرادار ، ییویراد تیهدا به هم تیهدا لحاظ از



 

 تامهاوک 

 

 

 ماوریک

 

AIM-7 SPARROW 



 

 

AIM-120 AMRAAM 

AIM-9 SIDEWINDER 

 

S200 

   S200 ای ۵ سام

 سوخت یراکت یها موتور  از گرفتن ارتفاع و شدن بلند یبرا  موشک نیا که  کندیم استفاده موشک کی از S200 دوربرد سامانه

  موشک کردن کار هیثان ۴ ای ۳ یط دارد، مایهواپ یبرا را JATO حکم همان جامد سوخت یراکت  یها موتور نیا برد یم بهره جامد

 است کیترین دیاس سوخت با عیما سوخت موتور کی که خود یاصل موتور از موشک بعد به آنجا  از و رسانده  یخاص ارتفاع به را

  کالهک کی یدارا موشک رسدیم لومتریک ۳۰۰ به موشک برد  یاصل موتور کردن کار هیثان ۱۲۰ تا ۴۰ ی،ط کندیم استفاده



  ریمس اصالح با یرادار تیهدا طور به موشک نیا ت ی،هدا است یمجاورت وزیف و ترکش ۲۱۰۰۰ با شونده ترکش یانفجار

 .  دهد قرار هدف نیزم سطح یلومتریک ۲۰ ارتفاع در ماخ ۴ سرعت با را یهدف تواندیم و باشدیم ییویراد

 

 

 

  V-2 موشک ساختار

  یسکانها-۶ ی تیگراف یسکانها نگهدارنده یها حلقه-۵احتراق  محفظه-۴یتیگراف یسکانها-۳دیاس باک-۲ یسوختن مواد باک-۱

- ۱۱موتور کیپنومات ستمیس فشرده یهوا یها بالن-۱۰منگنات پر کوچک محفظه-۹دروژنهیه آب باک-۸تربوپمپ-۷ یکینامیرودیآ 

 .ییجلو یبیتقر فالنچ-۱۴سوخت یها  باک بدنه-۱۳انتها یتیتقو یها فالنچ-۱۲ بدنه به موتور اتصال یرپاخ

 پیشران های هوایی: 

 :  یگاز نیتورب و یستونیپ شوندی م میتقس دسته  دو به ها هواگرد یرو بر شده نصب یها موتور کل در

  از حاصل یکیمکان یروین انتقال  و ستونیپ حرکت جهینت  در  لندریس درون احتراق گرفت صورت یپ  در که یستونیپ یها موتور

  یگاز نیتورب به نسبت ها موتور نوع نیا. شودیم جادی ا تراست ها ملخ دنیچرخ ،با ها پره به کسیربیگ توسط ستونیپ حرکت

 .  دارند تر ارزان متیق و کمتر یدگیچیپ



  توربوجت موتور آنها  نیتر معروف که باشدیم ها هواگرد یرو  بر شده نصب یها موتور از ی گرید نوع یگاز نیتورب یها موتور

  مختلف نوع دو به هوا یورود خود شوند،یم کمپرسور وارد  موتور یورود از هوا الیس که یزمان توربوجت یها موتور در ، است

 . واگرا و همگرا: شوندیم میتقس

 دارند، عکس رابطه سرعت و فشار  که یبرنول قانون اساس بر شودیم کوچک سپس و بوده بزرگ اول مجرا همگرا یها کانال در

  شوندیم استفاده فراصوت یها مایهواپ در ها یورود نوع نیا عموما ابدی یم کاهش فشار و شیافزا سرعت همگرا یها یورود در

  در و بوده کوچک اول  یمجرا ها یورود نوع نیا در باشدیم همگرا عکس بر که باشد،یم واگرا هوا یها یورود گرید نوع. 

  در هوا یورود نوع نیا ابد،یم شیافزا آن فشار  و افتهی کاهش هوا الیس سرعت ها یورود نوع نیا در است بزرگ یورود یانتها

 .  شودیم استفاده صوت مادون یها مایهواپ

 برابر ۴۰ فشارش کمپرسور در هوا اوقات یگاه. است هوا فشار شیافزا کمپرسور کار کمپرسور، به هوا الیس شدن وارد از بعد

  با نجایا در که شودیم احتراق اتاقک وارد هوا ی شده فشرده الیس کمپرسور از بعد باشد، تر مناسب احتراق اتاقک یبرا تا شودیم

 که است نیا  اش فهیوظ نیتورب. شودیم نیتورب وارد هوا ال یس ندیآ  فر نیا از بعد ، ردیگیم صورت احتراق و شده مخلوط سوخت

  منتقل کمپرسور به را یکیمکان یروین نیا شفت کی از استفاده  با ، کرده  لیتبد یکیمکان یروین به را هوا الیس یحرارت یروین

 jet نیا که رسد،یم اگزوز اصطالحا ای Jet pipe به کرد عبور نیتورب از هوا الیس نکهیا از بعد. بچرخاند را کمپرسور و کرده

pipe سوم قانون اساس بر و نازل و یخروج از عبور و اگزوز از  خروج با هوا الیس تینها در.  باشدیم واگرا کانال کی اصل در 

 . شودیم ورانش تراست یروین جادیا باعث دارد آن  جهت خالف در و آن  برابر یعمل عکس یعمل هر که وتنین

(  انیجر کانال)  by pass دو یول باشد،یم توربوجت موتور همان ها موتور نیا هسته که  باشندیم توربوفن یها موتور گرید نوع

  یها موتور. شودیم  مخلوط یخروج داغ انیجر با هوا انیجر آن از استفاده با  که شده اضافه  آن به موتور یها ازکناره هوا

 .  باشندیم توربوجت به نسبت یشتریب راندمان یدارا ها موتور نوع نیا باشندیم کمپرسور یجلو  در فن هی یدارا توربوفن

  ملخ یدارا موتور درون فن  یجا به یول است توربوفن همان اصل در موتور نوع نیا. هستند پراپ توربو یها موتور گرید نوع

  نیتام یخروج یها  گاز توسط یباق درصد ۱۰ و ها ملخ توسط رانش صد در ۹۰ ها موتور نوع نیا در  باشند،یم موتور از خارج

  شودیم

  یروین ی تمام ها موتور نوع نیا شوند،یم استفاده ها کوپتریهل یرو بر ها موتور نیا که هستند توربوشفت یها موتور گرید نوع

 . شودیم نیتام ملخ  توسط رانش یروین تمام  و افتهی انتقال  شفت به بکس ریگ توسط تماما نیتورب توسط شده دیتول یکیمکان

  نیا. برندینم بهره ی چرخان قطعه چیه از و باشندیم نیب تور و کمپرسور فاقد رمجت یها  موتور باشدیم رمجت ها موتور گرید نوع 

  ییکارا ماخ دو ی باال سرعت در و شوندیم استفاده دوم موتور عنوان به معموال ، ستندین استفاده قابل سکون حالت از ها موتور

 . است واگرا همگرا ای همگرا و conic یدارا ها موتور نیا یهوا یورود ، دارند توربوجت به نسبت یبهتر

 .  باشد مناسب احتراق اتاقک یبرا  تا ابدی شیافزا فشارش و افتهی کاهش هوا الیس سرعت نکهیا یبرا 

-X پهباد در موتور نیا هستند رمجت به نسبت یشتریب سرعت یدارا که گوبندیم رمجت یها موتور از یگرید نوع به جت اسکرم

  یورود در جت پالس داراست، را سکون حالت در استفاده تیقابل که است رمجت از یگرید نوع جت پالس.است شده استفاده 43

  بسته ریش چهیدر ، رفته باال فشار ردیگیم صورت احتراق که  یزمان  دارد قرار  باز حالت در فنر کی با که است شاتل ریش کی یدارا

  ، شودیم باز چهیدر دوباره و کرده افت فشار سپس و شودیم  خارج ندارد یخروج از شدن خارج جز یا چاره  که الیس گاز شودیم

 نیا در که است توربورمجت موتور  گرید نوع. شده استفاده موتور نیا از V1 کروز موشک در دارد ادامه طور نیهم ندیفرآ  نیا

 کار توربوجت بصورت ماخ ۲ حدود سرعت تا یعنی است سوار آن یرو بر رمجت کی که بوده توربوجت کی اصل در موتور نوع

  ماخ ۲ سرعت تا SR-71 به  متعلق J-58 موتور مثال شودیم لیتبد رمجت به و داده  یکاربر رییتغ باال  به سرعت آن از و کردخ

  اتاقک به را ال یس میمستق گذر کنار لوله  شش با یعنی کندیم  کار رمجت صورت به بعد به آن از و کرده کار توربوجت بصورت

  نیا در است یراکت موتور و توربوجت موتور نیب یزیچ اصل در نوع نیا که است یراکت توربو موتور گرید نوع. بردیم احتراق

 سوخت و شده مخلوط کمپرسور یهوا با نیتورب از عبور از بعد و ادهد نشان واکنش سوخت و دکنندهیاکس احتراق اتاقک در موتور

 شود یم استفاده  باال اریبس یها سرعت یبرا موتور  نیا ردیگیم صورت( سوز پس)دوم احتراق ، شودیم اضافه  آن به

 ردیگیم صورت( سوز پس)دوم احتراق ، شودیم اضافه  آن به سوخت و شده مخلوط کمپرسور یهوا با نیتورب از عبور از بعد و اده

 . شودیم استفاده باال اریبس یها سرعت یبرا موتور نیا
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 جت موتور ساختمان

 

  مصرف سوخت یازا به آن کوچک نسبت به یکار حجم در شده  انجام کار که است یفرد  به منحصر یحرارت نی،ماش موشک موتور

  محفظه، حجم واحد در هیثان کی در شده جادیا حرارت مقدار. است یمعمول  نیماش  وستهیپ کار هفته نیچند ،معادل هیثان کی در شده

  درجه با  شعله وجود همه از شیب اما. کندیم زیمتما کم نسبتا وزن و یفشردگ. است یداخل احتراق موتور از شتریب برابر هزار

  ییجدا که یصورت  ،در کندیم توجه جلب موشک موتور در  مطلق صفر  به کی،نزد ادی ز یسرما کنار در درجه هزار نیچند حرارت

 . دارد وجود موشک موتور نوع نیچند. ردیگی م صورت متر  یلیم کی حداکثر ضخامت با ی فلز وارهید له یوس به آنها

 نوع دو نیا کرد میتقس یتیکامپوز و ه یدوپا دسته دو به توانیم یکل  حالت در را ی کاربرد یها  جامد سوخت یتمام  حاضر  زمان در

 نیگر دیتول یبرا شده استفاده یتکنولوژ و سوخت سوخت  دیتول یها ،روشیکیمکان خواص و ییایمیش بی ترک اساس بر سوخت

 .  شودیم مربوط موشک موتور  یها سازه  در یاساس فرق به موضوع نیا واقع در که است متفاوت آن

  یکیزیف خواص ی برا که گرید عناصر یمقدار با ،توام نیریسیتروگلین هنراه و تروسلولوزین جامد حالل از هیدوپا یها سوخت

  و ادیز ضخامت با بزرگ یها نیگر دیتول به  هیدوپا یها نیگر ساخت یاصل مشکل.شودیم لیتشک است، الزم ی کیمکان و ییایمی،ش



  نویریسیتروگلین و تروسلولوزین. شودیم حل یپرس همه  روش با مشکل نیا امروزه. گرددیم بر یبیترک نظر از همگن کنواختی

  گرددیم وژیسانترف و شودیم  داده عبور لتریف از آمده بدست ونیسوسپانس.شودیم مخلوط آب  از یادی ز حجم عبور با الزم اضافات

 گرم،رطوبت حالت در مخلوط نیا سپس شودیم درصد ۱۲ الزم رطوبت مقدار تا کنند یم خشک گرم یهوا با را آمده بدست جرم

 روش.  ردیگیم خود به را دلخواه ،فرم پرس تحت آنده بدست محصول. برسد درصد دهم اندازه به رطوبت که  یزمان تا شودیم یریگ

 کاتوریفیپالست با که یطور به است سوخت یگرانول هیاول دیتول اساس بر ها روش نیا.  دارد وجود نیگر دیتول یبرا یگرید یها

  نکهیا بخاطر نامند،نه یم هموژن معموال  را هیدوپا یها سوخت. دیآ   یم  در همگن جرم کی فرم به گرم بصورت و شودیم آغشته

 . شودیم خوانده اسم  نیبد است تیکامپوز یها سوخت مقابل نقطه نکهیا یبرا ،بلکه باالست یکنواختی یدارا

  هیدوپا سوخت که یصورت در تا ، بدهند واحد ۳۰۰ تا ۲۹۰  معادل خال در مخصوص شرانیپ که هستند قادر تیکامپوز یها سوخت

 عیما یها سوخت از یسر کی با توانندیم یتیکامپوز عیما یها سوخت مینیبیم که  طور همان. کرد ینم جادیا واحد ۲۴۰ از شیب

 . کنند رقابت

   باال جوشش ی دما با یها سوخت

  از یکی حال زمان در کننده دیاکس و سوخت نی،ا میکن یم شروع نامتقارن نیدرازیه لیمت ید سوخت با را مورد نیا در بحث

  لیمت ید سوخت و N2O4 ازت دیتترااکس واقع در کننده دی،اکس است موشک یها موتور  در استفاده یبرا ها نیتر پرکاربرد

 .است N2H2(CH3)2 نامتقارن نیدرازیه

 عنوان به نیا بر عالوه. دارد یجنگ عیما سوخت یها موشک در یعیوس کاربرد و است اشتعال خود کننده دیاکس و سوخت نیا

  یمایفضاپ به توانیم سوخت نیا استفاده انواع از. شودیم استفاده  هم فضا در ها  نهیسف کننده کنترل و ییفضا یها موشک سوخت

 . کرد اشاره آپولو

  یراکت یها موتور از نسل نیاول در یجیتدر تکامل کی در نیدرازیه لیمت ید و ازت دیاکس تترا هیپا بر کننده دیاکس و سوخت

  یها موتور  تکامل نیح در شد استفاده یروس یموشک یها موتور نیاول در ازت دیاکس تترا از. شودیم استفاده عیما سوخت

  یایمزا یدیترد چیه بدون زمان آن در که داد کیترین دیاس همان ای HNO3 ازت دیاکس به را خود یجا ازت دیاکس تترا یموشک

  خود ییدما طیشرا به توجه با و داشت را کننده خنک عنوان به استفاده تیقابل تر محکم اتصال با کیترین دی،اس داشت یبهتر

 ازت دیتترااکس یول بود درجه  ۸۶ آن جوش و -41 آن زدن بخ حرارت درجه و داشت را تابستان و زمستان در استفاده تیقابل

  کیترین دیاس. امدیم جوش درجه ۲۱ یدما  در و منجمد درجه-۱۱ در معمول طیشرا در.باشد ها خواسته نیا یجوابگو توانستینم

  که ساده عناصر از آن لیتشک که است معنا بدان نیا است ادیز و یمنف  آن دهنده لیتشک ی گرما یزیهرچ از قبل دارد را خود بیمعا

  یصورت در. است دی مف یل یخ موتور موثر گار براب که یبطور. است یانرژ اتالف و دیتول با همراه دارند وجود استاندارد طیشرا در

 تیفعال کیترین دیاس نیا بر عالوه است یمنف زین آن لیتشک یگرما است یخاص محاسن یدارا نظر نقطه نیا از  ازت دیاکس تترا که

  آن بهبود جهت در یاد یز قاتی تحق و شاتیآزما لیدل نیبهم است ساز مشکل مدت دراز در که  دارد باک سازه  مواد با یاد یز ییایمیش

  ریتداب نیا بود ازت دیاکس تترا همان واقع در که کرده اضافه کیترین دیاس به را یاریبس مواد قاتیتحق نیا واقع در گرفته صورت

 وزن بردن ،باال یخوردگ اثر ،کاهش عناصر لیتشک یگرما بردن باال کننده، دیاکس و سوخت اشتعال خود نیا کردن راحت یبرا

  در مخازن دهنده لیتشک فلزات کردن مقاوم یبرا یادیز  یها تالش یسالها در. گرفتیم صورت رهیغ و کننده دیاکس مخصوص

  بودند تماس در یدیاس کننده دیاکس با که ی فلزات یبرا یخاص پوشش راستا نیا در . گرفته صورت یدیاس یها دکنندهیاکس مقابل

 . شده داده ارائه

  به همان اصل در که شد شتریب ها یافزون سهم و کردند عوض را سوخت ییایمیش بیترک راستا نیهم در که نجاستیا جالب اما

  دیرس تیکفا حد به یصنعت نظر از ها کنننده دیاکس نیا دیتول  دیرس خالص دیتترااکس به دوباره  که ییجا تا رفت ازت دیتترااکس سمت

 . کرد دایپ یموشک صنعت در کاربرددفراوان پس نیا از و

  مثبت لیتشک یگرمت یدارا آن  بر عالوه. دارد یخوب یکنندگ خنک جهینت در  که دارد یمحکم  اتصال نامتقارن نیدرازیه لیمت ید

  سوخت نیا مشکل نیتر یاصل. است اشتعال خود مطمئنا  N2O4 با برخورد در و دارد ییباال کیانرژت خواص جهینت در که است

  لیمت ید. است خاص زاتیتجه به ازین هم تنفس یبرا بلکه خواهدیم مخصوصو لباس تنها نه آنها با  کار. است آن یباال  بودن یسم

 فراوان قاتیتحق از بعد آن کاربرد. نکرد دایپ یموشک صنعت  در را خود گاهیجا بالفاصله اطت دیاکس تترا مانند متقارن نا نیدرازیه

  کی خود نیکراس کیترین دیاس. شد استفاده کیترین دیاس با یسالها و سوخت نیتر ساده نیکراس.شد دایپ ها دروکربنیه نهیزم در

  ریز منابع و یسم ریغ نیکراس است ازین مورد  یانفجار یچاشن ای یکمک سوخت آنها اشتغال یبرا است اشتغال خود ریغ زوج

 است آن لیتشک یگرما بودن نییپا آن بیع دارد  یالعمل عکس ییهوا یها موتور در  ییباال ییکارا نیکراس دارد یفراوان ینیزم



  در و شوند ینم  استفاده یامروز کیبالست یها موشک در خود کیانرژت یها مشخصه به توجه با کیترین دیاس  نیکراس نیبنابرا

 .   نشده استفاده هرگز ییفضا  نهیسف یها موتور

 ظاهر نامتقارن نیدرازیه لیما ید سوخت عنوان به نیکروس یبجا و شد استفاده  ازت دیاکس تترا از کیترین دیاس یبجا آن از بعد

  ییکایآمر شود استفاده است یباالتر لیتشک یگرما یدارا که نیدرازیه از متقارن نا نیدرازیه لیمت ید از استفاده یبجا اکنون شد

 .  شودیم  دهینام زرونیآ   که کنندیم استفاده نیدرازیه درصد ۵۰ و نامتقارن نیدرازیه لیمت ی د درصد ۵۰ بایتقر ها

  شوندیم میتقس مرکب و هی دوپا یعنی متفاوت  کامال گروه دو به جامد سوخت

  توجه با. دیایم بدست کیترین دیاس با C6H7O2(OH)3 سلولز پردازش جهینت در که است سلولوز تروین هیدوپا یها  سوخت اساس

 .  شود ینم عوض یتروژنین گونه چیه سلولز ملکلول در ها دیدرواکسیه از گروه چند ای کی ونیتراسین پروسه به

  نسبت نیچن در که است فهم قابل یراحت به.است K=8.6 برابر یومتریاستوک نسبت سلولزدر تروین و نیریسیگل تروین نیب نسبت

  یجامد سوخت و محکم نی گر و است نیریسیتروگلین الیس همان واقع در نیا شود ینم  حاصل یجامد سوخت گونه چیه یوزن

 یکیانرژت مشخصات صورت نیا در که میدار کننده دیاکس یاد یز مقدار یحالت  نیچن در سوخت در شودیم جادیا ۰.۸ نسبت با حاصل

  ی د ،مانند دارد تروسلولزین یبرا نیریسیتروگلین حالل که  دارند یخواص ها حالل از گرید یبعض. دیایم بدست سوخت یبرا ینییپا

 از کامل بطور ای ینسب بطور نیریسیگل تروین یبجا هیدوپا جامد سوخت انواع از یبعض در.رهیغ و تروتولوئلین ی،د کلیگل تروین

  یبعض از یکم مقدار هی هیدوپا سوخت دهنده لیتشک یاجزا بر  عالوه.شودیم ،استفاده رندیپذ ینم عوض را خواص که یها نیجانش

 را سوخت یمقاومت   ساختار و ییایمیش خواص که هستند یعناصر شودیم استفاده سوختن سرعت رییتغ یبرا ها یافزودن از

 تیخاص دوده و نیوازل جنس از ها یافزودن نیهمچن. کرد انبار سال نیچند را سوخت توانیم  که یطور به دهند یم شیافزا

  یبرا و دارند یکمتر رانش نسبت به هی دوپا جامد یها سوخت.دهند یم شیافزا  سوخت نیگر یده فرم جهت را سوخت یکیپالست

 .  دارند ی کمتر برد یجنگ یها موشک

 ،استفاده دارند یدیاکس خواص که یمعدن عناصر از یت یکامپوز یها سوخت در.  میگرد یم بر یتیکامپوز یها سوخت به اکنون

  امروزه یتیکامپوز یها سوخت در. هستند یکیترین دیاس ی ها نمک ای( پرکلرات) یکیدریکلر دیاس یها نمک نهایا اصوال. شودیم

  ای یفلز  ذرات ،از شد گفته قبال که طور همان سوخت نی گر یده فرم و ساخت هنگام. شودیم استفاده ومیآمون پرکلرات از شتریب

 . دارند ومینیآلوم ذرات امروزه را کاربرد نیشتریب که  شوندیم استفاده باال یانرژ یها سوخت

 

 

  قیتزر ستمیس را ستمیس نیا.  است شکن فشار کمک به باال فشار  مخازن از گاز قی،تزر تربوپمپ بدون قیتزر نوع نیتر ساده

 است مناسب است ریپذ امکان یراحت به کننده دیاکس و سوخت ی ها مخزن در  فشار کنترل نکهیا لیدل به ستمیس نیا. نامندیم یبالون

  ،گاز پرواز نیح در دیبا آن در و است چنتا ای  یکی ،که باال فشار  یها بالون یاضاف وزن بخاطر یاضاف  نهیهز دیبا عوض در اما.

 . کرد پرداخت باشد، موجود رهیذخ

 ها مدت ستمیس نیا که شدیم باعث دیبا موضوع نیا و است یمکش یها ستمیس به نسبت نوع نیبدتر یوزن  لحاظ از بالون قیتزر

  میتنظ ستمیس یسادگ. شودیم  استفاده همچنان یمتماد  یسالها  طول در کاربرد  و یطراح یسادگ  لیبدل باشد،اما رفته نیب از شیپ

  را قیتزر ندیفرآ  یخاص یسخت چیه بدون توانیم آن بر عالوه و است آن ی باال اعتماد تیقابل کننده نیی،تع ی بالون ستمیس در فشار



  موتور. شودیم ،استفاده  دارد یعیوس کاربرد ییفضا صنعت در که شونده استارت بار چند  یها ستمیس یبرا که کرد وصل ای قطع

  در یبالون قیتزر از استفاده یبرا یاصل لی،دل تیمز نی،ا. کندیم کار احتراق محفظه  در  کم فشار ،با  خال در شوند استفاده یها

 .است ی بالون قیتزر ستمیس یدارا آپولو ی مایپ فضا پرواز و فرود ی ها موتور مثال یبرا است ییفضا یها موشک و ها نهیسف

  شده فشرده ومیهل از سبک یهوا یبجا و است رفته بکار ها ریش از یا مجموعه  موتور کار هنگام یبالون قیتزر ستمیس نیا در

 . است شده استفاده

  یده جهت ستمیس یها موتور در و است کرده دایپ ییفضا  یها نهیسف یکمک یها  موتور در را خود کاربرد همچنان یبالون قیتزر

  یها  موتور مختلف زاتیتجه در  همچنان یبالون قیتزر.شودیم ،استفاده است بار ها هزار موتور استارت تعداد و کم یجرم  یدب که

 و سوخت مخازن در را شارژ یاضاف فشار  دیتول و کننده دیاکس و سوخت یکمک قیتزر نیا. شودیم استفاده یامروز عیما سوخت

 . است ها پمپ قیتزر با توام ی اضاف فشار دیتول و کننده دیاکس

  کردن یگاز کمک به را عامل الیس توانی،م باال فشار یها  بالون ورن از ییرها یبرا. ستین ی بالون فقط توربوپمپ بدون قیتزر

  نیچن اما ، است شده تکرار ها بار مشابه یها ستمیس ساخت  تجربه.کرد ،شارژ هستند  گاز ای عیما ای جامد  شکل به که   یمحصوالت

 بدان توان ینم و است کنترل قابل  یسخت به جامد سوخت از از حاصل ی ها گاز ی جرم ی دب. ندارد کاربرد گشترده بطور یستمیس

 .  کرد اعتماد

 دیاکس و سوخت مخصوص کوچک یها باک از که است شده نصب یانژکتور صفحه ، باک هر ییباال یعدس پوش در یرو در

 که  شودیم حاصل یبیترک ستمیس کی صورت نیبد.  ردیگیم صورت کوچک یها بالون در  فشرده گاز  کمک به یکمک کننده

  کمک به یاصل کمک به یاصل کننده دیاکس و سوخت. کندیم  کار یکمک کننده دیاکس و سوخت با فقط   آن  در  باال فشار اکوموالتور

 .  شودیم قیتزر یمکش صورت به یکمک کننده دیاکس و سوخت احتراق از حاصل احتراق محصوالت

 کننده دیاکس و سوخت ی جرم ی دب کنترل یسادگ و الزم اعتماد قابل  ،همچنان خوب یوزن یها شاخص  بودن دارا ضمن ستمیس نیا

 .  دارد یکمک

  تر ی قو یها موشک یبرا.دارند  یخاص گاه یجا کوتاه نسبتا برد با عیما سوخت ی فشار یها اکوموالتور کمک با قیتزر ستمیس

  یفضا  یها نهیسف در و.ستین عاقالنه تربوپمپ بدون قیتزر ستمیس از استفاده یکل حالت در نیهمچن و ستمیس نیا کاربرد

  لزوم  جهینت در و احتراق از حاصل یباال  یها حرارت درجه آن  علت که ندارند یچنان  آن  کاربرد عیما سوخت فشازر یها اکوموالتور

 کننده دیاکس و سوخت یها مخزن یبرا ومیمنز- ومینیآلوم سبک ی ها اژیآل یبجا حرارت  مقابل در  مقاوم  یها فوالد یها کاربرد

 . است

  ستمیس در فقط یکیروالکتریپ احتراق. یکیالکتر وییایمی،ش یکیروتکنیپ: است یعمل و موجود احتراق نوع سه حاضر  زمان در

 قبال.است احتراق محفظه در شده عیتوز داغ جامد ،سوخت  کننده دیاکس و سوخت و احراق عامل.شوویم استفاده استارته تک یها

 دکنندهیاکس و سوخت مخلوط و شده مشتعل یانفجار یها نخ نیا که یبطور است شدهیم  استفاده یانفجار شده افروخته یها نخ از

 . شودیم میمال احتراق دچار

  بطور مسئله نیا یفن راه ریز شکل در. است یکمک مشعل خود کننده دیاکس و سوخت از استفاده با ،مرتبط ییایمیش احتراق

  با  و شده بسته افراگمید  با ها لبه طرف از یفالنژ رابط محل نیا در.است یچاشن محل و ریمس A. است شده داده نشان کیشمات

  و رودیم باال ،فشار نیتورب چرخش با . شودیم مشتعل یاصل کننده دیاکس با تماس با که ی،بطور است شده پر کننده مشتعل سوخ

 و  ردیگیم صورت احتراق ردیگیم صورت احتراق.  شودیم  گاز  مولد وارد یاصل ی بجا یکمک سوخت ابتدا در و شودیم پاره افراگمید

 . شودیم وارد یاصل شوخت سپس

 .  دارد کاربرد یژنیاکس- یدروژنیه کننده دیاکس و سوخت احتراق یبرا یخوب به یکیالکتر ی،چاشن هم یکیالکتر احتراق

  موتور در.  یونی یها  موتور ییپالسما یکیالکتر یها موتور. شودیم یطراح موشک یبرا یکیالکتر موتور  نوع دو حاضر حال در

  دو ر یتاث تحت آنجا در شوندویم تیهدا شتاب محفظه به ،سپس شودیم  گرم شدن زهیونی مرحله  تا عامل الیس ،ابتداییپالسما یها

  بر عمود مقابل بصورت محفظه یطول محور جهت با ها دانی م نیا جهت. رندیگیم قرار یکیاستات الکترو و یسیالکترومغناط یروین

 . است هم

 شودیم  یسیمغناطب دانیم با آنها برخورد باعث و آورد یم  در حرکت به مقطع یراستا در را باردار ،ذرات یکیالکترواستات دانیم

 جادیا باعث باردار ذرات حرکت و. شودیم ی طول محور در باردار ذره گرفتن شتاب باعث که شودیم جادیا لرنس یروین شکل نیبد

  دانیم یر یگ بکار با یی پالسما یها  موتور حاضر حال در. است رانش یروین دیتول اش جه ینت و شودیم یخروج  یجرم یدب کی



  سازد  یم طرف بر را نیسنگ یها سیالکترومغناط از استفاده  لزوم کار نیا شوندیم ساخته و یطراح یشعاع یکیاستات الکترو

  یبرا فقط ها موتور نیا یول است ییایمیش یها موتور از شتریب که هستند واحد هزار چند تا قدرت یدارا یی پالسما یها موتور.

 .  اند شده ساخته کامل خال در کارکرد

  موتور در.  یونی یها  موتور ییپالسما یکیالکتر یها موتور. شودیم یطراح موشک یبرا یکیالکتر موتور  نوع دو حاضر حال در

  دو ر یتاث تحت آنجا در شوندویم تیهدا شتاب محفظه به ،سپس شودیم  گرم شدن زهیونی مرحله  تا عامل الیس ،ابتداییپالسما یها

  بر عمود مقابل بصورت محفظه یطول محور جهت با ها دانی م نیا جهت. رندیگیم قرار یکیاستات الکترو و یسیالکترومغناط یروین

 . است هم

 شودیم  یسیمغناطب دانیم با آنها برخورد باعث و آورد یم  در حرکت به مقطع یراستا در را باردار ،ذرات یکیالکترواستات دانیم

 جادیا باعث باردار ذرات حرکت و. شودیم ی طول محور در باردار ذره گرفتن شتاب باعث که شودیم جادیا لرنس یروین شکل نیبد

  دانیم یر یگ بکار با یی پالسما یها  موتور حاضر حال در. است رانش یروین دیتول اش جه ینت و شودیم یخروج  یجرم یدب کی

  سازد  یم طرف بر را نیسنگ یها سیالکترومغناط از استفاده  لزوم کار نیا شوندیم ساخته و یطراح یشعاع یکیاستات الکترو

  یبرا فقط ها موتور نیا یول است ییایمیش یها موتور از شتریب که هستند واحد هزار چند تا قدرت یدارا یی پالسما یها موتور.

 .  اند شده ساخته کامل خال در کارکرد

 

 

 بالن از استفاده روش

 :  شوندیم میتقس دسته دو به کال ها راکت موتور

 : جامد و عیما سوخت

 از خارج در چون است سوخت یبرا یگرید و کننده دیاکس ی برا یکی که م،یدار مخزن دو کم دست ما عیما سوخت یها راکت یبرا

 بهره کنننده دیاکس مخزن از یراکت موتور لذا  ندارد، وجود ژنیاکس هست هم کیبالست موشک ای راکت خود پرواز منطقه که جو

 دروژنیه و نیدرازیه لیمت ید نیکروس از معموال ها سوخت. هستند زنگ ضد لیاست و ومینیآلوم جنس از ها  مخزن که  برندیم

 ییها موشک و هستند عیما ژنیاکس و کیترین دیاس معموال  دهندیم انجام را جو از خارج در ژنیاکس کار که ها کننده دیاکس و عیما

 .  نامندیم کیوژنیکرا را کنندیم استفاده سرد اریبس اکسنده ای سوخت از که

 مطلوب نیا که زندیم خی راکت بدنه  در و شده بخار نیا ،بنابر است داریناپا کننده دیاکس ای سوخت چون کیوژنیکرا یها راکت یگاه

 .شودیم مرده وزن شی افزا باعث و ستین

  با یخاص  یجرم یدب با را اکسنده و سوخت نیا دیبا که کننده  دیاکس یحاو یگرید و سوخت ی حاو یکی م،یدار مخزن  دو ما حال

  یگرید و توربوپمپ یکی میدار راه دو اکسنده و سوخت  دادن قرار فشار تحت یبرا حال م،یکن احتراق اتاقک وارد مناسب فشار

 .است فشار تحت گاز دنیدم

  میدمیم مخزن درون به مناسب فشار  با را ومیهل مانند یخنث ی،گاز سوخت ای اکسنده قراردادن  فشار تحت یبرا یدوم روش یبرا 

 .  دهدینم واکنش اکسنده ای سوخت با ی خنث گاز چون میکن یم  استفاده یخنث گاز از نیا بخاطر



  در حال نشود جادیا خال تا باشد مثبت  فشار یدارا دیبا مخزن توربوپمپ از استفاده یبرا است توربوپمپ از استفاده گرید روش حال

 بکس ریگ کی و پمپ دو به شفت کی با نیتورب که است متصل نیتورب کی به است عیما سوخت موتور قلب توربوپمپ که نجایا

 با است، منگنات پر میسد و ژنهیاکس آب V2 راکت در که نیا مانند  عامل الیس که یزمان شودیم استفاده چرخش سرعت میتنظ یبرا

  کار  به توربوپمپ نجایا در ، چرخاندیم rpm ۴۰۰۰ با را  نیتورب و کرده عبور نیتورب از واکنش از حاصل گاز و داده واکنش هم

  فشار میتنظ باعث وزریفی د یورود کی با مرکز از زیگر نسخه که است یخط  محور و مرکز از زیگر نوع دو از توربوپمپ. فتدیم

 .  شودیم فشار شیافزا باعث خود یها پره با که است یخط  محور کمپرسور همانند یخط محور نوع در و شودیم

  با و شده خارج توربوپمپ از مناسب فشار با سوخت نی ا حال است پمپ و نیتورب دو ای کی یدارا سوخت ای اکنسده مخزن هر

  از داغ گاز خروج با و بسوزد کامل جرقه با ،تا شودیم دهیپاش احتراق اتاقک درون پودر بصورت ها لتریف و ها انژکتور از عبور

  بوجود یبرا دیایب بوجود رانش دارد آن جهت خالف در  یالعمل عکس یعمل هر که وتنین سوم قانون به توجه با واگرا همگرا نازل

 . .کرد عنوان هم ها گاز انبساط ا ی گاز یجنبش به یکینامیترمود یروین لیتبد همچون یلیدال توانیم رانش آمدن

  اتاقک وارد عامل الیس که  بسته مدار و شده هی تخل بالفاصله عامل الیس که است باز نوع از ای است نوع دو یراکت موتور کلیس

 شود یم احتراق

 شود یم کیسون سوپر  الیس ای داغ گاز و شده خارج  دالوال نازل از  الیس ای داغ گاز سپس و

 

 

 راکت سوخت مایع

 



 ریغ و جامد بصورت سوخت ها راکت نوع نیا در داستیپ اسم  از که همانطور است جامد سوخت کیبالست یها موشک گرید نوع

 و همگن نوع دو به  جامد یها سوخت.  دهدیم لیتشک کلرات پر ومیآمون معموال  را جامد سوخت خود  ،بدنه باشدیم  پمپاژ قابل

 .شوندیم میتقس ناهمگن

 مثل برندیم بهره ملکول نوع کی از کننده دیاکس  و سوخت آن در که  ندیگویم جامد یها سوخت از ینوع به همگن نوع 

  فشرده سوخت برندینم بهره ملکول نوع کی از کننده دیاکس  و سوخت که است ناهمگن گرید نوع. نیریسیتروگلین و تروسلولوزین

  یها عالمت با  یها مواد معموال ها کننده دیاکس شده پخش سوخت در پودر همانند کننده دیاکس و ندیگیم نیگر آن به که است شده

  ومینیآلوم همانند فلز  ذرات نیگر در یچگال  و ژهیو ضربه م یتنظ یوبرا شوندیم شناخته RDX,HMX.,هستند ریز ییایمیش اختصار

 شمع با و ردیگیم قرار احتراق اتاقک در نیگر است احتراق  اتاقک همان سوخت مخزن جامد سوخت یها راکت در.  کنندیم مخلوط

 کمتر شده فراهم رانش کمتر سوختن سطح هرچه و شتریب  رانش باشد شتریب سوخت سوختن سطح هرچه و سوزدیم همانجا از ها

 شود یم رانش باعث و شودیم خارج یخروج  از حاصله گاز و ردیگیم صورت احتراق ،و باشدیم

 .  هستند یمحاسن  و بیمعا یدارا جامد و عیما سوخت

 دیاکس یبعض بودن خطرناک  به توانیم آن  بیمعا و کرد اشاره آن قدرت میتنظ و بودن کنترل قابل به توانیم عیما سوخت محاسن از

 دیاس مانند یا کننده دیاکس چون گاها و کیوژنیکرا یها راکت یبرا عیما ژنیاکس مثل بودن داریناپا و کیترین دیاس مانند ها کننده

 راکت ستمیس.  ستین کردن انبار قابل و شود کیشل دیبا  راکت یریگ سوخت از بعد لذا شودیم مخزن شدن خورده باعث کیترین

  است تر نهیهز پر و تر دهیچیپ عیما سوخت

  ند یفرآ  بودن کنترل قابل ریغ آن بیمعا از و کرد اشاره یطراح بودن تر ساده آن  بودن انبار قابل به توانیم جامد سوخت محاسن از

 . کرد اشاره آن  کمتر قدرت به ادامه در و بسوزد سوخت دیبا انتها تا و سوختن

 

 

 سوخت جامد

 :   جت موتور به یکینامیترمود نگاه

  کینامیترمود اول قانون

Q-W(=دلتا)U   

 .  یدرون یانرژ رییتغ با است برابر Uدلتا و گرما  با است برابر Q و کار با است برابر w فرمول نیا در



 

 .  فشار  هم ندیفرآ  یبرا ژهیو یگرما  بیضر را Cp کینامیترمود در 

 . نامندیم ثابت حجم ندیفرآ   یبرا ژهیو یگرما بیضر را Cv و

 

  با است برابر ی آنتالپ

 H=U+PV  

 و

Cp-Cv=R  و (Cp÷Cv)=K 

 

 . است 1.4 هوا یبرا و است صفر از بزرگتر همواره K مقدار

Cp=(KR÷(K-1)) 

Cv=(R÷(K-1)) 

 

 : با است برابر ثابت فشار ندیفرآ  در ی آنتالپ

H=CpT      

 

  با است برابر ثابت حجم ندیفرآ  در یداخل یانرژ رییتغ و

U=CvT 

 

 .  شودیم داده نشان S با و ابدیم شیافزا( یریناپذ برگشت)اصطحکاک و حرارت  با ندیفرآ  کی در که است یآنتروپ گرید پارامتر

 

  یبرا کینامیترمود اول قانون لذا  باشد صفر با برابر Q  همان ای حرارت انتقال آن در  که شود یم اطالق یند یفرآ   به کیاباتیآد

  است ریز شرح به کیاباتیآد

-W(=دلتا)U   

  با است برابر  کیاباتی آد ندیفرا در W خود و

W=((P2V2-P1V1)÷(K-1)) 

  

 .  کرد استفاده توانیم ریز فرمول از V و P آوردن بدست یبرا و

 

 دارد نام کیتروپ یپل هوا یبرا که ندیگویم(  اصطحکاک بدون)ریپذ برگشت و کیاباتی آد یند یفرآ  به: ثابت یآنتروپ ای کیزنتروپیآ 



 

   است شده لیتشک ری ز صورت به ندیفرآ  چهار یدارا و تونیبرا کلیس اساس بر جت موتور

   کمپرسور در کیزنتروپیآ  تراکم ندیآ  فر-۱

  انجام آن  یرو بر کار کمپرسور و دهدیم انجام کمپرسور یرو کار نیتورب رایز است مثبت نیتورب در و  یمنف کمپرسور در کار)

  ردیگیم

 (باشدیم کیزنتروپیآ  از نیتورب و کمپرسور آل دهیا کلیس در

   ثابت فشار گرما جذب-۲

   کیزنتروپیآ  انبساط-۳

 . ثابت فشار در و گرما دفع -۴

 

 

 



 

 تونیبرا چرخه راندمان

 

 

ntنیتورب راندمان(=Ti-Te)÷(Ti-Te,s) 

ncکمپرسور(=Te,s-Ti)÷(Te-Ti) 

 راتیتاث راندمان، ، موتور یکار کلیس

 

 

 .  باشدیم سوز درون نوع از توربوجت یها موتور یکار کلیس

  ، شده کمپرسور وارد هوا یورود از  گذشتن از بعد هوا الیس توربوجت ی ها موتور در  میکرد اشاره اول بخش در که طور همان

  الیس  یبعد مرحله در و ردیگیم صورت احتراق ، شودیم مخلوط سوخت با و شده احتراق اتاقک وارد نیا از بعد شودیم فشرده

 نیا از بعد و شودیم کمپرسور دنیچرخ باعث ، شده لیتبد  یکیمکان یانرژ به آن  ییگرما یانرژ و شده نیتورب وارد داغ یهوا

 شد نیا و کندیم جادیا رانش وتنین سوم قانون طبق نازل  از شدن خارج با و کرده عبور(  Jet pipe) اگزوز لوله از الیس ندیفرآ 

 . تربوجت موتور یکار کلیس

 .بپردازم موتور مختلف یها بخش در هوا الیس رفتار به دارم قصد ادامه در

 بخش در ،که همگرا ای باشد واگرا هوا یورود دارد یبستگ نیا که کندیم رییتغ سرعتش و فشار هوا یورود به ورود با هوا الیس 

  آن  یدما و فشار یول است ثابت سرعتش رسدیم کمپرسور به هوا الیس که یزمان هوا یورود از  عبور از بعد شده داده حیتوض اول

  و افتهی کاهش اول در الیس ،سرعت رسدیم گرادیسانت درج ۲۰۰۰ به و افته ی شیافزا الیس یدما احتراق اتاقک در ، ابدیم شیافزا

 Jet pipe به الی س ورود وبا کندیم افت دما و ابدیم شیافزا سرعت افتهی کاهش فشار نیتورب به  الیس ورود با.  ابدیم شیافزا بعد

  تینها در رودیم  باال هم ،دما  ابدیم شیافزا فشار  و افتهی کاهش ،سرعت است واگرا لوله کی اصل در اگزور لوله نگهیا به توجه با

 .  رودیم باال سرعت و  ابدیم کاهش هم فشار و کرده افت شدت به  دما نازل از الیس خروج با

 : رانش بر موثر عوامل

 هوا یورود حجم زانیم گرید عامل ابدیم شیافزا زین رانش فشار شیافزا ،با کرد اشاره فشار به توانیم رانش بر موثر عوامل از

 کاهش هوا یورود سرعت چه هر است هوا یخروج و یورود سرعت گرید تمیآ  ابدیم شیافزا  رانش شود شتریب هرچه که است،

 با مایهواپ سرعت رابطه میبخواه کل در  یول باالست اریبس  رانش سکون حالت در که است علت نیهم به ابد،یم شیافزا رانش ابدی

  یهوا سرعت شیافزا عامل به نیا که ابدیم کاهش رانش مایهواپ سرعت شیافزا با  شود گفته دیبا  میکن یبررس را آن رانش

  شی افزا هم رانش سرعت شیافزا  باال به یسرعت هی از یول است هیقض نیا عامل شود،یم رانش کاهش باعث خود که یورود

  به و افتهی شی افزا( است رانش شیافزا عامل خود که)یورود یهوا حجم زانیم باال به سرعت نیا از که است نیا لشیابد،دلیم

 .  شودیم باالتر به سرعت حد از رانش شیافزا باعث و کندیم غلبه(  رانش کاهش عامل که)هوا یورود سرعت شیافزا



  شی افزا رانش هم رطوبت کاهش و ارتفاع کاهش با و ابدیم  شیافزا رانش  یچگال شیافزا با که هواست ی چگال زانیم گرید عامل

  اتاقک به یشتریب سوخت زانیم FCU جلو سمت به تراتل دادن فشار به  خلبان  که باشدیم نیکاب در تراتل دسته  گرید عامل ابدیم

  نیتورب یها  پره به یشتریب سرعت با و ابدیم شیافزا الیس یدما و سرعت و شده انجام شتریب احتراق و شده قیتزر احتراق

 یهوا الیس نیبنابرا چرخاندیم یشتریب سرعت با  را کمپرسور و چرخدیم یشتریب سرعت با هم نیتورب و کرده برخورد

    شودی م رانش شیافزا باعث که کشدیم موتور درون به( شتریب حجم)یشتریب

 . شودیم جادیا وتنین سوم قانون اساس بر و موتور  یخروج نازل از داغ گاز خروج با تراست یروین همان ای رانش

 لفرمو طبق رانش

F=ṁ(V₂-V₁)+A(P₂-P₁) 

F=رانش یروین  

M(دات=)یجرم یدب   

 مقطع سطح× سرعت× یچگال= یجرم یدب

V2=یخروج یهوا سرعت 

V1 =ی ورود یهوا سرعت 

A =یورود سطح مساحت  

P2=ی خروج یهوا فشار 

P1 =ی ورود یهوا فشار 

 : میکنیم استفاده ریز فرمول از هم بخار اسب محاسبه یبرا

HTP= (F×V)÷375 

 ( ابدیم شیافزا رانش ابدی کاهش دما چه هر دارد عکس رابطه که هست هم دما رانش در موثر عوامل از)

 

  راندمان

  بر یجنبش یروین میتقس فرمول از که ندیگویم یجنبش یروین به یحرارت یروین لیتبد زانیم به یحرارت راندمان:یحرارت راندمان

 . ۱۰۰ در ضرب یحرارت  یروین

  ی رو بر شده انجام کار میتقس فرمول از که ندیگویم یرانش راندمان  شده  انجام کار به یجنبش یروین لیتبد به:یرانش راندمان

 . دیآیم بدست ۱۰۰ در ضرب یجنبش یانرژ

 ضرب ی حرارت یروین یرو بر  شده انجام کار میتقس فرمول از  که  ندیگویم شده انجام کار  به یحرارت ی روین لیتبد به:  یکل راندمان

 د یآ  یم بدست ۱۰۰ در

 .  رانش پوند کی به موتور وزن نسبت به:ژهیو وزن

 . رانش پوند کی  به نسبت یورود یهوا: ژهیو رانش

 .رانش پوند کی به نسبت یمصرف سوخت به:ژهیو سوخت مصرف

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 



 

 : هوا یورود یطراح

  هوا یورود

  یمجرا وارد الیس یوقت صوت مادون الیس یبرا واگرا، ای هستند همگرا بصورت هستند، شکل دو  به ها مجرا و یورود کل در

  صوت مافوق انیجر در  حال ابدیم کاهش فشار و شیافزا سرعت همگرا در ، ابدیم شیافزا فشارش و کم سرعتش شودیم واگرا

  شیافزا فشارش و کاهش سرعتش همگرا در ، ابدیم کاهش فشارش و شی افزا سرعتش شودیم واگرا یمجرا وارد الیس که  یزمان

 .  ابدیم

با توجه به افت فشار شدید پیش آمده استال و افت تا  نشده آن وارد یمرز  هی ال تا دارد فاصله  بدنه با همواره هوا یورود البته)

 (نکند استال موتور شدید راندمان رخ ندهد

 اگر یعنی. است واگرا همگرا شکل به یورود ، کنکورد صوت مافوق یمایهواپ یهوا یورود مانند هوا ی ها یورود در حال

  همگرا قسمت وارد و شودیم یورود وارد ماخ ۱.۵ سرعت با هوا الیس کند پرواز ماخ ۱.۵ سرعت با مثال فرض به کنکورد

  مادون الیس نجایا در  و ابدیم شیافزا فشارش ، افتهی کاهش سرعتش است صوت مافوق الیس نکهیا به توجه با و شودیم یورود

البته تنها با   شودیم مناسب موتور یبرا و ابدیم شیافزا فشارش و کاهش سرعتش دوباره و شده واگرا قسمت وارد و شده صوت

موج های شوک برای کاهش سرعت در ورودی هوا استفاده از ورودی همگرا واگرا مادون صوت کردن جریان سخت است لذا از 

 . هم استفاده میشود

  و SR71 موتور یهوا یورود   یسیانگل نگیتنیال جنگنده ، شبدیف  MIG-21 یها  جنگنده در که دارد وجود هم یگرید نوع حال

  باعث و گرفته شکل مخروط  آن ی رو شوک یها  موج که دارد وجود مخروط کی یهوا یورود نوع نیا در شودیم  دهید D21 پهپاد

  به سرعتش شوک موج از بعد که صوت مافوق الیس نیهم ادامه ،در شود کم(ماخ ۲ مثال) صوت مافوق الیس سرعت که شوندیم

 موتور یبرا و شود صوت مادون و ابدی کاهش هم باز سرعتش که شودیم باعث و شودیم همگرا یمجرا کی وارد دهیرس ماخ ۱.۳

 .باشد مناسب

  

 



 

 

 



 

 

 

 واگرا و همگرا کانال 

 



 

 

 :موتور توربوشفت و قطعات موتور جت



   کمپرسور انواع

 :یبیترک سوم نوع یمحور خط دوم نوع مرکز از زیگر اول نوع شوندیم میتقس دسته سه به ها کمپرسور

  آن یرو بر ها پره که است سکید کی اصل در مپلریا که  impeller بنام یا قطعه از کمپرسور نیا: مرکز از زیگر کمپرسور

 فشار شیافزا و سرعت کاهش باعث که دارند وجود واگرا بصورت ییها کانال ها غهیت نیا نیب در اند، گرفته قرار یشعاع بصورت

  ی ها کانال آن یها جدار نیب که است دوجداره نگیر هی  قطعه نیا که دارد وجود وزریفی د بنام یا قطعه مپلریا پشت در شوند،یم

 .  ندیگویم stage کی مپلریا کی و وزریفید کی هر به شودیم دما و فشار شیافزا و سرعت کاهش باعث ،که دارد وجود ییواگرا

 به FODاصطالح. )کندیم FOD تر رید کمپرسور نوع نیا و  کرد یراطراح آن  یراحت به توانیم مرکز از زیگر کمپرسور یایمزا از 

  یها مایهواپ یبرا یبرا شتریب که کرد اشاره آن کم راندمان به توانیم آن بیمعا  از یول( ندیگویم کمپرسور یها پره رفتن نیب از

 .  ندارد کاربرد  بزرگ یها مایهواپ در و است مناسب کوچک

 . شوندیم میتقس یورود دو  و طبقه دو و یورود کی و  طبقه  دو.  یورود کی و طبقه کی انواع به مرکز زیگر یها کمپرسور

 

 

 : یخط محور یها کمپرسور

 . است هوا الیس  فشار شیافزا کمپرسور فهیوظ کردم اشاره مقاله اول در که طور همان

 تیهدا کمپرسور به یخاص هیزاو با را هوا انیجر که دارد وجود ییها غه یت هی کمپرسور یجلو در یخط  محور یها کمپرسور در

 نیا نیب در اند شده ده یچ یکینامیرودیآ  اصول تیرعا با ها  غهیت آن  ی لبه یرو که شده لیتشک یسکید از کمپرسور خود کند،یم

 یها غهیت از کمپرسور نوع نیا شودیم  آن یدما  و فشار شی،افزا  هوا سرعت کاهش باعث که دارد وجود ییواگرا یها کانال ها غهیت

 .ندیگویم stage کی  هم با متحرک  و ثابت غه یت دو هر بر و   شده لیتشک متحرک و ثابت

 با شفت نی ا و است متصل شفت به نگیبر قیطر از سکید نیا و دارد قرار سکید یها  لبه ی رو بر شد گفته که همانطور ها غهیت 

 .  بچرخاند را کمپرسور نیتورب که شودیم باعث نیتورب به اتصال

 .  کرد اشاره شوندیم ساخته  بزرگ یها مایهواپ یبرا کمپرسور نیا که آن  یباال راندمان به توانیم کمپرسور نوع نیا یایمزا از

 .  کرد اشاره  آن FOD کردن تر راحت و آن یطراح یسخت توانیم آن بیمعا از

  ومینیآلوم است، کم فشار که هیاول یها جیاست در ابدیم شیافزا دما  و فشار  میرویم تر جلو یها STAGE به چه هر کمپرسور نیا در

 فوالد از است حد نیشتریب در  فشار  که یآخر یها جیاست در و میتانیت از بادیم شیافزا فشار  که یبعد یها جیاست در  رفته بکار

 .  شده استفاده



  نوع و کرده متصل نیتورب به کمپرسور که است شفت هی یدارا  که single spool نوع است نوع سه یدارا یخط محور کمپرسور

  کم نیتورب به را فشار  کم کمپرسور و فشار پر نیتورب به را فشار پر کمپرسور که است شفت دو یدارا که Twin spool گرید

 .است متصل فن  به یسوم شفت که ندیگویم Triple spool را گرید نوع و کندیم متصل فشار

 .ندیگویم استال شود،یم راندمان دیشد افت باعث که کمپرسور در هوا انیجر شدن متالطم ای هوا انیجر نظم خوردن بهم به:  استال

 .است خطرناک اریبس که ندیگویم Surge کمپرسور یها جیاست تمام کردن استال به 

  و موتور یدما  و  RPM مستمر  و ادیز اریبس رییتغ و شودیم منتشر موتور از که بیمه اریبس یصدا به توانیم استال میعال از 

  به یخاص هیزاو با را هوا که  کمپرسور یجلو یها غهیت استال از یریجلوگ یها راهکار. است استال میعال از دیشد لرزش

 .   کندیم خارج موتور از را هوا متالطم  انیجر که ی منافذ و ها مجرا و رساندیم کمپرسور

 .کردن خنک ی برا یباق درصد ۷۵ و موتور کردن کار یبرا صد در ۲۵ شودیم خنک هوا با مایهواپ موتور:نکته

 

 

 :  احتراق اتاقک

 . است سوخت و هوا مخلوط در احتراق جادیا کارش داستیپ نامش از که همانطور



  یبرا یرونیب لوله  و احتراق یبرا یداخل لوله. است رفته فرو هم در  لوله دو ای شده مشبک استوانه کی همانند احتراق اتاقک

 .است کمپرسور شده فشرده یهوا از استفاده با یداخل لوله کردن خنک

  که اتاقک یورود در ، شودیم احتراق اتاقک وارد یخاص هیزاو با ها غهیت توسط احتراق اتاقک به دنیرس از بعد الیس انیجر 

 گرادیسانت درجه ۲۰۰۰ تا  الیس یدما  نجایا در و شودیم مخلوط سوخت با و آمده  در گردباد بصورت هوا الیس است احتراق قسمت

 اتاقک تک انواع به ها احتراق اتاقک شودیم خارج احتراق اتاقک از م شده مخلوط کمپرسور شده فشرده یهوا با بعد ، رسدیم هم

 شودیم میتقس پوسته چند و احتراق اتاقک چند ، پوسته دو و احتراق اتاقک تک ، پوسته چند و احتراق

  گرید به لوله  توسط شده انجام آن  یرو بر احتراق که یالیس ، هستند شمع یدارا اتاقک دو در  تنها احتراقه اتاقک چند یها موتور

  موتور ردیگیم قرار  ۸ یگرید و ۴ ساعت تیموقع در یکی که هستند شمع دو یدارا ها احتراق اتاقک کال ابدیم انتقال ها اتاقک

 یروین ها شمع هستند سوخت پاشش یمجرا دو یدارا بزرگ یها موتور و سوخت پاشش یمجرا کی یدارا سبک و کوچک یها

  صورت به کامال را سوخت دیبا وختی پاشش یها مجرا. کنند یم افتی در ها آلترناتور از جرقه یبرا را خود یولت ۱۱۵ یکیالکتر

 پاشش مجرا اگر بسوزد، کامال جرقه صورت در که شده  مخلوط کامال هوا با و شده ریتبخ بسرعت که کنند پخش اتاقک در پودر

 نخواهد کامال صورت به صورت نیا در نشود کامل ریتبخ و  باشد بزرگتر یعنی نپاشاند پودر صورت به را سوخت( انژکتور) سوخت

  یها مجرا اگر و دارند RD-33 و J-79 یها  موتور که یمشکل همان قایدق گذاردیم بجا  خود از یاهیس دود ، زندیم دوده و سوخت

 . رفت خواهد باال حد از شیب وارهید یدما  صورت نیا در بپاشانند نامناسب هیزاو با را سوخت سوخت پاشش

 

 



 :  نیتورب

 .است کمپرسور چرخاندن و شفت کی توسط کمپرسور به آن  انتقال و یکیمکان  یانرژ به الیس یحرارت یانرژ لیتبد نیتورب فهیوظ

  ها غهیت نیا نیب اند،در شده نصب آن ی  لبه  یرو بر ها غهیت که سکید هی از هستند یخط  محور یها کمپرسور همانند ها نیتورب

 کمپرسور عکس بر قا یدق دهدیم کاهش را آن  یدما و فشار ،  داده شیافزا  را الیس سرعت که است همگرا بصورات یی ها یها کانال

 .اند شده  ساخته کلین و کبالت مقاوم یها اژیآل  از دارند  کار و سر داغ یلی خ یها گاز با نکهیا به توجه با ها نی،تورب

  به را حاصله یکیمکان یروین شفت ، هستند متصل شفت به نگیبر قیطر از و هستند سکید ی  لبه  یرو بر ها غهیت نیتورب در 

 .  چرخاند یم را آن و رسانده کمپرسور

  میرویم ییجلو یها جیاست چه هر عکس بر نیتورب در  یول  شودیم شتریب فشار  میبر جلو یها جیاست به چقدر هر کمپرسور در

  غهیت همان ای ها NVG نیتورب اول در.جی است نیاول نیتورب در و است پرفشار جیاست نیآخر کمپرسور در  یعنی ابدیم کاهش فشار

 .ندیگویم STAGE کی چرخان و ثابت غهیت کی هر بر و متحرکت  یها غهیت آن از بعد و هستند ثابت یها

 :Jet Pipe ای اگزوز

 .رسدیم Jet pipe به نی تورب از عبور از بعد هوا الیس

  داغ یها گاز معرض  در نکهیا به توجه با jet pipe دورن و نشود متالطم هوا انی جر تا بوده مخروط بصورت jet pipe یورود 

 و شیافزا دما  و  فشار که است واگرا کانال کی بصورت jet pipe کل در. شده ساخته نسوز مواد و مقاوم یها  اژیآل از دارد قرار

 گرفته صودت دوم احتراق سوخت پاشش با که دهند،یم قرار سوخت پاشش یمجرا Jet pipe در اوقات یگاه ابدیم کاهش سرعت

  موتور به یفراوان فشار و دهدیم شیافزا را سوخت مصرف درصد ۱۵۰ و رانش صد در ۵۰ سوز پس ندیگویم سوز پس آن به که

-PW F موتور امروز چند هر.  شودیم استفاده یضرور موارد و صوت سرعت به دنیرس و آف کیت یبرا سوز پس شودیم وارد

 صوت سرعت به دنیرس تیقابل سوز پس بدون یعنی دهیبخش کروز ابر تیقابل جنگنده نیا به F-22 جنگنده سوپر به متعلق 119

  وارد موتور به هم یکمتر  فشار که ستین سوز پس به یازین صورت نیا در که( رسدیم ماخ  1.82 به سوز پس بدون رپتور) دارد

 .  دارد یکمتر اریبس سوخت مصرف سوز پس حالت به نسبت و شودیم شتریب آن یات یعمل عمر و شودیم

 

 :   نازل و یخروج

 .  شودیم رانش باعث وتنین سوم قانون  طبق  و شده خارج آن از داغ یها گاز  که ندیگویم یقسمت  به نازل

  به سوخت فشار از استفاده با امر نیا شوندیم بزرگتر موتور  یها  یخروج ردیگیم سوز پس جنگنده کی که یزمان که دیا دهید حتما

 .   ردیگیم انجام عملگر یلندرهایس

  و زده موتور داخل به فشار  است ممکن و افتهی شیافزا شدت به ی خروج یها گاز فشار سوز پس زمان چون است نیا لشیدل

 و برسند خود سرعت حداکثر به ها گاز که شودیم باعث و شده تر تنگ یخروج سوز پس ریغ حالت در یول شود استال باعث

 . کنند فراهم یمطلوب رانش

  رفته بکار ۸-۷۴۷ و مکس ۷۳۷ و ۷۸۷ یها نگییبو در که شودیم استفاده chevron از صدا و سر و زینو کاهش یبرا امروزه

 گاز ابدی شیافزا هوا با داغ گاز شدن مخلوط سطح شودیم باعث که است دار دندانه و یکینامیرودیآ  حالت کی chevron اصل در

 دشویم زینو کاهش باعث که کند  دیتول یکمتر یصوت امواج و  کرده نفوذ کمتر و شده خنک سرد هوا با سرعت به یخروج داغ یها

 

 

 



 

 

 

   فشار

 . است سکون ،فشار فشار  گرید نوع و باشدیم  یکینامید و یکیاستات نوع از فشار

 بدون و ریپذ برگشت و(  کیاباتیآد) حرارت انتقال بدون یعنی بوده کیزنتروپیآ  حالت آن در  که ندیگویم یحالت  به سکون فشار

 . است سکون سرعتش و است بوده اصطحکاک



  قسمت به شتریب قسمت از دهدیم  رخ یکیالکتر لیپتانس اختالف در آنچه  مشابه باشد گرید  یجا از شتریب سکون فشار که کجا هر

 . رودیم کمتر

  لذا است فشار پر  ینییپا الیس و است فشار کم گذردیم ل یرفدیا یباال از که ییهوا الیس مایهواپ بال لیرفویا خود در مثال یبرا 

  بال نوک گردابه دیتول باعث که کندیم حرکت بال ییباال قسمت فشار کم  قسمت سمت به بال ینییپا قسمت  پرفشار قسمت از انیجر

 .  کندیم حرکت فشار کم سمت به فشار پر قسمت از الیس است شکل نیهم به هم ها نازل ی،برا شودیم

   CHOCK  همان ای یخفگ

  شودیم ریسراز است کمتر سکون فشار  که یقسمت  سمت به الیس باشد شتریب سکون فشار  که جا هر که  میگفت باالتر در

  درون فشار  از کمتر نازل رونیب فشار پس دیبا عتایطب دیای ب رونیب نازل داخل از گاز الیس نکهیا یبرا دیریبگ نظر در را نازل کی

  که یزمان  تا شودیم ریسراز رونیب به شتریب سرعتش و یجرم  یدب با الیس د،یده کاهش را نازل از خارج  فشار  هرچه و باشد نازل

  و سرعت نه گرید و شده قفل ماخ ۱ یرو الیس سرعت حالت نیا در  برسد، مقدار نیا از تر نییپا ای ۰.۵۲۸ به نازل رونیب فشار

 . شده یخفگ دچار نازل اصطالحا ندیگویم  نجایا در و ابدینم شیافزا یجرم  یدب نه

 

 

 Chock نمودار

 

   دالوال واگرا همگرا نازل

 واگرا همگرا نازل از نجایا در حال میبرسان حداکثر به را یخروج الیس سرعت تا است الزم میباش داشته شتریب رانش نکهیا یبرا

  وارد همگرا قسمت از(  صوت مادون)الیس نازل نیا در است انیجر کردن کیسون سوپر اش فهیوظ خود که میکرد استفاده دالوال

 دهیپد نیا که شودیم 3rd critical  برابر آن فشار و شده کیسون سوپر ادامه در و رسدیم ۱ ماخ   عدد به گلوگاه در و شده وارد

  در فشار  شود کمتر سرعتش و کند برخورد شوک موج به اگر و شد خواهد ی خفگ دچار نازل فشار نیا از کمتر و است مطلوب

  دوباره و برسد  گلوگاه در ماخ ۱ سرعت به و بود صوت مادون یورود حالت در الیس اگر و گرفت خواهد قرار 2nd critical حالت

  صون مادون اول از الیس هم اوقات یگاه است نامطلوب نی ا که رسدیم 1st critical فشار به دهد ادامه هم صوت مادون بصورت

 .... ندیگویم یونتور حالت نیا به رسد ینم هم صوت سرعت به اصال و دهدیم ادامه هم صوت مادون و بوده



 

 

 



 :مختلف یها هواگرد یبرا موتور انتخاب

 .  شوندیم میتقس ریز یها بخش به یپرواز میرژ و سرعت

 .  است ثابت  یچگال یعنی است ریناپذ تراکم انیجر که  ماخ ۰.۳ تا سکون سرعت از

   است ریپذ تراکم و صوت مادون سرعت که ۰.۸ تا ۰.۳ سرعت از

 .  است یصوت گذر انیجر که  ماخ ۱.۲ تا ۰.۸ از

 . است صوت مافوق سرعت که ماخ ۵ تا ماخ ۱.۲ سرعت از

 .است یصوت ابر که باال  به ماخ ۵ سرعت از

  پراپ توربو و یستونیپ یها موتور از است صوت مادون سرعت که  ماخ ۰.۸ از تر نییپا معموال یها سرعت تا سکون سرعت از

  دهه  در که DC30 داگالس مانند یم یقد یها مایهواپ ا ی Cessna 172 مانند یشخص متیق ارزان یها مایهواپ یبرا.  شودیم استفاده

  مادون  یها یترابر و یا منطقه  ی مسافربر یها مایهواپ  ی ول برندیم بهره یستونیپ یها موتور از است شده یطراح یالدیم ۳۰

 . برندیم بهره توربوپراپ یها موتور از یکیتاکت و صوت

 

 

 

 . ALISON T-56  توربوپراپ موتور چهار با هرکولس C130 دیالکه

موتور های توربوپراپ چون باید توان الزم برای چرخاندن ملخ را تولید کنند بنابراین  .است یکیتاکت یترابر نوع از مایهواپ نیا

 ود.یا همان توان اسب بخار اندازه گیری میش Pرانش آنها با واحد تراست اندازه گیری نمیشود و با 

  منتقل یها  پره به ربکسیگ و شفت توسط یکیمکان یروین درصد ۹۰ نیتورب در که است، توربوفن اصل در توربوپراپ موتور خود

 جلو از را هوا جلایر است لیرفویا همانند و دارد یکینام یرودیآ  شکل خود که ها پره ، است موتور رونیب در ها پره و شودیم

  ها پره توسط هم فتیل  یروین فشار  اختالف به توجه با  و دیایب بوجود رانش یروین شودیم باعث نیا که راندیم عقب به گرفته،

  در رایز است مناسب ماخ ۰.۸ سرعت تا توربوپراپ موتور میگفت که همانطور شودیم تراست شدن شتریب باعث که د،یایم بوجود



  شوک موج که شودیم باعث و( رسدیم صوت سرعت به) دهی رس یبحران فوق تیوضع به ها پره یرو بر الیس سرعت نیا از تر باال

  جهینت در  و افتهی کاهش شدت به شوک  موج و یمرز ه یال اختالط علت به فتیل بیضر ادامه در  و شده جادیا ها پره یرو بر

  و است مناسب یصوت گذر از کمتر یها  سرعت یبرا پراپ  توربو ی ها موتور راندمان به توجه با لذا ابد،ی کاهش شدت به راندمان

 .  دارد را یجنبش یرو ین اتالف مقدار نیکمتر ها موتور یتمام  نیب در  و دارد ییباال راندمان

  ی رو بر شده نصب NK12 یها موتور مانند پراپ فن یها موتور هم آن است جالب خود نوع در که است پراپ موتور ینوع

 نیا جالب نکته یول  شود یخنث گشتاور تا  چرخند یم گریکدی جهت خالف بر که است پره دو یدارا موتور نیا که است ۹۵ توپولف

 . ابدینم کاهش آن  راندمان حال نیا با یول  شودیم شوک موج  باعث و دهیرس یصوت  گذر یها سرعت به ها پره یها  سرعت که است

  جلو سمت به یخروج از را داغ الیس جت موتور در و شودیم مایهواپ ستادنیا باعث ها ملخ هیزاو و  گاه رییتغ با نشستن فاز یبرا

 ستدیبا مایهواپ و شده جادیا معکوس تراست تا رانندیم

 

 NK12 پراپ فن یها موتور و ۹۵ توپولف

 

 ی ملخ  موتور یبرا R برد و E راندمان



 سوخت بدون یرو بر سوخت با وزن ln هم آخر در و موتور  رانمان nP و یکینامیرودیآ  بازده همان درگ به فتیل نسبت

 

   است صوت سرعت به کینزد اریبس سرعت که ماخ  ۰.۹ تا  ۰.۸ مثل یصوت گذر یها سرعت یبرا ادامه در و

 ( باشدیم هیثان بر متر ۳۳۵ ای ساعت بر لومتریک ۱۲۲۴ صوت سرعت)

 است مناسب باال یگذر کناره نسبت با توربوفن موتور یصوت گذر و صوت سرعت به کینزد یها سرعت در

 

 .  باال  گذر کناره نسبت با JT-9D توربوفن موتور چهار به مجهز هما SP ۷۴۷ نگییبو

 نسبت با توربوفن موتور مثل هستند مناسب باال یها سرعت یبرا که نییگذرپا کنار نسبت با هستن ها موتور از یگرید نوع و

 .  رساندیم  ماخ ۲.۵ به آنرا سرعت و است نصب F15 یرو بر که  PW F-110  همانند نییپا گذر کناره

 که است لیدل نیهم بر بنا هستند مناسب توربوجت یها موتور شتریب ی کم ای ماخ   ۲.۵ حدود تا صوت مافوق یها سرعت یبرا و

 پوند ۳۵۰۰۰ تا که بردیم بهره وسیالمپ توربوجت موتور چهار از رسدیم ماخ  ۲.۲ به سرعتش که کنکورد صوت مافوق یمایهواپ

 . کندیم فراهم رلنش

 نیتوربوماش به ازین عدم موتور نیا یژگیو از که برندیم بهره رمجت یها موتور از آن  از تر باال و ماخ ۳ یها سرعت یبرا و

 سوخت مصرف یدارا و است باال یلیخ یها سرعت در  فشار یها  تیمحدود یدارا و است نیتورب و کمپرسور فاقد که است

 به سرعت کاهش یبرا مخروط  کی با یورود یدارا معموال موتور نوع نیا است پراپ و توربوفن و توربوجت به نسبت یباالتر

  مادون الیس سرعت و افتهی کاهش سرعت همگرا هوا یورود کی به شدن وارد با ادامه در که است ماخ ۱.۲ حدود ییها سرعت

 شودیم استفاده دوم موتور عنوان به شهیهم لذا( جت پالس بجز)ستین استفاده قابل سکون سرعت از موتور نیا یول شود صوت

 موتور همانند است صوت مافوق احتراق یدارا که برندیم بهره اسکرمجت یها پوتور از هم ماخ ۵ از باالتر یها سرعت یبرا

 رساندیم  ماخ  ۹.۶ به آنرا سرعت که  X43 پهپاد یرو بر شده نصب اسکرمجت



 

 

 جت  یبرا پرواز مداومت و برد

 

  و ژنیاکس احتراق یبرا مهم  اریبس یها پارامتر از یکی  یول باشدیم هواسوز نوع از جت موتور کرد کار  شد گفته که همانطور

  کاهش ادامه در و احتراق اتاقک شدن خاموش باعث باال ارتفاع در ژنیاکس کمبود خود ابدیم کاهش ارتفاع شیافزا با که است فشار

 شیافزا با اصل در و ستندین مناسب جو از خارج یبرا جت ی ها موتور میریگیم جهینت لذا شودیم رانش کاهش باعث فشار  و یچگال

  دارند تیمحدود ها موتور نیا ارتفاع

-XLR  یراکت موتور همانند کند پرواز جو از خارج در تواندیم و است اکسنده یدارا خود که شودیم استفاده یراکت موتور از نجایا در

 به را مایهواپ نی ،ا( است موشک و مایهواپ نیب یزیچ هواگرد نیا) ، و X15 مایهواپ و کندیم فراهم رانش پوند ۵۷۰۰۰ که 99

 . رساندیم ییپا ۳۵۴۰۰۰ ارتفاع و  ماخ ۶.۷ سرعت

 

 

Scramjet 



 

 

X15 

 

 

 

 

 :کینامیرودیآ 

 

 ک؛ ینامیترمود 

 

 ک؛ینامیترمود اول قانون

  یکیالکتر و یس یمغناط یها دانیم به  که به که یانرژ از یانواع و یجنبش یانرژ و یگرانش لیپتانس جمله  از مختلف یها یانرژ

 در راتییتغ که دهدیم  ما به را امکان نیا کینامیترمود اصول مطالعه   ردیگیم قرار یبررس  مورد کیزیف درس در شودیم مربوط

  ستمیس یها مرز  در مختلف  یها یانرژ متقابل اثرات و ها  برهمکنش به را ستمیس کی داخل یانرژ اشکال گرید و مذکور یانرژ

  لیتبد گرید صورت به یصورت از تنها  دیایم بوجود نه و  شودیم نابود نه  یانرژ که دهدیم نشان یتجرب مشاهدات میکنیم مربوط

  شودیم

 

 کار؛



 .  هستند طیمح و ستمیس نیب یانرژ مبادله انواع گرنا و کار. شودیم صحبت یانرژ ینوع عنوان به  کار از یک یترمودنام حالت در

 

W=∫Fdx 

 

 

 . باشدیم مثبت ستمیس توسط شده انجام کار  و یمنف ستمیس یرو شده انجام کار: قرارداد

 

 از گرفتن انتگرال با که است P-V حجم فشار نمودار ریز مساحت اصل در  که است تراکم و انبساط نوع به کار صورت از گرید نوع

   دیایم بدست نمودار ریز

 

W=∫PdV 

 

  یمولکول نیب یها روین که است ی گاز یق یحق گاز  یول کرد صرفنظر  آن  یملکول نیب یروین از بتوان که  ندیگویم یگاز به کامل گاز

 .است تیاهم حائز اریبس آن

 

 : است ریز شکل به آل  دهیا گاز حالت معادله

 

Pv=nR̅T 

 

 هم ستم،یطسیمح  در آن  فشار در حجم حاصلضرب و ستمیس ی درون یانرژ مجموع با که است ی کینامیترمود یستم،تابعیس ی آنتالپ

   است ارز

 

H=U+PV  

 

 .   یآنتالپ برابر H و حجم برابر V فشار برابر p یدرون یانرژ برابر U فرمول نیا در

 

   ثابت فشار  در  ماده ی دما درجه کی شیافزا برابر الزم یانرژ مقدار است عبارت Cp ثابت فشار  ژهیو یگرما

 

Cₚ=(∂h/∂T)ₚ 

 

 



 . ابدی شیافزا درجه کی آن ی دما مقدار تا داد  ماده به ثابت حجم در  دیبا که یانرژ مقدار با است برابر Cv  حجم ژهیو یگرما

 

 

Cᵥ=(∂u/∂T)ᵥ 

 

 : با است برابر ثابت حجم ندیفرآ  در یداخل یانرژ

 

ΔU=∫CᵥdT 

 

   با است برابر ثابت فشار طیشرا در ی آنتالپ

 

ΔΗ=∫CₚdT 

 

Cp-Cv=R    Cp÷Cv=k 

 

  بود خواهد ریز شکل به  یآنتالپ و ی درون یانرژ آل دهیا گاز یبرا

 

u=∫CᵥdT    h=∫CₚdT 

 

   با است برابر بسته ستمیس یبرا کینامیترمود اول قانون خود حال 

 

Q-W=ΔΕ 

 

  با است برابر چرخه یبرا حال

 

∮δQ-∮δW=0 

 

∮δW=∮δQ 

 



 ی داخل یانرژ همان با است برابر گرما  و صفر با است برابر کار ثابت حجم ند یفرآ  در*

 

  همان  یعنی P-V نمودار ریز مساحت با است برابر کار ثابت فشار ند یفرآ  در*

 

w=∫Pdv=P(V₂-V₁) 

 

  با است برابر گرما و

 

q=CpΔΤ   Q=mCₚΔΤ=ΔΗ 

 

 

  با است برابر کار یول است صفر  با برابر ی آنتالپ راتییتغ و یداخل یانرژ راتییتغ ثابت دما ندیفرآ  یبرا*

 

Q=W=mRTln(V₂/V₁)=mRTln(P₂/P₁) 

 

 

  راتییتغ لذا باشدیم ریپذ برگشت و است صفر با برابر حرارت انتقال آن  در که ندیگویم  یندیفرآ  به  درو یب  ای کیاباتیآد  ندیفرآ 

 .دارد نام کیتروپ یپل  ها گاز یبرا ندیفرآ   نیهم و بوده صفر برابر یآنتروپ

 

 

 



  یعنی بوده ایپا شکل به ستمیس از یعبور انیجر اگر میبر یم  بکار مخزن مانند  باز ستمیس یبرا را کینامیترمود اول قانون حال

  به اول قانون  فرمول صورت نیا در باشد صفر با برابر  زمان به نسبت ان مشتق یعبارت  به ای نکند یرییتغ چیه زمان به نسبت

 . بود خواهد ریز شکل

 

Q̇-Ẇ=Σṁₑ(hₑ+(Vₑ²/2)+gzₑ)-Σṁᵢ(hᵢ+(Vᵢ²/2)+gzᵢ) 

 

ṁ=ی جرم یدب 

ṁ=ρvA 

 

 

   با است برابر یکینامیترمود اول  قانون است برابر ارتفاع و ی جرم یدب  که وزریفی د ای نازل یبرا حال

 

hₑ-hᵢ+(Vₑ-Vᵢ)/2=0 

 

 

 ؛ یآنتروپ 

 .  سازد مشخص را کینامیترمود دوم قانون   ،کاربردیآنتروپ  بنام خاصب یاضیر تابع با که کرد تالش وسیکالز

 

 

 و شودیم یآنتروپ راتییتغ باعث بودن ریناپذ گشت بر گری د عبارت به ای اصطحکاک ای و حرارت انتقال ی عبارت به ای دما راتییتغ

 . است(  ریپذ برگشت)اصحکاک و حرارت انتقال بدون یعنی ثابت ی آنتروپ ند یفرآ  کی کیتروپ یپل ای یزنتروپ یآ  ندیفرآ  کی

 

ΔS=S₂-S₁=∫(δQ/T) 

 

ΔS=Q/T₀ 

 

 . باشدیم ریز شکل به یآنتروپ راتییتغ آل دهیا گاز یبرا

 

ΔS=Cᵥln(T₂/T₁)+Rln(V₂/V₁) 

 



ΔS=Cₚln(T₂/T₁)+Rln(P₂/P₁) 

 

 :  انیجر انواع

 

  نیا در گرفت اندازه نتوان را سطح با آنها برخورد که  باشد کم اریبس ها ملکول نیب فاصله اگر یملکول  آزاد و وستاریپ انیجر

 به گرفت اندازه را انها برخورد زانیم نتوان که باشد ادیز  آنقدر ها ملکول نیب فاصله اگر و است وستاریپ انیجر ندیگویم صورت

 . است ی ملکول آزاد نوع از انیجر ندیگویم اصطالح

 

   لزج انیجر

 

  جرم) مومنتم از ی ناش که بوده  الیس یظیغل ای غلظت همان اصل در  لزجت که دارد وجود لزجت آن  در که است یانی جر لزج انیجر

  دارد وجودμ یکینامید لزجت چون الیس نیا در و است یملکول نیب( دیایم بدست یجنبش یانرژ  ان از انتگرال با که سرعت ضربدر

  بوده یوتنین  نوع از الیس پس کندیم صدق آن  در الیس  یبرش تنش فرمول نیبنابرا

 

τ=μ(V/t) 

 

  ده یپد با ما الیس نوع نیا در  و باشدیم تیاهم حائز اریبس یابرصوت یها سرعت در که است حرارت یرسانا که الیس نوع نیا در و

 . میهست رو روبه boundry layer ا ی و یمرز هیال بنام یا

 

   لزج ریغ انیجر

  عدد  فرمول در  چون و باشدیم یوتنین ریغ الیس و نکرده صدق الیس یبرش تنش فرمول پس ندارد وجود لزجت چون انیجر نیا در

  مخرج در که ی کینامید لزجت  عمال لزجت وجود عدم با لزج ریغ ان یجر در و گرفته قرار مخرج در  یکینامید لزجت چون نولدزیر

  روبه یمرز هیال شیجدا است به  یزیچ با  ما حالت نیا در  که بوده  صفر برابر نودلزیر عدد پس شودیم صفر  بوده نولدزیر فرمول

 . ندارد وجود ی مرز ه یال اسم به یز یچ لزج  ریغ انیجر در قتیحق در یعنی میستین رو

 

   ماخ عدد اساس بر انیجر

  به که صوت سرعت با برابر ای  هیثان بر متر ۳۳۵ یعبارت به ای ساعت بر لومتریک ۱۲۲۴ است برابر ماخ عدد هر ی عاد حالت در

  است شده ینامگزار یشیاتر دانشمند ماخ ارنست افتخار

 

   بوده ریناپد تراکم الیس ماخ ۰.۳ تا سکون سرعت از

 

 بوده  صوت مادون ماخ ۰.۸ تا ۰.۳ سرعت از



 

   بوده یصوت گذر حالت ۱.۲ تا ۰.۸ سرعت از

 

   یفراصوت  ماخ ۵ تا ۱.۲ از

 . باشد یم یابرصوت باال به ۵ از و

 

 جهت بدون و  یعدد و اسکالر یعنی شد یتلق Speed اگر سرعت خود که میهست رو روبه سرعت نام به یا دهیپد با ما انیجر در

   باشدیم جهت یدارا یعن ی شد یتلق velocity اگر و باشدیم

 

 . دارد جهت سه در خود دار جهت سرعت نیا حال

 

V=uî+vĵ+wk̂   

 

 .  باشدیم ریز بشکل که دارد وجود acceleration field شتاب دانیم ای شتاب بنام یپاراپتر نجایا در که است

 

a⃗=(DV/Dt)=(∂V/∂t)+(V•∇)(V) 

 

(V•∇)(V)=u(∂u/∂x)+v(∂v/∂y)+w(∂w/∂z) 

 

  ای و عیما  ای االتیس نیا نکند رییتغ آن در( حجم به جرم نسبت) الیس یچگال که که ندیگویم  یانی جر به ریناپذ تراکم انیجر حال 

  هستند ماخ ۰.۳ از کمتر سرعت یدارا

 

   باشندیم ریپذ تراکم باال با ماخ ۰.۳ سرعت از ها گاز  از و باشد ریمتغ یچگال  آن  در که دیگونیم  یانیجر به ریپذ تراکم انیجر

 

   کندیم صدق  یبرنول معادله   لزج ریناپذ تراکم انیجر یبرا

 

 :یبرنول  معادله

(P₁/ρg)+(V²/2)+gz=(P₂/ρg)+(V²/2)+gz 

 

 



 باشدیم ریپذ تراکم انیجر نصورتیا ریغ در و صفر با برابر سرعت انیگراد باشد ریناپذ تراکم انیجر که یصورت در

 

  ریناپذ تراکم

 

V•∇=0 

 

(∂u/∂x)+(∂v/∂y)+(∂w/∂z)=0 

 

  ریپذ تراکم

 

V•∇≠0 

 

(∂u/∂x)+(∂v/∂y)+(∂w/∂z)≠0 

 

 داد صیتشخ توانیم هم آن  بودن یچرخش ریغ ای یچرخش روش از انیجر

 

 

   یچرخش انیجر

 

∇×V=ξ≠0 

 

 ی چرخش ریغ انیجر

 

∇×V=0 

 

 ....یچرخش سرعت با است برابر ξ نصف و



 یچگال بر (Ψ̇)انیجر گذرنده یدب میتقس از اصل در Ψ انی جر تابع که انیجر تابع اسم به میدار کینامیرودیآ   در یپارامتر ما حال

 . است ریز بشکل ان فرمول و دیایم بدست

 

 

u=(∂Ψ/∂y)  v=-(∂Ψ/∂x) 

 

  سرعت لیپتانس و انیجر تابع راه از یشعاع یمماس سرعت آوردن بدست

 

 Vᵣ=(1/r)(∂Ψ/∂θ)=(∂Φ/∂r) 

 

 Vθ=-(∂Ψ/∂r)=(1/r)(∂Φ/∂θ) 

 

  Φ عنوان به میدار یگرید  پارامتر یچرخش ریغ ی ها انیجر در حال

 

u=(∂Φ/∂x)  v=(∂Φ/∂y) 

w=(∂Φ/∂z) 

 

 

∇²×Φ=0 

∇²×Ψ=0 

 

   که میرسیم جهینت نیا به فوق روابط از

  است یچرخش ریغ انیجر یبرا تنها سرعا لیپتانس

 

 .باشد برابر هم با  آنها  یسرعتها که یصورت  در باشندیم لیپتانس هم نقطه دو

 

 .  اند عمود انیجر خطوط بر لیپتانس هم خطوط

 

 . باشدیم هم ریز شکل به میگفت که یبرنول  بر عالوه ریپذ تراکم لزج انیجر یبرا هم حرکت اندازه معادله حال



 

 

   باشدیم ریز شکل به مایهواپ بر وارد یها روین

 : ،تراست ،وزن ،درگ فتیل

 . میپرداخت بدان مفصل که است موتور رانش شیپ یروین همان که تراست یروین

 . ماستیهواپ حول انیجر  فشار  و یبرش تنش ، مایهواپ بر وارده یها گشتاور و ها روین منشا

  هیپا بر  همان که باشد یم مایهواپ بر نیزم یگرانش یروین همان اصل در که مایهواپ بر وارد گرید یروین( : weight)وزن یروین

 g همان a نجایا که است F=m(dv/dt) ای F=ma همان ای شودیم شتاب باعث بزند بهم را تعادل که ییروین هر که وتنین دوم قانون

 F=mg شودیم یگرانش یروین چهینت در که است یگرانش شتاب ای

  بلک بدنه مثل برازا بدنه ای)بالها  توسط که است ییروین برا یروین است مایهواپ بر وارده یروهاین از گرید یکی(:  lift)برا یروین

 شتریب وزن از فتی ل همان ای برا اگر یعنی، شودیم مایهواپ گرفتن ارتفاع دنیکش باال باعث که است ییروین و دیآ   یم وجود(  برد

  به توجه با است فشار اختالف برآ  یروین یاصل عامل ابدی یم کاهش اش ارتفاع برعکس و ابدی یم شیافزا مایهواپ ارتفاع شود

  و افتهی شی افزا سرعتش اش، ریمس بودن یبیسراش به توجه با کند ی م حرکت ییباال کمان از که ییهوا لیرفویا شکل یدوک شکل

 نیریز کمان در و دارند گریکدی با عکس رابطه اصل در یعنی ابد،ی یم کاهش فشار سرعت شیافزا با یبرنول قانون اساس بر

  درکمان  که شودیم نیا جهینت کند ی نم یرییتغ هم فشار نیبنابرا  مانده کسانی سرعت ندارد وجود یقوس چیه چون  بال ای لیرفویا

 نیا که رسندیم گریکدی به فرار لبه  نقطه در که هوا پرفشار  انیجر ینییپا هیال در  و آمده وجود به هوا فشار کم انی جر ییباال

  و ساعتگرد بهشکل یباال سطح در و هستند زیر اریبس یها گردابه دو هر که  ینییپا و یی باال انیجر که شودیم باعث فشار اختالف

  نقطه  سمت به کوتا  شرط یط( فشار اختالف)شتریب فشار بخاطر ینییپا ان یجر ادامه در باشدیم  ساعتگرد پاد شکل به ینییپا سطح در

  یگر ید قیطر از یول ، شود فتی ل همان ای  باالبرنده یروین  باعث که دیایب بوجود پادساعتگرد بزرگ  گردابه کی و رفته باال سکون

  کرده حرکت نییپا سمت به هوا انیجر شود یم باعث که   نییپا  سمت به لیرفویا یانتها دنیکش با آورد وجود به برا شودیم هم

  حمله هیزاو چند هر یبحران فوق لیرفویا همانند شود  برا باعث و باشد باال سمت به وتنینت سوم قانون طبق العملش ،عکس

 . شود یم  مطرح تر جلو یها بخش در که باشد داشته کامل  ریتاث برآ یرو بر تواند ی م  خود به خود لیرفویا

  فتیل بی ضر مانند دارند وجود هم ها روین بیصرا مانند  گرید یها پارامتر حال

 

   یکینامید فشار به نسبت برا دیتول از یناش  فشار زانیم ی عنی lift coefficiet همان ای فتیل بیضر



 .  فتیل دیتول یبرا لیرفویا توان زانیم ی عبارت به ای

 . درگ دیتول توان زانیم همان ای و یکینامید  فشار  به نسبت درگ دیتول از یناش فشار نسبت یعنی درگ بیضر ای و

 

L=∫Pₗcosθds-∫Pᵤcosθds² 

 

L=∫Pₗdx-∫Pᵤdx 

 

Cₗ=(1/qc)[∫Pₗ-Pᵤ)dx-∫(Pᵤ-Pₗ)dx] 

 

Cₗ=(1/c)(∫Cpl-Cpu)dx ) 

 

 



 

 . لیرفویا نییپا و باال یبرش تنش و فشار انتگرال از استفاده با  یافق  و یعمود یروین آوردن بدست نحوه

 

 

 

 

 درگ  بیضر و فتیل بیضر انتگرال از استفاده با ی افق و یعمود  یروین بیضر یها فرمول

 



  ی کینزد در که است انیجر از هیال  هی اصل در دیایم بوجود لزج  انیجر در که در یمرز هیال  که میکرد اشاره یمرز  هیال  به باالتر

  بدنه از ی کم و افتهی شیافزا ان فشار و سکون حد در و کاهش آن سرعت زانیم سطح با اصطحکاک علت به و داشته قرار سطح

  ی مرز هیال و ابدیم شیافزا فشار و کم سرعت معکوس انیگراد با و ندیگویم شیجدا حباب فاصله یفصا  نیا به که دارد  فاصله

  به  و جداشده یمرز  هیال که  یحالت در شده  یخط و تر نازک یمرز هیال ابدی کاهش فشار و شیافزا سرعت اگر و شده تر میضخ

  تداخل ای تند هیزاو ای سطح ی ناگهان رییتغ مانند یگرید حالت هر در و است فشار  تعادل عدم باعث خود که  دیایب در یا گردابه حالت

 .بود خواهد یی القا درگ  دیتول جهینت گردد یمرز هیال شیجدا باعث که یمرز هیال  با شوک موج

 ۱۸۸۳ سال در نولدزر یر آزبورن توسط بعد یب عدد نیا است نولدزیر عدد بحث کینامیرودیآ  و لزج انیجر در گرید مهم بحث

  آن  فرمول که است لزجت به یجنبش ای ینرسیا یانرژ زانی م نشاندهنده عدد نیا که شد کشف  منچستر داشنگاه باد تونل در یالدیم

 باشد یم ریز شکل به

 

Re=(ρνc)/μ 

 

  یمرز هیال و انیجر نشود شتریب شده مشخص ععد نی هم از که یصورت در است یمشخص عدد  انیجر یبرا نولدزیر عدد که

  رد یبگ فاصله گاریس از یوقت که گاریس دود مانند  مثال یبرا شده مغشوش انیجر شود شتریب که  یصورت در و بوده یخط بصورت

 .شودیم مغشوش

  با ای فتدی ب اتفاق شوک موج  با یمرز هیال شدن بیترک از تواندیم حاال که یمرز  هیال شیجدا به توانیم ییالقا درگ شیافزا موارد از

 عدم در توانیم را فوق  مورد دو که شود درگ باعث و شود  جدا و ستادهیا انیجر اصطحکاک از حاصل یجنبش یروین دیشد کاهش

 .   کرد خالصه فشار تعادل

 .  باشدیم ونیکالس ریس همان ای یا  گردابه انیجر است گزار ر یتاث یلی خ درگ ی رو بر که یعوامل از یکی

  قسمت به فشار  پر قسمت از انیجر که میکرد اشاره نطوریهم و است فشار  کم انیجر بال یباال  در  و پرفشار انیجر بال ریز در میگفت

  نوک در  کندیم گذر بال نوک از یوقت که شودیم بال نوک از بال یباال  سمت به و کرده حرکت بال ریز از لذا کندیم حرکت فشار کم

 . است درگ شیافزا اش جهینت که د یایم بوجود یا گردابه انیجر بال

 .  است یا  گردابه انیجر و فشار تعادل خوردن هم به یی القا درگ  یاصل لیدل میگفت

 .  باشدیم ریز شکل به  که یقطب درگ عنوان تحت دارد وجود ی فرمول  کل در که  باشدیم اصطحکاک  همان درگ گرید لیدل

 

 

CD=CD₀+CDᵢ    CDᵢ=k(Cₗ)² 

 

k=1/(πeAR)  Cₗmax=√CD₀πeAR 

 

AR(aspect ratio)= b²/S 

 

  بر میتقس بال دهانه اندازه دوم توان از پارامتر نیا میکرد اشاره یمنظر نسبت ای aspect ratio عنوان تحت یپارامتر به  باالتر در

  یاصطحکاک درگ یول ابدیم کاهش بال نوک گردابه نکهیا علت به کاهش ییالقا درگ باشد شتریب چه  هر که دیایم بدست بال مساحت

  درگ بوده کمتر یمنظر نسبت هرچه  و بوده شتریب برد یول بوده کمتر سرعت باشد شتریب یمنطر نسبت چه هر پس ابدیم شیافزا

 .... شتریب سرعت و کمتر برد یعن ی کمتر یاصطحکاک و شتریب ییالقا



 

 

 

 

 

  یم حمله هیزاو است حرکت  حال در که یریمس با لیرفوی ا وتر همان ای بدنه خط نیب هیزاو به(  angle of attack)حمله هیزاو

 ندیگو

 

  باال کمان یبیسراش حمله هیزاو شیافزا با که است نیا هم  لشیدل شودیم برا شیافزا باعث ابدی شیافزا یحد  تا اگر حمله هیزاو

  یهوا انیجر یول  افتهی کاهش فشار یبرنول اصل طبق و شده شتریب هوا سرعت و ردیگ یم قرار یشتریب یبیسراش در لیرفویا

 یول شودیم برا شیافزا باعث که  دهیرس گریکدی به فرار لبه در  انیجر دو نیا و افتهی شیافزا فشار و شده کم سرعتش نییپا کمان

 جدا باعث بعد به  شود یم  دهینام استال هیزاو که یحد کی از شودیم برا  شیافزا باعث حمله هیزاو شیافزا ی مشخص حد تا تنها

  کند یم  دیتول ی نییپا  ار یبس یبرآ  یروین لیرفویا یعنی ندیگو  یم استال حالت نیا به  که شود یم برا دیشد کاهش و ی مرز هیال شدن

  یم دهینام استال سرعت که یخاص زانیم از هم سرعت اگر البته کند سقوط مایهواپ شود یم باعث و بوده خطرناک طیشرا نیا و

  باعث حمله  هیزاو که یزمان که است، نیا حمله هیزاو شیافزا با برا شیافزا لیدال از گرید یکی دهدیم یرو استال شود کمتر شود

  که بود خواهد باال سمت به وتونین سوم قانون  طبق آن العمل عکس و شود لیمتما نییپا سمت به یشتریب یهوا انیجر که شود یم

 . ندیگویم dawn wash آن  به که شود یم برا باعث

 .... دهدیم انجام فلپ  قای دق که یکار است ی مرز هیال شیجدا انداختن ریتاخ به یبرا خود حمله هیزاو البته

 

 

 

 



 

 

 .... بال نوک یا گردابه انیجر

 

 .  د یآ  یم  بدست ریز شکل به  یا گردابه انیجر قدرت

Γ=∮Vds 

 



 

 است  شتریب یاصطحکاک از ییالقا یپسا سهم یگری د یها شکل ی تمام در لیرفویا بجز است مشخص شکل در که همانطور

 

   فشار

 . است سکون ،فشار فشار  گرید نوع و باشدیم  یکینامید و یکیاستات نوع از فشار

 بدون و ریپذ برگشت و(  کیاباتیآد) حرارت انتقال بدون یعنی بوده کیزنتروپیآ  حالت آن در  که ندیگویم یحالت  به سکون فشار

  انیجر بر  عمود و دیاوردیم رونیب نیماش پنجره از را خود دست شما که یزمان مثال است سکون سرعتش و است بوده اصطحکاک

 . است سکون فشار  یدارا شودیم متوقف شما دست در  که یانیجر داشته نگه

  قسمت به شتریب قسمت از دهدیم  رخ یکیالکتر لیپتانس اختالف در آنچه  مشابه باشد گرید  یجا از شتریب سکون فشار که کجا هر

 رودیم کمتر

  لذا است فشار پر  ینییپا الیس و است فشار کم گذردیم ل یرفدیا یباال از که ییهوا الیس مایهواپ بال لیرفویا خود در مثال یبرا 

  بال نوک گردابه دیتول باعث که کندیم حرکت بال ییباال قسمت فشار کم  قسمت سمت به بال ینییپا قسمت  پرفشار قسمت از انیجر

 .  کندیم حرکت فشار کم سمت به  فشار پر قسمت از الیس است شکل نیهم به هم ها نازل یبرا شودیم

 :   q  ابدیم شیافزا سرعت شیافزا با و دارد وجود حرکت در تنها  و بوده یجنبش یانرژ مشابه  یفشار  ی کینامید فشار

q=۰.۵(ρ)( V)² 

  فشار است سطح بر میتقس روین که فشار نیا به و هست ها اتم توسط بمباران حال در سطح که است نیا همانند یکیاستات فشار و

  ندیگویم یکیاستات



 

 

Pₜ=P+q 

 

 

 فشار  به سکون فشار یها نسبت و دما  به سکون یدما  نسبت یها فرمول

  با برخورد از قبل شودیم کینزد بدان هوا انیجر که یزمان است،  صوت مادون یها سرعت در پرواز حال در هواگرد کی که  یزمان

 .  است یفشار  موج دهیپد نی ا علت کند، ینم  برخورد آن با و دهدیم رییتغ را خود ریمس جسم سطح

 :   یفشار  موج

  نیهم است پرواز حال در راکت ا ی مایهواپ که یزمان و شودیم  جادیا آن  اطراف در ییها موج  دیندازیم آب درون را یسنگ دیکن فرض

  رخ یخاص اتفاق است  صوت سرعت از کمتر هواگرد سرعت چون صوت مادون یها سرعت در یول دیایم شیپ هم هوا در دهیپد

  که یزمان  یول است حرکت حال در هواگرد یجلو در شودیم  بدنه به هوا الیس نکردن برخورد باعث که ی فشار موج  ،چون دهد ینم

  و کرده برخورد بدنه به هوا انیجر نجایا در لذا شده برابر یفشار  موج با هواگرد سرعت چون نجایا در رسدیم صوت به سرعت

 .  د یایم بوجود شوک موج

 .است متر  یسانت ۵ یمنف  توان به ۱۰ شوک موج ضخامت

 

 

 

 



 

 . کندیم عبور آن کنار  از ی فشار  موج علت به انیجر که صوت مادون سرعت در لیرفویا

 

 

 

 . است آمده  بوجود شوک موج و  کرده برخورد بدنه با الیس که صوت سرعت در لیرفویا حال

 :  شوک موج

 انتقال بدون دهیپد کی یعنی است کیزنتروپیآ  دهیپد کی دهد،یم  رخ صوت خود و صوت از باالتر یها سرعت در  که شوک موج

  صفر با  برابر یآنتروپ لذا ندارد وجود آن  در اصطحکاک که ریپذ برگشت دهیپد کی نیهمچن ند،یگویم کیاباتیآد بدان که حرارت

 .  است

  که شودیم یمرز  هیال  شدن بلند باعث شود مخلوط  یمرز هیال  با اگر و شودیم فشار شیافزا و سرعت کاهش باعث شوک موج خود

 .  شودیم یی القا درگ  جادیا باعث فشار  تعادل عدم به توجه با جهینت در

 



 سطح هیزاو که دهدیم رخ ی زمان قائم و لیما است قائم و لیما  از متشکل یکمان که یکمان  و قائم لیما است، نوع سه در شوک موج

 باشد انیجر انحراف هیزاو از شتریب سطح  هیزاو که دهدیم رخ ی زمان یکمان و باشد انیجر انحراف هیزاو از کمتر

 

 باعث لذا است داده یرو یبحران ماخ هم  صوت سرعت از  قبل در که است ماخ ۱ تا ۰.۸ نیب سرعت یباال لیرفویا در نجایا در . 

  در که همانطور و است خود قدرت نیشتریب حالت در درجه ۹۰ هیزاو در شوک موج گونه نیا.  است شده قائم شوک موج جادیا

 . است صوت مادون شوک خود در ی ول صوت مافوق سرعت شوک موج از بعد و قبل شودیم مشاهده شکل

  ها قسمت  گرید و کرده صوت مادون را خود یروبرو هیناح  تنها لیرفویا نیا که شده جاد یا یکمان لیرفویا کی ینییپا لیرفویا در

 ..... است صوت مافوق

 

 

 

 است لیما ای قائم موج آن عکس بر و یکمان  موج شده انیجر انحراف از شتریب سطح هیزاو جا هر که مینیبیم باال شکل در

 



  شوک موج  تا گرفته نظر در زیت را کالهک صوت مافوق یها موشک یبرا است یاتیح شوک موج ها موشک کالهک یطراح یبرا

  و یمرز  هیال شدن کینزو به  توجه با شود یابرصوت همان ای کی پرسونیها راکت سرعت که یزمان یول باشد لیما بصورت

  به بلکه ستین گاز طیمح گرید نجایا که رسدیم هم نیکلو درجه ۱۱۰۰۰ تا یگاه و رفته یباال  ار یبس دماغه  یدما اصطحکاک

 یها الکترون و شده هیتجز هم اتم و شده لیتبد اتم به و شده  هیتجز ژنیاکس یها مولکول  باال ی دما شدت از یعنی شده لیتبد پالسما

  ا ی مای فصاپ دماغه طیشرا نیا در ندیگویم شدن زهیونی حالت نیا به شده مثبت بار یدارا الکترون دادن دست از با یعنی شده آزاد ان

 شیافزا حد از شیب دما فلذا  نباشد گرما یرسانا و شده لزج ریغ ی کمان موج  پشت انیجر تا شودیم باعث که رندیگیم یکمان را راکت

 .ابدین

 

 

 



M=v/a 

 صوت  سرعت a و سرعت v و ماخ عدد  M جهینت در

 

 

 ال یس در صوت سرعت آوردن بدست نحوه

 ( است K همان الندا)

 

 

   قائم شوک موج از بعد و قبل تیوضع

 نطوریهم هم دما و یآنتروپ  و یچگال افتهی شیافزا فشار

   است صوت مادون قائم  شوک موج پشت در  ماخ عدد و

 . باشد صوت مافوق تواندیم لیما  شوک موج از بعد انیجر و ستین نیچن لزوما  لیما شوک موج در یول

 



 ل یما شوک موج از قبل و بعد تیوضع

  حمله  لبه صوت مادون ی ها لیرفویا در شودیم فتیل یروین  دیتول باعث خود  یانحنا با باعث لیرفویا که میدید حال لیرفویا یطراح

  د یتول و یمرز هیال شیجدا و معکوس انیگراد جهینت در و هوا لنیجر مکش باعث باعث زیت بصورت اگر چون بوده یکمان شکل به

  یکمان  دماغه یدارا صوت مادون یها مایهواپ نکهیا لی دل و  سازندیم یکمان را صوت مادون لیرفویا حمله لبه فلذا شودیم درگ

 .است یکمان چرا میگفت که هم کی پرسونیها یبرا است نیهم هم هستند

 

 .  ستیچ میگفت باالتر که است کوتا شرط یارضا یبرا که است زیت نوک هم لیرفویا فرار لبه و

 

  فتیل یرو ین تا باشد داشته حمله هیزاو یستیبا حتما متقارن ی ول کنندیم د یتول فتیل هم صفر حمله  هیزاو در  نامتقارن یها لیرفویا

 .کند دیتول

 

 دهنده نشان اول رقم که هستند یرقم چهار  مثال فرص به نی ب نیا در که هستند naca ساخته یرقم ۶ و ۵ و ۴ نوع از ها لیرفویا

  هر اگر و است لیفویا صخامت دهنده نشان یآخر رقم دو و انحنا زانیم نیشتریب تیموقع دهنده نشان یدوم و انحنا زانیم نیشتریب

 .است متقارن لیرفویا یعنی بود صفر اول رقم دو

   شوک و فشار ،امواج یصوت امواج

 که صوت سرعت از سرعتش عتایطب باشد صوت مادون آن یپرواز سرعت اگر است پرواز حال در راکت ای مایهواپ که  یزمان

  سرعت به هواگرد سرعت که  یزمان و ردیگیم قرار یصوت  رهیدا وسط در نیبنابرا و است کمتر باشدیم ساعت بر لومتریک ۱۲۲۴

  طرف دو اگر و شده خارج رهیدا از رفته تر باال صوت سرعت از که هم ی زمان و  ردیگیم قرار یصوت رهیدا کنار در رسدیم صوت

  اول لذا است تر باال صوت سرعت از هواگرد سرعت چون ط یشرا نیا در و دیایم بوجود مخروط کی میکن وصل هواگرد به را رهیدا

 . رسدیم گوش به آن یصدا یمدت از بعد و شودیم رد هواگرد خود

 

 

 

 صوت مادون حالت در یصوت رهیدا

 



 

 صوت  سرعت در یصوت رهیدا

 

 

 کیسون سوپر سرعت در یصوت مخروط

 



 

 حمله  هیزاو فتیل بیضر نمودار و متقارن نا و متقارن لیرفویا

 

  یبحران فوق لیرفویا

 

  هواگرد سرعت نکعیا ی عنی دیایم بوجود ی بحران ماخ لیرفویا ی انحنا با چون یصوت گذر ای کیترنسون صوت مادون یها سرعت در

  هر در که امده بوجود شوک موج حال نیا در که است صوت مافوق لیفویا از یعبور الیس یول دهینرس صوت سرعت به هنوز

  لیرفویا یالدیم ۶۰ دهه در وجود نیا با  که شودیم جادی ا درگ شوک  موج خود علت به  چه ی مرز هیال شیجدا بخاطر  چه حالت

  دهدینم رخ یبحران ماخ  و افتهین شیافزا الیس سرعت فلذا  بوده صاف سطح یدارا ها لیرفویا نیا شدند یطراح یبحران فوق یها

 .   ابدینم کاهش درگ  و نبوده کار در  شوک موج فلذا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Super critical airfoil 

 

  و گرفته قرار  انجا در لیما شوک یها  موج تا هستند زیت نوک حمله لبه یدارا موجشوک  وجود علت به صوت مافوق یها لیرفویا

  دیتول باعث فشار  اخالف گرفتن نظر در  با و گرفته قرار مناسب ریمس در یانبساط امواج ادامه در و لیرفویا از یعبور انیجر بعد

  شوند فتیل

 .  کنندیم د یتول فتیل حمله هیزاو در حتما بودن  متقارت بخاطر ها لیرفویا  نوع نیا که است نیا دارد وجود که یا نکته

 

 

 



 

 

 مافوق صوت لایرفوی

 .... هستند نازکتر شوک موج درگ کاهش بخاطر ها لیرفویا نوع نیا

 

 



  ی موج درگ بیصر با است ضخامت که t  یموج درگ  بیضر در نکهیا به توجه با لیفو یا یبرا درگ بیضر و فتیل بیضر

 باشد کمتر لیرفویا ضخامت صوت  مافوق یها سرعت در که است یمنطق پس است میمستق رابطه یدارا

 

 

 

 



 

 

 

 

 : یکینامیرودیآ  مرکز

 

 سرعت یبرا نقطه نیا است حمله هیزاو از مستقل آن بر وارد یها روین همه  ندیآ  بر  که ندیگویم یمرکز  به ی کینامیرودیآ  مرکز

  لیرفویا در و است وتر درصد ۵۰ اندازه به صوت مافوق یها سرعت یبرا و است وتر درصد ۲۵ اندازه به صوت مادون یها

  مرکز که صوت سرعت از بعد یا محدوده به و  رندیگیم قرار گریکدی ی رو بر فشار  و یکینامیرودیآ  مرکز  متقارن یها

   دارد یداریپا در ی موثر نقش یکینامیرودی آ  مرکز ندیگویم  tuck اثر دهدیم یناگهان  رییتغ کباری به یکینامیررودیآ 

 است  صفر  آن بر وارد یها  روین همه ندیا بر که ندیگویم  یا نقطه به  فشار مرکز

 

 .  مباشد ریز شکل به فشار مرکز فرمول

 



Xcp=-(M'le/L) 

 

 

 

 

 ی کینامیرودیآ   مرکز فرمول

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   میشویم رو روبه چشمه و چاه  با یگاه میستین رو روبه انیجر با  الیس در همواره ما کل در

 

Cₚ=1-(V/Vᵥ)² 

 

 

 . بود خواهد ریز بشکل انیجر تابع و سرعت لیپتانس یحجم  یدب  یها فرمول  چاه  ای چشمه انیجر یبرا

 

Λ=2πrVᵣ 

 

Ψ=(Λ/2π)θ    Φ=(Λ/2π)/lnr 

 



 ..بود خواهد  ریز شکل به روابط چاه و چشمه با کنواختی انیجر بیترک صورت در

 

Ψ=Vrsinθ+(Λ/2π)θ 

Vᵣ=VCosθ+(Λ/2πr) 

Vₒ=-Vsinθ 

 

 .  کندیم یرویپ ریز روابط از میپرداخت بدان باالتر که هم گردابه انیجر

 

Γ=-∮Vds 

Γ=-Vₒ2πr 

 

Φ=-(Γ/2π)θ     Ψ=(Γ/2π)lnr 

 

 . کندیم یرویپ ریز روابط از که دیایم  بوجود دابلت رندیبگ قرار گریهمد یرو بر  چشمه و چاه  که یصورت در

 

Ψ=(-k/2π)(sinθ/r) 

 

Φ=(k/2π)(cosθ/r) 

 

 



 

 

   استوانه حول انیجر،

  در فشار اختالف وجود عدم علت به بگذرد ان از انیجر و چرخش بدون میده قرار باد تونل در را استوانه کی ما  که ی حالت در

   شود ی نم دیتول ی فتیل یروین گونه چیه ی نییپا و ییباال سطح

 

  آمده  بوجود ی مرز ه یال انیجر بودن لزج  به  توجه با بچرخد یا هیزاو سرعت با باد تونل درون استوانه و باشد لزج انیجر اگر یول

 ابدیم شیافزا فشار و کاهش سرعتش ینییپا سطح به حرکت با  الیس که ی زمان و کاهش فشار و شیافزا سرعت یباال سطح در و

  که  شود دیتول فتیل ی روین جهینت در و دیایب بوجود گردابه و  شده جدا سکون نقطه در  انیجر هی ال تا شده باعث فشار اختالف نیا که

 . کندیم تیتبع ریز فرمول از که  ندیگویم یجوفسک- کوتا هیقض نیا به

 

L=ρVΓ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  عدد و داده رییتغ ۰.۳۷۱ به را مخرج عدد ضخامت یبرا  که یصورت وسدریبالس اصطحکاک قانون و آرام  یمرز هیال ضخامت

 . دیایم بدست آشفته  ی مرز هیال ضخامت میبرسان ۰.۲ بتوان را مخرج  نلدزیر

 : اتمسفر

 

   است شده لیتشک گرید گاز درصد ۱ و تروژنین درصد ۷۸ ژنیاکس درصد ۲۱ از نیزم اتمسفر

 

 .  است ریز شکل به  آن روابط که است یچگال  و دما و فشار  اتمفسفر مهم یها پارامتر از

 

P=ρRT 

 

  به دما راتییتغ و اتمسفر در  ها پارامتر و افتهی کاهش ی چگال و فشار هوا غلظت شدن کم به  توجه با شود شتریب ارتفال چه هر

 .باشدیم ریز شکل



 

 

 

 

  بدست ریز رابطه از و باشدینم ۹.۸ با برابر نیزم یجا همه در یگرانش شتاب فلذا ستین گرد کامال  هم نیزم نکهیا به توجه با و

 .  د یآ  یم

 

g=g₀(r/hₐ)² 

 

 هواگرد ارتفاع که  یهندس ارتفاع و بوده نیزم مرکز از هواگرد ارتفاع که مطلق ارتفاع باشدیم نوع سه زین ارتفاع خود نیهمچن و

 .  د یآ  یم بدست ریز شکل به که لیپتانس ژئو عنوان تحت میدار یگرید ارتفاع و بوده نیزم سطح از

 

h=(r/(r+hₕ)hₕ 

 

 . باشدیم ریز شکل به دما انیگراد ادامه در و ثابت دما  هیناح در  یچگال و فشار راتییتغ حال



 

 

 

 



 

  و افتهی کاهش یتوجه  قابل شکل به فتیل  و شده جدا یمرز ه یال ان در که ندیگویم یسرعت ای هیزاو به استال هیزاو ای استال سرعت

 ابدیم شیافزا درگ

  در یول کرده نیاسپ و استال یکل طور به سرعت کاهش با یکیاستات حالت در که است یکیاستات و یکینامید دون یدارا استال

 .  گردد یم باز و گرفته قرار کوچک استال حالت در یارتعاش حرکت حالت کی به یکینامید

 

 استال  سرعت فرمول اثبات

 

  ، افتهی ،کاهش است فتیل د یتول یاصل عامل که فشار اختالف و شده کم هوا فشار چون ارتفاع شیافزا ،با هم ارتفاع با رابطه در

 .ابدیم شی افزا استال سرعت و افتهی کاهش مم یماکز فتیل بیضر طبع به و فتیل یروین نیبنابرا

  نیا در که ممیماکس عتیل بیضر در سرعت یپ میداشت یقطب درگ قسمت  در ممیماکس  فتیل بیصر یبرا که یفرمول   به توجه با و

 . است حداقل تراست ای توان به ازین حالت

 

 

  کالیراد ریز عبارت دیبا فقط میداد نشان ی قطب درگ بخش در  در که است همان مشابه  برد یبرا مناسب ممیماکس فتیل بیضر حال

 .شود ۳ بر میتقس

 .است ریز شرح به شتریب برد یبرا مناسب ممیماکس فتیل بیضر یارضا یبرا مناسب سرعت فلذا

 



  به دنیرس یبرا که باشدیم درگ به فتیل نسبت همان اصل در نیا که یک ینامیرودیآ  بازده اسم به میهست رو روبه  یبحث با  ما حال

 .میبرس درگ به فتیل زانیم نیشترییب به یستیبایم حداکثر یپرواز مداومت و برد

 فرمول

 

 

  یپرواز مداومت و برد

 

 برد ندیگویم را دیمایپ یم هواگرد یریسوختگ کباری با که یمسافت  به برد

 



 .کند پرواز تواندیم ییهوا یریگ سوخت کباری با هواگرد که ندیگدیم  یزمان به یپرواز مداومت

 



   برخواست و نشست فاز

  به تا کندیم حرکت به شروع صفر سرعت از  مایهواپ اول  وحله در که است شتابدار حرکت کی مایهواپ take off  ای برخاست فاز

  برسد یواماندگ سرعت

 هم تراست یبرا مسئله نیا)است کنترل یبرا ازین مورد شتاب مایهواپ یبرا فتیل یروین وتنین دوم قانون  طبق نکهیا به توجه با و

  کند کنترل نیزم روز بر را نایهواپ تواندیم که رسدیم یسرعت به حال( کندیم صدق

   کند حفظ را خود ی سفق کنترل به تواندیم موتور کی دادن دست از با  که رسدیم  یسرعت به بعد مرحله  تا و

  تواندیم که است یسرعت همان اصل در که ندیگویم یریگ م یتصم سرعت سرعت نیا به  که رسدیم  یسرعت به مایهواپ بعد وحله در

   سازد متوقف ای  کرده بلند را مایهواپ که ردیبگ میتصم موتور کی رفتن دست از با

  با یبعد وحله در و  کند کنترل اوی جهت در را مایهواپ elevator با تواندیم که رسدیم یحد به مایهواپ سرعت یبعد  مرحله در

 سرعت ۱.۲ سرعت به ادامه در و است یکاف  نیزم از مایهواپ کردن ببند یبرا فتیل  یروین که رسدیم یسرعت به سرعت شیافزا

 . است استال سرعت ۱.۱ حدود نشست سرعت و رسدیم است برخاست سرعت که استال

 

 

 

   بال انواع

 . است فتیل یاصل منبع و است شده یطراح فتیل شیافزا یبرا اصل در بال

 : بال نصب هیزاو



  به  فتیل بیضر و شود یم برا  شیافزا باعث یخاص حد  تا  آن شیافزا با که ندیگویم  مایهواپ بدنه خود باخط  بال وتره هیزاو به 

 به باعث که دهد رییتغ را بال نصب هیزاو توانستیم متحده  االتیا ییایدر یروین f8 جنگنده نیب نیا در داشت میخواه یبهتر درگ

 نشست یبرا پس افتهی کاهش استال سرعت جهینت در و شودیم ممیماکس فتی ل بیضر رفتن باال و یمرز  هیال شیجدا افتادن ریتاخ

 .شودیم مناسب سرعت بر مایهواپ ناو یرو

  

AR(aspect ratio)= b²/S 

 

  بر میتقس بال دهانه اندازه دوم توان از پارامتر نیا میکرد اشاره یمنظر نسبت ای aspect ratio عنوان تحت یپارامتر به  باالتر در

  یاصطحکاک درگ یول ابدیم کاهش بال نوک گردابه نکهیا علت به کاهش ییالقا درگ باشد شتریب چه  هر که دیایم بدست بال مساحت

  درگ بوده کمتر یمنظر نسبت هرچه  و بوده شتریب برد یول بوده کمتر سرعت باشد شتریب یمنطر نسبت چه هر پس ابدیم شیافزا

 شتر یب سرعت و کمتر برد یعن ی کمتر یاصطحکاک و شتریب ییالقا

 

  کینزد فاصله در مایهواپ که یزمان درست و مایهواپ برخاست و  فرود زمان در که است یا دهیپد جمله از نیزم اثر دهیپد: نیزم اثر

  دهیرس حداقل به بال نوک  یها گردابه یک ینامیرودیآ  انفعاالت و فعل یبرخ  لیدل به حالت نیا در دیآ   یم  وجود به دارد قرار نیزم به

 سمت به  دماعه شدن لیمتما باعث دهیپد نیا یها یژگیو  از افتهی شیافزا شدت به برا یروین عوض در  و ابدی یم کاهش پسا لذا

 دهند یم نشان را یباالتر سرعت هم ق یدق آالت و نییپا

 بال نصب محل

 شتریب یبیسراش تیخاص و نیزم اثر کاهش باعث یول شود یم  شتریب فتیل و پسا و یداریپا شیافزا باعث نوع نیا در:  باال بال

 است   بهتر landing حالت یبرا شودیم

  یرو از برخاستن و است شتریب آن نیزم اثر تیخاص یول دارد یکمتر یبیسراش تیخاص و داشته یکمتر وزن نوع نیا: نییپا بال

 است تر آسان  آن با نیزم

 است یبهتر  یکینامیرودیآ  تیخاص یدارا ی ول دارد ییباال وزن اتصاالت علت به نوع نیا وسط بال

   بال انواع

  به تر راحت و ابد یم کاهش یاصطحکاک پسا آن  دنبال به افتهی کاهش اصطحکاک رودیم عقب سمت به  بال که ی زمان گرد عقب بال

  بال نوک  یا گردابه انیجر و ییالقا درگ شیافزا  باعث طبع  به شده یمنطر نسبت کاهش باعث چون  یول رسدیم  بر باال یسرعتها

 شودیم استال  سرعت شیافزا و ممیماکس فتیل بیضر کاهش و

  لیمتما رونیب سمت به نکهیا یبجا هوا انیجر چون شودیم  استفاده  باال ی ریپذ مانور و کم یداریپا یبرا نوع نیا:جلو سمت به بال

  ها شهپر پس کندینم استال بال نوک کند استال بال شهیر  که  یزمان و شودیم فتیل شیافزا باعث و شده لیمتما داخل بسمت شود

  کنندیم د یتول ییباال فتیل یروین ها بال نیا چون هم ادامه در و است مانور و کنترل تحت مایهواپ و هستند کنترل تحت همچنان

 . هستند ییباال یریمانورپد یدارا

 

 بود  خواهد بال نوع نیبهتر نیا شودیم پخش بال ریز یضیب صورت به برا یروین نکهیا به  توجه با: یضیب بال

 سخت شکل یضیب ی ها بال ساختن و شود یم عیتوز بال ریز در  یضیب صورت به برا یروین نکهیا به توجه  با: یا ذوزنقه بال

 نسبت یدارا چون ی ول کندیم د یتول ییباال فتیل و دارد یض یب با را قیتطب نیشتریب که سازند یم شکل یا ذوزنقه نیبنابرا است

 .است باال ییالقا درگ و یر یپد مانور و کم یاصطحکاک درگ  یدارا بوده نییپا یمنطر

  ی ریپذ مانور و سخت حمله هیزاو کنترل و است کم آن ریز  یبارگذار یول دارد یی باال سرعت کم پسا علت به بال نوع نیا: دلتا بال

  باال ییالقا درگ و کم ی اصطحکاک درگ کم یمنطر نسبت یدارا  شد گفته که است پسگرا بال ینوع بال نی ا)است کم نییپا ارتفاع در



  گردابه انیجر و رفته عقب ان ی کینامیرودیآ  مرکز چون بودن گرا پس بخاطر و باال استال سرعت و نییپا ممیماکس فتیل بیصر و

 .است ریمانورپذ و داریناپا مایهواپ شودیم شتریب یا

 

  یها بال با آلمان در ییمایهواپ هم ادامه در و شد ابداع ها یناز  توسط با نیاول دلتا بال است خودش بیمعا و محاسن یدارا دلتا بال

  با را هاستلر بمبر و F106 و F102 ی ها جنگنده و XF92 ی شیآزما  پرنده ریکانو شرکت کایآمر  در ادامه در و  نشد ساخته دلتا

 ساختند بال نیهم

  

 شودیم استفاده شتریب رول جهت در یداریپا یبرا بال نوع نیا:یهفت هیزاو

  در باشد داشته یبهتر رفتار هواگرد استال در که شودی م بال ریز در فتیل یروین شدن عیتوز بهتر باعث بال چشیپ:بال چشیپ

 wash out آن به باشد بال یرونیب قسمت  در که یصورت در و wash in آن به  باشه بال یرونیب قسمت در چشیپ که یصورت

 .ندیگویم

 

   متحرک بال

 

  همان به  کم یمنطر نسبت و ییپسگرا بال شدن جمع با تا است متحرک یبالها یدارا مایهواپ نیا دیریبگ نظر در را تامکت مایهواپ

  جهینت در و شیافزا ممیماکس فتی ل بیصر تا شده باز ها بال هم فرود ی برا و باشد باال سرعت و ی ریمانورپذ یدارا شده ذکر لیدال

 .  ندیبنش ناو یرو راحتتر و ابدی کاهش استال سرعت

 : یداریناپا و یداریپا

 .  دارد یکینامید و یکیاستات نوع دو یداریناپا و یداریپا

  هیاول حالت به گرفت قرار گشتاور ای ی کینامیرودیآ  یروین کی تحت یهواگرد هر ای مایهواپ که ی زمان که  ندیگویم یحالت به یداریپا

  نداشته خود هیاول حالت به بازگشت به لیتما هواگرد ای مایهواپ اگر نیا خالف بر و یکیاستات ی داریپا حالت نیا به بازگردد خود

  یداریناپ کی که باشد dutch roll حرکت مانند ینوسان بطور حرکت  اگر و ندیگویم  یکیاستات یداریناپا حالت نیا به باشد

 .  یک ینامید(  یداریپا آن  خالف در ای) یداریناپا ندیگویم اصطالحا باشدیم roll و yaw جهت در  در یکینامید

 

 .  باشدیم نییپا جهت در Z و  راست بال جهت در Y و دماغه جهت در که X محور سه یدارا مایهواپ

   سازدیم مشخص را نییپا و باال  سمت به دماغه pitch جهت

  سازدیم مشخص را راست و چپ سمت به دماغه Yaw جهت

 . باشدیم X محور حول چرخش هم Roll جهت

 

 :  pitch جهت  در کنترل و یداریناپا و یداریپا

 باعث حاصله گشتاور پس کندیم  دیتول باال سمت به فتیل  یروین که بال  پس ردیگیم قرار مایهواپ ثقل مرکز پشت در بال کل در

  قرار  ثقل مرکز پشت در یکینامیرودیآ  مرکز ادامه در و شود  لیمتما pitch حرکت همان ای نییپا سمت به  مایهواپ دماغه که شودیم

  استفاده ی افق سکان از جهت نیهم در یداریپا یبرا نجایا در  شود لیمتما نییپا سمت به  دماغه شودیم باعث دوباره که ردیگیم

  جادیا با که باشدیم  یمنف  حمله هیزاو در گرفته قرار لیرفویا ک ی ای وارونه شکل به گرفته قرار لیفویا کیا ای  یافق سکان که کنندیم

  یبجا  ادامه در. شود حاصل یداریپا و کند nose up و برگشته باال با  دماغه شودیم باعث ثقل مرکز پشت در ی منف فتیل یروین کی



  باعث که کندیم دیتول مثبت فتیل یروین که است ثقل مرکز  یجلو در  بالچه کی کانارد که  کرد استفاده کانارد از توانیم یافق سکان

  تنها یکنترل که است ی داریپا و یکنترل نوع دوع از کانارد  خود و کند جادیا را  یداریپا ثقل مرکز  یجلو در  حاصله گشتاور شودیم

 زانیم حمله  هیزاو دادن رییتغ با که باشدیم هیزاو رییتغ تی قابل  با متحرک کانارد ینوع که ی کنترل و رفته بکار یداریپا جادیا یبرا

   کند یم نیتام را مانور  و یکنترل ی برا یدیتول فتیل یروین

  لیمتما  نییپا سمت به که ی صورت در یافق سکان نیا که است  elevator اسم به متحرکت بالچه کی یدارا یافق سکان خود حال

  باال سمت به مایهواپ دماغه  شودیم باعث که کندیم جدیا گشتاور  کی بادم یورود فشار و داده شیافزا را ی منف فتیل یروین شود

   شود لیمتما

  کاهش یافق سکان ی دیتول یمنف  فتیل یروین شودیم باعث شود لیمتما  باال سمت به elevator که  یصورت در هیقض عکس در و

   شود لیمتما نییپا سمت به مایهواپ دماغه که شودیم باعث هم هوا انیجر خود توسط شده وارد ی روین و افتهی

  با که  بوده متقارت لیفویا کی یعنی بوده  متحرک کامل بطور یافق سکان و ندارد وجود elevator  بنام یزیچ معموال  ها جنگنده در

 مایهواپ و  کندیم دیتول مثبت فتیل مقبت  حمله هیزاو در گرفتن قرار  با ا ی و کندیم دیتول یمنف فتی ل یمنف  حمله هیزاو در یریگ قرار

 . شودیم کنترل

  با که باشد یم بال یجلو در یدگیکش نوع کی اصل در نیا که کنندیم استفاده هم lex از تچیپ جهت در یداریپا و کنترل یبرا نیهمچن

 . دهدیم  انجام را کانارد کار همان با یتقر ثقل مرکز  یجلو در فتیل یروین دیتول

 است؟  کوچکتر بال خود از ی افق سکان و کانارد چرا که دیایب شیپ سوال نیا است ممکن حال

  بال به نسبت ثقل مرکز از دورتر  اریبس کانارد ای و یافق سکان نجایا در و  میدار را روین ضربدر فرمول گشتاور یبرا در پا چون

 . هستند بال از کوچکتر همواره  پس کنند دیتول یکمتر یروین که است از ین و بوده بزرگتر بازو لذا بوده

   میپرداز یم Yaw جهت در کنترل و یدارینا و یداریپا به حال

 رفتن دست از با هم مایهواپ یها موتور نیهمچن شوندیم گشتاور باعث اوی جهت در ی روین جادیا با بال نوک یا گردابه یها انیجر

  نیا در یداریپا یبرا حال شودیم اوی جهت در  یداریناپا ینوع جادیا باعث نیا که  دیایم  بوجود نامتقارن تراست ینوع آنها از یکی

  نیهمچن و اوی جهت در که لست متقارن لیرفویا نوع کی  یدارا یعمود  سکان که شودیم استفاده یعمود سکان از اوی جهت در

 سمت هر به رادر نیا که یصورت در که است  rudder رادر است به متحرکت  بالچه کی یدارا نیهمچن و کندیم جادیا یداریپا رول

  گشتاور هم هوا انیجر توسط شده وارد یروین هم ادامه در و کندیم جادیا گشتاور جه ینت در و کرده جادیا فتی ل یروین شود لیمتما

 .شودی م انجام مایهواپ یر یپذ کنترل اوی جهت در جهینت در کرده جادیا را خور

   دهدیم انجام هم با را یعمود و ی افق  سکان کار همزمان ای که شکل V نوع از ای هم یعمود سکان خود

 سکان هی هم ادامه در و است چگونه میگفت را V خود خود هستش مینیبیم فانتوم  جنگنده در آنچه مانند شکاگل Y نوع از ای و

 .  yaw جهت در یداریپا یبرا دارد اضافه یعمود

  تا بوده تر کوتاه ادامه در  و نباشد بدنه آشفته  انیجر ری تاث تحت و باشد دور بدنه از تا شده یطراح نیا یبا هم شکل H سکان

  یحرارت یها گر جستجو توسط نشددهید یبرا موتور یخروج حرارت گرفتن یبرا سپر کی نیهمچن و ردیگ یجا  انهیآش در راحتتر

    باشد پرتاب دوش یها موشک

 مغشوش  انیجر ریتاث تحت باال حمله هیزاو در که است نیا یبرا یی دوتا که دارد هم ییدوتا و یتک نوع از ادامه در یافق سکان

 .  کند حفظ را خود یکارا

  ثقل مرکز به نسبت نامتوازن بطور ها بال توسط یدیتول فت یل یروین چون باشدیم شکل نیبد رول جهت در هم مایهواپ یداریناپا

  از یناش رول درجهت یداریناپا هم ادامه در و شود داریناپ رول جهت در مایهواپ که شودیم باعث دیتول گشتاور پس شده پخش

 .  باشدیم هم توربوپراپ ای یستونیپ ی ها موتور یها ملخ توسط شده جادیا گشتاور

  هیزاو و شودیم یداریناپا باعث یهشت هیزاو و شودیم یداری پا باعث که  کنندیم یطراح یهفت هیزاو با  را بال یداریپا یبرا نجایا در

 .دهندیم  نشان Γ نماد با هم را یهفت



  فرمول به توجه  با ها بالچه نیا که دارد وجود aileron همان ای شهپر عنوان به بال در بالچه ینوع هم رول جهت در کنترل یبرا

 نییپا چپ سمت و باال راست سمت شهپر اگر و هستند  ثقل  مرکز ای  بدنه از یشتریب فاصله  در بازو ضردبدر روین یعنی گشتاور

 عدم باعث اصل در شهپر که است نیا عم آن یکیزیف لی دل شودیم  لیمتما ساعتگرد جهت در رول جهت در مایهواپ شود لیمتما

  درگ دیتول و فتیل کاهش باعث که ییهوا ترمز مشابه)فتیل کاهش با هم ها لریاسپو و شودیم بال در گشتاور ادامه در و فتیل تعادل

  و یمرز هیال شیجدا انداختن ریتاخ به باعث است فرار لبه در  یا بالچه که هم ها فلپ خود  و ندیایم یها شهپر کمک به( شوندیم

  کاهش اعث باعث ممیماکس فتیل بیضر شیفزا با فلپ نیا شودویم استفاده هم خال یها پمپ از منظور ابن یبرا هم ادامه در

  در و دوگانه فلپ و شکافه دو و شکافه تک نوع از فلپ انواع است یاتیح برخاست و نشست ندیفرآ  یبرا لذا شده استال سرعت

 باعث حمله لبه در  فشار کاهش با که دارد وجود است ای و حمله لبه فلپ عنوان به فلپ از گرید ینوع میدار گرید نوع چند هم ادامه

  یروین بال جهینت در و بوده شتریب فشار اختالف فرار لبه در  و باشد کمتر فشار  یدارا لیرفویا ییباال سطح از یعبور انیجر شودیم

 . کندیم دیتول یشتریب فتیل

 فقط رانش شیپ خود که)  رانش شیپ و فتیل یروین هرچه  و است شتریب هم آن  یریمانورپذ باشد شتریب مایهواپ یداریناپا چه هر

  است شرانشیپ یروین دیتول باعث خود باشد شتریب هم بال  نوک انیجر مکش  همان به بلکه ستین موتور  یدیتول یرو ین یمعنا به

 . کندیم فراهم را یریپذ مانور یبرا الزم شتاب توجه با باشد شتریب.(میهست آن شاهد عتیطب در پرندگان بال در انچه مانند

 

  Pull up مانور یبرا

 . باشدیم ریز بشکل چرخش یا هیزاو سرعت و چرخش شعاع

R=V²/(g(n+1)) 

 

ω=g(n-1)/V 

 

 pull dawn مانور یبرا

 

R=V²/g(n+1) 

 

ω=g(n+1)/V 

 

 level turn در مانور یبرا

 

ω=g(√(n²-1))/V 

 

R=V²/g(√(n²-1)) 

 

  مانور سرعت



 

Vₘ=√((2n(w/s))/(ρCₗmax)) 

 

n=L÷W 

 

 

 



 

 

 

  نکهیا به توجه با اوال است از شکل T نوع از یعمود سکان یدارا که مینیبیم میکن دقت  727 نگییبو مایهواپ نیا یطراح به حال

  مرکز و شده تر نیسنگ یعمود سکان سازه که شودیم باعث نیا که گرفته  قرار یعمود  یبرو بر یافق اصل در کانی نوع نیا در

 نشست کوتاه ی ها باند از که بود شده یطراح دید نیا با ۷۲۷ نکهیا به توجه  با عالوه به و شود تر داریپا مایهواپ و آمده  عقبتر ثقل

  و آمده نییپا استال سرعت جه ینت در و کند دیتول یشتریب فت یل ی روین بال تا نگرفته قرار  بال ریز در ها موتور لذا کند برخاست و

  در  ثقل مرکز آمدن عقبتر باعث خود هم هیقض نیا گرفته قرار  بدنه انتها در خود موتور  که هیقض نیا که شود ارضا یطرح خواسته

 حمله هیزاد از گذشتن و استال از بعد که است نیا دارد که یمشکل شکل T سکان نیا خود و است مایهواپ شدن تر داریپا جهینت

 شکل+  نوع از یها  سکان یول شودیم قیعم استال دچار  ردیگیم قرار  بال از جداشده آشفته انیجر معرص در سکان چون استال

 . ندارند را مشکل نیا

 

 ؟  دیای م کار چه به نگلتیو  اما رود یم بکار نگلتیو یامروز یها مایهواپ بال  نوک در معموال:نکته

 نیا کاهش یبرا حال شودیم درگ باعث و شده خارج بال نوک  از یا گردابه انیجر بال ی باال و ریز فشار اخالف علت به میگفت

  دیتول فتیل  یروین جهینت در کرده تیهدا باال سمت به را  یا گردابه انیجر نیا که رود یم کار به نگلتیو بال نوک در یی القا درگ

 .شودیم

 هستند؟  کانارد فاقد جنگنده یها مایهواپ چرا که دیایب شیپ سوال است ممکن حال

  مهم یها فاکتور از یریمانورپذ که جنگنده فلذا شودی م یچاالک  باعث جهینت در شودیم یداریناپا باعث یا گردابه انیجر چون

 باشد کانارد فاقد دیبا جنگنده پس شده  حفظ حتما دی،با است جنگنده یطراح



 : بال یبرا روابط یسر کی

A یمنظر نسبت 

B بال دهانه 

  بال چشیپ الندا

CT بال  نوک کورد 

CR بال شهیر کورد   

S مساحت  

Λ بال ییپسگرا زانیم 

  ی ها روین جو از خارج در نیبنابرا است صفر هوا یچگال و فشار  چون کنندیم پرواز اتمسفر از خارج در که ییها موشک در

  یها تراستر از ای و شودیم استفاده رانش بردار رییتغ تیقابل از ها راکت و  ها مایپ فضا  کنترل یبرا فلذا  ندارد وجود یکینامیرودیآ 

 عیما سوخت یراکت ی ها موتور همان اصل در که شده استفاده یکمک تراستر ۴۴ از ییفضا شاتل در  مثال شودیم استفاده یکمک

 .  است

  در فشار مرکز موشک در مثال میگفت که است شکل همان  به یداریناپا و یداریپا هم کنندیم پرواز جو در که ییها موشک یبرا

  با حال شود لیمتما نییپا سمت به  دماغه شودیم باعث که  ردیگیم قرار ثقل مرکز پشت در  یکینامیرودیآ  مرکز و  ثقل مرکز یجلو

 فلذا است کننده داریناپا دهیپد کی خود کانارد  چون یول شودیم  حفظ یداریپا هم کانارد  با ای و شودیم حفظ  یداریپا یافق سکان کی

  ریتاث تحت هم را یافق سکان ییکارا مغشوش انیجر و شده  استال دچار باال حمله هیزاو در کانارد یول هست هم ی افق سکان به ازین

 ۵ تونیپ هامانند موشک یبعض است باال  حمل هیزاو در کنترل یبرا سکان و کم حمله هیزاو در کنرل یبرا کانارد پس دهدیم قرار

  با ییها کانارد یدارا ها موشک یدارا هم یگاه ای و هستند هم سر پشت کانارد دو یدارا بهتر یریپذ کنترل یبرا هم یلییاسرا

  با که برندیم بکار بال هم کسینیف  مانند دوربرد یها موشک  یبرا باشندویم مختلف حمله یایزوا  در کنترل یبرا بریمتغ حمله هیزاو

 .شود برد شیافزا باعث فتیل یروین دیتول

 

 :  معادالت و مایهواپ بر وارد یها روین

   وتنین دوم قانون از مایهواپ بر وارد یها  روین یتمام

F=ma  

F=m(dv/dt) 

F=m(d²x/dt²) 

 

 .کنندیم تیتبع

 :یک ینامیرودیآ  یها گشناور و روین

 

Fₐ 

Mₐ 

 



 :یرانش یها گشتاور و روین

Fₜ 

Mₜ 

 

 :نگاه کی در مایهواپ بر وارد یها روین

 

m(dVₚ/dt)=mg⃗+F⃗ₐ+F⃗ₜ 

 

 

 :مایهواپ بر وارد یها ممان

 

∂/∂t∫r⃗'×ρₐ(dr⃗/dt)dV=M⃗ₐ+M⃗ₜ 

 

 . شودیم استفاده یبدن چرخان دستگاه به ینرسیا ثابت دستگاه از ها بردار انتقال یبرا ریز رابطه

 

dA/dt=∂a/∂t+ω×A⃗ 

 

 : یخط حرکت اندازه راتییتغ نرخ با مایهواپ بر وارد یها روین

 

m(V̇⃗+ω⃗×V⃗ₚ)=mg⃗+F⃗ₐ+F⃗ₜ 

 

 

 . دیآ  یم بدست یا هیزاو سرعت یا هیزاو گشتاور از گرفتن مشتق با

 

 دهند یم نشان L با را X محور حول ممان

 دهندیم نشان M با را  Y محور حول ممان

   دهندیم نشان N با را  Z محور حول ممان

 

 .  داده نشان P با را X محور حول یا هیزاو سرعت



 .  دهندیم نشان Q با را Y محور حول یا هیزاو سرعت

 . دهندیم نشان R با را Z محور حول یا هیزاو سرعت

 

 .شودیم داده شینما   Θ  یاختصار نماد با تچیپ هیزاو

 

 . شودیم داده شینما  Ψ یاختصار نماد  با اوی هیزاو

 

 

 . شودیم داده نشان   Φ ی اختصار نماد با رول هیزاو

 

 : معادالت بردار یاجزا فیتعر

 مکان بردار

 

r⃗=xî+yĵ+zk̂ 

 ی گرانش شتاب بردار

g⃗=gₓî+gyĵ+gzk̂ 

 

 روین بردار

F=Fxî+Fyĵ+Fzk̂ 

 گشتاور بردار

 

M=Mxî+Myĵ+Mzk̂ 

 ی ا هیزاو سرعت بردار

 

ω⃗=Pî+Qĵ+Rk̂ 

 یخط سرعت بردار

 

V⃗=uî+vĵ+wk̂ 

 



 

   ها ینرسیا ممان فیتعر

 

Iₓₓ=∫(y²+z²)ρdₐdv 

 

Iyy=∫(x²+z²)ρₐdv 

 

Izz=∫(x²+y²)ρₐdv 

 

Ixy=∫xyρₐdv 

 

Ixz=∫xzρₐdv 

 

Iyz=∫yzρₐdv 

 

 فلذا  است تقارن محور xz  صفحه مایهواپ یبرا معموال

Ixy=Iyz=0 

 

 . دیآ   یم بدست ریز بشکل اسکالر معادله   ۶ مجموعا شده  گفته مطالب به توجه با

 



 

 

 

 ...داریپا پرواز یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برای پرواز پایدار

 

 

 

 پرواز اغتشاشی برای 

 



 برای پرواز اغتشاشی  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 : وزن نیتخم

   زد حدس را Wto همان ای برخاست وزن توانیم تیمامور یرو از

 .است ریز شرح به Wto وزن

Wto=Wpayload+Wfuel+Woperational empty  . 

  دسته چند  به ها وزن نیا خود اما و شودیم گرفته  نظر در لوگرمیک ۹۰ نیانگیم بطور نفر هر یازا به payload همان ای بار وزن

  شوندیم میتقس

Wfuel=W fuel used+ W reserved 

  شده رزرو سوخت وزن و استفاده قابل سوخت وزن با است برابر سوخت وزن

Wpayload=Wpassanger+Wcargo   

 .  بار و ها  مسافر وزن مجموع با است برابر محموله  و بار وزن

Woperational empty= W empty +W crew +W trapped fuel  

   ها لوله در کرده ریگ روغن و سوخت وزن و خدمه و مایهواپ ی خال وزن مجموع با است برابر ی خال اتیعمل وزن

 .  بود خواهد ریز بشکل آف کیت وزن جهینت در

Wto=We+Wcrew+Wtfo+Wfu+Wfr+Wpl . 

 ...است برخاست وزن درصد  ۰.۵ حدود ها لوله در کرده ریگ سوخت وزن

 یتکنولوژ نمودار یرو از مایهواپ برخاست وزن کی حدس  با شودیم انجام چرخه کی بصورت برخاست وزن یمهندس نیتخم

  کمک به و برخاست وزن نیا یرو از. میکنیم آغاز را خود کار( مایهواپ از خاص کالس کی یبرا WE و برخاست WTO نمودار)

 .  میکنیم  سهیمقا  یتکنولوژ نمودار از حاصل عدد با و  محاسبه را یخال وزن MISSION PROFILE و یمشتر یها خواسته

 . است سوخت وزن و بار وزن مایهواپ ی اتیعمل یخال وزن شامل برخاست وزن

  یخال وزن شودیم گرفته نظر در موشک و ها بمب وزن نجایا در که است نیمسافر و بار  وزن میکرد اشاره که طور همان بار وزن

 .  است خدمه و ها لوله در کرده ریگ یها روغن خشک سازه شامل هم

 بدست حاکم روابط از توانیم را خدمه وزن میکنیم آغاز رده هم یها مایهواپ یرو از WTO برخاست وزن کی حدس با را کار

  باشدیم ۰.۰۰۵WTO هم ها لوله در یاضاف روغن و سوخت وزن آورد

 .میکنیم اعالم را مختلف  ی ها بخش که ینحو به دیایم بدست MISSION PROFILE یرو از مایمستق زین سوخت وزن

  بود خواهد ریز شکل به  وزن یتکنولوژ نمودار با سه یمقا با

 

WTO=WE+W CREW+ WTFO+WFU+WFR+WPL 

 

WE=WTO=WTFO+WFU+WFR+WPL-WCREW 

 

WE=WTO-0.005WTO-WF-(WPL+W CREW) 



 

   زد حدس توانیم را سوخت و  یخال وزن است پوند ۸۵۰۰۰ که WTO هیاول حدس با  فوق معادله  در

 

WTO : 

   برخاست ابتدا در وزن

W1 

 WARM UP از بعد وزن

 

W2  

 

 یتاکس از بعد وزن

 

W3  

 

   آف کیت از بعد وزن

 

W4  

 

  یریگ اوج CLIMB از بعد وزن

 

W5  

 

  کروز از بعد وزن

 

W6  

 

  C.A.P از بعد وزن

W7  

 



  ییهوا یریدرگ از بعد وزن

 

W8  

   DECENT از بعد وزن

 

W9  

 

 نگیلند از بعد وزن

 

W fuel used =WTO-W8=WTO(1-W8/WTO) 

 

=WTO(1-W1/WTO.W2/W1.W3/W2.W4/W3.W5/W4.WB/W5.W6/WB.W7/W6.W8/W7)=WTO(1-Mff) 

 

   نامند یم یپرواز مراحل سوخت نسبت MISSION LEG FUEL FRACTION  را MFF پارامتر

 

 

WF=(1-MFF)WTO+A(1-MFF)WTO=(1+A)(1-MFF)WTO 

 

   است ۰.۰۲۵ تا ۰.۰۵ نیب که باشدیم رزرو سوخت درصد:A پارامتر

 

WE=(1-0.005-(1+A)(1-MFF)WTO-(WPL+WCREW)) 

 

  شودیم رسم log WE حسب بر log(Wto) آن در که است یتجرب نمودار کی یتکنولوژ نمودار

 

 .  دارد وجود یخال وزن و برخاست وزن نیب ریز رابطه خاص کالس کی یبرا که داده نشان تجربه

 

logWTO=A+BlogWE 

 

 هستند  ثابت اعداد B و A باال  رابطه در که



 

 MFF آوردن بدست روش

 

  یمشتر توسط هم بمب وزن. دهد یم  ما  به را مانده  یباق  مدنظر یکسر اعداد تریلو و کروز یها فاز سوخت نسبت جز به راسکم

 .  باشندیم W5/W4 و  W6/WB ها مجهول تنها پس شودیم نییتع

 

 

  یسنج تیحساس

 

  ر یتاث ها پارامتر ز یسا یرو چقدر پارلمتر رییتغ که نیا یبررس یعنی رسد ی م تیحساس زیآنال به نوبت  ی ریگ میتصم مرحله از بعد

  گذاردیم

  در هم با ی نوع به ها پارامتر همه چون ستین ممکن شهی هم امر نیا یول کندیم  ساده را یطراح ندیفرآ  و است بهتر کم تیحساس

 . اند ارتباط

 

  میدار یتکنولوژ نمودار از

 

logWTO=A+Blog(WE) 

 

  میکن صرفنظر WE به نسبت B و A مشتقات  از میتوانیم باشند شده انتخاب قیدق همرده  یها مایهواپ که یصورت در

 م یدار پس

 برخاست ممیماکس وزن به نسبت یخال وزن راتییتغ یعنی ی خال وزن مشتق به نسبت برخاست ممیماکس وزن مشتق

 



 

 

  نیا در که است push back اول وحله  باشدیم ریز شکل به منظوره  چند و ییهوا یبرتر جنگنده کی یبرا یپرواز لیپروفا

 است taxi سوم مرحله شودیم زده استارت موتور نجایا در که باشدیم warm up بعد مرحله شودیم خارج انهیآش  از جنگنده مرحله

  و رسدیم یفوت  ۵۰ ارتفاع تا و کرده  آف کیت جنگنده که باشدیم take off چهارم  مرحله  و خزدیم باند اول تا انهیآش از جنگنده که

  تا کروز ششم ،مرحله ردیگیم  اوج یخاص ارتفاع تا مایهواپ که باشدیم climb پنجم مرحله I'm airborne کندیم اعالم خلبان

  گشت کی که زندیم COMBAT AIR PATROL همان ای C.A.P گشت کی به دست جنگنده یبعد  مرحله باشدیم نظر  مورد منطقه

 JDAM(JOINT یا ماهواره تیهدا یها بمب مشابه خود ی ها بمب و کرده کروز را یمسافت  ی بعد وحله در باشدیم ییهوا

DIRECT ATTACK MUNATION) چه  دید دانیم از خارج نوع از چه ییهوا یریدرگ کی  یبعد مرحله در کندیم پرتاب را  

 منتظر مراقبت برج به حضور اعالم از بعد و(   DECENT) کندیم کم را ارتفاع کرده کروز مادر گاهیپا تا و داد خواهد انجام تیداگفا

  در که هستند لونبرگ یها لنز یدارا پنجم نسل کار پنهان  یها جنگنده که میکن اشاره دارد جا البته( LOITER) ماندیم فرود اجازه

 رادار در RCS شیافزا با مرحله نیا

 

 



 . یپرواز لیپروفا

  و است دیتول حال در پرواز عمود F35B تنها امروزه که دارد وجود پرواز عمود و متعارف نوع دو برخاست و نشست لحاظ از

  نیزم از کوپتریهل همانند یبراحت بتواند مایهواپ ، شد بمباران باند اگر و ندارد باند به یازین که است نیا پرواز عمود مثبت نکته

 .شود بلند

  و دهی چرخ نییپا سمت به F-135PW600 توربوفن موتور یخروج که است شکل نیبد F35B عمود پرواز زمیمکان:  مثال یبرا

  فن همان مجموع در شدهو منتقل فن آن به ربکسیگ کی توسط نیتورب یکیمکان ی روین که دارد وجود خلبان نیکاب پشت در فن کی

 .شودیم مایهواپ عمود پرواز باعث نییپا سمت به لیمتما یخروج و

 . ماستیهواپ وزن نیتخم و تیمامور فیتعر مایهواپ کی یطراح ی برا مرحله نیاول و نیمهمتر از یکی

 نیا از کدام هر به و شودیم  تمام انهیآش به آن شدن وارد دوباره تا  شودیم شروع انهیآش از مایهواپ شدن خارج از مایهواپ تیمامور

 . ندیمبگو leg ها بخش

  کردن روشن شامل که است warm up دوم. شودیم خارج  انه یآش از مایهواپ مرحله نیا در که push back اول:  مختلف مراحل

  برخاستن شامل که است take off چهارم مرحله  شودیم باند تا مایهواپ دنیخز شامل که است taxi سوم مرحله. شودیم ها موتور

  و شودیم ینظام یمایهواپ یبرا ییپا ۵۰۰۰۰ و ینظام ریغ مایهواپ یبرا ییپا ۳۵۰۰۰ ارتفاع به دنیرس تا و شودیم مایهواپ

  مرحله و است استال سرعت ۱.۲ حدود آف کیت سرعت  I'm airborne که داردیم اعالم رسدیم ارتفاع نیا به  خلبان که  یزمان

 پرواز شامل که است Cruise  مرحله ششم مرحله و است شده گفته  ادتفاف از شتریب به مایهواپ صعود شامل که است climb پنجم

  ریرهگ یشکار جمله  از ی نظام مایهواپ تیمامور شامل که است military mission هفتم مرحله. شودیم مایهواپ کنواختی

  اجازه افتیدر تا مایهواپ زدن گشت شامل که است loiter هشتم مرحله  و است.....و ییشناسا و ی تهاجم ییهواپ یبرتر یشکار

 نشست سرعت و شودیم نشستن شامل که است Landing آخر مرحله و است ارتفاع کاهش ای descend نهم مرحله است فرود

 . است استال سرعت ۱.۳ حدود

 :نکته

 .شودیم  استفاده یاتی عمل شعاع از برد یبجا  ینظام مایهواپ یبرا

   شود استفاده آن از مشکل بروز صورت در تا شد خواهد رزرو سوخت برد درصد ۲۵ تا ۵ اندازه به شتریب تیامن یبرا

 .  باشد  مرحله دو ای کی تواندیم climb  مرحله

  جنگنده کی یبرا وزن روند نمودار

 



F-4E PHANTOM ll 



 

 ۷۶یک هواپیمای ترابری ایلیشیون  یبرا وزن روند نمودار

 

 .است ریز شکل به  هم با همه کل در  وزن نیتخم یها فرمول



 



 FAR25 و FAR23 یهوانورد نیقوان هی پا بر برخاست و صعود الزامات و W/S یها پارامتر اما و

 

 

  کوپتریهل کینامیرودیآ  به ینگاه

  میدار لیرفویا بر یکوتاه مرور  دوباره حال میشد آشنا  لیرفویا با مقاله نیهم در باالتر در: لیرفویا

  هیزاو گرفتن بدون متقارن نا مدل است  متقارن نا  و متقان نوع دو در و است فتیل  یروین یاصل عامل  واره یماه همان ای لیرفویا

  ممیماکس  فتیل بیضر و کند دیتول فتیل  یروین تا باسد داشته حمله  هیزاو دیبا حتما  متقارن مدل یول کندیم دیتول فتیل  یروین حمله

 . است متقارن از باالتر نامتقارن لیرفویا در است نولدز یر عدد از یتابع خود که

 



 

 

  ی روین یا حمله هیزاو گرفتن و دنیچرخ با که است لیرفویا  همان ای شکل یدوک شکل یدارا مایهواپ بال همانند کوپتریهل یها ملخ

 ملخ نوک اگر تا است شده لیتشک بال  نوک در تر  نازک تا تر میضخ ی ها لیرفویا از ها ملخ نوک تا  شهیر از و کندیم دیتول فتیل

 .نکند استال آن شهیر کرد استال

 



 

 

  سمت به تراست یروین یول است باال به رو همچنان فتیل  یدوین و رندیگیم هیزاو جلو سمت به ها ملخ جلو سمت به حرکت یبرا

 شتریب چرخش زانیم گرفتن ارتفاع یبرا و راندیم جلو سمت به را کوپتریهل شده لیتشک دو نیا ندیبرآ  از که ییروین که رو روبه

 ارتفاع کاهش یبرا نیهم عکس بر و ابدیم شیافزا فتیل و شده

  یداریپا

  لیدل نیهم به و کندیم دنیچرخ به شروع کوپتریهل و سده  اعمال ی گشتاور آنها جهت خالف در چرخندیم ها ملخ نکهیا به توجه با

  بجز)کاموف یها کوپتریهل مثل یطراح از ی گرید مدل در کند ی خنث را گشتاور روین دیتول با هم آن  تا شده نصب دم یانتها در  یملخ

 .ستین دم ملخ  به یازین گرید و شودی م یخنث گشتاور و چرخند یم گریکدی نییپا و باال در ملخ دو( ۶۲ و ۶۰

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  دنیچرخ یبرا و شودیم استفاده ها ملخ گرفتن هیزاو از هم راست سمت به زدن دور یبرا است مشخص شکل در که همانطور

 .شودیم  میتنظ دم و یاصل ملخ انیم گشتاور زانیم

 

 

 

 



 

 

 ۵۰کاموف 

  در  و فشار اختالف بال نوک که شنیم باعث رسنیم به بال نوک در که  انیجر چون اند نشده دهیکش F35 یبالها نوک تا ها شهپر

 . باشد نداشته فتیل جهینت

 



 

 

  یانتها در  یعمود سکان دو boeing 747 و an225 مثل  شاتل حامل یها مایهواپ در است مشخص ها عکس در که همانطور

  است شده  اضافه یافق سکان

  یانتها در نیبنابرا شودیم  یعمود سکان عملکرد در اختالل باعث شاتل بدنه یا گردابه انیجر چون است نیا یطراح نوع نیا لیدل

 شودیم استفاده yaw جهت در کنترل یبرا یعمود سکان کی یافق سکان

 رند یگ ینم قرار  راستا کی در قایدق بال و متحرک ی افق سکان لیدل نیهم به  شد اشاره قبال که همانطور و

 . میکنیم یبررس را مایهواپ چند یطراح حال

 

 

 . میکنیم  یبررس را  XB70 طرح حال



 

  یلومتریک ۲۱ یپرواز ارتفاع و ماخ  ۳ سرعت با تا بود شده ساخته نیا یبرا که است کیاستراتژ بمبر کی XB70 افکن بمب

 . کند پرواز ییپا ۷۰۰۰۰ با برابر نیزم

  به  که شکل یا رهیدا یها حلقه از بدنه نیا که است منوکوک یسم نوع از است مشخص عکس در که همانطور مایهواپ نیا بدنه

 . است شده PRESSURIZED و شده متصل گریکدی

  درگ کاهش باعث دارد که swept حالت با  تا بردیم بهره دلتا بال از برسد(  ماخ ۳) باال یها سرعت به مایهواپ نیا نکهیا یبرا

 است ثقل مرکز پشت در  یکینامیرودیآ  مرکز هم معمول طبق و است ی افق سکان فاقد مایهواپ نیا که حال شودیم  یاصطحکاک

  در فتیل  دیتول با تا داده قرار مایهواپ یبرا کانارد کی طراح  حال است لیمتما  نییپا به رو دماغه که است شده داریناپا مایهواپ

  که باال یها سرعت در تا است فتیل شیافزا یبرا فلم یدارا خود مایهواپ نیا یها  کانارد البته  شود حفظ یداریپا ثقل مرکز یجلو

 . . کانارد  یها  فلپ نیهم لطف به شتریب فتیل دی تول با  ،کانارد شده تر داریناپا مایهواپ و رفته عقبتر ی کینامیرودیآ  مرکز

 .  شودیم لیمتما نییپا سمت به بال نوک که است مشخص ریتصو در

  که شودیم ی کینامیرودیآ   و ثقل مرکز فاصله شیافزا باعث و شودیم لیمتما  عقبتر سمت به یکینامیرودیآ  مرکز سرعت شیافزا با

  مایهواپ و نشده لیمتما  عقبتر به ی کینامیرودیآ  مرکز نیی پا به رو بال نوک شدن لیمتما  با حال شودیم  لیمتما نییپا روبه دماغه

 . شودیم داریپا

 از شده استخراج فتیل ی روین یعنی متراکم فتیل یروین دیتول باعث نییپا به بال نوک شدن لیمتما  و شود ینم ختم نجا یهم به هیقض

   شودیم هم شوک موج

  که شود جادیا بال ر یز در تر پرفشار انیجر و شده جادیا شوک موج  شودیم باعث دارد وجود بدنه ریز در ییها گوه به توجه با

  نوک از تواند ینم است نییپا سمت به بال نوک چون انیجر  ادامه در و شودیم شتریب فتیل دیتول باعث شتریب فشار اختالف نیهم

 . شودیم فتیل شیافزا وباعث کرده حرکت لیرفویا انتها از لذا د یایب وجود به یا گروابه انیجر و کرده عبور بال

 .شودیم درصد ۵ تا فتیل شیافزا باعث عامل نیا

 



   باشدیم SR71 دیالکه  یبعد طرح

  ییپا ۸۵۰۰۰ ارتفاع در ماخ  ۳.۳ سرعت به دنیرس تیقابل و  شده یطراح یجاسوس اتیعمل یبرا سرد جنگ دوران در مایهواپ نیا

 .میپردازیم  آن یطراح ی بررس به حال رادارد نیزم سطح یلومتریک ۲۴ ای

  و کینامیرودیآ  بخش در که است زیت نوک دماغه یدارا شوک  موج  مالحظات یبرا و بودن صوت مافوق علت به مذکور مایهواپ

  و نشده جدا یمرز  هیال  تا بوده وستهیپ و میمال بطور بدنه مساحت راتییتغ مایهواپ بدنه  در ادامه در میپرداخت بدان کامل شوک موج

 . ابدین شیافزا درگ ادامه در

  بال نیهم خود استکه یاصطحکاک درگ کاهش یبرا دلتا بال یدارا و است مونوکوک یسم  بدنه یدارا XB70 همان همانند مایهواپ

 یا گردابه انیجر شیافزا علت به ییالقا یول کاهش یاصطحکاک درگ که است نییپا یمنظر نسبت یدارا پس بوده پسگرا چون دلتا

  که است شده مایهواپ شتریب یداریناپا باعث یکینامیرودیآ   مرکز رفتن عقبتر و یا گردابه انیجر شیافزا نیهم و افتهی شیافزا

  برده بهره CHINE یطراح از کانارد یبجا بدنه یجلو در لذا است داریناپا مایهواپ یافق  سکان نبود علت به شده اشاره که همانطور

  بر عالوه که کندیم دیتول فتیل یروین CHINE یطراح نی ا شود هیدید یکبر  مار کی همانند  SR71 باال از شودیم باعث نیهم که

 PITCH  محور در مایهواپ یداریپا باعث و کندیم عمل  هم کانارد کی عنوان به و کندیم دیتول را فتیل یروین درصد ۲۰ نکهیا

  شودیم

  یی باال سرعت با مایهواپ که افتهی شیافزا  استال سرعت لذا است نییپا ممیماکس فتیل بیضر نیبنابرا است دلتا بال نکهیا به توجه با

  SR71 یبالها یمنظر نسبت است نییپا یمنظر نسبت اصل در نییپا فتیل بیضر لیدل)است خطرناک  خود نوع در که دیایب فرود

 . شودیم میتنظ( استال  سرعت ۱.۳) فرود و استال سرعت و افتهی شیافزا فتیل بیضر CHINE  یطراح با یول( است ۱.۷ قایدق

  در هم یعنی دهدیم انجام را AILERON هم و ELEVATOR کار هم بالچه نیا که است  ELEVON یداردا مایهواپ بال یانتها در

  به توجه با  شود لیمتما  نییپا سمت به چپ و باال سمت به راست سمت elevon اگر یعنی کند حرکت رول جهت در هم و تچیپ جهت

 و شده chineاز شتریب بال فتیل  شود لیمتما نییپا سمت به دو هر اگر و  چرخد یم رول جهت در مایهواپ فتیل توازن خوردن هم

  پس شودیم chine فتیل از کمتر و افتهی کاهش بال فتیل  شده لیمتما باال سمت به دو هر اگر و ودیم لیمتما نییپا سمت و دماغه

 . شودیم لیمتما باال سمت به دماغه

  در هم و است براافزا هم یعنی AILERON و FLAP نیب یزی چ یکی نیا که نیدار هم FLAPRON عنوان به هم یا گهید بالچه  حال

 .کندیم حرکت رول جهت

  دارد قرار بال شه یر در موتور کمتر دزگ یبرا SR71 دیالکه  در ی ول بود شده استفاده YJ93 توربوجت موتور ۶ از xb70 طرح در

  سکون حالت از موتور نیا شد گفته که  همانطور یول شود استفاده  رمجت موتور از د یبا ماخ ۳ مانند باال یها سرعت به دنیرس و

  ییکارا و داده یکاربر  رییتغ بالد یها سرعت در و بوده تروبوجت اول که بردیم بهره توزبورمجت موتور از لذا ستین استفاده قابل

 . ردیگیم خود به رمجت



  گرفته  نظر در  باال یپرواز برد و مداومت با نییپا سرعت مایهواپ نیا یطراح در چون میپردازیم هاوک  گلوبال RQ4 طرح  به حال

  مناسب نییپا سرعت یبرا که شودیم یاصطحکاک درگ شیافزا باعث که میریگیم نظر در باال ی منظر نسبت با ییها بال پس شده

  و برد به شودیم باعث که  باشم داشته ممیماکس درگ به فتیل نسبت شودیم باعث که بوده  باال ممیماکس فتیل بیضر یدارا و است

 .میبرس باال یپرواز مداومت

 قرار  بدنه یانتها در را موتور طراح لذا است داریناپا جهینت در است ی افق سکان فاقد مایهواپ است مشخص ریتصو در که نیهمچن

 .شکل V یعمود سکان از استفاده عالوه به و شود داریپا مایهواپ و  دیایب عقبتر ثقل مرکز شودیم باعث و داده

  و آمده عقبتر ثقل مرکز تا گرفته قرار بدنه انتها در هم موتور و است شده استفاده  بال در متقارن نا و تر میضخ یها لیرفویا از و

 .شود تر داریپا مایهواپ

 

 

 

 ی شرق آلمان کیدموکرات یجمهور ییهوا یروین یها ۲۱گیم

 



 

 

 ی غرب آلمان فدرال یجمهور ییهوا یروین یها ۱۰۴ اف

  ماخ ۲ سرعت یاتیعمل جنگنده نیاول ۱۰۴ اف) اند شده ساخته باال سرعت به دنیرس یبرا دو هر mig 21 و F104 یها جنگنده

 (  بود

  جه ینت در و نییپا یمنظر نسبت یدارا ها بال نیا یدو هر که است دلتا بال یدارا ۲۱ گیم و است کوچک یبالها یدارا ۱۰۴ اف

 لیدل نیهم به و است خطرناک  که  امدیم  فرود مایهواپ ییباال سرعت با و افتهی شیافزا  استال سرعت لذا هستند نییپا فتیل بیضر

  داشت سانحه ۲۰۰ حدود ی غرب آلمان ییهوا یروین در ۱۰۴ اف

  مرکز و برود باال  وزنش و شده تر مستحکم یعمود سکان شده باعث که است یعمود سکان ی باال در یافق سکان یدارا ۱۰۴ اف

   نباشند راستا کی در  قایدق بال و ی افق سکان نیهمچن و دیایب عقبتر ثقل

 . ستندین راستا کی در قای دق سکان و بال دیکن دقت هم شبدیف به اگر

 

 

 



 

   هستند یضیب نوع از کانبرا یبالها

  مخرج در e پارامتر کی k پارامتر خود در یقطب  درگ فرمول به  توجه با میریبگ نظر در را بال یاضیر اثبات لحاظ از می بخواه اگر

 کاهش کل درگ بیضر که شودیم باعث نیوا ، ممیماکس یعن ی است ۱ عدد نیا e یبرا و است ۱ تا صفر نیب e نیا که دارد وجود

 باشد خوب بال کی تواندیم یضیب نیبنابرا شودیم پخش بال ریز ی ضیب بطور فتیل یروین چون هم یک یزیف لحاظ از و باشد داشته

  باال یچاالک و سرعت باعث کم یمنظر نسبت با هم و دارد یضیب با را قیتطب نیشتریب هم شکل یا ذوذنقه ی بالها با امروزه یول

 .شودیم

 

 

 

  در  را ها بال CADC یمرکز وتریکامپ ای نیکاب داخل اهرم  از استفاده با تامکت هستند پرنده بال یمایهواپ نیتر مشهور ها تامکت

 . کندیم میتنظ درجه  ۶۸ تا درج ۱۴ از حالت سه

  همان به  کم یمنطر نسبت و ییپسگرا بال شدن جمع با تا است متحرک یبالها یدارا مایهواپ نیا دیریبگ نظر در را تامکت مایهواپ

  جهینت در و شیافزا ممیماکس فتی ل بیصر تا شده باز ها بال هم فرود ی برا و باشد باال سرعت و ی ریمانورپذ یدارا شده ذکر لیدال

 .  ندیبنش ناو یرو راحتتر و ابدی کاهش استال سرعت

  داریپا باال به ماخ ۱.۴ یها سرعت در و شودیم مایهواپ ی داریناپا باعث که رفته عقب هم یکینامیرودیآ   مرکز بالها رفتن عقب با

 .  دهندیم انجام را کانارد کار همان فتی ل دیتول با ها کننده

  کاهش استال سرعت و شیافزا فتیل ممیماکس بیضر ادامه  در و ابدی شیافزا ی منظر نسبت تا شده صاف بالها فرود یبرا ادامه در

 . دیایب فرود  مطمئن سرعت با تا  افتهی



 

 

Tu-22 blinder 

 

 

Tu-22M3 

 شد  حل مشکل نیا M3  نسخه در متحرک  یبالها  لطف  به که  داشت وجود فرود و استال سرعت مشکل هم ندریبال ۲۲ توپولف در



 از لذا  ردیگیم قرار ی صوت گذر هیناح در عمال که است ماخ ۰.۸ سرعت با کریپ پهن یمسافربر یمایهواپ کی  ۷۴۷ نگییبو

 است نییپا بال و عقب سمت به یکم بال یطراح یدارا و بردیم بهره یبحران ماخ مشکل با  مواجه یبرا یبحران فوق یها لیرفویا

 . ابدی شیافزا برد ادامه در و ابدی کاهش هم درگ و یداری پا و شده شتریب نیزم اثر شده کمتر بال سازه وزن شودیم باعث نیا که

 : مایهواپ ی ها سامانه

 : موتور استارت ستمیس

  یاصل شفت به ربکسیگ توسط یکیمکان  یروین آن تا کند، دیتول یکیمکان یروین کی دیبا استارتر موتور استارت ستمیس در

  یزمان و شودیم روشن احتراق اتاقک دیرس درصد ۱۵ به موتور  دور که یزمان  شود کمپرسور دنیچرخ ،باعث شده منتقل کمپرسور

 .  هستند مختلف نوع چند یدارا ها استارتر شودیم خاموش استارتر کال د،یرس درصد ۳۵ به موتور دور که

  لیتبد ی کیمکان یروین به را یکیالکتر یروین که است یکی الکتر موتور کی اصل در استارتر نوع نیا: یکیالکتر موتور استارتر

 کمپرسور یاصل محور به ربکسیگ توسط استارتر نیا توسط شده دیتول ی کیمکان یروین نیا ،حال  چریآرم  به هیشب یزیچ کندیم

 .  چرخاندیم را آن و شده منتقل

  به شروع با و گرفته قرار احتراق اتاقک در جامد سوخت که  است جامد سوخت نوع از استارتر نوع نیا: جامد سوخت نوع استارتر

  به را گاز ییگرما یانرژ نیتورب و کندیم حرکت نیتورب کی سمت به حاصله داغ گاز احتراق گرفتن صورت ، سوخت سوختن

 .   چرخاندیم را آن  و شده منتقل کمپرسور یاصل شفت به ربکسیگ توسط ی کیمکان یانرژ نیا و کرده لیتبد یکیمکان یانرژ

 سوخت با که است نیا فرقش  فقط شد داده حیتوض که دارد جامد سوخت مشابه یکارکرد استارتر نوع نی ا:عیما سوخت استارتر

 . کندیم کار عیما

 :  APU ستمیس

   AUXALARY POWER UNIT مخفف APU کلمه

  APU نیا ردیگیم قرار مایهواپ یعمود  سکان ریز در یمحل  در که بوده توربوشفت موتور نوع کی استارتر نوع نیا که باشدیم

  نیا که شودیم نیتورب دنیچرخ باعث ، کندیم اعمال استارتر  نیتورب به را هوا نیا سپس ، کرده فشرده خود کمپرسور در را هوا

 یها پمپ از تواندیم Apu.   چرخاندیم را آن و شده  اعمال کمپرسور یاصل شفت به ربکسیگ کی قیطر از یکیمکان یروین

 .کند یبانیپشت هوا هیتهو ستمیس و یکیالکترون یها ستمیس کیدرولیه

  GPU استارتر

   GROUND POWER UNIT استارتر

 که است نیزم یرو بر مایهواپ از جداگانه یستمیس و ستین مایهواپ در یول است APU همان اصل در شودیم  گفته GPU آن به که

 دنیچرخ باعث و کندیم اعمال استارتر نیتورب به را خود  کمپرسور در فشرده یهوا که است  توربوشفت موتور کی خود هم نیا

 .  شودیم آن دنیچرخ باعث و  شده منتقل کمپرسور یاصل شفت به ربکسیگ توسط حاصله  یکیمکان یروین نیا و شودیم نیتورب

 :  یکیدرولیه نیتورب نوع استارتر

 ربگسیگ توسط یکیمکان  یروین نیا و دیآیم در چرخش به کیدرولیه الیس توسط که است نیتورب کی تنها استارتر نوع، نیا در

 . چرخاند یم رد  آن و شده منتقل  کمپرسور محور یاصل شفت به

 : یگاز نیتورب نوع از استارتر

  و شده منتقل کمپرسور شفت به ربکسیگ توسط آن  حاصله یکیمکان یروین  که که بوده توربوشفت موتور کی اصل در نوع نیا

   شودیم آن دنیچرخ باعث

 :   شمع جرقه

  برق  انیجر کی که کرده افتیدر ژنراتور ای آلترناتور از را خود تهیسیالکتر یانرژ شمع دارد وجود شمع دو احتراق یها اتاقک در

 . زندیم  جرقه احتراق اتاقک در آن با که است AC یولت ۱۱۵



 

 ی گاز نیتورب استارتر از یینما

 :   ربکسیگ

  گریکدی با  کامال ها چرخدنده نیا و دارند قرار گریکدی به  متصل دنده  چرخ نیچند آن درون که است یباکس ای جعبه کی ربکسیگ

  کار رندیگیم قرار  موتور یها کناره  و نییپا در یفرع ربکسیگ دو و ردیگیم قرار موتور یرو در یاصل ربکسیگ بوده هماهنگ

  و کیدرولیه ها پمپ به موتور از روین انتقال ای کمپرسور شفت به استارتر از روین انتقال مثال است قدرت انتقال ربکسیگ یاصل

 .  ها ژنراتور یکیمکان یانرژ کردن ا یمه و ها ژنراتور به موتور از قدرت انتقال ای و روغن

 : یکار روغن ستمیس

  ی قطعات  مثل مثال شوند یکار روغن د یبا یخوردگ و اصطحکاک از یریجلوگ یبرا هستند تماس در شتریب که قطعات از یبعض 

  که روغن پمپ و ردیگیم قرار موتور یرو در روغن مخزن.  ربکسیگ یها چرخدنده و موتور کمپرسور شفت و ها نگیبر همچون

 سوخت توسط مخزن از آمدن رونیب از بعد روغن و شودیم روغن دنیمک باعث ها چرخدنده دنیچرخ با که است یا چرخنده نوع از

  پمپ توسط تینها در و شده یکار روغن قطعات سپس و  شودیم یریگ اندازه آن  فشار  و دما  و گذردیم ها لتریف از و شده خنک

 .   شودیم دهیکش مخزن داخل به دوباره به روغن

 :  یرسان سوخت ستمیس

  نیا رندیگیم قرار بال در  ها مخزن نکهیا لیدل رند،یگیم قرار ها بال درون سوخت ی ها مخزن معموال یمسافربر  یها مایهواپ در

  دیتول فهیوظ ها بال چون گرید یجهت از کرد، حمل یشتریب بار  ای  مسافر شودیم نیبنابرا شودینم استفاده بدنه درون یفضا که است

 باعث باشد  بال درون سوخت مخزن یوقت که مشود خم باال سمت به بال خود فتیل یرو ین دیتول با دارند عهده بر را فتیل یروین

   نشود لیمتما باال سمت به یل یخ بال شودیم باعث جهینت در شودیم بال شدن تر نیسنگ

 .  شوندیم میتقس نوع سه به کل در ها سوخت مخزن

 :  BUILT UP TANK نوع

 .است شدن جدا قابل  و است ی ومینیآلوم یمخزن نوع نیا

 :  INTEGER TANK نوع

 . است یکاربرد  یمسافربر  ی ها مایهواپ در که ی ومینیآلوم ینوع



 :  FUEL CELL TANK نوع

 .  رودیم  کار به سبک و کوچک یها مایهواپ در که ینوع

  شدن جدا قابل  یومینیآلوم اول نوع شوندیم میتقس دسته سه  به ها سوخت مخزن میکن  نگاه ها مخزن به یکل طور به میبخواه حال

 ،که هستند کیالست مشابه یمواد جنس از سوم نوع و شدن جدا قابل ریغ یوم ینیآلوم دوم نوع ، شست و کرد جدا را آن شودیم که

  دارد که یریپذ انعطاف به  توجه با دیشد یها مانور مقابل  در که رود یم بکار ها جنگنده  در معموال مدل نیا و اند ریپذ انعطاف

 .   دیآ  ینم شیپ شیبرا یمشکل

  نیهمچن و بماند ثابت سوخت دیشد ی ها مانور در شودیم باعث که است رفته  بکار یتور مانند  یصفحات سوخت مخزن درون در

  سوخت فشار میتنظ یبرا ستمیس نی ا ندیگویم VENT ستمیس نیا به که است، تماس در رونیب یهوا با یکانال راه از سوخت مخزن

 .  روندیم بکار

   ها پمپ نیا که کندیم استفاده  فشار کم یها پمپ هم و فشار پر یها پمپ از رونیب به سوخت دنیکش یبرا یرسان سوخت ستمیس

 و کندیم خنک را یکار روغن ستمی،س شد دهیکش رونیب مخزن از پمپ توسط سوخت نکهیا از بعد.  کنندیم کار تهیسیالکتر یروین با

 نیا در کنندویم یریگ اندازه را سوخت فشار ها سنج فشار و شودیم میتنظ شیدما یحرارت یها  مبدل توسط و گذردیم لتریف از

 نیا ی تمام از بعد و  انیجر کننده قطع ریش و انتقال و انتخاب یها ریش مثل کنندیم تیهدا را سوخت انیجر VALVE ها ریش ریمس

   FUEL CONTROL UNIT همان ای FCU ستمیس وارد سوخت مراحل

  گاز دسته خلبان که یزمان مثال کند کنترل را احتراق اتاقک به یورود سوخت زانیم که است نیا اش فهیوظ ستمیس نیا که شود،یم

 در. شودیم رانش شیافزا باعث که کندیم احتراق اتاقک روانه را یشتریب سوخت زانیم  FCU دهدیم فشار جلو سمت به را تراتل

 است گاز دسته حرکت همان که نیکاب از یارسال نیفرام  به تنها که باز مدار مدل اول نوع هستند نوع دو FCU یها ستمیس کل

  پارامتر به توجه با گاز دسته حرکت همان ا ی نیکاب از یارسال نیفرام بر عالوه که است بسته مدار نوع دوم نوع و شوندیم کنترل

 FCU یها ستمیس. کنندیم کنترل را سوخت انیجر و کنندیم  کار موتور دور  و موتور به یورود یهوا زانیم همچون یگرید یها

 .  کنندیم کار یکیالکتر و یکیمکان یکیدرولیه صورت سه به کال

 : FCU قطعات

  کنترل را سوخت انیجر ها پارامتر نیا آوردن بدست با که است یورود یهوا و موتور  دور به حساس یقطعات یدارا FCU ستمیس

  کننده محدود سامانه یدارا FCU ستمیس نیهمچن و است ه یتخل یها  ریش و انیجر کننده قطع یها ریش یدارا نیهمچن و کندیم

 احتراق اتاقک به یورود سوخت زانیم کننده محدود  سامانه نیا شد شتریب ممیماکز از رانش یطیشرا در اگر تا است سوخت انیجر

 سرعت به تا شودیم دهیپاش اتاقک درون به پودر بصورت وانژکتور ها لتریف از  عبور از بعد سوخت تینها در و دهد کاهش را

 .  بسوزد کامل بطور شمع جرقه  از بعد  بالفاصله و شود مخلوط اتاقک درون یهوا با و شده ریتبخ

 :   آب قیتزر ستمیس

 به را الکل و آب محلول آب قیتزر ستمیس طیشرا نیا در نرسد رانش ممیماکز به موتور شود باعث که باشد یطور یجو طیشرا اگر

 . است رانش شیافزا جهینت که شودیم الیس فشار شی افزا و airflow حجم شیافزا باعث نیا که کندیم قیتزر موتور



 :   هوا هیتهو ستمیس

  ییپا ۳۰۰۰۰ ارتفاع در پرواز حال  در مایهواپ کی که یزمان مثال و ابدیم کاهش زین هوا فشار  شودیم  تر اد یز ارتفاع که چقدر هر

  که ی زمان که شود ساخته یطور مایهواپ دیبا نیبنابرا بود، نخواهد مناسب مایهواپ نانیسرنش یبرا هوا فشار ارتفاع نیا ،در است

  به  توجه با  باشد مناسب نانیسرنش یبرا فشار  لحاظ از چه  دما لحاظ  از چه نیکاب یهوا و فشار است باال ارتفاع در پرواز حال در

 از مایهواپ درون یهوا است نیکاب درون یهوا یاصل کننده نیتام موتور است یا دهیچیپ هیتهو ستمیس یدارا مایهواپ مسئله نیا

 PRIMARY به کمپرسور نیا از عبور با و شودیم فشار شیافزا یبرا یگرید کمپرسور یراه و شودیم گرفته موتور کمپرسور

HEAT EXCHANGER  

  نیا از بعد و شودیم فشار مجدد شیافزا یبرا یگرید کمپرسور وارد مرحله نیا از بعد و شودیم میتنظ شیدما نجایا در که رسدیم

  SECONDARY HEAT EXCHANGER وارد مرحله

 .  شودیم نیکاب وارد هوا تینها در و شده میتنظ هوا ی دما دوباره نجایا در ،که شودیم

  از یافتیدر یهوا که شودیم استفاده فرون گاز از هوا کردن سرد یبرا است هوا هیتهو ستمیس در مهم اریبس نکات از یکی دما

  یهوا نیا نیهمچن و ردیگیم را هوا یدما  شدن بخار با فرون گاز چون شودیم خنک فرون  گاز با تماس صورت در موتور کمپرسور

  یها مبدل از یگاه هم هوا کردن گرم یبرا و رودیم بکار هم دماغه درون یکیونیاو یها ستمیس یساز خنک یبرا یگاه خنک



 شهیش کردن خشک یبرا نیهمچن و ییزدا خی یرای گرم یهوا  نیا و برندیم بهره یا جداگانه احتراق اتاقک از هم یگاه و یحرارت

 . رودیم  بکا نیکاب WINGSHIELD یها

  فشار میتنظ از پس و شده فشار رگالتور کی وارد میمستق  کمپرسور از یافتیدر یهوا یاضطرار ژنیاکس ماسک یهوا هیته یبرا

 . شودیم ماسک وارد ستمیس نیا توسط

  مقابل در که  شده ساخته یطور هم بدنه نیا کنار در تیا شرفتهیپ و دهیچیپ یهوا هیتهو یها  ستمیس یدارا مایهواپ نکهیا بر عالوه

  نیا نقابل در تا است هیال  سه یمسافربر  یمایهواپ یها  شهیش مثال یبرا باشد  مقاوم  نیکاب رونیب و درون یهوا فشار اختالف

 .  باشدیم هم فشار  میتنظ یبرا ییها سوراخ یدارا یمسافربر   یمایهواپ یها شهیش عالوه به باشد مقاوم فشار اختالف

   کیدرولیه ستمیس

 نوع است مختلف نوع سه از مایهواپ در کیدرولیه الیس دارد عهده بر را قدرت  و فشار انتقال فهیوظ مایهواپ در کیدرولیه الیس

 نوع از یامروز یها مایهواپ که استر فسفات جنس از سوم  نوع ینفت یها مواد جنس از دوم نوع یاهیگ یها  روغن جنس از اول

 عیما نیا که باشدیم SKYDROL شودیم استفاده ها مایهواپ در امروزه که یکیدرولیه الیس نوع کی کنندیم استفاده استر فسفات

  به دینبا مثال کنند تیرعا و رندیبگ نظر در  را یمنیا یفن نکات د یبا حتما کیدرولیه ال یس با کار حال  در یفن خدمه است رنگ بنفش

  کیدرولیه الیس با آشغال کنند یسع ای کنند قیتزر بدان را  مایهواپ آن مخصوص کیدرولیه الیس و بزنند دست کیدرولیه الیس

 .  نشود مخلوط

 : کیدرولیه ستمیس مختلف یها قسمت حیتوض

  رادر و ها شهپر و ها فلپ و فرود ارابه انداختن بکار یبرا مثال است پرواز کنترل و قدرت انتقال ستمیس اصل در کیدرولیه ستمیس

  الیس و شودیم جمع آن در الیس که است آن مخزن کیدرولیه ستمی س اجزا از یکی است ازین کیدرولیه ستمیس به ها توریالو و ها

  ،پمپ یملخ  ،پمپ روتور یج پمپ ، یستونیپ پمپ است شرح نیبد آن انواع که باشد پمپ نوع چند یدارا تواندیم کیدرولیه

  الیس در انیجر جادیا کارش پمپ دارد کاربرد یامروز یمسافربر  یها مایهواپ در نوع نیا که یلندر یس چند پمپ ، یا چرخدنده

.   کنند ینم کار گرید کیدرولیه یها پمپ افتاد  کار از مایهواپ موتور اگر یعنی کنندیم کار مایهواپ خود موتور با ها پمپ و است

  نیهمچن و هستند الیس یدما میتنظ یبرا یحرارت یها مبدل و الیس گذراندن ی صاف از یبرا ییها لتریف یدارا کیدرولیه ستمیس

  هستند الیس انیجر کنترل یبرا مختلف VALVE یها ریش  و فشار تنظقم یبرا مختلف  فشار یها چیسوئ یدارا کیدرولیه ستمیس

 در است پرواز حالت در  کروز حالت در مایهواپ که یزمان هستند فشار رگالتور و اکوموالتور کیدرولیه ستمیس مهم اجزا از تا دو

  فشار نی،ا فشار رگالتور ایو اکوموالتور یول است ستمیس در  فشار  جادیا حال در که است پمپ یرو بر  کار  فشار  یتمام حالت نیا

  یطرف از کیدرولیه الیس تینها در شود کمتر پمپ دوش ی رو  بر یکار  بار که شودیم باعث نیا و کنندیم اعمال الیس یرو بر را

 ارابه کردن باز  مثل کار انجام باعث و شودیم لیتبد یکی مکان ی روین به آن  یکیدرولیه یروین و ارودی م فشار  عملگر لندریس به

 . شودیم فرود

 :یکیوماتین ستمیس

  تراکم  که شودیم  استفاده شده فشرده یهوا از عیما الیس یبجا  ستمیس نیا در که است یکیدرولیه ستمیس ینوع یکیوماتین ستمیس

 .  رودیم بکار یاضطرار حالت در و ها ستمیرسیز یبرا یکیوماتین ستمیس است ریپذ

   فرود ارابه قطعات

 .  است فرود ارابه کارکرد در یداریپا و ثبات آن  فهیوظ که اند شده  ساخته یمختلف  قطعات از فرود ارابه زاتیتجه

 

Turnnion 

 ردیگیم انجام ها نگیریب توسط ها اتصال  نیا و داراست را بدنه به فرود ارابه اتصال فهیوظ قطعه نیا

 .  نامند یم strut را فرود ارابه مانند ستون بدنه



 نرم باعث و ستونیپ حرکت در تیمحدود باعث تا شده قیتزر روغن و هوا از یمخلوط داخل در که ستونیپ و لندریس از متشکل

  جهت. ردیگیم بالش کی همانند را نگیلند حالت در نیزم  به فرود ارابه برخورد از یناش یها ضربه و شود ستونیپ حرکت شدن

 .  است strut از ی ناشدن جدا یعضو که شودیم استفاده turnnion  نام به یا قطعه از مایهواپ بدنه به strut کردن وصل

Strut  

  توسط نگیلند عمل در مایهواپ برخور از یناش شوک نینخست است یتاکس و نگیلند از یناش  ضدبه دفع و جذب strut فهیوظ 

 نرم باعث strut در فشرده یهوا و شودیم ستونیپ نرم آهسته حرکت باعث روغن آهسته حرکت شودیم بالشت لندریس داخل روغن

  فشرده  تروژنین همان اصل در شده فشرده یهوا البته که کرد  خواهد کمک یریگ ضربه حالت به و شودیم ستونیپ حرکت شدن تر

  یستمیس یدارا مایهواپ جلو یها چرخ و شودیم قیتزر ستونیپ داخل به ریش کی قیطر از که است psi ۱۶۰۰ فشار یدارا و شده

 . باشندیم خود به مخصوص دامپر یها ستگیس یدارا لذا نشوند منحرف  و باشند ثابت دیبا آف کیت و فرود نیح در که هستند

 

   ها دهنده اتصال طوقه

  باز کامال و آمده رونیب لندریس از ستونیپ شودیم بلند نیزم یرو از مایهواپ که یزمان که که است نیا قطعه نیا فه یوظ یعبارت به

  در و ردیبگ خود به  کنترل قابل و موزون یشکل strut قطعه  تا شودیم محدود strut شدن باز زانیم  قطعه نیا وجود با که شودیم

  با  آن گرید سر دو و  شودیم متصل piston لهیم به بازو  کی با  و کند یریجلوگ لندریس یانتها به ستونیپ دیشد برخورد از ادامه

 . اند شده داده وندیپ گریکدی به واشر و چیپ

 

Truck  

  که  است نیا تراک فه یوظ نجایا در اند شده جفت گریکدی به چهار  به  چهار ی حت ای دو  به دو معموال ها چرخ نیسنگ یها مایهواپ در

 .  دینما وصل ارابه بدنه  به را ها چرخ

  ها چرخ برخاست و نشست هنگام و دینما حفظ یعمود حالت  در را ستونیپ و باشد داشته انعطاف عقب و جلو به تواندیم تراک

  ای  دو یتاکس ا ی نگیلند هنگام باشندیم یچرخ  چهار ا ی دو یاصل یها فرود ارابه یدارا که یی مایهواپ کند حفظ را خود یریپذ انعطاف

  یباز گریهمد ی رو بر قطعات شودیم باعث قطعه نیا وجود لذا شود یم strut به  خوردن صدمه باعث که  ستندین fix چرخ چهار

 کنند

Drag link   

  نیا یها بازو فرود ارابه شدن بسته ای باز هنگام شده ه یتعب یطول  حالت در فرود ارابه ستمیس داشتن نگه ثابت جهت قطعه نیا

 . دیا ین وجود به  فرود ارابه در لرزش ا ی یاضاف حرکت تا  کنندیم کمک قطعه

 

   یفرع ارتباط یها ستون

  است ی افق حالت در یها فرود ارابه ثبات و یداریپا کمک یبازو نیا فهیوظ

  حرکت نیا از ها side brace که شوندیم ناخواسته یها لرزش  دچار شدن بسته و باز هنگام شوندیم  جمع پهلو به که  ییها چرخ

 .  کنندیم یریجلوگ

 

 از که است کیدرولیه یها  عملگر یدارا و رودیم بکار هستند چرخه چند  یاصل یها فرود ارابه یدارا  که بزرگ یها مایهواپ در

 . شودیم وصل  یاصل strut به گرید طرف از و side strut طرف کی

 



   متحرک ییزانو

  که انعطاف قابل اتصاالت مثل کندیم سریم را تند و کوچک  ی ها اریش و ها چیپ در را کیدرولیه عیما حرکت اجازه ی فلز قطعه نیا

 حرکت باعث قطعه نیا شودیم جادیا مانع کیدرولیه لوله گذر یبرا دارند کم هیزاو با اریش ای تند  یها هیزاو در فرود یها ارابه

 .  شودیم  ترمز یها  عملگر مثل نظر مورد یها قسمت به کیدرولیه روغن راحت

  را الیس برگشت و رفت ریمس و شوندیم جدا هم از packing قیطر از که است جداگانه و گرد یها اریش یدارا داخل از قطعه نیا

 . کنندیم جدا

 

   دامپر ای کنننده مهار

  نیا کندیم دفع هارا لرزش نیا دامپر ستمیس که هستند مزاحم یها لرزش و تنش یدارا حرکت نیح در مایهواپ یجلو یها چرخ

   کندیم دفع هارا ارزش یراحت به  که هستند یکیدرولیه یها عملگر یدارا ها دامپر

  vane نوع از ای ریگ ضربه نوع از ای هستند نوع دو ها دامپر

 

 یستونیپ

  قیتزر لندریس درون دو کیدرولیه روغن اند داده لیتشک را piston rod و piston خود در که ی کیدرولیه لندریس یها عملگر

 و بشود کم روغن سرعت شودیم باعث که است یا روزنه یدارا  ستونیپ و باشد کنترل  تحت و محدود piston rod حرکت که شده

   شودیم ستونیپ حرکت شدن تر ریپذ کنترل باعث نیهم

  شودیم منتقل دامپر ستونیپ به جلو چرخ ی ها لرزه و کندیم  دفع را آن ی ها لرزه و بوده وصل جلو چرخ به piston rod گرید سر

 . است شتریب زین مقاومت باشد شتریب نوسانات تعداد هرچه  دهدیم نشان مقاومت ها لرزه نیا مقابل در ستمیس نیا و

 

Vane Damper   

 

 شفت و بوده  متصل یاصل شفت به یاصل یها پره و است آن  درون متحرک و ثابت یها پره که  یفلز بدنه یدارا ها دامپر نوع نیا

  است متصل جلو چرخ  قسمت به  و دارد ادامه دمپر بدنه رونیب تا

 پره حرکت باعث کندیم حرکت راست و چپ به چرخ حرکت اثر در شفت یوقت و شده محکم و ثابت جلو چرخ  به دمپر یاصل بدنه

 از روغن و کندیم رییتغ روغن انیجر جهت و دهندیم تیدضع  رییتغ پتحرک  و ثابت یها پره  نیب یها روزنه و  شده متحرک یها

 .  ردیگیم را لرزه جلو و کندیم حرکت جلو  محفظه به پشت محفظه

 

   نیزم یرو بر مایهواپ کنترل

 

   یکیمکان نوع

  و یکیالکتر زمیمکان  به ازین که  کنندیم استفاده آن از کوچک یها مایهواپ که است ساده اریبس کننده کنترل نوع نیا زمیمکان

 . ندارد یکیدرولیه

 

  یکیدرولیه نوع



  یانرژ جلو جرخ استرات از که steering نوع نیا هستند شونده جمع یها  چرخ یدارا که متوسط وزن با ها مایهواپ در

   کندیم افتیدر را خود یکیدرولیه

  که  یزمان و شودیم پدال با جلو چرخ کنترل باعث و شودیم  ریدرگ جلو چرخ با و شده یکیدرولیه یانرژ یدارا steering ستمیس

  باعث پدال فشردن هنگام نیا در و بود نخواهد NWSو steering نیب یریدرگ شده جدا NWS از ROD شودیم  بسته جلو چرخ

 . شد خواهد تیهدا  راست ای چپ سمت به مایهواپ و شودیم رادر حرکت

  و کندیم افتیدر چپ سمت پمپ از را خود یکیدرولیه یانرژ و  بوده مستقر  جلو چرخ یرو NWS از یشکار یها مایهواپ اغلب

 .  کندیم عمل دامپر کی همانند NWS رد یگیم قرار نیزم ی رو مایهواپ چرخ یوقت

  عقب چرخ ستمیس

 

 تواندیم که  باشد متحرک ای ثابت تواندیم عقب چرخ کردندی م استفاده ستمیس نیا از بودند عقب پرخ یدارا که ی میقد یها مایهواپ

   باشد نیزم یرو  بر مایهو بهتر یریپذ تحرک باعث

  توانیم پدال با عقب چرخ بودن متحرک صورت در ستین مقدور آنها یبرا یتاکس امکان که هستند ثابت عقب چرخ یدارا ها دریگال

 . است ریپذ امکان یتاکس صورت ابن در و کرد کنترل آنرا

 

   ی نیزم فرمان قدرت ستمیس

 

  که دارند نیزم یرو بر مایهواپ کنترل جهت یشتریب قدرت  به ازین که شده ساخته و یطراح بزرگ یها مایهواپ یبرا ستمیس نیا

  کیدرولیه یهد ر.عمل کردن عمل باعث که ها پدال داردن حرکت  با صورت نیبد است کنترل قابل نیکاب داخل یها پدال رادر توسط

  عایسر کند گردش به  میتصم SW ای پدال توسط خلبان خواسته که یستمیس  شودیم  جلو چرخ یها کردن حرکت باعث و شودیم

  همانند هم ها ارباس مانند  یمسافربر  یها مایهواپ در دهدیم نشان العمل عکس و منتقل ها عملگر به زمیمکان نیا توسط حرکت

 کرده رییتغ کیدرولیه روغن حرکت جهت میدهیم حرکت را پدال یوقت  کندیم حرکت نیزم یرو بر مایهواپ ها پدال نیهم با جنگنده

  عملگر از را فشار  و داردیم معطوف  لندریس طرف کی به را روغن فشار ریش نیا کندیم  فعال را ها آن و کرده عبور ها ریش از و

 چرخد  یم خواسته خلبان که ی طرف به  چرخ جه ینت در سازدیم رها

  آنها  شدن جمع زمیمکان و شوند جمع که است ازین درگ کاهش یبرا لذا کنندیم  جادیا یادیز درگ نکهیا یبرا فرود یها ارابه

 ینم بران لذا است کوچک یها مایهواپ یبرا یکیالکتر و ی کیمکان نیب نیا در که است یکیدرولیه و یکیالکتر یکیمکان بصورت

  میپرداز

 

  یکیدرولیه

   رودیم بکار ارباس خانواده مانند نیسنگ یها مایهواپ یبرا که ستمیس نوع نیا در

 

  که رودیم بکار آنها  شدن باز نیهمچن و آنها شدن جمع جهت  باال سمت به ها چرخ حرکت باعث کیدرولیه فشار ستمیس نوع نیا در

  یها ندیفرآ  از پس کیدرولیه فشار شودیم جادیا هستند مای هواپ موتور به وابسته که کیدرولیه پمپ توسط یکیدرولیه فشار نیا

  شدن باز ای جمع باعث ادامه در  و شده لیتبد یکیمکان به  یک یدرولیه یروین و آورده  فشار عملگر  لندریس به تینها در مختلف

  شودیم ارابه

 

   یاضطرار حالت در  ها چرخ کردن باز



 

  است متداول ها چرخ کردن باز یبرا ریز روش دو کیدرولیه یروین دادن دست از صورت در

 

  با  ای د یایب نییپا خود وزن با تا شده رها چرخ  ای شده باز چرخ....  و ها کابل شامل  یکیمکان  یها ستمیس با که یکیمکان روش

  ستمیس ای بردیم بهره شودیم استفاده فشرده یهوا از روغن ی بجا یول است کیدرولیه مشابه که یکیوماتیپن ستمیس از استفاده

 . یکمک کیدرولیه

 

 

   فرود  ارابه مختلف یها بخش

   ریگ ضربه 1

   چرخ 2

   ترمز 3

   مایهواپ بدنه و ریگ ضربه نیب رابط 4

   یتیحما یبازو 5

 ی چیق  هیشب یطوق یبازو 6

   کننده عمل لندریس 7

   نییپا و باال قفل 8

  یاضطرار ستمیس 9

 

 

   ی مسافربر یمایهواپ فرود ارابه

   هستند یکسانی یها فرود ارابه یدارا یمسافربر یها مایهواپ جمله از جت یها مایهواپ اکثر

  جلو محور و است کیاتومات و کیدرولیه کامال زمیمکان یتمام  یعنی هستند محوره سه یها فرود ارابه یدارا نیسنگ یها مایهواپ

   باشدیم ییدوتا یعنی dual  بصورت هم کنترل ستمیس و  هستند جفت دو هم عقب یها چرخ و است یکیمکان و دوبل کامال جرخ

 نیا در  و شوندیم متصل گریکدی به تراک توسط ها چرخ است چهارگانه یها  چرخ یدارا که نیسنگ فوق یها مایهواپ از یبعض در

 .   دهدیم انجام کامل را زمیمکان  عملگر یها لندریس و ریش و اکوموالتور و رگالتور و پمپ از استفاده با کیدرولیه یها ستمیس نیب

 

   in board و out board  بنام دارد وجود چه یدر دو یاصل  یها چرخ یبرا بزرگ یها مایهواپ در

   شودیم قیتطب بدنه با کامال شدن بسته نیح و باصدیم مربع کامال شکل به است بزرگتر ی خارج از یداخل نیب نیا در که

  شدن جمع از پس و بود خواهد فشار برابر در چهیدر نی ا شتریب استقامت باعث که باشدیم  یزنبور النه چهیدر نیا وسط قسمت

   شودیم قفل کامال



 

   جلو  چرخ یها درب

   شودیم بسته و باز آن با و است متصل strutخود به درب یکیمکان حالت در  باشد یکیدرولیه ای یکیمکان است ممکن

  دهدیم انجام را خود خاص بیترت ها  چرخ شدن بسته و باز که باشدیم یبیترت چیسوئ یدارا یکیدرولیه نوع

 

  یباز  نییپا و باال  به کیرولیه روغن با زین آن strut دارد را نیطرف  به کنترل تیقابل و شده لیتشک چرخ  دو از غالبا جلو چرخ

 . ردیگیم قرار  بدنه داخل و شودیم جمع جلو طرف به غالبا و کندیم

 

 

   شودیم استفاده ی سکیر یها ترمز از ارباس خانواده مانند بزرگ یها مایهواپ در

  اند شده لیتشک ریز اجزا از که سکهید چند یها ترمز

  گرداننده سکید ۵ حداقل 1

   ثابت سکید چهار حداقل 2

  carrier کی 3

   رندیگیم  یجا آن در ها سکید که ییانتها صفحه 4

   شوندیم سوار  آن ی رو بر ها سکیر که ییابتدا صفحه 5

   ریدرگ خود در ثابت یها سکید6

 

 که باشدیم کیدرولیه کالس نیا یبرا گرفته نظر در ستمیس هستند بزرگ ارباس و نگییبو خانواده یها مایهواپ نکهیا به توجه با

  شودیم مایهواپ ستادنیا ادامه در و اصطحکاک باعث  و چسباند  یم  صفحه به  و رانده جلو به هارا سکید کیدرولیه فشار با

 کیدرولیه روغن شودیم رها پدال که یزمان کند یم یریجلوگ حرارت انتقال از شده تیف حرارت جداکننده قیعا کی با ستونیپ هر

 سکید نگونهیا بلکه ندارد یخاص سکید شیفرسا و یدگییسا  ندیای م در حرکت به ی راحت به ها چرخ و شودیم آزاد سکید پشت در

 . شودیم مشخص آنها شدن ضیتعو به ازین تینها  در و شدن تر کوتاه زانیم لهیمس کی با  و اند شده یطراح و ساخته ها



 : g suit و ی خلبان لباس

   در  مایمستق یا جنگنده مایهواپ خلبان  یزمان. میبپرداز g شتاب به یکم است بهتر شونده پرتاب یها  یصندل درباره حیتوض از قبل

  تا تواندیم خلبان کی رود،یم باال g فشار نیبنابرا کند،یم عمل عتیطب یعیطب جهت خالف دارد حالت نیا در است گرفتن ارتفاع حال

  حالت نیا ،به شودیم هوش یب جهینت در  رود،یم یاهیس چشمش  و دهینرس مغزش به خون نیا از بعد کند، تحمل تاینها را یج ۹

  ای ارتفاع کاهش حال در  باال سرعت با نییپا سمت به میمستق جنگنده  خلبان که یزمان فوق عکس حالت هر در ، ندیگویم اوت بلک

  هر ، شود ی منف g شودیم باعث نیا که کند یم عمل باالتر یلیخ سرعت با عتیطب جهت در دارد حالت نیا در است، نییپا به سقوط

  و ند یبیم قرمز  را جا همه خلبان  چشم و شده جمع خلبان سر در خون عدد نیا از تر  نییپا ،در کند تحمل تواندیم را -3 تا  یخلبان

 .ندیگویم red out  حالت نیا به که شودیم هوشیب

  ای  عیما الیس کی با حاال که  دارد وجود یا هیال  یخلبان لباس در است مقاوم g فشار مقابل در هم g suit همان ا ی یخلبان لباس حال 

 باشد  مقاوم شتریب g فشار  مقابل در خلبان که شودیم پر گاز



 است فشار  تحت نیکاب نکهیا بر عالوه کنند یم پرواز ییپا ۸۵۰۰۰ مثل باال اریبس ارتفاعات تا که  SR71 مثل ییها مایهواپ در

 .شود  میتنظ بدنش فشار تا  پوشدیم یفضانورد لباس مشابه  یلباس  زین خلبان

Ejection seat   

  دهیچیپ از یکی پران یصندل باشدیم انگلستان کلریب نیمارت شرکت جهان  در شونده پرتاب یصندل  سازنده یکمپان نیتر معروف

 جکتیا از بعد خلبان اوقات اغلب اوست ماندن زنده یبرا بلکه ستین خلبان شیآسا یبرا پران یصندل و است مایهواپ قطعات نیتر

 .  شودیم فقرات ستون و کمر به  مربوط یمشکالت دچار

   چتر ، بند و مهار  ، یراکت یها موتور کننده، پراتب شده لیتشک قسمت چهار از پران یصندل

  نیهم در کشدیم خود صورت یجلو  به را مذکور طناب که  یزمان و کندیم جتیا به  اقدام خود سر یباال در ی طناب دنیکش با خلبان

   آوردیم لیر اول به را یصندل پرتابگر سپس و نشود جراهات  دچار هوا فشار یمقابل   در تا ردیگیم اورا صورت یجلو یپوشش زمان

 سپس و شودیم خرد  خرج از استفاده با  یکانوب ریهار همانند  ها جنگنده یبعض در  یول کندیم یکانوپ پرتاب به اقدام جیکاتر سپس و

 ستمیس که  دهیچیپ اریبس ندیفرآ  نیا کندیم پرتاب رونیب سمت به را یصندل  و خلبان و شده پرتاب یصندل ریز در یراکت یها موتور

  و شودیم  خلبان مرگ باعث شود کیشل یصندل اول اگر و شود  کیشل یصندل  یکانوپ پرتاب از بعد که  شوند یطراح یطور دیبا ها

 . نکند  خورد بر هم  جنگنده یعمود سکان به که شود پرتاب یطور  یصندل دیبا نیهمچن

  قیقا کی شامل بسته نیا کند یم کمک جکتیا از بعد خلبان  ماندن زنده و  بقا به  که دارد قرار یا بسته شونده پرتاب یصندل ریز در

  متنفرن پودر نیا از ها کوسه نکهیا به توجه با و زدیبر آب درون را  پودر آن افتاد آب  داخل در خلبان اگر که  یپودر کی و یباد

  و منور یریگیماه قالب  هیاول یها کمک جعبه و دیبر باهاش شودیم هم را مفتول میس که زیت اریبس چاقو کی و شوندیم پراکنده

 .....  گرید لهیوس چند و دادن عالمت یبرا نهیآ 



 

 

 :  ییهوا یریگ سوخت

 . است جنگنده به جنگنده و یچتر  لنگر و لهیم ، بوم و حفره شکل سه به ییهوا یریسوختگ

 توسط شده جادیا یسیمغناط دانیم از استفاده با را است، یا لهیم همانند که بوم سوخترسان، اپراتور روش نیا در:  بوم و حفره

 .  کندیم قیتزر بدان را سوخت و داده قرار جنگنده حفره  در آهنربا،

 : میپردازیم بدان نجایا در که دارد را خود بیمعا و محاسن بوم و حفره ییهوا یریسوختگ

 روش نیا لذا شودیم قیتزر مایهواپ به سوخت تر عیسر لذا باالست، سوخت قیتزر سرعت ،چونیریسوختگ نوع نیا در: محاسن

  و آب در و بوده تر امن  روش نیا نکهیا دوم ، است تر مناسب  بزرگ یترابر یها مایهواپ و ها افکن بمب به یریسوختگ یبرا

  ، است یعمل هم بد یهوا

 : بیمعا

 . است ناممکن کوپتریهل به یسوخترسان روش نیا در و رساند، سوخت توانیم مایهواپ کی به همزمان بطور تنها روش نیا در

 :   یچتر  لنگر و لهیم روش



  ندیفرآ  و کرده نصب ، refueling probe لهیم به را( سبد) چتر همان ای بسکت کی توسط رسان سوخت یمایهواپ  روش نیا در

 .شودیم انجام یریگ سوخت

 :محاسن

  و آب طیشرا در و بوده شتریب خطرش روش نیا ی،ول کرد یرسان سوخت توانیم مایهواپ چند همزمان و کوپتریهل به روش نیا در

 .است کمتر هم مایهواپ به سوخت قیتزر فشار نی،همچن است ممکن ریغ بد یهوا

 :جنگنده به جنگنده

  بر که UPAZ مانند یسوخترسان غالف از استفاده با روش نیا در ستین کریپ غول رسان سوخت کی به یازین گریو روش نیا

 .کند یرسان سوخت جنگنده به جنگنده توانیم است نصب ۲۴ سوخو یرو

 

 

 

 

 

 : راکت و موشک ستمیس

 شوندیپ بدان دیبا و ستین کامل عبارت نیا ی فن نظر از اما. می نامیم کیدرولیه- کیپنومات یرا،شما موتور  یارتباط ریمس ی کل یشما

  سوخت قطع و موتور استارت یبرا و است یکیالکتر کامال ،  موتور جمله  از موشک یکنترل  یها المام. کرد اضافه درویه ای الکترو

 .  شودیم استفاده یانفجار نوع ،از مصرف  کباری یها فرمان از یاریبس یاجرا یبرا و کننده دیاکس و

  ،فرمان بیترت به مجموعه  نیا که باشدیم  شده متصل یها یباتر  مجموعه به موشک یارتباط ی اصل خط یکیالکتر کابل یها شبکه

 آن بر عالوه. دهدیم انجام کننده دیاکس و سوخت و ارسال و شده فشرده  شارژ میتنظ یبرا را ها ریش شدن بسته و ،باز استارت یها

 چشمه عنوان به  یانفجار یها سوخت از. دارند عهده به  را یکیالکتر قدرت انتقال یها ستمیس ه یتغذ فهیوظ یکیالکتر یها کابل

  فهیوظ کیپنومات ستمیس. شودیم استفاده گرید حالت به یحالت از ها ریش تیوضع رییتغ ی برا شونده استفاده مصرف کباری یانرژ



 بر را کنند ینم کار درست ها کیسروالکتر کم توان عدم علت به یحالت در را کننده دیاکس و سوخت قیتزر ها،  مخزن شارژ یکمک

 . دارند عهده

 .  شودیم وارد یگاز  مولد و احتراق محفظه  به یاصل کننده دیاکس و سوخت انیجر تینها در

 . شودیم هیتغذ رداکتور له یوس به باال فشار  مخازن کنترل یها المان کیپنومات ستمیس

   نرسالیا  سنسور و روسکوپیژ

  فیظر زیآنال با  مرتبط ی عموم یتئور شامل نتنها که است دیجد کیتکن گسترده و عیوس یها حوضه از یکی یروسکوپیژ علوم

 . خواهد یم  ییباال اریبس یتکنولوژ حال نیع در و است یابزار یخطا نیتر

  اریط چرخ  نیا معموال.  چرخد یم  باال یا هیزاو سرعت با که  شده باالنس اریط چرخ کی از است عبارت روسکوپیژ یکل طور به

  شودیم آن دارنده نگه ستمیس و روتور شامل که است یدستگاه یفن  نامه واژه واقع در روسکوپیژ از منظور و نامندیم روتور را

 روسکوپیژ بلکه.شود ینم ،خالصه  کند حفظ ینرسیا یفضا در را خود روتور محور جهت تواند یم نکهیا در روسکوپیژ یژگیو.

 تیماه کی تنها بودن یعاد ریغ نیا. دهدیم نشان خود  از یعاد ریغ مطابقت عدم کی زین آن جهت رییتغ یبرا تالش برابر در

 .  کند یم تیتبع یکیزیف نیقوان از گرید صلب جسم هر مانند روسکوپیژ و دارد ی خارج و ی ظاهر یخارج

  یجسم  نیچن یبرا. دیای م حساب به ساکن نقطه کی با جسم کی حرکت یتئور از خاص بخش کی عنوان به روسکوپیژ یتئور

 سواالت از یاریبس به که دهندین را امکان نیا ستند،اماین حل  قابل یکل بصورت معادالت نیا گرچه. برد بکار را لریاو حرکت توانیم

  یروسکوپیژ حرکت ندهینما که متقارن نیسنگ سکید کی ی باال  سرعت یا هیزاو حرکت در مثال عنوان به. شود داده پاسخ یفرع

 .است گشا کار مذکور معادالت است

  محور دو. باشد z محور نیا که میکنیم  فرض و چرخدیم خود  محور به نسب باال اریبس یا هیزاو سرعت با روتور که دیکن فرض

 شرکت ، ردیپذیم صورت( امگا) سرعت با که روتور یدوران حرکت با محور دو نیا میکنیم بحث وارد را y و x  یعنی گرید متعامد

 . بود خواهد آن بر عمود صورت هر  در  دهد رییتغ یآرام به را خود تیوضع z محور  یلی دل به اگر و کند ینم

   کالهک

 نوع از ای ها موشک نی ا کالهک هستند  کالهک کی  به مجهز  V2 مانند  ها موشک شتریب و هیاول یها موشک اول وحله در

   یکیولوژیب و ییای میش و یاتم مانند  متعارف نا نوع در است متعارف  نا  نوع از ای متعارف

  کالهک در را هستند زا تاول یتنفس یخون یعصب انواع مانند  گاز قالب در مختلف یی ایشم مواد نوع چهار توانیم ییایمیش نوع در

  کرد مجهز ییایمیش یها کالهک به توانیم را فراگ راکت ای اسکاد کیبالست موشک مثال( است ییتنها به کدام هر منظور)داد یجا

 نوع در اما و است ممنوع آنها از استفاده الملل نیب نیقوان  طبق که هستند یاتم  و(  یکروبیم)یکیولوژیب نامتعارف گرید نوع

  از ای  یضربت نوع از ای که  ردیگیم قرار وزیف کی یسرجنگ همان ای کالهک در است منفجره  مواد یحاو موشک کالهک متعارف

  و است نیریسیگل تروین نوع از مثال  یچاشن شودیم منفجر یچاشن و کندیم کیتحر را یچاشن وزیف نیا و باشدیم یمجاورت نوع

  با و شده  منفجر گرید منفجره  مواد ای  tnt از یادیز مقدار یچاشن دنیترک با  و دارد ییباال تیحساس یول است کوچک اش اندازه

 کالهک که است گونه نیبد و شودیم منفجر ومیآمون تراتین مثل باال  اریبس بیتخر قدرت  با منفجره مواد یاد یز مقدار tnt انفجار

 .  کندیم عمل مرحله   به مرحله و یا پله بصورت نویدوم کی همانند

 و کنترل اوی و تچیپ رول جهت در نکهیا یبرا است ییها بالچه به مجهز کالهک خود ۲ نگیپرش مانند ها موشک یبعض در اما و

 یکیاپت نیدورب کی کالهک در یروس اسکندر مثل ییها  موشک در امروزه رود  باالتر دقت جهینت در و ردیپذ صورت یداریپا

 .  شودیم دقت رفتن باالتر باعث که است یکی اپت نوع از تیهدا آخر  فاز در و شده یگزاریجا

   گانه چند ای MIRV یها کالهک

 یاتم چندگانه کالهک سه یدارا موشک نیا که رفت بکار ۳ نوتمنیم موشک در ۱۹۷۰ سال در ها کالهک نوع نیا بار نیاول

  امروزه و شوندیم استفاده هدف چند دادن قرار  هدف همزمان و  یموشک دفاع یها  ستمیس از عبور یبرا ها موشک نوع نی ا داشت

  یموشک  دفاع ی ها سپر از آن با تواندیم که شود مجهز کیپرسونیها گانه چند یها کالهک به تواندیم یحت سرمات RS28 موشک

 . کند عبور



 خودش یها ستمیس یدارا هم کالهک خود که شده جدا کالهک سپس و دهیرس جو به مراحل شی جدا از پس راکت MIRV نوع در

  باال سرعت یها حرارت مقابل در مقاومت بخاطر مقاوم یها  تیکامپوز از که هستم رو روبه کالهک چند با نوع نیا در حال است

  یها وتریکامپ و ینرسیا تیهدا یها ستمیس ییایمیش و  ی امت ای منفجره  مواد یکنترل بالچه یدارا ها کالهک نیا و شده استفاده

 .هستند یکیالکترون یها اخاللگر و  چف کننده پرتاب و یکمک یها تراستر و پردازنده

   یا خوشه ای MRV یها کالهک

  ۱۷ به مجهز کالهک یبارش زلزال یرانیا موشک در مثال است موجود مهمات  زیر یا خوشه یها بمب همانند  کالهک نوع نیا در

  قرار هدف یبرا تنها و تیهدا ستمیس فاقد MRV یها کالهک MIRV یها کالهک خالف  بر یول است یلوگرمیک ۳۰ مهمات زیر

  به مجهز موشک کالهک C  نسخه در ییکایآمر  اتاکامز MGM140 موشک در یول  رودیم بکار  فرودگاه کی مانند هدف کی دادن

 .  شد لغو اش برنامه نسخه نیا که بودند GBU 44 BAT یزریل تیهدا یها مهمات زیر

 کالهک مانند  یجنبش ی انرژ که دارد وجود زین یجنبش یانرژ و  گود ،خرج شونده ترکش د،یشد انفجار مانند هم یگرید یها کالهک

 .  سازدیم نابود  را انفجار،هدف نه هدف  با برخورد و  یجنبش یروین با تاد موشک

 سرعت با و شده ذوب مخروط موشک  انفجار با که دارد وجود ی فلز مخروط کی کالهک درون در و است زره ضد شتریب گود خرج

 .  کندیم برخورد هدف به صوت

   شی جدا و اتصال زاتیتجه

 

  میتقس یا مرحله   چند یها راکت به شتریب برد جهینت در و  باال یها رعتی به دنیرس ادامه در و وزن کردن کمتر لیبدل ها موشک

 . شوندیم

 

   شی جدا و اتصال زاتیتجه

 موشک  مورد در آنهاست شیجدا ندیفرآ  یا مرحله  چند بر ماهواره و کیبالست یها موشک  یطراح در مسائل نیتر مهم از یکی

  زمان که را ی قسمت شدن ،جدایبعد مرحله  کار به شروع  و مراحل از کدام هر کار دنیرس انیپا به زمان در یا مرحله چند یها

  موشک بعد مرحله متوجه  یدیتهد نکهیا بدون اعتماد قابل  و مطمئن شیجدا. نامند یم شیاست،جدا افتهی انیپا آن  دیمف  و یاتیعمل

  دارد وجود گرم و سرد انیجر شیجدا عمده  طرح دو یسر  یشما با  ییها موشک یبرا. است مهم اریبس موشک یطراح در  باشد

 . شودیم دهید ز ین یطول شی،جدایمواز یها ساختار  با ییها موشک یبرا و

 

  سرد شیجدا

  اتمام از بعد واقع در شودیم روشن یبعد  مرحله موتور  شد جدا کامال و داد انجام را خود کار مرحله نکهیا از بعد روش نیا در

 .  باشدیم  ریز بشکل یاتیعمل ی ها گام سرد ی جداساز در شودیم روشن یبعد مرحله موتور شیجدا

 

   بعد مرحله از کرده کار مرحله از بعد اتصاالت قطع-۱

 ی بعد مرحله از کارکرد مرحله کردن دور-۲

   یبعد مرحله شدن روشن-۳

 

  روش نیا یایمزا از



 علت نیهم به و است داریپا شیجدا ندیفرآ  واقع در و  ردیگیم صورت کم نسبتا یها روین اعمال همراه به  سرد یجداساز-۱

 .   کندیم جادیا یکمتر اختالالت بعد مرحله ی کینماتیس یها مشخصه

  و شوندیم گرفته کار به یمتداول یکیمکان زاتیتجه نیبنابرا شودیم اتصال قطع و بستن شامل تنها و است ساده شیجدا عملکرد-۲

 . است کمتر یجداساز زاتیتجه جرم و است خوب حد در آنها نانیاطم تیقابل لذا

 

  بیمعا

 

 داشت  می خواه سرعت افت-۱

   است یطوالن شیجدا زمان-۲

 . است ادیز مالحظات یدارا بعد مرحله موتور شدن روشن-۳

 

 گرم  شیجدا

  قطع با موشک  بعد مرحله یاصل موتور گرم شیجرا در شودی م روشن یبعد مرحله اول مرحله شدن خاموش از قبل گرم شیجدا در

 نیا در که  یمهم  نکات جمله از( .پا خر)ردیبگ انجام سازه  یرو یاقدامات که است الزم رو نیا از شودیم روشن یکیمکان اتصاالت

  گاز خروج امکان که باشد یطور  دیبا ردیگیم قرار  مرحله دو نیب که یانیم قفسه گرم شیجدا در که است نیا کرد تیرعا دیبا روش

 ای شودیم استفاده است سوراخ نیچند یدارا که یا استوانه پوسته از منظور نیا به کند فراهم را بعد مرحله موتور از یخروج یها

  سازد فراهم را الزامات نیا دیبا گرم شیجدا ستمیس نیبنابرا شود استفاده ییخرپا یها قاب

   جداشونده طبقه یموشک بلوک ی فوقان قسمت  تا بعد مرحله موتور نازل  یخروج از الزم  فاصله نیتام-۱

 .  ییخرپا سازه فیطر از اطراف به کن پخش شعله  ابزار موتور یخروج جت ی دورساز منظور به مناسب ساختار هیتعب-۲

 

 

 ایمزا.

 . است کم شیجدا یط در سرعت افت آن  یپ در و کوتاه شیجدا زمان

 بیمعا

 ابدی شیافزا ژه یو یها زمیمکان از استفاده لزوم  علت به بلوک دو نیماب سازه جرم

  یطول شیجدا

 

  اتصاالت برش دیبا شیجدا ندیفرآ  یط شودیم سختتر شیجدا  ندیفرآ   قاعدتا  یا مرحله چند یها موشک  در طبقات یمواز اتصال یط

  به اتصال کی از یا ماندهیباق به نسبت جداشونده یموشک بلوک چرخش سپس و  گرفته صورت ها بلوک نیب یتحتان و ی فوقان

  صورت یمرکز  یها بلوک از یجانب هاب بلوک کردن دور تاینها و اتصاالت ریسا شدن آزاد سپس ردیگ صورت منیا هیزاو اندازه

  افت حداقل با بعد مرحله  حرکت یها پاراپتر در اغتشاشات حداقل جادیا به  مربوط مطالبت دیبا شیجدا ستمیس حال نیع در ردیگ

 .  سازد آورده بر سرعت

 

   محموله شیجدا



 

 .ردیبگ صورت ریز عوامل بصورت تواندیم مراحل شیجدا است مراحل شیجدا ندیفرآ  همانند بایتقر کالهک شیجدا ندیفرآ 

 

  با که ها  آن یرو شده نصب مخصوص  یترمز یها نازل ای جامد  سوخت یها موتور کمک به جداشونده  یموشک بلوک ترمز

 .   کندیم کار مخزن فشار گاز از استفاده

 

   کننده پرتاب یباروت ی کیوماتیپن یفنر یها ستمیس از استفاده

 

 .  جامد سوخت یراکت یها  موتور کمک به یاضاف شتاب جادیا

 

 

   شی جدا و اتصال زاتیتجه

 

 و ها روین است الزم شیجدا زمیمکان ساخت و یطراح در دارد موشک دقت و کنترل در یتوجه  قابل ریتاث شیجدا ندیفرآ  تیفیک

   شود محاسبه شیجدا فاز  در موشک بر وارد ی کینامیرودیآ   یها ممان

 

   که است نیا یا مرحله دو نیب شیجدا اتصال زاتیتجه یها ی ازمندین و فیوظا از

 

   بدنه دو نیب اتصال تیقابل نیتضم

   مرحله  دو نیب شیجدا نانیاطم تیقابل نیتضم

   مشخص شیجدا سرعت کی نیتضم

 

   دارد وجود ها مرحله شیجدا یبرا لیوسا نوع سه

 

   دهنده فاصله  یها زمیمکان و  یانفجار ریغ و یانفجار لیوسا

 

   یانفجار لیوسا یها تیمز

 

   ستین الزم یاضاف قطعه گونه چیه روش نیا در

   شودیم وارد یکمتر بار یمحور یاجزا به

 .ستندین گوناگون ی محور یها  بار یبرا یطراح یها تیمحدود یدارا



 

   یانفجار ریغ لیوسا

 

  لهیوس به  یکیمکان  محرکه یروین زمیمکان نوع نیا در که است ینیپاراف لیوسا یانفجار ریغ اتصال  شیجدا یها ابزار از یکی

  نیپاراف کردن ذوب یبرا افتهی شیافزا درصد ۱۵ نیپاراف حجم حالت رییتغ نیا در  شودیم لیتبد عیما به جامد از نیپاراف حالت رییتغ

 ستونیپ تواندیم که . کندیم جادیا ی توجه قابل یکیدرولیه فشار  شده ذوب نیپاراف شودیم استفاده یحرارت مقاومت کی از جامد

 . شودیم استفاده شده داده بار شیپ اتصاالت ا ی فشرده  یها فنر  کردن آزاد یبرا زمیمکان نیا براند جلو به را زمیمکان

 

   دهنده فاصله زمیمکان

 

  ،هلیکینامیرودیآ  یها  ،ترمز یبیترک ،نوعیگاز  یها ،نازل عیما و  جامد سوخت موتور ، یکیپنومات دهنده ،هلیانفجار دهنده هل

 .جامد سوخت تراست دهنده ،برگشتیفنر یها دهنده

  کریس

   ها رویژا از موشک خود تیوضع صیتخ یبرا اما بدهد وتریکامپ  به را آن ارتفاع هیزاو و سمت هیزاو هدف ی  فاصله تواندیم کریس

  آب در و دارد ییباال برد ییویراد کریس  دارند یمتفاوت  استفاده موارد یکیاپت و ییویراد هاب کریس کنندیم استفاده ها سنج شتتب

  ریتصو یرو از یکیاپت یها کریس اما است ریپذ صدمه کیالکترون جنگ  مقابل در  یول دهد ینم دست از را خود ییکارا بد یهوا و

  کار ینور امواج با  یکیاپت یها کریس و ییویراد امواج با ییویراد یها  کریس کنند یم جو و جست را هدف یحرارت یها نیدورب و

 به ندهد نشان تیحساس خود از حرارت مقابل در و باشد شفاف د یبا یحرارت یها کریس ی برا شده یطراح دماغه ،جنس کنندیم

  است تر مشکل یحرارت یها کریس کردن گمراه اما کنند یم استفاده کننده خنک از ی حرارت یهو کریس در معموال لیدل همبن

  یها کریس یها نگیمی ج یبرا کنندیم کار قرمز  مادون اشعه و نور با ها کری س نیا هستند IR و TV نوع دو از یکیاپت یها کریس

IR برندیم بهره ی زریل و فروسرخ یها اخاللگر از  . 

 

  کری س انواع

 فعال  ریغ و  فعال هیفعال،ن

 

   شودیم استفاده یباطر از وتریکامپ کارکرد یبرا موشک یکیالکتر یروین نیتام یبرا

  روین نی،ا شودیم دیتول ی کیمکان یروین موتور نیتورب در چون هستند توربوفن موتور یدارا که  کروز یها موشک از یبعض یول

 . باشد استفاده  قابل موشک یبرا تا کندیم لیتبد برق به را ی کیمکان یروین ژنراتور و شده منتقل ژنراتور به



 

 .... ییخرپا یها مقطع و گرم شیجدا و N1 راکت

 

 : ک یونیاو

   مختلف یها باند

   شودیم استفاده ها مایهواپ یصوت ارتباط یبرا معموال که باشدیم هرتز مگا ۳۰ تا ۰ از HF باند

  آن برد  و تر باال آن دقت شتریب باند  طول چه هر نکهیا به توحه با  باند نیا که شودیم شامل را هرتز مگا ۳۰۰ تا ۳۰ از VHF باند

 و است مناسب  بزرگ یها  آنتن با نگر افق برد بلد یها رادار یبرا باند نیا فلذا دارد معکوس جهینت هم مطلب نیا برعکس و کمتر

 .   رودیم بکار هم ینظام  ریغ یها مایهواپ یصوت ارتباط یبرا



 

  ی ها مایهواپ یصوت ارتباط و نگر افق یها رادار یبرا که شودیم شامل را هرتز گایگ ۱ تا مگاهرتز ۳۰۰ از هم باند نیا UHF باند

 . است مناسب ینظام

 

  است مناسب ییایدر لیما ۲۵۰ برد با ییها رادار یبرا که است گاهرتزیگ ۲ تا ۱ از L باند

 

   است شتریب  دقت و کمتر برد یدارا  L به نسبت که است گاهرتزیگ ۴ تا ۲ از S باند

 

  مناسب ی پدافند یها موشک یبرا مناسب ینگر افق و آنتن مناسب زیسا علت به  که شودیم شامل را گاهرتزیگ ۸ تا  ۴ از C باند  

 .است باند  و فرکانس نیهم در ماهواره با مایهواپ ارتباط و بوده

 

 تیهدا یبرا باند نیا چون کندیم  کار فرکانس نیهم یرو بر جنگنده رادار معموال  که شودیم شامل را گاهرتزیگ ۱۲ تا ۸ از X باند

 .است مناسب یبردار نقشه و موشک

 

 .است کم برد و باال اریبس دقت یدارا که است گاهرتزیگ ۴۰ تا ۱۲ از K باند

  مایهواپ که یبرق. است ییهوا کیالکترون ی معنا به و شده  لیتشک aviation و electronic کلمه دو از کیونیاو کلمه:  کیونیاو

 از یها استارتر گفت توانیم مثال یبرا است، یولت ۲۸ می مستق برق انیجر اول نوع شود،یم میتفس نوع دو به کال کندیم استفاده

 .  ردیگیم عهده بر را برق دیتول فهیوظ خود ژنراتور نیا موتور استارت از بعد کنند،یم کار برق نوع نیا با یژنراتور نوع

 .  است مگاهرتز ۴۰۰  فرکانس با  یولت ۱۱۵ متانوب انیجر مایهواپ در برق انیجر گرید نوع

 . باشدیم ریز صورت به مایهواپ در برق انی جر یها مولد

 ژنراتور و است یکیالکتر به  یکیمکان یروین لیتبد ،کارشان هستند مایهواپ در برق  انیجر مولد دو نیها،ا آلتروناتور و ژنراتور

  یبانیپشت موتور  توسط ها آلترناتور و ها ژنراتور نکهیا یعن ی کنند،یم افتیدر موتور از را خود ی کیمکان یرو ین ها آلترناتور و ها

  به  یکیمکان یروین دو نیا توسط رسد،یم یها ژنراتور و آلترناتور به ربکسیگ واسطه به  موتور از یکیمکان یروین شوندیم

 برق انیجر فرکانس رییتغ باعث که ربکسیگ توسط شده منتقل  یکیمکان یروین مقدار رییتغ به توجه  با و شودیم لیتبد برق یروین

  انیجر گرید منبع.  داردیم نگه ثابت را ربکسیگ از شده منتقل یکیمکان یروین CSD عنوان تحت یستمیس نیبنابرا شودیم یدیتول

  یبرا را یولت ۲۴ برق انیجر که هستند ومیکادم کلین و  یدیاس آب نوع از مایهواپ یها ی ،باتر هستند مایهواپ یها یباتر برق

  که است توربوشفت موتور کی واقع  د که APU ستمیس خود شوندیم  شارژ یخارج منبع ای APU توسط و کنندیم فراهم ها ستمیس

  یکیدرولیه یها پمپ ها، آلترناتور ها، ژنراتور از یبانیپشت ، موتور زدن استارت ییتوانا خود ردیگیم قرار  یعمود سکان ریز در

 عهده بر را برعکس ا ی میمستق به متناوب از برق انیجر لیتبد فهیوظ ها نونتوری ا هم ستمیس در داراست را هوا هیتهو ستمیس و

 . دارند

 :  FLY BY WIRE ستمیس

 یها ستمیس بصورت ای  ها کابل ای متحرک  یها ۶لیم مانند  یکیمکان یها ستمیس توسط خلبان نیفرام نکهیا یبجا ستمیس نیا در

  ها کنترلر  به میس توسط و شده لیتبد گنالیس به وتریکامپ توسط خلبان  لیفرام FBW ستمیس در شود منتقل  ها بالچه به کیدرولیه

 تالیجید ستمیس و میس از ی کیمکان و یکیدرولیه یها ستمیس یبجا FBW ستمیس در چون شودیم مایهواپ کنترل باعث و رسدیم

 اشاره مایهواپ شتریب یداریپا به توانیم ستمیس نیا محاسن از و کندیم دایپ یریگ چشم کاهش مایهواپ وزن نیبنابرا شده استفاده



 دهد شیافزا حد از شیب را حمله هیزاو بخواهد خلبان اگر مثال یبرا شودیم هوشمند زین مایهواپ تیهدا FBW ستمیس با کرد،

 . داد نخواهد را اجازه نیا FBW ستمیس

 : اهیس جعبه

 دایپ گرید ی جا ا ی ایدر اعماق در راحتتر سانحه صورت در تا است د یسف یها نوار با ینارنج  رنگ به اسمش خالف بر اهیس جعبه

  لیتشک CVR و FDR قسمت  دو از اهیس جعبه ندیبب یکمتر  صدمه سانحه  صورت در تا رد یگیم قرار یعمود سکان ریز در شود،و

  شده

  COCKPIT VOICE RECORDER که CVR قسمت

  کروفن یم خود ای نیکاب درون یها کروفنیم از استفاده با ستمیس نیا دارد عهده بر را خدمه  و خلبان یصدا ضبط فهیوظ است

  کندویم ضبط هارا مهماندار یصدا گر ید یها کروفنیم با نی همچن کند،یم ضبط را خلبان کمک و خلبان ی صدا خلبان کمک و خلبان

 .   کندیم رهیذخ حافظه  در

  FLIGHT DATA RECORDER  ای FDR اهیس جعبه گرید قسمت

  ها پارامتر گرید و.... و موتور و کیدرولیه ستمیس تی وضع همچون ها ستمیس تیوضع کردن ضبط فهیوظ قسمت نی ا و است

 .  دارد عهده بر را و...   و فشار همچون

  فرکانس در لیما ۲ برد با  گنالیس فرستادن به اقدام اهیس جعبه UBL ستمیس کند سقوط ایدر درون مایهواپ اگر سانحه صورت در 

VHF شود کشف راحتتر اه یس جعبه تا کندیم  . 

   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITER ای ELT ستمیس

 صورت در  اخطار گنالیس ارسال فهیوظ  و ندیبب یکمتر بیآس   سانحه صورت در تا ردیگیم قرار یعمود سکان ریز در ELT ستمیس

  فوت بدون نجات و امداد اتیعمل و شده کشف مایهواپ سقوط  تیموقع بسرعت سانحه صورت در تا دارد عهده بر را مایهواپ سانحه

  افتادن صورت در و  قهیدق ۵ از بعد نیریش آب در افتادن صورت در نوع کی در دارد مختلف نوع چند ELT ستمیس ردیگ انجام وقت

 مناسب  ELT نوع نیا است VHF فرکانس  یرو بر هم یارسال گنالیس و کندیم گنالیس فرستادن به اقدام هیثان ۵ از بعد شور آب در

  فشار تا کندیم گنالیس ارسال به شروع یصورت در ELT گرید نوع و کنندیم پرواز آب یرو بر شتریب که است ییها مایهواپ یبرا

  شتریب یخشک یرو بر که است مناسب ییها مایهواپ یبرا شتریب نوع نیا و شود وارد مایهواپ یطول محور جهت در یج ۷ یال ۵

  اریبس سقوط تیموقع کشف شکل نیبد و شود یابیرد ماهواره توسط که کند ارسال یگنالیس تواندیم ELT دیجد نوع.  کنندیم پرواز

 .  است راحتتر

 : ییویراد یارتباط ستمیس

  یها مایهواپ یبرا. است VHF باند یرو بر ینظام  ریغ یمسافربر  یها مایهواپ یبرا و است مختلف یها نوع یدارا ستمیس نیا

   است یا ماهواره ارتباط گرید نوع و  HF نوع از دور فواصل ی،برا است UHF باند  یرو بر  ارتباط  ینظام

  و یرندگیگ حالت دو در ییویراد ارتباط ستمیس در و شده لیتشک کنترل پنل و فرستنده و رندهیگ آنتن از ییویراد ارتباط ستمیس

 .  رد یگیم قرار یصوت امیپ ارسال یبرا یفرستندگ  حالت در PTT  پنل فشار صورت در کند،یم کار یفرستندگ

  سپس کند،یم تیتقو و کرده جدا آن  حامل ریکر فرکانس  از را یصوت گنالی،س کرده افتیدر را گنالیس رندهیگ یرندگیگ حالت در

  بر  یصوت سگنال هم یفرستندگ حالت در و است میتنظ قابل  نیکاب داخل از آن ولوم زانیم که کندیم پخش نیکاب در یصوت بصورت

 .  شودیم پخش فصا در آنتن توسط و شودیم تیتقو و شده سوار حامل ریکر فرکانس یرو

  و شودیم استفاده VHF باند در مگاهرتز ۱۳۶ تا ۱۱۸ فرکانس از یمسافربر ینظام  ریغ ی ها مایهواپ یبرا شد گفته که همانطور

  سفریونی هی ال با برخورد صورت در  HF باند نکهیا به توجه با  HF نوع از  و شودیم استفاده UHF باند از ینظام یها مایهواپ یبرا

  در ارتباط یبرا یا ماهواره نوع از ارتباط شود،یم استفاده دور فواصل در ارتباط یبرا نوع نیا از نیبنابرا گرددیبازم نیزم به

 .   شودیم استفاده یا قاره انیم دور اریبس فواصل

 :  SELCAL ستمیس



  و ها مایهواپ یتمام  ی خاص باند  یرو بر ییویراد امیپ ارسال صورت در  و افتهی شیافزا ییهوا یها پرواز امروزه نکهیا به توجه با

 است، یضرور ریغ و کننده خسته اریبس امر نیا که کنندیم افتیدر را امیپ کنندیم کار  فرکانس همان ی رو بر که مراقبت برج

  بفرد منحصر  کد چهار یدارا ها مایهواپ یتمام و است شده نصب مایهواپ یارتباط یها ستمیس یرو بر سلکال ستمیس نیبنابرا

  کند،یم افتیدر را فرکانس نیا مایهواپ که یزمان  و ردیگیم قرار  فرکانس  یرو بر کد  شودیم ارسال ییویراد امیپ که یزمان و هستند

 و شودیم منتشر نیکاب در امیپ داشت یهمخوان مایهواپ کد  با گنالیس کد که یصورت در و کندیم چک را گنالیس SELCAL ستمیس

 .  شودینم منتشر نداشت یهمخوان امیپ اگر

 :  ACARS ستمیس

  مختلف یها قسمت در که ییها سنسور با ستمیس نیا شودیم   استفاده تاید بصورت هم آن کوتاه یها امیپ فرستادن یبرا ستمیس نیا

  مراقبت برج یبرا را مسافران  کردن ادهیپ ا ی نگیلند ای آف کیت حالت مثل مایهواپ تیوضع دارد قرار ها فرود ارابه مثل مایهواپ

 توسط موتور تیوضع ا ی و  کندیم ارسال تاید بصورت برج  یبرا را سوخت زانیم  و مقصد  ای ریمس ای و کندیم ارسال تاید بصورت

 .  شودیم ارسال یفن  انهیآش به تاید صورت به ستمیس نیهم

 ( کیتراف کنترل ستمیس)  AIR TRAFFIC CONTROL ای ATC ستمیس

  نییپا در  آنتن کی و مایهولپ یباال در آنتن کی یدارا ستمی س نیا که است ینیزم رادار و مایهواپ نیب یارتباط خط کی ستمیس نیا

 رادار شودیم باعث که کندیم وارد نیکاب پنل در را آن خلبان که است، کد چهار یدارا پرواز هر است کنترل پنل کی و مایهواپ

 کد چهار بر عالوه یبعد نوع.  ندیگویم MODE A داراست را کد چهار تنها که نوع نیا که بشناسد را مایهواپ کد نیا با ینیزم

  کد چهار بر عالوه است نیتر شرفتهیپ که گرید نوع. ندیگویم MODE C نوع نیا به که کندیم ارسال رادار به هم را مایهواپ ارتفاع

 . ندیگویم MODE S نوع نیا به  که کندیم اعالم ینیزم رادار به هم را یتیبا ۲۴ کد چهار ارتفاع و

 : TCSA ستمیس

  نیا که است MODE S نوع از ATC ستمیس مکمل ستمیس نی ا که است گریکدی با ها مایهواپ برخورد از یریجلوگ یبرا ستمیس نیا

 .  کندیم کار ستمیس نیا با مکمل بصورت و است ATC ستمیس با مشترک کنترل پنل و آنتن دو یدارا هم ستمیس

 : GPWS ستمیس

 مایهواپ که  یصورت در که است نیزم یها یناهموار و عوارض ای ها کوه نیزم به مایهواپ برخورد از یریجلوگ یبرا ستمیس نیا

  باشد نییپا مایهواپ ارتفاع که یصورت کند،دریم اعالم رو! pull up هشدار GPWS ستمیس نیا دهد ارتفاع کاهش یدیشد بصورت

 . کندیم هشدار به اقدام GPWS ستمیس نباشد نییپا سمت به ها فلپ ا ی نباشد باز فرود یها ارابه یول

  ره یذخ  را ها کوه و ها یناهموار نقشه  خود حافظه در ترکام ستمیس همانند نوع نیا که است EGPWS نسخه GPWS تر دیجد نوع

 .شود مشخص مایهواپ تیموقع تا  کندیم برقرار ارتباط هم ماهواره با و کرده

 : ییویراد سنج ارتفاع

  یفشار سنج ارتفاع که یصورت در دارد  یباالتر اریبس  دقت کندیم کار فشار  با که یسنج ارتفاع به نسبت ییویراد سنج ارتفاع

 تواندیم هم را ها یناهموار و ها کوه به نسبت را ارتفاع اختالف ییویراد سنج ارتفاع یول دهدیم نشان ایدر به نسبت را ارتفاع

 . دهد نشان

 .   کندیم محاسبه را  ارتفاع آن لیتحل و هیتجز  و افتید و نیزم به VHF ییویراد امواج ارسال با ییویراد سنج ارتفاع

 : RAAS ستمیس

 . است ها خزشگاه و باند اطالعات افتیدر یبرا یا ماهواره تیهدا  ستمیس کی نیا

  Auto Pilot خودکار پرواز ستمیس

  از را مایهواپ تا دارد را نیا تیقابل ی حت یها نسخه نیتر دی جد در امروزه ماستیهواپ یها سامانه نیتر دهیچیپ از یکی ستمیس نیا

  توجه با و دارد را ستمیس مغز نقش که است یمرکز وتریکامپ کی یدارا ستمیس نیا دهد انجام خدکار فرود و رسانده  مقصد به مبدا



  و شده ارسال یمرکز وتریکامپ یبرا اطالعت  گرفته قرار  مایهواپ مختلف  یها قسمت در که ییها سنسور و ها روسکوبیژ به

 انداخت  راه را ها سرووموتور یمرکز وتریکامپ

  بصورت را مایهواپ تواندیکند،میم  کار فرودگاه  از یافتیدر امواج با که ILS ستمیس کمک با امروزه و کندیم تیهدا را مایهواپ و ه

  مجهز  یها موتور  دیجد نوع در و رودیم بکار موتور قدرت خودکار کنترل یبرا هم AUTO THROTTLE ستمیس آوردو فرود امن

 دو یدارا ستمیس یعنی کاناله دو انواع از خودکار پرواز ستمی س و اند شده هم THRUST BY WIRE تالیجید کنترل ستمیس به

  یرو بر کاناله  چهار یها ستمیس اوقات یگاه و هستند ها روسکوبیژ مجموعه و سرووموتور ستمیس دو و پردازنده وتریکامپ

 .   روندیم کار به مایهواپ

 :یناوبر ستمیس

  یافق عتیموق  که نما افق قیدق آالت و است ی سیمغناط ینما قطب کی که  COMPASS قیدق آالت دو به  توجه با مایهواپ یناوبر

 . ردیگیم انجام کندیم مشخص را مایهواپ

 قطعه کی روسکوبیژ ردیگیم انجام یناوبر ها روسکوبیژ و ها سنج شتاب کمک با یعنی است ینرسیا نوع از یناوبر گرید نوع

 مایهواپ که دهدیم نشان قطعه نیا که است نگشیر یرو  آن وزن شتریب و پرخدیم  یدوار محور حول که چرخ به هیشب است یا

 .  بازگردد ریمس به  کنترل یها ستمیس با و دوباره  تا شده منحرف  ریمس از چقدر

 و ستگاهیا جهت جهینت در و ستگاهیا جهت ی نیزم یها ستگاهیا از یافتیدر امواج با که است ییویراد یناوبر ستمیس گرید نوع

 جهت  که کندیم افتیدر فرودگاه از را ییویراد امواج مایمستق VOR انواع تحت یگرید نوع و شودیم مشخص یناوبر جهت

  تا  مسافت و کندیم کار هم خودکار فرود ILS ستمیس VOR ستمیس نیهم کمک با  و کندیم مشخص امواج نیهم با را یناوبر

 . شودیم یریگ اندازه هم فرودگاه

 . است GPS ای ماهواره کمک با یناوبر گرید نوع

 :HUD، باال سر شگرینما

  یرو بر را یپرواز اطالعات همزمان کندیم نگاه خود یرو  روبه  به که ی زمان خلبان  که رود یم کار به یزمان یبرا سرباال شگرینما

HUD یبجا اطالعات دیجد یها نمونه در شده لیتشک اطالعات کننده  منعکس شهیش و پردازنده پرژکتور کی از ستمیس نیا ندیبب  

HUD ندیآ  ی م در شینما به خلبان کاله هلمت یرو بر . 

 :  ها دهنده هشدار

 : RWR ای یرادار یها دهنده هشدار

  فرکانس رییتغ با سامانه نیا که است یسپلید و پردازشگر و فرستنده رندهیگ آنتن کی شامل RWR ای یرادار یها دهنده هشدار

 . است شده کیشل موشک آن سمت به ای گرفته صورت آن  یرو بر یرادار قفل  ای شده کشف مایهواپ که دهدیم نشان

 :MAW ای موشک شونده کینزد یها دهنده هشدار

 .است داپلر و فرابنفش فروسرخ نوع سه به و دهندیم هشدار را موشک شدن کینزد ها دهنده هشدار نوع نیا

   یزریل یها دهنده هشدار

 . دهندیم هشدار را مایهواپ یرو بر  یزریل قفل ها دهنده هشدار نوع نیا

 ELINT یکیالکترون یجاسوس

  که کندیم مشخص سپس و شده پردازش پردازشگر توسط و  شده افتیهادر آنتن توسط دشمن یرادار امواج یجاسوس نوع نیا در

  چقدر آن کیالکترون جنگ قدرت و دارد فیضع پوشش کجا  در و  یقو پوشش کجا در  و کندیم استفاده یفرکانس چه از دشمن رادار

 . است

 : کیالکترون جنگ



  مهاجم یها موشک دادن بیفر  یبرا یتدافع حالت در و  شودیم استفاده  یتهاجم و یدفاع حالت دو در یکیالکترون یها اخاللگر

  منحرف  و شده قطع رادار با موشک ارتباط ای کند دایپ را مایهواپ تواندینم یا کره داخل در مهاجم موشک که شودیم استفاده

 .شودیم

 امواج شودیم نصب مایهواپ یرو بر ستمیس ای غالف بصورت ای که اخاللگر حالت نیا در که است یکیالکترون تهاجم گرید نوع

 امواج با رادار طیشرا نیا در که کندیم منعکس دشمن رادار سمت به را آن امواج همان د یتول با و کرده افتیدر را دشمن یرادار

 و ECCM کیالکترون جنگ ضد و ECM اصطالحا کیالکترون جنگ عمل به شودیم اخالل دچار و شودیم  رو روبه یکاذب  ادیز یها

 .  ندیگویم ESM یکیالکترون یبانیپشت

   یزریل اخاللگر

 . کندیم کور را آن و شودیم  مهاجم موشک فروسرخ کاونده یرو بر اخالل باعث یزر یل پرتو کردن منعکس با یزریل اخاللگر

 :   رادار

  خطرناک و خی قطعات  یحاو یها ابر کشف و یناوبر یبرا ها رادار یمسافربر  یها مایهواپ در است مایهواپ چشمان همان رادار

  دهه از ها رادار دارند  را هاداف یرو بر قفل و ریرهگ و کشف مانند  یگرید یها  کاربرد ینظام  قسمت  در یول  رودیم کار به

 خال المپ ستمیس از ها رادار یبعد نسل و داشتند یابی مسافت تیقابل تنها هیاول یها نسخه و شدند نصب ها جنگنده یرو بر ۱۹۵۰

 هارا الکترون باال سرعت با که است خال ی حاو بزرگ یا محفظه  که است برق انیجر کننده کسوی کی خال المپ کردندیم استفاده

 همان از برگشت اجازه  و کندیم تیتقو جهت کی از و کندیم تیهدا را برق انیجر جهت کی از خال المپ کند تیهدا آند به کاتد از

  بردندیم بهره  یهاد مهین قطعات از خال المپ یبجا ها رادار یبعد نسل دارد کاربرد کیالکترون عیصنا در نیبنابرا دهد ینم را جهت

 نیا کار  و کنندیم کار داپلر فرمول اساس بر که هستند داپلر پالس یها رادار دتریجد نوع و ندیگویم پالس نوع ها رادار نیا به که

 استفاده ستوریترانز از ها  رادار نوع نیا و است آن لیتحل و ه یتجز و یرادار یها پالس افتیدر و ارسال اساس بر ها رادار نوع

 ها رادار نوع نیا که اند دهش ابداع یفاز هیآرا یها رادار امروزه و  دارند پالس یها رادار به نسبت ییباال کیتفک تیقابل و کنندیم

  کی کار کدام هر و کنندیم افتیدر و فرستندیم را امواج کدام هر که اند شده لیتشک فرستنده  و رندهیگ ای ماژول چند و نیچند از

  کند ینم استفاده تابش الگو نوع کی از هرگز و دهندیم فاز  رییتغ بتر ونیلیم چند هیثان کی ریز کدام هر و دهندیم انجام را رادار

  نوع فعال  ریغ و فعال نوع دو از ی فاز هیآرا یها رادار و است تر سخت آن یرو بر اخالل و بوده کار پنهان رادار نوع نیا نیبنابرا

  را نیزم ماژول چند و آسمان ماژول چند کرد نییتع توانیم  و شودیم هیتغز خودشان مخصوص منبع  از ها ماژول یتمام  فعال

 . ستندین میتنظ قابل ها ماژول و هستند متصل منبع کی به  ها ماژول  یتمام فعال ریغ در یول کنند اسکن

IFF  

 identification friend or foe system همان ای IFF ستمیس

  مقابل کوپتریهل ای مایهواپ iff یبرا را یسگنال که است شکل نیبد ستمیس نیا کار است دشمن از دوست صیتشخ یبرا ستمیس کی

  صورت نیا ریغ در و است دوست یعنی بفرست  را شده فرستاده  گنالیس همان ا ی مشابه  یگنالیس مقابل مایهواپ اگر و فرستد یم

 است  دشمن

  شودیم سیتدر هم رستانیدب کیزیف در داپلر اثر کنندیم کار داپلر اثر اساس بر  که ندیگویم ییها رادار به داپلر پالس یها رادار

  که  یزمان یول رسدیم شما گوش به تر  بلند هم آن یصدا طبع به  شودیم کینزد شما به  که دیریبگ نطر در را ی آمبوالنس مثال

  نیزم از یبازگشت امواج پالس یها رادار در نیهمچن و  رسدیم گوش به تر آرام هم آن یصدا است شدن دور  حال در آمبوالنس

  باال به یخاص سرعت از که  یاجسام تنها  و شده لتریف نیزم از ی بازگشت یها امواج داپلر پالس یها رادار در یول شدیم زینو باعث

 .هستند هم را ینیزم اهداف رصد ییتوانا یدارا معموال  هم داپلر پالس یها رادار و شودیم داده شینما کنندیم حرکت

 

  بکار ی زریل یگذار نشان و فعال ریغ یها کشف یبرا شودی م نصب ها هواگرد یرو بر که کیالکترواپت یها تیسا:  کیاپت الکترو

 یونیتلوز نیدورب کی ادامه در و دارد سوم تا اول نسل از یا گسترده فیط یدارا که یحرارت نیدورب کی از   ستمیس نیا و روندیم

 . کندیم استفاده ی زریل گذار نشان ای ابی مسافت کی و

 



 

 تامکت  جنگنده به متعلق AWG9 رادار

 

 

 

 اهیس جعبه

 

 



 

 

 F22 جنگنده  یبرا AN/APG-77 فعال یفازیآرا رادار

 

  آنتن یدارا ینظان  یها هواگرد و بود ینظام  ریغ یمایهواپ یبرا VOR ، شد صحبت که ییویراد یناوبر ارتباط درباره:نکته

TACAN نوع دو هر از یق یتلف یراهبرد یترابر یها مایهواپ و هستند. 

 

  شودیم ها دهنده هشدارد و ELINT و شنود شامل است یکیالکترون یبانیپشت که میگفت که هم ESM بحث

 

 .هستند ییوی راد یها گنالیس لیتحل هیتجز و افتیدر یبرا هم SIGINT یها ستمیس

 

 :  قیدق آالت



 . شوندیم میتقس قسمت ۳ به کل در  قیدق آالت

  که یق یدق آالت و دهندیم نشان را پرواز و یناوبر ستمیس  تیوضع که قیدق آالت دهندیم نشان را موتور تیوضع که  یقی دق آالت 

  ،یفشار یکیالکتر کنندیم کار  مختلف نوع چهار به قیدق آالت دهندیم نشان را کیدرولیه ستمیس  همانند گرید یها ستمیس تیوضع

 .  یکیومکان یروسکوپیژ

  فنر  کی همانند ها ستمیس یسر کی به جهت کی از لوله ن یا که شودیم استفاده بوردون لوله از باال یها فشار یریگ اندازه یبرا

 باعث کند،یم اعمال فنر  به که ی فشار  با الیس آن و گرفت اندازه د یبا را فشارش که ی الیس به طرف کی  از و است، متصل برنج از

  نیا. است افگرامید نوع از گرید نوع رودیم بکار باال  فشار یبرا شتریب ستمیس نیا و شودیم فشار یریگ اندازه و جیگ حرکت رییتغ

  که ی زمان و  یزمان شده یبند آب  یخاص گاز با آن داخل در که است شده لیتشک المرکز متحد  خورده نیچ صفحه دو از سنج فشار

 یریگ اندازه فشار داشت خواهد افگرامید که یانبساط زانیم  به توجه با  شودیم افگرامید وارد و شده گرفته  pitot لوله از گاز

  چه هر میگفت قبال که همانطور است سنج ارتفاع همان  altimeter کندیم کار هوا فشار  با کامال که قیدق آالت از یکی. شودیم

  pitot لوله از شده وارد یهوا با که است فشار یریگ اندازه یبرا یاریمع  فشار نیا نجایا ،و ابدیم کاهش فشار شود شتریب ارتفاع

 کرد میتنظ نوع چنو به شودیم را سنج ارتفاع شودیم مشخص ارتفاع و شودیم یریگ اندازه فشارش افگرامید به هود ورود سپس و

  باال  یارتفاع  باشد ایدر سطح از باالتر نیزم یرو بر مایهواپ اگر حالت نیا در یعنی. است ایدر سطح فشار حسب بر که QNH نوع

  یفرودگاه یرو بر ییمایهواپ دیکن فرض است، استاندارد فشار حسب بر که است QNE میتنظ گرید نوع.دهدیم نشان را صفر از تر

  پس کرده رییتغ دما نکهیا به توجه با  کند یم رییتغ هوا یدما پرواز و آف کیت از بعد.  دهدیم نشان را سنجش ارتفاع و دارد قرار

 شود میتنظ دیبا و داد نخواهد نشان دوباره را ۰ ارتفاع سنج ،ارتفاع مایهواپ دوباره نگیلند صورت در پس کرده رییتغ هم هوا فشار

 نشان را ییپا ۱۰۰۰۰ عقربه نیکوچکتر و ییپا ۱۰۰۰ کوچکتر عقربه و دهدیم نشان را پا ۱۰۰ هر عقربه نیبزرگتر تریمیآلت در

 .دهدیم

  یورود یهوا به  توجه با که باشدیم سنج سرعت همان که  است AIR SPEED کندیم کار هوا فشار  با که  قیدق آالت  گرید جمله از

  یول رودیم بکار سرعت یریگ اندازه یبرا هم MACH NUMBER  قیدق آالت نیهمچن و ندیم مشخص را سرعت توتیپا لوله از

 . یفراصوت یها سرعت در

 . رودیم بکار هوا و سوخت مخلوط فشار یریگ اندازه یبرا MAINFOIL PRESSURE  قیدق آالت

   کندیم کار خازن با دشیجد نوع که رودیم بکار سوخت زانیم یریگ یانداز یبرا FUEL INDICATOR قیدق آالت

 یریگ اندازه یبرا بیترت به FUEL TEMP و FUEL PRESSURE و روغن فشار یریگ اندازه یبرا OIL PRESSURE قیدق آالت و

  سوخت ی دما و سوخت فشار

 JET PIPE همان ای اگزور لوله در  رودیم کار به رانش یریگ اندازه یبرا که است یقیدق آالت THRUST METER ای سنج تراست

 . است شتریب THRUST باشد شریب فشار چه هر و  کندیم یریگ اندازه را فشار که شده گذاشته کار سنج فشار کی

   ENGINE PRESSURE RATIO آالت

 نسبت را هوا فشار که  شده گرفته کار به اگزوز لوله در سنج فشار کی که است یا گونه به  آالت نیا کارکرد کندیم  کار فشار با هم

 . آوردیم بدست را موتور  فشار نیبنابرا ردیگیم اندازه یورود یهوا فشار به

 . کندیم حساب را ها پره گشتاور که  TORQUE METER بنام دارد وجود آالت کی یترابر یها مایهواپ در

  رندیگیم اندازه را G فشار آن با که است یآالت ACCELEROMETER آالت

  کندیم یریگ اندازه  را گردش زانیم TURN AND BANK RATIO آالت

  است نیکاب در مهم آالت از هم ساعت

 است یسیالکترومغناط نما  قطب نوع از ای هم نما جهت و کندیم کار روسکوپیژ با که کرد اشاره سنج افق به توانیم گرید آالت از

  است آن نگیر یرو بر وزنش شتریب و چرخدیم یدوار محور حول که است چزخ  مشابه قطعه کی روسکوپی،ژ یروسکوپیژ ای و

 .   کندیم کار خال در روسکوپیژ و دیشد منحرف  ریمس از چقدر که دهدیم نشان و



 .است ها روسکوپیژ درست کارکرد یبرا خال زانیم دادن نشان یبرا SUCTION آالت

 .است یکیالکتر و ی کیمکان نوع دو دو دهدیم نشان را قه یدق  در دور که RPM آالت

 



 

 جهت نما

 

 

 

 

 



 



 

  بدنه

  بال و دارد قرار رادار دماغه در و است یکیدرولیه و یکیالکترون یها ستمیس آن در که است آن  یاصل یها قسمت از مایهواپ بدنه

  است متصل بدان یداریپا یها سکان و ها

 طراحان لذا  کندیم دیتول را درگ نیشتریب بدنه چون کند  دیتول را درگ نیکمتر که  شودیم یطراح یطور ها مایهواپ بدنه امروزه

  همان ای ی کینامیرودیآ  جسم کی مشابه  بایتقر دیکن دقت C5 و C17 بدنه به . کنندیم ی طراح یکینامیرودیآ  شکل به هم را بدنه

 . است لیرفویا

 

 

 

 

  شکل کی بطور مایهواپ و شده حذف بود  درگ کننده دیتول خود که بدنه طرح  نیا در که پرنده بال عنوان تحت دارد وجود طرح حال

 شود  شتریب یکینامیرودیآ  راندمان تا است بال



 پرنده بال

 . بال  و بدنه ساختمان

 .اند شده وصل بدان یافق و یعمود یها سکان و ها بال که باشدیم مایهواپ یاصل قسمت مایهواپ بدنه

  مایهواپ بال  و بدنه ساختمان

   مونکوک یسم و مونکوک تراس باشدیم مختلف نوع سه از مایهواپ بدنه

  تراس بدنه ردیگیم شکل ی خاص پوسته با آن پوشاندن و لهی م چند شدن متصل هم به از که ندیگویم مایهواپ بدنه از ینوع به تراس

  متصل گریکدی به مورب و ی افق و یعمود بصورت هم ها لهی م تراس پرت در که تراس وارن و تراس پرت شودیم میتقس نوع دو به

 که است مونکوک مایهواپ بدنه گرید نوع و اند شده متصل گریکدی به ی افق و مورب صورت به ها لهیم تراس وارن نوع در یول اند

  رهیدا از نوع نیا که است مونکوک  یسم ها بدنه گرید نوع و شده لیتشک شکل یا رهیدا یها حلقه وستنیپ هم به از بدنه نوع نیا

 نوع نیا هستند مقاوم هم هوا فشار  اختالف مقابل در و شده  PRESSURIZED و شده لیتشک گریکدی به متصل شکل یا حلقه  یها

 .دارند کاربرد  یامروز یمسافربر   یها مایهداپ در ها بدنه

 :  بدنه ساختمان

  قالب  آن که  گرفته شکل قالب کی در و شده لیتشک یفرع و  یاصل کننده مستحکم یها ستون و یمرز وارهید کی از مایهواپ بدنه 

  لرزش بدنه باشند تر کینزد گریکدی به ها  لهیم چه هر و تر میضخ پوسته هرچقدر است شده پوشانده پوسته کی از استفاده با

 .  داشت خواهد یکمتر

 :مایهواپ بال ساختمان

  فرار لبه  تا حمله لبه از که هستند یعرض  یها دنده همان RIBS که شده لیتشک SPAR و بیر جز دو از کال مایهواپ بال ساختمان

  و اند داده یلیرفویا حالت کی بال به نیهمچن و اند شده بال مقطع سطح در شکل یدوک شکل کی جادیا باعث و اند شده دهیکش بال

 تنش مقبال در پوسته شوندیم باعث و شوندیم متصل پوسته به که ها نگریاست همانند هست هم ها کننده مستحکم یدارا بال نیهمچن

 گریکدی به را ها RIB که است بال ی اصل رکیت همان ای SPAR بال  گرید جز و نخورد سر هوا فشار مقابل در  و باشد مقاوم ها

 .  است بال یاصل کننده مستحکم و کرده متصل

 

 

 

 

 



  

   باد تونل ،  سازه و یکاربرد مواد

   یفلز یها  اژیآل

   ومیتانیت و ومینیآلوم فوالد  اژ یآل از عبارتند دارند را کاربرد نیشتریب ییهوا صنعت در امروزه که  یفلز یها  اژیآل

  ومینیآلوم  اژیآل  نوع دو از یکنونو یجنگندهدها.باشدیم یومی نیآلوم سبک اژی،آل ییهوا صنعت در  شده استفاده اژی آل نیتر کاربرد پر

  از یخستگ مقابل در  یخوب نسبتا مقاومت و بوده ضربه تحمل معم مشخصه  یدارا که US2000 یسر اژ یآل  جمله از اند شده ساخته

  باال یفشار استحکام ۶ژیبو ادیز استحکام یدارا که US7000 یسر گرید اژ یآل و است نییپا آن در  ترک رشد و دهدیم نشان خود

  یها اژ یآل  از باشدیم ازی ن مورد حجم واحد در نییپا یریپذ انعطاف بیضر و باال یکشش استحکام که  سارگزه از ینقاط  در باشدیم

 .  شودیم شتریب ومیتانیت فلز از استفاده جهت در  یکنون روند فوالد باالب یچگال لیبدل اما شودیم ساخته  فوالد

 

  برابر در یخوب مقاومت و بوده سبک و نهیهز کم ومینیآلوم  یها اژی آل باشدیم مایهواپ ساخت یبرا فلز  نیتر برد پرکارد ومینیآلوم

  باشدیم بروز کامال آن ساخت روش و باشدیم شده شناخته کامال فلز نیا دارند ساخت ی ها روش بر یعال انطباق تیقابل و یخورندگ

  رو کاربرد  باشدیم آن  یسخت بودن نییپا یژگیو و( تیفارنها درجه ۲۵۰)یفلز  حرارت درجه حد  بودن نییپا ومینیآلوم  یها یینارسا



  ی کیمکان یها  یژگیو با مختلف  باتیترک در ومینیالوم اژیآل  آمدن بدست تگاثر در ی مهندس مختلف مسائل در ومینیآلوم شیافزا به

  مذکور درصد آن در که ۴۰۳۲ باتیترک بجز است درصد ۶  از کمتر ومیسیلیس درصد مخلوط باتیترک هیکل در. شده حاصل گوناگون

 .  باشدیم درصد ۱۲.۵

 شود یم نیدورالموم دهینام( منگنز درصد ۰.۶ و ومیمنز درصد ۱.۵ و مس درصد ۴.۴ ،شامل) ۲۰۲۴ اژیآل

  داد قرار یحرارت اتیعمل مورد است مناسب اریبس که ksi ۶۵ یینها کشش استحکام تا توانیم  را اژیآل نیا سخت ومینیآلوم یعنی

  اژیآل نیب در استحکام نیباالتر یدارا 7xxx گروه یها اژیآل .  باشدیم یعال  یخستگ برابر در آن مقاومت و شکست یانرژ نیهمچن

 .  باشدیم ومینیآلوم یها

 

  شوندیم داده نشان T نماد با که است ی حرارت یها اژیآل یمشتر نیبزرگتر ییهوا صنعت

   گرددیم  یرسازیپ یعیطب بطور و خنک طیمح ی دما تا سپس و شده داده یحرارت اتیعمل یمحلول بصورت T4 نسخه

   شودیم  یمصنوع یساز ری پ سپس و شده سرد اکستروژن مثل  یده شکل ندیفرآ  از پس T5 نسخه

 .  شودیم یمصنوع  یساز ریپ و خنک سپس و ی محلول یحرارت اتیعمل T6 نسخه

 

 : خواص

   باال کشش یها مقاومت در کاربرد

  نییپا ترک رشد و شکست استحکام نیبهتر

  خوب یخستگ عمر

   دارد T3 به نسبت یتر نییپا استحکام یدارا T42 نسخه

 باشد یم  زین ها اژی آل ه یبق از تر سبک و دارد اژهایآل گری د به نسبت یبهتر  یبهتر یکیمکان خواص یدارا ومیتیل ومینیآلوم  اژیآل

   فوالد

  دارند وجود آن  در یناخالص  بطور  ای و شوند یم  اضافه بدان زین گرید عنصر نیچند اگرچه است کربن و آهن از ی اژیآل فوالد

  تا درصد ۰.۰۸ نیب کربن درصد یدارا یتجار  یبند دسته  در  ها فوالد  شتریب و کندیم نییتع آن کربن درصد را فوالد  یاصل یژگیو

 . دارند درصد ۱.۲

 

  ینواح در  ها اژیآل نیا دارند را اول مقام است ازین مورد باال  اریبس استحکام یژگ یو ها آن در  که ییها کاربرد  در فوالد یها  اژیآل

  روندیم بکار بال متعلقات  و فرود زمیمکان  مانند ، یبحران یبارگزار یدارا

  باعث مسئله  نیا که دارد یخستگ برابر در یبهتر مقاومت و کمتر نهیهز اما است برابر ومیتانیت با با یتقر فوالد یسخت و استحکام

 .  دهند ه یترج ومیتانیت به را اژیآل نیا شده

  استفاده دهیآبد  فوالد از عموما  سازه در باالست آنها  یچگال اما دارند باالتر یکشش استحکام و کم انعطاف بیضر فوالد یها  اژیآل

  نیا از باشد نظر مورد حجم واحد در نییپا انعطاف بیضر  و باال  یکشش استحکام که سازه از ی نقاط در امروزه یکل بطور کنندیم

   شودیم استفاده  اژیآل

 

 ومیتانیت



  از شیب یکشش استحکام یدارا و است فوالد درصد ۶۰  حدود آن  یچگال و است گران و دارد یا برجسته یها یژگیو ومیتانیت 

۲۰۰۰۰۰ psi است ومینیآلوم و فوالد  اژ یآل از بهتر نظر ن یا از و است باال  یخوردگ برابر در آن مقاومت و است   

  فوالد  با برابر بایتقر و تیفارنها ۸۰۰ برابر آن حرارت درجه حد و باشد یم یحرارت درجه لحاظ از مناسب  اریبس اریبس ماده ومیتانیت

   است

   باشدیم ییباال یینها استحکام به میتسل استحکام  نسبت و میتسل استحکام یدارا و است مشکل ومیتانیت یینها دادن فرم

  ۶نکیا تر مهم و است تر ی طوالن آن یخستگ دوره ولس است تر نیسنگ بار ۱.۷ ومینیآلوم  اژیآل  با سه یمقا در  ومیتانیت اژیآل اگرچه

  یخوردگ نرخ یعاد طیشرا تحت نیهمچن و است تر قبول  قابل و باالتر اریبس آن وزن به استحکام  نسبت باال حرارت درجه تحت

  تر مشکل آن  با یصنعت کار و بوده ومینیوم ِاز تر نهیپرهز برابر ۲۰ تا ۱۰ اژیآل نیا اما است ومینیآلوم از تر کم اریبس اژیآل نیا

 . است

  از یعیوس محدوده  در خزش مقابل  در آن  یبرا یقو مشخصه کی است گراد یسانت درجه ۱۶۷۰ که ومیتانیت نیا ی باال ذوب نقزه

   باشدیم مطرح دما شیافزا

 

 وم یتانیت اژیآل یها یژگیو

  است ومینیآلوم و فوالد از باالتر آن یخوردگ  به مقاومت*

 . است آلومبنبوم و فوالد  از باالتر آن وزن به استحکام نسبت*

   متعارف  ی دما یژگیو  همان با  گراد یسانت درجه ۶۲۱ حدود  تا یکیمکان خواص نمودن حفظ*

   باال  ی چقرمگ و باال استحکام*

 

 ومیتانیت بیمعا

   ابزار عمر کاهش*

   ابزار شدن گرم از پس ژهیو به برش غهیت لبه  به نیچسب یبرا ها تراشه لیتما*

 شد خواهد کار  قطعه در اعوجاج بروز  احتمال که یکار  نیماش جهت باال برش یروین*

  مایهواپ یاجزار در  رفته بکار مواد

 

 بدنه

 

 . شودیم ینیب شیپ زنگ  ضد فوالد و ومینیآلوم  اژیآل از استفاده مایهواپ بدنه ساخت و یطراح در

 

   یاصل یها میفر

  قسمت نیا در قطعه نیبزرگتر باشدیم متر  یلیم ۳۵ تا ۳۰ ضخامت با  ومینیآلوم اژ یآل  از معموال بدنه  یاصل یها میفر مواد جنس

   شودیم نیتخم متر یلیم ۱۵۰۰ عرض و است متر  یلیم ۲۰۰۰ یبیتقر ابعد یدارا معموال

 



   بدنه ییجلو قسمت

  حدود  ینییپا و یی باال پوسته و متر یل یم ۳ ضخامت با ومی نیآلوم ورص از معموال دماغه قسمت یها  میفر یرو یها پوسته جنس

   گردد یم ی نیب شیپ متر یلیم ۴۵۰ عرض و متر یلیم ۱۶۰۰

 

   هوا یورود یها کانال

  است متر ی لیم  دو ضخامت با زنگ ضد  یفوالد ورق از ی حرارت یها کانال جنس دارند قرار  بدنه کنار در ها چهیدر نیا

 

   بدنه ییانتها قسمت

   ها فلپ

  ها پوسته

   ها میفر

   ها نگریاست

 

 باشندیم ریز یها قسمت  شامل خود فلپ

  افراگمید ، ها غه ی،ت یزنبور ،النه ها پوسته

 

 بال

   قسمت سه شامل  خود بالها

   ییباال قسمت

   یانیم بال

   ها فلپ

 

  هم ها غه یت و و متر یلیم ۸ ضخامت با جنس نیهم از افراگمید و متر ی لیم ث ضخامت با ومینیآلوم  اژیآل از یینها نیا پوسته جنس

 باشند یم متر  یلیم ۸ ضخامت با فوالد جنس از

 

   ها کیپالست

  ها ترموست و کی،ترموپالست شوندیم ی بند میتقس گروه دو به معموال ها کیپالست

 

 شودیم  یریگ قالب باال دقت با اتیجزئ هرگونه و داشته یکوچک  اریبس انقباض درصد  یریگ قالب  در رفته بکار ها یاپوکس شتریب

  پرکننده.  روندیم بکار یکیالکتر قطعات هیکل یبرا پوشش عنوان به انعطاف قابل  ی پرنشده ی ها نیرز و کایلیس پرکننده یها نیرز

  در انعطاف  قابل نیرز ،از ند ینما یم  یعال یکیالکتر خواص و حرارت قبال  در مقاومت ،و نییپا انقباض جادی،ا نیرز در کایلیس



  با  شده مسلح یها  سازه گرید و باال مقاومت با ها  هیال جادیا یبرا هم عیما  نیرز یها  ستمی،س روندیم بکار  فیظر اریبس قطعات

 . روندیم بکار افیال

 

 

  تیکامپوز

  ی باال وزن به نسبت تیصلب و دزن به نسبت استحکام شودیم مایهواپ  وزن شیافزا از یریجلوگ موجب تیکامپوز از استفاده

  مانند  باال استحکام یدارا افیال کردن مخلوط دهد کاهش ی توجه قابل زانیم را سازه وزن تواندیم شرفتهیپ تیکانپوز در موجود

  خالق سازه مهندس یبرا را دیجد امکانات یفلز  یها نهیزم ای دیامیپول  یاپوکس نهیزم در شهیش و۴۹ والریک و بورون و تیگراف

 .  آورد یم فراهم  یا مبتکرانه سازه ی ها طرح در  خود نظر  مورد ی  ماده ساختن در

  یمر یپل یها سیماتر پوستهدر افیال از یبیترک بصورت نییپا یچگال و باال استحکام و تهیسیاالست مدول با  شرفتهیپ یها تیکامپوز

 .  گردندیم

   کرد اشاره آن منتاژ بودن آسان و وزن لحاظ از ییجو صرفه به توانیم مواد نیا یایمزا از

 

  شتریب شودیم اظافه بدان هسته کی ی چیساندو یها سازه در  که  باشدیم سیماتر  و افیال شامل یتیکامپوز سازه کی یاصل یاجزا

  یمر یپل یها سیماتر در زین آنها  از یکم  تعداد و ندیآ  یم دست به ترموست یها سیماتر در افیال یریگ شکل از ها تیکامپوز نیا

 باشندیم کیترموپالست

 . میکنیم یبررس را SR71ماخ  ۳ سرعت با  یجاسوس یمایهواپ بدنه  در رفته بکار مواد مثال یبرا

  بود نشده معمول ومیتانیت با ساز و ساخت هنوز که یزمان و دادیم لیتشک ومیتانیت اژی آل را SR71 ساختار وزن کل از درصد ۹۳

   کردند ابداع ساختار و تیفیک کنترل در یدی جد یها کیتکن و شدند گام شیپ نهیزم نیا در دیالکه  یکمپان مهندسان

  یکمپان  لیدل نیا به و است شده پروژه متیق رفتن باال باعث  ومیتانیت یکار نیماش بودن سخت که  شدند متوجه دیالکه مهندسان

   د یایب تر نییپا شده تمام متی ق تا کرد ابداع فلز نیا یکار  نیماش یبرا ی ادیز یها روش دیالکه

  شده استفاده کانیلیس و یفرانت چدن و کی پالست از هوا یورود و chine  و یعمود سکان و فرار  لبه و  حمله لبه یها بخش در

 .شدیم یرادار مقطع سطح کاهش باعث نیا که بود

  در و نکند دفع و کند جذب را گرما شودیم باعث نیا که است اهیس رنگ به  کامال چون ندیگویم برد بلک پرنده نیا به علت نیا به و

 .  شود کشف تر  رید فروسرخ یها سنسور توسط جهینت

  ومینیآلوم درصد ۵ که  رفته بکار A110AT ومیتانیت اول در است متفاوت است رفته کار به برد بلک بدنه در  که ییها ومیتانیت اما و

 درصد سه و کروم درصد ۱۳ و ومیواناد درصد ۱۳ حدود که است B120VCA نوع یدوم  و رفته بکار آن  در قلع درصد ۲.۵ و

  پوسته شتریب و است ومیواناد درصد ۴ و ومینیآلوم درصد ۶ یدارا نوع نیا که است C120AV نوع نیآخر و رفته بکار ومینیآلوم

  است داده لیتشک B120VCA نوع از  ومیتانیت نچیا ۰.۰۴۰ تا نچیا ۰.۰۲۰ ضخامت از را برد بلک

 ۱۵ از که است یخوردگ  ضد و زنگ ضد فوالد کی که است شده استفاده A12۶ اژی آل از برد بلک یها قسمت یبعض در نیهمچن

  تیفارنها  درجه ۱۲۰۰ یدما تا اژیآل نیا است شده استفاده بدنیمل درصد کی ومیتانیت درصد دو و کلین درصد ۲۶ و کروم درصد

 .کندیم تحمل را

 RENE41 اژ یآل  یکی که شده استفاده کلین فلز نوع دو از نجایا در شوندیم داغ اریبس که هوا یورود مثل مایهواپ از ییها قسمت و

  تحمل را تیفارنها درجه ۱۶۰۰ یدما  تا تواندیم که هستند مخلوط  کلین هیپا بر ومیتانیت و کبالت و آهن و بدنیمل و میکر که است

 کندیم تحمل را تیفارنها درجه ۲۲۰۰ تا نوع نیا که است HASTLLOY X   گرید نوع و کند



  A12 در و آمد در  ییها تسمه و ها لتیف بصورت ومینیتات ن یا ۶۰ دهه  در بود سخت آن یکار  نیماش که بود یمواد ومیتانیت چکن

   رفت بکار

 ها واسطه نیا توسط یشورو خود از ومیتانیت دنیخر و ایس توسط یسور یها شرکت سیتاس با برد بلک در  رفته بکار ومیتانیت

 کردند کمک  کا یآمر  به برد بلک ساخت در  و خوردند بیفر ها روس یعنی شد نیتام

   افیال

 

 اجزا نیتر ی اصل از افیال لیدل نیهم به است یتیکامپوز سازه  بر وارده بار تحمل ی تیکامپوز یها  سازه در اف یال نقش یکل بطور

  جمله از تیکامپوز خواص شتریب داراست تیکامپوز یاجزا انیدرم را  ی حجم درصد نیشتریب و رودیم  بشمار یتیکامپوز مواد

  افیال نوع میمستق ریتاث تحت یحرارت و یکیالکتر ،خواص مخصوص  جرم ، یکشش ،،مدولیفشار ،استحکامیکشش استحکام

 . است تیکامپوز مواد در آن شیآرا یچگونگ

 

   شوندیم میتقس دسته  چهار به عمدتت افیال

 

   ی مدن افیال

   یآل  افیال

   یعیطب افیال

   یفلز  افیال

 

 

 

   شهیش افیال

 

  افیال ریسا به نسبت را مصرف  حجم نیباالتر و باشندیم ها تیکامپوز در استفاده مورد  یمعدن اف یال نوع نیتر عمده شهیش افیال

  دارند

 

   شهیش افیال یژگیو

 

  باال وزن به استحکام نسبت*

   یعال  مقاومت و یخوردگ استحکام*

  تی فارنها  درجه ۶۰۰ یدما در یکشش اتیخصوص درصد ۵۰ داشتن نگه*

   نییپا متیق*

 



 : ها تیمحدود

   نییپا نسبتا یخستگ مقاومت*

   نییپا یفشار تحکامیا*

  نییپا نسبتا تهیسیاالست مدول*

   شیسا به نسبت تیحساس*

  افیال استحکتم در معکوس اثر  دما شیافزا*

 

 .  دارد  S نوع به نسبت ی تر نییپا متیق و بوده یکیالکتر قیعا E نوع افیال باشدیم E و S نوع ۲ شامل افیال نیا

 

  E به نسبت S افیال یها یژگیو

 

   باالتر مقاومت درصد ۲۵ حدود

   باالتر یکشش مقاومت درصد ۴۰ حدود

   باالتر مدول درصد۲۰

   تر  نییپا یچگال درصد ۴۰

 

 

   دیآرام  افیال یها یژگیو

 

   باال  یکشش مقاومت

 یی نها یکشش بار درصد ۲۰ حدود در یفشار  مقاومت

   باال یا ضربه مقاومت

  نییپا مخصوص جرم

   ی عال اریبس خزش از یناش شکست مقابل در مقاومت

   باال  یحرارت یداریپا

   فالتر  دهیپد برابر در مقاومت

 

  ها تیمحدود

 

 ، یبرش و یفشار  مقاومت بودن نییپا



 بنفش ماورا نور برابر در تیحساس

   نیرز با فیضع یچسبندگ

 

  ۴۹ کوالر افیازال استفاده موارد

 

   حمله لبه

   ی مسافربر نیکاب یها بند کف

  ها رادوم

  مایهواپ هیثانو اجزا

 

 کربن  افیال یها یژگیو

 

   باال یکشش مدول و یکشش استحکام

   باال یخستگ استحکام

  نییپا یحرارت بیضر و مخصوص وزن

 

  ها تیمحدود

 

  نییپا یا ضربه مقاومت

   باال یکی الکتر تیهدا

  نشست هنگام در کم یلیخ کرنش

 .   باال متیق

  هیشب را(  نولدزیر ،عدد یچگال ، سرعت) طیشرا مدل کی یبرا که است هوافضا نه یزم در ی شیآزما ابزار نیتر مهم یکی باد تونل

 .  شودیم استفاده ریز اهداف یبرا و کندیم یساز

 

 ییهوافضا ابزار ای موشک مایهواپ ساخت یها نهیهز کاهش*

 ی کینامیرودیآ  مختلف قطعات  تیفیک و عملکرد آزمون*

  کینامیرودیآ  نه یزم در نینو و کیآکادم یها کار انجام*

   یعدد و یل یتحل یی آزما یراست*

 



  باد تونل مختلف انواع از یتعداد

 

   کلیس اساس بر

   شکل و ابعاد اساس بر

 ان یجر کلیس گردش اساس بر

  یپرواز میرژ اساس بر

 موتور گرفتن قرار شکل و نحوه اساس بر

  یبردار بهره سطح اساس بر

   کارکرد زمان مدت اساس بر

 

   الیس کلیس اساس بر

 

  از و دهیگرد تونل مدار وارد دارد نام کننده انقباض که باد تونل یورود از و شده دهیمک اتمسفر از را هوا باز مدار یها تونل در

  گردد  هیتخل ط یمح در و شده  خارج باد تونل کلیس از یخروج کانال از استفاده با و کرده عبور فن  و وزریفی،د آزمون مقطع انیم

  به  باز آزمون مقطع  با باز مدار  باد تونل کی در باشد دار شکاف ای  بسته و باز بصورت تواندیم آزمون مقطع ها باد تونل نیا یبرا

  آزمون  مقطع به  انیجر یورود که  شود آن از مانع تا باشدیم از ین آزمون مقطع اطراف بسته طیمح کی به باز آزمون مقطع کی

 . گردد باد تونل کلیس یابتدا در یورود انیجر از شتریب

 

   باز  مدار باد تونل یایمزا

 

 .است کمتر معموال ساخت نهیهز

 . است تر مناسب دود با یساز آشکار  و شرانهیپ یها آزمون یبرا

 

   باز مدار تونل بیمعا

 

   دارد ی ادیز ر یتاث باد تونل عملکرد یرو یاتمسفر اناتیجر

 

 . است ازین ابعاد کی  در  یبردار بهره یبرا بسته مدار یها تونل به نسبت یشتریب یانرژ

   است شتریب مراتب به اطراف طیمح در صدا و سر زانیم

 

  بسته مدار تونل



 

  مدار یها باد تونل در است گردش حال در همواره باد تونل  مدار داخل در باد  تونل کار هنگام در هوا انیجر بسته مدار باد تونل در

  فن کی از معموال بسته مدار یها تونل در است گردش حال در اجبارا آن در هوا و است بسته ریمس شکل کی به کانال بسته

 میتقس یبرگشت دو و یبرگشت دسته دو  به خود بسته مدار یها  تونل گردد ی م استفاده طبقه  چند ی محور یها  کمپرسور ای و یمحور

  بسته مدار تونل ،در شودیم گرفته نظر در هوا انیجر یبرا برگشت ریمس کی تنها یبرگشت کی بسته مدار  یها باد تونل در شوندیم

 ریمس دو نیا موازات به زین و آزمون مقطع تابع آن رفت ر یمس و است شده هیتعب هوا برگشت یبرا جداگانه ریمس دو یبرگشت دو

  یبرا شودیم استفاده درجه ۹۰ یها گوشه از یبرگست دو  و یبرگشت کی بسته مدار یها  باد تونل در ردیگیم قرار نهایا نیب در

 انیجر تیهدا غهیت از ها گوشه در انیجر چرخش افت از تا  شودیم استفاده انیجر تیهدا یها غهیت از ها گوشه در انیجر چرخش

  ان یجر یدارا بسته مدار یها تونل ابدیم کاهش زین انیجر اغتشاش زانیم گردد  یریجلوگ انیجر افت از تا گردد یم استفاده

  هستند تر کنواختی

 

   بسته مدار تونل یایمزا

 

 .  است کنترل  قابل یتور و انیجر کننده تیهدا ی ها غهیت از استفاده با انیجر تیفیک*

   دارد باد تونل یرو بر یکمتر ریتاث اتمسفر طیشرا*

  است ازی ن باز مدار تونل به نسبت یکمتر یانرژ*

 .  کند یم  جادیا طیمح  در یکمتر یصدا و سر*

 

  بسته مدار توکل بیمعا

 

   باشندیم یشتریب ساخت نهیهز یدارا*

   ستندین مناسب دود  با یساز  آشکار و شرانشیپ یها آزمون یبرا*

 .  ستندین مناسب یطوالن  یها زمان در یبردار بهره یبرا*

 

 .  کنند یم کسوی و کدستی را انیجر و کنندیم دفع را رونیب یهوا بزرگ آشفته انیجر بخش نیا: انیجر کننده کسوی

 

 تونل مقطع سطح کاهش با و است شده هیتعب انیجر زیر  یها یآشفتگ  حذف و یریجلوگ یبرا ییها یتور بخش نیا در:یورود

  شودیم شتریب زین هوا سرعت

 

  دارد قرار یآشفتگ بدون و کدستی انیجر بخش نیا در و دارند قرار ها سنسور و شیآزما  مورد قطعه بخش نیا در: شیآزما بخش

. 

 

 یا اندازه به بخش نیا طول معموال و کندیم تیهدا ها موتور سمت به را دست نییپا انیجر بخش نیا: کننده پخش ای و وزریفید

 .  گزارد ینم  ریتاث شیآزما محفظه  یرو فن اغتشاشات که است



 

 .  کندیم جادیا را تونل درون  انیجر جاد یا یبرا الزم یروین فشار اختالف جادیا با بخش نیا:فن

 

 .  باشد یم یریگ اندازه مهم یها  پارامتر از لحظه هر در دما  و یموضع سرعت نقطه هر یکیاستات و یکینامید فشار باد تونل دو

 

 

 

  انیجر گردش کلیس اساس بر باد یها تونل

 

  کی باد یها تونل نیا در  شودیم هیتخل طیمح در یخروج توسط و شده گرفته اطراف طیمح از انیجر تونل نیا در: مکنده یها تونل

 .  گردد نصب آزمون مقطع دست نییپا در وژیسانترف دمنده ای  و یمحور فن

 

   دمنده یها تونل

  نسبت مکنده باد یها تونل به نسبت دمنده باد هاب تونل گرددیم نصب آزمون مقطع باالدست در  دمنده کی دمنده باد یها تونل در

   باشد بسته مدار ای باز مدار نوع از تواندیم یها تونل نیا دست دو هر باشندیم حساس تر کم یورود طیشرا به

 

 

   یهندس شکل اساس بر

 

   بزرگ آزمون مقطع  با باد یها تونل

   متوسط آزمون مقطع  با باد یها تونل

  کوچک آزمون مقطع  با باد یها تونل

 

  انیجر سرعت اسا بر

 ( ماخ ۰.۳ از کوچکتر سرعت) ریناپذ تراکم انیجر با صوت مادون یها تونل

 

 (  ۰.۷ تا ماخ۰.۳ نیب) ریپذ تراکم انیجر با صوت مادون باد یها تونل

 

 (  ماخ ۱.۲ تا  ماخ ۰.۸ نی،ب) یصوت گذر با یها تونل

 

 ( ماخ ۵ تا ماخ  ۱.۲) صوت مافوق یها تونل



 

 (ماخ ۵ یباال)یابرصوت باد تونل

 

  شودیم میتقس ی افق و ی عمود دسته دو به  ، باد تونل نصب نحوه لحاظ از

 

  شوویم میتقس یهوانورد ریغ و یهوانورد دسته  دو ،به یبردار بهره سطح لحاظ از

 

 شوندیم میتقس یا لحظه  و وستهیپ انی جر یکل دسته  دو به کارکرد زمان اساس بر و

 

 : هیهواپا حاتیتسل

 .  شودیم تیهدا یرادار و یحرارت شکل دو به که است موشک ها جنگنده هوا به هوا یاصل سالح:  هوا به هوا

 به امواج از پرتو کی مادر جنگنده رادار که شکل نیبد بود یرادار سوار موج تیهدا نوع ،از خود کارد اول در یرادار تیهدا

 کوچک مانور کی وبا بود نقص یدارا تی هدا نوع نیا که  کرد،یم حرکت هدف سمت به پرتو آن یرو بر موشک  و تاباندیم هدف

 .  AA1 موشک مثل خوردیم بیفر موشک دشمن جنگنده

  نیآخر  تا و کندیم کیشل را موشک و کندیم  قفل هدف یرو جنگنده که است  شکل نیبد تیهدا نوع نیا: یرادار فعال مهین تیهدا

  نیا چه اگه شود کینزد هدف به و  کرده افتیدر را مادر رادار امواج موشک یرادار امواج کاونده تا باشد قفل هدف ی رو دیبا لحظ

  نیا در اگر و باشد قفل  هدف یرو آخر  لحظه تا دیبا رایز بود خودش یها نقص یدارا یول بود بهتر یرادار یسوار موج از روش

 . اسپارو AIM7 موشک مثال یبرا شد خواهد گمراه و کرد نخواهد برخورد  هدف به موشک بشکند قفل  یلیدل هر به روش

 : یرادار فعال

  موشک یا هیثان چند و کرده قفل هدف یرو  مادر جنگنده که شودیم تی هدا شکل نیبد.است رادار یدارا موشک خود یرادار فعال

 رادار با یینها فاز  در و کرده یط  خودکار خلبان و ینرسیا بطور را خود ریمس هیثان چند از بعد و شودیم تیهدا مادر رادار توسط

 به دارد رادار خود و است  مستقل جنگنده رادار از موشک  چون روش نیا در شودیم ور حمله بدان و کرده قفل هدف یرو خود

  تر باال  هدف با  آن برخورد احتمال شود ینم تیهدا جنگنده رادار با چون موشک و ستین بسته مادر جنگنده یپا و دست لیدل نیهم

 نصب تامکت جنگنده یرو بر  فقط که بوده کسیفون یرادار فعال موشک نیاول است تر  مقاوم کیالکترون جنگ مقابل در و بوده

  آن خودکار و فعال مهین بطور ای و داد آن  به دوباره مختصات هدف نکردن دایپ صورت در توانیم را امرام موشک امروزه موشک

  موشک اگر ید نسخه امرام در محور شبکه ستمیس از استفاده با امروزه و شود تیهدا یحرارت بطور یینها فاز در و کرد کیشل را

 . کند افتیدر گرید جنگنده ای آواکس از را هدف مختصات تواندیم نکند دایپ را هدف

 :   یحرارت و ابیگرما

 یها موشک گذشته ،در هستند هدف حرارت بدنبال همواره و هستند فروسرخ کاونده یدارا هوا به هوا یها موشک از نسخه نیا

  تا  گرفتیم قرار دشمن جنگنده پشت در  جنگنده دیبا حتما  چون شدندیم استفاده تیفا داگ در هستند برد کوتاه  معموال که یحرارت

  امروزه ی،ول کرد کیشل شدیم هم گرید جهات از کاونده ت یتقو با ادامه در و شود ور حمله بدان و ندیبب را هدف حرارت موشک

  هستند حساس هم حرارت نیکوچکتر به یعنی. هستند یحرارت ساز ریتصو نوع از AIM-9X مثل یحرارت ساز یتصو یها موشک

 .  شود ور  حمله هدف به رو روبه از توانندیم یحت و

 و دیشد واکنش بافث روین برار رییتغ جهینت در و روین جهت  رییتغ با یعنی باشدیم هم رانش بردار رییتغ قابلبت یدارا AIM-9X مدل

 .شودیم هواگرد شتریب یریپذ مانور



 

AIM-54 PHOENIX 

 است  بال و سکان یدارا برد بلند هوا به هوا موشک کی عنوا به کسیفون

 

 کانارد  و یداریپا بالچه و ندریدویسا

 

 

 

 

 



 

  علت به که  جلو به رو یبالها به مجهز  ادامه در و بوده یعمود  و یافق  یداریپا بالچه  به مجهز هم که AGM-129 کروز موشک

 . باشدیم ییباال فتیل یدارا کندیم تیهدا رونیب یبجا بال داخل به را هوا انیجر نکهیا

 

  ماخ  ۲.۵  یباال کروز یها موشک و کنندیم استفاده توربوفن ای توربوجت موتور از ماخ  ۰.۸ سرعت کروز یها موشک معموال

 رمجت از

 

 : نیزم به هوا حاتیتسل و ها غالف

 .شوندیم میتقس کیالکترون جنگ و یر یگ هدف و ییشناسا و یناوبر دسته  یها به ها غالف

  گرید نوع و AAQ13 مثل دهدیم را نییپا ارتفاع در پرواز اجازه مایهواپ به که است نیزم عوارض بیتعق رادار کی ی،دارایناوبر

 یگزار نشان ها غالف گرید نوع و TARPS و SHARP مثل است یعکسبردار یبرا نیدورب چند به مجهز که است ییشناسا غالف

  مختصات آوردن بدست نیهمچن و روندیم بکار یزریل تیهدا یها بمب تیهدا یبرا یزریل یگزار نشان یبرا ها غالف نیا که است

  گرید نوع. برد  نام پریاسنا ای و AAQ14 به توانیم ها غالف نوع نیا از یا ماهواره تی هدا یها بمب تیهدا یبرا یا ماهواره

 . NEXT GENERATION اخاللگر غالف مثل است کیالکترون جنگ نوع از ها غالف

  فاز در و یا ماهواره ینرسیا نوع از دیجد نوع در و است یرادار  تیهدا هارپون مانند یکشت ضد حاتیتسل:) نیزم به هوا حاتیتسل

 .است یموج  یلیم و یحرارت تیهدا آخر

 .شودیم میتقس شونده تیهدا ریغ و شونده تیهدا دسته دو به نیزم به هوا حاتیتسل کل در

  پره به شدن مجهز صورت در و بوده ریناپذ تی هدا ۸۴ و ۸۲ مارک یلوگرمیک ۹۰۰ و ۲۲۵ یها بمب مثل شوند تیهدا ریغ انواع

  مهمات زیر نیچند یدارا هم یا خوشه یها ،بمب کند سقوط و مودهیپ را یکمتر  مسافت تواندیم درگ جادیا با  SNAKE EYE یها

 . هستند

 . شودیم میتقس یا ماهواره تیهدا و یکیاپت تیهدا ، یزریل تیهدا دسته سه به مایهواپ یبرا نیزم به هوا حاتیتسل

 در نیدورب ریتصاو ییویراد ارتباط قیطر از که است دماغه در نیدورب کی ی،دارا کیماور موشک مثل یکیاپت  تیهدا حاتیتسل

  شودیم پرتاب بمب ای شده کیشل موشک و شده انجام یریگ  هدف آن با که است+   عالمت کی یدارا و است شده داده شینما نیکاب

 .  است کن فراموشک و کن کیشل نوع از سالح گونه نیا و



  شده پرتاب یزریل تیهدا موشک ای بمب و داه انجام را یزریل یگزار نشان غالف ها سالح گونه نیا ی،برا یزریل تیهدا حاتیتسل

  M117 شونده تیهدا ریغ بمب کی یزریل تیهدا بمب نی اول رفتند بکار  تنامیو در حاتیتسل نیا بار نیاول رودیم زریل جهت در و

 بمب نیتر معروف  شد پرتاب ها فانتوم  از و شد بالچه و  وتریکامپ و  کاونده شامل تیک  ی  به مجهز که بود یلوگرمیک ۳۴۰ وزن

  دیبا  خور  بر آخر  لحظه تا  یعنی بوده فعال مهینم تیهدا نوع از ها سالح نی ا هستند PAVEWAY  یسر یها بمب یزریل تیهدا یها

  یا ماهواره مختصات GPS از استفاده با نوع نیا در هستند یا ماهواره تیهدا حاتیتسل گرید نوع و. بودیم یزر یل قفل  قفل یرو

  دارد وجود هوشمند عنوان تحت یا ماهواره تیهدا از یگرید نوع و شودیم تیهدا یا ماهواره تیهدا شکل به بمب و آمده بدست

 هم متحرک اهداف ضد یحت یا ماهواره تیهرا یها بمب  از نوع نیا شودیم تیهدا یموج  یلیم یرادار شکل به یینها فاز  در که

  توانیم یا ماهواره تیهدا یها بمب از شود ی نم استفاده متحرک اهداف ضد ی معمول یا ماهواره تیهدا که یحال  در شودیم استفاده

 . برد نام SDB و JDAM به

 .  شوندیم تیهدا GPS و ینرسیا نوع از هم کروز یها موشک

 و موشک  یانتها شعله بیتعق با که است بولپاپ AGM-12 مثل ییویراد تیهدا یها موشک نیزم به هوا حاتیتسل گرید نوع

 . شدیم تیهدا ییویراد ارتباط

 : تانک ضد حاتیتسل

 شوند یم تیهدا ییویراد و یم یس و یموج یلیم تیهدا یزریل صورت به حاتیتسل نوع نیا

  که شوندیم تیهدا یدست و خودکار  مهین شکل دو به ییوی راد و(  میس توسط نیفرام انتقال و تیهدا)یمیس زره ضد یها موشک

 تودکار، مهین روش و است یسخت روش که کرد تیهدا نیسرنش بدون یمایهواپ کی همانند آخر لحظه  تا را موشک دیبا یدست نوع

 .تاو موشک  مثل شودیم ور حمله آن سمت به موشک خود و داشته نگه  هدف یرو را ریهدفگ+  عالمت فقط

 .میداد حیتوض تر باال نوع نیا درباره: یزریل تیهدا

 . است کن فراموشک و کن کیشل یرادار تیهدا همان نوع نیا: یموج یلیم تیهدا

 

 

Paveway 

 

 

 



 

 

 بمب خوشه ای و ریز مهمات آن

 

 

 

JDAM 

 



 دشمن رادار سمت به و کرده دنبال را یرادار امواج بوده فعال ریغ کاونده کی یدارا ها  موشک گونه نیا:رادار ضد یها موشک

 . رودیم بکار F-16CJ و F-4G مثل پدافند گر سرکوب یها هواگرد ی رو بر حاتیتسل گونه نیا هارم AGM-88 مثل  شودیم ور حمله

  پنجم نسل جنگنده یها سنسور

F35 

 EOTS غالف آن  به. کندیم جلب را توجهتان اقوتی ای الماس مشابه  یز ی،چ دیکن توجه f35 یپنجم  نسل جنگنده دماغه ریز به اگر

-AAQ غالف ردیگیم قرار  توانیم آن  درون که ییها غالف از یکی داد قرار آن  درون پاد ای سنسور نوع چند شودیم که ندیگویم

 یلومتریک ۸۰ از  تواندیم غالف نیا است یحرارت دید نیدورب و یزریل ابی مسافت کی یدارا که است لییاسرا ساخت نگیتنیال 28

  رود یم بکار ینیزم اهداف یریهدفگ یبرا غالف نیا ، رسدیم  لومتریک ۱۵۰ به اش یینها برد. دهد صیتشخ را ساختمان کی پنجره

  یا ماهواره مختصات دادن با نیهمچن و  کندیم سریم یزریل تیهدا ی ها بمب از استفاده یبرا را راه زریل پرتو تاباندن با غالف نیا

 .  رودیم بکار یا ماهواره تیهدا یها بمب یریهدفگ یبرا

  F35 جنگنده کنندیم یآور جمع اطالعات اطراف طیمح از آنها  با  که آنهاست  یها سنسور پنجم نسل یها جنگنده یها یژگیو از

  خلبان  ستین یازین ها سنسور نیهم از استفاده با که است العاده فوق و هماهنگ و شرفتهیپ اریبس یها سنسور کی یدارا

  فروسرخ سنسور شش یدارا F35 جنگنده کنندیم یریرهگ  را اهداف ها سنسور نیا کیاتومات شکل به کند، یکیزیف یریهدفگ

  خلبان گاه هر ی عنی دهندیم خلبان  به یا درجه ۳۶۰ دید یک ی مجموعا فروسرخ سنسور شش نیا که است AAQ37 شرفتهیپ فوق

  ندیبب خود  ی شرفتهیپ هلمت یرو بر را خود نیکاب رونیب از یجهت هر از یریتصاو ها سنسور نیهم از استفاده با تواندیم کند اراده

  خلبان دخالت بدون اتوماتبک طور به توانندیم و روندیم بکار  هم موشک شونده کینزد دهنده هشدار عنوان به ها سنسور نیا ،

 نیا نیهمچن و کند یریرهگ را هدف ی کیزیف یریهدفگ بدون دهدیم  اجازه خلبان به که است تیقابل نیا و کنند یریرهگ را هدف

  سنسور نیا نیهمچن و کنند کشف را کیبالست موشک کی ی لومتریک ۱۲۰۰ حدود از و جنگنده کی یلومتریک ۱۲۰ از ها سنسور

 .  آورند بدست یتر قیدق  اطالعات و شده هماهنگ جنگنده ۸۱ یج  یپ یآ  رادار با توانندیم ها

  ی حت و بوده ایتانیبر ستمیس ییا ی آ  یب شرکت ساخته که است باراکودا ASQ239 مدل ECM ستمیس به مجهز F35 جنگنده نیهمچن

 و یکیالکتر تهاجم تیقابل هم باراکودا ASQ239 کیالکترون جنگ  ستمیس نیا است، تر شرفته یپ هم F22 جنگنده AN/ALR94 از

  یجاسوس تیقابل هم و  شودیم استفاده یرادار دهنده هشدار عنوان به هم و دارد را جنگنده از دفاع و محافظت تیقابل هم

  در آن لیتحل هیتجز با و کرده جذب را دشمن یرادار امواج دارد که یی ها آنتن با یعنی دهدیم جنگنده به هم را ELINT یکیالکترون

 جنگ قدرت  ،و کندیم استفاده ی فرکانس چه از دشمن رادار  که آورد یم بدست را دشمن یرادار اطالعات یمرکز وتریکامپ ابر

 اطالعات نیا آوردن بدست از بعد F35 جنگنده و دارد فی ضع پوشش کجا در و یقو پوشش کجا در و است چقدر آن کیالکترون

  در  که دهد قرار ها جنگنده گرید اریاخت در  ۱۶ نکیل ستمیس با را اطالعات نیا توانیم  و کرده عمل یجاسوس جنگنده کی همانند

 . باشد داشته را یفرمانده پست کی حکم نجایا



 

 . است بوده مایهواپ یاصل سالح توپ یکوتاه دوره بجز یهوانورد خیتار  ابتدا از

 .،داد داشت ی باالتر کیشل نرخ که نگیگاتل به را خود یجا توپ ها بعد

  با یمتر یلیم ۲۰ لول ۶ نوع از نگیگاتل نیا که است M61 نگیگاتل است نصب جنگنده یرو بر که  ینگیگاتل نیمعروفتر امروزه

 شده نصب F4 ، F104 ،F105 ، F15,,F14,F16,F22,F/A18  یها جنگنده ی رو بر نگیلیگات نیا.بود قهیدق دور ۶۰۰۰ آتش نرخ

 . است

  و)   A10 جنگنده یرو بر نگیگاتل نیا که است  GAU-8A AVENGER نگیگاتل است موجود  جهان در که ینگیگاتل نیقدرتمندتر

 .  است شده نصب( یهلندGOAL KEEPER سامانه البته

  ۷ نوع از نگیگاتل و کندیم  کار یکیالکتر موتور کی با و شودیم  بلند لیجرثق با  و باشد تن ۱.۸ آن وزن و بوده متر ۶ نگیگاتل نیا

 ،را هستند شونده منفجر  که PBU-13/14/15  یها گلوله و شودیم هیتغذ ۱۷۳×۳۰ بریکال ی ها گلوله که بوده یمتر  یلیم ۳۰ لول

  خلبان توسط آن آتش  ونرخ دارد گلوله ۴۲۰۰ نگیگاتل مجموعا که است یا گلوله ۱۱۲۴ خشاب ۴ یدارا نگی،گاتل کندیم هیتغذ

 .  کندیم کیشل قهیدق در گلوله ۴۲۰۰ ای و گلوله ۲۱۰۰

 .  کندیم  نفوذ زره در متر  یلیم ۶۹ یمتر ۵۰۰ از و  متر یلیم ۳۸ یلومتریک ۱ از نگیگاتل نیا

 .است آمد  کار  T55 تانک و  یزره یها خودرو زره به نگیگاتل نیا



  که اسپارو مثل برد  انیم یرادار فعال  مهین یها موشک و د یجد یها رادار با سوم نسل یها جنگنده  که یزمان  یالدیم ۶۰ دهه در

  از دیجد سالح  به توجه با  که دندیرس جهینت نیا به ینظام یها نیتئورس. گذاشتند عرصه  له پا شویم نصب فانتوم جنگنده یرو بر

  ها جنگنده یسر کی ی رو از نگیگاتل لذا ندارد ییمعنا گرید تیداگفا لذا کنندیم روانه را مدشک و  کرده قفل  هدف یرو دور  فاصله

 اول در هنوز دیجد یها رادار و اسپارو یها موشک که دندید ی وقت تنامیو جنگ به کایآمر  ورود با یول . بود شده حذف  فانتوم مثل

 .کردند نصب ها جنگنده یرو بر هارا نگی گاتل دوباره لذا ستندین ریپذ نانیاطم د یشا و دیبا که  قدر آن و هستند کار

 

 

Avenger 

 :ژهیو قسمت

 پرنده یاتم راکتور

   پرنده ی اتم شگاهیآزما

Tu-95LAL 

   بود ییکایآمر NB-36H طرح مشابه که بود یاتم شاتیآزما  یبرا افتهی رییتغ ۹۵ توپولف فروند کی ال یا ال ۹۵ توپولف

  نه یزم در نیهمچن و مایهواپ یاتم سوخت هیته یبرا یاتم راکتور کی کردن نصب جینتا یبررس یبرا ی شاتیآزما یبرا پرنده نیا

 .کردیم پرواز ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۱ سال از مایهواپ بدنه در راکتور یکار قیعا



  طرح نیا یایمزا از کردیم دنبال را مایهواپ یرو بر راکتور کی نصب یبرا یشیآزما ی ها طرح یشورو اتحاد سرد جنگ طول در

 .  شد یم نامحدود عمال یاتم راکتور از هیتغز با مایهواپ برد که بود نیا

  کرد، اعالم را یاتم راکتور سوخت ستمیس با مایهواپ کی درخواست یشورو یستیالیسوس ریجماه اتحاد دولت ۱۹۵۶ اوت در

  شدند موتور یطراح مسئول  لکایل بیآرخ و کوزنتسوو یکوالین و یطراح میت یسرپرست مسئول توپولف آندره  و چیاشویم ریمیوالد

 . شود استفاده  توربوپراپ و جت موتور کلیس همان از یاتم موتور ستمیس در که شد نیا بر میتصم و

  با که کردند اعالم توپولف شرکت مسئوالن شد انجام پروژه نیا درباره که  یقاتیتحق با و بود توپولف شرکت پروژه کل سرپرست

  اواخر تا یاتم یمایهواپ عمال و دیکش خواهد طول دهه ۲  کم دست ییمایهواپ نیچن کردن یاتیعمل زمان آن  در موجود یتکنولوژ

  میتصم تینها در  و کنند آماده را پروژه تر عیسر هرچه تا شد داده دستور میت به هرچند شد نخواهد آماده ۸۰ دهه لیاوا ای ۷۰ دهه

 در که ی،راکتور شد tu-95LAL ساخت به منجر که شود یگزاریجا ۹۵ توپولف کی در کوچک یاتم راکتور کی که شد گرفته

 . بود VVRL-IOO راکتور شد استفاده مایهواپ

  که بود یحالت در ها پرواز نیا شتریب و داد انجام یشیآزما پرواز ۴۰ از  شیب Tu-95LAL یمایهواپ  ۱۹۶۹ تا ۱۹۶۱ سال از

 راکتور یبند قیعا یبرا مناسب قیعا کی کردن هیته داشت وجود پروژه  یبرا که ییها ینگران از یکی  بود خاموش یاتم راکتور

 راکتور ی بند قیعا یبرا فوالد و میکادم دیاکس میبرل عیما ومیسد از ،  بود رونیب یفضا  به یاتم تششعات کردن درز از یریجلوگ و

 .  خورد استارت Tu-119 طرح پروژه ادامه در و رفت بکار

  کیبالست یها موشک نفع به  یطیمح ستیز یها ینگران و  باال نهیهز به توجه  با یاتم ی ها افکن بمب یها طرح  متحده االتیا در

 . شد گذاشته کنار یاتم یمایپ قاره

  یاتم راکتور کی با افته ی رییتغ ۹۵ توپولف کی که شود ساخته Tu-119 عنوان تحت یا پرنده شد قرار  یشورو در طرح ادامه در

  ی طیمح ستیز یها ینگران و باال  نهیهز علت به طرح نیا که  بود NK-12 پراپ فن موتور  دو و NK-14 یاتم موتور دو عالوه به

 .شد گذاشته کنار

 و بود شده خواست در چیاشویم شرکت از ۱۹۵۵ سال در که بود M60  طرح شدیم  دنبال یشورو در که  یاتم یمایهواپ گرید طرح

 . دینرس یی بجا هم طرح نیا تینها در که  بود M50 مشابه طرح نیا

 

 

NB-36H 

 

 

 



Tu-95LAL 

 

 

 راکتور 

 NB-36H طرح مثل بود شده ارائه هم یاتم راکتور از هیتغز با ییها مایهواپ ساخت یبرا یی ها طرح هم کایآمر در یشورو از قبل

  شدیم دهینام CRUSADER  که ریکانو یکمپان

 پروژه نیا یبرا دالر ونیلیم ۱۰ مبلغ ۱۹۴۷ سال در و شد مطرح  کایآمر در ۱۹۴۶ سال در  بار نیاول یاتم یمایهواپ طرح

  طرح که کردیم استفاده میمستق یهوا کلیس از که بود یموتور  یکی شد ارائه یاتم موتور نوع دو کا یآمر در افتی اختصاص

 قاتیتحق تینها در بود میمستق ریغ یهوا کلیس با یموتور  بود یتنیاندو پرت یبرا که گرید طرح  و بود کیدلکتر جنرال به متعلق

  از یتعداد که داد رخ یطوفان تگزاس االتیا در کاراسول ییهوا گاهیپا در ۱۹۵۲ سال در شد ریکانو شرکت X-6 طرح  به منجر

 پرنده نیا از که داد شنهادیپ ریکانو که بود B-36 افکن بمب فروند  کی دید صدمه که ییها مایهواپ از ی کی دندید صدمه ها مایهوام

 را مایهواپ اورهال یبرا ازین مورد  مبلغ و کرد موافقت شنهادیپ نیا با ییهوا یروین کند استفاده  X6 طرح  یشیآزما بستر عنوان به

  یها موتور از پرنده نیا برنامه اول در  نبود قرار یول شود نصبیاتم یها موتور از پرنده نیا یرو بر شد قرار و کرد پرداخت

  و شد  گرفته نظر در  مایهواپ خدمه یبرا ی تن ۱۱ محفظه و نیکاب کی و شد عوض مایهواپ خدمه محفظه و نیکاب. کند استفاده یاتم

  ضخامت متر  یسانت ۳۰ تا نیکاب ی ها شهیش یحت شدیم ی اتم مهندس دو و پرواز مهندس و خلبان کمک و خلبان شامل ها خدمه

 .  داشتند

 تینها در دیرسیم تن ۱۶ به راکتور وزن و شدیم خنک هوا با که شد مجهز یمگاوات کی یاتم راکتور کی به مجهز مایهواپ

 آن ساعت ۸۹ نیب نیا در که کرد پرواز ساعت ۲۱۵ و داد انجام پرواز ۴۷ مایهواپ نیا گرفت نام NB-36H افتهی رییتغ یمایهواپ



 قیعا راکتور محفظه نیهمچن و کردیم پرواز  تگزاس و کویومکزین در پرنده نیا ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۵ یسالها نیب و بود فعال راکتور

 .  شد اوراق مذکور پرنده تیمامور اتمام با  ۱۹۵۷ سال در و نکند درز رونیب به  یاتم تششعات تا بود شده یبند

  یول شد جت یها موتور با نی سنگ افکن بمب کی خواهان کا یآمر ییهوا یروین یالدیم ۵۰ دهه اواخر در ها تنش گرفتن باال با

  ی اتم یها افکن بمب به مایپ قاره کیبالست یها موشک و صوت مافوق یها مایهواپ و نشد واقع قبول  مورد یاتم افکن بمب طرح

  و دالر  ردیلی م ۱ نهیهز از بعد و کرد لغو را یاتم یها افکن بمب طرح یکند دنتیپرز ۱۹۶۱ سال در تینها در شدند داده هیترج

 شیآزما یبرا تنها هم آن  که شد ساخته  آن از فروند کی تنها هم NB-36H و نشد ساخته هرگز X6 ماند ناکام پروژه زمان سال ۱۵

 . بود باال نهیهز و  یطیمح ستیز یها ینگران برنامه نیا گزاشتن کنار لیدل بود

WS-125  

  نام B-72 خدمت به ورودش با بود قرار که بود یاتم شرانیپ به مجهز تیاستراتژ افکن بمب ی مایهواپ طرح کی WS-125 طرح

  ردیبگ

  باشد یاتم  شرانیپ یدارا که کی استراتژ افکن بمب کی به  ازین که کرد اعالم کایآمر متحده االتیا ییهوا یروین ۱۹۵۴ سال در

 کردند  آغاز  پروژه  یرو بر را کار دیالکه کمک با یتنیپرتاندو شرکت و ریکانو کمک با کیالکتر جنرال شرکت دارد ازین

 استفاده بردیم بهره ها راکتور یاتم سوخت از که کیالکتر جنرال ساخته J-87 توربوفن یها  موتور از WS-125 طرح بود قرار

 ...  کند

 ۱۹۶۱ سال در یاتم شرانیپ به مجهز یها افکن بمب طرح تینها در  دالر  اردیلیم  ۱ نهیهز صرف با شد گفته باالتر که همانطور 

  شد لغو

  دو هر ی شورو و کایآمر  مقامات تینها در که بود باال نهیهز و یطیمح ستیز ی ها ینگران برنامه شدن لغو یاصل لیدل بود قرار

 . دادند هیترج را کیبالست یها موشک

 .... شوندیم ینگهدار IDAHO االتیا یاتم شگاهیآزما   در شد گرفته  نظر در WS-125 طرح یبرا که ییها راکتور امروزه

 : یاتم شرانیپ

 

 یها هواگرد و ها مایهواپ تا زد استارت را یا برنامه ۱۹۴۶ سال ،از افتی دست اتم بمب به متحده االتیا که ۱۹۴۵ سال همان از

  متحده االتیا ی اتم تهیکم به ۱۹۵۱ سال در و گرفت نام NEPA پروژه نیا کند کار  یاتم سوخت با که کند یموتور به مجهز را خود

 جنرال به  که کنیم کار هوا میمستق کلیس با که یاتم موتور ی کی شد پروژه دو خواهان متحده االتیا هنگام نیهم در و شد متقل

  در شد سپرده کیالکتر جنرال به که کردیم کار هوا کلیس با میمستق  ریغ بطور که یاتم موتور یگرید و شد سپرده کیالکتر

 . شد کنسل نهیهز دالر اردیلیم ۱ از بعد پروژه ۱۹۶۱ سال  در که شد ریکانو ساخته X6 مایهواپ ساخت به منجر پروژه نیا تینها

 که هوا نسخه نیا در بود احتراق اتاقک فاقد منتها بود جت موتور  همان مشابه  کردیم کار هوا الیس با مایمستق  که یاتم موتور مدل

  وارد مایمستق همانجا از که شدیم plenum بنام یقسمت یراه احراق اتاقک ی بجا و شد فشرده  کامل بطور موتور کمپرسور در

 .  شدیم  فرستاده یگرید plenum به هوا انیجر شدیم داغ راکتور که  یزمان و شدیم یاتم راکتور

 رانش داغ گاز خروج  با ادامه در  و چرخاند یم را کمپرسور نیتورب و کرده عبور نیتورب  از plenum در شده داغ گاز سپس و

  نیتورب از که بود ی معمول جت موتور کی مشابه نکهیا علت به بود اجرا حال در ویاوها در که کیالکتر جنرال طرح. شودیم جادیا

 . شد انتخاب علت نیهم ،به بردیم بهره کمپرسور و

 

 میمستق ریغ یهوا انیجر کلیس

 



  شده فشرده و  داف آب ای الیس یاتم راکتور نجایا در و شده  فرستاده  یحرارت مبدل به کمپرسور در شده فشرده یهوا روش نیا در

 خنک الیس خود و شده داغ شده ذکر داغ الیس توسط یحرارت مبدل داخل یهوا نجایا در  و فرستد ی م یحرارت مبدل به را

 .  شودیم تراست جادیا باعث که شده خارج یخروج از هم هوا شود،خودیم

  کردیم دیتول هم را یکمتر اریبس ویاکت ویراد مواد نسبتا  که بود یریگیپ حال در کاتیکانکت التیا در یتنیاندو پرت یکمپان طراح

 

   ها پروژه و ی شیآزما  یها طرح

 

  شود استفاده افکن بمب یها مایهواپ محرکه یروین و موتور  یبرا تا شد ساخته  یوات مگا ۲.۵ یاتم راکتور کی متحده االتیا در

 کیاستراتژ سالح کی به لیتبد و شده نامحدود برد یدارا یاتم  یانرژ لطف به مایهواپ که بود نیا ها موتور نگوهیا یایمزا از

 توسط راکتور و کردیم استفاده سوخت عنوان به دیکلورا ومیاوران و دیکلورا میرکونی،ز دیکلرا میسد از یاتم راکتور نیا و شدیم

   دیرسیم مگاوات ۲.۵ قدرت به و شدیم خنک ومیهل

 

 

 MX-1589   پروژه

 

  ریکانو شرکت با هم مایهواپ ساخته داد قرار ادامه در و شد انتخاب  طرح نیک،ایالکتر جنرال طرح بودن تر ساده علت به تینها در

  سوخت با که بود J47 جت موتور چهار و یستونیپ موتور ۶ یدارا مایهواپ نیا که ساخت B-36H مایهواپ کی ریکانو که شد بسته

  بار ۴۷ تینها ،در نکردند  جادیا پحرکه یروین هرگز یول  بودند یاتیعمل مایهواپ یرو سوخت با  ها موتور نیا کردندیم کار یاتم

 .شد رها ۱۹۶۱ سال در پروژه که  بود کایآمر یاتم سوخت یمایهواپ تنها که کرد پرواز پرنده نیا

 

 شد  لغو پروژه نیا یفن مشکالت از ییها مورد  و یطیمح ستیز یها ینگران علت به تینها در

 ما یپ فضا و موشک  چند یمعرف

 

Saturn V 

  فضا به نیسنگ فوق  یها محموله  رساندن یبرا که است ییکایآمر یا مرحله سه عیما سوخت ییفضا موشک کی پنج ساترن

  محموله و انسان رساندن و آپولو  پروژه در و شد گرفته خدمت به ناسا توسط ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۷ سال از موشک نیا شدیم استفاده

  در kennedy space center گاهیپا از بار ۱۳ پنج ساترن شد استفاده فضا به skylab یی فضا ستگاهیا رساندن و و ماه  کره به

 و نیتر نیسنگ و نیبزرگتر پنج ساترن امروز به تا و نرفت دست از ی کس ای ستمیس ها النچ در هرگز و شد پرتاب فَا به دایفلور

 را بار تن ۱۴۰ حمل تیقابل و است دار رکورد محموله  حمل  تیقابل  در راکت نیا و است شده یاتیعمل که است یراکت نیقدرتمندتر

  آرتور یآقا   و جهان یموشک پدر برون فون ورنر  موشک نیا یاصل طراح و است رکورد کی خود که داراست را لئو مدار به

 نگییبو ی ها یکمپان توسط موشک خود  و کردند یطراح آالباما  در مارشال ییفضا قاتیتحق مرکز در را راکت نیا که بودند رادولف

  و رسانده نیزم ینییپا یها مدار از فراتر به را انسان که است یراکت تنها پنج ساترن شد ساخته IBM و داگالس و کنیآمر نورث

  نیا با کل در  و شد ساخته ی نیزم شاتیآزما یبرا هم گرید  فروند  سه و شد کیشل آن از فروند  ۱۳ که شد ساخته آن از فروند ۱۵

  بود خدمت در ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۷ سال از موشک نیا و شدند النچ فضا  به فضانورد ۲۴ موشک

 : یتکنولوژ



  حپل با  و بود شریب بودند شده النچ تیموفق با زمان آن در که ییها راکت یتمام از پنج ساترن راکت بار حمل زانیم و اندازه

  ۲۹۵۰۰۰۰ کامل سوخت با پنج ساترن بود متر ۱۰ بدنه قطر یدارا و دیرسیم متر ۱۱۱ به آن اندازه راکت ی باال در آپولو  مایفضاپ

 ۴۱ که  بود شده ساخته نیا یبرا و بفرستد نیزم ینییپا یها  مدار به را محموله لوگرمیک ۱۱۸۰۰۰ تا تواندیم و دارد وزن لوگرمیک

 راکت نیا افتی را شریب محموله   حمل تیقابل  و افتی ارتقا پنج ساترن راکت آپولو پروژه طول  در و برساند ماه کره به را با تن

  مجسمه از متر ۱۱۱ طول با پنج ساترن شد دارا ماه  کره به را محموله لوگرمیک ۴۸۶۰۰ و لئو مدار به را بار تن ۱۴۰ حمل تیقابل

  التیا در  مارشال ییفضا مرکز توسط پنج ساترن است تر بلند متر ۱۵ لندن بن گیب از و است تر  بلند متر ۱۸ ورکیوین یآزاد

  استفاده F1 و J2 قدرتمند یها موتور از راکت نیا شد ساخته گرید کاران مانیپ توسط گرید ادی ز یها ستمیس و شد یطراح آلباما

 راکت نیا در تا  افتادند فکر نیا به طراحان شکستندیم را اطراف یها  ساختمان شهیش شدندیم روشن ها موتور نیا که ی زمان کردیم

 در بود ۵ ساترن راکت سوم جیاست که S-IV-B 500 مرحله ای جیاست اساس نیهم بر ببرند بهره کی ساترن راکت یتکنولوژ از

 IB ساترن کنترل ستمیس مشابه یکنترل ستمیس یدارا ۵ ساترن و بود IB ساترن راکت دوم جیاست که بود S-IVB200 اساس بر اصل

  بود

   مراحل و جیاست

 هر و دندینامیم S-IVB را سوم جیاست و S-II جیاست را دوم جی است و S-IC را اول جی است که است جیاست سه راکت کی پنج ساترن

  جیاست و کردیم استفاده سوخت عنوان به PR-1 از اول جیاست کردندیم استفاده کننده دیاکس عنوان به عیما ژنیاکس از جیاست سه

  یبرا هم جامد سوخت یها بوستر از ییباال یها جیاست در چند هر کردندیم استفاده سوخت عنوان به عیما دروژنیه از سوم و دوم

  شدیم برده بهره شیجدا

  S-IC اول جیاست

  ییفضا شاتل سوخت مخزن که یی جا همان   شدیم ساخته واورالن ین  در چاد یم منتاژ کارخانه در نگییبو یکمپان توسط اول جیاست

  ژنیاکس و سوخت عنوان به PR-1 که گرفتیم دربر سوخت  را اول جیاست نیا حجم شتریب شدیم ساخته نیمارت دیالکه یکمپان توسط

 کردیم فراهم رانش پوند ۷۶۰۰۰۰۰ و داشت قطر متر ۱۰ و طول متر ۴۲ جی است نیا بردیم بهره کننده دیاکس عنوان به عیما

  و دیرسیم پوند ۵۱۰۰۰۰۰ به وزنش شدیم یریگ سوخت کامال که زمان و بود پوند ۲۸۹۰۰۰ خشک وزن یدارا اول جیاست

  نیپنجم شدندیم کنترل هم کیدرولیه یها ستمیس با ها موتور و بود rocketdyne f1 قدرتمند یراکت موتور ۵ یدارا اول جیاست

  کار هیثان ۱۶۸ یبرا اول جیاست ی ها موتور افتاد یم کار از ها موتور هیبق از زودتر ه یثان ۲۶ گرفتیم قرار وسط در که موتور

   رسانندیم هیثان بر متر ۲۳۰۰ سرعت و یلومتریک ۶۷ ارتفاع به را راکت و کنندیم

   S-II دوم جیاست

  مشابه  که بود rocketdyne J2 قدرتمند یرلکت موتور پنج ی دارا و شد ساخته ایفرنیکال در کنیآمر نورث یکمپان توسط دوم جیاست

  سوخت را دوم جیاست درصد ۹۰ و بود متر ۱۰ بدنه قطر و متر ۲۴.۸۷ طول یدارا دوم جی است و بودند اول حیاست یها موتور

  شدندیم ینگهدار یومینیآلوم یها مخزن در کننده کیاکس و سوخت و دادیم لیتشک

  S-IVB سوم جیاست

  قطر و متر ۱۷.۸۶ طول یدارا سوم جیاست نیا بود شده  ساخته  ایفرنیکال در داگالس یکمپان توسط پنج ساترن راکت سوم جیاست

   است لوگرمیک ۱۱۹۰۰۰ پر سوخت با وزن و  پوند ۲۳۰۰۰ یخال وزن یدارا سوم جیاست بود متر ۶.۶۰۴

   کنترل ستمیس

 شتاب و ها روسکوپیژ یدارا و شده ساخته  IBM یکمپان توسط ردیگیم قرار راکت نوک در سوم جیاست یباال در که ستمیس نیا

   است راکت کنترل یبرا ییها سنج

  سه از یکی) رساند ماه  کره به را بود نورد فضا سه حامل  که ۱۱ آپولو   که بود  1969سال در پنج ساترن تیمامور نیتر معروف

 (ماند یباق  نیزم مدار  در نورد فضا

 



 

 

Saturn V 

   آپولو ی مایفضاپ

  ۶۰ دهه در نیزم یرو بر امن فرود و برگشت و ماه  کره به دنیرس جهت در کخ بود شده لیتشک بخش سه از کال آپولو ی مایفضاپ

 .  شد استفاده یالدیم

 بخش دو و شده لیتشک( LM)، ما یپ مدار قسمت و( CSM)  مایفضاپ  یفرمانده و کنترل قسمت دو از ما یفضاپ  مصرف کباری قسمت

  النچ نیح در و بود CSM قسمت ی برا یکینامیرودیآ  سپر که بود SLA ها بخش نیا از یکی، کردیم کامل را مایفضاپ گرید یاضاف

 . گرفتیم قرار استفاده مورد نیزم به یاضطرار بازگشت یط و ۵ ساترن موشک توسط

 بود  شده یطراح ماه کره یبرا اصل در مایفضاپ نیا

  مدار در یگرید و نشستیم ماه  کره ی رو بر یکی که بود ما یفضاپ  دو یدارا بود شده یطراح ماه کره به دنیرس یبرا که یقسمت

 .  ماندی م مدار در CSM ،بخش آمد  فرود ماه کره یرو بر  و شد جدا LM قسمت که یزمان. ماندیم

  بخش گردد یبازم  نیزم به  CSM قسمت  و مانندیم مدار  در کردند ی م گردش مدار در که  مای فضاپ دو, مدار دور به گردش از بعد

 .  گشتیم باز نیزم به که بود  آپولو قسمت تنها  یفرمانده

  جدا LES زمان نیهم در ست،ین LES به یازین گرید که رسدیم  یا نقطه به و است النچ نیح در ما یفضاپ  که یزمان در LES قسمت

  ،که LM نیسرنش بدون قسمت کی و CSM نیسرنش بدون قسمت  ،دو است متصل مایفضاپ یباال  قسمت به همچنان SLA  و شودیم

  نسخه از بزرگتر که ۵ ساترن النچ موشک. شدندیم النچ ن یزم ینییپا مدار سمن به IB ساترن موشک توسط ها قسمت نیا یتمام

IB ،نیسرنش بدون قسمت دو تواندیم است CSM آپولو  پروژه شدن تمام از بعد.  برساند نیزم ییباال یها مدار  به یشیآزما بطور را  

 داشت نام وزیسا آپولو که ها روس با  مشترک پروژه یط SKYLAB یی فضا ستگاهیا CSM یها قسمت و ۵ ساترن موشک نیهم با

 د یرس نیزم مدار به ،

 :یفرمانده بخش

 



 شرکت توسط و ماند یم مدار در و داشت نیسرنش نفر ۳ تا که بود مایپ فضا نیا از دار نیسرنش قسمت کی آپولو  یفرمانهده قسمت

 .  بود شده ساخته کنیآمر نورث

 یم تیهدا و کنترل را آپولو  یمایفضاپ  یها بخش یتمام قسمت نیا و بود خدمه نفر سه یدارا قسمت نیا شد اشاره که طور همان

  نیزم با  مایفضاپ ارتباط در  یمشکل  که یزمان در تا بود PGNCS  یناوبر ارتباط ستمیس به مجهز  کنترل و یفرمانده بخش.کرد

  به مجهز یفرمانده قسمت نیهمچن کند برقرار ،ارتباط بود نصب هم آپولو گرید  یها قسمت یرو که ستمیس نیهم با  آمد بوجود

 و ندارد وجود اتمسفر جو در چون بخش نیا تیهدا یبرا و بود  خدمه یبرا مناسب و فشار تحت نیکاب یدارا و هوا هیتهو ستمیس

  قای ،دق بود شده استفاده عیما سوخت یراکت یها موتور از یفرمانده بخش کنترل یبرا لذا است صفر برابر هوا یچگال  و فشار

 .  بود شده استفاده هم یی فضا شاتل  یرو بر آنچه  مشابه

 . گشتیبارم نیزم به  که بود آپولو  از یقسمت تنها و بود چتر  به مجهز و  بود پنجره ۵ به مجهز  یفرمانده بخش ادامه در

 

 

 آپولو   یمایفضاپ ی فرمانده قسمت

 

 : سیسرو قسمت

 

  نکهیا یعنی کردیم کار کیپربولیها سوخت با ع،کهیما سوخت یراکت موتور کی یدارا و  بود فشار تحت نیکاب فاقد بخش نی،ا

  موتور نیهم با و ردیگیم صورت احتراق شوندیم تماس در گر یکدیبا نکهیهم اتاقک به ورود از بعد بالفاصله کننده دیاکس و سوخت

  مدار در یراکت موتور نیهم با و ردیپذیم صورت بخش نی ا ارتفاع میتنظ و تیهدا رانش بردار رییتغ ستمیس از استفاده با و یراکت

 ژنیاکس و آب نیتام ستمیس یدارا و بردیم بهره عیما دروژنیه و عیما ژنیاکس یها سوخت از و شدیم  خارج آن از و گرفته قرار

 .  بود  قدرتمند  یارتباط آنتن کی به مجهز بودو

 



 

 

 ....سیسرو بخش

Lunar module   

  

 . آمد یم  فرود  ماه سطح یرو بر  که یقسمت

 

 .  بود یواقع ییفضا نهیسف نیاول قسمت نیا و گشتیم بر مدار به و سپس و آمده فرود  ماه کره یرو بر  که بود یقسمت  لونار قسمت

  و بود استفاده قابل روز ۵ ای ۴ اندازه به فضانورد  دو یبرا  بخش نیا و بود دارا را ارتفاع کاهش و شیافزا تیقابل بخش نیا و

  نیزم با برخورد دهنده هشدار رادار و هیپا ۴ یدارا بود آن ی نییپا قسمت که بخش نیا فرود قسمت شد ساخته گرومن شرکت توسط

  و بود یونیتلوز ارتباط یها ستمیس به مجهز بخش نیا و بردیم بهره یراکت ی ها موتور از هم ماه کره یرو بر نشست یبرا و بود

  یناوبر ستمیس به مجهز  یفرمانده بخش مشابه هم قسمت نیا داشت وجود فضانوردان کار یبرا ابزار جعبه نهیسف خود داخل در

 .برگردد مدار  به و گرفته ارتفاع یراکت موتور با توانستیم  و بود PGNCS یارتباط

 

 

Lunar module 



   SLA بخش

 

  راکت به را SERVICE بخش و بود شده ساخته کنیامر نورث شرکت توسط که بود ومیتانیت از شده ساخته یبخش SLA قسمت

 اتمسفر از عبور نیح در را ستمیس کننده النچ و یراکت  موتور یها نازل و LM قسمت از بخش نیا نمودیم متصل IVB ساترن

 . کردیم محافظت

  است شده نصب IVB ساترن راکت به که است یفوت ۷ شده کسیف هیپا چهار یدارا SLA قسمت

  ۵ هیال  با نیهمچن و بود شده ساخته  یزنبور النه  ساختار یدارا و متر ی لیم ۴۳ ضخامت با یومیتانیت یها ورقه از SLA بخش

 .  بود شده دهیپوش یا پنبه چوب یمتر  یلیم

 

 

 

NORTH AMERICAN X-15   

 . دارد را  نیتر پرواز بلند و  سرعت نیتر عیسر یرسم ریغ رکورد که ییمایهواپ

-X پرنده گرفت انجام کایآمر  ییایدر یروین و ییهوا یروین  کنیآمر نورث ی همکار با ناسا توسط X-15 کیپرسونیها پرنده برنامه

  نیتر پرواز بلند و ماخ ۶.۷ سرعت با سرعت نیتر عیسر یرسم  ریغ رکورد و کرد پرواز سال ده کنیآمر نورث شرکت ساخته 15

 یبرا شیها پرواز و نداشته تیرسم چگاهیه و بوده یرسم ریغ رکورد نیا هرچند رساند ثبت به را ییپا ۳۵۴۲۰۰ ارتفاع با

  از آمده بدست مطالعات و اطالعات و جینتا از و( ماخ ۵ یباال سرعت)بوده کیپرسونیها سرعت در یخلبان  نه یزم در قاتیتحق

  از x-15 پرنده شد استفاده gemini و شاتل آپولو  یها ما یفضاپ  توسعه و ساخت در  x-15 موفق برنامه  ی شیآزما یها پرواز

 خلبان توسط پرنده نیا پرواز نیاول کرد پرواز بار ۱۹۹ کل در  و بود کنیآمر نورث شرکت ساخته و بردیم بهره یراکت موتور

  خلبان و گرفت انجام ۱۹۵۹ ژوئن ۸ در بود دیگال حالت در پرواز کی که دیکراسفا اسکات خلبان کنیآمر نورث یکمپان یشیآزما

 شناخته(  high range) پروژه عنوان تحت ها پرواز نیا  همه داد انجام ۱۹۶۸ اکتبر ۲۴ در x-15 با را پرواز نیآخر دانا امیلیو

  کل در گرفتیم انجام ناسا ی شیآزما  یها پرواز گاهیپا و( آنجلس لس  شمال)ایفرنیکال در ادواردز ییهوا گاهیپا در اغلب که شدیم

  یبرا خلبان ۵ ناسا یبرا خلبان ۵ کردند پرواز x-15 با  که  یخلبان ۱۲ از کردند پرواز x-15 پروژه نیا یبرا گرید خلبان ۱۰

  انجام x-15 با پرواز نوع دو کل در.  بود کنیآمر نورث شرکت یبرا گرید خلبان  ۱ و ییایدر یروین یبرا خلبان ۱ ییهوا یروین

  در که بود  باال ارتفاع در ،پرواز پرواز گرید نوع و کرد یم  پرواز آمدن فرود  زمان تا یثابت  ارتفاع در خلبان که اول نوع گرفتیم

  مصرف علت به کردیم ارتفاع کردن کم به اقدام سپس و رسدیم باال ارتفاع به باال سرعت با و برده باال را مایهواپ  سرعت نوع نیا

  شدیم  پرتاب  ساعت بر لیما ۵۰۰ یباال سرعت و ییپا ۴۵۰۰۰ ارتفاع در b-52 افکن بمب از پرنده نیا x-15 پرنده یباال سوخت

  و موتور بدون پرواز قهیدق ۱۲ تا  ۸ یباق و بود روشن  هیثان ۱۲۰ تا ۸۰ از x-15 پرنده یراکت موتور پرواز نوع به یبستگ و

  گرید نکته و کردیم فرود  به اقدام و دیرسیم ساعت بر لیما ۲۰۰ سرعت به دیگال حالت در تینها در تا گفتیم انجام دیگال بصورت

  یها گاهیپا یها باند و داشت را خشک یها باند در نشستن تیقابل  تنها پرنده نیا x-15 در فرود ارابه نوع علت به که بود نیا

  یاضطرار یها فرود  یبرا باند نیچند ریمس نیب چنددر  هر شدندیم گرفته  نظر در x-15 فرود یبرا dryden گاهیپا و  ادواردز

 .  بود موجود

 :یطراح

 تا صوت مادون از( سرعت) یپرواز ی ها میرژ نهیزم در قاتی تحق یبرا که بود X یسر یها مایهواپ نیاول جز x-15 یمایهواپ

 .  بودند شده  گرفته نظر  در ماخ ۳.۲

  دو و کرد آغاز  آن  به مربوط مشکالت و مسائل حل و جو از خارج به پرواز نهیزم در  را یقاتیتحق NACA سازمان ۱۹۵۲ سال در

  یها خواسته تینها در و دارد  ازین یدیجد یمایهواپ به  نه یزم نیا در قاتیتحق ادامه یبرا که کرد اعالم ناکا  سازمان بعد سال

  و شد ساخته کنیآمر نورث یکمپان توسط ییهوا یروین درخواست به ها بعد که شد X-15  یمایهواپ ساخت به منجر  ناکا سازمان



  سپتامبر تا کنیآمر نورث شرکت و شد شروع ناکا توسط ۱۹۵۴ دسامبر از دوباره جو از خارج پرواز نهیزم در قاتیتحق پروژه

  را X-15 فلتز  چارلز مهندس  یسرپرست به یطراح میت کنیآمر نورث ی کمپان در  و کرد آماده را X-15 یمایهواپ از فروند ۳ ۱۹۵۵

 . کرد یطراح ناکا  سازمان یها شگاهیآزما کمک با

  و یولوژ یزیف یها  دهی،پد کنترل ،یداری،پا ی کینامیرودیآ  مسائل یبررس یبرا وسط بال نهیسرنش تک یمایهواپ کی x-15 یمایهواپ

 یراکت یها موتور thiokol شرکت کار در وقفه علت به   بود(  ماخ ۵ یباال)کیپرسونیها پرواز به مربوط گرید مشکالت حل

XLR-99 اول وحله در و نبودند آماده هیاول یها پرواز یبرا همچنان X-15 یراکت یها  موتور  دو با XLR-11 پوند ۱۶۳۸۰   که  

 .  کردیم فراهم پوند ۵۷۰۰۰ تراست که شدند نصب که XLR-99 یاصل موتور بعدا و کردند پرواز کردندیم فراهم رانش

  باال در یعمود سکان کی یدارا مایهواپ کردیم استفاده اتمسفر جو در پرواز یبرا معمول  یها سکان و ها بال از X-15 یمایهواپ

  سکان یدارا و شدیم استفاده( چپ و راست به  دماغه انحراف)  YAW جهت در یداری پا یبرا نییپا در گرید یعمود سکان کی و

  انحراف) PITCH جهت در یداریپا یبرا یافق سکان یدارا و بود YAW جهت در کنترل یبرا RUDDER ای متحرک یها یعمود

  مایهواپ دماغه خود به خود نیبنابرا است مایهواپ ثقل مرکز پشت در  فشار مرکز  نکهیا به توجه با  بود( نییپا و باال سمت به دماغه

  حود  یسرجا را دماغه و کرده جاد یا یچشیپ گشتاور یمنف فتی ل کی جادیا با ی افق سکان نجایا در و شودیم  منحرف نییپا سمت به

 مایهواپ و رفتیم بکار تچیپ جهت در کنترل یبرا که بود ELEVATOR همان ای متحرک  یافق سکان یدارا نیهمچن و گرداندیبازم

  علت به ی ول بهتر یکینامیرودیآ  اتیخصوص یدارا نییپا و باال در بال به نسبت بدنه وسط در  بال بود بدنه وسط در بال یدارا

 . است یشتریب وزن یدارا بدنه به بال استحکامات

 کی جادیا با که شودیم استفاده( کنترلر)د یپراکس دروژنیه عیما سوخت یها موتور از اتمسفر از خارج در X-15 پرنده کنترل یبرا

  کلین اژیآل از X-15 بدنه  یخارج  پوسته شودیم جو از خارج در مایهواپ تیهدا باعث  مایهواپ دماغه در تچیپ و اوی جهت در تراست

  X-15 نیکاب یول  باشد داشته مقاومت  باال یدما مقابل در  است اتمسفر در پرواز حال در X-15  پرنده  کهیزمان تا شده ساخته کروم

 .   بود شده ساخته ومینیآلوم از

 :خچهیتار

  دیکراسفا اسکات خلبان و کرد افتیدر یالدیم ۱۹۵۹ سال  هیاول یها  ماه در  باال ارتفاعات د پرواز منظور به را x-15 نیاول ناسا

 ریغ بطور مایهواپ قاتیتحق یط در و داد انجام مایهواپ نیا با را مرواز نیاول بود کرده کمک x-15 پرنده یطراح در خودش که

  مثال نبودند یرسم  ها رکورد نیا که بود نجایا مشکل یول بودند بهتر هم برد بلک رکورد از یحت که گذاشت بجا ییها رکورد یرسم

x-15 و( ۱۹۶۷ اکتبر سوم)برسد ماخ  ۶.۷ گرید عبارت به ای ساعت بر لیما ۴۵۲۰ سرعت به یرسم ریغ بصورت توانست X-

  اوت ۲۲) برسد ییپا ۳۵۴۲۰۰ ارتفاع به توانست یرسم ری غ بصورت هم باز یول بشکند هم را ارتفاع رکورد توانست نیهمچن 15

  و  یکینامیرودیآ   مسائل و پرواز نهیزم در پرنده نیا با قاتیتحق از آمده بدست جینتا ارتفاع و سرعت رکورد از تر مهم و(۱۹۶۳

  و آمد بدست یعلم گزارش ۷۶۵ ی شیآزما یها پرواز نیا یط  در بود کیپرسونیها یها سرعت در یولوژیزیف و یداریپا و حرارت

  در x-15 پرنده: اند کرده ادداشتی شاتیآزما  در فریش یمار همسرش و فیلیا کن یآقا دنیدرا ییهوا گاهیپا دانشمند که همانطور

  یمرز  هیال ،توربوباالنس یصوت شوک یها  رفته،موج بکار ،کنترل،مواد یداری،پا کیپرسونیها پرواز در عملکرد یها نهیزم

  مایهواپ بدنه یکینزد در هوا هی ال کی به ی مرز هیال. )شد  تست پوسته در رفته بکار ،مواد یک ینامیرودیآ  ی،گرما حرارت ،انتقال

 است باال  یچگال  و باال  ی دما یدارا و باالست فشارش یول بوده ساکن و صفر سرعتش پرنده بدنه  با اصطحکاک اثر در که ندیگویم

 (  شودیم سیخ پرنده بدنه  و داده رخ عانیم یگاه که است علت نیهم به

 . دیرس ها پرواز نیا در د یجد جهینت ۲۵ به بکر جان یآقا هوافضا کارشناس و محقق نیهمچن و

  به متعلق که رفت بکار ۵ساترن موشک بدنه پوسته جنس  و یناوبر ستمیس در x-15 شاتیآزما از آمده بدست جینتا از نیهمچن و

 دانشمندان که بود نیا x-15 پروژه یایمزا از و برد ماه  کره به را آرمسترانگ  لین جمله از فضانورد ۱۲ و بود آپولو پروژه

  ی ها پرواز نهیزم در قاتیتحق به یانیشا کمک x-15 پرنده و شوند متوجه بود ذهنشان در آنچه با تیواقع فرق توانستند

 . کرد کیپرسونیها

 : مشخصات

 به شیبالها طول و داشت طول فوت ۵۰ ۱۵ کسیا کردند رییتغ X-15A2 به  آن از فروند  دو در شده ساخته  X-15 فروند سه از

  نیزم به نشستن و آمدن  فرود نیح ی نییپا یعمود سکان نکهیا علت به داشت طول فوت ۱۳ اش یعمود سکان و دیرسیم فوت ۲۲



  شرکت ساخته موتور از ۱۵ کسیا و شدیم  یابیباز چتر کی  با و شده جدا پرواز یینها فاز  در ین ییپا یعمود سکان کردیم برخورد

thikol عنوان تحت که بردیم بهره XLR-99 عیما ژنیاکس و آب بدون ومیآمون با که بود عیما سوخت موتور  کی که شدیم شناخته 

 رییتغ یها پرنده بود پوند ۲۸۰۰۰ آن رانش حداقل و کردیم فراهم را پوند ۵۷۰۰۰ یینها تراست و کردیم کار کننده دیاکس یبرا

 عیما دروژنیه که بزرگتر نچیا ۲۸ بدنه و متفاوت یها ی ژگیو یدارا مدل نیا بودند متفاوت هم یظاهر لحاظ از X-15A2 افتهی

 ومیآمون  حمل یبرا ی خارج یها سوخت مخزن یدارا مدل نیا نیهمچن و نشد تست نمونه نیا که کند حمل  یفراصوت سوختن یبرا

 به مایهواپ سرعت تا کند کار شتریب هیثان ۶۰ موتور که شدند یم باعث یخارج یها سوخت مخزن نیا و بود عیما ژنیاکس و عیما

   برسد ماخ ۶.۷

 :  کردند پرواز x-15 یمایهواپ با که یخلبانان و ها پرواز تعداد
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  کرد پرواز X-15 بار ۱۹۹ کل در

   بود خدمه نفر کی یدارا ۱۵ کسیا
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SPACE SHUTTLE  

 کیبالست یها موشک از فضا  به محموله رساندن یبرا کایآمر متحده االتیا دفاع وزارت و ناسا یالدیم ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ دهه در

  در  بود مصرف بار  چند یمایمدارپ کی بدنبال ناسا ۱۹۶۹  سال از یول   بودند مصرف کباری که  بردیم بهره تانیتا و اطلس همانند

  توانست با نیاول یبرا ۱۹۷۷ سال در  تینها در و افتی توسعه یالدیم ۷۰ دهه در و شده زده استارت ییفضا شاتل پروژه تینها

  ۱۹۸۱ سال در و داشت نهیهز دالر اردیلیم ۲۱۰حدود ۲۰۱۰ سال در پروژه کل و کند پرواز و شده جدا ۷۴۷ نگییبو کی یرو از

  شیآزما یبرا اول فروند دو که  شد ساخته مایپ مدار نیا از فروند ۷ کال بود خدمت در ۲۰۱۱ سال تا و شد ناسا خدمت وارد شاتل

  خدمت به کایآمر  دفاع وزارت و ناسا کا یآمر ییفضا آژانس توسط که بود عیما سوخت مصرف بار چند  یمایپ مدار کی شاتل بودند

  برگرداندن و ییفضا ستگاهیا به محموله  رساندن و نیزم مدار در  ها ماهواره  مانند یی ها محموله دادن قرار یبرا و شد گرفته

  شاتل یا محموله نیمهمتر و شد استفاده هم ها ماهواره و  ییفضا ستگاهیا ینگهدار و  ریتعم یبرا و شدیم استفاده آن  از محموله

  مانند محرمانه یها  محموله معموال که داشت کایآمر  دفاع وزارت یبرا محرمانه النچ چند شاتل بود هابل تلسکوپ کرد حمل

  ییکارا ینظام ارتباطات و رادار ییشناسا و یکیالکترون یجاسوس و یعکسبردار یجاسوس نهیزم در که ی نظام یها ماهواره

 .  رساند نیزم مدار به را داشتند

  عبارت مخفف   که شودیم شناخته STS یرسم  نام با ییفضا شاتل

SPACE TRANSPORT SYSTEM 

 . باشدیم

 . است ریز  بصورت شانیها نام که هستند فروند ۷ شد  گفته که همانطور ها شاتل

ENDVEAR ,ATLANTIS ,COLUMBIA,DISCOVERY,ENTERPRISE 

,CHALLENGER , 

  داد سانحه دوبار شاتل و شدیم استفاده اتمسفر جو در پرواز یبرا که بود زینترپرایا شیکی که بودند یشیآزما فروند  دو که باشدیم

  هیفور  در گرید سانحه و شدند کشته نینش سر نفر ۷ هر  و شد منفجر  جو به پرواز نیح در چلنجر شاتل ۱۹۸۶ سال در یکی که

 .  شدند کشته  آن نیسرنش یتمام و  شد منفجر نیزم به بازگشت نیح یسکاورید شاتل که بود ۲۰۰۳ سال

 نیزم به دیگال بصورت سپس و دادیم انجام را تشیمامور مدار در و شدیم النچ  فضا  به جامد سوخت بوستر دو کمک با شاتل

 .گشتیبازم

-۳ مایپ مدار خود یاصل یها موتور-۲ است شاتل خود  منظور که  مایپ مدار -۱ شده لیتشک یاصل قسمت چهار  از ییفضا شاتل

 جامد سوخت راکت دو-۴ یخارج سوخت خزنم

  DC-9 ی مسافربر یمایهواپ کی زیسا اندازه به  افتهی توسعه rockwell international ی کمپان توسط که شاتل یمایپ مدار خود

  موتور و یکیالکترون یها ستمیس بجز مایپ مدار خود تن ۷۷  یبیتقر وزن و متر ۲۴ بال  طول طول متر ۳۷ یدارا مایپ مدار باشدیم

  و است خدمه نفر ۷ یدارا  شاتل(  بار محفظه) کارگو قسمت و نیکاب قسمت شودیم میتقس بخش دو  به یکیمکان یها ستمیس و ها

  شگرینما 10 یدارا و شودیم استفاده شاتل کنترل یبرا که است یاصل نیکاب یی باال قسمت  که شودیم میتقس بخش دو به نیکاب خود

  که است فضانوردان استراحت یبرا ینییپا نیکاب و کنندیم کنترل را شاتل فضانوردان ها پنل از استفاده با نیکاب نیا در و است

 شودیم لیتشک است نیزم سطح در آنچه مانند نیکاب درون یها گاز و جو و است خوردن غذا یبرا جا و خواب یجا توالت یدارا

  و متر ۱۸ طول بار محفظه  همان ای کارگو قسمت و شده ل یتشک ژنیاکس درصد ۲۰ و تروژنین درصد ۸۰ از نیکاب درون جو گاز

  و النچ نیح در را تن ۳۰ تا شاتل و شودیم  حمل...  و  ماهواره مانند  ها محموله  بار  محفظه قسمت در و است متر ۴.۵ عرض

 هم یشتریب سکونت قابل ژنیاکس با  محفظه شاتل نیهمچن و کند حمل تواندیم نیزم به برگشت زمان  در را مقدار نیهم نصف

  یها  محفظه  اروپا ییفضا آژانس شد قرار که شد اجرا اروپا ییفضا آژانس و ناسا نیب یداد قرار ۱۹۷۳ سال در کند حمل تواندیم

  قرار هم شاتل درون که محفظه نیا ساخت را محفظه نیا اروپا یی فضا آژانس تینها در  و بسازد فضا در پرواز یبرا سکونت قابل

 محفظه نیا و است متر ۲.۷ عرض و متر ۳.۹ طول یدارا و است شگاهیآزما ای کار اتاق کی شتریب و است سکونت قابل ردیگیم

 قرار  استفاده مورد  فضا در پرواز نیح در  تا ردیگیم قرار شاتل  درون آف  کیت زمان در  و ردیگیم  قرار شاتل کارگو قسمت درون

  ردیگ قرار شاتل درون ها محفظه نیا از تا دو شودیم ازین صورت در و ردیگ



 یدارا کدام هر که شودیم استفاده جامد سوخت بوستر دو توسط فضا  به النچ یبرا شاتل ی اصل قدرت:   محرکه یروین قدرت ستمیس

 از یمخلوط سوختش که هستند جامد سوخت نوع از بوستر  دو نیا شد گفته که  همانطور و باشدیم متر ۴۵.۵ طول و متر ۴ عرض

  سوخت یها بوستر نی ا از کدام هر و است شده اضافه سوخت به هم یخاص مریپل کی و است کلرات پر ومیآمون و ومینیآلوم پودر

  که یزمان  و کنندیم  کار جامد سوخو یها بوستر کیشل از بعد قهیدق دو تا تنها و کند فراهم رانش پوند ونیلی م ۲.۶ تا تواندیم جامد

  گاهیپا از یلومتریک ۴۵۲ فاصله   و یلومتریک ۴۷ ارتفاع به شاتل دهندیم انجام را خود کار  کامل بطور جامد سوخت یها بوستر

  و(  شهر دو فاصله مثال است نیزم محور جهت در فاصله  از  منظور) شوندیم جدا جامد سوخت یها بوستر تینها در و رسدیم

 ها راکت نیا و شودیم گرفته  یکش توسط و آمده فرود آرام انوسیاق در   چتر توسط یجداساز از بعد جامد سوخت یها بوستر

  و است thiokol شرکت ساخته جامد سوخت یها بوستر نیا و است مصرف بار چند بوستر نیا ردیگیم قرار  استفاده مورد  دوباره

  در لحاظ نیا از موتور نیتر پربازده درصد ۹۹ سوختن بازده با که است عیما سوخت یراکت موتور سه یدارا  شاتل یمایپ مدار خود

  که   یخارج سوخت مخزن کی در یها سوخت نیا و کندیم کار عیما ژنیاکس کننده دیاکس و عیما دروژنیه سوخت با که است جهان

  موتور به متر یسانت ۴۳ قطر به یی ها لوله  توسط فضا به النچ نیح و شده ینگهدار اند شده  ساخته تایمار نیمارت شرکت توسط

  ۵۲۲ حدود کدام هر و کنندیم فراهم رانش پوند ۳۶۵۰۰۰  عیما سوخت یها موتور  از کدام هر و شودیم قیتزر عیما سوخت یها

  سوخت مخزن خود و   رساندیم یلومتریک ۱۴۲۶ فاصله  و یلومتریک ۱۰۵ ارتفاع به را شاتل مدت نیا در که  کنندیم کار هیثان

 سوخت تا شودیم ینگهدار ۲۷۰- نییپا یدما در آن درون سوخت که است متر ۴۶.۲ طول و متر ۸.۴ عرض یدارا  یخارج

 و است مصرف  کباری و شده جدا کامل استفاده از بعد و شده ساخته فشرده  فوم جنس از یقیعا با سوخت مخزن خود نشود ریتبخ

  به شودیم ینگهدار شاتل ی مایفضاپ بدنه یانتها در یغالف در که کوچک عیما سوخت یراکت موتور دو از استفاده با شاتل تینها در

  از خارج در شاتل oms غالف در  تا چهار و دماغه در کوچک یراکت موتور ۲ از جو از خارج در شاتل تیهدا یبرا و رسدیم مدار

 و شودیم تیهدا شاتل و شودیم اوی و تچیپ جهت در انحراف باعث دماغه در  تراست جادیا با یراکت موتور یعنی شودیم تیهدا جو

  نکند یریگ میتصم و نکند کار کدام هر و شده نکیل گریکد ی به آن یتا  چهار که ردیگیم انجام وتریکامپ ۵ توسط هم شاتل تیهدا

 از مجزا کامال کیدرولیه ستمیس سه یدارا شاتل و کندیم  کار  یپنجم نکنند کار تا چها هر اگر و دهدیم انجام را آن  فهیوظ یگرید

 از کیدرولیه یها  ستمیس نیا از کدام هر و شودیم استفاده ها بالچه گرید و ها rudder دادن تکان یبرا که هستند گریکدی

  گرفتن یبرا یکیربات یبازو کی یدارا شاتل نیهمچن شودینم یگرید در اختالل باعث یکی شدن خراب با و هستند مجزا گریکدی

  سخت قسمت و هست هم فضانوردان کار یسکو نیهمچن و شودیم استفاده مدار در آنها دادن قرار و ها  محموله و ها ماهواره

  دیگال کامل طور به برگشت یبرا شاتل که بود آن ارتفاع کاهش و جو به  شاتل دوباره شدن وارد قسمت مهندسان یبرا شاتل یطراح

 گرفتن نظر در با که است ساعت بر لومتریک ۲۸۰۰۰ سرعت یدارا برگشت نیح در و کندینم استفاده موتور از و کندیم

  ی خاص مقاوم مواد به از ین نجایا در که رسدیم گرادیسانت درجه ۱۶۵۰ به بدنه یدما و شودیم داغ اریبس شاتل بدنه هوا اصطحکاک

  متر یسانت ۱۲ عرض و متر یسانت ۱۵ طول حدود کدام هر  که شده دهیپوش مقاوم تیکامپوز از  قطعه ۲۵۰۰۰ از شاتل بدنه و بود

  شده ساخته کربن کربن بنام یمواد از ها قسمت نیا در شوندی م تر داغ که بال حمله لبه و دماغه  مانند ییها قسمت و  هستند دارا را

  یدارا فرود نیح در  که دیایم فرود شاتل تینها در و است شده  فشرده  بریف و کربن از شده لیتشک و بوده مقاوم بسار مواد نیا که

  فرود  ایفرنیکال در ادواردز ییهوا گاه یپا در و دارد ازین نشستن ی برا باند یلومتر یک ۲.۵ مسافت به که است ییباال اریبس سرعت

  مشابه  ییمایپ مدار  یشورو اتحاد شدیم النچ دایفلور در واقع kennedy space center ییفضا گاهیپا از هم شاتل النچ  و امدیم

  علت به سپس و شد کیشل اکونوریب یی فضا گاهیپا از ۱۹۸۸ سال در  کباری تنها و گفتندیم بوران آن  به که کرد یطراح شاتل

 هم  انتقال یبرا ۷۴۷ نگییبو توسط شاتل و شد خارج خدمت از ۲۰۱۱ سال در هم شاتل و شد لغو بوران پروژه یاقتصاد مسائل

 .  شدیم حمل



 

 

Soyuz  

 یکمپان توسط راکت نیا شده ساخته R7 کیبالست موشک اساس بر که است یا مرحله  سه عیما سوخت ییفضا راکت کی وزیسا

 ییفضا راکت نیتر استفاده پر که است شده النچ بار ۱۷۰۰ تاکنون  ۱۹۶۶ سال از و شده ساخته یشورو samara شهر در ایانرج

 .  باشدیم جهان در

 ستگاهیا به را فضانوردان تواندیم که است یا لهیوس تنها وز یسا راکت شد خارج خدمت از ییفضا شاتل ۲۰۱۱ سال در که  یزمان

  وزیسا ییفضا راکت شودیم استفاده  ییفضا  ستگاهیا و فضا به ییها محموله رساندن یبرا وزیسا راکت از برساند یالملل نیب ییفضا

   رساندیم فضا به هم وزیسا ی مایفضاپ

  کنندیم استفاده کننده دیاکس  عنوان به عیما ژنیاکس دز و سوخت عنوان به  PR-1 از   هستند عیما سوخت وزیسا یها راکت یتمام

  یمایپ قاره کیبالست موشک براساس خود که بود vostok یها راکت از شده مشتق راکت کی و شد دیتول ۱۹۶۶ سال در وزیسا

R7 مدل ها بعد و است یا مرحله سه راکت کی وزیسا و بود شده ساخته molniya شد ساخته هم بود ی ا مرحله چهار یراکت که  

  بعد که بود شده داشته نگه پنهان غرب چشم از مدل نیا که بود  soyuz U آن تر دیجد مدل و برسد molniya مدار تا توانستیم که

   دینام A2 آنرا غرب ها

  از که شد لیتبد جهان ییفضا راکت نیتر پراستفاده به راکت نیا و شدیم ساخته وزیسا راکت ۶۰ ساالنه یالدیم ۸۰ دهه لیاوا در

  است گرید یها  راکت از شتریب یلیخ که است شده النچ بار ۱۷۰۰ تاکنون ۱۹۶۶ سال

  NPO یکمپان توسط مرحله  نیا یها موتور که شود نیگزیجا وزیسا ییباال مرحله با FREGAT جیاست بود قرار یالدیم ۹۰ دهه در

  ۱۳۵۰ تا تواندیم Soyuz U نسخه و گرفت نام Soyuz 2 هیروس  دفاع وزارت میتصم با نسخه نیا تینها در بود شده ساخته

  قرارداد نیا یط که  شد بسته اروپا ییفضا آژانس  با یقرارداد ۱۹۹۷ سال لیآور در برساند GTOمدار  به را محموله لوگرمیک

 و ۱۹۹۹ یسالها در رندیبگ قرار نیزم مدار در وزیسا یها  راکت توسط Cluster plusma  یها ماهواره از جفت دو یستیبایم

.  داد قرار مدار در را cluster plusma ماهواره ۲۰۰۰ سال در و داد انجام را خود یها تستsoyuz fregat راکت ۲۰۰۰

  قزاقستان در  کونوریبا ییفضا گاهیپا از ۲۰۰۳ سال در  تیمامور نیا که بود فضا  به خیمر کاوشگر حمل وزیسا گرید تیمامور

 هیژوئ تا ۲۰۰۳ ه یفور نیب یزمان  مدت در. شودیم انجام  ی تجار یها تیمامور یبرا soyuz fregat یها النچ امروزه شد انجام



  ییفضا ستگاهیا به فضانورد و محموله  رساندن یبرا وزی سا از تنها مدت نیا در  بودند ریگ نیزم ییفضا شاتل ناوگان که ۲۰۰۵

  از وزیسا از استفاده با را خود ی ها محموله و فضانوردان ناسا  ییفضا شاتل شدن بازنشسته و ۲۰۱۱ سال از و شدیم استفاده

  کایآمر  خاک از را خود یی فضا یها  پرواز ۲۰۱۹ سال  از متحده االتیا و رساندیم ییفضا ستگاهیا به کونوریبا ییفضا گاهیپا

 .  کرد شروع(  دایفلور  در یکند یی فضا گاهیپا)

  و کرد عمل ناموفق پروتن ماهواره حامل وزیسا کی ۲۰۰۲ سال اکتبر در نکهیا تا داشت ی زیآم تیموفق یها  اتیعمل سلسله وزیسا

   دندید صدمه نفر ۸ و شد کشته ی نیزم خدمه از نفر کی و شد منفجر

  نسخه از تیمامور نیا در  که بود ینظام  ماهواره حامل وزیسا تیمامور نیا در که بود ۲۰۰۵ سال در وزیسا یبعد  ناموفق اتیعمل

  قهیدق ۶ راکت سوم مرحله در ی فن نقص علت به تیمامور نیا در که شد استفاده MOLNIYA  به موسوم وزیسا یا مرحله  چهار

  محموله حامل که نیسرنش بدون وزیسا راکت کی ۲۰۱۱ سال در  و شد ناموفق تیمامور و کرد عمل ناموفق راکت النچ از بعد

 نیا در که بود ۲۰۱۱ سال همان در یبعد ناموفق تیمامور و  ماند ناکام مدار به دنیرس در  بود یالملل نیب ییفضا ستگاهیا یبرا

  شد مواجه شکست با هم تیمامور نیا که بود ینظام ماهواره  حامل وزیسا تیمامور

  نیزم مدار به دنیرس در شد النچ کونوریبا گاهیپا از که یالملل  نیب یی فضا ستگاهیا یبرا یا محموله  حامل وزیسا ۲۰۱۸ سال در

 .   ماند ناکام

 تالیجید تی هدا ستمیس یدارا نسخه نیا که است شده نیگزیجا یقبل یها مدل با ۲وزیسا عنوان تحت وزیسا دیجد نسخه امروزه

  است بهتر عملکرد با  یراکت یها موتور و سوم مرحله  و دیجد

  بردیم بهره یقبل  موتور و جیاست همان از یول بود تالیجید  تیهدا ستمیس یدارا شدیم دهینام ۱-۲ وزیسا که ۲ وزیسا نسخه نیاول

 . برد فضا به را COROT ماهواره کونوریبا گاهیپا از ۲۰۰۶ سال در و داد انجام ۲۰۰۴ سال در را خود النچ نیاول نسخه نیا و

  ها نسخه

Soyuz (1966-1975) 

Soyuz L (1970-1971)  

Soyuz M(1971-1976) 

Soyuz U (1973-2017) 

Soyuz U2(1982_1995) 

Soyuz FG(2001 تاکنون) 

Soyuz 2(2006 تاکنون) 

 (است یا مرحله چهار نسخه نیا(  ۲۰۱۰ تا ۱۹۶۴) ام ایمولن

 حالت به و شودیم  منتقل کونوریبا به یافق بصورت و شودی م  ساخته ساخت مرکز در یافق بصورت ۵ ساترن برخالف وزیسا راکت

  شودیم النچ  و آمده در یعمود

  ی اقتصاد هیتوج یشورو اتحاد  یبرا که بود بزرگ اریبس انهیآش کی به ازین شود منتاژ یعمود شکل به راکت نیا بود قرار اگر

 . شودیم منتاژ یافق حالت به راکت لذا نشد

  ریز یها تیمامور یبرا نیهمچن و است شده استفاده ی ادیز ی تجار ی ها اتیعمل و نیسرنش بدون یها اتیعمل یبرا وزیسا

 شودیم استفاده

  نسخه از ها تیمامور نیا در شودیم استفاده  ریم و یالملل  نیب یی فضا ستگاهیا مقصد به نیسرنش بدون یها اتیعمل یبرا وزیسا

  شودیم استفاده  progress محموله حامل مخزن از ها تیمامور نیا یبرا شودیم استفاده  ۲ وزیسا و  FG و U یها

   شودیم استفاده A پیتا محفظه از ها تیمامور نیا در شودیم استفاده هم یتجار  یها تیمامور یبرا وزیسا نیهمچن



  ییباال مرحله در را VENUS EXPRESS  و AMOS 2 و خیمر کاوشگر و GIOVE و galaxy 14  یها مایپ فضا  وزیسا نیهمچن

   شودیم حمل ۷.۷ ارتفاع و متر ۳.۷ قطر   با S پیتا محفظه  در  ها محموله نیا و است کرده حمل فضا  به خود

  متر ۸.۴ ارتفاع و متر ۳.۷ قطر یدارا محفظه نیا و شودی م استفاده یتجار  یها ماهواره ی ها محموله حمل یبرا SL پیت محفظه

   شودیم استفاده  COROT  مایفضاپ حمل یبرا محفظه نیا  از و است

  نیا است متر  ۱۱.۴ ارتفاع   متر ۴.۱ قطر  یدارا محفظه نی ا و شودیم استفاده ی تجار یها  محموله حمل یبرا هم ST پیتا محفظه

  یکینامیرودیآ  یداریناپا پس از تر  یمیقد یها وزیسا آنالوگ  کنترل یها ستمیس چون است نصب قابل  ۲ وزیسا یرو بر  تنها محفظه

 .  است شده  ساخته کیپالست کربن از محفظه نیا ندیآ  ینم  بر محفظه نیا از حاصل

Vostok 

 نوع از راکت نیا شدند ساخته ما یپ قاره کیبالست موشک اساس بر که بودمد ییفضا یها ،راکت Vostok خانواده یها راکت

  جدا آن از یمدت از بعد پرواز یط که است یکمک یراکت بوستر چهار یدارا اول مرحله   کنار در که است یا مرحله سه عیما سوخت

  حامل vostok  یمایفضاپ همان که کردند حمل فضا به را انسان حامل یمایفضاپ  بار نیاول یبرا vostok یها راکت شوندیم

 سوخت از راکت نیا داد قرار نیزم مدار در را کیاسپوتن  یعنی چهان ماهواره نیاول vostok راکت نیهمچن و بود نیگاگار یوری

 را خود پرواز نیآخر و داد انجام ۱۹۶۰ سال در را خود پرواز  نیاول  راکت نیا بردیم بهره عیما ژنیاکس کننده دیاکس و دیسف نفت

 . داد انجام ۱۹۹۱ سال در

 

 

 

 



Falcon 9 

  کار  نیمرل یراکت موتور ۹ با و است یا مرحله  دو عیما سوخت که است ییفضا متوسط یها راکت از خانواده کی نام ۹ فالکن

  مصرف  کباری نسخه که v1.0  شامل آن  مختلف یها مدل و شوندیم ساخته  space x یکمپان توسط ۹ فالکن یها راکت نیا کندیم

  فول  نسخه v1.2 فالکن نسخه و( است استفاده  قابل بار چند  و  گرددیبازم نیزم به بوستر) مصرف  بار چند نسخه v1.1 نسخه و

  بهره سوخت عنوان به PR-1 از و دکنندهیاکس عنوان به عیما ژنیاکس از ۹ فالکن  شودیم استفاده حاضر حال در که است تراست

 .  بردیم

  محموله لوگرمیک ۸۳۰۰ تا و برساند  نیزم ینییپا یها مدار به را محموله لوگرمیک ۲۲۸۰۰ تا تواندیم ۹ فالکن تراست فول نسخه

  طور  به  دوباره و شده جدا تواندیم GTO مدار در ییجدا از بعد موشک دوم جیاستاست مصرف بار  چند و رساندیم GTO مدار به را

 وزن با TELSTAR ماهواره ۲۰۱۸ سال در و افتهی ارتقا نیهمچن ۹ فالکن ردیگ قرار  استفاده مورد و برگردد نیزم  کیاتومات

  یها راکت با آن  یط که  کرد امضا ناسا با یداد قرار کسیا سی اسپ شرکت ۲۰۰۸ سال در رساند GTO مدار به را لوگرمیک ۷۰۷۵

  سیاسپ  و بود ۲۰۱۲ سال در هم برنامه نیا پرواز نیاول  و شود ارسال ییفضا ستگاهیا به  ها محموله دراگون کپسول و ۹ فالکن

  تا ۲۰۱۰ سال از v1.0 ورژن در ۹ فالکن است فضا به فضانورد انسان فرستادن  یبرا ناسا از یسفارش گرفتن حال در کسیا

  دسامبر  تا ۹ فالکن تراست فول  نسخه شد النچ بار پانزده ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۳ سال از v1.1 ورژن ۹ فالکن و شد النچ بار پنج ۲۰۱۳

 خدمت وارد ۲۰۱۸ سال مه ماه  در که است 5 بالک ورژن مدل  نیآخر شد انجام آن  یرو بر ییها ارتقا و بود خدمت در ۲۰۱۵ سال

  فالکن تینها در و است یبهتر یکاوریر ستمیس و فرود یبرا تر یقو  یها  هیپا و تر  قدرتمند موتور یدارا نسخه نیا که  شده

 .  شد ساخته  ۹ فالکن یرو از یهو

  سوخت عنوان به RP-1 و کننده دیاکس عنوان به عیما ژنیاکس از که است عیما سوخت ی ا مرحله  دو ییفضا راکت کی ۹ فالکن

 رانش کردن فراهم کدام هر توان با یراکت موتور ک ی که برندیم بهره نیمرل یراکت موتور ۹ از جیتیا دو هر و بردیم بهره

 دوم جی واست اتمسفر در پرواز یبرا یاول جی است است خال در پوند ۲۰۵۰۰۰ رانش و ایدر سطح ارتفاع در رانش پوند ۱۹۰۰۰۰

 آن به کسیا سیاسپ که  اند شده دمانیچ ا ی یبند ساختمان یطور ها موتور اول جیاست در شودیم استفاده خال در پرواز یبرا

  ساخته متیا فرود یبرا ها هیپا نیا و اند شده متصل ها OCTAWEB کنار در آمدن  فرود یبرا هیپا چهار نیهمچن و دیگویم اکتاوب

 دوم جیاست در و اند شده ساخته  یتکنولوژ نیآخر  با که اند شده ساخته ومینیآلوم ومیتیل اژیآل از راکت یها سوخت مخزن اند شده

  راکت در جیاست دو و است کوچکتر یکم  یول  مبرد بهره یتکنولوژ  و مواد همان از و است اول جیاست همان مشابه سوخت مخزن

  یکیوماتین ستمیس) بردیم بهره یکیوماتین ستمیس از ها ج یاست شیجدا یبرا و  اند شده متصل هم به بریف کربن استراکچر کی با

 شوندیم جدا هم از هیناح ۱۲ از جیاست دو ۹ فالکن در و( بردیم بهره الیس عنوان به فشرده یهوا از یول است کیدرولیه مشابه

  طول یدارا که است ماهواره  و محموله حمل یبرا محفظه  ای  دماغه  کی یدارا ۹ فالکن  و دهیرس ۳ به V1.۱ نسخه در عدد نیا که

  سیاسپ توسط محفظه نیا که است شده  پوشانده ومینیآلوم هی ال کی با که  شده ساخته بریف کربن از و است متر ۵.۲ قطر و متر ۱۳

 راکت و گرفت صورت ناسا به متعلق یگاهیپا در ۲۰۱۳ سال بهر در راکت نیا یها تست و است شده ساخته ایفرنیکال در کسیا

  نوشته++ C یسینو برنامه زبان با که وتریکامپ ۳ با نیمرل موتور  هر و بردیم بهره کنترل یبرا پردازنده ی ها وتریکامپ از ۹ فالکن

  شودیم کنترل اند شده

   یکل مشخصات

   ییفضا راکت:نوع

   کسیا سیاسپ: سازنده یکمپان

   کا یآمر متحده االتیا: خواستگاه کشور

  ۲۰۱۸ سال در دالر ونیلیم ۵۰: النچ هر نهیهز

  ارتفاع

  متر ۷۰

   متر ۶۸.۴ طول V1.1 نسخه

   متر ۵۴.۹ طول V1.0 نسخه



    متر ۳.۷ قطر

  وزن

 لوگرم یک50584۶ وزن یدارا V1.1 نسخه

 لوگرم یک333400 وزن یدارا V1.0 نسخه

   یا مرحله دو

  GTO مدار تا محموله حمل توان زانیم

  لوگرمیک ۴۸۵۰ حمل زانیم V1.1 نسخه

  لوگرمیک ۴۵۴۰ حمل زانیم V1.0 نسخه

 لوگرمیک ۴۰۲۰ ماه کره به محموله حمل زانیم

   اند شده خارج  خدمت از ی باق است خدمت در ۵ بالک نسخه تنها

  نیمرل موتور ۹ یدارا

   پوند ۱۳۲۳۰۰۰ حدود  v1.1 نسخه در یکل رانش کردن فراهم تیقابل

   رانش پوند ۱۱۱۰۰۰۰ حدود V1.0 نسخه یبرا

  سوختن زمان

   هیثان ۱۸۰ حدود v1.1 نسخه در

   هیثان ۱۷۰ حدود v1.0 نسخه در

  RP-1 سوخت

 ع یما ژنیاکس کننده دیاکس

 

 ها  هیپا و فرود حال در



Falcon Heavy   

  ۹ فالکن سه شدن بیترک از و  یابیباز قابل مصرف  بار چند بوده عیما سوخت که است نیسنگ فوق  ییفضا راکت کی یهو فالکن

  کل در و جهان  در ییفضا راکت نیقدرتمندتر حاضر حال  در یهو فالکن شده ساخته کسیا سیاسپ یکمپان توسط که شده لیتشک

 .است N1 و ایانرج و ۵ ساترن از بعد خیتار قدرتمند ییفضا راکت نیچهارم

  kennedy space center  در  ظهر از بعد  قهیدق 3:۴5  یمحل میتا به ۲۰۱۸ سال هیفور ۶ در را خود پرواز نیاول یهو فالکن

    شده گرفته نظر در ۲۰۱۸ سال نوامبر یبرا آن یبعد پرواز و  برد  فضا به را ماسک االن یآقا  رودستر تسال نیماش که داد انجام

  سال هیفور  تا ی ول برساند نیزم کینزد یها مدار از باالتر اریبس یها مدار به را انسان که بود شده ساخته نیا یبرا یهو فالکن

 است قرار یهو فالکن نشده بسته کسیا سیاسپ یکمپان  با یهو فالکن  با فضا  به فضانورد فرستادن  یبرا ناسا با یا برنامه ۲۰۱۸

 . شود نیگزیجا BFR یها راکت با ۲۰۲۰ دهه لیاوا در

 اند شده  اضافه آن  به گرید یدوتا و است یاصل هسته یوسط که شده لیتشک ۹ فالکن سه از و شده مشتق ۹ فالکن از یهو فالکن

  محمولخ تن ۶۴ تا یهو فالکن داراست را یشتریب محموله  و بار حمل قابل جهان یاتیعمل ییفضا یها راکت یتمام از یهو فالکن

 تا است شده ساخته نیا یبرا یهو فالکن راکت رساندیم خی مر کره یکینزد تا را تن ۱۶.۸ و  رساندیم نیزم ی نییپا یها مدار به را

  راکت از تر منیا راکت خود درصد ۲۵ و است تر منیا  محموله گرید از صد در ۴۰ پرواز در راکت باشد ها انسان ازین از فراتر

 است مصرف بار چند  و یابی باز قابل  و شده گرفته نظر در خی مر و ماه  کره ی ها تیمامور ی برا لصل در یهو فالکن بوده گرید یها

  یهو فالکن راکت مجموع در که دارند نیمرل یراکت موتور ۹ کدام هر که کندیم کار  ۹ فالکن راکت سه با یهو فالکن اول جیاست

  فراهم  خال در رانش پوند ۵۵۴۹۰۰۰  حدود و ایدر سطح ارتفاع در رانش پوند ۵۱۳۰۰۰۰ حدود که دارد یراکت موتور ۲۷

 صورت شیجدا یکیوماتین ستمیس کی با و اند متصل هم به ت یکامپوز ومینیآلوم کربن بریف یها استراکچر با راکت جیاست دو  کندیم

  نیآخر  از شد گفته که همانطور که است ومینیآلوم مینویتیل  اژیآل از شده ساخته یها سوخت مخزن یدارا یهو فالکن ردیگیم

  همانند شد گفته هم مقاله اول در که همانطور دارد کوچکتر یول مشابه سوخت مخزن هم دوم جیاست و برندیم بهره یتکنولوژ

 که دیگویم OCTAWEB آن به کسیا سیاسپ که دارد یساختار موتور قسمت  یعنی یهو فالکن راکت یانتها ساختار  یهو فالکن

  داشته امن یفرود راکت ها هیپا نیا با نیزم به فرود نیح  که است متصل آن  به  ومینیآلوم  و کربن بریف از شده ساخته  هیپا چهار

 .  باشد

  ندهیآ  در و داده انجام ۲۰۱۸ هیفور در را خود پرواز نیاول  که است ی اتیعمل ییفضا راکت نیقدرتمنتر  حاضر حال در یهو فالکن

 .  شودیم  یاتی عمل کامل طور به کینزد یا



Boeing CIM-10 bomarc   

  از دفاع یبرا سرد جنگ یط  که بود برد دور یفراصوت ییهوا دفاع یپدافند موشک کی CIM-10 BOMARC نگییبو موشک

  تنها و بود برد بلند یپدافند موشک نیاول  BOMARC موشک شدیم استفاده  یشورو یها افکن بمب مقابل در یشمال  یکایآمر

 . کرد استفاده کایآمر ییهوا یروین که یپدافند موشک

  انجام ییهوا یروین MX606 پروژه عنوان تحت شونده  تیهدا هوا به نیزم موشک  نهیزم در یقاتیتحق نگییبو ۱۹۴۶ سال در

  در بودند کننده دواریام شاتیآزما نیا نکهیا علت به و داد انجام زیآم تیموفق یموشک تست ۱۰۰ نگییبو ۱۹۵۰ سال تا. دادیم

 که بود یعنوان نیسرنش بدون ریرهگ) بست نگییبو با نی سرنش بدون ریرهگ توسعه یبرا یداد قرار ییهوا یروین ۱۹۴۹ سال

  موشک شدیم دنبال  MX1599 عنوان تحت پروژه نیا و( بود داده هوا به نیزم ی پدافند یها موشک به ییهوا یروین ها بعد

MX1599  در که ییها افکن بمب با ییارویرو یبرا باشد یاتم کالهک با یفراصوت و دوربرد رمجت موتور  با یموشک بود قرار  

  یموشک پروژه به شدیم شناخته MARC اختصار طور به که گانیشیم  ییهوافضا یقات یتحق مرکز.  کردندیم پرواز باال ارتفاع

 ( است  MARC و BOEING ینامها نیب یزیچ اسمش) شد BOMARC موشک نام و وستیپ نگییبو

  بدون یها جنگنده همان اصل در ییهوا دفاع یها موشک که کردیم دیتاک مسئله  نیا یرو بر کایآمر ییهوا یروین ۱۹۵۱ سال در

  استفاده یی کایآمر یها جنگنده یبرا و است FIGHTER اول حرف که F اول حرف BOMARC موشک نیبنابرا هستند نیسرنش

 F-99 شد نامش و گرفت را شودیم

  تا بردیم بهره عیما سوخت یها بوستر از موشک و داشت ادامه ۱۹۵۵ تا  و شد آغاز  ۱۹۵۲ سال از XF99 ی شیآزما یها پرواز

  لوله مانند که است یموتور رمجت ،موتور باشد استفاده قابل موشک  خود رمجت موتور که برساند یحد به را موشک سرعت

 وارد از بعد هوا که است شکل نیبد آن یکار کلیس و است یچرخان قطعه گونه هر و کمپرسور و نیتورب فاقد  و ماندیم یونتور

  بالفاصله باشد مناسب احتراق اتاقک یبرا تا ابدی شیافزا فشارش و افتهی کاهش هوا سرعت شدیم باعث که واگرا یورود از شدن

  از رمجت یها موتور نیا شودیم رانش باعث و شودی م  خارج یخروج از هوا و گرفته انجام احتراق و رفته احتراق اتاقک به

  موشک یاصل موتور و باشند استفاده قابل ها موتور نیا تا  دیرس یخاص سرعت به  دیبا حتما و ستندین استفاده قابل سکون سرعت

XF99  در و.بردیم بهره عیما سوخت بوستر از موشک رمجت موتور کارکرد  یبرا ازین سرعت به دنیرس یبرا و بود رمجت موتور 

 ۱۹۵۵ سال در بود تیهدا ستمیس فاقد   یول بود رمجت موتور به مجهز موشک شد انجام  ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۲ سال از که ییها تست

  شد انتخاب موشک نیا یبرا IM-99 نام ۱۹۵۵ سال در تینها  در و و داد رییتغ YIM-99A به را موشک  نام کایآمر ییهوا یروین

 در و داد انجام خود تیهدا  ستمیس با را خود پرواز نیاول موشک نیا ۱۹۵۷ سال اواخر در( نکرد رییتغ ۹۹ کد نگییبو دیتاک با)

 سال در ریرهگ موشک نیا از اسکادران نیاول و بست  ییهوا یروین با را IM99 موشک ساخت داد قرار نگییبو  سال نیهم

  شد یاتیعمل ۱۹۵۹

  ارتفاع در و کند پرواز ماخ  ۲.۸ تا ۲.۵ سرعت در که بود شده ساخته نیا یبرا و بود لومتریک ۳۲۰ برد یدارا IM-99A موشک

 (یمتر ۱۸۰۰۰) کند پرواز ییپا ۶۰۰۰۰

  کالهک نیا که  W40 یاتم کالهک ای یلوگرمیک ۴۵۰ متعارف کالهک یدارا و بود تن ۷ وزن و متر ۱۴.۲ طول یدارا موشک

  یبرا طیشرا تا برساند  ماخ ۲ به را موشک سرعت تا بود عیما سوخت بوستر کی یدارا موشک داشت قدرت لوتنیک ۱۰ یاتم

 با و داراست را رانش پوند ۱۲۰۰۰ کردن فراهم تیقابل که است RJ-43 رمجت موتور یدارا موشک شود ایمه رمجت موتور

  پهباد در رمجت موتور نیا ردیگیم انجام موتور نیا با باال  به ماخ ۲ سرعت از پرواز ه یبق و کندیم کار نیگازول اکتان ۸۰ سوخت

D21 است رفته  بکار هم . 

 صورت به موشک  و شدیم باز انهیآش  در النچ زمان و گرفتندیم قرار  یافق بصورت ییها انهیآش داخل در IM-99A یها موشک

 رمجت موتور ماخ ۲ سرعت به دنیرس از بعد و کردندی م کیشل را موشک LR59-AJ13 یها بوستر و گرفتیم قرار یعمود

   رساندیم ییپا ۶۶۰۰۰ ارتفاع و ماخ ۲.۸ سرعت به را موشک

  که موشک خود رادار دیرسیم هدف یلومتریک ۱۶ فاصله به موشک که یزمان یعنی بود یرادار فعال طور به موشک تیهدا

AN/DPN-34 تیهدا هدف سمت به موشک و کردیم قفل  هدف یرو و  شده فعال بود نگهاوسیوست شرکت ساخته و داشت نام 

  رد ی به موشک که یزمان  تا و بود مجهز لوتنیک ۱۰ قدرت  به W40 یاتم کالهک با و بود لومتریک ۴۰۰ موشک یینها برد شدیم

 یتیامن مانیپ کی NORAD قرارداد ۱۹۵۸ سال در)  شدیم تیهدا ینیزم ستگاهیا توسط برسد خود رادار از استفاده یبرا موثر

 (  بود یشورو هجوم مقابل در  یشمال یکایآمر  محافظت  یبرا داد قرار نیا و شد منعقد کانادا و کایآمر  نیب بود یدفاع



  جیخل شمال در یگرید و کپک در  یکی کانادا در تیسا دو و کایآمر در BOMARC موشک تیسا ۱۴ قرارداد  نیهم به توجه با و

   شد نصب ویاونتار

  کیترین و نیدرازیه سوخت از و بردیم زمان آن یریسوختگ قهی دق دو النچ از قبل که بود آن عیما سوخت بوستر موشک مشکل

   بوستر کی به موشک لیدل نیهم به و بزند صدمه  خدمه به توانستیم  و بود خطرناک اریبس سوخت نیا که برد یم بهره دیاس

  IM-99B BOMARC B شد موشک د یجد مدل و شد مجهز جامد سوخت

  در IM-99B النچ نیاول افتی ارتقا هم RJ-43 رمجت موتور  مدل نیا در نیهمچن و بردیم بهره XM51 جامد سوخت بوستر از و

  باشد ۱۹۶۰ سال در زیآم تیموفق پرواز نیاول تا شد باعث جامد سوخت بوستز به مربوط مشکالت یول گرفت انجام ۱۹۵۹ سال

 .  کرد یریرهگ را یفراصوت پهباد کی که

 نسخه نیا در برد شد باعث که است رمجت موتور یبرا شتریب سوخت حمل  تیقابل مدشک دیجد بوستر علت به IM-99B مدل در و

-AN/DPN دیجد رادار به مجهز و است تر شرفتهیپ هم تیهدا و یکیالکترون لحاظ از نسخه نیا نیهمچن و برسد لومتریک ۷۰۰ به

  سال در  و شدند مجهز W40 یاتم کالهک به ها BOMARC B یتمام  و بود جهان در داپلر پالس رادار نیاول رادار نیا که بود 53

  را ۲ رگالس کروز موشک کی ۱۹۶۱ سال در و و شد IM-99A نیگزیجا کامل  طور به و شد یاتیعمل IM-99B مدل نی ا ۱۹۶۱

  از را BOMARC موشک ۵۷۰ نگییبو بود زمان آن  در یریرهگ رکورد نیبهتر که کرد یریرهگ ییپا ۱۰۰۰۰۰ ارتفاع در

  B نسخه از فروند ۳۰۱ و A نسخه از فروند ۲۶۹ کرد دیتول ۱۹۶۴ تا ۱۹۵۷ یسالها

 بود یاتیعمل ۱۹۷۲ تا ۱۹۵۹ یسالها از و کرد خدمت کانادا و کا یآمر در تنها bomarc موشک
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