تسن اهلل الزحوي الزحین

هَضَع  :آیزٍدیٌاهیک هَضک
سیذ هحوذ علی ٍاردی
داًطکذُ هٌْذسی َّافضا

تْار 1393

 هفاّین آیزٍدیٌاهیک
 تاریخچِ هَضک
 هثاحث هزتَط تِ هَضک (اجشا ٍ ًقاط – پایذاری – جزم )
 سَال  :چزا دهاغِ ی تزخی اس هَضک ّا پخ است ؟

تعزیف ٍاصُ آیزٍدیٌاهیک

ٍ اصُ آیزٍدیٌاهیک هعوَال تزای هسایل هزتَط تِ پزٍاس ٍ هَضَعات دیگز در

راتغِ تا جزیاى َّا هَرد استفادُ قزار هی گیزد .

لَدیک پزاًتل 1949 -

 آیزٍدیٌاهیک :دیٌاهیک گاس ّا ،تِ ٍیضُ تذاخل اتوسفز تا اضیا در حال حزکت .
لغت ًاهِ اًگلیسی ّزیتیچ اهزیکایی 1969 -

تخویي ًیزٍّا  ،گطتاٍرّا ٍ اًتقال حزارت ٍارد تِ
جسن در حال حزکت در یک سیال(هعوَال َّا )

ّذف آیزٍدیٌاهیک :

تعییي حزکت جزیاى در هجزاّا
ًیزٍّای هَرد تحث آیزٍدیٌاهیک :

ًیثسیزیة

تاریخچِ هَضک :
اٍلیي تار درجٌگ تیي چیٌی ّا ٍ هغَل ّا در سال  1232هیالدی اس هَضک ٍاقعی
استفادُ ضذُ است .
هَضک ّای استفادُ ضذُ در جٌگ ”کای کٌگ ” هتطکل اس لَلِ ای تَد کِ یک عزف
آى تستِ تَد ٍداخل آى تارٍت قزار داضت ٍ عزف دیگز لَلِ تاس تَد ٍ ایي لَلِ تِ
چَب تلٌذی(تِ عٌَاى سیستن ّذایت ) هتصل تَد .
در حالیکِ تیص اس دٍ ّشار سال اس ساخت هَضک ّا ٍ ٍسایلی کِ تا ًیزٍی هحزکِ
هَضک کار هی کٌٌذ  ،هی گذرد ٍلی تٌْا ”کوتز اس سیصذ سال ”است کِ هحققیي تِ
عَر علوی چگًَگی کارکزد آى را هی داًٌذ .

علن هزتَط تِ هَضک تا چاج کتاتی در سال  1687تَسظ ”ًیَتي“ آغاس گطت .

هثال

تیاى دیگزی اس قاًَى دٍم ًیَتي ّ :ز چِ سَخت تیطتزی هصزف ضَد ٍ گاسّای حاصلِ سزیعتز
اس هَتَر خارج ضًَذ ً ،یزٍی هَتَر ّن تیطتز هی ضَد .

اجزای مختلف موشک :

ًقاط ٍ هحَر ّای هختلف هَضک :
هَضک در سهاى پزٍاس تایذ پایذاری داضتِ تاضذ ؛ هَضک پایذار هَضکی است کِ دارای
پزٍاس صاف ٍ یکٌَاخت تاضذ .
عول چزخص در اجسام پزًذُ راّی تزای رسیذى تِ پایذاری در پزٍاس است .
در حیي پزٍاس سِ هحَر تزای پزًذُ در ًظز گزفتِ هی ضَد کِ ایي سِ هحَر اس هزکش جزم آى
هی گذرد .
چزخص حَل هحَر رٍل تزای تعادل هَضک است  ،اها چزخص حَل دٍ هحَر دیگز سثة
اًحزاف پزًذُ هی ضَد .
عالٍُ تز هزکش جزم ً ،قغِ تا اّویت دیگزی تِ ًام هزکش فطار در هَضک ٍجَد دارد .
هزکش فطار تِ تخطی کِ اس سغح تیطتزی تزخَردار است
ً ،شدیک تز است .

در موشک بسیار اهمیت دارد که مرکز
فشار نزدیک به دم و مرکز ثقل نزدیک
به نوک باشذ .

پایذاری هَضک :
سیستن ّای کٌتزل  ،پایذاری هَضک را در سهاى پزٍاس حفظ هی کٌٌذ .

ثاتت

در حقیقت اجشا ثاتت هَضک ّستٌذ کِ تز
رٍی تذًِ ًصة ضذُ اًذ .

کٌتزل هَضک :

فعال

اجشای هتحزکی کِ در حیي پزٍاس هَجة
پایذاری ضذُ ٍ هَضک را در هسیز هطخص
ّذایت هی کٌٌذ .

جزم هَضک :
تزای تلٌذ ضذى هَضک اس سکَی پزتاب ٍ اداهِ ی هسیز خَد  ،جزم هَضک اس
اّویت خاصی تزخَردار است .
جزم کل در عزاحی هَضک ایذُ آل هی تایست تِ صَرت سیز تاضذ :

سَخت هَضک •

 91درصذ

هخاسى سَخت ٍ هَتَرّا ٍ سایز اجشا •

 3درصذ

حول تار •

 6درصذ

عزاحاى هَضک تزای تعییي تْزُ ٍری در عزاحی هَضک اس فزهَل سیز استفادُ هی کٌٌذ :
جزم سَخت

جزم کل

کسز جزم

هقذار عذدی کسز جزم

0/91

در یک هَضک ایذُ آل

ّز چِ هقذار ایي کسز تشرگتز تاضذ  ،هقذار تاری کِ هَضک هی تَاًذ حول کٌذ کوتز است .
ّز چِ هقذار ایي کسز کوتز تاضذ  ،تزد آى کوتز هی ضَد .
هقذار عذدی کسز جزم

در ضاتل فضایی

0/82

تزای هَضک ّای عظین الجثِ راُ حلی ٍجَد دارد کِ تَسظ ضخصی تِ ًام ”ضویتلة“ در
قزى  16هیالدی اتذاع گزدیذ .

ٍی راکت ّای کَچکتز را تاالی راکت ّای تشرگتز قزار هی داد ٍ ،قتی سَخت راکت
تشرگتز تِ پایاى هی رسیذ اس راکت اصلی جذا هی ضذ ٍ راکت کَچکتز تا رٍضي ضذى
تِ راُ خَد اداهِ هی داد ؛ تذیي تزتیة تِ ارتفاع تیطتزی دست هی یافت .
هَضک ّایی کِ اس رٍش ضویتلة استفادُ هی کٌٌذ ”موشک چنذ مرحله ای“ ًاهیذُ هی ضًَذ .

سَال  :چزا دهاغِ ی تزخی اس هَضک ّا پخ است ؟
در گذضتِ هتخصصیي آیزٍدیٌاهیک اس ضکل ّای ًَک تیش تزای کاّص پسا
در ٍسایل ًقلیِ ی ها فَق صَت استفادُ هی کزدًذ.
ّز چِ جسن الغزتز ٍ ًَک تیش تز

هَج ضزتِ ای هتصل تِ دهاغِ ضعیف تز

پسای هَجی کَچکتز
در سال 1953اٍلیي توة ّیذرٍصًی تَسظ ایاالت هتحذُ اهزیکا هٌفجز ضذ ٍ هَجة تَسعِ
هَضک ّای تالستیک قارُ پیوای تزد تلٌذ ضذ .
عزاحی ایي هَضک ّا عَری تَد کِ خارج اس جَ سهیي در فاصلِ ّای حذٍد  5000هایل یا
تیطتز تِ پزٍاس در آیٌذ ٍ در سزعت ّای سیز هذاری در حذٍد  20000تا  22000فَت تز
ثاًیِ ٍارد جَ هی ضًَذ .

در چٌیي سزعت ّای سیادی  ،گزهایص ٍارد ضًَذُ تِ جَ سهیي تسیار ضذیذ هی ضذ .
درایي ضزایظ فکز اٍلیِ ی هتخصصاى ایي تَد کِ تا یک جسن الغز ٍ ًَک تیش ،
گزهایص آیزٍدیٌاهیکی را در راستای حفظ الیِ ی هزسی آرام رٍی سغح ًقلیِ تِ
حذاقل تزساًٌذ .

چٌیي جزیاى آراهی  ،گزهایص خیلی کوتزی اس جزیاى هغطَش تَلیذ هی کٌذ ،
اها عثیعت جزیاى هغطَش را تزجیح هی دّذ ٍ ٍسایل ٍارد ضًَذُ تِ جَ ّن
اس ایي قاًَى پیزٍی هی کٌٌذ

.

تٌاتزایي جسن ًَک تیش
ٍارد ضًَذُ تِ جَ سهیي
هحکَم تِ ضکست است
؛
سیزا قثل اس ایٌکِ تِ جَ

سهیي تزسذ هی
سَخت.

سپس اچ.جَلیاى آلي در ًاکا تِ دستاٍرد تشرگی دست یافت ٍآى هفَْم جسن پخ تَد .
فکز اٍ تا تَجِ تِ هفاّین سیز ضکل گزفتِ تَد :
در هزحلِ ی ٍارد ضذى تِ جَ سهیي ً ،شدیک الیِ ی خارجی جَ ٍ ،سیلِ ًقلیِ دارای هقذار
سیاد اًزصی جٌثطی تِ خاعز سزعت تاالی آى ٍ هقذار سیادی اًزصی پتاًسیل تِ خاعز ارتفاع
خَد هی تاضذ .

تا ایي ٍجَد ٍقتی ٍسیلِ ًقلیِ تِ سغح سهیي هی رسذ  ،سزعت آى ًسثتا کن ٍ
ارتفاع آى تزاتز صفز است  ،پس ًِ اًزصی جٌثطی قاتل تَجْی دارد ٍ ًِ
اًزصی پتاًسیل .
جسن را گزم کزدُ است .
ایي ّوِ اًزصی کجا رفتِ ؟

تاعث گزم ضذى جزیاى َّای پیزاهَى جسن ضذُ است .

هَج ضزتِ ای در دهاغِ ی ٍسیلِ ًقلیِ تاعث گزم ضذى جزیاى َّای پیزاهَى ٍسیلِ ًقلیِ هی ضَد ؛
در ّواى سهاى ٍسیلِ ًقلیِ تِ ٍسیلِ اتالف اصغکاکی ضذیذ در هحذٍدُ ی الیِ ی هزسی رٍی سغح ،
گزم هی ضَد .
آلي استذالل کزد :

اگزتیطتز اًزصی کل هی تَاًست صزف
گزم ضذى جزیاى َّا ضَد  ،پس اًزصی
کوتزی تزای گزم کزدى ٍسیلِ ًقلیِ هی
هاًذ .

تٌْا راُ افشایص گزها تِ جزیاى َّا ایي است کِ هَج ضزتِ ای قَی تزی
را رٍی دهاغِ تِ ٍجَد تیاٍرین .

یعٌی اس جسن تا دهاغِ ی پخ

استفادُ کٌین .

ایي ًتیجِ ی تسیار هْوی تَد کِ تزای تِ
حذاقل رساًذى گزهایص آیزٍدیٌاهیکی ،
هی تایست یک جسن پخ تِ جای جسن الغز
ًَک تیش داضتِ تاضین .
ایي ًتیجِ گیزی آى قذر هْن تَد کِ
تا چٌذ سال جش اسٌاد هحزهاًِ دٍلت
تِ حساب هی آهذ .
ًْایتا در سال  1958هیالدی کار اٍ
تَسظ گشارش ًاکای ، 1381تحت
عٌَاى ” تزرسی حزکت ٍ گزهایص
آیزٍدیٌاهیکی هَضک ّای تالستیک
ٍاردضًَذُ تِ جَ سهیي در سزعت ّای
هافَق صَت تاال ”در اختیار عوَم هزدم
قزار گزفت .

تِ یاد تشرگ هزد هَضکی ایزاى

سزدار ضْیذ حاج حسي
تْزاًی هقذم
ٍ یاراى ضْیذش (ضْذای غذیز )

