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شاتل فضایي ،یك سامانه حمل و نقل فضایي سرنشیندار ،قابل بازگشت و قابل
استفاده مجدد تا  25ماموریت( 100میلیون کیلومتر) است.
هزینه ی ساخت1.7:میلیارد دالر
وزن2000:تن
ارتفاع از سطح زمین 650:کیلومتر
بخش های اصلی:
) (orbiterمدارپیما
)(solid rocket boosterموشکهای تقویت کننده سوخت جامد
)(external tankمخزن بیرونی سوخت

)orbiterمدارگرد(
وظیفي اغلی مدارگرد ذمل فضاهٍردان و مرمٍليًا بي فضا و بازگرداهدن اهٌا بي زمین اصت.
این بخض ظاتل ظبیي بي یک ًٍاپیما با دو بال دلتا و دمی غمٍدی اصت .مدارگرد بي ًوگام بازگطت بي زمین
درصت ماهود یک ُ
ًٍاصر غمل میکود و بدون ًیچگٍهي هیروی پیطران بر روی باهد فرود میاید.
مدارگرد از صي لشمت اغلی تطکیل ظدىاصت.
لشمت خلٍی ی:کابین کوترل و مرل اصتكرار فضاهٍردان •
لشمت میاهی :فضای ی خالی با ظٍل زیاد برای ذمل مرمٍليًا •
لشمت غكبی :صي مٍتٍر پیطران مایع کي در ًوگام پرتاب از مخزن صٍخت خارخی تغذیي ظدى و بخطی از •
هیروی راهض مرذلي اول و تمام هیروی مرذلي دوم پرتاب را تامین میکوودً .ر یک از این مٍتٍرًا ،هیروی
راهطی مػادل  ۱/۲میلیٍن هیٍتن در خالء و  ۶۷/۱میلیٍن هیٍتن را در صعد دریا تامین میکوود
وهشبت صٍخت (ًیدروژن مایع) بي اکشیدکوودى (اکشیژن مایع) در اهٌا  ۶بي  ۱اصت.دمای این مٍتٍرًا
در ذین پرواز تا  ۳۳00درخي صاهتیگراد باال می رود کي ذتی فٍالد هیز در این دما ذوب ظدى و مٍتٍر از
بین می رود!راى ذل؟

شروع مساله:دستگاه فرستنده ی هوا در ارگ کلیسا قرن نوزدهم
ابداع موتور احتراق داخلی برای حرکت دادن اهرم تلمبه ی ارگ در دهه 1880
استفاده از آب برای پایین آوردن دمای این موتور
امروزه برای خنک کردن دمای موتور شاتل به جای آب از هیدروژن مایع با دمای
 253درجه سانتیگراد استفاده می شود.برای ایجاد نیروی پیشرانش این سوخت ازطریق لوله های تعبیه شده در موتور شاتل از مخزن سوخت به موتور انتقال می یابد .
مجاورت این لوله ها و موتور شاتل در مسیر انتقال سوخت باعث کاهش دمای موتور
به 54درجه سانتیگراد می شود.

صرغت مدارگرد در خال بي صرغت افزایض می یابد و ًوگام ورود بي خٍ بي
 ۲۷000کیلٍمتر بر صاغت می رصد.
برای مرافظت از مدارگرد در مكابل گرما از هٍک مدار گرد کود صاختي می
ظٍد.
این ایدى را داهطمود ًٍافضا ًاروی الن با الٌام گرفتن از گلٍلي ی تٍپ
معرح کرد!

همچنین سطح مدارگرد با نوعی
کاشی از جنس فوم سیلیکا ساخته
می شود که مقدار زیاد هوای
موجود در کاشی ها آنها را به
نوعی عایق هوا تبدیل می کند.
تصویر مقابل یکی از واحدهای
سازنده ی کاشی های مدارگرد را
تنها چند ثانیه پس از خروج از
کوره ای با دمای  1160درجه
سانتیگراد نشان می دهد!

بازوی کانادا
از سال  1981از این بازوی رباتیک که •
توسط مهندسین کانادایی با الهام گرفتن از
عنبیه دوربین ساخته شد برای گرفتن
ماهواره ها به هنگام تعمیر و همچنین حمل و
نقل سایر تجهیزات فضایی استفاده می شود.
قطر انتهای بازوی کانادا  20سانتی متر و •
طول آن  15متر است.

بازوی رباتیک معمولی
شبیه سازی شده ی بازوی کانادا

بازوی کانادا

عنبیه دوربین

اولین پرواز آزمایشي شاتل فضایي ،كه [انترپرایز] نام داشت ،بر دوش یك
هواپیماي بهینهسازي شده بوئینگ،747
در اوت  1977و در مركز پروازهاي فضایي مارشال انجام پذیرفت .شاتل
در ارتفاع  23000پایي زمین (حدود  7كیلومتري) از هواپیماي بوئینگ رها
شد و با موفقیت در باند مركز فرود آمد.

)(external tankمخزن پیطران خارخی
مخزن پیطران مایع خارخی ،مرفظيای اصت برای هگٌداری ًیدروژن و اکشیژن مایع کي در مٍتٍرًای راک تی پیطران مایع
هػب ظدى در پطت مدارگرد ،تزریق میظٍهد.
پس از خدایض بٍصترًا در اهتٌای مرذلي اول پرتاب و در ارتفاع  ۴۵کیلٍمتری ،مدارگرد با اصتفادى از پیطران مٍخٍد در این مخزن ،تا ارتفاع  ۱۱۳کیلٍمتری باال میرود.
ذدود  ۵/۸دلیكي بػد از لرظي پرتاب ( ۱0ثاهیي بػد از خامٍظی مٍتٍرًای راک تی غكبی مدارگرد ،این مخزن خدا و در ًٍا متالظی میظٍد و برخی بكایای ان در الیاهٍس ًود
یا اظلس صكٍط میکوود.
این مخزن ذاوی  ۵/۱میلیٍن لیتر اکشیژن مایع و  ۵/0میلیٍن لیتر ًیدروژن مایع در ًوگام پرتاب اصت .خوس مخازن ًیدروژن و اکشیژن ان از الٍمیویٍم اصت کي برای
هگٌداری مایػات کرایژهیک بشیار مواصب اصت .مخازن اکشیژن و ًیدروژن ان بي گٍهيای ظراذی ظدىاصت کي خلٍی تالظم مایػات داخل اهٌا را میگیرهد .ظٍل این مخزن
 ۹/۴۶متر و لعر ان  ۴/۸متر اصت .وزن خالی ان ذدودا  ۲۶تن اصت .صازى مخزن بي هٍغی رابط و پطتیباهی برای کل محمٍغياصت.
این مخزن غظیم در اولین ظاتلًا صفیدرهگ بٍد .اما بػد از این کي مطخع ظد این رهگ ًیچ
اثر مثبت مکاهیکی بر روی مخزن هدارد ،از رهگ زدن ان خٍدداری ظد و بدین ترتیب ۲۷۲ ،کیلٍگرم از وزن ان کاصتي ظد.

)(SRBبٍصتر صٍخت خامد
این دو بٍصتر هكض اغلی را در مرذلي اول پرتاب ظاتل فضای ی بر غٌدى دارهد .بٍصترًا صٍخت
را با صرغتی ذدودی ۵تن بر ثاهیي می صٍزاهود و پس از ذدود  ۲دلیكي و در ارتفاع ذدود
 ۴۵٬۷00متری ( ۱۵0٬000پای ی) از صاماهي خدا میظٍهد و وصیلي بي کمک چتر در الیاهٍس
صكٍط میکوود خٌت بازیافت و اصتفادى محدد مٍرد اصتفادى لرار میگیرهد.
پیطران بٍصترًا از هٍع خامد اصت ۱۶ .درغد پٍدر الٍمیویٍم اتمیزى ظدى بي غوٍان صٍخت،
 ۸/۶۹درغد پرکلرات الٍمیویٍم بي غوٍان اکشیدکوودى ۲/0 ،درغد اکشید اًن بي غوٍان
کاتالیزور ۱۲ ،درغد اصید اکریلٍهیت بي غوٍان بایودر و  ۲درغد اپٍکشی بي غوٍان مادى
مخػٍص پخت ،ترکیبات این پیطران را تطکیل میدًود.
ًر بٍصتر در راصتای ظٍلی از پوج لشمت محزا تطکیل ظدى کي در ًوگام امادىصازی برای
پرتاب مٍهتاژ میظٍهد.
در لشمت هٍک بٍصترًا چود مٍتٍر راک تی کٍچک در خٌت مػکٍس تػبیي ظدى کي در ًوگام
خدایض غمل میکوود .بٍصترًا با اصتفادى از صاماهي هازل متررک خٍد ،در کوترل کل ظاتل در مرذلي اول پرتاب هیز هكض ایفا میکوود.

نیروی پیشران حاصل از موتورهای مدارگرد کافی نبود اما از طرفی افزودن هر نوع سیستم پیشران باعث
افزایش وزن شاتل می شد...
مهندسین
در قرن نوزدهم ریل واگن های برقی صرفا به وسیله ی پیچ در کنار هم نصب می شدند و فاصله ی بین آنها
موجب نا همواری در طول مسیر می شد.
در دهه  1890یک شیمیدان به روشی برای دستیابی به دماهای باال و جوش دادن فلزات به هم دست یافت که
مبنای این روش سوزاندن آلومینیوم بود.با این روش دمایی حدود  2500درجه سانتیگراد به وجود می آید.
ناسا با ساخت بوسترهای سوخت جامد از این روش برای رسیدن به دماهای باالتر و نیروی پیشران بیشتر
استفاده کرد ...
دمای باال سوخت جامد را تبدیل به گاز می کند و فشار باالی گاز حاصل نیروی پیشران مورد نیاز را تامین می
کند.

گاز ًای اگزوز ظاتل با صرغتی ذدود  ۴000کیلٍمتر بر صاغت خارج می ظٍهد.مشالي ی بػدی هاصا مٌار کردن
اهرژی غٍتی بشیارزیاد هاظی از ازاد ظدن ذحم زیاد گازًا بٍد...
مٍج اهرژی تا فاغلي ی چودین کیلٍمتری از مرل پرتاب موتطر می ظٍد و بازتاب این مٍج بیض از ًر چیز بي خٍد
ظاتل غدمي وارد می کود.برای ذل این مطکل و خذب اهرژی از هرٍى ی اصتتار زیردریای ی ًای الماهی از دید
رادار ًا در خوگ خٌاهی دوم الٌام گرفتي ظد...
ذباب ًای مٍخٍد در اب بي خٍبی امٍاج غٍتی را خذب می کوود.برای ًمین المان ًا مزاییک ًای الصتیکی صاختود
و روی بدهي ی زیردریای ی هػب کردهد کي ذفرى ًای مٍخٍد در این الصتیک ًا ًٍا را در خٍد خذب می کردهد و
صپس در زیر دریا تػداد زیادی ذباب ایحاد می کردهد.
در صکٍی پرتاب ظاتل بي خای وارد کردن ًٍا در اب از صیشتمی واروهي اصتفادى ظد بدین
ظریق کي پمپ ًای اب مٍخٍد روی صکٍ با پمپاژ کردن اب با صرغت  ۳/۵میلیٍن لیتر
بر دلیكي در ًٍا و ایحاد ذباب امٍاج غٍتی ذاغل از خروج گاز ًای ظاتل را خذب می کوود.

پس از  ۲صاهري مرگبار ظاتل ًای چلوحر و کلمبیا هاصا فضاپیماًای ظاتل را در صال ۲0۱0بازهطشت
کرد .در ذال ذاضر فضاپیماًای صایٍز روصی توٌا وصیلي اغزام فضاهٍردان بي فضا ًشتود.
و در ادامي...
)خٍاًد بٍد کي هاصا و هیروی ًٍای ی امریکا بعٍر مطترک با ًم x33خایگزین ایودى ظاتل ًا اذتماال چیزی مطابي ًٍاپیمای ملی ًٍا فضا(
ماهود یک ًٍاپیمای خت غادی از باهد پرواز بلود می ظٍد و بي صرغت مواصب خٌت پرتاب بي مدار زمین می رصد و X-33صاخت اهدًٍ .اپیمای
ًماهود یک ًٍاپیمای مػمٍلی فرود می اید .این فضاپیما ظٍری ظراذی ظدى اصت کي خٍدش را صریػتر و باالتر پرتاب کود،تا خای ی کي خٍ ان
لدر هازک ظٍد کي مٍتٍرًای غکس الػملی ان بي کار افتد .صپس در صرغت  ۲۲ماخ این مٍتٍرًا خامٍش می ظٍهد و یک مٍتٍر مٍظکی،
صرغت ان را بي  ۲۵ماخ(صرغت الزم برای ذرکت در فضا)می رصاهد.
غالوى بر این هاصا از صال  ۲00۸با دو ظرکت خػٍغی برای تٍصػي و صاخت مٍظکٌای ی کي بتٍاهود بار و فضاهٍرد بي فضا ببرهد لرارداد بشتي
اصت .مٍظک چٌل متری اهتارس صاخت ظرکت خػٍغی اربیتال اصپیشزدر اردیبٌطت ماى پرتاب ازمایطی خٍد را با مٍفكیت پطت صر
گذاظت و می تٍاهد در صال خاری میالدی برای ارصال مرمٍلي ،بي پایگاى فضای ی بین المللی مٍرد اصتفادى لرار گیرد.
اهتارس بػد از مٍظک دراگٍن صاخت ظرکت اصپیس اکس ،دومین مٍظکی اصت کي یک ظرکت خػٍغی بي مدار زمین می فرصتد.
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