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 مقدمه:

  

گر جابجا موشک در واقع یک وسیله جابجایی بدون سرنشینی است که یک بار یا کاال را از یکجا به یک جایگاه دی

راکت  میکند. این افزار نیروی مورد نیاز برای حرکت را از پیشران راکتی درونش میگیرد. بخشی از موشک همان

)بدنه( یا برگیرنده سوخت و اکسیدکننده، قاب دارای سامانه پایشگر است. اجزای اصلی یک موشک پیشران ،که در

شک پوششی برای نگهداری بخش های گوناگون، سامانه هدایتگر وبار )مانند سرجنگی و یا ماهواره( هستند. مو

موشک »یا « موشک ماهواره بر»هنگامی که برای پرتاب ماهواره یا بارهای دیگر به کیهان استفاده شود، 

.میشودنامیده «حامل  

نه راکت با در حقیقت ماشینی است که به وسیله ی خروج سریع گاز، نیروی جلوبرندگی ایجاد میکند. هرگوشک مو

ر اساس کاربری نظامی که دارای سامانه هدایت و کنترل باشد موشک نامیده میشود. اکثر پرتابگرهای فضایی ب

 فناوری موشکهای نظامی توسعه پیداکردند

  

:بخش هستند 4موشکها دارای   

  اردیا کالهک نام د بخشی از موشک که مواد منفجره در آن جای میگیرد سرجنگی و  بار مفید یا سرجنگی،. 1

. .سامانه پیشرانش، که انرژی الزم برای شتاب دادن بار مفید به شتاب مورد نیاز را فراهم میکند.  2   

نیرو،  را نیروی پیشرانش مینامند. ایننیروی بدست امده از جریان مواد رانده شده از پیشران در راستای پشتی 

یروهای همان نیرویی است که به جسم پرنده داده میشود و آن را به حرکت درمیآورد. نیروی پیشرانش، برآیند ن

  گازدینامیکی و هیدرودینامیکیِ اعمالیِ به سطوح درونی پیشران به هنگامِ رانده شدن مواد از آن، است

ش و که موشک را در مسیر از پیش برنامه ریزی شده به سوی هدف خواسته شده پایسامانه کنترل و هدایت، . 3 

   البته همه موشکها پایش شونده نیستند واپایش میکند

 به سامانه ای که موشک را بدون آن که به خلبان نیاز داشته باشد به سوی هدف روانه کند، سامانه هدایت 

  میگویند

ی باهم نگه میدارد؛ روی این سازه پوششی یا بدنه موشک، بیشتر،بخشهایسازه پوششی، که همه چیز را . 4

دنه همچون بال یا بالک و دماغه نوک تیز سوار میشوند.سرجنگی ،سامانه هدایت ودماغه نیز از دیگر بخشهای ب

  .هستند

گام و هن جلوترین بخش هر موشک هدایت شونده و یا هر راکت، دماغه ای است که بیشتر به شکل مخروط بوده 

.حرکت در اتمسفر از موشک و راکت در برابر گرمایی که دستاورد اصطکاک است پاسداری میکند  
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  انواع پیشران های اصلی

.1 پیشران مایع بیشتر در موشک های بالستیک و فضاپیماها  

پیشران جامد. 2  

پیشران های هسته ای. 3  

  

(پیشران های هوا دم )هوازی. 4  

  

پاد مادهپیشران های . 9  

ردازیمراکت ها برای پیش رانش نیاز به انواع مختلفی از پیشرانه ها دارد که در زیر به توضیحات مختصری میپ  

  

:راکتهای سوخت جامد   

رار در یک راکت سوخت جامد، عاملهای محرکه بصورت مخلوط شده با یکدیگر در یک سیلندر مقاوم بسته ق

دارد. در شرایط دمایی عادی یا پایین تر، عاملهای محرکه نسوخته و با گرفتند که یک سوراخ در آن وجود 

کیب شده و یکدیگر واکنش نمیدهند. اما به محض اینکه جرقه یا حرارتی مناسب به آنها برسد، آنها با یکدیگر تر

.میسوزند و در این راکتها اگر احتراق شروع شود تمام عاملهای محرکه سوخته و مصرف خواهند شد  

اره راکتها در پرتابه های هوا به هوا و هوا به زمین، راکتهای مدل و به عنوان کمک کننده در پرتابه های ماهو این

.مورد استفاده قرار میگیرد   

یک جبهه ی شعله، ایجاد شده ی احتراق مخلوط است. احتراق مقدار زیادی گازهای خروجی را در فشار و دمایی 

ور از ی خروجی تولید شده به مساحت جبهه ی شعله بستگی دارد و طراحان موتباال تولید میکند. مقدار گازها

ازهای مجموعه ی اشکال مختلف سوراخ ها برای کنترل تغییر در تراست در یک موتور خاص استفاده میکنند. گ

یوتن، سوم حرکت ن .داغ خروجی از میان یک نازل میگذرند که به جریان شتاب میدهد. در این هنگام طبق قانون 

  تراست تولید میشود

اه نازل مقدار تراست تولیدی یک راکت به طرح نازل بستگی دارد. کوچکترین مساحت سطح مقطح نازل گلوگ

 1نامیده میشود. جریان داغ خروجی در گلوگاه خفه و انسداد میشود، که در نتیجه عدد ماخ در گلوگاه برابر 

 ت گلوگاه معلوم میشود. نسبت مساحت از گلوگاه تا خروجیدات با مساح m میشود و نسبت جرم جریان یعنی

Ae یعنی رعت خروجیس،   Ve و فشار خروجی pe  را تعیین میکند. در بعضی از طرح ها فشار خروجی فقط با

وصیف فشار گازهای آزاد برابر است. بنابراین ما باید از نوع بلندتری از معادله ی تراست تعمیم یافته، جهت ت

  استفاده کنیم.تراست سیستم 



4 
 

            (2.1         )  

 

 

 

ران را ساخت موشکهایی که از سوخت جامد استفاده میکنند چندان دشوار نیست. آنها مقدار زیادی نیروی پیش

خاموش  در یک مدت زمان کم تولید میکنند. تنها ایراد این نوع موشکها این است که بعد از روشن شدن به راحتی

آسانی تحت کنترل در آورد    عبارت دیگر، نمیتوان آنها را بهنمیشوند. به   

 

 

(1شکل )  

  راکتهای سوخت مایع

 در یک راکت سوخت مایع، سوخت یا همان اکسید شونده و اکسنده که ذخیره شده هستند به داخل محفظه ی

است  راکتها که در زیر آمدهاحتراق پمپ میشوند و در آنجا ترکیب شده و می سوزند. نحوه ی محاسبه ی تراست 

و  هر دو نوع راکت را در بر میگیرد. در یک راکت سوخت مایع، عاملهای محرکه، سوخت و اکسنده ، بصورت مایع

.جداگانه از هم نگهداری میشوند و بعد به داخل محفظه ی احتراق پمپ میشوند  

 

 

(2) شکل   
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لی در قطع جریان عاملهای محرکه قطع یا کم و زیاد کنید ودر یک راکت سوخت مایع شما میتوانید تراست را با 

های یک راکت سوخت جامد، برای این کار شما مجبورید که یا موتور را از بین ببرید یا آنرا خراب کنید. راکت

های سوخت مایع به دلیل پمپ ها و مخزنهای عاملهای محرکه، پیچیده تر و سنگین تر و گرانتر هستند و عامل

راکت  ط قبل از اجرا یا استفاده روی راکت کار گذاشته میشوند، در حالیکه کاربرد و استفاده ی یکمحرکه فق

سوخت جامد خیلی راحت تر است و عاملهای محرکه ی آن میتوانند سالها قبل از استفاده و اجرا هم در راکت 

بگیرند. قرار  

ر اکسنده، بدون خاموشی شعله، بسیاقابل توجه است، جزئیات چگونگی مخلوط شدن و سوختن سوخت و 

 پیچیده است و محاسبه و تحلیل آن کار یک دانشمند است.

 

(3)شکل   

 

  

 موتورهای موشکی هیبریدی

ا هم های مایع و جامد بشود که امتیازات پیشرانهی ترکیبی سعی میهای با پیشرانهدر موشک

 گیرند. یک موتورجمع شود. به همین خاطر سوخت را جامد و اکسیدکننده را مایع در نظر می

ق ی احتراای شکل به عنوان محفظهی لولهی ترکیبی شامل یک محفظهموشک با پیشرانه

ر شیمیایی جامد پ جامد است و از یک ماده محفظه مشابه با موتورهای با پیشرانهشود. این می

ن احتراق، مخزنی وجود دارد که حاوی یک مایع شیمیایی است. ای شده است. باالی این محفظه

د، یعنی شیمیایی از نوع خود مشتعل هستن کند. این دو مادهمایع نقش اکسیدکننده را بازی می

اکسیدکننده  گیرند. بنابراین با تزریقاولیه، آتش می به یکدیگر بدون نیاز به جرقه پس از برخورد
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رل میزان شود. با کنتافتد و نیروی پیشرانش تولید میاحتراق، سوزش اتفاق می به درون محفظه

 حفظهتوان سوزش در م، می-گیردکه به راحتی با استفاده از یک شیر صورت می-اکسیدکننده 

 ن دوبارهتوان احتراق موتور را متوقف کرد و با باز کردرا کنترل کرد. با قطع این جریان می احتراق

توان دوباره موتور را به راه انداخت.شیر می  

 مزایای پیشرانه هیبریدی:

 مانند ؛(باال پذیری کنترل) متغیر جلوبرندگی نیروی داشتن و دوباره اندازیراه و توقف قابلیت ·    

 سیارب یا و ندارد وجود یا جامد سوخت موتورهای در قابلیت این که مایع؛ یپیشرانه با موتورهای

.پذیردمی انجام سختی به  

تر نسبت به موتورهای با پیشرانه جامدژی بیشانر تولید ·      

جامد پیشرانه با موتورهای مانند طوالنی؛ مدت به انبارشوندگی و ذخیره قابلیت ·      

 یرانهپیش با موتورهای( کشیلوله و پمپ) توربوماشینی هایپیچیدگی از نیمی بودن دارا ·    

وجود تنها یک مولفه مایع و مایع سوخت هایمولفه از یکی حذف خاطر به مایع،  

 نندهاکسیدک حذف خاطر به جامد، هایپیشرانه به نسبت خوردگی مقابل در ترکم حساسیت ·    

 جامد

 رکیبت هم با قبل از اکسیدکننده و سوخت زیرا جامد؛ هایپیشران به نسبت باالتر ایمنی ·    

.رودمی بین از هاآن تصادفی گرفتنآتش احتمال و اندنشده  

 

 معایب:

ی تولید ترهای مایع انرژی کمها نسبت به پیشرانهتوان گفت که آنهای ترکیبی هم میدر مورد معایب پیشرانه

د.تر هستنجامد پیچیده سوزد( و از موتورهای با پیشرانهها میتری در آنسوخت با سرعت کمکنند )زیرا می  

اند. شدهی نظامی، چندان عملیاتی نتحقیقاتی هستند و در زمینه ترکیبی هنوز در مرحله موتورهای با پیشرانه

ها برای شتاب بخشیدن به نها، البته جالب است. به عنوان نمونه محققان از آکاربردهای تحقیقاتی آن

اند. ه کردههای تحقیقاتی که سعی در شکستن رکورد سرعت زمینی داشتند، استفادها و اتومبیلموتورسیکلت

رواز های انسان پرنده یا پها باعث شده است تا طراحان، این نوع پیشرانه را در برنامههمچنین امنیت باالی آن

که در سال  شودمی  ها مربوط به شرکت امریکایی اسکیلد کامپوزیتزآزمایش استفاده کنند. یکی از این  انسانی

به نام   ندهکنانجام شد. در این آزمایش یک خلبان آزمایش  ای به نام کشتی فضایی یکبا استفاده از وسیله 2004

به  -بی بودکه از یک هواپیما پرتاب شد و مجهز به موشکی ترکی-با استفاده از کشتی فضایی یک   میشل ملویل

کیلومتری باالی سطح زمین، یعنی به فضا برده شد. 100ارتفاع   

انی را به اند که از روی سطح زمین، بتوانند انسقدر قدرتمند نشدهها هنوز آن باید توجه داشت که این نوع موشک

شوند.های تمرینی به فضا استفاده میرستند؛ ولی برای ارسال تجهیزات نجومی و ماهوارهفضا بف  
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(4)شکل  

   

  معادالت دینامیکی حرکت موشک

 حرکت موشک برای خروج از جو زمین تحت تاثیر گرانش

 

(3.1)  

(3.2)  

(3.3)  

 

(           9)شکل   

تحت تاثیر نیروی پیشرانموشک در فضای خارج جو و حالت نبود گرانش و   

   

(                                               6(                                                                                    )شکل3.3)  

 

(3.4 )  (3.3                                                    )  

 

  :که نتیجه می شود 

(3.3                                                        )  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim7rqg69zQAhWEvBoKHZ7vAOoQjRwIBw&url=http://www.spacesafetymagazine.com/aerospace-engineering/rocketry/hybrid-rockets-overview/&psig=AFQjCNGmAbxIEuGjAL3q0vu68kYsj6qXdQ&ust=1481019904791543
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1390/04/20662402121348924898121241611212246137206.jpg
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د و موشک ها از وسایلی هستند که در هوا حرکت می نمایند. ماده ای که حرکت نمی کند به آن ساکن می گوین

ی با وقتی در حرکت باشد متحرک یا دینامیک گفته می شود. قسمتی از علم فیزیک که در مورد حرکت گازها

ت و حرکت اشیاء درون گازها بحث می کند، آیرودینامیک گفته می شود. به خاطر اینکه حرکت موشک در هواس

هوا درحقیقت محتوی گاز می باشد، لذا شایسته است، پاره ای از نکات مهم در مورد آیرودینامیک را مطالعه 

 نمایید.

 

(3)شکل  

یل یافته یونانی، آیرو به معنی هوا و دینامیک به معنی نیرو تشکاز نظر لغوی آیرودینامیک از دو کلمه یا ریشه 

ز می است. از آنجا که پرواز موشک یا هواپیما بر اساس اصول این علم استوار است، از این رو آنرا تئوری پرواز نی

 گویند

یک که نین مکانحال که با تعریف آیرودینامیک و مفاهیم ریشه ای کلمه آیرودینامیک آشنا شدیم مواردی از قوا

 مطالعه آنها، درک مفاهیم پرواز را آسان می کند، معرفی می نماییم

 نیروهای وارده به موشک از نظر آیرودینامیک

:نیرو به شرح زیر قرار می گیرد 4از نظر آیرودینامیک موشک در حال پرواز تحت تاثیر   

 نیروی جاذبه

ایل روی زمین را به طرف خود می کشدنیروی جاذبه عبارتست از نیرویی که موشک یا سایر وس  

 

 نیروی بلند شدن

ی نیروی نیروی بلند شدن نیروی کشش به طرف باال می باشد و جهت آن بر خالف نیروی جاذبه زمین است لذا وقت
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بت به بلند شدن بیشتر از جاذبه زمین باشد موشک صعود می نماید و اگر کمتر باشد موشک ارتفاع خود را نس

ندزمین کم می ک . 

حنی بالها نیروی بلند شدن را همزمان با حرکت در میان هوا فراهم می نمایند. با توجه به اینکه سطوح بالها من

 و شکل و دارای خمیدگی است و با حرکت بال در میان هوا یا عبور جریان هوا از طرف بالها بادی که از قسمت باال

ر می کند. تش بیشتر است که از قسمت تحتانی بال عبوفوقانی آن عبور می نماید)به علت شکل خاص بال( سرع

ر آن هر اندازه سرعت هوا یا عبور آن از سمت باالی بال افزایش پیدا کند، فشار در قسمت باالیی کم شده و مقدا

 .نسبت به فشار قسمت پایین کمتر است

شار بین آن است. لدا اختالف فبه عبارت دیگر، فشار در قسمت پایین بال به طور نسبی بسیار باالتر از باالی 

ال به طرف قسمت باالیی و پایینی بال نهایتا باعث می شود که بال به سمت باال کشیده شود. این نیرو)کشش ب

 فشار کم( همان نیروی بلند شدن می باشد

                     (8)شکل

 نیروی موتور یا تراست

کل تراست نیرویست که به وسیله موتور ایجاد می شود و باعث حرکت موشک در هوا می شود و بالها باعث ش

زیاد می شود سرعت حرکت هوا در جلوی موشک گرفتن این حرکت شده و در واقع وقتی که نیروی تراست 

رعت افزایش پیدا می کند. وقتی سرعت حرکت هوا نسبت به بال باال می رود موشک صعود نموده و افزایش س

 .پیدا می کند

عالوه بر قدرت موتور طراحی مجاری خروج گازهای گداخته شده حاصل از سوزش مواد، در داخل موتور نقش 

افزایش سرعت موشک دارد  اعمده ای در کاهش و ی  

 

همگرا : مجرای الف  

و  دهانه ورودی این مجرا گشادتر و بازتر از دهانه خروجی است و هوا با سرعت و فشار معین از آن عبور می نماید

 به مرور سرعت آن زیاد و فشارش کم می شود

 از این مجرا زمانی استفاده می شود که هدف ازدیاد سرعت باشد
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را: مجرای واگب  

و  برعکس مجرای همگرا دهانه ورودی در این مجرا کوچکتر و تنگتر از دهانه خروجی است لذا وقتی هوا با سرعت

فاده فشار معین از آن عبور داده می شود به مرور سرعت آن کم و فشار آن بیشتر می شود. از این مجرا زمانی است

.می شود که هدف کاستن سرعت باشد  

طراحی مجاری خروج گازهای گداخته شده حاصل از سوزش مواد، در داخل موتور نقش عالوه بر قدرت موتور 

.عمده ای در کاهش و یا افزایش سرعت موشک دارد  

 

 نیروی پسا

ن مولکول های هوا با قسمتهای مختلف هواپیما یا موشک برخورد کرده و از مجموعه این برخوردها، که یک جریا

ه نیروی که در حقیقت با نیروی رانش مقاومت یا مقابله مینماید. این نیرو ب دائمی است نیرویی به وجود می آید

.پسا معروف است  

  با توجه به اینکه موجب اصلی این نیرو مقاومت هوا در برابر هواپیما یا موشک یا جسم

 هرچه سرعت موشک یا هواپیما بیشتر باشد نیروی پسای ایجاد شده و یا مقاومت نیز بیشتر می شود. 

: یروی پسا دارای اشکال مختلفی است که عبارتند ازن  

 پسای اصطکاکی، پسای انگلی، پسای فرضی، پسای جانبی و پسای موجی

 آنچه در طراحی آیرودینامیک مورد نظر است کاهش نیروی پسا به حداقل آن است

 

 

(5)شکل  

ر سه جنگاوری( استفاده شدهاند را، میتوان دسوختهای مایعی که در موشکهای حامل )یا ماهواره بر( بازرگانی)ونه 

 گروه دسته بندی نمود

. خود مشتعل 3. سرمازا         2.مواد نفتی       1  

  پیشرانه های نفتی 

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1390/04/541022421572422112250572522531708424034209.jpg
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 سوخت هایی هستند که از اجزاء نفت خام فراوری شده، ساخته میشوند و شامل امیخته ایی از هیدروکربنهای

اشند. یکی از ه ای از ترکیبات آلی هستند که تنها دارای کربن و هیدروژن میبپیچیده میباشند. هیدروکربنها دست

« 1 -آر پی »مواد نفتی استفاده شده برای سوخت موشک، کروسین سنگین است که در آمریکا آن را 

.مینامند شرانه ی به عنوان مولفه ی اکسیدکننده ی پی -سوختهای نفتی بیشتر در ترکیب با اکسیژن مایع  

سوخت  استفاده میشوند. کروسین نسبت به سوختهای سرمازا ضربه ی ویژه ی کمتری دارد، اما بهتر از -موشک 

 .های خود مشتعل شونده میباشد

  یشرانه های سرمازا 

ترین پیشرانه های سرمازا گازهایی هستند که در دماهای بسیار پایین به صورت مایع نگهداری میشوند. معروف

به  -« 2ال اُ ایکس یا ال اُ »و اکسیژن مایع  -« 2ال اچ»به عنوان سوخت  -هیدروژن مایع پیشرانه های سرمازا، 

درجه  -183درجه سانتیگراد و اکسیژن در دمای  -293میباشند. هیدروژن در دمای  -عنوان اکسیدکننده 

.سانتیگراد مایع میباشند   

ن دلیل ی طوالنی مدت آنها، موجب میشود. به همیتامین دمای پایین پیشرانه های سرمازا، مشکالتی را در نگهدار

اری این نوع پیشرانه ها برای استفاده در موشکهای نظامی که بایستی مدتها به صورت آماده ی پرتاب، نگهد

.شوند، چندان خوشایند و مطلوب نیست  

 

 

(                                 10)شکل  

  

 پیشرانه های خود مشتعل شونده

  

نیاز به  پیشرانه هایی هستند که سوخت و اکسیدکننده به طور مجزا درون محفظه احتراق تزریق میشوند و بدون

ن از آنها نام آتشزنه و فقط با برخورد با یکدیگر، شعله ور میشوند. دقت کنید که دیگر پیشرانه هایی که تاکنو

ه های و قابلیت استارت مجدد از مزایای پیشران بردیم برای شروع احتراق به آتشزنه نیاز دارند. استارت آسان

 -ند که نیاز است بارها خاموش و روشن شو -خودمشتعل میباشند که آنها را برای سامانه های مانوری فضاپیماها 

 ایده آل نموده است. همچنین چون در دمای معمولی به صورت مایع میباشد، در این نوع سوختها با مشکالت و

ایست با های سرمازا روبرو نیستیم. خودمشتعل ها )هایپرگولیکها( بسیار سمی هستند و میبمسائلی پیشرانه 

.نهایت دقت جابجا شوند  
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 چرخه ترمودینامیکی  موشک همانند  چرخه موتور جت است

 سیکل ترمودینامیکی توربوجت

  

ابد ی شود فشار کل در طول گذر از کمپرسور بر اثر اعمال کار بر روی آن افزایش می گونه که مالحضه میهمان

ش زیادی سپس بر اثر تلفات انرژی در محفظه احتراق مقداری کاهش یافته و با گذر از توربین بر اثر کاردهی کاه

و در محفظه احتراق شود. سرعت محوری جریان در طول گذر از کمپرسور معموالً ثابت است  در آن حاصل می

 یکند که خود عامل ایجاد رانش میابد تا اینکه در گذر از نازل خروجی افزایش چشمگیری پیدا می کاهش می

. ولی یابد باشد. دمای هوا هم در فرایند تراکم در کمپرسور و هم در محفظه احتراق طی فرایند احتراق افزایش می

.ند نزولی دارددر توربین با توجه به انبساط جریان رو  

 

 

 

 

 

                  (11)شکل                                       (  2)نمودار           (                     1) نمودار    

.در مرحله اول ابتدا هوا وارد کمپرسور می شود و هوا به شدت فشرده می شود   

اضافه شده و در آنجا مخلوط سوخت و   در آن جا سوخت نیز به هوادر مرحله دوم هوا وارد محفظه احتراق شده ، 

.هوا شعله ور می شود  

در آنجا توربین را  به حرکت درآورد.                              در مرحله سوم گاز در حال انبساط وارد توربین می شود تا 

.در مرحله چهارم گازهای منبسط شده از توربین خارج می شوند   
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(                      12شکل)  

 

 راندمان چرخه برایتون

اگر فرمول راندمان رو 

 برای ماشین های گرمایی

در مورد این توربین 

مولی ویسیم به چنین فربن

.خواهیم رسید  

 

(4.1)  

 

(4.2                               )

        

 

 

(4.3)  

 

(4.4)  

 

 موتور پیشران مایع

 

ننده و موتوری است که عمل احتراق شیمیایی در آن با استفاده از یک یا چند ماده اکسیدکموتور پیشران مایع، 

یده پذیرد. مجموعه این احیاشونده )سوخت( و اکسیدکننده، در اصطالح پیشران ناماحیاشونده مایع، انجام می
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نگام شود و هاری میشده، در مخازنی در موشک پرتابگر ذخیره و نگهدشوند. این پیشران به صورت تفکیکمی

انتین شود. کنستروشن شدن راکت، به محفظه احتراق تزریق شده و باعث ایجاد احتراق و تولید نیروی رانش می

ود تحت های پیشران مایع را در کتاب ختسیلکوفسکی روسی، پدر علوم راکتی، اولین کسی بود که اصول راکت

.، مطرح کرد1853العملی، در سال ی با استفاده از وسایل عکساسیارهعنوان تحقیق و بررسی پیرامون فضای بین  

 
(14)شکل  

.توسط رابرت گودارد ساخته شد 1523اولین موتور راکتی پیشران مایع جهان که در سال   

 

، یک راکت سوخت 1523مارس  13ها برای اولین بار رابرت گودارد آمریکایی در ها بعد و بر پایه همین تئوریسال

ارتش آلمان در  2پا از زمین بلند شود. موشک وی 40ثانیه پرواز، حدود  9/2آزمایش کرد که توانست طی مایع را 

. سوخت جنگ جهانی دوم اولین نمونه عملیاتی و کاربردی یک راکت پیشران مایع به عنوان موتور یک موشک بود

.این راکت ساده، الکل و ماده اکسیدکننده آن، اکسیژن مایع بود  

 

گرهای های سوخت مایع دانست. اولین پرتابتوان ثمره پیشرفت بشر در طراحی و ساخت راکتصر فضا را میآغاز ع

ن کردند. در ایآمریکایی و انرگیای روسی با سامانه راکتی پیشران مایع کار می 9-قدرتمند تاریخ مانند ساترن

شد. ده میژن مایع به عنوان اکسیدکننده استفاها معموالً از کروسین یا هیدروژن به عنوان سوخت و از اکسیسامانه

پیشرفت بسیار زیادی کردند و نوع پیشران آنها دچار تغییر و  80و  30، 30های های سوخت مایع در دههموتور

سبتاً اند به دلیل مزایای نای شد. اما امروزه با پیشرفت فناوری، موتورهای پیشران جامد توانستهتحوالت عمده

.رند، تا حد زیادی جای موتورهای پیشران مایع را در صنایع فضایی بگیرندزیادی که دا  

 

 

 

دهد(که موتور راکتی پیشران مایع آن را نشان می 2)برشی از بدنه موشک وی  
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(              19)شکل   

:اند که عبارتند ازبخش اصلی تشکیل شده 9موتورهای پیشران مایع از   

 

 مخازن سوخت و اکسیدکننده

ن شوند. در واقع ایهای مایع در داخل آنها نگهداری میمخازنی هستند تعبیه شده در خارج از موتور که پیشران

ه معموالً توان جزئی از موشک پرتابگر به حساب آورد تا خود موتور پیشران مایع. از آنجایی کمخازن را بیشتر می

ن کمتر االمکاو از طرفی وزن این مخازن الزم است تا حتی ها فشار بسیار باال و دمای خیلی پایینی دارند،پیشران

ا باشد، طراحی آنها بسیار مشکل و با مالحظات فراوانی همراه است. معموالً یک نوع گاز که با مایع سوخت ی

شود تا نوعی فشار دهد، با فشار باال به داخل این مخازن تزریق میوجه واکنش نمیاکسیدکننده به هیچ

.ها پدید آوردا برای هدایت هرچه بیشتر پیشراندستی رپشت  

 

 

 

(                 13)شکل  صفحه تزریقگر راکت آجنا  

 توربوپمپ

 های مایع را از مخازن مکیده و با فشار و دبی مناسب به سمت محفظه احتراق هدایتاین زیرسامانه پیشران

ننده و پیشران مایع دانست. برای هر یک از اکسیدکتوان توربوپمپ را قلب یک موتور کند. به تعبیری میمی

ن ها معموالً از یک مولد گاز و توربین تامیرود. انرژی توربوپمپای به کار میهای جداگانهسوخت، توربوپمپ

نش شوند و با پس از واکشود. بخشی از سوخت و اکسیدکننده درمسیر محفظه احتراق وارد این مولد گاز میمی

ت در برخی شود. البته الزم به ذکر اسها میکنند که باعث کار توربین و به تبع آن توربوپمپاصل میگازهایی را ح

ر ها با همان فشاتر )که البته در صنعت فضایی کاربرد ندارند(، پیشراناز موتورهای پیشران مایع کوچک

یشران پ نیست. در موتورهای پشوند و نیازی به توربوپمدستی مخازن به داخل محفظه احتراق تزریق میپشت

در  شوند و همچنین در موتورهای پیشران مایع فضایی، کهمایع که در مراحل باالیی پرتابگرها استفاده می

حتراق، در شوند، نیز به دلیل فشار کمتر محفظه اها و فضاپیماها برای کنترل و تغییر مسیر استفاده میماهواره

ه لحاظ کند. بهای پیشران کار میدستی محفظهاشته و سامانه با فشار پشتپمپ وجود ندبسیاری موارد توربو

  .بار باشد، استفاده از توربوپمپ توجیهی ندارد 30مهندسی اگر فشار محفظه احتراق کمتر از 
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  تزریقگر

را  نده(نهای مایع )سوخت و اکسیدکگیرند و وظیفه دارند تا پیشرانتزریقگرها در ورودی محفظه احتراق قرار می

گرها انواع به صورت ذراتی بسیار کوچک با زاویه، سرعت و قطر کامالً معین به داخل محفظه احتراق بپاشند. تزریق

.های یک موتور پیشران مایع هستندترین قسمتترین و حساسمختلفی دارند و یکی از پیچیده  
 

 

 

( 13.)شکل دهندنقاط سبز و قرمز نمایی از تزریقگرها را نمایش می  

 

 محفظه احتراق

ده و طی محفظه احتراق محلی است که در آن سوخت و اکسیدکننده پس از عبور از تزریقگر با یکدیگر مخلوط ش

االیی های احتراق موتورهای پیشران مایع دما و فشارهای بسیار بشوند. محفظهیک واکنش شیمیایی مشتعل می

کنند. در حالی که در دهه بار را هم تحمل می 400پیشرفته امروزی تا فشار های احتراق کنند. محفظهرا تحمل می

ترین عامل در طراحی و تعیین ایبار بود. فشار محفظه احتراق، پایه 110حداکثر این مقدار حدود  30و  90

های یک موتور پیشران مایع است.های سایر قسمتویژگی  

 نازل

شوند را ه گازهای بسیار داغ و پر سرعتی که از محفظه احتراق خارج میبخش انتهایی موتور پیشران مایع است ک

اد کند. انتقال مومنتوم این گازهای داغ خروجی بخشی از نیروی رانش راکت را ایجبه فضای بیرون هدایت می

سوب مح های بسیار پیچیده موتور پیشران مایعکند. نازل نیز به لحاظ طراحی و فناوری ساخت یکی از قسمتمی

شودمی . 

گر ها زیرسامانه دیدهد. باید توجه داشت که ده، نمایی از نحوه ارتباط این پنج بخش را نشان می3تصویر شماره 

رخی از ها و همچنین کنترل کل سامانه را بر عهده دارند. بدر کنار این پنج بخش وجود دارند که ارتباط بین بخش

د پیشران، کننده پسماندستی مخازن، تخلیهکننده فشار پشتها، تامینکشیها عبارتند از: لولهاین زیرسامانه

ها، رکنندهها، پایداکنندهکننده توان برای توربوپمپ، خنککننده )برای توربو پمپ(، تامینکاریآتشزنه، روغن

کننده سرعت و جهت بردار رانش، کنترل سامانه و...گرها، کنترلتثبیت  
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کروی(محفظه احتراق )بخش   

 نازل )بخش کشیده( یک راکت پیشران مایع

(18)شکل   

 

 

 

                    

های پیشران مایعانواع موتور  

 

های توان بر اساس معیارموتورهای پیشران مایع را مانند هر سامانه مهندسی دیگر، می

تفاده در اسبندی کرد. معیارهای از قبیل: نوع پیشران، نسل، مرحله مورد مختلفی دسته

اظ بندی به لحترین دستهترین و دقیقایپرتابگر، مقدار نیروی رانش و... اما پایه

ت. ها به دو دسته سیکل باز و سیکل بسته اسمهندسی، تقسیم این موتور -طراحی

 ها انرژی خود را از یک مجموعه مولد گاز وگونه که پیشتر ذکر شد، توربوپمپهمان

گاز و  بندی، نحوه استقرار این مولدد. اساس این نوع تقسیمکننتوربین دریافت می

:توربین در سامانه است  

 

         (15)شکل 
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های پیشران مایع سیکل بازموتور  

واداشته  ها مولد گاز بخش کوچکی از سوخت و اکسیدکننده را دریافت کرده، توربین را به گردشدر این نوع موتور

شوند.آن از یک نازل کوچک فرعی خارج میو در نهایت محصوالت احتراق   

 

بسته سیکل مایع پیشران هایموتور  

ورند. آدر این نوع موتور، بخش بزرگی از سوخت یا اکسیدکننده وارد مولد گاز شده و توربین را به حرکت در می

اص مسیر خ سپس گازهای خروجی از توربین که هنوز دارای مقدار زیادی سوخت یا اکسیدکننده هستند، از یک

شوند.وارد محفظه احتراق اصلی راکت می  

 

تفاده تر از این نوع اسهای پیشران مایع پیشرفتههای سیکل بسته بازده بیشتری دارند و موتوراصوالً سامانه

.کنندمی  

 

 

 

(02)شکل   

 

 

 

 نتیجه گیری :

جامد های پیشرانهای پیشران مایع در مقایسه با موتورو معایب موتور مزایا  

ران شود، اما در موتورهای پیشمی های پیشران مایع، نیروی رانش کمتر اما در مدت زمان بیشتر تولیددر موتور

 شود. به همین دلیل است که در بسیاری ازجامد، نیروی پیشران بیشتری در مدت زمان کمتری تولید می

رحله جامد به صورت بوسترهایی هستند که در م های پیشرانویژه در غرب(، معموالً موتورپرتابگرهای معروف )به

است که بعد  آیند. در این پرتابگرها موتور اصلی در واقع موتور پیشران مایعیاول پرتاب به کمک پرواز پرتابگر می

تاب راند. سامانه پرشود و پرتابگر را در طول مسیر خود میاز بوسترها به صورت کامل و با تمام توان روشن می

ای از این مورد استضائی نمونهشاتل ف  

یروی رانش یکی از مزایای اصلی موتورهای پیشران مایع نسبت به پیشران جامد، قابلیت کنترل به نسبت راحت ن

زای توان با تغییر نسبت اختالط اجهای پیشران مایع، نیروی رانش را میدر آنهاست. به بیان دیگر، در موتور

های اولیه ورسرعت با استفاده از پدال گاز در اتومبیل، کنترل کرد؛ امری که در موتپیشران، تقریباً مشابه تغییر 

های های اخیر با پیشرفت فناوری کنترل نیروی رانش در موتورپذیر نبود. البته در سالپیشران جامد امکان

رنگ شده است.های پیشران مایع قدری کمپیشران جامد، این ویژگی موتور  

های پیشران مایع، فناوری به نسبت قابل اعتماد آنهاست. ایای موتوریکی دیگر از مز  
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های نهسازی بسیار مشکل آنهاست که هزیهای پیشران مایع، بازرسی، نگهداری و عملیات آمادهعیب بزرگ موتور

شود. ها میمت آنهای این نوع موتور باعث افزایش هزینه و قیتر بودن زیرسامانهبرد. همچنین پیچیدهآنها را باال می

که  های پیشران جامد روی آورده استاز این رو، دنیای صنعت فضایی در طی چند دهه اخیر بیشتر به سمت موتور

تر هستند. تر و دارای عملیاتی بسیار سادههزینهعموماً کم  

 مثالی از نحوه عملکرد یک موتور پیشران مایع

وتورهای موشکی اتحاد جماهیر شوروی است که کار طراحی آن از ، یکی از اولین م103 -موتور سوخت مایع آردی

، به صورت کامالً عملیاتی درآمد. این شاهکار مهندسان 1593میالدی شروع شد و در سال  90های اولیه دهه سال

اعی که انو اطمینان و کارآیی بسیار باالیی بود، به طوریصنعت هوافضای شوروی از نوع سیکل باز و دارای قابلیت 

چهار  گرفت. این موتور پیشران مایع، داراینیز در پرتابگرهای مختلف مورد استفاده قرار می 50از آن تا اوایل دهه 

 مجموعه مستقل محفظه احتراق و نازل اصلی و همچنین دو مجموعه محفظه و نازل فرعی )جهت کنترل وضعیت

شدند.موشک( بود که هر شش مورد از یک توربوپمپ تغذیه می  

نام داشت. این موتور دو مجموعه نازل و محفظه احتراق فرعی از نوع  108 -سازی شده این موتور، آردینوع بهینه

ده معموالً سازی ششدند. این نوع بهینهاولیه خود بیشتر داشت که البته آنها هم از یک توربوپمپ واحد تغذیه می

تر بود. بزرگ 103 -ی آن به لحاظ ابعاد و اندازه قدری از آردیهاشد، لذا نازلدر مرحله دوم پرتابگرها استفاده می

ساخت این خانواده موتور آغاز شد توان گفت عصر فضا با به واقع می  
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