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 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰           دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 پرواز آزمایشی انقالبی
 صوتبشش مرتبه سریعتر نسبت 

 

 Urs Holderegger نویسنده:  ۰۲۰۰،/۰۱/۲۰مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

 
  ،X-51کیلومتر فی ساعت در پرواز: زیموالسیون کمپیوتری یک  ۲۰۲۷" مساوی به Mach 6باسرعت"

 تصویر از رویتر
 

)ویفرایدر( نه تنها یک نام فوتوریستیک X-51 Waveriderبوینگ 
1

دارد بلکه یک ماشین فوتو ریستیک نیز می باشد:  

کیلومتر در ساعت را می  ۰۲۲۲سرعتی به بیش از ، ram jet engine همرای یک "flying object  این "جسم پرواز

 پیماید.

 
یک جسم پرواز بدون سرنشین را برای پرواز آزمایشی به هوا  X-51آگست با  ۰۷قوای هوائی امریکائی روز سه شنبه 

جسم پرواز که در را اختیار کند. این هزارکیلومتر(۷بیشاز)تقریبا Mach 6دقیقه باید یک سرعت  ۱فرستاد که در ظرف 

" ۱۰ازچنگگ اتصال در یک بمب انداز "بی  Mojaveآشکار می شود در فضای صحرای  )آینده ساز(دید فوتوریستیک

در پاسیفیک غرق گردید. اینکه پرواز امتحانی مؤفق خاتمه یافته است  ،کیلومتر رها شده بعد از سقوط ۰۱در ارتفاع 

 هنوز معلوم نیست.  ،یاخیر

 

 و نه راکتنه ماشین جت 

ماشین آن است که به جسم پرواز اجازه می دهد تا روی فشار هوا که  ،در پهلوی "دیزان آن" انقالبیست X-51آنچه در 

 نه با تورین جت عادی و نه با راکت مشابه می باشد. Waveriderپرواز نماید. تخنیک ماشین  ،خود تولید می کند

 

                                                           

آینده ساز  1  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_parwaze_azmayeshi_enqlabi.pdf
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http://www.nzz.ch/aktuell/panorama/sechsmal-schneller-als-der-schall-1.17481443#gallery:zoom_1-17481443
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دیزاین شده است. در جنگ جهانی دوم انجینران آلمان  اسلحٔه تعرضی مخصوصا ً برای سرعت زیاد  Scramjetماشین 

از یک آلٔه انداخت)کته پولت( به طرف انگلستان  V1را با همچو ماشینی تجهیز کرده بودند. ولی در حالیکه  "V1" هیتلر

 در شروع پرواز به سرعت زیاد ضرورت دارد.   X-51ماشین  ،پرتاب شده می توانست

 Waverider x-51ویفرایدر 
 

شروع گردید. مواد سوخت طیارٔه بی نام آزمایشی  ۰۲۲۷اخیر سال  ،" X-51نولوژی بوینگ انکشاف انتقال دهندٔه "تک

سال در حالیکه اهداف  ۰قبل از  X-51به کار برده می شود. نخستین پرواز یک  Lockheed SR-71عین مواد است که در 

صورت گرفت. یک پرواز دومی قبل ازیک سال باید پیش از وقت تعطیل می گردید. هدف  ،آزمایش بر آورده نشد

در سرعت کم احتراق کرده بتواند. در صورت مؤفقیت می  Scramjetانجنیران در جملٔه دیگر مسایل این است که ماشین 

 مورد استفاده قرار داده شود.  Scramjetراکت کمکی برای طیارٔه تواند ماشین جت عادی به عوض 

 

به غلیظ نمودن  ،برای اینکه هوا در چمبر احتراق بهم فشرده شود Scramjetیک  ،برخالف ماشین جت های عادی

 میخانیکی ضرورت ندارد. سرعت جریان هوا که بوسیلٔه یک مخروط )قیف مانند( محکم فشرده می شود و بعدا ً در

خالف  ،مورد استفاده قرار می گیرد. هرقدر طیاره در پرواز سریع باشد ،چمبر احتراق با مواد سوخت مخلوط می گردد

 به همان معیار غلیظ نمودن هوا نهایی می گردد. ،ماشین های جت عادی که قدرت آنها با سرعت بیشتر تقلیل می یا بد

 

 تسریع نمودن با راکت

آلٔه که نیرها می گردد. برای ا ۱۰کیلومتری از بی  ۰۱نخست در یک ارتفاع  ،از امتحانیدر پرو Waveriderویفرایدر 

کیلومتر احتراق ماشین  ۰۲قبل از اینکه تقریبا ً در ارتفاع  ،بسیار کوتاه با یک راکت انداخت ،پرواز بسرعت نهایی برسد

Scramjet برای فاصلٔه لندن ـ  ،نسبت به صوت تسریع می شود. یک طیارٔه عادی با سرعت شش مرتبه ،شروع گردد

 نیویارک کمتر از یک ساعت را ضرورت خواهد داشت. 

 

 هنوزحاضر د کرد در حال نبه امریکا سفر خواه  Scramjetهمرای یک طیارٔه طبقٔه بزنسمن و باقی نیازمندان اینکه 

از یک  ،Air Force Research Laboratory. انتقال دهندٔه تکنولوژی انکشاف یافته تحت رهبری تصوری بیش نیست

سرعت صوت در مافوق اگر مقصد این باشد که از راکت ها و طیاره های   ،طرف برای قوای نظامی دلچسپ است

در انکشاف کشتی های جدید فضایی  Scramjetاوقات حساس کار گرفته شود. از طرف دیگر برای ناسا ماشین های 

 نقش عمده را خواهد داشت.

 

 
 به فضا رها می  گردد B-52انتقال دهندٔه تجربه با یک بمب انداز 
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