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 (:کاربردی دیذگاه از) موشکی های پیشران مختلف های گونه

 .زاضًس واضتطز پیكطاًف ًیطٍی ایجاز تطای وِ Primary Engine یا اصلی ّای پیكطاى-1

 .گیطًس هی لطاض اؾتفازُ هَضز وٌتطلی ّای گكتاٍض ٍ ّا ًیطٍ ایجاز تطای وِ Control Engine یا وٌتطلی ّای پیكطاى-2

 ٍ هساض تغییط یا فطٍز هٌظَض تِ پیوا فضا یا هَقه ؾطػت واّف تطای وِ Braking Engine یا وٌٌسُ تطهع ّای پیكطاى-3

 هی تَلیس پؿطاًف ًیطٍی ٍ تَزُ اصلی پیكطاى جْت ذالف زض ّا پیكطاى ایي.گیطز هی لطاض اؾتفازُ هَضز لثیل ایي اظ هَاضزی

 .وٌٌس

 پیواّا فضا ؾایط ٍ ّا هاَّاضُ جْت تٌظین تطای وِ Altitude Or Orientation Engine جْت تٌظین ّای پیكطاًف-4

 .قًَس هی گطفتِ واض تِ پیكطاًف تَلیس ٍ حطوت تطای ًِ ٍ جْت تٌظین تطای صطفاً ّا پیكطاًف ًَع ایي وِ قسُ اؾتفازُ

 

 :اصلی های پیشران انواع

 (فضاپیواّا ٍ تالؿتیه ّای هَقه زض تیكتط) هایغ پیكطاى-1

 جاهس پیكطاى-2

 ای ّؿتِ ّای پیكطاى-3

 (َّاظی) زم َّا ّای پیكطاى-4

 هازُ پاز ّای پیكطاى-5

 

 :جامذ پیشران ی وسیله به ها موشك در کاررفته به موتورهای انواع

 جت

 في تَضتَ

 جت پالؽ

 جت ضم

 جت اؾىطم
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 (:جامذ سوخت با) جت های پیشرانه انواع

 ّای پیكطاى ٍ تَزُ َّاظی غیط ًَع اظ ّا ضاوت وِ قًَس هی تمیؿن َّاظی غیط ٍ ظی َّا اصلی گطٍُ زٍ تِ جت ّای پیكطاًِ

 پیكطاًف ًیطٍی ایجاز تطای وِ ّؿتٌس ّایی َّاظی اًَاع اظ جت ضم ٍ جت پالؽ قفت، تَضتَ پطاج، تَضتَ في، ،تَضتَ جت تَضتَ

 .گیطًس هی لطاض اؾتفازُ هَضز( Aircraft) َّاگطزّا زض

 ظًس هی تیطٍى هَتَض ذطٍجی اظ وِ ؾیال جت ػول اظ هٌحصطاً وِ اؾت الؼولی ػىؽ جت تَضتَ هَتَضّای زض پیكطاًف ًیطٍی

 .اؾت قسُ گطفتِ ایٌجا اظ ًیع جت هَتَض ًام ٍ آیس هی تسؾت

 ًیطٍی تیكتط تمطیثاً وِ ّؿتٌس جت ّای هَتَض اظ ای یافتِ التثاؼ ّای گًَِ قفت تَضتَ ٍ پطاج في،تَضتَ تَضتَ ّای هَتَض

 .وٌٌس هی ایجاز( قفت ی ٍاؾغِ تِ) ضٍتَض ٍ هلد في، عطیك اظ ضا پیكطاى

 

 :جت توربو موتورهای

 ٍ قسُ ٍاضز ووپطؾَض ترف تِ ٍضٍزی هجطای یه عطیك اظ َّا ، اؾت ؾازُ تمطیثاً هَتَضّا ًَع ایي واضوطز ی پایِ اصَل

 اظ ًاقی گطهای.  قَز هی هكتؼل ؾَذت قسى اضافِ تا ٍ قسُ احتطاق ی هحفظِ ٍاضز هتطاون َّای ؾپؽ ، قَز هی هتطاون

 قًَسُ هٌثؿظ جطیاى گطزز،ایي هی هَتَض اًتْای ؾوت تِ آى یافتي جطیاى ٍ قسى هٌثؿظ تاػث ؾَذت ٍ َّا هرلَط احتطاق

 قسُ هٌثؿظ َّای.  اًس قسُ هتصل ووپطؾَض تِ قفت یه عطیك اظ وِ وٌس هی ػثَض تَضتیي ّای پطُ ؾطی یه هیاى اظ

 .قًَس هی ًیع ووپطؾَض آهسى زض حطوت تِ تاػث ًتیجِ زض وِ آٍضز هی زض گطزـ تِ ضا تَضتیي

 آى اظ قسُ هَتَض ٍاضز وِ ظهاًی اظ تیكتط تؿیاض ؾطػتی تا گصاقت ؾط پكت ًیع ضا تَضتیي ترف قًَسُ هٌثؿظ َّای وِ ظهاًی

 تَضتَ هَتَضّای ٍالغ زض.وٌس هی ایجاز ضا ًیاظ هَضز ضاًف ذطٍجی ٍ ٍضٍزی َّای تیي ؾطػت تفاٍت ایي وِ قَز هی ذاضج

 .زٌّس هی َّا اظ ووی حجن تِ ظیازی تؿیاض قتاب جت

 

 :توربوفن موتورهای

 ٍ في تیي ی فاصلِ اظ في اظ ػثَض اظ پؽ َّا اظ ظیازی ًؿثت وِ زاضز هَتَض جلَی زض تعضي تؿیاض ووپطؾَضفي یه في تَضتَ

 في تَضتَ.زّس هی افعایف ضا پیكطاًِ ًیطٍی ٍ قًَس هی یىی هَتَض ذطٍجی زاؽ گاظّای تا هَتَض اًتْای زض وطزُ، ػثَض پَؾتِ

 تا ٍ قَز هی زازُ قتاب وٌس هی ػثَض اظفي وِ َّا اظ ظیازی حجن تِ ظیطا زاضًس ؾازُ ّای تَضتَجت تِ ًؿثت تْتطی واضایی ّا

 جت تَضتَ ٍ في تَضتَ هَتَضّای.  وٌس هی تَلیس ظیازی ی پیكطاًِ ًیطٍی وٌس هی ػثَض هَتَض ّؿتِ اظ وِ ووی َّای تِ تَجِ

 ٍ ون ؾَذتی تا عَالًی ظهاى هست زض ون حطاضت تَلیس تا تَاًٌس هی هَتَضّا ایي زاضًس تاالیی ٍیػُ ضطتِ ، ون هاخ اػساز زض

 ضازاضّای یا ٍ حطاضتی حؿگطّای تَؾظ آًْا ضزیاتی اهىاى وِ قَز هی تاػث ّویي. زٌّس ازاهِ پطٍاظ تِ ظهیي ؾغح تِ ًعزیه

 اؾتفازُ هَتَضّا ًَع ایي اظ جْاى ّای اضتف تَؾظ اؾتفازُ هَضز ّای هَقه تیكتط زلیل ّویي تِ.  قس تا ون تؿیاض ظهیي

 .اؾت هاخ 2 ؾطػت تا هَتَضّا ًَع ایي ؾطػت ی تْیٌِ اؾت شوط تِ الظم.وٌٌس هی
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 :جت پالس موتورهای

 . وٌس هی اؾتفازُ َّا اظ ذَز ؾَذت ؾاظی هتطاون تطای وِ اؾت جت هَتَض یه جت پالؽ هَتَض

.  زّس هی تكىیل آًْا تیي قسُ ایجاز احتطاق ی هحفظِ ٍ وٌٌسُ هؿسٍز ّوطاُ تِ َّا ٍضٍزی یه ضا هَتَض ایي اصلی اجعای

 هی صَضت قَز هی احتطاق هحفظِ فكاض افعایف تاػث وِ وٌٌسُ هؿسٍز یه هىاًیىی حطوت تا هَتَض ایي زض پیكطاًِ تَلیس

 .گیطز

 

 :جت رم های موتور

 تِ جت ضم زض.  اؾت هؼوَلی جت هَتَض هكاتِ تطهَزیٌاهیىی واضوطز لحاػ اظ ٍ اؾت هَتَضجت یه قىل تطیي ؾازُ جت ضم

 پسیسُ ایي تِ وِ ؾَظز هی ؾپؽ ٍ قسُ هتطاون َّا جلَ ؾوت تِ هَتَض ؾطیغ حطوت اثط زض ، ووپطؾَض یه اظ اؾتفازُ جای

 .قَز هی گفتِ ضم

 َّاپیوای اظ جت ضم ّای هَقه زلیل ّویي تِ ٍ وٌین اؾتفازُ زیگطی هَتَض اظ تایس جت ضم واض تِ قطٍع تطای ضٍ ایي اظ

 زازُ قتاب آًْا تِ تَؾتط ّای ضاوت اظ اؾتفازُ تا یا ٍ قًَس هی ضّا هتحطن

 .اؾت هاخ 5 تا 2 تیي آًْا ؾطػت ی تْیٌِ.تگیطًس ؾطػت تا قَز هی

 

 :جت اسکرم موتورهای

 تِ ٍضٍزی َّای زضؾطػت هَتَض زٍ ایي تیي تفاٍت تٌْا.زاضز جت ضم هَتَض تا ظیازی تؿیاض قثاّت واضوطز لحاػ اظ جت اؾىطم

 هحفظۀ تِ صَت هافَق ؾطػت تا َّا هَتَض زضایي.اؾت احتطاق ی هحفظِ

 زؾت لاتل ی ٍیػُ ی ضطتِ اوثط حس.هاًس هی تالی صَت فَق ها هَتَض اظ ػثَض هؿیط زضتوام َّا ؾطػت ٍ قَز هی ٍاضز احتطاق

 احتطاق ی هحفظِ تِ َّا ٍضٍز ؾطػت افعایف تا.قَز هی هحسٍز حطاضتی ذفگی ی پسیسُ تَؾظ جت اؾىطم هَتَض تَؾظ یاتی

 .قَز هی صَت ؾطػت افعایف تاػث زها افعایف ایي ٍ یاتس هی افعایف ًیع َّا زهای ، هَتَض

 هرلَط ی تْیٌِ احتطاق ؾَذت، ٍ َّا هٌاؾة اذتالط قَز گطفتِ ًظط زض تایس جت اؾىطم هَتَض عطاحی زض وِ هَاضزی

 .اؾت َّایی ی تسًِ تا هَتَض یىپاضچگی ّوچٌیي ٍ َّا ٍ ؾَذت

 .اؾت پایی ّعاض 100 اضتفاع ٍ 6 هاخ زض هَقه ایي پطٍاظ ی تْیٌِ

 هی ایجاز پیكطاى ًیطٍی ّا هَقه زض ؾَذتي تا وِ تاقس هی وٌٌسُ اوؿیس ٍ ؾَذت قاهل قیویایی هرلَط پیكطاًِ

 ّا پیكطاًِ واضایی تٌسی زؾتِ هؼیاض.قًَس هی تٌسی زؾتِ ّیثطیس یا ٍ جاهس هایغ، تِ حالتكاى تِ تَجِ تا ّا پیكطاًِ.ًوایس

 .اؾت ٍیػُ اهپالًؽ یا ٍیػُ ی ضطتِ
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 هی فطاّن پیكطاى ًیطٍی گطم ویلَ چٌس ثاًیِ یه زض پیكطاًِ ویلَگطم یه هصطف اظای تِ وِ وٌس هی هكرص ٍیػُ ی ضطتِ

 .قَز

 

 پیشران نیروی

 احتطاق وٌٌسُ تؿطیغ گاظ حاٍی وِ اوؿٌسُ ًام تِ ای هازُ تا ؾَذت. هیىٌٌس ػول آتكثاظی هَقىْای هاًٌس فضایی هَقىْای

 هیىٌس، تَلیس ضا زاغی گاظّای ٍ هیؿَظز هیكَز، هحؿَب پیكطاى یه وِ تطویة ایي آًگاُ. هیكَز تطویة اؾت اوؿیػى یؼٌی

 زض تاض اٍلیي تطای ٍاوٌف ایي. وٌس حطوت تاال تغطف هَقه هیكًَس تاػث ٍ ذاضج زهاغِ یه عطیك اظ قسُ، هٌؿثظ گاظّا ایي

 ػولی ّط تطای وِ زاقت اظْاض اٍ. قس تیاى حطوتف ؾَم لاًَى زض ًیَتي، اؾحاق اًگلیؿی، زاًكوٌساى تَؾظ ّفسّن لطى

 ( هَقه حطوت ، ایٌجا زض) آى جْت هرالف ٍ هؿاٍی اؾت الؼولی ػىؽ( ایٌجا زض گاظّا ذطٍج)

 ذاضج ؾطػت تِ پیكطاى ًیطٍی لسضت. هیكَز ًاهیسُ پیكطاى ًیطٍی هیسّس، حطوت جلَ عطف تِ ضا هَقه یه وِ ًیطٍیی

 ًیع قتاب همساض. هیكَز آى ؾطػت افعایف تاػث ، زازُ قتاب هَقه تِ پیكطاى ًیطٍی. زاضز تؿتگی ذطٍجی گاظ قسى

 تا. اؾت ًیاظهٌس تیكتطی پیكطاى ًیطٍی تِ ، فضا تِ ضؾیسى تطای تاقس، تط ؾٌگیي هَقه ّطچِ. زاضز هَقه جطم تِ تؿتگی

 هَتَض. هیكَز ظیازتط لحظِ ّط ًیع فضاپیوا قتاب ّؿتٌس، پیكطاى ًیطٍی تَلیس زضحال ٍ ضٍقي هَقه، ّای هَتَض وِ ٍلتی

 زٍ ّط اظ هرتلف هطاحل زض اؾت هوىي واهل هَقه یه ، اٍلات تؼضی اها جاهس، یا هیىٌس اؾتفازُ هایغ پیكطاى اظ یا هَقه

 چطا هیىٌٌس، اؾتفازُ ؾَذت ػٌَاى تِ اتوی اًطغی اظ وِ اًس وطزُ پیكٌْاز ضا هَقىْایی واضقٌاؾاى. وٌس اؾتفازُ پیكطاى ًَع

 ًَع ایي اظ اؾتفازُ هاًغ اتوی ؾَذت اظ اؾتفازُ ذغط اظ تطؼ اها. اًس صطفِ تِ همطٍى تؿیاض اًطغی هصطف ًظط اظ آًْا وِ

 . اؾت قسُ هَقىْا

 وَچه جطلِ یه اؾت وافی هَقه، قسى ضٍقي تطای. اًس قسُ تكىیل اوؿٌسُ یه ٍ ؾَذت ًَع یه اظ پیكطاى ؾَذتْای

 زهاغِ عطیك اظ پیكطاى ؾَذت اظ حاصل گاظّای. هیؿَظز لغطُ آذطیي تا گطفتِ آتف ؾَذت. تعًس آتف ضا آى پیكطاى ؾَذت

 هَقىْایی آًْا. اًس ؾاذتِ چیي وكَض زض هیالزی یاظزّن لطى زض احتواال ضا هَقىْا اٍلیي. هیكًَس ذاضج هَقه اًتْایی

 ظغال ، پتاؾین ًیتطات اظ هرلَعی اظ وِ تَز تاضٍت ًَع یه هَقه ؾَذت. هیىطزًس اؾتفازُ جاهس پیكطاى ؾَذت اظ وِ تَزًس

 . تَز قسُ تكىیل ؾَلفَض ٍ چَب

 ًیطٍی وِ هیكًَس اؾتفازُ ای وٌٌسُ تمَیت هَقىْای ػٌَاى تِ اغلة هیىٌٌس، اؾتفازُ جاهس پیكطاى ؾَذت اظ وِ هَقىْایی

 هَقىْای تعضگتطیي. هیىٌٌس اؾتفازُ هایغ پیكطاى ؾَذت اظ ذَز تعضگتط هَقىْای. هیىٌٌس تاهیي ضا تعضگتط هَقىْای اٍلیِ

. هیكًَس هحؿَب اهطیىا هتحسُ ایاالت فضایی قاتل وٌٌسُ تمَیت هَقىْای جعء اضتفاع هتط 45 تا جاهس ؾَذت وٌٌسُ هصطف

 پًَس هیلیَى 5/3) ًیَتي هیلیَى 13 هتَؾظ تغَض وِ ّؿتٌس پیكطاى ؾَذت( پًَس هیلیَى 2/1) ویلَگطم 506500 حاٍی آًْا

 زضیا اظ ، زضیا زض افتازى ٍ ؾَذت اتوام اظ تؼس وِ اًس وطزُ عطاحی عَضی ضا هَقىْا ایي. هیىٌٌس تَلیس ضا پیكطاى ًیطٍی( ًیطٍ

 اؾتفازُ جاهس ؾَذت اظ وِ هَقىْایی ؾاذت. هیكًَس ؾَذتگیطی تؼسی هاهَضیتْای تطای زٍتاضُ ، قسُ وكیسُ تیطٍى

 ًَع ایي ایطاز تٌْا. هیىٌٌس تَلیس ون ظهاى هست یه زض ضا پیكطاى ًیطٍی ظیازی همساض آًْا. ًیؿت زقَاض چٌساى هیىٌٌس

 زض وٌتطل تحت آؾاًی تِ ضا آًْا ًویتَاى زیگط، ػثاضت تِ. ًویكًَس ذاهَـ ضاحتی تِ قسى ضٍقي اظ تؼس وِ اؾت ایي هَقىْا

 . آٍضز
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  مایع سوخت کننذه مصرف موشکهای

 زض وِ اوؿٌسُ ٍ ؾَذت. هیثطًس تْطُ هایغ پیكطاى ؾَذت اظ هیكَز، اؾتفازُ فضایی ّای پطٍاظ زض آًْا اظ وِ هَقىْایی اوثط

 آًْا آًجا زض هیثطًس؛ احتطاق هحفظِ تِ ضا آًْا لسضتوٌسی پوپْای. ّؿتٌس هایغ زٍ ّط هیكًَس، ًگْساضی ای جساگاًِ هرعًْای

 ذاضح هَقه اًتْایی زهاغِ اظ ذَز ًَتِ تِ ًیع هصوَض گاظّای. هیىٌٌس ذطٍجی گاظّای تَلیس تِ قطٍع ، قسُ تطویة ّن تا

 هَقىْا ؾایط پیكطاى ؾَذت. هیىٌٌس اؾتفازُ احتطاق قطٍع تطای ؾطیغ اقتؼال لاتل هازُ یه اظ هَقىْا اظ تؼضی. هیكًَس

 . هیىٌٌس احتطاق تِ قطٍع اوؿٌسُ ٍ ؾَذت تطویة ٌّگام

 ػٌَاى تِ هایغ اوؿیػى ٍ ؾَذت ػٌَاى تِ هایغ ّیسضٍغى اظ هتحسُ ایاالت فضایی قاتل هَقىْای جولِ اظ ، هَقىْا اظ تؿیاضی

 وٌٌسُ هصطف هَقىْای اظ تیكتط هطاتة تِ هایغ پیكطاى ؾَذت وٌٌسُ هصطف هَقىْای تؼساز. هیىٌٌس اؾتفازُ اوؿٌسُ

 هَالغ زض هایغ ؾَذت وٌٌسُ هصطف هَقىْای هَتَض پیكطاى ًیطٍی آؾاى وٌتطل اهط ایي ػلت. اؾت جاهس پیكطاى ؾَذت

 زض تایؿت ضا پیكطاًْا اظ تؼضی وِ چطا ، ًیؿتٌس ایطاز اظ ذالی هایغ پیكطاى وٌٌسُ هصطف هَقىْای ایي، ٍجَز تا. اؾت ضطٍضی

 ضا تیكتطی فضای قسُ، تثسیل گاظ تِ هایغ پیكطاًْای ، جَی زهاّای زض ، وِ ایٌؿت اهط ایي زلیل. وطز ًگْساضی پاییي زهای

 چٌس اظ هَتَض یه تجای ًاؾا فضایی قاتلْای یا اضٍپا فضایی آظاًؽ آضیاى هَقىْای هاًٌس تعضي هَقىْای. هیىٌٌس اقغال

 جْت ضا وافی ًیطٍی ّن ووه تِ هصوَض هَتَضّای. هیىٌٌس اؾتفازُ ّوعهاى تغَض هایغ پیكطاى ؾَذت وٌٌسُ هصطف هَتَض

 .وٌٌس هی تَلیس هساض تِ فضاپیوا یه پطتاب


