ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺎک آپ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ
در رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در دﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ را دارد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و

ﺣﺎﻣﻞ آن ،ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد را ﻃﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ زﯾﺮﻣﺪاری ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  175ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از زﻣﯿﻦ اﻋﺰام و ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،اوﻟﯿﻪ و دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎکآپ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ
دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻧﻮردی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﻨﺎرﯾﻮی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار اﯾﺮاﻧﯽ در اداﻣﻪ
ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار اﯾﺮاﻧﯽ ،دارای ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی »ﻣﺨﺮوط-اﺳﺘﻮاﻧﻪ-ﺑﻼﻧﺖ« ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از
ﺳﻪ دﻣﺎﻏﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺮوﻃﯽ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه .ﻗﺴﻤﺖ دﻣﺎﻏﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭼﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺳﭙﺮﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ از ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر ﻣﻌﮑﻮس و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ  1.85ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آن  2.3ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و وزﻧﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب در ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻫﺰار و  800ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺣﺪود ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﯿﺎت ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ -اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﻣﺪﯾﺮت ﭘﺮواز ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﻫﺪاﯾﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺎوﺑﺮی ،ﺟﺪاﯾﺶ ،ﺳﭙﺮ و ﺟﺎذب ﺿﺮﺑﻪ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻟﻐﻮ ﭘﺮﺗﺎب اﺳﺖ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب و ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﭘﺮوازی ،اﺑﺘﺪا زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻐﻮ ﭘﺮﺗﺎب و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﺮان ﺣﺎﻣﻞ از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از
آن ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﻮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ورود ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ )ﭼﺘﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰی و اﺻﻠﯽ( ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی
اﺿﻄﺮاری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﭘﺮﺗﺎب و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

