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 :موشک حوت استينرمعريف س -1

خبشهای سامانه پيشرانش موشک حوت ساسـتينر آن اسـت کـه    يکی از 

خبش شتاب . می باشد دارای دو خبش شتاب دهنده و هيدروراکتيو    

دهنده با استفاده از سوخت بالستيت با عملکرد کوتاه مدت خـود  

در حاليکه , می شود m/sec 100سبب سرعت خبشيدن به موشک تا مقدار 

ثانيه فعـال اسـت عامـل     100خبش هيدروراکتيو که به مدت تقريبی 

 .ت پايدار موشک در فاز کروز و با سرعت ثابت استکحر

بصـورت   سامانه پيشرانش موشك حوت ی هيدروراکتيوسوختهامشخصات 

 :استزير 

استينر موشکس

 حوت
 (Kg)وزن  سوخت گرين

زمان 

 (sec)عملكرد 

 شتاب دهنده
گرين  12

استوانه اي 

 خالیتو

بالستي

 ت
90 3/1 

 هيدروراکتيو
يک گرين 

استوانه اي 

 توپر

هيدرور

 اکتيو
1027 100 

 
خبشهای خمتلف سامانه وختهاي حمل قرارگريي هرکدام از سزير در شکل 

 :موشک حوت مشخص شده استپيشرانش 

 :موتور مدل -2

براي اجنام حتليل بالستيک داخلي عالوه بر خواص سوخت که از طريق 

حتليل احرتاق قابل دستيابي است، نيازمند پارامرتهاي ديگري نظـري  

 اين پارامرتها که اکثرًا. هستيم ...و  دمايیشاخص احرتاق، ضريب 

جـزء   و معمـوال  هدوبـ فقط در اختيار سازنده سـوخت   جتربی هستند

بنـابراين بـراي يـافنت ايـن     . ندواطالعات مهم سوخت حمسوب مي شـ 

کنرتل شـده   یتستهاي جتربي در شرايطاجنام پارامرتها چاره اي جزء 

سوختهاي منونه مشابه با شرايط عملکردي موتورها با استفاده از 

ــوخت  ســــــ
ــت يت بالســـ
 مولد گاز

ســــــــــوخت 
هيـــدروراکتيو 

 مولد گاز 

سوخت هيدروراکتيو
 ساستينر

سوخت بالسـتيت
شـــــتابدهنده 
ساســـــــتينر

ــتيت  ــوخت بالس س
 بوسرت
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عالوه بـر ايـن بـراي    . نيست موتور مدلموتورها حتت عنوان  اصلی

تعداد خاصـي تسـت ضـمن    با اجنام يد نتايج بدست آمده بايسيت ئتا

را الزم پارامرتهـاي جتربـي    ,يافنت رابطه فشار حمفظه و نرخ سـوزش 

 .بدست آوردهبمراه يک پيش بينی منطقی از عملکرد موتور اصلی 
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 :موشک حوت) ترکيبی(ساستينر طراحی موتور مدل  -1

د ردر مـو از کارفرمـا  اطالعـات دريـافتی   پيمانکار با توجه به 

پيشرانش و در جهـت کسـب خروجيهـای الزم بـا توجـه بـه        امانهس

موشک ) ترکيبی( ساستينرطراحی موتور مدل  اقدام بهت خود ياجترب

الزم را جهـت  ) بالستيت و هيدروراکتيو(منوده و مقدار سوخت  حوت

در . اجنام تستهای مربوطه ختمني زده و به کارفرما اعالم می منايـد 

و پايان اين مرحله پيمانکار جهت دريافت جموزهـای مـورد نيـاز    

گـزارش کامـل   , تست نيز آماده سازی شرايط و جتهيزات مورد نياز

و تائيديه آنـرا دريافـت مـی     طراحی خود را به کارفرما ارائه

, ی که برای کسب اطالعـات خواسـته شـده کارفرمـا    در صورت .منايد

پيمانکـار  بود غري از تست موتور مدل ه نياز به اجنام تستهايي ب

بايستی برآوردی از سوخت اضافی مورد نياز را نيز به کارفرمـا  

 .اطالع دهد

ظر به امهيت نقش مکانيزم احرتاق در تائيد عملکرد موتور مدل و ن

پيمانکار موظف است بـا درنظـر   , صالحيت نتايج بدست آمده از آن

طمينـان  مکانيزم احرتاق بکار گرفته شده اصحت از گرفنت متهيداتی 

بدين منظور بايستی موتور مـدل طراحـی شـده مشـابه     . حاصل کند

, حنوی که قبل از خبـش هيـدروراکتيو  به . ساستينر موشک حوت باشد

قـرار   هيـدروراکتيو خبش شتاب دهنده موتور که بني نازل و سـوخت  

يعنی موتور مدل طراحی شده عمال هر . دارد بايستی وارد عمل شود

را داشته و عملکرد آا از  هيدروراکتيودو قسمت شتاب دهنده و 

اين مهچـون  عالوه بـر . موتور ساستينر موشک حوت الگو گرفته باشد

آغاز بکـار انژکتـور آب بـا اسـتفاده از مکـانيزم      , موشک حوت

که بـر اثـر    استفاده از سوختهای کوچک در جلوی مسري آب(مشابه 

احرتاق سوخت بالستيت شتاب دهنده از بني رفته و مسري آب را بـاز  

با ايـن روش آب از ابتـدای شـروع حرکـت      .کنرتل شود) می منايند

 تشـ پساسـتينر در   هيـدروراکتيو کار خبـش  موشک و قبل از آغاز ب

انژکتورهای آب آماده ورود بوده و با باز شدن مسري عبور آن در 

های کوچک درون انژکتورها به  مست نازهلای خروجی اثر احرتاق سوخت

 ).انژکتورها حرکت می منايد
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 :اجنام تستهای موتور مدل -2

, سـوخت  و ارائـه منونـه هـای   مـدل  پس از تائيد طراحـی موتـور   

تعـداد  . پيمانکار اقدام به اجنام تستهای موتور مدل مـی منايـد  

ايـن تسـتها   . می باشدبشرح زير تست موفق  15تستهای مورد نياز 

در حضـور مناينـدگان   در صورت درخواست و نياز کارفرمـا  بايستی 

 :صورت بگريد ویفنی 

دو خبـش  تست برای دستيابی به منودارهـای عملکـردی    6تعداد  .1

 موتور و يافنت ضربه خمصوصده و هيدروراکتيو شتابدهن

 ای دستيابی به حساسيت دمايي فشارتست بر 6تعداد  .2

 تست برای حتويل دهی به کارفرما 3تعداد  .3

 

 :حتليل نتايج اجنام حماسبات و, داده ها ثبت -3

بايستی بسته  نکارماپي وسطتجتهيزات ثبت اطالعات بکارگرفته شده 

مدل و پارامرتهای اندازه گريی شـونده   به حمدوده آزمايشات موتور

از تلرانس مناسبی برخـوردار بـوده و نتـايج قابـل قبـولی را      

اين جتهيزات بايستی قبل از اجنام تست کاليربه شـده  . ارائه دهند

پـس از ثبـت   . و صحت عملکرد آا به تائيد مراجع ذيصـالح برسـد  

و ب با استخراج و بکـارگريی فرآينـدهای حتليلـی مناسـ    , داده ها

 .دنـ اسـتخراج و ارائـه مـی گرد   الزم پارامرتهـای  اجنام تستهايي 

برای هـر دو خبـش موتـور ساسـتينر     حداقل پارامرتهای مورد نياز 

 :است چنني) هيدروراکتيوشتاب دهنده و (

 )زمان -رانش, زمان -فشار(منودارهای بالستيکی موتور  .1

 (Burning Rate)ت سوخنرخ سوزش  .2

 (Specific Impulse) و موتور سوختضربه خمصوص  .3

 (Temperature Sensitivity of Pressure)حساسيت دمايي فشار  .4

 (Temperature Coefficient)دمايي  ضريب .5

 (Combustion Index)شاخص احرتاق  .6
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 :ارائه گزارشات نتايج -4

, و تائيـد آـا  ) جتربـی و حماسـباتی  (پس از حصول نتايج مناسـب  

ری يک مسينار به او با برگز فرآيند اجنام کار در يک گزارش جامع

در ايـن گـزارش حـداقل مـوارد زيـر      . کارفرما ارائه خواهد شد

 :دنبايستی منظور شده باش

و پارامرتهای مـورد   و حماسبات طراحیمدل روند طراحی موتور  .1

 نياز

هبمـراه داده هـای ثبـت شـده در     گزارش تستهای اجنام گرفته  .2

 )موفق و ناموفق(متامی تستها 

 نتايج بدست آمدهحبث و بررسی  .3

, ضمنًا پيمانکار موظف است متامی اسناد تدوين شده شامل گزارشات

را عالوه بر ... تصاوير و فيلمهای مربوط به تستها و , داده ها

حتويـل  ) نرم افـزاری (نسخه های کتبی بصورت فايلهای رايانه ای 

 .دهد
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 )ع(گروه صنايع ثامن االئمه 

 معاونت موشکي -) ع(االئمه واد جصنايع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ج( پيوست

 مشخصات فنی مورد نياز
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جهت شروع کـار بـر اسـاس توافقـات صـورت گرفتـه بـا         فرماکار

پيمانکار اطالعات و مـوارد زيـر را بعنـوان ورودی در اختيـار     

 :پيمانکار قرار می دهد

 موشک حوت ساستينرداده های اندازه گريی دقيق از نازل  .1

 های اندازه گريی دقيق از مسري جريان آب درون موشکداده  .2

بر تست  15جهت اجنام و بالستيت هيدروراکتيو  هایمنونه سوخت .3

 روی موتور مدل

داده های مربوط به فشار عملکردی موتور واقعی موشک بدسـت   .4

 آمده از تست پروازی موشک حوت

در مسـري آب درون موشـک   ) آب(حتليل عملکردی از جريان سيال  .5

 حمفظه احرتاقورودی تا از 

حتويل منونه های سامل انژکتورهای آب موتور موشک حوت درصورت  .6

 درخواست پيمانکار

 مشخصه های سيستمی جمموعه ساستينر موشک حوت .7
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 سازمان صنايع هوافضا 
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 )د(پيوست 

 نظارت
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، نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد و دستگاه نظارت فهوظي .1

 .مي باشد آنپيوستهاي 

بر مراحل اجنـام فعاليتـها   دستگاه نظارت از طريق  آارفرما .2

آه فعاليتها مغاير بـا   دهدو چنانچه تشخيص   داشتهنظارت 

اسـت از  و ضـوابط امينـی    مربوطهاستانداردهاي  ,مشخصات فين

 .ودادامه آار جلوگريي خواهد من

ظرف يك هفته پس از اجرايي شدن قـرارداد از   دستگاه نظارت .3

 .پيمانكار معريف خواهد شد بهطريق آارفرما 

کارفرما می تواند دستگاه نظارت را از بني کارشناسان ساير  .4

 .انتخاب و معرفی منايد مراجع

صورت شـفاهي و در  را به  آارفرما، نظرات فين دستگاه نظارت .5

ر به صورت آتيب به پيمانكار اعالم مي صورت درخواست پيمانكا

 .منايد

ه آزمايشـات پـروژه حضـور    د در آليـ مي تواندستگاه نظارت  .6

 .داشته باشد

مي بايست موضوع و زمان هر آزمايش را جهت حضـور   پيمانكار .7

ست بـه اطـالع دسـتگاه نظـارت     ت اجنامقبل از  دستگاه نظارت

 .برساند

پيمانكاران ديگر، صورت واگذاري خبشهايي از قرارداد به  در .8

بـا   دسـتگاه نظـارت  شـرايط حضـور    آـه پيمانكار موظف است 

 هـاي را در آن جمموعـه فـراهم آورده و مهكاري   فوقاختيارات 

مناينـده  بـا  را  قراردادالزم جهت نظارت فين بر اجراي مفاد 

 .بعمل آورد فين آارفرما

, پيمانكار عهده دار تامني شرايط فيزيكي الزم نظري دفرت آـار  .9

ر حـد متعـارف   د... ياب و ذهاب درحمل پيمانکار وانه، اراي

مـي   براي دستگاه نظارت جهت نظارت بر حسن اجنـام قـرارداد  

 .باشد
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 )ع(گروه صنايع ثامن االئمه 
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 )ه(پيوست 

 مه زمانبندینابر
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 ماه  12   : مدت زمان آل پروژه

 شرح فعاليت 
 ماه

1 23 4 5 6 78 9 
1

0 

1

1 
12 

1
 وساستريدريافت اطالعات فنی 

 جمموعه های مرتبط با آن
            

2
مطالعات و شناسايي جمموعه مورد

 نظر
            

3
وحوت  ساستينرمدل کردن موتور 

 اجنام حماسبات مربوطه 
            

4
هيزات موردساخت موتور مدل و جت

 نياز
            

            آماده سازی مقدمات تست5

             اجنام تستهای استاتيک6

             تستهای تکرارپذيری7

             مستندسازی و حتويل دهی8

 

 


