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المقد مة –نظام مراقبةت

كان الهدف من إنشاء النظامفيبداية المطاف الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل
( ،)WMDالسيما األسلحة النووية ،والكيميائية والبيولوجية .ومن المعروف جيداًبأن
خطر انتشار أسلحة الدمار الشامليشكلت هديدا ًللسلم واألمن العالمي ،و هو ما أقره مجلس
في حين
األمن التابعلألمم المتحدةفي اجتماع القمة الذي عقدهبتاريخ 31يناير  .1992و
أن االهتمام كان منصبا ًبشكلتقليدي على الدول الناشرة لهذه األسلحة،بات واضحا ًبعد
فض
أحداث 11سبتمبر  2001المأساويةبأنهينبغيبذل المزيد من الجهود الرامية إلى خ
يصال أسلحة الدمار الشاملبين أيدي إلر هابيين من
المخاطر الناجمة عن وقوع نظم إ
كفيلة لمواجهة هذا التهديد أخذ الحيطة والحذر مننقل
فراد .ومنبين السبل ال
مجموعات وأ
تيتستخدمفي النظم القادرة
تقنيات ذات العالقة الخاصةبالقذائف وال
المعدات ،والمواد وال
يصال أسلحة الدمار الشامل.
على إ
تصدير
لتوجيهات العامة لسياسة ال
يستند نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف إلى اللتزامبا
لقائمة الموحدة والمشتركةللمواد
بقة على ا
(توجيهاتنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف) المط
كنولوجيا القذائف).
تكنولوجيا نظام مراقبةت
فق معدات وبرنامج و
الخاضعة للمراقبة ( مر
من ناحي ٍة أخرى ،ال يتخذ نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف القرارات المتعلقةبإصدار
يكة على حدة مسؤوليةتطبيق
شكل جماعي .وإنماتتحمل كل دولةشر
تراخيص التصديرب
فق
فق ماتراه مناسب ا ً انطالق ا ً من اعتبارات السيادة الوطنيةبمايتوا
فق و
لتوجيهات والمر
ا
مع التشريعات والممارسات المطبقة محلياً.
فضالً عن ذلك،يتم اتخاذ القرارات الخاصةبنظام مراقبةتكنولوجيا القذائفباإلجماع،
شكل دوري
لقذائفبتبادل المعلوماتب
حيثيقوم الشركاءفي نظام مراقبةتكنولوجيا ا
تي
تصدير المحلية ذات العالقةفيسياق أل هدافالكلية ال
حولقضايا إصدارتراخيص ال
يسعى النظاملتحقيق ها.يعقد النظام اجتماعا ً عام ا ًبشكلسنوييترأسه الشركاء على أساس
التناوب .وقد عقد النظام مؤخراً عدداً من الجلسات العامةفي كوبن هاغن ،الدنمارك
ليونان ( )2007؛ كانبيرا ،أستراليا ( )2008؛ريو دي جانيرو ،البرازيل
( )2006؛ أثينا ،ا
( )2009؛بوينس آيرس ،ألرجنتين ( )2011؛برلين ألمانيا ( )2012؛ روما ،إيطاليا
( )2013؛ أوسلو النرويج ( )2014؛
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تين
• ألرجن
•أستراليا
•النمسا
يكا
•بلج
•بلغاريا
•البرازيل
•كندا
• جمهورية التشيك
•الدنمارك
•فلندا
•فرنسا
•ألمانيا
ليونان
•ا
• هنغاريا
•أيسلندا
• الهند
•إيرلندا
•إيطاليا
•اليابان
•لوكسمبورغ
• هولندا
نيوزلندا
•
•النروج
•بولندا
تغال
•البر
• جمهورية كوريا
• روسيا
يقيا
فر
•جنوب إ
•إسبانيا
•السويد
•سويسرا
•تركيا
•أوكرانيا
•ال مملكة المتحدة
يكية
• اواليات المتحدة األمر

يعد نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف شراك ة ً طوعي ة ً وغير رسميةبين الدول التيتتشارك
لقادرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل (خالف الطائرات
أ هداف منع انتشار النظم ا
لصعيد المحلي
تصدير على ا
المأ هولة ) ،والتيتسعى إلىتنسيق جهود إصدارتراخيص ال
والتيتهدف إلى منع انتش ار ها.تمتأسيسنظام مراقبةتكنولوجيا القذائفبداي ةً عام 1987
فرنسا ،وإيطالياً ،واليابان ،والمملكة المتحدة والواليات المتحدة
من قبل دول مثل كندا ،و
يكية .منذ ذلك الحين ،وعدد شركاء نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف آخذبالزدياد
األمر
يصل مجموع الشركاء إلى  35دول ة،تحظى ك ٌل منهابمكان ٍة متساوي ٍةضمن النظام.
ل
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وروتردام ،هولندا ( ،)2015وبوسان ،كوريا الجنوبية ( .)2016فضال ً عن ذلك،تجري مشاورات ش هريةبين الدورات من خالل
تقنيين ،واجتماعاتتبادل المعلومات،نا هيك عن
اجتماعات جهات التصال المنعقدةفي مدينةباريس.في حينتعقد اجتماعات الخبراء ال
فاذ القانون حسب الظروف .اليمتلكنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف أمين ا ً عام اً،في حينيتمتوزيع أوراق عمل النظام
اجتماعات خبراء إلن
تقومبوظائفها وزارة الخارجيةفيفرنسا.
تصال ،والتي
منقبل جهة ال

رفق معدات وبرنامج وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف
م
لقذائف القائمة الموحدةللمواد الخاضعةللمراقبة منقبل النظام –سوا ًء
تكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا ا
فق معدات وبرنامج و
تضمن مر
ي
فة المعدات ،والمواد ،والبرامج والتكنولوجيا الرئيسية المستخدمة
كانت موادا ً عسكري ةً أو موادا ً مزدوجة االستخدام – والتيتشملتقريب ا ًكا
لفئة  "1و
فق إلىفئتين من ألصناف و هما "ا
فيتطوير ،وإنتاج ،وتشغيل النظم القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل.تمتقسيم المر
نقل
فة عمليات ال
فق ،ويتم النظربكا
فة عملياتنقل المواد المذكورةفي المر
فس عند النظرفي كا
يكةبضبط الن
لفئة ."2تتحلى الدول الشر
"ا
فقبشكل دوري سعي ا ً للمزيد من التوضيح مع األخذباالعتبار التكنولوجيات
هذه على أساس كل حالة على حدة .كمايتمتحديث المر
المتطورة.
لفئة  ."1حيثتشمل هذه الموادنظم الصواريخالكاملة (بمافي ذلك القذائف التسيارية،
نفس معبنود "ا
قصى درجاتضبط ال
يجب التحليب أ
لصواريخ المسبارية) ونظم المركبات الجوية غير المأ هولة (بمافي ذلكنظم القذائف النسيابية ،والطائرات
لفضائية ،وا
ومركبات اإلطالق ا
فة التقل
بدون طيارللتدريب على إصابة الهدف ،وطائرات الستطالعبدون طيار) والتيبإمكانها حمل حمولةتزيد عن  055كجم لمسا
لصاروخية ،والمركبات
لفرعية الرئيسية والتيتشمل المراحل ا
عن  055كم ،إلى جانب منشآتتصنيع هذه النظم،فضالً عن النظم ا
لتوجيه وآليات الرؤوس الحربية.
العائدة ،ومحركات الصواريخ ،ونظم ا
لقذائف التسيارية ،ومركبات اإلطالق
لفئةنظم الصواريخ الكاملة (بمافي ذلك ا
لفئة  ،"2حيثبنود هذه ا
فق على أنه "ا
تم اعتباربقية المر
لصواريخ المسبارية) ونظم المركبات الجوية غير المأ هولة (بمافي ذلك نظم الصواريخ النسيابية ،وطائرات الهدفبدون
لفضائية ،وا
ا
فةتعادل أوتزيد عن
لفئة  ،1والتيبإمكانها حمل حمولةقصوى لمسا
طيار ،وطائرات الستطالعبدون طيار) غير المشمولةفيبنود ا
تعدى استخدام معظ مها استخدامها معالنظم القادرة
لفئة مجموعة واسعة من المعدات ،والمواد ،والتكنولوجيات،ي
تضمن هذه ا
 055كم .كمات
يكةتمتلك
نفس ،ال أن الدول الشر
فقة على ممارسة ضبط ال
يكة التزال مت
في حين أن الدول الشر
يصال أسلحة الدمار الشامل .و
على إ
لفئة .2
نقل الخاصةببنود ا
يقات ال
تعامل معتطب
مرونة كبيرةفي ال
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كنولوجيا القذائف
رفق الخاصبنظام مراقبةت
الدليلال م
فق نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف.فهو
بنود الواردةفي مر
تصدير الخاصةبال
فق للمساعدةفيتطبيق ضوابط ال
تمتصميم هذا الدليل المر
يقدمشرح ا ًلما هية معدات وتكنولوجيات نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف الخاضعة للمراقبة ،وطرق استخدام ها ،وآليات عمل ها ،إلى جانب
فقط على هذه
بنود،في حينيشدد الدليل
فق مجموعة واسعةللغاية من ال
شكل الذيتبدو عليه.يغطي المر
مجالت استخدا مها ألخرى ،وال
لقذائف الذي دخل حيز
فق نظام مراقبةتكنولوجيا ا
يصال.يستند الدليل إلى مر
تصميم وإنتاجنظم إل
تيتعدبالغة األ هميةل
التكنولوجيات ال
لقذائف عبر الموقع إللكتروني لنظام
فق نظام مراقبةتكنولوجيا ا
كتوبر .2016يمكن الوصول إلى النسخة ألحدث من مر
نفاذفي  20أ
ال
مراقبةتكنولوجيا القذائف . www.mtcr.info
فق نظام مراقبةتكنولوجيا القذائفلتنظيم الدليل ،وذلك من خالل إدراج مواد وموادفرعية .إذيتبع كلقسمفي
فس آليةتنظيم مر
تماتباعن
فصيلي
فق نظام مراقبةتكنولوجيا القذائففيقسم مظلل ،متبوعا ًبتوضيحت
فعلي المأخوذ من مر
الدليلنفس التنسيق.تم إدراج النص ال
لقراءة .وتمت مناقشة كلبند
فعلي وذلكلتسهيل عملية ا
لفرعية المحددة مع النص ال
بنود ا
لقةفي ال
تع
وصور .كماتم إدراج "المالحظات" الم
يفا ً
تضمنتوص
تي من الممكن أنت
لقارئ النتباهلنص الترويسة الخاصبالبند ،وال
لفرعية ،على ا
فرعي على حدة.لدى مراجعته للبنود ا
لفرعية المحددة إلى جانب
تيبإمكانها إنتاج أوتصدير البنود ا
فيا ًلكلبندفرعي .وعند إلمكان،تم إدراجصناديق جانبيةتحدد الدول ال
إضا
تيبإمكانها إنتاج التكنولوجيات أو النظم المحددة الموجودةتحت المواد كل على حدة الئح ةًتمثيلي ةً
النص المظلل  .كماتعتبر الئحة الدول ال
وليسبالضرورة الئح ةًشاملة.
فعاليتهابشأن مواد نظام
يكيةبهدف إعداد ضوابطتصديرتتمب
لقذائف منقبل الحكومة األمر
فق نظام مراقبةتكنولوجيا ا
تم إنتاج دليل مر
مراقبةتكنولوجيا القذائف الخاضعةللمراقبة .وعلى خالفتوجي هات ودليل نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اليعد الدليل مادةً من المواد
صصة للنشر.فالصور ،والمواقع اإللكترونية ،وغير ها من المراجع الواردةفي هذا الدليل
الرسمية لنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف المخ
لقذائف .من الجديربالذكر
فقنظام مراقبةتكنولوجيا ا
صصةلطرح األمثلة عن المواد والمعدات ومزايا ها المشابهةلتلك المذكورةفي مر
مخ
لضرورة أن هذه المادة الواردةفي
بأن وجودبعض المواد أو المعداتفي صورة ما ،أو على موقعإلكتروني ما ،أوفي مرجع ،ليسب ا
فات المراقبة الخاصةفي نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف .من ناحي ٍة أخرى،يتم اتخاذ القرارات
فق مع مواص
الصورة أو المرجعتتوا
تقنيةللمنتج المحدد على أساس كل حالة على حدة.
فات ال
الخاصةفي حالة مراقبة مادة ما من خالل النظر إلى المواص

كنولوجيا القذاف ()MTCR
المقد مة –نظام مراقب ةت
iv

i

الملحق – 1توجي هاتنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ( )MTCRالخاصةفي عملياتنقل
القذائف الحساسة
بيولوجية)،
لتوجيهاتفي الحد من مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل (مثال ،ألسلحة النووية ،وإلشعاعية ،وال
-1يتمثل الغرض من هذه ا
نقل التي من شأنها أنتكون جزءا ً من نظم إليصال (خالف الطائرات المأ هولة) الخاصةبهذه ألسلحة.
وذلكبواسطة مراقبة عمليات ال
لتوجيهات أيض ا ً إلى الحد من المخاطر الناجمة عن وقوع نظم إيصال أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا
فضالً عن ذلك،ت هدف هذه ا
صصةلتكون حجر عثر ٍة أمام البرامج الوطنية
لتوجيهات غير مخ
فراد .من جه ٍة أخرى ،ا
الخاصةبهابين أيدي إلر هابيين من مجموعات وأ
يصال أسلحة الدمار
لفضاء أو التعاون الدوليفي إطار هذه البرامج ،طالما أن هذه البرامج التسا همفي حيازة منظومات إل
تكشاف ا
الس
نقل ألي جهة خارجة عن نطاق الية أوسيطرة
فق ،منطلقا ًلمراقبة عمليات ال
لتوجيهات ،جنبا ً إلى جنب مع المر
شكل هذه ا
الشامل .كمات
تعلق
تيت
يصال أسلحة الدمار الشامل ،والمعدات والتكنولوجيا ال
لقادرة على إ
يصال (خالف الطائرات المأ هولة) ا
الحكومة أولمراقبةنظم إل
فة عملياتنقل المواد
نفس عند النظرفي كا
لقذائف التييتجاوز أداؤ ها من حيث الحمول ة والمدى المعايير المحددة.ينبغي التحليبضبط ال
با
فق مع
يتوا
لتوجيهاتبما
نقل هذه على أساس كل حالة على حدة .وعلى الحكومةتطبيق ا
فة عمليات ال
فق  ،ويتم النظربكا
المذكورةفي المر
يعات الوطنية.
التشر
لفئة  ،1الواردة جميعا ًفي
تضمن هذا ال مصطلح المعدات والتكنولوجيا .وتعد أصناف ا
فق إلىفئتين من ألصناف ،حيثي
-2تمتقسيم المر
لفئة 1فينظام ما،يتم اعتبار ذلك النظام ضمن
في حال ورود أي منأصناف ا
فق ،المواد األكثر حساسي ةً .و
ضمن البندين  1و 2من المر
نقل ضمن
شكل خاص عند النظرفي عمليات ال
فسب
فصل أو إزالة أو استنساخ المادة الواردة.ينبغي التحليبضبط الن
لفئة ،1باستثناءتعذر
ا
نقل هذه .كماينبغي التحلي
فض إجراء مثل عمليات ال
يكون من المرجح ر
لفئة 1بصرف النظر عن الغرض المقصود منها ،ألنهس
إطار ا
فق أم
فق ،أو أيةقذائف (سوا ًء كانت واردةفي المر
شكل خاص عند النظرفي عملياتنقل أي من ألصناف الواردةفي المر
نفسب
بضبط ال
فق العوامل المذكورةفي
فرة لديها ،والتييجريتقيي مها و
فة المعلومات المقنعة المتو
لمترد)،في حال اعتبرت الحكومة ،استنادا ً إلى كا
تى إشعار آخر،لن
نقل هذه .وح
فض عمليات ال
يكون من المرجح ر
يصال أسلحة الدمار الشامل،س
صصةالستخدامهافي إ
فقرة ،3بأنها مخ
ال
لفئة  1ألخرى الفي حالت نادرة عندقيام الحكومة (أ)بالحصول على
لفئة .1بينما لنيؤذننقل أصناف ا
نقل منشآت إنتاج ا
يؤذنب
فقرة  5من هذه التوجيهات ،و (ب)
تضمن ضمانات من الحكومة المستلمة على النحو المطلوببموجب ال
تعهدات ملزمة من حكومة أخرىت
كفيلةبوصول المادةتلك إلى مستخد مها النهائي المذكور .ومن المفهومبأناتخاذقرار
فة الخطوات الالزمة ال
بتحمل المسؤولية عناتخاذ كا
فقسلطتها التقديرية.
نقليبقىبيد الحكومة وحد ها و
ال
فق،ينبغي أخذالعوامل التاليةفي الحسبان:
تقييم الطلبات الخاصةبعمليةنقل المواد الواردةفي المر
 -3عند
لقةبانتشار أسلحة الدمار الشامل؛
تع
أ  -المخاوف الم
لفضاء؛
لقذائف وا
لقةبا
لقية وأ هدافبرامجها المتع
ب -قدرات الدولة المت
نقل من حيث إمكانيةتطويرنظم إليصال (خالف الطائرات المأ هولة) الخاصةبأسلحة الدمار الشامل؛
ج -أ همية عملية ال
فقرات
نقل،بمافي ذلك الضمانات ذات العالقة الخاصةبالدول المستلمة المشار إليهافي ال
د  -تقييم الستخدام النهائي لعمليات ال
لفرعية .5أ و.5ب أدناه.
ا
تعددة األطراف ذاتالعالقة.
تفاقيات م
ه -مدىتطبيق ال
فراد.
و -خطر وقوع المواد الخاضعةللتحكمفي أيدي إلر هابيين من مجموعات وأ
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قدر كبير من التدقيق والمراقبة حالها
شكل مباشر مع أي مادة واردةفي المر
تصميم و إلنتاج المرتبطةب
-4يخضعنقلتكنولوجيا ال
فق ل ٍ
يعات الوطنية.
نفسها،للحد المسموحبهفي التشر
كحال المعدات
نقل ألصناف
نقلفي حيازة أحد نظم إيصال أسلحة الدمار الشامل ،لنتأذن الحكومةب
-5في حال كانت من الممكن أنتسا هم عملية ال
تيتنص على مايلي:
لقية وال
فق ال عند استالم ضمانات من حكومة الدولة المت
الواردةفي المر
فق الغرض المعلن ،ولنيتمتعديل هذا الستخدام أو ألصناف أو استنساخها دون الحصول على
أ  -سيتم استخدام ألصناففقط و
بقة من الحكومة؛
فقة مس
موا
فقة الحكومة.
تقة منها دون موا
بقةلها أو المواد المش
ب -لنيتمنقل األصناف ال النسخ المط ا
فعالللتوجي هات ،على الحكومة ،عند اإلمكان وعندمايكون األمر مالئم اً،تبادل المعلومات ذات العالقة مع الحكومات
-6تعزيزاًللتطبيق ال
لتوجيهات.
فس ا
ألخرى التيتطبقن
لقيامبمايلي:
 -7على الحكومة ا
نقل ألصناف غير المدرجةفي الالئحةفي حال
تصدير الوطنية الخاصةبها الحصول على إذنب
أ  -تنص على أنتشترط ضوابط ال
تصةبأن هذه األصناف ربماتكون مخصصة ،كليا ً أو جزئي اً ،الستخدا مها
تمإبالغ جهة التصدير منقبل السلطات الحكومية المخ
يصال أسلحة الدمار الشاملبخالف الطائرات المأ هولة؛
تصلفينظم إ
فيماي
تصدير على درايةبأنالغرض من ألصناف غير المدرجةفي الالئحة المسا همةفي مثل هذه األنشطة،كلي ا ً
في حال كانت جهة ال
ب -و
ً
تيتتخذ
فق مع ضوابط التصدير الوطنية  ،إخطار السلطات المشار إليها أعاله ،وال
أو جزئي ا ،على ج هة التصدير،للحد الذييتوا
لصلة.
تصدير ذات ا
قراراًبدور هافيما إذا كان من المناسب أو ال منح اإلذنبإجراء عملية ال
فة الدولبهذه التوجي هات انطالقا ً من الحرص على السلم واألمن الدولي موضعترحيب.
-8يعتبر التزام كا
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رفق
كلماتالمركبة واالختصاراتالمستخد مةفي هذاال م
والثوابت اول
الملحق -2الوحدات
ABEC
ABMA
ANSI
أنجستروم
ASTM
بار
0C
cc
CAS
CEP
dB
g
GHz
GNSS

h
Hz
HTPB
ICAO
IEEE
IR
ISO
J
JIS
K
kg
kHz
km
kN
kPa
kW
m
MeV
MHz
ميلي غال
mm
mm Hg
MPa
mrad
ms
µm

لقي
لجنة مهندسي التحمل الح
يكيةلصناع المحامل
الرابطة األمر
المعهد الوطني األمريكيللمقاييس
 1جزء من عشرة مليارات جزء من المتر
يكيةلالختبار والمواد
الجمعية أل مر
لضغط
وحدةقياس ا
درجةمئوية
سنتمتر مكعب
لصاتالكيميائية
أرقام التسجيلبدائرة المستخ
دائرة إلصابة المحتملة أو دائرة الحتمالت المتساوية
ديسيبل
غ ،معامل الجاذبية ألرضية
يغا هرتز
غ
ليو"
النظامالعالميلسواتل ال مالحة مثال" :غالي
"غلوناس" – النظامالعالميلسواتل المالحة
"جيبي إس" –نظامتحديد المواقع العالمي
ساعة
هرتز
ختومبالهيدروكسيد
لبوتاديين الم
تعدد ا
م
منظمة الطيران الدولي المدني
معهد مهندسي الكهرباء وإللكترونيات
ألشعةتحت الحمراء
المنظمة الدوليةللمعايير
جول
لصناعية اليابانية
المعايير ا
لفن
ك
كيلوجرام
كيلو هرتز
كيلومتر
كيلونيوتن
سكال
كيلوبا
كيلو وات
متر
ليونإلكترونفولت أو ميغا إلكترونفولت
م
يغا هرتز
م
تعبير عنهابالسوابق
تعادل وحدة الميلي غال  -5 10م/ثانية( 2ويمكن ال
ليو).
يكرو غال أو ميلي غالي
فة مثل ميلي غال أو م
المعرو
مليمتر
الميلليمتر الزئبقي
سكال
يغابا
م
ميليراديان
جزء من أللف من الثانية
يكرومتر
الم
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N
Pa
ppm
يكون)
راد (سل
RF
rms
RNSS
rpm
RV
s
Tg
تايلر
UAV
UV

نيوتن
سكال
با
ليون
جزء من الم
جرعة إلشع اع ال ممتص
التردد الالسلكي
يعية الوسطى
لقيمة الترب
جذر ا
النظام إلقليميللمالحة الساتلية ،مثال:
يقة
عدد الدوراتفي الدق
المركباتالعائدة
ثانية
درجة حرارة التحوّل الزجاجي
فقمقياستايلر
بكات و
بكة ،أو مجموعةش
حجمعيون الش
نظم الطائرات غير المأ هولة
نفسجية
ألشعةفوق الب
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الملحق  – 3جدولالتحويالت
الوحدة
(من)
سكال
با
ج (معامل الجاذبية ألرضية)
ميليراد
راد
بكةتايلورقياسعيونه ا 250
ش

لمرفق
جدول التحو التالمستخد مةفي هذا ا
الوحدة
(إلى)
سكال
با
بعة
م/ثانية مر
درجة (زاوية)
يكون
إرغ/غرامسيل
ملم

التحويل
سكال
1بار =  100كيلوبا
بعة
 1ج =  9.806 65م/ثانية مر
 1ميليراد ≈  0.0573درجة
يكون) =  100إرغ/غرام من
 1راد (سل
يكون (=  0001غراي)
السيل
بكةتايلورقياسعيونه ا ،250
بالنسبةلش
بكة  00063ملم
تبلغفتحة الش
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ف اهم
إضافة –بيانالت
تفا هم
بيان ال
تعاضة عن المقاييس الدولية المحدودةبعبارة "المقاييس الوطنية
شكل محددباالس
فق ألعضاء،بأنهفي الحالت التييتمفيها السماحب
يوا
فاءبمتطلبات المقياس المحددفي
كفل الو
نصوص عليهافي المقاييس الوطنية المعادلة أنت
تقنية الم
المعادلة"،ينبغي للطرق والمعايير ال
المقاييس الدولية المذكورة.
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رفقنظام مراقبةتكنولوجياالقذائف –المقدمة والتعاريف والمصطلحات
م
.1المقدمة
لفئ ة
تعدبنود ا
تضمن هذاالمصطلح المعدات أو المواد أو "البرمجية" أو "التكنولوجيا" .و
بنود ،حيثي
فق إلىفئتين من ال
تقسيم المر
أ -تم
فئة 1فينظاام ماا،ياتم اعتباار
في حال ورود أي منبنود ال
فق رقم  1و ،2المواد األكثر حساسي ةً .و
 ،1المذكورة جميع ا ًفيبنود المر
يصها
تيلميتمتخص
لفئة 2فهي المواد ال
فصل أو إزالة أو استنساخ المادة الواردة .أمابنود ا
لفئة ، 1باستثناءتعذر
ذلك النظام ضمن ا
لفئة .1
فق على أنهابنود من ا
في هذا المر
بنود  1و ،19
يقات المحتملةلعملياتنقل أنظمة الصواريخ ونظم المركبات الجوية غير المأ هولةالكاملة المبينةفي ال
ب -لدى مراجعة التطب
تقنااي،بشااأن اساتخدا مهافااي هااذه
فااق ال
إلاى جانااب عملياااتنقاال المعاادات أو مااواد أو "البرمجيااة" أو "التكنولوجيااا" المدرجاةفااي المر
لقدرة على استبدال "المدى" و "الحمولة".
األنظمة ،على الحكومة أنتأخذبالحسبان ا
ج -الحظة عا مة حول التكنولوجيا
فق ألحكام الخاصةبكال
فق و
شكل مباشر معنقل أيةسلع خاضعةللمراقبة واردةفي هذا المر
تتم مراقبةنقل "التكنولوجيا" المرتبطب
فاق
فقة علاىتصادير أيبناد واردفاي المر
بندللحد الذييسمحبه التشريع المطبق على الصعيد الوطني .من ج ه ٍة أخرى،تخول الموا
نفاس المساتخدم
أيض ا ًتصدير الحد األدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة ألغراض التركيب ،والتشغيل ،والصيانة ،وإصالح الماواد إلاى
النهائي.
مالحظة:

التطبق الضوابط على "التكنولوجيا" الموجودة ضمن الملك العام أو على "البحث العلمي ألساسي".
د-

الحظة عا مة حول "البرمجيات":
فق "البرمجيات" التالية:
اليراقب المر
شكل عامبحكم أنها:
فرةلل جمهورب
 -1المتو
فذ البيعبالتجزئة ،دونقيود ،من خالل:
(أ) -تباع من المخزونفي منا
 -1مباشرة من المؤسسة التجاريةبدونقيود
 -2إلرسالبواسطة البريد؛ أو
 -3المعامالت اإللكترونية؛ أو
تفية؛ و
 -4المكالمات الها
صصةللتركيب منقبل المستخدم دون الحاجةللحصول على دعم كبير منقبل المورد؛ أو
(ب) -المخ
 -2الموجودة ضمن الملك العام

مالحظة:
فرةفي السوقالعادية.
فقط على "برامج" ألغراضالعامة المتوا
تنطبق المالحظةالعامة حول البرنامج
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(ه) الحظة عامة حول الحد األدنى من البرمجيات:
فاق أيضا ا ًتصادير أونقال الحاد األدناى مان "البرمجياات"،باساتثناء كاودالمصادر،
فقة علىتصدير أيبند واردفي المر
تخول الموا
شاغيل اآلمان
نفاس المساتخدم النهاائيلضامان أنيحقاق الت
لصيانة ،وإصاالح الماواد إلاى
المطلوب ألغراض التركيب ،والتشغيل ،وا
للمادة الهدف المقصودفيبداية المطاف.
مالحظة:

عيوب (إصالحالعلل) الموجودة
تخول المالحظةالعامة حول الحد ألدنىللبرمجياتكذلكتصدير "البرنامج" المخصصإلصالح ال
في المادة التيتمتصدير هاسابق ًابشكلقانوني،شريطة عدم التسبببتحسينقدرة و/أو أداء المادةبطريقة خالف ذلك.
تسجيلبدائرةالمستخلصات الكيميائية ()CAS
(و) أرقام ال
لصات الكيميائية (.)CAS
فق السم ورقم التسجيلبدائرة المستخ
فيبعض الحالتترد المواد الكيميائية ضمن قوائممبوبة و
نيوية للمراقبة (بمافي ذلك الهيدرات)بصرف النظر عن اس مها أو التسجيل
يغة الب
تيتمتلكنفسلاص
وتخضع المواد الكيمائية ال
لصاتالكيميائية (  .)CASوتدرج أرقام التسجيلبدائرة المستخلصاتالكيميائيةللمساعدةفيتحديد إذا
الخاصبهافي دائرة المستخ
ما كانت مادة كيميائية معينة أو خليطا ً معينا ًيخضعان للمراقبة،بغض النظر عن األسماء الكيميائية .واليجوز استخدام أرقام
لقائمة لها أرقامتسجيل
شكال المواد المدرجةفي ا
تعريف ،ألنبعض أ
التسجيلبدائرة المستخلصاتالكيميائية وحد ها ألغراض ال
ً
فةفي دائرة المستخلصات الكيميائية كما أن الخالئط التيتشتمل على مادة كيميائية مدرجةفي القائمةقديكونلها أيض ا أرقام
مختل
لفةفيتلك الدائرة.
تسجيل مخت
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-2التعاريف
تعاريف التالية:
فق،يتمتطبيق ال
ألغراض هذا المر
"الدقة"
يقية.
لقيمة الحق
قبول أو ا
بي،لقيمة معينة عن المعيار الم
بي أوسل
قصى انحراف ،إيجا
تقاس عادةً من حيث عدم الدقة ،وتعني أ
"البحث العلمي األساسي"
تعلاقبمباادئ أساسايةلظاوا هر معيناة أوحقاائق
شكل رئيسي من أجل اكتساب معارف جديدةت
نفيذهب
بي أونظرييتمت
يعني أي عملتجري
و
يمكن رصد ها ،واليكون موج ه ا ًبشكل رئيسيللوصول إلى هدف أو غرض علمي محدد.
"التطوير"
تيتسبق عملية "إلنتاج"
تصل التطويربجميع المراحل ال
ي
تصميم
 التصميم
 بحوث التصميم
 تحليل التصميم
 مفا هيم ال تجميع النماذج ألولية واختبار هابي
 خطط إلنتاج التجريتصميم
 بيانات التصميم إلىمنتج
 عمليةتحويلبيانات الشكيلي
تصميم الت
 التكاملي
تصميم ال
 ال الرسوم التخطيطية"الملك العام"
فكرياة دون
يعني هذاالمصطلحإتاحة "البرمجيات" أو "التكنولوجيا"بدونقيودتحد مننشر ها علىنطاق واسع التحولقياود الملكياة ال
فرةًضمن "الملك العام").
أنتكون "البرمجيات" أو "التكنولوجيا" متو
يقة"
"الدائرة اإللكترونية الدق
و هي عبارة عن ج هازيضم عدداً من العناصر الخاملة و/أو النشطة التيتعتبر مترابطة وغيرقابلةللتجزئة والموجودة على أو داخل هيكل
يفة الدائرة
متواصلبحيثتؤدي وظ
يقة"
"البرامج الدق
نفياذ ها مان خاالل إدخاال المرجاع
تفااظبهاافاي أداةتخازين خاصاة ،والتاييبادأت
تيياتم الح
تعليمات ألولية ال
و هي عبارة عنسلسلة من ال
تعليمات
الخاصبها إلىسجل ال
"الحمولة"
يصالهابواسطةنظامصااروخي معاين أو أنظماة الطاائراتبادون طياار التايالياتم اساتخدا مها
تييمكن حملها أو إ
تعني إجماليالكتلة ال
و
لفترة طويلة
بهدف الطيران
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مالحظة:

لفرعية ،أو العناصر التيتندرج ضمن "الحمولة" علىنوع وإعدادات المركبة التييتم دراسة استخدا مها
يتوقفنوع المعدات ،أو النظم ا
تقنية:
المالحظات ال
.1

لقذائف التسيارية
ا

نفصال مايلي:
أ  -تشمل "حمولة" النظم المزودةبمركبات عائدةقابلةلال
المركبات العائدةبمافي ذلك:
.1
لتوجيه ،والمالحة ،والتحكم؛
صصةل
المعدات المخ
أ-
صصةللتدابيرالمضادة؛
المعدات المخ
ب-
تفجرة)؛
تفجرة أو غير الم
الذخائربجميعأنواعها (مثل الذخائر الم
.2
فع
هياكل الدعم وآليات النشر الخاصةبالذخائر (مثل المعدات المستخدمةفي ربط المركبة العائدة مع الناقل ة/مركب ة الد
.3
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
فصلها عنها) وال
الالحق أو
تفجير؛
آلليات وألجهزة المستخدمةفيتأمين السالمة ،أو التسليح ،أو إلشعال أو ال
.4
أي معادات أخاارىتخااص التاادابيرالمضااادة (مثاال الشااراك الخداعيااة ،ووسااائل إلعاقااة الراداريااة وناااثراتعصااائف
.5
تيتحمل المركبة العائدة؛
فع الالحق ال
نفصل عن الناقل ة/مركبة الد
تيت
تضليل) ال
ال
لفرعياة
فع الالحاق أو وحادة الاتحكمفاي المساار/وحدةضابط السارعة،بادون أنتشامل النظم/الانظم ا
الناقل ة/مركبة الاد
.6
الالزمةلتشغيل المراحل ألخرى
نفصال مايلي:
(ب)تشمل "حمولة" النظم المزودةبمركبات عائدة غيرقابلةلال
تفجرة)؛
تفجرة أو غير الم
الذخائربجميعأنواعها (مثل الذخائر الم
.1
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
هياكل الدعم وآليات النشر الخاصةبالذخائر وال
.2
تفجير؛
آلليات وألجهزة المستخدمةفيتأمين السالمة ،أو التسليح ،أو إلشعال أو ال
.3
تضاليل) التاي
جميع معدات التدابيرالمضادة (مثل الشراك الخداعية ،ووسائل إلعاقاة الرادارياة ونااثراتعصاائف ال
.4
يكل المركبة؛
يمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
.2

لفضائية
مركبات إلطالق ا

تشمل "الحمولة" مايلي:
أ-
ب-

.3

لصناعية؛
تعددة)،بمافي ذلك ألقمار ا
لفضائية (ألحادية أو الم
المركبات ا
فع ألوجياة أونظام
لفضائية،بماافاي ذلاك عناد اللازوم ،المحركاات ألوجيا ة/محركات الاد
م والت إطالق المركبات ا
لفصل.
المناورة ال مماثلة ونظم ا

لقذائف المسبارية
ا

تشمل "الحمولة" مايلي:
أ-
ب-

نفياذ م همااة معيناة ،مثاالتلاك المساتخدمةفاي جمااع البياناات ،وأجهاازة التساجيل أو إرسااال البيانااات
المعادات الالزمااةلت
الخاصةبم همة معينة؛
يكل المركبة.
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
تعادة (مثل المظالت) ال
معدات الس

viii

.4

لقذائف النسيابية
ا

تشمل "الحمولة" مايلي:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

.5

تفحرة)؛
تفجرة أو غير الم
الذخائربجميعأنواعها (مثل الذخائر الم
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
هياكل الدعم وآليات النشر الخاصةبالذخائر وال
تفجير؛
آلليات وألجهزة المستخدمةفيتأمين السالمة ،أو التسليح ،أو إلشعال أو ال
تضاليل) التاييمكان
معدات التدابيرالمضادة (مثل الشراك الخداعية ،ووسائل إلعاقة الرادارياة ونااثراتعصاائف ال
يكل المركبة؛
إزالتها دون المساسبسالمة ه
يكل المركبة.
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
بصمة الرادارية ،ال
معدات طمس ال

المركبات الجوية غير المأ هولة ألخرى

تشمل "الحمولة" مايلي:
تفحرة)؛
تفجرة أو غير الم
الذخائربجميعأنواعها (مثل الذخائر الم
أ-
تفجير؛
آلليات وأل جهزة المستخدمةفيتأمين السالمة ،أو التسليح ،أو إلشعال أو ال
ب-
تضاليل) التاييمكان
معدات التدابيرالمضادة (مثل الشراك الخداعية ،ووسائل إلعاقة الرادارياة ونااثراتعصاائف ال
ج-
يكل المركبة؛
إزالتها دون المساسبسالمة ه
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
بصمة الرادارية ،ال
معدات طمس ال
د-
نفياذ م همااة معيناة ،مثاالتلاك المساتخدمةفاي جمااع البياناات ،وأجهاازة التساجيل أو إرسااال البيانااات
المعادات الالزمااةلت
ه-
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
الخاصةبم همة معينة؛ و هياكل الدعم ال
يكل المركبة؛
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
تعادة (مثل المظالت) ال
معدات الس
و-
يكل المركبة.
تييمكن إزالتها دون المساسبسالمة ه
هياكلتثبيت الذخائر وآليات إطالقها ال
ز-
"اإلنتاج"
يقصدبه جميع مراحل إلنتاج مثل:
 هندسة المنتجاتتصنيع
 ال الدمج التجميع (التركيب) المعاينة الختبار ضمان الجودة" معدات اإلنتاج"
لعدَد ،والنماذج ،والمثبتاات والقوالاب ،وقوالاب التشاكيل ،وقوالاب القطاع ،والمرشادات ،وآلياات الضابط الادقيق ،ومعادات االختباار،
تعني ا ِ
ً
والمكائن والعناصر األخرى المتعلقةب ها ،التيتقتصر على العناصر المصممة أو المعدلة خصيص ا ألغراض "التطوير" أولالستعمالفي
مرحل ة أو أكثر من مراحل "إلنتاج".

ix

نشآت اإلنتاج"
"م
وتعنااي "معاادات اإلنتاااج" والبرمجيااات المصااممة خصيصا ا ًل هااا والتاايتشاكل جاازءاً اليتجاازأ ماان التركيبااات المخصصااة "للتطااوير" ،أو
لالستعمالفي مرحلة أو أكثر من مراحل "إلنتاج".
"البرامج"
نفيذ عملية ما ،والتيتمتلكشكالًيجعل هاقابل ةًبواسطة حاسوب إلكتروناي ،أوتكاونقابلاةللتحويال
صصةلت
تعليمات المخ
تعنيسلسلة من ال
شكل.
إلى هذا ال
"صمود اإلشعاع"
يعنااي أن العنصاار أو المعاادات مصاامم أو مصانفلتحماال مساتويات إشااعاعتعااادل أوتتجاااوز جرعااة إشااعاعية إجماليااةتبلااغ  510×5راد
يكون).
(سل
"المدى"
تقااس مان
لصاروخي أو المركبة الجوية غير المأ هولةقطعهافيوضع الطياران المساتمر ،والتاي
تييمكنللنظام ا
لقصوى ال
فة ا
هي ال مسا
سقاط مسار ها علىسطح ألرض.
خالل إ

تقنية:
مالحظات
.1
.2

.3
.4

يؤخذفي االعتبار عندتحديد "المدى" القدرة القصوى استناداً إلى خصائصتصميم النظام ،عندمايكون محمالًبكامل
فع؛
طاقتهبالوقود أو وقود الد
بصرف النظر عن أي عوامل خارجية
لصاروخية ونظم المركبات الجوية غير المأ هولة
يحدد "المدى"بالنسبةللنظم ا
فات عنبعد ،أو رواباط إرساال البياناات ،أو
تفرضها عمليةقياس المسا
تي
قيود ال
تصلةبالعمليات ،أو ال
قيود الم
مثل ال
المعوقات الخارجية؛
فتاراض
قصاى حاد ،ماع ا
لصاروخية،بواسطة اساتخدام مسااريجعال "المادى"يصال إلاى أ
يحدد المدىبالنسبةللنظم ا
المعايير الجوية المرجعيةلمنظمة الطيران المدني الدوليفي ظروفينعدمفيها الريح؛
يغة
فضلص
فةفياتجاه واحدباستخدام أ
يحدد "المدى"بالنسبةلنظم المركبات الجوية غير المأ هولة على أس اس المسا
فتراض المعاايير الجوياة المرجعياةلمنظماة
تفاع الطيران)،با
طيرانتحققكفاءةفي استهالك الوقود (مثلسرعة وار
الطيران المدني الدوليفي ظروفينعدمفيها الريح.

"البرمجيات"
يقة"،تصاغباستخدام أية واسطةترميز ملموسة.
و هي عبارة عن مجموعة أو أكثر من "البرامج" أو "البر امج الدق
"التكنولوجيا"
تقنياة" أو "مسااعدة
تعني المعلومات المحددة المطلوبة "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" منتج ما.يمكان أنتأخاذ البيانااتشاكل "بياناات
تقنية".
تقنية"
"المساعدة ال
يمكن أنتتخذ أشكاالً مثل:
تعليم
 ال ال مهارات التدريبفة العملية
 المعر -الخدمات الستشارية

x

تقنية"
"البيانات ال
يمكن أنتتخذ أشكاال ً مثل:
تصميمات ألولية
 ال المخططاتشكال البيانية
 أل النماذجلصيغ
 افات الهندسية
تصميمات والمواص
 الكتوبة أو المسجلة على وسائط أو أدوات أخرى مثل:
تعليمات الم
 ألدلة العملية وال ألقراص ألشرطةفقط
لقراءة
 ذاكرات ا"االستخدام"
تعني:
و
 التشغيل التركيب (بمافي ذلك التركيب داخل الموقع)لصيانة
 ا إلصالحلصيانة الشاملة
 ا -التجديد

xi

.3المصطلحات
كلما ورد استخدام المصطلحات التاليةفي النص،ينبغي أنيتمف هم مدلول ها استنادا ً إلى التوضيحات المذكورة أدناه:
أ-

"مصمم خصيص اً" عبارةتصف المعدات أو األجزاء أو المكونات أو المواد أو "البرمجيات" ،التيتمتلك خصائصفريدة،نتيج ة
عملية "التطوير" ،والتي من شأنهاتمييز استخدام هافيبعض األغراض المحددة مسبقاً .على سبيل المثال،فإن القطعة التي
فة أو استخدام آخر .على نح ٍو
فة ما ،التعتبر كذلك إال إذالميكنل ها وظي
توصفبأنها "مص ممة خصيص اً" لالستخدامفيقذي
ً
مشابه،فإن أي جزء مستخدمفيتصنيع معداتيوصفبأنه "مصمم خصيص ا" إلنتاجنوع معين من العناصر اليعتبر كذلك إال
إذالميكن ممكنا ً استخدامه إلنتاج أنواع أخرى من العناصر.

ب-

تعديل"،
تي لها خصائص محددة ،نتيجة "التطوير" أو "ال
"مصمم أو معدل" عبارةتصف المعدات أو ألجزاء أو المكونات ،ال
تجعلها مالئمة لتطبيق معين .ويمكنللمعدات أو ألجزاء أو المكونات أو "البرمجيات" "المص ممة أو المعدلة" أنتستخدمفي
نيومالمص ممةلالستخدامفي مقذوف معين أنتستخدم مع السوائل المسبب ة
تطبيقات أخرى ،مثالً/يمكنللمضخات المكسوةبالتيتا
فعي.
للتآكل غير الوقود الد

ج-

"قابللالستخدامفي" أو "قابللالستخدام من أجل" أو "صالحلكذا" عباراتتصف المعدات أو ألجزاء أو المكونات أو المواد
أو "البرمجيات" المالئمة لالستخدامفي غرض معين .والتحتاج المعدات أو ألجزاء أو المكونات أو "البرمجيات" أنتكون
فات
صصة من أجل الستخدامفي الغرض ذاته .علىسبيل المثال ،منشأن أي دائرة ذاكرة ذات مواص
مجهزة أو معدلة أو مخ
لتوجيه.
سكرية أنتكون"صالحة"لالستخدامفينظام ا
ع

د-

تصف كلمة "معدل"في سياق "البرمجيات" البرنامج الذييجريتغييره عن قصدبحيثتكون له خصائصتجعله مالئم ا ً
لالستخدامفي أغراض أوتطبيقات محددة .وقدتتالءم خصائص البرنامج أيضا ً مع أغراض أوتطبيقات غيرتلك التيتم
تعديله" من أجلها.
"
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لصواريخ الكاملةقذائف ومركبات إطالققائم ة
الطبيعة والغرض:تعتبرنظم ا
بذاتها إذتحمل الوقود والمادة المؤكسدةفي داخلهافي حين أنباستطاعتها
فعي
نفاذ الوقود الد
بعد
قصىسرعة .و
تيتحملها إلى أ
زيادةسرعة الحمولة ال
("احتراق ه")،تواصل حمولة العديد من النظم طريقها المقرر مسبق ا ً والتي
تكونفي الغالببدون محركات ،أوتسيارية أو مسيرة ،إلى المدار أو إلى
هدف ما على األرض .وتبعا ً لمداه و مساره ،يمكن أن يغادر الصاروخ
لفضاء ويمكن أاليغادره.
ا
تتكوننظم الصواريخ الكاملة عادة ً من أربعة عناصر )1( :الحمولة أو الرأس
لفرعيةبهدف زيادة سرع ة
فع ا
بي؛ ( )2من واحد أو أكثر من نظم الد
الحر
لتوجيه والمراقبة ،والذييضطلع
الحمولة إلى السرعة المطلوبة؛ ( )3نظام ا
لصاروخ على طول المسار المقرربهدف
لتوجيهيلمركبة ا
بالدور المالحي وا
لصواريخللتوجيه)؛
فة ا
تحديد الوج هة مسبق اً( .منناحية أخرى ،التخضع كا
يكل التيتبقي جميعالعناصربحالةتماسك.
و ( )4عناصر اله

لقدرة الكامنة ألي صاروخ
لقدرة على استبدال الحمولة والمدى.يمكن أنتختلف ا
يجب أنيأخذتقييم النظم المشمولةفي هذا البندفي الحسبان ا
فضائي
مقصود .علىسبيل المثال،يمكن أنتكون مركبة إطالق
لصانع أو عن المفهوم التشغيلي ال
فات المحددة منقبل ا
إلى حد كبير عن المواص
بعد
فة أ
يصال أقمار صناعيةصغيرة الحجم (وزنها أقل من  500كغم) إلى المدارقادرةً على حمل مايزيد عن 500كغم إلى مسا
صصة إل
مخ
من  300كم،بمايتجاوز معايير المراقبة.
تييحملها على متنه إلى الجهة المعاكسةلوجهة الصاروخ المطلوبة (مع
فع الصاروخ من خاللقذف المواد ال
تشغيل:يعمل محرك د
يقة ال
طر
فة عندقذف العادمبسرعة عالية مع امتالك الجزء المتبقي من
فظة على الزخم).يتم الوصول إلى األداء العالي من حيث السرعة والمسا
المحا
فعي.
فقسرعات العادم العالية مع درجة احتراق عاليةللوقود الد
ف ها .كماينبغي أنتترا
الصاروخ كتل ةً أقل مقارن ةً مع إجمالي الكتلة التي جرىقذ
فعي الموجودفي الصاروخ صلب اً ،أو سائال ً أو مزيجا ً من االثنين،في حينينبغي أنيتضمن العادم غازات
إذ من الممكن أنيكون الوقود الد
فادة من
فيف الوزن مثل االست
فضةلألجزاء المتبقية استخدام أساليبتخ
فة الحاالت .من ج ه ٍة أخرى،يتطلب الحصول على كتلة منخ
ساخنةفي كا
كفاءتها.
مصنوعة من موادشديدة المتانةتمتازب
خفة وزنها والهياكل ال
تيتمتازب
المحركات ال

2

1
لتوجيه الموجود على
لصواريخ الكاملةقبل إطالقها ،وتتمبرمجة خطةالطيران أو المسار على حاسوب ا
يتم التحقق من الجا هزية التشغيليةلنظم ا
متن الصاروخ ،والذييضطلعبم همة مراقبة وتوجيه الصاروخ إلبقائهفي مساره الصحيح.فضال ً عن ذلك،يمكن التالعببإجمالي وقت
لصاروخية من خاللتعديل المسار المقرر .
الطيران ،وسرعةالعودة ومدى النظم ا
تصف المسار" إلى جانب
تعزيز" أو "مرحلة الطيران" أو "مرحلة من
لقذائف التسياريةثالثة مراحل طيران رئيسية و هي" :مرحلة ال
تشتمل ا
قصىسرعة .منناحي ٍة
يفة وزيادةسرعتها إلى أ
لقذ
فعبهدف إطالق ا
بتوليدقوة د
فعي
تعزيز،يقوم الوقود الد
"المرحلة النهائية" .خالل مرحلة ال
نفاذ الوقود الخاصبها أو عند انتهاء
فع الخاصةبكل مرحلة عند است
تعددة :حيثتنتهيقوة الد
أخرى،تشتمل القذائف طويلة المدى على مراحل م
بقية الصاروخ ،وتبدأ المرحلة التيتليها.
نفصل عن
الحاجة منهالت

لتسيارية التيتغادر الغالف الجوي،تقوم هذه
لقذائف ا
أمابالنسبة ل
تعزيز
تصف المسار،بالمالحةبعد مرحلة ال
القذائف ،خالل مرحلة من
إلىنقطة العودة داخل الغالف الجوي .وخالل الجزء ألولي من هذه
فاع ها وصوال ً إلى نقطة األوج
فةبزيادة ارت
المرحلة ،ستستمر القذي
يفةتحمل العديد
لقذ
في حال كانت ا
بعد نقطة عن ألرض) .و
(و هي أ
ف ها خالل هذه
من الرؤوس الحربية،فعادة ً ما يتم إطالق ها أو قذ
المرحلة .وربما اليتمقذفبعض هذه الرؤوس الحربية إالبلفترة
فيبعض ألحيان،
يفة إلى الغالف الجوي ،و
وجيزة من عودة القذ
فة عند دخولها المجال الجوي.
تبقى الحمولة مثبت ةًبجسم القذي
يلي)
الشكل  :1إطالق مركبة اإلطالق الفضائية (يو إل أيه – كارليتونب

يفة ،عند هاسيتم حملها داخل المركبة العائدة .وسيتم حمل المركبة العائدة داخل منظومة الحمولة،
بي عن جسم القذ
نفصال الرأس الحر
في حال ا
و
لتوجي ه
تعددةفردية ا
تضمن العديد من الرؤوس الحربية والمركبات العائدة .وبالنسبة للقذائف المزودةبمركبات عائدة ذات رؤوس م
والتيقدت
تيتمكنها من التحركفي
فع الخاصةبها وال
تعزيز ،التيتمتلك قدرات الد
( ،) MIRVsسيتم حمل المركبات العائدةبواسطة مركبة الحقة ال
لفضاءوتوزيع كل مركبة عائدةنحو هدفها المخصص.
ا
تفاع اقل من  120كم).
بي إلى الغالف الجوي (بار
يفة أو الرأس الحر
أما "الم رحلة النهائية"فتشير إلى الجزء من المساربعد عودة القذ
ومن الجديربالذكربأنهفي حينتمتلكبعض النظم حمولة و/أو مدى مقررينبحدودقصوى أقل من الحد األدنى البالغ  300كم و  500كم
تضحيةبالحمولة لزيادة المدى أوبالمدى لزيادة الحمولة .إذيمكن ضبط المدى والحمولة من خالل زيادة أو
لفئة  ،من الممكن ال
المطلوبة لهذه ا
نقاشتخرج عن
تغييرات إلى جعل المادة موضوع ال
فعي المحمول ،أو من خالل إجراءتعديالت أخرىبحيثتؤدي هذه ال
خفض كمية الوقود الد
لصانعين أو عن مفهوم التشغيل المقرر.
فات ا
إطار مواص
.
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لصناعيةفي المدار أو لجمع
لفضائية والصواريخ المسبارية لوضع ألقمار ا
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تستخدم مركبات اإلطالق ا
لقذائف التسيارية الهجوميةفي موالتها والستخدام
فرق الرئيسيبين هذه النظم وبين ا
البيانات العلميةفي الغالف الجوي العلوي،تباعاً.يكمن ال
لصواريخ المسباري ة
لفضائية وا
لفة،يصبحبإلمكان استخدام مركبات إلطالق ا
فة حمولة أسلحة وخوارزمياتتوجيه مخت
المقرر لها.فمع إضا
لفضائية من القذائف التسيارية البل إنهاتتشارك معهافيالمكونات.
يقة ،جرىتطويرالعديد من مركبات إلطالق ا
كقذائفتسيارية.في الحق
لقذائف التسيارية،فهي التصل إلى
لقذائف التسيارية كمركبات إطالقفضائية .أما الصواريخ المسبارية ،فحالها حال ا
تم استخدام العديد من ا
لفةللغاية،في ظل غياب هدف معين خ ارج المدى.
المدار،لكن خوارزمياتتوجي هها ومساراتهايمكن أنتكون مخت
االستخدامات األخرى :اليوجد.

صلب،قذيفةتسيارية مخصصةلإلطالق من غواصة(.دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدارالثالث
الشكل  :2الوقود الدفعي ال
(مايو )2002

بعاد النموذجي ة
يعة .عندتجميعها،تصبح أل
ف
لصواريخ الكاملةبأنها أسطوانات ضخمة ،وطويلة الحجم ،ور
لشكل (عند التصنيع):تمتاز نظم ا
ا
فعي.بعض الصور التوضيحيةلنظم
لهذه النظمبطول  8م ،وقطر  008م ،ووزنيبلغ  50000كغبحد أدنى ،حامل ة ً حمول ةً كاملة من الوقود الد
صصة لإلطالق من غواص ة
لقذائف التسيارية المخ
لفضائية المبينةفي ألشكال  1و 2و ،3إلى جانب ا
القذائف التسيارية ومركبات إلطالق ا
شكل
لصواريخ المسبارية المبين ةفي البند .19أ،1.فهيأصغرب
()SLBMsقدتبدو عريض ةً وقصيرةًنسبي ا ًلتالئم الغواصات (الشكل  .)2أما ا
نموذجي من القذائف الخاضعةللمراقبةبموجب البند .1أ.1.
بنود الخاضعةللمراقبةبواسطةنظام مراقبةتكنولوجيا
فر الشكل  4رؤي ةً أكثرشمولي ةًللقذائف التسيارية التصورية ،فهويبين مجموعة من ال
يو
لصلب ،إلى جانب المرحل ة
فعي ا
تعراض المرحلة ألولى التيتعملبالوقود الد
لفة من الصواريخ،تم اس
القذائف .وبهدفتوضيح ألنواع المخت
فعي السائل.
الثاني ة التيتعملبالوقود الد
تصل هذه أللواح
تضن الحمولة،ت
شكلتح
تمتلك نهاية مقدمة هذه النظم ،أو ألنف ،عادة ً ألواحتغطية انسيابية مخروطية أوبيضوية أوبصلية ال
تضمن زعانف متماثلة
تقيمة ،وموسعة،فهيت
فعي .أما المؤخرة التيتمتازبأنها غير حادة ،ومس
حتوي على الوقود الد
يكل ألسطواني الذيي
باله
تي
لصاروخ المحرك (المحركات) الصاروخية ال
تضن جسم نظام ا
لتأمين الثبات خالل عملية إلطالق وخالل الطيرانفي المجال الجوي.يح
فعي السائل .عادةً ماتتم صناعةسطح النظام الصاروخي من
لصلب ،أو خزانات ومحركات النظم التيتعملبالوقود الد
فعي ا
تعملبالوقود الد
المعدن أو من المواد المركبة مطعم ةًبمواد ماصة للحرارة أو طالء واقي .وتبعا ًلالستخدام المخصص ل ها،تكونبعض األسطح غير مشطب ة
(غير مد هونة أو خالف ذلك غير مطلية).

4

1
لشكل (عند التعبئة):نادراً مايتمتعبئةنظام صاروخي كاملفي وحدةتجميع كاملةلشحنه من الصانع إلىنقطة استخدامه أوتخزينه .وعوض ا ً
ا
لقريبة من موقع إلطالق ،حيث
لقة إلى منشأة التجميع ا
لفرعية الرئيسية (المراحل)في صناديق أو حاويات معدنية مغ
عن ذلك،يتمشحن النظم ا
فيبعض ألحيان،يتم إجراء عملية التجميع النهائية عندما
نصبها إلطالقهابالوضع العامودي .و
يتم هناكتجميعها واختبار جا هزيتها التشغيلية و
فقي،في حينيتمتجميعبعض القذائف من خاللتجميع المراحلبوضع عامودي.
يفةفيوضع أ
تكون القذ
لقذائف التسيارية المتحركة ،التييمكننقلها و هي مجمعةبالكامل إلى موقع اإلطالقبعدتخزينهافي وضع
هنالكبعض الستثناءات التيتشمل ا
تصلةبمركبةقطر ،أو
فة المتحركة ( ،)MELو هي عبارة عن مقطورة م
لقاذ
فقي على مركبة ذات عجالت .مثال على هذه المركبة الناصبة ا
أ
فة المتحركة أو
لقاذ
فع الخاصةبها).تمتلك كل من المركبة الناصبة ا
فة الناقلة (و هي مركبة طويلةتمتلك محركها وأنظمة الد
لقاذ
المركبة الناصبة ا
يف ة
لقذائف المتحركةفي علبةبحيث اليتمفتح القذ
فةنحو األعلىقبل اإلطالق.يتموضع ا
فة الناقلة آلي ة ًتتيحل هاتحريك القذي
المركبة الناصبة القاذ
حتىتكون جا هزةًلإلطالق.

تسيارية العابرةللقارات التي
لسيار :مركبة اإلطالق الفضائية ( .)ISROوعلى اليمين :الناقلة المتحركة  ،SS-25ذات العجالت المخصصة لنقلللقذائف ال
الشكل  :3على ا
تعملبالوقود الدفعي الصلب( .تصوير مكسيمشيبينكوف/أيه إفبي/جيتي ايميجز)
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بند .3أ.5.
ال
فية
المضخاتالعن
و
صماماتالمؤازرة
بند .2أ.1.ه.
ال
فع
موجهالد
المشغالتالخاضعةللتحكم
والمحركالقابللإلزالة
بند .2أ.1.ه.
ال
ف وهة
ال

البند .2أ.1.و.
سليح،
التأمين،والت
نظام
تيل ،واإلطالق
ف
غيلال
وتش

بند .11أ.3.
ال
قبالالمالحي
ست
جهاز ا ال
بواسطةالقمرالصناعي
بند .2أ.1.د.
ال
التوجي ه
منظومة
بند .2أ.1.أ.
ال
مرحلةالصاروخ
فردية(المرحلة )2
ال

بند .3أ .4.المرحلةا ملترابط ة
ال

بند .2أ.1.ه.
ال
فع
موجهالد
مشغالتالتحكم
ف وهاتالمتحرك ة
وال

بند .2أ.1.ب.
ال
 1أو 2
الدرعالحراري أو
المصرفالحراري
التذري ة
المشكلب

البند .2أ.1.ب.
كبات العائدة
المر

بند .17
ال
في"
التخ
مادة "

بند 4
ال
فعيالسائل
الوقودالد
.4ج.2.الوقود
.4ج .3.الموادالمؤكسدة

بند .2أ.1.د.
ال
توجيه
منظومةال

بند .6ج.5.
ال
فذةالهوائي
نا
المصنوعة من
الخزف المركب

بند .2أ.1.ج.
ال
المحركالصاروخي
السائل

بند .3أ .4.المرحلةا ملترابط ة
ال

بند .3ج .1.و 2
ال
غالف المحرك
الصاروخي،
والبطانة،
والعزل،
ف وهة
وال

منظومة رأس
كل ة
المقدمةالمش
التذرية
ب

فجار
قليديشديد االن
رأس حربيت
قبة)
(غير خاضعللمرا

مصدات مانعةللخضخضة
بند .3أ.4.
ال
فصل
آلياتال
فجرة)
(البراغيالمت

بند 1
ال
نظمالصواريخالكامل ة

البند .9أ.4.
الجيروسكوبات

تجويفالرأس
الحربي

بند .2أ.1.أ.
ال
فردية(المرحلة ) 1
مرحلةالصاروخال

بند .4ج.1.
ال
صلبالمركب
فعيال
الوقودالد
بند .2أ.1.ج.
ال
صلب
المحركالصاروخيال

بند .2أ.1.و.
ال
التأمين،
نظام
سليح ،وتشغيل
والت
تيل ،واإلطالق
ف
ال

الهوائي
بند .2أ.1.ب.3 .
ال
نيات
كترو
اإلل
بند .9أ.3.
ال
التسارع
ييس
مقا
بند .13أ.1.
ال
سيبالرقمي ة
الحوا

آلياتالدوران

بند .14أ.1.
ال
لوحات دوائرالمحول

فلالكروي
رابطالق

نولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو )2002
تسيارية االفتراضيةتبين البنود الواردةفي مرفق نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف(.دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتك
الشكل :4نظرة موسعة على القذيفة ال
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نفسة نموذجية
الطبيعة والغرض:تعدنظم المركبات الجوية غير المأ هولة مركبات جوية مت
نفذ كامل مها مها ضمن الغالف
فع الديناميكي الهوائيللطيران (لذلكفهيت
تفيد من الر
تس
في
الجويلألرض) .عادةً ماتعملنظم المركبات الجوية غير المأ هولةبواسطة محرك عن
نبوبية ،أو محركاتنفاثة
فعات حرة أو أ
صغير أو محركاتتعملبمكابستحركها دا
فقنظام مراقبة
فع هذهبواسطة البند  3من مر
صغيرة الحجم( ،تمتتغطيةبعضنظم الد
شكل نموذجيبسرعات
لقذائف النسيابية،فهيتعملب
تكنولوجيا القذائف) .أمابالنسبة ل
عالية أقل منسرعة الصوت (أقل من  900كم/سا)،في حينتحلق المركبات الجوية غير
المأ هولة ألخرىبسرعاتتتراوحبين 360كم/سا وصوالً إلى  640كم/سا.
يجب أنيأخذتقييم النظم المشمولةفي هذا البندفي الحسبان القدرة على استبدال الحمولة
اصفات المحددة
يفة إلى حد كبير عن المو
والمدى.يمكن أنتختلف القدرة الكامنة أليقذ
لصانع أو عن المفهوم التشغيلي المقصود.
منقبل ا

لقذائف هي أنظمة ضخمةقادرة على
لقسم مننظام مراقبةتكنولوجيا ا
إن العديد مننظم المركبات الجوية غير المأ هولة المشمولةفي ه ذا ا
قصى
تفاعاتتبلغ حوالي  200000م ،ولها القدرة علىتحمل الطيرانلفترةتتراوحبين  24و 48ساعة،في حينيبلغ أ
التشغيل على ار
وزن لها عند النطالقبين  20500كغ و  120500كغ .ويمكن إلشارة إلىنظم المركبات الجوية غير المأ هولة هذهباسم "المركبات الجوية
فاعات عالية" .كمايشمل البند .1أ2.فضالً عن ذلك العديد من المركبات الجوية غير
غير المأ هولة القادرة على التحمل طويال ً على ارت
فاعات متوسطة.
المأ هولة القادرة على التحمل طويالً على ارت
لقذائف النسيابية ،والتيبمقدور ها الطيران
يفات ا
تتباينتعر
لقرب من ألرض.بالمقابل،تم
تفاعات عالية أوبا
على ار
تعديل نظم المركبات الجوية غير المأ هولة ألخرى لتستطيع
تكونبالتالي قذائف
حمل رؤوس حربية لمهاجمة األ هداف ،ل
نفيذتلك الم همة المحددة.تتشابه
انسيابية ذاتفعالية كبيرةفيت
نواح
في
ية
ب
يا
س
ن
اال
ئف
قذا
ل
ا
مع
هذه النظمفيبعض األحيان
ٍ
لقدرة على
شكل ،وا
لصاروخي ،وال
فع ا
عدة مثلتكنولوجيا الد
لفرق
استالم وإرسال البيانات وألوامر خالل الطيران .أما ا
لصواريخ النسيابية وغير ها من المركبات
الجو هري بين ا
الجوية غير المأ هولةفيتمثلفي أن ألخيرة مص ممة إلعادة
الستعمال.في حين أن المركبات الجوية غير المأ هولة ألخرى
نفيذ المهام ،ما يجعلها تشارك مع
مص ممة للعودة بعد ت
المركبات الجوية المأ هولةفي العديد من المزايا ،مثل آليات
حفاظ
الهبوط اآلمن وألجنحة كبيرة الحجم التي من شأنها ال
لقدرة على التحمل.
تفاع وتحسين ا
على الر

الشكل  :2إحدى المركبات الجوية غير المأ هولة القادرة على التحمل طويال ً على
ارتفاعات عالية (سالح الجو األمريكي)

\

7

1
شكل نموذجي ضمن
تفاع الطيران.فالقذائف النسيابيةتحلقب
لفرق الرئيسيبين القذائف النسيابية والقذائف التسياريةفيكمنفي ار
أما ا
حفاظ عليه .و هي أقل
تفاع المنشود وال
فع الديناميكي الهوائيللوصول إلى الر
خفض (أقل من  20كم)،باستخدامقوة الر
الغالف الجوي المن
فة
فة انسيابية أكثر صعوب ة ً من إطالق قذي
ف ةً وأصغر حجما ً من القذائف التسيارية وغالبا ً مايتمتوجي ه ها طيلة الرحلة .ويعد إطالققذي
كل
لتوجيه
لقذائف النسيابية ،مثل قدرات ا
تسيارية .علىصعيد آخر ،هنالكبعض القذائف التسيارية التيتتشاركفيبعض المزايا مع ا
قصىللقذائف النسيابية البالغ  20كم.
تفاع أل
شكلنموذجيفوق الر
خفضة،لكنهاتعملب
فيةأثناء الطيران أو على المسارات المن
إلضا
ومن الجديربالذكربأنهفي حينتمتلكبعض النظم حمولة و/أو مدى مقررينبحدودقصوى أقل من الحد ألدنى البالغ  300كم و  500كم
تضحيةبالحمولةلزيادة المدى أوبالمدىلزيادة الحمولة .إذيمكنضبط المدى والحمولة من خالل زيادة أو
لفئة ،من الممكن ال
المطلوبة لهذه ا
نقاشتخرج
تغييرات إلى جعل المادة موضوع ال
فعي المحمول ،أو من خالل إجراءتعديالت أخرىبحيثتؤدي هذه ال
خفض كمية الوقود الد
اصفات الصانعين أو عن مفهوم التشغيل المقرر.
عن إطار مو
تشغيل:يمكن مراقبةنظم المركبات الجوية غير المأ هولةأثناء الطيران من خاللنظام مالحة محمول على متنها ،مايجعلهاقادرة
يقة ال
طر
على الطيرانبمسار مبرمج مسبقا ًتبعا ًللنقاط التيستمرب ها .وعلىنحوبديل،يمكن ضبط مسارنظم المركبات الجوية غير المأ هولة أثناء
الطيران من خالل أوامرتصدر عننظام أرضي،يتمنقلها من خالل رابطبيانات موجود على متنها.تشتمل المحطات ألرضية الخاصة
بنظم المركبات الجوية غير المأ هولة على نظام مراقبة طيران (عادة ً ماتكون وحدةتحكمبعص اقيادة) ،إلى جانب مجموعة من شاشات
تقومبتسجيل البيانات.في هذه ألثناء،يقوم نظام مراقبة الطيران الموجود على متن المركبةبضبط نظام
تيتراقب المعدات و
العرض ال
حفاظ على مسار الطيران المرغوببه.
المركبات الجوية غير المأ هولةفي وضع التحكمبالطيران ،كمايقومبضبط أسطح المراقبةلل
فع الديناميكي الهوائي وتحلق
لقذائف النسيابية منقوة الر
تفيد ا
تس
تفاع  20كم أو
خفض (تحت ار
ضمن الغالف الجوي المن
فاعفي أي
 650617قدم) ،ويمكن ها أيضا ًتغيير االتجاه أو االرت
نقطة خالل مسار الطيران الخاصبها .وتعد هذه الخصائص –
تفاعات التشغيل والقدرة على المناورة – من أ هم أوجه
ار
الختالفبين القذائف النسيابية والتسيارية ،إال أنه حالها كحال
القذائف التسيارية،تمتلك القذائف النسيابيةثالثة مراحل و هي
تعزيز ،ومرحلة المسار والمرحلة النهائية .ويمكن أن
مرحلة ال
تتباينسرعتها خالل مرحلة المسار من  005ماخ (  610كم/سا
ستوى
ستوى البحر) إلى  205ماخ (  3060كم/سا عند م
عند م
تفاع  15كم).
البحر أو  2065كم/سا على ار
الشكل  :6مركبة جوية غير مأ هولة مزودةبقذائف جو أرض (شركة
يكالسيستمز انك)
يكس أيرونوت
جينرال أتو م

فن ،والغواصات ،أو من
فة الناقلة ،من الس
يفة انسيابية من المركبات األرضية،يشار إلي ها عادة ًباسم المركبات الناصبة القاذ
يمكن إطالققذ
لقذائف النسيابية من معززات صاروخيةصغيرة إلطالقها من علبها وزيادة
تفيد ا
الطائرات .عند إطالقها من ألرض أو من البحر،تس
فقسرعةالطيران.
سرعتها و
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فيذ المهام المصممة خصيصا ًلتدمير
لقدرة على الطيرانفي عدة مسارات ،وغالبا ً ماتحلقبشكل مقرر مسبقا ًلتن
لقذائف النسيابية ا
تمتلك ا
حتوي معظم
في.ت
تفادة منتقنية التخ
فاعات ،وعلى نحو متزايد من خالل الس
تضاريس أوتجنب الد
في وراء ال
فاعات من خالل التخ
الد
تضاريس أو من ميزةبصمة الهدف.
تفادة من مزايا ال
القذائف النسيابية على نظام استشعاريعمل علىتوجي ههانحو أ هدافها من خالل الس
تي،
لقصور الذا
تفيد القذائف النسيابية علىنحو متزايد مننظم المالحةبا
كماتس
تقبال المالحية التيتعمل
تييجريتحديثهابواسطة أجهزة الس
ال
بواسطة ألقمار الصناعيةفضالً عن ،أو عوض ا ً عن ،أنظمة
لقرب من
تضاريسلتوجي ههابا
تيتعمل بمساعدة ال
المالحة ال
فعيل المستشعر النهائي لمساعدتها على
الهدف،في حين يتمت
الوصول إلى الهدف .كما يتم استخدام أنواع عديدة من
بقة
المستشعرات لرصدبصمات أل هداف ال مميزة أو لمط ا
المشا هد المبر مجة مسبق ا ً لمنطقة الهدف .وبمجرد الوصول نحو
بي أو،في حال
تفجير الرأس الحر
يفة النسيابيةب
تقوم القذ
الهدف،
فرعية التيتحملها.
كانت مج هزةًب ها،تقومبنشر الذخائر ال
يمكن أنتعتمدنظم المركبات الجوية غير المأ هولة على طائرات
مص ممةلغرض الطيران غير المأ هول أويمكن إجراءتعديالت
عليها ألغراض المركبات الجوية الم أ هولة ،مثل الطائراتثابتة
ألجنحة أو حوامة ال هليكوبتر .وتبعا ًلوسائل اإلقالع الخاصةفي
في وأنيتم
المركبات الجوية غير المأ هولة،يمكنللطائرة أنتخت
إطالقها من مجموعة مواقع ،بمافي ذلك مهابط الطائرات
لقياسية.
سفن البحرية أو المطارات ا
الوعرة ،أو ال
نسيابية موضوعة على منصة الفحص ،ويظ هر مخروط ها
الشكل  :7قذيفة ا
تحسين
األمامي معدال ً للوصول إلى موقع الموجة الرادارية المرتدة المنخفضة ل
األداء الديناميكي ال هوائي( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيا نظام مراقبة
تكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو )2002

عاد ًة مايتمتجهيز أنظمة المركبات الجوية غير المأ هولةبعدة أنواع من الحموالت،بمافي ذلك معدات االستشعار،بمافي ها إلكترونياتالطيران وروابط
البيانات ،وتكون مدعوم ةًبواسطة مكونات أرضية،تتألف من عناصر مخصصةلمراقبة المهمة ) (MCEsوعناصر إطالق واسترجاع ) ،(LREsوالتي
فين على األرضبعدد غير محددتبع اًلدرجةتعقيد وعدد النظم التيتتطلبتشغيلها منقبل البشر .خالل العمليات،يشار عادةً إلى عملية
يشغلها كادر موظ
تجميع مركبةالطيران الجوية غير الم أهولة (إلى جانب الحموالت وإلكترونياتالطيران ) ومكونات دعمها على االرض (بمافي ذلك العناصر المخصصة
لمراقبة الم همة وعناصر اإلطالق واالسترجاع)باسم النظم الجوية غير الم أهولة.
االستخدامات النموذجية مع القذائف:في حين أنهيتم نشر المركبات الجوية غير الم أهولةفي المقام األول إلجراء عمليات االستطالع،تتيح التطورات
لفترات طويلة من الزمن.بالنتيجة،يتم حالي اً
فات طويلة
التكنولوجية التينش هدهافي هذه األيامللمركبات الجوية غير الم أهولة حمل حموالت كبيرةلمسا
نفيذ عدة وظائفتشغيلية،بمافيها الحصول على المعلومات
نفيذ مهام متعددة،ف هي قادرة علىت
تصميم العديد من المركبات الجوية غير الم أهولة لت
لقتالية  /إيصال األسلحة.
االستخباراتية ،والمراقبة والستطالع ) (ISR؛ وتحديد ال هدف ،وإجراء البحث العلمي ،والعمليات ا
فاتبين  300كم و  50500كم.
عادةً مايتم استخدام القذائف االنسيابية إليصال حموالت أسلحة إلى مسا
فاعات عاليةيتم استخدام هالدعم م همة من خاللتحسين
االستخدامات األخرى:بعض المركبات الجوية غير المأ هولة القادرة على التحمل طويالً على ارت
فاعات عالية،
فة.فضالً عن ذلك،يمكنللمركبات الجوية غير المأ هولة القادرة على التحمل طويالً على ارت
التنبؤات المتعلقةفي مسار األعاصير والكثا
في
فربيانات عالي ة الدقة .و
فترات طويلة مقارن ةًباألنظمة العاملةباألقمار الصناعية ،إال أنقرب ها من العواصفيو
الصمود أمام ظروف جوية عاتية ل
تفاعات متوسطةلدعم المهمات العلمية الخاصةبكوكب
بعض الحاالت،يمكن استخدام المركبات الجوية غير المأ هولة القادرة على التحمل طويالً على ار
تقدمة.
األرض والمساعدةفيتطويرتكنولوجيا المالحة الجوية ال م
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لشكل (عند التصنيع) :غالب ا ً ماتظ هر العديد من نظم المركبات الجوية غير المأ هولة،بمافي ها الطائراتبدون طيارللتدريب على إصابة
ا
لقيادة.يختلفشكل نظم المركبات الجوية غير المأ هولة
شكل الطائراتلكن دون مقصورة ل
الهدف ،وطائرات الستطالعبدون طيار،ب
يع ة
ف
تيتكون ر
لضخم ة (ال
فيذ أدوار محددة ،إال أنها جميعا ًتتشاركبمزايا عامة،بمافي ذلك امتداد أجنحتها ا
الضخمةبسببتصميمهالتن
تييض مهابدن
تيتتجه نحو الواجهة ألمامية وإلكترونيات الطيران ال
لقباب ال مميزة ال
غالب اً) والذييبلغبين  20م و  40م ،إلى جانب ا
تقبال/إلرسال
لصناعية ( ،)SATCOMو هوائي الس
تصالتبألقمار ا
الطائرة والمكونات الكهربائية ،بمافي ذلك هوائي وحدة ال
الموجود على خط الرؤية ،وأجهزة المالحة والنظ ام العالمي لتحديد المواقع.بالمقابل،تمتلك نظم المركبات الجوية غير المأ هولة المزودة
صصةلحمل الحمولة.
بأسلحة محطات خارجيةتوجد على ألجنحة مخ
يمكن أنتتضمن أنظمة المركبات الجوية غير المأ هولة الكاملة الخاضعةللمراقبةبموجب هذا البند أيض ا ً الطائرات المأ هولة التييتمتعديلها
للطيرانبصورة مستقلة لتكون طائرات مسيرة حسب االختيار .عادة ً ماتمتلك هذه النظم مقصورةقيادة التيتكون إمافارغة أو مج هزة
بمعداتإلكترونية أو حمولة خالل الطيران.
تمتلك القذائف االنسيابية عادةً مقطع ا ً عرضي ا ًيتخذ شكال ً
أسطوانيا ً أوشكل صندوق ،وتبلغنسبة دقته (نسبة الطول
لقطر)بين  8إلى  1و  10إلى  .1ويمتلك معظ مها
إلى ا
تفيد معظ مها من
فع أو أجنحة،في حينتس
أسطحقابلةللر
زعانفتحكم موجودة عند الذيل (تمتلكبعضها جنيحات
تقدمة الذيل)،بالرغم من أن
على ألجنحة و/أو طائرات م
شكل وحجم هذه ألسطحيعتمد بحد كبير على نظام
الطيران المخصص والحمولة .تبدو القذائف النسيابية
أيض ا ًبأنهاتمتلك طال ًء نهائي ا ً كامداً أو طبقة طالءب هدف
تصعيب م همة كشفها،في حينتمتلك التصاميم المتقدمة
فيف من
فت ها التخ
من ها أسطحا ً هندسية خاصة وظي
انعكاسات الرادار .تظهر معظم هذه المزايا الخاصة
شكل .8
لقذائف النسيابية النموذجيةفي ال
با
نسيابية مخصصة لإلطالق من
الشكل  :8صورة مأخوذة من الحاسوبتظ هر قذائف ا
الجو(.شركةبوينغ)

لفة
لقذائف النسيابية ،من مكونات أو أقسامفي مواقع مخت
لشكل (عند التعبئة):يتمتصنيع نظم المركبات الجوية غير المأ هولة،بمافيها ا
ا
سكري أو منشأةتصنيع مدنية.يمكن أنتتباين أحجام هذه ألقسام من أقل من  10كغ
لفين ،ويتمتجميعهافي موقع ع
ومنقبل صانعين مخت
فئة المركبة الجوية غير المأ هولة.
و 0003م ،3إلى  150كغ و 001م 3إلى  1م ،3أو أكبر،تبع ا ًل
صصةلذلك،في حينتتطلب
تعبئتها وشحنهافي علب كرتونيةثقيلة أوفي حاويات مخ
فكيكن ظم المركبات الجوية غير المأ هولة ،و
يمكنت
لضخمة عنبدنها ،ويتم وضع كلقسمفي
ألقساممتوسطة الحجم صناديق خشبيةثقيلة.يتمفصل أجنحة المركبات الجوية غير المأ هولة ا
نفصللشحنهابواسطة الشاحنات ،أوسكة الحديد ،أو طائرة الشحن.
شكل م
بيب
صندوق خش
لقة صديقةللبيئة ،والتييمكن أنتعمل أيض ا ً عمل أنابيب اإلطالق.
لقذائف النسيابية كمجموعة كاملةفي علب معدنية مغ
يتمشحن معظم ا
فة ،ويتم عادةً طي زعانف الذيل على المفصالت ال والنيةلكيتتناسب مع حجم علب
ويتم طي أجنحت ها إما داخل أو على طولبدن القذي
يفة.
لقذ
نصة اإلطالق ويتمفتحهابعد إلطالقللتحكمبا
إلطالق أو مع م
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البند .13أ1 .
الحاسوبالرقمي
بند .14أ.1.
ال
تناظريةإلى
الياناتال
محوالتب
بيانات رقمية

بند .2أ.1.ج.
ال
معززالمحرك
صلب
الصاروخيال

البند .3أ.1.
فاث
فيالن
المحرك العن

بند .2أ.1.ج.
ال
خزانالوقودالسائل

بند .2أ.1.ه.
ال
للتحكم
فرعي ة
المنظومةال
فع
فع وعرى الد
بموجه الد

بند .3أ.3.
ال
ف وهةالمحرك
بلة
الصاروخيالق ا
لإلزال ة

بند .17ج.1 .
ال
في
التخ
مادة

بند .10أ.1.
ال
التحكمبالطيران
نظام

بند .11أ.2.
ال
معدات إعداد ومض اهاة
خرائط المش اهد

مأخذالهواء

فجار
قليديشديد االن
رأس حربيت
قبة)
(غير خاضعللمرا

بند .3أ.2.
ال
ف وهةالمحرك
االنضغاطي
فاث
الن
بند .4ج.1.
ال
فعي
الوقودالد
المركب

بند .9أ.6.
ال
قياس
وحدةال
خلية
الدا
التس ارع
قياس
بند .9أ .3.م
ال
البند .9أ .4.الجيروسكوبات

بند .2أ.1.و.
ال
سليح،وتش
والت
التأمين،
آلية
بند .9أ.1.
غيل ال
تيل ،واإلطالق
ف
ال
نظام أجهزةالمالحة
المتكامل ة

ألواحتغطية مأخذ الهواء االنسيابية القابلة
لإلزالة

بند .3أ.2.
ال
المحرك
بند .3أ.2.
ال
فاث
االنضغاطيالن
حجرة احتراق
السائل
وقودالمحرك
(الصاروخ
االنضغاطي
االنضغاطي)
فاث
منظماتالن

بند .11أ.3.
ال
قبالالنظام
ست
جهاز ا
بند .11أ.1.
العالميلتحديدالمواقع ال
فاعالراداري
مقياس االرت

البند .11أ.1.
رادارتحديد موقعالهدف

البند .18أ.1.
قبةالرادار

نسيابية االفتراضيةتبينبنود مرفقنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف(.دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو ))2002
الشكل :9نظرة موسعة على القذيفة اال
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الطبيعة والغرض :تشمل منشآت اإلنتاج المصممة خصيص ا ً جميع
لصواريخ الكاملة ونظم
المعدات الخاصة المستخدمةفي إنتاج نظم ا
لفة
المركبات الجوية غير المأ هولة .هنالك العديد من ألنواع المخت
شكل
لمعدات إلنتاج المصم مة خصيص ا ً لنظم إليصال هذه ،والتي،ت
نفيذ عمليات التركيب الخاصة بالتطوير أو إلنتاج،
عند تهيئتها لت
تضمن منشآت إلنتاج هذهبعض المعدات الكبيرة مثل
منشآت إنتاج.ت
المرشدات والمثبتات المستخدمةلضمان المحاذاة المناسبة للمكونات
شكيل
لقوالب وقوالب الت
لفردية خالل التجميع.في حينيتم استخدام ا
ا
لقطع على نحو واسعفي عملية إلنتاج .تمتصميم هذه
وقوالب ا
المعداتبشكل خاصلعمليات اإلنتاج الخاصة وعادةً ماتكون مقتصرةً
على جزء أو مكون ما.
تقبال ،ودعم،
تشغيل :يتم استخدام المرشدات والمثبتات الس
يقة ال
طر
يصال .بالنسبة لنظم
لفردية لنظم إل
ومحاذاة ،وتجميع المكونات ا
لفة
لصواريخ ،يشمل هذا خزانات الوقود والمواد المؤكسدة ،وأغ
ا
المحركات ،ومنظومات المحرك .أمابالنسبة لنظم المركبات الجوية
يكل الطائرة ،وعضد ألجنحة،
غير المأ هولة،تشمل هذه المعدات ه
نقل
فعاتالعلويةل
ومنظومات المحرك.فضال ً عن ذلك،يتم استخدام الرا
المكونات من حاويات الشحن الخاصةبها والعربات المزودةبعجالت
فيبعض ألحيان ،يتم دمج أدوات المحاذاة
إلى مثبتات التجميع .و
باستخدام الليزرفي التركيباتلضمان التركيب الدقيق ،كمايتم استخدام
معدات الختبار الكهربائية واإللكترونية الختبار الوظائف والتشغيل
عند اللزوم خالل عملية التجميع.

لقطع المكونةله .ولدى
لفرعية وا
يفة كامل من منظوماتها ا
االستخدامات النموذجية معالقذائف:يتم استخدام منشآت إلنتاجلتجميعنظامقذ
يفية للتحقق من أن عملية التجميع
يكية والكهربائية إلى جانب الختبارات الوظ
يكان
نفيذ اختبارات المالءمة الم
انتهاء كل خطوة إنتاج،يتمت
يكل
فكيك النظام عندنقاطفصل اله
فة اختبارات إلنتاج،يمكنت
بعد اجتياز كا
في أعقابتجميع الصاروخ ،و
تقالللخطوة التالية .و
جا هزةلالن
نفصلة أو صناديقلشحنها إلى إحدى المنشآتلتخزينها لمدة طويلة
يفة كل على حدةفي حاويات م
لقذ
المحددة.بعد ذلكيتمتحميل مكونات ا
شكل نهائي .منناحية أخرى،يتمشحننظم المركبات الجوية غير المأ هولة،
أو إلىنقطة إطالقتشغيليةبهدف إعادةتجميعها واستخدامهاب
ً
نصة إلطالق) أو إلى مستودعات التخزين لتخزينها لمدة
بمافي ها القذائف االنسيابية ،كمجموعة كاملة إلى الوحدات التشغيلية (تبع الن وع م
طويلة.
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االستخدامات األخرى :عادة ً ماتكون مثبتات ومرشدات التجميع موادا ً مخصصة للتطبيق لمرة واحدة مصممة إلنتاج نوع واحد من
الصواريخ أونظم المركبات الجوية غير المأ هولة .وعادةً اليكون من المناسب من الن احية العمليةتعديلهاالستخدامات أخرى.
شكل )10
لشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتكون مثبتات ومرشدات التجميع المستخدمةفي إنتاج نظم القذائف (مثلتلك المبينةفي ال
ا
لصاروخبنسبة  %20إلى  %30ألنها مص ممة
عبارةً عن هياكل ضخمة وثقيلة .ويبلغ طولها وعرض ها الكلي حجما ً أكبر من نظام ا
لتجميعها .وقديبلغ وزنها إلجمالي مئاتالبل الفالكيلوغرامات.

نسيابي ةفي عملية
الشكل  : 10من اليسار :مركبة اإلطالقالفضائي مركبة على ملقطتجميع (منصحيفة كورياتايمز) .على اليمين :ملقطتركيبيدعم القذيفة اال
التجميع النهائية.

لشكل (عند التعبئة):تعتبر مثبتات ومرشدات التجميع الخاصةبالقذائف الضخمة ضخم ةًللغاية وثقيلةليتمتعبئت ها وشحن ها إلى محطة
ا
اإلنتاج كوحدات كاملة .عوض ا ً عن ذلك،يتمشحن أجزاء المكونات كل على حدةفي صناديق ضخمة أويتم وضع ها على منصاتنقالة
لصندوق لمنعها من الحركة والحيلولة دونتعرضها للتلف.بالمقابليمكنتعبئة المثبتات
لتجميعهافي الموقع .ويتم شد هابإحكامفي ا
لضخمة إنتاج مثبتات ومرشدات التجميعفي الموقع
نقلةلشحنها.يمكنللمصانع ا
نفصلفيصناديق أو منصات مت
شكل م
صغيرة الحجمب
تصنيع النهائية الخاصةبه ا.
في إطار جهود ال
فقي وجودسنادات
لقذائففيوضع أ
تقبال وتركيب مكونات ا
تييتمتصمي مهاالس
معلو مات إضافية:تتطلب مثبتات ومرشدات التجميع ال
فض االنحراف إلى أدنى حد ممكن.بالمقابلتتطلبنظم التجميع
فية أوبكراتب هدف دعم أجزاء الجسم األسطوانيلخ
فا
ك
تثبيتسطحية ِ
ً
تكديس
فع ا ل
يكل ال أنهابحاجة ألنيكون المبنى مرت
صصة لدعم اله
المستخدمة لبناء صاروخفي الوضع الشاقوليتجهيزات أقل مخ
شكل كامل .منبين المكونات ألساسية التيتدخلفي صناعة مثبتات ومرشدات التجميع العناصر
لقذائف المجمعةب
نقل ا
المكونات و
ثقيلة
لضخمة وال
فق المتطلبات المطلوبةبهدف دعم محاذاة مكونات القذائف ا
لقياسية .حيثيتمتوجيه حج مها ومتانتها و
يكلية ا
لفوالذية اله
ا
حفاظ عليها.
خالل التجميع وال
فائحفوالذية ضخمةبواسطةبراغيلولبية وعوارض
عادة ً مايتمتجميع مثبتات ومرشدات التجميعبواسطة اللحام أو من خالل ربط ص
فيبعض الحاالت،تكون هذه التركيبات مدمجة مع سناداتتثبيت
لقذائف .و
خشبية أو عناصر لولبية مع ا ً على أرضية مبنىتجميع ا
تييمكنها خالف
يكل عن الهتزازات ،وال
عائمة ،والتكون مثبت ةًببراغيلولبية على األرض،تعملسنادات التثبيت هذه على عزل اله
لصحيحة
ذلك التسبببإحداث اختاللفينقاط الدقة المرجعية الخاصةبها .و هنايتم استخدام أجهزةلقياس الدقة للتأكد من المحاذاة ا
للمكونات.
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يصال.تستخدمبعض نظم
تتباين مثبتات ومرشدات نظم المركبات الجوية غير المأ هولة على نح ٍو واسعتبع ا ً لدرجةتعقيد نظام اإل
المركبات الجوية غير المأ هولة طرق ا ً مشاب ه ةًلطرقبناء طائرة مخصصةلل هواةبواسطة رغوة خلوية وإجراء عمليةتوضّع الطبقات
يدوي ا ًسواءكانت زجاجية أو من النسيج الكربوني.في حينتستخدمنظم المركبات الجوية غير المأ هولة األكثرتطوراً مثبتات ومرشدات
صصةلإلنتاجتشابهتلك المستخدمةفيتصنيع المركبات المأ هولةبواسطة خط التجميع القائم على السحب والذييتمتغذيتهبالطاقة
مخ
بواسطةالمكونات الخلوية.

اليوجد.
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نتاج العالمي
اإل

تقوم منشأة إلنتاجبمعالجة البرمجيات التي
الطبيعة والغرض:
تضمن وحدات التحكم الرقمي المستخدمة فيتصنيع
ت
المكونات وصوال ً إلىنظم التح ّ
في وتحصيل البيانات
كم اإلشرا
تيتعنىبمراقبة الوظائف والعمليات واسعة
( )SCADAال
النطاقفي المحطة والتحكمب ها.يمكن للمنشآت األكبر حجما ً
تصنيع ( )MESالذييقوم
نفيذ ال
تفادة مننظامت
أيضا ً من الس
ً
بإدارة جميع نواحي عملية التصنيع،بداي ة من عمليةتحديد
نفيذ
فعلي .يتحكم نظامت
فيذ ال
اإلنتاج وصوالً إلىتوثيق التن
تصنيعبنظم التح ّ
في وتحصيل البيانات ومعدات
كم اإلشرا
ال
التحكم الرقميبهدفتنسيقالعمليات إلنتاجية.
تشغيل:توجد وحدات التحكم العدديفي وحدة التحكم
يقة ال
طر
نفيذ م همة محددة
تضطلعبمسؤوليةت
يكية و
بالمعداتألوتومات
مثل حفرثقوب في غالف المحرك .تضم نظم التح ّ
كم
في وتحصيل البيانات أجهزة استشعارتعمل علىتنسيق
إلشرا
سير العملياتباستخدام أجهزة حاسوب ووحداتتحكممنطقية
قابلةللبرمجة مخصصةل هذا الغرض .من ج ه ٍة أخرى،تتطلب
فعي عمليةقياستتسمبالدقة
فق المستمرللوقود الد
منشآت التد
صصة مثل موادتغيير معدل الحتراق أثناء
للمكونات المتخ
تصل
فعي ونقله إلى أغطية المحرك .كماي
خلط الوقود الد
تصنيع مع منشأة إلنتاجبواسطة واجهةبينية
نفيذ ال
نظامت
ب هدف جدولة اإلنتاج ،وتتبع مسار التقدم الحاصلفضالً عن
حفاظ علىالعمليات.
ققةلل
إلبالغ عن النتائج المتح
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نصيب البرمجية الخاصةفي منشأة إلنتاجفي الحواسيب المتصلةبمعدات التحكم العددي،
االستخدامات النموذجية مع القذائف :يتمت
والمستشعرات و/أو غير ها من اآلالت األوتوماتيكية المستخدمةفي إنتاج مكونات القذائف.بينما التكون هذه البرمجية مصمم ةً
يفة.
الستخدا مهافي الحاسوب الموجودفي القذ
تيتطرأ
تصنيع المطبقفي منشآت إنتاج القذائف ،مع التعديالت ال
نفيذ ال
االستخدامات األخرى:يمكن نشر البرمجيات الخاصةبنظامت
نفيذ
تيتتطلبت
لصناعية ال
لقذائف ،مثل منشآتتصنيع السيارات أوإلدارة العمليات ا
تصنيع ا
عليها ،لمراقبة المنشآت التي ال عالقة لهاب
تكررة.
يقة وم
مهام دق
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ماتتخذ البرمجية المستخدمةفي اإلنتاجشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائل مطبوعة ،أو ممغنطة ،أو
ا
ضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكنتخزين هذه البرمجية والبيانات على أي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص
لقابلةلإلزالة ،وألقراصالمضغوطة والوثائق.
المرنة ،وألقراص الصلبة ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص
ا
المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص المضغوطة
لقذائف عن أي
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
والوثائق التيت
فقط البطاقات والوثائق المصاحبة للبرمجي ة
وسائلتخزين أخرى.
يعة استخدا مها ما لمتكن
هي الوحيدة القادرة على إلشارة إلى طب
ً
البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضال عن ذلك،يمكننقل
هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.

يلة
كىشككلقكر سحاسكوب،وشكريطتسكجيل ،ووسك
لشككل  : 11البرمجيكة عل
ا
مكتوبة( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف،
اإلصدار الثالث (مايو )2002

15

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلنتاجالعالمي

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

الطبيعة والغرض:تعدبرمجية نظام مراقبة الطيران البرمجية
تعددة الخاصةبالنظم
لفرعية الم
يفة النظم ا
األمثل لتنسيق وظ
المحددةفي البند .1أ.يتم دمجبرمجية الطيران هذهفي الحاسوب
يفة جمع المعلومات حول
تقومبوظ
الموجود على متن المركبة و
السرعة والتموضع التييتم الحصول عليها من نظام المالحة أو
تغذية الراجعة من نظام التحكم ،ما يتيح
لتوجيه وكذلك من ال
ا
للحاسوب حساب وإصدارتصحيحاتتوجيهية إلى نظم مراقبة
فيذ العمليات
الطيران.فضالً عن ذلك،تحدد هذه البرمجية وقتتن
فاء المحرك ،والعمل على
لقةبالطيران ،مثل إط
تع
ألخرى الم
فصل المركبة العائدة.
مراحل و
تضمن هذه البرمجية المستخدمةفيتحويل المركبات الجوية
ت
المأ هولة إلى مركبات جوية غير مأ هولة عادةًبرمجية مصممة
خصيص ا ً لدمج معدات التحويل مع نظم الطائرة الرئيسية كما
فية لتشغيل المركبة الجوية غير المأ هولة
تضمنبرمجية إضا
ت
تكاملةلمعدات التحويل
تي جرىتحويلها.تتيح هذه البرمجية الم
ال
يقة التي يتمفيها
نفس الطر
تصال بنظم الطائرة الرئيسية ب
ال
إيصال األوامر إلى الطيار .أيضاً،يمكنلبرمجية التشغيل السماح
بالتحكمبالطائرة من ألرض أوبالتحكم الذاتيبالطائرة.

يفة ،ويتم اختبار هاقبل التشغيل .وخالل العد التنازلي
نصيببرمجية الطيران داخل الحاسوب الخاصبنظام القذ
تشغيل:يتمت
يقة ال
طر
فعيل هذه البرمجية وتصبح هي المتحكمبعملية اإلطالق ،ويتم هذا عادةً خالل مرحلة التشغيل ألولى .وبمجرد
لإلطالق،يتمت
ً
يف ةتحت مراقبة هذه البرمجية.فضال عن ذلك،يتم إرسال
لقذ
نصة إلطالق،تصبح ا
تحرر ها من جميع موصالت إلشارة الخاصةبم
جميع اإلشارات المتعلقةبالتموضع والسرعة الصادرة عن نظام المالحة ،جنب ا ً إلى جنب مع التغذية الراجعة مننظام التحكم ،إلى
حاسوب الطيران الذييقومبدورهبتوليد إشاراتتصحيحيةيرسلها إلى جهاز التحكمبالطيران .كماتتم مراقبة صحةضغط المحرك
فع .وبالنسبة
لصاروخية ،وعند الوصول إلى السرعة والوضعية المطلوبة،يتم إغالق نظام الد
والنظام العام .أمابالنسبة للنظم ا
يكل الطائرة.
نفصل المركبةالعائدة عن ه
بي،يمكن أنت
للقذائف النسيابية ،عندمايتمتأكيد إشارات التسليح منقبل الرأس الحر
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تعملبرمجيةنظامالطيرانفي المركبات الجوية غير المأ هولة على التحكمبتشغيل المحرك ،وإصدار أوامرتوجيهية إلىنظام التحكم
فعيل الحمولة (الكاميرا ،والسالح وغير ها).
بالطيران ،استنادا ً إلى معلومات المالحة ،كماتعمل علىت
لصواريخ الكاملة ونظم المركبات الجوية غير المأ هولة
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تستخدمبرمجية الطيرانفي كل مننظم ا
لقذائف النسيابية)بهدف التحكمبجميعنظم الطيران.
(بمافي ذلك ا
لصواريخ أونظم المركبات الجوية غير
شكل استثنائيلتستخدم مع أنواعفردية مننظم ا
االستخدامات األخرى:يتم إعداد هذه البرمجيةب
المأ هولة والتستخدم عادة ًفيتطبيقات أخرى.
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ماتتخذ البرمجية المستخدمةفي التحكمبأكثر مننظامفرعي واحد والتيتكون مصمم ةً أو معدل ةً خصيصا ً
ا
الستخدا مهافي النظم المحددةفي البند .1أشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أو ضوئية أو غير ها من
لقابلة لإلزالة ،وألقراص
لصلبة ا
الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،واألقراص المرنة ،وألقراص ا
المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لمضغوطة
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة ا
ا
ووحدة التخزين  USBوالوثائق التيتحتوي علىبرمجيةللتحكمبأكثر مننظامفرعي واحد والتيتكون مصمم ةً أو معدل ةً خصيصا ً
لقادرة
فقط البطاقات والوثائقالمصاحبةللبرمجية هي الوحيدة ا
الستخدا مهافي النظم المحددةفي البند .1أ عن أي وسائلتخزين أخرى.
على اإلشارة إلى طبيعة استخدامها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق
إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب أو عبر اإلنترنت.

فق ما هي الواردةفي المالحظة العامةبشأن التكنولوجيا ،المستخدمةفي "تطوير" أو "إنتاج"
الطبيعة والغرض:تشتمل "التكنولوجيا" و
تقنية".تعرف
تقنية" أو "البيانات ال
أو "استخدام" معدات أو "برمجيات" مدرجةفي البند .1أ أو .1ب أو . 1د على "المساعدة ال
فة العملية ،أو الخدمات الستشارية إلى دولةتقومبتطوير
تعليمات ،أو ال مهارات ،والتدريب ،أو المعر
تقنية"بأنهاتقديم ال
"المساعدة ال
لصيغ ،والمخططات،
نظم صواريخ أو نظم مركبات جوية غير مأ هولة.تشتمل "البيانات التقنية" علىسبيل المثال ال الحصر ،على ا
فرة ضمن "الملك العام".يتجلى الغرض من "التكنولوجيا"تزويد المستخدمين
تقنية أوقواعد البيانا ت الحاسوبية غير المتو
تقارير ال
وال
النهائيينبالقدرة على التطوير المحلي لوسائل "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرمجيات" المدرجةفي البند .1أ أو
.1ب أو .1د.
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فير ها منقبل
تعليمات التييتمتو
تقنية" من ال
تكون "المساعدة ال
شكال عدة .وقدت
تقنية"بأ
تقني ة" و"المساعدة ال
فر "ال
تتو
يقة التشغيل:
طر
تيتعمل
فلبخصوص موضوع أو أكثرلها عالقةبالمواد التيتجري مراقبتها (مثل محركات الصواريخ ال
شخصلديهسجل خبرة حا
تغالل الخدمة
فة صف أوبالقرب من موقع إلنتاج أو الختبار أو من خالل اس
فعي السائل) والذييقوم مقام المدر بفي غر
بالوقود الد
لقةبشراء المواد والمعدات الصحيحة.فضال ً
تع
لتوجيهات الم
لفضائية من خاللتقديم ا
صصةفي مجال إنتاج المواد ا
الستشارية المتخ
تقنية" من خالل إرسال طالب إلى دول أخرى إلجراء التدريبات واكتساب المهارات
عن ذلك،يمكن ألي دولة أنتحظى "بالمساعدة ال
تقنية".
تكون "بيانات
لفئة  . 1وقدترقىالكتيبات والمواد التييتم الحصول عليهاأثناء التدريبل
الالزمةلبناء النظم المحددةفي ا
فقط لهذه ألغراض
تقنية" المطلوبةلبناءنظم إليصال
االستخدامات المثاليةللقذائف :مع استثناءات محدودة،يتم استخدام "المساعدة ال
تعديالت عليها من حيث الحمولة
لطقس ،مع إجراءبعض ال
المحددة .ويمكنتحويل الصواريخ المسبارية المستخدمةفي أبحاث ا
بعضه الحد كبير.
تكونقذائفتسيارية.في حين أن "التكنولوجيا" المستخدمةفي كل جهازتكون مشابهةل
لتوجيه،ل
وا
تصنيع ،واختبار المركبات الجوية
تفادة منبعض "التكنولوجيات" المستخدمةفي عملياتتصميم ،و
االستخدامات األخرى:يمكن الس
سكرية أو التجارية.
غير المأ هولةفيصناعة الطائراتالع
لشكل (عند التصنيع) :اليوجد.
ا
لشكل (عند التعبئة) :اليوجد.
ا
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لفئة  ،2البند 2
ا
ظم فرعيةكاملةيمكن
ن
تخداماهفينظم اإليصال
اس
الكاملة
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فئة ،1البند 2
ال
نظمفرعية كاملةيمكن استخدام هافينظم اإليصالالكاملة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

لصواريخ
الطبيعة والغرض:تتألف أي مرحلة من مراحل إنتاج ا
لصلب أو من
بالعموم من إما محرك صاروخي يعملبالوقود ا
يكلية
خزانات الوقود السائل مع المحركات ،إلى جانب أجزاء ه
فها.تقوم المحركات الصاروخية
ومك ونات نظم مراقبة على اختال
لصاروخ على النطالق وتساعدفي زيادة
فعتساعد ا
بإنتاجقوة د
فاذه
فعي الصلب عادة ً حتى ن
سرعة طيران ه .يحترق الوقود الد
تي تعمل
فاء المحركات ال
بمجرد إلشعال،في حين يمكن إط
بالوقود السائل للحصول على المزيد من المرونة لدى التحكم
بالمسار.
تيتعملبالوقود السائل
عادة ً ماتتضمن المحركات الصاروخية ال
لفو هة
مضخات عالية األداء ما يجعل حجرة الحتراق وا
مضغوط ةًنسبي ا ًبسببتشغيل الضغط العالي،بينماتبقى الخزانات
يقة التيتنسجم مع
لضخمة ذات وزنخفيفبسبب الجدران الرق
ا
فض .من ج ه ٍة أخرى ،يجب أن تكون جدران
لضغط المنخ
ا
لصلب أكثر
تيتعملبالوقود ا
لصاروخية ال
(غالف) المحركات ا
سماك ةً لتحمل الضغوط العالية الناجمة عن االحتراق .عادة ً ما
فعي السائل،
ف ة ً من الوقود الد
فعي الصلب أكثر كثا
يكون الوقود الد

تعال.تتيح هذه
فعي كمايقوم مقام حجرة الحتراق عند الش
لصاروخي لتخزين كال نوعي الوقود الد
في حينيستخدم كامل المحرك ا
ثقيلة الوزن التيال داعيلها.
لصلب أقصر ،وتتيحتجنبالكتل إلنشائية
فعي ا
المزايا أنتكون مرحلة إنتاج المحرك العاملبالوقود الد
لصلب داخل الجزء العلوي من المحرك
فعي ا
تشغيل:تقوم إشارة اإلطالق إمابإشعال جهاز إلشعال الموجود داخل الوقود الد
يقة ال
طر
لصاروخي
فعي السائلفي حجرة احتراق المحرك ا
لصمامات إلدخال الوقود الد
لصلب ،أويتمفتح ا
الصاروخي العامل على الوقود ا
يقة الموجودةفي
لصوت عبر العنقلاض
لضغط عالية الحرارةبسرعة ا
يقتين،تخرج الغازات عالية ا
حيثيحترق داخله.بكلتا الطر
يفة.في حينتتخطى
لقذ
فعل
فر زخم غازات العادمقوة د
تعددة الشعب.يو
لفو هة م
مؤخرة الصاروخ،ثميتسارع ويتسعنطاقهفي داخل ا
نفيذ المراحل ألولية،بهدف الخسارة المستمرةللوزن غير
فعي الخاصبهات
تعددة المراحل أثناء حرقهاللوقود الد
النظم الصاروخية م
لضروري ،مايساعد هابالتالي علىبلوغ مدى أكبر من مدى النظم الصاروخية أحادية المراحل المشابهة لها من حيث الحجم.
ا
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لصواريخ من أ هم المكونات الخاصةبمعظم النظم الصاروخية،بمافيها
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تعتبر المراحل المكونةل
القذائف النسيابية .تستخدم المراحلالمكونةللصواريخ كذلكفيتطبيقات اختبار القذائف ومكوناتها.
فعي الصلبيعد جزءاً اليتجزأ من المحرك
لصلب الجا هزيةلإلطالق ،ألن الوقود الد
فعي ا
تيتعملبالوقود الد
من أ هم مزايا المراحل ال
يعه.في حينتتطلب المراحل التيتعملبالوقود السائل عادة ً المزيد من الوقت للتحضير لإلطالق ،ألنهيتعذر
الصاروخي عندتصن
ً
فعي مسبق ا عند التخزينفي الظروف الرطبة.
عموم ا ًتحميل الوقود الد
لفضائية عند مغادرتها ألرض،في حينيتم استخدام المراحل الكاملة
كماتستخدم المراحل المكونةللصاروخ منقبل مركبات اإلطالق ا
فضلألرض.
األصغر حجم ا ً (المراحل المتقدمة)للمناورةأثناء الوجودفي المدار أوأثناء الوجودبعد المدار المنخ
االستخدامات األخرى :اليوجد
تييتناسب حج مها ما هو مدرجفي
شكل  )12ال
فعي الصلب (ال
تيتعملبالوقود الد
لشكل (عند التصنيع):تأخذ المراحل الصاروخية ال
ا
البند .2أ 1.مننظام مراقبةتكنولوجيا القذائفشكالً أسطواني ا ًيتراوح عادة من  4م إلى  10م من حيث الطول ،ومن  005إلى  4م من
شكل  1مرحلة
لضغوط العالية.يبين ال
فعال ل
يكلي ال
حتواء اله
حيث القطر ،كمايمكنتغطية كل نهايةفيهابقباب بهدف ضمان اال
لصلب أثناء وضعها على مركبة إطالق
الصارو خ العاملبالوقود ا
فضائية.
لقبة األمامية علىفتحات مسننة أو أغطية إلدخال
عادة ً ماتحتوي ا
جهاز إلشعال.
لقبة الموجودةفي المؤخرة علىفو هة
حتوي الجزء المركزي من ا
ي
ذات شكل مخروطي ،أو (نادراً) ماتحتوي علىفو هات متعددة.
فائح
بالعموم ،تتم صناعة ألسطوانات (أغطية المحرك) من ص
والذية عالية المقاومة ،و هي عبارة عن مركب مصنوع من ألياف
بفتائل وراتينج المادة الرابطة ،أو من كلي هما ،كمايمكن أن
فة
لفو
م
فية أو مطاطية .وباعتبار
فائح خز
تضمن مادة عزل داخلية مثل ص
ت
لصلب يتمتصنيعها
تيتعملبالوقود ا
لصاروخية ال
أن المراحل ا
فة،لذلكتكونثقيلة الوزن .كمايمكن
فعي عاليالكثا
حتوي وقود د
لت
لفو هة عند عدم وجود أغطية
فعي عبر ا
رؤية حبيبات الوقود الد
فية.
إضا
فعي السائل
تيتعملبالوقود الد
تتألف مكونات المراحل الصاروخية ال
شكل مجمعة معاً ،أحد ها مخصص للوقود
من خزانات أسطوانية ال
شكلتقريبيفي
وآلخر مخصص للمادة المؤكسدة ،و هي موضحةب
الرسم التخطيطي الخاصبالبند .1أ ،1.كما أنها مبينة من جانبها
شكل . 13تصنع جدران خزان الصاروخ من المعدن
الخارجيفي ال
الرقيق ،وغالب ا ً ماتتضمن دعامات على جانب ها (حلقات ،وغير ها).
كدفعي
ص الصكاروخي العامكلبكالوقود الك
كر
الشككل : 12مكونكات مرحلكة المحك
تقوم جدران الخزان كذلك مقام اله
صلبيتم وضعهاعلى متن مركبة إطالقفضائية (أعاله) (وكالةالفضاء
يكل الخاصبمكونات المرحلة .ال
تد األوروبية).
فييم
يكل إضا
يمتلك كل خزان قبة من كال الجانبين،يحيطبها ه
خارج أطراف الخزانبغرض ربط الخزانات مع ا ً داخل المرحلة (الخزانات المترابطة) وعلىنحو مشابهلربط المراحل معا ً (المراحل
المترابطة).
ً
ف ا ،ويتمتركيبهبالقرب من القبة المحدبةللخزان اآلخر.
أحيان ا ًيكون طرف الخزان مجو
لقى كل واحد منها المادة المؤكسدة والوقود
فعي السائل،يت
تيتعملبالوقود الد
يوجد محرك أو أكثرفي مؤخرة مكونات المرحلة ال
بواسطة أنابيب أوقنوات ضخمة.فيمايتم إلحاقفو هة أوفو هات مخروطية الشكلفي مؤخرة كل محرك عند مخرج حجرة الحتراق.
لمضغوطة .أما المواد ألخرى المكونة لمرحلة
صصةللغازات ا
لصمامات وخزاناتصغيرة الحجم مخ
فع العديد من ا
تضمن أجزاء الدا
ت
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لتوجيه.
صصة ألغراض التحكم وا
يكية المخ
لصاروخفهي النظم الكهربائية و/أو الهيدرول
إنتاج ا
فة المراحل الصاروخيةفي حاويات أوتركيبات مصممة خصيصا ًل ها .ويمكنشحن
فتراضييتمشحن كا
لشكل (عند التعبئة):بشكل ا
ا
ً
فعي الصلب األصغر حجم افي صناديق خشبيةتحتوي على مساند وحوامل ماصة
تيتعملبالوقود الد
مكونات المراحل الصاروخية ال
ً
ً
لصاروخية التيتعملبالوقود الصلب األكبر حجمافي حاويات معدنية مصممة خصيص ال هذا
للصدمات.في حينيتمشحن المراحل ا
الغرض ،عادة ً ماتتخذشكال ً أسطوانيا ً و
ف ها
فيبعض ألحيانتتمتعبئت هافي جو محيط خامل .أمابالنسبةللمراحل الكبيرة جداًفيتمتغلي
لقة
تيتعملبالوقود الصلب مع المتطلبات الدولية الخاصةبالشحن المتع
فق المراحل الصاروخية ال
تتوا
ببساطةبأغطية واقية.ينبغي أن
لصلب
تيتعملبالوقود ا
لصاروخية ال
حتوي على العالمات المناسبة .ومع ألخذبالعتباربأن المراحل ا
تفجرة على أنت
بالمواد الم
فةيشبه المطاط،فإن كتلت هاتتجاوز عادة ً واحد طنللمتر المكعب من حجم المرحلة.
فعي عالي الكثا
مملوءةبالكاملتقريب ا ًبوقود د
فس الطريقة ،أوفيتركيبات مصممة خصيصا ًلهذا الغرض دون وجود مواد
تيتعملبالوقود السائلبن
لصاروخية ال
يتمشحن المراحل ا
شكل روتينيبدونقيود او
تفجرة ،ويمكننقلها كمايتمنقل ألجهزةب
فعي أو مركبات م
تعبئة خارجية .ألنهايجريشحنها دون وقود د
لصلب .وتبلغ كتلة الشحن الخاصة
تيتعملبالوقود ا
لصاروخية ال
يكون وزنها أقلبكثير من وزن المراحل ا
عالماتتحذيرية ،و
فارغة أقل من  100كغللمتر المكعب من إجمالي حجم المرحلة.
بالمرحلة الصاروخية التيتعملبالوقود السائل ال

يسار :المرحلة األولى منصاروخ عابرللقاراتيعملبالوقودالسائل .على اليمين :حاويةشحن مخصصللمرحلةالعلوية التي
الشكل  13على ال
تعملبالوقود السائل(.دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو )2002

22

2
.2أ.1.ب.

•
•
•
•

اإلنتاج العالمي

•
•
•
•

يعة والغرض:في حين أن العديد من القذائفقصيرة المدىتصل إلى
الطب
لصاروخي ة
سقاط المراحل ا
لقذائف طويلة المدىبإ
تقوم ا
أ هدافها كقطعة كاملة،
فصل إلى الغالف
على طول الطريق،تارك ةً رؤوس ها الحربية لتعودبشكل من
الجوي.تمتاز المركبات العائدةبرؤوستتراوحبين الحادة والمثلمة ،وأجسام
يفة ،أو الرأس
تضن وتحمي حمولة القذ
شكل )14تح
شكل (ال
مخروطية ال
الحربي ،من الحرارة العالية واالهتزاز الناتجين عن عملية العودة.فضالً عن
ذلك،تحمل المركبات العائدة معدات لتأمين ،وتسليح ،وتشغيلفتيل ،وإطالق
لقسم الذي
بي عند وصولهللهدف.يتمفصل المركبة العائدة عن ا
الرأس الحر
بي ،لتدخل المحيط
نقلبواسطة مسار انسيا
يفة وتت
يحمل الحمولة من القذ
الجوي عندسرعاتتتراوحبين  2و  20ماخ،تبعا ًللمدى.بعض المركبات
لقادرة على المناورة ()MARVsتحمل
تيتسمى المركبات العائدة ا
العائدة ال
أيض ا ً معدات التوجيه والتحكم التيتتيح لها المناورة عند الوصولللهدف أو
فاعات.
تفادي الد
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صلة معشفة التركيب الخاصة بها .الزعانف الصغيرة الموجودةفي المؤخرةتعملعلىتثبيت
يسار:ثالثة من المركبات العائدة المت
الشكل : 14على ال
المركبات العائدة عند الدوران لدى عودتها إلى المحيط الجوي .على اليمين :مركبة عائدة حديثة موضوعةعلى حاجز الدعم الفاصل لحمولت ها( .دليل
معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدارالثالث (مايو )2002

لقسم المخصصللحمولة منها.يمكن أنتكون
يفة أنتحمل مركبة عائدة واحدة أو أكثرفيمقدمتها ،أوفي ا
لقذ
تشغيل:يمكنل
يقة ال
طر
شكل أوبألواحتغطية
فة.يتم عادة ًتغطية مركبتين عائدتين أو أكثربدرع مخروطي أوبيضوي ال
مركبة عائدة واحدةبمثابة رأس القذي
تقاء والسحب وانحسار
تقاءفي المحيط الجوي.بعد الر
يفة خالل إلطالق والر
انسيابية أماميةتغطي كاملقسم الحمولة عندمقدمة القذ
شكلتسلسلي وإطالقها.
تعزيز الالحقتوجيه كل واحدة من المركبات العائدةب
تغطية.يمكن لنظام ال
الحرارة،يتمقذف الدرع أولوح ال
عادةً ماتقوم المركبات العائدة التييتم إعادةتوجي ه هابالدوران حول محور ها الطوالنيبحيثتتمكن من العودة إلى المحيط الجوي
بمسار جيروسكوبيثابت ،ويكون رأس ها متج ها ً نحو األمام مايمكن ها منتحقيق دقة أكبرفي الوصول للهدف .أما المركبات غير
يكية الهوائيةبتثبيت هابحيثيكون رأس ها متج ه ا ًنحو األمام.
الموجهةفتتجهفي مساراتها خالل عملية العودة إلى أنتقوم القوى الدينام
عادة ً ماتتمتغطية السطح المخروطيلرأس المركبةالعائدةبمواد درع حراريبهدفتحمل الحرارة العالية الناتجة عن عمليةالعودة.
خفضسرعتها،
نفيذ مناورة عند عودتهاللمحيط الجويل
لقادرة على المناورة والتيتمتلك نظامتوجيه نهائيت
يمكنللمركبات العائدة ا
بتوجيهنفسهابواسط ة المستشعر للصمود وصوال ًلل هدف.يمكنللمركبات العائدة القادرة على المناورة أنتستخدم أسطح
ومنثمتقوم
تقومباستخدام طائرات ردفعللتحسين دقتها أو التباع مسار غير
تغييرشكلها الديناميكي الهوائي،وتوزيع وزنها ،أو
تحكم ،وأنتقومب
ً
ً
فوقسرعت هاسرعة الصوت أنتكوننوع ا محتمال من
فاعي.يمكن أنتكون المركبات االنسيابية التيت
لقذائف الد
متوقع منقبلنظام ا
يكية الهوائية.
لقادرة على المناورة حيث حظيتباهتمام عالمي متزايدبواسطةبحوث المناورة الدينام
أنواع المركبات العائدة ا
فير حماية حرارية و هيكلية
االستخدامات النموذجية مع القذائف:يتمثل الغرض الرئيسي من المركبات العائدةفيتحقيق الدقةوتو
بي خالل عمليةالعودة.
بي ومعداتلتأمين ،وتسليح ،وتشغيلفتيل ،وإطالق الرأس الحر
للرأس الحر
بعض مكونات
سكرية.ف
يقات غير ع
صصة لحمل ألسلحةفيتطب
االستخدامات األخرى :التستخدم هياكل المركبات العائدة المخ
لفوالذ ،والمحركات.لذلكتم
فران ،وصناعة ا
يقاتتجارية ،أ ه مها مواد الدرع الحراري المستخدمةفي أل
تضمنتطب
المركبات العائدةت
استخدم إعداداتتشبهتلك المستخدمةفي المركبات العائدةفي المركبات الجوية المأ هولة لتسهيل عودتها.تتسم المواد والتكنولوجيات
بأنها مترابطة ،إال أن هذا النوع من هالميصمم ليالئم ظروف العودة المطلوبةلنظم األسلحة .ومقارن ةً مع المركبات العائدة التيتحمل
فرض عملية عودة الكوادر والحمولة من المدارقيوداً صارمةتتعلقبنواحي مثلتحديد ذروة التباطؤ والسرعات الن هائية.
القذائف،ت
وعادة ً مايشار إلى الدرع الحراري الالزمباسمنظم الحماية من الحرارة (.)TPS
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لشكل (عند التصنيع):تتخذ هياكل المركبات العائدةشكال ً مخروطي اً( ،يمتلكبعض ها العديد من الزوايا المخروطية) ،وعادةً مايكون
ا
ً
شكل أقلتدويرا.يمكن وصل زعانف
رأسهانصف دائري .ويمكن أنتكون قاعدة ،أو مؤخرة المركبة علىشكلنصف دائرة أوب
حفاظ على الثبات الديناميكي الهوائيفي العديد من المواقعفي مؤخرة السطح الذييتخذشكل المخروط.تتمتغطية السطح
صغيرة لل
لصفار أو
المخروطيبدرع حراري ،والذييمكنتلوينه عادةً (باللون ألسود للدروع الحرارية الكربونية ،وباللون ألسمر المائل ل
فرللدروع الحرارية المصنوعة من السيليكا) أويجوز طالؤ ها .عادةً ماتكون المركبات العائدة المج هزةبتكنولوجيا متقدمةتتكون
األص
فذ هوائية
شكل .)15فضالً عن ذلك،يمكنتطعيم ها أيضا ًبتطعيمات من الخزفتعمل كنوا
يعة مع رأس حاد (ال
ف
من مخاريط طويلة ور
فادي الحرارة و الصطدام
في العديد من المواقع على السطح المخروطي .وعادةً مايتمم وضعهابالقرب من مؤخرة المركبة العائدةلت
الناتجين عن العودة.

الشكل  :12من اليسار ،رسمبيانييوضح مركبة عائدةتحملصاروخا ً عابراًللقارات( .سالح الجو األمريكي) .من اليمين :األقسام المتوسطةلمركبة عائدة حديثة
أثناء التصنيع( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو )2002

عادةً مايبلغ طول المركبات العائدة المخصصةلحملقذائف متعددة الرؤوس الحربية  3مترفي حينيبلغقطرقاعدتها أقل من  1متر.
بالنسبةللمركبات العائدة المستخدمةلحمل رأس حربي واحد ،غالب ا ً ماتكونتمتلك أقطاراًتساوي أقطار المرحلة العلوية ،وتبلغ أطوال ها
بقليل من  100كغ
تكون أقل
حتويها،ف
النموذجيةبين  1و  4متر .أمابالنسبةلكتلة المركبات العائدة،بمافي ذلك الرؤوس الحربية التيت
تى  10000كغتقريب اً.
وصوالً ح
تقدم من
لقسم ألمامي الم
تضمن ا
لصيانة الميدانية.ي
بي وا
يتم عادة ًتصنيع هيكل المركبةالعائدةفي عدة مواقعلسهولةتركيب الرأس الحر
شكل
تضمنب
بي ،أماقسم المؤخرةفي
لقسم ألوسط الرأس الحر
تفجير،في حينيحمل ا
المركبةبعض أو جميعإلكترونيات صمامات ال
تقومبالدورانبعد إطالقها من
تي
فية ،ونظام الدوران الخاصبهذه المركبات العائدة وال
عام المؤقتات ،وإلكترونياتنظام التسليح إلضا
نصة أو الناقلة.
المعزز ،أو الم
لشكل عند التعبئة :عادةً مايتمنقل أقسام المركبة العائدة معا ًفي حاويات خاصة ،إما خشبية أو والذية،تكون أطولبكثير من المركبة
ا
في
يقة للبيئة .و
تعددة داخل حاوية الشحن ،التيتكون صد
لصدمات ومدعمةبدعاماتفي مواقع م
تكون معزولة ضد ا
العائدةنفسها .و
نفصل عن المعزز
شكل م
الميدان،تتم مناولة المركبات العائدةبطريقة خاصة ألن هاتحتوي على الرؤوس الحربية .وغالب ا ً مايتمنقلهاب
في حال لميتمتحديد موقع إطالقثابت،يتمتركيب القذائف مسبق ا ً على المركبات
ويتم وصل ها مع المعززفقطفي موقع اإلطالق .و
نقلها عبر الطرق أو على متن الغواصات.
صصةل
العائدة ،مثال ،إذا ما كانت مخ
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الدروع والمصاريف الحرارية
•
•
•
•
•
•
•

الطبيعة والغرض :تعمل المقاومة الجوية على إبطاء ألجسام عالية
السرعة ،في حين تتحول الطاقة الحركية إلى حرارة .تعد الدروع
والمصارف الحرارية أغطية واقية مصممة خصيصا ً للمركبات العائدة.
ويتمثل الغرض الرئيسي منهافي حماية حمولة المركبة العائدة من الدمار
تكاك لدى
لضغط الهوائي والح
فعل درجات الحرارة العالية الناتجة عن ا
ب
لفضاء الجوي.
عودة المركبة إلى ا
تشغيل :تعمل الدروع الحرارية على حماية المركبة العائدة
يقة ال
طر
وحمولتها بواسطة التذرية أو العزل .في حالة التذرية ،يعمل الدرع
تفكيك أو
الحراري على امتصاص الحرارةفي حين يعمل سطحه على
فق الهواء المار.تبقي هذه العملية
تبخير أونقل الحرارةباتجاه مجرىتد
تعرضبدور ها إلى درجات الحرارة العالية.
الطبقات الباطنيةباردة إلى أنت
تصاص
تقومببساطةبام
تفيد المصارف الحرارية من كتلتها ل
بالمقابلتس
خفض حرارة المركبة العائدة المحولة
حرارة المركبة العائدة وبالتاليتقومب
إلى الحمولة.

فر الدروع أو المصارف الحرارية طبق ةً واقية خارجية للمركبات العائدة ويمكن أنتقوم مقام
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تو
لصاروخي.بالنسبةللمدى
تيتتالءمبدور ها مع المدى التشغيليللنظام ا
الدرع الجوي.تتالءمتركيبتها وسماكتها معسرعة العودة ،وال
فوالذية البسيطة مقام المصرف الحراري .أمابالنسبة للمدى الذي
الذييبلغ أقل من  10000كمتقريب اً،يمكن أنتقوم المصارف ال
يتجاوز  10000كم ،من المطلوب وجود دروع حرارية مركبة أو مصاريف حرارية أكبر حجم اً.
فران والمحركات .كما يمكن استخدام المعدات المستخدمةفي
االستخدامات األخرى:تستخدم الدروع الحرارية ومكوناتهافي أل
يقات
لقةبهاتطب
تع
فط .كماتمتلك المصارف الحرارية والتكنولوجيا الم
نقيب عن الن
صناعتهافي صناعة ألنابيب المركبة الخاصةبالت
تجارية،بمافي ذلك إنتاج الطاقة واإللكترونيات .من ناحي ٍة أخرى ،التمتلك الدروع الحرارية أو الدروع الحرارية المصممة لتالئم
المركبات العائدة التيتحملقذائف استخداماتتجارية .كماتستخدم الموادالكربونية المالئمةللدروع الحرارية أيض ا ًفيصناعةفو هات
فيصناعة أقراص المكابح.
المحركات و
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يليوم( .المتحف الذري الوطني) .على اليمين:نموذج أوليللدرع الحراري
الشكل  :16على اليس ار :مصرف حراري مصنوع منسبائك النحاس -البر
المستخدمفي المركبات خالل العودة من المدار المنخفضللقمر واألرض( .بوينغ)

لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ماتكون الدروع والمصارف الحرارية ذات حجم وشكل متشابه حالها حال المركبات العائدة ذات العالقة.
ا
لقذائف من  1متر إلى 3
فيبعض الحالت،تغطي الجزء األمامي من مخروط رأس المركبةالعائدة.يتراوح طولها عندتطبيقها على ا
و
بقطر  1متر .وتتخذ الدروع عادة ًشكالً مخروطي ا ً أوبيضوي اً ،وتمتلك رأس ا ً مدبب ا ً أو مستديراً .و هي إماتربط مع المركبة العائدة أو
متر
فيبعض ألحيانيتم
يكلية و
حتوي أسطحها علىمفاصل ه
فق كبيربينها.فيبعض ألحيانت
شكل منزلق عليهالتحقيقتوا
يتمتركيبهاب
فذ للرادار أو وسائل إلرسال ألخرىبواسطة موجات الراديو
فذ هوائيةتركبفي موقع أو أكثر منها.تسمح هذه النوا
تزويد هابنوا
لفرقبين المصارف أو الدروع الحرارية المستخدمةفي المراكب العائدة،وبين شبيهاتها
شكل  16ا
بالعمل خالل العودة .يبين ال
لقذائف،في
شكل.تغطي الدروع الحرارية الطرف المخروطيللمركبة العائدة الحاملةل
لفضائية مخروطية ال
المستخدمةفي المركبات ا
لفضائية العائدةلضمان
لفضائية التجارية أو المأ هولةتركيب الدرع الحراري على الطرف المثلم من الكبسولة ا
حي نتتطلب ال مهام ا
لفضاء.
سالمة العودة من ا
لشكل (عند التعبئة):تعتبر الدروع والمصارف الحرارية الخاصةبالمركبات العائدة الحاملةللقذائف ومكوناتهابأنهاصغيرة الحجمبما
ا
في حال ربط الدروع أو المصارف الحراريةبالمركبة العائدة،
تعبئتهافي صناديق أو علب شحنتقليدية لحمايتها من التلف .و
في ل
يك
على مادة التعبئة دعم الوزن القائم للمركبة العائدةب هدف حماية كامل حمولت ها من االصطدام واالهتزاز ،وأيض ا ًلحماية سطح الدرع
الحراري من التلفأثناء الشحن.
•
•
•
•
•
•
•

المعدات اإللكترونية المصممة خصيصا ً ألغراض المركبات العائدة
لفة من المعدات
الطبيعة والغرض:تتألف المركبات العائدة من أنواع مخت
تييجب أنتضمبدور هانظام ا ًفرعي ا ًلتأمين ،وتسليح ،وتشغيل
إللكترونية .وال
لفرعي) .كمايمكن أنتمتلك
بي (نظام  SAFFا
فتيل ،وإطالق الرأس الحر
فاعية
رادارات ،ومعدات مؤقتة ،ومستشعرات،نظمتوجيه ،وحواسيب ،ونظم د
تضليل .تتميز المعدات
مثل المشوشات الرادارية وناثرات عصائف ال
إللكترونية الخاصةبالمركبات العائدةبأنهاصغيرة الحجم نسبي اً ،وبأنها لها
لقوي
القدرة علىتحمل درج ات الحرارة العالية ،والتسارع العالي ،واالهتزاز ا
لفضاء
يفة السيما خالل العودة إلى ا
لقذ
تيتتم مواجهتهالدى كل من إطالق ا
ال
صصة لحمل رؤوس
تفيد المركبات العائدة المخ
الجوي.فضال ً عن ذلك،تس
نووية منتقنية النبض الكهرومغناطيسي ( )MEPوالدارات المحمية ومن
فق ما هو مبينفي البنود
يقة المصلدة لحمايتها من ألشعة و
الدارات الدق
 .11هـ 1.و .18أ ،1.على التوالي.
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ككل  : 17مككن السككاير :مجموعككة هككوائي رادار مصككمم للمركبككةالعائككدة معبك م للشككحن .علككى اليمكين :جككزء مككن معككدات الككرادارات
الشك
تكنولوجيكانظكام مراقبكةتكنولوجيكا القكذائف ،اإلصكدار الثالكث (مكايو
اإللكترونية المخصصة للمركباتالعائدة( .دليل معدات وبرمجيكات و
)2002

يقة عمل أية معدات
نفس طر
صصة للمركبات العائدةب
لفة من المعدات اإللكترونية المخ
تشغيل:تعمل ألنواع العديدة والمخت
يقة ال
طر
صصةللمركب ات العائدةتستمد طاقتها من البطاريات .حيثيعمل مزود الطاقة على
طيران ذات عالقة،لكن ،المعدات إللكترونية المخ
ً
فة الموجودة داخل المركبة العائدة.فضال عن ذلك،يجب
تحويل التيار المستمد من البطارية إلى كل مايلزم المعدات اإللكترونية المختل
لقاسية.
شكل معتمدفي البيئات ا
تع ملب
تصميم جميع المعدات إللكترونية الموجودة على متن المركبةالعائدةل
فة المكونات اإللكترونية الموجودةفي المركبة العائدة خصيصا ً
فتراضي،يتمتصميم كا
االستخدامات النموذجية مع القذائف :علىنح ٍو ا
يفتهافي البند .2أ.1.و.في حينتعتبر
تعد مكوناتنظام  SAFFمن أ هم المكونات إللكترونية الموجودةفيها ،وقدتمتوضيح وظ
لها .و
تضمن هذه المعدات الكابالت والتوصيالت العتيادية ال أنها
تعتمد على متطلبات الم همة .كمات
المعدات إللكترونية ألخرى اختيارية و
نيوترون
تضمن أشعة إكس وال
تيت
لمص ممة للعملفي البيئات ال
لضرورية.بالمقابل،يجب على المركبات العائدة ا
فق ات ا
فقبالمر
تترا
فات
فاعات النووية استخدام مكونات وكابالت إلكترونيةتمتازبحمايتها العالية ،والتيتكون محددةبوضوحفي مواص
الناتجة عن الد
تيتنص على أنهاقادرة على العملفي البيئات المعادية.
المنتج الخاصةبها وال
فات الطاقة والمرحالت غير المصممة خصيص ا ًللمركبات العائدةفي المالحة
االستخدامات األخرى:تستخدم المفاتيح البارومترية ،وملط
ً
العامة .كما أن الكابالت والتوصيالت القياسية (غير المصلدة نووي ا)تستخدمفي آالف االستخدامات التجارية.بالعموم ،من الصعب
تصليد النووي،
فات كبيرة ،منها ال
صصة للمركبات العائدة النطوائها على اختال
التمييزبين المعدات إللكترونية التجارية وتلك المخ
وحدود التشغيل الخاصةبالحرارة ،ومتطلبات االهتزاز التي التتم مالحظت ها عادةً.
شكل.
تعبئة الخاصةبالمكونات العتيادية للمعدات الكهربائية الخاصةبالمركبات العائدة مميزة ال
لشكل (عند التصنيع) :التعد مواد ال
ا
فربمايكون الجزء األكبر واألكثرتميزاً منبين ها البطارية ،والتي ربمايكون حجم هابنصف حجمبطارية السيارةلكن ها غالبا ً ماتكون
أصغربكثير .أما معظم المكونات المتبقيةفتتسمبصغر حجم ها وعادة ً ماتكون موضوعةفي صناديق ألمنيوم.يتمتجميعنظام SAFF
لفرعي منقبلصانع المركبة العائدة ومن غير المحتمل الحصول علي ها كوحدة معبئة مسبق اً.بالنسبةلتصاميم المركبات العائدة المتقدمة
ا
فعالة/السلبية (الرادار والمستشعرات البصرية) التيتكون متصل ة ًبنظمتحكمفعالة وخرائط مخزنة
للغايةف هيتتضمن أج هزة البحث ال
شكل ،أو علىشكل جذع مخروط ألنها مص ممة
لمزايا أل هداف.يمكن أنيكونشكل هذه المعدات علىشكلقرص ،أو مخروطية ال
خصيص ا ًللتركيب المحكمفي داخل المركبة العائدة .وأي داللة على وجودقدرات خاصةلتحمل التسارع العالي أو االهتزاز الشديد ،مثل
سناداتالعزل ،منشأن هذا أنيوحيبأنهاتخصتطبيق خاصبالقذائف.
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لقة ،أوفي حاوياتتستخدم
سكريفي أكياس مغ
صصة لالستخدام الع
لشكل (عند التعبئة):تتمتعبئة أجزاء المعدات اإللكترونية المخ
ا
ً
لحماية المعدات اإللكترونية من الرطوبة ،والصدمات ،والتيار الك هربائي الساكن.فضال عن ذلك ،يمكن استخدام صناديق مبطنة
تعبئتها.
بالرغوة ،أو علب أوحقائب معدنيةل

•
•
•
•
•
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المحركات التيتعملبالوقود الدفعي الصلب
فعي
حتوي المحركات التي تعمل بالوقود الد
الطبيعة والغرض :ت
الصلب على كل من الوقود والمادة المؤكسدة داخل غالف أو علبة
محرك واحدة .وال حاجة الستخدام الخزانات ،أو ألنابيب،
لصمامات ألنهيجري خلط الوقود مع المادة المؤكسدة
المضخات ،أو ا
فعي،
شكل مسبقبنسبة مناسبة ويتم صبهالصناعة حبيبات الوقود الد
ب
فة ،وتحترق داخلي اً .ويعمل الغالف الخارجي
والتيتكونصلب ة ومجو
فعيفيه.يعمل الغالف
للمحركبمثابة الوعاء الذييتمصب الوقود الد
يكلي الرئيسي
يعتبر المكون اله
بمثاب ة غ طاءضغط خالل التشغيل ،و
تيتعمل
لصواريخ ال
فع إلى الحمولة.تعتبر محركات ا
نقل قوة الد
ل
لفة وتتطلب مرات صيانة قليلة،
تك
لصلب قليلة ال
فعي ا
بالوقود الد
فضالً عن أنهيمكنتخزين هابس هولة لعدة سنوات ،وتتميزبقدرت ها
يعين.
على النشر واإلطالق السر

فةتوجد منتصف المحرك .و هنا
منطقة السطحية المفترضة داخل حجرة مجو
تعاله،يحترق الوقود على ال
تشغيل:بمجرد اش
يقة ال
طر
فعي عادة ً حتىيتالشى .من ناحي ٍة أخرى،
فع.يحترق الوقود الد
فرقوة الد
فو هةبسرعة عالية جدا ًلتو
فع الغازات المتمددة خارج ال
تند
ً
ً
نفيسالغازات من الجوانب أو
فع مبكرا من خاللفتحفتحاتفي غالف المحرك وت
تمتلكبعض المحركات خيارايسمحلهابإنهاءقوة الد
من ألعلى.
تصل إلى السرعة المطلوبة التي
لقذائف ل
فعبهدفتسريع ا
فر المحركات الصاروخية قوة د
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تو
فاع،
فع والزمن (الند
لقذائف.يمكنتحقيق عواملقوة الد
فها المقرر أولتشغيل المرحلة الثانية الخاصةبعمل ا
تمكنها من الوصو ل إلى هد
أو الزخم)بواسطة محرك صاروخي ضخم واحد أوبواسطة مجموعة محركات أصغر حجماً،بالرغم من أن مجموعة المحركاتقد
نفسالكتلة إلجمالية.
تكون أقلفعاليةل
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فيةفي مراحل
فع إضا
لصلبللحصول علىقوة د
فعي ا
لفضائية محركات صاروخية عاملةبالوقود الد
تستخدمبعض مركبات إلطالق ا
نقل ألرضي التزامني ( )GTOإلى المدار الثابتبالنسبةلألرض ()GEO
لفضاء من مدار ال
تقالفي ا
إلطالق ألولى .كمايمكن الن
ً
فع األوجية".
فعي الصلب والتييشار إلي ها عادةباسم "محركات الد
تيتعملبالوقود الد
لصاروخي ة ال
بواسطة المحركات ا
لفضاء الهبوط علىسطح
فعي الصلبفي مجال ا
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
يقات المحركات ا
االستخدامات األخرى:تضمنتتطب
القمر (جهاز المسح سيركا  ،)1965والدخول إلى مدار كوكب الز هرة (المسبار ماجيالن .)1989في منشئات الختبار،تم استخدام
تي
لصاروخية ال
فع ال الجات ا
لصلب لتحقيقتسارع وسرعة عاليين .السيمافي د
فعي ا
تيتعملبالوقود الد
المحركات الصاروخية ال
صصةلالختبار عندسير ها على األرض.
تعمل على زيادةسرعة ألجسام المخ
لقذائف وتبدو
فعي الصلب مثار ا هتمامبالغفي مجال نشر ا
تيتعملبالوقود الد
لشكل (عند التصنيع):تعتبر المحركات الصاروخية ال
ا
فعالية الهيكليةلتحمل الضغط التشغيلي.يمكن أنتتضمن
في هابهدفتأمين ال
بشكل أسطواني أنبوبي ،وغالب ا ً ماتكونتمتلكقباب من طر
لفو هة.يمكن
إحدى هذه القبابفتح ةً مخصص ةً إلدخال ج هاز اإلشعال ،أما القبة الثانيةفيمكن أنتتضمنفتح ةً أكبر مخصص ة ًلوصل ا
لفوالذ
لفتحةبواسطةصفيحةمصنوعة من ا
في حال عدمتركيبه،يتمتغطية ا
تركيب جهاز إلشعالقبل الشحن كمايمكن عدمتركيبه ،و
فعي من
فو هة قبل الشحن ويتم إغالقهابإحكامبواسطة مقبس صديق للبيئة لحماية الوقود الد
أو المواد األخرى .عادة ً مايتم وصل ال
بصري أو المادي غير المخول إلى الوقود
عوامل الرطوبة ومن غير ها من آلثار البيئية .كمايعمل المقبس كذلك على منع الوصول ال
فعيفي غالف المحرك.
الد
لصاروخية التيتعمل
شكل  18أحد المحركات ا
لفو هةفي مكاني هماببراغي.يبين أعلى ال
عندتركيب هما،يتم عادةًتثبيت ج هاز اإلشعال وا
ً
ً
فو هة.نحنبحاجة إلى مايقدربـ  400كغتقريب ا من الوقود
فضائية كامال مع ال
فعي الصلب المستخدمفي مركبات اإلطالق ال
بالوقود الد
فع إلجمالية المحددةفي البند .2أ.1.ج البالغة  610 × 101درجةنيوتن ،علىفرض أن سرعة العادمتبلغ
فعي لتحقيق طاقة الد
الد
ً
تضمن هذه الخاصية  2متقريب ابقطر  005م (واحد طنلكل ممتر مكعب من حجم
تيت
 2750م/ث.يبلغ طول المحركات الصاروخية ال
ً
ً
لفة المركبةتصنع من الزجاج،
ف افوالذي ا،بالرغم من أن ألغ
المرحلةتقريب اً) .عادة ً مايتضمن المحرك الصاروخيب هذا الحجم غال
والكربون ،أو ألياف الباراميد حسب إلمكانية.
لفوالذ أو
فعي الصلبفي حاوياتمصنوعة من ا
لشكل (عند التعبئة) :عادةً مايتمشحن المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
ا
فيف
لصناديق حماالتفينقاط عدةلدعم وزن المحرك وعادة ً ماتكون مبطن ةًبرغوة أو موادلتخ
تضمنن ا
نيوم أوصناديق خشبية.ت
أللم
الصدماتلحماية المحرك أثناء الشحن.يتمفيبعض ألحيانتعبئة المحركات الصاروخيةفي جو خامللحمايتها من الرطوبة.تكون
هذه الحاويات مغلق ةًبإحكام ،ومضغوطة ،ومصنوعة من األلمنيوم .ويتم كتابة حدود درجات الحرارة الخاصةبالتخزين على البطاقات
فعي الصلبشريطا ً معدنيا ًسميك ا ً ،مع مشابكفي
لصاروخية التيتعملبالوقود الد
لضمان العمر المديدللمحركات.تمتلك المحركات ا
تصريف أي كهرباءساكنة
كل طرفيصل إلى مكان مافي غالف المحرك وصوالً إلى األرض الساكنةفي الداخل.يقوم هذا الشريطب
نفجارات .عند الشحن،يتمتوصيل المحرك إلى حاوية الشحن ،ويتمتأريض الحاوية من الداخل.
مجمعة ويساعدفيتجنب الحرائق وال
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يسار:
ص صاروخي عاملبالوقود الدفعي الصلب قابل إلعادة االستخدام مخصص لمركبات اإلطالق الفضائية .من أدنى ال
يسار :محر
الشكل  :18من أعلى ال
صلببطاقة دفع إج ماليةقريبة من الحدي االدنى المحددفي البند ( .2دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبة
صصاروخي عاملبالوقود الدفعي ال
محر
ص الصاروخي العاملبالوقود الدفعيالسائل( .أيروجيت)
تكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو  .)2002من اليمين :مغذيتحت الضغط الخا سبالمحر
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لسائل
المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الدفعي ا
•
•
•
•
•
•

اإلنتاج العالمي

لصاروخية التيتعملبالوقود
الطبيعة والغرض:تعمل المحركات ا
فعي السائل على حرق الوقود والمادة المؤكسدة ،والتي تتم
الد
نفصلةبالنسبة المناسبة وذلك عبر
تغذيتها بهابواسطة خزانات م
األنابيب ،والصمامات وأحيانا ً المضخات .لذلك ،تعتبر هذه
المحركات على درجة من التعقيد أكثر من المحركات التيتعمل
تضمن العديد من القطع
لصلب إذ يمكن أن ت
فعي ا
بالوقود الد
يقة.
المتحركة وآلالت الدق
لصلب،
فعي ا
لصاروخية التيتعملبالوقود الد
وبخالف المحركات ا
فعي
تي تعمل بالوقود الد
فاء المحركات الصاروخية ال
يمكن إط
السائل وإعادةتشغيلها.في حين يمكن إعادة استخدام المحركات
فعي السائلبعدتجديد ها.فضال ً
الصاروخية التيتعملبالوقود الد
فعي
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
على ذلك،تعتبر المحركات ا
لضخمة ألنها
لفضائية ا
مفضل لمركبات إلطالق ا
السائل الخيار ال
فعي (أي المزيد
فع أكبرتبع ا ً إلجمالي كتلة الوقود الد
تعطي طاقة د
ً
فق).
فعتبعالمقدار التد
منقوة الد

منناحية أخرى،تعتبر صناعة هذه المحركات صعبة ،وتتطلب الكثير من الصيانة ،وتستغرق وقت ا ً أطوللإلعدادلإلطالق مقارن ةً مع
في
فعي الصلب.فضالً عن ذلك،قدتكمنصعوبةفي التعامل مع الوقود والمادة المؤكسدة و
تيتعملبالوقود الد
المحركات الصاروخية ال
ً
التخزين على اعتبار ها غالبا ماتكونسامة ،ومسببةللتآكل وللبرودة الشديدة.
فعي السائلوضغطهابواسطة الغاز
تشغيل :قبل إلطالق ،هنالك حاج ة لملء خزانات الوقود والمادة المؤكسدةبالوقود الد
يقة ال
طر
فق عبر أجزاء المحركلتبريد هابمايناسب درجات حرارة السائلقبل
فعيشديد البرودةفيجب أنيتد
فاقد .أما الوقود الد
تعويض كمية ال
ل
فق .و هنايتم إجبار الوقود
فعيبالتد
لصماماتللسماحللوقود الد
في حال استخدام مضخة،ينبغيتشغيلهابالتزامن معفتح ا
إلشعال .و
والمادة المؤكسدة على المرور من رأس الحاقن،ثم عبرفتحات صغيرة لكيتختلط داخل حجرة الحتراق .هنالك إحدى الطرق
بعض هما البعضبواسطةقنوات
النموذجيةللخلطتتمثلفيتوجيه ألقنيةصغيرة الحجم الخاصةفي الوقود السائل والمادةالمؤكسدةنحو
فع الغازات الساخنة
تعال،يتبخر الخليطبالكامل ويحترق،ثمتند
لقرب من وجه الحاقن .وعند الش
فة الحتراقبا
مزدوجة داخل غر
فة الحتراقبواسطة عناصر
فع من غر
فة.بالتاليتنتقل أحمالقوة الد
فعللقذي
فو هةبسرعة عاليةللغاية موصل ة ًقوة الد
المتمددة عبر ال
لفةتربط المحركبمرحلة ا
يكلية مخت
ه
لصاروخ.
لقذائف إلى السرعة المطلوبة
فع الالزمة لزيادة سرعة ا
لصاروخية قوة الد
فر المحركات ا
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تو
فع المطلوبةباستعمال محركصاروخي واحد كبير
يفة،يمكنتحقيققوة الد
للوصول إلى الهدف المقرر .خالل المرحلة ذات العالقةللقذ
أو محركات متعددة أصغر حجم اً .إذيمكن استخدام المحركات الصاروخية األصغر حجم ا ًفي المركبات العائدة القادرة على المناورة .
لفضائية ،وتتمتع
عالوةً على ذلك،يتم استخدام المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود السائلبشكل عامفي مركبات إلطالق ا
ليون درجةنيوتن) عادةًبمضخاتتعمل علىتغذية حجرة
فع الخاصةبهاتصل إلى م
لضخم منها (مثال،قوة الد
المحركات ذات الحجم ا
لضغط
تفيد من خزانات ا
فض .أما المراحل الثالثةللصاروخفهنالك احتمال كبير أنتس
لضغط المنخ
لضغط من خزانات ا
الحتراق عالية ا
تفادي التعقيدفي عملالمضخات .
خفضة،ل
العاليوضغوط الحتراق المن
االستخدامات األخرى:تستخدم المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود السائل األصغر حجما ً علىنطاق واسعفي المناورةفي المدار
فضائية ،التي التمتلك مضخات عادة ً .
لصناعية الموجودةفي المدار وغير ها من المركبات ال
في عملياتصيانة ألقمار ا
و
تقاربة /
بفو هة م
فة احتراق ذاتشكل أسطواني أو كروي متصلة
لصواريخ السائلةبوجود غر
لشكل (عند التصنيع):تتميز محركات ا
ا
تييتم
لفتحات ال
فو هة عادةً أكبر من األجزاء الباقية للمحرك (الشكالن  18و .)20فضال ً عن ذلك،يمكن أنتمتلك ا
متباعدة.تكون ال
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تكون
فائح معدنية مموجة ،أويمكن أنت
فصلبين ها ص
فائح معدنيةت
فق إلى داخلها جدران ا ً مصنوع ةً من ص
فعي المتد
تبريد هابالوقود الد
فو هات غير المبردةفيمكن صناعت ها من معدن مقاومللحرارة أو من مواد مركبةتعمل
فية .أما ال
فا
ك
من حزمة من األنابيب المعدنية ال ِ
لفردية ،من خالل
ثقوب ا
بالتذرية.فضال ً عن ذلك،يمكن رؤية الحاقن ،و هو عبارة عنصفيحة مسطحة أو مموجةفيها عدد كبير من ال
لقنوات
فاق عدد من ألنابيب وا
شكل  20صورةللحاقن كمثال .كمايتم إر
فة الحتراق.يبين ال
لفو هة الموجودةفي أعلى غر
النظر داخل ا
حتوي على مضخات
شكل 20يبين محرك المرحلة الثانية الذيي
في حين أن ال
فة الحتراق وعلى جوانبها .و
والمضخاتفي أعلى غر
ً
تعملبواسطة ع
نفاتالغاز الساخن،فإن المحرك السائل المبينفي الشكل  18أصغر حجم ا واليستخدم المضخات.
لشكل (عند التعبئة):تعد المحركات الصاروخية العاملةبالوقود السائل أج هزةً ذات عزم وقوة كبيرين ،إال أنهينبغي حمايت ها من
ا
الصدمات والرطوبة .وعادة ً مايتمتخزين هافي حاوياتتتضمنصناديق خشبيةضخمة وحاويات معدنية.
المحركات الصاروخية الهجينة
لصاروخية
الطبيعة والغرض :تستخدم المحركات ا
فعي الصلب والسائل مع اً،
شكل  )19الوقود الد
الهجينة (ال
وعادةً ماتستخدم وقوداًصلب ا ً ومادة ً مؤكسدةًسائلة .ونظرا ً
فق المادة المؤكسدة السائلة ،يمكن
إلمكانية التحكم بتد
نقة للمحركات الهجينة أوإطفائها
إغالق الصمامات الخ ا
شكل كاملثم إعادةتشغيلها .و هذا مايجعل المحركات
ب
الصاروخية الهجينة تجمع ما بين بساطة المحركات
تيتعملبالوقود الصلب وبينقابلية التحكم
الصاروخية ال
تيتعملبالوقود
لصاروخية ال
تيتتمتعبها المحركات ا
ال
السائل.
تفيد المحركات الصاروخية الهجين ة
تشغيل:تس
يقة ال
طر
تغذية حجرة
لمضغوطة أو المضخاتل
من إما الخزانات ا
بي
الحتراقبالمادة المؤكسدة،بالتوازي مع الوقود الصلب.يتمتشغيل المضخاتبواسطة مولد غازييعملبواسطة الوقود الحبي
فة،في حينيتم
لصلبة على حرق الوقود السائل داخل الحجرة المجو
الخاصبه أوبعض مصادر الوقود ألخرى.تعمل المادةالمؤكسدة ا
تيتعمل
لصاروخية ال
فع .وكما هو الحالفي المحركات ا
تفوقسرعة الصوتلتوليدقوة الد
لفو هةبسرعة
فع الغازات المتمددة عبر ا
د
نفسه ،ألنهيحترق
لصلب،تتم حماية الغالف الخارجيلحجرة الحتراق منمقدار كبير من الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود
بالوقود ا
لفة المحرك الموجودةفي المحركات الهجينة وبين مثيالتهافي المحركات التي
فو هات وأغ
من الداخل إلى الخارج .هنالكتشابهبين ال
ً
فهاقادرا علىتحملضغط االحتراق.
تعملبالوقود الصلب ،علىسبيل المثال،ينبغي أنيكون غال
رصصاروخيسبري هجين( .ناسا)
الشكل  :19مح

لصواريخ المسبارية
لفضائية وا
لصاروخية الهجينةلتشغيل مركبات إلطالق ا
لقذائف:يمكن استخدام المحركات ا
االستخدامات المثالية ل
والصواريخ التسيارية.
االستخدامات األخرى :اليوجد
لضغط إلى
لشكل (عند التصنيع):تتضمن المحركات الصاروخية ال هجينة حاقن ا ًيتمتركيبهفي الجزء العلوي من غالف المحرك عالي ا
ا
لضغط أو من خزان
سفلي.يشتمل الحاقن على صمامات وأنابيب إماتكونصادرة من خزان ا
جان بفو هة متقاربة  /متباعدةفي الجزء ال
فيت
لون أسود أو رمادي ،أو من الغرا
ب
،
يوم
ن
تا
ي
ت
ل
ا
أو
فوالذ
ل
ا
من
إما
تراق
االح
حجرة
ناعة
يمتلك مضخة متصلة معه .عادةًتتم ص
ٍ
تنوعة
فعي سميك وصلبيتألف من مجموعة م
بوكسي،بلونأصفر أوبني.يتمتبطين الحجرةبوقود د
بفتيلة أو من زجا ج إلي
فوف
المل
من المكونات التيتبدو علىشكل أسطوانة واحدة ذات مركز مجوف ،أو أسطوانات متحدة المركز أو عربة ذات عجالت .أمافو هاتها
ف هي مصنوعة من مادةتذرية ،غالبًا ماتكونبنية اللون ،أو من معادنتتحمل درجة الحرارة العالية ،والتييمكن أنتتضمنثقوبا ً
شكل .)9
صصةللحرارةالعاليةفي عنقها( .انظر ال
مخ
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فقةلها المعب أة
لشكل (عند التعبئة):يمكنشحن محركات الصواريخ ال هجينة مجمع ةًبشكل كلي أو جزئي ،مع خزانات واألج هزة المرا
ا
فقة.تتمتعبئة الوحدات المجمعةبالكاملفي صناديق خشبية،في حينتتمتعبئة
لفو هات المر
نفصل عن حجر ة الحتراق وا
شكل م
ب
حتوي على
تضمنتحذيراتبأنهات
لصناديقت
شكلقانوني على ا
ثقيلة.يتموضع عالمةب
المكوناتفي صناديق خشبية أو علب كرتونية
فجرات أوللتحذير من مخاطر الحريقنظراًلتزويد القذائفبالوقود الصلب .إال أنهنظرًا ألن المحركاتتحتوي على وقودفقط وال
المت
لصلب العتيادي.
تيتعملبالوقود ا
لصواريخ ال
حتوي على مادة مؤكسدة،فهي أقل خطورة من محركات ا
ت
هيكل حاقن عنصر االرتطام الضخم ،جانب مجمع الحاقن مع
أنابيب متشعبة علىشكل "فطيرة"

هيكل حاقن عنصر االرتطام الضخم – جانب الحاقن مع مصدات
تثبيت االحتراق

ص صاروخييعملبالوقود الدفعيالسائل واألوكسجين/الكيروسين المخصصللمرحلة الثانية( .أيروجت) .على اليمين:قبة
يسار :محر
الشكل  :20على ال
رأس الحاقن (الصورة العلوية) وجانب هاالسفلي،تبين الحاقنات والمصدات (دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيا نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار
الثالث (مايو .)2002

فعي هالمي
تيتعملبوقود د
المحركات ال
فرعية ،حال ةً خاص ةًبالنسبة
فعه ال
فع الخاصةبه ،ونظم د
فعي الهالمي ،ومحركاته ،وأج هزة الد
الطبيعة والغرض:يعتبر الوقود الد
فقبسهولة
فعي السائل أنيتد
نفتاح خزانات الوقود والمادة المؤكسدة،يمكنللوقود الد
في حال ا
فعي السائل.ف
لنظيراتهاالعاملةبالوقود الد
فر سالمةفي
فقه واختالطه ،ال أنهيو
فعي الهالميفهنالك صعوبةفيتد
مع ا ً ويختلط ،ماينتج احتراق ا ً ضخماً .أمابالنسبة للوقود الد
تيتتطلب المزايا السائلة (مقارن ةً مع الصلبة) ،مثل القدرة علىتشغيل وإغالق الصمامات الخاصة
التخزينبالنسبة للتطبيقات ال
حتواؤه على مواد
فعي الهالمي ميزةً أخرى هامة و هي ا
فعبسرعة كبيرة.يمتلك الوقود الد
تنوعة من المحركات أو أجهزة الد
بمجموعة م
في حينتستقر الجسيمات الصلبةللمواد المولدةللطاقةفي الوقود السائل،تبقى هذه الجسيمات معلق ة ً
فة منشأن هاتحسين الطاقة.ف
مضا
فعي الهالمي.
شكل متساويفي الجيل الد
ليتم خلطهاب
تيتعملبالوقود
فع مع نظيراتها ال
فعي وألجزاء المكونة لها مثل الحاقنات وحجرات الد
تشغيل:تتشابه محركات الوقود الد
يقة ال
طر
يقة ،أو
فق عبر ال ممراتلاض
فعي الهالمييتد
لضغط العالي مطلوب لجعل الوقود الد
تصميم ألن ا
تفاصيل ال
السائل .ال أنهاتختلففي
فع المغذى
فعي الهالمي مع الد
على العك س من ذلكيجب أنتكون ال ممرات أكبر .وعند وجود استثناءات ،من المرجح استخدام الوقود الد
فض لتغذية المضخات .وعلى نح ٍو مشابه ،اليتم
فق الوقود الهالمي من خزانات الضغط المنخ
بواسطة الضغط ،نظراً لصعوبةتد
يقة التييتمفيهاتصريف الوقود السائل.بالتالي ،من المحتملتزويد
نفس الطر
يعي من الخزانب
شكل طب
تصريف الوقود الهالميب
لضغط.
فعي وغاز ا
فصل متحركة مثل ألغشية أو المكابس التيتوضعبين الوقود الد
فعي الهالميبعوامل
خزانات الوقود الد
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لقذائف
لفرعيةصغيرة الحجم ،مثل ا
فع ا
فعي الهالميبدرجة كبيرة مع نظم الد
لقذائف:يستخدم الوقود الد
االستخدامات النموذجية مع ا
صغيرة الحجم ،والمراحل العلوية من القذائف التسيارية ،والمركبات العائدة القادرة على المناورة .ونظرا ًللحاجة الماسةللضغط العالي
فعي الهالميبدرجة كبيرةبوجود خزانات ضغط عالي وغير ها من المزايا التيتضيف وزنا ً
لضغط،يتم استخدام الوقود الد
تعلقب ا
الم
فرعيةصغيرة الحجم من المراحل الصاروخية الضخمة.
فع ال
للخزان.لهذه األسباب،يعتبر الوقود ال هالمي أكثر مالئم ةًلنظم الد
االستخدامات األخرى :اليوجد
فعي الهالمي مع نظيراتها المص ممة للعملبالوقود
لفرعية التيتعملبالوقود الد
فع ا
لشكل (عند التصنيع):تتشابه محركات ونظم الد
ا
فق ما هو مذكور أعاله.
فعي الصلب .إال أن حجم ها أصغرنسبي ا ً و
الد
لفرعيةللقذائف المحملةبالوقود
تعلقبالنظم ا
تعبئة خاصةللحمايةضد التلف ،السيمافيماي
لشكل (عند التعبئة):ينبغي أنتكون مواد ال
ا
فعي الصلب و هي محملةبه،تسمح السالمة النسبية التييتمتع
لفرعية الكاملة العاملةبالوقود الد
تعذرشحن النظم ا
ففي حين أنهي
فعي .
الد
فعي الهالميبشحن المواد و هي محملةبه.
بها الوقود الد
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لقائي للمركبات
لتوجيه الت
لتوجيه على ا
الطبيعة والغرض:تعمل منظومة ا
لتوجيه منظومات
على طول مسار أو درب الطيران.تعتبر منظومات ا
حتوائها على إلكترونيات حساسة ،وعلى معدات تعمل
عالية الدقة ال
بالقصور الذاتي ،ومعدات بيئية (مثال ،الضغط) ،فضال ً عن معدات
لصناعية.في حينتعتبر وحدة
يكية ومعدات استشعار موجهةبألقمار ا
يكان
م
قياس ا
لقلب النابض ألية منظومةتوجيه ،إذ
لقصور الذاتي ()IMUبمثابة ا
تيتمكن منظومة
سكوبية وأجهزةقياس التسارع ال
تضمن ألجهزة الجيرو
ت
لتوجيه.يمكن أن
تغييرات الحاصلةفي ا
لتوجيه من استشعار الحركة وال
ا
فقدتصلتكاليفها إلىسعريتراوح
لتوجيهبا هظة الثمن،
تكون منظومات ا
بين مئات اآلالف ومئات الماليين من ال والراتلكل واحدة منها ،وكلما
يقة كلما زادثمنها.
تضمنت نظما ًفرعي ةً دق

تعلقب موضع ،وسرعة،وتوجيه المركبةقبل اإلطالق.بعد
تيت
لتوجيه وتزويد هابالمعلومات ال
تشغيل:تتم معايرة منظومات ا
يقة ال
طر
تقوم أجهزة القصور الذاتيباستشعار التسارع ودوران المركبة ،وعادةً ماتقومبتحويل هذه المؤشرات إلى إشارات إلكترونية.
إلطالق،
تعليمات إلىنظام التحكمبالطيران
بيبتحويل هذه إلشارات إلىتغييراتفيبرنامج الطيران المبرمج وإصدار ال
حيثيقوم جهاز حاسو
يفة أنتحيد عن مسار ها مع مرور
لقصور الذاتينفسها،يمكن للقذ
تصحيح المسار .من ناحية أخرى ،لدى وجود أخط اءفي أدوات ا
ل
لتوجيه التيتنحرف عن المساربنسبة أقل من  %3033من المدى الذييتمقطعهبواسطةالطيران من ضمن
تعتبر منظومات ا
الوقت .و
ً
تقبال النظام
لتوجيه المساعدة مثل جهاز اس
األمور التيتخضع للمراقبةبموجب هذا البند.فضال عن ذلك،يمكن االستعانةبأدوات ا
لتوجيهبتحديثات لمرة
سكوبيةلتزويد حاسوب ا
لبوصلة الجيرو
تضاريس ،أو ا
العالميلسواتل المالحة ،أونظمال مالحةالمعتمدة على ال
فق معدات وبرنامج
يغطي البند .9أ من مر
واحدة أو أكثربشأن الموقع أو الوجهةفي وسط المسار ،مايؤديبالتالي إلى زيادة الدقة( .
لقذائف معدات المالحةبمافي ذلك معدات التحديث).
وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا ا
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نشأة اإلطالق( .نورثروب غرومان).على اليمكين :منظومكةتوجيكهتعمكلبتكنولوجيكا أقكدم،
يسار :منظومةتوجيهللقذائفيتمنقلهاإلى م
الشكل : 21على ال
تتألف من عدة مكونات،يتمتركيبهافيقذيفة( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو .)2002

شكل طبيعي.
تيتوجدفي أينظام مخصصللقذائفب
لفرعية ال
لتوجيه من النظم ا
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تعتبر منظومة ا
شكل مناسب
لقذائف التسيارية،فهي عبارة عنقطع معدات متخصصة ،وغالب ا ً ماتتم صناعت هالكيتتالءمب
بالنسبة لمنظوماتتوجيه ا
نفيذ إلى درجة عالية.فهي مص ممة لتتالءم مع
يفة معينة ،وذلك لزيادةقدرتها على التحملفي البيئات المعادية ،ولزيادة دقة الت
معقذ
لقذائف التسيارية.
لفضائي وا
يقات اإلطالق ا
لقةبتطب
تع
لقاسية الم
متطلبات الحجم ،والوزن ،والطاقة الصارمة إلى جانب متطلبات البيئات ا
فس الوقت أقلتعقيداً ،وغالب ا ً مايتم
بالمقابل التزال منظوماتتوجيه المركبات الجوية غير المأ هولةتتسمبأن ها أكثرتخصصا ً إال أن هابن
فاصيلفي البند .9أ).
تجهيز هابمستشعرات أخرى عديدة وأج هزة استقباللتكون جزءاً من منظومة المالحة المتكاملة( .الت
لتوجيه والمالحة على اختالفأنواعها علىنحو واسع النطاقفي المركبات البحرية ،والطائرات،
االستخدامات األخرى:تستخدمنظم ا
ف ةً إلىبعض المركبات األرضية.
إضا
يفة وبسبب
فة وذلكبسبب المزايا الهيكلية للقذ
لشكل (عند التصنيع):يتنوع حجم ،ووزن ،وشكل منظومات التوجيهتبعا ًلنوع القذي
ا
التغييراتفي متطلبات الم همة .كانت التصاميم القديمةتتسمبأنها أكبر حجم ا ً وأثقل وزن اً( ،تصل إلى حوالي حجم  1متر من كل جانب
فقط من كل جانب
وكلقطرفي حينيصل وزنها إلى  100كغ)؛ أما النظم الجديدة ،التيتعتبر أكثر دق ةً،تحتاج إلى حجميبلغ 30سم
فقط.تتمتعبئة معظم المنظوماتفي صناديق معدنية مانعةلدخول الهواء.تتخذ الصناديقشكال ً مستطيالً،
وتزنبعضالكيلوغرامات
تضمن منظومات
شكل ( 21على اليسار).ت
تعددة( ،ال
شكال م
لكنيمكن أنتتخذشكالً أسطواني ا ً أويمكن أنتتألف من عدة صناديقبأ
فيبعض الحاالت،توصيالتتتحكم
التوجيه أيضا ًتوصيالت ك هربائيةتختصبقياس الجودة ،إلى جانب أسطح مركبةتقيس الدقة ،و
فيةوتوجدفي الحجرة الدائرية المركبةفي
تضمن وحداتقياسقصور ذاتي مركبة على دعامات أوتكون طا
بالحرارة.بعض النظمت
نفصل عن النظم اإللكترونية.
شكل م
تيب
لقصور الذا
لتوجيه.في حينتمتلكبعض النظم وحدةقياس ا
مكان مابارزفي منظومة ا
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الشكل  :22على اليسار:نظام التوجيه والمالحة ،مصممللوفاءبمتطلباتالم هام الفضائية طويلة األجل( .نورثروب غرومان).
يسار :حاويةشحنلنظامتوجيهصاروخ عابرللقارات.
على ال

فصول ة ً عنلوحة التحكم.في
فرعية م
شكل 22نظم التوجيه والمالحة ال
لصندوق.يبين ال
لفرعية محكمة التثبيتشكل ا
لتوجيه ا
تتخذنظم ا
لتوجيهفي مساحة
لفرعية محكمة التثبيت على هيئة صندوق عندمايتطلب العملتخزين منظومة ا
لتوجيه ا
حين اليكونشكل نظم ا
صغيرة الحجم.
فعل الصدمات،يتمشحن هافي حاوياتتمتلك
لشكل (عند التعبئة):نظراً ألن معظم منظومات التوجيهبا هظة الثمن وحساسةضد التلفب
ا
تعامل
تضمنبعض هذه الحاوياتبطاقاتتنص على ال
سنادات،بعض ها مصمم خصيص ا ًلمنع دخول ال هواء لحمايت ها من الرطوبة.ت
لصناديق ،والحقائب المعدنية الخاصة.
الحذر معها .كمايمكن استخدام مجموعة واسعة من إعدادات الحاويات مثل البراميل ،وا
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فع
لفرعية للتحكم بموجه الد
الطبيعة والغرض :تعمل النظم ا
تغيير
فع المحورية من خالل ال
( )TVCعلى إعادةتوجي هقوة الد
بعثة عبر فو هة
لطفيف في وجهة الغازات الساخنة المن
ا
يفة.
لقذ
الصاروخ ،مايمكنهابالتالي منتوجيه ا
يفة.
لفةلتوجيه القذ
تشغيل :هنالك العديد من الطرق المخت
يقة ال
طر
شكل
فع المحركب
شكل عام على إعادةتوجيه قوة د
فهيتعملب
يفة ،ما يتسببفي دوران
طفيف بعيداً عن خط الوسط للقذ
لتوجيهبموجب هذا
المركبة .من جهة أخرى،يتمتطبيق ضابط ا
لفرعية
تصميم أو السم المحدد للنظم ا
البندبصرف النظر عن ال
لصاروخيةالعاملةبالوقود
فع.فبالنسبةللمراحل ا
للتحكمبموجه الد
فعها عادةً من خالل دوران محرك
فعي السائل،يتمتوجيهقوة د
الد
واحد أو أكثر بالكامل ،تسمى هذه العملية العمل بمحورين
تيبعد مرحلة عمل سنادات الجيمبال التي
( )gimbalingوتأ
تمتلك حوامل دوران على محور واحد أو أكثر.

فو هات المرنة.يعمل كال النهجينبواسطة مشغالت
فيد المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الصلب األكثرتقدما ً من ال
بالمقابل،تست
شكلطفيف نحو
فع وسحب المحرك أوفو هة الصاروخب
تي يتمثل الهدف منهابد
يفة وال
يكية المتصلةبإطار القذ
المؤازرة الميكان
لصواريخ الثابتةبواسطة أرياش
لتوجيه من خاللتغيير مسار غازاتالعادم الموجودةفيفو هات ا
نفيذ ا
الجوانب .علىنحوبديل،يمكنت
فو هة من الجانب (الحقنبالسائل).
في إلى ال
نفث المتحركة ،أوبواسطة إدخال غاز أوسائلإضا
الم
فثتكنولوجياقديمةتتطلب مواداًقادرة علىتحمل درجات الحرارة الشديدةبسبب انغماس ها المستمرفي عادم الصاروخ.
تعد أرياش المن
فق الغاز الساخن
فع ،والتيتألف عادة ً من أربع دواساتتدور داخل وخارج مسارتد
هنالك خياربديلللتشغيل على البارد و هو ألسنة الد
تقومبدور هابالدوران حول وحدة اإلدارة
فو هة عند مخرجها ،و
لفو هة الموجودةفي نهايتها.يتمتعليق ألرياشبعدنصفقطر ال
في ا
فو هة واالنعطاف جانب ا ًنحو المحور المركزي ،ما
فقسائل العادم عبر ال
يفة.بدورهيسمححقن السائل من الجانببتد
الموازيةل محور القذ
فع خارج خط الوسط.
فق غير متماثل وتوجي هقوة الد
يسمحبوجودتد
بعةنقاط حول المحرك الرئيسي.
فعي السائلفي أر
يفةتتمثلفيوضع محركاتصغيرةتعملبالوقود الد
لقذ
لتوجيه ا
يقة أخرى
هنالك طر
لصناعي .وكما
تفاع القمر ا
يفة ،و هيتشبه إلى حد كبيرنظم التحكمب ار
لتوجيه القذ
إطفائها
تمتاز هذه المحركات الورنيةبسهولةتشغيلها و
فة من خالل إعادة
فةقادرةً علىتوجيه القذي
هو الحالفي عملية التطبيق األخيرة،يمكن أنتكون المحركات الورنية المثبتة علىقذي
لفو هة الرئيسية.
ثقة من ا
فع منب
لقرب من الساحل ،دون وجودقوة د
توجي هها خالل مرحلة الطيرانبا
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يفة
فع بهدفتوجيه القذ
فع علىتغيير وجهة موجه الد
لفرعية للتحكمبموجه الد
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تعمل النظم ا
استجاب ةًلألوامر الصادرة عن منظومة التوجيه.تعتبر هذه النظم من البنود المطلوب وجود ها على متن أي مركبة إطالقفضائية وأي
لقذائف النسيابية.
يفةتسيارية ،كمايتم استخدا مهافيبعضنظم المركبات الجوية غير المأ هولة ،السيما المحركات المعززةل
قذ
فع المستخدمةفي الطائرات المقاتلة ،وطائرات البحث
لفرعية للتحكمبموجه الد
لفة من النظم ا
االستخدامات األخرى :هنالك أنواع مخت
تقدمة.
لفضائية الم
والمركبات ا
فع حلقاتتركيب (مثالسنادات الجيمبال) ،إلى جانبقضبان
لفرعيةللتحكمبموجه الد
تضمن النظم ا
لشكل (عند التصنيع) :يمكن انت
ا
قنوات أو األنابيب،فضال ً عن أدوات التحكم اإللكترونية المخصصة لها.تعتبر المشغالت
لصمامات ،وال
يكية ،وا
المشغالت الهيدرول
ً
ً
الك هروميكانيكية خيارا أكثر حداثة من المشغالت الهيدروليكية.يبين الشكل  12مثاال على صندوق أدوات التحكم اإللكترونيةبموجه
فو هة،
لقات التركيبفيمنطقة عنق ال
لضخمة.يتم وصل ح
فعي السائل ا
فع المستخدمةفي المحركات الصاروخية العاملةبالوقود الد
الد
لقة
فع الكاملة.في حينيتم وصل نظامتشغيل إما على ح
في لتحمل سرعة الدوران المتولدة نتيجة ظروف قوة الد
و هي قويةبمايك
ً
فو هة.
فسه ،أو مباشرة على ال
التركيب ،أو على المحركن
تتخذقضبان المشغالت الهيدروليكيةشكالً أسطواني اً ،ويمكن أنيتراوح طول ها من  15إلى 45سم ،وقطر ها من  3إلى 8سم ،أو خالف
فو هة استجاب ةً إلى اإلشارات
فع وسحب المحرك أو ال
فة (الشكل ( 23على اليمين)).تعمل هذه القضبان على د
ذلكتبعا ً لحجم القذي
يعد المحرك الغازي (بألساس محرك صاروخييعملبالوقود الصلبصغير الحجم)
الصادرة عن نظامتوجيه صمامات المشغل .و
فع المحرك الكهربائي
نفة د
نفية أحد الطرقلضغط السائل الهيدروليكي .على نحو مشابه،يمكنللع
الذييعمل علىتشغيل المضخة الع
لفوالذ الذي اليصدأ
قضبان المشغالت من معادن عالية المقاومة مثل ا
لقات التركيب و
يكية.تتم صناعة ح
يكان
لتشغيل المشغالت الكهروم
أو التيتانيوم،في حينتمتلك صمامات التشغيل إطاراتتثبيتمصنوعة من الوالذ الذياليصدأ.

الشكل  : 23على اليسار:صندوق أدوات التحكم اإللكترونية الخاصةبموجه الدفع المستخدمفيتطبيقات مركبات اإلطالق الضخمة( .مووج إنك).في الوسط :أربع
أرياشللمنفث مركبةفي مؤخرةقذيفةتسيارية( .الجيشالروسي) .على اليمين :مشغلتموضع خطي دقيق مصمملالستخدامفيتطبيقات الفضاء ( مووج إنك).

فع العاملبحقن الغاز أو السائلتخزين الغاز أو السائلفي خزانات ومنثم
تتمثل الطريقة األكثرشيوع ا ًفيتطبيق التحكمبموجه الد
فو هة الصاروخية مروراًبخطوط التغذية ،والصمامات ،وأحيان ا ً األنابيب المتشعبة والحاقنات .عادةً ماتكون الخزانات
قياس ضخهفي ال
سكال
يغابا
لضغط البالغة  7م
تعتبر درجة ا
فةتختلففي حج مها ووزنها .و
لفو
تكون من أوعية ضغط مركبة وم
شكل وت
أسطوانية ال
ً
( 10000رطل لكلبوصة مربعة) مثالي ةًل ها .وتتم صناعة خطوطتغذية الغاز أو السائل (يبلغقطر المحركات األصغر حجم ا 1سم
فوالذ الذي اليصدأ.
تقريب اً) ،وصمامات التحكم ،والحاقنات من ال
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فةبهدف إعادةتوجيهقوة
نفث إمافي مؤخرةفو هة العام أو داخلها وتتحرك استجاب ةًلتعليماتنظامتوجيه القذي
كمايتمتركيب أرياش الم
تفاعها  15سم (تختلف األحجامتبعا ًلحجم المحرك).
فع.يبدوشكل األرياش علىشكل أجنحة صغيرةيبلغ طول ها عادة ً  30سم وار
الد
تقاتالكربون ،ومواد التبريد مثل التنغستين.تبين الصورة الموجودة
و هيمصنوعة من موادتتحمل الحرارة العالية مثلالكربون ،ومش
في حين أن ألرياش عبارة عنصفيحات مسطحة،تظهر
يفةتسيارية .و
نفث مركبةفي مؤخرةقذ
شكل  23أربع أرياشللم
في وسط ال
يفة.
حواف مؤخرتهافي الصورة علىشكل خطوطفا هية اللون متجهةنحو المحور المركزيللقذ

لقات المزدوجةتعني وجود
لشكل (عند التعبئة):يتراوحقطر حلقات الجيمبال عادةًبين  15إلى 50سم ويمكنشحنها كمجموعة (الح
ا
يفةتحتاج إلى وجود اتجا هين
لقذ
لفو هة المفردة لمرحلة ا
في حين أن ا
محوري دوران)في حاوية شحن مناسبة لمنعتعرضها للتلف .و
تعددة إمكانيةتحرك كل واحد منهاباتجاه ،مع إمكانية عدمتحركبعضها
فر استخدام محركات رئيسية م
قائما النحدارفي المحرك،يو
لصماماتالمص ممةلالستخدام التجاري .إذيتمتعبئة
لقضبان وا
لصمامات مثلشكل ا
في حال كانت كثيرة.يبدوشكلقضبان المشغل وا
شكل آمنفي حاويات
يكية لحمايتها من جسيمات التذرية .ألن هذه الموادثقيلة الوزن،لذلكيتمشحنهاب
لصمامات داخل أكياسبالست
ا
يقة التييتمفيها شحن المنتجات
نفس الطر
قويةمصنوعة من المعدن أو الخشب.في حينيتم شحن خزانات حقن الغاز أو السائلب
التجارية مثل خزانات البروبان.في حينيتم عادة ًتعبئة الحاقنات والصمامات حالها كحال أيقطعة معداتبا هظة الثمن وذلكفي
يكيةللحيلولة دونتلوثها.
حاويات مبطنة،في داخل أكياسبالست
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جناح السيمافور

ص
المحر
الصاروخي

شفرات الجناح
سناد الجيمبال
والحامل الدوار

آلية المشغل
الحارففي مجرى الهواء

ص الصاروخي
المحر

المشغل

القاعدةالكروية

وحدة الفو هة
المالحةبالنفث

حارف ُمقبب

ص
فو هة المحر
آلية المشغل

حارف النفث المحوري

ص
المحر
الصاروخي

جهاز المشغل

ص الصاروخي
المحر

شفرة حارف النفث

وحدة المالحةبالنفث

صمام حقن حجرة التخزين الحلقي

الفو هة

ص
المحر
الصاروخي

حاضن مرن

المشغالت الخطية

حقن السائل
ص
المحر
الصاروخي

تكاز إطار الجيمبال
نقطة ار
ص الصاروخي
المحر

فو هة
متحركة

وحدة الفو هة
آلية المشغل

إطار الجيمبال

فو هة مرنة

قا ِرنة مرنة
فو هةالكرة والتجويف

دفعي الصلب( .بريتيش أيروسبيس ديفينسليمتد)
تحكمفي موجه الدفعفي المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود ال
بعة خيارات لل
الشكل :24س
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•
•
•
•
•
•

الطبيعة والغرض:تعد آلياتتأمين ،وتسليح ،وتشغيلفتيل ،وإطالق
بي ) (SAFFعادة ً أج هزةً إلكترونية أو إلكتروميكانيكية
الرأس الحر
يفة (الرؤوس الحربية)بدون إطالق
تعمل على إلبقاء على حمولة القذ
في ذلك الوقت
شكل آمنلغاية وقتقصير قبل وصولها الهدف ،و
ب
تفجرات .
تعلفتيلها وتطلق الم
يش
لفرعية
تشغيل :قبل اإلطالق،تعمل معظم نظم ) (SAFFا
يقة ال
طر
تفجير) عن طريق
بي (غيرقابللل
على التأكد منسالمة الرأس الحر
بي عننظام إلطالق.
يكانيكي أو الكهربائيللرأس الحر
العزل إما الم
فال المتداخلة
لفرعيةبنزع ألق
بعد اإلطالق،تقوم نظم ) (SAFFا
بي .يمكن أن يتم التسليحبعد وقت مقرر من
وتسليح الرأس الحر
إلطالق أوبعد استشعارتغيير مبرمجفي المسار أوفي ظروفبيئية
لفرعية
تفيد نظم ) (SAFFا
معينة مثل التباطؤ المتوقع.في حينتس
فاتيح البارومتريةفي وظائف التأمين والتسليح.
من الم

فة المؤقتات وأجهزة استشعار
لفتيل المعرو
تفجير.تشمل نظم إشعال ا
يفاء معايير ال
لفتيل الموعد الذي يتمفيه است
تحدد نظم إشعال ا
في الحمولة المعايير المحددة مسبقًا،يتم
فعالة .عندماتستو
فاتيح البارومترية أو الرادارات ال
فاع مثل الم
التسارع وأج هزة استشعار االرت
يصال التيار الكهربائي إلى صواعق
تفريغها) وإ
ثفات عالية الجهد (
تكوين إشارة وإرسالها إلى منظومة اإلطالق.ثميتمتشغيل المك
فتيل التيتعملباللمس أو االحتكاك التيتستشعر
الرؤوس الحربية.فضالً عن ذلك،يمكن أنتحتوي الحموالت أيضًا علىنظم إشعال ال
تفاع أويتم استخدامها
لفتيل هذه إمابدعمنظام استشعار الر
نفصال.تقوم نظم إشعال ا
موعد ضرب األ هدافبالحمولةلتبدأ الحمولةبال
بتوزيع
نفيذ مهامتتطلب التأثير على الهدف.فعلى سبيل المثالتقوم القذائف التسياريةبإشعالفتيل وإطالق رؤوسها الحربية أو
لت
تفادة من أجهزةتحديد
لتوجيه أن الهدفقدتم الوصول إليه .وعلىنحوبديل،يمكنها الس
لصغيرةفي الهواء عندمايحددنظام ا
ذخائر ها ا
حتوي
تكاك.يمكن أني
لفتيل عند الح
لفتيل عند القتراب ،أونظمإشعال ا
تيتعتمد على الرادار أوأشعة الليزر ،ونظمإشعال ا
تفاع ال
الر
لفرعي علىبعض أو كل هذه الخيارات منباب الحتياط.
نظام  SAFFا
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الشكل  :22على اليسار :مقياستسارعنظام  SAFFخا سبالمركبات العائدة مع معداته اإللكترونية المرافقة .على اليمين:فتيل
يشن)
إشعالقذيفة معصفيحة السالمة وبطاقة التحذير( .كامان إيروسبيس كوربور

عالنسبي ا ً (النطاق الترددي إس أو
لفتيل ال
تتطلب آلياتإشعال ا
تيتعتمد على الرادارفي القذائف النسيابية وجود ج هاز إرسال ذوترد ٍد ٍ
يقات
فيتطب
نقاوة لحماية الهوائي الخارجي من الحرارة المتولدة أثناء العودة .و
يكا عالية ال
فذة الناقلة مثل السيل
ج)فضال ً عنال مواد النا
لفتيلفي
تكاكبدرجاتتتراوحبين  100غ و  500غ.بالمقابل،تتطلب آليات إشعال ا
لفتيلالعاملةبالح
القذائف،تتم معايرةنظمإشعال ا
تيتستخدممقاييس التسارع وجود أدواتتصلقدرتها إلى  100غ أو أكثر.
القذائف النسيابية ال
االستخدامات النموذجية مع القذائف:بعض نظم SAFF
تيتحمل
لصواريخ ال
لفرعية مطلوب وجود هافي جميع نظم ا
ا
تى
رؤوس ا ً حربية ،وذلكلضمانبقاء الرؤوس الحربية آمنة ح
فجير هافي موعد ها المقرر .ونظراً ألن نظم SAFF
إطالقها وت
فرعية مصمم ة ً عادة ً خصيصا ً لإلعداد الداخلي ولتشغيل
ال
وظائف قذائف محددة،بالتالي اليعتبرتعديلها الستخدا مهافي
فاً.
تطبيقات غيرتطبيقات القذائف أمراً مكل
لفتيل واإلطالق
الستخدامات األخرى :تستخدمتقنية إشعال ا
لفرعية ضمن القذائففي
الرئيسية الموجودةفي نظم  SAFFا
ً
فجرة.في حين
جميع مواد الذخائر التيتتضمن رؤوس ا حربية مت
فتيل األكثرتقدم اً ،والتييتمتحديد
يتم استخدام آليات إشعال ال
فعالة أومقاييس
تفجيرفيهابواسطة الرادارات ال
تفاع ال
توقيت وار
لفرعية .من
فعية والذخائر ا
التسارع المدمجة،في القذائف المد
ناحي ٍة أخرى ،يتم استخدامتكنولوجيا اإلطالق المستخدمةفي
الرؤوس الحربيةللقذائف من المجال التجاريفي جميع ألنشطة
تعدين،
تفجراتفيها ،مثلبناء الطرق ،وال
التييتم استخدام الم
و هدم ألبنية.

الشكل  : 26حاويةشحنخشبية معبطاقةتحذيريكة مكن المتفجكرات( .دليكل
كذائف ،اإلصككدار
كةتكنولوجيككا القك
كدات وبرمجيككات وتكنولوجيككانظككام مراقبك
معك
الثالث (مايو .)2002

فرعية الخاصةبالقذائف وموادتعبئت ها كوحدة واحدة ،عوض ا ً عن ذلك،يتم
لشكل (عند التصنيع) :اليتم الحصول علىنظم  SAFFال
ا
شكل عامصغيرة الحجم،توضعفي طرود من
شكل .)25تعتبر هذه المكوناتب
تجميعها من مكونات ونظمفرعية كل على حدة (ال
ً
فتيل البسيطة عادةفي أسطوانات من
نيوم مع التوصيالت الك هربائية الخاصةباإلدخال/اإلخراج.في حينيتم وضع نظم إشعال ال
أللم
يصل قطر ها إلى عدد من السنتمتراتبالنسبة لنظم
لفتيل العاملةبالتالمس و
نيوميتراوح قطر ها من  1سمبالنسبة لنظم إشعال ا
أللم
فتيل المتقدمةتكنولوجي ا ًف هيتتضمن أدوات متطورة مثل مقاييس التسارع أو أج هزة
لفتيل العاملةبالحتكاك .أما آليات إشعال ال
إشعال ا
لفعالة.
إلرسال والهوائيات الخاصةبالرادارات ا
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بعضها
يكون
لفرعيةبواسطة حاويات ذاتسنادات ،و
لشكل (عند التعبئة) :حالها حال معظم النظم اإللكترونية،يتمشحننظم  SAFFا
ا
مميزاً إذيتضمن حاويات مانعةلدخول ال هواءلتأمين الحماية من الرطوبة.تمتلك هذه الحاويات عادةًبطاقاتتشير إلى الحاجةللتعامل
لصناديق ،والحقائب المعدنية الخاصة.
تعددة من الحاويات المالئمةبمافيها ألسطوانات ،وا
شكال م
معهابعناية .كمايمكن استخدام أ
تفجرات (عند اللزوم) أويمكن
تضمنبطاقاتتحذيرية من خطر وجود م
شكل )26ت
ويمكنتعبئة أي من هذه النظمبصناديق خشبية (ال
شحنهافيصناديق عادية منالكرتون.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لفرعية مناطق صناعية
الطبيعة والغرض:تعد منشآت إنتاج النظم ا
صصة لصناعة المنظومات الرئيسية مثل المحركات
ضخمة مخ
لصلب أو السائل ،إلى جانب معدات
فعي ا
الصاروخية العاملةبالوقود الد
فعات علوية لتحريك
لتوجيه والتحكم والمركبات العائدة.يتم استخدام را
ا
فر المعدات العاملةبألشعة السينية
تتو
ثقيلة الحجم .كمايمكن أن
المكونات
ققاتفي اللحام أوفي
ضخمة الحجم للتحقق من وجودفجوات أوتش
لصلبفي
فعي ا
فة .غالب ا ً ماتبنى منشآت خلط الوقود الد
فعيللقذي
الوقود الد
مناطق منعزلة ،بعيداً عن المناطق المأ هولة بالسكان لغايات األمن
لفرعية
تصنيع النظم ا
صصة ل
والسالمة.بالمقابل،تتميز المنشآت المخ
نقية الهواء التيتكون
يفة ونظمت
لتوجيه والعودةبغرفها النظ
الخاصةبا
عادة ً خاضع ة ًللتحكم من حيث درجة الحرارة والرطوبة .إذيترتب على
تقنيين ارتداء مالبس خاصةمقاومةللغبار والوبر والكهرباء الساكنة.في
ال
يقة من أ هم متطلباتتصنيع أدوات
تصفية الدق
حينيعد وجود نظم ال
لتوجيه .حيث يمر الهواء عبرفالترتمتلك جسيمات امتصاص عالية
ا
يفة.
فة النظ
فعالية (،)HEPAتغطي كاملمنطقةسقفالغر
ال

لفرعية للقذائف النسيابية ويجري اختبار هافي منشآتتصنيعهاقبل أنيتم شحنها إما إلىمنطقة
تشغيل:يتمتصنيع النظم ا
يقة ال
طر
ً
شكال مناسبة ويتم لح ا م ها معا لصناعة األسطوانات
لفوالذيةفيتم طيهابأ
لصفائح ا
التخزين أو التجميع النهائية .أما المواد األولية مثل ا
لقبب الموجودةفي المؤخرة مع هذه
لصلب .كما يتم لحام ا
فعي ا
تصبح غالف المحرك الصاروخي الذي يعملبالوقود الد
تي س
ال
األسطواناتبحيثتجتمع معا ًلتكوين الغالف الخارجي.تتضمن كل واحدة من هذه القبابفتحة دائرية معززة لتركيب جهاز إشعال
لفو هة عليها.
المرحلة وتوصيل ا
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صصةلالختبار .يتمفي هذه المنشآت اختبار غالف المحرك
لفة المحركاتفي منشآت مخ
يجري اختبار متانة عددصغير من عينات أغ
تصنيع المستخدمةفيبناءالعديد
لضغط وللتحقق منصحة عمليات ال
نفجارهللتأكد منقدرته علىتحمل ا
هيدروستاتيكيًا من حيثنقطة ا
نفجر.ثميتمتوصيل األدوات على
تىي
لفة المحركات.يتمبعد ذلك إغالق غالف المحركبإحكام ،ويتم ملؤهبالماء ويتمضغطه ح
من أغ
غالف المحرك ،ويتمتسجيل الضغط واإلج هاد ،وكذلك ضغط الماء أثناء االختبار .غالبًا ما يتمتسجيلفيديو لدعمتحليل العطل
تفصيلي.
ال
فعي السائل أج هزةً ميكانيكي ةًتنطوي على التعقيد ألن هاتتطلب العديد من آالت وخطوات
تيتعملبالوقود الد
تعد المحركات الصاروخية ال
فة .حيثيتم صب األجزاء الدقيقة صغيرة الحجم ،ويتم ضبطهابواسطة آلالت ،وتجميعها
تيتوجد غالبا ًفي غرفنظي
يقة ،ال
تجميع دق
ً
فائح التيتعمل على طي
فعي الضخمة عموم افي منشآتتشكيل الص
وتنظيفها.في حينيتمتصنيع منظومات خزانات الوقود الد
فائح المستخدمةفي األقسام األسطوانية التييتملحام ها مع ا ًبعد ذلك على طولنقاط الربط المحورية الخاصةب ها.ليتمبعد هالحام
الص
لقباب الموجودةفي المؤخرة مع ألسطوانات الناتجة.يمكن أنتؤدي هذه العمليات وعمليات اللحام ألخرى إلى وجودنقاطفشلفي
ا
ً
فة مايستدعي معاينت هابدقة .كمايتم استخدام األشعة السينية غير المدمرة وغير ها من الوسائللمعاينة عمليات اللحام هذه.فضال عن
القذي
لقذائف هذه إلى ومن معدات التثبيت المستخدمةفي عملية المناولة.
فعات العلويةلتحريك وتثبيت مكونات ا
ذلك،يتم استخدام الرا
فرعية الدقيقة األكثرتطلبا ً منبين جميع منشآت إنتاج القذائف االنسيابية .ويتطلبتصنيع معدات
وتعتبر منشآت إنتاج نظم التوجيه ال
ً
ً
فاصيل
لقصور الذاتي عالية الجودة وجود عدد من األشخاص من ذوي الم هارات العالية .ألن إجراءات التصنيعتتطلب انتبا ه اتام الت
ا
فرعية للقذائف
يقة التيتتسمبدقة شديدة .عالوة ً على ذلك،تتطلب منشآتتصنيع نظم التوجيه ال
يكية الدق
يكان
إنتاج المكونات الكهروم
فر معدات
تتو
لفرعي .كما
لتوجيه ا
لتوجيه كل على حدة ومنثمتجميعهافي نظام ا
تصنيع واختبار أدوات ا
يفةل
ف ا ًنظ
معدات دقيقة وغر
فعاتلتحريك وتثبيتالمكونات إلى ومن معدات التثبيت المستخدمةفي عملية المناولة وحاويات الشحن.
فع والرا
الر
االستخدامات النموذجية معالقذائف:يتم استخدام المك ونات والنظم التييتمتصنيعهافي هذه المنشآتلبناء واختبار المواد المدرجةفي
البند .2أ.
االستخدامات األخرى :اليوجد
صصة .إذ أن التجهيزات المستخدمةفي إنتاج
لفردية والمتخ
لشكل (عند التصنيع):يتطلب إنتاج مكونات القذائف العديد من المنشآت ا
ا
فعي
فعي الصلب عادة ً ماتكون هياكل ضخمة وثقيلة الوزن.يعتبر خلط وصب الوقود الد
المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
فجارات التييمكن أنتحدث.يمكن أيضا ً
فيف منآثار االن
الخاصبالصواريخ خطيراً،لذلكيتم إنجاز هذا النشاطفي مواقع معزولةللتخ
لصاروخي .كمايمكن رؤية مثبتات
فراغ الهوائي من المحرك ا
صصة لسحب ال
تضمن منشآت مخ
تتواجد حظائر ذاتسعة كبيرةت
أن
شفرات.
دوران علىشكلنجوم أو متعددة ال
بالمقابل،يمكن أنتحتوي منشآت إنتاج المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود السائل هياكل أصغر حجماً ،إال أن هاتتطلب عادة ً
لقذائف التسيارية متوسطة المدى والقذائف األصغر حجم ا ًفي منشأةتشبه إلى حد
وجود منصات اختبار واسع ة النطاق.يمكنتصنيع ا
كبير أي متجر آالت ضخم على درجة عالية من التجهيز .كما أن هنالك حاجة لوجود مختبراتفي منشأة ضمان الجودة،يوجدفيها
فق الهواء ،وألواح أسطح هامصنوعة من الجرانيت  ،وأجهزةقياس الدقةبمافيها مجهرإلكتروني ماسح
يفة ،ومقاعدتسمحبتد
غرفنظ
ليون،
(،)SEMفضالً عن آالتقياس اإلحداثيات ،وأدوات استشعارتسرب الغازتمتلكقدرة على كشف ما اليقل عن  5أجزاءفي الم
يفة
صصة ألخرى حسب الحاجة .أما محطاتتجميع المركبات العائدة المتطورةفتتطلب وجود غرفنظ
لقياس المتخ
إلى جانب أجهزة ا
فر معدات
تتو
لوضعية المناسبة .كما
لفتيل،نا هيك عن طوالت موازنةلتهيئة مركز الجاذبيةبا
لضمانموثوقية مكونات التسليح وإشعال ا
فعاتلتحريكالمكونات الحساسة إلى ومن معدات التثبيت المستخدمةفي عملية المناولة وحاويات الشحن.
فع والرا
الر
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تصنيع المضاف ()AMفي أي مكانتقريب اً.في حينيبلغ حجم آالت ص هر المساحيق ( )PBFوترسيب الطاقة
يمكن وضع الت ال
فةيبلغ حج مها 503م×401م .كماتتطلب
فق ةفي غر
الموجهة (202 )DEDم×101م×203م ،ويمكن وضعها مع أي من معداتها المر
بقاء درجة الحرارة والرطوبة النسبية عند الحدود المطلوبة.
فة وجودضوابطبيئي ةإل
الغر
ثقيلة الوزنليتمتعبئتها
لشكل (عند التعبئة):فيبعض ألحيانتكونقطع الغيار الجديدة أو البديلة لهذهألنواع من المنشآت ضخمة أو
ا
ً
نقلة محمية
نفصلفي صناديق أو على مت
شكل م
وشحن ها إلى محطة اإلنتاج كوحدات كاملة .عوضا عن ذلك،يتمشحن أجزاء المكوناتب
لضرربها.يمكن وضع معدات التثبيت
لتجميعهافي الموقع .إذيتمتثبيتهابإحكامفي صندوق الشحن لمنعها من الحركة وعدم إلحاق ا
األصغر حجم ا ًكل على حدةفيصناديق أوشد هابإحكاملشحن ها.

لفرعية هذه وجود معدات
الطبيعة والغرض:يتطلب إنتاج النظم ا
فرعية.يجب أن
مص ممة خصيص ا ً لنوع محدد من المنظومات ال
لقوالب ،والمثبتات،
تضمن منشأة إنتاج كلنظامفرعي المعدات وا
ت
لقطع ،والمرشدات المستخدمة فيتصنيع مكونات
وقوالب ا
لفرعية وتجميعها واختبار ها.
المنظومة ا
تشغيل:تشمل المعدات المستخدمةفيبناء المحركات
يقة ال
طر
فعي الصلب التصنع ألدوات
تيتعملبالوقود الد
الصاروخية ال
تصفيته،
فعي أو
المعدنية ،ومعداتقياس حجم مكونات الوقود الد
وخلطه،فضالً عن القوالب ،أو قوالب القطع المخصصة لتشكيل
تصنيع
نواة المحرك أو سطح الحتراق ،إلى جانب أجهزة ال
والتحليل الحراري الخاصة في فو هات ومعدات المحركات
فع المركب
لفرعية للتحكمبموجه الد
صصة الختبار النظم ا
المخ
على المحرك المكتمل.قدتحتوي المنشآت أيضًا على معدات لف
لفة المحركاتبمواد أللياف المركبة.
تغطية أغ
ل

ص).
الشكل  :27آلةتفريزضخمة( .ياسدابيرسيجنتولز،ص.
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• ألرجنتين
•كندا
•مصر
•ألمانيا
•إيران
•إيطاليا
•ليبيا
•النروج
• روسيا
• جمهورية كوريا
•السويد
نيا
• أوكرا
• اواليات المتحدة

•البرازيل
لصين
•ا
•فرنسا
• الهند
•إسرائيل
•اليابان
•كوريا الشمالية
•باكستان
•صربيا
•إسبانيا
•سوريا
•ال مملكة المتحدة

يقةيتم
لفوالذ .هنالك طر
لفة المحركات من ا
يمكنتصنيع العديد من أغ
لفوالذ ولحام ها للحصول على الحجم والمتانة
فائح ا
في ها طي ص
المنصوص عليهمافيتصميم الغالف .هنالك أيضا ً أساليب أخرىتعمل
نفث أو
علىتشكيل الجزء األسطواني من المحرك من خالل التشكيلبال
لقباب
لقطع .ويتمتصنيع ا
يقة التشكيل االنسيابيبواسطة قوالب ا
طر
الموجودةفي مؤخرة الغالفبواسطة طريقة التشكيل االنسيابي أو
نفث أو التشكيل
يقة التشكيلبال
بواسطة قوالب التشكيل .من شأن طر
خفض المحتمل لعدد نقاط ألعطال
لفوالذ ال
االنسيابي المتبعة لتشكيل ا
فض عدد عمليات اللحام المطلوبة.
في غالف المحرك النهائيبواسطة خ
لفتائل والتي
تحتو يبعض منشآتتصنيع المحركات على آالت لف ا
تعمل على مد ألياف مطليةبطالء إيبوكسي أو راتنج البوليسترفي
لقوالب الدوارة لتشكيل األجزاء المركبة ،إذتعملبنسبة الوزن إلى
ا
المقاومةتتسمبأن ها عالية.بعد إنجاز عملية اللحام،تتطلب األجزاء
معالجةبواسطة الم ِح مات أو الم ِح مات الهيدرولية إلنجاز العملية.

فعي المعدات األضخم واألكثرتميزاًفي
تعد محطة خلط الوقود الد
فعي الصلب.
منشآت إنتاج المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
في لتتسع لمكونات الوقود
يجب أنتكون هذه المنشأة ضخم ةًبما يك
فعي ،والخالطات ،واألدوات األخرى المستخدمةفي صناعة مرحلة
الد
فعي الصلب (الوقود ،والمواد المؤكسدة ،والعوامل األخرى)لتتناسب مع األقطار،ثميتم
فض حجم مكونات الوقود الد
الصاروخ.يتمفي المقام األول خ
خلط ها مع عامل ربط مناسب حتىيصبح الخليط (الذييعرفباسم "الحبيبات") متجانساً .وإذا ما كان هنالك إمكانية إلنجاز عملية الخلطفي آلة
لفقاعاتفيتزايد أسطح االحتراق ماينتج عنه زيادة الضغط وعطل
خفض إلى أدنى حد( .تتسبب ا
لفقاعاتفي الحبيباتسين
تفريغ ال هواء،فإن عدد ا
ً
فعي معابشكل كامل،يتم صب خليطهافي غالف المحرك.يمكن
محتمللغالف المحرك الل عملية االحتراق) .وبعد أنتختلط مكونات الوقود الد
فعيفي الغالف( ،تعرف هذه العمليةباسم "صب الوقود
فعي السائل.يمكنصب الوقود الد
اتباعثالثة طرق رئيسيةلتحميل غالف المحركبالوقود الد
فثه عبر القالب وإدخاله
في،يمكنن
فعي جامداًبمايك
فريغ ال هواء)،ثميتمضخهفي الغالف ،أو،في حال كان الوقودلد
فعي" وتتم أحيان اًتحتتأثيرت
الد
إلى الغالف.

فعيللحيلولة دونفشل الغالفبسبب حرارة االحتراق .مادة العزل غالباً ماتكون
غفال وضع مواد عازلةبين جدار الغالف والوقود الد
يجب عدم إ

بقة
يقة من مواد مطاطية صناعية ،مثل مطاط اإليثيلين والبروبيلين والدايين والمونومر (.)EPDMيمكنتطبيق مرشات خاصة لوضع ط
بقة رق
ط
بقة من مادة عازلة على القالب الذييستخدمفي إكمال ومعالجة مكونات غالف المحرك عليه.
يقة داخل غالف المحرك أويمكنتطبيق ط
عزل رق

فيت السائب أو من
تقدمة،فيتمتصنيعها إما من الغرا
فعي الصلب ال م
لف وهات الحديثة الخاصةبالمحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
بالنسبة ل
يقة الحبيبات ،ويتم وضعهافي قالبيخضعلضغط ودرجة
فيت دق
فيت منبودرة الغرا
القضبان الكربونية متعددة األبعاد.يتم إنتاجفضبان الغرا
حرارة عالية التخاذ شكل القضيب.تكون قضبان الكربونفي البداية عبارة عن نسيج كربوني مجدول،يخضعبشكل متكرر للتكثيف إمابواسطة
لفحم الحجري أو الغاز الهيدروكربونيثميتعرض لضغط وحرارة عاليين للغاية .كمايمكن استخدام مكابس الضغط
درجة من درجات قطران ا
لفو هة المطلوب.
فيت الناتجةبواسطة اآلالتلتتخذشكل ا
المتساويفي هذه العملية.بعد ذلكيتمتشكيلقضبان الك ربون أو الغرا
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تيتعملبالوقود السائل وجود معدات إنتاج.فصماماتفتح أو
لصاروخية ال
لفرعيةللمحركات ا
يتطلب كل مكون من مكونات النظم ا
تصنيع أجزائها المعدنية مثل
شكل  ،27ل
فعي على سبيل المثالتتطلب وجود التفرز ،مثلتلك الموضحةفي ال
إغالق الوقود الد
لصماماتفي
تكاز ،ويتمتجميع ا
لفات كهرومغناطيسية مع محاور الر
تكاز.يتم وصل م
لفة  ،وقواعد الصمامات ومحاوز الر
ألغ
فيذ عمليات التجميع النهائية.تخضع
مثبتات التجميع (المرشدات)ليتملحام هابواسطة معداتلحام متخصصة .كمايتمفضال ً عن ذلكتن
لتوريد .أما
اصفات ا
فائهابجميع متطلبات مو
صصةلضمان و
لصمامات المجمعة لمجموعة من عمليات المعاينةباستخدام معدات متخ
ا
ليونبحد
لضغط وكروموتوغراف غازيبقدرةتصل إلى خمس أجزاء من الم
ليوم عالي ا
ع ملياتفحص التسربفتتطلب وجود هي
فق السائل عبر
فعي ،وذلكأثناءتد
تكررةلصماماتفتح وإغالق الوقود الد
نفيذ عملياتتشغيل م
أدنى .كمايتم استخ دام آلة اختبارتلقائيةلت
قبول ألخرى خالل عملية
نفيذ عدد من اختبارات ال
لفتح وإلغالق المطلوبة .ويتمت
لصماماتبعدد دورات ا
فاء ا
لصمامات،لضمان و
ا
إلنتاج وإليصال.
ونظراً ألنتكنولوجيات التصنيع آخذة ٌبالتطور،فقطتطورت مع ها طريقة إنتاج األدوات ،واإللكترونيات ،ومكونات القذائف .كما أن
أساليب التصنيع المتقدمةتواصلتطور ها مغيرةً مع هابيئة التصنيعلألبد.في حينتعتبر طريقة التصنيع المضاف ( )AMمن أسرع
بعاد" وقدتطورت من إنتاج مواد النماذج ألوليةللبالستيك إلى
هذه المجاالتتطوراً.ف هيتدعىفيبعض ألحيان "الطباعةثالثية أل
إلنتاج الكامللمواد البوليمرات ،والبالستيك ،والمكونات ،وإللكترونيات والمعادن والخزف.
تصنيع المضاف للمعدن/الخزف على إنتاج ألجزاء واألدواتباستخدامبودرة المعدن/الخزف أو سلكيتمتذويبه/تلبيده
تعمل الت ال
لبودرة/ألسالكبين
تنوع ا
باستخدام الت صهر المساحيق ( )PBFوترسيب الطاقة الموجهة ( )DEDأوبواسطة عمليات هجينة.ت
نيوم إلى معادن حديدية منافوالذ الذي اليصدأ والسبائك عالية المتانة/
لمصنوعة من أللمنيوم ،والنحاس ،والتيتا
المعادن غير الحديدية ا
تييستخدمالكثير منهافيتكنولوجياصناعة الصواريخ
وتتحمل درجات الحرارة العالية ،وال
بعاد ها × 250 × 250
لصناعة علىنظم آالت صهر المساحيقتصنيع أجزاءتبلغ أ
يفرض الوضع الحاليل
اعتبارًا من عام  ،2016س
بعاد ها إلى  500 × 400 × 800مم .أمانظمترسيب الطاقة
لقادرة على إنتاج أجزاءتصل أ
 325مم ،مع وجود عددقليل من آلالت ا
فةتصلأبعاد ها إلى 1219 × 1219 × 5791
الموج هةف هيقادرة علىتصنيع األجزاء األكبر حج ًم ابواسطة طريقة التصنيعباإلضا
مم.
لصاروخية العاملةبالوقود
تفريغ الكهربائي ( )EDMعلى نطاق واسعفيتصنيع حاقنات المحركات ا
يقة التشغيلبال
يتم استخدام طر
تصبح
فعي الصلب .عندتطوير ها ألول مرة ،كانيجري التحكمفي هذه العمليةبواسطةتجهيزات إلعداد وأدوات التحكم اليدوية.ل
الد
تصنيعبمساعدة الحاسوب المعيار السائدفي هذه أليام.
تصميم/ال
تفريغ الكهربائيبواسطة الحاسوب وال
يقة التشغيلبال
طر
لفرعي ويتم إجراء العديد من عمليات
فع ا
يصال ها إلىمنطقة التجميع النهائية،يتمتجميعنظام الد
بعد إجراء الختبارات على المكونات وإ
فائها
لفرعي للتحقق من و
فع ا
نقطة،يمكن اختبار نظام الد
تصميم .عند هذه ال
لفرعي المنجز مع ال
فق النظام ا
لقياس والتحقق منتوا
ا
بالمتطلبات.
تيفهي على درجة عالية من التخصص .حيثتتطلب استخدام أدوات
لقصور الذا
لتوجيهبا
تصنيع معدات ا
أما المعدات المستخدمة ل
تي تدخلفي تركيبة
يقة ال
لقوالب ،والحوامل ،وحلقات الن الق ،وأدوات عزم الدوران ،وااللكترونيات الدق
تصنيع ا
خاصة ل
فرعية المنجزة.
الجيروسكوبات ومقاييس التسارع.تدعو الحاجة أيضًا إلى استخدام معدات خاصةلقياس ومعاينة مدى دقة المنظومات ال
سكوب الدوارة والغالف العائممصنوعينبدقة للوصول إلى سماكة موحدة للجدار ،وتشطيب أملس
نفة الجيرو
إذيجب أنتكون ع
متجانسللسطح .ويجب أنتكون الحوامل ذات الكرات ،أو الحوامل الغازية أو الحوامل المرصعة مصنوع ة ًبدقة أيضًا( .تعتبر المحامل
فوالذ الذي اليصدأ التييبلغقطر هاث منبوصة ،والتيتبلغ درجةتحمل ها عشرة أجزاء من المليون من البوصة ،من
المصنوعة من ال
يقة أو
تي دارات دق
لقصور الذا
تيتعملبا
سكوب الدوارة ).عالوة على ذلك،تستخدم هذه األدوات ال
نفات الجيرو
العوامل المطلوبةلع
يعاني
لفرعيبأكملهس
قصة،فإن النظام ا
تصنيع والتشطيبن ا
تضخيم معلومات الموقع.فإذا ما كانت أي من إجراءات ال
تقاط و
صغيرة الل
لتوجيه
سكوب وبالتالي على دقة نظام ا
من عزم دوران عشوائي .الذييؤديبدوره إلى انحراف من شأنه أنيؤثر على دقة الجيرو
لفرعي.
ا
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لفرعي كل على حدة من حيث النحياز،
لتوجيه ا
تقييم مكوناتنظام ا
تعمل محطات الختباربمساعدة الحاسوب وألقراص الدوارة على
لقياسات والتأكد منها
لقصور الذاتي.يتمتسجيل هذه ا
والحساسية ،والمزايا األخرى التيتعتبر جزءاً اليتجزأ من المعدات العاملةبا
بواسطة محطات القياس األخرى.فضال ً عن ذلك،يتم إرسال هذه البيانات أيضا ً إلى أج هزة الحاسوب التيتعمل علىبناء واختبار
يكل النهائيفي غرف
لفرعيفي اله
لتوجيه ا
تكونبمثابةثوابتتستخدمفي المعدات.يتمتجميع مكونات نظام ا
يفة ل
لقذ
برنامج طيران ا
يفة أوللتخزين .وبمجردتجميعها،يتم اختبار هاللتأكد منتكاملها من الناحية
يفة ويتم اختبار هاقبلشحنها إلى منشأةتجميع القذ
بيئتهانظ
يكية ومنقدرتها على العملفي ظروف الهتزاز وظروف الحرارة الناتجة عن إلطالق والطيران.تكون محطات الختبار هذه
يكان
الم
ً
غالبافي منشأة التصنيع أوبالقرب من ها وتتضمن منصات اهتزاز ،وأقرص دوارة ،وحجرات اختباربيئيةتعملبواسطة الحاسوب.
فية أو مواد
فران ا ً عالية الحرارة ونظمتحكملتصنيع المواد الخز
بالنسبةللمعدات المتخصصة إلعادة إنتاج المركبات العائدةف هيتتضمن أ
فقةلعودة المركبة إلى المحيط الجويلألرض.
تي المستخدمةفي حماية المركبات العائدة من الحرارة المرا
لقصور الذا
ا

اليوجد.

.2د البرمجيات

تصنيع التلقائية والتيتعملبمساعدة الحاسوب،بمافيها التحكم العددي ،إلنتاج مكونات
الطبيعة والغرض:يزداد استخدام إجراءات ال
ً
القذائفبسرعة ،ودقة ،وبدرجة عالية من التكرارية .وتعتمد هذه اإلجراءات علىبرمجيات مصممة خصيصال ها.
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طريقة التشغيل :تخضع األدوات اآللية الحديثةلتحكم العدديبواسطة
الحاسوب ( .) CNCحيثيعمل المعالج الدقيق الموجودفي كل آلة
على قراءة البرن امج العامل بلغة البرمجة جي كود اذلييقوم
نفيذ العمليات المبرمجة.يتم استخدام
يقومبعدهابت
المستخدمبإنشائه،ل
الحواسيب الشخصية لتصميم األجزاء كماتستخدم أيضا ًفي كتابة
البرامج إما بواسطة اإلدخال اليدوي للغة البرمجة جي كود أو
باستخدامبرمجيات التصنيعبمساعدة الحاسوب ( )CAMالتيتقوم
بإنشاء لغة البرمجة جي كود بواسطة القصاصات التي يدخل ها
لقطع .وينبغي المعالجة التالية
المستخدم إلى جانب إنشاء مسار أداة ا
لبرامج لغة جي كود التييتم إنتاجهاباستخدامبرمجيات التصنيع
بمساعدة الحاسوب لتعمل على آل ة التحكم العدديبواسطة الكمبيوتر
فربرامج ومكتبات إنتاج لغة جي كود
التييتم استخدام ها .كماتتو
ضمن الملك العام.
االستخدامات النموذجية مع القذائف :تستخدم أدوات آلة التحكم
العدديبواسطة الكمبيوتر على نطاق واسعفيتصنيع واختبار
أجزاء النظام الصاروخي وتعتمد على كل من البرمجية الداخلية
فة من
وبرمجية التصنيعبمساعدة الحاسوب إلنشاء األجزاء المختل
لقذائف.فيمايليبعض األمثلة عن استخدامات أدوات آلة التحكم
نظم ا
لقذائف.
العدديبواسطة الكمبيوترلتصنيع أجزاءنظم ا

فة لتصنيع الحاقنات الرئيسيةللمحركات الصاروخية العاملة
تصنيعباإلض ا
يقة ال
كمايتم استخدام أدوات آلة التحكم العدديبواسطة الكمبيوتر وطر
بقة متعددة العناصر.
فعي السائل إلى جانب حاقنات الحارق المس
بالوقود الد
فران اًيتم التحكمب هابواسطة الحاسوب .كما أن عمليةترسيب الترذيذبالبالس ما وغي رها من
فائح الرقيقةفإن هاتتطلب أ
أما عمليات الربط االنتشاريللص
العمليات التيتستخدمفي طلي الموادتخضعللتحكمبواسطة الحاسوب.
لفو هات)
فعي السائل (من الحاقنات إلى الحجرات ومن الحجرات إلى ا
منناحي ةٍ أخرى،يتملحام أجزاء المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
في هذه األيام ،أصبحت عمليات اللحام
بشكل نموذجي،باستثناءتلك األجزاء التييتم استخدامهافي الوحدات المخصصة لالختبار على األرض .و
"المداري" (بنطاق  360درجة حول السطح األسطواني) خاضعة للتحكمبواسطة الحاسوب ،و هيتتطلب وجودبرمجيات مصممة خصيصا ًل ها.
عالوةً على ذلك ،أصبحت عملية معاينة المواد المنتجةتخضعبشكل متزايدللتحكمبواسطة الحاسوب.فالحاقنات ،علىسبيل المثال،تحتوي مئات من
نفيذ عملية معاينت ها
ثقوب الحقنبحجميعادل حجم الخرطوم ،وتتطلب التحقق من موضع ها ومن وجهت ها.لذلكيتم استخدام أسس المقارنة البصريةلت
بجانببرمجيات مصممة خصيصا ًل هذا الغرض.
لفوالذيللمحرك إلى جانب
في حينيتم استخدام المعدات التلقائيةللتحكمفي وإدارة عملية التشكيل االنسيابي المستخدمةفي منشآت إنتاج الغالف ا
فة المحركات المركبة.
تقومبتطبيق األلياف المطليةباإليبوكسي أوبراتنج البوليستر على مثبتات الدورانب هدفتصنيع أغل
فتائل التي
آالتلف ال
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فيت أوقضبان الكربون
تفريز لتحويل الغرا
بيوتر إلى جانب الت ال
يمكن استخدام المخارط الخاضعة التحكم العدديبواسطة الكم
لصلب وإلى أطراف رؤوس المركباتالعائدة.
صصة إلىفو هات محركاتتعملبالوقود ا
المخ
تي.بمجردتجميع
لقصور الذا
لتوجيهبا
تييتمتركيبهافي أدوات ا
يقة ال
هنالك حاجة الستخدام معدات اآلالت التلقائية إلنتاج المكونات الدق
هذه المكونات،يجري اختبار ها ويتمتقييم أداء هافي محطات اختبارتعملبواسطة الحاسوب.ينتج عن هذه الختباراتبياناتتستخدم
لفرعيةفيبرمجية الطيران.
لتوجيه ا
فيتحديد معالم األداة ،مثل معدل االنحراف ومعامل القياس ،وأيضا ًتستخدمفيتحديدثوابتنظم ا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

فادة من البرمجيات
االستخدامات األخرى :يمكن أيض ا ً االست
تصنيع المكونات
تيتقوم ب
المستخدمة في تشغيل المعدات ال
لفرعية ،مع إجراءتعديالت عليها ،بهدف التحكم
والمنظومات ا
تييتمتصنيعهافي مجال صناعات المالحة المدنية
بالمنتجات ال
والع
سكرية على حدسواء.
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ما تتخذ البرمجية المستخدمةفي
ا
إلنتاجشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائل مطبوعة ،أو
ممغنطة ،أوضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكنألي من الوسائل
العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص
لمضغوطة ووحدة التخزين
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
الصلبة ا
 USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص
ا
لمضغوطة
المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص ا
حتوي علىبرمجية مراقب ة
تيت
ووحدة التخزين  USBوالوثائق ال
إنتاج القذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.

يعة استخدامها ما لمتكن البرمجيةتعمل على
لقادرة على إلشارة إلى طب
فقط البطاقات والوثائق المصاحبة للبرمجية هي الوحيدة ا
الحاسوب المناسب.فضالً عن ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.

الطبيعة والغرض :البرمجيات المصممة أو المعدلة خصيص ا ً الستخدامهافي المحركات أو اآلالت الصاروخية التيتعملبالوقود الصلب
نفيذ
او ال هجين أو ال هالمي أو السائلتكون مدموجة عموم ا ًفيبرمجية حاسوب الطيران الموجودة على متنها ،وتمتازبقدرتها علىت
لضغوط ودرجات الحرارة
تقوم هذه البرمجيةبمراقبةبيانات المستشعر حول ا
تعددة.بالنسبةلمحركات والتتحريك الصواريخ،
مهام م
فق الوقود(بواسطةفتح
يقافتشغيله ،وتشغيل مولد الغاز وبدءتد
وغير ها ،كماتقومبالتحكمبتسلسل ألحداث ،مثلتشغيل المحرك وإ
تعلقفي الوقت أو بالتسلسل المناسبين على حد سواء.
تي ت
نفصلة ال
لصمام عدة مرات) وغير ها من ألحداث الم
وإغالق ا
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فة المتحركة ،أو عن
نفيذ هذه العمليات إما عن طريق إرسال إشارات داخلية أو خارجية من وسيلة إلطالق أو من القاذ
يمكن البدءبت
تيتعملبالوقود
تي أو المستشعرات ألخرى الموجودةفي حاسوب الطيران .أمابالنسبةللمحركات ال
لقصور الذا
طريقنظام المالحةبا
ً
فعي السائل،فيمكن أنتكونبعضنواحينظام التحكمفي المحرك مدموج ةفيبرمجية حاسوب الطيران مثل التحكمبضغط حجرة
الد
بقيةفي
تييجريها المستشعر على الكمية المت
لقياس ال
فعي ،حيثتتم العملية ألخيرةبواسطة عمليات ا
الحتراق ،أونسبة خلط الوقود الد
فع على أنها أجزاء من المحرك أو آلة
لفرعيللتحكمبموجه الد
في نهاية المطاف،يمكن اعتبار عناصر محددة من النظام ا
الخزانات .و
فع التيتتحكم
لفو هة المزودةبسنادات جيمبال ،أو نظم المحرك المزودةبسنادات جيمبال أو منظومات الد
التحريك ،مثل مشغالت ا
لفرعي للتحكم
تفاع.تعملبرمجية حاسوب الطيران الموجودة على متن المركبة على التحكمبهذه العناصر الخاصةفي النظام ا
بالر
ً
فئة أيضابرمجية متخصصةللصيانة والتشخيصتستخدمفي عمليات صيانة المحركات واآلالت المحركة
فع.تتضمن هذه ال
بموجه الد
لقائيقبل الطيران.
لفئةفي إجراء عملية االختبار الكهربائي الت
لصواريخ.يمكن استخدام معظمبرمجيات هذه ا
ل
فة المتحركة ،ومنثميقومبإرسال
تقبلبرنامج التحليق اإلشارات ،مثل إشارة اإلطالق الصادرة من منشأة اإلطالق أو القاذ
طريقة التشغيل:يس
فعي الصلب،يمكن أنتشمل هذه العملية
فق التسلسل المناسب إلنجاز العمل.بالنسبةلبعض المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
اإلشارات و
فعي الصلبفي غالف المحرك .أ مابالنسبة لبعض
اإلشارات الضرورية لبدءتشغيل الشحنة المولدة للحرارة الالزمة إلشعال حبيبات الوقود الد
فعي الصلب
فعي السائل،يمكن أنيقوم حاسوب الطيرانبإرسال إشارةلبدءتشغيل مولد غاز الوقود الد
المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
فعي نحو حجرة
فق الوقود الد
نفية معفتح الصمامات لبدءتد
نفات) الخاصةبالمضخة (المضخات) الع
نفة (الع
الذييقومبدورهببدءتشغيل الع
لقذائفبمافي ها اإلطالق.بدورهيقوم حاسوب الطيران ،عبر
االحتراق.يتم دمج جميع هذه الوظائففيبرمجية الطيران التيتتحكمبجميع وظائف ا
في حين أنه
فق معبارامترات التصميم .و
نفيذ الطيران الكاملبمايتوا
مكوناتنظام التحكم الخاصبه،بإصدار جميع األوامر واإلشارات المطلوبةلت
يبدو ممكنا ً من الناحية النظريةفصلبرمجية التحكمفي آلة التحرك أو المحرك عن حاسوب الطيران وبرمجياته ،إال أن هذا غير ممكن.يمكن أن
فة المتحركة ،أوفيبرمجية التحكم األرضي الموجودة على
لقاذ
توجدبرمجية صيانة آالت التحريك أو المحركات هذهفيبرمجية منشأة اإلطالق أو ا
متن ها أوفي معدات التشخيص المستقلة.
فع ال هالمي ضمن
فع المختلط أو الدا
فع الصلب أو الدا
االستخدامات النموذجية للصواريخ :عادة مايتم دمجبرنامج التحكمفي محرك صاروخ الدا
فرعية من خاللبرنامج الطيران.بينمايمكن أنيوجدبرنامج
فة أنظمة الصواريخ ال
برنامج التحكم على متن الطائرة،بحيثيتم التحكم السلسفي كا
تقلةلتشخيص ألعطال.
الصيانةفي وحدة اإلطالق أو أج هزة اإلطالق المتحركة أوضمنبرنامج التحكم األرضي على متن الطائرة أو المعدات المس
االستخدامات األخرى :اليوجد
الشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتتخذ البرمجية المستخدمةفي آالت التحريك أو المحركات الصاروخية شكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائل
مطبوعة ،أو ممغنطة أوضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،واألقراص المرنة ،واألقراص الصلبة
لقابلةلإلزالة ،واألقراص المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
ا
تعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط  ،واألقراص المرنة ،واألقراص الصلبة القابلةلإلزالة ،واألقراص المضغوطة ووحدة التخزين
الشكل (عند ال
فقط البطاقات والوثائق المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة
لقذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.
 USBوالوثائق التيتحتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
القادرة على اإلشارة إلى طبيعة استخدام ها ما لمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن ذلك،يمكن نقل هذه البرمجية والوثائق
إلكتروني اً عبرشبكة حاسوب.
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لتوجيه والتحكم
لصواريخ،يتمتركيب أدوات ا
الطبيعة والغرض:فينظم ا
لتوجيه.يتم التحكمبالمنصة
نصةثابتةتوجدفيقسم ا
شكل رئيسي على م
ب
الثابتةبواسطة حاسوب الطيران.في حينتعكف البرمجية الموجودةفي
حاسوب الطيران على جمع المعلومات من األدوات المركبة على
نصة ،ومعالجة البيانات ،فضالً عن إصدار اإلشارات للمعدات
الم
حفاظ على اتساقها وثباتها .وعند إطالق
نصة لل
الموجودة على الم
نصة الثابتةأثناء
بتوجيه الم
الصاروخ،يستمر حاسوب الطيرانفي التحكم
الطيران .فهويعمل على جمع المعلومات من مقياس التسارع ،كمايقوم
بدمج البيانات لتحديد السرعة والوضعية.فضال ً عن ذلك،يقوم الحاسوب
فات الحاصلة عن مسار الطيران المبرمج ليصدر إشارات
بتحديد النحرا
تصحيح إلىنظام التحكمبالطيران.
لقياس
سكوبات على ا
تشغيل:تعمل مقاييس التسارع والجيرو
يقة ال
طر
الدائم للتسارع الناتج عن الجاذبية ألرضية وقوى الدوران الناتجة عن
نصة ما لم يتم
لقوى في انحراف الم
دوران ألرض .تتسبب هذه ا

سكوب ،ودمج
لقادمة من كل جيرو
تصحيحها .من جهتهاتعملبرمجية حاسوب الطيران على جمع ومعالجةبيانات الستجابة ا
تقومبعد ذلكبإرسال إشارات
تعويض ،و
لقةبكل واحدة من ألدوات كل على حدة مثل معدات النحياز والنحراف وال
تع
المعلومات الم
نصةثابتة أثناء دوران ألرض .عند إطالق الصاروخ،
بقاء الم
إلى محركات الدوران المركبةفي أجهزة الجيمبال التيتقومبدور هابإ
تغيرة خالل
نصة الثابتة أثناء الطيران .فهويعمل على جمعبيانات مقياس التسارع الم
بتوجيه الم
يستمر حاسوب الطيرانفي التحكم
نفيذ هذه
لوضعية .أثناءقيام حاسوب الطيرانبت
يقومبدمج البيانات لتحديد السرعة وا
إلطالق وطيلةفترة الطيرانباستخدام الطاقة و
فات الحاصلة عن مسار الطيران المبرمج ليصدر إشاراتتصحيح إلى نظام التحكم
العمليات الحسابية،يقوم الحاسوببتحديد النحرا
لصحيح،يقومبإصدار عدد من ألوامر المباشرة
تفاع ا
بالطيران  .وعندمايقرر الحاسوببأن السرعة مناسبة وبأن الصاروخفي الر
فصل المركبةالعائدة.
فع (علىبعض النظم)بهدف
لتحديدقوة الد
تي على الطيران
تعزيزقدرةنظم القصور ال
تكاملةل
لفرعيةللمركبات الجوية غير المأ هولةنظم مالحة م
لتوجيه ا
يمكن أنتستخدمنظم ا
نفيذ عملية مالحةتتسمبالدقة العالية .وبمجرد أنيحدد
إلى الهدفبدقة عالية.يتم دمج مخرجات هذه النظمفي حاسوب الطيران لت
حفاظ على
لصادرة إلىنظام التحكمبالطيرانلل
لتوجيه ا
فات عن مسارالطيران،يقومبإصدارتصحيحألوامر ا
حاسوب الطيران النحرا
تفاع الطيران المناسبين.
مسار وار
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لصاروخي
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تستخدم هذه البرمجية لتشغيل وصيانة نظام المركبة الجوية غير المأ هولة أو النظام ا
خالل الطيران وصوال ًلل هدف.
لفئة معنظم غيرنظم القذائفقليلة ،ال أنهيمكن استخدا مهافي صناعة الطائرات
االستخدامات األخرى :تعد استخداماتبرمجية هذه ا
سكريةبهدفتحسيننظمتوجيه الطائرات.
الع
لشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتتخذ هذه البرمجيةشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أوضوئية أو غير ها
ا
من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص
المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لمضغوطة
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة ا
ا
لقذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
ووحدة التخزين  USBوالوثائق التيت
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على إلشارة إلى طبيعة استخدام ها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب أو اإلنترنت.
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الطبيعة والغرض:تمتصميمبرمجيةللمركبات العائدةتستخدمفي مراقبة
بي
لفرعية لتأمين ،وتسليح ،وتشغيلفتيل ،وإطالق الرأس الحر
النظم ا
ً
()SAFFتدمج نظم المالحة الن هائية مع ا وذلكبغرض زيادة الدقة التي
تتسمبها المركباتالعائدة.
فعيل الحمولة الموجودةفيقذائف المركبات العائدة
تشغيل:يتمت
يقة ال
طر
فقطبعد أن
لفرعية وغير ها)
لفتح ،وإنزال الذخائر ا
تفجير ،وا
(عمليات ال
تضمن هذه
فاءبقيود السالمة المحددة.ت
تقرر آليةنظام SAFFبأنهتم الو
لتوقيت ،والتسارع ،والتباطؤ،
لقة با
لقيود استالم إلشارات المتع
ا
لقةبدقة
تع
وإلشارات البارومترية ،وإلشارات الصادرة عن الحاسوب الم
تي
وصول الصاروخ إلى المسار المبرمج ،وغير ها من إلشارات ال
يحدد ها المصممون .ويقوم حاسوب المركبة العائدة أيضا ًبتشغيل نظام
التوجيه الن هائي ،إن وجد،لتوجيه المركبة العائدةبشكل دقيق وصوال ً إلى
الهدف المنشودباستخدام عدد من مكونات الرادارات ،والمستشعرات،
فرعية المعدة مسبقا ًفينظام التوجيه المتكامل.
والنظم ال

لفرعيللرادار
لصادرة عن الرادار.لذلكيجب اختبار النظام ا
فعيلهابواسطة إلشارات الرتدادية المناسبة ا
هنالكبعض ألسلحةيتمت
لفرعيةالكاملةللمركبات العائدة خاللسلسلة من الختب ارات
تقييم النظم ا
على مناضد الختبارللتأكد منفعاليته التشغيلية.يتم اختبار و
لقياس عنبعد المركبةفي المركبة العائدة علىتزويد المحطات ألرضية
التيتجريأثناء الطيران وعلى ألرض.في حينتعملنظم ا
فرعية.فضال ً عن ذلك،تستخدم البرمجية الختبار نظم القياس عنبعد هذه قبل إجراء اختبار
ببيانات حول األداء التشغيلي للنظم ال
الطيرانللتحقق منفعاليةتشغيلها.
تكاملة الموجودة داخل
تفادة من هذه البرمجيةفي جمع المعلومات من نظم المالحة الم
االستخدامات النموذجية مع القذائف:يتم الس
المركبة العائدة ،وأيض ا ًلتشغيلنظم التوجيه الن هائية وآلياتنظام  SAFFالموجودةفي المركبةالعائدة.
االستخدامات األخرى :اليوجد.
لشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتتخذ هذه البرمجيةشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائل مطبوعة ،أو ممغنطة ،أوضوئية أو غير ها
ا
من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص
المضغوط ة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لمضغوطة
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط  ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة ا
ا
لقذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
ووحدة التخزين  USBوالوثائق التيت
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على اإلشارة إلى طبيعة استخدام ها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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لفرعية للتحكم
الطبيعة والغرض:تستخدم هذه البرمجية لتشغيل النظم ا
تيتستخدم للتحكم بمسار القذائف التسيارية
فع ( )TVCوال
بموجه الد
تعزيز.
بعض القذائف النسيابيةأثناء مرحلة ال
و
يفة التسيارية باستخدام النظم
لقذ
تشغيل :يتم التحكم بمسار ا
يقة ال
طر
فع.يقوم حاسوب الطيرانبإصدارتصحيحات
لفرعية للتحكمبموجه الد
ا
فع لتحريك مشغل
لفرعية للتحكمبموجه الد
أو إشاراتتوجيه إلى النظم ا
فعي السائل ،أوفو هة
لصاروخي العاملبالوقود الد
تصلبالمحرك ا
م
فعي الصلب ،أو جهاز التحكمبموجه
يفة العاملبالوقود الد
محرك القذ
نفث أو غير ها من ألجهزة
فع العاملبحقن السائل ،أو أرياش الم
الد
فع.بمجردتحرك المشغل،تتم إعادة المعلومات
صصةلحرفقوة الد
المخ
فة ،الصادرة عن مستشعر الموضع الخاصفي
لقةبالنسبة والمسا
تع
الم
فع ،إلى الحاسوب كإشارةتغذية راجعة
لفرعية للتحكمبموجه الد
النظم ا
لتوجيه.تعتبر
تصحيح أو ا
تعديل أمر ال
والتي يتم استخدا مها حينها ل
فع الجزء الذي اليمكنتمييزه منبين أجزاء
برمجية التحكمبموجه الد
حاسوب الطيران الموجود على متن المركبة.

فع المستخدمةفي القذائف التسيارية
لفرعيةللتحكمبموجه الد
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تستخدم هذه البرمجيةلتشغيل النظم ا
بعض القذائف النسيابية.
و
سكرية.تستخدم أسطح التحكمبسطح النسياب
االستخدامات األخرى:يمكن استخدامبرمجية مشابهةفي صناعة الطائرات المدنية والع
لقذائف التسيارية.
ال هوائي محركات المؤازرة ومؤشرات التموضع المشابهةلتلك المستخدمةفي ا
لشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتتخذ ه ذه البرمجيةشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أوضوئية أو غير ها
ا
من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص
المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لمضغوطة
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة ا
ا
لقذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
ووحدة التخزين  USBوالوثائق التيت
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على اإلشارة إلى طبيعة استخدام ها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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.2د" 6.البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيص اً ألغراضتشغيل أوصيانة النظم المحددةفي البند .2أ.1.و.

مالحظة:
استناد ًا إلى البيانات التييقدم ها المستخدم النهائي المالئمةلالستخدام النهائي المستثنى،يمكن اعتبار "البرمجيات" الخاضعةللمراقبةبموجب
لفئة الثانية على النحو التالي:
البنود .2د 2.و .2د 6.على أن هاتندرجفي إطار ا
فعيسائل ،أو محركات
يص اً ألغراض آالت األوج المحركة التيتعملبوقود د
 .1في إطار البند .2د ،2.إذا كانت مصممة أو معدلة خص
لقمر الصناعي على النحو المحددفي المالحظة الواردةفي البند .2أ.1.ج.2.
يقات ا
مالزمة الموقع ،والمصممة أو المعدلة ألغراضتطب
لقذائف التييبلغ "نطاق ه ا" دون  300كم أو الطائرات الم أهولة؛
 .2في إطار البند .2د ،3.إذا كانت مصممة ألغراض ا
 .0في إطار البند .2د ،4.إذا كانت مصممة أو معدلة خصيص اً ألغراض المركبات العائدة المصممة ألغراض الحموالتبخالف األسلحة؛
لقذائف التي التتجاوزفي "مدا ها/حمولتها /ما هو محددفي البند .1أبالنسبة
 .4في إطار البند .2د ، 5.إذا كانت مصممة ألغراضنظم ا
للنظم المحددة؛
 .0في إطار البند .2د ،6.إذا كانت مصممة ألغراض النظمبخالف النظم المحددةفي البند .1أ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلنتاجالعالمي

الطبيعة والغرض:تمتصميمبرمجيةللمركبات العائدةتستخدمفي مراقبة
بي
لفرعية لتأمين ،وتسليح ،وتشغيلفتيل ،وإطالق الرأس الحر
النظم ا
( )SAFFالموجودةفي المركباتالعائدة.
فعيل الحمولة الموجودةفيقذائف المركبات العائدة
تشغيل:يتمت
يقة ال
طر
فقطبعد أن
لفرعية وغير ها)
لفتح ،وإنزال الذخائر ا
تفجير ،وا
(عمليات ال
تضمن هذه
فاءبقيود السالمة المحددة.ت
تقرر آليةنظام SAFFبأنهتم الو
لتوقيت ،والتسارع ،والتباطؤ،
لقة با
لقيود استالم إلشارات المتع
ا
لقةبدقة
تع
وإلشارات البارومترية ،وإلشارات الصادرة عن الحاسوب الم
تي
وصول الصاروخ إلى المسار المبرمج ،وغير ها من إلشارات ال
يحدد ها المصممون.
حفاظ
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تستخدم هذه البرمجيةفي ال
علىسالمة المركبة العائدة والحمولة المخزنةفيها.

االستخدامات األخرى :اليوجد.
لشكل (عند التصنيع) :عادةً ماتتخذ هذه البرمجيةشكلبرنامج حاسوبي مخزن على وسائل مطبوعة ،أو ممغنطة ،أوضوئية أو غير ها
ا
من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص الصلبة القابلة لإلزالة ،وألقراص
المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لمضغوطة
لقابلة لإلزالة ،وألقراص ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرن ة ،وألقراص الصلبة ا
ا
لقذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج ا
ووحدة التخزين  USBوالوثائق التيت
يعة استخدا مها مالمتكن البرمجي ةتعمل على الحاسوب المناسب.فضالً عن
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على إلشارة إلى طب
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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فير عملية االحتراق النهائية
فعي السائلبالضغط وهي المصممة أو المعدلة ألغراضتو
يتم دوما ًتغذية المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
ً
لفة عند استخدامها
نفية ألن ها أكثرتك
الخاصةفي القمر الصن اعيبغرض وضعهفي مسار محدد مسبق ا.بعبارات أخرى ،اليتم استخدام المضخات الع
فرعي،توجدبرمجية مختصة
فعي الصغيرةباستخدام قارورة هيليوم ذات ضغط عالي .أمابالنسبة للنظام ال
للضغط النسبي لخزانات الوقود الد
فعي السائل حيثتمتلك هذه البرمجيةبرنامجا ً مخصصا ًلمحاكاة المسار ،إذيقوم الرمز الحاسوبي
باستخدام نظامفرعي أوجييعملبالوقود الد
يفة أو مركبة إطالقفضائية
بمحاكاة الحركةبثالثةأبعاد مع هامش حريةتصل إلىست درجات.يمكن استخدام رموزقياسية من هذا النوع مع أيقذ
أي اً كان حجم ها ،ويوجدبعضهاضمن الملك العام.في حينينبغيتقييم الرموز الخاصةفي المحركات األوجية الخاصة أو محركاتتشغيل المحطة
فرعية المصممة خصيص اًلها.
علىضوء النظم ال

فة المطلوبتطوير ها ،أو إنتاج ها أو
يعة والغرض:تغطي التكنولوجيا الخاضعة للمراقبةبموجب البند . 2هـ1.تشمل التعليمات والمعر
الطب
استخدام هافي أي من المعدات أو البرمجيات المحددةفي البنود .2أ أو .2ب أو .2د.
في رها منقبلشخصلديهسجل خبرة
تقنية" من التعليمات التييتمتو
تقنية"بأشكال عدة .وقدتتكون "المساعدة ال
فر "المساعدة ال
تشغيل:تتو
يقة ال
طر
فعي السائل) والذييقوم مقام
فلبخصوص موضوع أو أكثرل ها عالقةبالمواد التيتجري مراقبت ها (مثل محركات الصواريخ التيتعملبالوقود الد
حا
فضائية
فة صف أوبالقرب من موقع اإلنتاج أو االختبار أو من خالل استغالل الخدمة االستشارية المتخصصةفي مجال إنتاج المواد ال
المدربفي غر
لقةبشراء المواد والمعدات الصحيحة.فضالً عن ذلك،يمكن ألي دولة أنتحظى "بالمساعدة التقنية" من خالل إرسال
تقديم التوجي هات المتع
من خالل
لفئة  .1وقدترقى الكتيبات والمواد التييتم الحصول
طالب إلى دول أخرى إلجراء التدريبات واكتساب الم هارات الالزمةلبناء النظم المحددةفي ا
تقنية".
علي هاأثناء التدريبلتكون "بيانات
فقط .ويمكن
لقذائف االنسيابيةل هذ الغرض المحدد
تقنية" المطلوبةلبناءنظم ا
االستخدامات المثالية للقذائف :مع استثناءات محدودة،يتم استخدام "ال
تحويل الصواريخ المسبارية المستخدمةفي أبحاث الطقس ،مع إجراءبعض التعديالت عليها من حيث الحمولة والتوجيه،لتكونقذائف انسيابية.في
حين أن "التكنولوجيا" المستخدمةفي كل ج هازتكون مشاب هةلبعض هالحد كبير.
االستخدامات األخرى :اليوجد.
الشكل (عند التصنيع) :اليوجد.
الشكل (عند التعبئة) :اليوجد.
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دفع
فئة – 2البند  :3مكونات ومعدات ال
ال
.3أ المعداتوالمنظوماتوالمكونات
نفية المروحية على النحو التالي:
نفاثة أوالع
نفية ال
.3أ 1.المحركاتالع
أ  -المحركات التيتجمعبين الخصائص التالية مع اً:
فع القصوى" أكبر من 400نيوتن (من غيرتركيب)،باستثناء المحركات المدنية المعتمدة التيتتميز
" .1قيمة الد
فعقصوى" أكبر من  8089كيلونيوتن (من غيرتركيب)؛ و
بقيمة د
"
قصى مايمكن من اإلمداد
نيوتن الواحد خاللساعة واحدة أو أقل (ب أ
 .2استهالك محدودللوقوديبلغ  0015كغلل
سكون مع ألخذبالمعايير الجوية المرجعيةلمنظمة الطيران
ستوىسطح البحرفي حالة ال
المتواصلبالطاقةفي م
المدني)؛

الحظاتتقنية:
فع القصوى التييحدد ها المصنّعلنوع المحرك غير المثبت.
فع القصوى" هيقيمة الد
في البند .3أ.1.أ" ،1.قيمة الد
لقصوى التييحدد ها المص ّنعلنوع
فع ا
لنوع المدني المعتمد مساويةلقيمة الد
لقصوى من ا
فع ا
سوفتكونقيمة الد
المحرك غير المثبت أو أقل منها.

ب -المحركاتالمص ممة أو المعدلةألغراض النظم المحددةفي البند .1أ أو .19أ،2.بغض النظر عن الدسر ،أو
الستهالك المحددللوقود ،أو "الوزنبال حمولة" ،أو "قطر داسر المرحلة ألولى".

مالحظة:
يمكنتصدير المحركات المحددةفي البند .3أ،1.باعتبار ها جزء ًا من طائرة مأ هولة أوبكميات مالئمةلقطع الغيار الخاصة
بطائرة مأ هولة.

•
•
•
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

•
•
•
•
•
•

نفية
نفاثة والمحركات الع
نفية ال
يعة والغرض :المحركات الع
الطب
المروحية الخاضعة للمراقبةبموجب البند .3أ 1.هي المحركات
التيتقومبإمداد ال مركبات الجوية غير المأ هولةبالطاقة،بمافيها
لقذائف التسيارية
القذائف التسياريةبعيدة المدى.فهيتجعل ا
بعيدة المدىقابلةللتشغيل من الناحية العملية.
1

لتوربيني الذي يعملبالغاز
يقة التشغيل :يمتلك المحرك ا
طر
لفرعية،بمافيها المروحة (الموجودةفي
العديد من المنظومات ا
لضاغط ،وحجرة الحتراق
نفي المروحي ،وا
غالف المحرك الع
لضاغط ،الذييمكن أنيتألف من واحدة أو
لتوربين.يعمل ا
وا
تيتعملبالتناوب وقسم آخر
شفرات الثابتة ال
أكثر من مراحل ال
شفراتسطح انسياب هوائي دوارة،بسحب الهواء إلى
يتألف من
الداخل وإدخاله إلى حجرة االحتراق

1
نفية المروحية"في
فاثة" أو "المحركات الع
نفية الن
شكل متبادل مع عبارة "المحركات الع
يمكن استخدام عبارة "المحرك التوربيني الذييعملبالغاز"ب
لقسم.
هذا ا
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تيتسمى
تعد حجرة االحتراق أنبوبا ً مقاوم ا ًللحرارةيختلطفي ها ال هواء مع الوقود المتبخرثميحترق .حيثتقوم شمعات إلشعال (ال
تعال.تمربعد ها المنتجات المحترقة أو غازات العادم عبر
تيتستمربمجرد الش
أجهزة إلشعال)بإطالق العنان لعملية الحتراق ،ال
تيتعملبالتناوب وقسم آخريتألف منشفرات سطح
شفرات الثابتة ال
تييمكن أنتتألف من واحدة أو أكثر من مراحل ال
نفة ،ال
الع
فعبالطاقة
لضاغط،في حينيتمتزويد الدا
فيةفقط منتيار الغاز لتشغيل ا
نفةباستخالص الطاقة الكا
انسياب هوائي دوارة.تقوم الع
في حالة
قصى حديمكن أنينتجه المحرك .و
فع إلى أ
فةقوة الد
فو هة،بهدف مضاع
بقية.يمر الغازبعد ذلك إلى قناة التالقي ،أو ال
المت
لضاغط.تمتاز المحركات
لضخمتوجد أمام ا
شفراتتمتازبقطر ها ا
تعددة ال
فيوجدفيها مرحلة مروحة م
نفية المروحية،
المحرك ات الع
نفاثة.
نفية ال
فاءة است هالك وقود أكثر من المحركاتالع
فع عالية وبك
فية المروحية عادةًبقوة د
العن
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تستخدم المحركاتفيتشغيلنظم المركبات الجوية غير المأ هولة.

نسيابية موضوع على منصة الفحص الخاصةبه( ..دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيا
ص عنفي مروحيصغير مخصص لقذيفة ا
الشكل  :28على اليسار :محر
ص عنفي مروحي مستخدمفيتشغيل المركبات الجوية غير المأهولة القادرة
نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو .)2002في أعلى اليمين :محر
نسيابية.
ص عنفي مروحيصغير مخصص لقذيفة ا
على التحمل طويال ً على ارتفاعات عالية( .مجموعة رولز رويس).في أسفل اليمين :محر

االستخدامات األخرى :هذه المحركات غير مصممة خصيصا ً لالستخدامفي القذائف االنسيابية وألغراض األخرى للمركبات الجوية غير الم أهولة
نفية التي
يقات األخرى مثل المركبات الجوية الم أهولة وطائرات ال هليكوبتر.في حينتستخدم المحركات الع
تخدا مهابشكل مباشرفي التطب
ويمكن اس
نفيةفي
فيبعض المركبات األرضية.فضالً عن ذلك،تعمل مشتقات المحركات الع
تعملبالغاز أيض اًفي الصناعات البحرية وصناعاتتوليد الطاقة و
سفن البحرية والمدنية.
مجال البحرية علىتشغيل ال
فية النموذجية الصغيرة التيتعملبالغازشكالً أسطوانيا ويبلغ طولها أقل من  1مترفي حينيبلغقطر ها أقل
الشكل (عند التصنيع):تتخذ المحركات العن
لقياس ،إلى جانب األنابيب
فق ات العديدة مثل مولد التيار المتناوب ،والمضخة الهيدروليكية ،ومضخة الوقود ،وصمام ا
من  005متر .كماتبدو المر
ً
فاءة است هالك الوقودبين  30إلى 130كغ؛
فقة ،ظا هرةً على جانب المحرك .عادة مايتراوح وزن المحركات الصغيرة التيتمتازبك
واألسالك المرا
في أعلى اليمين منه)فتمتلك أقطاراًتبلغ حوالي  1متر ويبلغ طولها  3م .أمابالنسبة
بر حجم اً ،مثل ذلك المبينفي الشكل ( 28
أما المحركات األك
ألجزاء المحركفيتمتصنيعها من عدد مختلف من المواد،تدخل مواد معدنية وغير معدنيةفي مكوناتها.تتضمن المواد المعدنية العادية األلمنيوم،
تفلون ،والنايلون ،والكربون ،والمطاط والتييتم استخدامها
لفوالذ ،والتيتانيوم ،والسبائك المعدنية الخاصة .أما المواد غير المعدنيةفتتضمن ال
وا
إلحكام إلغالق والعزل.
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فائح ،ويتمتثبيتها
لص
تعددة الخطوات .حيثيتملف مدخل المحرك والعادمب ا
لشكل عند التعبئة:يتم إعداد المحركاتللشحنفي عملية م
ا
شكل
جفففوق غالف المحرك (ال
لصاق أكياس الم
بإحكامبواسطةشريط الصق .كماتتمتغطية المحركبواسطة ورق حماية ،ويتم إ
سفل صندوق
لبولي إيثيلين ،ويتموضع هفي أ
.) 29يتمتغليف المحركبواسطة أوراقمقوية مموجة ،ويتم إدخالهفي كيسمصنوع من ا
الشحن،فوق ألواح القاعدة المكسيةبالرغوة .يتمبعد ذلك ملء الصندوقبالرغوة وإغالقهبإحكام .ونظرا ً ألن محركات القذائف
فجرة،يتم وضع عالمات على حاوياتشحن هاتنص على وجود
االنسيابيةتتضمن غالب ا ً مزاياتشغيل ذاتية من ها استخدام الخراطيش المت
تفجرات.
الم

يليدين رايان أيرونوتيكال)في
ص عنفينفاثيظ هر عليهبطاقةتحذير من وجود متفجراتبسبب خراطيش اإلطالق( .ت
يسار:صندوقشحن محر
الشكل  : 29على ال
فينفاث
ص عن
يليدين رايان أيرونوتيكال).على اليمين :محر
ص عنفي مروحيصغير الحجم ملفوفبكيسبالستيكي داخلصندوق الشحن الخا سبه( .ت
الوسط :محر
يليدين رايان أيرونوتيكال)
صغير معدللشحن( .ت

بضية عبارة عن
نفاثة الن
نفاثة ،أو المحركات النضغاطي ةفوق الصوتية ،أو المحركات ال
نضغاطي ة ال
الطبيعة والغرض :المحركات ال
نفث غازات العادم الساخنة لتوليد
تقومب
محركاتنفاثة ردفعلية داخلية الحتراقتعمل على حرق الوقود المخل وط مع الهواء الداخل و
حتوي على عددقليل من ألجزاء المتحركة التمتلك
لفضائية،بمافيها القذائف النسيابية .وألن هذه المحركاتت
فع المركبات ا
قوة د
نفاثة،
نضغاطي ة ال
نفاثة أو المروحية .وألن المحركات ال
فية ال
لفة من المحركات العن
يكية)،فهي أقلبساطة وأقلتك
ضواغط ميكان
نفاثة أو
نفية ال
نضغاطي ةفوق الصوتيةتمتلكقدرة علىتحمل درجات حرارة الحتراق العالية أكثر من المحركات الع
والمحركات ال
تفوقسرعة الصوت .أما المحركات ذات الدورة المشتركة،
المروحية،تعتبر الخيار العملي الوحيدلعمليات الطيران الدائمةبسرعات
شكل
تي)يوجدانفي منظومة واحدةبهدفتشغيلهاب
نضغاطيفوق صو
نفاث أو ا
نضغاطي
نفاث وا
نفي
فع (مثال ،ع
فهيتمتلكنظاما د
بضيةفهينوع آخر من أنواع المحركات
فاثة الن
تفوقسرعة الصوت .وبالنسبةللمحركات الن
تي
بقيةبواسطة السرعات ال
مختلف عن ال
ً
تقطع (علىشكل
شكل م
نفاثة،فإن عملية الحتراقفيهاتتمب
نضغاطي ة ال
فاثة التي التمتلكضاغط ا ،إال أنه ،على خالف المحركات ال
الن
فع خاللوضع الراحة.
بضات) ،ويمكنها إنتاجقوة د
ن
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فاثة الهواء
نضغاطي ة الن
تقط المحركات ال
تشغيل:تل
يقة ال
طر
وتحول وجهته نحو المحرك أثناء التحرك في المجال
الجوي .يتم ضغط الهواء بواسطة "تأثير التضاغط" ثم
يتباطأ إلىسرعات أقل منسرعة الصوتبسبب نشرهفي
تعل
فة الوقود ،وبالتالي يش
داخل قناة اإلدخال .تتم إضا
بعاث غازات العادم
فعبسبب ان
الخليط .و هناتتولد قوة الد
نفاثة
نضغاطي ة ال
فو هة.تعمل المحركات ال
الساخنة عبر ال
عادةًبين  2و 3درجة ماخ ،إال أنهاقادرة على العمل عند
مجموعة واسعة من السرعاتبداي ةً من درجات الماخ عالية
تى حوالي
تفوقسرعة الصوتتصل ح
لصوت إلىسرعة
ا
نضغاطي ة
 4ماخ .يكمن العيب الرئيسيفي المحركات ال
فع عندسرعة طيرانتبلغ
نفاثةفي عجز ها عنتوليدقوة د
ال
شكال
صفر،لذايجب زيادةسرعتهابواسطةشكل آخر من أ
ً
فع لتصل إلى سرعة االنطالق الالزمة ،والتي عادة ما
الد
تكون  650كيلومترفي الساعة أو أعلى .غالبًا ما يتم
فعي
استخدام محرك صاروخي صغير يعمل بالوقود الد
الصلب عند اإلطالق لهذا السببيتمتجا هلهبعدبدءتشغيل
نضغاطي ة
نفاثة ،أو المحركات ال
نضغاطي ة ال
المحركات ال
فوق الصوتية.
نضغاطي ةفوق الصوتية ميزات أقل من
تمتلك المحركات ال
نفاثة التيتعملبالحتراق
نضغاطي ة ال
ميزات "المحركات ال
تفوق سرعتها سرعة الصوت".فهيتعمل مثل ألخيرة،
و
لقدر
نفس ا
ال أن الهواء الذييدخل محركها اليتم إبطاؤهب
تفوق
الذييتمفي األولى وتتم عملية الحتراقفيها عندما
لصوت.تعمل
سرعة الهواء الموجودفي المحرك سرعة ا
نضغاطي ةفوق الصوتية عادة ً عند سرعات
المحركات ال
تصل إلىسرعة
تصلبين  5و  7ماخ.لذلكيجبتعزيز هال
فوق  4ماخ)لتتم عملية التشغيل.
مناسبة (
فعبواسطةسلسلة
نفاثة النبضيةقوة الد
من جهت هاتولد المحركات ال
نفجارات التيتتم عند الوصول إلىتردد الرنين الخاص
من اال
بالمحركتقريباً.في أحدتصاميم هذه المحركات،يتمسحب ال هواء
تح الصمامات الموجودةفي مقدمة المحرك ويتمتسخينه
عبرف
بواسطة وقود االحتراق المحقون .وهناتتمدد الغازات المحترقة،
نفذ
تقومبإغالقصمامات اإلدخال وت
ولدىتسبب هابزيادة الضغط،
نفث .وبمجرد إخراج غازات العادم،
إلى قناة العادم عن طريق ال
فض الضغطفي حجرة االحتراق ،مايتيح لصمامات السحب
ينخ
تح مرة أخرى،لتتكرر العملية مجدداً.
لف
با

يلد أير)في
ص انضغاطيفوقصوتي (متحف مارشف
الشكل  :30من األعلى :محر
ص انضغاطيفوقصوتي وصل إلىسرعة  2ماخفي االختبار الذي
الوسط :محر
صنبضي
نشأةنفق هوائي (برات أند ويتني /ناسا) من األسفل :محر
جرىفي م
حديث مع مأخذ متجهللخلف( .ثيرموجت).
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فة صمامات السحبفي منع انعكاس اتجاه
من ج ه ٍة أخرى،تتمثل وظي
فق دون استخدام
فق عند المدخل .ال أنهيمكن منع انعكاساتجاه التد
التد
نطقةتصميم قناة إلدخال
لصماماتبواسطة الستخدام المناسب لم
ا
وفهم ظوا هر الموجات .ومن خاللتمديد طولقناة السحب أو استخدام
تيتكونمقاومتهافياتجاه واحد أقل
فق (مثال ،ال ممرات ال
مع الت التد
من مقاومتهالهفي التجاه المعاكس)،يمكن الحيلولة دون حدوث آثار
فاثة
فظبعضنماذج المحركات الن
فق.فضالً عن ذلك ،تحا
انعكاس التد
فع عن طريقتحويلقناة
النبضية التي التمتلك صمامات أيضًا على الد
يكون اتجا هه للخلف
السحب  180درجة نحو مجرى التيار الحر (
فاثة النبضيةبسرعات
عوض ا ً عن األمام) .وعادةً ماتعمل المحركات الن
دونسرعة الصوت.

تى
في ح
نفيةنفاثة ذات حارق خل
فاث/المحرك ذو الدورة المشتركة كمحركات ع
نضغاطي الن
نفاث/المحرك ال
في ال
يعمل المحرك العن
في.بعد ذلكيعمل المحرك
فق ال هواء حول الضاغط وصوال ً إلى الحارق الخل
تصل إلى درجة ماخ عالية ،وعندبلوغ هذه النقطة،يمرتد
نفاث.
نضغاطي ال
فيبمثابة حارق المحرك ال
نفاث حيثيعمل الحارق الخل
نضغاطي ال
ال
ف ةً إلى أنواع أخرى من المركبات
لقذائف:يمكن استخدام هذه ال محركات لتشغيل القذائف االنسيابية إضا
االستخدامات النموذجية مع ا
نفاثة والمروحية
نفية ال
فاثة والمحركات ذات الدورة المشتركة المحركات الع
نضغاطي ة الن
الجوية غير المأ هولة.تزود المحركات ال
فاءة استهالك الوقود من الناحية العملية.تولد المحركات
بسرعة وأداء متزايدينبالحد األدنى من الحجم والوزن ،ال أنها التتسمبك
فر مدى أكبر و  /أو حمولة أكبربكثير من محركات الصواريخ التي
فاثة كمية طاقة أكبربكثيرلكل وحدة ،وعادةً ماتو
نضغاطي ة الن
ال
خفضةفي استهالك الوقود ،إال أنهابالمقابل
فاءة من
فاثة النبضيةفتتسمبأداء ضعيف نسبيًا وك
تعملبالوقود الصلب .أما المحركات الن
تصنيع.
تصميم وال
تتسمبالسهولة النسبيةفي ال
نفاث)لتشغيل المركبات
نضغاطي-
نفاثة والمحركات ذات الدورة المشتركة (ا
نضغاطي ة ال
االستخدامات األخرى:تم استخدام المحركات ال
الجوية المأ هولة عالية السرعة.
لفة أوتكون
يفةفي مواقع مخت
تصلبالقذ
نفاثة إمافيقضبان أسطوانيةت
نضغاطي ة ال
لشكل (عند التصنيع):يتمتركيب المحركات ال
ا
نبوب المعدني الذييمتلكسدادةً مخروطية الشكلفي مدخلهللتحكم
يفة.تحاكي هذه المحركاتفيشكلهاشكل أل
يكل القذ
مدمجة مع ه
نضغاطي ة
شكل علىشكلقمع على الطرف المقابل.يمكن أنيصل طول المحركات ال
فق ال هواء ،ويمتلك أيضا ًفو هة مخروطية ال
فيتد
نفاثة المستخدمةفي القذائف من  2متر إلى  405متر وقطر ها من  003متر إلى  100متر،في حينيصل وزنها إلى  200كغ.يبين
ال
ً
ً
نضغاطي ةفوق الصوتية علىشكل
فاثضخمنسبي ا.بالمقابل،تبدو المحركات ال
نضغاطين
شكل ( 30من األعلى) مثاال على محرك ا
ال
يفة
تي قيد التطوير لتشغيل قذ
نضغاطيفوق صو
في الوسط) مثاالً عن محرك ا
شكل ( 30
صندوق معدني ذو مداخل حادة،يبين ال
تصل مع آليةتحكمبصلية
شكل م
بضيةفتتسمبتجويف رنان طويل أسطواني ال
فاثة الن
صصة لإلطالق من الجو .أما المحركات الن
مخ
شكل متجهةنحو المقدمة.
ال
فاثة والمروحية التيتمتتغطيتهاتحت البند
نفية الن
يقةتعبئة المحركات الع
نفس طر
لشكل (عند التعبئة):يتمتعبئة هذه المحركاتب
ا
.3أ 1.أعاله ،إال أنهايتمشحنها على ألرجحفيصناديق خشبية أو معدنية.
نفاثة النبضية ،أو
نفاثة ،أو المحركات االنضغاطي ةفوق الصوتية ،أو المحركات ال
أج هزةتنظيم االحتراقفي المحركات االنضغاطي ة ال
المحركات ذات الدورة المشتركة
بضية،
نفاثة الن
نضغاطي ةفوق الصوتية ،أو المحركات ال
نفاثة ،أو المحركات ال
نضغاطي ة ال
الطبيعة والغرض :عادة ًتتطلب المحركات اال
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خفاض أداء المحرك .كما
بعضهابان
أو المحركات ذات الدورة المشتركة العملبواسطة مجموعة واسعة من السرعات،يمكن أنيتسبب
فق الهواء والوقود أثناء الطيران .أما العناصر
تضمن هذه المحركات ألجهزة التيتقومبتنظيم الحتراق من خاللتعديل خصائصتد
ت
فق،نظمحقن الوقود ،أجهزة إلشعال ،وأجهزةتثبيت الهب،
نفاثةفهيفواصل التد
نضغاطي ة ال
الرئيسيةفي النظم التيتنظم المحركات ال
وحاسوب التحكمبالطاقة.
فظة على ألداء المنشود للمحرك
يفتين رئيسيتين و هما :المحا
نفاثة وظ
نضغاطي ة ال
تشغيل:يؤدي نظام التحكمبالمحركات ال
يقة ال
طر
خفاضفي األداء المنشود خالل ال مهام العابرة.
اللتحليق المركبة ،إلى جانبخفض معدل الن
فعالية طوالفترة طيران ها مايؤدي
فع هذه المحركات للعملب
االستخدامات النموذجية مع القذائف:يمكن ألجهزةتنظم الحتراق د
ً
في إعدادات الصواريخ التي
بالتالي إلى زيادة سرعة القذائف ومدا ها.تكون هذه ألجهزة عادة ً مخصص ة لتطبيق هافي المحركات و
صممت خصيصا ً من أجلها.
نضغاطي ةفوق
لقياس ،ومثبتات اللهب الموجودةفي المحركات ال
فق ،وأجهزةحقن الوقود وا
االستخدامات األخرى :تتشابهفواصل التد
تعذر
في .من ناحية أخرى،ي
نفاثة والمروحية ذات الحارق الخل
نفية ال
الصوتية من حيث المبدأ مع ألجهزة الموجودةفي المحركات الع
تبديل ألجهزةبينها.
فائح الدعم ذات ألضالع ،أو أرياش التحويل ،أو المناخل،
فق ،أو ص
فق مثلفواصل التد
لشكل (عند التصنيع):تقوم أجهزةتعديل التد
ا
فق الهواء وآثاره السلبية علىتوزيع الوقود والحتراق.
خفيف حد انحرافتد
شكل )31بت
يكية الهوائية (ال
بكات الدينام
أوش
نفاثةبمساعدة مضخة ويتمتغيير معدله من
نضغاطي ة ال
من جهة أخرى،يتمتغذية قسم الحتراقبالوقود المستخدمفي المحركات ال
نفث الوقودفي الهواءفيقسم الحتراق .كما
لصمامات.بدور هاتعمل حاقنات الوقودب
لفو هات أو ا
لقياس مثل ا
تعانةبأجهزة ا
خالل الس
فق الوقود
لوضعية المناسبة ألجهزةقياستد
نفاثة وودنظامتحكمبالوقود(بواسطة الحاسوب)لتحديد ا
نضغاطي ة ال
تتطلب المحركات ال
ً
يفة الطيران.تعمل هذه النظم عادةبواسطةقوة مائية ميكانيكية إال أن استخدام ألجهزة إللكترونية آخذبالزدياد.
عندتشغيل وظ
فاثةف هيتتخذ واحداً من األشكال المتعددة .يمكن أنتستخدم المحركات
نضغاطي ة الن
بالنسبة ألجهزة إلشعالفي المحركات ال
تعال
نفاثة حاقنات وقودتعملبالشرارة الكهربائية ،أو المكونات النارية ،أو حاقنات ذاتية إلشعال ،أو وقودتلقائي الش
نضغاطي ة ال
ال
فس اتجاه مثبت الل هب.يمكن أيضا ً
(ذاتي االشتعال) لحقن السائل.يتم حقن السائلتلقائي االشتعالفي المنطقة الساكنة الموجودةفي ن
ئضة منسائل إلشعال إلتاحة المجال إلعادة التشغيل مرات عدة.تستخدم مثبتات اللهب كوسيلةلتثبيت اللهب الناتج عن
حمل كمياتف ا
ً
فضة السرعة والتييتم إعادةتوجيه
فير منطقة منخ
فية.تمتصميم مثبت الل هب لتو
االحتراق وأيضا لتعزيز عمليات االحتراق اإلضا
المنتجات المحترقة عالية الحرارة منها إلى مثبت اللهب.بعد ذلكتع مل الغازات الساخنةبمثابة وسيلة إشعال خليط الوقود والهواء
فق الغاز.
النظيفبعد مروره من حاجز منعتد
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ص االنضغاطي النفكاث(.شكركة ككايزر مكاركواردت).فكي
يسار :منظومة حاقن وقود متعددالشعب وآخريعملبالطرد المركزي مخصصةللمحر
الشكل : 31على ال
يسار:نظام إدارة الوقودفي المحركات االنضغاطي ة النفاثة(.شركة كايزر ماركواردت)
المحركات االنضغاطي ة النفاثة(.شركة كايزر ماركواردت).على ال

نفاث،
نضغاطي ال
تعبئة):تعتبر شبكات الديناميكية ال هوائية ،والحارقات ،ومثبتات الل هب جزءاً اليتجزأ من المحرك اال
شكل (عند ال
ال
لذلكيتمشحن ها معا ً مع المحرك الرئيسي.يمكن استثناء المضخات ،أو أ جهزة إلشعال ،أو أجهزة التحكمبالوقود من هذه القاعدة إذيمكن
فصل ة ً ومنثميتمتركيب ها على هيكل المحرك خالل عملية التجميع .حيثيتمشحن هذه األجزاءفي حاويات من الخشب أو من
شحن ها من
لمقوى.
الورق ا
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االرتفاع

1960
 102رطال ً
1160بوصة مكعبة

رقمالمطابقة

1982
 7أرطال
6بوصة مكعبة

19 78
 17رطال ً
98بوصة مكعبة

الشكل :32ش هدتتقنية التحكمبوقود المحركات االنضغاطي ة النفاثةتطوراً كبيراً منذ عام (..1960شركة كايزر ماركواردت).
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لصاروخية المكون
لفة المحركات ا
الطبيعة والغرض:تعتبر أغ
لصلب أو
تيتعملبالوقود ا
لصاروخية ال
يكلي الرئيسيللمحركات ا
اله
حتوي
تيت
لفةبمثابة الحاويات ألسطوانية ال
الهجينة .إذتعتبر ألغ
لفة مواد خاصةتساعد ها
فعي .يدخلفيتكوين ألغ
على الوقود الد
لضغوطات والحرارة الناتجة عن الحتراق.
علىمقاومة ا



فق وتتخذشكل الجرس إذ
أمافو هة المحركفتعملبمثابة خوانق التد
يتمتركيبها على طرف العادم الموجودفي المحرك الصاروخي الذي
فعي الصلب أوفي المحرك الصاروخي الهجين.
يعملبالوقود الد
فق غازات العادم الساخنة بهدف
يساعد هاتصمي مهافي التحكمبتد
فع.
زيادة السرعةنحو التجاه المطلوب ،وبالتاليتحسينقوة الد









لصاروخية بمثابة أوعية
لفة المحركات ا
تشغيل:تعتبر أغ
يقة ال
طر
ضغطتستخدمفي احتواء الغازات الساخنة الناتجة عن عملية احتراق
يفة والطيران،يتسبب الوقود
لقذ
فعي .خالل عملية إطالق ا
الوقود الد
لصاروخي
فعي المحترقفيتوليد كمية كبيرة من غازات الحتراق.يتمنفث الغازات الساخنة وتزدادسرعتها عبرفو هة المحرك ا
الد
فةمقاومةللحرارةالعاليةتعمل على إنشاء طبقات
لفةبطانة داخلية وعزلمصنوعة من موادقليلةالكثا
فع.يوجد داخل ألغ
إلنتاجقوة الد
فعي المحترق والغالف.
واقيةبين الوقود الد
لفة وبطانة أو عزل
لصلب أغ
فعي ا
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
فة المحركات ا
تضمن كا
االستخدامات النموذجية مع القذائف:ت
فاءبمتطلبات محددة ألنواع معينة من القذائف.في حينتعتبر البطانة أو العزل الداخلي عامال ً
فةللو
داخلي .عادةً مايتمتصميم هذه األغل
لصلب.
فعي ا
فاظ علىتكامل المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
حاسم ا ًفي الح
لصواريخ المص ممة
فعالللصاروخ.فمنشأنفو هات ا
لصواريخبالتحكمبغازات الحتراقلضمان التشغيل ال
من جهتهاتقومفو هات ا
لقذائف
فعل
بتوليدقوة الد
تيتقوم
لضخمة ال
لفردية ا
لصاروخية ا
لفو هاتفي مراحل المحركات ا
تقنتحسين المدى .كماتستخدم ا
شكل م
ب
فة على طول مسار الطيران ،ويتمتركيب ها أيضا ً
ً
التسيارية ،وأيض افي محركات التحكم الصغيرة التيتقومبتوجيه ،أوفصل ،أو القذي
فية التيتطلق المركبات الجوية غير المأ هولةبمافيها القذائف النسيابية.
فع إلضا
علىصواريخ الد
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تفادة منبعض المواد
لضغط العالي مثل ألنابيب.في حينيتم الس
يقات ا
االستخدامات األخرى :تدخل مواد غالف المحركفي إنتاجتطب
سكرية أو التجارية التيتتطلب وجود مواد مقاومة
يقات الع
لصاروخيةفي التطب
المستخدمةفي البطانا ت أو العزل الداخليللمحركات ا
فعللطائرات التجريبية المأ هولة مثل طائرات إكس 1
فيرقوة الد
فو هات)لتو
للحرارة .وقد جرى استخدام محركات الصواريخ (وأيضا ً ال
وإكس  15المستخدمةفي إجراء ألبحاث.

كى
يسار :مجموعة مختارة من أغلفة المحركات الصاروخية المركبة المصممة لدعم منصات القكذائف،بمكافي هكا المراحكل الصكاروخية األول
الشكل : 33على ال
صصاروخي مركبفكي غكالفيعمكلبمثابكة المرحلكة الصكاروخية الثالثكة لمركبكة
والثانية والثالثة لمركبات اإلطالق الفضائية (أيهتي كيه).على اليمين :محر
اإلطالق الفضائية( .أيهتي كيه).

بفتائلتمتلك
فة
لفو
لصاروخي من أسطوانةضخمةمصنوعة من الوالذ أو من مركبات م
تكون غالف المحرك ا
لشكل (عند التصنيع):ي
ا
ً
لصاروخي
في ها .مثال على ذلك المحركات المذكورةفي البند .2أ.1.ج.يبلغ طول المحرك ا
قباب ا كروية أو إ هليلجية الشكلفي كال طر
عادةً أكثر من أربعة أمتار ويبلغقطره  005متر.تتضمن كلقبةثقباً،يتمتخصيص الثقب الصغير الموجودفي الن هاية األماميةلج هاز
لفة المحركات
شكل  33مجموعة مختارة من أغ
لفو هة.يوضح ال
لفيةل
لفتحةالكبيرة الموجودةفي النهاية الخ
إلشعار،بينمايتمتخصيص ا
بقاء الوقود
يقة من الموادالكيميائية الخاصة المستخدمة إل
بقة رق
الصاروخية التيتمتلك هذه المزايا.تتألف البطانة الداخليةللغالف من ط
فعي.
فعي الصلب ضمن مادة عزل الغالف.يتمتطبيق هذا البطانة عادة ً على الغالفقبلصب الوقود الد
الد
يجوزشحن الغالفبعزل داخلي أوبدونه .عادة ً ماتتمصناعة مادة عزل المحرك من المطاط الصناعي مثل مطاط اإليثيلين والبروبيلين
يكا أو الحرير
تضمن مواد العزل كذلك السيل
نيوبرين ،أو مطاط النتريل .وت
لبوتادين ،أو ال
والدايين والمونومر ( ،) EPDMأو متعدد ا
بقة مطاطيةبلون رمادي أو أخضرتصلسماكت هاتقريب ا ً من  2إلى  6مم.
لصخري علىشكل ط
ا
لضيق
تقاربة ومتباعدة) أو علىشكل مخروطيتمتد إلى الخلف منقسم العنق ا
فو هة م
لفو هةفهو إمايشبه الساعة الرملية (
أماشكل ا
لصاروخي الذييعملبالوقود الصلب.
لفيللمحرك ا
وصوالً إلى الطرف الخ
في للمحرك.
فو هة مركب ةًفي الطرف الخل
شكل  34صورة ملتقطة للمحرك الصاروخي الذييعملبالوقود الصلبتظ هرفيه ال
يبين ال
لفو هةفي الغالب من موادالكربون المركبة أو
لصلب الحديثةتتم صناعة ا
لفو هات المحركات الصاروخية الذيتعملبالوقود ا
وبالنسبة
فينول
فينول.يكونلون أقسام مواد الكربون المركبة أسودا ًبشكل عام ،أما أقسام موادسيليكا ال
خليط من موادالكربون المركبة وسيليكا ال
لصفار.
فيميللونها إلى ا
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ص( .أيروجت)
ص الصاروخي الذييعملبالوقود الصلبيظ هرفيه مكانتركيب الفو هة .كمايظ هر جهاز اإلشعالفي أعلى ال محر
الشكل : 34صورة ملتقطة للمحر

تيتعمل
لفو هاتالكبيرة المتحركة مع المحركات الصاروخية ال
يقاته .كما أصبح دمج ا
لفو هات على حجم الصاروخ وتطب
يعتمد حجم ا
فو هةيحتوي على أج هزة ومواد عزلبحيثتسمح
بالوقود الصلب طريق ةً آخذة ًباالنتشار .وخالل هذه العملية ،أصبح الطرف األماميلل
فو هات عروات عدد ها من  2إلى  4على
له البقاء متصال ًبالقبة األمامية للمحرك على مبدأ الكرة والتجويف.يمكن أنتتضمن هذه ال
فو هات المتقدمة للغايةقابل ةً
جدار ها الخارجييتمتثبيت مشغالت الحركة علي ها ،أويمكن وصل المشغالتبالقرب من العنق.تعتبر ال
بعاد هاالكاملة عند الحاجة.
شكل مطوي وتتمددلتأخذ أ
للتمديد ،مايعنيبأنهيتمتخزينهاب

صفي مركبة اإلطالق( .أيهتي كيه)
صصاروخييتضمنفو ه ة ًثابتة ومائلة.يستخدم هذا المحر
الشكل  :32محر

تضمن موادتعبئة مثل
شكل )36في صناديق خشبية أو معدنية ضخمةت
لصاروخية (ال
لفة المحركات ا
لشكل (عند التعبئة):يتمشحن أغ
ا
لصدمات خالل الشحن.في حينيتمشحن مادةالعزلفي اسطواناتضخمةيبلغ عرضها  1متر وقطر ها
الرغوة أو غير هالحمايتها من ا
لصناديق.
 005متر ويتم إغالقهابإحكام داخل ا
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صصاروخيقيد المعاينةبعد
يسار :غالف محر
صصاروخي ملفوفبفائل ( .تيوكول كورب).على ال
يسار:تركيب مادةالعزل داخل غطاء محر
الشكل : 36علىال
تطبيق العزل الحراري( .فياتأفيو)

فو هات صغيرة الحجم والتيتمتلكقطر مخرجيزيد عن 50
فو هة.فال
تندرج حاوياتشحنفو هات الصواريخفينوعين،تبع ا ًلحجم ال
لفو هاتالكبيرةفيتمتصميم حاويات مص ممة خصيص ا ً
لفة المعدنية .أما ا
سميتمشحن هافي حاويات مصممة خصيص اً ،حالها كحال ألغ
لهاتصنع من الخشب أو األلياف الزجاجية.يمكن أيضا ً استخدام أغطية لف مصنوعة من البالستيك الواقيتبعا ًلقدرة التحكم البيئي
الخاصةبحاوية الشحن.
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تييمكن استخدامهافي النظم المحددةفي البند
لفصل ،وألطوار البينية المعدةلذلكالغرض ،وال
.3أ 4.آليات التجميع ،وآليات ا
.1أ.

مالحظة:

أنظر أيض ا ً البند .11أ4.

تقنية:
مالحظة

لفصل المدرجةفي البند .3أ4.بعضالمكونات التالية:
تضمن آليات التجميع وآليات ا
قدت
-

البراغي واصموالت وحلقات الربط النارية؛
محابسالكريات؛
أجهزة القطع الدائرية؛
شكل الخطي.
الحشوات المرنة ذات ال

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

نتاجالعالمي
اإل

قبين
الطبيعة والغرض:تضمن آليات الت
نفيذ على مراحلفص ًل آم ٍن وموثو ٍ
لفصل هذه
فع المرحلة ألولى.تتحقق عملية ا
يفةبعد انتهاءقوة د
تي القذ
مرحل
فجرة
فصل البسيطة نسبي اً ،والتيتعتبر البراغي المت
من خالل آليات ال
والحشوة الخطية المرنة ( )FLSCالنوع األكثرشيوع ا ً من ها.تعمل البراغي
فة معا ًبواسطة مراحل مترابطة لتحميل
تفجرة على ربط مراحل القذي
الم
الحمولة يتمبناؤ ها خصيصا ً ل هذا الغرض ،ومنثم يتم وصلها معشفاه
فصل
نفجر عند إلشارة إلتاحة المجال ل
الوصل الموجودةفي األطراف ،لت
المرحلتين عنبعض هما .كما تستخدم الحشوة الخطية المرنة المدمج ة
يكلها
بقة الخارجية للمراحل المترابطة و ه
في خالل الط
فا
إلحداث شرخ ك
إلتاحة المجال أمامفصل المراحل عنبعض ها.فضال ً عن ذلك ،يمكن
يكية ،أو العاملةبضغط الهواء
يكية ،أو الهيدرول
يكان
استخدام ألجهزة الم
للمساعدةفيفصل المراحل .وعلى نحو مشابه ،يتم استخدام آليات مثل
في نهاية مرحلة
يفة العليا و
لفصل الحمولة عن مرحلة القذ
قفال الكر وية
أل
الطيرانبواسطة الطاقة.

في الوسط).تعتبر المرحلة
تكون المرحلة المترابطة هيكال ً على شكل مخروط مقطوع أسطواني الشكل (الشكل  ،37على اليسار و
لفصل ،ونسب المقاومةللوزنتجعلها
المترابطة،في المقام األول،قطعة معداتبسيطة ،إال أن التوصيال ت الكهربائية المطلوبة ،وآليات ا
تكيف مع أنواع القذائف المحددة.يمكن أنيكون هيكل المرحلة المترابطة أيض ا ً عبارةً عن إطار مسنن دون طبقة خارجية.
بغاية التعقيدلت
لفصلبين المراحل دون التسبب
يفة أثناء إلطالق والطيران ،ولضمان ا
حفاظ علىتكامل القذ
يتمثل الهدف من المرحلة المترابطة ال
يفة أو دون التأثير العكسي على السرعة.
لقذ
بضررألي من مكونات ا
تي
سفلية ال
بفصل ألجهزةإلطالق المرحلة ال
لتوجيه أوامر
يفة،تصدر منظومة ا
فعي أليقذ
نفاذ التامللوقود الد
تشغيل :عند الست
يقة ال
طر
تيتقومبدور ها،ببدء
تقوم إلشارات إللكترونيةبإشعال الصواعق ،وال
تيتربطهابالمرحلة التالية .و
تم النتهاء من ها عن المرحلة ال
يكلية والكهربائية وبالتالي التخلص
تيتقوم مقام أداة الوصل اله
تفجرة أو الحشوة الخطية المرنة ال
لفصل مثل البراغي الم
تشغيل آليات ا
فصل،يتمتركيب
فيةلضمان عملية ال
في حاللمتكنقوى السحب الجويقوي ةًبدرجة كا
لصاروخ التيتم االنت هاء منها .و
من مرحلة ا
تيتم النتهاء
فصلهما.يمكن أنتتطلب المراحل ال
يكانيكي ،أو الهيدروليكي ،أو الهوائيبين المرحلتين ل
لضغط الم
النوابض العاملةبا
فع للحيلولة دون اصطدام المراحل ببعض ها قبل تشغيل المرحلة التالية.
فع احتياطية أو إنها ًء لقوة الد
منها وجود منظومات د
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سفلية .وبمجرد
يفة المترابطةبواسطة دعائم جمالون،يتمتشغيل المرحلة العلويةقبلفصلها عن المرحلة ال
وعندمايتم ربط مراحل القذ
فصل المراحل دون
لقوى الناتجة عن محركات المرحلةالعلويةفي
نفصل المرحلة المترابطة.تساعد ا
تشغيل محركات المرحلةالعلوية،ت
فصل.
الحاجةلوجود آليات

الشكل  :37على اليسار:قسم أوسط مركب ضخم من هيكل مصممبمركبة إطالقفضائية (أيهتي كيه).في الوسط:قسم مرحلة مترابطة صاروخية
نموذجي( .أيهتي كيه) .على اليمين :مجموعة مختارة من البراغيالتفجيرية مصممة الستخدام هافي مركبة إطالقفضائية وفي التطبيقات العسكرية.

فصل .كماتعتبر القذائف
نفيذ على مراحل و
االستخدامات النموذجية معالقذائف :تتطلب جميع القذائف متعددة المراحل وجود آلياتت
لفصل المطلوبة.
نفصلة منبين آليات ا
تيتمتلك رؤوس حربية م
أحادية المرحلة وال
لقذائف التسيارية خالل عملية
سفلية إلى المرحلة العلوية من ا
فع من المرحلة ال
تستخدم المراحل المترابطة لحمل موالت قوة الد
خفضنسبة السحب من خالل وضع ألواحتغطية
فع رقيق السماكةل
تصاميم غطاء د
تضم معظم ال
لصاروخي .و
الحتراقفي المحرك ا
تيتم النتهاء
سفلية ال
لقاء حمولة المرحلة ال
فصل المستخدمةفي إ
يكية الهواء .كماتضم أيض ا ً آليات ال
انسيابيةبين المراحلتعملبدينام
لقذائف (مقارن ة ًبالقذائف أحادية المرحلة) إال أن هذه
سفلية التيتم النتهاء منها علىتحسين مدى ا
منها .إذيعمل إلقاء حمولة المرحلة ال
فة أو دون االنحراف عن المسار.
نفيذ ها علىنح ٍونظيفبتوقيت مناسبللحيلولة دون حدوثتلففي القذي
العمليةيجبت
فجرةفيتطبيقات عسكرية أخرى ،ال سيمافي إطالق
االستخدامات األخرى:يمكن استخدام األج هزة المعبئة مسبقا ً مثل البراغي المت
شكل روتينيفي
ألسلحة أوفصل خزانات الوقود الخارجية عن الطائرة المقاتلة .أمابالنسبة للحشوة الخطية المرنةفهيتستخدمب
لصناعي كماصاتصدمات أو م مهدات إطالق.
لضغطفي المجال ا
لضخمة .كماتستخدمنوابض ا
نفطلقص ألنابيب ا
صناعة ال
تضمن قسم إطارتثبيتفي الطرف
لضخمة ،ال أنهات
شكلهاشكلبراغي اآلالت ا
تفجرةب
لشكل (عند التصنيع):تشبه البراغي الم
ا
ً
العلوي.يبلغ طول هذه البراغي عادة من  7إلى 10سم ويبلغقطر ها من  1إلى 205سم،في حينيتراوح وزنهابين  50إلى  75غرام
لصواعق الداخلية الموجودة
حتويقسم إطار التثبيت المعدات الحربية ويمتلك أسالك أو كابالتتخرج من ا
شكل  ، 37على اليمين).ي
(ال
ً
فيذ على مراحل المدمجة دائم ا الحشوة الخطية
فيه ،والتيتتطلب عادةً إمداد هابمصدر طاقةتيار مستمر.بالمقابلتستخدم آليات التن
نبوب معدني ناعممصنوع من الرصاص أو أللمنيوم مملوء
يفرون ،الموجودة على هيئة أ
تيتبدو علىشكل شريط ش
المرنة ،وال
فجرات التيتكون عادة ً منثالثي نتريت األمينثالثي الميثيلين الحلقي أو من رباعي ميثلين رباعي نيترامين الحلقي.يتمتثبيت
بالمت
يكل المرحلة المترابطة
الحشوة الخطية المرنةبواسطة مشابك معدنيةفي داخل ه
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فصل المراحل.يميل لون
فة مع اً ،وعندتشغيل الصاعق صغير الحجم،تقوم الحشوةبقص الهيكل والطبقة الخارجية ل
لقذي
الذييحتضن مرحلتي ا

تفجرات الموجودة داخلهفيميل لونها من اللون ألبيض إلى اللون ألبيض المائل إلى الرمادي.
األنبوب إلى الرمادي المعدني ،أما الم
لقص.
صصةل
تفاع ،ووزن كل وحدة طول علىسماكة المواد المخ
يعتمد عرض ،وار
و
فال من حوامل الملف
فيد األق
فجرات وتستخدم أحيانا ًفي نظمفصل الحمولة .من داخل ها،تست
فال الكروية على مت
التحتوي األق
تفجرة ،كماتشبه
شكلها البراغي الم
لفصلبهدوء ،ومن الخارج،تشبهب
نفيذ عملية ا
تيتمكنها منت
بي/النوابض/الحواملالكروية ال
اللول
لضغط المستخدمةفيفصل المراحلفتتميزبأنها أجهزة طويلة
براغي اآلالت من حيث وجود إطارتثبيت وسلكينفيها .أما نوابض ا
الشوط (من  10إلى 20سم) ،وذاتقطرصغير (من  2إلى 4سم)يتمتثبيتهافي علبفي مواقع متعددة (ثالث مواقعبحد أدنى) ضمن
فاه وصل مدمجة لتوصيل المراحل
لفوالذية نوابض أو مكابس والذية كماتمتلك ش
تضمن هذه العلب ا
إطار المرحلة المترابطة.ت
يكية والهوائية خزاناتسوائل مدمجةتعمل علىضغط الوحدات عندتجميع المراحل.
المترابط .من جهتها،تمتلك المكابس الهيدرول
لقطر الخارجي
نفس ا
فيت ،وتمتلك
يكل مخروطي أو أسطواني الشكليتمتصنيعه عادةً من مكونات الغرا
المرحلة المترابطة عبارة عن ه
شكل .)11ف هيتمتلك إطاراتتوصيلفي كل طرف كماتمتلك مواقعا ً مخصصة
تيتصلبينها (ال
الذيتمتلكه المراحل الصاروخية ال
يكلية إلى جانب
يكليةيبدوبوضوح داخل الجدران اله
لفصل ألجهزة الموجودةفي كل طرف.يوجد داخل المرحلة المترابط ةسنادات ه
فة .وعادةً مايكون طول المرحلة المترابطة مسا ٍولنصف القطر الخارجي
فيةتستخدمفي وصلها مع مراحل القذي
حلقات أو إطارات طر
ليون
تضمن المرحلة المترابطة إطار جما
فو هة المحرك الموجودةفي المرحلة التاليةفي األعلىتقريباً .وكما ذكرنا أعاله،يمكن أنت
ل
بقة خارجية.
مفتوحبدون ط

يسار :مرحلة مترابطةفي وضعية التوصيل( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيا نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو
الشكل  :38على ال
 .)2002على اليسار :مرحلتين مترابطتين داخل حاوي ة الشحن( .أيبيد)

فرة من الرغوة أوفي وسائل
حتوي على كمية وا
تفجرةفي صناديق ورق مقوىبسيطةت
لشكل (عند التعبئة):يتم شحن البراغي الم
ا
تفجرات خطيرة" أوشعارات "الذخائر
لصدمات.يتم وضع عالمة على صناديق الشحنتنص على "م
خفيف آثار ا
تعبئة أخرى لت
لفةفي صناديق
تفجرة.في حينيتمشحن الحشوة الخطية المرنةبأطوال مخت
لقةبالمواد الم
تع
لقيود الم
الخطيرة" ويتمشحنه ا مع مراعاة ا
نفسقيود الشحن حالها كحال
نفس البطاقات التيتنص على أنها مواد "خطيرة" ألنهاتخضعل
خشبية مبطنة ومحمية .وينبغي أنتحمل
تضمن مزايا ها على موادتعبئتها.في حين
تضمنبطاقاتت
قيود الذخائروالت
تقيدب
قفالالكر وية وشحنها دون ال
أي ذخائر.يمكنتعبئة أل
لمقوى و هيبحالة غير مضغوطة .أما المراحل المترابطةفيتم شحن ها عادةًفي
لضغطفي صناديق من الورق ا
يتم شحن نوابض ا
يفة.
لقذ
حاويات خشبية مصممة خصيص ا ًل ها من منشأة التصنيع وصوال ً إلى مكانتجميع ا
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ثقيل أو ال هالمي (بمافي ذلك المؤكسدات) ،وال مكونات المصممة خصيصا ًلذلك ،والتي
فعي السائل أو ال
.3أ 5.نظم مراقبة الوقود الد
يمكن استخدا مهافي النظم المحددةفي البند .1أ،المص ممة أو المعدلةبغرض التشغيلفيبيئات اهتزازيةيزيدمتوسط جذر ها
التربيعي عن  10وحدات جاذبيةفيتردديتراوحبين  20هرتز و  2كيلو هرتز.
مالحظات:
فاتالغازية الوحيدة المحددةفي البند .3أ:5.
 .1فيمايلي صمامات ومضخات المؤازرة والعن
تفوق 24لتراًفي الدقيقة،في ظلضغط مطلق
فقتساوي أو
أ -صمامات المؤازرة المص ممةألغراض مع التتد
تقل عن  100جزء من ألف جزء من الثانية.
بفترة استجابة المشغل
يفوق  7ميغاباسكال،تتميز
يساوي أو
تفوق  8000دورةفي الثانية
تيتتميزبسرعة عمود إلدارةتساوي أو
فعي السائل ،ال
ب -المضخات الخاصةبالوقود الد
سكال؛
يغابا
يفوق  7م
تصريفيساوي أو
لقصوى أوبضغطلل
يقة التشغيل ا
بطر
تفوق  8000دورةفي
تيتتميزبسرعة عمود إلدارةتساوي أو
فعي السائل ،ال
نفات الغازية الخاصةبالوقود الد
ج -الع
لقصوى.
يقة التشغيل ا
الثانيةبطر
 .2يمكنتصدير النظم والمكونات المحددةفي -3أ5-باعتبار ها جزءاً من القمر الصناعي.

•
•
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

•
•
•

•
•

فعي على إدارة ضغط وكمية
الطبيعة والغرض:تعمل نظم التحكمبالوقود الد
فق عبرصفيحة الحاقن
ثقيل ،أو الهالمي الذييتد
فعي السائل ،أو ال
الوقود الد
لضغط العالي
ومنها إلى حجرة احتراق المحرك الصاروخي.تجبر خزانات ا
ثقيل التيتخرج من خزانات
فعي السائل أو ال
نفية الوقود الد
أو المضخات الع
تضمن
الوقود والمؤكسداتللدخول إلى حجرة الحتراقبدرجةضغط عالية.ت
لضغط العالي الخزاناتنفسها ،وصمامات المؤازرة ،وخطوط
نظم خزانات ا
فعي الخالي من الهواء خالل عملية
فق الوقود الد
تغذيةلضمان استمراريةتد
ال
نفيةلزيادة ضغط الوقود
فة عالية التسارع .وتستخدمالمضخات الع
إطالق القذي
تييتطلبها
فق العالي ال
فع العالية ،ومعدل التد
ستويات الد
يصل إلى م
فعي ل
الد
نفية
المحرك.يمكن استخدام صمامات المؤازرة للتحكمبسرعة المضخة الع
فع.
بقوة الد
وبالتالي التحكم

تشغيل:تستخدم نظم خزانات الضغط خزانات الضغط العالي ،التيتسمى أحيان ا ً "القارورة" والتيتحمل مواد الضغط مثل
يقة ال
طر
فعيبواسطة منظميعمل
لضغطنحو خزانات الوقود الد
سكال.يتمتحرير مادة ا
ليومبسرعةتصل إلى  70،000كيلوبا
النتروجين أو الهي
فع الوقود والمادة المؤكسدة عبر صمامات التحكم وصوال ً إلى الحاقن الموجود
لضغطبد
تقوم مادة ا
لضغط.بعد ذلك
ستوى ا
على ضبط م
فعبواسطةفتح وإغالقصمامات التحكمبالمقدار المناسب.
فيمقدمة حجرة الحتراق.يتمتنظيمقوة الد
تغذية الراجعة .ويعتبر استخدام ها أمرا ً جو هريا ً
يقةبمساعدةنظام التحكمبال
فير استجابة دق
يفة صمامات المؤازرةفيتو
في حينتتمثل وظ
يكية معقدة
يكان
لصمامات أجهزة إلكتروم
فعي الصاروخي السائل المتطورة.تعتبر هذه ا
للتحكمبنظم الطاقة العالية مثل نظم الوقود الد
لقوى على كال جانبي مكبس التشغيل ،والذييقومبدورهبتنظيموضعية
فعي عبر ها من خالل موازنة ا
فق الوقود الد
تعمل على التحكمبتد
محور ارتكاز الصمام.تقوم إشارة التحكم عادةًبتحريك مكبس صغير (مضخم هيدرولي) الذييقومبتحويل الضغط المتغير إلى جانب
فق جديد.فضالً عن ذلك،تعتبر صمامات المؤازرة
واحد من مكبس التشغيل .حيثيقومبالتحرك حتى إحداثتوازن جديدبمعدلتد
لصماماتألنفو هاتهايمكن أنتسدبسهولةبسبب الملوثات.
لفة ،وحساسية ،وعرضةللتلف منبين جميعأنواع ا
لنوع األكثرتك
ا
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لضغط الذي
فعينحو حجرة الحتراقبمعدلضغطيصل إلى خمسينضعف أعلى من ا
فع الوقود الد
نفيةبد
تقومالمضخة الع
من جهتها
لصاروخيفي مولد الغاز ،وبدور ها
فعي ا
فعيفيه عادةً.يتمتشغيل هذه المضخةبواسطة حرق جزء من الوقود الد
يتمتخزين الوقود الد
ً
فية الخاصةبالقذائف  80000دورةفي
فة التيتشغل المضخة .عادة ماتدور المضخات العن
تقوم غازات العادم الخاصةب هابتشغيل العن
فعينحو مولد الغاز (أحيانا ًباستخدام صمامات المؤازرة) ،ما
فق الوقود الد
فع المحركبواسطةتعديلتد
يقة.في حينيتمتنظيمقوة د
الدق
فعي إلى حجرة الحتراق.
فق الوقود الد
نفية وبالتالييتد
نفة الخاصةبالمضخةالع
يؤدي إلىتغييرسرعةالع
فعييتم
فعي السائلنظم إيصال وقود د
لصاروخية التيتعملبالوقود الد
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تستخدم جميع المحركات ا
تغذيت هابواسطة الضغط أو المضخات.يمكنتصميمنظم التغذيةبالضغط خصيص ا ًلمحرك محدد أويمكنتجميع ها من مكونات مزدوجة
فيةفيتمتصميم ها خصيص ا ًلمحرك محدد.
االستخدام .أما المضخات العن
االستخدامات األخرى:يعد استخدام صمامات المؤازرةفي أنظمة التح ّ
كمبالحلقة المغلقة التيتقومبمناولة السائل أمرا ً شائعاً .حيث
يقات
تضمن التطب
كي ة وألخرى العاملةبالوقود.ت
صصةلالستخدام المدني العديد مننظم التحكم الهيدرولي
حتوي المركبات المأ هولة المخ
ت
ً
ئعة
نفيةفهي ش ا
حفر الع
لصناعات الكيميائية .أمابالنسبةلمضخات ال
األخرىتعاماليتسمبالدقة مع السوائل كما هو الحالفيقطاع ا
يقة.
حفر آلبار العم
فط و
الستخدامفيقطاع الن
حتوي على ألسن ة
تيت
لفتح وإلغالق أو خطوط ألسطوانات ال
لشكل (عند التصنيع):تشبه صمامات المؤازرةفيشكلها صمامات ا
ا
لفوالذ
لصمامات وإطارات التثبيت من ا
فعي الموجودة ضمن علبة معدنية.بينماتتم صناعة معظم ا
نبوبي ةفي مداخل ومخارج الوقود الد
أ
حتوي على جهاز التغذية الراجعة
لفتح وإلغالق ألنهات
لصمامات أضخم من صمامات ا
الذي اليصدأ .من ناحية أخرى،تعتبر هذه ا
في
فعي السائل (
فعي السائل حديث الطراز،وصفيحة حاقن الوقود الد
شكل ( 39على اليسار) صمام التحكمبالوقود الد
للموقع.يبين ال
الوسط).

لسائل حديث الطراز( .أاليدسيغنال أيروسبيس).في الوسط:صفيحة حاقن الوقود الدفعي السائل( .بوينغ).
الشكل  :39على اليسار:صمام التحكمبالوقود الدفعي ا
يلتونساندستراند).
على اليمين :منظومة مضخة عنفية مخصصةلمركبة إطالقفضائية ( ها م

فية عادة ًفي علب معدنية ويتم ضبط حجم هاتبعا ً للتطبيقات المحددة .وعلى الرغم من أن شكلهايشبه الشواحن
توجد المضخة العن
حتوي المضخات
لتوربينية للسيارات أو الشاحنات ،ال أن حج مها أكبر إذيمكن أنيصل وزنها إلى مئات الكيلوغرامات.يمكن أنت
ا
صصةلكل نوع من
نفات مخ
نفصلة من المضخات والع
فعي السائل على منظومات م
لصواريخ التيتعملبالوقود الد
نفية لمحركات ا
الع
شكل ( 39على
نفة.يبين ال
فعي (مثال:للوقود والمادة المؤكسدة) ،أو وحدة واحدةتجمعبين آليةتشغيل كل منالمضخة والع
الوقود الد
فية
صصة لمركبة إطالقفضائية.يتم عادةًتصنيع أضالع إطارات التثبيتلتتالءم مع المضخات العن
نفية مخ
اليمين) منظومة مضخة ع
حتوي على إطاراتتثبيت معدنيةمصقولة.
نفيةت
فر متانة جيدة ووزنخفيف ،إال أنبعضالمضخاتالع
ألنهاتو
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يسار :منظومة مضخة عنفيةبأعمدة إدارة متعددة( .أيروجت) .أعلى اليمين :مضخة عنفيةبعمود إدارة واحد( .أيروجت) .من
الشكل  : 40أعلى ال
األسفل:صمام مؤازرةلصاروخسكود( ..دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام مراقبةتكنولوجياالقذائف ،اإلصدار الثالث (مايو .)2002
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لفتح وإلغالق .كمايتم وضعسدادة
لصمامات األخرى ،السيما صمامات ا
بقية ا
لشكل (عند التعبئة):يتمتعبئة صمامات المؤازرة ك
ا
لقة
يكية مغ
يكية مانعةلدخول الهواء أو أكياسبالست
لصماماتفي أكياسبالست
على مداخلها ومخارجها لمنعتعرضهاللتلوث.يتم وضع ا
لصماماتفي أكياس
فة.يمكنفيبعض ألحيان وضع ا
يفة وجا
لصماماتبحالة نظ
بقاء ا
بإحكام مملوءةبالنتر وجين أو ألراجون إل
فية الصغيرةفيتم
مزدوجة وعادةً مايتمشحن ها داخل حاويةتصنع غالب ا ً من األلومنيوم ويحيطب هابطانة من الرغوة .أما المضخات العن
فية
تعبئتها وشحنها ضمن حاوياتشحنمصنوعة من األلومنيوم.تبعا ًلحجم ها ومزاياسطح ها البيني،يمكنتعبئة وشحن المضخات العن
فية
الضخمةفيصندوقشحن مصنوع خصيص ا ًل هذا الغرض ،مع وجود دعامات مدمجةفي هاللمضخة.يمكن أيضًاشحن المضخات العن
نفصلة وتجميعهابعد الستالم.
على أجزاء حيثيتمتعبئةالمكونات الم

فعي
تستخدم المحركات الصاروخية الهجينة الوقود الد
الصلب والسائل مع اً ،وعادةً ماتستخدم وقوداً صلبا ً
فق
ومادةً مؤكسدةً سائلة .ونظراً إلمكانية التحكم بتد
نقة
لصمامات الخ ا
المادة المؤكسدة السائلة،يمكن إغالق ا
شكل كامل ثم إعادة
للمحركات الهجينة أوإطفائها ب
لصاروخية الهجينة
تشغيله ا .و هذا مايجعل المحركات ا
تجمع مابينبساطة المحركات الصاروخية التيتعمل
لصلب وبين قابلية التحكم التي تتمتع بها
بالوقود ا
تيتعملبالوقود السائل.
لصاروخية ال
المحركات ا
تفيد المحركات الصاروخية ال هجينة من
طريقة التشغيل:تس
إما الخزانات المضغوطة أو المضخات لتغذية حجرة
صصاروخيسبري هجين( .ناسا)
الشكل  :41محر
االحتراقبالمادة المؤكسدة،بالتوازي مع الوقود الصلب.يتم
تشغيل المضخاتبواسطة مولد غازييعملبواسطة الوقود
فة،في حينيتم
الحبيبي المخصصله ،أوبعض مصادر الوقود األخرى.تعمل المادة المؤكسدة الصلبة على حرق الوقود السائل داخل الحجرة المجو
فع .وكما هو الحالفي المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الصلب،
تفوقسرعة الصوتلتوليدقوة الد
لفوهةبسرعة
فع الغازات المتمددة عبر ا
د
نفسه ،ألنهيحترق من الداخل إلى الخارج .هنالك
تتم حماية الغالف الخارجيلحجرة االحتراق منمقدار كبير من الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود
لف وهات وأغطية المحرك الموجودةفي المحركات ال هجينة وبين مثيالت هافي المحركات التيتعملبالوقود الصلب ،مثال ،إذينبغي على
تشابهبين ا
الغالف أنيتحملضغط االحتراق.
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

االستخدامات المثالية للقذائف :يمكن استخدام المحركات الصاروخية ال هجينة لتشغيل
لصواريخ المسبارية والصواريخ التسيارية.
لفضائية وا
مركبات اإلطالق ا
االستخدامات األخرى :اليوجد
الشكل (عند التصنيع):تتضمن المحركات الصاروخية ال هجينة حاقنا ًيتمتركيبهفي
الجزء العلوي من غالف المحرك عالي الضغط إلى جانبفو هة متقاربة  /متباعدةفي
سفلي .يشتمل الحاقن على صمامات وأنابيب إماتكون صادرة من خزان
الجزء ال
ً
الضغط أو من خزانيمتلك مضخة متصلة معه .عادةتتم صناعة حجرة االحتراق إما
لفوالذ أو التيتانيوم،بلو ٍن أسود أو رمادي،
من ا
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فعي سميك وصلبيتألف من
بوكسي،بلونأصفر أوبني.يتمتبطين الحجرةبوقود د
بفتيلة أو من زجاج إلي
لفوف
فيت الم
أو من الغرا
تيتبدو علىشكل أسطوانة واحدة ذات مركز مجوف ،أو أسطوانات متحدة المركز أو عربة ذات
تنوعة من المكونات ال
مجموعة م
تييمكن
عجالت .أمافو هات هاف هي مصنوعة من مادةتذرية ،غالبًا ماتكونبنية اللون ،أو من معادنتتحمل درجة الحرارة العالية ،وال
أنتتضمنثقوبا ً مخصصةللحرارة العاليةفي عنق ها( .انظر الشكل .)41
فقة لها ويتم
لشكل (عند التعبئة):يمكنشحن محركات الصواريخ ال هجينة مجمع ةًبشكل كلي أو جزئي ،معالخزانات وألجهزة المرا
ا
فقة.تتمتعبئة الوحدات المجمعةبالكاملفي صناديق خشبية،في حينتتمتعبئة
لفو هات المر
نفصل عن حجرة الحتراق وا
شكل م
تعبئتهاب
حتوي على
تضمنتحذيراتبأنهات
لصناديقت
شكلقانوني على ا
المكوناتفي صناديق خشبية أو علب كرتونيةثقيلة.يتم وضع عالمةب
فجرات أوللتحذير من مخاطر الحريقنظراًلتزويد القذائفبالوقود الصلب .إال أنهنظرًا ألن المحركاتتحتوي على وقودفقط وال
المت
لصلب العتيادي.
تيتعملبالوقود ا
لصواريخ ال
حتوي على مادة مؤكسدة،فهي أقل خطورة من محركات ا
ت

ييس ،من
لمقا
ليةلتوحيد ا
فق ا ًللمعيار رقم 492للمنظمة الدو
.3أ 7.الحوامل الكروية الشعاعيةبجميع درجات التحمل المحددة و
يكيةلصناع الحوامل
لفئة  ABEC-9حسب المعيار الموحدللمعهد الوطني األمريكيللمقاييس/الرابطة األمر
لفئة ( 2أو من ا
ا
تيتتميزبجميع الخصائص التالية:
فضل ال
 ، ANSI/ABMA Std 20أو مايعادلها من المقاييس الوطنية) ،أو أ
لقة داخليةيتراوحقطر ها الخارجيبين  12و  50مم؛ و
• ح
بين  20أو  155مم ،و
لقة خارجيةيتراوحقطر ها الخارجي
• ح
بين  15و 25مم.
• عرضيتراوح

فق أعلى
يعة والغرض :تمتلك الحوامل الكروية الشعاعية التي يتم صناعت ها و
الطب
نفية
يق هافي المضخات الع
يقات هامةفي مجال الطيران ،منها تطب
صفات تطب
الموا
فية الغازية التيتشغل المركبات الجوية.
الصاروخية وأيض اًفي المحركات العن
طريقة التشغيل :يعد استخدام الحوامل الكروية الشعاعية (يشار إلي هافيبعض األحيان
يقة األخدود أو حوامل التالمس الزاوي ،أمراً شائعا ًفي جميع
باسم الحوامل الكروية ع م
أنواع اآلالت .إذيتيح العنصر الدوارفي هذه المحامللألجزاء المتحركة من اآللة العمل
لقناة الداخليةللمحمل التيتكون عبارة
بشكل سلسبالحد األدنى من االحتكاك.تتضمن ا
لقة داخلية وخارجية ،وتتضمن الكرات.يتم عادةً
عن إطارتثبيت معدني دائري الشكل ،ح
لقنواتفي وضعيةثابتة داخل اآللةفي حينتدعم األخريات عمود
وضع إحدى هذه ا
لقناةبدعم
تقوم مع ا
لقنواتبحرية الدوران ،و
اإلدارة الدوار.تتمتع الكرات الموجودةبين ا
فع
عمود اإلدارة المتحرك.فضالً عن ذلك،تقوم الحوامل الكروية الشعاعيةبدعمقوة الد
لفة من األحمال.
الشعاعي ة ،واآلنية ،والعكسية أو مجموعة مخت
الشكل  :42حوامل كرويةشعاعيةتمتصنيع ها وفق معيار
االستخدامات النموذجية مع القذائف:يمكنتط
بيق الحوامل الكروية الشعاعيةفي العديد آبزو 492ضمنفئة التحمل المطلوبةبموجب البند .3أ7.
تيتعمل (جي إم إن)
نفيةللمحركات الصاروخية ال
لقذائف،بمافي ذلك مايلي :المضخة الع
مننظم ا

في
فعي السائل ،وجميع أعمدة اإلدارة الرئيسية واألجهزة الثانويةللمحرك العن
بالوقود الد
فض
نفية إلى جانب علب خ
فع الع
في المروحي ومحركات الد
نفاث ،والمحرك العن
ال
نفية.
فع الع
سرعات محركات الد
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•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

االستخدامات األخرى :يمكن تطبيق الحوامل الكروية الشعاعية عالية
صفاتفي مجموعة واسعة من اآلالتفي المجاالت الصناعية،
الموا
نقل ،والزراعة ،والتصنيع ،والطب وغي رها.
وال
لقة،بلون
الشكل (عند التصنيع):تمتلك الحواملبنية معدنية مزدوجة الح
فضي ،ونهاية ملساء ،وأحيانا ً مصقولة.تظهر الكراتبشكل عامبينقنوات
لقنوات التيتدوربحرية (الشكل .)42
وبين ا
إطار التثبيت،
تعبئة):يتمتعبئة المحامل الكروية الشعاعية عادةًفيصناديق
الشكل (عند ال
صغيرة من الورق المقوى ،والتيتحمل العالمة التجاريةللصانع.

نتاجالعالمي
اإل

•
•
•
•
•
•
•

نتاج العالمي
اإل

فعي السائل
يعةوالغرض:تست هلك المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
الطب
المادة المؤكسدة والوقودبسرعة كبيرة،لذلك من الضروريضغط خزانات السائل التي
فقاتسائل عالية.يشغل الوقود
فعيأثناء الطيران،لتغذية المحركاتبتد
تحمل الوقود الد
فعي الغالبية العظمى من كتلة المرحلة الصاروخية ،ألن أداء الصاروخ (المدى
الد
فعي نسبة من الكتلة أكبر من النسبة التييشغل ها
والحمولة)يعتمد علىشغل الوقود الد
فعي ليكون
فعي .لذلك،يتمتصميم خزان الوقود الد
لقسم الذي اليتضمن الوقود الد
ا
خفيف الوزنللغايةبمايتناسب مع الكمية الموجودة منه .ولكيتتحمل الضغوط الداخلية
ف اً علىشكل
فعالية هيكلية عالية،تتخذ خزانات الصواريخشكالً أسطوانيا ً وتحتوي أطرا
ب
ً
ً
ً
ً
ً
فيبعض األحيان مخروطي افضال عنتشكيلة من هذه
قبة ،وأحيانا شكال كروي ا و
األشكال.
لقذائف التسيارية أو
في إما ا
في مرحلة الصواريخ التيتعملبالوقود السائل والخاصةل
فصلة لحمل المادة المؤكسدة
فضائية ،يتم استخدام خزانات من
مركبات اإلطالق ال

والوقود ،والذينينبغي أاليتال مساقبل وصول هما إلى حجرة (حجرات) احتراق المحرك .حيثتستخدم المراحل الصاروخية الضخمة أوكسجينسائل
فضائية،
فعي عادةًفي مركبات اإلطالق ال
لحرق الكيروسين أو وقود الهيدروجين السائل.تستخدم هذه المراحل مع هذهألنواع من الوقود الد
فعل
تسيارية .منناحية أخرى،يعتبر األوكسجين والهيدروجين من السوائلشديدة البرودة،لذلكتتم خسارة الوقودب
شكل محتملفي القذائف ال
أوب
فعي الذيتتم
لقذائف التسياريةبشكل أكبر الوقود الد
التبخر حتىبوجود مادة عزل ،معتجمع الجليد على الجانب الخارجيللخزانات.بينماتستخدم ا
فةلضمان جا هزية إطالق مستمرة.
فقنظام مراقبةتكنولوجيا القذائف ،والذييمكنتحميله مسبق اً وتخزينه داخل القذي
مراقبتهبموجب البند .4د م مر
تتضمن األمثلة على الوقود حمض النتريك ،ورباعي أكسيد كبريت النتروجين ،والكيروسين أو الهيدرازين.
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فينتمام اً ،كال همايخضعانللمراقبةبموجب البند .3أ.8.يوجد على اليسار خزان
فعي مختل
شكل  43مثالين على خزاني وقود د
يورد ال
شكل
لفضائية .وعلى الجانب أليمن من ال
فعي أحادييبلغ حجمه متراً واحدا ًتقريبًا ،و هو مناسبللمرحلة العلوية أوللمركبات ا
وقود د
، 43يوجد رسمتخطيطيلخزان مزدوج مدمج مخصص لمركبة إطالقفضائية.يجري ربط خزان المادة المؤكسدة والذييبلغقطره
لضغط
يكليةتوضعبين الخزانات (أنظر التموجات الخاصةبالمتانةفي غياب ا
 804متر وخزانات الوقودببعضهابواسطةبنية ه
شكليتناسب مع الطيران أليروديناميكي ،عادة ً ماتمتلك
في حين جرىتصميم الواجهة ألمامية لخزان المادة المؤكسدةب
الداخلي) .و
خزانات القذائف مرحلة أخرى أو حمولةفوق الخزان ألمامي (العلوي).

خزان الهيدروجين السائل
منظومة المنصب الثنائي
البنياا ة الهيكليااةباااين
الخزانات
فاااخ خااطتغذيااة
من
األكسجين السائل

خزان األكساجين
السائل
الشكل  :43على اليسار :خزان وقود دفعيسائلنموذجي مطور لمجموعة من االستخداماتفي مجال الفضاء( .إي إيه دي إس) على اليمين :رسمبيانييظ هر
ص مركبة إطالقفضائية،يبين خزانات المادة المؤكسدة والوقود المفصولة عنبعض ها( .ناسا)
الخزانالخارجي المستخدمفي محر

شكل أساسي جا هزة
نقلألي وجهة ،إال أنهاب
فعي الصلبتتسمبسهولة أكبرفي التخزين وال
تيتعملبالوقود الد
في حين أن الصواريخ ال
و
فعي ونظم الصواريخ التيتشكل جزءاً جو هري ا ًفي هاتتسمببعض المزايا غير الموجودةفي نظم
لإلطالق ،كما أن خزانات الوقود الد
خفض كتلة المركبة أوبزيادة المدى
لصواريخ ،و هي ميزة إماتقومب
لصلب.ينتج الوقود السائل سرعات عادم أعلى ل
فعي ا
الوقود الد
فق ماتتطلبه أ هداف الم همة،
والحمولة المحتملة .أضف إلى ذلك أن الوقود السائليمكن التحكمبهبصمام ،وإغالقه ،وإعادة إشعاله و
فرعية المطلوبةللوصول إلى هذا المستوى من
فرقدرة كبيرة جداًللمناورة والتحكمبأداء النظام الصاروخي .كماتجعل المكونات ال
وتو
فعي السائلشديدة التعقيد.
التحكم من خزانات ومحركات الوقود الد
خفضللغاية ،أدنى
لضخمةللمراحل الصاروخية الرئيسية العملبضغط من
تعين على الخزانات ا
يفة الوزن،ي
تكونخف
تشغيل :ل
يقة ال
طر
في ا ًلتغذية نوع المحركات الصاروخية التيتستخدم
سكال (  50رطل لكلبوصة مربعة).يعد مستوى الضغط هذا كا
يغابا
من  0035م
ً
بعة) ما يجعل حجرات الحتراق
سكال ( 10000رطللكلبوصة مر
المضخات لزيادة الضغط ،الذي يكون عادةفوق  7ميغابا
فضائية عادة ً
فو هات مضغوط ةًنسبي اً.بالمقابل،تبلغ نسبة ضغط الخزانات األصغر حجم ا ً المخصصةللمراحل العلوية وللمركبات ال
وال
شكل مباشر دون
لصاروخب
بعة)بهدفتغذية حجرات احتراق ا
سكال (من  300إلى  600رطللكلبوصة مر
بين  2إلى  4ميغابا
لضغوطات المتوسطة للخزانات
فقيةبشأن ا
لضغط" على إيجاد حلولتوا
تغذيةبا
الحاجة للمضخات .إذيعمل وضع التشغيل ألخير "ال
فعي الهالمي الذييتسمبلزوجته العالية ،لذلكتنشأ الحاجة
تعلقفي الوقود الد
والمحركات على حد سواء .هنالك حالة خاصة واحدةت
لضغط الداخلي ،ال
في حينيترتب على خزانات الوقود السائلتحمل ا
فع المواد خارج الخزان .و
لوجودضغوطات عاليةقادرة على د
أنه اليشار إلي ها عموم ا ًفي مجال هندسة الصواريخباسم "أوعيةضغط" و هو المصطلح الذييطلق على الحاويات التيتخزن الغازات
فيضغوط عالية جداً.
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لفاقد المتمددةبغازات
لضغط من خالل ملء كمية ا
حفاظ على ا
فعي السائل من الخزانات أثناء الطيران ،يتم ال
بمجرد خروج الوقود الد
ليوم الذييعتبر
لضاغطة" .علىسبيل المثال،يمكن استبدال ألوكسجين السائلببخار األوكسجين ،أو الهي
تفاعليةتسمى "المواد ا
غير
فعي السائل إلى ألنابيب
فة .هنالك أحد العتبارات التشغيلية الذيينبغي مراعاته والذييتمثلفي أنهيجب أنيصل الوقود الد
أقل كثا
تقر السائلفيقاع خزانات المرحلة الرئيسية أثناء الطيران ،ال أن الخزاناتقد
تغيرة.يس
فعلتأثيرات التسارع والجاذبية الم
الخارجيةب
لقادرة على
خفض نسبةتخضخض الوقود السائل.بالنسبة للمراحل العليا أو المركبات العائدة ا
تكونبحاجة لوجود لوحاتتحكم ل
لصغرى).
سقوط الحر (الجاذبية ا
يصال السائلفي ظل ظروفتسارع عديدة،بمافيها ال
المناورة ،قدتكون الخزاناتبحاجة إلى إ
تستخدم هذه الخزانات "أجهزة إدارة الوقود الد
لضاغط ،إلى المحركات عبر
فعي" ()PMDsبحيثيصل الوقود السائل ،وليس الغاز ا
لفصلبين
فعي على أجهزةتوترسطحي ومثائن مرنة أو حواجزفاصلةل
حتوي أجهزة إدارة الوقود الد
نفذ خروج السائلفي الخزان.ت
م
مراحل الوقود السائل والغاز.
فعي واحد ،أو
فعي الثنائي".تستخدمبعضنظم الصواريخ األصغر حجما ً خزان وقود د
يسمى خليط المواد المؤكسدة والوقود "الوقود الد
تفكك ،وتبدأ هذه
فعي ألحاديبإنتاج طاقة كيميائية عند ال
فعي واحد ،مثل الهيدرازين .وعوضا ً عن االحتراق،يقوم الوقود الد
وقود د
حفاز
فكك الهيدرازين إلى هيدروجين ،ونتروجين ،وغاز ألمونيا،لذلكتتم صناعة ال
فاز موجودفي المحرك.يت
العملية عادة ًبواسطة ح
فكك إلى
بي ويتم طالؤهبطالء معدني من إليريديوم .هنالك مثال آخر هوبيروكسيد الهيدروجين ،الذييت
من الخزف وأللمنيوم الحبي
فعي الثنائي.
فعبسيط ،ال أنه أقلفعالية من الوقود الد
فعي األحاديبنظام د
أوكسجين وماء (يشبه البخار).يتسم الوقود الد
فعي
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تعد الخزانات المصممة خصيص ا ً من أ هم المكونات الهيكليةفي كل صاروخيعملبالوقود الد
حتوي كل
لصاروخ ،حيثت
يفة،لذلكتشغل الخزانات معظمالكتلة ال والنيةل
لقذ
فعي معظم كتلة كل مرحلةفي ا
السائل.يشغل الوقود الد
مرحلة على خزانينيتم وصل هما معا ًبواسطة هيكلبيني.بالمقارنة،تشغل محركات الصواريخ التيتعملبالوقود السائل جزءاًصغيراً
من طول المرحلة،في المرحلة ألولى والثانية على ألقل.تعتبر المراحل العلوية من القذائف التسيارية صغيرةًبشكل عام،بالتاليتكون
فضائية
فة ،ومن المحتمل أنتكون دائرية الشكل .من جهت هاتستخدم مركبات اإلطالق ال
الخزانات أقصر نسبي ا ً مقارن ةً مع قطر القذي
فعي السائل المصممة خصيصا ًلهذا الغرض مكون ا ً
فعي السائلفي مراحلها الرئيسية،لذلكتعتبر خزانات الوقود الد
لضخمة الوقود الد
ا
ً
في هذه الحالةتكون الخزانات
فعي السائلةفي المركبات العائدة القادرة على المناورة ،و
أساسي افي ها.يمكن استخدام خزانات الوقود الد
لفةفي مكوناتها عن المرحلة الرئيسية.
داخلية ،ومخت
فضائية العلمية،
لصناعية ،والمركبات ال
لصغيرةفي العديد من ألقمار ا
فعي السائلة ا
االستخدامات األخرى:تستخدم خزانات الوقود الد
فضاء.
تكشاف ال
ومركبات اس
فعي للمراحل الرئيسي ة الضخمة من أسطوانات طويلة،يتراوحقطر ها عادة ًبين متر
لشكل (عند التصنيع):تتألف خزانات الوقود الد
ا
ً
فين أوتقريب ا عشرة
واحد وعدة أمتار ،ومن جدران معدنيةتبلغ سماكت ها مليمترات قليلة أو عديدة.يزيد طول ها من ضعف إلى ضع
ً
سفلية (طويلة) أو المرحلة العلوية (قصيرة).تصنع هذه الخزانات الضخمة عادة من
أضعاف عن القطر،تبعا ً الستخدام هافي المرحلة ال
كافبحيث إذاتم التربيت علي هاباليد أو
فوالذ.تعتبر جدران الخزانات المخصصةللطيران رقيق ةًبشكل
سبائك األلمنيوم ،وأحيان ا ً من ال
ٍ
ً
ً
فض النبرة.يكون المعدن السميك غالبابدون طالء إال أنهيمكن طالؤه .ألنتطبيق
ف ها أو رنينا منخ
بعقدة األصابعتصدر صوتا ً من جو
تي.
بقة عزل على المعدن الرقيققديؤدي إلىتغيير التأثير الصو
ط
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لصناعية من 001
لصاروخية العليا ،والمركبات القادرة على المناورة ،وألقمار ا
فعيللمراحل ا
يمكن أنيتراوحقطر خزانات الوقود الد
متر إلى ما هو أعلى من ذلك .عادةً ماتعمل الخزانات من هذا الحجمفي ضغوط عالية أكثر من خزانات المراحل الصاروخية الضخمة.
تفرض وجود مواد ذات أداء عاليفي حينيجعل الحجم
لضغوط العالية
نيوم ،ألن ا
لصغيرة منسبائك التيتا
يتم عادة ًصناعة الخزانات ا
الصغير من التيتانيوم متاح اً.فضال ً عن ذلك،يبدو طول الخزانات الصغيرة ليسبأكبر كثيرا ً منقطر ها،بمافي ذلك أشكال ها الدائري ة
التيتضاعف الكميةتبعا ًللكتلة.
فع الصواريخ من مواد مركبة،تكون عادةً من ألياف الكربون وراتينج اإليبوكسي .ويبدولون ها
تتكونبعض الخزانات المستخدمةفي د
فعي السائل،بلتكونبألحرى
صصة للوقود الد
شكل غير مخ
تعتبر الخزانات التيتبدوبهذا ال
أسود المع أو أسود مائل للرمادي .و
يقات الخاصةتدعو الحاجة إلى استخدامبنية مركبة
فيبعض التطب
ليوم أو النتروجين .و
صصة للغازات مثل الهي
أوعيةضغط مخ
سكال (  1450رطل
يغابا
فعي السائلة.يتم عادة ًتخصيص أوعية الضغط المركبة الستيعاب ضغوطتزيد عن  10م
لخزانات الوقود الد
فةبعدة طبقات من ألياف الكربون .أما خزانات الوقود السائل المركبةفعادة ً
فو
لكلبوصة مربعة) وتكون جدرانهاسميك ةًنسبي اً ،وتكون مل
خفة وزنها (أنظر ألرقام أدناه)،في حين
سكال.تمتاز خزانات الوقود السائلب
ماتكون مخصص ة ً الستيعاب ضغوط أقل من  10ميغابا
ثقلبكثير منها.
لضغط أ
تكون أوعية ا
بعده.في حينتعتبر
تصنيع و
تعامل معهابحذر أثناء ال
يعة العطب ،لذلكينبغي ال
لشكل (عند التعبئة):تعتبر خزانات الطيران سر
ا
ً
فة الصواريخ ،لذلكيتمشحن هافي حاويات مصممة خصيص ا لهاتتضمن
لفةفي كا
تك
فعي مكونات رئيسية وعالية ال
خزانات الوقود الد
لضخمةفي مركبات خاصة مثل
عادةً مثبتات مضادةللصدمات ودعامات داخلية لتمنعها من الحركة على الطريق.يتمنقل الخزانات ا
الشاحنات المقطورة المصنوعة حسب الطلب والتيتمتلك موادتعبئةقليلة أو التمتلكبتات اً.تعتبر خزانات الطيران الخاصةبالوقود
فة الوزن للغاية مقارن ةًبحجم ها (من  5إلى  50كغلكل متر مكعب) .لذلكتتحكم الحاويات و/أو التركيباتبوزن
في
فعي السائل خ
الد
الشحن.
فع التوربيني ،المصممة خصيص ا ًلل منظومات الوارد ذكر هافي البند .1أ 2.أو .19أ 2.والمكونات
.3أ 9.نظم محركات الد
المصممةل ها خصيصاً ،التيتزيد طاقت ها القصوى عن  10كيلو واط (على أنتحقق هذه الطاقة القصوى عندماتكون المنظومة
سكون المعايير الجوية المرجعيةلمنظمة الطيران المدني)،باستثناء المحركات
ستوىسطح البحرفي حالة ال
غير مركبة وعلى م
ستخدام ال مدني.
المرخصةلال

تقنية:
مالحظة

فع التوربيني" العنصرين التاليين مع اً:
ألغراض البند .3أ" ،9.تتضمن "نظم محركات الد
أ .محرك عمود اإلدارة ،و
فع.
لقوة إلى مروحة الد
ينقل ا
لنقل القوة
ب .نظام

a.
نفسةتعملبالغاز وتعمل على وقود الطائرات
لتوربيني محطاتتوليد طاقةتوربينية مت
فع ا
الطبيعة والغرض:تعتبر نظم محركات الد
فع ويتم التحكمبهابواسطة علبةتروسخفض السرعة.
نفاثة (  )AVTURوتعملبواسطة مروحة د
ال
نفاثة ،حيثتسحب الهواء من المداخل ،وتزيد من
نفية ال
نفس مبدأ عمل المحركات الع
لتوربينيب
فع ا
تشغيل :تعمل محركات الد
يقة ال
طر
تقل الغازات المتمددةفيها
تقومبحرقه.تن
ضغطهابواسطةضاغط ،وتعمل على خلط الهواءالمضغوط مع الوقودفي حجرة الحتراقثم
تصالنبواسطة عمود إدارةيمر من وسط المحرك،تعتبر هذه
نفة والضاغط م
نفةتعمل علىتشغيل الضاغط .ونظرا ً ألن الع
عبر ع
العملية مستمرة.
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•
•
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•

فعبواسطة علبة التروس.
نفةبالدا
تصل الع
لتوربيني،ت
فع ا
في محركات الد
تيتعت مد على الطاقة الحركي ة
نفاثة ،وال
نفية ال
ولدى مقارنتها مع المحركات الع
لفو هة
نفاث عبر ا
بعثة داخل المحرك ال
العالية الناتجة عن الغازات المن
لتوربيني المزيد من الطاقة
فع ا
تقط محركات الد
الموجودةفي مؤخرته،تل
فع .ولتحقيق هذا
المتمددة التي يولد ها الحتراق ما يساعدفيتشغيل الدا
لتوربينيبمراحل
فع ا
نفة الخاصةبمحركات الد
الغرض ،يجريتصميم الع
فع التوربيني
فاثة ،ليقوم محرك الد
فية الن
فية مقارن ةً مع المحركات العن
إضا
في هذه الحالةيتمتشغيل
خفضةفقط ،و
بقية المن
نفاثة المت
فع ال
بإنتاج قوة الد
فع
لضغط.بكلماتبسيطة،يقوم محرك الد
خفضة ا
نفة من
فعبواسطة الع
الدا
لتوربينيبتحركيك كتلة كبيرة من الهواء البارد
ا
فعيتحركببطء نسبي ،مقارن ةً مع المحرك
ببطء خارج المحركبواسطة دا

لتوربيني
فع ا
بضجيج عاليين داخل المحرك.يعتبر محرك الد
تييمرفيهاشحنةبسيطة من الغازات الساخنةبسرع ة و
نفاث وال
في ال
العن
تقلبسرعةتصل إلى  400ميلبالساعة (  645كم/سا 378 ،عقدة) .عند هذه السرعة،يكون
تيتن
الخيار األمثل للمركبات الجوية ال
ً
ً
فع التوربينيفعاالًبشكل ملحوظفي است هالك الوقود ،ويعد الخيار األمثللرحالت طويلة المدى أو التيتتطلبقدرا عالي ا من
محرك الد
التحمل.ف هويمتلك مزايا أداء واضحة مقارن ةًبمحركات البنزي ن التبادلية عند العمل ضمن هذا النظام كمايعد أكثرموثوقية منها ويمتلك
عمر خدمة أطول من محركات المكابس.
فع
نفة إلىسرعةيمكن أنيعمل الدا
فضسرعة الع
لتوربيني علبةتروسخفضسرعة ذاتنسبة عاليةلخ
فع ا
تتطلب جميع محركات الد
فصلة ،ويكون عادة ًفيتصميمه أكثرتطورا ً من
فع وحدة ً من
تكون علبةتروس السرعة هذه مدمجة مع المحرك.يعد الدا
بواسطتها ،و
شفرات عندتشغيل
تغيير خطوة ال
فاء ل
تغيرة الخطوة التيتمتازبسرعتها الثابتة ،والتيتعتمد على آليات ذاتية االكت
فعات م
تصميم الدا
ف ةً من
فع ها وعلبةتروسه أكثرتكل
فع التوربيني مع دا
فع .لذلكتعتبر نظم محركات الد
الطاقة وأيضا ً للتحكمبالسرعة المنطقة للدا
فاثة ،وتعتبر أقل مالءم ةًلالستخدامات األخرى.
فية الن
المحركات العن
تفقدفعاليتها عند
فعات
شكلة ألن الدا
فع المركبات الجويةبسرعاتقريبة منسرعة الصوت م
لتوربينيلد
فع ا
شكل استخدام محركات الد
ي
السرعات العاليةبسببتأثيريعرفباسم "سحب ألمواج".يتطلب الحصول على طاقة أعلى للمحرك وجود عدد أكبر منشفرات
تفاظبنسبةسرعة طرف الريشةفي مدى دونسرعة الصوت .ويزداد الوزن والتعقيدات
فع ،إال أنهيجب الح
فع أو زيادةقطر الدا
الدا
عند استخدام دا
فاثة والمروحية أكثر مالئم ةًللحصول
فية الن
فعات متحدة المحورتدورفي اتجاه معاكس (.)CRPتعتبر المحركات العن
فتوح أو مروحة
فع م
فع التوربينييتضمن دوار د
فعقريبة منسرعة الصوت.نظري اً ،من المعروفبأنتصميم محركات الد
علىقوة د
نفاثة ،إال أن
فر نطاق س رعة عالي قريب من السرعات التيتصل إليها الطائرات ال
ئعة النتشار،ويو
فع ش ا
فع،تستخدمشفرات د
د
تكنولوجيا محركهالتزالقيد التطوير.
فات طويلة المدى أو
تيتتطلب العمللمسا
لتوربينيلتشغيل المركبات الجوية غير المأ هولة ،السيماتلك ال
فع ا
يمكنتشغيل محركات الد
لقذائف التسيارية أو القذائف النسيابية عالية
لتوربيني المزايا المطلوبة لتشغيل ا
فع ا
لم هامتتطلبتحمالً طويالً .التمتلك محركات الد
بي ،وخصائص
السرعة ،ال أنباستطاعتهاتزويد المركبات الجويةبمجموعة من الخصائصبمافيها السرعة المعقودة ،والهدوء النس
فا ً عليهافعاليةفي استهالك الوقود أثناء الرحالت طويلة المدى أو المدة .كما أن هنالك جهود واضحةتبذل
حمل حمولة جيدة ،مضا
تيتعملبسرعاتمتوسطة ومدى طويل
صصة للمركبات الجوية غير المأ هولة ال
فعتوربيني مخ
لتطويرقنبلة طائرةتعملبمحرك د
جداً.
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يفة والمتوسطة
خف
سكرية والمدنية ال
لتوربينيبتشغيل م جموعة واسعة من الطائرات الع
فع ا
االستخدامات األخرى:تقوم محركات الد
صصة
لتوربيني المخ
فع ا
تيتعملبالغاز والمرتبطة ارتباطًا وثيقًابمحركات الد
لتوربيني ال
فع ا
وبعض الحوامات.تستخدم محركات الد
للطائرات علىنطاق واسعفي منظومات المضخات والمولدات.
شكلتتميزبغالفها الخارجي الذييمكن أن
شكل  )44وحدات أسطوانية ال
لتوربيني (ال
فع ا
لشكل (عند التصنيع):تعتبر محركات الد
ا
فاثة التقليدية ،والتي
فع التوربيني معتصميم المحركات الن
فقتصميم محركات الد
يختلفقطره على مدى طول المحرك.نادرا ً مايتوا
ً
ً
فع التوربيني عموم ابشكليشب ه
فاثفي المؤخرة .وعوض ا عن ذلك،يبدو محرك الد
لضاغطفي مقدمتها وعادم الن
يمكن رؤية مروحة ا
نبوب مغلق من جانبيه.يمكن رؤية مدخل المحرك ،إال أنه ليسبالضرورة أنيكون مركب ا ًفي مقدمة المحرك .كمايمكن أن
شكل أ
تعرف
لصعب ال
فعه،يصبح من ا
تنوعة .ولدىفصل دا
فق ات م
حتوي الغالف على أنابيب الوقود ،والمزدوجات الحرارية وصناديق مر
ي
يكون عبارة عنقرص ذوقطرصغيريوجدفي نهاية
لتوربيني .كمايمتاز المحركبوجود محورتثبيتللمروحة و
فع ا
على محرك الد
حفورة حول محيط المحركفضالً عن أوتاد التثبيت.
ثقوب الم
حتوي على العديد من ال
المحرك وي

ص دفعتوربينييستخدمفيتشغيل المركبات الجوية غيرالمأ هولة التيتخضع لمراقبةبموجبالبند .19أ 2.مننظام مراقبة
الشكل  : 44على اليسار ،محر
صتوربينييستخدمفيتشغيل المركبات الجوية غير المأ هولة التيتخضع لمراقبةبموجبالبند
تكنولوجيا القذائف( .برات آند ويتني كندا).في الوسط :محر
.1أ 2.مننظام مراقبةتكنولوجيا القذائف( .رولز رويس)

لتوربيني
فع ا
نفية التيتعملبالغازببنيةمضغوطةللغاية كماتتمتعبنسبة الوزن إلى الطاقة عالية.يستطيع محرك الد
تتمتع المحركات الع
إنتاج  900كيلو وات ويمكن أنيصل طوله إلى  2متر وقطره إلى  005م وقديكون من الخطأ استخدامه مع السخان أوالمضخة عند
لتوربيني  305متر ووزنها أكثر من  1طن .ولدى
فع ا
لفضاء .منناحية أخرى،يبلغ طول محركات الد
استخدا مها خارجنطاق صناعة ا
لتوربيني عن غيره.
فع ا
فعه ،من السهولةتمييز محرك الد
تركيب دا
نصة خدمةتمتلكقاعدة (ذات
نصة متحركة أو م
فقي على م
شكل أ
لتوربينيب
فع ا
لشكل (عند التعبئة) :من ال طبيعيتركيب محرك الد
ا
فعةشوكية.يمكنتزويد
فعبواسطة را
تكون قابلة للر
تفاع مناولة مالئم ،و
عجالت أحيان اً) وحمالة لدعم المحركتكون منصوبةبار
تفريغ لحمايتها ويمكنتغطية المحركككلبغالف
بصفائح
نقل.تتمتغطية (مأخذ) مآخذ الهواء
نصةب ماصات صدمات عند ال
الم
فع عندتركيبه.قديتمتغطية
نفصل على الدا
بالستيكييتم إغالقهبواسطة مشابك وأبازيم .كمايمكنفيبعض ألحيان وضع غطاء م
لتوربينيفي صناديق خشبية أوفي حاويات
فع ا
يكية .يمكن حمل محركات الد
فائحبالست
فع خالف ذلكبواسطة ص
المحرك والدا
مصنوعة من األلياف الزجاجية أو حاويات المعادن مصمما ً خصيصا ًلهذا الغرض.
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في معظم الحالت،
نصة مستطيلة ،مدعومة من المحور .و
شكلشاقولي على م
فعاتب
لدىفصلها عن المحرك،يتمتحميل أوتخزين الدا
لصيانة الخاصةبه.
لتوربيني المعبأ مع وثائقتحددتاريخه وحالة ا
فع ا
فق محرك الد
يمكن أنيترا

تي
فعي السائل أو محركات الصواريخ ال
تيتعملبالوقود الد
لصواريخ ال
لفو هات الخاصةبمحركات ا
.3أ 10 .حجرات الحتراق وا
فعي الهالمي المستخدمةفي النظم المحددةفي البند .2أ.1.ج 2.أو .20أ.1.ب.2.
تعملبالوقود الد

فعات
حتوي حجرات الحتراقفي المحركات الصاروخية على الخليط ،والدا
فعي السائل والهالمي،ت
الطبيعة والغرض:بالنسبةللوقود الد
فيةبحيثتحدث عملية
لفترة كا
فاعليةفي الحجرة
بضغوط عالية.ينبغي أنتبقى المكونات الت
تفاعلية ،ومنتجات الحتراق الخاصةبها
ال
فو هة ومنثمتتخذ طريقها خارج المحرك.
الحتراق التامقبل وصول الغازات عالية الحرارة الناتجة إلى عنق ال
لقسم المتباعد من
فلي لحجرة الحتراق،ثميليه عنق ضيق .وبعد ا
لصاروخ منقسم مغطى مركبفي اتجاه المجرى الس
تتألففو هة ا
بعثةبواسطة
يفته التحكمبتمدد الغازات.بعد ذلكيتم ضغط الغازات المن
لفو هة،يوجد هنالكبنيةقشرية علىشكل جرس أو مخروط وظ
ا
لصوت
تفوقسرعة ا
لقسم المتباعد،تتسارع الغازاتبسرعةل
في ا
لفو هةبسرعة الصوت .و
لقسم المتقارب،ثمتخرج هذهالغازات من ا
ا
بعدةأضعاف.
فو هة عادةً كقطعة واحدة ،أو على األقليتم جمع ها مع ا ًبشكل دائم،بحيثيصعبفصل ها عنبعضها.
يتم صناعة حجرة االحتراق وال
لفو هة،
لقسم المقابلللعنق وا
في ا
تضمن كال هما .و
فع" الذييستخدملإلشارة إلى المكونات الناتجة والتيت
و هناينشأ مصطلح "حجرة الد
فعي على حدة (أنظر البند .3أ 5.من
تضمن ممراتسوائللكل وقود د
يتمتوصيل حجرة الحتراقبحاقنها ،و هو مكون ذوبنية معقدةي
شكل
فق نظام مراقبةتكنولوجيا القذائف) .وقبل اختالطه واحتراقه،يدخل كل من المادة المؤكسدة والوقود إلى حجرة الحتراقب
مر
ً
فصل عبر الحاقن ،والذييقوم أيضا مقام الجدار أعلى المجرىلحجرة الحتراق.
من
في ظل غياب القسم المتباعد علىشكل جرس أو مخروط،يمكن
تشغيل:يلعبشكلفو هة الصارخ دوراً رئيسي ا ًفيتشغيله .و
يقة ال
طر
ً
لقسم
نبوب الطويلبا
في حال استبدال أل
أنتتمدد الغازات الهاربةفي جميع االتجا هات عوضا عن ذ هاب هافي االتجاه المطلوب .و
ً
ً
فو هةشكال مثاليا،فإنها
فس التمدد غير الخاضعللتحكمفين هاية األنبوب .عوضا ً عن ذلك ،عندماتتخذ ال
المخروطي،يمكن أنيحدثن
فع
فق على طول المحور ،وذلكبهدف إنتاجقوة د
فظ على معظم السائل المتد
نفس الوقتتحا
في
شكلتدريجي و
تسمحللغازاتبالتمددب
فاظ على الزخم.
فعاليتها من خالل الح
تمتازب
يكية العاليةفي آن
يكان
لضغوطات الم
لفو هةتحملهالدرجات الحرارة العالية وا
تيتتمتعبها حجرة الحتراق وا
من أ هم المزايا التشغيلية ال
فو هة) عموما ً
فع (بمافي ها ال
خفضفي درجات الحرارة العالية،تمتصميم جدران حجرة الد
مع اً .ومع ألخذبالعتبار أنقوة الموادتن
ً
فع الصواريخ الضخمة ممراتتبريد
فاعلية .عادةتمتلك غرف د
فضة أكثر من درجة حرارة الغازات الت
للعملبدرجات حرارة منخ
نفسه.
لفو هةبدرجة حرارةأبرد من اللهب
فق عبر ها الوقود السائلإلبقاء ا
مدمجةفي الجدار،يتد
فو هة ضخماً .ما يعتبرتطبيقا ً للمصطلح المسمى "التبريد
يتم حقن الوقودفي الجدارباستخدام أنبوب متشعب عندما يكون قطر ال
السترجاعي"
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تعود إلى حجرة الحتراق،لتحسين
فئة الوقود و
ى.تعمل هذه الطاقة علىتد
تيتصل إلى جدار ا
ألن الطاقة الحرارية ال
لفو هة التذ هبسد ً
ً
فقه عبر الجدار،ثميتم استخدام البخار
بعضتصاميم المحركات،يتبخر الوقود أثناءتد
أداء الصاروخ عوضا عنتبديد ها.بالنسبة ل
نفةقبلحقنهفي حجرة الحتراق.
لتشغيل الع
فعألصغر أساليب أخرى للتبريد أثناء التشغيل.
يقة ،لذلكتتبع حجرات الد
فقفي جدرانصغيرة ورق
من ألصعب إنشاء ممرات التد
فق طبقة رقيقة من الوقود غير المحترق على طول الجدار ،وصوالً
فق الحاقنبمايسمحبتد
تقوم علىتهيئة مجاريتد
إحدى هذه الطرق
إلى داخل الحجرة .ولدى مقارنت هابالمحركات الضخمة ،من الممكننسبي ا ًصناعة المحركات الصغيرة منفلزات حراريةبا هظة الثمن،
وقديتم أحيانًا استخدام مواد نادرةتكون مقاومتهاللحرارة العالية أكبر .من جهة أخرى،يشير مصطلح التبريد إلشعاعيببساطة إلى
بعض الضوء
بعاث حرارة منه كطاقة أشعةتحت الحمراء و
يضاض ،مايؤدي إلى ان
يتو هجلدرجة الحمرار أولدرجة الب
ترك الجدار
تيتعملبها المحركات
لضغوط ال
تضمنقنواتتبريد عادةفيضغوط احتراق أقلبكثير من ا
تي الت
فع ال
الظا هرللعيان.تعمل غرف الد
فض حرارة الجدار.
الرئيسية ،ممايساعد على خ
فعي الهالمي.يعتبر
فعي السائل والوقود الد
فو هة متشاب هة إلى ح ٍد كبير من حيث الوقود الد
تعتبر طريقةتشغيل حجرات االحتراق وال
فع السائل الهالمي عبر
فرق التشغيلي الرئيسي متمثالًبالحاجة إلى ضغوطات أعلى لد
الهالم سائال ً عالي اللزوجة،بالتالييكون ال
فعي الهالمي أقلفعالية من الناحية العمليةلدى استخدام ممراتتبريد.
لصغيرة.لذلك،يعتبر الوقود الد
ال ممرات ا
تيتدخلفي صناعة المحركات
لقطع الرئيسية ال
لضخمة من ا
لفو هات ا
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تعتبر حجرات الحتراق وا
لضخمة علىنحو
لصواريخ ا
فعفي ا
فعي السائل .كماتوجد حجرات الد
تيتعملبالوقود الد
لقذائف التسيارية ال
الرئيسية الخاصةب مراحل ا
ً
فعي السائل .أما نظائر ها األصغر حجم افيمكن
تيتعملبالوقود الد
لفضائي ة ال
مشابهفي المحركات الرئيسية لمركبات اإلطالق ا
في المركبات العائدة القادرة على المناورة.فضال ً عن ذلك،تستخدم الصواريخ الصغيرة التيتعمل
استخدام هافي المراحل العلوية و
فعي
لتوجيه المراحل الرئيسية من القذائف التسي ارية،بمافي ذلكبعض القذائف التيتستخدم الوقود الد
بالوقود السائلللتحكمبالوضع و
ً
فع الرئيسية .وتعد وظائف التحكم هذه متعددة االستخداماتفي الصواريخ التيتعملبالوقود السائلنظرا إلمكانية
الصلب إلنتاجقوة الد
إطفاء المحركات.
فع أولتشغيل و
تنويعقوة الد
لصماماتل
استخدام ا
لصغيرة التيتعمل
تنوعة من المحركات الصاروخية ا
لفائية مجموعة م
لصناعية والمركبات ا
االستخدامات األخرى:تستخدم ألقمار ا
نقلبينالكواكب.
في التحكمبالوضع،بمافي ذلك أعمال الصيانةفي المدار وعمليات ال
بالوقود السائلفي المناورة و
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تلكفو هةضخمةيتمتبريد هابشكل متجدد( .دليل معدات وبرمجيات وتكنولوجيانظام
صصاروخييعملبالوقودالسائل وي م
يسار :محر
الشكل  : 42أعلى ال
مراقبةتكنولوجيا القذائف ،اإلصدار الثالث (مايو  .)2002أسفل اليمين :مش هد جانبي لفو هة صاروخيعملبالوقودالسائليتمتبريد هابشكل متجدد،
صولةبحجرة االحتراق
مو

فع الذاتي ،إلى جانب محركصاروخي كامليعملبالوقود السائل
شكل  45حجرة ضخمةتعملبنظام الد
لشكل (عند التصنيع):يبين ال
ا
لضرورة.في كلتا الصورتين،
لفو هة،لكنليسبا
لقسم المتباعدل
فع مشابهة.بالنسبةلالثنان ،الحجم الكلي محكومبحجم ا
يمتلك حجرة د
ً
فو هة وصوال إلى
فق السائل البارد) التيتجري من مخرج ال
يمكن رؤية الجدارالمصنوع من العديد من األنابيب الصغيرة (مخصصلتد
فع القذائف علىقنواتتبريد داخليةتوجدبين
العنق ،مدعوم ة ًبحلقات هيكلية من خارج ها .على نحوبديل،يمكن أنتحتوي حجرات د
فق
بصرف النظر عنبنية جدار الحجرة ،من المرجح أنتظهر ممرات التد
في هذه الحالةتبدو ألسطح المرئي ة ملساء .و
الطبقات ،و
فعي .وبالنسبة للمراحل الرئيسية للقذائف التسيارية ومركبات إلطالق
تيتغذي الجداربالوقود الد
قنوات ،الخراطيم ،ألنابيب) ال
(ال
فعفيهايتراوح من حوالي واحد إلىستة أمتار،
فعي السائل ،من المعر وفبأن حجم غرف الد
لصواريخ التيتعملبالوقود الد
لفضائية وا
ا
ً
فعتصل من  5أطنانتقريب ا إلى مايزيد عن 500
لفو هة .مايولدقوة د
لضخمل
في حينيبلغقطر ها من  003إلى  4أمتار عند الطرف ا
فق مع هذه المجموعة الواسعة من ألحجام.
طن ا ًتتوا
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تي التمتلكقنواتتبريدفي جدرانها،ينتجنوع واحد من
فع الصغيرة ال
بالنسبةلحجرات الد
فعي السائل مايقارب  500درجةنيوتن منقوة
محركات الصواريخ التيتعملبالوقود الد
فع ( 0005طن أو 110باوند).تمتلك العديد من األقمار الصناعية واحداً من هذه
الد
"المحركات ألوجية"،في حينتم استخدام قليل من المحركات التيتكون أكبر من هذا
فع هذه المحركاتبين
لصناعي.يمكن أنيتراوح طول حجرة د
المحرك كجزء من القمر ا
لفو هة من  0015متر إلى  004متر.تستخدم
 0025متر إلى  007متر ،ويبلغ قطر عنق ا
فع متعددة أصغر حجما ً للحصول على مناورة وتحكم
األقمار الصناعية كذلك حجرات د
فضل (مناورةبشكل دوراني).تعرف المحركات الصاروخية األصغر حجما ً
بالوضعبشكل أ
فعًا
فعات ،إذتستخدم األنواع األصغر من ها دا
فعي السائل عادة ًباسم الدا
تيتعملبالوقود الد
وال
ً
شكل 46
فكيك عوض ا عن خلط المادة المؤكسدة والوقود.يظهرفي ال
واحدًايعملبطريقة الت
بقاء درجة حرارة الجدار المعدني أقل من
فع أحاديصغيريعملبالتبريد إلشعاعي إل
دا
درجة حرارة الغازات.
فعي السائل من
عادةً ماتصنعفو هات وحجرات احتراق الصواريخ التيتعملبالوقود الد
في ظل عدم وجود
معادن المعة ،ضاربة إلى اللون الرمادي ،أو خالف ذلكبألوانقاتمة .و
ممرات تبريد للسوائل ،يتم استخدام السبائك المعدنيةفي صناعة حجرات الحتراق
يكل
تي تتراوح السبائك بين سبائك الوالذ الذي ال يصدأ ،وسبائك الن
لفو هات ،وال
وا
فلزات الحرارية عند وجود درجات حرارة أعلى.
بيوم) ،أو غير ها من ال
نيو
بيوم (ال
والكولوم
إذتجعل قنوات التبريد من الممكن استخدام موادا ًتتحمل درجات الحرارةفقط مثل سبائك
فا ً عن
النحاس وممكنسبائك األلمنيوم.يمكن أنيبدو الهيكل الداخلي لحجرة االحتراق مختل
في حين أنهيتم صناعة حجرات
لفة .و
بقات مخت
يكلها الخارجي،بسبب وجود طالء أو ط
ه
لصغيرة من مواد
لصواريخ ا
فعفي الصواريخ الضخمة عادة ً من المعدن،تتم صناعة ا
الد
تضمن الخزف.
ت
لشكل (عند التعبئة):يجب أنتكون جميع أجزاء القذائفبوزنخفيفقدر اإلمكان ،ألنها
ا
ً
لضخمة التي
فو هات الصواريخ ا
فع و
سريعة العطب نسبي ا .وينبغي أنيتمشحن حجرات الد
نفصل،في صناديق خشبية أويمكن أنتحاط
شكل م
تعملبالوقود السائل ،عند شحنهاب
فائح
بإطارات هيكلية مصنوعة خصيص ا ًل هذا الغرضلحمايت ها من التلف .وتتضمن عادة ًص
لصغيرةفي علب أو
لصواريخ ا
فع ا
يفة .كمايمكنشحن حجرات د
بقائهابحالةنظ
يكيةإل
بالست
لصلبة
بصرف النظر عن المادة ا
في صناديق صلبةمصنوعة من المعدن أو البالستيك .و
بقةناعمة من الرغوةتتناسب معشكل المادة.
شكيل ط
الخارجية،يمكنت

الشكل  :46دافع صاروخي صغير
الحجم يستخدم الوقود الدفعي
األحادي السائل من ال هيدرازين.
أما جدار حجرة الدافع فمصنوع
من المعدن الرقيق دون وجود
قنوات تبريد فيها ،لذلك تبدو
األسطحبلون داكنبسبب درجات
قسم
الحرارة العالية .يبقى ال
المعدني المشع أبردبسبب تدفق
السائل عبر الحاقن .أما طول ها
بلغ  0.1متر تقريبا ً.
الكلي في
(مختبر أيروجت ريدموند أند
لورنس ليفرمور الوطني).
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.3ب" 1 .منشآت اإلنتاج" المصممة خصيصا ً ألغراض المعدات أو المواد المحددةفي البنود .3أ.3 ،1 .أ.3 ،2 .أ.3 ،3 .أ.3 ،4 .أ،2 .
.3أ.3 ،6 .أ.3 ،8 .أ.3 ،9 .أ ،10 .أو .3ج.

مدن صناعية مصممةلتصنيع المنظومات الرئيسية المدرج ة
الطبيعة والغرض :عادة ً ماتكون منشآتتصنيع النظم ال
فرعية عبارةً عن ٍ
في البنود .3أ.3 ،1.أ.3 ،2.أ.3 ،3.أ.3 ،4.أ.3 ،5.أ.3 ،6.أ.3 ،8.أ.3 ،9.أ،10 .فضالً عن المواد المدرجةفي البند .3ج .كمايمكن أن
لفرعية إلى المخازن أو إلى منشأة التجميع الرئيسية.
توجد معدات الختبار هذه ألجهزة منناحية المكونات والمنظوماتقبلنقل النظم ا
لتوربيني المص ممة لتشغيل المركبات الجوية غير المأ هولةفي
فع ا
نفاثة والمروحية ومحركا ت الد
نفية ال
كمايمكنتصنيع المحركات الع
فجرات.
فتات إعالنيةتتعلقبالسالمة من الخطر والمت
سكرية .حيث عادةً ماتتضمن هذه المنشآت ال
منشآت إنتاج الطائرات المدنية والع
نفاثة والمروحية
نفية ال
لفردية مثل المحركات الع
تشغيل :تستخدم مرشدات ومثبتات لدعم ،ومحاذاة وتجميع المكونات ا
يقة ال
طر
لقوالب
فة المحركات ومنظومات المحركات .كمايتمتصميم ا
لتوربيني ،وخزانات الوقود والمادة المؤكسدة ،وأغل
فع ا
ومحركات الد
ً
ً
فعات العلوي ة لتحريك وتثبيت المواد
وقوالب التشكيل وقوالب القطع خصيصا إلنتاج أجزاء المكونات.فضال عن ذلك،تستخدم الرا
ألولية من حاويات الشحن والمنصات ذوات العجالت إلى مثبتات التجميع .ويتمتركيب ألجهزة النارية على ألقسام الموجودةبين
فعي
تصنيع المناسبة أمرا ً جو هري ا ً إلنتاج مضخات الوقود الد
تعتبر المواد وإجراءات ال
المراحلفي المنشآت التيتقعفي أ ماكننائية .و
لموثوقبها.
السائلةوصمامات المؤازرة ا

لفرعي ة
لصواريخ ا
تصنيع أو إنتاج المركبات الجوية غير المأ هولة ونظم ا
االستخدامات النموذجية مع القذائف :تستخدم منشآت إلنتاجل
ستوعبات كل على
لفرعية المنجزةفي م
من مواد خام أويتمتجميعها من مكوناتيتم استيراد ها من مصادر خارجية.يتمتحميل النظم ا
لفترة طويلة أولمنشآت التجميع والستخدام النهائي.
صصةللتخزين
حدة أوفيصناديق ويتمشحنها إلى المنشآت المخ
تصنيع محركات المركبات الجوية غير المأ هولة ولبناء المحركات
االستخدامات األخرى:يمكن استخدام منشآت إلنتاج المستخدمة ل
لصاروخية ،ومعدات الختبار الخاضعةللمراقبةبموجبنظام مراقبةتكنولوجيا القذاففيتصنيع المنتجات التيتعد
والت التحريك ا
سكرية.
جزءاً من الطائرات المدنية والع
لفرعية
فعات علوية لتحريك المركبات الجوية غير المأ هولة ونظم الصواريخ ا
حتوي المنشأة على را
لشكل (عند التصنيع):يمكن أنت
ا
من مثبت أومنطقة إلى أخرى .عادة ً ماتكون مثبتات ومرشدات التجميع المستخدمةفي إنتاج نظم القذائف عبارةً عن هياكل ضخمة
وثقيلة .ويبلغ طول ها وعرض ها الكلي حجم ا ً أكبر من نظام الصاروخبنسبة  %20إلى  %30ألنها مص ممة لتجميعها .وقديبلغ وزنها
تضمن
نفجارات وت
تعلقبحدوث ا
تضمن منشآتتصنيع المراحل المترابطة أخطارت
إلجمالي مئات البل الف الكيلوغرامات.ت
خفيف الخطر مثل ألرضيات المالئمة وغير ها .كماتحتوي منشآتتصنيع المراحل المترابطة مناطق لتخزين المواد
إجراءاتت
فعي السائل وصمامات
تييمكن أنتكونفي مناطق نائية غير مأ هولةبالسكان.في حينتتطلب مضخات الوقود الد
تفجرة وال
الم
يقةإلنتاج منتجاتموثوقبها.
المؤازرة موادا ً متخصصة و معدات مكونة من آالت دق
فعي السائل حاليا ً أصغر حجما ً مما كانت عليهقبل عدةعقود مضت،
لصواريخ التيتعملبالوقود الد
أصبحت منشآت إنتاج محركات ا
حيث كانيتمتصنيع عددضخم من القذائف والنظم.
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يمكنتصنيع القذائف التسيارية متوسطة المدى والقذائف األصغر حجم ا ًفي منشأةتشبه إلى حد كبير أي متجر آالت ضخم على درجة
فق الهواء،
يفة ،ومقاعدتسمحبتد
عالية من التجهيز .كما أن هنالك حاجةلوجود مختبراتفي منشأة ضمان الجودة.يوجدفيها غرفنظ
وألواح أسطحهامصنوعة من الجرانيت ،وأجهزة قياس الدقةبمافيها مجهر إلكتروني ماسح (،)SEMفضال ً عن آالت قياس
لقياس
ليون ،إلى جانب أجهزة ا
إلحداثيات ،وأدوات استشعارتسرب الغازتمتلك قدرة على كشف ما اليقل عن  5أجزاءفي الم
صصة ألخرى حسب الحاجة.
المتخ
ثقيلة الوزنليتمتعبئتها
لشكل (عند التعبئة):فيبعض ألحيانتكونقطع الغيار الجديدة أو البديلة لهذهألنواع من المنشآتضخمة أو
ا
نقلة محمية
فصلفي صناديق أو على مت
وشحن ها إلى محطة اإلنتاج كوحدات كاملة .عوض ا ً عن ذلك،يتمشحن األجزاء المكونةبشكل من
لضرربها.يمكن وضع معدات التثبيت
لتجميعهافي الموقع .إذيتمتثبيتهابإحكامفي صندوق الشحن لمنعها من الحركة وعدم إلحاق ا
األصغر حجم ا ًكل على حدةفيصناديق أوشد هابإحكاملشحن ها.

.3ب 2 .معدات اإلنتاج المصممة خصيصا ً ألغراض المعدات أو المواد المحددةفي البنود .3أ.3 ،1 .أ.3 ،2 .أ.3 ،3 .أ.3 ،4 .أ،2 .
.3أ.3 ،6 .أ.3 ،8 .أ.3 ،9 .أ ،10 .أو .3ج.
لفرعيةالمص ممة إلنتاج المواد المدرجةفي البنود .3أ.3 ،1.أ.3 ،2.أ،3.
حتوي كل واحدة من منشآت إنتاج النظم ا
الطبيعة والغرض:ت
تصنيع وتجميع واختبار
شكيل و
صصة الالزمةلت
.3أ.3 ،4.أ.3 ،5.أ.3 ،6.أ.3 ،8.أ.3 ،9.أ ،10 .أو . 3ج على المثبتات والمرشدات المتخ
بنود .3أ.3 ،1.أ.3 ،2.أ.3 ،3.أ.3 ،4.أ.3 ،5.أ.3 ،6.أ.3 ،8.أ.3 ،9.أ ،10.أو .3ج.
لفرعية المحددةفي ال
فع ومعدات النظم ا
نظام الد
نفية المروحية
نفاثة ،والمحركات الع
نفية ال
تصنيع مكونات المحركات الع
لصناعية ل
فضالً عن ذلك،يتم استخدام معدات من ا الت ا
فقة
تصنيع المضافباعتباره خيارا ً آخذا ًبالتطور إلنتاج الحاقنات والمكونات المرا
لتوربيني .ويمكن استخدام الت ال
فع ا
ومحركات الد
ققاتفي المحركات الصاروخي ة
فر المعدات العاملةبألشعة السينية ضخمة الحجمللتحقق من وجودفجوات أوتش
تتو
لها .كمايمكن أن
لقذائف) .كمايتم استخدام معدات الختبار
فق نظام مراقبةتكنولوجيا ا
لصلب (أنظر البند .15ب 5.من مر
فعي ا
العاملةبالوقود الد
لفرعية ووظائف التشغيل.
الكهربائية وإللكترونيةالختبار المشغل وغيره منالمكونات ا
تشغيل:
يقة ال
طر
لتوربيني لتشغيل نظم المركبات
فع ا
نفاثة والمروحية ومحركات الد
نفية ال
نفاثة والمروحية:تستخدم المحركات الع
نفية ال
المحركات الع
تكنلوجيا المستخدمة
تييتمتصنيعهاباستخدامتكنولوجيا مشابهة إلى حد كبيرلل
الجوية غير المـأ هولة (بمافي ذلك القذائف النسيابية) ال
سكرية.تتم صناعة هذه المحركات من موادمقاومةلدرجات الحرارة العاليةباستخدام أدوات وإجراءاتقياسية
معنظيراتها المدنية والع
مستخدمةفي مجال الطيران.
فعي الصلب
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
فعي الصلب:يستخدمفيبناء المحركات ا
تيتعملبالوقود الد
المحركات الصاروخية ال
شكل مستمر.
لفتائلب
التتشغيل المعادن ،ومن الممكن استخدام معداتلف ا
تصميم ،أويمكن
فق حج م الغالف ومتانته المنصوص عليهافي ال
لصاروخية من معادن عالية المقاومة و
لفة المحركات ا
يتمتصنيع أغ
لفوالذية.
لفة المحركات ا
بقوة أغ
يفة الوزنتتمتع
شكيلها من ألياف مركبةإلنتاج محركاتخف
ت
لصلب وجود مادة عازلةبين جدار الغالف والوقود
فعي ا
المادة العازلة  /البطانة:تتطلب المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
فعيللحيلولة دونتلف جدار الغالفبسبب الحرارة العالية الناتجة عن االحتراق.تكون مادة العزل هذه عادة ً عبارة عن طبقة مطاطية
الد
ً
لصدأ").
فعي المعالجللوقاية من ا
فة (والتيتعرف أيضاباسم "الوقود الد
أو طبقة من الوقود العازلبدون مكونات المادة المؤكسدة المضا
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فيت ،وهيتتطلب وجود معدات
فعي الصلب من مواد مركبة من الغرا
لفوهات:تتم صناعةفو هات المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
ا
لفو هات منسبائك مركبة منفتائل ألياف الكربون التيتتم معالجتهابالحرارةلتحويل الراتنج واأللياف إلى الشكل المطلوب.
خاصةلبنائها.يتمبناء ا
بقى درجة حرارت ها عالية ،وذلكتحتضغوط متزايدةضمن
فة راتنج التشرب وتتم معالجتهالت
في من خالل إضا
تخضع هذه السبائك إلىتكثيف إضا
تفيبمعايير التصميم .ويمكن استخدام مكابس متساوية الضغط خالل هذه
فة المادة الن هائيةبحيث
ت عدةلزيادة كثا
ج ٍو خامل.يمكنتكرار العملية مرا ٍ
لف وهة المصممباستخدام منشآت صناعية مخصصةللتصنيع الميكانيكيتضم معدات
العملية .وبمجرد إنتاج السبائك،يتمتصنيع هاباآلالتلتأخذشكل ا
تجميع الغبار
فعي السائل:يتم استخدامبرمجيات التصميم أو التصنيعبمساعدة الحاسوب علىنحو واسع هذه األيامفي
المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
مصانع الصواريخ والمنشآت المساعدة ل ها والتيتقومبتصنيع األجزاء المكونة لجهاز التكامل الخاصبنظام المحرك.فعلى سبيل المثال،تتطلب
لفة،بمافي ذلكقواعد الصمامات ،ومحاور ارتكا زها.يتمتوصيل
تح وإلغالق وجود آالتفرزلتصنيع األجزاء المعدنية منها مثل ألغ
لف
صمامات ا
البكرات الكهرومغناطيسية على محاور االرتكاز ،ويتم وضع الصماماتفي مثبتات التجميع (المرشدات)ليتملحام هابواسطة معدات متخصصة.ت مر
صفات المطلوبة ،حيث يتم إجراء المعايناتبواسطة معدات معاينة
فائ هابالموا
الصمامات التي يتمتجميعهابعمليات معاينة متعددة لضمان و
متخصصة .أما عملياتفحص التسربفتتطلب وجود هيليوم عالي الضغط وكروموتوغراف غازيبقدرةتصل إلى خمس أجزاء من

قبول ألخرى خالل عملية إلنتاج وإليصال.
نفيذ عدد من اختبارات ال
ليونبحد أدنى .ويتمت
الم

تفريغ الكهربائي ( )EDMعلى نطاق واسعفيتصنيع حاقنات المحركات الصاروخية .عندتطوير ها
يقة التشغيلبال
يتم استخدام طر
تفريغ
يقة التشغيلبال
تصبح طر
ألول مرة ،كان يجري التحكمفي هذه العمليةبواسطةتجهيزات اإلعداد وأدوات التحكم اليدوية ،ل
تصنيع المضاف
تصنيعبمس اعدة الحاسوب المعيار السائدفي هذه أليام .وقد ظهرت الت ال
تصميم/ال
الكهربائيبواسطة الحاسوب وال
تصبح أحد الخيارات المستخدمةفيتصنيع الحاقنات.
( )AMوتطورتل
فائها
تصنيع مكوناته والتحقق من و
صصة ل
فع السائل مجموعة مماثلة من معدات إلنتاج المخ
يمتلك كل مكون من مكونات نظام الد
فع ويتم إجراء العديد
يصال ها إلىمنطقة التجميع النهائية،يتمتجميعنظام الد
بالمتطلب ات المحددة.بعد إجراء الختبارات على المكونات وإ
فات التصميم.
فق النظام المنجز مع مواص
لقياس والتحقق منتوا
من عمليات ا
فائهابالمتطلبات المطلوبة من خاللتشغيل النظام.يتمتصنيع
نقطة،يمكنتركيب النظامفي منشأة الختبار للتحقق من و
عند هذه ال
تفجرات .كمايتم اختبار أجهزة ألمان
لفصلبين المراحل المترابطةفي مناطقنائية وينبغي أنتضم إجراءات السالمة من الم
أجهزة ا
فقط .ولدى اختبار األسالك الجسرية،ينبغي التحقق منتوصيل
تفعلي ها عندصدور األوامر
تعامل اآلمن مع األجهزة الناريةليتم
والتسليحلضمان ال
تفجرة إلكمال الدائرة الك هربائية المتصلة مع أجهزة األمان والتسليح.
األسالك الكهربائية على الصواعق الم
فاثة
نفية الن
االستخدامات النموذجية مع القذائف:يتم استخدام المكونات والمنظومات التييتمتصنيع هافي هذه المنشآتلبناء واختبار المحركات الع
فاثة النبضية والمحركات ذات الدورة المشتركة،
فاثة ،والمحركات االنضغاطيةفوق الصوتية والمحركات الن
والمروحي ة ،والمحركات االنضغاطية الن
فعي السائل والخزانات والبطانة ومادة العزل المستخدمةفي المحركات التيتعملبالوقود
لفة المحركات الصاروخية ،ونظم التحكمبالوقود الد
وأغ
فق
فعي الصلب .وتعد كل واحدة من هذه المواد مطلوب ةًلتصنيع أوتجميع المركبات الجوية غير المأ هولة أو نظم الصواريخ الخاضعةللمراقبة و
الد
لقذائف.
نظام مراقبةتكنولوجيا ا
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االستخدامات األخرى :يمكن استخدام معدات إلنتاج المستخدمةفيتصنيع محركات المركبات الجوية غير المأ هولة ،ومحركات
فق نظام مراقبةتكنولوجيا
فقة لها الخاضعة للمراقبة و
فعي السائل أو الصلب ومعدات الختبار المرا
تيتعملبالوقود الد
لصواريخ ال
ا
فضائية.
لفرعيةللمركبات ال
لصناعية أو المنظومات ا
سكرية وألقمار ا
القذائففيتصنيع المنتجات الخاصةبالطائرات المدنية والع
فعي الصلب ضخم ةً
تيتعملبالوقود الد
لصواريخ ال
لشكل (عند التصنيع):تعتبر المعدات والتجهيزات المستخدمةفي إنتاج محركات ا
ا
ثقيلة الوزن.
و
لشكل (عند التعبئة):تعتبر مثبتات ومرشدات التجميع الخاصةبالمركبات الجوية غير المأ هولة والصواريخ ضخم ةًللغاية وثقيلة ليتم
ا
ً
تعبئت ها وشحن ها إلى محطة اإلنتاج كوحدات كاملة .عوضا عن ذلك،يتمشحن أجزاء المكونات كل على حدةفي صناديق ضخمة أويتم
لصندوق لمنعها من الحركة والحيلولة دونتعرضها للتلف.
نصاتنقالة لتجميعهافي الموقع .ويتم شد هابإحكامفي ا
وضعها على م
نقلةلشحنها.
نصات مت
نفصلفيصناديق أو م
شكل م
بالمقابليمكنتعبئة المثبتاتصغيرة الحجمب

.3ب 3.آالت التشكيل االنسيابي ،والمكونات المصممة خصيص ا ًلذلك الغرض ،التيتتميزبمايلي:
فنية التيتحدد ها ج هة الصنع،يمكنتزويد هابوحداتللتحكم العددي أوبالتحكم عن طريق الحاسوب،
فات ال
فق ا ًللمواص
أ -و
تى وإنلمتكن مزودةبهذه الوحدات عند إليصال؛ و
ح
في.
فا
ك
ب -ل ها أكثر من محورينيمكنضبط إحداثيات همابصورة متزامنة من أجل التحكم ال ِ

الحظة:
لفة المحركات والمراحل المترابطة).
فع (مثال أغ
اليشمل هذا البند اآلالت المستخدمةفي "إنتاج" مكونات ومعدات الد
الحظةتقنية:
يفةتشكيل اللف وتشكيل النسياب،ألغراض هذا البند،تعتبر التلتشكيل النسياب.
لتيتجمعبين وظ
ا الت ا

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلنتاج العالمي

بي القادرة على
شكيل النسيا
الطبيعة والغرض:تتسم آالت الت
إنتاج مكونات النظم المحددةفي البند .1أبأنها معدات إنتاج
ثقيلة الوزن .تمتلك هذه اآلالت قاعدة ً ضخمة،
ضخمة ،و
شكيل،
وتتطلب عادة ًبنيةتحتية خاصة بها لدعمبكرات الت
شكيل
شكيل وغير ها من المكونات ولدعم قوى الت
وقوالب الت
المطلوبة دون إحداثتشو هات.فضالً عن ذلك،تعتبر نظم
يكية وبراغي التثبيت
إمدادات الطاقة واألذرع الهيدرول
شكيل
فيلمق اومة التشو هات الناتجة عنقوى الت
ضخم ةًبمايك
لضخمة.
ا
بي باستخدام
شكيل النسيا
تشغيل :تعمل آالت الت
يقة ال
طر
تييتحركبموجبهابكرة أو
شكل" وال
نقطةتغيير ال
عملية "
تقومبضغطه داخل
أكثر على طول الجسم المعدني الخالي ،و
شكل المطلوب.
شكيلليتخذ ال
قالب دوار أو علىقالبت
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لقباب الموجودةفي نهاياتها
لصواريخ وا
لقة محركات ا
تصنيع أغ
بيل
شكيل النسيا
االستخدامات النموذجية معالقذائف:تستخدم الت الت
فو هاتها.
و
فضاء،بمافي ذلك أجزاء الطائرات
تعددةفي مجال صناعة ال
شكيل النسيابيلصناعة أجزاء م
االستخدامات األخرى :تستخدم آالت الت
ً
التجارية ،ومكونات القذائف التكتيكية ،وبطانات الشحنات المشكلة .كماتستخدم أيضافي صناعة عجالت السيارات ،ومكونات ناقل
تقطير األوليةللخزانات وحاويات المعدات إللكترونية.
الحركةألوتوماتيكيللسيارات ،وعبواتالغاز ،ومنتجات ال
فقياً .ولدىنصب هابشكلشاقولييمكنل هذه اآلالتتصنيع
لشكل (عند التصنيع):يمكننصب الت التشكيل االنسيابية إماشاقوليا ً أو أ
ا
فية
بكرات كما أنهاتمتلكقدرةحصانية إضا
لضخمة ألنهاتمتلك أذرعبارزةتعملبواسطةنظام مؤازرةتمكنها من إمساك ال
ألجزاء ا
فقي اً.
فقيا ً أذرعا ً طويلةبطولتلك الموجودةلدىنصب ها أ
شكل.بالمقابل ،التمتلك آالت التشكيل التييتمنصب ها أ
تكونقادرة علىتغيير ال
ل
شكل ( 47على
فعي المبينةفي ال
فية لخزانات الوقود الد
لقباب الطر
شكيل النسيابيفي صناعة ا
على سبيل المثالتستخدم الت الت
شكيل
شكال التيتنتج ها آالت التشكيل االنسيابي .إال أن األولىتستخدم قوة ً أقل لت
شكيلبالدوران صناعة أل
اليمين).يمكن آلالت الت
شكل النهائي.تشبه منشآت إلنتاج والمعدات المص ممة
نفيذ حتى إنتاج ال
شكلبسيط منبدء الت
تغيير سماكة الموادب
المواد ألنهاتقومب
فضاء والتصنيع إال أن هاتمتلكسمات مصممة خصيص ا ًللنظام المطلوب.
خصيص ا ًل ها المعدات المستخدمةفي مجال ال
لشكل (عند التعبئة):تتطلب اآلالت الشاقولية الضخمة عادةًتعبئة البكرات ،واألعمدة الشاقولية ،وقوالب التشكيلفي صناديق خشبية
ا
كل على حدة لشحن ها .ويجوزشحن اآلالت الشاقولية األصغر حجم ا ً إلى جانب اآلالت الشاقوليةفي حاويات خشبية ضخمة ،معشحن
ألذرع الدوارة و هي مجمعة .ويتم شد هابإحكامفي الحاويات لمنعها من الحركة .كما يتم أيض ا ًتعبئة وحدة التحكم وأي معدات
يكية ووحدات طاقةفيصناديقلشحنها كل على حدة.
هيدرول
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نسيابي أفقية(.دليل مجموعة
نسيابيتستخدم لصناعةقباب خزانات الوقود الدفعي( .أيروجت).أسفل اليمين :آلةتشكيل ا
الشكل  :47أعلى اليمين :آلةتشكيل ا
نسيابيشاقولية)( .آيبيد)
يسار :آلةتشكيل ا
موردي المواد النووية المرفق ،رقم التقرير( LA-13131-M :أبريل  .)1996على ال
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لفرعية المحددةفي البند
لفة المحركات الصاروخيةفي النظم ا
.3ج" 1.التبطين الداخلي" الذييمكن استخدامهألغراض أغ
فرعية المحددةفي البند .20أ.1.ب.1.
.2أ.1.ج 1.أو المصممة خصيصا ً ألغراض النظم ال

تقنية:
مالحظة
فعي الصلب والغالف أو البطانةالعازلة
لبند .3ج ، 1.عادة مايكون "التبطين الداخلي" المالئملواجهة الربطبين الوقود الد
في ا
لبوتادارين المنتهيبمجموعة هيدروكسيلية أو
عبار ًة عن مواد مشتتة حرارية أو عازلةتتكون من البوليمر السائل مثلبوليمر ا
فة عوامل معالجةترش على داخلالغالف أوتسوىبها.
غيره من البوليميرات مع إضا

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

نتاج العالمي
اإل

بقة
تكون التبطين أو البطانة الداخلية من ط
الطبيعة والغرض:ي
تضمن مواد كيميائية خاصة وتستخدم لمساعدة الوقود
يقةت
رق
بقاء ضمن مادة عزل الغالف.تصنع
لصلبفي ال
فعي ا
الد
تكون
يكية ،وت
البطانة عادة ً من اللدائن المرنة أو المواد البالست
فية التيتضاف
عادة ً من مادة الصقةتستخدمفي المواد اإلضا
فعي ،مثلالكربون ألسود الذييعمل علىتحسين
إلى الوقد الد
متانة البطانة.
تي تعمل
لصاروخية ال
تشغيل :بطانة المحركات ا
يقة ال
طر
لصلب عبارة عنسائلالصقيستخدمفي ربط
فعي ا
بالوقود الد
فعي الصلب مع مادة العزل.تبلغسماكة البطانة عادة ً
الوقود الد
يكة
بقة مطاطية سم
من  10إلى  20مم و هي عبارة عن ط
مصنوعة من مواد مطاطية ويتمتطبيقها داخل غالف المحرك
فعي
ثمتتم معالجت ها جزئي ا ًبعد ذلك.بعد ذلكيتمصب الوقود الد
المخلوط حديثا ً (غير المعالج)في غالف المحرك الذييكون
قبالة هذه البطانة المعالجة جزئي اً.ثمتتم معالجة كل من الوقود
فعة.
شكل كاملفي درجة حرارة مرت
فعي والبطانةب
الد
لقذائف:تستخدم جميع المحركات
االستخدامات النموذجية مع ا
فعي الصلببطانات.تعمل
تيتعملبالوقود الد
الصاروخية ال
فعي مع مادة عزل المحرك
البطانة على ربط الوقود الد
الصاروخي.
االستخدامات األخرى:بعض المواد المستخدمةفي صناعة
البطانة الداخلية للمحركات الصاروخية تتطلب وجود مواد

سكرية أوتجارية.
يقات ع
مقاومةللحرارة عند استخدا مهافيتطب
فة
فعي الصلب دون إضا
لشكل (عند التصنيع):يتمتصنيع البطانة الداخلية عادة ً من المادة الالصقة المستخدمةفي خليط الوقود الد
ا
ً
لصعب التمييزبين مادة عزل
لصدأ") .ومن ا
فعي المعالج للوقاية من ا
مكونات المادة المؤكسدة (تعرف العملية أيضاباسم "الوقود الد
لفة على عينات المواد.
لصلب دون إجراء اختبارات كيميائية مخت
فعي ا
الغالف عن الوقود الد
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فة
فعي الصلب دون إضا
لشكل (عند التعبئة):نظراً ألن البطانة الداخليةتصنع عادةً من المادة الالصقة المستخدمةفي خليط الوقود الد
ا
فعي المعالج للوقاية من الصدأ") ونظراً ألنهيتم استخدام هاقبل صب
مكونات المادة المؤكسدة (تعرف العملية أيض ا ًباسم "الوقود الد
بفترةقصيرة ،اليتمتعبئتها عادة عند الشحن.
فعي الصلبفي غالف المحرك
الوقود الد
لفرعية المحددة
لفة المحركات الصاروخيةفي النظم ا
.3ج 2.المادة "العازلة"فيشكلها السائب والتييمكن استخدا مهاألغراض أغ
فرعية المحددةفي البند .20أ.1.ب.1.
في البند .2أ.1.ج 1.أو المصممة خصيصا ً ألغراض النظم ال

تقنية:
مالحظة
لفو هات وأغطية
لصاروخي ،أي الغالف ومداخل ا
يق ها على مكونات المحرك ا
في البند .3ج،2.تشتمل مادة "العزل" المنويتطب
فائحتحتوي على مادة عازلة أو
فيةتضم مخزوناً من الص
فة ،على مكونات مطاطية مركبة خاضعةلمعالجةكاملة أونص
األغل
فف اإلجهاد و هي مذكورةفي البند .3أ.3.
حرارية .ويمكن أنتدمج أيضاًباعتبار ها أكعاب أوسدائلتخ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يفة مادة العزلفي حماية غالف
الطبيعة والغرض:تتمثل وظ
المحرك من منتجات الحتراق (ال سيما الحرارة) أثناء
لمصبوبةتحقيق العديد
الطيران .كماينبغي على مادة العزل ا
يكية ،ينبغي على
يكان
من ألغراض الثانوية .ومن الناحية الم
فعي .وينبغي أن
مادة العزلالربطبين جدار الغالفبالوقود الد
لضغوطات الناتجة عن النكماش الحراري للوقود
تتحمل ا
فعي ،ووزن الوقود خالل تخزين المحرك إلى جانب
الد
تيللوقود،السيما المرحلةالعلوية خالل التسارع.
لقصور الذا
ا
تشغيل:يتمتصميم حجم عزل الغالفللسماحبدخول
يقة ال
طر
فعي إلى غالف المحرك،لكنينبغي أن
أكبر كمية من الوقود الد
كفاية لحماية الغالف خالل وقت
يكة بما فيه ال
تكون سم
فير هامش سالمة .كماتستخدم سدائل
الحتراق المتوقع معتو
لقباب للحيلولة
تيتقعفي مقدمة ومؤخرة ا
خفيف إلجهاد ،ال
ت
لضغط الداخلي .ألن منشأن
فعل حرارة ا
فكك الغالفب
دونت
لضغط
فكك الغالففي هذه المناطق إحداثشروخناتجة عن ا
ت
إمافي حبيبات الوقود أوفي عزل الغالف ماينتج عنهتعطل
غالف المحرك أثناء الطيران .عادةً ماتصنع مادة العزل من
في معظم ألحيانتصنع
يكية ،و
اللدائن المرنة أو المواد البالست
لصناعي
مادة العزل من مواد مطاطيةتركيبية مثل المطاط ا
ومطاط إليثيلين والبروبيلين والدايين والمونومر (،)EPDM
تضمن
نيوبرين ،أو مطاط النتريل .وت
لبوتادين ،أو ال
أو متعدد ا
بقة
لصخري علىشكل ط
يكا أو الحرير ا
مواد العزل كذلك السيل
مطاطيةبلون رمادي أو أخضر.

98

3
االستخدامات النموذجية معالقذائف:يتمثل الغرض الرئيسي من مادة العزلفي حماية غالف المحرك الصاروخي الذييعملبالوقود
فعي الصلب من منتجات الحتراق السيما الحرارة)أثناء الطيران.
الد
لصاروخيةتتطلب وجود مواد مقاومةللحرارة
االستخدامات األخرى :بعض المواد المستخدمةفي صناعة البطانة الداخليةللمحركات ا
سكرية أوتجارية.
يقات ع
عند استخدا مهافيتطب
يصل عرضها
لشكل (عند التصنيع):تعتبر مادة العزل عبارةً عن طبقة مصنوعة من مادة مطاطيةتتراوحسماكت هابين  3إلى  10مم و
ا
إلى  1م.يكونلون مادة العزل عادةً أخضر ،أو رمادي ،أوبني غامق ،أو أسود.
لشكل (عند التعبئة):يتم شحن مادة العزلفي اسطوانات ضخمةيبلغ عرضها  1متر وقطر ها  005متر ويتم إغالقهابإحكام داخل
ا
فعي الصلب مادة عزل داخلية عند شحنها ويمكن أال
لفة المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
حتوي أغ
لصناديق .ويمكن أنت
ا
حتوي.
ت

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

الطبيعة والغرض:تستخدم البرمجيات الخاضعة للمراقبةبموجب البند
بي المستخدمة إلنتاج
شكيل النسيا
.3د1.فيتشغيل المنشآت أو آالت الت
نفاثة
نضغاطية ال
نفاثة والمروحية ،والمحركات ال
نفية ال
المحركات الع
لفة المحركات
نضغاطيةفوق الصوتية ومكوناتها ،وأغ
والمحركات ال
فعي الصلب ،ومكونات ومواد مادة
الصاروخية التيتعملبالوقود الد
لفو هات ،وآليات العمل على مراحل
العزل ،ومواد البطانة الداخلية وا
فعي
لفصل وألقسام المترابطة للمراحل ،ومضخات الوقود الد
وآليات ا
لفو هات
السائل أو الهالمي ،وصمامات المؤازرة ،وحجرات الحتراق ،وا
والخزانات ،والمكونات المصممة خصيص ا ًلمحرك ات الصواريخ الهجينة.
تشغيل:تخضع األدوات آللية الحديثة للتحكم العدديبواسطة
يقة ال
طر
الحاسوب ( .)CNCحيثيعمل المعالج الدقيق الموجودفي كل آلة على
قراءة البرنامجالعاملبلغة البرمجة جي كود الذييقوم المستخدمبإنشائه،
نفيذ العمليات المبرمجة.يتم استخدام الحواسيب الشخصية
يقومبعد هابت
ل
ً
لتصميم األجزاء كماتستخدم أيض افي كتابة البرامج إمابواسطة اإلدخال
تصنيعبمساعدة
اليدوي للغة البرمجة جي كود أوباستخدامبرمجيات ال

لقطع.
تييدخلها المستخدم إلى جانب إنشاء مسار أداة ا
تقومبإنشاءلغة البرمجة جي كودبواسطة اقلصاصات ال
تي
الحاسوب ( ) CAMال
تصنيعبمساعدة الحاسوب لتعمل على آلة التحكم
وينبغي المعالجة التالية لبرامجلغة جي كود التييتم إنتاجهاباستخدامبرمجيات ال
فربرامج ومكتبات إنتاجلغة جي كود ضمن الملك العام.
تتو
تييتم استخدا مها .كما
بيوتر ال
العدديبواسطة الكم
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بيوترفيتصنيع حاقنات المحركات الصاروخية
االستخدامات النموذجية مع القذائف:تستخدم أدوات آلة التحكم العدديبواسطة الكم
تصنيع
تصنيع المضافل
تيتمتلك مئات من عناصر الحاقنصغيرة الحجم .كمايتم استخدام آالت ال
فعي السائل ال
تيتعملبالوقود الد
ال
تعددةالعناصر.
بقة م
فعي السائل إلى جانب حاقنات الحارق المس
الحاقنات الرئيسيةللمحركات الصاروخية العاملةبالوقود الد
فران ا ًيتم التحكمب هابواسطة الحاسوب .كما أن عمليةترسيب الترذيذ
فائح الرقيقةفإن هاتتطلب أ
أما عمليات الربط االنتشاري للص
تيتستخدمفي طلي الموادتخضعللتحكمبواسطة الحاسوب.
بالبالسما وغير ها من العمليات ال
فعي السائل (من الحاقنات إلى الحجرات ومن الحجرات
منناحي ٍة أخرى،يتملحام أجزاء المحركات الصاروخية التيتعملبالوقود الد
في هذه أليام،
صصةلالختبار على ألرض .و
تييتم استخدا مهافي الوحدات المخ
شكل نموذجي،باستثناءتلك ألجزاء ال
لفو هات)ب
إلى ا
أصبحت عمليات اللحام "المداري" (بنطاق  360درجة حول السطح األسطواني) خاضعةللتحكمبواسطة الحاسوب ،و هيتتطلب وجود
"برمجيات" مصممة خصيص ا ًل ها.
عالوةً على ذلك ،أصبحت عملية معاينة المواد المنتجةتخضعبشكل متزايد للتحكمبواسطة الحاسوب.فالحاقنات ،على سبيل المثال،
حتوي مئات منثقوب الحقنبحجميعادل حجم الخرطوم ،وتتطلب التحقق منموضعها ومن وجهتها.لذلكيتم استخدام أسس المقارن ة
ت
ً
فيذ عملية معاينت هابجانب "برمجيات" مصممة خصيص ال هذا الغرض.
البصريةلتن
لصاروخية
فو هات المحركات ا
لفة و
تيتعملبالغاز ،وأغ
لتوربيني ال
فع ا
تصنيع محركات الد
االستخدامات األخرى:تستخدم "البرمجية" ل
فعي السائل ،ومعدات الختبار الخاضعة للمراقب ة
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
لصلب ،والمحركات ا
فعي ا
تيتعملبالوقود الد
ال
سكرية،
بموجب نظام مراقبةتكنولوجيا الصواريخ ،كما يمكن استخدا مهافيتصنيع المنتجات الخاصة بالطائرات المدنية والع
فة.يمكن استخدام هذه "البرمجية" أيض اً ،مع
فاعات مختل
والصواريخ المسبارية المستخدمةفي دراسة ظروف الطقس والجوفي ارت
لصناعية ألخرى.
إجراءتعديالت عليها،في التحكمبالعمليات ا
بي مخزن
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً م اتتخذ البرمجية المستخدمةفي آالت التحريك أو المحركات الصاروخيةشكلبرنامج حاسو
ا
على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أو ضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص
لقابلةلإلزالة ،وألقراص المضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
المرنة ،وألقراص الصلبة ا
لقابلة لإلزالة ،وألقراص المضغوطة
لصلبة ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص ا
ا
فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج القذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.
تيت
ووحدة التخزين  USBوالوثائق ال
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على اإلشارة إلى طبيعة استخدام ها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضال ً عن
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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.3د" 2.البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا ً ألغراض استخدام المعدات المحددةفي البنود .3أ.3 ،1.أ.3 ،2.أ،4.
.3أ.3 ،5.أ.3 ،6.أ.9.

المالحظات:

" .1البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا ً ألغراض "الستخدام"في المحركات المحددةفي البند .3أ1.باعتبار ها
جزءاً من طائرة مأ هولة أو على أنها "برمجيات"بديلةلها.
فع المحددة
 .2يمكنتصدير "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا ً ألغراض "االستخدام"فينظم مراقبة الوقود الدا
في البند .3أ5.باعتبار ها جزءا ً من أحد األقمار الصناعية أو على أن ها "برمجيات"بديلةلها.

نفاثة
نفية ال
لصيانة الشاملة/تجديد المحركات الع
في ا
الطبيعة والغرض:تستخدم هذه "البرمجية"لتشغيل ،وتركيب ،وصيانة ،وإصالح ،و
نفاثة
نضغاطيةفوق الصوتية/المحركات ال
فاثة ال
فاثة/المحركات الن
نضغاطية الن
لتوربيني؛ والمحركات ال
فع ا
والمروحي ة ومحركات الد
فعي السائل أو الهالمي،
لفصل وألقسام المترابطة للمراحل ،ومضخات الوقود الد
بضية ،وآليات العمل على مراحل وآليات ا
الن
وصمامات المؤازرة ،والمكونات المصممة خصيصا ًلمحركات الصواريخ ال هجينة.
في أدوات التحكمبالصواريخ
لقسمفي حواسيب الطيران و
تشغيل :قبل إلطالق،يتمتحميل "البرمجية" المذكورةفي هذا ا
يقة ال
طر
لفضائية أثناء الطيرانبهدف التحكمبجميع ألنشطة والعملياتأثناء الطيران ،مثل مراحل عمل القذائف التسيارية.
ومركبات اإلطالق ا
تيتعملبالوقود
فعي السائل والمحركات ال
تيتعملبالوقود الد
لنوع من "البرمجيات"في التحكمبتشغيل المحركات ال
كمايستخدم هذا ا
فعي الهالمي.
الد
لتوربيني؛
فع ا
نفاثة والمروحية ومحركات الد
نفية ال
االستخدامات المثالية للقذائف :تستخدم هذه "البرمجية"في المحركات الع
بضية ،وآالت العمل على مراحل
نفاثة الن
نضغاطيةفوق الصوتية/المحركات ال
نفاثة ال
نفاثة/المحركات ال
نضغاطية ال
والمحركات ال
ً
فعي السائل أو الهالمي وصمامات المؤازرة .غالب ا،يعمل هذا النوع من
لفصل وألقسام المترابطةللمراحل ،ومضخات الوقود الد
وآالت ا
"البرمجيات" علىبدءتشغيلنظامتحليل األعطال أوتوماتيكيا ًلتحديد المكونات المعطلة.
االستخدامات األخرى :اليوجد.
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ماتتخذ البرمجية المستخدمةفي آالت التحريك أو المحركات الصاروخية شكلبرنامج حاسوبي مخزن
ا
على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أو ضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص
المرنة ،وألقراص الصلبة ا
لقابلةلإلزالة ،و ألقراصالمضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
لقابلة لإلزالة ،وألقراص المضغوطة
لصلبة ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،وألقراص المرنة ،وألقراص ا
ا
فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج القذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.
تيت
ووحدة التخزين  USBوالوثائق ال
ً
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على اإلشارة إلى طبيعة استخدام ها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضال عن
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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نفاثة/المحركات
نضغاطية ال
تصميمبخصوص المحركات ال
الطبيعة والغرض:تستخدم هذه "البرمجية" إلجراء ألبحاث وأعمال ال
فعي الصلب ،مع مواد
تيتعملبالوقود الد
لصاروخية ال
لفة المحركات ا
بضية ،وأغ
نفاثة الن
نضغاطيةفوق الصوتية/المحركات ال
نفاثة ال
ال
بي،
في إجراءات إلنتاج التجري
لفصل وألقسام المترابطة للمراحل و
لفو هات ،وآلي ات العمل على مراحل وآليات ا
العزل والبطانات ،وا
شكيل والدمج الخاصةبهذه المواد.
فيبرمج الت
و
شكل
تصنيع التسلسلية والمتوازيةب
لقسم على أجهزة الحواسيب إلعداد إجراءات ال
تشغيل:تستخدم "البرمجية" المذكورةفي هذا ا
يقة ال
طر
تييتم التحكمبهابواسطة الحاسوب المستخدمةفي
لقسم ،ولتشغيل اآلالت ال
تصميم العديد من المكونات المدرجةفي هذا ا
تفصيلي ،ول
شكيل والدمج الخاصةبهذه المواد.
تصميم والنمذجة والت
تصميمبرامج ال
تصنيعالعديد من المنظومات ،ول
تقييمتصمي مها،
صصة لألغراض العامة ل
االستخدامات النموذجية مع القذائف :يتمتركيب هذه "البرمجية" على الحواسيب المخ
نضغاطية فوق
نفاثة ال
نفاثة/المحركات ال
نضغاطية ال
يكية بهدف تطوير المحركات ال
وتركيبها على المعدات األوتومات
فعي الصلب ،مع مواد العزل والبطانات،
تيتعملبالوقود الد
لفة المحركات الصاروخية ال
بضية ،وأغ
نفاثة الن
الصوتية/المحركات ال
فصل وألقسام المترابطةللمراحل.يتم عادة ً استكمال هذه الم همةبواسطةسلسلةتتضمن
لفو هات ،وآليات العمل على مراحل وآليات ال
وا
فق ،وغير ها من مجموعات "البرمجيات" .من جهة أخرى،تستخدم "البرمجي ات" ألخرى
أعمال التخطيط ،والمحاكاة ،ونمذجة التد
شكيل والدمج الخاصةبهذه المواد.
تصميم والنمذجة والت
الموجودةفي هذا البندلتطويربرامج ال
تصميم الهندسي العديد من الستخدامات،في حينيمكن استخدام "برمجيات"
شكل عام،تمتلكبرمجيات ال
االستخدامات األخرى:ب
لضخمة ،مثل
لصناعية ا
تفصيلية ألخرىفي المؤسسات ا
تصميم واختبار العمليات ال
تعديالت عليها ،ل
إلنتاج والتطوير ،معبعض ال
نفط.
مؤسسات إنتاجوتوزيع ال
لشكل (عند التصنيع) :عادة ً ماتتخذ البرمجية المستخدمةفي آالت التحريك أو المحركات الصاروخية شكلبرنامج حاسوبي مخزن
ا
على وسائلمطبوعة ،أو ممغنطة ،أو ضوئية أو غير ها من الوسائل .ويمكن ألي من الوسائل العادية مثل الشريط الممغنط ،وألقراص
لقابلةلإلزالة ،وألقراصالمضغوطة ووحدة التخزين  USBوالوثائق أنتخزن هذه البرمجية والبيانات.
المرنة ،وألقراص الصلبة ا
لقابلة لإلزالة ،وألقراص المضغوطة
لصلبة ا
لشكل (عند التعبئة) :اليمكنتمييز الشريط الممغنط ،و ألقراص المرنة ،وألقراص ا
ا
فقط البطاقات والوثائق
حتوي علىبرمجية مراقبة إنتاج القذائف عن أي وسائلتخزين أخرى.
تيت
ووحدة التخزين  USBوالوثائق ال
ً
يعة استخدا مها مالمتكن البرمجيةتعمل على الحاسوب المناسب.فضال عن
المصاحبةللبرمجية هي الوحيدة القادرة على إلشارة إلى طب
ذلك،يمكننقل هذه البرمجية والوثائق إلكتروني ا ً عبرشبكة حاسوب.
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الطبيعة والغرض:تغطي "التكنولوجيا" الخاضعة للتحكم
فة المطلوبة في
تعليمات والمعر
بموجب البند .3ه 1.ال
"تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" أية معدات أو مواد أو
"برمجيات" محددةفي البنود .3أ ،1.أو .3أ.3 ،2.أ،3.
.3أ.3 ،4.أ.3 ،5.أ.3 ،6.أ.3 ،8.أ.3 ،9.أ.3 ،10 .ج ،أو
.3د.
تقنية"
تقنية" و"المساعدة ال
فر "ال
تشغيل:تتو
يقة ال
طر
تعليمات
تقنية" من ال
تكون "المساعدة ال
شكال عدة .وقدت
بأ
فل
فير ها من قبل شخص لديه سجل خبرة حا
تي يتمتو
ال
بخصوص موضوع أو أكثر لها عالقةبالمواد التيتجري
مراقبتها (مثل محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود
فة صف أو
فعي السائل) والذييقوممقام المدربفي غر
الد
تغالل
لقرب من موقع إلنتاج أو الختبار أو من خالل اس
با
صصةفي مجال إنتاج المواد
الخدمة الستشارية المتخ
لقةبشراء المواد
تع
لتوجيهات الم
لفضائية من خاللتقديم ا
ا
والمعدات الصحيحة.فضال ً عن ذلك،يمكن ألي دولة أن
تقنية" من خالل إرسال طالب إلى دول
تحظى "بالمساعدة ال
أخرى إلجراء التدريبات واكتساب ال مهارات الالزمة لبناء
تي
فئة  .1وقدترقى الكتيبات والمواد ال
النظم المحددةفي ال
تقنية ".
تكون "بيانات
يتم الحصول عليهاأثناء التدريبل

تفادة منبعض "التكنولوجيات"
االستخدامات األخرى:يمكن الس
تصنيع ،واختبار المركبات الجوية
المستخدمةفي عملياتتصميم ،و
سكرية أو التجارية.
غير المأ هولةفيصناعة الطائراتالع
تفادة من بعض
االستخدامات المثالية للقذائف :يمكن الس
تصنيع ،واختبار
"التكنولوجيات" المستخدمةفي عملياتتصميم ،و
سكرية أو
المركبات الجوية غير المأ هولةفي صناعة الطائرات الع
بي
شكيل النسيا
تعلقفي الت
التجارية .كما أن "التكنولوجيا" التيت
لفوالذ عالي المقاومةفي إلنتاج
لمصنوعة من ا
لفة المحركات ا
ألغ
لصناعيللمبا الت الحرارية.
التجاري وا
لشكل (عند التعبئة) :اليوجد.
ا
لشكل (عند التصنيع):اليوجد.
ا

االستخدامات النموذجية معالقذائف :مع استثناءات
تقنية" المطلوبةلبناءنظم
محدودة،يتم استخدام "المساعدة ال
فقط لهذه ألغراض
المركبات الجوية غير المأ هولة
المحددة .ويمكنتحويل الصواريخ المسبارية المستخدمةفي
تكون
تعديالت عليها،ل
لطقس ،مع إجراءبعض ال
أبحاث ا
قذائفتسيارية.في حين أن "التكنولوجيا" المستخدمةفي
كل جهازتكون مشابهةلبعضهالحد كبير
نيوم 173 ،122 ،121
الزركا
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