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 پايگاه امامت جاسك  :حمل ماموريت
 21/11/82ايل  10/82/ 30:تاريخ ماموريت

 ) اشكوال( HURاجراي تست راآت زير آبي هور : هدف از ماموريت
با توجه به مشاهده نزديكي و (درجه  20چرخش اجنام شده  ) 3-الف

 ) فاصله شاخص از حمل پيدا شدن موشك
, مولد گاز , موتورها توان عملكرد زير سيستم هاي موشك مانند 

 .اتوپايلوت و سيستم آنرتل موشك بصورت آيفي در مست آار آرده اند
 تست)راآتآلي  عملكرد (با توجه به موارد گفته شده بصورت آيفي

 .موفقيت آميز تلقي مي گردد
 
 دقت موشك ) ب

در مورد دقت موشك و احتمال اصابت آن در زمان فعلي مني توان اظهار 
 .ويل ذآر نكات زير ضروري است. ام دادنظر صرحيي اجن

مرت فاصله داشت آه  700ايل  600حمل پيدا شدن موشك از شاخص  ) 1 –ب 
 بشكل زير مي توان آنرا جتزيه و حتليل آرد

 
 

 550∽500مرت                                                  
 مرت 700ايل  00     
              

 دريا از چرخش استند بسمت خطا حاصل      

 °2    مسري حرآت راآت             
      500∽400مرت       
 
 
 
 راستايي شليك          
 

         +     

         +                               +                  + 

 خطاي مست =       
 

10000×tg(2)+10000×tg(1)+10000×tg(0.5)+30 =خطاي مست 
 خطاي مست= 530=250+280

قبول مي  تست قابل توجه به موارد گفته شده بصورت آيفي دقت با
  باشد

 
 خروج موشك از آب ) ج

چون در اين مورد از قبل هيچ صحبيت نشده بود لذا الزم است بيشرت 
 .اين دو حالت براي بررسي آن در نظر گرفته مي شود. آنرا بررسي آرد

آه به هيچ عنوان قابل قبول مني , وشي موتور اصليقبل از خام ) 1-ج
 .باشد و از عدم توانائي اتوپايلوت در آنرتل موشك حكايت مي آند

بعد از خاموش شدن موتور اتفاق افتاده باشد قابل حتليل است  )  2-ج
ضمن اينكه در اين صورت هيچ تاثريي بر روي صحت عملكرد يا اصابت موشك 

 .ندارد

20° 

خطاي موشك
±30m 

خطاي حاصل از
نوسان و 

محاسبه موقعيت
 °0.5±شاخص 

خطاي حاصل از نوسان
 °1±در سمت استند 

 توسط امواج دريا
خطاي حاصل از 
 زاويه سمت استند
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 موشك بعد از خاموش شدن موتور اصليحتليل خارج شدن 
, با خاموش شدن موتور اصلي سرعت موشك با نرخ سريع آاهش مي يابد
. تا سرعت موشك به حدي مي رسد آه در آن سرعت موشك ناپايدار مي شود

اين ناپايداري مي تواند هم ناشي از اختالف طول حباب  هايعلتيكي از 
ر اين صورت موشك در جهت غري قابل د. موشك باشد  و پاييين يباالوح طسدر 

پيش بيين به مسيت آه طول حباب بزرگرت مي باشد مي چرخد و چون موتور مولد 
ام گهن هنوز سوخت دارد و آار مي آند لذا يگاز بعد از امتام موتور اصل

. قابل مشاهده است در انتهاي مسري حرآت  اي ابر تريهآب  خروج موشك از
 : مي باشد زيرابيشرت احتمال خروج از آب  زير شرايط البته با توجه به 
بعد از خاموش شدن . آيلومرت بوده است  15ست شده  برددر اين موشك 

ليفت توليدي نيز آم مي شود بنابراين  ,  موتور اصلي و آاهش سرعت
اتوپايلوت با فراميين سعي در اجياد زاويه محله جهت افزايش ليفت توليدي 

اجياد زاويه محله در بدنه موشك به افزايش . و حفظ عمق حرآت مي آند
فشار در سطح زيرين و آاهش فشار در سطح روي بدنه مي گردد آه اين امر 
باعث آاهش طول حباب در سطح زيرين و افزايش طول حباب در سطح باالي 

 . موشك مي شود 
 نتيجه گريي آلي) د

نكه موشك بصورت آيفي تست موفقيت آميز تلقي مي گردد و مشروط به اي
قبل از متام شدن سوخت موتور اصلي از آب خارج نشده باشد ارزيابي آمي 

جهت تائيد دقت آن صحت و عملكرد دقيق اجزائي ( و بررسي دقيق تست 
منوط به دست يابي به فيلم هاي تست و نتايج تله مرتي و حتليل )داخلي

 .آا مي باشد 
 بررسي هاي فين موشك 

موارد زير مي بايست , ته شده از طرف روسيبا توجه به اطالعات گرف
  :در قرار داد خريد بعدي مورد توجه قرار گرين

زمان بار آردن اطالعات مست و برد با تصحيح آا بسيار طوالني  – 1
 20در مورد مست براي هر ) با توجه به پريود زماني حرآت قايق(است 

ثانيه زمان براي مرت يك  2000درجه يك ثانيه و در مورد برد براي هر 
 .تصحيح الزم است 

 15. براي وارد آردن موشك به تيوپ پرتاب زمان زيادي الزم است  – 2
مرتي در پشت تيوپ مي  10دقيقه ضمنًا به يك فضاي داخلي حداقل  20ايل 

باشد براي جامنايي و تصحيح شناور هبرت است ترتييب اختاذ گردد تا موشك در 
 .و سپس تيوپ مهراه موشك وارد شناور شود ساحل به تيوپ بارگذاري شود
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مكانيزمي پيش بيين شود آه در روي شناور و قبل از شليك بتوان  – 3

مرت با پله هاي يك  8ايل  4عمق حرآت موشك را تنظيم آرد اين عمق بني 
 .مرتي قابل تنظيم باشد

در سايت تكنيك امكان انتخاب شليك موشك از زير آب يا روي آب  – 4
 .شود فراهم

آن حالت تنها  دردر حالت اضطراري يك فرمان پيش بيين شود آه  – 5
در اين حالت مني . موتور بوسرت روشن شود و موشك از قايق پرتاب شود 

موشك توسط پايه هاي النچر به  يدر حالت فعل. بايست سر جنگي مسلح گردد
 . آب برگردانده مي شود

ژي اين سالح يك سيستم ادام با توجه به امهيت حفظ اسرار تكنولو – 6
در انتهاي مسري پيش بيين گردد آه در صورتي آه به هر علت موشك به هدف 

در مورد سالح .(برخورد نكرد سرجنگي عمل آرده جتهيزات حساس منهدم گردد 
 ) هاي جنگي

درپوش هاي تيوپ اين موشك جهت نصب در شناور مي بايست اصالحاتي  – 7
 .روي آن اعمال گردد

در حالت بدون سرجنگي نيز قدرت  هابايد توجه آرد اين موشك – 8
به علت عدم ورود (خترييب و انفجار دارند زيرا بعد از برخورد به هدف 

درجه  1500در نوك و انتهاي موشك دماي آن تا ) به درون موشك  آب
خت باقيمانده منفجر سانتيگراد افزايش پيدا مي آند آه در اين حالت سو

 .به گفته آارشناس روسي مانند يك پمپ ناپامل عمل مي آند. مي گردد 
از مسري خود منحرف گردد بالفاصله  °15در صورتي آه موشك بيش از  – 9

 .موشك منفجر مي گردد
براي نصب اين . IPS   18-با توجه به بازديد طرف خارجي شناور  – 10

 .ستموشك مناسب تشخيص داده شده ا
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 :مشكالت اجراي تست

باعث شده , عدم حضور منايندگان آماد در ابتداي آماده سازي  – 1
 .بود تا با مهكاران صنعت يك ارتباط آاري مثبت اجياد نگردد

يك ) بويژه در روز تست(عدم رعايت نكات حفاظيت آامًال مشهود بود  – 2
ز قبل تست در يك تيم از صنايع شهيد فصيحي چند رو, تيم از پژوهشكده 

در متامي جلسات حضور داشتند و متامي مدارك . پايگاه حضور پيدا آردند 
را نيز براحيت از پرسنل ثامن دريافت مي آردند و اطالعات را يادداشت 

  .  و ايتا علت حضور اين مهندسني مشخص نشد .مي آردند
گان هيچ گونه متايلي به دادن اطالعات فين به منايندثامن صنعت  – 3

اين هدف با روشهاي گوناگوني تعقيب مي شد مثًال برگزاري , ندسا نداشت 
 ...جلسات بدون حضور مناينده نريو با طرف خارجي و

صنعت طي بازديد ها و سفرهاي آه اجنام داده است اطالعات فين خوبي  
را آسب آرده است آه متاسفانه اطالعات را يا ناقص به نريو منتقل آرده 

تقل نكرده است بطور مثال در مورد منودارهاي مربوط به احتمال يا آًال من
گفتند آه اين اطالعات را آه شامل چند منودار است  يوفدافاصابت آقاي 

به  داده اند آه اين منودارها هنوز بميالدي به آقاي منتخ 2000در سال 
 .ده است شمناينده سازمان جهاد داده ن

 راهكارهاي پيشنهادي
كنولوژي پيشرفته اي برخوردار تبه اينكه اين موشك ازبا توجه  – 1
, به نظر مي رسد ضروري است تا يك تيم فين از نريو جهت نظارت فين , است 

بايد توجه آرد آه اطالعات مورد نياز ( تشكيل شود... آموزش و تعمريات و
االن دانش تيم فين ) . هيچ گاه بصورت آامل صنعت به نريو منتقل مني شود

آمرت نيست ويل متاسفانه بعد از , بيشرت نباشد صنعتاگرنسبت به تيم نريو 
زماني آوتاه صنعت به خاطر ارتباط راحت با طرف خارجي و  ري شدنپس

. بسيار جلوتر از تيم نريو قرار خواهد گرفت , منابع مايل جهت حتقيق 
پيشنهاد مي گردد آه . لذا براي اينكه توان فين در نريو تقويت گردد 

قل امكان سنجي اجراي مهندسي معكوس آن تا مرحله طراحي اوليه در حدا
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مستمر در طي مراحل  نظارت فين و علمييك مهراه با آن  .نريو اجنام پذيرد
عالوه بر موارد . توسط تيم فين نريو اجنام گردد, اجنام پروژه در صنعت 

مربوط جزوات ,  يعالوه بر مستندات مربوط به آاربر , معاونت آماد , فوق
در اين . نيز از صنعت درخواست آند را به تشريح دقيق عملكرد اجزا

 .خصوص سازمان جهاد مي تواند به معانت آماد آمك آند
مباحث مربوط به جامنايي موشك در شناور با حموريت مرآز تسليحات  – 2

 .شروع گردد
شده از اين تست آسب  اطالعاتو با توجه به افزايش سطح دانش فين  – 3

 ري قرار داد گرت است مفاد قرار داد هاي بعدي را مورد بازنهب
در مورد اين موشك ارائه نكرده است صنعت تا آنون يك مسينار فين  -4
ضروري به نظر  درخواست ارائه اين مسينار قبل از بازنگري پيوست فين. 

 .مي رسد
راآت هاي زيرآبي و موشك , سالح هاي زير سطحي آه شامل اژدرها  – 5

االن . ير آبي اشكوال مي شوند در وزارت دفاع يك متوايل واحدي ندارندز
صنايع شهيد  ,جمتمع حتقيقاتي جهاد, و پتانسل بسيار خوبي در صنايع يزد

وجود  ر خصوص مهندسي معكوس اين موشكد دانشگاه علم و صنعت, باقري 
به نظر مي رسد يك راه حل سريع براي مهندسي معكوس اين موشك . دارد 

هبر حال پيشنهاد اصويل در اين زمينه  .استفاده از پژوهشكده يزد باشد 
تشكيل يك صنعت با هدف تامني نيازمندي نريو در زمينه سالح هاي زير  ,

 .سطحي در وزارت دفاع مي باشد
 تقدير و تشكر 

در طي اجنام مراحل خمتلف , با توجه به تاخري چند روزه در شروع آار
اين تاخري جربان شد و ايتًا مطابق بابرنامه  آماده سازي ميدان تست

آارها فشاري مضاعف به  سريعاجنام . اجنام گرديد  تست  زمانبندي شده
جديت و تالش شبانه . گروه خارجي و پرسنل پايگاه امامت وارد آورد 

روزي جمموعه پرسنل پايگاه امامت آه عمده فعاليت هاي آماده  سازي 
لذا در . آامًال مشهود و موثر مي باشد, بود ميدان تست بر عهده آنان 

مسئولني و پرسنل پايگاه امامت به حنو مقتضي  ,جنابعايل  صورت صالحديد
 . مورد تشويق قرار گريند

 موضوع  عنوان پيوست فهرست پيوست ها 
 تدوين سناريوي تست  پروتكل مشاره يك 1پيوست 
شرايط شليك  گزارش اوليه پرتاب موشك   2پيوست 

 بررسي موفقيت تست و 
 استند شاخص درزمان شليك , موقعيت نقشه  نقشه  3پيوست 
ليست آليه مستنداتي آه از طرف  ليست اجزاء جعبه يك 4پيوست 

 خارجي حتويل صنعت 
 .است    
 صورجتلسه مجع بندي تست 5پيوست 

الزم است يادآوري شود حاصل نتايج جلسات فين آه با طرف خارجي 
 .بصورت يك آتاب در حال تدوين مي باشدبرگزار شده است 


