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انتقال موشك از استند به حمل پيش بيين  هبمن  15

, گرافت يانتقال موشك به لند, شده 
هدف آاذب به حمل پيش بيين      انتقال 

 شده
, خارج آردن موشك از آب , اجنام تست  هبمن 16

 آن به ساحل انتقال

         
انتقال موشك به سايت و خارج آردن  هبمن 17

 نوار مغناطيسي 

       
 مجع آوري سايت هبمن 19هبمن  18
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در خصوص  پورفسور فاديوفاتي با بصورت نامنظم جلس: توضيح
ويژگي هاي فين اين موشك برگزار گرديد آه اطالعات خوبي در 

ي مشخص گرديد آه مي بايست در و موارد مورد موشك آسب شد
 .پيوست فين موشك هاي آتي ذآر گردد

 : موضوعات مهم مورد بررسي عبارتند از, در جلسات فوق
 ات اين موشك چگونگي سازماندهي يگان رزم و تعمري – 1
 هيدروديناميك موشك  – 2



       
, اثرات آن روي حرآت موشك, سوپرآاويتاسيون  دهيدپ– 3

 چگونگي اجياد آن

         
, گي عملكردنچگو :منحين هاي تراست (موتورهاي موشك  – 4
(... 
 اميين آار با موشك – 5
 حنوه تعامل زير جمموعه هاي موشك  – 6
 ...اتوپايلوت و,  هدايت آتش ,موشكسيستم آنرتل  – 7

 انتخاب موشك 
موشك به جاسك  فروند مطابق با توافقات قبلي قرار بود سه

 فرونددو , منتقل گردد آه متاسفانه يك فروند منتقل گرديد
 : موشك به جاسك منتقل شد آه مشخصات آا عبارتند ز

 آه حاوي سيستم تله مرتي بود 44/3موشك با مشاره جعبه  – 1
 )موشك شليك شده(

 
 44/11موشك با مشاره جعبه  – 2

 
 آايي ,ظاهر آانتينرها  با توجه به در انتخاب موشك سعي شد

 را انتخاب ,آه آسيب بيشرتي ديده بودند  را



 )و مع عمليات آماد ان معهبمراه منايندگ. (آنيم
 سناريوي تست

مناينده , طرف خارجي , صنعت طي چند جلسه با حضور مهندسني
عمليات و آماد روي سناريوي تست حبث گرديد آه هنايتًا منت 

تنظيم شد آه مورد توافق  1پيوست  2004ژانويه  26صورجتلسه 
تست آه حائز امهيت مي  از ويژگي هاي اين سناريو. رفت گقرار 

 .باشد نكات زير را مي توان نام برد
 درجه بسمت ساحل + 20اعمال حداآثر زاويه چرخش مست  – 1
 تعريف پارامرتهاي آيفي جهت سنجش اوليه موفقيت تست  – 2

 ) سرعت متوسط, برد , زاويه چرخش  (
بايد (  به دقت تست 8بند مشاره  در اشاره اي ضمين – 3

آه هيچ اشاره اي در قرارداد به احتمال اصابت يا توجه داشت 
 .) دقت موشك نشده است 
 :مراحل اجنام آار
مشخصات مهم . اجنام گرديد  82هبمن سال  16شليك در تاريخ 

 .اين شليك بشرح زير مي باشد
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 °116  :راه شليك 
ويه ببه علت بد بودن شرايط جوي در شب قبل از شليك  – 1
 .استقرار نيافت ) 1مطابق با پيوست (ها 
راستاي استند با  , يطبعلت مشكالت فين و شرايء حمي – 2

اين چرخش . راستاي پيش بيين شده دو درجه اختالف پيدا آرد
 . بسمت دريا اجنام گرفته شد

 
از طريق سيستم آنرتل آتش , زواياي رول و پيچ استند  – 3

 .اصالح گرديد
, موفقيت باز يافت موشك, شاخص , حمل قرار گريي استند  – 4

 .مرت حماسبه شده است  100با دقت  GPS توسط يك



 
 : شرح شليك

بعد از شليك موشك به آرامي از النچر خارج شد در هنگام 
گازهاي خروجي با سقف استند وارد شدن به آب مسري جريان 

 
بعد از خروج از . برخورد و بر اثر آن اين سقف آنده شد

حباب هاي ) ثانيه بعد 7ايل  6حدودًا (استند ورود موشك به آب 
اين حباب ها . ناشي از روشن شدن موتور اصلي مشاهده گرديد 

بعد از مدتي يك ابر تريه در انتهاي مسري مشاهده . تريه بودند 
 . د آه احتماال ناشي از خروج راآت از آب مي باشد گردي

 
 :ارزيابي تست 

 موفقيت آيفي) الف
) پيوست يك(سناريوي تست  7موفقيت آيفي تست در بند  

ليست شده اند آه با , موارد مورد توافق جهت ارزيابي تست
توجه به حماسبات اوليه نتايج زير در مورد اين موارد حاصل 

 .شده است 



 
 ) برد هنايي( 10450برد حدودًا  ) 1-الف
با حذف (مرت بر ثانيه  95ايل  90سرعت مسري آروز  ) 2-الف

 ) زمان و مسافت هاي مراحل قبل  از آروز و بعد از امتام سوخت

 


