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علم طراحی و ساخت وسایلی که در
هوا یا فضا حرکت می کنند.
هواشناسی  ،علم ستاره
شناسی( نجوم )  ،خلبانی  ،فضانوردی
نیست .
وسایل هوافضایی مانند :
انواع هواپیما ،موشک ،ماهواره ،بالن
فضاپیما ،هاورکرافت و ...
توجه  :جت هواپیما نیست ،نوعی موتور
هواپیما است.

 – 1بدًِ  :قسوت اصلی َّاپیوا .زیرا قسوت
ّای دیگر َّاپیوا رٍی اٍى ًصب هی شًَد ٍ
توام ًیرٍّای آى ّا بِ بدًِ ٍارد هی شًَد .

 – 2بال  :تَلید ًیرٍی برآ
 – 3هجوَعِ دم  :حفظ تعادل ٍ پایداری
َّاپیوا
چرا هجوَعِ ی دم ؟؟
زیرا سِ دم در َّاپیوا ٍجَد دارُ :
یک دم عوَدی ٍ دٍ دم افقی
* نکته  :هواپیما های معمولی ارابه فرود و پیشران دارند
اما هواپیمای گالیدر این دو قسمت رو نداره .البته نیروی
پیشران از (( دست ما )) به هواپیما وارد میشه.

چهار نیروی اصلی به هواپیما وارد می شود .

نیروی وزن :

نیروی جاذبه زمین

نیروی پیشران  :نیرویی که به
هواپیما وارد می شود تا در جهت مستقیم
حرکت کند ( .باعث حرکت رو به جلو در
هواپیما می شود ،روی زمین و آسمان )
نیروی پَسا  :نیروی مقاوم به
حرکت ،برعکس نیروی پیشران وارد
می شود .
نیروی بَرآ  :نیروی باال برنده
هواپیما  ،این نیرو هنگامی که هواپیما
می خواهد از زمین بلند شودعمل می کند و
باعث باال رفتن هواپیما می شود و در پرواز
نیز از سقوط جلوگیری می کند.

هراحلی کِ َّاپیوا قبل از پرٍاز تا پایاى آى طی هی کٌد.

 – 1روشه کردن موتور هواپیما و سوار شدن
مسافران
 – 2حرکت آرام هواپیما روی زمیه
 – 3سرعت گرفته و آماده شدن برای پرواز به
آسمان
( Take off – 4تِیک آف ) باال رفته هواپیما
 – 5پرواز تا رسیدن به باالتریه ارتفاع تعییه
شده
 – 6پرواز مستقیم با سرعت ثابت در آسمان
 – 6کم شدن سرعت و آماده شدن برای فرود
آمدن هواپیما
 ( Landing – 7لَندینگ ) فرود هواپیما
 – 8خروج مسافران و حرکت آرام هواپیما به
طرف پارکینگ
 – 9خاموش شدن موتور و توقف کامل

ایي هراحل شبیِ هسافرت با هاشیي است.
سَار هاشیي هی شَید ٍ هاشیي را رٍشي
هی کٌید  ،آرٍم شرٍع بِ حرکت هی کٌید
کن کن سرعت رٍ زیاد هی کٌید  ،بِ خرٍجی شْر
هی رسید ٍ در جادُ در هسیر شْر خَدتَى تا شْری
کِ هقصد هسافرت شواست حرکت هی کٌید
زهاًی ّن کِ از هسافرت برهی گردید برای ٍرٍد بِ
پارکیٌگ سرعت رٍ کن هی کٌید ٍ ٍارد پارکیٌگ
هی شَید ،هاشیي رٍ خاهَش هی کٌید ٍ پیادُ
هی شَید .
نکته ی دیگر  :موتور هواپیما مانند شناگری که
آب رو تا دست هاش عقة میسنه و خودش جلو میره
عمل می کنه  ،موتور هم در دو طرف هواپیما هوا رو
عقة می زنه و هواپیما ته جلو حرکت می کنه .

گردآوری و تنظیم  :ساجده سادات مسعودی

