
אין ביכולתם של מטוסים על קוליים לנוע , כיום

.באופן יעיל בכל שלבי הטיסה שלהם

ורובם  , כל מטוסי הנוסעים בימינו הינם תת קוליים

שמתאפיין בפעולה  , Turbofan-המשתמשים במנוע 

אך אינו מסוגל  , יעילה ושקטה מתחת למהירות הקול

אשר , Turbojet-ה, ישנו סוג מנוע נוסף. לפעול מעליה

אך אינו יעיל , קוליות-מצטיין ביעילותו במהירויות על

. Turbofan-ביחס למנוע הקוליות-כלל במהירויות תת

ובעזרתו טסים  , במנועים מסוג זה השתמש הקונקורד

.כיום מספר אבי טיפוס של מטוסים על קוליים חדשים

, קולית מעל שטחן-רבות אוסרות טיסה עלמדינות 

מטוסים על קוליים לטוס פרק  מגבלות אשר מאלצות

.מתחת למהירות הקולזמן ממושך 

מטרת הפרויקט הינה הוכחת היתכנות כלכלית 

עבור , היברידיתוכן תכנון ופיתוח שלדה , ופיזיקלית

-והTurbofan-הבין דרכי הפעולה של מנועי  שילוב 

Turbojet  .

שכזה היא לייעל את ההנעה של כלי טיס ילובמטרת ש

ובכך  , קוליים של טיסתם-קוליים בשלבים התת-על

.להפחית את צריכת הדלק הכוללת שלהם

:  מנועיםפיתוח הפרויקט החל בבחינה של ההיתכנות הכלכלית התאורטית של טיסה על קולית בעזרת שני 

נבנו פרופילי טיסה של כמה ממסלולי הקונקורד בתוכנת  , על מנת לבחון זאת. TurbofanוTurbojetמנוע 

אפשר חישוב של השיפור התאורטי  GasTurbושימוש בהם בשילוב עם מודלים שנבנו בתוכנת ה, MATLABה

.בלבדTurbojetוביחס לשימוש במנוע , זאת תוך החלפה בין המנועים תוך כדי טיסה. של צריכת הדלק

ובוצעה עליו אופטימיזציה  , מודל תלת ממדי של שלדה היברידיתSOLIDWORKSפותח בתוכנת ה, לאחר מכן

נתוני הגרר  . וזרימת האוויר אל תוך ליבת המנוע, אילוצים מכניים, ארוכה תוך התחשבות בנתוני הגרר שלו

אשר נמצא בתוכנת  CFDחושבו בעזרת תוסף , ובחינת זרימת האוויר אל ליבת המנוע, של השלדה

.SOLIDWORKSה

ונבחנה  ( TSFC)לחישוב יעילות ההנעה הצפויה שלו GasTurbפותח מודל חדש של המנוע בתוכנת , לבסוף

.  ההשפעה הצפויה על צריכת הדלק במסלולי הטיסה של הקונקורדMATLAB-מחדש ב

בעיקר על מכניקות ההזזה של מחסומי המנוע, בוצע תכן הנדסי מינימלי על השלדה, בנוסף

הפחתה  שימוש במודלים ביצועיים של השלדה החדשה לצורך בחינה כלכלית של המנוע הציגה 

.  כתלות במסלול הטיסה, של מטוס על קוליהדלקבצריכת 19%ל7%משמעותית של בין 

משמעות  . ליטרים נחסכים במסלול לונדון בחריין$5989, 1.4ליטר דלק מטוסים כיום עולה כ
טיסות שבועיות לשלדה15. )מיליון שקלים מדי שנה לכל שלדה23.2הדבר הוא חיסכון של כ

לאחר מחקר מעמיק ופיתוח של מנוע סילוני היברידי לצורך  

ניכר כי שלדה היברידית שכזו הינה בעלת , טיסה על קולית

.והיתכנות פיזיקלית, כדאיות כלכלית

:יתרונותיה של השלדה אשר פותחה בפרויקט הינם

טיסה שקטה יותר במהירויות תת קוליות-

פתיחת מסלולי טיסה חדשים עבור טיסות על קוליות-

הפחתת צריכת דלק בטיסות על קוליות-

חלק מייעוד הפרויקט כולו הינה הוכחת היתכנות בסיסית עבור 

תקוותי לעתיד היא שחברות אשר . שלדה מהסוג שפותח

קוליים יוכלו להשתמש -מפתחות מטוסים או מנועיים על

.בפרויקט כבסיס לפיתוחים עתידיים של מנועים מסוג זה

-חשיבות הפרויקט לחברה מושרש במטרה להנגיש תעופה על

הפרויקט שלי בעל פוטנציאל להפחית  . קולית לציבור הרחב

ובכך  , קוליותמשמעותית את מחירי התפעול של טיסות על 

,  בנוסף. לאפשר ליותר אנשים להרשות לעצמם לטוס כך

את תעשיית התעופה  " לשכנע"פיתוחים כמו שלי עשויים גם 

להשקיע כסף וזמן בפיתוח מטוסי נוסעים על קוליים

)חתך השלדה במוד תת קולי(–2איור 

)חתך השלדה במוד על קולי(–3איור 

(של השלדהCFDסימולציית )–4איור 

Turbofanשטח חתך של מנוע –1איור 

(Salvat, N. (2015).” Modeling of shaft precessional motions induced by unilateral 

and frictional blade/casing contacts in aircraft engines”. McGill university.


