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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 )) وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ((

 

 مقدمة

باختصار ٌقدم هذا الكتاب هذا الكتاب هو جزء من سلسلة الكتب التً تخص علم الغواصات. 

تصمٌم لغواصة صغٌرة الغراض حماٌة السواحل من اعمال التهرٌب والتسلل كما إنها ٌمكن أن 

ىء هذا الكتاب للقارٌوضح تستعمل ألغراض الدفاع عن السواحل امام القطع البحرٌة العدوة. 

 المٌكانٌكٌة محاوال تبسٌط فكرة صنع الغواصة.تصمٌم مفترض لغواصة صغٌرة بتفاصٌلها 

 

 اصفات العامة للغواصة :المو

 الطاقة المستعملة هً طاقة البطارٌات فقط. -1

 كلم بحسب مواصفات البطارٌات. 2111أو 1111المدى االقصى ٌصل الى  -2

 اربعة اشخاص.الطاقم مكون من  -3

 زمن التحمل تحت الماء خمسة ساعات قبل استعمال انبوب التنفس. -4

 

 : الشكل الخارجي للغواصة

مع جنٌحات امامٌة وبرج ذو صواري متحركة مخفٌة داخله لتقلٌل الغواصة ذات شكل مغزلً 

االعاقة وتحمل الغواصة اربع طوربٌدات اثنان على كل جانب ومزودة بجهاو سونار صغٌر فً 

 مقدمتها.
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 ( : ٌوضح التصمٌم الخارجً للغواصة.1شكل )

 

 

 

 : التصميم الداخلي للغواصة

مقسم الى عدة اجزاء ٌتراوح سمكه  مصنوع من الفوالذ الخارجً من هٌكل مفردٌتكون التصمٌم 

 ملم فً االجزاء الجافة. 25ملٌمترات فً االجزاء الرطبة الى  3من 

 

 .( : الغواصة بتفاصٌلها المٌكانٌكٌة الدقٌقة2شكل )
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 ( : ٌوضح اقسام الغواصة الداخلٌة3شكل )

  

 

 

 االبعاد( : شكل ٌوضح التصمٌم الهندسً الرئٌسً مع 4شكل )

 جهاز السونار

خزانات الغطس 

 االمامٌة

جهاز توجٌه الجنٌحات 

 االمامٌة

 البطارٌات االمامٌة

 مركز القٌادة

 البرج

 غرفة المعٌشة

 البطارٌات الخلفٌة

 الخزانات الخلفٌة

 المحرك الكهربائً

اجهزة توجٌه الدفة 

 والجنٌحات الخلفٌة
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 اآلتٌة : األقسامٌتكون التصمٌم من 

 

 أنف الغواصة  االول : القسم

( ٌحوي االول 2(  واالخر رطب )1أنف الغواصة : وٌتكون من جزئٌن احدهما جاف ) -1

اجهزة استشعار جهاز السونار وٌحوي الثانً االجهزة المكملة لجهاز السونار وهو 

 القرٌبة.مخصص لكشف االلغام والسفن والغواصات 

 الجزء الجاف : وهو ٌحوي اجهزة المعالجة لجهاز السونار. -1

 الجزء الرطب : وهو ٌحوي اجهزة االستشعار لجهاز السونار. -2

 

 (: القسم األول , جهاز السونار.5شكل )

 

 الثاني : خزانات الغطس : القسم

الى قسمٌن خزانات  خزانات الغطس نقسمتو وهً قسمٌن موجودة فً بداٌة الغواصة وفً نهاٌتها 

وخزانات الموازنة، تقع خزانات الموازنة فً االمام وتنقسم الى خزانٌن اٌمن واٌسر تحتل  الثقل

الثانً ٌعلوها جزء جاف ٌحوي مضختً الملىء والتفرٌغ الٌمنى  القسمالجزء السفلً من 

2 
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االمامٌة والخلفٌة.  الموازنةوالٌسرى ومضخة نقل بٌن الخزانٌن ومضخة نقل الماء بٌن خزانات 

 كما ٌحوي الجزء العلوي اسطوانات الهواء المضغوط الالزم لتفرٌغ خزانات الغطس.

 االجزاء :

 بدن الجزء الثانً -1 

 اسطوانات الهواء المضغوط. -2

 مضخة الملىء والتفرٌغ -3

 مضخة التحوٌل بٌن الجانبٌن االٌمن واالٌسر. -4

 خزانات الموازنة االمامٌة -5

 انابٌب الملىء والتفرٌغ. -6

 مضخة نقل الماء بٌن خزانات الموزانة االمامٌة والخلفٌة. -7

 

 .الموازنة خزانات( : 6شكل )
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 :الموازنة وتحوي االجزاء التالٌة خزانات خلف الثقلتقع خزانات 

 صمامات تفرٌغ الهواء -1

 .الثقلالسفلٌة والعلوٌة من خزانات فتحات التمرٌر بٌن االجزاء  -2

 االمامٌة والخلفٌة. الثقلانبوب نقل الماء بٌن خزانات  -3

 االمامٌة . الثقلالجزء السفلً من خزانات  -4

 .الثقلالبوابة الهٌدرولٌكٌة لخزانات  -5

 االمامً. الثقلخزان الفاصل فً  دارالج -6

 فتحات التمرٌر بٌن غرف الخزان. -7

 .الهواء المضغوطاسطونات انبوب الهواء المضغوط الذي ٌستعمل لملىء  -8

 .الثقلمن خزانات  الجزء العلوي -9

 خزانات االمامٌةالالجزء الجاف من  -11

 الثقل.انبوب نقل الهواء المضغوط لخزانات  -11

 صمامات السٌطرة على اسطوانات الهواء المضغوط. -12

 

  الثقل (: خزانات6شكل )
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  حاوية البطاريات الثالث : القسم

ما فً مقدمة الغواصة وآخر فً نقسم الى جزئٌن احدهٌ وهً جزء جاف حاوٌة البطارٌات

توي هذا الجزء على البطارٌات التً تشكل المورد الرئٌسً والوحٌد لطاقة الدفع المؤخرة وٌح

 للغواصة وٌتكون من :

 البطارٌات -1

 الرطوبة.لذي ٌحمً البطارٌات من ضغط الماء وا الهٌكل -2

 فتحة الصٌانة . -3

  

(: قسم البطارٌات7شكل )  
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 الذيل قسمالقسم الرابع : 

 وٌحتوي هذا الجزء على االجزاء التالٌة :

 البدن الخارجً -1

 محور المروحة الذي ٌربط بٌن المحرك والمروحة. -2

 المنظومة الهٌدرولٌكٌة لتوجٌه المرواح الخلفٌة. -3

 الهٌدرولٌكٌة لتوجٌه الدفة.المنظومة  -4

 الدفة. -5

 مروحة الدفع. -6

 االجنحة الخلفٌة.  -7

 الدفة السفلى.  -8

 

( : قسم الذٌل.8شكل )  
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مركز القيادة والسكنالقسم الخامس :   

 وٌتكون من :

 فتحة الخروج الرئٌسٌة. -1

 المعٌشة.الحاجز الفاصل بٌن غرفة القٌادة وغرفة  -2

 أسرة النوم. -3

 غرفة المعٌشة. -4

 المرافق. -5

 خزانات. -6

 بطارٌات احتٌاطٌة. -7

 خزانات االوكسجٌن -8

 اجهزة اضافٌة. -9

 لوحة و اجهزة القٌادة. -11

 الجدار الخارجً لقمرة القٌادة. -11

 قمرة القٌادة. -12

 

والمعٌشة( : مركز القٌادة 9شكل )  

11 
11 12 2 

1 
3 4 5 

9 
8 7 

6 

mailto:harithaljobory@gmail.com


harithaljobory@gmail.com  

12 
 حارث الجبوري

 قسم المحرك :القسم السادس : 

 وهو قسم ٌحوي محرك الغواصة الكهربائٌة :

 جدار غرفة المحرك. -1

 المحرك. -2

 اضالع التقوٌة لغرفة المحرك. -3

 محور نقل الحركة لمروحة الدفع. -4

 

( : قسم المحرك.11شكل )  

 

 قسم الطوربيدات :القسم السابع : 

سم موزعة على الجانبٌن اثنٌن لكل جانب , ٌتم اطالق  55طربٌدات قٌاس وٌتكون من اربع 

الطوربٌد بطرٌقة مٌكانٌكٌة بطٌئة تسمح بموازنة الغواصة تدرٌجٌا مع اندفاع الطوربٌد خارج 

 حاوٌة الطربٌد. ٌتكون كل قسم جانبً من االجزاء اآلتٌة :
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 بوابة حاوٌة الطوربٌدات. -1

 لتسرب الماء. الغطاء الداخلً المحكم المانع -2

 اسطوانة الطوربٌد. -3

 هٌكل تثبٌت الحاوٌة على بدن الغواصة. -4

 الغالف الخارجً لحاوٌة الطوربٌدات. -5

 اسطوانات الهواء لمعادلة الضغط وتفرٌغ االسطوانة. -6

 منظومة التوجٌه.مع اجزاء من  اتالطوربٌد اطالقمنظومة  -7

 

حاوٌات الطوربٌدات الجانبٌة للغواصة.(: احدى 11شكل )  
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لقسم العلوي من الغواصة :القسم الثامن : وهو ا  

 :وٌتضمن 

 الجسر.  -1

 أضالع التقوٌة.  -2

 البرج وفتحة الخروج. -3

 والطً. اجهزة المراقبة البصرٌة والتلفزٌونٌة وهً ابراج متحركة قابلة للرفع -4

 برج االتصال. -5

 برج التنفس.  -6

 سطح البرج االنسٌابً. -7

 الجزء الخلفً للجسر. -8

 

 ( : القسم العلوي من الغواصة12شكل )

 

 تم بعون هللا تعالى
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