
საავიაციო  ძრავები 
 

დღესდღეისობით არსებობს შემდეგი ტიპის საავიაციო ძრავები: 1 - დგუშიანი,                   

2 - ტურბორეაქტული (აირ-ტურბინული), 3 - მპულსავი ჰაერ-რეაქტიული,                             

4 - ტურბოხრახნული, 5 - ტურბო ვენტილატორული, 6 - რაკეტული და 7 - ატომური. 

 

თამაშში ძირითადად შეგხვდებათ დგუშიანი, რეაქტიული და მცირე რაოდენობით 

რაკეტული ძრავები (ამაჩქარებლები).  

 

შენიშვნა:  დანარჩენი ტიპის ძრავები უბრალოდ არ არსებობდა იმ პერიოდისათვის (ან 

მხოლოდ პროტოტიპის დონეზე იყო) რა პერიოდსაც მოიცავს War Thunder-ი და 

მაგიტომ არ გავამახვილებ იმათზე ყურადღებას. 

 

დგუშიანი  ძრავები (piston engine, поршневой двигатель) - არის შიგა წვის ძრავის ტიპი, 

რომელს დახურულ სივცეში საწვავის დაწვისას, წარმოქმნილი აირების გაფართოვებისას 

გამოყოფილი ენერგია გარდაიქმნება მექანიკურ მოძრაობაში. 

დგუშიანი საავიაციო ძრავის ტიპებს ძირითადად განასხვავებენ მისი ცილინდრების 

განლაგების მიხედვით. ძირითადი ტიპებია: 1 - რადიალური (radial engine, 

Звездообразный ან радиальный), 2 – “V”-სებური (V engine ან Vee engine, V-образный).  

 

შენიშვნა: არსებობს დგუშიანი ძრავების სხვა ტიპებიც, მაგრამ ავიაციაში (თამაშში 

საერთოდ არ გვხვდება) მათი მცირე გამოყენების გამო არ გავამახვილებ მათზე 

ყურადღებას (სხვა ტიპის ძრავების დამატების შემთხვევაში მოხდება იმფორმაციის 

განახლება). 

რადიალური ძრავი 

 

 



თამაშში რადიალური ძრავის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია Republic P-47 

Thunderbolt-ი, ასევე Fw190-იების და La-ების თითქმის მთელი სერია.  

ადრეულ ავიაციაში რადიალური ძრავი დიდ როლს თამაშობდა. საჰარეო ხომალდების 

უმეტესი ნაწილი აღჭურვილი იყო რადიალური ძრავებით,  იმიტომ რომ მათ გააჩნიათ 

უამრავი დადებითი მახასიათებლები როგორიცაა, კომპაქტურობა, საჰაერო გაციება - 

ცილინდრების განლაგების გამო მათი გაცივება ძალიან ადვილი იყო და არ მოითხოვდა 

დამატებით წყლით გაციებით აღჭურვას, რის გამოც ძრავის სიციცხლისუნარიანობა 

ბრძოლის დროს მატულობდა. თამაში წარმოდგენილ ეგზემპლარებსაც აქვთ საჰაერო 

გაციება რაც ზრდის ძრავის სიცოცხლისუნარიანობას. მაგრამ რადიალურ ძრავებს 

გააჩნიათ მინუსი - მათი ზომის გაზრდის შედეგად ძალიან ძლიერად მატულობს 

ვიბრაცია რაც დიდ პრობლემებს ქმნის. ასევე რადიალური ძრავის გაბარიტების 

ცვლილებისას პირველ რიგში იცვლება ძრავის რადიალური კვეთი რაც აუარრესებს 

მთელი საჰაერო ხომალდის აეროდინამიკას. დღეს დღეისობით რადიალური ძრავი 

ავიაციში თითქმის აღარ გამოიყენება. 

 

 
Republic P-47 Thunderbolt-ი და მისი ძრავი Pratt & Whitney R-2800 



“V”- სებური ძრავი 

 
 

 

“V”- სებური ძრავის უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ თამაშიდან, რადგან იგი 

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საავიაციო დგუშიანი ტიპის ძრავი იყო. ერთ-ერთი 

მაგალითია North American P-51 Mustang-ი, Rolls-Royce Merlin-ის მიერ წარმოებული  

Packard V-1650, 12 ცილინდრიანი V-სებური ძრავით. “V”-სებურ ძრავს რადიალურთან 

შედარებით აქვს უფრო მეტი სიგრძე, მაგრამ ქმნის ნაკლებ წინაღობას რის გამოც მისი 

ზომების გაზრდა უპრობლემოდ შეიძლება, უბრალოდ ცილინდრების რიგის 

დამატებით, საჰაერო ხომალდის აეროდინამიკის გაუარესების გარეშე, მაგრამ რაც უფრო 

უკანაა ცილინდრი განლაგებული, მით უფრო ცუდად ცივდება, რის გამოც “V”-სებური 

ძრავების უმეტესობა აღჭურვილია წყლის გაციებით, რაც თავისთავად ამცირებს ძრავის 

სიცოცხლისუნარიანობას წყლის რადიატორის დაზიანების შემთხვევაში.  

ზემოაღნიშნული კარგადაა რეალიზებული თამაშში, ამიტომ წყლით გაციების 

სისტემით აღჭურვილ თვითმფრინავებზე მოერიდეთ „პირისპირ“ ბრძოლას, რადგან 

ერთი ტყვიაც კი საკმარისია რადიატორის დასაზიანებლად და ამის შემდეგ ძავის გაჩება 

მხოლოდ დროის საკითხია. 



 
North American P-51 Mustang-ი და მისი ძრავი Rolls-Royce Merlin Packard V-1650 

 

 

რეაქტიული ძრავა 

 

რეაქტიული  ძრავა (jet engine, реактивный двигатель) - ძრავა, რომელიც ქმნის 

მოძრაობისთვის საჭირო წევას საწვავის პოტენციური ენერგიის გარდაქმნით, 

რეაქტიული ნაკადის კინეტიკურ ენერგიაში.  

 

რეაქტიული ძრავები როლებიც წარმოდგენილია თამაშში, შემდეგია: 

ტურბორეაქტიული და რაკეტული (ამაჩქარებლები). 

 

შენიშვნა: სხვა ტიპის რეაქტიული ძრავების თამაშში დამატების შემთხვევაში მოხდება 

იმფორმაციის განახლება. 



ცოტაოდენი ისტორია  - ტურბორეაქტიული ძრავის გამომგონებლად ითვლება, 

ინგლისელი მეცნიერი, ფრენკ უიტლი (Frank Whittle). მან 1930 წლეს დააპატენტა 

პირველი აირტურბინული ძრავი, მაგრამ თავიდან მისი გამოგონება სათანადოდ ვერ 

შეაფასეს ინგლისელებმა. სამაგიეროდ გერმანელმა მეცნიერებმა, რომელთაც 

ურთიერთობა ჰქონდათ უიტლთან, განავითარეს და გამოიყენეს მისი რევოლუციური 

იდეა. 

 
ფრენკ უიტლის მიერ 1930 წელს დაპატენტებული ძრავი 

 

 

ტურბორეაქტიული ძრავი 

 

 

                                 
 

ტურბორეაქტიული ძრავები უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია ავიაციის სიტორიაში. 

დგუშიან ძრავებთან შედარებით იმდენად დიდ წევას წარმოქმნიან, რომ მათი წევა უკვე 

იზომება არა ცხენის ძალებში, არამედ ტონებში (და მის ექვივალენტებში). 

ტურბორეაქტიულ ძრავებს გააჩნით შედარებით ნაკლები მოძრავი ნაწილები. ზედა 



სურათზე წარმოდგენილია ტურბორეაქტიულ ძრავი ღერძული კომპრესორით (F86 

Saber-ის ძრავის მსგავსი), ხოლო ქვედა სურათზე წამოდგენილია ტურბორეაქტიული 

ძრავა ცენტრიდანული კომპრესორით (Mig15-ის ძრავის მსგავსი). ცენტრიდანული 

კომპრესორი არის გომპაქტური და უფრო მსუბუქი ვიდე ღეძული, მაგრამ 

ცენტრიდანული კომპრესორები დიდი რადიალური დიამეტრის გამო ქმნის დიდ 

წინაღობას რაც ამცირებს საჰაერო ხომალდის მაქსიმალურ სიჩქარეს, ხოლო ღეძულ 

კომპრესორს მსგავსი პრობლემები არ გააჩნია, რის გამოც დღეს დღეისობით 

ცენტრიდანულ კომპრესორიანი ტურბორეაქტიული ძრავები ძალინ მცირე 

რაოდენობით გამოიყენება. ადრეული ტურბორეაქტიული ძრავები, მოიხმარდნენ დიდი 

რაოდენობით საწვავს, რის გამოც საჰაერო ხომალდების მოქმედების მაძილი იყო ძალიან 

მცირე, მაგრამ ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ეგ პობლემაც გადაიჭრა და 

რექტიულმა ავიაციამ თთმის მთლიანად გამოდევნა სამხედრო მოხმარებიდან დგუშიანი 

ძრავით აღჭურვილი საჰაერო ხომალდები (ცალკეული ეგზემპლარების გარდა). 

ტურბორეაქტიული ძრავა შეიძლება აღჭურვილი იყოს ფორსაჟული კამერით რომელის 

პრინციპიც მდგომარეობს  გამოტყორცნილ ცხელ აირებში საწვავის დამატებაში, რაც 

კოლოსალურად ზრდის საწვავის ხარჯს, მაგრამ ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში 

თითქმის გაორმაგებულ წევას იძლევა.  

თამაშში რეალიზებულია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტი. 

 

Messerschmitt Me.262 -  პირველი სერიული რეაქტიული გამანადგურებელია.  იგი 

აღჭურვილია პირველი მსხვილ სერიული წარმოების  ტურბორეაქტიული ძრავით 

Junkers Jumo 004. 

 



 
Messerschmitt Me.262 და მისი ძრავი Junkers Jumo 004 

 

 

რაკეტული ძრავა (ამაჩქარებელი) 

 

ცოტაოდენი ისტორია  - რაკეტული ძრავების ძირეული შესწავლა დაიწყო გერმანიაში XX 

საუკუნის 20-იან წლებში. მსხვილსერიული რაკეტული ძრავები გამოჩნდა მეორე 

მსოფლიო ომის დროს. ერთ-ერთი პირველი რაკეტული ძრავა რომელიც დამონტაჟდა 

საფრენ აპარატზე იყო Walter HWK 109-509 რომელიც შექმნა გერმანელმა მეცნიერმა 

ჰელმუს ვალტერმა (Hellmuth Walter). ეს ძრავი იყო თხევად საწვავიანი, 

ორკომპონენტიანი (არსებობს ასევე ერთ და სამ კომპონენტიანი ძრავებიც).  მისი 

თხევადი საწვავის ერთი კომპონენტი იყო წყალბადის ზეჟანგი ხოლო მეორე მეთანოლი 

(ასევე სხვა მინარევებიც). ამ ორი კომპონენტის შერევისას ხდება აალება, რის შედეგადაც 

წარმოიქმნბა წევა. ამ ტიპის ძრავის მინუსი ისაა, რომ მისი საწვავი ძალიან მალე 

იხარჯება რის გამოც მსგავსი ტიპის ძრავების მუშაობის ხანგრძლივობა მცირეა. ასევე 

ხშირად ხდებოდა თვითმფრინავების აფეთქება ხმელეთზე საწვავით გამართვისას, 

საწვაი კომპონენტების არასტაბილურობის გამო. მსგავსი ძრავა აყენია Messerschmitt Me 

163 Komet-ზე და მის კოპიაზე Ki 200-ზე. 

 

ყველაზე საინტერესო მომენტი ის არის, რომ ასეთ ძრავს მუშაობისთვის არ ჭირდება 

ჰაერი, რადგან მის ერთ კომპონენტში უკვე შედის წვისთვის საჭირო ჰაერი და ამტომ მას  



შეუძლია იმუშაოს სრულიად უჰაერო სივრცეში. 

თამაშში ეს ასპექტი იმას ნიშნავს, რომ ჰაერი Messerschmitt Me 163 Komet-სთვის 

მხოლოდ ქნის წინაღობას. ანუ რაც მაღლა განხორციელდება ფრენა, აპარატი მით უფრო 

სწრაფად იფრენს. მაგალითად Messerschmitt Me 163 Komet-ას არ შეუძლია დაეწიოს F80c 

shooting star-ს მიწასთან, მაგრამ საშუალო სიმაღლეზე უკვე შესაძლებელია მისი დაწევა, 

ხოლო მაღალ სიმაღლეებზე F80c-ს კი არა მასზე უფრო მძლავრ თვითმფრინავებსაც 

შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია. 

 

 
Messerschmitt Me 163 Komet-ა და მისი ძრავი HWK 109-509A 



ასევე ამ ტიპის ძრავი ამაჩქარებლის სახით წარმოდგენილია Messerschmitt Me.262-ის      

C-1a მოდიფიკაციაზე.  

 

 
Me.262C-1a 



Messerschmitt Me.262-ის C-1b-ზე წარმოდგენილია ჰიბრიდული ტიპის ძრავი BMW-003R 

რომელზეც დაყენებულია BMW 109-718 ტიპის რაკეტული ძრავი. 

 

 

 
BMW-003R და BMW 109-718 

 

 

 

 
Me.262C-1b 


