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 يعال مدرسة يهوانورد ، استاد بازنشستة٢وو ينگ چيادوارد م
در  ۱۹۳۹سپتامبر  ۳۰کا، در ياالت متحدة امريا ٣ييايدر يروين

الت خود را در مقطع يده به جهان گشود. تحصيکنگ د هنگ
موفق به م  ۱۹۶۰گذراند و در سال  ٤ينويليدانشگاه ا يکارشناس

ک شد. يمکان يخود در رشتة مهندس يافت مدرک کارشناسيدر
تاً يارشد خود را اخذ کرد و نها يشناسمدرک کار ۱۹۶۳در سال 
موفق به  يو کاربرد يک نظريمکان حوزةم، در  ۱۹۶۵در سال 

  شد. يافت مدرک دکتريدر
  

 
  )۲۰۰۹- ۱۹۳۸( . ادوارد مينگ چي وو۱شکل 

  م ۲۰۰۸؛ سال ٥دريايي نيروي عالي استاد بازنشستة هوانوردي مدرسة
  

شگاه به دان ،م ۱۹۶۷ل، در سال يپس از فراغت از تحص
وست. در همانجا بود که با ي، پ٧سيلوئ ، واقع در سن٦واشنگتن

آشنا شد.  ٨ي، استفان تساعمر يها ن ساليدوست و همکار واپس
 يمتعدد يپژوهش يها تين دو محقق در کنار هم به فعاليا

ک يدر حوزة مکان يا هيها بعد موفق به ارائة نظر پرداختند و سال
در  ١٠وو يار شکست تسايعشدند که امروزه با نام م ٩شکست

که  يا هي؛ نظر]۴[ شود يشناخته م ١١کيزوتروپيراينة مواد غيزم
ک مواد مرکب ياز منابع موجود در حوزة مکان ياريامروزه در بس

شرفتة دانش مواد مرکب و يپ يها نهيشود و در زم يمطرح م
مواد مرکب و  يها ن حوزه همچون هندبوکيمنابع روزآمد ا

هاي نيروي هوايي اياالت متحدة  پوزيتراهنماي طراحي کام
  .رديگ يمورد استفاده قرار م ١٢و ناسا امريکا

 الرنس يمل شگاهيم، پروفسور وو به آزما ۱۹۷۶در سال 
نة مواد مرکب يطور متمرکز در زم وست و در آنجا بهيپ ١٣ورموريل

م، به  ۱۹۸۴پرداخت. هشت سال بعد؛ در سال  تتبعق و يبه تحق
ا يرنوفيکل التيا ١٤ير واقع در مونته ييايدر يروين يمدرسة عال

 ينة طراحيس و پژوهش در زمين دانشگاه به تدريوست و در ايپ
شده از مواد مرکب مشغول شد.  ساخته ييفضا يها و اجزا سازه

 ييايدر يروين يدة او در مدرسة عاليفات عديمطالعات و تأل
 يها هدة شکست در مواد و سازيپد يشتر در حوزة مطالعة آماريب

  .]۵[ بود يتيکامپوز
ت مجدانه در يها کار و فعال م، پس از سال ۲۰۰۱او در سال 

االت يا ييايدر ينيرو يمواد مرکب از مدرسة عال يحوزة مهندس
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خود  يو پژوهش يعلم يشد، اما همکار يکا بازنسشتمتحدة امر
و  ينة همکاريان عمر ادامه داد. وو در زمين دانشگاه تا پايرا با ا
ز همواره از ين يات معتبر علميکت با مجالت و نشرمشار
ة يريئت تحريعنوان عضو ه که به يطور شرو بود؛ بهيپ يها چهره

در  وي بوده است. ياريمنشأ خدمات بس ١٥ژورنال مواد مرکب

 يفضانورد و يهوانورد چون مؤسسة ييها مؤسسات و انجمن
 هوافضا ةنيزم در فعال و يردولتيغ يا عنوان موسسه به ،١٦کايامر
، انجمن ١٧کايک امريمتحده، انجمن مهندسان مکان االتيا در

عنوان عضو  به ١٩گماي. تاو. سي، انجمن پ١٨کايآزمون و مواد امر
  .]۵[ بوده است ياريخدمات بس ي منشأقيحق

  

  
  ]۵[ (سمت چپ) در کنار همسرانشان وو ينگ چيادوارد م(سمت راست) و  ي. استفان تسا۲شکل 

  

  
  ]٥[ م ٢٠٠٨؛ سال دريايي نيروي عالي استاد بازنشستة هوانوردي مدرسة؛ د مينگ چي ووادوار. ٣ شکل

  
ن ينيز همواره مورد تحس يدانشگاه يها وو در حوزة فعاليت

و  يکارشناس تتحصيال يها آموختگان دوره ان و دانشيدانشجو
، ييايدر يروين يدر مدرسة عالاو بود.  خود ارشد يکارشناس

کا بود. ياالت متحدة امريا ييايدر يروياز خلبانان ن نسلي يمرب
، پرواز يران کلتي، موتورسيسوار چون دوچرخه ييها تيوو به فعال
را تا  شداشت و همواره اوقات فراغت يعالقة وافر يو عکاس

داد و گاه با  ياختصاص م تفريحاتن يسرحد امکان به ا

. کرد يز مپروا ييايدرنيروي  يان خود در مدرسة عاليدانشجو
 متخلق به يفردرا  استادشانان او، يهمکاران و دانشجو يتمام
 يطبع شوخ و يرفتار خوش ي،راوفاد انصاف، چون يصفات
مهندسي، علوم و فنون اين دانشمند مطرح در حوزة . دانستند مي

، در يرخدمات چشمگ ي فعاليت پژوهشي وسرانجام پس از عمر
، بر اثر يماريب ک دورهي، پس از تحمل ۲۰۰۹سوم ژوئن 
  ده از جهان فروبست.يد ،وند کبديپ ياز عمل جراح يعوارض ناش
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