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سرآغاز  دوباره،  تولدی  یادآور  بهار  و  است  بهار  ارمغان  نوروز 
شکفتن، روئیدن و سبز شدن، هستی زمزمه ای دارد و نیایشی 
و همه سپاس می گویند او را که دوباره زنده می کند و می آفریند 
و  شویم  زاده  دوباره  طبیعت  همراه  که  است  نوروز  پیام  این  و 

آفریدگار را به شکرانه این عطیه الهی ستایش کنیم.
طبیعت  بهار  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  جدید  سال  طلیعه  در 
و  سالمتی  آرزوی  است،  گردیده  مقارن  قرآن  بهار  با  امسال  که 
شبکه  ماهنامه  همیشگی  همراهان  و  مخاطبان  شما  بهروزی 
صنعت هوانوردی، از درگاه خداوند قادر متعال سالی سرشار از 

موفقیت و کامیابی را برایتان مسئلت دارم.
کنار  از طریق این ماهنامه در  نیز   1401  توفیقی شد که در سال 
و  باشیم  هوانوردی  صنعت  به  عالقمندان  و  متخصصان  شما 
گشتیم.  هوانوردی  صنعت  اعتالی  عرصه  در  تالش  به  مفتخر 
همچنین جا دارد از تالش های تیم تحریریه ماهنامه و خصوصا 

سردبیر محترم نشریه تشکر ویژه داشته باشم.

دکترحسینگندمکار
مسئول مدیر
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آشنایی بــــــا فــلپ

حقیقــتبالچــهایاســتکــهدر فلــپدر
جلــویبــالیــاانتهــایبــالنصــبشــدهودر
حالــتعــادیهیــچگونــهتغییــریدرشــکل
بــازشــود گــر ظاهــریبــالنمیدهــدولــیا
نتیجــه ــرمیدهــدودر ــالراتغیی ــایب انحن
ضریــبلیفتراافزایــشدادهوکمبودلیفت
بــالراافزایش راجبــرانمیکنــدازطــرفدیگــرچــونحرکــتفلپســطحموثــر
میدهــددرگرازیــادکــردهوبــهنوعــیکاهنــدهســرعتهواپیمــانیــزمیگــردد
فلــپرانداریم. بــههمینعلتاســتکــهدرســرعتهایباالحــقاســتفادهاز

تفاوت فلپ لبه حمله و لبه فرار
ــرارعــاوه ــهف ــهحمــلولب ــپلب تفاوتهــایفل از
بــرجایــگاهقرارگیــریآنهــامیتــوانبــهایناشــاره
کــردکهفلــپلبهحملهباعــثکاهــشزاویهحمله
باعــثافزایــشزاویــه میشــودوفلــپلبــهفــرار

حملــهمیشــود.

انواع فلپ های لبه فرار 
Plain-split-blown-fowler-slottedfowler

واضح است که به هنگام فرود رسعت هواپیا باید حتی االمکان کم باشد تا هم رضبه وارده به چرخ ها و بدنه کم باشد و 
هم طول باند مورد نیاز برای فرود کاهش یابد، طبیعی است که با کاهش رسعت به شدت از نیروی برا کاسته می شود؛ 
بنابراین باید به طریقی این کاهش لیفت جربان شود حل این مشکل از نظر علمی بدین صورت انجام می شود که به 
طور خیالی بال های هواپیام را با بال های دیگری که مخصوص رسعت های کم هستند جایگزین کنیم در عمل این رویا 

با استفاده از فلپ رنگ حقیقت به خود می گیرد.

سید امیرحسین موسوی مقدم 
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وسایل لبه حمله 
Krugerflap-slots-fixedslats-retractableslats

فلپ های لبه فرار
ــاالرفتــنبالهــایهواپیمــادرســرعت ــرایبهبــودقابلیــتب ب
پاییــنفلپهــایلبــهفــرارخــطانحنــایبــالراتغییــرمیدهند
یــامســاحتســطحتعبیــهشــدهراافزایــشمیدهنــد،در
همــان حالــیکــهفلپهــانیــرویلیفــتتولیــدمیکننــددر
حالــتنیــرویپســاهــمتولیــدمیکننــد،هــردویایــننیروهــا
میتواننــدبســتهبــهموقعیــتبــهعملیــاتهوانــوردیکمــک
ــاحتــیمانعــیبــرایایــنموضــوعباشــند،درهنــگام کننــدوی
ــع تیــکآفنیــرویپســااضافــیتولیــدشــدهتوســطآنهــامان
اســتبنابرایــنبازشــدنفلپمحدوداســتتــاافزایــشنیروی
تقــربو بــرآبــاکمتریــنتــاوانبدســتبیایــد؛درحالــیکــهدر
فــرودنیــرویپســابــهکاهــشســرعتهواپیمــاکمــکمیکنــد
وافزایــشنیــرویلیفــتاجــازهمیدهــدکــههواپیمــابــاســرعت

کنــد. ــرواز کمتــریپ

  Plain flap فلپ ساده

فلپهــایســادهدرداخــلشــهپرهایبعضــیازهواپیماهــای
ســبکنصــبشــدهاندوســطحمقطــعیکســانیبــابالــیکــهبــه
آنمتصــلشــدهانددارنــد.خــطلــوالیایــنفلپهــاازمیــان
لبــهحملــهفلــپعبــورمیکند؛ ســاختمانفلــپدرســتبعــداز
نتیجــهایــناســتکــهدرهنــگامبــاالبــودنفلــپلبههــایفــرار

گیرنــد. یــکردیــفقــرار فلــپوبــالدر
هنگامــیکــهفلــپپاییــناســتلبــهفــرارفلپشــکلیــککمان
بالشــدهولــیخط راثبــتمیکنــدکــهباعــثکوتاهشــدنقطــر
انحنــاراافزایــشمی دهــد؛بنابرایــنپاییــنبــودنفلــپباعــث
ــه ــهنوب ــالمیشــودکــهب افزایــش50درصــدینیــرویلیفــتب
زمانهــایدورزدنبــادماغــهپاییــنباعــثبــهعقــب خــوددر
رفتــنمرکــزفشــارمیشــود،درهمــانزمــانفلــپپاییــنآمــده

باعــثارتعــاشبیشــترشــدهونیــرویپســاراافزایــشمیدهــد.

 Split flap  فلپ انشعابی

یـــکســـطح انتهـــایبـــالزیـــر ایـــنطراحـــیقطعـــهلوالیـــیدر در
گرفتـــهاســـت،زمانـــیکـــهفلپهـــابـــاالهســـتند)زاویـــهفلـــپ قـــرار
ـــی( ـــال)قســـمتخال ـــاحدفاصـــلب ـــرصفـــر(قطعـــهلوالیـــیب براب
وفـــقپیـــدامیکنـــد،زمانـــیکـــهفلـــپپاییـــناســـتلـــوالیقطعـــه
بـــهســـمتپاییـــنمیآیـــدکـــهایـــنباعـــثتولیـــدنیروهـــایلیفـــت
ودرگمیشـــود،پاییـــنبـــودنفلـــپباعـــثافزایـــشانحنـــای

ـــزمیشـــود. نی ـــر وت ـــردر ـــدونتغیی ـــالب ب
گـــرفلپکامـــاپاییـــنباشـــد60%نیـــرویلیفت درهنـــگامفـــرودا
بیشـــتریدرمقایســـهبـــازمانـــیکـــهفلپبـــاالاســـتداریـــمنتیجه
ایـــنعملپاییـــننگـــهداشـــتندماغـــههواپیمـــاوکاهـــشدادن
ســـرعتاســـت.ایـــننـــوعفلـــپهـــمنیـــرویلیفـــتراافزایـــش
میدهـــدوهـــمخاصیـــتکاهـــشدادنســـرعترادارد.بـــرای
بعضـــیازهواپیماهـــایقدیمـــیاســـتفادهکامـــلازفلپهـــادر
ــهلیفـــت ــترینســـبتبـ ــرودباعـــثتولیـــددرگبیشـ ــگامفـ هنـ
بـــهکاهـــش خواهـــدشـــدبنابرایـــنهواپیمـــابـــاتمـــامقـــدرتقـــادر

ـــود. ارتفـــاعخواهـــدب

 Slotted flap فلپ شکاف دار

ــه ــردهوهنگامــیک ک ــر ــوالیفلــپتغیی ایــنطراحــیخــطل در
بــالیکشــکافبه پاییــناســتبیــنلبهحملهفلــپولبــهفرار
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زیــر وجــودمیآیــد.شــکافبــهوجــودآمــدههــوابــاانــرژیزیــادرااز
بــالهدایتکــردهوباعثجاریشــدنآنبررویســطحباالیی
کامــل زمانــیکــهفلــپبطــور فلــپمیشــود.فلــپشــکافداردر
بــازشــده65%نیــرویلیفــتبیشــتریداردامــابرخافداشــتن
انداختــنواماندگــیبــال مزیــتفوقالعــادهایچــونبــهتاخیــر

نمیتوانــدماننــدفلــپســادهنیــرویپســاتولیــدمیکنــد.

Double Slotted Flap فلپ دو شکافه

ایـــنطراحـــیعـــاوهبـــرشـــکافایجـــادشـــدهبیـــنلبـــهحملـــه در
بـــالیـــکشـــکافدیگـــروســـطفلـــپوانتهـــای فلـــپولبـــهفـــرار
فلـــپبـــهطـــورمتوالـــیاز گـــر لبـــهحملـــهآنایجـــادمیشـــود.ا
حالـــتبلنـــدشـــدنبـــهفـــرودتغییـــرحالـــتدهـــدهـــردوشـــکاف
درگیـــرشـــدهوکیفیـــتنیـــرویلیفـــتراافزایـــشمیدهنـــد.ایـــن
فلـــپباعـــثافزایـــشنیـــرویلیفـــتبـــهمیـــزان۷0%شـــدهوزاویـــه

حملـــهواماندگـــیراتـــا18درجـــهبـــهتاخیـــرمیاندازنـــد.

Zap Flap

ایـــننـــوعفلپهـــاطراحـــیشـــدهاندکـــههـــمســـطحبـــالباشـــند
ـــال ـــیکـــهنیـــرویلیفـــتیـــکب ـــاراافزایـــشدهنـــد،درحال وانحن
ســـادهرا90%افزایـــشمیدهنـــدباعـــثکاهـــشزاویـــهحملـــه
واماندگـــیاز15بـــه13درجـــهمیشـــوندهمچنیـــنباعـــثپاییـــن
کامـــلبـــاز رفتـــندماغـــههواپیمـــامیشـــوندوزمانـــیکـــهبطـــور

هســـتندنیـــرویدرگزیـــادیراتولیـــدمیکننـــد.

Fowler Flap

ایـــننـــوعفلـــپنیـــرویلیفـــترابـــهانـــدازهی90%افزایـــش
زاویهحملـــهواماندگـــیایجـــادنمیکند. میدهـــدامـــاتغییـــریدر
افزایـــشانحنـــایبـــالومســـاحتبـــالباعـــثایـــنکارمیشـــود.
طراحـــیایـــنفلـــپبصـــورتایرفویـــلمیباشـــدکـــهدرهنـــگام

بـــاالبـــودنســـطحزیریـــنانتهـــایبـــالراتشـــکیلمیدهـــد.

Double Slotted Fowler Flaps

اینطراحییکقسمتکوچکاضافیبهشکلایرفویل در
درجلویفلپاصلیتعبیهشدهاست.همینکهفلپشروع
بهبازشدنمیکنداینقسمتاضافیمساحتسطحبالرا
فلپباعثافزایشانحنای افزایشمیدهد.بازشدنبیشتر
بین انرژیهوااجازهمیدهدتااز بالشدهوبهجریانهایپر
زمانفرودفلپانحنایبیشتریبه کنند.در یکشکافعبور
دو انرژیهوااز بالمیدهدواجازهمیدهدکهجریانهایپر
شکافعبورکنند.اینفلپبهاندازهی100%نیرویلیفتاضافی
تولیدمیکندوزاویهحملهواماندگیراتا20%افزایشمیدهند.

Slots
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یـــکشـــبهشـــکافکـــهازســـطحپایینـــیتـــاســـطحباالیـــیبـــال
انـــرژیرابـــه لبـــهحملـــهتعبیـــهشـــدههـــوایپـــر درســـتبعـــداز
ـــابـــهالیـــهمـــرزیانـــرژیدوبارهایـــیبدهـــد بـــاالیبـــالمیکشـــدت
بدیـــنترتیـــباطمینـــانمیدهـــدکـــهیـــکجریـــانآراماز

ــد. ــورمیکنـ ــالعبـ بـ ــر ــدهقطـ باقیمانـ ــر سرتاسـ
ســـادهنســـبتبـــهبالـــیبـــاهمـــان یـــکبـــالشـــکافدار
مشـــخصاتولـــیبـــدونشـــکافدارای40%نیـــرویلیفـــتو
20%زاویـــهواماندگـــیبیشـــتریاســـت.عملکـــردشـــکافدر
زمـــاندورزدنعـــادیهواپیمـــاتغییـــریایجـــادنمیکنـــددر
پروازهـــای ـــدباعـــثافزایـــشدرگدر ـــهشـــکافمیتوان ـــیک حال

ســـرعتبـــاالشـــود.

Fixed Slats

طـــوللبـــهحملـــهیـــک شـــکافدر بـــرایرســـیدنبـــهتاثیـــر
باریـــککوچـــکبـــهلحـــاظ ـــوار بـــهشـــکلن ـــز بـــال،یـــکقطعـــهفل
ــانصـــب ــههواپیمـ ــهحملـ ــهلبـ آیرودینامیکـــیتوســـطقـــاببـ
ـــه ـــارهدادنب ـــرژیدوب ان ـــر شـــدهاســـت.ایـــنکاردارایتاثیـــریب

ــالاســـت. بـ ــر ــوادرسرتاسـ ــانهـ جریـ
اسـلتثابـتنسـبتبـهبـالسـاده50%نیـرویلیفـتبیشـتری
تولیدمیکند.بااینحالاسـاتتوسـطاسـلتشکلمیگیرد
کهدرجلـویلبهحملهقرارمیگیرد،تاثیرجریانهوایشـتاب
داردرمجاورمنحنیلبهحملهباعثافزایشلیفتمیشـودو
بـردهودورزدنبادماغـهباالرا آیرودینامیکیبـالراجلوتر مرکـز
راحتتـرمیکند.اسـلتهایثابتباعثدرگدرسـرعتهای
هواپیماهـای حالـتعـادیدر زیـادمیشـوندبنابرایـندر
مسافربریاستفادهنمیشونددرحالیکهبرایهواپیماهایی
کـهلیفـتزیـادوزاویهحملهزیـادینیـازدارندمثلسـمپاشها

اسـلتهایثابتاسـتانداردهسـتند.
اســـلتهاتنهـــاوســـایلافزایـــشنیـــرویلیفـــتبودنـــدکـــهبـــر گـــر ا
گـــذاریآنهـــا رویبـــالهواپیمـــانصـــبشـــدهاندبـــهعلـــتاثـــر
زاویـــهحملـــهزیـــادباعـــثبوجـــودآمـــدنمشـــکاتطراحـــی در
بـــرایابزارهـــایفـــرودهواپیمـــامیشـــدند.بنابرایـــنبـــرای
اســـلتهاواســـاتهاعـــادیاســـتکـــهبـــافلپهـــایلبـــهفـــرار

ارتبـــاطباشـــند. در
MoveableSlats-ControlledSlats

ایـــنطراحیاســـلتتوســـط بـــاتوجـــهبـــهشـــکلزیـــرمیبینیـــمدر
خلبـــانکنتـــرلمیشـــودوعملکـــردآنبـــهفلپهـــایلبـــهفـــرار
متصـــلاســـتکـــهاطمینـــانمیدهـــدهواپیمـــادرمعـــرضدور
زدنبـــادماغـــهبـــاالنیســـت،کاریکـــهاســـلتهابـــهتنهایـــی
و...اینهـــا پایـــدار میتواننـــدآنراخلـــقکننـــد.درحالـــتپـــرواز

ـــالقـــرارمـــیگیرنـــد. ب درمجـــاور

Leading Edge Flap

امتـــدادطـــولاز درفلپهـــایلبـــهحملـــهبخـــشجلویـــیبـــالدر
قســـمتلـــوالیآنبـــهپاییـــنخـــممیشـــود،ایـــنکاردارایتاثیـــر
افزایـــشقســـمتخمیدگـــیبـــالبـــدونکاهـــشبیجهـــت در
در فلـــپنیـــز انحنـــااســـت.ماننـــداســـلتلبـــهحملـــهتاثیـــر

افزایـــشنیـــرویلیفـــتمیباشـــد.

Kruger Flap

ــا ــیبـ ــرایهواپیماهایـ ــیبـ ــوراختصاصـ ــابطـ ــوعفلپهـ ــننـ ایـ
قـــدرتتوربیـــنطراحـــیشـــدهاندکـــهبالهـــاینازکتـــری
دارنـــدوایـــنازقســـمتریشـــهتـــانـــوکبـــالادامـــهپیـــدامیکنـــد.
شـــکافهایقابـــل اســـتفادهاز حالـــیکـــهآنهـــابخاطـــر در
گـــر جابهجایـــیدرهواپیماهـــایمـــدرنبهتـــرعمـــلمیکننـــد.ا
ـــور ـــیموت اســـتفادهشـــودآنهـــادرقســـمتداخل ـــر ـــپکروگ فل از

داخلـــیاســـتفادهخواهنـــدشـــد.
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بیمه هواپیما چیست و چه مواردی را 
پوشش می دهد؟

گویی ز لهبهبا ینمقا ا در
تاریخچهبیمه مختصریاز
خواهیمپرداختوسپس
نقشصنعتبیمهدرصنعت
هوانوردیرابررسیخواهیم

کرد.
 

بیمه چیست؟
یک بیمهقراردادیاستکهطیآنریسکمشخصیاز
، نامیدهمیشود،بهطرفدیگر طرفقرارداد،کهبیمهگذار
ازایپرداختوجه،کهحق نامیدهمیشود،در کهبیمهگر

بیمهنامیدهمیشود،مطابقاصولبیمهمنتقلمیگردد.
شخصیحقوقیاستکهدر باتوجهبهتعریفباال،بیمهگر
،متعهدمیشودکه بیمهگذار مقابلدریافتحقبیمهاز
رادرصورتوقوعحادثهدر ضررهایاحتمالییکبیمهگذار
یکدورهزمانیخاص،جبراننمایدویاخدماتمشخصی
مقابل،بیمهگذارشخصیحقیقییا رابهویارائهدهد.در
حقوقیاستکهباپرداختحقبیمه،جان،مالیامسئولیت
میدهد.آنچهرا خودیادیگریراتحتپوششبیمهقرار
کهبیمهمیشودموضوعبیمهنامند.بنابراینبیمهیکیاز

بهترینروشهایمقابلهباریسکاست.

بیمه چگونه به وجود آمد؟
توسط صنعتبیمه، نساندر وردهایا لیندستا و ا
دریانوردانوبازرگاناندریاییبهدستآمدهاست.یکی
اولینصورتهایپیدایشبیمهرامیتوانبهبازرگانان از
چینینسبتداد.آنهامیدانستندکهاحتمالغرقیامورد
یکروز دستبردواقعشدنهمهقایقهاوکشتیهاییکهدر
کماست.بنابراینبرای ترددمیکنند،بسیار یکبندر در
وکاالیشانرادر نابودیهمهسرمایه،بار خطر جلوگیریاز

چندکشتیوقایقمختلفبارگیریمیکردند.
بیمهرا رگانانفنیقیوبابلی،صورتپیشرفتهتریاز باز
آموختهبودند؛آنهابرایتامینهزینهکاالوکشتی،وام
از دریافتمیکردند.بهرهوامدریافتیاینبازرگانانبیشتر
دریادچار صورتیکهکشتیبازرگاندر حدمعمولبودودر
توفانیادستبرددزداندریاییواقعمیشد،وامدریافتی
بازرگانبخشیدهمیشدوبهعبارتدیگرریسکبروزحوادث
غیرمترقبهبرایکشتیراوامدهندهتقبلمیکرد.اختاف
بهرهوامپرداختیبهسفرهایدریاییووامهایمعمولیدر
صورتهایاولیهحقبیمهدر آندورانرامیتوانیکیاز

حسین منتظری فر
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گردرهواپیما ا
صدمهایمانند
سقوطاشخاص

یاتصادفهواپیما
رخدهد،یاصدمه

بدنیبهشخص
ثالثواردشود،

بیمهگذارمسئول
میباشدوخسارات
واردهراتاجاییکه

دربیمهنامهذکر
شدهاستباید 

پرداختکند

تمدنهایباستانتلقینمود.
قرونوسطی بعدهابهیونانودر اینسازوکار
بهایتالیارفتوبهروشیمرسومبرایمبادالت
، بندرهایمختلفایتالیامانندونیز دریاییدر
لمباردیوجنوآمبدلشد.قدیمیترینگزارش
قراردادهایبیمهدریاییوجود مکتوبیکهاز
مربوطبهیککشتیایتالیاییاست داردنیز
بهثبت جنوآ سال134۷میادیدر کهدر

رسیدهاست.

ظهور بیمه به شکل امروزی
ابتدایقرنهفدهممیادی،بازرگانانو در
کشتیدارانانگلیسیپیمانیراپایهگذاری
بیمه کردندکهمیتوانآنرااولینشکلاز
لندنبهنام کافهایدر امروزیدانست.آنهادر
قراردادیراپایه گردهمآمدندوبایکدیگر لویدز
ریزیکردندتادرسودوزیانسفرهایدریاییبا
حقیقتآنهاشرکت سهیمباشند.در یکدیگر
راپایهگذارینمودندکهامروزهنیز بیمهلویدز
بزرگترینشرکتهایفعالدر بهعنوانیکیاز

صنعتبیمهشناختهمیشود.
آتشسوزیبزرگ درسال1666میادیپساز
لندندر لندن،مسئوالنوسرمایهدارانشهر
گردهمجمعشدندتاعلتوقوع کافهلویدز
چنینحادثهایراریشهیابیکنندومانعاز
راههاییکه آیندهشوند.یکیاز آندر تکرار
گرفت،تقسیمکردن موردتصویبآنهاقرار
مردم خسارتهایسنگینبینتعدادزیادیاز
بیمه بود.بدینترتیب،بیمهآتشسوزیبعداز
حملونقلدریاییبهعنواندومینرشتهبیمه

درجهانمدرنمتولدشد.

بیمه هواپیام چیست؟
بیمههاییاستکههر بیمههواپیمایکیاز
باهواپیماسفر فرد،مخصوصاافرادیکهبسیار
میکنندمیتوانندداشتهباشند.ایننوعبیمه
محافظتمیکند نوعخطر هر برابر شمارادر
وغرامتتمامخساراتآنرابیمهموردنظر
پرداختمیکند.توجهداشتهباشیدکهایننوع
بیمهطبقخواستههایشماچهنوععواملیرا
پوششمیدهدوبتواندشمارابهلحاظمالیو

جانیحمایتکند.
یکوسیله کهمیدانیدهواپیمانیز همانطور
حملونقلهواییاستکهبرایجابهجاکردن

افرادباسرعتبیشتریساختهشدهاست.
انواع یکیاز اینوسیلهنقلیهساختهشدهاز
موتورهایجتویاپیستونیاستکهبرایرفت
آنبهرهمیگیردبرهمیناساسممکن وآمداز
استاتفاقاتیبرایآنبیفتدکهداشتنبیمه
بدنهوسرنشینبرایهواپیماوبیمههواپیما
ضروریاست. برایافرادومسافرانیکامر
جانومال ،محافظتاز اینبیمهبرایتعمیر
دادهشدهاست. خدماتقرار مردموسایر
خطراتهواپیمااغلبهمراهباصدماتجانی
وفوتانسانهاوخسارتهایمالیواردبه
افزون اشخاصثالثاست.پیچیدگیورشدروز
جدیدبرای تکنولوژی،ساختوتولیدابزار
هواپیماهابرایباالبردنظرفیتهایبیشتر
،محمولههایپستیو ،بار برایحملمسافر
ایننوعاز سوخت،سببافزایشمشکاتدر

بیمهشدهاست.

انواع بیمه هواپیما
 Hull بیمه خسارات وارده به هواپیام )

 )Cover
چنانچههرگونهحادثهایمثاخسارتجزئی
بین بههواپیماواردشودیاکاماهواپیمااز
برود)Total Loss / Hull loss(،شرکتبیمه
موظفاستکهتماموکمالطبققراردادو
بیمهنامههزینهخساراتآنرابهذینفعان
اینموردهزینه پرداختنماید.در بیمهگذار
فروداضطراریونجاتهواپیماپوششقرار

دادهمیشود.

مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث 
 )Third Party Liability(

درهواپیماصدمهایمانندسقوطاشخاص گر ا
خدهد،یاصدمهبدنی یاتصادفهواپیمار
مسئول بهشخصثالثواردشود،بیمهگذار
بیمه میباشدوخساراتواردهراتاجاییکهدر

نامهذکرشدهاستبایدپرداختکند.

ن   فرا به مسا نی نسبت  مسئولیت مد
Liability For Passengers

کلیهخساراتیاعمازخسارتجانیکهبهمسافر
زمانسوارشدن،نشستندرمحیطهواپیما در
واردمیشودهمگیشاملهزینهمیباشندکه
پرداختمیشوند.حتی توسطشرکتبیمهگر
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ووسایلخودراگمکنیدیااشتباهیباوسایلدیگری بار گر ا
بیمهنامهذکرشده تعویضشوندشرکتبیمهتاحدیکهدر

آنرامیپردازد.

 Crew Personnel Accident  بیمه خدمه
Insurance

تخصصیپروازیو کادر افرادیمانندخلبان،خدمهو
هواپیمامشغولبهکارهستندمیتوانند مهماندارانیکهدر
اثرسانحه گیرندوچنانچهدر تحتپوششایننوعبیمهقرار
ویاحادثههواییفوتکردهویامصدومشوند،شرکتبیمه

بایدغرامتفوتویاهزینهبیمارستانیراجبرانکند.

Deductible Insurance  بیمه فرانشیز
بیمهبدنه باالبودنفرانشیز توجهداشتهباشیدکهبهخاطر
بایدهزینهاضافیرابهبیمهگر هواپیما،شخصبیمهگذار

گیرد. یادشدهتحتپوششقرار بپردازدتافرانشیز

 Loss Of License  بیمه از دست دادن گواهینامه
Insurance

بیماری،نقصعضوشوددچارسلبامتیاز گرخلباندچار ا
وباطلشدنگواهینامهمیگرددوتمامیاینمواردجز

پوششبیمهاستومیتوانیداینبیمهنامهرابراییکفرد
یابهصورتگروهیخریدارینمایید.

بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافران
پوششبهاینصورتاستکهخساراتواردهبه ایننوعاز

باریکههمراهمسافراناستتحتپوششمیباشد.

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی هواپیام
مواردیکهتحتپوششایننوعبیمههستندشاملتمامی
تجهیزاتولوازمیدکیهواپیما،وسایلنقلیهفرودگاهی،امور

مربوطبهتعمیراتو…میباشند.

بیمه نامه جنگ بدنه هواپیام
کهبرای پوششهایخاصاست ایننوعبیمهیکیاز
اقداماتتروریستی،هواپیماربایی)Hi Jack(ویارخدادجنگ

میگیرد. مورداستفادهقرار

پوشش های بیمه مسئولیت هواپیما

صدمات بدنی رسنشینان  هواپیام
برابر رادر بیمههواپیمابهگونهایاستکهفردبیمهگذار
اقداماتودادخواهیقانونیبرایمواردیمانندصدمات
خ حادثهر مالی،جانیویابیماریومعلولیتکهبهخاطر

دادهاستدرقبالمالکیت،تعمیرونگهداریوکاربردهواپیما
بیمهنامهپوششمیدهد. باتوجهبهشرایطدرجشدهدر
تمامیهزینهخساراتوغرامتبرایافرادمشخصاستو

موظفاستآنرابپردازد. طبقهمانبیمهگر

بیمه  مسئولیت  خسارت  های مالی
رادر بیمهبهگونهایاستکهمسئولیتهواپیما،بیمهگذار
ونگهداریویا مقابلخساراتمالیمانندمالکیت،تعمیر
برایهر کاربردهواپیما،پوششمیدهد.میزانیکهبیمهگر
قبل کاملاز حادثهموظفاستپرداختنمودهکهبهطور

تعیینشدهاست.

اساس قرارداد بیمه  بدنه  و بیمه مسئولیت هواپیام به 
چه شکل است؟

آننواحیهواپیماتردددارد. موقعیتجغرافیاییکهدر
تشخیصنوعهواپیماییکهبیمهمیشود.

درمیآید. کاربریواهدافیکههواپیمابرایانجامآنبهپرواز
گیهاوخصوصیات،دانشفنیوزمانوحتیساعت ویژ

پروازخلبان.

کاربری هواپیام چیست؟
کاربردبرایمصارفیمانندنظامی،صنعتی،تجاری-پزشکی

وامدادرسانی
بهعنوانهواپیماهایشخصیوبرایمصارفاختصاصی،
کاری،تجاری،تفریحی،گردشگریوورزشیصورتمیگیرد.

مورداستفادهبرایمصارفعلمیوتحقیقاتیپژوهشی،نقشه
کتشافی برداریوعکسبرداری،هواشناسیوا

خطوطوکریدورهایهواییکهبرایهواپیماییو در پرواز
فعالیتتجاری استوبهمنظور نظامیمجاز هوانوردیغیر

پروازیصورتگیرد. وپستومسافر حملبار
گرفتنبرایمصارفگشتهوایی،تبلیغات، موردمصرفقرار

کشاورزی،هواشناسیو…

پوشش های بدنه بیمه هواپیام 
زمانآتش پوششهاییاستکهدر ایننوعپوششیکیاز
سوزیوطوفان،دزدیویاحوادثغیرمترقبهخساراتبهکار

میآید.ارائهپوششبیمهبدنههواپیمابهشرحذیلاست:
زمانعدمحرکتهواپیما در الف(بیمهتمامخطر

زمانیکههواپیمابر فقدانفیزیکیدر تمامیخساراتاعماز
نیست حالتآمادهبهکار داردودر رویزمینیافرودگاهقرار

تحتایننوعپوششبیمهایمیباشند.
ب(بیمهتمامخطربهجززمانیکههواپیمادرحالتپروازاست
رویزمینحتی تمامیخساراتونقصفیزیکیهواپیمابر
مواقعجابجاییوحرکتوخزشهواپیماموتور خساراتدر
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روشن)Taxiing(ویاموتورخاموش)Towing(تحتپوشش
دارد. ایننوعبیمهقرار

،رویزمینودرحالتپرواز ج(بیمهتمامخطر
تمامخسارتهاوفقدانناشیازحرکت،توقفویاجابهجایی
،تحتپوششایننوع زمانپرواز رویزمینودر هواپیمابر

میگیرد. بیمهقرار

خساراتی که خارج  از تعهد بیمه هواپیام هستند
بیمه استثنائاتبیمهبدنه،در ذیلجز شدهدر مواردذکر
تمامیبیمهنامهها نامهاستوبهعنوانجنبهعمومیکهدر

میباشد: مشاهدهمیشودبهشرحزیر
جنگ،اعتصاب،شورش

دستگرفتنهدایتهواپیمابهوسلهفردیغیر فرمانودر
مواقعیکهعملجابجایی)Towingیا در خلبان،مگر از

Taxiing(انجاممیشود.
قانونیوبااطاعورضایت هواپیمابرایاعمالغیر گر ا

گرفتهشود. بهکار بیمهگذار
زمانیکههواپیماتماممدتدرخارجازمحدودهجغرافیایی

بیمهنامهفعالیتکند. ونواحیذکرشدهدر
هواپیما. عدماستفادهاز خساراتناشیاز

خساراتیمانندکهنگیوفرسودگیالستیکهایهواپیما،
بیمهنامهشروط اینکهدرشرایطخصوصیذکرشدهدر مگر

دیگریدرجشدهباشد.
آنچهدربیمهنامه از درصورتیکهازهواپیمابرایمصارفیغیر

قیدشده،استفادهشود.
وتبدیلهواپیما. خساراتیمانندتغییر

گواهینامه هواپیماویااعتبار هنگامیکهشرایطقابلیتپرواز

انجامشدهاست. خلبانیخلباننقضشده،اماپرواز
قوانینومقرراتسازمان بعضیاز زمانپرواز هواپیمادر گر ا
،نقضکردهباشد. هواپیماییکشوریراباموافقتبیمهگذار

خسارت هایی خارج  از تعهد بیمه گر
شرکتهایبیمهوجودداردبنابراین همیشهاستثنائاتیدر

بهصورتکلیمیتوانگفت:
طیمدت در خساراتجانیواردآمدهبهکارکنانبیمهگذار

بیمهنامه. خدمتواعتبار
وقتیکههواپیمابدون بعضیمواردمسئولیتبیمهگذار در
 Certificate Of( توجهبهگواهینامهتداومصاحیتپرواز
قوانینسازمان Airworthiness(ویانادیدهگرفتنبرخیاز

نماید. هواپیماییکشوری،اقدامبهپرواز
خساراتبدنیواردبهشخصبیمهگذار.

یا  و  نی بد  ت ما صد ی ا بر  ر ا بیمهگذ  ی لیتها مسئو
تولید،ساختویافروش اثر خسارتهایمالیایجادشدهدر

هواپیماوقطعاتولوازمیدکیآن.
،زمانیکه خسارتهایمالیواردبهاشیاءواموالبیمهگذار

تصرفوکنترلاوباشد. متعلقبهوییادر

سخن پایانی
درنظرداشتهباشیدکهدرزمانخریدوثبتبیمهنامهتمامی
به مواردیکهمیخواهیدوممکناستراباشرکتبیمهگر
توافقبرسید.اینکارخیالشماراتاحدودیبرایحوادثغیر
قابلپیشبینیراحتمیکند.بیمههواپیمایکیازبیمههایی
استکهدارایپوششباالییمیباشدکهبرایافرادیکهرفت

کاربردیوضروریاست. وآمدزیادیباهواپیمادارندبسیار
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مهران اشرفی

چگونه عصبانیت خلبانان باعث کشته شدن ۱۱۳ سرنشین 
پرواز شماره ۹۶۷ خطوط هوایی آرماویای ارمنستان گردید؟

سـوممـاهمـه2006  بامـدادروز
میـادیمیباشـد.یـکفرونـد
ایرباس320متعلقبهخطوط
هوایـیآرماویـایارمنسـتان
اسـتفـرودگاهبیـنالمللی قـرار
بـا ا رمنسـتانر رتنوتـسا وا ز
شـمارهپـرواز96۷بـهمقصدسـوچیروسـیهتـرکنمایـد.این
دارای105مسـافرشامل5کودکویکنوزادو8خدمه پرواز
اسـتراسسـاعت11و قـرار میباشـد.طبـقبرنامـهاینپـرواز
45دقیقـهبامـدادفـرودگاهارمنسـتانراتـرکنمایـد.خلبـان
کاپیتانگریگوریان40سالهمیباشد.خلبانگریگوریان پرواز
دوسـالپیـشبـهعنـوانکمـکخلبـانهواپیمـایایربـاس
به گذشـتیکسـالپرواز گردیدوپساز 320مشـغولبهکار

عنـوانکاپیتـانایـننـوعهواپیمـاانتخـابگردیـد.
هواپیمـاشـدهومنتظـر بـر سـوار مسـافرانراسسـاعتمقـرر
یـکسـاعتوپانـزدهدقیقـهایخـودبـهسـوچی پـرواز آغـاز
کسـب  ز 96۷پـسا ره شـما ز وا نـانپـر میباشـند.خلبا
کنتـرلترافیـکهوایـی مجوزهـایالزمتوسـطمامـوران
فرودگاهارمنستانبهسمتباندفرودگاهحرکتنمودهواین
فـرودگاهراراسسـاعتاعـامشـدهتـرکمینماینـد.هواپیما

پـروازیخود مسـیر اوجگیرینمودهودر بـهارتفاعمـوردنظر
پروازمسئول گذشـتحدود30دقیقهاز میگیرد.پساز قرار
واحدتقربفرودگاهسـوچیبهخلبانانوجودشـرایطبدآب
اینفرودگاهرااعاممیدارد. وهواییوکاهششدیددیددر
نتیجـهخلبانـانتصمیـممیگیرنـدبـهمبـدابازگردنـد،ده در
فرودگاه دقیقهبعـدخلبانانوضعیتآبوهواییموجوددر
سـوچیراجویـامیشـوند،شـرایطدیـدازحداقلهـایاعـام
شـماره96۷بـار ایـنروخلبانـانپـرواز رفتـهواز شـدهباالتـر
تصمیممیگیرندبهمسـیرخودبهسـمتسوچیادامه دیگر
دهنـد.نیمسـاعتبعـد،هواپیمابـهنزدیکیفرودگاهسـوچی
رسـیدهوارتفـاعخـودراکاهـشمیدهـد.خلبانـانمراحـل
ایـن تقـرببـهفـرودگاهسـوچیراانجـامدادهوآمـادهفـروددر

فـرودگاهمیشـوند.
هواپیمـاواردآخریـنمرحلـهتقـرب،یعنـیتقـربنهایـی
کنتـرلترافیـکهوایـی همیـنحیـنمامـور میشـود.در
فرودگاهسـوچیبهخلباناناعاممیکندکـهبهدلیلکاهش
نموده ادامهتقربصـرفنظر ایـنفـرودگاه،از مجـدددیددر
واقدامبـهاوجگیریوادامهمسـیرجهتانجـامهلدینگدر
فـرودگاهنماینـد.)هلدینـگبـهمسـیر فاصلـهایمشـخصاز
بیضـیشـکلیاطـاقمیگـرددکـهیـکهواپیمـاایـنمسـیر
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جهـت انتظـار بـهمنظـور رایـکالـیچنـدبـار
بهبـودوضعیـتترافیـکیـکفـرودگاهویـابهبود
شـرایط وضعیـتآبوهوایـیوهمچنیـندر

اضطـراری،تـارفـعمشـکلطـیمینمایـد.(

آخریـنبرقـراری گذشـتچنـدثانیـهاز پـساز
ناپدیدمیگردد. ارتباط،هواپیمـاازصفحهرادار
مسـئوالنکنتـرلترافیـکهوایـیشـوکهشـدهو
شـماره96۷  اقـدامبـهبرقـراریارتبـاطبـاپـرواز
میکننـد،امـاایـنارتبـاطبیپاسـخمیمانـد.
تیمهایجسـتجوونجـاتبهسـرعتواردعمل
نهایـت سـاعتهاجسـتجو،در شـدهوپـساز
دریایسـیاه بقایایتکهتکهشـدههواپیمارادر
فاصلـهشـشکیلومتـریفـرودگاهسـوچی ودر
پیـدامیکننـد.تمامـیصـدوسـیزدهسرنشـین

دمجـانباختهانـد. هواپیمـادر
بـهسـرعترسـانهایشـدهوموجـی ایـنخبـر
جهـانبـهراهمیانـدازد. بهـتوحیـرترادر از
چگونـهیـکفرونـدهواپیمـایمـدرنایربـاس
یـکفـرودگاه فـروددر سـیصدوبیسـتپیـشاز
سـانحهشـدهاسـت؟بازرسـانبررسـی دچـار
سـوانحبـهمحـلسـانحهاعـزاممیگردنـد.پساز
سـاعتهاجسـتجو،جعبههـایسـیاههواپیمـا
میگیرند.بازرسان پیداشـدهوموردبررسـیقرار
کابینخلبان، بابررسیصداهایضبطشدهدر
بـهاطاعـاتقابـلتوجهـیدسـتمییابنـد.بـر
حـد اسـاسایـناطاعـات،خلبانـانبیـشاز
بودهانـد.صداهـایضبـط تنـشوفشـار دچـار
هنـگامدسـتور کـهدر شـدهنشـانمیدهنـد
لغـوادامه کنتـرلترافیـکهواییمبنـیبر مامـور
واوجگیـریمجددجهتانجـامهلدینگ، پرواز
هنـگام خلبانـانبـهشـدتعصبانـیشـدهودر
وانجـامچـکلیسـتهای صحبـتبـایکدیگـر
کنترل انجاماوجگیری،مامور پیشاز موردنیاز
ترافیـکهوایـیرابـاالفـاظناشایسـتخطـاب
میدادنـد.خلبانـانبـهمـدتسـهدقیقـهبا قـرار
حـال مـوردلغـوفراینـدفـروددر خشـمفـراواندر

صحبـتبودهانـد.
بازرسـانسـپسبـهبررسـیاطاعـاتثبتشـده
میپردازند. توسـطثبتکنندهدادههـایپـرواز
اطاعـاتبهدسـتآمـدهباعثحیـرتوتعجب
بازرسـانمیگـردد.اطاعـاتثبـتشـدهنشـان
هنـگاماوجگیـری،خلبانـان کـهدر میدهنـد
چرخهـایهواپیمـاراجمـعنکـردهوفلپهـارا

نـدادهبودند، موقعیـتمخصـوصخـودقـرار در
اوجگیـری،آژیـر هنـگامآغـاز بـههمیـندلیـلدر
کـمبـودنانـرژیموتورهـای دهنـده اخطـار
هواپیمـاجهـتانجاماوجگیـریبهصـدادرآمده
بـود،امـاخلبانـانبـهآنتوجهـینکردنـد.پـساز
هواپیمارا آنخلبانـانسیسـتمخلبـانخـودکار
قطـعنمودهتـابهصورتدسـتیکنتـرلهواپیما
دیگـر گیرنـدامـایـکاشـتباهمرگبـار اختیـار رادر
را ایـنپـرواز توسـطخلبانـان،صـدوپنـجمسـافر

بـهکاممـرگکشـاند.
کــه دادههــایثبــتشــدهنشــانمیدهنــد
کنتــرلهواپیمــاناموفــق کاپیتــانگریگوریــاندر
گاهــینســبت بــودهوبــهدلیــلازدســتدادنآ
 Spatial بــهوضعیــتوموقعیــتهواپیمــا)
disorientation(دماغــههواپیمــارابــهشــدت
کــهتصــور حالــی دادهدر وبــهپاییــنقــرار ر
میکــردهکــهدماغــههواپیمــابــاالیافــققــرار
حــالاوجگیــریمیباشــد. داردوهواپیمــادر
وظیفــهبررســیابزارهــای ــز ــهنی کمــکخلبــانک
عهــده نشــاندهنــدهوضعیــتهواپیمــارابــر
انجــامایــنوظیفــهکوتاهــیکــرده داشــتهدر
وبــهکاپیتــانپاییــنبــودندماغــههواپیمــارا
اعــامنکــردهاســت.بازرســانحــدسمیزننــد
حــد کــهخلبانــانبــهدلیــلعصبانیــتبیــشاز
حیــنانجــام زیــاد،در وتحمــلتنــشوفشــار
مشــکل چــکلیســتهاووظایــفخــوددچــار
شــدهبودنــد.بازرســانازصداهــایضبــطشــده
ــانمتوجــه وجمــاتبیــانشــدهتوســطخلبان
کاریپرمشــغلهایراداشــته شــدندکهآنهــاروز
وبــهشــدتخســتهبودنــد.لــذاگمــانمــیرود
دلیــلعصبانیــتآنهــاایــنبــودهکــهاحتمــال
بهبازگشــت میدادهانــدکــهممکناســتمجبور
مجــددبــهفــرودگاهارمنســتانشــدهوایــنیعنــی
.دادههایموجود بیشــتر انجامیکســاعتکار
نشــاندادنــدکــهکاپیتــانگریگوریــانکــهکنتــرل
عهــدهداشــتهبــهشــدتپــدال هواپیمــارابــر
حالــیکــه پــایخــودرامیفشــردهدر راســتزیــر
آنموقعیــتاصــانیــازیبــهگردشبهســمت در
راســتنداشــتهاســت.بازرســانحــدسمیزنند
ناشــیازعصبانیــتوتنــششــدید نیــز ایــنامــر
کابیــنبــوده،بــهطــوریکــهخود شــکلگرفتــهدر
باعــث نشــدهوایــنکار متوجــهانجــامایــنکار
گــردششــدیدهواپیمــابــهپهلــویراســتوبدتــر

شــدنشــرایطشــدهاســت.

کاپیتانگریگوریان
درکنترلهواپیما
ناموفقبودهوبه

دلیلازدستدادن
گاهینسبتبه آ

وضعیتوموقعیت
 Spatial(هواپیما
 )disorientation

دماغههواپیمارابه
شدتروبهپایین
قراردادهدرحالی 
کهتصورمیکرده

کهدماغههواپیما
باالیافققرارداردو
هواپیمادرحالاوج

گیریمیباشد
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گی هایش خـورشیـــد و ویژ
تولد خورشید

غـول سـحابیخورشـیدی)ابـر حـدود4میلیـاردسـالپیـشخورشـیداز
ماننددیگر (تشـکیلشـد.پسخورشـیدنیـز وگردوغبار وچرخانگاز پیکر

اسـت. سـتارههایـکتـوپگاز
پاسـمایداغسـاختهشـدهاسـتودر خورشـیدسـتارهایاسـتکـهاز
ایـنسـتارهکـرویشـکل عمـر اسـت،از میـانآنمیـدانمغناطیسـیبرقـرار
گازهـایهیـدروژنو حـدود5میلیـاردسـالمیگـذرد،خورشـیدعمدتـااز
کنشهای هلیومتشـکیلشـدهاسـت.درهسـتهخورشـید،جـرمتوسـطوا
هسـتهایتبدیلبهتشعشعاتالکترومغناطیسیکهنوعیانرژیهستند،
میشـود.ایـنانـرژیبـهسـمتبیـرونتابانـدهشـدهوباعـثدرخشـنگی

خورشـیدمیگـردد.
 G2۷دسـته پایـهردهبنـدیطیفـی،در ردهبنـدیسـتارگانبـر خورشـیددر
آنیادمیشـودچون جـایداردوبـهصورتغیررسـمیبـانـامکوتولـهزرداز
اسـت.هـرچنـدکـهرنـگ شـدیدتر پرتوهـایپیـدایآندرطیـفزرد-سـبز
آبیدر کندگینـور آنازسـطحزمیـن،سـفیدبایـددیـدهشـودولـیوجـودپرا

جـوسـببزرددیـدهشـدنآناسـت.
اسـت زمیننزدیکبـه149٫6میلیونکیلومتر فاصلهمتوسـطخورشـیداز

)یـکواحـدنجومـی(اسـتالبتـهایـنفاصلـه
گـونحرکـتزمیـنبـهگـرد هنگامههـایگونا در
نقطههـایاوجوحضیـض(در خورشـید)در
انویـهتـاژوئیـهفـرقمیکنـد.انـدازه ماههـایژ
بزرگـیزمیـناسـت. خورشـیدحـدودا109برابـر
زهـای گا  ا 99%وزنخورشـیدر حـدود در
هیـدروژن)H2(وهلیـوم)He(تشـکیلدادهاند،
نیـزحـدود۷0%هیـدروژن%29 اینمقـدار کـهاز
گازهـا هلیـومویـکدرصـدمابقـی،شـاملسـایر
ثانیـه500میلیـون خورشـیدهـر میشـود.در
تـنهیـدروژنطـیفراینـدهمجوشـیهسـتهای
بـههلیـومتبدیـلمیشـودکـهفقـطحـدود%5
آنبـهشـکلانـرژیازخورشـیدخـارجمیگـردد.
آنجایـیکـههـمجوشـییـکعمـلگرمـاده از
خورشـیدو ر اسـتهمجوشـیهایبیشـما
آنبهعنواناشـعههای انرژیگرماییحاصلاز
منظومـهشمسـیپخـشمیشـود خورشـیددر
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آنبهزمینمیرسـدایـنعملنیز کهمقـداریاز
باعـثطوفانهـایداغوتحریـکابرهـایاسـید

زهـرهمیگـردد. سـولفوریکدر

به نور خورشید چه می گویند؟
کـه مـوجاسـت ز هایا گسـتر خورشـید نـور
شـاملهمـهفرکانسهـایمرئـیطیـفتابـش
الکترومغناطیسـیاسـت.نـورخورشـیدازطیـف
سـطح رنگهـاتشـکیلیافتهاسـت.در کاملـیاز
سـفیدخورشـیدبهوسـیله کـرهزمیـن،تابشنـور
جوپاالیشمیشـودوفرکانسهایمحدودتری
کـیمیتابـدکـهبـهآننـور سـطحکـرهخا آنبـر از

مرئـیگفتـهمیشـود. سـفیدیـانـور

گی های کلی ستاره خورشید ویژ
یـا حـدود1٬392٬000کیلومتـر خورشـیددر قطـر

زمیـناسـت. قطـر 109برابـر
جـرمخورشـید333٬000برابرجرمزمیناسـتو
مقـدارجرمـیکـهخورشـیدازدسـتمیدهـددر

ثانیهاسـت. حـدود2/4میلیـونتندر
سـانتیمتر وزنمخصوصخورشـید1/41گرمبر

مکعباست.
مکعـب حجـمخورشـید1٫4×1033سـانتیمتر
حجـمزمیـن کـهحـدودامعـدل1٬400٬000برابـر

اسـت.
جـه 15در ٬ 0 0 0 ٬ 0 0 0 شـید ر خو کـز دمـایمر

. سـت ا  د ا نتیگر سـا
اسـتواکـه در مـدتچرخـشوضعـی:25روز

میرسـد. وز درحوالـیقطبهـابـه34ر
یـکسـالکهکشـانیزمانـیاسـتکـهخورشـید
حـدود کهکشـانمیچرخـدودر بـهدور یـکبـار

225میلیـونسـالاسـت.
رهمنظومـهخورشـیدی سـتا خورشـیدتنهـا

. نیسـت
پاسمایداغتشکیلشدهاست. از

گانـه خورشـیددارایبخشهـاوالیههـایجدا
اسـت.

چند دانستنی جالب از خورشید
بـهخورشـیدبـایـکهواپیمـایجـت19  سـفر
سـالطـولمیکشـد.)البتـهکـهچنیـنسـفری

ممکـننیسـت.(
نزدیکترینستارهبهزمینخورشیداست.

هـرصحنـهخورشـید8ثانیهطـولمیکشـدتابه

مابرسـدوآنرامشـاهدهکنیم.
انـرژیتولیدیخورشـید،بـرقمورد یـکثانیـهاز
تمـامکشـورهایجهـانرابـهمـدتیـک نیـاز

میلیـونسـالتامیـنخواهـدکـرد.

مضرات خورشید
کنـارهمهفوایدیکهخورشـیدبـرایمادارد، در
مضراتشهماطاعداشـتهباشیم. بدنیسـتاز
چنـدثانیـهبـاچشـمغیـر از بخواهیـمبیشـتر گـر ا
مسـلحبـهخورشـیدنـگاهکنیـم،درخششـیکـه
داردآسـیبجبـرانناپذیـریبـهچشـمهایمان
باعثگرمشـدنوآفتاب خواهـدزد؛زیرااینکار

سـوختگیشـبکیهچشـممیشـود.
کـهدوربیـندوچشـمی توجـهداشـتهباشـید
یـکچشـممسـلحنیسـتوحتـی بـدونفیلتـر
وز وسـطر یـکنـگاهجزئـیبـهخورشـیددر
بافاصلـهمیتوانـدسـلولهایشـبکیهچشـمرا

بیـنببـردوباعـثکـوریشـود. از
،حتـیموقـعطلـوع روز هیـچزمانـیاز پـسدر
مسـتقیمبـهخورشـید وغـروبآفتـاببـهطـور

خیـرهنشـوید.

مرگ خورشید
هیـدروژن ،بیشـتر حـدود5میلیـاردسـالدیگـر
هسـتهخورشـیدگداختـهشـدهو موجـوددر
آنزمـان، صـرفتهیـههلیـومخواهـدشـد.در
، جاذبـهباعـثانقبـاضهسـتهشـدهوفشـار
دمایآنراافزایشخواهدداد.هیدروژنشروع
پوسـتهاطـرافهسـتهخواهـد بـهسـوختندر
ایـنگداختهسـتهایدر کـرد.انـرژیحاصـلاز
پوسته،باعثانبساطالیههایخارجیخواهد
شـدوسـیاراتعطـاردوزهـرهراذوبمیکنـدو

میگیـرد. بـر آنهـارادر
زمیـنمتوقفشـدهو انبسـاطخورشـیدتـامـدار
بیـنمیبرد. حرارتشتمـامموجوداتزنـدهرااز
آنخورشـیدتبدیـلبـهیـکغـولسـرخ بعـداز
فضـا میشـود.سـپس،الیههـایخارجـیدر
پخـششـدهویـکسـحابیسـیارهایتشـکیل

خواهنـدداد.
بصـورتیـکسـتارهکوتولـهسـفید هسـتهنیـز
بینخواهـدرفت.پس باقیمانـدهوبـهتدریـجاز
میتـوانگفـتکهبـافـرارسـیدنمرگخورشـید،
مـرگزمیـنوتمـامموجـوداتایـنسـیارهفـرا

میرسـد.

توجهداشته
باشیدکهدوربین
دوچشمیبدون
فیلتریکچشم
مسلحنیستو
حتییکنگاه

جزئیبهخورشید
دروسطروز

بافاصلهمیتواند
سلولهایشبکیه

چشمراازبینببردو
باعثکوریشود
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نگاهی به جنگنده چند منظوره 
اف ۱۸ سوپرهورنت

میگردد.زمانی دهه1980باز ماجرایتولدسوپرهورنتبهسالهایآخر
کهناوگانجنگندههایA-6وA-۷نیرویدریاییایاالتمتحدهکهاز
دهه1960درخدمتبودندبهپایانعمرعملیاتیخودومرزعقبماندگی
تکنولوژیکنزدیکشدند.اینپلتفرمهاقدیمیوفاقدظرفیتارتقای
اینرونیازفوریبهیکجایگزینقابلاعتمادحسمیشد. بودنداز بیشتر
گزینههایمختلفیپیشرویکنگرهایاالتمتحدهآمریکاگذاشتهشد.از
کهدارایطرحیبسیار A-12اونجر گریز جملهجنگندهتهاجمیورادار
وفراوان،هزینهطراحی تاخیرهایمکرر زمانخودبود.مضافبر از فراتر
نهایتبهقدریباالرفتکهوزارتدفاعاینپروژهرا وتوسعهA-12در
هزینه تعطیلوشرکتهایمسئولراملزمبهپرداخت2میلیارددالر

صرفشدهکرد.
تنهادوطرحباقیماندهبودندیکیجنگندهچندمنظورهنسل5بودکه
هنوزدرمراحلاولیهتوسعهقرارداشتودیگرییکارتقایسنگینبرروی

جنگندهاف18هورنتکههورنت2لقبگرفت.
برایعملیاتیشدنطرحاول،یعنیجنگندهنسل5سالهازماننیاز
بود)اینطرحهماناف35استکهدرسال201۷عملیاتیشد(ونیروی
ردهخارجخود دریایینمیتوانستبرایجایگزینیناوگانجنگندههایاز

رویآنحسابکند؛بنابراینفقطیکگزینهباقیماندهبود:هورنت2
هورنت2ساختهشدوبعدا دولتایاالتمتحده5نسخهاز بادستور

سوپرهونتنامگرفت.

سوپرهورنت
سال1995انجامشد.جنگنده در اولینپرواز
بودوزیر جدیدنسبتبههورنت20درصدبزرگتر
برایحملتسلیحات بالیکآویزگاهبیشتر هر
9جایگاه(.با برابر مجموع11در داشت)در
جنرالالکتریکجی414  موتور استفادهاز
قدرتموتورسوپرهورنت35%نسبتبههورنت
با افزایشیافتهبودوسطحمقطعرادارینیز
برخی در موادجاذبامواجرادار استفادهاز
شکل نقاطبدنهوهمچنینایجادتغییراتدر
برای ورودیهواوبازطراحیپرههایموتور
کاهشانعکاسامواج90درصدکاهشیافته

.) به0.5متر 5متر بود)از
شعاععملیاتیوبردسوپرهورنتنسبتبه
هورنت،40درصدافزایشیافته،هزینهنگهداری
وتعمیراتتقریبانصفشدهومیزانسوخت

قابلحمل30درصدبیشترشدهبود.

اسفند 1401

20

نظامی



هورنتواردخدمتشد. 5سالبعدبهشکلرسمیسوپر
آنرابرایسریاولسفارشداد نیرویدریایی222فرونداز
تابینسال2002تا2006تحویلدادهشودکهالبتهتاسال

2004تمامآنهاراتحویلگرفت.
این ک2انجامگرفت.بسیاریاز با والکترونیکدر ارتقارادار
فناوریهابرایجنگندهنسلپنجمبویینگایکس-32)که
کهیدمارتینشکست ایکس-35شرکتال سال2001از در
اختیار کنونتمامآندر خورد(توسعهدادهشدهبودندوا

تیمارتقادهندهسوپرهورنتبود.
که AN/ASQ-228 خ فروسر نهجلونگر ما جملهسا ز ا
 AFTLIR )Advanced Targeting Forward Looking بهاختصار
InfraRed(  نامیدهمیشود.AFTLIRیکسامانهاپتیکی
دیدحرارتیباتوانتصویربرداریرنگیونشانگذاریلیزری
از استکهجهتناوبریشبانهوهمچنینشناسایینیز
سامانهمشابهخوددر از برتر آناستفادهمیشودوبسیار

هورنتاست.
روی ارائهفازیفعالAN/APG-79بر سال2008رادار در
دارایبردکشف300کیلومتر سوپرهورنتنصبشد.اینرادار
با6تا8هدفبهصورتهمزماناستودارای وتواندرگیر
یکحالتروزنهساختگیبراینقشهبرداریسهبعدیاز
کشفورهگیریاهدافزمینیو سطحزمینبودهکهدر
کلیرادار باالییدارد.بهطور دریاییدقتوکارآمدیبسیار
آرایهفازیفعالبرتریقابلتوجهیبهیکجنگندهمیدهد
کهمهمترینآنتواندرگیریهمزمانباچندینهدفزمینی
تصاویر باالتر وهواییبهصورتهمزمان،رزولوشنبسیار
درنتیجهتواننقشهبرداریورهگیریاهدافبسیارکوچکتر
حالتغیرمسلح است.جنگندهرافالدر بیشتر وبردبسیار

دارایسطحمقطعراداری1مترمربعاست.رادارسوپرهورنت
فاصله125کیلومتریرویتمیکند.برد رافالغیرمسلحرااز
نسل5مثل جنگندههایپنهانکار برابر در کشفاینرادار
اف35)باسطحمقطعرادارییکهزارممترمربع(25کیلومتر
وازمیانبرداشتنآن استکهزمانبسیارمناسبیبرایدرگیر

بهسوپرهورنتمیدهد.
ونیکیسوپرهورنتنسلسوم لکتر اتا تجهیز دیگر ز ا
نوعAN/ALR-67V3و از سامانههایهشداردهندهرادار
همچنینسامانهضدجنگالکترونیکAN/ALQ-214و
سامانهجنگالکترونیکوایجادپارازیتALE-55کهبایک
هواپیماکشیدهمیشودوباایجاد نوریپشتسر کابلفیبر

میرود. پارازیتبرایجنگالکترونیکبهکار
ک هورنتتوانبهاشترا ،سوپر راستایجنگشبکهمحور در
غافهایخودراباپستهایفرماندهی گذاشتنتصاویر

دارد.
موشکآمرامنسخهDتوانشکار سوپرهورنتبااستفادهاز
فاصله160کیلومتریرابهدستآوردهاست دشمنانخوددر
تامکتوموشکافسانهایفونیکساست کهبهنوعییادآور

میآید. وجایگزینمناسبوالبتهبرتریبرایآنبهشمار
هورنت ک2سوپر ساحهایبا دیگر موشکAIM-9Xاز
موشکحرارتیابSidewinderتوان است.ایننسخهاز
موشکراداردومیتوان دیدبصریحسگر فراتر درگیریدر

آنراقفلنشدهبهسویهدفروانهکرد.
باکاهپروازیخلبان موشکسایندوایندر ایننسخهاز
هماهنگاستبهاینمعناکهخلبانمیتواندبانگاهکردنبه
مسیرحرکتجنگندهدشمنموشکراقفلنشدهشلیککندو
موشکبایکچرخشخودرابهسمتهواپیمادشمنرسانده
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وبررویآنقفلمیکند.اینموشکدارایسامانهتصویرساز
خبودهودارایزاویهجستجوی60درجهوبرد22  فروسر
کیلومتراستومیتوانآنراازروبروبهطرفهدفشلیککرد.
سوپرهورنتداراییکنسخهمخصوصجنگالکترونیک
90%قطعات شد.در استکهجایگزینپراولر بهنامگراولر
کداردبااینحالدارایسیستمهای باسوپرهورنتاشترا
الکترونیکیتخصصیبرایکشفمحلرادارهایدشمنو
وهمچنینتوان دادنآنباموشکهایضدرادار هدفقرار
کنون150  باالیجنگالکترونیکوسرکوبپدافنداست.تا

فروندگراولرساختهشدهاست.
ک3استکهتحویلآنبه جدیدتریننسخهسوپرهورنتبا
نیرویدریاییازسپتامبر2021شروعشدوبنابرتبدیلتمامی
ک ک3تاسال2033است.دربا ک2بهبا سوپرهورنتهایبا
بهکمکمخازنسوخت 3شاهدافزایشبردتا4۷00کیلومتر
تطبیقیدردوطرفبدنههمچنینسامانهتصویرسازحرارتی
برایکشفاهدافزمینیبارادارخاموش،سیستمارتباطامن
ماهوارهایوتواناییحملبخشیازمحمولهساحدرونبدنه

برایکاهشهرچهبیشترسطحمقطعراداریهستیم.

مشخصات
وجنگنده ،چندمنظور نوع هواپیما: هواپیمارهگیر

کشورسازنده:ایاالتمتحدهآمریکا
گاس،بویینگ شرکت سازنده:مکدانلدا

: 29نوامبر1995 تاریخ نخستین پرواز
تاریخ رونمایی: 1999

وضعیت کنونی:فعالدرخدمت،درحالتولید
بکار گیرنده ها:نیرویدریاییایاالتمتحدهآمریکا/نیروی

هواییارتشاسترالیا
کنون آغاز ساخت: 1995تا

تعداد ساخته شده: 500فروندتاآوریل2011
آمریکا قیمت هر فروند: ۷0میلیوندالر

رقبای سوپرهورنت:
قدرتمندترینرقیبسوپرهورنتبدونشکجنگنده
فرانسویرافالاست.موشکهایMeteorومیکایرافال
نسبتبهآمرامحتینسخهDوAIM-9Xبرتریقابلتوجهی
رویکاغذدارند.موشکMeteorبهنوعیبهترینموشک بر
هدایتراداریجهاناست.درموردمیکاوAIM-9Xاختاف
بهترینموشکهایحرارت دواز چندانیوجودنداشتهوهر

یابهستند.
ر بسیا ر دا ا ر فال، ا نقطهقوتسوپرهورنتنسبتبهر
آناست.برایمثال والکترونیکپیشرفتهتر قدرتمندتر
RBE2-AAرافال رادار از سوپرهورنت60درصدبزرگتر رادار
افزایشتواناییرهگیریوبرد قابلتوجهیبر استکهتاثیر

شناساییآندارد.
رافالتواناییسوپرکروز)حرکتباسرعتفراصوتبدون موتور
(رادارددرحالیکهسوپرهورنتفاقداین استفادهازپسسوز
قابلیتاست.سوپرهورنتمانورپذیریوکنترلپذیریبهتری

نسبتبهرافالدارد.
مزیتدیگرسوپرهورنتبرایخریدارخارجیطیفگستردهتر
وقیمتمناسبترساحهایقابلاستفادهبرایسوپرهورنت
استکههزینهعملیاتیشدنآنرانسبتبهرافالبسیار
بهتسلیحات فًا فالصر ا ر لیکه درحا کاهشمیدهد،

متنوعفرانسویوابستهاست. گرانقیمتوکمتر
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نسلهایمختلفتایفونتحتعنوانترنچ
ترنچهم )Tranche(شمارهگذاریشدهاندوهر
کهایمختلفیدارد.تایفونابتدابهعنوان با
یکجنگندهدفاعهواییتوسعهیافتولیاز
ارتقاتواناییهایجدید ترنچ1بهتدریجباهر
تجهیزاتپیشرفتهتریبهتایفوناضافهشده
ترنچ4،بایکجنگندههمهکاره ودرنهایتدر
آرایهفازیفعال بهرادار وهمهفنحریف،مجهز
و قدرتمندباتواناییسوپرکروز E،موتور کپتور
پذیریعالیمواجههستیم،تایفونترنچ مانور
4رامیتوانپیشرفتهترینجنگندهاروپایی
دانست.یکمزیتمهمتایفوننسبتبهرافال
ایناستکهموشکهایآمریکاییآمرامو
 Meteorکنارموشکهایاروپایی AIM-9Xرادر
وآسرام،میتوانرویآننصبوشلیککرد

.) )تنوعتسلیحاتیبیشتر
گرانقیمت  همانندرافالبسیار تایفوننیز
ینه پرهز ر وپاییبسیا ر ا برایمشتریغیر و
فروندتایفون1.5برابر خواهندبود.قیمتهر
موردرافال2  سوپرهورنتاست.اینعدددر

برابرسوپرهورنتخواهدبود
رقبایسوپرهورنتمیتوانجنگنده سایر از
سوئدیگریپن،چنگدوجی10وسوخو30را

نامبرد.

مقبولیت
ودبـهخدمتـش ابتـدایور سـوپرهورنتدر
وتکخـال سـویخلبانـانکهنـهکار حتـیاز

آمریـکابـهبـادانتقـادگرفتـهشـدوآنراطرحـی
اثبـاتنشـدهکـهبرتـریهوایـیایاالتمتحـده
رابهشـدتتضعیـفخواهـدکـردمیدانسـتند؛
،یـکجنگنـدههمـهکاره امـاسـوپرهورنت،امـروز
ل 50سـا کـهطـی یفـی مـیوظا تما سـتو ا
عهـده گذشـتهنزدیـکبـه15نـوعجنگنـدهبـر
داشـتندرابـهتنهایـیانجـاممیدهـد.دسـت
و رقبـامرهـونرادار برابـر سـوپرهورنتدر برتـر
پیشـرفتهوقدرتمنـدآنو الکترونیـکبسـیار
انـواعبمبهاو تـوانحمـلطیـفگسـتردهایاز
موشـکهایهوشـمندوهدایتشـوندهاسـت.
پس بهخوبیاز میداننبردنیـز سـوپرهورنتدر
میآیـدوبـرایهـدف خـودشبـر حفاظـتاز
بـهسیسـتمهایراداریو دادنآننیـاز قـرار
ضدهوایـیمتعـددومتنـوعوپرقـدرتویـک

نیـرویهوایـیمـدرنوکارآزمـودهاسـت.
هورنت تغییراتمحسوسیکههورنتراازسوپر
:توپ20میلیمتری، میکندعبارتنداز متمایز
قابلیتحملموشکهایهوابههواوهوابه
5مخزنسوختاضافی سطحواستفادهاز
خارجیکهمیتوانندسوپرهورنترابهیکتانکر
این سوخترسانتبدیلکنند.)البتهکهدر
شرایطبایدسیستمهایموردنیازسوختگیری

رویهواپیمانصبشود.( هواییبر
گروهفرشتگانآبی)Blue Angels(کهاسکادران
نمایشینیرویدریاییایاالتمتحدهاستنیز
ازاینجنگندهبرایانجاممانورهایخاصخود

استفادهمیکنند.

سوپرهورنتدر
میداننبردنیز
بهخوبیازپس

حفاظتازخودش
برمیآیدوبرای

هدفقراردادنآن
نیازبهسیستمهای
راداریوضدهوایی

متعددومتنوع
وپرقدرتویک

نیرویهواییمدرن
وکارآزمودهاست
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آینده استخراج از سیارک ها 
چگونه خواهد بود؟

، واستارتآپهایحوزههوافضا شرکتها ز بسیاریا
سیارکهاوماه طرحهاییرابرایاستخراجموادمعدنیاز
این انتظار در بار دارندومعتقدندکهآیندهایپر نظر در

طرحهااست.

آینده استخراج از سیارک ها چگونه خواهد بود؟
، واستارتآپهایحوزههوافضا شرکتها ز بسیاریا
سیارکهاوماه طرحهاییرابرایاستخراجموادمعدنیاز
این انتظار در بار دارندومعتقدندکهآیندهایپر نظر در

طرحهااست.
طرحهایامیدوارکنندهاستخراجازسیارکهاادعامیکنندکه
میلیاردهامادهمعدنیدراعماقفضادرحالظهورهستندکه

میتوانآنهاراجمعآوریکرد.

کتشاف در فضا منابع فعال کننده ا
منابعفضاییمدرسهمعادن مرکز آنجلآبودمادریدمدیر
کلرادوگفت:یکدههپیش،بسیاریهیجانزدهشدنداما

موفقیتیبهدستنیاوردندوبرنامههایآنهاکهبسیار
ازذهنبود،تحققنیافت.تعدادزیادیاز بلندپروازانهودور
کشورهانیزبهاستخراجازفضارویآوردنداماهمهآنهابهیک
واقعیتحیاتیتوجهکردند.واقعیتاینبودکهمنابع،عاملی

کتشافاتفضاییهستند. برایا
آبودمادریدخاطرنشانکردکهدراینراستا،آببههدفاصلی
درهرجاییکهمیخواهیمبرویمتبدیلشدهاست.ویافزود:
استخراجفضاییبهحدیرسیدهاستکهدههاشرکتنوپا
حتیشرکتهایبزرگتر،بهجنبههاییازآنچه»زنجیرهارزش

منابعفضایی«مینامند،بپردازند.
درهرحال،پرسشهایینیزدراینزمینهمطرحمیشوند.چه
کسیقراراستدادههایموردنیازبراییافتنمنابعارزشمند
فضارابهدستآورد؟چهکسیموادموجودراشناسایی، در
حفاری،استخراجوخالصسازیمیکند؟چهکسیقراراست
حملونقل،برقوارتباطاتراتامینکند؟چهکسیقراراست
نهتنهابهمعدنبپردازد،بلکهازمنابعبرایساختنسازههایی

کتشاففضاییاستفادهکند؟ برایا
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محدودیت اقتصادی
،محدودیتاقتصادی حالحاضر آبودمادریدگفت:در
وجودداردوبههمیندلیلاستکهسیارکهارهاشدهانداما
حالبازگشتهستند.باوجوداین،بایدمحتاط طرحهادر
گرچهبرخیازشرکتهاشکستمیخورندامابعضی بودزیراا
پروندههایتجاریبستهنمیشوندوبهسطحمعقولتری از

میرسند.
هرحال،ابتدابایدمنابعموجودشناساییشوند.سپس، در
اینپرسشپیشمیآیدکهمشتریکیست.آبودمادریدگفت:
غاستکهبهصورت غوتخممر اینموضوعمانندمسئلهمر

دایرهایحرکتمیکند.
ایندیدگاهقانونیبهاستخراجمنابعسیارکی،مسائلمربوط
بهمالکیتوادعاراشاملمیشود.آبودمادریداضافهکرد:
 Outer(آن،پیمانماورایجو شماتوافقیرامیبینیدکهدر
استخراجمنابعنمیشود.این SpaceTreaty(لزومامانعاز
داشته اختیار پیمانبهشمااجازهنمیدهدکهسیارهرادر
قانونی،چگونهمیتوانیداینکار نظر باشیدامابایددیدکهاز
انجامدهید.اینبه رابهصورتسازمانیافته،کارآمدوپایدار

دیپلماسینیازدارد.

آشنایی با سیارک ها
نزدیک،طیچندسالگذشتهشتاب آشناییباسیارکهااز
بیشترییافتهاست.بهعنوانمثال،نخستینتاشناسا
برایماقاتبایکسیارکنزدیکزمین،پرتابکاوشگر
کهدر NEAR Shoemaker(بود ( شومیکر فضایینییر
سال2001رویسیارکاروس)Eros(سقوطکرد.ژاپنبا
ماموریتخودموسومبههایابوسا)Hayabusa(،نمونههایی
سنگهایفضاییرابهدستآوردهاست.فضاپیمای از
پس حالحاضر ُاسیریس-ِرکس)OSIRIS-REx(ناسادر
سیارکبنو ماموریتجمعآورینمونه،لمسوحرکتدر از
همینحال، بازگشتبهزمیناست.در مسیر )Bennu(در
لوسی)Lucy(اینآژانسفضاییبایدچندینسیارک کاوشگر

راشناساییکند.
 )DART(دوگانهسیارکیادارت مسیر سپس،آزمایشتغییر
مطرحمیشودکهنخستیننمایشفناوریدفاعسیارهایدر
جهانبهواسطهضربهزدنوحرکتدادنیکسنگفضایی

است.
آبودمادریدگفت:همهاینماموریتهاقطعابهجمعآوریدانش
دربارهسیارکهاکمکمیکنند.موضوعچگونگیاستخراجمواد
ازسیارکها،چالشبعدیخواهدبود.درکسیارکهایکنکته

کلیدیاستکهمادرمرحلهآشناییباآنهاهستیم.

سیستم اسکن آسمان
جوئلسرسل)Joel Sercel(،موسسومدیرعاملشرکت

کالیفرنیابا ترنسآسترا)TransAstra(کهیکشرکتمستقردر
هدفبرداشتپایدارازمنابعماهوسیارکهااست،درمصاحبه
بااسپیسگفت:برایفعالکردنبرنامهاستخراجازسیارکباید
چندینپیشرفتازنظرفنیصورتبگیرد.مااحساسمیکنیم
کههمهمشکاترابرطرفکردهایم.ترنسآسترا،برنامهحمل
راطراحی برایانجامدادنکار ونقلوارائهتجهیزاتموردنیاز

کردهاستتابتواندسیارکرابهروشیمعنادارپردازشکند.
اینطرح،استفادهازتلسکوپهای سرسلگفتکهبخشیاز
کتشافساترمیلدرسال1848  ساترمیل)Sutter Mill(است.ا
کالیفرنیابرانگیخت.سرسلادامهداد:این بودکهتبطارادر
موردچگونگیبررسی کردندر یکراهکاماجدیدبرایفکر
سیارکهااست.ماهزینههرکشفرابراساسعواملبسیاری

کاهشمیدهیم.
سیستماسکنآسمانترنسآسترابااستفادهازتلسکوپهای
پیشرفته آریزوناوکالیفرنیا،بهنرمافزار تجاریارزانقیمتدر
حالحاضر شدهاست.سرسلگفت:اینسیستمدر مجهز
کار  استوبهدقتتنظیممیشود.دستور کار مشغول
ترنسآستراایناستکهسیارکهاییراکهبهراحتیدر
دسترسقراردارندوکوچکهستند،بررسیکند.مایکنقشه
ماموریتهاداریمکهمیتواندمارابهنقطهایبرساندکه از
ازبررسیهایسیارکیکنونی بتوانیمساالنهصدهابرابربیشتر

کشفکنیم.
سرسلخاطرنشانکردکهکارترنسآسترادراینزمینه،توسط
NIAC(پشتیبانی برنامهمفاهیمپیشرفتهنوآورانهناسا)

شدهاست.

مقیاس صنعتی
 Apis(آپیس سیستمپرواز سرسلوگروهشتحتساختار
حالپیشبردیکسیستم flight system(ترنسآسترا،در
مقیاسصنعتیهستندکهموشک سیارکدر استخراجاز
دارد. بر Omnivore(رادر ( حرارتیخورشیدیاومنیوور
همچنیناینگروه،روشکاوشنوریراآزمایشکردهاست
نورمتمرکزخورشیدبرایحفاریواستخراجاز کهبااستفادهاز

سیارکها،قمرهاوسطوحگریزگرسیارهانجاممیشود.
سرسلمیداندکهاستخراجنوریباعثمیشودکهدیدگاه
موردنیاز برداشتهزارانتنآبومواددیگر ترنسآسترادر
برایسوختموشکدرفضاامکانپذیرباشد.اینکارمیتواند
اعماقفضاوصنعتیشدنفضاراتااندازه کتشافانساندر ا
آسیبهای زمیناز زیادیکاهشدهدوبهرهاییبیوسفر

بهرهبرداریازمنابعکمککند.
سرسلدرپایانگفت:مابهفضامیرویمتامشکاترویزمین
کندکهدر راحلکنیم.هیچکسنمیخواهدبهآیندهایفکر
آنانسانهاشکوفانمیشوند.بنابراین،زمانآنفرارسیده

استکهبهفضابرویم.
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آشنا شوید کالس های پروازی  با 

)Economy class( کـالس اقتصادی
مبـدا کونومـیبـرایرفتـناز بـهبیـانسـادهبـابلیـطهواپیمـاا
خـودرابـاتفاوتهایـیاز بـهمقصـدشـماصندلـیمـوردنظـر
لحـاظپهنـاصندلـیوفضـاجلـوپـاصندلـیدریافـتمیکنید.
وپهنـاصندلـیاز43  ۷0تـا83سـانتیمتـر جلـوپـاصندلـیاز
چـهممکناسـت،ایـنچند گـر میباشـد.ا تـا83سـانتیمتـر
شـماتفـاوتچندانـینداشـتهباشـد،ولـی نظـر از سـانتیمتر
بگیریـدتفاوتشـانرا خارجـیبلندمـدتقـرار پـرواز وقتـیدر
تفاوتهـامیتـوانوجـودپریـز حـسمیکنیـد.بـرایسـایر
برق،Wi-Fi،غذا،سرگرمی،تلوزیونوسرویسهایمختلف

رامثـالزد.

 )Premium economy class( کالس اقتصادی با کیفیت
کونومیکاسباکیفیتتفاوتهایمتعددی بلیطهواپیماا
آمریکاآنراانتخابکابین کونومیکاسمعمولیدارد.در باا

مسـیرهایهوایـیبریتانیایـیاصطـاح اصلـیمینامنـدودر
میبرنـد.ولـیتمامـیآنهـا پـاسرابـرایآنبـهکار وردتراولـر
کونومـیکاسبامقـداریجذابیتو ا یـکمعنیدارنـد:پرواز
.البتهگفتهمیشـودکـهقیمتاین البتـهمقـداریپرهزینهتـر

پروازهـاباپروازهایبیزنسکاس،مشـابهنیسـت.

)Business class( کالس تجاری
بـابیزینـسکاسراتجربـهکنیـد، پـرواز یـکبـار گـر میگوینـدا
گرچهممکن نخواهیدکرد.ا کونومیکاسسفر باا هرگز دیگر
کونومـیکاسبهآسـانی ا کونومـیبـاکیفیـتبـر اسـتبرتـریا
قابـلتشـخیصنباشـد،ولـیلوکـسبـودنبیزینـسکاس
کونومیباکیفیتبهوضوحقابلتشخیصاست. نسـبتبها
کیفیـتبیزینـسکاسبـهحـدیبـاالمیباشـدکـهبسـیاریاز
ایرالینهاقسـمتبلیطهواپیمافرسـتکاسخـودرابهطور

کامـلرهـاکردهانـد.

کونومی کالس طبقه بندی می شـوند که  عمومـا هواپیماهای مسـافربری از لحاظ کیفیـت به  فرسـت کالس، بیزینـس کالس و ا
کونومـی با کیفیـت نیز به این دسـته بندی توسـط بعضـی ایرالین ها اضافه شـده اسـت. در سـال های اخیـر ا

قبـال کیفیـت صندلی هـا و تفـاوت کالس هـا مشـخص نشـده بـود و صندلی هـا بـا کیفیـت یکسـان بودنـد و تفـاوت در شـرایط 
، قوانیـن تغییـر یـا اسـترداد بلیـط  و تسـهیالت غیـر از نـوع جایـگاه مسـافر ایجـاد می شـد، ماننـد محدودیـت میـزان بـار مسـافر

هواپیمـا کـه برخـی از ایـن مـوارد هسـتند.
کالس و درجه بنـدی ایرالین هـای پـرواز خارجـی بیانگـر میـزان کیفیـت محـل نشسـتن اسـت. محـل نشسـتن می توانـد یـک 

تـر بـرای راحتـی بیشـتر مسـافران طراحـی شـده و گـران قیمت تـر می باشـند. صندلـی یـا یـک کابیـن باشـد. کالس هـای باال

Business class Economy class
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)First class( فرسـت کـالس
راسرزروپروازهای وثروتمنددر افرادمشهور
کنیدافرادیکه دارند.تصور فرستکاسقرار
پروازهایبیزینسکاسبودهاند،تنهامقدار در
لوکسبودنراتجربهکردهاند.جدااز کمیاز
حریمخصوصیواندازهصندلیها)بهخاطر
داشتهباشیدکهدرپروازهایفرستکاستعداد
صندلیهاکموگاهامانندسوییتهایشخصی
میباشند(قیمتپروازهایفرستکاستاپنج

برابرقیمتپروازهایبیزینسکاسمیباشد.

از پرواز نترسید!!
مسافرتباهواپیمابههمانشکلکهراحتو
افرادیک لذتبخشاست،براییکسریاز
تجربهاسترسزاوناخوشایندمیباشد.مطمئنا
استرسوهیجان اولینتجربهدچار همهمادر
تمامی در یکنفر 10نفر هر میشویم،ولیاز
پروازهاییکهانجاممیدهندباایناسترسو
ترس،دستبهگریبانهستندوعدهایحتی
کردهویا نیستندباهواپیمامسافرت حاضر
اصطاحترس فرودگاهراببینند.اینحالترادر

یافوبیاپروازمیگویند. پرواز از

چند راهکار موثر برای غلبه کردن بر این ترس:
ز ا ودتر کهز کنید  راحتباشید،بهاینفکر
ماشین،قطارویاحتیاتوبوسبهمقصدخودتان
رابرایخودتان مسیر پرواز میرسید!قبلاز
کجاشروع کنیدکهاز نکنیدبهاینفکر تصور
دارید. مقصدچهچیزیراانتظار میکنیدودر
بقیهکارتپرواز از بهفرودگاهبرویدوزودتر زودتر
خودرابگیریدتااسترسصفطوالنیکارت
گر گرفتنکارتا رانداشتهباشیدوبعداز پرواز
تنها گر همراهانیداریدباآنهاگپبزنیدویاا

هستیدخودتانراسرگرمکنید)همانندکتاب
خواندنوتماشایفیلم(.

یکموسیقیمناسبانتخابکنید.موسیقی
محیطفرودگاهو باعثمیشودحواسشمااز
استرسبشوید. هواپیماپرتشودوکمتردچار

ز ا  هستید ب مضطر میکنید س حسا ا گر ا
اجتنابکنیدوبه نوشیدنیهایکافئیندار
دمنوشهایگیاهیاستفادهکنید، جایآناز

باعثکاهشاضطرابمیشود. اینکار
غذاهایمناسب؛سعیکنیدقبلازپروازویاحتی
غذاییراانتخابکنیدکهآرامش درحینپرواز
حفظکردهوانرژیمورد حینسفر شمارادر
فراهمکند.شیر،دانهکنجد، نیازبدنشمارانیز
گوشتبوقلمون،کاهوومنابعغذاییدارای
صورتنداشتنآلرژیهای در کربوهیدراتدار

غذایی،میتواندگزینههایمناسبیباشد.

، که کادر پرواز  با شرکت های هواپیمایی معتبر
حرفه ای و شناخته شده دارد، پرواز کنید.

صندلیوجایخودرادرستانتخابکنید!!در
صورتامکانبلیطبیزنسویافرستکاسرا
امکاناتاینبخشازهواپیما خریداریکردهواز
استفادهکنید.باانجامسفرهایمتعددبایک
باشگاهمشتریان وعضوشدندر ایرالینمعتبر
آنمیتوانیدازمزایاوتخفیفاتآناستفادهکرده

وازهزینههایسفرخودبکاهید.
ارتفاعدارندتوصیه برایکسانیکهترساز
پنجرهراانتخاب میشوندصندلیهایکنار
نکنندوصندلیهایمیانیوجلوهواپیمارا
فضای انتخابکنند.برایکسانیکهترساز
بستهدارند،توصیهمیشودازصندلیهایکنار
راهرواستفادهکنندچراکهراحتترمیتوانیددر

کابینهواپیماجابهجاشوند.

برایکسانیکه
ترسازفضای

بستهدارند،
توصیهمیشوداز
صندلیهایکنار

راهرواستفادهکنند
چراکهراحتتر

میتوانیددرکابین
هواپیماجابهجا

شوند

First class
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، آسمان باز
 آزاد یا OPEN SKY چیست؟

لغــویایــناصطــاحبــهتوافقنامــهایبیــندویــا نظــر از
ــهموجــبآنهواپیماهــای ــهب ــهمیشــودک گفت ــدکشــور چن
ــهمحدودیتــی ــدونهیــچگون میتواننــدب ــور کشــورهایمذک
کننــد.پیشــینهایــناصطــاحبــه پــرواز فضــایآنکشــور در
میگــردد،هنگامــیکــهایــاالتمتحــده ســالهاپیــشبــاز
تصمیــمبــهعقــدتوافقنامــهســرویسهایهوایــیبــادیگــر
ســال1982،تعــداد23توافقنامههــابــا کشــورهاگرفــت؛در
ســال1992  کشــورهایکوچــکتنظیــموامضــاشــد.امــادر
وپــا،آمریــکاوهلنــد، علیرغــممخالفتهــایاتحادیــهار

توافقنامــهآســمانآزادراامضــاکردنــد.ایــنتوافقنامــهگامــی
ارائــهســرویسهایهوایــیمحســوبمیشــد. بــزرگدر

این گونه توافقنامه ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
هســتندو Bilateral:توافقنامههایــیکــهشــاملدوکشــور

طبــقاســنادایکائــوبــه10نــوعتقســیممیشــوند.
آن در دوکشــور Multilateral:توافقنامههایــیکــهبیــشاز

دخیــلهســتند.
 OpenرابــاOpenAviationAreaهمچنیــنمیتــوانعبــارت

Skyمتــرادفوهــممعنــیدانســت.

جواد آتشی
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شــرکتهایملــیهواپیمایــیبودنــد، پــسازجنــگجهانــیدومدولتهــابهدنبــالســرمایهگذاریدر
متفــاوتشــد،چــراکــه بنابرایــنصنعــتحمــلونقــلهوایــیبــاشــکلهایدیگــرحمــلونقــلبســیار
آنخــودکردنــد.بــاافزایــشرقابتهــایبینالمللی دولتهــاســهاماغلــبشــرکتهایهواپیمایــیرااز
امــکانبرخــیســواســتفادههافراهــمشــد؛آســمانآزادیکراهحــلسیاســیبینالمللــیبرایحــلاین
ایجــادوادارهبنگاههــای مشــکلاســتکــهباعــثمیشــوددولتهــا،کمتریــننفــوذودخالــترادر
موجــبآزادســازیقوانیــنومقــرراتصنعت رقابتــیدرصنعــتهوانــوردیداشــتهباشــند.آســمانباز

هوانــوردیشدهاســت،بــهخصــوصبــرایتجــارتهوانــوردیوشــرکتهایهواپیمایــی.
تعــدادمســافران، آزادســازیقوانیــنبینالمللــیهوانــوردیبــرایکاهــشهرگونــهدخالــتدولتهــادر
،تعــدادپروازهــاوهمچنیــنایجــادفضایــیبــرایشــرکتهایهواپیمایــینظامــیو میــزانحمــلبــار
ایجــادبازارهــایرقابتــیآزادبینالمللــیبــرایتمامــیفعالیــنصنعــت هواپیماهــایچندملیتــیونیــز
تعــدادزیــادیاز توافقنامههــایآســمانبــاز اهــدافOpenSkyهســتند.درحقیقــتدر هوانــوردی،از
آزادیهــایهوایــیبــهشــرکتهایهواپیماییدوکشــورطرفقــرارداددادهمیشــودتــامحدودیتها
حــدامــکانکاهــشیابنــد،امــابــهایــنمعنــینیســتکــهطرفیــنبــهیــکانــدازهوتمامــیآزادیهــا در

بدهنــد. رابــهیکدیگــر
رانیزشاملشود: آزادیهایهواییآسمانآزادمواردزیر اینمفهوممیتواندعاوهبر

تعــدادظرفیــتو نظــر مســیرهایبینالمللــیاز بنگاههــایآزادرقابتــی)حــذفمحدودیتهــادر
ونــوعهواپیماهــا( دورههــایتکــرار

حذفهرگونهدریافتیبجزحقبیمهوسرویسهایناوبریومراقبتپرواز

امکان رقابت عادالنه و منطقی به شکلی است؟
فــروشتاســیسکننــدودرآمدهایخود Bدفتر کشــور Aمیتواننــددر شــرکتهایهواپیمایــیکشــور
خــود،بــدونهرگونــهمحدودیتــیتبدیلکننــد.همچنیــنمالک رابــهراحتــیبــهواحدپولــیموردنیــاز

هندلینــگزمینیوآشــیانههاییباشــند.
وتعــداد بــار مقــدار ومالیــاتبراســاسدرآمــدشــرکتهاوهمچنیــنعــدممحدودیــتدر گرفتــنشــارژ

. بــرایحمــلوجلوگیــریازسیاســتهایتبعیضآمیــز مجــاز مســافر
و وبــار تمامــیزمینههــا،ازجملــهجابجایــیمســافر امــکانهمــکاریشــرکتهایطــرفقــرارداددر

وهندلینــگزمینــی. ــر حتــیخدمــاتتعمی
Bراچارتــر کشــور A،میتوانــدپــروازیاز کشــور بینالمللــی،بــهاینصــورتکــهشــخصیاز امــکانچارتــر

کنــد.
ایجــادامنیــتوایمنــیهواپیماهــاوتجهیزات ایجــادامنیــتوایمنــیپروازهــا،کشــورهادر همــکاریدر

مقابــلکمــککننــد. کشــور مقابــلمتعهــدمیشــوندحتــیبــرایرفــعنیــاز کشــور

   برقراری آزادی نوع 7ام در حمل بار   
بیــن ومســافر بــرایمثــالایرنیوزیلنــدطبــقتوافقنامههایــیایــنحــقراداردتــابــهحمــلبــار
ایندیاوکویــتایرویزحقجابجایــیبینلنــدنونیویورک لسآنجلــسولنــدنبپــردازد.همچنینایــر
دورانجنــگســردبــهوجــود رادارنــد.البتــهبایــدتوجــهداشــتکــهآســمانآزادرابــاتعریفــیکــهدر
نظامــیکشــورهایطــرفتوافــقرا آمــداشــتباهنگیریــم.براســاسایــنتوافقنامــهکشــورهااجــازهپــرواز
دهنــدتــاصلــحجهانــی کنــدوتســلیحاتنظامــیرامــوردبررســیقــرار پــرواز کشــور فــراز میدهنــدتــابــر

بمانــد. برقــرار

آسمانبازموجب
آزادسازیقوانین
ومقرراتصنعت

هوانوردی
شدهاست،به
خصوصبرای

تجارتهوانوردی
وشرکتهای

هواپیمایی

اسفند 1401

29

OPEN SKY



عجله ای که منجر به بروز سانحه گردید
استیکفروند یکمژوئنسال1999میادیمیباشـد.قرار
هواپیمـایامدی82متعلـقبـهخطـوطهوایـیامریکـن
داالسرابه فـرودگاهبیـنالمللـیفـورتورثواقـعدر ایرالینـز
آرکانسـاسایـاالتمتحده کواقعدر مقصـدفـرودگاهلیتـلرا

و6خدمـهتـرکنمایـد. آمریـکابـا139مسـافر
کاپیتـانبوشـمن48سـالهبـاحـدود10هـزار خلبـانپـرواز
بـاتجربهتریـنخلبانـانخطـوطهوایـی یکـیاز سـاعتپـرواز
اسـتاینپرواز میباشـد.هواپیماییکهقرار امریکنایرالینـز
به توسـطآنصورتگیردتوسطخدمهدیگریدرحالپرواز
این انجامفـروددر سـمتفـرودگاهفـورتورثبودهتـاپـساز
شـماره1420به فـرودگاه،خلبـانبوشـمنبـهوسـیلهآنپـرواز

مقصـدداالسراانجـامدهـد.
بـهخلبانـاناعـاممیگـرددکـهبـهدلیـلوجـود پـرواز پیـشاز
اسـتایـنپـرواز ،قـرار پـرواز مسـیر شـرایطبـدآبوهوایـیدر
باکمـیتاخیرصـورتگیـرد.طبققوانیـنشـرکتهواپیمایی
زمانانجاموظیفهخدمهبهعنوان کثر ،حدا امریکنایرالینز
روزچهاردهساعتبودهوخلبانان هر خلبان)Duty time(در
نماید. راپرواز یـکروز نمیتوانندبیشازچهاردهسـاعتدر
هواپیمـایدر همچنیـنبهدلیـلشـرایطبـدآبوهوایینیـز
بهفرودگاه اسـتباتاخیـر قرار گرفتهشـدهبرایاینپرواز نظر
تـا گـر مییابنـدکـها در فـورتورثبرسـد.خلبانـانایـنپـرواز
فرودگاهداالسخارج ساعتبیستوسهوشـانزدهدقیقهاز
به قـادر نمـودهودیگـر ایـنچهـاردهسـاعتتجـاوز نشـوند،از

نخواهنـدبود. انجامپـرواز
سـاعتبیسـتودووچهلدقیقهبادرخواست نهایتدر در
بـرایایـن خلبانـان،یـکفرونـدهواپیمـایامدیدیگـر
انجـامچکلیسـتو جایگزیـنشـدهوخلبانـانپـساز پـرواز
ک دسـتورالعملهایالزم،فـرودگاهمبـدارابـهمقصـدلیتـلرا
، زمانپرواز گذشتحدودنیمساعتاز ترکمیکنند.پساز
فـرودگاه کدر بـهخلبانـانوجـودابرهـایرعدآسـاوخطرنـا
متوجـهوقـوع فاصلـهدور مقصـداعـاممیگـردد.خلبانـاناز

کمیشـوند. فـرودگاهلیتـلرا رعـدوبرقهـایمتوالـیدر
میـانتاطمهـایشـدیدطوفـان ایمـناز آنهـاجهـتعبـور
نزدیکـیفـرودگاهلیتـل وابرهـایرعـدآسـایشـکلگرفتـهدر
کتصمیمبهافزایشسرعتهواپیمادرحینانجامتقرب را
نهایـیبـهبانـدفـرودگاهرامیگیرنـد.)تقـربنهایـیبـهحرکـت
نهایـیهواپیمـاهـمراسـتابـاجهـتبانـدفـرودگاهبـهمنظـور

رویآنگفتـهمیشـود.( انجـامفـرودبـر
تکانهـایشـدیدیشـدهامـاایـنتکانهـا هواپیمـادچـار
میگـردد.هواپیمـالحظـهبـهلحظـهبه توسـطخلبانـانمهـار
روی میشـودوهواپیمابـاتاشفـراوانبر فـرودگاهنزدیکتـر
خـوردنکـردهبه بانـدفـرودمیآیـد؛امـاهواپیماشـروعبهسـر
طـوریکـهخلبانـاننمیتواننـدآنراکنتـرلنماینـد.هواپیما
حـالنزدیکشـدنبـهانتهای لحظـهبـهلحظـهبـاسـرعتدر
بانـدفـرودگاهمیباشـد.خلبانـانتمـامتـوانخـودراجهـت
انتهایباند نهایـتهواپیمـااز توقـفهواپیمـامیکنندامادر
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سـانحهمیگردد. بـاسـرعتخـارجشـدهودچـار
تیمهایآتشنشـانیوچندیـنآمبوالنسخود
رابـهمحـلوقـوعسـانحهمیرسـانند؛هواپیمـا
بـهدوبخـشتقسـیمشـدهوبـهشـدتآسـیب
ازجمله دیـدهاسـت.یـازدهسرنشـینایـنپـرواز
ایـنسـانحهجـانخـودرااز کاپیتـانبوشـمندر
آسـیبی سرنشـیناندچـار دسـتدادهوبیشـتر

جـدیمیشـوند.
بازرسـانسـتادملیایمنـیوحملونقـلایاالت
بـهمحـل NTSBسـریعا متحـدهموسـومبـه
سـانحهاعـزامشـدهووظیفـهکشـفعلـلوقـوع
ایـنسـانحهرابرعهـدهمیگیرنـد.جعبههـای
سـیاههواپیمـابـهسـرعتیافـتشـدهوجهـت
اینسـتادمنتقل انجـامبررسـیهایالزمبهمقر
میتوانند میگردند.جعبههایسـیاهاینپـرواز
ارزشـمندیباشـند. حـاویاطاعـاتبسـیار
هنـگاممواجـه در خلبانـانپـرواز بازرسـانرفتـار
شـدنبـاآبوهـوایطوفانـیورعدآسـارامـورد
میدهنـد.آنهاطـیآزمایشـیکهبر بررسـیقـرار
شرایط ونهصدوپنجاهودوخلباندر رویهزار
مشـابهانجـاممیدهنـدمتوجـهمیشـوندکـه
اینخلبانـانتمایلبه از وسـیصدودهنفـر هزار
کآب وواردشـدنبهشـرایطخطرنا ادامهپرواز
فرودگاهمقصدراداشـتهاند. وهواییموجوددر
شـرایطیکـه تحقیقـاتنشـانمیدهـدکـهدر
شـب تـاشبـرایانجـامفـروددر خلبانـاندر
زمانانجاموظیفه کثر هنگامباشندویابهحدا
نزدیکشدهباشند آنروز خود)Duty time(در

آنشـرایطبدآبوهوایی،هواپیمای در گر ویاا
فـرودگاه دیگـریراببیننـدکـهبـاموفقیـتدر
مقصـدفـرودآمـده،بیدقـتشـدهوتمایـلبـه
آنـانافزایشمییابد. هوایطوفانیدر فـروددر
بررسـیدادههـایضبـطشـدهدر امـاپـساز
رسـانبـاواقعیتهـای جعبههـایسـیاه،باز
شـوکهکننـدهایروبـرومیشـوند.اهـرماسـپویلر
موقعیـت فـروددر ز توسـطخلبانـانپیـشا
نگرفتـهبـودوبـههمیـن مخصـوصخـودقـرار
رویبانـدتوقـفنکـردهواز دلیـلهواپیمـابـر

جشـدهبـود. انتهـایبانـدخـار
رویبالهـایهواپیما بهسـطوحیبـر )اسـپویلر
زمـانفـرودهواپیمـابـه گفتـهمیشـودکـهدر
بـهکاهـش بـاالآمـدهومنجـر صـورتخـودکار
رویباندمیشوند.اماپیش سـرعتهواپیمابر
موقعیتـی فـرود،خلبانـانبایـداهـرمآنرادر از
انجامفـرود،این دهندتـاپـساز مخصـوصقـرار

عمـلنمایـد.( سیسـتمبـهصـورتخـودکار
بازرسـانمتوجـهمیشـوندبـهعلتعجلـهبیش
انجـام انجـامفـرود،آنهـادر حـدخلبانـاندر از
فـرود حیاتـیپیـشاز چـکلیسـتهایبسـیار

ناموفـقبودهانـد.
ن خلبـا بیـن کا  ر د  ه شـد ضبـط ی هـا ا صد
نتـا نـا کـهخلبا همچنیـننشـانمیدهنـد
انجامفرود،بهدلیلوجود پیشاز لحظاتآخر
بـهدیـدنبانـدفـرودگاهنبـودهو مـهشـدیدقـادر
ک باعـثفـرودناایمـنوخطرنـا ایـنمسـئلهنیـز

رویبانـدشـدهبـود. هواپیمـابـر

پسازبررسی
دادههایضبط

شدهدرجعبههای
سیاه،بازرسانبا

واقعیتهایشوکه
کنندهایروبرو
میشوند.اهرم
اسپویلرتوسط 

خلبانانپیشاز
فروددرموقعیت
مخصوصخود
قرارنگرفتهبودو
بههمیندلیل

هواپیمابررویباند
توقفنکردهواز

انتهایباندخارج
شدهبود
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گان انگلیسی  اصطالحات و واژ
کاربردی و پرتکرار 

در فرودگاه ها

ورود )ورود هواپیما به فرودگاه(      arrival
Weapologizeforthedelayinthearrivaloftheplane

مابهخاطرتاخیردرورودهواپیماعذرخواهیمیکنیم.

سوار )هواپیما( شدن       board
Thepassengersarewaitingtoboard

مسافرانمنتظرندتاسوار)هواپیما(شوند.

boarding time                                                                         زمان ورود )به هواپیما(
Boardingtimewillbegininabout10minutes

زمانورود)بههواپیما(حدود10دقیقهدیگرشروعمیشود.

book                                              رزرو کردن
I’dliketobookareturnticketformytriptoLondon
منمیخواهمیکبلیطرفتوبرگشتبرایسفرمبهلندن

رزروکنم.
Conveyorbelt/carousel/baggageclaim
اینهماننقالهبارفرودگاهاستکهوسایلمسافرانبعدازفرو

آمدنیکهواپیماازآنبیرونمیآیند.
AllpassengersarrivingfromPariscanpickuptheirluggage
fromcarousel2
مسافرانیکهازپاریسواردمیشوندمیتوانندوسایلخودرااز

نقالهبارشماره2بردارند.

customs                     عوارض گمرکی
فرودگاهمقصد)وقبل شمادر هنگامبهزمیننشستنپرواز
اینکهبهشمااجازهورودبهکشورمقصددادهشود(ازشما از
پرسیدهمیشودکهآیاچیزیداریدکهمشمولمالیاتشود.

سوالمربوطهکهازشماپرسیدهمیشودایناست:
Do you have anything to declare?

تاخیر داشتن، تاخیر     delay
My flight was delayed an hour

پروازمیکساعتتاخیرداشت.

departure  حرکت )وقتیکهپروازشمافرودگاهمبداراترکمیکند(
Inthecurrentweek,manydepartureshavebeenfromMadrid
درهفتهفعلیخیلیازپروازهایخروجیازمادریدبودهاست.

ورودی      gate
Flight728toRomewillleavefromgateA27

پرواز۷28بهرمازورودیA27پروازخواهدکرد.

identification, ID               اوراق شناسایی
I’dliketobookaflighttoTokyofornextSaturday
Certainly,canIseeyourIDplease?

منمیخواهمیکبلیطبهتوکیوبرایشنبهآیندهرزروکنم.
البته،میتوانماوراقشناساییشماراببینم؟

long-haul flight                           پرواز طوالنی
Itisalong-haulflightfromIrantoJapan

پروازایرانبهژاپنطوالنیاست.

on time                                           به موقع
Yourflightwilldepartontime

پروازشمابهموقعحرکتخواهدکرد.

one-way ticket                بلیط یک طرفه
round-tripticketیاreturn ticketبلیطرفتوبرگشت

I’dliketobookaone-waytickettoRussia
میخواهمیکبلیطرفتبهروسیهرزروکنم.

روزانهمیلیونهانفرباهواپیماسفرمیکنند.هواپیماوسفرهواییامکانسفربهسرتاسردنیارافراهمکردهوبهراحتیمیتوانیدبا
کیسفرکنید.ازوقتیبلیطهواپیمارارزرومیکنیدتاوقتیسوارهواپیمامیشودمدامبااصطاحات هواپیمابههرکجایاینکرهخا
خاصیروبرومیشویدکهممکناستمعنایبرخیازآنهاراندانید.ندانستنمعنایایناصطاحاتمیتواندباعثسردرگمیوگیجی
گربهسفرخارجیرفتهباشیدودرفرودگاهیککشوردیگرباشیدندانستنمعنایایناصطاحات مسافراندرفرودگاهشود،بهویژها
میتواندمشکلسازباشد.البتهایناصطاحاتانگلیسیآنقدررایجشدهاندکهحتیدرسفرهایداخلیهمممکناستبهآنها
برخوردهباشید.پسدراینمطلبتصمیمگرفتیماصطاحاتپرکاربرددرفرودگاهوهنگامسوارشدنبههواپیمارابهشمامعرفیکنیم.
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اهمیت مرکز جرم هواپیما
هرگونـهآیتمـیکـهباعـثافزایـشوزنکلـیهواپیماگـرددبرای
قابلیتپروازهواپیمانامطلوبمیباشد.شرکتهایسازنده
هواپیماهمیشهتاشکردهاندکهتاجایممکنهواپیمایی
سـبکتربسـازند،بدوناینکـهبهایمنیواسـتقامتهواپیما

لطمهایواردشـود.
بـاهواپیمایـیکـه پیامدهـایپـرواز خلبانـانهمیشـهبایـداز
گاهباشـند، رفتـهاسـتآ وزنآنازمقـدارمشـخصشـدهفراتـر
بـهعمـلبرخاسـت)بـا چـراکـهباعـثمیشـودهواپیمـاقـادر
توجـهبـهبانـدآنفـرودگاهکـهطولـیمشـخصدارد(نباشـد،
نـرخافزایـشارتفـاعهواپیمـاکاهـشیابد،بـاتوجهبهسـوخت
هواپیمـا،هواپیمـامسـافتکمتـریراطـیکنـد، موجـوددر
بـهطول سـرعتواماندگـیافزایـشیابـدودرهنـگامفـرودنیـاز
بانـدبیشـتریجهـتکاهـشسـرعتوتوقـفداشـتهباشـد.

باالنس، پایداری و مرکز جرم
باالنـسبـودنهواپیمـابـهمـکانقرارگیـریمرکـزجـرمهواپیما
وابسـتهاسـت.مرکزجرمهواپیمانقطهایفرضیمیباشدکه

آننقطـهواردمیگـردد. برآینـدتمـاموزنهواپیمـادر
شرکتهایسـازندهپسازسـاختهرنوعومدلهواپیمایی
جـرم قرارگیـریمرکـز بـرایآنهواپیمـایـکمحـدودهمجـاز
، پرواز تعریـفمیکنند.لـذاخلبانانپـروازهمیشـهبایدقبـلاز
مکانقرارگیریمرکزجرمرامحاسبهنمودهتادرصورتخارج
ویاحتینزدیکشدنآنبه شدنمرکزجرمازمحدودهمجاز

هرکـدامازمرزهـااقدامـاتالزمراانجـامدهند.
اثرات منفی باالنس نامطلوب

رفتـنوزنهواپیمـا باالنـسنبـودنهواپیمـاوهمچنیـنفراتـر

پـروازخواهد باعـثایجادخطراتومشـکاتیدر ازحـدمجاز
شـدکهبهتفصیـلآنهـاراشـرحخواهیـمداد.

مرکـزجـرمازحـدومـرزمشـخصشـدهجلـویآنباعـث عبـور
افزایـشپایـداریطولـیهواپیمـامیگـرددامـادرهنـگامفـرود
هواپیمـا،میتوانـدباعثایجـادخطراتیگـردد.چراکـهدماغه
هواپیماسنگینشدهوتمایلداردکهبهسمتپایینحرکت
کنـد.هنگامـیکـههواپیمـابـهنزدیکـیسـطحبانـدمیرسـد،
جهتفرودخلبانبایددماغههواپیماراباهدفتماسدادن
چرخهایعقبباباندبهسمتباالهدایتکند،کهدرنتیجه
سـنگینبـودنقسـمتجلویـیهواپیمـاممکـناسـتباعـث
ناموفـقبـودهوهواپیمـابـاچـرخ ایـنامـر شـودکـهخلبـاندر
دماغـهباباندبرخـوردکردهوزمینهشکسـتنمتعلقاتچرخو

برخـوردهواپیمـابازمیـنفراهمگـردد.
همچنیـنسـنگینبـودنقسـمتجلویـیهواپیمـاباعـث
بـاالرفتـنسـرعتواماندگـیشـدهوهمچنیـنمیـزانمصـرف
گـرمرکز افزایـشمـییابـد.اماا سـوختهواپیمـادرطـولپـرواز
رودباعـثکاهـش مشـخصشـدهعقبتـر حـدومـرز جـرماز
پایـداریطولـیهواپیمـامیگردد،چـراکهقسـمتدمهواپیما

سـنگینمیشـود.
ایـنشـرایطسـرعتواماندگـیکاهـشمییابـدامـادر در
صورتیکـههواپیمـاواردشـرایطواماندگـیویـااسـپینگـردد،
ریـکاوریکـردنهواپیمـادچـارمشـکلخواهدشـد،چـراکهدر
هنگامریـکاوریدماغـههواپیمابایدبهسـمتپاییـنهدایت
شـودوبـهدلیـلسـنگینبـودنقسـمتپشـتیهواپیمـا،ایـن

ممکـنمیگـردد. عمـلبـرایخلبانـانمشـکلوحتـیغیـر
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هواپیمایی امــــارات 
جوایز ویژه ای به مسافران خود داد

دســتیافتــنبــهرکــوردی هواپیمایــیامــاراتبــهمنظــور
بیــنمســافران ویــژهوجالبــیرادر بســیار تــازه،جوایــز
مســافران ایــنمیــان،یکــیاز خــودشپخــشکــردهکــهدر
خوششــانستوانســتهجایــزهیــکمیلیــونمایــلپــرواز

رایــگانرابدســتبیــاورد.
چنــدیپیــشبرنامــهوفــاداریهواپیمایــیامــاراترســمابــه
سراســرجهــانرســیدکــهرکــوردویــژهو 30میلیــونعضــودر
مــیرود. برجســتهایبــرایایــنشــرکتهواپیمایــیبــهشــمار
رســیدنبــهایــنعــددخــاص،هواپیمایــیامــارات بــهمنظــور
بیــنمســافرانخــودشتوزیــعکــردو متعــددیرادر جوایــز
رایــگانبــرای ،یــکمیلیــونمایــلپــرواز ایــنجوایــز یکــیاز

فــردیخوششــانسبــود.
ــاپروازهــای ــهب ــه1فوری ــازهزمانــی30ژانوی ب مســافرانیکــهدر
بــههنــگامورودبــهدبــیروی گــر کردنــد،ا امــاراتســفر
رنــگبــاعبــارت»30  قرمــز چمدانهــایخــودیــکاســتیکر
جملــهبرنــدگانایــنقرعــهکشــی میلیــون«میدیدنــداز

میبودنــد.
ارائــهشــدهتوســطهواپیمایــیامــارات جملــهجوایــز از
،10بســته رایــگانبــرای10نفــر میتــوانبــه30000مایــلپــرواز
،ارتقــا Skywards+،ارتقــابــهکاسنقــرهایبــرای30نفــر
وهمچنیــن30کوپــنراننــدهرایــگان بــرای30مســافر پــرواز

اشــارهکــرد.
مســافرانیکــهقصــدبرنــدهشــدنجایــزهبــزرگراداشــتندنیــز

یــکمســابقهشــرکتمیکردنــد.آنهــابایــداز ابتــدابایــددر
ســایتایــنشــرکت بخــشقرعهکشــیهواپیمایــیامــاراتدر
مــوردتاریخچــهایــنشــرکت بازدیــدمیکردنــدوبــهســوالیدر

پاســخمیدادنــد.
 Emirates Skywardsدارنــدگانکارتاعتباریبــانامتجــاری
تنهــابــاداشــتنایــنکارتاعتبــاریمیتوانســتندشــانس نیــز
خــودبــرایبرنــدهشــدنایــنجایــزهبــزرگرادوچنــدان
رســیدنبــهایــن کننــد.ایــنایرالیــنهمچنیــنبــهافتخــار
نقطــهعطــف،خوارکیهــاوشــیرینیهایخوشــمزهایرادر
پخــشکــرد. بیــنمســافرانپروازهــایخــودبــهمــدتســهروز
معــاونارشــدبخــشEmirates Skywardsایــنشــرکت
بیانیــهایدر در نجیــببــنخضــر هواپیمایــییعنــیدکتــر
 Emiratesبرنامــهوفــاداری داشــته:در همیــنراســتااظهــار
همــکاریشــما Skywardsبــه30میلیــونعضــورســیدیمواز
میکنیــم.ایــنیــکنقطــهعطــف تشــکر ایــنزمینــهبســیار در
مــیرودومابســیارخوشحالشــدیم مهــمبــرایمابــهشــمار
ایــندســتاورد تــابــهاعضــایوفــادارخودکــهنقــشزیــادیدر

ــم. داشــتند،هدایایــیرااهــداکردی
تاشهســتیمتــابهتریــنارزشهــا،انتخابها ماهمیشــهدر
وپاداشهــایاســتثناییرابــرایمســافرانپروازهــایخــود
دســتیافتــنبــهایــنرکــوردبســیارخرســند فراهــمکنیــمواز
در دســتاوردهایبیشــتر وســربلندیمومشــتاقانهمنتظــر

آینــدههســتیم.
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شـــایدبـــرایشـــماجالـــبباشـــدکـــهبدانیـــدیـــکجـــت
مســـافربریاســـتانداردمیتوانـــدبیـــن30تـــا50آنتـــن
ســـطوحخارجـــیخـــودداشـــتهباشـــد،وجـــودایـــن در
ســـطحخارجـــیهواپیمـــاباعـــث آنتـــندر تعـــداداز
نتیجـــهافزایـــشمصـــرف افزایـــشنیـــرویدرگودر
ســـوختهواپیمـــاشـــوددرحالیکـــهشـــرکتهای
هواپیمایـــیبـــهدنبـــالکاهـــشمصـــرفســـوخت

هواپیمـــاهســـتند.
نصـــب ــرواز ــابـــرایحفـــظایمنـــیپـ ایـــنآنتنهـ ــر کثـ ا
) شـــدهاند)مثـــلآنتنهـــایناوبـــریوکنتـــرلپـــرواز
کـــهبـــرایراحتـــی امـــاوجـــوددارنـــدآنتنهایـــی
قبیـــل مســـافراننصـــبواســـتفادهمیشـــونداز
آنتنهـــایاینترنـــت،دادههـــایسیســـتمســـرگرمی
مســـافر مســـافران)شـــاملمانیتـــوریکـــهجلـــویهـــر
آن میتوانـــدبـــااســـتفادهاز وجـــودداردومســـافر
موســـیقیگـــوشکنـــد،فیلـــمببینـــد،بـــازیکنـــدو...(
وآنتنهـــایمربـــوطبـــهامـــکانبرقـــراریتمـــاساز

داخـــلهواپیمـــابـــازمیـــن.
آلومینیـــوم بـــاتوجـــهبـــهاینکـــهبدنـــههواپیمـــااز
و  ی لها ســـیگنا  فلـــز  یـــن ا  و  ه شـــد  خته ســـا
نمیدهـــد خـــودعبـــور ز ا ا نتـــنر فرکانسهـــایآ
رویســـطحخارجـــی دادنآنتنهـــابـــر بـــهقـــرار مجبـــور
هواپیمـــابودیـــمامـــاامـــروزهبـــهدلیـــلاســـتفادهاز
بدنـــههواپیمـــاامـــکان مـــوادکامپوزیـــتپایـــهکربـــندر
طراحـــیمجـــددجایـــگاهآنتنهـــابوجـــودآمـــدهتـــادر
آنهـــااســـتفادهشـــودکـــهحاصـــلآن داخـــلبدنـــهاز
کاهـــشنیـــرویدرگوبـــهطبـــعآنمصـــرفســـوخت
هواپیمـــاکاهـــشیافتـــهکـــهبـــهافزایـــشبـــردپـــروازی

هواپیمـــامیانجامـــد.

و شــیآزادریــز فرودگاههــاشــاملهــر ایــنآســیبدر
یــکمــکاننامناســب درشــتورهــاشــدهاســتکــهدر
آنمــکان گرفتــندر نتیجــهقــرار یافــتمیشــودکــهدر

ــاپرســنلآســیببرســاند. ــهتجهیــزاتی ــدب میتوان
جملــهســخت مــواد،از شــاملطیــفگســتردهایاز
مســیرهایپیــادهرو، افزارهــایرهــاشــده،قطعــاتدر
لــوازمپذیرایــی،مصالــحســاختمانی،ســنگ،شــن،

قطعــاتچمدانهــاوحتــیحیــاتوحــشاســت.
FODدرخروجــیوورودیترمینالهــا،رمپپارکینگ
کســیوی،بانــدفــرودگاهوپدهــای ،تا اپــرونحمــلبــار

راهانــدازییافــتمیشــود.
: بهتوجهویژهدارندعبارتنداز سهحوزهاصلیکهنیاز
بانــد:FODایــنبخــشمربــوطبــهاشــیامختلــف
تجهیــزاتزمینــیشکســته،پرنــدگانوغیــره اعــماز
یــکبانــدوجــوددارنــدکــهممکــناســت اســتکــهدر
هنــگامبرخاســتنوفــرودتاثیــر هواپیماهــادر بــر
منفــیبگــذارد.FODبانــدبیشــترینپتانســیلایجــاد

خســارترادارد.
 FODحالــیکــهایــننــوع کســیوی/اپرون:در تا
برســد، بــهنظــر نــوعقبلــیمضــر از ممکــناســتکمتــر
بایــدتوجــهداشــتکــهشــدتخــروجگازهــایموتــور
جــتمیتوانــدبــهراحتــیاجســامکوچــکرارویبانــد
فــرودگاهحرکــتدادهوحتیبــهمســافتهایچندده

ــابکنــد. پرت ــز متــرینی
، تعمیــرات:ایــنFODبــهاشــیامختلفــیماننــدابــزار
کــهدر مــوادیــاقطعــاتکوچــکمربــوطمیشــود
ونگهــداریاســتفادهمیشــودو عملیــاتتعمیــر
میتوانــدبــههواپیمــاوافــرادومحیطهــایپیرامــون

آنآســیببرســاند.

دانستنی هایی
 درباره آنتن  های هواپیما

 FOD
چیست؟
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آنچه در مورد
 تکان های هواپیما 

باید بدانید
موردتکانهایشدیدهواپیماو همیشهخبرهاییکهدر
کهستند.اما جراحاتیکهبهمسافرانواردمیکنندترسنا
بعدیخودراکنسلنکنید.ماباتعدادیازخلبانهاو پرواز
موردچیستیوچراییاینتکانها کارشناسانهواپیمادر

حرفزدیم.
باوجودناراحتیوترسیکهایجادمیشودامابایدبدانیدکه
باد،طوفان،تندبادو اثر اینمواردتکانهاییهستندکهدر
نزدیکیبهکوههاایجادمیشوند.برایمسافرانپدیدهایغیر
تورنتوبهشانگهای پروازیاز قابلپیشبینیاست،مثادر
گهانیوشدیدیمواجهشد هواپیماباچنانتکانهاینا
کسیژنبازشدندوپتوهایمسافرانبههوا کهماسکهایا
زخمیشدند؛درستاستکهایناتفاق پرتابشدو21نفر
بسیارترسناکاستامامطالباینمقالهبهشماکمکمیکند
تااطاعاتبیشتریدرمورداینتکانهاواینکهبرایهواپیما

دقیقاچهاتفاقیمیافتدبهدستآورید:

به طور کلی تکان ها بی خطر هستند
تکانهایهواپیمامعموالرایجوبیخطرهستند.البتهایناز
ناراحتیوترسیکهدروسطآسمانایجادمیکنندکمنمیکند.
اساس تکانهاوجودداردکهبر درجههاوانواعمختلفیاز
کتورهایمختلفپیشمیآید.مثاحرکتابرهایصاعقه فا
بهباالوپایین،جریانهایحرارتییاهوایکاماصافکه دار

گهانتغییرمیکند. درآنجهتبادنا
این تکان ها به ندرت باعث جراحات می شوند

سازمانهوانوردیفدرالایاالتمتحدهآمریکا)FAA(میگوید
اینتکانها اثر طولسالدر در متوسط58مسافر بهطور
مجروحمیشوند.دوسوماینرقممهماندارانیامسافرانی
هستندکهدرلحظهحادثهکمربندخودرانبستهاند.پساین

احتمالبسیارپاییناست.
خلبان ها می دانند تکان ها چه موقع اتفاق می افتد

راهاســـت تکانهایـــیکـــهدر مواقـــعخلبانهـــااز کثـــر ا در
اطـــاعدارنـــدوچـــراغبســـتنکمربنـــدایمنـــیراروشـــن
ـــرواز پ وضعیـــتهـــواقبـــلاز میکننـــد.همچنیـــنخلبانهـــااز
همـــان هواپیماهایـــیکـــهدر توســـطهواشناســـیودیگـــر

میشـــوند. منطقـــههســـتندخبـــردار

تکان هایی که در هوای صاف اتفاق می افتد داستان 
دیگری است

کتریننوعتکانهاآنهاییاستکهدرهوایصاف خطرنا
اتفاقمیافتد.چوندرهوایبدونابرودیدکاملرخمیدهد
هواقابلپیشبینینیست.اینیعنیخدمه وتوسطرادار
بهمسافرانوبستن هواپیماتقریباهیچزمانیبرایهشدار
جراحاتیکهاز نتیجهبیشتر کمربندهایایمنیندارند.ودر

تکانهایهواپیماهاحاصلمیشوددرهوایصافاست.
تعداد تکان ها در هوای صاف در حال افزایش است

بنابهگفتهدانشمندانتعدادتکانهایهوایصافکه
هواپیماهاراتحتتاثیرقرارمیدهدتااواسطقرنبهبیشازدو
برابرخواهدرسیدوعلتآنگرمایشجهانیاست.پسخودرا

برایپروازهایپرتکانترآمادهکنید.
تکان ها باعث سقوط هواپیما نمی شود

گرچهاینطوربهنظرمیرسدکههواپیمادرحالسقوطاست،
اماهرچقدرهمکهاینتکانهاشدیدباشدامنیتهواپیمابه
میافتد.هواپیماهابرایتحملسختیهای ندرتبهخطر

زیادیمهندسیشدهاند.
خلبان ها برای رویایی با این تکان ها آموزش دیده اند

اینتکانهاخلبانهابهدقتجریانهای برایدوریاز
هواییرامطالعهومسیرخودرابرنامهریزیمیکنند.ووقتی
اینتکانهاقابلدورزدننباشدخلبانهامیدانندچطوربه

مسافرانآرامشدهند.
کمربند ایمنی واقعا ارزش بستن را دارد

هوایصافبهترینراهبرای بهدلیلافزایشتکانهادر
جلوگیریازجراحتبستنکمربندایمنیاست.راهیساده

امابسیارموثر.
صندلی های هواپیما هم باید مثل صندلی های ماشین باشد
آسیبپذیرند. کودکانونوزاداندرمواجههباتکانهابسیار
آغوششمابههواپرتاب یکتکانشدیدمیتواندبچهرااز
نتیجهبهنظرمیرسدوجودصندلیهایمخصوص کند.در
هواپیماهمانندصندلیهایمخصوصآنها کودکاندر
اتومبیلاینمشکلرابهراحتیحلنماید،موضوعی در
شدهاماهیچگاهاین آنمنتشر کهطراحیهایزیادیاز

طراحیهابهاجرادرنیامدهاست.
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خطای ادراکی
 Somatogravic illusion چیست؟

کی)Illusion(ونوع درگذشتهدرموردتعریفکلیخطایادرا
خاصیازآن،یعنیHabituationillusionبحثکردهایم.حال
کی؛یعنی میخواهیمبهتعریفنوعدیگریازخطاهایادرا

Somatogravic illusionبپردازیم.
که یکیبدن نیزمهایحسیبیولوژ کهمکا تی صور در
جهتتشخیصموقعیتبدننسبتبه آنهادر از مغز
فضایاطرافاستفادهمیکند،اطاعاتغلطیرابهمغز
بدهند،Somatogravic illusionبهوجودمیآید.دلیلاینکه
چراارگانهایحسیبدنانساندچارفریبمیشوندبهسادگی

بیانمیگردد:بدنانسانبرایپروازتکاملنیافتهاست.
ارگانهایحسیبدنانسانبهگونهایآفریدهشدهاندکهبه
کثرسرعتی طورنسبیدرنزدیکیسطحزمینباقیبمانندوحدا
برابربا44کیلومتربرساعت)کسبشدهتوسطیوسینبولت
کثرشتابیبرابربا6/9  دوندهجامائیکاییدرسال2009(وحدا

متربرمجذورثانیهراتجربهنمایند،نهبیشازآن.
بااختراعوسیلهایبهنامهواپیما،بدنخودراحتی امابشر
درمعرضسرعتیبرابربا3530کیلومتربرساعت)کسبشده
برمجذور توسطSR71Blackbird(باشتابیبهبزرگی88متر
ثانیهقراردادهاست.حتیهواپیماهاییباقابلیتهایبسیار
ازطبیعتآفریدهشدهدر پایینترنیزبهسرعتوشتابیباالتر

ارگانهایحسیبدندربشرنیازدارند.
اینعدمتطابقبینآنچیزیکهبدنمادرطولهفتمیلیون
سالتکاملیافتهوآنچیزیکهبهنامتکنولوژیپرواز،درحدود
بهایجادمشکاتی نیازمندآنمیباشد،منجر صدسالاخیر

توسطمغزدرپردازشاطاعاتمیشود.
بهدلیلاینکههواپیماافزایشوکاهششتاببانرخوسرعتی
آنچهکهبدنانسانبرایآنتکاملیافتهاسترا بیشاز
انساناینعدمتطابقرابهشکلمشکلیبهنام دارد،لذامغز
Somatogravic illusionتفسیرمیکند،بهاینمعناکهافزایش
پروازیومسافران،این سریعشتابهواپیمابرایکلیهکادر
کیراایجادمیکندکههواپیمادرحالافزایشارتفاع خطایادرا
)دماغههواپیماباال(وزمانیکههواپیمادرحالکاهشسریع
شتابمیباشد،هواپیمادرحالکاهشارتفاع)دماغههواپیما

پایین(میباشد.
گوشداخلی دلیلرخدادنایناشتباهمربوطبهساختار
میباشدکهدرآیندهدرموردساختارگوشومشکاتیکهبرای

خلبانانایجادمیکندبهطورکاملبحثخواهیمکرد.
 Somatogravicمشکلوخطریکهبرایخلباناندربرخوردبا
زمانافزایش illusionممکناسترخدهدایناستکهدر

سریعشتابهواپیما،بهدلیلحساشتباهالقاشدهکهدماغه
هواپیمابهسمتباالستوهواپیمادرحالاوجگیریمیباشد،
ممکناستدماغههواپیمارادرجهتاصاحشرایطبهاشتباه
زمانکاهشسریع وبهشدتبهسمتپایین،وهمچنیندر
شتاب،بهدلیلحساشتباهالقاشدهکهدماغههواپیماپایین
بهسویزمیناست،دماغه حالپرواز استوهواپیمادر

هواپیمارابهاشتباهبهسمتباالبدهند.
اینقبیل مهمترینعاملبرایخلبانانجهتدوریاز
اشتباهاتاعتمادکردنبهنشاندهندهوضعیتهواپیما

)Attitude indicator(میباشد.
بررسی یک سانحه

میادی،یکفروند گوستسالدوهزار بیستوسومآ در
هواپیمایایرباسسیصدوبیستمتعلقبهشرکتهواپیمایی
گلفایربحریندرفاصلهسهمایلیفرودگاهبینالمللیبحرین
سقوطکردکهدراینسانحهتمامیصدوچهلوسهسرنشین

پروازکشتهشدند.
اساسگزارشنهاییمنتشرشدهتوسطستادملیایمنی بر
حملونقلایاالتمتحدهموسومبهانتیاسبی،چندین
عاملباعثوقوعاینسانحهگردیدهبودکهمهمترینآن،
حقیقت، بود.در خلبانانپرواز کیرخدادهدر خطایادرا
خلباناناینپروازکهبهدلیلازدستدادنمسیرتقربنهایی
بهسمتفرودگاهبحرین،تصمیمبهاوجگیریمجددوامتحان
نمودنتقربیدیگرراگرفتهبودند،درهنگاماوجگیریمجددکه
گهانیافزایشمییابد،بهدلیلتاریک شتابهواپیمابهطورنا
بودنهواوبررسینکردنابزارنشاندهندهوضعیتهواپیما،
کردهبودندکهدماغههواپیمابیشازحدباال بهاشتباهتصور
رفتهولذااقدامبهپایینآوردندماغهبهسمتزمین،بهمدت
یازدهثانیهکردهبودند.لذاباتوجهبهپایینبودنارتفاعهواپیما
نسبتبهسطحزمین،هواپیمابهشدتبازمینبرخوردنموده

ودچارسانحهگردید.
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ابرهای کومولونیمبوس
 ماماتوس و هوانوردی

  )Cumulonimbus(کلــیابرهــایکومولونیمبــوس بــهطــور
ابرهایــیهســتندکــهرشــدعمــودیبــارزیداشــتهومعمــوالاز
کشــیدهمیشــوند. باالتر ارتفاعــاتپاییــنتــاارتفاعــاتبســیار
بیــن ــهمــرز ک ــاز ــهتروپوپ ــاالی ایــنابرهــاحتــیممکــناســتت
میباشــدرشــدکننــد.ابرهــای الیــهاولودوماتمســفر
هوانــوردیمشــهور کومولونیمبــوسکــهبــهابرهــایCBدر
هوانــوردیشــناخته در کتریــنابــر میباشــند،خطرنــا
یــخزدگــیشــدیدبدنــههواپیمــاو شــدهاندچــراکــهخطــر
شــدیدرادارامیباشــند. همچنیــنوجــودتاطمــاتبســیار
شــدیدبــاالرونــدهو درونایــنابرهــاجریانــاتبســیار در
پاییــنرونــدهوجــودداردومعمــوالرعــدوبــرقوبارندگیهــای
ــه ــرفوتگــرگتوســطایــنابرهــاب ــاران،ب قبیــلب شــدیدیاز
نزدیــکشــدن وجــودمیآینــد،لــذاتمامــیخلبانــانبایــداز

بــهچنیــنامــریاجتنــابکننــد.
برهــای ا ، کومولونیمبوسهــا کتریــننــوع نــا مــاخطر ا
منحصــر ماماتــوسمیباشــند.نــامایــنابرهــابــهدلیــلظاهــر
کلمــهMammaبــهمعنــایغــدهنشــئتگرفتــه بــهفردشــاناز
فعــال نــوعکومولونیمبــوسبســیار شــدهاســت.ایــنابرهــااز
شــدیدبــاالرونــدهوپاییــن بــودهکــهبــهدلیــلجریانــاتبســیار
کــف درونخــود،بــهشــکلبیــرونزدگــیدر رونــدهموجــوددر

مشــخصمیباشــند. ابــر
چگونگــیبــه کنــونهیــچتئــوریقابــلقبولــیمبنــیبــر تا
قطعــیارائــهنشــدهاســت وجــودآمــدنایــنابرهــابــهطــور
ومتخصصــانهواشناســی،دلیــلبیــرونزدگــیایــنابرهــا
کنــونمتوجــهنشــدهاند.امــاتنهــاتئــوریکــهتمامــی راتا

محققــانومتخصصــانآنراقبــولدارنــدایــنحقیقــت
محلــیکــهایــنابرهــابــهوجــودمیآینــد)کــف میباشــدکــهدر
ورطوبــتبــه ابرهــایکومولونیمبــوس(،تغییــراتدمــا،فشــار
مــدتزمــان گهانــیودر نا بســیار زیــادی،بطــور میــزانبســیار

کــموجــوددارد. بســیار

امــا چــرا ایــن ابرهــا بــه میــزان زیــادی پتانســیل ایجــاد خطــر 
بــرای یــک هواپیمــا را دارنــد؟

کریســتالهاییــختشــکیلشــدهاند ایــنابرهــامعمــوالاز
ومیتواننــدموجــبیخزدگــیســطوحکنترلــیوبحرانــی
دســترفتــنکنتــرل بــهاز نتیجــهمنجــر هواپیمــاشــوندکــهدر
هواپیمــاوایجــادفاجعــهمیشــوند.همچنیــنایــنابرهــا
ــاددر ــراتشــدیدســمتوســرعتب ــاتغیی معمــولب ــهطــور ب
ارتفاعــاتپاییــنهمــراهمیباشــندکــهبــه فواصــلکــمودر
ایــنپدیــده ایــنپدیــدهWind shearگفتــهمیشــود.بــروز
کمیباشــد.ایــنابرهــا بســیارخطرنــا بــرایایمنــییــکپــرواز
شــدیدبــاالرونــدهوپاییــن بــهوجــودآورنــدهجریانــاتبســیار
رونــدهمیباشــند،بــهطوریکــهقادرندیــکهواپیمــاراهزاران
حالــیکــهازدســتخلبانــانجهــت پــابــهبــاالوپاییــنبــردهدر
نمیآیــد.بــهعــاوهایــنابرهــادر کنتــرلهواپیمــاکاریبــر
ســهمگین اطــرافخــودبــهوجــودآورنــدهتاطماتــیبســیار
وبدنــه هســتند،تــاحــدیکــهممکــناســتبــهســاختار
هواپیمــاآســیبهایجــدیوجبــرانناپذیــریراواردکننــد،
لــذاابرهــایماماتــوسنشــاندهندهمنطقــهایمیباشــند

ورودبــهآندورینمــود. کــهکامــابایــداز
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لیونــلاســکالونی،مربــیتیــمملــیآرژانتیــن،کــهایــن
هواپیمــابــه تیــمراقهرمــانجــامجهانــی2022کــرداز

شــدتهــراسدارد.
لیونــلاســکالونیتوانســتآرژانتیــنراقهرمــانجهــان
جــام ــالآرژانتیــندر ــهطلســم36ســالهفوتب ــدوب کن
ابتــدابــهعنــوان جهانــیپایــاندهــد.اســکالونیدر
مربــیموقــتآرژانتیــنانتخــابشــدهبــودولــیســپس
بــااعتمــادکلودیــوتاپیــا،رئیــسفدراســیونفوتبــال
توانســته آرژانتیــن،قراردادشدائمیشــدوتابهامروز
ــکا،فینالیســیماو ــاآمهری آلبــیسلســتهراقهرمــانکوپ

جــامجهانــیکنــد.
فــاشکــردکــه مصاحبــهبــاکادناســر اســکالونیدر
مــورد هواپیمــاهــراسداشــتهاســت.اودر همــوارهاز
بزرگتریــنترسهــایزندگــیاشگفت:»بــدونشــک
هواپیمــانمیترســم،بلکــهوحشــت هواپیمــا.مــناز
دارم.همیشــهقــرصخــوابمــیخــورمولــیتقریبــا
واقــع نمیتوانــمدرونهواپیمــابخوابــم.در هرگــز
قــرصبرعکــسمیشــودومــنرابســیارعصبــیو تاثیــر

مضطــربمــیکنــد.«
کرونیــاکــهبــازی دپورتیــووال اســکالونیادامــهداد:»در
میکــردم،آبوهــوایآنمنطقــههمیشــهخــرابو
ک وحشــتا کنیــدپروازهــاچقــدر بارانــیبــودوتصــور
باشــگاهمنهمیشــهبــهکابین چارتــر میشــد.باپــرواز
ترســم ــر ــاحــدیب ــردت ــانمیرفتــموکمــکمیک خلب
غلبــهکنــمولــیپروازهــایعــادیاوجمصیبــتبــود.
شــروعبازیهاســت.بــهعنوان مــنقبــلاز تــرسدیگــر
شــروعیــکمســابقهوقتــیبازیکنــان مربــیقبــلاز
همــراهدســتیارانمدرونزمیــنچمــنمشــغولگــرم
رختکــنمیمانــمودر کــردنهســتند،مــنتنهــادر
آنشــرایطتنهــاکاریکــهمیتــوانانجــامداد،فکــر

کــردناســت.«

انگلیــسبــرای شــرکتهواپیمایــیبریتیــشایرویــز
گذشــتدودهــهیونیفــرم  ز بعــدا نخســتینبــار
دادهوحجــابراجــز مهمانــدارانخــودراتغییــر

گرفتــهاســت. نظــر پوشــشرســمیدر
پوشــش طراحــییونیفرمهــایجدیــد،حجابجز در
گرفتــهشــدهاســتوخدمــهزن  نظــر رســمیدر
میتواننــدلباسهــایسرپوشــیدهبــههمــراهتونیــک

مطابــقطراحــیجدیــداســتفادهکننــد.
ایــنتغییــراتاساســینتیجــهیــکپــروژهپنــجســاله
ــدبواتنــگ«انجــام توســططــراحمــدانگلیســی»ازوال
شــدهاســتکــهبــهدلیــلشــیوعویــروسکرونــااعمــال

تغییــراتپوششــیدوســالبــهتعویــقافتــاد.
کتو ایــنطراحــیجدیــدکارکنــانمــردپوششــیاز در
عــاوهبر حالــیکــهزنــاننیز ســهتیکــهدارنــد،در شــلوار
گزینــه پوشــشهایطراحــیشــدهمیتواننــداز ســایر
ــان ــاپای ــهت ــدک اســتفادهکنن ــز نی پوشــشحجــابدار
کارکنان از نفــر 30هــزار تابســتانســالجــاری،بیــشاز
ایــنشــرکتهواپیمایــی،لبــاسفرمهــایجدیــدرا

خواهنــدپوشــید.
»شــاندویــل«؛رئیــسهیئــتمدیــرهومدیرعامــل
ایــنبــارهگفتــهاســت:لبــاسمــا در بریتیــشایرویــز
برنــدمــااســت،چیــزیکــهپیشــرفتمــارا نمــادیاز
آینــدهتضمیــنخواهــدکــردوبــهمــاکمــکمیکنــد در

خدمــاتعالــیرابــهمشــتریانخــودارائــهدهیــم.

قهرمان جهان از هواپیما 
وحشت دارد!

حجاب یکی از پوشش های 
رسمی مهمانداران 
یتیش ایرویز شد بر
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خراسان شمالی
استان خراسان شمالی در شمال شرقی ایران واقع شده است و مساحتی معادل ۲۸۱7۹ کیلومتر مربع دارد. در این استان 
۹۸ شهرستان بزرگ و ۲۲ شهر وجود دارد.  استان خراسان شمالی از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان 
خراسان رضوی، از غرب با استان گلستان و از جنوب غربی با استان سمنان همسایگی دارد. آثار تاریخی و باستانی بسیار 
زیادی در مناطق مختلف استان خراسان شمالی کشف شده است که همگی آن ها نشان دهنده تاریخ کهن این استان 
است. برخی از منطقه های باستانی این استان مانند پهلوان و کوه حیدران جاجرم قدمتی بیش از دوازده هزار سال دارند. 
بنای سنگی اسپاخو که در غرب شهرستان مانه و سملقان واقع شده است، قدیمی ترین اثر باستانی این استان است که از 

سال ها پیش از اسالم به جای مانده است.

پارکملیساریگل
گرفتـه نزدیکـیاسـفراینقـرار پـارکملـیسـاریگلیـکمنطقـهحفاظـتشـدهاسـتکـهدر
گونههـایگیاهـیوجانـوریخـاصاسـتبههمیـندلیـلمورد از اسـت.ایـنپـارکسرشـار
افرادقرارمیگیرد.جاذبههایطبیعیبسیارزیادیدرنزدیکیاینمنطقه توجهبسیاریاز
ایزی،رودخانهودرهاردغان،روستای وجودداردکهازمشـهورترینآنهامیتوانبهآبشـار

سرچشـمهوچشـماندازپشتسداسـفرایناشـارهکرد.

غارهایکفترک
باریکـی گرفتهانـدکـهدهانـهبسـیار در20کیلومتـریغـربشـهردرق،غارهایـیقـرار
دارنـدامـاازدهانـهآنهـامیتـوانواردغارشـد.اینغارهابهدلیلانباشـترسـوبات
طـیچندیـنسـالگذشـتهصـورتگرفتـهاسـت،تشـکیلشـدهاند. آهکـیکـهدر
قندیلهایرسـوبیزیباییدراطرافاینمنطقهشـکلگرفتهاندکهبسـیاردیدنی

هسـتند.

قلعهجاللالدین
5کیلومتـــریغـــربگرمـــهواقـــعشـــدهاســـت. باشـــکوهاســـتکـــهدر قلعـــهجالالدیـــنیـــکدژ
ایـــنقلعـــهبـــررویتپه هـــاینســـبتابلنـــدیســـاختهشـــدهاســـت.ایـــنمنطقـــهشـــکوهوجلـــوه

زیـــادیرابـــهســـمتخـــودمیکشـــاند. خاصـــیداردبـــههمیـــندلیـــلگردشـــگرانبســـیار

چشمهایوبپیغمبر
زیباترین گرفتهاسـت.بدونشکیکیاز اینچشـمهدرروسـتاییباهمیننامقرار
ارتفاعی جاذبههایگردشـگریاستانخراسـانشمالیهمینچشمهاسـتکهدر
نـوع سـطحدرهگیفـانواقـعشـدهاسـت.ایـنچشـمهاز حـدود300متـریاز در
زیادیدارد.یکزیارتگاهکوچک چشمههایگوگردیاستوخواصدرمانیبسیار

نزدیکیاینچشـمهوجـوددارد. ومقبـرهقدیمـینیـزدر
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چهارطاقیتیموری
چهارطاقیتیمورییکبنای8ضلعیاسـتکهشباهتزیادیبهمقبرهدارد.ساخت
ایـنمقبـرهبـهدورهایلخانیـانمربـوطمیشـود.اینمقبـرهمتعلـقامیرتیموراسـتودر
کمیتاونوشـتهشـدهاست.این سـنگنوشـتههاینزدیکآنمطالبیدربارهدورهحا

بنادارایسـردابهایاسـتکهدرعمق1٫5متریازسـطحزمینسـاختهشـدهاسـت.

آبشاراسفجیر
زیباقرار ،آبشـاریباهمیننـاموجـودداردکـهدردرهایعمیقوبسـیار درروسـتایاسـفجیر
برویـدوپـسازرسـیدنبه بایـدبـهروسـتایاسـفجیر ایـنآبشـار گرفتـهاسـت.بـرایبازدیـداز
برسـید.دیوارههـایایـندرهبیـشاز200متـر روسـتامسـیریراپیـادهطـیکنیـدتـابـهآبشـار

آنهـاسـرازیرمیشـود. از ارتفـاعداردوآبشـار

نارینقلعه
نزدیکـیحمـامقدیمـیواقـع دروازهقدیمـیجاجـرموجویـنودر کنـار ناریـنقلعـهدر
شـدهاسـت.اینقلعهبهمنظورحفاظتازشهرسـاختهشـدهبودوهموارهموردتوجه

گرفتهاسـت. گردشـگرانقـرار

حماماستاد
ازجاهـایدیدنـیفـاروجمیتـوانبـهحماماسـتاداشـاره
لیسـتآثـارملـیقرار کـرد.حمـاماسـتاددرسـال86درمیـانبهتریـنجاذبههـایایـرانودر
گرفـت.سـاختایـنبنـابـهدورانصفویـهبرمیگـردد.حمـاماسـتادازحمامهـایزیرزمینـی
آنراتامیـنمیکننـد.ایـن اسـتکـهسـقفیگنبـدیشـکلداردوروزنههـایرویسـقفنـور

حمـاممعمـاریمنحصربفـردیداردوازسـنگ،خشـت،فـاروجو...سـاختهشـدهاسـت.

سنگنگارههاینرگسلو
ازبهترینجاهـایدیدنـیایناسـتانمیتـوانبهسـنگنگارههـاینرگسلو یکـیدیگـر
نزدیکـیبجنـوردواقـع اشـارهکـرد.ایـنسـنگنگارههـادرروسـتاییبـهنـامنرگسلـوودر

زیـادیدارنـد. شـدهاند.ایـنکتیبههـاقدمـتبسـیار

آرامگاهبشقارداش
تفریحـیزیبـادرجنـوبغربـی یـکمرکـز ایـنآرامـگاهدر
بجنوردواقعشـدهاسـت.آرامـگاهبشقـارداشازدورهقاجاریـهبهجایماندهاسـت.این
زیبایـیتزئینشـدهاند. مـکانیـکگنبـدودواتـاقداردکهبـاکاشـیهایهفترنگبسـیار
کمشـمالخراسـان زبانترکیبهمعنایپنجبرادراسـت.سـردارمفخمحا بـشقـارداشدر

ایـنآرامـگاهدفنشـدهاسـت. در

گردشگاهباباامان
10کیلومتـریشـمالشـرقیبجنـوردواقـع ایـنگردشـگاهیـکپـارکبـزرگاسـتکـهدر
گـرگذرتـانبهجـادهبجنـوردشـیروانخـورد،بـهاینگردشـگاهسـریبزنید شـدهاسـت.ا
گردشـگاههایطبیعیبجنـورددارای وازطبیعـتآنلـذتببرید.گردشـگاهباباامـاناز

اسـتخرهاییاسـتکـهازچهـارچشـمهانشـعابگرفتهانـد.
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کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان های ایران است که در جنوب غربی کشور ایران واقع شده است، مرکز این استان یاسوج 
می باشد. کهکیلویه و بویراحمد استانی پر از جاذبه های گردشگری و دیدنی است که به سرزمین چهار فصل معروف می باشد، 
گرس در جنوب غربی کشور ایران واقع شده است که دارای آب و هوایی  این سرزمین چهار فصل در بین کوه های مرتفع زا

متنوع بوده جاذبه های دیدنی نظیر چشمه، آبشار، دشت، کوه، رود، جنگل های زیبا و دیدنی دارد.

دهشیخ غار
کـهبهغـارعلیصدر2مشـهوراسـت،غـاریزیبـااسـتکـهدر35کیلومتری ایـنغار
شهرسیسختودر51کیلومتریشهریاسوجواقعدراستانکهگیلویهوبویراحمد
واقـعشـده،یکـیازدیدنیهـایکهگیلویـهوبویراحمـدبـهحسـابمیآیـد.ایـنغـار
وزیبایی یکـیازپدیدههـایزیبـایطبیعـتاسـتکـهنشـانیازعظمـتخـداوهنـر

طبیعـتدارد.

شاللدون
از توابعشهرسـتانباشـتدارایآبوهواییدلچسـب،جنگلیپر تفریحـگاهشـالدوناز
ارتباطیاسـتانهایبوشـهر،خوزسـتانبهاسـتانفارس درختانبلوطاسـتکهدرمسـیر

بازدیدمیشـود. پر واقـعشـدهاسـتودرماههایفروردینواسـفندبسـیار

یاسوج آبشار
دارد،کـهدر وزیبـاقـرار یاسـوجودرشـمالشـرقآن،تعـدادیبـاغسرسـبز درشـهر
ازمیاناینباغهابهتنگهیاسوجمیرسیدکهدارایدرختانکهنسال صورتعبور
امتـدادآنآبشـاریواقـعشـدهکـهازآبشـدنبـرفکوههـایمرتفـع بـودهودر چنـار

جـاریشـدهودرکلسـالرواناسـت.

دریاچهبرمالوان
گرفتهاسـتکه لیـککدریاچـهایزیبـابـهنـامبـرمالـوانقـرار فاصلـه40کیلومتـریشـهر در
وبلندیآنازسـطحدریـا1100  مربـع،وژرفـایآن30متـر متـر 150هـزار گسـتردگیآنبالـغبـر
دیدنیهـایکهگیلویـهوبویراحمـداسـتو مربـعمیباشـد،ایـندریاچـهکـهیکـیاز متـر
دریـا،آبزیباوهمچنین طبیعتـیجـذابوفوقالعادهشـاملدرختانفوقالعـادهیکنار
وتوریستمیباشد.این آبوهواییدلچسـبداردهرسـالهمیزبانتعدادزیادیگردشـگر

گرفتهاسـت. 315کیلومتـرییاسـوجقـرار دریاچـهدر

پارکملیدنا
و660هکتـارمیباشـدکهزیسـتگاهبالغبـر۷۷نوع مسـاحتپـارکملیدنـا93هـزار
پرنـده،20نـوعآبـزی،39نـوعخزنـده،24نـوعپسـتاندارماننـدسـیاهگـوش،پلنـگ،
،گورکن،مـوشکور،سـگآبـی،روباه، قـوچ،میش،خـرسقهـوهای،سـنجاب،کفتـار
و گـرگ،شـغالوغیرهاسـت،همچنینایـنپارکرتبـه10ذخیرهگاهزیسـتکرهکشـور

رتبـه550ذخیـرهگاهزیسـتکـرهجهـانرابهخـوداختصاصدادهاسـت.
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گردنهباباحسن
کان،گردنهای در18کیلومترییاسوجودرنیمههایمسیریاسوجبهاقلیددرمکانکا
بـودهوپیسـتاسـکیدنـا زیبایـیخاصـیبرخـوردار داردکـهاز بـهاسـمبابـاحسـنقـرار
بـاکلـیامکانـاتوزیباییهـادرونخـودجـایدادهاسـت،ایـنپیسـت600متـرطـولو

پهنـای1500متـراسـت.

درهگنجهای
ایـنناحیـهتوریسـتیدرهمسـایگییاسـوجدرنیمههـایجـادهیاسـوجبهسیسـختواقع
شدهاست،درآنچشمههایجوشانوپرآبسردیوجودداردکهازمیاندرختهاعبور

گرفتهاسـت. مینمایـد،تنگگنجهایدر13کیلومترییاسـوجقرار

رودرونه
مـکانتوریسـتیوتفریحـیرودرونـهبـاشـهرتیافتـنبـه

بهشـتگمشـدهتوریسـتیجنـوبایـران،ازجملـهدیدنیهـایکهگیلویـهوبویـراحمد
ازچشـماندازهـایبینظیـرطبیعـتایـنمنطقـهبـهشـمار اسـتکـهبـاطـول3کیلومتـر

مـیرود.

سواحلسدکوثر
اهالیاستانهای از ابتدابرایفراهمساختننیازآبآشامیدنیدومیلیوننفر سدکوثردر
جنوبیاحداثگردیدامروزهبهخاطرداشتنهوایمطبوعودلچسبوهمچنینطبیعتی
گردشـگرانبهاینمنطقهشـدهاسـت،اینمنطقه دوسـتداشـتنیمیزبانتعدادزیادیاز
بـاداشـتنشـرایطالزمبـرایماهیگیـری،قایـقسـوارییکـیازجاذبههـایدیدنـیاسـتان

کهگیلویهوبویراحمدمحسـوبمیشـود.

روستایمارین
ایـنروسـتاکـهدرجنوباسـتانکهگیلویـهوبویـراحمـدودرفاصلـه30کیلومتریشـهر
گرفتـهبـهماسـولهجنـوبشـهرتداردکـهمجموعـهای دوگنبـدانمرکـزگچسـارانقـرار
بـیبـیحمیـده، ازچشـماندازهـایمذهبـی،تاریخـیوطبیعـیازجملـهمرقـدمطهـر
ازمیوهوهمچنینآبوهواییدلچسـبرادارامیباشـدکهدرصورت باغهایزیباوپر
تمایـلبازدیـدکننـدگانمیتواننـدبـهماهیگیـریوقایـقسـوارینیزمشـغولشـدهواز

ایـنمنطقـهنهایـتاسـتفادهولـذتراببرند.

چشمهتاگی
گیکهازجملهمنابعارزشـمندبرایآبدهـیباغهایمحصوالتگـردووانگوردر چشـمهتا
تامینکننـدهنیـازآبباغها،بـهدلیل ناحیـهکلنجهبهشـمارمـیرود،ایـنمنطقهعـاوهبـر
دارابـودنآبوهوایـیخـوبوخنـکمکانـیمناسـببـرایاسـتراحتواتـراقکوهنـوردان

محسـوبمیگـردد.
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بازارسوقواقف
سوقواقف میکنیم.بازار شناختهشدهترینجاذبههایدیدنیدوحهآغاز ابتدااز
اینشهرمیباشدکهبابازدیداز دوحهیکیازمکانهایگردشگریشناختهشدهدر
آنمیتوانیدبافرهنگاعراببیشترآشناشوید.قدمتبازارسوقواقفبهحدودبیش
بازارهایبومیدوحهمیباشد.سوق دویستوپنجاهسالپیشمیرسدویکیاز از
آنمغازههای وبیندوخیابانالریاوموشریبواقعشدهاستودر مرکزشهر واقفدر
بسیاریوجودداردومیتوانیدانواعصنایعدستی،قالیچههاوعتیقههاراخریداری
کز نمایید.همچنینرستورانهایبازارسوقواقفانواعغذاهایبینالمللیویاعربیراسرومیکنندکهیکیازبهترینمرا

برایصرفغذاهایعربیمیباشد.

تپههایماسهای
تفریحاتموردعاقهقطریها تپههایماسهاییکیاز ونشیبدر فراز رانندگیپر
آنلذتببرند.تپههایماسهایاز استکهگردشگرانشهردوحهنیزمیتواننداز
جملهمکانهایموردعاقهبرایجوانانبهحسابمیآیند،چراکهتفریحدرآنبسیار
هیجانانگیزبودهومیتوانیددرتپههایمرتفعوپرشیبآنرانندگیکنیدولذت
ببرید.سواریشماهمراهبارانندههایحرفهایوباسابقهصورتمیگیردوجاینگرانی
ندارد.همچنیندراینمنطقهاقامتگاههایچادریبهوجودآمدهاستکهدرکنار
آنهارستورانهایبسیاریوجودداردومیتوانیدپسازتفریحبرفرازتپهها،شبرا

دراینچادرهابگذرانید.

جزیرهمصنوعیمرواریدقطر
جزیرهمصنوعیمرواریدیکیاززیباترینمکانهایگردشگریدرشهردوحهبهشمارمیرود
کهدارایمساحتیبالغبر400هکتاربودهو32کیلومترمنطقهساحلیراشاملمیشود.این
آن جزیرهدیدنیاز13جزیرهکوچکتشکیلشدهاستوحدود15هزارواحدمسکونیدر
قراردارد.ظاهرمرواریدمانندجزیرهباعثشدهتانامآنجزیرهمرواریدنامیدهشودوساخت
اینجزیره آندرسال2004آغازشدهودرسال2018بهپایانرسیدهاست.برایبازدیداز
کزآنبازدیدنمایید. دیدنیبه3الی4ساعتزماننیازخواهیدداشتتابتوانیدازهمهمرا

دوحـه پایتخـت و پرجمعیت تریـن شـهر کشـور قطـر اسـت. ایـن شـهر در سـواحل خلیـج فـارس قـرار دارد. جمعیـت آن بـر 
طبـق سرشـماری سـال ۲۰۱۸ میـادی ۲٬۳۸۲٬۰۰۰ نفـر  اسـت، ایـن شـهر ابتـدا یک روسـتا بر پایـه ماهیگیری و صیـد مروارید 
بود. و در سـال ۱۹۷۱، زمانی که قطر اسـتقال خود را از انگلیس به سـرانجام رسـاند، به عنوان پایتخت این کشـور اعام 

شد.

Doha دوحه
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موزهملیقطر
ازدیگرجاذبههایدیدنیدوحهمیتوانبهموزهملیقطراشارهکرد،اینموزهیکیاز
بهشمارمیرودکهدرشهردوحهواقعشدهاست.موزهملی آثارملیوارزشمندقطر
بهکارکردهاستودرواقعیکنسخهبازسازیشدهومدرنبه قطردرسال2019آغاز
جایموزهملیقدیمیقطرمیباشد.خوباستبدانیدکهمعماریموزهملیقطر
توسطمعمارسرشناسفرانسویبهنامژاننوولطراحیوبرنامهریزیشدهاستو
روییکگلرزصحراییبرگرفتهشدهاست.اینموزهدارایوسعتیدر بنااز ظاهر

ازگذشتهتاکنونبیشترآشناشوید. حدودپنجاهودوهزارمترمربعبودهوبابازدیدازآنمیتوانیدبافرهنگوتاریخقطر

قلعهالزبارهوروستایمتروکه
مکانهایتاریخیوباستانیمتعددینیزدرشهردوحهواقعشدهاستکهیکیاز
بینجاذبههای وروستایمتروکهمیباشد.از شناختهشدهترینآنهاقلعهالزبار
دیدنیدوحه،قلعهالزبارجزوقدیمیترینهامیباشدوساختآندرسال1938 
بهاتمامرسیدهاست.همچنینروستایمتروکهنیزقدمتیبیشاز1۷00سالهداردو
یکیازآثارثبتشدهدریونسکومیباشد.خوباستبدانیدکهدرگذشتهبسیاری
اینمکاناقدامبهخریدوفروشمروارید،ماهیوسایر ازتجارچینیوانگلیسیدر
کنوننیزاینروستادارایمعماریدیدنیاستکه محصوالتدریاییمیکردندوا

بسیاریازگردشگراندرسفرخودبهدوحهازآندیدنمیکنند.

جنگلساحلیالتکیره
معروفترینجاذبههایدیدنیدوحهجنگلساحلیالتکیرهمیباشدکه یکیاز
دیدنیوزیبااست.وجودچنینجنگلیدرشهر جنگلیمملوازسرسبزیومناظر
کویریدوحهمیتواندبسیاریدیدنیولذتبخشباشد.دراینفضایسبزفرصت
اینمکانمانندگونههایمتعدد زیباییهایدیگر کنار استشمامهوایتازهدر
ماهیها،پرندگانوفامینگوهایزیباراخواهیدداشت.همچنینرودخانهایدر
بینجنگلوجودداردکهبایکقایقپاروییمیتوانیددرآنبهگشتوگذاربپردازید.

کورنیشدوحه
کورنیشدوحهمجموعهایازفضاهایدیدنیدوحهرابهنمایشمیگذاردویکیاز
بهترینجاذبههایدیدنیدوحهاستکهمیتوانیدآنرادرطولسفرخودتجربه
نمایید.اینمجموعهدرحدود۷کیلومتربهموازاتخلیجدوحهواقعشدهاستو
کزتفریحی،پارک،خیابانوسایرمناطقدولتی ازفضاهایمتعددبسیاریاعمازمرا

دیگرتشکیلشدهاست.
اسکیتسواری پارککورنیشدوحهمیتوانیدفعالیتهایمختلفیاعماز در
این تجاریلوکسیدر وپیادهرویراتجربهنماییدوهمچنینبرجهایمرکز
منطقهواقعشدهاست.کورنیشچشماندازیزیباازشهردوحهراارائهمیدهد

ورستورانهاوکافههایموجوددراینمجموعهغذاهایلذیذعربیوبینالمللیراسرومیکنند.
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تئاتردیونیسوس
تئاتر هستند،نبایدبازدیداز وهنر افرادیهستیدکهدیوانهتئاتر آندستهاز از گر ا
تراژدیهاو آتناست.بسیاریاز دیونیسوسراازدستبدهیدکهقدیمیترینتئاتر
کمدیهایمعروفیوناندررویاستیجاینتئاتررقمخوردهاند.ساختماناینتئاتر6 
کروپلیسکندهکاریشدهاست قرنقبلازمیادمسیحساختهشدهودرصخرهایدرآ

راهمدرخودجادهد! وجالباینکهاینتئاترمیتواند1۷000نفر

بیزانتینوموزهمسیحیت
آتنموزهمسیحیت مهمترینموزههایشهر یکیازجاذبههایتوریستیآتنواز
تاریخیپر استکهدرواقعمربوطبهمسیحیانارتدوکساست.اینموزهشاملآثار
آنهامربوطبهدورهبیزانتین، ارزشیازدورههایزمانیمختلفآتناستکهیکیاز
اینموزه اشیاییکهدر قرونوسطیواوایلدورانمسیحیتاست.بعضیاز
نگهداریمیشوندمثلکوزههاوبعضیازدستنوشتههاازکمیابترینآثاردرنوع

خوددرتاریخهستند.

تپهفیلوپاپوس
کروپلیسمهمترینتپهآتنباشدولیفیلوپاپوسهمدستکمیازآن ممکناستکهآ
نداردواینتپههمتاریخیطوالنیدارد.درمورداسماینتپهدوباوروجودداردکهیکی
آنهااشارهبههماننامبودناینتپهبااسمیکیازسناتورهایآتنداردکهفردی از
ارتفاع14۷متریاستوباالیآنمیتوانچشمانداز خیرخواهبودهاست.اینتپهدر

کروپلیسوشهرداشت. زیباییبهآ

کوه هـای  کنـده در طـول هفـت تپـه بنـا شـده اسـت و بـه وسـیله  کـه بـه صـورت پرا آتـن شـهر باسـتانی و رویایـی، شـهری 
کـه در ایـن شـهر سـکونت می شـود و آن را زادگاه  چشـمگیری در اطـراف احاطـه شـده اسـت. بیشـتر از ۳۰۰۰ سـال اسـت 
از  جـذاب  معجونـی  افسـانه ای  شـهر  ایـن  اسـت،  بـزرگ  واقعـا  مسـاحت  نظـر  از  شـهر  ایـن  مرکـز  می داننـد.  دموکراسـی 

جاذبه هـای تاریخـی و مـدرن اسـت. 

Athens تن آ
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تن سازهآ
واقعجاییبوده زبانیونانیبهمعنای»پیروزی«است.اینسازهدر کلمهNikeدر
استکهدرآنآتنیهابرایپیروزیدرجنگدعامیکردهاند.قدمتاینسازهبهسال
420قبلازمیادمسیحبرمیگردد،اینسازهدرقرنهفدهمتخریبشدولیبعداز
باورنکردنیترینمناطقآتنوازاصلیترین آنبازسازیشد.سازهآتنمطمئنایکیاز

جاذبههایتوریستیاینشهراست.

سازهزئوس
سازهزئوسبهعنوانبزرگترینسازهیونانشناختهمیشودویکمجموعهباستانی
استکهساختهشدنش۷قرنبهطولانجامیدهاست؛ساختاینسازهدرواقعدر
Peisistratosشروعشدبااینحالمدتیبعد سال515قبلازمیادمسیحبهدستور
ازآنبهدالیلیمتوقفشدتااینکهدرسال1۷5بعدازمیاددوبارهتکمیلشدنآن
ادامهپیداکرد.البتهبعدازاین،چندباردیگرهمدرساختآنتاخیرهاییچندساله
بهوجودآمدتااینکهدستآخرساختهوبهزئوستقدیمشد.امروزهاینبنامانند
تاریخیوناناستبااینحالاز104ستونآنفقط15ستونباقیمانده یادآوریاز

اینستونها1۷متراست. است،طولهرکداماز

ارختئوم  
خالـــصاســـتکـــه مرمـــر وخیـــرهکننـــدهاز ارختئـــومســـازهایبـــینهایـــتشـــگفتانگیـــز
ــاخت ــاناســـت.سـ ــارییونـ ــانهایمعمـ ــاتافسـ قطعـ ــیاز داردویکـ ــرار کروپلیـــسقـ آ در
تاریـــخآن،6بانویـــی ـــار کن میگـــرددودر ـــر میـــادمســـیحب ـــهســـال3521قبـــلاز ـــاب ایـــنبن
ایـــنبنـــارانگـــهداشـــتهاندواقعـــاخـــارق بخشـــیاز ایـــنبنـــاهســـتندوانـــگار ظاهـــر کـــهدر

العـــادهاســـت.

پالکا 
کروپلیس کااستکهدرنزدیکیآ ازجاذبههایتوریستیآتنمنطقهپا یکیدیگر
داردودهکدهایجزیرهمانندوجاییعالیبرایبهدستآوردناطاعاتی قرار
کامنطقهبسیارخاصودیدنیباکافههایفراوان، دربارهفرهنگرومیهااست.پا
درختهایکهن،باغهایفراوانوکوچهپسکوچههایباریکسنگیاستو

غذاهایشبسیارمعروفاست.

پارتنون  
معروفترینسازههایآتن یکیازشناختهشدهترینجاذبههایتوریستیآتنواز
بهیادآوریاهمیتتاریخیآننیست.اینبنابا یونان،پارتنوناستکهنیاز وکشور
کروپلیسقرارداردومعماریباشکوهیداردکهمیتوانساعتهابه باالیآ ابهتدر
آنخیرهشدودرموردجزییاتآنحرفزد.ظاهراپارتنوندرسال438قبلازمیاد

مسیحتکمیلشدهاستوامروزهنمادیازیوناناست.
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محرك الطائرة
المحرکات النفاثة

الجـــزءالرئیـــسفـــيالمحـــركالنفـــاثهـــوفوهـــةاالنفـــات.وهـــو
ذلـــكالجـــزءالـــذيینتـــجالقـــوةالدافعـــةفـــيالطائـــرة؛حیـــث
عتیـــاراتالهـــواءالســـاخنمـــنالمحـــركعنـــدخروجهـــا تتســـار
مـــنالفوهـــةمنتجـــةقـــوةدفـــعإضافـــةإلـــیالضغـــطالمتولـــد
داخـــلالمحـــركحیـــثیـــزدادبســـببضیـــقالفوهـــةفیندفـــع

ـــرة. الهـــواءخـــارجالطائ
أنـــواعمحـــرکاتالدفـــعشـــیوًعاالمحـــرکاتالنفاثـــة کثـــر وأ
التوربینیـــةوالمحـــرکاتالعنفیـــةالمروحیـــةوالمحـــرکات
الصاروخیـــة.وتســـتخدمأنـــواعأخـــرىمثـــلالمحـــرکات
ـــةالصدمیـــةوالمحـــرکات ـــةالنبضیـــةوالمحـــرکاتالنفاث النفاث
ر النفجـــا ثـــةالحفـــصصدمیـــةوالمحـــرکاتذاتا لنفا ا

لنبضـــي. ا

اثة التوربینیة
ّ

المحرکات النف
والمحـــرکاتالنفاثـــةالتوربینیـــةهـــينـــوعمـــنالمحـــرکات

أساًســـالیائـــمالطائـــرات التوربینیـــةالغازیـــةالـــذيُطـــّور
المقاتلـــةأثنـــاءالحـــربالعالمیـــةالثانیـــة.والمحـــركالنفـــاث
التوربینـــيهـــوأبســـطأنـــواعالتوربینـــاتالغازیـــةفـــيالطائـــرات.
لـــیالداخـــل ءإ لهـــوا ویشـــتملعلـــیضاغـــطیجـــذبا
ویضغطـــه،وجـــزءاالحتـــراقالـــذيیمـــدبالوقـــودویحرقـــه،
مـــنالعنفیـــاتالتـــيتســـتخلصالطاقـــة کثـــر وواحـــدةأوأ
الضاغـــط،وفوهـــة مـــنغـــازاتالعـــادمالمتضخمـــةفیـــدور
عمـــنخـــروجاالنبعاثـــاتمـــنالجـــزءالخلفـــيمـــن عـــادمتســـّر
المحـــرکات المحـــركفتنتـــجقـــوةدفـــع.وفـــيبدایـــةظهـــور
کانـــتالســـرعةالقصـــوىللطائـــرات النفاثـــةالتوربینیـــة
ـــةالمـــزودةبهـــذهالمحـــرکاتالتقـــلعـــن١00میـــلفـــي المقاتل
عمـــنالطائـــراتذاتالمحـــركالمکبســـي الســـاعةأيأســـر
ــرکات ــاتالمحـ ــبیةلتصمیمـ ــاطةالنسـ ــا.البسـ ــةلهـ المنافسـ
النفاثـــةجعلتهـــافـــيصـــدارةاإلنتـــاجفـــيزمـــنالحـــرب.وفـــي
ســـنواتمـــابعـــدالحـــربظهـــرتعیوبهـــاتدریجًیـــاحتـــی
صـــارتجلّیـــة.والســـرعاتاألقـــلمـــن٢مـــاخللمحـــرکات
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کفـــاءةالوقـــودوالکـــم النفاثـــةالتوربینیـــةیعیبهـــاعـــدم
الهائـــلمـــنالضجیـــجالناتـــجعنهـــا.والتصمیمـــاتالحدیثـــة
تســـتجیبهـــياألخـــرىببـــطءشـــدیدللتغیـــراتفـــيالطاقـــة،
مـــنالطیاریـــن وهـــذهالحقیقـــةهـــيالتـــيصدمـــتکثیـــر
المحنکیـــنحینمـــاحاولـــوااالنتقـــالإلـــیالطائـــراتالّنّفاثـــة.
ـــیســـقوطالمحـــرکات ـــقإل أدتهـــذهالعوائ ـــةاألمـــر وفـــينهای
النفاثـــةالتوربینیـــةالخالصـــة،والتـــزالتنتـــجمنهـــاأنـــواعُتعـــّد
ــارات الطیـ ــر ــوردآخـ ــرةکونکـ ــد.وکانـــتالطائـ ــعالیـ علـــیأصابـ
النظامیـــةاســـتخداًماللمحـــرکاتالنفاثـــةالتوربینیـــة؛حیـــث
ــا. ــاءةمحرکهـ ــاخ٢فـــيرفـــعکفـ ــةمـ ــرعتهاالجویـ ســـاهمتسـ

المحرکات العنفیة المروحیة
ــع ــدمـ ــدبعیـ ــیحـ ــةإلـ ــةالمروحیـ ــرکاتالعنفیـ ــابهالمحـ تتشـ
بمروحـــة المحـــرکاتالنفاثـــةالتوربینیـــة،ولکنهـــاتتمیـــز
ـــرةبقـــوةدفـــعقریبـــةالشـــبه ـــزودالطائ ضخمـــةفـــيالمقدمـــةت
بقـــوةالمروحـــةالدافعـــةاألنبوبیـــة،ممـــایـــؤديإلـــیتحســـین
ــة ــةالدافعـ ــبهالمروحـ ــةتشـ ــمأنالمروحـ ــود.ورغـ ــاءةالوقـ کفـ
فـــيقـــوةالدفـــعالناتجـــة،یحررهـــااألنبـــوبالمحیـــطمـــن
العدیـــدمـــنالتقییـــداتالتـــيتقلـــلمـــنأداءالمحـــرکات

الدافعـــة.وهـــذهالعملیـــةأثبتـــتکفاءتهـــافـــيتولیـــدقـــوة
الدفـــعولهـــامـــایمیزهـــاعـــنمجـــرداســـتخدامفوهـــةالنّفاثـــة
وحدهـــا،وأثبتـــتالمحـــرکاتالعنفیـــةالمروحیـــةکفاءتهـــا
عـــنالمـــراوحالدافعـــةفـــيمجموعـــةســـرعاتالمرکبـــات
الجویـــةالقریبـــةمـــنســـرعةالصـــوت،ویمکـــنتشـــغیلهافـــي
عمـــنالصـــوت.ودائًمـــامـــاتـــزود المرکبـــاتالجویـــةاألســـر
المحـــرکاتالعنفیـــةالمروحیـــةبطبقـــاتعنـــفإضافیـــة
تســـاعدفـــيدورانالمروحـــة.وکانـــتالمحـــرکاتالعنفیـــة
المروحیـــةمـــنأوائـــلالمحـــرکاتالتـــيیســـتعملفیهـــا
کـــزةحـــرةالـــدوران لفیفـــاتمتعـــددة؛أعمـــدةدورانمترا
ع عوأســـر بســـرعتهالتســـمحللمحـــركباالســـتجابةأســـر
ــرکاتالعنفیـــة ــرة.وتنقســـمالمحـ لمتطلبـــاتالطاقـــةالمتغیـ
المروحیـــةتقریًبـــاإلـــیمحـــرکاتمنخفضـــةالـــدورانومحـــرکات
عالیـــةالـــدوران.ویندفـــعالهـــواءالجانبـــيخـــالالمروحـــة،
حـــولقلـــبالنفاثـــةدونأنیختلـــطبالوقـــود ولکنـــهیـــدور
واالحتـــراق.ونســـبةهـــذاالهـــواءإلـــیکمیـــةالهـــواءالمتدفـــق
.وتفضـــل خـــالقلـــبالمحـــركهـــيمـــایســـمیبنســـبةالتجـــاوز
ــةالـــدورانفـــيالتطبیقـــاتالعســـکریة ــرکاتالمنخفضـ المحـ
مثـــلالطائـــراتالمقاتلـــة،وســـببذلـــكزیـــادةنســـبةالدفـــع
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إلـــیالـــوزن،بینمـــاتفضـــلالمحـــرکاتالمرتفعـــة
الـــدورانفـــياالســـتخداماتالمدنیـــةلکفاءتهـــا
الجیـــدةللوقـــودوانخفـــاضالضوضـــاءفیهـــا.
ومعـــروفأنالمحـــرکاتالعنفیـــةالمروحیـــة
المرتفعـــةالـــدورانتـــزدادکفاءتهـــاعندمـــاتســـافر
ــي ــافـ ــی550میـ ــرعة500إلـ ــةبسـ ــةالجویـ المرکبـ
الســـاعة)800إلـــی885کـــم/س(وهـــيســـرعة
التطـــوافألغلـــبالطائـــراتالنظامیـــةالکبیـــرة.
ســـرعةالمحـــرکاتالعنفیـــةالمروحیـــة وقـــدتصیـــر
ــم ــوترغـ ــنالصـ عمـ ــر ــدورانأسـ ــةالـ المنخفضـ
أنـــهعـــادةمـــاتصـــلإلیهـــاعندمـــاتضـــافحراقـــات

الحقـــة.

المحرکات الصاروخیة
هنـــاكعـــددقلیـــلمـــنالطائـــراتالتـــيتســـتخدم
رئیســـيللدفـــع المحـــرکاتالصاروخیـــةکمصـــدر
أوللتحکـــمفـــيالوضـــع،والســـیماطائـــرةبیـــل

.١5-Xـــکان ـــورثأمری ـــرةن X-١وطائ
ویرجـــععـــدماســـتخدامالمحـــرکاتالصاروخیـــة
ـــاءة ـــیضعـــفکف ـــةإل ـــاتالجوی ـــبالمرکب فـــيأغل
الطاقـــةوالدفـــعلهـــاإالفـــيالســـرعاتالعالیـــة،
ولکـــنهـــذهالمحـــرکاتُوظفـــتلیســـتعان
بهـــافـــياالندفاعـــاتالقصیـــرةللســـرعةوعنـــد

اإلقـــاع.
بکفـــاءةعالیـــة والمحـــرکاتالصاروخیـــةتمتـــاز
فـــيالســـرعاتالفائقـــةفقـــط،ولکـــنُیســـتفاد
منهـــافـــيإنتـــاجکمیـــاتهائلـــةمـــنالدفـــع

بجانـــبوزنهـــاالخفیـــف.

أحدث أنواع المحرکات
 ٢6  A S H  قـــةلمحـــركشلیشـــر محطـــةطا
الشـــراعیةوالذاتیـــةاإلطـــاقبعـــدإزالتهـــامـــن
علـــیالطائـــرةوترکیبـــهعلـــیمنصـــةاختبـــار
ــرکة لتجـــرىلـــهعملیـــةالصیانـــة،وذلـــكفـــيشـ
 AlexanderSchleicher شلیشـــر ألکســـاندر
GmbH&Coفـــيمدینـــةبوبینهـــاوزنفـــي

ألمانیـــا.
مـــن آلخـــر ا هـــو ر ا لـــدو ا نـــکل كفا ومحـــر
التصمیمـــاتالواعـــدةفـــيمجـــالالمرکبـــات
الجویـــة.ویبلـــغمحـــركفانـــکلنصـــفوزن
وحجـــمالمحـــركالمتـــرددالرباعـــياألشـــواط

الـــذيیســـاویهفـــيالقـــدرةالناتجـــةویقـــلعنـــه
ــی ــةإلـ ــبةالطاقـ نسـ ــوز ــد.وتحـ ــيالتعقیـ ــًرافـ کثیـ
ـــات ـــياســـتعماالتالمرکب ـــةف ـــةبالغ ـــوزنأهمی ال
الجویـــة،وهـــذابـــدورهیجعـــلمـــنمحـــركفانـــکل
خیـــاًراجیـــًدا.ویصّنـــعالمحـــركدائًمـــابإطـــار
مـــنالفـــوالذ؛حیـــث لومنیـــومودّوار مـــناأل
عمـــنالفـــوالذعنـــد یتمـــدداأللومنیـــومأســـر
التســـخینفـــایلتصـــقالمحـــركعنـــدزیـــادة
التســـخینبخـــافالمحـــركالمتـــردد.وهـــذا
مـــنعوامـــلاألمـــانالمهمـــةعنـــدالطیـــران. األمـــر
ـــابعـــد هـــذهالتصمیمـــاتملحوًظ وأصبـــحتطـــور
الحـــربالعالمیـــةالثانیـــة،فـــيحیـــنتوجهـــت
صناعـــةالطائـــراتإلـــیالمحـــرکاتالعنفیـــة.
ُویعتقـــدأنالمحـــركالنفـــاثالتوربینـــيأومحـــرك
المروحـــةالعنفیـــةقـــدیشـــغلکلالمرکبـــات
کبرهـــاإلـــی الجویـــةبجمیـــعتصمیماتهـــامـــنأ
أصغرهـــا.ولـــمیجـــدمحـــركفانـــکلتطبیقـــات
ــد ــهوجـ ــة،ولکنـ ــاتالجویـ ــيالمرکبـ ــهفـ ــرةلـ کثیـ
رواًجـــافـــيشـــرکةمـــازدافـــيخطـــوطتصنیـــع
الســـیاراتالریاضیـــةالمشـــهورة.ومؤخـــًراأدخلت
تحســـیناتعلـــیهـــذاالمحـــركلیســـتخدمفـــي
الطائـــراتالشـــراعیةحیـــثإنهـــاتحتـــاجإلـــی
ـــوزن ـــةال الحجـــموخف ـــر خاصـــةمـــنصغ ـــر معایی

وانخفـــاضاالهتـــزازت.

محرك الدیزل
للمحـــركالـــذي محـــركالدیـــزلهـــوتصمیـــمآخـــر
فحـــصلاســـتخدامفـــيالطیـــران.وبصفـــةعامـــة،
یمکـــنتشـــغیلمحـــرکاتالدیـــزللمســـافات
کثـــر وکفائـــةأ کبـــر طویلـــةمـــنالزمـــنوبثقـــةأ
ــو ــذاهـ ــطة-وهـ ــةالمتوسـ ــداداتالطاقـ ــيإعـ فـ
الســـببفـــياســـتخدامهاعلـــینطـــاقواســـع
مثـــلاســـتخدامهافـــيالشـــاحنات.وکانـــتهناك
عـــدةمحـــاوالتإلنتـــاجمحـــرکاتدیـــزلللمرکبـــة
الجویـــةفـــيثاثینیـــاتالقـــرنالعشـــرین،ولکـــن
اآلنالترقـــیهـــذهالمحـــرکاتلتناســـبمعـــدالت
عـــنالمســـتخدمةفـــي ضغـــطالتـــيتعلـــوبکثیـــر
تلـــكالتصمیمـــات.وتوجـــدلدیهـــابصفـــةعامـــة
نســـبةضعیفـــةمـــنالقـــدرةعلـــیتحمـــلالـــوزن
شـــائعة،ولکـــن،علـــیســـبیل ولـــذافهـــيغیـــر
المثـــال،محـــركالدیـــزلالشـــعاعيکلیرجیـــت
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١4إفClerget14FDiesel)١939(لدیـــهالقـــدرةنفســـهاعلـــیتحمـــلالـــوزنمثـــلالبنزیـــنالشـــعاعي.
وتـــؤديالتحســـیناتفـــيتکنولوجیـــاالدیـــزلفـــيالســـیارات)إلـــیأنتصبـــحنســـبةالقـــدرةعلـــی
کفـــاءةمـــنالوقـــود-خصوًصـــاعنـــدالمقارنـــة کثـــر (،وأنیکـــونالدیـــزلأ تحمـــلالـــوزنأفضـــلبکثیـــر
مـــعتصمیمـــاتمحـــرکاتالبنزیـــنالقدیمـــةالتـــيتســـتخدمحالًیـــافـــيالمرکبـــةالجویـــةالخفیفـــة-
والضرائـــبالمرتفعـــةنســـبًیالبنزیـــنالطائـــراتمقارنـــةبالطائـــرةالنفاثـــةإیـــة١فـــيأوروبـــاالتـــيتملـــك
کـــبهـــذاالمفهـــوم.وقامـــتشـــرکةثیلیـــرت)باســـتبدالمحـــرکاتالمرکبـــات التقـــدملتوا جمیـــعمظاهـــر
مرســـیدسبمحـــرکاتالدیـــزلاألتوماتیکیـــة،لتوثیقهـــالاســـتخدامفـــيالمرکبـــات الجویـــةمـــنطـــراز
الجویـــةوبهـــذاتصبـــحهـــيالشـــرکةالمصنعـــةالمتعهـــدةبمعـــداتطیـــراندایمونـــدالمزدوجـــةالخفیـــة.
کلمالیـــة،انضمـــتلشـــرکةدایمونـــد-وشـــرکةالمحـــرکات صیبـــتشـــرکةثیلیـــرتبمشـــا

ُ
وعندمـــاأ

النمســـاویة-التـــيطـــورتمحـــركدیـــزلتیربـــوإیـــهإي300الجدیـــد،والتـــيتعتمـــدعلـــیمحـــرك
ـــات ـــودواالنبعاث ـــاءةالوق ـــاعکف ـــیارتف ـــدةإل ـــزلالجدی ـــؤديمنافســـةمحـــرکاتالدی ـــدت مرســـیدس.وق
فـــيمحـــرکاتالمرکبـــات تغییـــر کبـــر الخالیـــةمـــنالرصـــاصللمرکبـــاتالجویـــةالصغیـــرة،وهـــومـــایمثـــلأ
العقـــود.وقامـــتشـــرکةویلکســـشإیرموتیـــفببنـــاءمحـــركدیـــزلذي الجویـــةالخفیفـــةعلـــیمـــر

شـــوطین)لدیـــهالقـــدرةنفســـهاعلـــیالـــوزنمثـــلمحـــركالبنزیـــن(

ا
ً

المحرکات النفاثة المبردة مسبق
ــي ــضالتـ ــيالمنخفـ ــرطالصوتـ ــرةجًدا/الفـ ــةکبیـ ــوتبدرجـ ــنالصـ عمـ ــر ــراناألسـ ــرعاتالطیـ ــاسـ أمـ
ــادةحقـــن ــركالنفـــاث،فتســـمحبزیـ ــواءفـــيأنبـــوبهیدروجیـــنالمحـ ــدالهـ ــامتبریـ ــاجإلـــینظـ تحتـ
ــرد ــرارةأوالمبـ ــةللحـ ــوادمقاومـ ــنمـ ــوعمـ ــوبمصنـ ــیأنبـ ــةإلـ ــةوتجنـــبالحاجـ ــرعةعالیـ ــودبسـ الوقـ

ــة. ــرعةعالیـ ــًراوبسـ ــركکثیـ ــع/وزنالمحـ ــدلدفـ ــینمعـ ــأنهتحسـ ــنشـ ــذامـ ــال.فهـ الفعـ
کـــسعنـــدمـــاخ5أوحتـــیالمرحلـــة ــرانالمعا وُیعتقـــدأنهـــذاالتصمیـــمقـــدیســـمحللمحـــركالطیـ

ــة. ــونعملیـ ــیارةأنتکـ ــدورانالسـ ــةلـ الفردیـ



Can Flight Attendants Become Air 
Traffic Controllers?
It is a fact, as anyone in the aviation industry will tell you, that aviation gets into your blood. Many flight 
attendants, during their careers, will look at other options in the industry and may train as a pilot, or move to 
corporate aviation or airline training. But is air traffic control an option?

What is needed to work in air traffic 
control?
Youhavetobeover18yearsofageandeligible
to work in the country of choice, and hold five 
GSCEs )or equivalent(, gradesA-C including
MathandEnglish)UKandEurope(.Anaviation
authority medical is required. Stage one consists 
ofonlinetests.Stagetwoisbasedonsituational
judgmentskillsandapersonalitytest.Iftheseare
passedsuccessfully,thereisanassessmentday
to attend, and if all goes well, training can start.

What is it like to work in air traffic 
control?
ATCworkisshiftwork,anditcanbeincredibly
demanding;infact,it’sknowntobeoneofthe
moststressful jobs in theworld.Theair traffic
controllertestsaredifficult,andtrainingcanbe
intense.The job involves tracking and routing
aircraftandthesafeflowoftrafficintheairspace.

Skills needed
Theroleinvolvescomplexity,attentiontodetail,
and switching easily from one task to another. 
Calmness, control, and resilience are crucial. 
Youhavetobeveryresponsive,astrongdecision
maker,andbehugelyresponsibleforthetaskat
hand, from the aircraft engines starting through 
to their shutdown. The controller is instructing 
which safety instrument should be used, the
routing,altitude,andproceduretothepilots.
Training
Many theory subjects are studied, including
aviation law, meteorology, human factors, air 
traffic management, navigation equipment,
phraseology, and aircraft characteristics.
Simulatortrainingcanthenbeaddedinorderto
practiceprocedureswithafewaircraft,building

uptomanymorewithinasettimeframe.Normalandabnormalsituations
are practiced. The final exams are written and practical simulations.
Trainingcantakebetween1yearand18monthstocomplete.

After training
Before takinga job inair trafficcontrol,an internorapprenticeshiprole
willbeoffered.TheindividualaviationauthoritiesalsohaveATCexams
topassaswellashavingICAOEnglishlevel4andaclass3medicalbefore
obtaininga fullATC license.Youcanworkasanaerodromecontroller
)monitoring the airfield(, an area controller )observing the aircraft at a
higher altitude(, and an approach controller )preparing the sequence for
landinganddepartureofaircraft(.

Flight attendant to ATC?
Itiscertainlypossible!Someoftheskillsneededbycabincrewaresimilar
tothatofbeinganairtrafficcontroller.Beingresilient,calmunderpressure,
andhavingstrongdecision-makingskillsarecommoninbothroles.Cabin
crew’sapproachtoproblems,howtheyhandlethem,andhowtheyadaptto
changeallstandpersonnelingoodsteadformakingtheswitch.
Experience gained flyingmaygive someknowledge of procedures and
terminology that are useful to the role. Although a very different role to that 
ofaflightattendant,itiscertainlysomethingtobeconsidered.Agemay
beofimportanceinsomecountriesastheyaskfortrainingtobecompleted
beforetheageof30.
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Next-generation private jet
Honda’s latest aircraft will incorporate many state-of-the-art
technologies that have not been included in other models. One of the
most notable advancements can be found within the glass cockpit.
Nearly allmodern jets are producedwith glass cockpits that offer the
greatest avionics on the market. The Jet Elite II will feature the Garmin 
G3000 avionics package, which will integrate directly into the flight
controlstakingtheaircraft’scapabilitiestothenextlevel.
The connection between the avionics system and the flight controls
will offer an auto-throttle feature. This allows the aircraft’s internal
computertoadjustthepowersettingforthedesiredflightconfiguration,
significantly reducing the task load placed on the pilot. The second
capability this will bring is an emergency auto-land feature, making
theHondaJetthefirstjetinitsclasstoincorporatesuchacapability.The
SalesDirector of the Fleet andMid-Atlantic region forHonda,Mike
Murphy,said,
“The Autoland activates in an emergency situation to autonomously 
controlandlandtheaircraftwithouthumanintervention.Coupledwith
the integration of more automated technologies, the HondaJet Elite II 
offersmoreconfidentpiloting,enhancesoperationalsafety,andreduces
pilotworkloadformoreefficientoperations.”
Theseadvancedfeaturesarecostly.Withalistpriceof$6.95million,theElite
IIisoneofthemostexpensivefour-passengerjetsonthemarket.However,
formany,theadvancedsafetyfeaturesmaybewellworththecost.

Efficient aircraft
From the ground up, the aircraft was designed to be more efficient

HondaJet Elite 
II Gets FAA 
Certification 
Honda’s latest private jet has received its FAA-type certificate, making it one of the world’s most advanced 
certified private jets.
The HondaJet Elite II received its type certification on November 2nd from the Federal Aviation Administration 
)FAA(. Honda received the type certificate for the Elite II following its unveiling at the 2022 NBAA Convention 
and Exhibition, which took place in October. The jet shares many similarities with the predecessor model Elite S; 
however, it has many distinct differences, which put the aircraft in another next-generation class. The primary 
advancements include increased range and advanced avionics.

than its predecessors.With an all-composite
fuselage,theaircraftisintendedtobeaslight
as possible, making it more economical as
itwill burn less fuel. It also usesmore fuel-
efficient engines than many other small jets, 
allowingittoburnlessfuelperhour,reducing
overalloperatingcostsandcarbonemissions.
Hondahasincreaseditstotalfuelcapacityby
200poundsallowingittocarry3,165pounds
of fuel.
The fuel-efficient design, coupled with the
added fuel capacity, gives the aircraft amax
rangeof1,547nauticalmiles.Thisfarexceeds
theneedsofmanyofthemostpopularprivate
jet routes. Murphy shared how the airplane
is perfectly equipped to handle many of the
most common jet routes in the most efficient 
mannerpossible,saying,
“1,100 nautical miles covers New York to
Miami and Miami to New York, the most 
popularprivatejetrouteontheplanet.”
Withonly fourpassenger seats and twopilot
seats, the aircraft has a maximum gross
takeoff weight of 11,100 pounds. This high
takeoff weight makes the Elite II one of the 
mostcapableandefficientjetsofitssizeever
constructed.
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Honeymoon phase
In the first few years of a newly manufactured engine, it 
is maintained by the Original Equipment Manufacturer
)OEM( and contracted as power-by-the-hour )PBH(.A
PBHcontractrequiresengineoperatorstopayanagreed-
uponpricetotheOEMforeachhourtheengineisoperated.

Narrowbody engines
Theaveragenumberofcyclesbeforethefirstoverhaulfor
modern narrowbody engines is 10,000 EFC. Moreover,
the average Life Limited Part )LLP( limit for critical
components is 20,000 EFH. Some engines, such as the
CFM56, have various LLP groups with varying limits – 
the fan/booster section having a 30,000 EFH limit, the
compressorsectionhavinga25,000EFHlimit,andthehot
section having a limit of 20,000EFH.
TheaverageEFH-to-EFCratiofornarrowbodyenginesis
2,withanaverageof1,500flightsperyear)justoverfour
flights per day(. Doing the math, the first overhaul visit
wouldcommenceintheseventhyearofoperation.
Thefirstshopvisit,generallyconductedatanMROshop,
wouldsolelybescheduledforperformancerestoration.A
step-wise maintenance process occurs during an engine
overhaul, where the engine’s EGT margin is primarily
restored, among other performance parameters.
The average number of hours before the first overhaul
for modern widebody engines is 20,000 EFH. The Life
LimitedPart)LLP(limitforawidebodyengine,suchasthe
GeneralElectricGE-90, rangesbetween3,500EFCand
20,000EFC, depending on the component group.
TheaverageEFH-to-EFCratioforwidebodyenginesis7,
withanaverageof700flightsperyear)nearlytwoflights
per day(. Doing the math, the first overhaul visit would
commenceinthefifthyearofoperation.
The engine operators may choose to align the first shop
visit )3,000EFCbased on the calculation(with theLLP

limit of the lowest component group )3,500 EFC(. Like
the narrowbody engine overhaul, engine performance is
restored, along with partial LLP replacement.

Maturity phase
Most shop visits are triggered at this stage due to LLP
replacementneeds.Withthefirstshopvisitalreadyoutof
theway,themainoverhaulcycledependsontheoperating
limits of variousLLPgroups )where applicable(.
It is noteworthy that irrespective of the need for LLP
replacements, the time-on-wing reduces significantly
for subsequent shop visits. Moreover, engines exposed
tounusualoperatingconditions,suchasmaximumthrust
levels,pollutedenvironments, etc., result in lesser time-
on-wing between overhauls.
A performance restoration shop visit for narrowbody
engines costs between $0.5 million and $1.5 million.
Conversely, a complete stack of LLPs costs nearly $3
million on average. Operators usually calculate the cost
ofLLPper engine cycle,$150 in this case, tokeep their
engine finances straight.
Aperformancerestorationshopvisitforwidebodyengines
costsbetween$3millionand$5million.Conversely,the
priceofacompletestackofLLPsrangesfrom$8million
to$12million.

How Often Do Jet Engines Require 
Overhauls?
The time between overhauls depend on a variety of operational factors.
Engine flight cycles )EFC( and engine flight hours )EFH( are two major criteria that trigger an engine shop visit. 
EFC is generally defined as the engine heating to operating temperature, followed by cooling. For engines 
powering narrowbody aircraft, overhauls are typically scheduled based on EFC. EFH numbers are generally 
considered for scheduling overhauls for engines flying on widebody aircraft. Special events, such as bird 
strikes, end-of-lease, or mechanical failures, may trigger a shop visit at any time during the engine’s life.
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Having one of the largest fleets of aircraft in the world, it wouldn’t 
be a surprise if American Airlines was operating some old aircraft.
Andwhile the airline continues to take delivery of newBoeing 787
DreamlinersandAirbusA321neos,let’spinpointtheoldestwidebody
and narrowbody jets still flying atAmerican.
Theoldestnarrowbodies
WhenitcomestotheoldestnarrowbodiesstillflyingwithAmerican
Airlines, these have to be a handful of the carrier’s Airbus A320-
200s, as well as about nine A319-100s. All of these aircraft are
about24yearsorolder,withtheveryoldestaircraftbeinganA320-
200registeredN647AW,whichis25yearsofageat the timeof this
article’s publication.
AlloftheseA320sandA319shaveregistrationnumbersendinginUW
and AW, which tells us that the aircraft came from US Airways, which 
merged with American in 2013. The aircraft ending with AW were
originally delivered to America West Airlines, which merged with US 
Airwaysin2005.
Unrelated to the A319s added through airline mergers, American
orderedanumberofA319sin2011aspartofits“fleettransformation
plan.”Indeed,AirwaysMagazinenotesthattheA319sthatthecarrier
orderedwereintendedtoexpeditetheretirementoftheaging757and
MD-80 fleets.

The oldest widebodies
When it comes to the oldest widebodies operated by American, we
onlyneedtolookattheBoeing777-200ERfleet,whoseaverageageis
22years.Theveryoldestofthesejetsisthe24-year-old777registered

The Oldest Jets In The American 
Airlines Fleet

N770AN,whichwasdelivereddirectlyfrom
BoeinginJanuary1999.
While many of the jets are getting close to 
25 years of age, their cabins aren’t nearly
as old. Indeed, these aircraft all had their 
cabinsrefurbishedasrecentlyas2018.Now,
theirconfigurationssee37seats inbusiness
class, 24 in premium economy, and 212 in
economy.
According to a Boeing statement on this early 
American Airlines order, the carrier ordered 
thesejetsinNovember1996.Thisorderwas
said by Boeing to have solidified “a long-
term working relationship between the two
companies.”

What could replace these aging aircraft?
When it comes to modernizing American’s
narrowbody fleet, the airline has over 80
Boeing 737 MAX 8s yet to be delivered.
These will be suitable replacements for the
A320s. However, it doesn’t look like the
airlinehasadirectreplacementforthesmaller
A319s. The A319neo would obviously be
a perfect one-for-one replacement, but
American hasn’t signaled much interest in 
this rather unpopular neo variant. On the
otherhand,withtheairlinealsobeingahuge
Boeing737operator,theMAX7wouldalso
be a good fit. There’s also the third option,
whichwouldseethecarriersimplyoptnotto
operate aircraft of this size.
When it comes to eventually replacing the
777-200ERs,the787-9sdoafairlygoodjob
with a comparable capacity with a slightly
better range. At present, the carrier has
30 787-9s yet to be delivered. The 777-8
would be a great fit considering it’s meant
to be a direct replacement for the 777-200.
However, a passenger variant may not be
available for at least a few more years as
Boeing prioritizes other projects.

With well over 900 aircraft, what are the oldest active aircraft flying for American Airlines?
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11,917mand12,497m.Meanwhile,theA320neorange
has amaximum service ceiling that is a little less than
its predecessor. Indeed, the family consisting of the
A319neo,A320neo,andA321neo,hasaserviceceiling
of up to 39,800 ft )12,131 m(.
Of course, Airbus’s narrowbody offerings aren’t
limited to theA320 andA320neo families. Indeed, its
Canadian-builtA220seriesalsolookssettobeagame-
changer in passenger aviation going forward, having
beenoneof the fewwinners of thepandemic.When it
comes to its service ceiling, the plane offers 41,000 ft
)12,496 m(.

Boeing narrowbodies
Over at US manufacturer Boeing, the company’s 757
is now something of an industry veteran. Indeed, after 
enteringservicewithEasternAirLinesinJanuary1983,
ithasnowbeenatrustedsoldierofcommercialaviation
fornearly40years.The757-200,757-200F,and757-
300haveaserviceceilingof42,000ft)12,801m(.
Meanwhile, the smaller Boeing 737 family, which is
botholder andmoremodern than the757 )depending
on the version in question(, can’t fly so high. The
variants between the 737-100 and 737-500 have
a ceiling of 37,000 ft )11,300 m(, and the versions
between the -600 and the MAX have a ceiling of
41,000 ft )12,496 m(.

Regional jets
Whenitcomestoregionalaircraftwithnarrower,four-
abreast economy class cabins, the Embraer E-Jet and
E2serieshavegainedgreatprominenceovertheyears.
Alloftheplanesintheserangeshaveaserviceceilingof
41,000ft)12,496m(.
Another well-liked regional design is the Bombardier
CRJ series, whose aircraft are a popular choice due to
their ability to conduct regional operations effectively.
The jets in this series also have a service ceiling of 
41,000 ft )12,496 m(.

Airbus widebodies
IthasnowbeenmorethanthreedecadessincetheAirbus
A330 made its first flight, doing so in October 1992.

The aircraft has a service ceiling of 41,100 ft )12,527
m(,whichputsitjustbelowtheA340.Thisquadjetwas
developed inparallelwith theA330, and itsmaximum
ceilingisalittlehigher,at41,450ft)12634m(.
IntermsoftheEuropeanmanufacturer’snewerdesigns,
the A350 has quickly become a favorite among many
airlines worldwide. The -900 has a service ceiling of
43,100 ft )13,136m(,and the-1000’s figure is41,450
ft )12,634m(.
 While the events of the last few years have seen the 
Airbus A380 lose some of its popularity, airlines
worldwide have been reactivating more and more of
theirsuperjumbosthisyear.Themightydouble-decker
quadjetflieshigherthanmostAirbusdesignsandhasthe
abilitytoreachaserviceceilingof43,000ft)13,106m(.

Boeing widebodies
Lufthansa previously bragged that its 747-400 could
reach the highest altitude in its fleet,with amaximum
serviceceilingof44,947ft)13,610m(.TheGermanflag
carrieralsofliesthemodern747-8,whichhasaservice
ceilingof43,100ft)13,137m(.Asithappensthisfigure
issimilartomostofBoeing’swidebodytwinjets.
For example, the variants of the Boeing 767 family
rangefrom43,000ft)13,106m(to43,199ft)13,167m(
whenitcomestotheirmaximumaltitudes.Similarly,the
Boeing777familyalsomaxesoutataceilingof43,100
ft )13,137m(.
Thisfigureissharedbythe787-8and787-9variantsof
Boeing’s ‘Dreamliner’ series, which also have a ceiling 
of 43,100 ft )13,137 m(. However, the figure for the
stretched-fuselage 787-10 variant is somewhat lower,
at41,100ft )12,527m(.

In the same ballpark
Altogether, the service ceilings of most modern jets are 
not so far apart, althoughwidebodies generally have a
higher figure than narrowbodies. However, there was
a clear winner earlier this century when Concorde was 
around. This delta-winged jet had awhopping service
ceiling of 60,000 ft )18,300 m(. According to Robb
Report, the supersonicBoomOverturewill also cruise
at this altitude.
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Weoften cover factors such as speed and rangewhen
analyzing passenger jets from across the globe, as a
means of measuring their performance levels against
one another. However, today, we thought we’d look 
at another aspect of these aircraft. Let’s compare the
altitude abilities of the planes we know and love.

Defining an aircraft’s service ceiling
For this article, we will assess the different aircraft’s 
altitudecapabilitiesbytheirmaximumserviceceiling.
The EAA shares that the definition of service ceiling 
is the height above sea level atwhich an aircraftwith

anormal-ratedload“isunabletoclimbfasterthan100
feet perminute under standard air conditions.”
Overall, the service ceiling is the maximum usable
altitude of a plane, although they rarely fly that high.
Nonetheless,hereisacomparisonofthefactorwhenit
comes to the world’s major modern commercial jetliner 
families.

Airbus Narrowbodies
When it comes to the original crop of the Airbus
A320 family, these twinjets have a service ceiling
of between 39,100 ft and 41,000 ft. This is between

How High Do Planes Fly
Different aircraft can operate at different altitudes.
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