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شرکت های هواپیمایی خصوصی 
و چالش های منابع انسانی





سخــــن سردبیـــــــــر

به نام آن که جان را فکرت آموخت

ســـام و ارادت خدمـــت شـــما مخاطـــب عزیـــز و 
نـــوردی  فرهیختـــه ماهنامـــه شـــبکه صنعـــت هوا
کـــه بـــه  س  گا ا نـــل د ا لـــه مکد م مقا و بخـــش د
ــه،  ــازی پرداختـ ــرکت هواپیماسـ ــاخته های ایـــن شـ سـ
برنامه هـــای ایربـــاس و رولـــز رویـــس بـــرای کاهـــش 
آلودگـــی  ســـفرهای هوایـــی، جدیدتریـــن طراحـــی 
هواپیمـــای مافـــوق صـــوت کـــه از محـــرک هســـته ای نیرو 
خواهـــد گرفـــت تنهـــا بخـــش از مقاالتـــی اســـت کـــه بـــرای 
شـــما در شـــماره بیســـت و چهـــارم ماهنامـــه "شـــبکه 

صنعـــت هوانـــوردی" آمـــاده شـــده اســـت.
مناطـــق گردشـــگری اســـتان ایـــام در ایـــران و شـــهر 
کابـــل پایتخـــت کشـــور همســـایه مـــا افغانســـتان را نیـــز 

مـــورد بررســـی قـــرار خواهیـــم داد. 
گـــر تمایـــل داریـــد کـــه مقـــاالت شـــما در ماهنامـــه چـــاپ  ا
، پیشـــنهاد و انتقـــادی داریـــد لطفـــا  گـــر نظـــر شـــود یـــا ا
کانت هـــای روابـــط عمومـــی کن نیـــوز در  از طریـــق ا

شـــبکه های اجتماعـــی بـــا مـــا ارتبـــاط بگیریـــد.
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از شروع تا پایان مکدانل داگالس 

در 28 آپریل 1967 دو شرکت هواپیماسازی 
گاس با هم ادغام شدند تا  مکدانل و دا
گاس  شرکت جدیدی با نام مکدانل دا
پدید آید، مقر اصلی شرکت مکدانل در 
سنت لوییس ایالت میسوری به عنوان 
مقر اصلی شرکت جدید و جیمز مکدانل 
گاس نیز  نیز به عنوان مدیرعامل شرکت جدید انتخاب شدند؛ دونالد دا
به عنوان مدیر افتخاری در کنار بقیه به کارش ادامه داد، دیوید لوئیز مدیر 
بخش آیرودینامیک شرکت مکدانل نیز به عنوان مدیر اجرایی شرکت جدید 

انتخاب شد.
گاس فقط یک سال  در زمان ادغام پیشبینی ها نشان می داد که مکدانل دا
با ورشکستی فاصله دارد؛ زمان تحویل هواپیماهای این شرکت حدود 18 
ماه به عقب افتاده بود و جریمه های این تاخیر در تحویل هواپیماها روز 
به روز به صورت تصاعدی بیشتر می شد، دیوید لوییز اما طرح فروش اولیه 
کهید L1011 رقیبی  هواپیمای DC10 را زودتر اجرایی کرد تا برای هواپیمای ال
را معرفی کند، این اقدام باعث شد تا در طی دو سال روند مالی شرکت به 

وضعیت مثبت تغییر کند.

گالس بهترین ساخته های مکدانل دا
F15 ایگل

یک جنگنده دو موتوره است که قابلیت پرواز در تمام شرایط آب و هوایی را 

دارد، این جنگنده که با هدف حفظ برتری هوایی 
ساخته شده است در 27 جوالی 1972 اولین پرواز 

خود را انجام داد و در 9 ژانویه 1976 معرفی شد.
ایگل عاوه بر نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا 
در ناوگان نظامی عربستان سعودی و ژاپن نیز 

مورد استفاده قرار گرفته است.
از 1972 که تولید این جنگنده شروع شده تا کنون 
بیش از 2000 فروند از این پرنده تولید شده است.

F/A18 هورنت و سوپر هورنت 
یک جنگنده دو موتوره مافوق صوت است که 
می تواند در تمام شرایط آب و هوایی پرواز کند؛ 
این جنگنده که قادر به تیک آف از و فرود بر روی 
ناو نیز می باشد می تواند در نبردهای هوایی 

نقش های متفاوتی را ایفا کند.
س و  گا ا نل د ا سط مکد نت تو ر حی هو ا طر
نوتروپ در سال 1974 انجام شد، این جنگنده 
در 18 نوامبر 1978 اولین پرواز خود را انجام 
انویه 1983 معرفی شد؛ سیستم  داد و در 7 ژ
کپیت نوین،  اویونیکی خاص، نمایشگرهای کا
آیرودینامیک فوق العاده و توانایی حمل انواع 

در شامره قبلی ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی تاریخچه دو رشکت مکدانل و داگالس را مورد بررسی قرار دادیم 
و با مهمرتین ساخته های این رشکت هواپیامساز آشنا شدیم، در این مقاله به روند ادغام این دو رشکت و پیدایش 

رشکت مکدانل داگالس خواهیم پرداخت و مهم ترین ساخته های این رشکت هواپیامسازی را مرور خواهیم کرد.

سید امیرحسین موسوی مقدم 

بخش دوم
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مختلفی از تسلیحات نظامی هورنت را به جنگنده ای تبدیل 
کرد که می تواند ماموریت های تجسس، دفاع هوایی، اسکورت 

و سرکوب پدافند هوایی دشمن را به راحتی انجام دهد.
نیروی دریایی و سپاه تفنگداران ایات متحده آمریکا، نیروی 
هوایی سلطنتی استرالیا و نیروی هوافضای اسپانیا از این 
جنگنده در ناوگان هواپیماهای نظامی خود استفاده می کنند.

این جنگنده مدل های خاصی دارد که به دو مدل E و F آن که 
نسبت به بقیه تغییرات محسوسی دارند سوپر هورنت گفته 
می شود، سوپر هورنت هم به صورت تک صندلی و دو صندلی 

در دسترس است.
تغییرات محسوسی که هورنت را از سوپر هورنت متمایز می کند 
: توپ 20 میلیمتری، قابلیت حمل موشک های  عبارتند از
هوا به هوا و هوا به سطح و استفاده از 5 مخزن سوخت اضافی 
خارجی که می توانند سوپر هورنت را به یک تانکر سوخت رسان 
تبدیل کنند. )البته که در این شرایط باید سیستم های مورد 

نیاز سوختگیری هوایی بر روی هواپیما نصب شود.(
گروه فرشتگان آبی )Blue Angels( که اسکادران نمایشی نیروی 
دریایی ایاالت متحده است نیز از این جنگنده برای انجام 

مانورهای خاص خود استفاده می کنند.

C17 گلومبسرت
گلوبمستر یک هواپیمای ترابری نظامی بزرگ است که توسط 
گاس در سال های انتهایی دهه 80 میادی برای  مکدانل دا

نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا طراحی شده است.
گاس  این هواپیما بر اساس طراحی هواپیمای مکدانل دا
YC15 طراحی و ساخته شد که البته ابعادی بزرگتر، موتورهای 

قوی تر و بال های متفاوتی داشت.
 C141 کهید  گلوبمستر با هدف جایگزینی هواپیمای ال

استارلیفتر و مکمل بودن با C5 گلکسی تولید شد.
این هواپیما در 15 سپتامبر 1991 اولین پرواز خود را انجام 
داد و در 17 ژانویه 1995 معرفی شد و تا سال 2015 که تولید 
آن ادامه پیدا کرد تعداد 279 فروند از آن ساخته شد؛ نیروی 
هوایی ایاالت متحده آمریکا، نیروی هوایی هند، نیروی هوایی 
سلطنتی بریتانیا و نیروی هوایی سلطنتی کانادا از اولین کاربران 

این هواپیما بودند.

C9
گاس C9 مدل نظامی هواپیمای DC9 است که  مکدانل دا
C9A برای نیروی هوایی و C9B برای نیروی دریایی و سپاه 
تفنگداران ایاالت متحده آمریکا آماده شد، این هواپیما اولین 
گاس برای  هواپیمایی بود که از بین ساخته های مکدانل دا

استفاده در ناوگان هواپیماهای نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریکا انتخاب شد، از 1968 که تولید این هواپیما آغاز شد تا 
سال 2017 که آخرین فروند از آن در سپاه تفنگداران از رده 

خارج شد مجموعا 48 فروند از این هواپیما ساخته شد.

A12 اونجر
اونجر یک بمب افکن غیر قابل ردیابی بود که توانایی پرواز 
در تمام شرایط آب و هوایی را داشت، این بمب افکن یکی 
از برنامه های نیروی دریایی ایاالت متحده برای جایگزینی 
گاس و  هواپیمای گرومن A6 بود که قرار بود توسط مکدانل دا
جنرال دینامیکس ساخته شود، افزایش بیش از حد هزینه های 
تولید و تاخیر چندین باره در شروع تولید این هواپیما موجب شد 
که نیروی دریایی که کارفرمای این پروژه بود طراحی این هواپیما 
را مجددا بررسی کند که به لغو این پروژه در سال 1991 انجامید.از 

این هواپیما فقط یک مدل آزمایشگاهی ساخته شد. 

DC10
یک هواپیمای سه موتوره پهن پیکر است که برای پوشش 
دادن پروازهای طوالنی تر به نسبت هواپیمای DC8 طراحی 
و ساخته شد، این هواپیما که دو موتور زیربال ها و یک موتور 
گوست 1970 اولین پرواز  در زیر سکان عمودی داشت در 29 آ
گوست سال بعد توسط شرکت امریکن  خود را انجام داد و در 5 آ

ایرالینز وارد صنعت هوانوردی تجاری جهان شد.
این هواپیمای دو راهرو می توانست با چینش دو کاس پروازی 

270 مسافر را 6500 کیلومتر جابه جا کند.
از این هواپیما که 20 سال )تا 1988( در خط تولید مکدانل 

گاس باقی ماند تعداد 386 فروند ساخته شد. دا
مشخصات

خدمه: 3 نفر  
طول: 55 متر

فاصله دو نوک بال: 47 متر
ارتفاع: 17 متر

KC10 اکستندر 
کستندر یک هواپیمای سوخت رسان هوایی است که توسط  ا
نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، این 
هواپیما مدل نظامی هواپیمای سه موتوره DC10 است؛ از این 
هواپیما که در سال 1980 اولین پرواز خود را انجام داد فقط 60 
فروند ساخته شد که فقط توسط نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریکا مورد استفاده قرار گرفت؛ البته دو فروند مدل تغییر یافته با 

نام KDC10 برای نیروی هوایی سلطنتی هلند نیز ساخته شد.
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MD11
یک هواپیمای سه موتوره پهن پیکر است که توسط شرکت 
گاس طراحی و ساخته شد، این  هواپیماسازی مکدانل دا
هواپیما حاصل برنامه های طراحی مجدد هواپیمای DC10 بود 
که برنامه تولید آن در سال 1986 آغاز شد، در 10 ژانویه 1990 اولین 
پرواز MD11 انجام شد و گواهینامه های پروازی این هواپیما در 
 )FAA( 8 نوامبر همان سال توسط سازمان هوانوردی فدرال
صادر گردید تا در 7 دسامبر این هواپیما به شرکت حامل پرچم 

فناند، فین ایر تحویل داده شود.
تولید این هواپیما تا سال 2000 ادامه داشت که بدین معناست 
گاس با  که تولید این هواپیما حتی پس از ادغام مکدانل دا
بویینگ نیز ادامه داشته است، در کل تعداد 200 فروند از این 

پرنده ساخته شد.
یکی از ویژگی های خاص این هواپیما بهره بردن از سیستم گلس 
کپیت شیشه ای( بود که نیاز به حضور مهندس پرواز  کپیت )کا کا

در پرواز را از بین برد.
MD11 می توانست با چینش سه کاس پروازی 300 مسافر را 

12500 کیلومتر جابه جا کند.  
مشخصات

خدمه: 2 نفر  
طول: 61 متر

فاصله دو نوک بال: 52 متر
ارتفاع: 17 متر

MD80
نسل دوم هواپیمای DC9 به حساب می آید که به یکی از 
گاس تبدیل شد، تغییرات  موفق ترین هواپیماهای مکدانل دا

در طراحی هواپیما که منجر به افزایش طول هواپیما شده بود 
به همراه طراحی جدید بال ها که مساحت آن ها را بیشتر می کرد 
و استفاده از موتورهای پرت اند ویتنی JT8D باعث افزایش 

بازدهی MD80 می شد که به سوپر 80 معروف شده بود.
کتبر 1979 انجام شد،  ز این هواپیما در 18 ا اولین پروا
گوست 1980 صادر شدند و در  گواهینامه های پروازی در 25 آ
13 سپتامبر همان سال اولین فروند به شرکت سوییس ایر 
تحویل داده شد تا اولین عضو از خانواده MD80 رسما وارد 

صنعت هوانوردی تجاری جهان شود.
 MD82 – MD81 : مدل های مختلف خانواده MD80 عبارتند از

MD88 و – MD87 – MD83
تولید انواع مختلف این هواپیما تا سال 1999 ادامه داشت و در 

طی این 20 سال تعداد 1191فروند از آن ساخته شد. 
مشخصات

خدمه: 2 نفر  
طول: 45 متر

فاصله دو نوک بال: 33 متر
ارتفاع: 9 متر

MD90
مدل بهینه شده هواپیماهای خانواده MD80 و نسل سوم 
هواپیمای DC9 به حساب می آید که با استفاده از موتور توربوفن 
V2500 که بازدهی باالتری نسبت به موتورهای استفاده شده بر 
روی هواپیماهای خانواده MD80 داشت انتخاب بهتری برای 

شرکت های هواپیمایی به حساب می آمد.
MD90 در 22 فوریه 1993 اولین پرواز خود را انجام داد و دو سال 

بعد برای اولین بار به شرکت هواپیمایی دلتا تحویل داده شد.
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تا سال 2000 که تولید این پرنده ادامه داشت تعداد 116 فروند از 
این هواپیما ساخته شد.

MD90 در چینش دو کاس پروازی 153 مسافر را 4500 کیلومتر 
جابه جا می کرد.

 مشخصات
خدمه: 2 نفر  
طول: 46 متر

فاصله دو نوک بال: 33 متر
ارتفاع: 9 متر

MD12
پروژه ساخت یک هواپیمای چهار موتوره؛ کاما دو طبقه بود که 
گرچه که در  گاس در سال 1992 معرفی شد، ا توسط مکدانل دا
گاس سرمایه و توانایی  همان ابتدا هم مشخص بود مکدانل دا
زیرساختی تولید این هواپیما را ندارد اما تبلیغات انجام شده بر 
روی این هواپیما به نحوی بود که در باور جهانی این شرکت را 
در حال رقابت با بویینگ و ایرباس جلوه می داد که در نهایت 

نیز راه به جایی نبرد.

مکدانل داگالس هلیکوپرت 
گاس با خرید شرکت هیوز هلیکوپتر  در سال 1984 مکدانل دا
به قیمت 470 میلیون دالر فعالیت خود را به حوزه هلیکوپتری 
نیز گسترش داد، هیوز هلیکوپتر در سال 1947 آغاز به کار کرده 
بود و در زمینه ساخت هلیکوپترهای تجاری و نظامی فعالیت 
گاس هلیکوپتر  گوست 1984 به مکدانل دا می کرد که در آ

تغییر نام داد.

گالس هلیکوپتر بهترین ساخته های مکدانل دا
AH64 آپاچی 

یکی از معروف ترین و بهترین هلیکوپترهای نظامی جهان است 
که توسط هیوز هلیکوپتر طراحی شده و در حال حاضر و بعد 
گاس با بویینگ توسط شرکت بویینگ  از ادغام مکدانل دا

تولید می شود.
آپاچی در 30 سپتامبر 1975 اولین پرواز خود را انجام داد و تا 
کنون بیش از 2500 فروند از این هلیکوپتر ساخته شده است، 
ارتش ایاالت متحده آمریکا، نیروی هوایی مصر و نیروی هوایی 

سلطنتی هلند اولین کاربران این هلیکوپتر دو موتوره بودند.

MD500
هیوز 500 که بعدها به MD500 تغییر نام داد یک هلیکوپتر 
سبک تجاری است که برای مصارف غیر نظامی در سال 1967 

معرفی شد، از این هلیکوپتر که 5 نفر ظرفیت داشت حدود 
5000 فروند ساخته شده است که البته انواع مختلفی را شامل 
می شود؛ مدل نظامی این هلیکوپتر نیز توسط نیروی هوایی 

السالوادور مورد استفاده قرار گرفت.

MD600
مدل به روز شده MD500 است که ظرفیتی معادل 8 صندلی 
دارد، این هلیکوپتر در 22 نوامبر 1994 اولین پرواز خود را انجام 
داد؛ بنگادش، کاستاریکا، ترکیه و ایاالت متحده کشورهایی 
هستند که از این هلیکوپتر در ناوگان هوایی خود استفاده 

کرده اند.

MD900 یا MD Explorer
MD Explorer هلیکوپتری دو موتوره و سبک است که توسط 
گاس هلیکوپتر طراحی و ساخته شده است، این  مکدانل دا
هلیکوپتر در 18 دسامبر 1992 اولین پرواز خود را انجام داد، 
MD900 دو سال پس از اولین پرواز و در سال 1994 معرفی شد 
که تا کنون توسط نیروی دریایی مکزیک، پلیس آلمان، اورژانس 

هوایی لوکزامبورگ و ... مورد استفاده قرار گرفته است.

ادغام با بویینگ 
گاس و بویینگ با هم ادغام  گوست 1997 مکدانل دا در آ
شدند و شرکت جدید با نام بویینگ به کارش ادامه داد؛ البته که 
گاس در لوگو شرکت جدید استفاده  المان های لوگو مکدانل دا
شده بود تا یاد این شرکت هواپیماسازی در ذهن عاقمندان به 

هوانوردی باقی بماند. 
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شرکت های هواپیمایی خصوصی
 و چالش های منابع انسانی 

حقوق و دستمزد و مزایا 
ز  یی ا پیما ا ی هو کت ها شر
اشل های خاص خود پیروی 
کرده و کارکنان و به خصوص 
پرسنل متخصص آن همواره 
ه و  د یر هم ر ا با سا د ر خو
همتایان خود در سایر شرکت های رقیب چه در داخل و یا 
ج از کشور مقایسه کرده و انتظار دریافتی های متناسب  خار
با این الگوها را دارند کسب و کارهای هوایی بزرگ و کوچک 
نه تنها باید از شرکت ها و سازمان های هم رده خود برتری 
داشته باشند، بلکه با شرکت های بزرگ و بودجه های حقوق 
و دستمزد عظیم آن ها نیز در رقابتند. همچنین باید هزینه 
مزایا، آموزش، مالیات و سایر مسائل را هم در نظر داشته 
باشند که مقداری برابر با 3 تا 4 برابر حقوق یک کارمند است.

راه حل این چالش: با وجود اینکه حقوق و دستمزد پرداختی 
مهم است، اما همیشه مهم ترین چیز برای یک متقاضی 
کار نیست. یکی از راه هایی که می توان حقوق و یا پرداختی 
کمتر را جبران کرد این است که سیستمی ایجاد شود که به 
عملکرد خوب کارمندان پاداش بدهند که دقیقا امروزه در 

 Pay for سازمان های حرفه ای به آن ارزیابی عملکرد و یا
Performance گفته می شود. 

همچنین ارائه برنامه های تشویقی و انگیزشی مانند مشارکت 
در سود و پروژه های اجرایی و یا فصلی و دوره ای می تواند 
یک وضعیت برد-برد را برای کارکنان و به خصوص پرسنل 

متخصص و شرکت هواپیمایی ایجاد کند.

مزایای رفاهی کارمندی
و به رشد درمان دو راه برای شرکت ها باقی  هزینه های ر
گذاشته است: هزینه های درمانی را بر عهده خود کارکنان 
بگذارند یا اینکه آن را از درآمد کل خود کم کنند. مزایای 
خدمات رفاهی پرسنلی، به خوبی می تواند در تصمیم 
متقاضیان کار بسیار تاثیرگذار باشد و به همین دلیل، درک و 
فهمیدن آن ها برای مدیران ارشد و کارفرمایان نیز بسیار حایز 

اهمیت بوده و ضروری است.
راه حل این چالش: شرکت ها و سازمان ها و کسب و کارهای 
گزینه های  کارمند دارند،  ز 50  کمتر ا که  کوچک هوایی 

متعددی پیش روی شان است. 

مزایای زیر هم نقش به سزایی در مدیریت منابع انسانی 

حسین منتظری فر

بخش دوم
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در سازمان ها و 
یا شرکت های 

هواپیمایی که 
روی تیم های کاری 

حرفه ای خود 
سرمایه گذاری کنند، 

با رشد سریعتری 
مواجه می شوند و از 
رقیبان شان سبقت 

می گیرند

دارند و نباید فراموش شوند:
- مرخصی نامحدود

- زمان استراحت
- معرفی به مکان های تفریحی و فصلی 

- سفرها و یا تورهای خانوادگی و تشویقی 
- بسته های معیشتی رایگان

- برنامه های سامتی 
- امکانات و سرویس رفت و آمد

این امکانات به نسبت سایران هزینه کمتری 
نیاز دارند و معموال با استقبال فراوانی از نیروی 

کار و کارکنان در سازمان ها مواجه می شوند.

استخدام افراد با استعداد و شایسته 
ساالری 

جذب استعدادهای خاق پرسنلی موجود 
در بازار کارحرفه ای، سرمایه گذاری در وقت و 
هزینه شرکت به حساب می آید. برای کارآفرین ها 
دشوار است که همزمان یک شرکت و یا سازمان 
فراد متخصص  رند و ا پا نگه دا ا سر هوایی ر
مناسب را استخدام کنند. ضمن اینکه تا زمانی 
که یک متقاضی کار برای مدتی نزد شما کار نکند 

نمی توانید بفهمید که چگونه کارمندی است.

راه حل این چالش: یکی از بهترین راه های پیدا 
کردن افراد و پرسنل مناسب برای یک سازمان و 
شرکت هوایی این است که به سراغ شرکت های 
لعمل  ا ر ستو یا حتما د و  د  و بر می  ا ستخد ا
سازماندهی شده و حرفه ای جذب و استخدام 

داشته باشد. 

حفظ کارمندان و متخصصان با استعداد و 
شایسته و وفادار

رقابت بر سر پرسنل با استعداد و شایسته 
کز  بسیار شدید است. شرکت های نوپا و مرا
کوچک هوایی، بودجه کافی برای برنامه های 
بازنشستگی و بیمه و سایر مسائل مالی را در 
اختیار ندارند؛ از دست دادن پرسنل متخصص 
می تواند بسیار هزینه بر باشد و بر رشد و اقدام 
کیفیت خدمات شرکت  تاثیر  بهره وری و یا 

منفی بگذارد.

راه حل این چالش: معارفه و معاشرت سازمانی 
برای کارمندان و متخصصان شرکت بسیار مفید 

است. پژوهش ها نشان می دهند که در صورتی 
که کارکنان با یکدیگر آشنایی داشته باشند، 
احتمال اینکه در شرکت باقی بمانند 58 درصد 

افزایش می یابد.
برگزاری کارگاه های آموزشی و یا تورهای آموزشی، 
حفظ احترام متقابل و شئونات و صمیمیت در 
میان پرسنل، ایجاد فضای فرهنگی حرفه ای 
سازمانی نیز از جمله راهکارهای موثر در حفظ 
و دلبستگی و وفاداری به شرکت در میان پرسنل 

می باشد. 

تنوع در محیط کاری
عواملی مانند نسل های متفاوت یا فرهنگ ها 
ی  ا ند بر ا می مختلف می تو ی قو ها د ا نژ و 
شرکت های هوایی و یا سازمان های کوچک 
ر و  ا ز ینکه آ ل ا حتما . ا شد نگیز با ا لش بر چا
اذیت روحی و حتی فیزیکی نیز صورت بگیرد و 
شرکت نتواند از پرسنل خود در وضعیت هایی 

محافظت کند نیز وجود دارد.

راه حل این چالش: به وجود آوردن فرهنگ 
کار تیمی  وحیه  که ر کار  حرفه ای در محیط 
ند  ا ، می تو هد یج د و ا تر بل ر م متقا ا حتر و ا
نقش مهمی در برطرف کردن مشکات منابع 
انسانی داشته باشد. کارفرماها وظیفه دارند که 
استانداردهای رفتاری به خصوصی برای محیط 
 ، کار مشخص کنند. در صورتی که از ابتدای کار
این استانداردها و فرهنگ ها به همراه یک 
زیابی به کار گرفته شوند،  ل و ار سیستم کنتر

می توان از این مشکل جلوگیری کرد.

چرا مدیریت منابع انسانی برای اینگونه 
رشکت ها و سازمان ها اهمیت باالیی دارد؟
رایی  کارکنان و پرسنل متخصص بهترین دا

یک شرکتند. 
در سازمان ها و یا شرکت های هواپیمایی که روی 
تیم های کاری حرفه ای خود سرمایه گذاری 
کنند، با رشد سریعتری مواجه می شوند و از 

رقیبان شان سبقت می گیرند. 
گاهی از پیچیدگی مزایای کارمندان، قوانین  آ
اشتغال، پرورش رهبری و سایر زمینه ها در 
شرکت های هوایی کمک می کند که از رقیبان 
خود پیشی بگیرند و به اهداف تجاری و سازمانی 

خود برسند.
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ــن و  ــا ترکیـــب گرافـ ــزی بـ ــتقر در مالـ ــرکت مسـ یـــک شـ
الســـتیک طبیعـــی موفـــق بـــه تولیـــد کامپوزیتـــی شـــده 
ــرده، بالونـــی  ــتفاده کـ ــون اسـ ــد بالـ ــرای تولیـ و از آن بـ
کـــه بـــرای اســـتفاده در ماموریت هـــای هوافضـــا 

مناســـب اســـت.
شـــورای الســـتیک مالـــزی امیـــد زیـــادی بـــه بالـــون 
جدیـــد هوافضـــای خـــود دارد کـــه از ترکیـــب گرافـــن و 

الســـتیک طبیعـــی ســـاخته شـــده اســـت. 
ــتیک  ــورای السـ ــد مدیرعامـــل شـ ــزوان احمـ ــور هیـ نـ
مالـــزی، گفـــت: تحقیقـــات و همـــکاری انجـــام شـــده 
توســـطMeditech Gloves  و دانشـــگاه کرانفیلـــد در 
بریتانیـــا، پتانســـیل های فراوانـــی در اســـتفاده از ایـــن 

محصـــول و فرموالســـیون یافتـــه اســـت.
ود:  فـــز لـــزی  ا مدیرعامـــل شـــورای الســـتیک ما
تکامـــل فنـــاوری، از مزرعـــه بـــه صنعـــت هوافضـــا یـــک 
دســـتاورد بـــزرگ بـــرای صنعـــت الســـتیک مالـــزی 

اســـت. 
بـــا تزریـــق گرافـــن بـــه الســـتیک طبیعـــی بـــرای تولیـــد 
بالـــون هوافضـــا، ایـــن نـــوع بالـــون در مقایســـه بـــا 
موشـــک پرتـــاب شـــده بـــه فضـــا مقـــرون بـــه صرفه تـــر 
و پایدارتـــر خواهـــد بـــود. عـــاوه بـــر ایـــن، ایـــن بالـــون 
خـــاص را می تـــوان پـــس از رهـــا شـــدن ماهـــواره از 
آن فـــرود آورد، کـــه نســـبتا از فنـــاوری پایـــدار بهـــره 
ـــر از پرتـــاب موشـــک  ـــر کمت ـــرد، هزینـــه آن ده براب می ب

خواهـــد بـــود.

زحل 83 قمر دارد، اما ممکن است که در گذشته، 
کنون گم شده است. یک  یک قمر اضافی داشته که ا
مطالعه جدید نشان داده که زحل پس از برخورد یکی 
از قمرهایش به آن، کج شده است. حتی در تصاویر 
واضح است که ایراد و مشکلی در کار همسایه نزدیک 
ما وجود دارد، حلقه های آن با زاویه تقریبا 25 درجه 
نسبت به مدارش، به دور خورشید می چرخند. اما 
مشخص نیست که ]این سیاره[ چگونه کج شده است 
و دانشمندان فکر می کنند که این موضوع احتماال ربطی 
به نپتون، همسایه نزدیکش دارد، زیرا این کجی، شبیه 
کنون دانشمندان پیشنهاد کرده اند  به مدار آن است.ا
که این دو زمانی با هم هماهنگ بوده اند و در یک راستا 
یا رزونانس ]یا تشدید[ منظم به دور هم می چرخیدند.
یک بررسی جدید نشان می دهد که این هم ترازی، 
زمانی در تاریخ از بین رفت که یک قمر باعث بی نظمی 
بین این دو شد. امروزه زحل دارای 83 قمر است. اما 
ممکن است که در گذشته، یک قمر اضافی داشته که 
کنون گم شده است و دانشمندان آن را کریسالیس  ا
نامیده اند. دانشمندان می گویند که آن قمرهای 
فراوان به دور زحل چرخیدند و آن را با این رزونانس 
]یا تشدید[ مایم به مدت میلیاردها سال با نپتون در 
یک راستا نگه داشتند. با این حال، حدود 160 میلیون 
سال پیش، کریسالیس از آن هم ترازی منظم خارج شد 
و بیش ازحد به سوی زحل منحرف شد. این قمر از هم 
پاشیده شد و از دست رفتن آن، زحل را از نپتون دور کرد 

و سیاره را از ]حالت محور[ تراز خارج کرد.

ترکیب گرافن و الستیک طبیعی 
برای کمک به صنعت هوافضا

قمر گمشده زحل پرده از راز
 160 میلیون ساله بر می دارد
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طراحی هواپیمای مافوق صوت هسته ای 
با قابلیت حمل ۵00 مسافر

نشریه سان انگلیس در گزارشی اختصاصی از طراحی هواپیمایی غول پیکر و 
کچری، شبیه به فضاپیما خبر داد که سرعتی مافوق صوت دارد و با سوخت  ال

هسته ای کار می کند.
به نوشته این نشریه، طراحی این هواپیما که HSP Magnavem نام دارد که 
در زبان التین به معنای پرنده بزرگ است، به شکل دو طبقه بوده و با سرعت 
مافوق صوتی که انتظار می رود به حدود 1850 کیلومتر بر ساعت برسد، قادر 
است تا 500 مسافر را حمل کند و اندازه ای بزرگ تر از بویینگ 747 دارد. این 
بدان معناست که این هواپیما قادر است فاصله میان لندن تا نیویورک را در 

مدت 3 ساعت طی کند.
این هواپیمای غول پیکر بیش از آنکه شبیه به هواپیما باشد، شبیه 
فضاپیماست و می تواند آینده سفر های هوایی را رقم بزند؛ به طوری که به 

کتور کوچک هسته ای می تواند به سرعت مافوق صوت برسد. وسیله یک رآ
این هواپیما که شبیه به نوک تیر پیکان می ماند، دارای دو طبقه است؛ طبقه 
باالیی شامل مسافران فرست کاس و بیزنس کاس بوده و طبقه پایین نیز 

شامل توریست های ویژه خواهد بود.
طبقه باالیی این هواپیما احتماال دارای تمامی وسایل لوکس قابل تصور از جمله 
سوئیت های خصوصی و حتی جکوزی خواهد بود. همچنین مسافران بخش 
فرست کاس این هواپیما که در طبقه باالیی قرار دارند، با داشتن پنجره هایی 
در سقف هواپیما که در باالی صندلی هایشان قرار گرفته و قابلیت کم نور و یا 

روشن تر شدن را نیز داراست، منظره ای فوق العاده را شاهد خواهند بود.
این هواپیما که طول آن به 70 متر و وزن آن به 590 تن خواهد رسید، قرار است 4 
موتور بزرگ را که در پشت بدنه هواپیما جای گرفته، بوسیله همجوشی هسته ای 
کتور« روشن کند. سپس انرژی الکتریکی تولید شده از طریق  و یک »مینی رآ
باتری های هواپیما عبور کرده و قادر است تا هواپیما را از زمین بلند کرده و به 

ارتفاعی معادل 15400 متر )معادل 50 هزار پا( برساند.

پس از آن رم جت ها )نوعی موتور جت( وارد عمل 
شده و سرعت این هواپیمای غول پیکر را به 
سرعت مافوق صوت می رسانند. این هواپیمای 
غول پیکر همچنین دارای سیستم های هوش 
مصنوعی مجهز به سامانه های هدایت لیزی 
است که به خدمه هواپیما کمک کرده تا بتوانند 

موتور ها را رصد و این هواپیما را هدایت کنند.
همچنین بال های این هواپیمای به نوعی 
ی  پنل ها ی  ا ر ا د که  ست  ا ه  شد حی  ا طر
، باتری های  خورشیدی است و به هنگام پرواز
آن شارژ می شوند و همین امر نیز سبب صرفه 

جویی در مصرف سوخت خواهد شد.
این هواپیما اندکی از هواپیمایی رویایی کنکورد 
که می توانست سرعت خود را به 1353 مایل 
بر ساعت )معادل 2177 کیلومتر بر ساعت( 
برساند، سرعتش کمتر است؛ زیرا قرار است 
کچری بر فراز  وپا به شکلی ال مسافران را از ار

اقیانوس اطلس به آمریکا برساند.
لیل  د به د ر کنکو ی  پیما ها ا که هو لی  ر حا د
مشکات فنی، سر و صدای زیاد، هزینه باال و 
ظرفیت اندک مسافران کنار گذاشته شدند، 
اسکار وینالز طراح این هواپیما گفته است که 
امید زیادی دارد که در صورت ساخت، این 
هواپیما بتواند جهان را به عصر طایی سفر های 

مافوق صوت برگرداند.
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این شهاب سنگ ها مقادیر اندکی از شکل خاصی 
از کریستال الماس به نام لونسدالیت در خود دارند. 
الماس ها شاید سخت ترین ماده طبیعی روی زمین 
باشند، اما الماس های فضایی ممکن است از آن هم 

سخت تر باشند.
پژوهشگران در قالب تیمی از دانشمندان استرالیایی 
کادمی  در پژوهش جدیدی که در مجموعه مقاالت آ
ملی علوم )PNAS( منتشر شد، نه تنها می گویند که 
انواع خاصی از شهاب سنگ های یافت شده روی 
زمین ممکن است از یک سیاره کوتوله در جایی در 
منظومه شمسی ما آمده باشند، بلکه می گویند این 
ز  ز شکل خاصی ا شهاب سنگ ها مقادیر اندکی ا

کریستال الماس به نام لونسدالیت در خود دارند.
کاتلین لونسدیل،  که به یادبود دیم  لونسدالیت 
بلورشناس و نخستین زن عضو انجمن سلطنتی، 
لی  لکو ر مو ختا ی سا ا ر ا ، د ست ه ا ی شد ر ا م گذ نا
شش ضلعی است که می تواند آن را از الماس های 
زمینی که ساختار مکعبی دارند، سخت تر کند. الماس 
و لونسدالیت هر دو از شبکه های اتم کربن تشکیل 
شده اند. دوگال مک کالک، استاد فیزیک موسسه 
سلطنتی فناوری ملبورن، در اظهاراتی گفت: این بررسی 
با قطعیت ثابت می کند که لونسدالیت در طبیعت وجود 
دارد. ما همچنین بزرگ ترین بلورهای لونسدالیت را که تا 
امروز شناخته شده  است، کشف کردیم که اندازه آن ها 

تا یک میکرون است. )بسیار نازک تر از موی انسان(
پژوهشگران نمونه هایی از شهاب سنگ های چندگانه 
یوریایتس، نوع کمیابی از شهاب سنگ را که اغلب 
حاوی کربن بیشتری از سایر شهاب سنگ ها است، 
بررسی کردند. پژوهشگران بر این باورند که لونسدالیت 
در اثر یک برخورد بزرگ با جرم آسمانی دیگر، در گوشته 
یک سیاره کوتوله در جایی در منظومه شمسی، ایجاد 

شده است.

یکــی از مقامــات ناســا مدعــی شــده کــه انســان ها 
می تواننــد تــا پایــان دهــه جــاری میــادی روی مــاه 

، مریــخ اســت. زندگــی کننــد و مقصــد بعــدی بشــر
هــوارد هــو، رئیــس برنامــه فضاپیمــای مــاه اوریــون 
کــه  گفتــه اســت  الت متحــده در مصاحبــه ای  یــا ا
فضانــوردان می تواننــد تــا اواخــر دهــه جــاری میــادی، 
بــرای مــدت طوالنــی روی ایــن جــرم آســمانی بماننــد، 
او گفتــه: مطمئنــا در ایــن دهــه، بســته بــه مــدت زمانــی 
کــه روی ســطح می مانیــم، می توانیــم بــرای مــدت 
زمــان بیشــتری روی مــاه زندگــی کنیــم. روی مــاه 
زیســتگاه هایی وجــود خواهــد داشــت و کاوشــگرها 
روی ســطح حرکــت می کننــد. مــا مــردم را بــه ســطح 
مــاه می فرســتیم و آن هــا می تواننــد روی ســطح زندگــی 

کننــد و کارهــای علمــی انجــام دهنــد.
او در خصــوص موفقیــت آمیــز بــودن اولیــن مرحلــه از 
ماموریــت آرتمیــس گفــت: ایــن اولیــن قدمــی اســت کــه 
کتشــافات فضایــی بلندمــدت بــرای نــه تنهــا  مــا بــرای ا
آمریــکا، بلکــه کل جهــان برداشــتیم. مــن فکــر می کنــم 
ایــن یــک روز تاریخــی بــرای ناســا بــود، امــا همچنــان 
یــک روز تاریخــی بــرای افــرادی محســوب می شــود کــه 

بــه ســفرهای فضایــی و کاوش در فضــا عاقــه دارنــد.
مــا بــه مــاه برمی گردیــم؛ مــا بــه ســمت یــک برنامــه 
پایــدار حرکــت می کنیــم کــه آن وســیله نقلیــه ای اســت 
ــاره بــه مــاه  کــه می توانــد افــراد را حمــل کنــد و مــا را دوب

برگردانــد.

کشف الماس فضایی که از 
الماس زمینی سخت تر است

انسان ها می توانند در سال 2030 
روی ماه زندگی و حتی کار کنند
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؛ رویاپردازی  دوستداران  هوانوردی سبز
یست یا هدفی دست یافتنی؟      محیط ز

نیازی به هدر دادن نیست
یکـی از مشـکات اسـتفاده از زیسـت تـوده به عنـوان مـاده ی 
خـام، حجیـم بـودن آن و درنتیجـه چالش هـای پیرامـون 
گـران بـودن جمـع آوری، حمل و نقـل و ذخیـره آن اسـت. آلـدر 
بـرای فایـق آمـدن بـر ایـن چالش هـا بـه یـک سیسـتم خـاص 
می اندیشـد. در ایـن روش، کارخانه هـای فـرآوری در نزدیکـی 
منابـع زیسـت تـوده قـرار می گیرنـد و نفـت خـام سـبز حاصـل از 

آن در تانکرهایـی بـه یـک پاالیشـگاه منتقـل می شـود.
گـر ضایعـات جنگلـی و کشـاورزی  براسـاس محاسـبات آلـدر ا
بـه ایـن روش پردازش شـوند، در آمریـکا در حال حاضـر منابع 
ضایعاتـی کافـی بـرای تامیـن سـه  چهـارم تقاضـای فعلـی آن 
کشـور درزمینـه ی سـوخت های صنعـت هوانـوردی وجـود 
ع جدیـد یـا  دارد؛ بـدون اینکـه هیـچ نیـازی بـه ایجـاد مـزار
رقابـت بـرای تولیـد مـواد غذایـی فـراوان و بـر فـرض هـدف 
گرفتـن ضایعـات آن هـا باشـد. بااین حـال، برخـی دیگـر از اهـل 
فـن، اسـتراتژی متفاوتـی را پیشـنهاد می کننـد. آن هـا بـر ایـن 
کسید کربن یا »تثبیت« آن به طور  باورند که حل مشکل دی ا
مسـتقیم در یـک کارخانـه صنعتی بهتـر از این خواهـد بود که 
بـه فرآیندهـای زیسـتی روی آوریـم. در ادامـه بـه برخـی از ایـن 

روش هـای پیشـنهادی می پردازیـم.

ضایعـات جنگلـی و کشـاورزی حـال حـارض دنیـا 
پتانسـیل بسـیاری دارنـد

محبوب تریـن رویکردهـا بـرای تثبیـت مسـتقیم، فرآیندهایی 
هسـتند کـه تحـت اسـم توان به مایع از آن هـا یـاد می شـود. 
تولیـدات ایـن روش به عنـوان سـوخت الکتریکـی )مخفـف 
الکتروسـوخت، زیـرا تولیـد، حداقـل تـا حـدی، بـه بـرق متکـی 
اسـت( شـناخته می شـود. فرآیندهای توان به مایع بـا یکدیگر 
تفاوت هایـی دارنـد. امـا همه شـان در ایجـاد مخلوطـی از 
هیـدروژن و مونوکسـید کربـن کـه به عنوان گاز سـنتز شـناخته 

می شـود، مشـترک هسـتند.
ارزش گاز سنتز در این است که در دماها و فشارهای مناسب 
کنش نشان  و در حضور کاتالیزورهای مناسب، ترکیبات آن وا
- داده و هیدروکربـن و آب تولیـد می کننـد. ایـن فرایند فیشـر
-تروپش بـه نـام شـیمیدانان  تروپش نامیـده می شـود. فیشـر
آلمانی کـه آن را در دهه 1920 میادی ابـداع کردند نام گذاری 
شـده اسـت. از ایـن روش در طـول جنـگ جهانی دوم توسـط 
آلمـان بـرای تبدیـل زغـال سـنگ بـه سـوخت مایـع به منظـور 

جبـران کمبود دسترسـی کشـور به نفت اسـتفاده می شـد.
کسیداسـیون جزئـی زغـال  آن رویکـرد زمـان جنـگ شـامل ا
سـنگ بـرای ایجـاد مونوکسـید کربـن بـود. امـا بایـد توجـه 

بخش دوم
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داشـت کـه ایـن مـاده همچنیـن می توانـد بـا فراینـد کاهـش 
جزئـی CO2 نیـز سـاخته شـود و درسـت از همینجاسـت کـه 
عـده ای بـه اسـتفاده از آن بـرای تولیـد سـاف عاقـه دارنـد. 
کسـید کربن مـورد بحـث می توانـد از منابع زیـادی تامین  دی ا
شود. برخی افراد، رویای برداشتن مستقیم آن از اتمسفر را در 
سـر می پرورانند. آن ها جذب مسـتقیم را با استفاده از روندی 
بـرای جـذب مسـتقیم هـوا کـه نـام )DAC( شـناخته می شـود، 
کـردن هـوا  کـه به نوعـی بـر فیلتـر  کاری  ممکـن می داننـد؛ 
 ، اسـتوار اسـت. از سـویی گروه های دیگـر به طـور عملگرایانه تر
کسـید کربـن به عنـوان یـک محصـول جانبـی از  اسـتخراج دی ا
هضم کننده هـای زیسـتی مولـد متـان یـا کارگاه هـای تخمیـر 

)ماننـد آبجـو و ...( را پیشـنهاد می کننـد.
گـر در ادامـه از بـرق تجدیدپذیـر بـا الکترولیـز آب بـرای تولیـد  ا
هیـدروژن اسـتفاده شـود، در آن صـورت سـوخت الکتریکـی 
حاصـل بسـیار سـبز خواهـد شـد. یکـی از کشـورهایی کـه تـوان 
آبـی و بادی فراوانی دراختیار دارد و توانسـته از آن ها به خوبی 
 Norsk بهـره ببـرد، نـروژ اسـت. در آنجـا کنسرسـیومی بـه نـام
 SAF بـرای تولیـد DAC در حـال سـاخت کارخانـه e-Fuel
اسـت. طبق هدفگذاری ها، تولید 5/12 میلیون لیتر در سـال 

بایـد از سـال 2024 آغـاز شـود.
یکـی دیگـر از منابـع انرژی تجدیدپذیر خورشـید اسـت. شـرکت 
سوئیسـی سـاینلیون )Synhelion( از یـک میـدان آینـه ای برای 
انعـکاس نور خورشـید بـه گیرنـده ای مسـتقر در باالی یـک برج 
اسـتفاده می کنـد. میدان فوق سـیال انتقـال را تا دمـای بیش از 
1500 درجـه سـانتی گراد گـرم می کنـد و آن سـیال هـم بـه نوبـه ی 
کنـش را تامین می کند.  خـود توان الزم بـرای فعالیت محفظه وا
کنـش بـا انجـام فراینـد کاهـش آب بـه هیـدروژن و  محفظـه  وا
همچنیـن کاهـش CO2 به مونوکسـید کربـن درنهایت گاز سـنتز 
تولید می کند. این شرکت برای شـروع، از یک کاتالیزور برپایه ی 
نیـکل بهـره می بـرد و گاز مـورد نیـاز را هـم از یـک کارخانه زیسـت 
گرچه در حال توسـعه فرآیندهای دیگری  توده تامین می کند، ا

اسـت و بعـدا dac را بـه سیسـتم اضافـه خواهـد کـرد. بـا عبـور 
مقداری از سیال انتقال ازطریق یک ذخیره حرارتی، برای جمع 
آوری نسـبتی از بار حرارتی آن برای استفاده بعدی، فرایند باید 

بتوانـد بـه صـورت شـبانه روزی کار کند.
گوسـت سـاینلیون اعـام کـرد کـه یـک کارخانـه  در روز هفـده آ
آزمایشـی گاز سـنتز را در »مقیاس صنعتی« راه اندازی می کند 
کنـون هـم در حـال انجـام کارهـای نهایـی در تاسیسـاتی در  و ا
نزدیکـی شـهر کلـن آلمـان اسـت. آن هـا ابـراز امیـدواری کردنـد 
کـه در سـال آینـده، بتواننـد SAF را بـه خطـوط هوایـی گـروه 
گر همه چیـز خوب پیش  لوفتهانـزا این کشـور تحویـل دهند. ا
بـرود در سـال 2025 نیـز کارخانـه ی دیگـری در اسـپانیا افتتاح 
خواهـد شـد تـا از سـطوح باالتـر آفتـاب در آن کشـور بهـره ببـرد. 
ایـن شـرکت بـا راه انـدازی نیروگاه هـای بیشـتر تـا سـال 2030 
میـادی، قـادر خواهـد بـود تولیـد خودشـان را بـه حـدود 850 
میلیون لیتر در سـال افزایش دهد. چنین مقداری از سوخت 
بـرای تامیـن حـدود نیمـی از نیازهـای حامل هـای سوئیسـی 
کافـی اسـت. هـدف ایـن شـرکت رسـیدن بـه تولیـد 50 میلیـارد 
گر این اتفاق بیفتد  لیتر در سال تا سـال 2040 میادی است. ا
به منزلـه ی لطمه ای جدی در بازار سـوخت جت خواهد بود.

حرکت به سوی آینده ای سبزتر
CEMEX شـرکتی  گانـه Synhelion با  در یـک پـروژه جدا
مکزیکـی کـه یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان سـیمان در 
جهـان برشـمرده می شـود، متحـد شـده اند. گفتنـی اسـت کـه 
بخشـی از پروسه ساخت سـیمان شـامل حرارت دادن سنگ 
آهـک بـرای دفـع CO2 اسـت. همیـن امـر باعـث می شـود کـه 
صنعـت سـیمان مسـئول حـدود 8 درصـد از انتشـارات گاز 
کسـید کربن باشـد. بااین حـال CO2 مورد بحـث در اینجا  دی ا
بسـیار خالـص اسـت و از همیـن روی خـودش به عنـوان یـک 
ماده خام ایده آل در نظر گرفته می شـود. این دو شـرکت قصد 
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دارنـد پـس از آزمایـش موفقیـت آمیـز این ایـده در اسـپانیا یک 
کارخانه ی آزمایشی در یکی از استحکامات CEMEX بسازند. 
گرچـه سـاخت سـوخت الکترونیکـی بـه ایـن روش بـه سـبزی  ا
برداشـتن CO2 مربوطـه از اتمسـفر نخواهد بود، اما دسـت کم 
مقداری ارزش زیسـت محیطی از محصولی اسـتخراج می کند 
کـه در صـورت عـدم انجـام ایـن کار به صـورت ضایعـات کامـل 

بـدون هیـچ سـودی دفـع خواهـد شـد.
شـرکت های نفتـی نیـز مایلنـد وارد عمـل شـوند. شـرکت 
اسـپانیایی رپسـول بـا آرامکـو، غـول نفتـی عربسـتان سـعودی 
نـد. آن هـا بـا همدیگـر بـرای سـاخت  ر همکاری هایـی دا
کارخانـه ای در بیلبائـو برنامه ریـزی کرده انـد؛ کارخانـه ای کـه 
کسـید کربـن نه تنهـا بـرای  بـا اسـتفاده از هیـدروژن سـبز و دی ا
هواپیماهـا، بلکـه بـرای خودروهـا، کامیون هـا و قایق هـا نیـز 
سـوخت خواهـد سـاخت. همـه  اینهـا از یـک منبـع تغذیـه 
اسـتفاده خواهنـد کـرد. پاالیشـگاه نفـت نزدیـک ایـن کارخانـه 
کـه قـرار اسـت در سـال 2024 افتتـاح شـود، از یـک فراینـد 
کاتالیـزوری توسـعه یافته توسط جانسـون متـی، شـرکت فعـال 
- در حوزه محصوالت شـیمیایی بریتانیایی برای انجام فیشـر

تروپشـینگ اسـتفاده خواهنـد کـرد.
SAF در ادامـه مسـیر و جـدای از  ویکـرد بـرای  سـومین ر
-تروپش، اسـتفاده  اسـتفاده از زباله هـای آلـی یـا فراینـد فیشـر
از بیوتکنولـوژی اسـت. یکـی از ایده هایـی کـه بـرای مدتـی 
در گوشـه و کنـار دنیـا و در ذهـن دانشـمندان در محافـل 
گـون علمـی وجـود داشـته، اسـتفاده از فتوسـنتز به طـور  گونا
مسـتقیم بـا مهندسـی جلبک هـای تـک سـلولی به منظـور 
سـاخت قطره هـای معمولـی بـوده اسـت. مـورد دیگـری کـه 
در مـاه جـوالی سـال 2022 میادی پیشـنهاد شـد، یـک روش 
مهندسـی زیسـتی غیرمتعـارف مبتنـی بـر مولکولـی اسـت کـه 

کتری ها سـاخته می شـود. آن ها ایـن مولکول خاص  توسـط با
چ هـا می سـازند. بااین حـال  را بـرای دفـاع از خـود دربرابـر قار
کنـون بـه آزمایشـگاه محـدود بـوده و در  ایـن پیشـنهاد ها تا
سـطح تجاری هنـوز کار خاصـی روی آن صورت نگرفته اسـت.

مینـه  ر ز یـد د ا نبا ی ر ژ لـو تکنو ی صنعـت بیو نسـیل ها پتا
گرفـت نـوردی سـبز نادیـده  هوا

ق مختلـف  ه و بـه طـر ا خـو ه نا ا کـه خـو سـد  بـه نظـر می ر
فنـاوری سـاخت سـوخت های سـبز هواپیمـا در حـال ظهـور 
یسـت و  ، رئیـس بخـش محیـط ز است. سباسـتین میکـوز
پایـداری یاتـا می گویـد، بـرای رسـیدن بـه هـدف خطـوط 
هوایـی تـا سـال 2050 نیازی بـه جایگزینـی کامل سـوخت جت 
اسـتاندارد نیسـت. محاسـبات ایـن گـروه نشـان می دهـد کـه 
SAF  می توانـد 65 درصـد از سـهم کاهـش کربـن هوانـوردی 
را بـه خـود اختصـاص دهـد و بقیـه ی ایـن کاهـش هـم ازطریق 
هواپیماهـای الکتریکـی و هیدروژنـی، عملیات هـای هوایـی 
، جبـران انتشـار گازهـای گلخانـه ای و جـذب کربـن  بهینه تـر
صـورت بگیـرد. بااین حـال تـا اواسـط قـرن جـاری میـادی 
همچنـان بـه 450 میلیـارد لیتـر سـاف در سـال نیـاز وجـود 

خواهـد داشـت.
افزایـش تولیـد سـاف بـه چنیـن سـطحی ممکـن اسـت نیـاز بـه 
اصـرار یـا تشـویق ها و سیاسـتگذاری های دولت هـا داشـته 
، دولـت آمریـکا اعتبـار مالیاتـی و  باشـد. بـه همیـن منظـور
مشـوق های دیگـری را بـرای تولیـد سـاف به عنـوان بخشـی از 
الیحه هزینه های جدید این کشـور اعام کرده است. اتحادیه 
اروپا از کشـورهای عضو این اتحادیه خواسـته شـده تـا اهداف 
پیرامـون سـوخت SAF را در فرودگاه هـا اعمـال کننـد. برپایـه 
پیشـنهاد یک ارزیابی این میـزان از 2 درصد در سـال 2025 به 

85 درصـد تـا سـال 2050 افزایـش خواهـد یافـت.
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ایرباس با قلب یخ زده، این هواپیما 
آسمان را فتح می کند

هواپیماهای جدید شرکت ایرباس در آینده با سوخت 
هیدروژن که در دمای منفی 253 درجه سانتیگراد نگه داشته 
کنون در  می شود، به پرواز در خواهند آمد و این شرکت هم ا

حال توسعه مخازن ذخیره هیدروژن برودتی است.
ایرباس این هواپیماها را قلب های سرد می نامد و در مرکزیت 
برنامه هواپیماهای جدید مبتنی بر هیدروژن خود موسوم به 

ZEROe قرار دارند.
در اطاعیه ایرباس آمده است: هیدروژن کلید ماموریت ما 
برای عرضه هواپیماهای فاقد آالیندگی به بازار تا سال 2035 
است، اما باید در دمای فوق العاده سرد منفی 253 درجه 
سانتی گراد ذخیره شود. استفاده از این فناوری به معنای 
توسعه مخازن ذخیره هیدروژن برودتی خاقانه و نوآورانه 
است. خوشبختانه ما تیم هایی در شرکت خود داریم که 

مجموعه ای از مهارت ها را برای ایجاد آن ها دارند.
ایرباس در ادامه توضیح می دهد که دو فناوری اساسی وجود 
دارد که یک هواپیما را قادر می سازد مستقیما با هیدروژن پرواز 
کند: نیرو دادن به موتور با احتراق هیدروژن از طریق موتورهای 
توربین گاز اصاح شده یا استفاده از سلول های سوختی 
هیدروژنی برای ایجاد نیروی الکتریکی. گزینه دیگر نیز یک رویکرد 

ترکیبی است که از ترکیبی از هر دو فناوری استفاده می کند.
هیدروژن باید خیلی سرد نگه داشته شود

ایرباس می گوید: صرف نظر از این گزینه ها، پای یک موضوع 
ثابت در میان است و آن این که هیدروژن باید بسیار سرد نگه 
داشته شود. هیدروژن در چنین هواپیمایی باید در دمای 
منفی 253 درجه سانتیگراد نگهداری شود و در تمام طول 

پرواز به طور مداوم این دما حتی زمانی که مخازن خالی 
می شوند، حفظ شود.

به همین دلیل است که مخازن ذخیره سازی هواپیماهای 
هیدروژنی جز ضروری و حیاتی پروازهای آینده با سوخت 
هیدروژن هستند. با این حال، مهندسی آن ها دشوار است، 

زیرا کاما متفاوت از هواپیماهای سنتی هستند.
ایرباس برای توسعه این مخازن حدود 15 ماه پیش مرکز توسعه 
انتشار صفر)ZEDCs(  را در نانت فرانسه و برمن آلمان تاسیس 
کرد که مسئولیت پیشبرد این فناوری جدید را بر عهده دارند. 
مخازن در نانت تولید می شوند و جعبه های سرد که وظیفه به 
شکل گاز درآوردن هیدروژن مایع را بر عهده دارند، در برمن 

تولید می شوند.
کریس ردفرن رئیس بخش ساخت این مخازن می گوید: 
این یک گواه واقعی بر کار تیمی در سراسر سایت های ما 
است که شاهد تولید اولین مخزن به این سرعت باشیم. ما 
می خواهیم این مخازن را برای کارایی بیشتر بهینه کنیم و 
ردپای زیست محیطی آن را کاهش دهیم. هرچه باشد، یک 
هواپیمای بدون آالیندگی باید در طول چرخه عمر خود تا حد 

امکان نزدیک به انتشار آالیندگی صفر باشد.
قدم های بعدی

مهندسان ایرباس می گویند که قدم بعدی این است که به 
نمونه اولیه با دید انتقادی نگاه کنیم و از خود بپرسیم که 
چه کاری را می توانیم بهتر انجام دهیم. این گروه، بینش و 
داده های آزمایشی را از مدل اول جمع آوری می کند تا روی 

نمونه اولیه دوم کار کند که با هیدروژن پر می شود.
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آزمایش موتور جت جدید رولزرویس
لودگی صفر  با آ

کمپانی رولزرویس در حال آزمایش موتور هواپیمایی است 
که در صورت موفقیت می تواند انقابی در صنعت هوانوردی 
جهان بر پا کند. موتوری که رولزرویس مورد آزمایش قرار داده 
فناوری جدیدی ندارد و در واقع موتور AE2100 است اما این 

موتور قرار نیست با سوخت های متعارف کار کند.
در آزمایش های جدید رولزرویس قصد دارد این موتور را با 
هیدروژن راه بیاندازد که در صورت موفقیت انقابی در صنعت 

هوانوردی خواهد بود.
رولزرویس از پیشروترین سازندگان موتورهای پیشرفته هواپیما 
گردهای مشهور جهان با موتورهای  است و بسیاری از هوا

ساخت این شرکت در آسمان پرواز می کنند.
آزمایش ساخت موتور هواپیما با سوخت هیدروژن را رولزرویس 

در همکاری با خطوط هوایی ایزی جت انجام می دهد.
هدف اولیه بسیار ساده و مشخص است، باید ثابت کرد که 
می توان به جای سوخت های فسیلی رایج از هیدروژن برای 

به کار انداختن موتور استفاده کرد.
در صورت به ثمر نشستن تاش ها در این زمینه صنعت 
گرمایش جهانی و  ز  هوانوردی می تواند بدون نگرانی ا

هزینه های سنگین سوخت به کار خود ادامه دهد.
ایزی جت میلیون ها دالر برای مرحله  آغازین این آزمایش ها در 

اختیار رولزرویس قرار داده است.
استراتژی برقی کردن خودروها که در صنعت خودروسازی برای 
مقابله با آلودگی و گرمایش جهانی پیش گرفته شده است در 
صنعت هوانوردی به این راحتی قابل اجرا نیست و هیدروژن 

می تواند راهکار عملی این صنعت باشد.
البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی پیش رو است چرا 
که در آزمایش های جاری فقط روشن شدن و کار کردن موتور 
سرعت های بسیار پایین با هیدروژن مورد مطالعه قرار می گیرد.

یکی دیگر از چالش های ساخت هواپیمای هیدروژنی تغییر 
کلی طراحی هواپیما برای حمل هیدروژن است که مخزن 
نگهداری آن تفاوت های بسیار زیادی با سوخت های رایج 

خواهد داشت.
کی  چالش دیگر تولید خود هیدروژن است که فعا راه حل پا
ک  برای تولید آن در مقیاس انبوه وجود ندارد و برای تولید پا
آن نیز باید چاره ای اندیشیده شود. به باور بسیاری تا رسیدن 
ک شاید بیش از یک دهه  به نقطه تولید انبوه هیدروژن پا

زمان نیاز باشد.
به هر روی شرکت های مشهور در این زمینه دست به کار 
کارشان مشخص می کند که  ود نتایج  شده اند و دیر یا ز

هیدروژن در صنعت هوانوردی آینده جایگاهی دارد یا خیر.
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ایـــالم
استان ایالم با مساحت 2۰133 کیلومتر مربع، بیست و دومین استان ایران از نظر وسعت به شمار می رود. این استان از غرب 
با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه است. استان 

ایالم به همراه استان خوزستان دارای طوالنی ترین مرز بین المللی با کشور عراق است.
جالب است بدانید که شهر ایالم بر روی بقایای تمدن ساسانی بنا نهاده شده و مردمان آن به زبان کردی صحبت می کنند. 

دریاچه دوقلو سیاه گاو
تنها دریاچه دوقلوی کشـور را تنها در شهرسـتان آبدانان اسـتان ایام مشاهده می کنید که 
به یک جاذبه گردشـگری منحصر به فرد در سطح جهان تبدیل شـده است. عبور رودخانه 
سـیاه گاو از میـان صخـره و دره هـا بـه دو دریاچـه تبدیـل شـده کـه اولـی بـا اختـاف اندکـی در 

قسـمت باالیی دریاچـه دوم قرار گرفته اسـت.
این دو دریاچه توسط یک کانال 10 متری به هم متصل شده و چیزی در حدود 3 متر عمق 
دارنـد. عرض توسـعه ایـن دو دریاچه تقریبا 8 متر بـوده و طول آن 70 متر اسـت. قدمت این پدیده طبیعی نـادر، هزاران 

سال بوده و تماشـای آن واقعا چشم نواز است.

منطقه جنگلی ششدار
منطقه جنگلی ششـدار را می توان یکی دیگر از مناطق گردشـگری و جاهای دیدنی 
ایام به حسـاب آورد که در 5 کیلومتری شـهر ایام و نزدیکی کـوه قاقیران قرار گرفته 
« هـم شـناخته  اسـت. منطقـه جنگلـی ششـدار کـه بـا نـام »پـارک جنگلـی ششـدار
می شـود، دارای یـک طبیعت کاما دسـت نخورده و طبیعی بـوده و از منظـره دیدنی 

و بکر برخـوردار اسـت.
زیبایـی ششـدار در فصـل بهـار دوچنـدان شـده و سرسـبزی طبیعـت در کنـار عطـر 

شـکوفه درختـان ایـن ناحیـه بسـیار لذت بخـش اسـت، البته فصـل پاییز هـم به دلیـل تنوع زیـاد رنـگ، جلـوه خاصی به 
این منطقه جنگلی بخشـیده اسـت. در سـفر خود به ایـام حتما از پارک جنگلی ششـدار دیـدن کرده و عکاسـی در این 

مـکان را از یـاد نبریـد.

دره ارغوان 
تماشایی ترین و چشم نوازترین جاذبه گردشگری ایام را می توان دره ارغوان آن به حساب 
آورد کـه در فاصله 3 کیلومتری شـمال شـرق شـهر ایام قرار گرفته اسـت. چشـم برداشـتن از 
طبیعـت بکـر دره ارغوان با وجـود درختچه های خوش رنـگ و بوی ارغـوان واقعا غیرممکن 
است، دره ارغوان در فصل بهار به ویژه ماه اردیبهشت کاما به رنگ صورتی درآمده و حس 

زیبایی را در اختیار شـما قرار خواهد داد. 
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قلعه والی
یکی از مهم ترین بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری ایام را می توان قلعه والی دانست 
کـه در سـال 1326 هجـری قمـری سـاخته شـد. این قلعـه بـه دسـتور غامرضا خـان والـی و در 

محلـه ای به نام حسـین آبـاد فیلی که بـه آن ده باال گفته می شـود، بنا نهاده شـد.
مسـاحت این قلعه در حدود 4687 مترمربع و زیربنای ساختمان آن تقریبا 1464 مترمربع 
است. مصالح به کار رفته در ساخت این قلعه تاریخی شامل سنگ، آجر، کاشی، گچ و چوب 

بوده و از دوام باالیی برخوردار اسـت. قلعه والی در سـال 1367 الی 1369 مورد مرمت و بازسـازی قرار گرفت و در سال 1385 
موزه مردم شناسـی ایام در آن احداث شد.

طاق شیرین و فرهاد
یکی از بناهای تاریخی و اصیل استان ایام که به دوره ساسانیان تعلق دارد، طاق شیرین 
و فرهاد اسـت. علت نامگـذاری این طاق بنـا بر روایات افـراد محلی، سـاخت آن در نصف 
روز توسـط فرهـاد بـرای شـیرین اسـت، البتـه بسـیاری از قدیمی ترهـا ایـن طـاق را بـه نـام 

»طاق شـیرین« می شناسـند.
طاق شـیرین و فرهاد به شـکل مربـع بـوده و در دامنه کوه قرار گرفته اسـت. طـول این بنا 
320 سانتی متر، عرض آن 290 سانتی متر و ارتفاع آن 220 سانتی متر است. جالب است 
بدانیـد کـه ایـن طـاق بـه طـور کامـل از سـنگ های تـراش داده شـده و بـدون هیچگونـه 

ماتی سـاخته شـده اسـت و سقف آن مسـطح است.
برای بازدید از این طاق زیبا باید وارد شهرستان ایوان استان ایام شوید و بعد گذر از بخش رزنه، وارد روستای 
چهـل زرعـی و نهایتـا تنـگ کوشـک شـوید. بـد نیسـت بدانیـد کـه طـاق شـیرین و فرهـاد در سـال 1381 در فهرسـت آثـار ملـی 

ایـران قـرار گرفت.

 نقش برجسته گل گل
دایـره آثار قدیمی و تاریخی ایام بسـیار گسـترده بـوده و از ایـن میان نقش برجسـته گل گل از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. سنگ نوشته گل گل در روسـتایی به همین نام و در دیواره 
کـوه قـرار دارد. ایـن اثـر تاریخی بـه دوره آشـوریان مربـوط می شـود، بنابرایـن چیـزی در حدود 

3 هزار سـال قدمـت دارد.
بر روی این سـنگ، نقشـی از یک سـرباز آشـوری با کاه خود و یک تیر در دسـتش وجـود دارد 
و یـک مـاه و سـتاره هم در باالی آن کشـیده شـده اسـت. ابعاد این سـنگ نوشـته، 135 در 90 

سـانتی متر بـوده و در قسـمت پایینی آن چندین جمله با خط میخی نوشـته شـده اسـت.
نقـش برجسـته گل گل در 25 کیلومتـری ایـام واقـع شـده و در سـال 1355 در فهرسـت آثـار 

ملـی ایـران بـه ثبت رسـید.
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قصر داراالمان
قصر داراالمان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان به فاصله هشت 
کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی کابل که قبا افشارتپه نام 
داشت، در زمان امان اهلل خان ساخته شده است. در زمان ساخت این قصر مناسبات 
حسنه سیاسی بین دولت افغانستان و آلمان برقرار بود و در امور شهرسازی و تعمیرات 
22 تن مهندسان دولت آلمان حصه گرفته بودند که از جمله ساخت قصر داراالمان در 
سال 1304 ه.ق تحت نظر مهندس والتر هارتن آلمانی آغاز و درسال 1306 تکمیل گردید و قصر مذکور بداخل تقریبا 150 اتاق 

کوچک و بزرگ اعمار شده که تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن استفاده می کردند. 

زیارت کارته سخی 
کن مقدس زیادی دارد، به طور نمونه می توان از زیارت »شیرسرخ«،  شهر کابل اما
«، »زیارت پنجه شاه«، »شاه طاووس«، »شاه  »مزار سید جال آقا«، »زیارت جانباز
شهید«، »عاشقان و عارفان«، »بابای غوری«، »خواجه صفا«، »شاه دوشمشیره«، 
»باغ علیمردان« و »زیارت سخی« نام برد. این زیارت در دامنه  کوه »آسمایی« در 
منطقه  »کارته سخی« قرار دارد که در غرب آن دانشگاه کابل و شفاخانه علی آباد، 
کی گردنه« قرار دارد. شرق آن کوه  تلویزیون، جنوب آن »تپه  سام« و شمال آن تپه  »خا

کارته سخی به دستور احمد شاه بابا درانی ساخته شده است، زمانی که احمد شاه 
دستور می دهد که خرقه مبارک پیامبر اسام)ص( را از بخارا به قندهار انتقال دهند، 
کاروان مذکور در کابل در منطقه کنونی )زیارت سخی( اطراق می کند. روایت است که 

نگهبانان دو شب پی درپی امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( را در خواب می بینند که به این مکان آمده و شمشیر خود را به روی 
سنگ بزرگی گذاشته و نماز به جا می آورد. هنگامی که کاروان به قندهار می رسد، این موضوع را به احمد شاه بابا می گویند و او 

دستور می دهد که زیارتگاهی آنجا بسازند و آن را »زیارت سخی شاه مردان« می نامد.

کابـل شـهری زیبـا بـا مسـاحتی حـدود ۲۷۵ کیلومتـر مربـع واقـع در والیـت کابـل اسـت. ایـن شـهر کـه پایتخـت افغانسـتان 
نامیـده شـده، بـه همـراه دیگـر توابعـش جمعیتـی بالـغ بـر ۴٬۳۷۲٬۹۷۷ میلیون نفـر را در خود جای داده اسـت کـه از همه 

قومیت هـای اصلـی افغانسـتان در آن زندگـی می کننـد.
کابل به دلیل مهاجرت ها شصت و چهارمین کالن شهر جهان و پنجمین شهر دنیا به لحاظ رشد جمعیت است.

Kabul کــابل
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چهل ستون کابل
قصر چهل ستون کابل در زمان سلطنت شاه زمان سدوزایی در سال 1175 خورشیدی 

ساخته شده و پیش از ویرانی، از کاخ های باشکوه کابل شمرده می شد. 
این قصر دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد. مساحت باغ خارجی تقریبا به 30 
هکتار گفته شده  است. و در حال حاضر کاما ویران شده و شهرداری کابل قصد نو 

سازی آن را دارد.

منار علم و جهل
منار علم و جهل از آثار تاریخی شهر کابل در افغانستان است. این منار به یادگار 
پیروزی بر شورش مشهور به مای لنگ برضد نهضت افغانستان ساخته شده است. 
این منار در فراز تپه کوچک در کنار پارک احمدشاهی کابل در مقابل نوآباد بریکوت به 
شکل مقبول و مرغوب از سنگ های رنگین و ظریف بنا یافته است و در اثر جنگ ها 

آسیب دیده است.
بعد از استقال افغانستان آثار و کتیبه های مهم تاریخی افغانستان به وسیله خطاط 
، استاد سید محمد داود الحسینی و برادر بزرگ او سید  نامدار سده بیستم کشور

محمد ایشان حسینی خطاطی شده است که از آن جمله منار علم و جهل و طاق ظفر پغمان است. 

آرامگاه سید جمال  الدین اسدآبادی
آرامگاه سید جمال  الدین اسدآبادی در دانشگاه کابل قرار دارد و با دفن وی در 
این محل، نام دارالفنون را بر آن گذاشتند. سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی 
از مشاهیر سیاسی معاصر است که برخی او را اهل افغانستان و عده ای دیگر وی 
را ایرانی می دانند. سید جمال از جمله شخصیت های مبارز علیه استبداد در 
جهان اسام به شمار می رفت که به دنبال اتحاد اسامی بین کشورهای اسامی 
و مسلمانان بود. اسدآبادی در سال 1275 خورشیدی در ترکیه درگذشت و ابتدا 
در استانبول دفن شد؛ اما به درخواست دولت وقت افغانستان، پیکر وی به این 
ک سپرده شد. در سال 1311 خورشیدی، سازه ای از سنگ آبنوس سیاه روی آرامگاه وی ساختند. کشور انتقال داده و به خا

آرامگاه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی عالم و نابغه ای بی همتا در علوم ریاضیات، گیاه شناسی، 
نجوم، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، فلزشناسی و زبان به شمار می رود. آثار زیادی 
از این دانشمند فرهیخته بزرگ بر جای مانده است و بسیاری از دانشگاه ها و 

تاالر کتابخانه ها، به اسم او نام گذاری شده اند.
دانشمندی با این درجه علمی، نیازمند آرامگاهی است که جایگاه واقعی او 
را به جهانیان نشان بدهد. با وجود اینکه تاش هایی برای بازسازی آرامگاه 
ابوریحان بیرونی شد، هنوز اقدامات عملی الزم در این زمینه صورت نگرفته 

است.
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جمادی الثانی 1444

محرك الطائرة

نبذة تاریخیة عن محرکات الطائرات
١848: صمــم جون ســترینج فیلو محــرًکا بخارًیا لــه القدرة علی 

تزوید أي طــراز بالطاقة، علــی الرغم من حمولتــه الضئیلة.
١903: صمــم تشــارلي تایلــور محــرك هوائــي طولــي للطائــرات 

ــا( ــوع رایــت فایــر )بقــوة ١٢ حصاًن مــن ن
١903: وضــع محــرك مانلي بالــزر المعاییر الخاصة بـــ المحرکات 

نصــف القطریــة الحدیثة.
١906: أنتــج لیــون لفافیســور محرك فــي 8 المبرد بالهــواء الذي 

حقــق نجاًحــا کبیًرا الســتخدامه فــي الطائرات.
١908: ســجل رینیــه لوریــن بــراءة اختــراع حــول تصمیــم 

المحــرك النفــاث.
١908: صمــم جنــوم أومیجــا أول محــرك دوار فــي العالــم، وتــم 
إنتــاج کمیــات منــه: وفــي عــام ١909، تــم ترکیبــه علــی طائــرة 
مــن نــوع فارمــان 3، وحصــل علــی جائــزة المحــرك الــذي قطــع 

أطــول مســافة جویــة دون توقف في مســابقة الطیــران الکبرى 
، وحطــم الرقــم القیاســي العالمــي لتحمــل  فــي مدینــة رییمــز

ــل(. ــر )١١0 می ١80 کیلومت
١9١0: تــم عــرض کوانــدا ١9١0، وهــي طائــرة تعمــل بطاقــة 
المروحــة األنبوبیــة، حیــث أثبتــت فشــلها فــي معــرض باریــس 

للطیــران.
ــغل 

ّ
ح أوجســت راتیــو اســتخدام الضاغــط الُمُش ١9١4: اقتــر

بدفــع العــادم أو مــا یعــرف بـــ الشــاحن التوربینــي لتحســین 
األداء عنــد الطیــران الرتفاعــات عالیــة; ولــم یتــم اعتمــاده بعــد 

خضوعــه لاختبــارات
١9١8: لجــأ ســانفورد ألکســندر مــوس إلــی فکــرة راتیــو وصمــم 

أول شــاحن توربینــي بنجــاح 
١9٢6:  ظهــر محــرك أرمســترونج ســیدلي جاجــوار الرابــع، وهي 
السلســلة األولــي مــن المحــرك ذي الشــحن الزائــد المســتخدم 

اللغة العربیة

الجزء االول

إن محـرك الطائـرة هـو أحد محتویات نظـام دفع الهـواء في أي مرکبـة جویة یقوم بــ تولید الطاقـة المیکانیکیة. وغالًبـا ما تکون 
محـرکات الطائـرات إمـا ذات کبـاس خفیـف الـوزن أو توربینـات غازیـة. تقدم هـذه المقالـة نظـرة عامة حـول األنواع األساسـیة 

لمحـرکات الطائـرات ومفاهیـم التصمیم المسـتخدمة فـي تطویر هـذه المحرکات.
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فــي الطائــرات، وکانــت محــرکات ذي صفیــن دواریــن یتــم 
تدویرهمــا باســتخدام الشــاحن الفائــق الطــارد.

١930: قــدم فرانــك ویتــل بــراءة االختــراع األولــی لـــ المحــرك 
النفــاث التوربــو.

١939: اســُتخدم المحــرك النفــاث التوربوهینــکل إتــش إیه إس 
لمانیــة إتش إیــه ١78. 3 فــي تشــغیل المرکبــة الجویــة األ

جریــت أول تجربــة فــي العالــم لتشــغیل محــرك المروحــة 
ُ
١940: أ

العنفیــة مــن تصمیــم جیندراســیك ســي إس.
١948: اســُتخدم أول محــرك عمــود دوران توربینــي بقــوة ١00 
 Turbomeca( حصــان 78٢، لتطویر محرك تربومیکا أرتویســت

.)kW ٢١0( shp ٢80 األضخــم المقــدر بـــ )Artouste
١949: ظهــرت لیــدوك 0١0 وهــي أول طائــرة رکاب تعمــل بـــ 

المحــرك النفــاث.
ــز لویــس کونــواي، وهــو أول محــرك عنفــي  ١950: ظهــر محرکرول

مروحــي تــم إنتاجــه وعرضــه فــي األســواق.
مــن القــرن العشــرین : ظهــر المحــرك العنفــي المروحــي مــن نوع 
کبــر وکفاءة  جنــرال الیکتریــك تــي إف 39 حیث تمیــز بقوة دفع أ

أفضــل بکثیــر ممــا قبله.

محرکات التدویر
المحرك الطولي

یحتــوي هــذا النــوع مــن المحــرکات علــی أســطوانات مصطفــة 
فــي صــف واحد. علــی الرغــم مــن أنهــا تحتوي علــی عــدد زوجي 
مــن األســطوانات المثبتــة بطریقــة نموذجیــة، إال أنــه یوجــد 
بعــض أنــواع مــن هــذه المحــرکات تحتــوي علــی خمــس أو 
ســت أســطوانات. یتمیــز المحــرك المســتقیم بمیــزة کبیــرة، أال 
وهــي تســهیل تصمیــم المنطقــة األمامیــة الضیقــة المنخفضــة 
المقاومــة فــي الطائــرة. إذا ُثبــت العمــود المرفقــي للمحــرك فوق 
األســطوانة، فمــن ثم تعــرف هــذه الطریقــة بالمحرك المســتقیم 
المعکــوس، حیــث یســاعد فــي ترکیــب المروحــة الدافعــة فــي 
ــوط  ــات الهب ــود عج ــي وج ــی ف ــن األرض حت ــدة ع ــافة بعی مس
القصیــرة. مــن ضمــن عیــوب المحــرك المســتقیم ضعــف 
نســبة القــدرة علــی الــوزن، ألن علبــة المرفــق والعمــود المرفقــي 
بتصمیــم طویــل وثقیــل. یعمــل المحــرك المســتقیم بمبــرد 
کثــر  بالهــواء أو مبــرد بســائل، ولکــن المبــرد بالســائل هــو األ
اســتخداًما، بســبب صعوبــة الحصــول علــی القــدر الکافــي مــن 
تدفــق الهــواء مباشــرة لتبریــد األســطوانة المثبتــة فــي الخلــف. 
کانت تســتخدم المرکبات الجویة البدائیــة المحرکات الطولیة، 
، وهــي أول مرکبــة  بمــا فــي ذلــك المرکبــة الجویــة رایــت فایــر
ــا.  ــي طاقته ــم ف ــق التحک ــن طری ــران ع ــة طی ــوم برحل ــة تق جوی
إضافــة إلــی ذلــك، لــم تلبــث عیــوب التصمیــم المتأصلــة إال 

واتضحــت، ممــا أدى إلــی عــدم اســتخدام المحــرك الطولــي، 
حیــث أصبــح اســتخدامه فــي الطیــران الحدیــث شــيًءا نــادًرا.

المحرك الدوار
أثنــاء الحــرب العالمیــة األولــي، منــذ القــدم عندمــا اســُتخدمت 
الطائــرات ألول مــرة فــي العملیــات العســکریة، کانــت المحرکات 
المســتقیمة الموجــودة حینئــذ ثقیلــة جــًدا مقارنــة بحجــم 
الطاقــة الازمــة. وقــد بحــث مصممــو المرکبــات الجویــة عــن 
محــرك خفیــف الــوزن وذو قــوة عالیــة ورخیــص الثمــن وســهل 
التصنیــع إلنتــاج کمیــات کبیــرة منــه. وقــد لبــی المحــرك الــدوار 
ــدوارة علــی أســطوانات  هــذه المطالــب. تحتــوي المحــرکات ال
دائریــة الشــکل مثبتــة حــول علبــة المرفــق کمــا هــو الحــال 
فــي المحــرك الدائــري األســطوانات، ولکــن االختــاف الوحیــد 
بینهــم هــو أن العمــود المرفقــي مثبــت فــي هیــکل المرکبــة 
الجویــة، والمروحــة الدافعــة مثبتــة فــي صنــدوق المحــرك. 
کملــه مــع المروحــة الدافعــة، ممــا یبــث تدفــق  یــدور المحــرك بأ
العدیــد مــن الهــواء للقیــام بعملیــة التبریــد باســتثناء ســرعة 
المرکبــة الجویــة األمامیــة. کانــت ُتصمــم بعــض هــذه المحرکات 
علــی نظــام محرك ذي شــوطین، ممــا یولد قــدرة نوعیة ونســبة 
قــدرة علــی الــوزن بدرجــة کبیــرة. لســوء الحــظ، حــدت تأثیــرات 
ــل  ــدوار الثقی ــرك ال ــن المح ــة م ــدیدة النابع ــکوب الش الجیروس
مــن قــدرة المرکبــة الجویــة علــی الطیــران. واســتهلکت أیًضــا 
المحــرکات کمیــات کبیــرة مــن زیــت الخــروع، حیــث کان ُیــرش 
الزیــت حــول هیــکل المرکبــة الجویــة ممــا یتســبب فــي خــروج 
دخــان یصیــب الطیاریــن بالغثیــان. کان مصممــو المحــرك 
. وقــد  دائًمــا علــی درایــة بالعدیــد مــن مشــکات المحــرك الــدوار
ــبت  کتس ــا ا ، عندم ــدوار ــرك ال ــة المح ــي لنهای ــدد التنازل ــدأ الع ب
المحــرکات ذات التصمیــم الثابــت ثقــة الجمیــع، نظــًرا لوزنهــا 

کها للوقــود بطریقــة أفضــل. الخــاص واســتها

V المحرك من نوع في
ــم أســطوانات هذا المحــرك علی هیئــة صفوف مســتقیمة، 

ّ
ُتنَظ

وتبعــد کل أســطوانة عــن األخــرى مســافة 30-60 درجــة. 
تحتــوي أغلــب أنــواع المحــرکات علــی مبــرد المیــاه. یوفــر 
المحــرك الُمصمــم علــی نــوع فــي نســبة القــدرة علــی الــوزن 
کبــر مــن المحــرك المســتقیم، إضافــة إلــی خاصیــة  بدرجــة أ
تصمیــم المنطقــة األمامیــة الصغیــرة. علــی الرغــم مــن أن أشــهر 
أنــواع المحــرکات لهــذا التصمیــم هــو المحــرك رولــز رویــس 
میرلیــن، ذو القدرة علی اســتیعاب ٢7 لتــًرا )١649 في3( محرك 
فــي ١٢ ذي 60 درجــة، إال أن هنــاك محــرك ســبتفایرز الــذي کان 

لــه دور بــارز فــي معرکــة بریطانیــا.

اللغة العربیة
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المحرك نصف القطري
ــر مــن األســطوانات  کث یحتــوي هــذا المحــرك علــی صفیــن أو أ
منظمــة فــي شــکل دائــري حــول علبــة المرفــق المثبتــة فــي 
الوســط. یجــب أن یحتــوي کل صــف علــی عــدد فــردي مــن 
األســطوانات لضمــان العمــل بکفــاءة. ال یحتــوي المحــرك 
الدائــري األســطوانات إال علــی عمــود إدارة واحــد فــي کل صــف 
وعلــی علبــة مرفــق صغیــرة نســبًیا، ممــا یتســبب فــي الوصــول 
ــوزن المرغــوب فیهــا. بســبب کشــف  ــی نســبة القــدرة علــی ال إل
ترتیــب األســطوانات لکمیــة الحــرارة الکبیــرة التــي یضخهــا 
المحــرك علــی األســطح المتســببة فــي الهــواء والرغبــة فــي إلغــاء 
القــوى الترددیة، فــإن المحرکات نصــف القطریة تقــوم بالتبرید 

بانتظــام والعمــل بساســة.

لمثبتــة  لســفلی ا نات ا ألســطوا یــت علــی ا لز کــم ا ا قــد یتر
تحــت علبــة المرفــق، عنــد توقــف المحــرك لفتــرة طویلــة. 
قــد یتعــرض المحــرك ألضــرار خطیــرة یتســبب فیهــا القفــل 
الهیدروســتاتیکي، فــي حالــة عــدم تنظیــف األســطوانات مــن 

کمــة حولهــا قبــل بــدء تشــغیله. الزیــوت المترا
فــي تصمیمــات الطائــرات العســکریة، یســتغل الطیــار المنطقة 
األمامیــة الکبیــرة للمحــرك کــذراع إضافــي. وُتظهــر المنطقــة 
األمامیــة الکبیرة فــي الطائرة في شــکل صورة بیانیة ممســوحة 

ودینامیــکا هوائیــة غیــر فعالــة.

محرك متقابل األسطوانات
یســـمی أیًضـــا المحـــرك المتقابـــل األســـطوانات بالمحـــرك ذي 

اللغة العربیة
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الکباســـات األفقیـــة أو المحـــرك المســـطح، حیـــث یحتـــوي علـــی 
کســـة لعلبـــة  صفیـــن مـــن األســـطوانات علـــی الجوانـــب المعا
المرفـــق المثبتـــة فـــي الوســـط. یعمـــل المحـــرك بمبـــرد بالهـــواء 
کثـــر اســـتخداًما.  أو مبـــرد بســـائل، ولکـــن المبـــرد بالهـــواء هـــي األ
ُتثبـــت المحـــرکات المتقابلـــة األســـطوانات مـــع العمـــود المرفقي 
أفقًیـــا فـــي المرکبـــات الجویـــة، وقـــد ُتثبـــت مـــع العمـــود المرفقـــي 
ــًیا فـــي المروحیـــات. هنـــاك احتمالیـــة فـــي توقـــف القـــوى  رأسـ
الترددیـــة، نتیجـــة لتصمیـــم األســـطوانة، ممـــا ینتـــج عـــن ســـهولة 
فـــي تشـــغیل المحـــرك. علـــی خـــاف المحـــرك نصـــف القطـــري، 
کل حـــول  ال تعـــوق المحـــرکات المتقابلـــة األســـطوانات أي مشـــا

القفـــل الهیدروســـتاتیکي.
علــی النقیــض مــن ذلــك، حتــی هــذا الوقــت، تعتبــر المحــرکات 
المکبســیة بالمبــرد بالهــواء ذات األربــع والســت أســطوانات 
کثــر أنــواع المحــرکات اســتخداًما فــي مرکبــات الطیــران  هــي أ
 )kW 300( horsepower 400 العــام الجویــة حیــث یتطلــب
لــکل محــرك. فــي أغلــب األحیــان ُتشــغل المرکبــة الجویــة التــي 
تتطلــب مــا یزیــد عــن kW 300( horsepower 400( لــکل محــرك 

بواســطة المحــرکات التوربینیــة.

محرك المروحة العنفیة
علـــی الرغـــم مـــن أن المقاتـــات العســـکریة تحتـــاج إلـــی ســـرعة 
عالیـــة، فقـــد ال یســـتلزم ذلـــك فـــي المرکبـــات الجویـــة المدنیـــة. 
ـــتفادة  ـــي االس ـــة ف ـــة المدنی ـــات الجوی ـــي المرکب ـــب مصمم فیرغ
ــتخدامهم  ــال اسـ ــن خـ ــال مـ ــة األعطـ ــة وقلـ ــوة العالیـ ــن القـ مـ
لعنفیـــة الغازیـــة. وقـــد ولـــد ذلـــك فکـــرة ترکیـــب المحـــرك  ال
العنفـــي بجانـــب المروحـــة الدافعـــة التقلیدیـــة. نتیجـــة للســـرعة 

ــزة  ــاء میـ ــم إضفـ ــد تـ ــة، فقـ ــات الغازیـ ــة للتوربینـ ــة المثالیـ العالیـ
علـــی محـــرك المروحـــة العنفیـــة، أال وهـــي صنـــدوق التـــروس 
لتخفیـــض ســـرعة عمـــود الدفـــع وبذلـــك ال توجـــد إمکانیـــة 
ع  إلعاقـــة ضربـــات المروحـــة الدافعـــة لهـــذه الســـرعات األســـر
مـــن الصـــوت. وفـــي کثیـــر مـــن األحیـــان، تنفصـــل التوربینـــات 
الموجهـــة للمروحـــة الدافعـــة عن باقـــي العناصـــر الـــدوارة وبذلك 
یمکنهـــا الـــدوران بحریـــة وبســـرعتها الطبیعیـــة المثالیة )المشـــار 
ــة  ــرکات المروحـ ــل محـ (. تعمـ ــر ــي الحـ ــرك التوربینـ ــه بالمحـ إلیـ
العنفیـــة بکفـــاءة عالیـــة عنـــد تشـــغیلها فـــي مجـــال ســـرعات 
الطیـــران المصممـــة مـــن أجلهـــا، حیـــث إن ســـرعتها فـــي الغالـــب 
ـــی 640  ـــن 3٢0 إل ـــاعة )م ـــي الس ـــل ف ـــی 400 می ـــن ٢00 إل ـــراوح م تت

کـــم فـــي الســـاعة(.

محرك عمود الدوران التوربیني
ـــي  ـــي ف ـــدوران التوربین ـــدة ال ـــرکات أعم ـــتخدامات مح ـــز اس تترک
المروحیـــات ووحـــدات الطاقـــة المســـاعدة. ویتشـــابه محـــرك 
عمـــود الـــدوران التوربینـــي إلـــی حـــد بعیـــد مـــع محـــرك المروحـــة 
العنفیـــة بفـــارق جوهـــري أال وهـــو: فـــي محـــرك المروحـــة العنفیـــة 
تکـــون المروحـــة الدافعـــة مدعومـــة بالمحـــرك والمحـــرك مربـــوط 
بــــهیکل الطائـــرة. أمـــا فـــي محـــرك عمـــود الـــدوران التوربینـــي، 
ــة.  ــدوار المروحیـ ــر لـ ــادي مباشـ ــم مـ ــرك أي دعـ ــدم المحـ ال یقـ
ویکـــون الـــدوار متصـــا بجهـــاز نقـــل الحرکـــة الـــذي یکـــون 
ــهولة  ــال بسـ ــرك اإلرسـ ــل المحـ ــرة، وینقـ ــا بهیـــکل الطائـ مربوًطـ
. ویـــرى البعـــض أنـــه لیـــس ثمـــة فـــرق یذکـــر  عبـــر عمـــود دّوار
بینهمـــا حیـــث تصنـــع بعـــض شـــرکات الطیـــران المحرکیـــن بنـــاًء 

علـــی التصمیـــم ذاتـــه.

اللغة العربیة



Storage, and the lift factor
When considering the aerodynamics of an aircraft, the wings are directly 
responsible for creating the lift, which supports the fuselage containing 
cargo and passengers during flight. On some long-haul flights, the fuel 
contained in the aircraft at takeoff can account for as much as a third of the 
aircraft’s gross weight.
The Boeing 747 notably burns up to one gallon of fuel per second of flight 
and must carry enough accordingly. Even next-generation jets must 
maintain significant fuel to cover the actual trip alongside reserves for 
taxiing, diverting, contingencies, and other emergencies. Today’s twin-
engine aircraft, such as the Airbus A350, are able to carry over 37,000 
gallons of fuel.
If this extra weight were to be stored entirely in the fuselage, it would reduce 
available cargo space and increase the strain and stress on the aircraft 
structure. Loading the fuel into the wings brings a significant portion of the 
weight directly to the source of lift, which reduces the pressure on the wings 
in flight and spreads the load more evenly across the airframe.
The wings also contain controls for the ailerons and flaps, alongside various 
flight electronic and hydraulic equipment. Luggage and other cargo, 
however, are not typically stored in the wing due to height restrictions but 
are instead stored in the fuselage.

Why Do Aircraft Store 
Fuel In The Wings?

Placing the fuel tanks in the wings takes advantage of valuable 
space while improving stability and economics.
There are several reasons why many modern aircraft designers 
have elected to place the primary fuel tanks in the wings. An 
aircraft’s wing contains a significant amount of extra space 
not used for storage, is easily accessible, and is responsible for 
creating lift for the entire airframe.
Placing the fuel in the wings also increases the strength and 
stability of the aircraft during takeoff and leaves room for 
additional cargo capacity.

Strength, understanding the flex and 
flutter
The fuel tanks in the wings, especially when 
full, provide strength and stability to the 
aircraft during takeoff. The full tanks increase 
the rigidity of the wings and spread the total 
takeoff weight more evenly across the aircraft. 
As the aircraft speeds down the runway, the 
extra weight helps to keep the wingtips down 
and level to balance the disproportionally heavy 
fuselage.
Some aircraft’s wings are designed to flex 
to improve aerodynamic stability. This 
development is most notable in jetliners such as 
the Boeing 787 Dreamliner, which incorporates 
composite technology to allow the wings to flex 
up to 25 feet. The result is a more streamlined 
aircraft with reduced drag and the ability to 
adapt more dynamically to turbulence.
Baffles further subdivide the fuel tanks. The 
rigid partitions within the tanks are placed 
perpendicular to the wings and feature small 
holes to prevent the fuel from sloshing side to 
side during the flight. Some aircraft also include 
systems to rebalance the tanks manually should 
one side become heavier than the other.
Systems, where else could it be?
Aircraft fuel has not always been stored in the 
wings, and while it is the most common location 
in today’s commercial jetliners, there are still 
several outliers. Several aircraft in the Airbus 
A320 family also have the ability to load fuel 
tanks in the cargo hold. The Airbus A321LR, 
for instance, can hold up to three removable 
fuel tanks for long-range trips. The A321XLR 
features an integrated central fuel tank to 
increase its range.
One benefit of storing fuel in the wings is the 
ability to gravity feed. As the fuel tanks are 
above the engines in many aircraft, this can help 
reduce reliance on a fuel pump. Aircraft which 
feature a center fuel tank in the belly of the 
plane to hold reserve fuel usually empty it first 
to ensure that gravity feeding is available for as 
long as possible.
Some widebody aircraft include fuel tanks in 
the rear of the plane. The fuel in tanks set in 
the horizontal stabilizers doubles as ballast 
to manage the center of gravity on long-haul 
flights.
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What medical requirements are 
needed for cabin crew?
Unlike many jobs, the candidate has to take (and pass) a medical exam before becoming cabin crew. This is 
usually before joining a new airline, working in a different country, or renewing a current medical certificate. 
The rules are set by the aviation authorities and some countries have a five-year validity period for each crew 
member’s medical certificate. The medical has to prove that the crew member is free from physical or mental 
illness that would affect the ability to perform safety duties and responsibilities.

First steps
The candidate will fill out a medical form 
advising of any medical history, medications 
taken, or any surgery. The aeromedical 
examiner will then assess the candidate for ‘fit to 
fly’ status. Things such as posture, movement, 
height, and weight are observed. Pulse and blood 
pressure are checked as well as lung function 
and neurology. The abdomen is checked for any 
abnormalities. The examination also takes into 
account any medical history.

More tests
A urine sample is taken to check for any 
undiagnosed conditions. Eyesight and hearing 
tests are done. Dental records are also often 
asked for. ECG tests to monitor heart rhythm 
are often part of the medical too. Records 
of immunizations will be studied, and the 
candidate may need to take more before flying.

Conditions
In general, it is quite difficult to gain a cabin crew 
role if you are medically unfit in any way. It is, 
however. more acceptable in Western countries 
to gain a role if a condition is well managed, 
such as for example migraine, asthma, or high 
blood pressure. You do have to report at any 
time during your career if you have any illness 
or injury, surgery, any prescribed/unprescribed 
medicines, and any decrease in physical or 
mental fitness. Pregnancy, sight correction, and 
admission to hospital also have to be reported as 
‘fit to fly’ status may have changed.

Middle East
Rules regarding medicals are even stricter in the 

Middle East, often due to the fact that cabin crew must apply for a residence 
visa. This involves a blood test being taken which checks for various 
illnesses, including HIV and Hepatitis B. A chest X-ray is also needed to 
check for any signs of tuberculosis.
Any prior history of mental illness and antidepressant use is not accepted 
for cabin crew. Scoliosis of >30 is not accepted by most Middle Eastern 
airlines, and neither are skin conditions or scars. Aspiring cabin crew is 
also subjected to drug tests and sometimes alcohol tests to discover any 
substance abuse issues. Speech defects are not accepted. Any candidate 
with anemia, epilepsy, diabetes or such will not be considered fit to fly.

Safety environment
In general, being ‘fit to fly’ is the most important thing, especially in a 
safety-critical environment. Working at altitude does have an effect on 
the body, as does lifting heavy equipment. Therefore, you need to be 
fairly physically fit. Added to that, working under pressure, irregular sleep 
patterns, and jet lag can cause problems if someone is not mentally and 
physically fit. As the cabin crew are responsible for passenger safety in 
an emergency situation, it is important that the crew member is medically 
assessed to check their capabilities of such actions.
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the tail cone must be white. They help an observer to identify 
which direction the aircraft is heading.
These lights are not a must for day operations, but they must 
be available for night operations.

Landing lights
These lights are used to aid the pilot during the landing 
maneuver. The landing lights must be installed such that:

No objectionable glare is visible to the pilot
In some aircraft, the landing lights are retracted into the 
wing when switched off. In these aircraft, when the lights 
are switched on, the lights extend out of their housing and 
shine. Experienced pilots can feel the change in noise and 
vibration when landing lights are turned on for these aircraft. 
Modern aircraft have the landing lights flushed to the 
forward fuselage belly or the wing root. This reduces drag. 
The Airbus A320 has retractable landing lights. However, 
some recent models of the aircraft are available with flushed 
lights.
The landing lights are not only used for landing. Many 
operators have policies that urge the pilots to keep the 
landing lights on whenever the aircraft is below 10,000 ft. 
This helps to attract attention, as below 10,000 ft, there may 
be a lot of airplanes flying around in close proximity.

Taxi lights
The taxi lights are lights that help the pilot to navigate the 
aircraft during taxi. Even though they are helpful only in 
night operations, pilots keep them on when taxiing, even 
during the day.
When the aircraft is stopped during the taxiing phase, it is 
recommended to switch off the lights so as not to distract 
other pilots who are taxiing around. This is not mandatory. 
However, following this soft rule shows airmanship.

Take-off lights
These lights are like taxi lights, but they have a longer beam. 
As the name suggests, they are used when the aircraft is 
rolling for take-off. They give the pilots an extra bit of 
situational awareness and make the aircraft more visible.

Runway Turn-off lights
The runway turn-off lights are usually found on the nose 
landing gear and are at angles of 45 degrees. They help to 
view the runway and the taxiways during turn maneuvers.

Logo lights
The logo lights are placed on the upper surface of the 

horizontal stabilizer of the aircraft. When turned on, they 
shine up the airline colors. They again help to attract 
attention and, at the same time, they are great for advertising 
when the aircraft is on the ground at night.

Wing and engine inspection lights
The wing and engine inspection lights are used to view the 
wings and the engine intake for possible icing. These lights 
are a must as per the regulations if the aircraft is certified to 
fly into known or forecast icing conditions.
These lights must be able to illuminate the wings both in and 
out of the clouds on night flights without excessive glare.
The wing and engine inspection lights can be found on the 
side fuselage near the wings.

Cockpit lighting
The cockpit lighting should provide sufficient illumination 
to make each instrument, switch, or other equipment 
necessary for safe operation easily readable. The lighting 
must be installed such that their direct rays are shielded from 
the pilot’s eyes, and no reflections are visible to the pilot. 
The pilots must also be provided a means to dim the lights 
for their comfort.
These are the minimum requirements. However, in a modern 
cockpit, a lot more lights are provided. These include 
map lights, dome lights, storm lights, etc. During night 
operations, a dim cockpit is the preferred one, particularly 
when coming in for the landing and during take-offs.
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External lighting system
What the regulations say about the external lighting system
In an aircraft, there are several external lights. Some of 
these lights are there by the regulations. This is specified 
in the EASA SERA )Standardized European Rules of the 
Air(, section 3, chapter 1.
A summary of the rules for lighting is as follows:
All aircraft must have an anti-collision light intended to 
attract attention to the aircraft )both day and night operations(
All aircraft must also have navigation lights intended 
to indicate the relative path of the aircraft )during night 
operations(
The aircraft must have lights that illuminate the extremities 
of the aircraft )during night operations(
When towed or taxied on the movement area of the 
aerodrome, the aircraft shall display lights intended to 
attract attention )fulfilled by anti-collision lights or strobes(
All aircraft in the movement area of an aerodrome whose 
engines are running shall display lights to indicate that fact 
)fulfilled by anti-collision lights or strobes(
A pilot shall be permitted to switch off or dim any lights on 
an aircraft that could adversely affect his or her performance 
or the performance of an outside observer )such as a pilot in 
another aircraft(.
The types and roles of external lighting
There are many lights outside an aircraft, and each of these 
lights serves a different purpose.

Anti-collision lights
In most transport category aircraft, there are two anti-
collision lights. One is called the beacon and the other is 
called the strobe. A beacon is a red flashing light. In many 
aircraft, there are two beacon lights - one on top of the 
fuselage and the other on the belly of the aircraft.
Strobes are synchronized flashing white lights. There are 
three strobe lights. One at the extremities of each wing, and 
one below the tail cone of the aircraft.
In normal operations, the beacon)s( are used on the ground 

and in flight. They are turned on during the pushback and 
remain on until the last engine is shut down. The strobes, 
on the other hand, are only turned on when lining up on 
the runway for take-off. This is because the very bright 
flashing characteristics of the strobes can be a nuisance for 
those working around the aircraft and other workers in the 
apron area.
In some smaller aircraft, there are no strobes. They only 
have the beacon. In others, only one light can be switched 
on at a given time. You either have the option to turn on the 
strobe or the beacon. The Dash 8 classics are an example 
of this. Thus, when on ground operations, pilots have the 
red beacon on, and once on the runway, they turn on the 
strobes, which switches off the beacon.

Navigation lights
The navigation lights, also called the position lights, consist 
of three lights - one on each wing and the other on the tail 
cone. The navigation lights on aircraft are like the ones on 
ships and other sea vessels. The port or the left-wing light 
should be red, and the starboard or the right-wing light 
should be green. And finally, the one on the rear )astern( or 

Aircraft Lighting: 
The Rules And Roles
The lighting of an aircraft is a key system. External lights are required for safety purposes as they are used 
to alert the personnel working around the aircraft in low light hours. They also allow aircraft identification 
in flight, and some lights also help the pilots to navigate the aircraft on the ground and help to view certain 
structures of the aircraft.
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Skytrax conducts research for commercial airlines, as 
well as taking surveys from international travelers to rate 
cabin staff, airports, airlines, airline lounges, in-flight 
entertainment, on-board catering, and several other 
elements of air travel. Apart from these evaluations, 
Skytrax has an airline forum where passengers give 
potential passengers insights and opinions about an 
airline. The website also hosts flight reviews, flight 
checks, and satisfaction surveys. Skytrax holds an annual 
World Airline Awards and World Airport Awards, as well 
as the ranking for airlines and airports.
The world’s Top 5 Airlines of 2022 voted for by travellers 
around the world is: 

5. Qantas Airways
Registered originally as the Queensland and Northern 
Territory Aerial Services Limited )QANTAS(, Qantas is 
widely regarded as one of the world’s leading long distance 
airline and one of the strongest brands in Australia. Qantas 
has built a reputation for excellence in safety, operational 
reliability, engineering and maintenance, and customer 
service. 

4. ANA 
ANA was founded in 1952 with two helicopters and has 
become the largest airline in Japan, as well as one of the 

most significant airlines in Asia, operating 82 international 
routes and 118 domestic routes. 

3. Emirates
Emirates connects the world to, and through Dubai city in 
UAE. Emirates current fleet comprises 262 aircraft, with 
the airline serving 152 destinations. In 2020 Emirates was 
the largest international airline as the industry recovered 
from the COVID19 pandemic, carrying 15.8 million 
passengers in 2020.

2. Singapore Airlines
Singapore Airlines’ success has been fueled by its 
dedication to customer service. Singapore Airlines 
operates a fleet of more than 180 aircrafts, with a combined 
passenger network that spans more than 110 destinations.

1. Qatar Airways
Qatar Airways is the national airline of the State of Qatar. 
Based in Doha, the Airline’s trendsetting on-board 
product focuses on: comfort, fine cuisine, the latest in-
flight audio & video entertainment, award-winning 
service and a modern aircraft fleet averaging around 5 
years of age. Qatar Airways serves more than 150 key 
business and leisure destinations worldwide, with a fleet 
of over 200 aircraft. 

The world’s best airlines
Skytrax (originally known as Inflight Research Services) is a United Kingdom-based consultancy which runs 
an airline and airport review and ranking site.
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