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سخــــن سردبیـــــــــر

به نام او

ســـام بـــر مخاطبـــان عزیـــز ماهنامـــه شـــبکه صنعـــت 
هوانـــوردی 

شـــماره بیســـت و دوم ماهنامـــه "شـــبکه صنعـــت 
هوانـــوردی" هـــم بـــه چـــاپ رســـید در ایـــن شـــماره 
تاریخچـــه شـــرکت هواپیماســـازی ATR را بررســـی 
ــام  ــماره 3054 تـ ــرواز شـ ــانحه پـ ــتان سـ ــم؛ داسـ کرده ایـ
ایرالینـــز را مـــرور می کنیـــم و بـــا کســـانی کـــه نبایـــد بـــه 
دلیـــل بیمـــاری ســـوار هواپیمـــا شـــوند آشـــنا می شـــویم.
ضمـــن اینکـــه تیـــم تحریریـــه اســـتان اردبیـــل در ایـــران 
و شـــهر ویـــن در اتریـــش را بـــرای شـــما در بخـــش 

گردشـــگری فراهـــم کـــرده اســـت.
در نظـــر داشـــته باشـــید کـــه در صـــورت عالقمنـــدی 
امـــکان همـــکاری بـــا تمـــام متخصصـــان و عالقمنـــدان 

در زمینـــه تولیـــد محتـــوا وجـــود دارد.
منتظـــر دریافـــت پیشـــنهادات، انتقـــادات و نظـــرات 
شـــما دربـــاره ماهنامـــه "شـــبکه صنعـــت هوانـــوردی" 

هســـتیم.

ارادتمند شما
سید امیرحسین موسوی مقدم
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شرکت هواپیماسازی ATR را بشناسید

کت  شــر یــک   A T R ی  ز ســا پیما ا هو
فرانســوی-ایتالیایی اســت که دفتر مرکزی 
آن در شــهر بلنیــک )Blagnac( در جنــوب 
فرانســه قــرار دارد، ایــن شــرکت در ســال 
 Aérospatiale 1981 از ادغــام دو شــرکت
)ایربــاس( فرانســه و Aeritalia )لئونــاردو( 

ایتالیــا بــا هــم تاســیس شــد.
از دهه 60 و 70 رشد و پیشرفت شرکت های هواپیماسازی اروپایی شروع شده 
بود و شـرکت های این حوزه قصد داشتند با استفاده از پتانسیل های خود از 

طریق همکاری و مشارکت این پیشرفت را تسریع ببخشند.
ح هـای خـود مشـغول کار  در سـال های پایانـی دهـه 70 دو شـرکت روی طر
بودنـد، شـرکت فرانسـوی طـرح هواپیمـای AS 35 را پیـش می بـرد و شـرکت 
ایتالیایـی درصدد بـود تـا AIT 230 را روانه بـازار هوانوردی تجـاری کند اما یک 

اتفـاق باعـث پیدایـش هواپیماهـای جدیـدی شـد.
در 4 نوامبـر سـال 1981 در شـهر پاریـس رناتو بونیفاشـیو رئیس هیئـت مدیره 
ک میتـران رئیـس هیئـت مدیـره Aérospatiale تفاهم نامه ای  Aeritalia و ژا
را بـه امضـا رسـاندند کـه بـر اسـاس آن ایـن دو شـرکت بـر روی پـروژه طراحـی و 
سـاخت یـک هواپیمـای منطقـه ای بـا نصـف مصـرف سـوخت هواپیماهـای 

مشـابه و هـم رده بـا هـم همـکاری کنند.
این مشـارکت به سـاخت هواپیمای ATR42 منجر شـد هواپیمایی که در 16 
گوسـت 1984 اولیـن پـرواز خـود را در تولـوز فرانسـه انجـام داد، در سـپتامبر  آ

1985 سـازمان هواپیمایـی کشـوری فرانسـه 
)DGCA( و سـازمان هواپیمایـی کشـوری ایتالیـا 
گواهینامـه پـروازی هواپیمـای جدیـد را صـادر 
کردند تا این هواپیما برای ورود به بازار هوانوردی 

جهـان مشـکلی نداشـته باشـد.
الی ایـن هواپیمـا بـه عنـوان یـک  بازدهـی بـا
هواپیمـای منطقـه ای و اسـتقبال شـرکت های 
هواپیمایـی بـرای سـفارش ایـن هواپیمـا باعـث 
شـد کـه ATR بـه فکـر مـدل جدیـدی از سـاخته 
خـود بیافتـد کـه ظرفیـت بیشـتری داشـته باشـد، 
در ژانویـه 1986 ایـن شـرکت تاییـد کـرد کـه کار بـر 
روی پروژه ATR72 که مدل بزرگ تر ATR42 است 

را آغـاز کـرده اسـت.
در سـپتامبر 1989 زمانـی کـه ATR چهارصدمین 
فروند از هواپیمای ATR42 را سفارش گرفته بود؛ 
سـاخته جدیـد ایـن شـرکت یعنـی ATR72 نیـز در 

دسـترس مشـتریان قرار گرفت.
بدنـه و دم ایـن هواپیماها در تاسیسـات لئوناردو 
در پومیلیانـو دارکـو در نزدیکـی شـهر ناپـل ایتالیـا 
تولیـد می شـود، بال ها نیـز در غـرب فرانسـه تولید 
و بـه خط تولید نهایی در تولوز ارسـال می شـدند؛ 

در ایـن شـاره از ماهنامه شـبکه صنعـت هوانـوردی نوبـت بـه بازخوانی تاریخچـه و بررسـی سـاخته های رشکت 
هواپیاسـازی ATR رسـید.

سید امیرحسین موسوی مقدم 
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وش  سـاخت و تولیـد یکسـان دو  سیسـتم های مشـابه و ر
هواپیمـا باعـث شـد کـه تولیـد ایـن دو هواپیمـا در یـک خـط 

تولیـد انجـام شـود.
در دهـه 90 میـالدی شـرکت ATR بـرای عقـب نیافتـن از 
هواپیماهای جدید تعدادی اصالحیه )Modification( بر روی 
هواپیماهـای خـود اعمال کـرد تـا در بـازار رقابتـی هواپیماهای 

منطقـه ای پیشـرو باقـی بمانـد.
در جـون 2001 شـرکت های مـادر هواپیماسـازی ATR تصمیـم 
گرفتند که همکاری خود را تقویت کنند و در همین راستا تمام 
بخش هـای صنعتـی خـود را از جملـه شـرکت ATR را مجـددا 
سـازماندهی کردنـد کـه ایـن شـرکت را تبدیـل بـه اولیـن شـرکت 
هواپیماسـازی کـرد کـه موفـق بـه دریافـت گواهینامه هـای 
ایـزو 2000-9001 و EN/AS/JISQ 9100 شـده اسـت؛ ایـن 
گواهینامه هـا پـس از اطمینـان از بـاال بـودن کیفیـت رعایـت 

اسـتانداردها بـه شـرکت ها اعطـا می شـوند.
از سـال 2008 و پـس از بحران هـای مالـی اروپا و آمریـکا و افزایش 
اخطارهای سازمان های محیط زیسـتی درباره گرمایش زمین 
و بحران هـای خـاص این موضوع صنعـت هوانوردی شـروع به 
تحقیـق بـر روی سـوخت های بهینه تـر کرد که هـم از نظـر مالی 
هزینه کمتـری را به شـرکت های هواپیمایی تحمیـل کند و هم 

با محیط زیسـت سـازگارتر باشد.
در یـک فوریـه سـال 2017 شـرکت هواپیماسـازی ATR بـا 
همـکاری یـک شـرکت هواپیمایـی سـوئدی اولیـن پـرواز را بـا 
سـوخت های زیسـتی )Biofuel( انجـام داد و در 21 جون 2022 
اولین پرواز یک هواپیمای سـاخته شـده توسـط ATR بـا %100 

سـوخت )Sustainable Aviation Fuel)SAF انجـام شـد.
در مـی سـال 2022 شـرکت هواپیماسـازی ATR مطالعـات 

برای سـاخت یک هواپیمـای هیبریدی-الکتریکـی را آغاز کرد، 
هـدف این طـرح این اسـت که نسـخه اولیـه هواپیمـای جدید 
کـه نقـش پـر رنگـی در کاهـش آلودگی هـای صنعـت هوانـوردی 
خواهـد داشـت در سـال 2023 رونمایـی و در سـال 2030 وارد 

بـازار هوانـوردی جهانـی شـود.
بر اساس اطالعات منتشر شـده، این هواپیما قرار است با نوع 
خـاص عملکـرد خـود مصـرف سـوخت را در فازهـای تیـک آف و 

اوج گیـری تا 20% کاهـش دهد.
اسـتفاده از ملـخ هشـت پـر، یخ زدایـی حرارتی بجـای نـوع بادی 
کنونـی، اسـتفاده از سیسـتم FADEC تـک اهرمـه بـرای هـر دو 
موتور، تقویت آیرودینامیک بدنه و ملخ و استفاده از فیبر کربن و 
دیگر مواد مرکب در بخش های مختلف بال و بدنه برای کاهش 
وزن هواپیما دیگـر ویژگی های خاص این هواپیمـا خواهد بود.

ATR ساخته های شرکت هواپیماسازی
ATR 42

اولیـن هواپیمایـی کـه ایـن شـرکت تولیـد کـرد از ایـن مـدل بـود 
هواپیمایـی بال بـاال )بـه هواپیماهایی اطـالق می شـود که بال 
از خط وتر بدنـه باالتر قرار می گیرد( کـه از موتورهای توربوپراپ 
Pratt & Whitney PW120s نیرو می گیرد، این هواپیما می تواند 
40 تا 52 مسـافر را جابه جا کند از همین روست که نام 42 برای 

آن انتخاب شـد.
انواع 

ATR 42-200
ز  کـه صرفـا بـرای برخـی ا نسـخه اولیـه ایـن هواپیمـا بـود 
آزمایش هـا سـاخته شـده بـود و هیچـگاه بـه بـازار هوانـوردی 
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ATR 42-300
مـدل پایـه ایـن هواپیمـا اسـت کـه تسـت های پـروازی روی آن 
انجام شـد و به مشتریان تحویل داده شـد، این هواپیما تا سال 

1996 در خـط تولیـد باقـی مانـد.

ATR 42-320
مـدل بـه روز شـده ATR 42-300 اسـت کـه بـا اسـتفاده از موتـور 
PW121 که قوی تر از موتور مدل پایه است عملکرد بهتری دارد.

ATR 42-400
د  ه می کـر د سـتفا ز ملخـی بـا شـش تیغـه ا کـه ا ل  یـن مـد ا
هواپیمایـی بـود بـرای گـذر از مـدل 300 بـرای رسـیدن بـه مدل 
500 و تولیـد آن زیـاد ادامـه نداشـت، سـه فرونـد از ایـن مـدل 
تحـت عنـوان ورژن Surveyor بـه دولـت ایتالیـا تحویـل داده 
شـد کـه بـرای ماموریت هـای نظـارت سـواحل آمـاده شـده 
بودنـد، تنهـا دو فروند از مدل مسـافربری این هواپیما سـاخته 
شـد که به خطـوط هوایـی CSA جمهـوری چک تحویـل داده 
شـد کـه بعدهـا در سـال 2006 بـه شـرکت هواپیمایـی کونویاسـا 

ونزوئـال فروختـه شـد.

ATR 42-500
تغییـرات کوچـک مدل هـای پیـش در ایـن مـدل از ATR بـه 
نهایت شـکوفایی خود رسید و هواپیمایی تولید شد که تفاوت 

چشـمگیری بـا مدل هـای قبلـی داشـت.
اولیـن فرونـد از ایـن مـدل در سـال 1995 تحویـل داده شـد کـه 
عملکرد و بازدهی بسـیار باالیـی را از خود ارائه می کرد، اسـتفاده 
از موتورهای پرت اند ویتنی PW127، ملخ جدید شش تیغه ای 
سـاخته شـده از مـواد مرکـب )کامپوزیـت( کـه عـالوه بـر کاهـش 
صـدای موتـور باعـث می شـد هواپیمـا بـرای اسـتفاده در ارتفـاع 
بیشـتر و دماهـای باالتـر مشـکلی نداشـته باشـد، ضمـن اینکـه 
طراحـی نویـن کابیـن تجربـه پـرواز بهتـری را بـرای مسـافران این 

هواپیمـا فراهـم می کـرد.
کثـر وزن  گی هـای عنـوان شـده در بـاال منجـر به افزایـش حدا ویژ
هواپیمـا در زمـان تیـک آف منجـر می شـد کـه ایـن نکتـه اجـازه 
مـی داد هواپیمـا بـار بیشـتری را بتوانـد حمـل کنـد و بـرد پـروازی 

هواپیمـا را افزایـش مـی داد.

ATR 42-600
در سـال 2007 تولیـد سـری 600 هواپیمـای ATR42 رسـما اعـالم 

شـد هواپیمایی که بـا موتور بهینه تـر از مدل 500 که 5% تراسـت 
بیشـتری تولیـد می کـرد در باندهـای کوتاه تـر و شـرایط خـاص 

پـروازی عملکـرد بهتـری را داشـت.
 )glass cockpit( کپیـت شیشـه ای ایـن مـدل همچنیـن بـه کا
مجهـز اسـت و بـا اسـتفاده از 5 نمایشـگر دیجیتالـی اطالعـات 
مـورد نیـاز خلبانان برای پـرواز را به آن هـا ارائه می دهـد که عالوه 
بـر راحت تر شـدن فرآینـد پرواز بـرای خلبانـان ایمنی پـرواز را هم 

تـا حـدود زیـادی افزایـش می دهـد.

مدل ترابری
مدلـی اسـت کـه بـرای حمـل و نقـل بـار مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، در ایـن مـدل در هواپیمـا طـوری طراحـی شـده اسـت 
کـه مناسـب قـرار دادن بسـته های بـزرگ بـار در داخـل هواپیمـا 
باشد، شرکت های FedEx، آویاویلسا، UPS و DHL از اصلی ترین 

مشـتریان ایـن مـدل هواپیمـا هسـتند.
 STC با داشـتن گواهینامه ATR42 نکته قابل ذکر این اسـت که
ایـن امکان را بـه اپراتورهای خود می دهد کـه با اعمال تغییراتی 
بـر روی هواپیماهـای مسـافربری از آن هـا بـه عنـوان هواپیمـای 

کارگو اسـتفاده کنند.

VIP
یـی  به جا ی جا ا کـه بـر سـت  پیما ا یـن هو ل شـخصی ا مـد
شـخصیت ها و افراد خـاص با طراحـی کابین متفـاوت و بازدهی 

و بـرد مخصـوص ارائـه می شـود.

تعداد ساخته شده
کتبر  بـر اسـاس آمارهـای منتشـر شـده توسـط شـرکت ATR تـا ا
 ATR 42 سال 2020 میالدی  تعداد 484 فروند از انواع مختلف
تولیـد شـده اسـت که بـا توجه بـه ادامـه رونـد تولیـد ایـن تعداد 

بیشـتر نیز خواهد شـد.

ATR 72
موفقیـت  ATR42 در جلـب رضایـت شـرکت های هواپیمایـی 
و بازدهـی بـاالی ایـن هواپیمـا در مسـیرهای کوتـاه باعـث شـد 
که این شـرکت هواپیماسـازی روی بـه توسـعه هواپیمای خود 
بیـاورد و هواپیمایـی بزرگتـر را طراحی کنـد، هواپیمایـی بر پایه 
ATR42 کـه می توانسـت بیـن 72 تـا 78 مسـافر را جابه جا کند؛ 
از آنجایی کـه در چینش کارخانه این هواپیمـا 72 نفر ظرفیت 

داشـت از همیـن رو نـام ATR72 بـر آن نهادنـد. 

شهریور 1401

6

ATR



شـرکت هواپیماسـازی ATR در 15 ژانویـه 1986 رسـما اعـالم 
کتبـر  کـرد کـه در حـال کار بـر روی پـروژه ATR72 اسـت، در 27 ا
1988 نسـخه اولیـه ایـن هواپیما اولیـن پرواز خـود را انجـام داد، 
در 25 سـپتامبر 1989 گواهینامه هـای صالحیـت پـروازی ایـن 
هواپیمـا توسـط سـازمان هواپیمایـی کشـوری فرانسـه صـادر 
کتبـر  شـد و دقیقـا یـک سـال بعـد از اولیـن پـرواز آن یعنـی در 27 ا
1989 شـرکت هواپیمایی فنالنـدی Finnair این هواپیمـا را وارد 

نـاوگان خـود کـرد.  
بـه نسـبت مـدل 42 ایـن هواپیمـا 4.5 متـر بدنـه طوالنی تـری 
دارد، همچنین مخازن سوخت آن 10% افزایش یافته اند و طول 
نـوک دو بـال نیز به نسـبت مدل پیشـین افزایش داشـته اسـت.

انواع
کثـر هواپیماهـای جهـان از انـواع  ایـن هواپیمـا هـم بـه ماننـد ا
ATR72- و ATR72-212 مختلفی بهره می برد که مهمترین آن ها

600 اسـت کـه تغییـرات در ابعـاد هواپیمـا، نـوع موتـور، ظرفیـت، 
نـوع قرارگیـری درهـای هواپیمـا و ... از مهمتریـن وجـه تمایـز بین 
مدل هـای مختلـف بـود، شـرکت ATR بـرای ایـن هواپیمـا هـم 

مدل های ترابـری، VIP و Surveyor )مخصوص عملیات نظارت 
بـر سـواحل( را در دسـترس مشـتریان قـرار داده اسـت.

تعداد ساخته شده
بر اسـاس اطالعات کارخانه سـازنده  تا ابتدای سـال 2019 بیش 
از 1000 فرونـد از ایـن هواپیمـا سـاخته و بـه مشـتریان این شـرکت 

هواپیماسـاز تحویل داده شـده است.

ATR82
در اوایـل دهـه 90 میـالدی ATR بـه فکـر هواپیمایـی افتـاد که از 
 Allison مـدل 72 بزرگتـر باشـد و بـا اسـتفاده از موتورهایی مثـل
GMA 3012 و General Electric CF34 بردی معادل 1000 ناتیکال 
مایل )1900 کیلومتر( داشته باشد و بتواند تا ارتفاع 20 هزار پایی 

اوج گیـری نماید.
البته ایده سـاخت ایـن هواپیما هیچگاه به خط تولید نرسـید و 
ATR بجای ساخت یک هواپیمای جدید توسعه هواپیماهای 

قبلی خود را در دستور کار خود قرار داد.
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چه کسانی 
نباید سوار هواپیما شوند؟

مسافرت با هواپیما همیشـه بهترین گزینه برای سفر نیست. 
ح می شـود.  البتـه ایـن اسـتثنا تنهـا بـرای افـراد خـاص مطـر
بسـیاری از افـرادی کـه شـرایط جسـمانی ویـژه و یـا بیمـاری 
خاصـی دارنـد، بـدون توجـه بـه قوانیـن پـرواز و شـرایط آن، 
مسـافرت بـا هواپیمـا را انتخـاب می کننـد. امـا بـه دلیـل ارتفـاع 
بـاالی هواپیمـا در طـول پـرواز و گاهـی اوقـات زمـان طوالنـی 

، ایـن افـراد ممکـن اسـت دچـار مشـکل شـوند. پـرواز
، مهمانـداران و خدمـه پـرواز نسـبت بـه  البتـه قبـل از پـرواز
سـالمت مسـافران بررسـی های الزم را انجـام می دهنـد امـا 
گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه دالیـل مختلـف، متوجـه ایـن 
کـه مشـکل قلبـی،  ز بـرای بیمارانـی  مسـئله نشـوند. پـروا
بیمـاری اعصـاب و روان و یـا کسـانی کـه بیمـاری  خونـی دارنـد 
 ، عـاری از خطـر نیسـت و الزم اسـت کـه ایـن افـراد قبـل از پـرواز

معاینه هـای الزم را انجـام دهنـد. 

ممنوعیت پرواز در بارداری
مسـافرت هوایـی بـرای بانـوان بـاردار دارای قوانیـن خاصـی 
می باشـد. ایـن قوانیـن در ایرالین هـا تفـاوت کمـی داشـته امـا 
شـامل یـک قانـون کلـی می شـوند. طبـق ایـن قوانیـن، بانـوان 
بـاردار قبل از هفته 28، محدودیتـی در پرواز ندارند ولی افراد 

باردار از ابتدای هفته 35، شـامل ممنوعیت پرواز می شـوند. 
، ممنوعیـت پـرواز در بـارداری بـرای بانوان  البتـه در مـوارد زیـر

وجـود نـدارد:
بـرای پروازهـای کمتـر از دو سـاعت، بانوانـی کـه بـارداری اول 

آن هـا بـوده و در انتهـای هفتـه 32 هسـتند.
بـرای پروازهـای بیشـتر از دو سـاعت، بانوانـی که بـارداری اول 

آن هـا و در انتهـای هفتـه 28 هسـتند.
بانوان بارداری که بارداری دوم در انتهای هفته 28 دارند.

، گواهـی پزشـکی شـامل ذکر سـن  در صورتـی کـه بانـوان بـاردار
بـارداری، تاریـخ زایمـان و مجـوز پـرواز دارند.

ممنوعیت پرواز برای بیاران مختلف
این ممنوعیت شـامل افرادی است که بیماری های مختلف 
قلبی-عروقـی، بیماری هـای خونـی، بیماری هـای اعصـاب و 
روان، مغز و اعصاب و بیماری های گوش، حلق و بینی دارند.

ممنوعیت پرواز برای بیاران قلبی-عروقی
بـه دلیل ارتفـاع باالی هواپیما و اختالف فشـاری کـه به وجود 
می آید، افراد دچار بیماری های قلبـی باید از پرواز خودداری 
کننـد. همچنیـن هیجـان و اسـترس ناشـی از پـرواز بـه ویـژه در 
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 ممنوعیت پرواز 
بیماران، شامل 

بیماران مختلف 
اعصاب و روان 
نیز می شود که 

ممکن است عالئم 
مختلفی را نشان 

دهند. یکی از این 
بیماری ها شامل 
سایکوز حاد بوده 
که در آن فرد دچار 

هذیان گویی و 
توهم در بینایی و 
شنوایی می شود

لحظـه تیـک آف هواپیما، برای افرادی که سـابقه 
ک اسـت کـه  سـکته قلبـی دارنـد بسـیار خطرنـا
گاهـی اوقـات ممکـن اسـت باعـث آریتمـی و مـرگ 

گهانـی بیمـار شـود. نا
کــه نارســایی قلبــی  عــالوه بــر ایــن؛ افــرادی 
دارنــد، بــه تنگــی نفــس دچــار شــده پــس شــامل 
ممنوعیــت پــرواز می شــوند. بــاال رفتــن از پله های 
ک بــوده زیــرا  هواپیمــا بــرای ایــن افــراد خطرنــا
دچــار تنگــی نفــس می شــوند و بهتــر اســت بــرای 
ســوار شــدن از تجهیــزات موجــود در فــرودگاه 

اســتفاده کننــد.
افـرادی کـه جراحی هـای مربـوط بـه قلـب ماننـد 
آنژیوپالسـتی و یا عمل قلب باز را انجـام داده اند، 
بایـد نسـبت بـه زمـان پـرواز خـود دقـت کننـد. 
بیمارانـی کـه عمـل آنژیوپالسـتی داشـته اند بایـد 
حداقـل تـا دو روز بعـد از عمـل از مسـافرت بـا 
هواپیمـا پرهیز کنند. همچنین افـرادی که عمل 
 ، قلـب بـاز داشـته اند بهتریـن زمـان بـرای پـرواز

حداقـل 2 هفتـه بعـد از عمـل می باشـد.

ممنوعیت پرواز بیاران مغز و اعصاب
ز  ا و ز پـر یـد قبـل ا ب با عصـا ن مغـز و ا ا ر بیمـا
ع،  معاینه هـای الزم را انجـام دهنـد، بیمـاران صـر
کـه  بیمـاران بـا عفونت هـای مغـزی، افـرادی 
جراحـی مخچـه و یـا حملـه مغـزی ایسـکمیک 
انجـام داده انـد از ایـن دسـته اند. ممنوعیـت 
پـرواز بـرای بیمـاران ایـن گـروه بـه دلیـل تشـنج و 
حمله هـای عصبـی می باشـد. البتـه خدمـه پـرواز 
اقدام هـای اولیـه بـرای ایـن بیمـاران را بـه خوبـی 
اجـرا می کننـد، امـا بیمـاران نیـز بایـد بـه منظـور 
معاینـه قبـل از پـرواز بـه پزشـک مراجعـه کننـد.

ممنوعیـت پـرواز بـرای بیـاران اعصـاب 
و روان

ن  ا ر مل بیمـا ، شـا ن ا ر ز بیمـا ا و عیـت پـر ممنو
مختلـف اعصـاب و روان نیـز می شـود کـه ممکـن 
اسـت عالئـم مختلفـی را نشـان دهنـد. یکـی از 
ایـن بیماری هـا شـامل سـایکوز حـاد بـوده کـه در 
آن فـرد دچـار هذیـان گویـی و توهـم در بینایـی 
و شـنوایی می شـود. از عالئـم دیگـر آن می تـوان 
بـه پرخاشـگری و عصبانیـت بـدون دلیـل اشـاره 
کـرد که بـه همیـن دالیـل ممنوعیـت پرواز شـامل 
حـال آن هـا می شـود. البتـه در مـواردی کـه ایـن 
بیمـاری کنتـرل و یـا درمـان شـده و روان پزشـک 

و کمیسـیون پزشـکی مجـوز الزم را صـادر کـرده 
اسـت، منعـی بـرای پـرواز ایـن بیمـاران وجـود 

نـدارد.

ممنوعیت پرواز برای بیاران خونی
ایـن افـراد معمـوال یـا دچـار افـت هموگلوبیـن 
می شـوند و یا بیماری سـلول داسی شـکل دارند. 
کسـیژن،  به دلیـل ارتفاع باالی هواپیما و کمبود ا
افـرادی کـه هموگلوبیـن پایینـی دارنـد، نبایـد 
از هواپیمـا اسـتفاده کننـد، زیـرا ممکـن اسـت 
گرچه  مشـکالت حادی برای آن ها به وجود آید. ا
فشـار کابین هواپیما تنظیم می شود اما همیشه 
اینگونـه نیسـت و ممکـن اسـت مشـکالتی ماننـد 
درد قفسـه سـینه و در مـواردی سـکته قلبـی نیـز 

بـرای بیمـاران اتفـاق بیفتـد.

افـرادی کـه بیمـاری سـلول داسـی شـکل دارنـد، 
شـکل هموگلوبیـن آن هـا متفـاوت بـوده و در 
کسـیژن دچار نقص می شوند.  نتیجه در انتقال ا
در صورتـی کـه ایـن بیمـاران در معـرض فشـار کـم 
کسیژن قرار گیرند، باعث انسداد عروق و درد در  ا
عضـو مربوطه خواهند شـد. ایـن افـراد می توانند 
، خـون تزریق کرده و یا هنگام سـفر از  قبـل از پرواز

کسـیژن اسـتفاده کننـد. ماسـک ا

ممنوعیـت پـرواز بـرای بیـاران گـوش، 
حلـق و بینـی

افـرادی کـه دچـار بیماری هـای اوتیـت مدیـا و 
یـا سـینوزیت هسـتند، نمی تواننـد بـا هواپیمـا 
سـفر کننـد. زیـرا هنـگام برخاسـتن و فـرود آمـدن 
هواپیمـا، ممکـن اسـت بـه دلیـل اختـالف فشـار 
ایجاد شده، عارضه زمینه ای بیمار افزایش یابد. 
همچنیـن بیمارانـی کـه جراحی گـوش میانـی و یا 
لـوزه داشـته اند، نمی تواننـد بـه مـدت 10 الـی 14 

روز سـوار هواپیمـا شـوند.

سخن پایانی
آشـنایی بـا قوانیـن پـرواز و هواپیمـا قبـل از رزرو 
بلیـط از مـوارد مهمـی اسـت کـه بسـیاری از افـراد 
به آن توجه نمی کنند. یکی از این قوانین مربوط 
به ممنوعیـت پرواز بـرای بیمـاران و بانـوان باردار 
می باشـد. بـا رعایـت ایـن قوانیـن عـالوه بـر تجربـه 
، به خدمـه پرواز در ارائـه خدمات به  سـفری بهتر

سـایر مسـافران نیـز کمـک خواهیـد کرد. 
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یت پرواز و هوانوردی چگونه  در مدیر
تصمیمات خود را بهبود ببخشیم 

مطالعات اینگونه نشان می دهد که در 
مقطع اولیه از حرفه پروازی یک خلبان 
250 ساعت(، چالش  )معموال حدود 
اصلی از یک چالش فیزیکی به یک چالش 
ر  که د می  . هنگا هنی تغییر می کند ذ
نهایت بر فرودهای با باد مقابل تسلط 
پیدا کردید و یاد گرفتید که چگونه از تمام تجهیزات اویونیکی موجود در 
هواپیمای خود استفاده کنید، آنچه باقی می ماند وظیفه پایان ناپذیر 

تصمیم گیری خوب است.
فضانورد فرانک بورمن زمانی که گفت: »یک خلبان برتر، از قضاوت برتر خود 
برای اجتناب از موقعیت هایی که نیاز به استفاده از مهارت برتر او دارند، 

استفاده می کند« یک هدف مناسب را پیشنهاد کرد. 
اداره هوانوردی فدرال آمریکا چند دهه پیش به این موضوع اعتقاد 
داشت و آنچه را که آن ها »تصمیم گیری هوانوردی« می نامند را در تمام 
بخش های آموزش خلبانان، از آزمون دانش گرفته تا استانداردهای 
صدور گواهینامه هواپیما، ادغام کرده است. این موضوع دارای یک 
فصل در کتاب راهنمای خلبانان دانش هوانوردی آورده شده و یک 
بخشنامه مشاوره تفصیلی  کامل )AC 60-22( به آن اختصاص داده شده 

حسین منتظری فر

است. همانطور که ممکن است انتظار داشته 
باشید، بسیاری از توصیه های FAA به سرعت 
 : ند یل می شو ت تخصصی تبد حا صطال به ا
همچنین از چک لیست PAVE و Ps 5 برای 
اطالع رسانی در شیوه های SRM و CRM که 
شامل RM و AM هستند، برای حفظ SA و 
جلوگیری از CFIT قابل استفاده بوده و شما 

ایده را دریافت می کنید.
 

 Pilot’s Handbook of Aeronautical  
Knowledge حـاوی ایـن حقیقـت اساسـی 
اسـت: »برخـاف عقیـده عمومـی، قضـاوت 
خوب را مـی توان آمـوزش داد.« این خبر عالی 

اسـت، امـا چگونـه؟

  مرحله 1. حرکات با فرامین دستی که به ما 
آموزش داده شده است

در زمانی که می توانید کنترل ها را جابه جا کنید. 
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آیا می توانید تصمیمات درستی بگیرید؟
برای شروع، باید حقایق ناخوشایند در مورد ذهن انسان و 
نحوه عملکرد آن را بپذیریم. متاسفانه، حتی یک بررسی گاه به 
گاه علوم اعصاب روشن می کند که برای بسیاری از ما، تصمیم 
گیری خوب استثناست و نه قاعده. ذهن ما همیشه علیه ما 
کار می کند، بنابراین یک پرواز خوب احتماال به معنای مبارزه 

با برخی غرایز بد و عادات است.
کاستی های زیر را حتما در نظر بگیرید.

ما موجودات منطقی نیستیم. انسان خردمند 150.000 
سال پیش برای زنده ماندن در ساوانای آفریقا تکامل یافت 
- محیطی کامال متفاوت از کابین خلبان یک هواپیمای 
که بیشتر مدل های ذهنی  کوچک. این بدان معناست 
آزمایش شده ما در 150 نات  و 10.000 فوت خیلی خوب کار 
ونی« ما همیشه قابل  نمی کنند، بنابراین »احساس در

اعتماد نیست.
ما تمایل داریم به جای اینکه بی رحمانه حقیقت را دنبال 
کنیم، به دنبال آرامش باشیم، که ممکن است به ما کمک 
کند شب ها بخوابیم، اما به ما کمک نمی کند تا ارزیابی کنیم 
 . که آیا آب و هوای آینده واقعا بدتر از پیش بینی است یا خیر
فقط کار سختی است که واقعیت ها را با آرامش و بی طرفانه 

ارزیابی کنید.
ما در قضاوت ریسک، به خصوص ریسک های کوچک یا 
بزرگ بد هستیم. این در بسیاری از بخش های زندگی مدرن 
گرچه  آشکار است: ما از نیروگاه های هسته ای می ترسیم، ا
کشته است و  ا  ر بیشتری ر زغال سنگ انسان های بسیا
سقوط هواپیما همه توجه را به خود جلب می کند در حالی 
که ساالنه ده ها هزار  نفر در تصادفات اتومبیل جان خود را از 
دست می دهند. باز هم، این جای تعجب نیست - مرد عصر 
حجر باید نگران رویدادهای نادر اما بالقوه مرگبار باشد. این 
خرس است یا سایه؟ از نظر تکاملی، بهتر است فرض کنیم که 
خرس است، اما این بدان معنا نیست که واقعا چنین است. 
همانطور که E. O. Wilson نوشت: »ما احساسات پارینه 
گونه داریم.«  سنگی، نهادهای قرون وسطایی و فناوری خدا
او در مورد خلبانان صحبت نمی کرد، اما مطمئنا این حرف در 

خصوص خلبانان نیز صدق می کند.
اطالعات ناقصی داریم. پرواز )و زندگی( شطرنج نیست، 
که نمی توان همه  رد  یادی وجود دا ر ز متغیرهای بسیا
گزینه های موجود را دانست و احتماالت هر یک را به طور 
گزیر باید بر اساس تکه هایی از  منطقی محاسبه کرد. ما نا
داده ها یا نظرات مغرضانه حدس های دقیقی بزنیم. این 
مشکلی نیست که بتوان آن را حل کرد، فقط یک واقعیت 

است که باید پذیرفت.
ک استفاده می کنیم. به عنوان  ما از میانبرهای ذهنی خطرنا
کتشافی را برای  یک نتیجه از این بیش از حد اطالعات، ما ا

مرتب کردن سر و صدا و تصمیم گیری در پرواز اتخاذ می کنیم. 
گر چه درد شدید بد است(،  برخی از این ها خوب هستند )ا
گرچه قند همیشه خوب  اما بسیاری از آن ها خوب نیستند )ا

است.(
یادمان باشد که در تصمیم گیری، سوگیری تایید و استدالل 
انگیزشی بدترین راه های میانبر هستند، زیرا اغلب ما را به 
یافتن اطالعاتی سوق می دهند که احساس خوبی به ما 

می دهد. 
گزینه به تعویق انداختن رضایت یک پیشرفت نسبتا جدید در 
تاریخ بشر است، بنابراین برای تمرکز بر بلندمدت باید کار کرد. 
هنگامی که ما سعی می کنیم سوخت خود را افزایش دهیم، از 
ناراحتی کوتاه مدت فرود به قیمت یک فاجعه بالقوه طوالنی 

مدت به شکل تصادف اجتناب می کنیم.
ما توهم کنترل داریم. یکی دیگر از مکانیسم های مقابله با 
ک این است که وانمود کنیم که کنترل رویدادها  دنیای ترسنا
گر احتماال در حال حرکت هستیم.  را در دست داریم، حتی ا
به عنوان یک خلبان، نباید تصور کنیم که کنترل آب و هوا یا 
سیستم های مکانیکی را فقط به این دلیل که به آن ها فکر 
می کنیم، داریم. به عنوان مثال، در حالی که یک چک قبل از 
پرواز کامل و خوب انجام می دهیم، سیلندر موتور نمی داند 
و اهمیت نمی دهد که ما واقعا این بار را نمی توانیم از عهده 

خرابی موتور برآییم.

  مرحله 2. مغز ناقص خود را مدیریت کنید. 
پس از آن فهرست افسرده کننده کاستی های ذهنی، ممکن 
است به نظر برسد که تصمیم گیری خوب در زمینه هوانوردی 
ناامید کننده بوده و مفید نخواهد بود. اما این به معنای 

مواجهه غیر منطقی با موارد پیش روست. 
نگاهی دقیق به حقایق )هدف ما در اینجا این است( نشان 

می دهد که می توان انتخاب های هوشمندانه تری داشت.

یکی از چیزهایی که باید در یک شبیه ساز خانگی تمرین 
کنید، تصمیم گیری است.

تصمیم گیری را تمرین کنید. 
خبر خوب این است که برای انجام این کار الزم نیست هر 
روز پرواز کنید. می توانید پروازی را برنامه ریزی کنید، تصمیم 
بگیرید که چگونه با آن رفتار کنید، سپس شرایط را چند 

ساعت بعد بررسی کنید تا ببینید چگونه نتیجه می شود. 

نسبت به غریزه درونی خود شک داشته باشید. مانند یک 
الت دقیق و نشان دهنده های  خلبان که یاد می گیرد به آ
در کابین اعتماد کند، ما نیز باید یاد بگیریم که به واقعیت ها 
اعتماد کنیم، مهم نیست چقدر ناراحت کننده هستند. خوب 
است که به حرف دلتان گوش دهید، اما همیشه تایید کنید. 
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همانطور که جولیا گالف در کتاب خود با عنوان »ذهنیت 
پیشاهنگی« می نویسد، هدف باید این باشد که دنیا را آنطور 

که واقعا هست ببینیم، نه آنطور که دوست داریم.
خلبانان معموال قبل از پرواز بسیار منطقی تر هستند، در 
حالت سکون و 1G تا زمانی که در فشار و تحت استرس پروازی 
هستند. از این طرز فکر مشورتی با استفاده از روش های 
عملیاتی استاندارد برای از بین بردن شانس تصمیم گیری 

بد )و عجوالنه( استفاده کنید. 

چگونه از تناقض ذاتی اجتناب کنیم؟
اول، هرگز در مورد برخی از قوانین اساسی سازش نکنید 
)به عنوان مثال، همیشه برای یک ساعت پرواز سوخت در 

هواپیما داشته باشید.( 
در مرحله دوم ، تعادل را حفظ کنید؛ تنها زمانی که حقایق 
مهم تغییر می کنند، باید برنامه خود را اصالح کنید، نه از روی 
هوس. وقتی این مهارت به خوبی انجام و اصالح شود، تبدیل 

به یک عادت می شود. 

نظر دیگری بگیرید،  یکی از راه هایی که می توانید خودتان 
را مجبور کنید برنامه تان را به روزرسانی کنید، این است 
که یک دیدگاه بیرونی داشته باشید، زیرا همه ما به طور 

اجتناب ناپذیری خودمحور هستیم.
یک مربی پرواز می تواند گزینه بسیار خوبی باشد، اما تقریبا هر 
کسی که گواهینامه خلبانی دارد می تواند گزینه خوبی باشد؛ 
کسی را که به او اعتماد دارید پیدا کنید و او را به عنوان یک 

کمک خلبان غیررسمی هواشناسی یا کمک خلبان صادق 
به خود معرفی کنید.

فقط صحبت در مورد یک تصمیم با شخص دیگری اغلب 
می تواند ما را از حباب خارج کند.

در مورد آنچه که کنترل می کنید دقیق باشید. هنگامی که 
، به خصوص در پرواز مواجه می شوید،  با تصمیمات دشوار
بسیار مهم است که بپذیرید چه کاری می توانید انجام دهید 
و چه کاری نمی توانید انجام دهید. همانطور که یکی از 
مربیان خوب در پرواز می گفت: »باید از منو سفارش دهید.« 
گر مولفه باد مقابل 30 نات باشد، هر چقدر هم که بخواهید  ا
وی اقدامات  نمی توانید باد را تغییر دهید. در عوض، ر
مشخصی که می توانید برای حفظ ایمنی انجام دهید، تمرکز 
کنید، مانند فرود در فرودگاه دیگری. به همین ترتیب، یکی 
از اولین سواالتی که در شرایط اضطراری باید به آن پاسخ داد 
این نیست که »آیا خراب شد؟« بلکه این است که  »من هنوز 

چه کاری می توانم انجام دهم”؟
 ، قوی در بینایی، سبک در جزئیات. این طرز فکر برای پرواز
تجارت، فرزندپروری و بسیاری از بخش های دیگر زندگی کار 
می کند. این یک یادآوری است که در مورد هدف نهایی خود 
بسیار واضح باشید )مانند رسیدن به مقصد( و در مورد روش 
دقیق )پرواز مستقیم، برخاستن در ساعت 4 بعدازظهر، رفتن 

در ارتفاع 8000 فوتی( کمتر تجویز کننده باشید.
این کار اولویت های شما را جلو و در مرکز نگه می دارد، در 
کنش به شرایط در حال  حالی که انعطاف پذیری برای وا

تغییر را حفظ می کند.
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الشه یک هواپیما پس از ۵۴ 
سال در یخچالی طبیعی در 
جنوب سوئیس کشف شد

پلیس سوئیس اعالم کرد که الشه یک هواپیما را که در 
سال 1968 سقوط کرده بود در کوه های آلپ کشف کرد.

بقایای این هواپیما 54 سال پس از سقوط آن در 
یخچال طبیعی آلیتچ در کانتون وله در جنوب سوئیس 

پیدا شد. 
این هواپیما که در روز 30 ژوئن سال 1968 سقوط کرد 
سه سرنشین داشت. اجساد سرنشینان این هواپیما 
کنون اثری از بقایای  پس از حادثه کشف شده بود اما تا

هواپیما پیدا نشده بود. 
پلیس سوئیس در توضیح علت عدم شناسایی الشه 
این هواپیما در سال 1968 گفت: زمان سانحه  یعنی 
بیش از 50 سال پیش امکانات فنی برای کشف الشه 

هواپیما در مناطق صعب العبور محدود بود.
مسئوالن پلیس سوئیس احتمال می دهند که به دلیل 
آب شدن بیشتر یخچال طبیعی آلیتچ به ویژه در طول 

زمان، باز هم قطعاتی از این هواپیما کشف شود.
یکی از رسانه های محلی در کانتون وله سوئیس گزارش 
داده است که در ابتدا یک راهنمای مسیر کوهستان 
آلپ موفق به کشف الشه هواپیما شد و سپس پلیس را 

در جریان گذاشت. 
مسیر کوهستانی در اطراف یخچال طبیعی آلیتچ به 
دلیل تغییرات آب و هوایی و آب شدن این یخچال 
کنون از نزدیکی محل کشف  طبیعی تغییر کرده است و ا

الشه هواپیما می گذرد.

رقیب چینی ایرباس و 
بویینگ آماده پرواز شد

ک(  کوما شرکت هواپیمایی تجاری دولتی چین )
اعالم کرد که هواپیمای مسافربری جدید سی 919 
کرده و آماده  پروازهای آزمایشی خود را تکمیل 
ی  ه ها کنند سط تنظیم  مه تو هینا ا گو فت  یا ر د

هوانوردی است.
ی  ا بر قیبی  ر ن  ا عنو به   9 1 9 سی  ی  پیما ا هو
هواپیماهای ایرباس و بویینگ بخش هوانوردی 
کثر  که این دو شرکت ا چین طراحی شده است 
هواپیماهای مسافربری غیرنظامی چین را تامین 

می کنند.
الزم به ذکر است که برنامه هواپیمای سی 919 برای 
رقابت مستقیم با خانواده های بویینگ 737 مکس 
و ایرباس 320 نئو طراحی شده است. این هواپیما 
پس از راه اندازی در سال 2008 با طیف وسیعی 
ت  ا ر د ی سخت تر صا ل ها کنتر ئل فنی و  ز مسا ا

ایاالت متحده مواجه شده است.
مشتری هواپیمای سی 919، شرکت هواپیمایی 
China Southern است که در ماه مارس سال گذشته 
پنج جت سی 919 را سفارش داده است. در گزارش 
یک روزنامه چینی ذکر شده است که این شرکت 
هواپیمایی قصد دارد اولین تحویل جت های خود 

گوست انجام دهد. را در ماه آ
گرچه این هواپیما در چین مونتاژ شده است اما به  ا
شدت به قطعاتی مانند موتورها و اویونیک آمریکایی 
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داستان سفرهای طوالنی
 با این هواپیما به پایان می رسد

هواپیمـای مافـوق صـوت هایپـر اسـتینگ، پـرواز بـر فـراز اقیانـوس اطلـس را 
راحـت می کنـد و مسـیر لنـدن بـه نیویـورک را در 80 دقیقـه می پیمایـد.

امید مـی رود هواپیمای مفهومی هایپر اسـتینگ )Hyper Sting( به سـرعتی 
بیـش از 4160 کیلومتـر بـر سـاعت برسـد؛ یعنـی دو برابـر سـریع تر از کنکـورد 
افسانه ای؛ این هواپیما همچنین بزرگ تر از کنکورد است؛ 100 متر طول بدنه 
و 51 متـر طـول دو سـر بـال آن اسـت. طراحـان امیدوارنـد کـه این جـت بتواند 
تـا 170 مسـافر را حمـل کنـد؛ مسـافران در دو ردیـف سـه نفـره می نشـینند؛ بـا 

 A320 ظرفیتی مشـابه بـا ایربـاس
با طراحی شیک و تمرکز بر راحتی، امید می رود این هواپیما بتواند در سراسر 

جهان بی سر و صدا، کارآمد و با سرعت  مافوق صوت پرواز کند.
هایپر اسـتینگ اساسـا بـه داسـتان پروازهـای طوالنی مـدت پایـان می دهد و 

قـادر اسـت طوالنی ترین سـفرها را فقـط در چند سـاعت انجـام دهد.
یکـی از طوالنی تریـن پـرواز تجـاری بـدون توقـف در جهـان سـفر از فـرودگاه 
جـان اف کنـدی نیویـورک بـه سـنگاپور اسـت کـه حـدود 19 سـاعت به طـول 
می انجامـد، هایپـر اسـتینگ می توانـد ایـن سـفر را تنهـا در 3 سـاعت و 40 

دقیقه انجام دهد. همچنین می تواند مسیرهای 
محبـوب دیگـری ماننـد لنـدن بـه پکـن را در کمتـر 
از دو سـاعت یـا لنـدن به پـرت )اسـترالیا( را در سـه 

سـاعت و نیـم انجـام دهـد.
هایپر اسـتینگ با سـرعت  باورنکردنی، توسـط دو 
کتور  موتـور رم جـت کـه نیروی شـان توسـط یـک را
هسته ای کوچک تامین می شود، حرکت می کند 
و از فناوری نظری همجوشـی سـرد نیـرو می گیرد.

تـا  هـد  می د ه  ز جـا ا یـک  ر تئو ی  ژ نـر ا منبـع 
کنش هـای هسـته ای در دمـای اتـاق انجـام  وا
شـود و مقادیر زیادی انـرژی الکتریکی تولید کند.

ایـن جدیدتریـن پـروژه طـراح اسـپانیایی اسـکار 
، از هواپیماهایـی برای  وینالس اسـت که پیش تـر
هواپیماهـای Sky Whale و Big Bird رونمایـی 

کـرده بـود.
امـا بـا ایـن ایـده، او امیـدوار اسـت کـه ایـن جـت 
مفهومـی بتوانـد بـه بازگردانـدن عصـر سـفر بـا 

سـرعت مافـوق صـوت کمـک کنـد.
از زمانـی کـه آخریـن هواپیمـای کنکـورد در سـال 
2003 پـس از 27 سـال خدمـت بازنشسـته شـد، 
هیچ هواپیمای مسـافربری مافوق صوت تجاری 

وجـود نداشـته اسـت.
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کتشــافات و در آینــده بــرای ســکونت  ایــن حفره هــا راه را بــرای ا
احتمالــی فضانــوردان در مــاه همــوار می کننــد.

دانشــمندان ناســا مناطــق ســایه داری را در گودال هــای 
مــاه کشــف کردنــد کــه بــه گفتــه آن هــا همیشــه در اطــراف 
ایــن مناطــق، »هــوای معتــدل« و مالیــم در حــدود 17درجــه 

ســانتیگراد )63 درجــه فارنهایــت( در جریــان اســت.
بــه گفتــه محققــان، از جمله تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه کالیفرنیا 
- لس آنجلــس )UCLA( در ایــاالت متحــده، ایــن گودال هــا 
و غارهایــی کــه ممکــن اســت ایــن حفره هــا بــه آن هــا منتهــی 
شــوند، می تواننــد بــه عنــوان پایگاه هــای مرکــزی پایــداری 
بــه کار گرفتــه شــوند کــه امنیــت باالتــری دارنــد و مکان هــای 
بالقــوه ای را بــرای ســکونت دراز مــدت در ســطح مــاه فراهــم 
می کننــد کــه فضانــوردان در ماموریت هــای آینــده بتواننــد در 

آنجــا کار و زندگــی کننــد.
ــه کاوش در  ــه ناســا شــروع ب ــی ک دانشــمندان می گوینــد از زمان
مــاه کرده اســت، یکــی از موانع غیرقابــل رفع، ]ضــرورت[ اختراع 
ــرای کار در  ــه ب ــوده اســت ک ــزات گرمایشــی و سرمایشــی ب تجهی
شــرایط ســخت مــاه و تولیــد انــرژی کافــی بــرای تامیــن انــرژی 
بی وقفــه آن، مــورد نیــاز اســت. آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه ایــن 

مکان هــا در مــاه می تواننــد در مقایســه بــا ســایر ســطوح، کــه 
در طــول روز تــا 260 درجــه فارنهایــت )126 درجــه ســانتی گراد( 
گــرم می شــوند و در شــب تــا دمــای 280 درجــه فارنهایــت زیــر 
صفــر )173- درجــه ســانتی گراد( می رســند، امــکان ســکونت 
دراز مــدت بهتــری فراهــم کننــد. ایــن حفره هــا نخســتین بــار 
در ســال 2009 در ســطح مــاه کشــف شــدند و دانشــمندان را بــه 
ایــن فکــر واداشــتند کــه آیــا ایــن گودال هــا بــه غارهایــی منتهــی 
می شــوند کــه قابلیــت کاوش داشــته باشــند، یــا بــه عنــوان 

. ــا خیــر پناهــگاه اســتفاده شــوند، ی
مطالعــات نشــان داده اســت کــه حــدود 16مــورد از بیــش از 
ــد  ــاال عبارتن ــت، احتم ــده اس ــف ش ــاه کش ــه در م ــی ک 200 گودال
از مجراهــای گــدازه ای  فروریختــه ؛ ایــن قبیــل مجراهــا کــه در 
ســطح زمیــن نیــز یافــت می شــوند، زمانــی ایجــاد می شــوند 
کــه گدازه هــای مــذاب در زیــر میدانــی از گدازه هــای سردشــده 
جریــان می یابــد، یــا پوســته ای روی رودی از گدازه هــا تشــکیل 

می شــود و تونلــی طوالنــی و تــو خالــی را بــر جــای می گــذارد.
گــر ســقف یکی از ایــن مجراهــای گدازه  پژوهشــگران می گوینــد ا
جامــد فــرو بریــزد، ممکــن اســت گودالــی را بــاز کنــد کــه بــه ادامــه 

مجــرا منتهــی می شــود کــه بــه غــار شــبیه اســت.

کشف حفره هایی در ماه که دمای آنها 
برای کار و زندگی مناسب است

سید امیرحسین موسوی مقدم 
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2001 نوزده نفر  11 سپتامبر 
یستی  ر و تر ه  و گر صر  ز عنا ا
ی  پیما ا ر هو ، چها ه عد لقا ا
ه  ت متحد ال یا ی ا بر فر مسا
آمریکا را ربودند. دو هواپیما 
کز  ی مر و قلو ی د ج ها به بر
تجارت جهانی در نیویورک کوبیده شدند، هواپیمای سوم 
گون، واقع در ارلینگتون در ویرجینیا را مورد هدف قرار  پنتا
داد و هواپیمای چهارم که در مسیر واشینگتن دی سی بود در 
محلی نزدیک شنکسویل، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. 

در این حمله ها مجموعا 2993 نفر کشته شدند که بیشتر 
گون  آن ها شهروندان عادی بودند که ملیت 90 کشور گونا

جهان را داشتند و حدود 25 هزار نفر نیز مجروح شدند.
هواپیماهای درگیر در حمات 

در این حادثه دو فروند 767 و دو فروند 757 ساقط شدند.
پرواز شماره 11 امریکن ایرالینز که از فرودگاه بوستون به مقصد 
ج شمالی مرکز تجارت جهانی  لس آنجلس پرواز می کرد با بر

برخورد کرد.       
پرواز شماره 175 شرکت یونایتد که از فرودگاه بوستون به 
ج جنوبی مرکز تجارت  مقصد لس آنجلس، در حرکت بود با بر

جهانی برخورد کرد.   
پـرواز شـماره 77 امریکـن ایرالینـز کـه از فـرودگاه واشـینگتن 
گـون  بـه مقصـد لس آنجلـس پـرواز می کـرد بـا سـاختمان پنتا

برخورد داشت.             
پرواز شماره 93 شرکت یونایتد که فرودگاه نیوآرک را به مقصد 
سانفرانسیسکو، ترک کرده بود در پیتسبرگ ایالت پنسیلوانیا 

سقوط کرد.
تاثیرات یازده سپتامبر 

درگیــر بــودن هواپیمــا در ایــن حملــه جهانــی تاثیــرات ســوئی را 
بــر این صنعــت گذاشــت، بســیاری از مــردم از ترس اینکــه مبادا 
در ســفرهای هوایــی بــا چنیــن موضوعی مواجه شــوند ســفر به 
طــرق دیگــری را انتخــاب کردنــد، ایــن موضــوع بــه حــدی زیــاد 
بــود کــه ســفرهای هوایــی را بــا بحــران شــدیدی مواجــه کــرد 
خصوصــا در ایــاالت متحــده، ســهام شــرکت های هوایــی بــه 
ــرکت ها  ــا ش ــش پروازه ــه کاه ــه ب ــا توج ــت، ب ــش یاف ــدت کاه ش
مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــدند و هواپیماهــای ســفارش  شــده 

خــود را لغــو کردنــد. 
کنش ایاالت متحده به این حمله ها با بهانه آغاز مبارزه با  وا
تروریسم در منطقه خاورمیانه و حمله به افغانستان همراه 
بود، اتفاقاتی که به قیمت بیخانمان شدن بسیاری از افراد 
تمام شد، شاید صبح روز یازدهم سپتامبر 2001 هیچکس باور 
نمی کرد این چنین اتفاقی بیافتد و حتی پس از آن هم کسی 
انتظار نداشت که تاثیر این موضوع زندگی بسیاری از مردم 

جهان را دگرگون کند.
گر این نقشه عملی نمی شد، امروز در جهان آرام تری  احتماال ا

زندگی می کردیم.

یازده سپتامبر؛ روزی که جهان تغییر کرد

سید امیرحسین موسوی مقدم 
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ین سانحه هوایی  مرگبارتر
یکای جنوبی یخ آمر در تار

 2 0 0 7 ل  ی سا ال هم جو هفد
میالدی می باشد، قرار است 
یک فروند هواپیمای ایرباس 
320 متعلق به خطوط هوایی 
تام ایرالینز با 180 مسافر و 7 کادر 
پروازی، پروازی را از فرودگاه 
بین المللی سالگادو فیلهو در شهر پورتو آلگره برزیل به مقصد 

فرودگاه کونگونهاس سائوپائولو انجام دهد.
اطالعات هواشناسی خبر از وجود شرایط بد آب و هوایی در 
مسیر پروازی به سمت سائوپائولو می دهد. مسئولیت پرواز 
امروز برعهده کاپیتان هنریکه استفانینی 53 ساله بوده که با 
سابقه بیش از 30 سال پرواز یکی از بهترین خلبانان خطوط 
هوایی تام شناخته می شود. هواپیما به دلیل مشکل پیش 
آمده در معکوس کننده نیروی پیشرانش موتور سمت راست 
قرار است این پرواز را بدون داشتن این سیستم انجام دهد. 
معکوس کننده نیروی پیشرانش به عنوان کاهش دهنده 
سرعت هواپیما در هنگامی که هواپیما بر روی باند فرود آمده 
است مورد استفاده قرار می گیرد، به عبارتی دیگر، این سیستم 
جریان خروجی هوا از پشت هر موتور را که باعث شکل گیری 
نیروی پیشرانش به سمت جلو می گردد معکوس نموده 
بطوریکه نیروی پیشرانش به سمت عقب وارد می آید. لذا از 
سرعت بسیار باالی هواپیما پس از فرود بر روی باند به میزان 

زیادی می کاهد .
هواپیما راس ساعت 17 و 18 دقیقه به وقت محلی، فرودگاه 

سالگادو را ترک نموده و وارد مسیر پروازی خود به سمت 
فرودگاه سائوپائولو می شود. با توجه به وجود شرایط بسیار 
بد آب و هوایی و ابرهای کومولونیمبوس در مسیر پروازی 
کاپیتان استفانینی مجبور است به طور مداوم مسیر پروازی 
ک هواپیمایش  خود را تغییر داده تا از بین این ابرهای خطرنا
را عبور دهد اما تالطمات شدید هوایی باعث نگرانی و ترس 
برخی از مسافران گشته است. کاپیتان استفانینی از مسافران 
می خواهد که کمربندهای ایمنی خود را همواره در طول پرواز 
بسته نگه دارند. پس از حدود یک ساعت و نیم، پرواز شماره 
3054 به نزدیکی فرودگاه مقصد رسیده و پس از دریافت مجوز 
از طرف مامور کنترل ترافیک هوایی واحد تقرب اقدام به 
کاهش ارتفاع می نماید. بر اساس اطالعات دریافت شده توسط 
خلبانانی که بر روی باند فرودگاه سائوپائولو فرود آمده اند 
باند این فرودگاه به علت بارش شدید باران به شدت خیس 
بوده و خلبانان پرواز شماره 3054 باید بسیار مراقب باشند. 
خلبانان مراحل تقرب به فرودگاه سائوپائولو را آغاز نموده و 
در مسیر نهایی خود به سمت باند فرودگاه پرواز می نمایند. 
برج مراقبت مجوز فرود پرواز شماره 3054 را صادر می نماید. 
هواپیما بر روی باند خیس فرودگاه سائوپائولو فرود آمده اما 
خلبانان نمی توانند هواپیما را کنترل نمایند. به نظر می رسد 
گهان به سمت چپ  مشکلی اساسی رخ داده است. هواپیما نا
چرخیده و با سرعت از باند خارج می شود و پس از وارد شدن 
به خیابان واشنگتن لوئیس به ساختمانی برخورد نموده و 
منفجر می گردد. بهت و حیرت شهر را فرا گرفته است. اخبار 

مهران اشرفی
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این سانحه به سرعت به تیتر اول اخبار مهم 
جهان تبدیل گشته است. تمامی 187 سرنشین 
پرواز به همراه 12 نفر از افرادی که بر روی زمین 
بوده اند در دم جان باخته اند. جعبه های سیاه 
هواپیما می توانند حاوی سرنخ  های بسیار مهمی 
باشند لذا این جعبه ها جهت بازیابی اطالعات به 
مقر اصلی فرستاده می شوند. بررسی داده های 
ضبط شده در جعبه های سیاه نشان می دهد 
که پس از فرود هواپیما اهرم تراتل موتور سمت 
 ) راست )تنظیم کننده نیروی پیشرانش موتور
در حالت باز، یعنی تولید نیروی پیشرانش بسیار 
باال و اهرم تراتل موتور سمت چپ در حالت بسته 

قرار داشته است.
در حالی که هر دو اهرم باید در حالت بسته قرار 
می گرفته اند و لذا به همین دلیل موتور سمت 
راست که در حال تولید نیروی پیشرانش بسیار 
باالیی بوده است )بر عکس موتور سمت چپ 
که هیچ نیروی پیشرانشی تولید نمی کرده است( 
گردش شدید هواپیما به سمت چپ  باعث 
بر روی باند و بروز سانحه گردیده است. این 
داده های ضبط شده همچنین نشان می دهند 
که سطوح اسپویلر زمینی هواپیما پس از فرود باز 
نشده بودند. اسپویلرها سطوحی بر روی بال های 
هواپیما هستند که در زمان فرود هواپیما همانند 
صفحه هایی به سمت باال و به صورت خودکار 
باز شده و به دلیل اینکه در مقابل جریان هوای 
عبوری قرار می گیرند ایجاد نیروی پسا می کنند، 
در نتیجه به کاهش سرعت هواپیما بر روی سطح 
باند کمک می  نمایند. بازرسان در می یابند که 
علت اعمال نشدن خودکار سطوح اسپویلر باز 
بودن اهرم تراتل موتور سمت راست بوده است 
که بر اساس منطق عملیاتی هواپیمای  چرا 
ایرباس 320، اسپویلرها در هنگام فرود هواپیما 
در صورتی به صورت خودکار باز می شوند که اوال 
خلبانان پیش از فرود اهرم آن را در حالت فعال 
که خلبانان این پرواز این کار  قرار داده باشند )
را کرده بودند( و دوما هر دو اهرم تراتل در حالت 
بسته قرار گرفته باشند، اما به دلیل اینکه تراتل 
سمت راست در حالت باز )Climb( قرار داشته 
این سیستم نیز فعال نشده و شرایط را بدتر 
نموده بود. حال بازرسان می خواهند بدانند که 
چرا خلبانان در بستن اهرم تراتل سمت راست 

ناموفق بوده اند.
در نهایت طی گزارش رسمی منتشر شده، بازرسان 
دو فرضیه را جهت علت بسته نشدن اهرم تراتل 

سمت راست اعالم می کنند. طبق فرضیه اول، بازرسان احتمال می دهند که 
وجود نقص در سیستم کنترل کننده قدرت موتور سمت راست باعث شده 
است که داده های غلط ارسال شده و اهرم تراتل سمت راست در حالت باز 

یعنی تولید نیروی پیشرانش قرار گیرد.
اما از نظر بازرسان بررسی سوانح فرضیه دوم محتمل تر به نظر می رسد. 
ز  یاد خلبانان در انجام بخشی ا بر اساس فرضیه دوم به احتمال ز
دستورالعمل های الزم در هنگام فرود ناموفق بوده اند. صداهای ضبط شده 
توسط ضبط کننده داده های پرواز نشان می دهند که کاپیتان استفانینی 
پیش از فرود در سائوپائولو نسبت به وضعیت نامناسب سطح باند فرودگاه 
اظهار نگرانی کرده بود. بازرسان احتمال می دهند که وجود این نگرانی 
می توانسته در عملکرد و تمرکز خلبانان تاثیری منفی گذاشته باشد. وجود 
نگرانی عمیق نسبت به سطح بسیار خیس باند سائوپائولو باعث گردیده که 
خلبانان عدم فعال شدن سیستم های ترمز خودکار چرخ ها و اسپویلر و در پی 
آن فقدان نیرویی که باعث کاهش سرعت هواپیما بر سطح باند گردد را متوجه 
نشده و با پدیده ای به نام هایدرو پلنینگ که ناشی از عدم توانایی چرخ ها 
در اعمال نیروی ترمز که به دلیل سطح خیس باند رخ می دهد اشتباه گیرند.

بر اساس داده های ضبط شده در جعبه های سیاه، خلبانان تنها معکوس 
کننده نیروی پیشرانش موتور سمت چپ را فعال نموده بودند. چرا که از قبل 
می دانستند که معکوس کننده پیشرانش موتور سمت راست را در دسترس 
ندارند، لذا اهرم تراتل موتور سمت راست را به عقب کشیده بودند تا از نیروی 
پیشرانش این موتور جلوگیری نموده و تنها با کمک معکوس کننده پیشرانش 
موتور سمت چپ سرعت خود را کاهش دهند. بازرسان نمیدانند به چه علت 

خلبانی با این سابقه پروازی باید دست به انجام چنین کاری بزند.
با انجام بررسی های بیشتر بازرسان متوجه مسئله ای می گردند که می تواند 
علت باز گذاشتن اهرم تراتل توسط خلبان را توضیح دهد. بازرسان در 
می یابند که در هنگام فرود و در زمانی که تنها یکی از معکوس کننده های 
نیروی پیشرانش در دسترس باشند یک روش منسوخ وجود دارد، یعنی عقب 
کشیدن اهرم تراتلی که نیروی معکوس کننده ندارد تا نزدیکی حد بستن، اما 
خلبان استفانینی حتی آن روش منسوخ و قدیمی را هم انجام نداده و به جای 
عقب کشیدن آن، آن را در همان محلی که بود یعنی در حالت باز رها کرده و 
در نهایت این عامل باعث تولید نیروی پیشرانش به میزان زیادی کرده بود 

که مانع از کاهش سرعت هواپیما بر روی باند شده بود.
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آبان 1400

اردبیل
استان اردبیل یکی از استان های ایران به مرکزیت شهر اردبیل می باشد که در منطقه آذربایجان واقع شده است. مساحت این 

استان 1۷۹۵۳ کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1۳۹۰ برابر یک میلیون و 2۴۹ هزار نفر می باشد.
این استان بر طبق آخرین تقسیمات کشوری شامل 12 شهرستان، 2۵ بخش، 21 شهر و ۶۶ دهستان می شود. این استان در 2۳ 

فروردین سال 1۳۷2 از استان آذربایجان شرقی جدا و به استانی مستقل تبدیل شد.
استان اردبیل، دیاری سرسبز و جذاب است که جاذبه های طبیعی باورنکردنی و بناهای تاریخی بی نظیری را در خود 

جای داده است. 
یکی از علل معروفیت استان اردبیل، وجود بیش از 11۰ چشمه آب گرم و سرد معدنی در این استان است که بسیاری از گردشگران 
را به خودجذب می کند. این چشمه های طبیعی آب گرم برای افرادی که با درد مفاصل دست و پنجه نرم می کنند مناسب هستند 

که برای کسانی که به درد مفاصل دچار هستند بسیار مناسب است. 

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
یکـی از معروف تریـن جاهـای دیدنـی اردبیـل کـه می توانیـد از آن دیـدن کنید بقعه ی شـیخ 
صفـی الدیـن اردبیلـی اسـت. ایـن بقعـه از جملـه آثاری اسـت کـه در فهرسـت آثـار ملـی ایران 
بـه ثبـت رسـیده و همچنیـن در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو هـم ایـن بقعـه ثبـت شـده 
است. این مجموعه بسـیار نفیس و با ارزش که در نوع خود مجموعه ای بی نظیر محسوب 
می شـود و قسـمت های مختلـف از قبیـل چینـی خانـه، جنـت سـرا، خانقـاه، چلـه خانـه، 
شـهیدگاه، چراغ خانه و حرم خانه را در خود جای داده اسـت. این جاذبه در میدان عالی قاپو اردبیل قرار دارد و مدفن 
»شـیخ صفی الدین«، موسس فرقه ی صفویه اسـت که پس از فوت در سـال 753 هجری قمری، به همت »صدرالدین 

موسـی«، فرزند وی سـاخته شـد.

موزه چینی خانه اردبیل
از دیگـر جاذبه هـای گردشـگری اردبیـل، مـوزه چینـی خانـه اسـت کـه دارای 4 قـرن 
قدمـت می باشـد. ایـن مـوزه سـمت شـرقی رواق اصلـی مجموعـه شـیخ صفـی الدیل 
اردبیلی اسـت و طـراح آن یکی از مشـاهیر و دانشـمندان دوران حکومت صفویان به 
نام شـیخ بهایی بوده اسـت. این موزه تاالری اسـت که از چهار شـاه نشین و طاق نما 
تشـکیل شده اسـت و برای سـاخت آن از مقرنس های رنگی و نقوش زیبای اسلیمی 

اسـتفاده شـده اسـت. امـا بـه غیـر از ایـن مـوارد آنچـه کـه باعـث جذابیـت ایـن مـوزه شـده اسـتحکام بـاالی آن در هنـگام 
وقـوع زلزله اسـت.

پل معلق مشگین شهر 
یکـی از بزرگتریـن پل هـای معلـق در جهـان، پل معلق مشـگین شـهر اسـت کـه در ارتفـاع 80 
متـری رودخانـه خیاوچایـی بـر روی یـک پارک جنگلی مشـگین شـهر نیز واقع شـده اسـت. 
سـازه ایـن پـل توسـط کارشناسـان داخلـی و مهندسـان منطقـه اجـرا شـده اسـت و دانـش 
ساخت آن کامال بومی بوده است. این پل یکی از هیجان انگیزترین جاهای دیدنی اردبیل 

گـر تـرس از ارتفـاع نداریـد رفتـن به سـمت آن به شـدت پیشـنهاد می شـود. اسـت، ا
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جنگل فندقلو 
در سـمت شـمال غربی اردبیل یکی دیگـر از جاذبه های گردشـگری طبیعی این شـهر به نام 
جنگل فندقلو نیز قرار دارد. این جنگل در سـمت شـمال غربی کشـور قرار دارد و جز بهترین 
گزینه هـای موجـود بـرای گذرانـدن تعطیالت تابسـتان محسـوب می شـود. برای رسـیدن به 

ایـن جنگل باید بـه 30 کیلومتری شـهر اردبیل و 10 کیلومتری جنوب شـهر نمیـن بروید.

غار یخگان
در 77 کیلومتـری شـهر خلخال در ضلع غربی رشـته کوه های ماسـوله داغ )تالش( غاری 
بـه نـام یخـگان در ارتفاعـات 2400 متـری قـرار دارد. ایـن مسـاحتی برابر بـا 1100 متـر دارد و 
دارای دو دهانه با اختالف حدود 25 کیلومتر است و قطر دهانه ورودی اصلی آن حدود 
نیـم متـر اسـت. الزم بـه ذکر اسـت کـه بگوییـم حوضچـه آبـی بـه عمـق 20 سـانتی متر و در 

ارتفـاع 5/1 متری در کف غار تشـکیل شـده اسـت.

آرامگاه شیخ امین الدین جبرئیل
در روسـتای کلخـوران در فاصلـه ی 3 کیلومتـری از شهرسـتان اردبیـل آرامـگاه شـیخ امیـن 
الدیـن جبرئیـل قـرار دارد کـه یکـی از آثار جاذبـه های گردشـگری اردبیـل اسـت. قدمت بنای 
تاریخی آرامگاه شـیخ امین الدین جبرئیل در اردبیل به قـرن دهم هجری قمری برمی گردد 
و از ارزشـمندترین جاذبـه هـای تاریخـی اردبیـل به شـمار مـی رود و کارشناسـان تاریخی این 
مقبره را از شـاهکارهای دوره صفویه برشمرده اند. شیخ امین الدین، پدر شیخ صفی الدین 
اردبیلـی و از اجـداد سـالطین صفـوی اسـت کـه مقبـره ی وی در بیـن مـردم اهالـی روسـتا بـه 

»کلخـوران شـیخ«، شـناخته می شـود.

آب گرم گاو میش گلی 
یکی از پر آب ترین چشـمه های آب گرم سـرعین آب گرم گاومیش گلی است که استخری 
بـه طـول 25 و عـرض 17 متـر می باشـد. دور این اسـتخر با دیوارهـای بلند محاصره شـده 
اسـت و آب گـرم از چنـد نقطـه کـف اسـتخر بـا گاز خـارج می شـود و از مجـرای ضلع شـرقی 
بیرون می آید. حرارت آب چشمه گاو میش گلی 45 درجه است و آب دهی آن حدود 30 
لیتر در ثانیه اسـت. این ناحیه را رسـوب های آبرفتی دوران چهارم پوشانیده و در برخی 

نقـاط آثار آتشفشـانی به چشـم می خورد.

جنگل مشه
در فاصله 25 کیلومتری شهرستان اردبیل یکی دیگر از جاذبه های گردشگری اردبیل 
کـه جنگلی به نام مشـه اسـت نیـز قـرار دارد. این منطقـه یکـی از بهترین گزینه هـا برای 
سـفر در فصـل تابسـتان اسـت. داخـل ایـن جنـگل یـک اسـتخر آب گـرم بـه نـام “مشـه 
سـویی” قرار دارد که آب آن خاصیت درمانی دارد و همین خود دلیلی اسـت تا افرادی 
زیادی را به سـمت خـود جذب کند. برای گـردش و تفریح این جنـگل بهترین انتخاب 
است و در فصل زمستان هم می توانید از پیست اسکی که در آن وجود دارد بهره ببرید 

چرا که سرتاسـر آن را برف سـفید پـوش می کند.
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قصر شانبران 
اولین جایی که باید در وین ببینید قصر باشکوه شانبران است. این قصر حقیقتا عظیم از سال 
1660 پابرجا بوده و 1441 اتاق دارد که فقط 45 تای آن ها را می توانید ببینید. خیلی از امپراتورهای 
اتریش در این قصر به دنیا آمده اند و امروزه خانواده هابسبرگ در آن سکونت دارند. معماری 
این قصر به سبک باروک انجام شده و به همین خاطر سرتاسر نمای آن پوشیده از پنجره ها و 

مجسمه های قرینه است.
در داخل قصر مجموعه ای از اتاق ها و آپارتمان های مبله وجود دارد که برخی از آن ها متعلق 

و امپراتورهای اتریش بوده اند. می توانید به دیدن اتاق خوب و اتاق گردو امپراتور فرانس جوزف به معروف ترین پادشاهان 
بروید. حتی تخت خواب کوچکی که امپراتور در آن جان داد هم در این آپارتمان نگه داری می شود. یا می توانید بروید اتاق های 

مکله ماریا ترزیا را ببینید. 

قصر هوفبرگ 
یکی دیگر از قصرهای بزرگ و باشکوهی که باید در وین ببینید قصر هوفبرگ است. این قصر نقش مهمی در قدرت و نفوذ 
خانواده هابزبرگ ایفا کرده است و امروزه به عنوان مقر اصلی ریاست جمهوری اتریش و دفتر اصلی ادارات دولتی اتریش 

مورد استفاده قرار گرفته. خود قصر در قرن 13 ساخته شده  و در طول سال ها بخش های 
مختلفی به آن اضافه شدند. همین باعث شده تاریخچه زیبایی از هنر و معماری اروپا را در 

جای جای این قصر ببینید.
از اتاق هایی به سبک گوتیک گرفته، تا سبک رنسانس، باروک، روکوکو و حتی آپارتمان هایی به 
سبک کالسیک. کال بازدید از این قصر درسی از تاریخ معماری هم هست که چیزهای زیادی 
در مورد تاریخ معماری به شما یاد می دهد. زیباترین این تغییرات اتاق نیم دایره نوبرگ است 

که به هیچ وجه بازدید از آن را نباید فراموش کنید.
یکی دیکر از جاذبه های قصر هوفبرگ کلکسیون جواهرات سلطنتی اتریش است که در این 
قصر نگهداری می شود. جواهرات و عتیقه جات موجود در این موزه بین قرن های دهم تا 

نوزدهم میالدی ساخته شده اند و به صورت دائمی در موزه قصر در معرض نمایش هستند. نکته جالب اینجاست که این 
گانه نگهداری می شوند: بخش سکوالر و بخش مذهبی. جواهرات به دو قسمت تقسیم شده اند و در دو اتاق جدا

بخش سکوالر موزه جواهرات امپراتوری را به نمایش گذاشته، مثال تاج، ردا و عصای پادشاهی اتریش را می توانید در این بخش 
از موزه ببینید. بخش مذهبی شامل عتیقه جاتی می شود که متعلق به قدیسان بوده  اند. بازدید کردن از این بخش از موزه 

حداقل 3 ساعت وقت می برد.

کشـور اتریـش و عـروس شـهرهای اروپاسـت. فرهنـگ شـهری، معمـاری و حـس و حـال ایـن شـهر  شـهر ویـن پایتخـت 
شـباهت زیـادی بـه شـهرهای آلمـان دارد: همـان قـدر امـن، همـان قـدر تمیـز و همـان قـدر باشـکوه و پـرزرق و بـرق. یکـی 
کـه باعـث می شـود جاهـای دیدنـی ویـن و همچنیـن جاذبه هـای طبیعـی و تاریخیـش بی شـمار باشـد، قـرار  از چیزهایـی 

داشـتن آن در حاشـیه رودخانـه دانـوب اسـت.

Vienna وین
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کلیسای سنت استفان
این کلیسا مهم ترین نمونه معماری گوتیک در وین است و از سال 1722 تا به حال کلیسا 
کاتولیک های شهر وین بوده. خود ساختمان اولین بار در قرن دوازدهم به سبک رومی ساخته 
شد، بار دوم در قرن سیزدهم آن را ساختند که آثار آن هنوز هم در دروازه کلیسا به چشم 
میخورد. نهایتا آخرین بار قرن چهاردهم بود که کلیسای سنت استفان را به سبک گوتیک 
ساختند، البته برج 137 متری آن متعلق به قرن پانزدهم است. از قرن هفدهم تا نوزدهم مدام 
معماری و تزئینات داخلی کلیسا را تغییر می دادند و بهتر می کردند تا اینکه در بحبوحه جنگ 

جهانی دوم کل کلیسا تخریب شد و آن را کال بازسازی کردند.

خ  و فلک بزرگ وین چر
وین تنها یک شهر قدیمی تاریخی نیست. حاال وقت آن رسیده به دنیای دیگری قدم بگذارید 
و کمی هیجان را هم تجربه کنید. شهربازی وین روزی زمین شکار سلطنتی بوده و امروز یکی از 

کز تفریحی وین است. محبوب ترین مرا
هر سن و سال و سلیقه ای داشته باشید می توانید سرگرمی های مورد عالقه خود را در این پارک 
پیدا کنید. از بازی های معمول شهربازی گرفته، تا غذاخوردن و پیست رقص، و یک شهربازی با 
تم دایناسورها برای کودکان. ولی یکی از کارهایی که حتما باید به همراه خانواده خود در این پارک 

انجام دهید این است که سوار چرخ و فلک بزرگ وین شوید. این چرخ و فلک از سال 1896 مشغول نشان دادن 
منظره زیبای شهر به محلی ها و گردشگران بوده است. اتاقک های لوکس آن با اینکه کمی قیمت بیشتری دارند، ولی تا 12 

نفر با هم می توانید سوار شوید و دسته جمعی از این تجربه جالب لذت ببرید.

خانه اپرای دولتی وین
حاال وقت آن رسیده که به یکی از زیباترین و بزرگترین سالن های نمایش دنیا سری بزنید. این سالن 
محل اجرای بزرگ ترین نوازنده ها، خواننده ها، و سولوئیست های جهان بوده است. حداقل 300 
بار در سال نمایش های اپرا و باله در این سالن برگزار می شوند. اولین باری که یک نمایش  اپرا در 
این سالن برگزار شد، سال 1625 بود و از آن موقع تا به حال صدای موسیقی هرگز از سالن های این 

ساختمان قطع نشده.

ج دانوب بر
یک فرصت دیگر برای شما فراهم شده تا منظره فراموش نشدنی وین را از ارتفاع 155 متری ببینید. 
کل برج دانوب 252 متر ارتفاع دارد. اما دو آسانسور سریع وجود دارند که در مدت 35 ثانیه شما 
را به تراس 155 متری برج می رسانند. از آن باال منظره 360 درجه شهر نفستان را بند می آورد. حاال 
که منظره شهر را ایستاده دیدید، وقت آن رسیده که کمی باالتر بروید و در رستوران و کافه برج 
چیزی بخورید. رستوران گردان برج دانوب در ارتفاع 170متری ساخته شده و جالب اینجاست 
که دکوراسیون داخلی آن را به سبک 1960 نگه داشته اند. البته اجازه ندهید دکور قدیمی رستوران 

شما را گول بزند، چون که به روزترین تکنولوژی ممکن در ساخت آن به کار رفته است.
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ATR الشركة المصنعة للطائرات
إیــه تــي آر هي شرکة فرنســیة إیطالیة لصناعة الطائــرات، 
یقــع مقرهــا الرئیســي في مطار تولــوز - بالنیاك، فرنســا ]3[، 
أسســت مــن قبــل شرکة إیروسباسیال الفرنســیة )جــزء مــن 
مکونات مجموعــة إیربــاص اآلن( وأیریتالیا اإلیطالیــة ، وتقوم 

إیــه تــي آر 7٢. بتصنیــع طائرتي إیــه تــي آر 4٢ و

الثمانینیات
لقــرن الماضــي،  ل الســتینیات والســبعینیات مــن ا خــال
خضــع مصنعــو الطائــرات األوروبیــون فــي معظــم األحیــان 
إلعــادة هیکلــة مؤسســیة کبیــرة، بمــا فــي ذلــك االندمــاج 
والتوحیــد فضــًا عن االنتقــال نحــو البرامــج التعاونیــة متعددة 
الجنســیات، مثــل إطــالق إیربــاص إیــه 300. تماشــیًا مــع هــذا 
االتجــاه نحــو التعــاون داخــل أوروبــا، بــدأت شــرکة الطیــران 
الفرنســیة ایروسباســیال وتکتــل الطیــران اإلیطالــي ایرتالیــا 
ــران  ــرکة طی ــر ش ــا لتطوی ــل مًع ــوع العم ــول موض ــات ح مناقش
إقلیمیــة جدیــدة تماًمــا. قبــل ذلــك، کانــت کلتــا الشــرکتین 
تجریان بشــکل مســتقل دراســات لمفاهیم الطائرات الخاصة 

 »AIT 230« في حالة ایروسباسیال و »AS 35« بهما، وتصمیم
لـــ ایرتالیــا لتتوافــق مــع الطلب فــي هــذا القطــاع من الســوق في 

ــام ١978. ــن ع ــر م ــت مبک وق
فــي 4 نوفمبــر ١98١، تــم التوقیــع علــی اتفاقیــة تعــاون رســمیة 
مــن قبــل رئیــس الخطــوط الجویــة ریناتــو بونیفاســیو ورئیــس 
إیروسباســیال جــاك میتــران فــي باریــس، فرنســا. أشــارت هــذه 
االتفاقیة لیــس فقط إلی اندمــاج جهودهم ولکــن تصامیمهم 
المفاهیمیــة المنفصلــة مًعــا فــي تصمیــم واحــد کامــل للطائــرة 
بغــرض متابعة تطویرهــا وتصنیعها کمشــروع تعاوني مشــترك. 
اســتهدف الکونســورتیوم تکلفــة وحــدة مماثلــة ولکــن 950 
 370( nmi ٢00 ــاع ــی قط ــود عل ــتهالك الوق ــغ( اس ــل )430 کـ رط
کـــم(، مــا یقــرب مــن نصــف ١,750 رطــل مطلــوب مــن قبــل 
منافســیها الذیــن یبلــغ عددهــم 40-50 مقعًدا، هوکر ســایدلي 
إتــش أس 748 وهوکــر ســایدلي إتــش أس 748 وخططــوا 

لتمتــد إیــه تــي آر XX بـــ 58 مقعــًدا.
لــم تکن هــذه االتفاقیــة بمثابــة أســاس وأصول شــرکة إیــه تي آر 
فحســب بل کانــت أیًضــا نقطة انطــالق فعالــة لما ســیصبح أول 
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طائــرة للشــرکة الولیــدة، والتــي ُســمیت »إیــه تــي آر 4٢«. بحلــول 
عــام ١983، تــم إنشــاء قســم خدمــات العمــالء فــي إیــه تــي آر 
لتجهیــز البنیــة التحتیــة فــي جمیع أنحــاء العالــم لتوفیــر الدعم 
لطائــرة إیــه تــي آر القادمــة ألي عمیــل بغــض النظــر عــن الموقع.

فــي ١6 أغســطس ١984، أجــرى النمــوذج األول من هــذا النوع، 
المعــروف باســم »إیــه تــي آر 4٢-٢00«، أول رحلــة طیــران مــن 
، فرنســا. خــالل ســبتمبر ١985، منحــت کل مــن  مطــار تولــوز
المدیریــة العامــة للطیــران المدنــي )DGCA( وهیئــة الطیــران 
إلیطالیــة شــهادة لطــراز الطائــرة لبــدء الخدمــة  المدنــي ا
( ١985، ُســلمت أول  التشــغیلیة. فــي 3 کانــون األول )دیســمبر
طائــرة إنتــاج تحمــل اســم »إیــه تــي آر 4٢-300« إلــی عمیــل 
اإلطــالق الفرنســي إیــه تــي آر 7٢ تــم تنفیــذ خدمــة اإلیــرادات 
. خــالل شــهر ینایــر  األولــی فــي وقــت الحــق مــن نفــس الشــهر
١986، واثًقــا بالفعــل مــن نجــاح إیــه تــي آر 4٢ والطلــب علــی 
نســخة مکبــرة مــن الطائــرة أعلنــت إیــه تــي آر أن إطــالق برنامــج 
لتطویــر مثــل هــذه الطائــرة، والــذي تــم تعیینــه علــی أنــه تــي آر 

7٢ لیعکــس زیــادة ســعة الــرکاب.
خــالل عــام ١988، تــم تســلیم ٢00th إیــه تــي آر إلــی الخطــوط 
علن أن إیه 

ُ
الجویــة الدولیة التایالندیــة. خالل ســبتمبر ١989، أ

تــي آر قــد حققــت هدفهــا األصلــي وهــو 400 عملیــة بیــع مــن إیــه 
. فــي نفــس العــام، بــدأت عملیــات تســلیم طائــرة إیــه تي آر  تــي آر
7٢ الموســعة بعــد ذلــك بوقــت قصیــر أصبــح مــن الشــائع طلــب 
ــه  ــم تجمیع ــر یت ــي آر4٢ األصغ ــه ت ــًرا ألن إی ــا. نظ ــن مًع کال النوعی
علــی نفس خــط اإلنتاج مثــل إیــه تــي آر 7٢، إلی جانب مشــارکة 
غالبیــة المکونــات واألنظمــة الفرعیة وتقنیــات التصنیــع یدعم 
النوعــان بعضهمــا البعــض للبقــاء فــي اإلنتــاج. قــد یکــون هــذا 
العامــل حاســًما ألنــه بحلــول عــام ٢0١5، کانــت إیــه تــي آر 4٢ هي 
الطائــرة اإلقلیمیــة الوحیــدة التــي تضــم 50 مقعــًدا والتــي ال تــزال 

قیــد التصنیــع.

1990s
خــالل ســبتمبر ١99٢ ، تــم تســلیم ATR 300 إلــی الخطــوط 
الجویــة الفنلندیــة Karair . تــم تســلیم طائــرة ATR رقــم 
500 إلــی أمریــکان إیجــل ، الوالیــات المتحــدة األمریکیــة فــي 5 

ســبتمبر ١997.
مــن أجل الحفــاظ علی التفــوق التکنولوجي في الســوق شــدید 
التنافســیة لشــرکات الطیــران اإلقلیمیــة خــالل التســعینیات 

، تــم إجــراء العدیــد مــن التعدیــالت والتحســینات تــم تقدیــم 
-4٢ ATR 4٢ بشــکل تدریجــي. ظــل نمــوذج ATR إصــدارات

300 األولــي قیــد اإلنتــاج حتــی عــام ١996 ، بینمــا تــم إنتــاج أول 
طــراز تمــت ترقیتــه )ومــا شــابه ذلك علــی نطــاق واســع( ، والذي 
تــم تحدیــده باســم ATR 4٢-3٢0 ، حتــی عــام ١996. اختلــف 
المتغیر -3٢0 بشــکل أساســي في أنــه کان یعمل بواســطة زوج 
کثــر قــوة ، ممــا یمنحهــا أداًء محســًنا  مــن محــرکات PW١٢١ األ
عــن 300. البدیــل اآلخــر ، ATR 300QC-4٢ ، کان »تغییــر 
ــلة  ــن سلس ــحن / رکاب م ــخة ش ــل( نس ــل للتحوی ــریع« )قاب س

−300 القیاســیة.
 500−4٢ ATR کان إصــدار اإلنتــاج الرئیســي التالــي هــو سلســلة
، والتــي تــم اإلعــالن عــن تطویرهــا فــي األصــل فــي ١4 یونیــو 
١993. نفــذت رحلتهــا األولــی فــي ١6 ســبتمبر ١994 ، وحصلــت 
علــی الشــهادة مــن قبــل هیئــة الطیــران المدنــي البریطانیــة 
والفرنســیة )DGCA( خــالل یولیــو ١995 ؛ کان طــراز -500 عبارة 
عــن طائــرة مطــورة ، ومجهــزة بمحــرکات PW١٢7 جدیــدة ، 
ومــراوح جدیــدة بســتة شــفرات ، وتحســین األداء الســاخن 
والعالــي ، وزیــادة ســعة الــوزن ، وتحســین مقصــورة الــرکاب. فــي 
کتوبــر ١995 ، تــم تســلیم أول طائــرة ATR 4٢-500 إلــی  3١ أ
المشــغل اإلیطالي Air Dolomiti ؛ في ١9 ینایر ١996 ، تم إجراء 
أول خدمــة إیــرادات یتــم تنفیذهــا حســب النــوع. باإلضافــة 
ــرات الجدیــدة ، تــم أیًضــا تنفیــذ العدیــد مــن  إلــی نمــاذج الطائ
التغییــرات التنظیمیة. فــي ١0 یولیو ١998 ، أطلقت ATR قســم 

إدارة األصــول الجدیــد.

2000s
 500-7٢ ATR ، ATR 600 فــي ٢8 أبریــل ٢000 ، تــم تســلیم رقــم
، إلــی المشــغل اإلیطالــي Air دولومیتــي . تــم تســلیم الطائــرة 
 Simplify لشــرکة الطیــران الهندیــة ، ATR 72-500 ، 700 رقــم

Deccan، فــي 8 ســبتمبر ٢006.
 ، Alenia Aeronautica و قــررت EADS ، ٢00فــي یونیــو ١
إعــادة تجمیــع جمیع  کتها ، و الشــرکات األم لـــ ATR ، تعزیــز شــرا
األنشــطة الصناعیــة المتعلقــة بالطائــرات اإلقلیمیــة تحــت 
کتوبــر ٢003 ، أصبحــت ATR واحــدة  اتحــاد ATR. فــي 3 أ
مــن أوائــل الشــرکات المصنعــة للطائــرات التــي حصلــت علــی 
اعتمــاد ISO 9001-2000 و EN / AS / JISQ 9100 ، معیــار 
الجــودة العالمــي لصناعــة الطیــران. خــالل شــهر یولیــو ٢004 ، 
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أعلنت ATR و شــرکة تصنیع الطائــرات البرازیلیة Embraer عن 
اتفاقیــة تعاون علــی بوابــة AEROChain بغــرض تقدیم خدمة 
عمــالء محســنة. خــالل أبریــل ٢009 ، أعلنــت ATR عــن إطــالق 
خدمــة »Door-2-Door« کخیــار جدیــد فــي نطــاق خدمــات 

العمــالء الشــاملة.
 ATR کتوبــر ٢007 ، أعلــن الرئیــس التنفیــذي لشــرکة فــي ٢ أ
ســتیفان مایــر إطــالق - طائــرات سلســلة 600 ؛ تمیــز کل مــن 
ATR 42–600 و ATR 72–600 بتحســینات مختلفــة لزیــادة 
الکفــاءة وموثوقیــة اإلرســال وتقلیــل حــرق الوقــود وتکالیــف 
التشــغیل. بینمــا یشــبه إلــی حــد کبیــر نمــوذج -500 الســابق 
؛ تشــمل االختالفــات اعتمــاد محــرکات PW127M محّســنة 
، وقمــرة قیــادة زجاجیــة جدیــدة ، ومجموعــة متنوعــة مــن 
التحســینات الطفیفــة األخــرى. باســتخدام تســجیل االختبــار 
F-WWLY ، طــار النمــوذج األولــي ATR 42-600 ألول مــرة فــي 

4 مــارس ٢0١0.

2010s
تــم تســلیم الطائــرة رقــم ATR 72-500 ، 900 ، لشــرکة الطیــران 
ــالل  ــبتمبر ٢0١0. خ ــي ١0 س ــة TRIP Linhas Aéreas ف البرازیلی
عــام ٢0١١ ، تســلمت الخطــوط الملکیــة المغربیــة أول طائــرة 
 Air Nostrum 7٢-600. تــم تســلیم الطائــرة رقــم ١000 إلــی ATR
اإلســبانیة فــي 3 مایــو ٢0١٢. فــي ١5 یونیــو ٢0١5 ، وقعــت شــرکة 

Japan Air Commuter عقــًدا لشــراء طائــرة ATR رقــم ١500.
فــي ١ فبرایــر ٢0١6 ، وقعــت ATR اتفاقیــة رئیســیة مــع الخطــوط 
الجویــة اإلیرانیة لمدة 40 طائــرة ATR 72-600. تم تســلیم ١300 
ATR ، ATR 72-600 ، إلــی NAC للتشــغیل مــن قبــل شــرکة 
الطیــران األیرلندیــة Stobart Air فــي ١4 یونیــو ٢0١6 ؛ فــي نفــس 
العــام ، ســلمت ATR أول طائــرة ATR 72-600 عالیــة الســعة 

کتوبــر ٢0١6 ، تــم تعییــن  )78 مقعــًدا( إلــی Cebu Pacific . فــي أ
کریســتیان شــیریر الرئیــس التنفیــذي.

فــي عــام ٢0١7 ، احتفلــت ATR بعیدهــا الخامــس والثالثیــن. 
فــي ١ فبرایــر ، أجــرت ATR و BRA الســویدیة أول رحلــة للوقــود 
الحیــوي ATR. خــالل أغســطس ٢0١7 ، وقعــت شــرکة الطیــران 
اإلقلیمیــة األمریکیــة الخطــوط الجویــة الفضیــة خطــاب نوایــا 
لمــا یصــل إلــی ATR 42 50 ، وهــو عــودة فــي ســوق الوالیــات 
المتحــدة القاریــة منــذ عــام ١997 عندمــا قامــت الخطــوط 
الجویــة األمریکیــة بتحویــل ١٢ خیــار ATR 72 ، نظــًرا الرتفــاع 
طائــرات إقلیمیــة وتحطــم أمریــکان إیجــل فالیــت 4١84 فــي 
عــام ١994. خفضــت ATR إنتاجهــا إلــی 80 عملیــة تســلیم 
کــم مــا یقــرب مــن  ســنوًیا اعتبــاًرا مــن عــام ٢0١7 وتتفاخــر بترا
ثــالث ســنوات بعــد FedEx Express طلــب نوفمبــر ٢0١7. فــي 
عــام ٢0١7 ، حجــزت ATR 113 طلًبــا ثابًتــا و 40 خیــاًرا ، وســلمت 
 ATR جدیــدة ، و 8 طائــرات ATR 72-600 80 طائــرة: 70 طائــرة

600-42 جدیــدة ، و ATRs 2 مــن جهــة ثانیــة.

ــرة  ــن 5000 م ــر م کث ــر أ ــطول یطی ــل ٢0١8 ، کان األس ــول أبری بحل
فــي الیــوم وعمــل 30 ملیون ســاعة طیــران. بحلــول نهایــة یونیو 
٢0١8 ، قــام Leonardo S.p.A. بشــحن جســم الطائــرة رقم ١500 
مــن طــراز ATR بینمــا تــم طلــب مــا یقــرب مــن ١700 طائــرة ؛ 
turboprop قــادت ســوق الطائــرات اإلقلیمیــة ATR یقــال إن

ــرات الشــرکة فــي  منــذ عــام ٢0١0 بحصــة 75%. تــم تشــغیل طائ
مــا یقــرب مــن ١00 دولة مــن قبــل ٢00 شــرکة طیــران وتــم االنتهاء 
مــن 30 ملیــون رحلة. وُزعــم أیًضا أن طائــرة ATR تقلــع أو تهبط 

کل 8 ثــواٍن.

لرئیــس  کــت شــرکة شــیریر منصــب ا ١3 ســبتمبر ، تر فــي 
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التنفیــذي لیحــل محل منصب المدیــر التجاري 
لشــرکة إیربــاص. حلــت شــرکة ATR محــل شــیریر 
کرئیــس تنفیــذي لهــا ، ورئیــس مجلــس إدارة 
ATR ونائــب الرئیــس األول لشــرکة لیونــاردو 
للطائــرات لالســتراتیجیة والتســویق. فــي نهایــة 
ATR 72- ، ١500 رقــم ATR کتوبــر ، تــم تســلیم أ

600 إلــی Japan Air Commuter ، بعــد مــا یقــرب 
 ATR 72s 1000 کثــر مــن مــن ATR 42s 500 وأ
کثــر مــن ٢00 مشــغل فــي ١00 دولــة.  تســلیم أل
خــالل عــام ٢0١8 ، ســلمت ATR 76 طائــرة ؛ 
اســتقر معــدل اإلنتــاج بمعــدل ثابــت. اختــارت 
الشــرکة اتبــاع اســتراتیجیة منخفضــة المخاطــر 
ــج  ــار دم ــع اختی ــة م ــر التخریبی ــب التدابی ، وتجن
التحســینات المباشــرة نســبًیا في طائراتها ، مثل 
Elbit Systems ClearVision القابــل لالرتــداء 

نظــام الرؤیــة المحســن.

المقترحة
ت ،  نینیــا لثما ل منتصــف ا 8 - خــال ٢  A T R
حققــت الشــرکة فــي مشــتق 78 مقعــًدا مــن 

طــراز ATR 7٢. کان مــن الممکــن أن یتــم تشــغیل هــذا بواســطة اثنیــن مــن 
ألیســون AE٢١00 المروحیــة التوربینیــة )محــرکات توربینیــة کانــت درســت 
أیًضــا لفتــرة مــن الوقــت( وســتصل ســرعتها إلــی 330 عقــدة )6١0 کــم / ســاعة 
؛ 380 میــل فــي الســاعة(. تــم تعلیــق مشــروع ATR-82 )کمــا أطلــق علیــه( 

ATR فــي أوائــل عــام ١996. امتــداد ))AI )R( عندمــا تــم تشــکیل
ATR - فــي عــام ٢007 ، کــرد فعــل علــی Q400X االقتــراح ، طــرح ATR فکــرة 
امتــداد 90-99 مقعــًدا. اعتبــاًرا مــن عــام ٢009 ، تــم اعتبــاره جــزًءا مــن عائلــة 
ATR المســتقبلیة -900 سلســلة. فــي عــام ٢0١١ ، تــم اقتــراح 90 مقعــًدا 
للمســاهمین. اعتبــاًرا مــن عــام ٢0١٢ ، تــم النظر فــي تصمیم جدیــد للصفائح 

النظیفــة فــي الجــزء الــذي یضــم 90 مقعــًدا ، إلطالقــه فــي عــام ٢0١7.
بالنســبة لطلــب ٢000-٢500 وحدة علــی مدار ٢0 عاًمــا ، فإن تطویــر 90 مقعًدا 
ــن  ــل ع ــا ال یق ــق م ــب أن تحق ــار دوالر ویج ــن 5 دوالرات ملی ــر م کث ــیکلف أ س
30 % مــن انخفــاض حــرق الوقــود ویجــب أن یظــل ســعر الوحــدة فــي نطــاق 
٢0 ملیــون دوالر منخفــض إلــی متوســط   ، أقــل مــن الطائــرات الصغیــرة. 
Leonardo SpA یفضــل ورقــة نظیفــة 90 - ١00 مقعــد مــع محــرکات توربینیــة 
وأجنحــة ومقصــورة قیــادة جدیــدة متاحــة قریًبــا ولکــن إیربــاص تفضــل 
تقدیًمــا متوســط   المــدى مــع محــرکات کهربائیــة هجینــة ، هیکلیــة مــواد 
متقدمــة و أتمتــة . فــي ینایــر ٢0١8 ، تخلــی لیونــاردو عــن احتمــال ١00 مقعــد ، 
وفضــل طــرازات ATR 4٢ و 7٢ الحالیــة التــي تهیمــن علــی ســوق المحــرکات 

التوربینیــة بحصــة %75.



The problem with wingtips
From canted to blended, there are numerous types of 
winglets across the industry. Regardless, they all have 
a common goal. Before we dive into the difference 
between winglets and Sharklets, we need to understand 
why either exists.
When an aircraft flies, its wing creates a difference in air 
pressure. The air pressure above the wing is lower than 
air under the wing, generating lift )and the whole system 
of flight(. However, as the wing trails off into a tip, the 
two pressure zones meet, and the confluence creates a 
series of spiraling vortexes.
The larger the vortexes, the more drag is created, 
slowing the aircraft down. As the plane slows down, 
the engines need to burn more fuel to maintain speed, 
costing the airline more money to operate.
Thus, airlines and aircraft manufacturers are motivated 
to modify wingtips in a way to reduce the size of 
generated vortexes. Blending a curve into the wingtip 
has shown to impact the size of the vortex significantly, 
narrowing the air turbulence diameter significantly.

The creation of winglets
In 1973, the Middle-Eastern oil crisis hit the aviation 

industry. Aircraft fuel became a premium commodity, 
and airlines suddenly found themselves measuring 
every drop. They accurately predicted that fuel would 
become more expensive and that they needed in kind to 
operate more fuel-efficient aircraft.
In partnership with NASA, aircraft manufacturers 
like Boeing started to experiment with ways to reduce 
drag and make fuel last longer. They notice that when 
it came to nature, birds of prey had feathered wingtips 
that curved up and back at the end of their wings. This 
generated more lift and reduced drag.
For many years, wing designers have attempted to 
reduce the induced drag component by special shaping 
of the wing tips. The Wright Brothers used curved 
trailing edges on their rectangular wings based on 
wind tunnel results. On modern airliners, the wing 
tips are often bent up to form winglets. Winglets were 
wind tunnel tested and computer analyzed by Richard 
Whitcomb of the NASA Langley Research Center in 
the mid 1970’s...
”Flight tests at the NASA Dryden Flight Research 
Center have found a 6.5% reduction in the fuel use of a 
Boeing 707 type airliner when using winglets. Winglets 
must be carefully integrated into the total wing design, 
which explains why many different winglet designs 
appear on various airliners.“ - NASA.
In 1988, Boeing was the first to offer winglets with 
its Boeing 747-400 )called the angled winglet(, but 
it wasn’t until Gulfstream implemented a ‘blended 
winglet’ design that the technology took off. Boeing 
would partner with blended winglet creators Aviation 
Partners and implement the new design in its 737, 
757, and 767 programs and offer them retroactively to 
existing customers.

Why Boeing Has Winglets And 
Airbus Has Sharklets
If you have ever looked at an aircraft, you might have noticed a variety of designs on the end of aircraft 
wings. These are called winglets on Boeing aircraft and Sharklets on Airbus aircraft, and both provide 
a significant role in reducing drag. How do they work, and what is the difference? Let’s explore.
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How Do Pilots Avoid Tail Strikes?
Tail strikes can cause severe and expensive damage to aircraft, but they are preventable.

A tail strike occurs when the tail of an 
airplane contacts the ground during take-
off or landing. These incidents can result 
in significant damage, especially if they 
occur during landing. Airline operators 
incur expenses for aircraft repairs, as well 
as lost revenue for the time the airplane 
is grounded. We have previously shared 
analysis on tail strikes and the nature of the 
damage that can result.
While human error is the most common 
cause of tail strikes, pilots use various types 
of strategies to avoid these costly accidents.

Tail strikes on take-off
There are several risk factors for tail strikes 
on take-off. The most common factors 
include a mistrimmed stabilizer, rotation at 
improper speed, and excessive rotation rate.
The flight crew must carefully review the 
load sheet numbers and decide where the 
trim should be set based on their expertise 
in where the center of gravity resides for the 
weight range. Ensuring that the information 
used to determine where the trim should be 
set is accurate and reasonable helps reduce 
the risk of a tail strike.
Pilots must also deploy certain tactics to 
ward off tail strikes due to rotation-related 
risk factors. The Vr is the speed at which the 
rotation of the aircraft should be initiated to 
take-off altitude or when the pilot begins the 
process to cause the aircraft’s nose to pitch 
upward. A tail strike can occur if the airplane 
is rotated at a Vr that has been calculated 
incorrectly and is too low. Additionally, 
if the pilot pulls back on the controls to 
rotate the nose into the air too quickly, the 
airplane’s tail may hit the ground. Avoiding 

rotation at an excessive rate or to an excessive altitude is important in 
keeping the tail off the runway.
Tail strikes during landing
According to Boeing, tail strikes that occur on landing can cause 
more damage than those that occur on take-off because the tail may 
strike the runway before the main gear, damaging the aft pressure 
bulkhead. The most common risk factors for tail strikes on landing 
include an unstabilized approach, holding the airplane off the runway 
in the flare, and mishandling of crosswinds.
An unstabilized approach is the typical cause of a tail strike during 
landing. Characterized by excessive airspeed, excessive altitude, or 
both, this scenario can arise in various conditions. As pilots attempt 
pitch correction, pulling up of the nose of the aircraft can cause a 
tail strike incident. Proper sequencing by air traffic control can help 
alleviate the circumstances that contribute to unstabilized approaches 
and make landings easier for pilots.
Tail strikes can also occur when pilots hold off in the flare as the airplane 
pitches up just prior to touchdown to slow the descent to achieve a 
smoother landing. To prevent the tail from touching the runway, flight 
crews trim the airplane in the approach but not in the flare.
Crosswinds are another contributing factor to tail strikes. Gusty 
conditions present challenging landing conditions, but a serious 
incident can be avoided by deploying the rejected landing technique. 
In this rare type of go-around, the flare has already been initiated, 
and the aircraft is already close to or touching the ground. If the 
pilot decides that completing the landing poses too much risk to 
passengers and crew, the airplane is then brought back up into the air 
so that another landing can be attempted.
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While touring Old Rhinebeck earlier this summer, we 
spotted reproductions of early gliders, which helped form 
the pioneering ecosystem. 1896’s Chanute Glider is an 
example of this. Octave Chanute pioneered glider flight in 
the US, concentrating on developing mechanized control 
systems.

Chanute Glider
During the tail end of the Pioneer Era, the Burgess-Collier 
Flying Boat, built in 1913, may have featured the first 
self-starting engine on a plane.

Worldwide phenomenon
Nonetheless, there were also several other risk-takers. 
The Fascinating World of Aviation by Jaime Fernandez 
shares the following examples of innovators of the time:
”Arthur Charles Hubert Latham was a French aviator He 
almost crossed the English Channel in his aircraft. His 
emergency land in the channel is known as the first landing 
in the water and the first smoker because the history said 
that Mr. Latham lighted up a cigarette waiting for his 
rescue. Later, he joined the aviation company, Antoinette, 
and established some records in altitude )1384 m(. Charles 
Count de Lambert was a Russian aristocrat. Wilbur 
Wright taught him how to fly when he was in Europe with 
his ”flyer“ )1908(. They flew across Paris and circled the 
Eiffel Tower and come back safely to the starting point in 
the middle of applause and hurrah.
”Gustave Whitehead was a German pioneer of aviation 

who lived in Connecticut. He designs and builds gliders, 
aircraft, and engines. His Monoplane No. 21 flew at 
Fairfield, Connecticut, but there is no documentation, 
record, or research to support the claim. There is still some 
controversy if he flew before the Wright Brothers. Thomas 
Scott Baldwin, ”Captain Tom,“ was an American from 
Missouri. He was a daredevil in his red devil airplane. 
He did many demonstrations of ability, audaciousness, 
and fearlessness in different cities in America, a great 
showman. He did the first jump from a hot-air balloon 
)the father of the modern parachute(. Also Captain Tom 
was the builder of the first practical dirigible in America.“

New opportunities
Altogether, the Pioneer Era was a period that saw records 
be set for the century ahead. For instance, the UK’s Claude 
Grahame-White was the first the conduct a night flight 
amid the Daily Mail’s 1910 London to Manchester race. 
Additionally, France’s Jules Védrines became the first 
person to fly more than 100 mph as he won the Gordon 
Bennett Trophy in 1912.
Technology developed significantly in a short time. Early 
builds heavily relied on the internal combustion engine, 
and by the time the 1910s came to a close, the radial 
engine rose through the ranks. The rotary engine was also 
a notable breakthrough.
There were undoubtedly many other feats achieved during 
this era. Overall, we can thank these pioneers for the 
evolution of the aviation universe we know today.
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The arrival of the 1900s brought new opportunities 
to the skies.
Following the well-documented success of the Wright 
brothers, the Pioneer Era was well and truly underway in 
the early 20th century. Scientists, inventors, engineers, 
and entrepreneurs across the globe were inspired to 
experiment with the prospects of flight. There were 
numerous pioneers, all from different backgrounds 
around the world. All determined to take the field of 
aviation to new heights.
Grabbing the brass ring
The Pioneer Era is largely regarded to have lasted 
between the Wright brothers’ first flight in a self-
propelled, heavier-than-air aircraft on December 17th, 
1903, and the beginning of the First World War in the 
summer of 1914. Yet, there were additional evolutions 
on either side.
During this period, countless experiments were 
conducted with the technology of the time, and biplanes 
dominated designs. Air shows such as the Grande 
Semaine d’Aviation, and air races such as the Gordon 
Bennet Trophy were all the rage.
A force to be reckoned with was France’s Louis Blériot. 
Not afraid to cover a range of transport experiments, he 
created the first powered and piloted monoplane. He also 

implemented the concept of a single stick to handle both 
roll and pitch, with a foot-operated pedal for the rudder 
via 1908’s Blériot VIII. Another legend that involved 
him was the Blériot XI, which is now the world’s oldest 
airworthy aircraft.
A unit of this plane is stored at Cole Palen’s Old 
Rhinebeck Aerodrome in New York State. Other Pioneer 
aircraft housed here include Alberto Santos-Dumont’s 
Demoiselle, which is viewed as one of the first ultralight 
planes in the world. It was built by the Brazilian pioneer 
on French soil and conducted its first flight in 1907.
The museum’s reproduced Curtiss Pusher aircraft are 
another highlight of the era. They were created by Wright 
competitor Glenn Curtiss, who joined the aviation world 
from a motorcycle and marine background.

Across the spectrum
Racers were a significant driver of aviation progress 
during the early 1900s. Old Rhinebeck hosts types 
formed by the likes of France’s René and Hanriot Société 
de Production des Aéroplanes Deperdussin.
Of course, with World War I soon approaching, there 
were early military examples, including the Etrich Taub, 
which was the first military plane to be mass-produced 
in Germany.

Where It All Started:
 Aviation In The Pioneer Era
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Holly Petitt said,
”It’s been a dream come true. First, I found this career and 
fell in love with it, and then that one of my kids fell into this 
and in love with this career too. It’s surreal.“
Let’s look at the Petitt family’s incredibly inspiring story.

Flight attendant to Captain
The mother, Holly Petitt, has been working in the aviation 
industry right after college. She started her career as a flight 
attendant for another carrier but soon realized she would 
instead fly the plane after spending some time in the cockpit 
jumpseat. Holly also took care of her three kids while going 
through flight school, thanks to the immense support from 
other members of her family.

Holly got her first taste of Southwest Airlines when 
attending a Women in Aviation )WIA( International 
Conference. Impressed by the airline’s work culture, she 
applied for a position and passed the interview with flying 
colors. Holly has been with the airline for 18 years and 
describes her experience as ”Eighteen years later and I’m 
still giddy to do my job.“

A lasting impression
Growing up, Keely had watched her mother work for 
Southwest and had naturally built a predilection towards 
the airline and aviation in general. The little avgeek was 
gifted a discovery flight by the airline when she was 14, 

which later led to a desire of becoming a pilot just like her 
mother. She landed an internship at Southwest’s Campus 
Reach Internship Program in fall 2017, making her official 
entry into the airline’s fold.
Keely completed her pilot training and obtained her 
Southwest Airlines wings in May earlier this year. The 
warmth she received from the Southwest Airlines staff 
when she was little has been a major driving force in her 
decision to join the airline.

Keely Petitt said,
”Southwest was always the end goal for me. There was 
really never any other option.“

Women in aviation
Captain Holly Petitt and First Officer Keely Petitt operated 
their first commercial flight together on July 23rd, from 
their hometown of Denver, Colorado, to St. Louis, 
Missouri. Southwest Airlines flight number 3658 operated 
from Denver International Airport )DEN( to St. Louis 
Lambert International Airport )STL(.
The percentage of women pilots in the US has been 
extremely poor in recent years, but the tide is turning. 
Several airlines are coming up with initiatives meant to 
inspire the next generation of women to explore careers 
in the aviation industry. Much work needs to be done to 
increase female participation in the aviation industry, but 
occasions like these are heartening to see.

Southwest Airlines’
1st Mother/Daughter Pilot 
Southwest Airlines now has commissioned its first mother-daughter pilot duo to the skies. Captain Holly Petitt 
and First Officer Keely Petitt recently took to the skies, adding a new chapter to Southwest’s history books. The 
duo flew their first flight on July 23rd, from their hometown in Denver to St. Louis.
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