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پیشگفتار ناشر
ثقیذ اعت ؽبخَای اص فلْم ّ فٌْى سا ثتْاى پی ذا ک شد ک َ ث َ اً ذاصٍ ُْاً ْسدی دس هی بى
فبهَ هشدم ّ ثَّیژٍ عٌیي پبییيتش هحجْثیت داؽتَ ثبؽذ .اهک بى ً ذاسد دس ی ک جو ـ دٍ
ًف شٍ اص کْدک بى اص آسصّی ؽ لی آیٌ ذٍ ثپشع یذ ّ ح ذالل ی ک ه ْسد پبع

«خلج بًی»

ًؾٌْیذُْ .اًْسدی تٌِب دعتبّسد دّساى اًمالة فٌقتی اع ت ک َ سیؾ َ دس ی ک آسصّ ث َ
لذهت حیبت ثؾش داسد :پشّاص.
ُویي سیؾَ داؽتي دس تبسی سّیبُبی ثؾشُْ ،اًْسدی سا اص ُش پذیذٍ هذسى دّساى ً ْیي
هتوبیض کشدٍ اعت.
ه ب دس ای شاى دس ثغ یبسی اص جٌج َُبی ف ٌقتی ّ فٌبّساً َ دّساى ً ْیي ف ٌقتی ی ک
فمتهبًذگی تبسیخی سا ثَّیژٍ دس دّساى لبجبس تجشث َ ک شدٍاین .ث َفٌْاى ًوًْ َ دس ث بصٍ
صهبًی لشى ًْصدُن کَ ُوَ دًیب (حتی ٌُذ ّ ژاپ ي ّ چ یي ّ  )...دس ح بل تْع قَ ؽ جکَ
سیلی خْد ثْدًذ ،ایشاى دس اّج دّساى حکْهت لبجبس حتی یک هتش سی ل ث َ خ ْد ًذی ذ.
اهب خْؽجختبًَ دس صهیٌَ پشّاص ّ ُْاً ْسدی داع تبى ای ي گًْ َ ًج ْدُْ .اپیو ب دس آخ شیي
عبلُبی لشى گزؽتَ ّ اّلیي عبلُبی لشى حبضش ثب تبخیش لبثللجْلی ثَ ای شاى ّاسد ؽ ذ
ّ ایشاًیبى ثَ ًغ جت آًچ َ ک َ داؽ تٌذ ،دس ح ْصٍ ُْاً ْسدی چٌ ذاى اص هتْع ظ سّص دًی ب
فمت ًیفتبدًذ .ثب ثشّص جٌگ جِبًی دّم ّ تحت تبثیش عیبعت ثیيالوللی اؽتجبٍ دّل ت
ّلت ایشاى ،سؽذ ّ تْعقَ ُْاًْسدی دس کؾْس دچبس عکتَ ؽ ذ ،اه ب دّث بسٍ ّ دس اّاخ ش
دَُ ثیغت تْعقَ ُْاًْسدی تجبسی ّ ًؾبهی ث ش هجٌ بی ُ ذایت ّ ه ذیشیت غ شة ّ ث ب
سفبیت هالحؾَ فذم دعتشعی ایشاى ثَ فٌبّسی ع بخت ّ تْلی ذ ،ثَع وت ُو بٌُگی ث ب
سًّذ سّص جِبًی سفت .ثَ ُش ح بل آًچ َ ک َ هؾ خـ اع ت ایٌک َ ای شاى دس ُْاً ْسدی
ُویؾَ دس جِبى حشف ثشای گفتي ّ ًمؼآفشیٌی داؽتَ اعت.
جْاً بى ثغ یبس صی بدی دس ای شاى اص سّی فالل َ ّ اؽ تیبق هبی ل ث َ ّسّد ث َ سؽ تَُبی
هختل ف ُْاً ْسدی ّ ثَخق ْؿ خلج بًی ُغ تٌذّ .ل ْؿ جٌ گ ُؾ ت ع بلَ ّ
افتخبسآفشیٌی خلجبًبى تیضپشّاص استؼ جوِْسی اعالهی دس حفؼ کیبى آعوبى ایشاى ،آتؼ
ؽقلَُبی فؾك ثَ پشّاص ّ خلجبًی سا دس دل جْاًبى حتی ثشای دٍُب عبل ثق ذ ُ ن ثیؾ تش
کشدٍ اعت .اص عشف دیگش ج شافی بی ای شاى ثغ یبس هغ تقذ تْع قَ ُْاً ْسدی اع ت .دس
عبلُبی اخیش هتبعفبًَ ُْاًْسدی ایشاى ث ب هقض ل تحشینُ بی ؽبلوبً َ سّث َسّ ث ْدٍ ّ
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ُویي اهش ثبفث کٌذ ؽذى سًّذ تْعقَ ؽذٍ اعت .کوج ْد ُْاپیو ب (دس تو بم سدٍُ ب) دس
کؾْس ثبفث ؽذٍ کَ ایي ح ْصٍ ًتْاً ذ پبع خگْی ًیبصُ بی کؾ ْس ّ ُوچٌ یي فالل َ ّ
اعتقذاد جْاًبى فاللَهٌذ ثبؽذ .ثب ایي ّجْد ُْاًْسدی ایشاى ؽبیذ ثب ؽیجی ثغ یبس ک ن،
اهب دس حبل سؽذ اعت.
کت بة حبض ش تالؽ ی اع ت ث شای پبع خگْیی ث َ ع ْاالت ث یؽ وبس فاللَهٌ ذاى ث َ
ُْاً ْسدی ک َ هبیلٌ ذ آیٌ ذٍ ؽ لی خ ْد سا دس ای ي ح ْصٍ ثجیٌٌ ذ .اهی ذّاسین ای ي کت بة
ثَفٌْاى ی ک هشج ـ پبع خگْیی تْاًغ تَ ثبؽ ذ دس ساٌُو بیی جْاً بى فضیضه بى ث َ ای ي
سؽتَ هفی ذ ّال ـ ؽ ذٍ ثبؽ ذ .ؽ بیبى رک ش اع ت ک َ ای ي کت بة تٌِ ب دس صهیٌ َ ّسّد ث َ
سؽتَُبی ُْاًْسدی ثیبى هغلت کشدٍ ّ دس هْسد سؽتَ هٌِذعی ُْافضب – کَ یک سؽتَ
هٌِذعی ًضدیک ثَ هٌِذعی هکبًی ک ث ْدٍ ّ هغ یشی هتف بّت اص ُْاً ْسدی ّ هؾ بغل
حبؽیَ آى اعت – هغلجی اسائَ ًویکٌذ.

فیسیک در 292

فصل اول :فیسی و اندازهگیری

پیشگفتار مولفان
دس جغ تجْی خْؽ جختی فٌ ْاى کت بة ک شیظ گ بسدًشًْ ،یغ ٌذٍ ّ ک بسآفشیي هؾ ِْس
آهشیکبیی اعت .خْؽجختی کَ اًگبسگن ؽ ذٍ ُو َ ه ب اًغ بىُب اص اصل ت ب اث ذ خْاُ ذثْد
ّثغیبسی اص هب ،آى سا دس سؽتَ تحقیلی ّ ؽ ل آیٌذٍ خْد جغ تجْ ه یکٌ ین .ث ب ّج ْد
ایٌکَ دَُُبعت کَ اص پیذایؼ فٌقت ُْاًْسدی ّ ّسّد آى ث َ کؾ ْس ه ب ه یگ زسد اه ب
هتبعفبًَ هشدم هب آؽٌبیی ثغیبس کوی ًغجت ثَ آى داسًذ ّ دس هیبى افکبس فو ْهی جبهق َ
ایشاًی هِجْس هبً ذٍ ّ حت ی ثقض ب هی بى خلجبً بى ًؾ بهی ّ جٌگ ی ث ب خلجبً بى کؾ ْسی
عیْیل ّ هغبفشثشی تفبّتی لبئل ًوی ثبؽٌذ .ثغیبسی اص ًْجْاً بى ّجْاً بى ع شصهیٌوبى
ایشاى ثَ سؽتَُبی ُْاًْسدی فاللَ فشاّاًی داسًذ اهب ثَ دلیل فذم ؽ ٌبخت ای ي سؽ تَُب
ّاسد سؽتَُبی دیگش هیؽًْذ کَ ؽبیذ چٌذاى ًیض ثَ آىُ ب فالل َ هٌ ذ ًجبؽ ٌذدس حبلیک َ
هؾکالت تقییي کٌٌذٍ عشًْؽت اًغبىُب ًیغت اص ایي سّ تقوین ثَ ًْؽ تي ای ي کت بة
گشفتین .دس ایي کتبة تالػ ؽذٍ اعت کَ توبم سؽتَُبی افلی فٌقت ُْاً ْسدی غی ش
ًؾبهی ثَ عْس کبهل هقشفی ؽًْذ ّ ُویي عْس اعالفبتی دسث بسٍ ایشالیيُ بی داخل ی دس
اختیبس هغبلقَ کٌٌ ذگبى ل شاس گی شد .دس ای ي ج ب الصم اع ت اص فضیضاً ی ُوچ ْى کبپیت بى
ُْؽٌگ ؽِجبصی ،هٌِذط پشّاص اهیش دسخؾٌذٍ ،دیغپچش احوذ چبکشی ،هٌِذط حغ ي
ؽبدگْ ،دکتش فجبط سحوتیبى ،عشهِوبًذاس ؽفیقی ّ کشدیٌیتْس حمیمی کَ دس ایي ساٍ ه ب
سا یبسی کشدٍاًذ تؾکش ًوبیین.
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مقدمه
پشّاص یکی اص آسصُّبی دیشیٌَ ثؾش ثْدٍ اعت .عِْلت ّ صیجبیی پشّاص پشًذگبى دس آعوبى
ّ عشفت جبثَجبیی اص ًمغَای ثَ ًمغَ دیگش ،چؾ وبى هؾ تبق اًغ بىُبی خ الق سا ث َ
جغتجْی ساٍُبیی ثشای پشّاص آدهی ّاداؽت ّ ثذیي ع بى ث ْد ک َ ث َ ُو ت اًغ بىُبی
پ شتالػ ،ساٍ ع یش دس آع وبىُب ُو ْاس گشدی ذ ّ اه شّصٍ ث َ یک ی اص سّػُ بی ایو ي
جبثَجبیی هغبفشیي ،عشگشهیّ ،سصػ ،تحمیمبت ّ اهْس ًؾ بهی تج ذیل ؽ ذٍ اع ت اه ب
ثشای آى کَ یک ُْاپیو ب ث َ پ شّاص دس آی ذ هجوْف َای اص فقبلیتُ بی گًْ بگْى پ یؼ اص
پشّاصٌُ ،گبم پشّاص ّ پظ اص پشّاص ثبیذ فْست پ زیشد ت ب پ شّاصی ع بلن ّ هْف ك تحم ك
یبثذ.
توبیل اًغبى ثَ پشّاص ،ثَ صهبًی هشثْط هیؽْد کَ اًغبىُبی ه ب لج ل ت بسی ث شای اّل یي
ثبس پشًذگبى دس حبل پشّاص سا هؾبُذٍ کشدًذ .ثَ ّاعغَ سّی ذادُبی ثج ت ؽ ذٍ ت بسیخی،
جٌج َُبی هختل ف هی ل اًغ بى ث َ پ شّاص ُو ْاسٍ دس هم بعـ هختل ف ت بسیخی ًوبی بى
هی ثبؽذ .یکی اص هؾِْستشیي ایي سّیذادُبی تبسیخی ،افغ بًَ یًْ بًی دسث بسٍ دادل ْط ّ
پغشػ ایکبسّط هیثبؽذ .دادل ْط ث شای سُ بیی ّ ف شاس اص جضی شٍ هیٌ ْط ثبلُ بیی اص
جٌظ پش ّ هْم ثشای خْد ّ پغشػ ایکبسّط ع بخت .ایک بسّط پغ ش دادل ْط پ ظ اص
پشّاص ثب ایي ثبلُب ثَ دلیل ایٌکَ ثیؼ اص حذ الصم ثَ خْسؽیذ ًضدیک ؽ ذٍ ث ْد ،لغ وتی
اص ثبلُبیؼ کَ اص جٌظ هْم ثْد آة ؽذ ّ هْجت عمْط ّی دس دسیب گشدیذ.
دس عبل  9129هیالدی ثْد کَ ثشادساى سایت هْفك گشدیذًذ ثب عبخت اّل یي ُْاپیو ب ت ب
استفبؿ یک فذ هتشی اص عغح صهیي پشّاص کٌٌذ ّ اکٌْى ثیؼ اص یکقذ عبل اص پی ذایؼ
فٌقت ُْاًْسدی هیگزسدُْ .اپیوب ّ فٌقت ُْاًْسدی فلیسغن ج ْاًی ،دس ع بلُبی
اّل اختشاؿ ثَ عشفت پیؾشفت کشدًذ ّ دس اهْس هختلف هْسد اعتفبدٍ ل شاس گشفتٌ ذ .ث َ
عْسی کَ دس عبل  9199هیالدی اّلیي پشّاص ثیيالوللی ثیي پبسیظ ّ هبدسیذ اًجبم ؽ ذ
ّ ُن اکٌْى ُْاًْسدی ثَ یکی اصفٌبیـ پیؾ شّ اص ًؾ ش تو بهی فٌ ْى تج ذیل ؽ ذٍ اع ت.
ؽ شّؿ جٌ گ جِ بًی اّل دس ع بل  9191هْج ت گشدی ذ ک َ کؾ ْسُبی دسگی ش جٌ گ
ثبعشفت ّ لذست ثَ ایي فٌقت سّی آّسًذ ّ ؽشّؿ جٌ گ جِ بًی دّم ثبف ث ؽ ذ ک َ
ایي تکٌْل ْژی ث َ خق ْؿ دسه ْسد هْتْسُ بی پیغ تًْی ث َ اّج خ ْد ثشع ذ ّ ثق ذ اص
جٌگ ثبتْجَ ثَ اُویت پبساهتش ع شفت دس ُْاپیوبُ ب ،هخت شفیي ث َ ع وت هْتْسُ بی
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جت لذم جذی ثشداسًذ.
ٌُگبهی کَ جٌگ جِبًی دّم ثَ پبیبى سعیذ ،فکش اعتفبدٍ اص ُْاپیوبُبیی ک َ چِبسع بل
دس خذهت جٌگ ّ کؾتبس اًغبىُب ثْدًذ ث َ هٌؾ ْس همبف ذ غیشًؾ بهی ّ حو ل ّ ًم ل
هغبفش ّ ث بس ّ هحوْل َُبی پغ تی ل ْت گشف ت .ای ي تفک ش ًیبصهٌ ذ ل ْاًیي ّ هم شسات
اعتبًذاسد ّ یکپبسچَ ثیيالوللی ثْد .لزا جِت تذّیي ایي ل ْاًیي ثٌ ب ث َ دف ْت ای بالت
هتحذٍ آهشیکب 20 ،کؾْس اص جولَ ایشاى دسع بل  9111ه یالدی ث َ ه ذت پ ٌت ُفت َ دس
ایبلت ؽ یکبگْ آهشیک ب گ شد ُ ن آهذً ذ ک َ حبف ل ای ي ًؾغ ت اًقم بد پیو بى ع بصهبى
ُْاًْسدی غیشًؾبهی ثیيالوللی ثْد کَ آى سا ایکبئْ 9هیًبهٌ ذ ّ دس ح بل حبض ش ث یؼ اص

 911کؾْس فضْ ایي پیو بى ؽ ذٍاً ذ .اص ّؽ بیف اف لی ای ي ع بصهبى تق ْیت ل ْاًیي
هشث ْط ث َ هؾ بغل ّ سؽ تَُبی ف ٌقت ُْاً ْسدی ّ ُوبٌُ گع بصی اع تبًذاسدُبی
ثیيالوللی پشّاصی ّ هذیشیت خغْط ُْایی دس عغح جِبى اعت.
فٌقت ُْاًْسدی ثب ایٌکَ دس همبیغَ ثب ثیؾ تش ف ٌبیـ ،ج ْاى ّ ً ْ ؽِ ْس اع ت اه ب ث َ
دلیل اُویت ّ تأثیش ثش عِْلت ،ایوٌی ّ ع شفت ع فشُب اص لح بػ اجتو بفی ّ عیبع ی
ثغیبس هِن ثْدٍ ّ فاللوٌذاى صیبدی داسد اص ایي سّ اع ت ک َ تو بم هؾ بغل ای ي ف ٌقت
ًیبصهٌذ اًغبىُبی هتخقـ ،هٌؾن ّ فاللوٌ ذ اع ت .اًغ بىُبیی ک َ دس تو بم اّل بت
کبسی خْد ثبیذ توشکض حْاط هٌبعجی داؽتَ ثبؽٌذ صیشا هوکي اعت اّل یي اؽ تجبٍ آً بى،
ججشاىًبپزیش ثبؽذ ّ جبى فذُب اًغبى سا ثَ هخبعشٍ ثیبً ذاصد .اًغ بىُبی خالل ی ک َ اص
ًجْك خْد ث شای ع ِْلت ع فشُبی ُ ْایی اع تفبدٍ ه یکٌٌ ذ .خاللیت ی ک َ دس فشصً ذاى

عشصهیيهبى ایشاى فشاّاى اعت.

1

ICAO

فصل  9معرفی مشبغل ىٌانٌردی

 ¦¦¦ 02آشنایی با صنعت هوانوردی و نحوه ورود به آن

خلببنی
ًظبیف ً مسئٌلیتىبی خلببن
خلج بى دس ل ت ث َ هقٌ بی ع کبًذاس اع ت .خلج بى سا پ یؼت ش دس فبسع ی «آّی بتْس »9ی ب

«پبیلْت »0هیگفتٌذ .خلجبى یب ُْاًْسد کغی اعت کَ ثَ خبعش ؽ لؼ یب ثشای تفشیح ثَ
ُذایت ُْاپیوب یب دیگش ّعبیل پشّاصی هیپشداصد .یک خلجبى هغبفشثشی ّؽیفَ سع بًذى
هغبفشاى ّ ثبسُب ثَ همقذ آىُب سا اص عشیك ُ ْایی ،دس ثِت شیي حبل ت هوک ي ث ش فِ ذٍ
داسد.

دًرهىبی مختلف خلببنی
خلجبًی سا هیتْاى ثَ عَ دعتَ کلی تمغین کشد.
 خلجبًی ُْاپیوبُبی هغبفشثشی (تجبسی ،ثبصسگبًی) خلجبًی ُْاپیوبُبی فْق عجک (ُْاًْسدی فوْهی) خلجبًی ُْاپیوبُبی جٌگٌذٍ خلجبًی ُْاپیوبُبی هغبفشثشی (تجبسی ،ثبصسگبًی)داّعلجبى ثشای ایٌکَ ثتْاًٌ ذ دس آصه ْى اع تخذاهی خلج بًی ایشالیيُ ب ؽ شکت کٌٌ ذ ثبی ذ
1

Aviator
Pilot

2
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هذاسک ریل سا اخز ًوبیٌذ:
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 -9هذسک گْاُیٌبهَ خلجبًی ؽخقی :
گْاُیٌبهَ خلجبًی ؽخقی ثشای ُْاپیوبُبی عجک ّ کْچ ک اع ت ّ ع ْل ه ذت دّسٍ
حذالل  2هبٍ هیثبؽذ .داّعلجبى دس ایي دّسٍ ثبیذ هْاسد ریل سا پؾت عش ثگزساًٌذ:
 گزساًذى دّسٍ صثبى اًگلیغی فوْهی ّ تخققی.
 گزساًذى  912عبفت دّسٍ تئْسی PPLدس کالطُبی صهیٌی هشکض آهْصػ.


0

گزساًذى دّسٍ POH

 لجْلی دس اهتحبى هقشفی ثَ خظ پشّاص.

9

 اًجبم اّلیي پ شّاص ث ذّى حض ْس هقل ن ث َ تٌِ بیی  ،پ ظ اص اًج بم ح ذالل 90
عبفت پشّاص ثب اعتبد.
 اًجبم  25عبفت پشّاص .پٌت عبفت اص ایي پ شّاص هیتْاً ذ دس ع یوْالتْس اًج بم
ؽْد.
 لجْلی دس اهتح بى هشک ض آه ْصػ خلج بًی جِ ت هقشف ی ث َ ع بصهبى ُْاپیو بیی
کؾْسی ثشای اهتحبى ًِبیی دّسٍ PPL

 لجْلی دس اهتحبى (PPLثقْست کتجی) عبصهبى ُْاپیوبیی کؾْسی.
 لجْل ؽذى دس آصهْى(Check Rideثق ْست پ شّاص فول ی) ع بصهبى ُْاپیو بیی
کؾْسی.
 فذّس گْاُیٌبهَ  PPLتْعظ دفتش گْاُیٌبهَُبی عبصهبى ُْاپیوبیی کؾْسی.

 -0هذسک گْاُیٌبهَ خلجبًی تجبسی:2

گْاُیٌبهَ خلجبًی تجبسی ثشای ُْاپیوبُبی هغبفشثشی اعت ّ ع ْل ه ذت دّسٍ ح ذالل
 92هبٍ هیثبؽذ .داّعلجبى ثبیذ دس ایي دّسٍ هْاسد ریل سا ثگزساًٌذ:
 گزساً ذى ح ذالل 992ع بفت دّسٍ تئ ْسی  CPLدس کالطُ بی صهیٌ ی هشک ض
آهْصؽی.
 اًجبم  92عبفت پشّاص دّسٍ  CPLثب ؽجیَ عبص پشّاص.
 اًجبم  922عبفت پشّاص دس دّسٍ .CPL
1

Private Pilot's Licence
Pilot Operating Handbook
3
Solo
4
Commercial Pilot's Licence
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