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 مدير آموزش قانون هوا 53    از    1صفحه  

پیشگفتار 

ممکن است هوا تهی به نظر برسد. در حقیقت ترافیک هوایی قابل توجهی وجود دارد که دامنه سرعتش از صفر تا 
 می باشد. این اداره از طرف (CAA)ماوراء صوت گسترده می شود. در بریتانیا مسئوول پرواز کشور، اداره کشوري هوایی 

پارلمان مسئوولیت دارد که پروازها همه بی خطر و ایمن صورت بگیرند و این مسئوولیت هم شامل خلبانان می شود، هم 
مسافران، هواپیماها و افراد روي زمین که هواپیما باالي سرشان در پرواز است. 

پرواز با میکروالیت به نسبت انواع دیگر پرواز جدیدي می باشد. بنابراین قوانین موجود براي هواپیماهاي ساده تر و 
ملزومات عملکردي کمینه سزاواراصالحاتی می باشند تا پرواز روال مناسب - تري داشته باشد. 

در این اصالحات نه فقط ایمنی بیشتر در نظر گرفته شده است، بلکه گواهینامه داشتن خلبان نیز دیگر مانع چندان 
بزرگی نخواهد بود. در قوانین جدید حق و حقوق شخصی که تصمیم به خلبان شدن دارد نیز در نظر گرفته شده است، 

ممکن است این فرد بخواهد بدون هیچ هدفی فقط جایی برود که تاکنون کسی نرفته، به عبارت دیگر این فرد تنها 
می خواهد کمی برفراز زمین تفریح کند. 

در نتیجه، حکم هوانوردي دستورهاي دیگري نیز دارد که خلبان و دارنده هواپیما باید دنباله رو آنها باشد، اما این موارد 
در خیلی از کتابهاي راهنماي مربوطه موجود نمی باشد. 

 که در بروکسل حوزه اختیارات را تعیین می کند، در حال ایجاد هماهنگی در عملیات (JAA)اداره هوانوردي مشترك 
پرواز می باشد. تاکنون میکروالیت ها (یا بهتر است بگوییم اولتراالیت ها، که در بیشتر کشورها بویژه آمریکا به این نام 

خوانده می شوند.) به جز در موارد جانبی در رابطه با هواپیماهاي سبک مورد بررسی قرار نگرفته بودند. با وجود این یک 
) به دلیل افزایش وزن، تغییر نام میکروالیت به اولتراالیت را داده است و احتماالً در آینده در این JAAهیأت بررسی (

خصوص تحقیقات بیشتري به عمل خواهد آمد. به هر حال هر آنچه باید بدانید را خوب درك کنید تا بتوانید گواهینامه 
پرواز میکروالیت یا پاراشوت نیرودار را که هر دو در یک رده قرار دارند، اخذ کنید. 

تعریف یک میکروالیت امروزي 

نخست نگاهی می اندازیم بر تعریف یک میکروالیت کنونی: 

-هواپیمایی یک یا دو نفره است . 

 کیلوگرم نمی باشد. 390 متجاوز از (MTWA)-وزن نهایی آن هنگام بلندشدن 
 تجاوز کند. MTWA کیلوگرم در متر مربع 25- بار باد نباید از 

 لیتر نمی باشد. 50- ذخیره سوخت آن بیش از 
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تجهیز هواپیما براي پرواز 

 می باشند. اگر قصد خرید هواپیما دارید دانستن اصول اولیه این قانون CAAتمام هواپیماهاي میکروالیت تحت نظارت 
 باید آن هواپیما را ثبت کرده و حروف خاصی را روي آن درج کند. CAAالزامی می باشد. قبل از ارائه هرگونه سندي، 

CAA فقط سندي در رابطه با تجهیز و آمادگی هواپیما به بریتانیا می فرستد که نامش در دفتر ثبت اسناد ضبط 
 تقاضاي اجازه نامه بکنید. CAAمی شود. اگر بخواهید در تعطیالت هواپیماي خود را به خارج از کشور ببرید باید از 

 ، تمام هواپیماهاي میکروالیت تحت گواهی نویز قرار می گیرند که از جانب وزارتخانه حمل و 1988از اول آوریل سال 
 منتقل شده است. CAAنقل به 

در رابطه با تجهیز سه گونه هواپیما وجود دارد: 

نمونه هواپیماهاي تأیید شده 

 به پرواز در آمدند. این هواپیماها باید داراي 1984براي اولین بار همه هواپیماهاي میکروالیت در روز یکم ژانویه سال 
 مورد تاییدو تصویب شده باشند. الزم است براي CAA بوده و سازنده هایشان نیز باید از جانب کمپانی CAAگواهینامه 

پرواز قانونی، این نوع هواپیما داراي گواهینامه مجاز پرواز باشد. 

نمونه هواپیماهاي پذیرفته شده 
 کیلوگرم است؛ براي اولین بار پیش از روز یکم ژانویه سال 70نمونه  ي از هواپیماهاي میکروالیتی که: وزنشان بیشتر از 

 کیلوگرم است براي نخستین بار قبل از روز یکم ژانویه سال 70 به پرواز در آمدند و آنهایی که وزنشان کمتر از 1984
 به پرواز در آمدند.همه ي انواع آن باید داراي تاییدیه خاص بوده و مجوز پرواز قانونی داشته باشند. گونه 1984

هواپیماهاي پذیرفته شده از پیش از قانون گذاري هواپیما وجود داشتند، اما نظر به تحقیقاتی که روي جنبه هاي 
مهندسی، عملکرد پرواز و سابقه مسیریابی آنها انجام گرفته گواه کافی به دست آمده است که می توانند بدون تغییرات 

خاصی به پرواز خود ادامه دهند. 

هواپیماهاي خانه ساز 

مجوز پرواز "هواپیماهایی که توسط مالک از روي کیت(قطعات) یا دفترچه ساخته شده اند، باید براي پرواز قانونی 
 کسب کنند. "هواپیماي خانه ساز

اعتبار اسناد آمادگی براي پرواز 

اسناد آمادگی پرواز به صورت زیر داراي اعتبار و ارزش قانونی می باشند: 

نمونه تایید شده / پذیرفته شده / و نمونه هاي خانه ساز: هر سال توسط بازرس بررسی و تأیید می شوند، به عالوه 
صالحیت و توانایی خلبان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
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بازرسی: بازرسی باید موشکافانه وبسیاردقیق از روي یک برنامه از پیش تعیین شده باشد و مدارك مربوط به گونه 

هواپیما صورت بگیرد. 

پروازهاي آزمایشی: باید توسط بازرسی تأیید شودواز روي برنامه صورت بگیرد. فاصله زمانی بازرسی و پرواز آزمایشی 
 روز باشد. 30نباید فراتر از 

 شود. BMAA روز از پرواز آزمایشی تقدیم 30تقاضانامه: باید قبل ازگذشت 

مجوز هرگونه پروازي باید قبل از پرواز اعتبارداشته باشد. 

 نمی توان در میکروالیت اصالح و تغییري حتی جزئی CAA یا فردي که حتی موردقبول CAAاصالحات: بدون تأییدیه 
به وجود آورد. 

ملزومات پزشکی خلبان 

در باره هواپیما خیلی بحث کردیم؛ حال نوبت شماست که خلبان هستید. قبل از اخذ گواهینامه پرواز باید داراي 
گواهینامه پزشکی باشید. همچنین این گواهینامه، هنگام آموزش پرواز می تواند شما را مجاز به پرواز تک نفره بکند، اما 

نمی توان تنها با در دست داشتن آن مسافر هم همراه برد. الزم است در زمانهاي مذکور این گواهینامه تجدید شود: 

 سال 5 هر – سال سن 40کمتر از 
 هر دو سال – سال 50 الی 40
 هر یک سال – سال 70 الی 50

 هر شش ماه – سال سن 70بیش از 

 سالگی تان این گواهی را تمدید 42 سالتان نشده است باید روز تولد 40 سال سن دارید اما هنوز 37یعنی اگر بیش از 
کنید. 

) AB / 150 و FCL ("اعالمیه سالمتی"به هیچ عنوان نیازي به چکاپ پزشکی نیست. گواهینامه پزشکی فقط 
 تصدیق شده است. CAA (AME)می باشد، که توسط دکتر شما یا بازرس پزشکی مورد قبول 

 روز یا بیشتر مانع از پروازتان شده، باید این امر را به 20در صورتی که مبتال به بیماري یا جراحاتی شده اید که به مدت 
CAA اطالع دهید. گواهینامه پزشکی شما به حالت تعلیق در می آید، که زمان آن از شروع بیماري منظور می شود، بعد 

از رفع بیماري باید دو باره اقدام به اخذ گواهینامه پزشکی کنید. 

گواهینامه هاي میکروالیت 

دو نوع گواهینامه وجود دارد: 

گواهینامه خلبانان شخصی (هواپیماهاي میکروالیت)   -
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گواهینامه خلبانان شخصی (هواپیماهاي پاراشوت نیرودار)  -

 خوانده می شوند و هر کدام از این دو نیز خود به بخش هاي PPL (PP) و PPL (M)معموالً این دو گواهینامه به ترتیب 
دیگري تقسیم می شوندکه محدودیت ها و شرایط آنها به شرح زیر است: 

 : PPL (M)محدودیت هاي عملکردي 

 ماه قبل از تاریخ تقاضاي 9 ساعت آموزش پرواز، تک نفره باشد. پرواز تک نفره باید 15 ساعت از حداقل 7الف) باید 
گواهینامه صورت بگیرد. 

 صورت بگیرد. این CAA داده شود و این تست باید توسط مربی مورد تصویب (GFT)ب) باید تست پرواز عمومی 
 ماه قبل از تقاضاي گواهینامه صورت بگیرد. 9آزمون باید 

 ماه قبل ازتاریخ تقاضاي گواهینامه آزمون فنی هواپیما، قانون هوایی، محدودیت هاي عملکرد انسانی، 12ج) باید 
مسیریابی و هواشناسی داده شود. 

د)حتی باداشتن گواهینامه ي پرواز نیز در موارد زیر نمی توان پروازکرد: 

 گره است. 15 - وقتی سرعت باد سطحی بیش از 

 فوت است.  1000وقتی فاصله توده ي ابرها زیر  –

  مایل دریایی است. 5 وقتی قابلیت دید هنگام پرواز زیر  –

 مایل دریایی باشد. 8زمانی که نقطه بلندشدن خارج از شعاع  –

 25 ساعت پرواز نمی توان با هواپیماي میکروالیت، مسافر حمل کرد. حداقل ده ساعت از این 25هـ) تا قبل از گذراندن 
ساعت باید 

تحت نظر یک خلبان ماهر باشد و این ساعتها باید توسط ممتحن در کتابچه رخداد ثبت شود. 

شرایط فاقد محدودیت 

 بیشتر از شرایط الزم نیز امکان پذیراست . تکه در باال ذکر شده اسPPL (M)الف) مواردالف، ب و ج درمحدودیت هاي

 ساعت آن باید تحت نظارت مربی 5 ساعت با هواپیماي میکروالیت پرواز شود که حداقل 10ب) باید زمانی افزون بر 
باشد. 

 مایل دریایی بوده 40ج) در حین آموزش هدایت هواپیما، باید دو پرواز تک نفره انجام داد که طول هر کدام حداقل 
(nm) .و داراي مسیرهاي متفاوت باشد 
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 مایل دریایی از نقطه بلندشدن انجام بگیرد. 15د) در هر پرواز باید فرود حداقل با فاصله 

از زمان آغاز کار، خلبان باید بطور مستقیم براي کسب گواهینامه فاقد محدودیت اقدام کند، که در آن مورد نیز این 
 ماه قبل از تقاضاي گواهینامه کامل شوند. 9ملزومات باید 

PPL (PP) محدودیت هاي عملکردي 

 ساعت پرواز آموزشی باید تک نفره باشد. 4الف) حداقل یک ساعت از 

 بلندشدن و فرود وجود داشته باشد که شش تاي آنها تک نفره باشد. 25ب) در دوره آموزشی باید حداقل 

 ماه قبل از تقاضاي گواهینامه طی کرد. 9ج) باید موارد ذکر شده در باال را 

 صورت بگیرد. این CAA داده شود و این تست باید توسط مربی مورد تصویب (GFT)د) باید آزمون پرواز عمومی 
 ماه قبل از تقاضاي گواهینامه داده شود. 9آزمون نیز می بایست 

 ماه قبل ازتاریخ تقاضاي گواهینامه آزمون فنی هواپیما، قانون هوایی، محدودیت هاي عملکردي انسان، 12هـ) باید 
مسیریابی و هواشناسی داده شود. 

و) حتی باداشتن گواهینامه ي پرواز نیز در موارد زیر نمی توان پروازکرد: 

 گره است. 10-وقتی سرعت باد سطحی بیش از 

 فوت است. 1000 وقتی فاصله توده ابرها زیر –

 مایل دریایی است.  5 وقتی قابلیت دید هنگام پرواز کمتر از – 

 مایل دریایی باشد. 8زمانی که نقطه بلندشدن خارج از شعاع – 

 ساعت پرواز در هواپیماي میکروالیت، مسافر حمل کرد. حداقل ده ساعت 15ي) نمی توان تا قبل از پشت سر گذاشتن 
 بوده و این ساعات باید توسط ممتحن در کتابچه ثبت رخدادها نوشته (PIC)از این زمان باید تحت نظر یک خلبان 

شود. 

 PPL (PP)شرایط فاقد محدودیت 

 . PPL (PP)الف) افزون بر شرایط الزم الف، ب، ج، د و هـ محدودیت هاي 

 ساعت آن باید تحت نظارت 5 ساعت با هواپیماي پاراشوت نیرودار پرواز شود که حداقل 11ب) باید زمانی افزون بر 
مربی باشد. 
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 مایل دریایی بوده و هر 25ج) در حین آموزش پرواز باید دو پرواز تک نفره انجام داد که طول هر کدام باید حداقل 

کدام مسیر متفاوت داشته باشد. 

 مایل دریا از نقطه برخاستن صورت بپذیرد. 15د) در هر پرواز باید فرود حداقل با فاصله 

از زمان آغاز کار، خلبان باید به طورمستقیم براي کسب گواهینامه فاقد محدودیت اقدام کند، که در آن مورد نیز 
 ماه قبل از تاریخ تقاضاي گواهینامه صورت بگیرد. 9ملزومات پرواز تک نفره سراسري باید 

معتبر نگاه داشتن گواهینامه 

براي حفظ اعتبار، گواهینامه باید تحت نظارت اعالمیه سالمتی باشد، همچنین ملزومات دیگري نیز براي پرواز هستند 
 ماه یک بار کتابچه ثبت رخدادها باید توسط یک ممتحن مهر زده شود، تا 13که همه بایدازآن مورد پیروي کنند. هر 
 (خلبان به تنهایی) P1 ساعت پرواز داشته اید و حداقل سه تاي آن پروازها 5تأیید کند که در طی آن مدت حداقل 

بوده اند. دو ساعت دیگر نیز می تواند با همراهی مربی خاص یا ممتحن باشد که البته همین نیز به مقصود آمادگی براي 
پرواز تک نفره صورت می گیرد. اگر در زمان مشخص شده نتوانسته باشید ساعتهاي الزم را پرواز کنید، باید قبل از 

 ماه از تاریخ آخرین گواهینامه تحت نظارت یک ممتحن تست دوباره پرواز بدهید. در صورت موفقیت در این 26گذشت 
آزمون، کتابچه ثبت رخدادهایتان  مهر گواهی آزمون خواهد خورد. 
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 PPL (PP) یا PPL (M)مزیت هاي 

این امتیازها مربوط به محدودیت هایی می باشد که خلبان می تواند در دایره تحت پوشش گواهینامه خود در آن 
قسمت ها پرواز کند. به عبارت دیگر این امتیازها مربوط به قوانین و شرایط پرواز وابسته به آنها می باشد. اگر بخواهیم با 

دید کلی تري نگاه کنیم ممکن است این مسأله خیلی بغرنج و پیچیده به نظر برسد. 

 نامیده (VFR)با وجود این ، تنها مسأله اي که خلبان باید بدانداین است که،  مقرراتی وجود داردکه قواعد بصري پرواز 
 نام دارند. اما حتی در حیطه این قوانین، نیز (VMC)می شوند و همچنین شرایط پروازي که وضعیت هواشناسی بصري 

محدودیت هایی وجود دارد. از این رو براي این که بتوانید به راحتی این موضوع را درك کنید، در اینجا همه آنچه را که 
الزم است بدانید به طور مختصر و مفید آورده ایم:  

الف) همیشه دور از ابرها پرواز کنید، به طوري که از روي زمین قابل رویت باشید.  

 کیلومتر باشد 3ب) همواره طوري پرواز کنید که قابل رویت باشید، قابلیت رویت نباید کمتر از 

 (باالي سطح دریا) دارید: AMSL فوت 3000 ج) همیشه هنگامی که ارتفاع بیشتر از 

 کیلومتر باشد. 5 - قابلیت رویت هواپیما نباید کمتر از 

 متر شود.  1500 فاصله افقی هواپیما از ابرها هرگز نباید کمتر از – 

 فوت شود. 1000 فاصله عمودي هواپیما از ابرها هرگز نباید کمتر از –

 (که قبالً در باره آن بحث شد) انجام داد، البته این در صورتی VFR پرواز (CTR)د) نمی توان در منطقه کنترل شده 
 کیلومتر باشد. اما اگر هدف فقط عبور از این منطقه 5است که قصد فرود داشته باشید و قابلیت دید از جلو کمتر از 

می باشد، برآورد خلبان می تواند کافی باشد. 

 VMCپیش نیازهاي 

 پرواز می کنید، ممکن است به قسمت هاي دیگري از این قوانین برخورد کنید که در  ظاهر اجازه VFRاگر تحت 
 آگاه باشید که شما چنین اجازه اي ندارید. –می دهند که از امتیازهاي خود فراتر بروید 

): تصویري از محدودیت ها و نگاهی اجمالی بر چند قانون پرواز کم ارتفاع. 1توضیح شکل (
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مطمنا تاکنون متوجه شده اید که مقیاس هاي جوي به صورت ترکیبی از فوت و متر مشخص شده اند. علت اصلی این 

تعارض این است که به خاطر مدرج بودن بیشتر ارتفاع سنج هاي دنیا به مقیاس فوت، ارتفاع همیشه به همین مقیاس 
تعیین می شود. 

 نیز برخورد خواهید کرد. مقیاس مایل دریایی (nm)در آینده به مقیاس هایی از قبیل فوت، کیلومتر و مایل دریایی 
براي اطالعات مسیریابی استفاده می شود که مربوط به مناطق ترافیک هوایی و امثال آن می باشد. 

 بدهد،بلکه محدودیت هاي دیگري نیز در هواپیما (PFT)شما نه تنها باید گواهینامه اي بگیرید که به شما اجازه پرواز 
است که باید تابع آنها باشید، این محدودیت ها همانند محدودیت هایی است که در قسمت مزیت هاي گواهینامه به آن 

اشاره شده است. 

شرایط خاص اجازه پرواز 

نباید از هواپیماي میکروالیت به قصد حمل و نقل عمومی یا حرفه هوایی استفاده کرد، البته به غیر از حرفه هوایی که 
فقط شامل آموزش پرواز می باشد؛ توجه داشته باشید که این نوع هواپیما مخصوص آموزش می باشد. 

 حتی با ارتفاع –سرنشینان میکروالیت نباید بیش از تعداد مجاز باشند و نباید در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی 
 بر فراز شهر، روستا یا مناطق پر ازدحام پرواز کنند. – فوت یا بیشتر 1500

 درجه نباشد 60هرگز نباید با این نوع هواپیماها حرکت آکروباتیک  انجام داد. البته چرخش پر شیب که متجاوز از 
(مگر این که در دفترچه راهنما زاویه کمتري درج شده باشد) و فرود عمدي از حرکت رو به جلو، که شامل چرخش در 

پرواز ترازمند است، مانور آکروباتیک به شمار نمی روند. 

هواپیماهاي  میکروالیت در شب مجاز به پرواز نمی باشند. 

 

کتابچه ثبت رخدادهاي شخصی 

خلبانان واجد شرایط یا کارآموزان تحت آموزش که به دنبال کسب صالحیت می باشند، باید داراي کتابچه ثبت 
رخدادهاي شخصی باشند. این کتابچه باید در مدت زمانی حداقل دو سال بعد از آخرین ثبت در دسترس قرار بگیرد، تا 

در مواقع الزم به مامورین رسمی ارائه گردد. 
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این کتابچه باید حاوي جزئیات تمام پروازها باشد، چه پرواز ناوبران و چه پرواز آموزشی براي تمدید و ارتقاي درجه 

گواهینامه. ساعت شروع پرواز از زمانی که هواپیما به منظور بلندشدن با نیروي خود شروع به حرکت می کند آغاز شده، 
و تا زمانی که بعد از فرود متوقف شده و خاموش می شود در نظر گرفته می شود. 

جزئیاتی که باید در کتابچه ثبت شود:  

تاریخ پرواز   -

 نوع پرواز  -

 مدارك ثبت و ضبط هواپیما  -

 لیاقت و استعداد هواپیما در پرواز  -

 مناطق حرکت و فرود -

 کل زمان پرواز  -

 جزئیات هرگونه عملکرد خاص، مثالً تمرینهاي آموزشی مربوط به کسب گواهینامه  -

جزئیات هرگونه امتحان یا تست صورت گرفته در حین پرواز  -

گواهینامه استفاده از تلفن بی سیم 

رفته رفته توانایی و قابلیت پرواز میکروالیت ها بیشتر می شود، از این رو استفاده ازتلفن بی سیم هم رو به افزایش است. 
در این جا یک توصیه برایتان داریم، حواستان باشد که در زمان مناسب تماس بگیرید، در غیر این صورت ممکن است 

وارد منطقه اي شوید قبل از این که بتوانید کسب دستورالعمل کنید. 

از آن جا که باندهاي موجی شلوغ می باشند، باید هنگام استفاده از بی سیم دقیق و موجز باشید. هواپیمایی که به تلفن 
رادیویی مجهز است، مثل ایستگاه رادیویی می ماند، بنابراین باید دوره آموزشی کوتاهی بگذرانید تا مهارت الزم را کسب 
کنید، بعد از این دوره نیز تست ساده اي از شما گرفته خواهد شد. در صورت موفقیت در این آزمون گواهینامه استفاده 

اگرهواپیماي شماداراي تلفن رادیویی است ، اخذ –از تلفن بی سیم پرواز را اخذ خواهید کرد. خوب توجه کنید 
گواهینامه نه تنها براي خودتان، بلکه براي تلفن هم ضروري است. 

 

حریم هوایی بریتانیا 

خلبان میکروالیت باید در باره حریم هوایی (فضاي باالي هر ناحیه یا کشور) اطالعاتی در اختیار داشته باشد تا بداند در 
مواقع الزم از چه جاهایی دوري کند. 
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 FIR تقسیم شده که (FIR)منطقه اطالعاتی پرواز  فوت) به دو 245000 (245حریم هوایی بریتانیا زیر سطح پرواز 

 نام گرفته اند. اسکاتلند FIR و لندن

 نام دارند. در حریم هوایی کنترل شده مناطق فرازین مناطق اطالعاتی پرواز ، 245مناطق واقع بر فراز سطح پرواز 
 پرواز کند، یعنی به (IFR) ابزاري قوانین پروازخاصی وجود دارند که هواپیما باید در آن مناطق مطابق با 

 باشد تا به دور از هواپیماهاي دیگر باشد. نام این مناطق (ATC)هوایی  کنترل ترافیکطورمستقیم تحت نظارت 
منطقه کنترل شده  خاص برفراز VFR هوانوردي ثبت شده است.یک مورد استثناء پرواز که تحت اخطاریهخاص در 

(CTR) مراجعه کنید.) 74 می باشد. (به صفحه 

 

مناطق و نواحی 

  یا سطح پرواز (QNA) : حریم هوایی مشخص شده که از سطح زمین تا ارتفاعی خاص (CTR)منطقه کنترل شده 

(FL) .می باشد

 

 (FL) یا سطح پرواز (QNA) : حریم هوایی مشخص شده که از ارتفاع خاصی به سمت باال (CTA)ناحیه کنترل شده 
تا محدوده باالتري ادامه دارد. 

 

 هر سمت یک خط ،دو از  مایل هوایی است که 5 ناحیه کنترل شده اي می باشد به شکل یک داالن که مسیر هوایی:
نقطه را به هم وصل می کند، معموالً با استفاده از این مسیر می توان جهت  یابی درستی انجام داد. 

هر مسیر هوایی داراي محدودیت هاي عمودي خاصی بوده و کد شناسایی شماره اي / حروف خاص خود را داراست. 

 

 مخصوص، بعضی نواحی تحت کنترل TMA است، البته CTA: این ناحیه هم همانند   (TMA)ناحیه مانور پایانی 
 (LTMA) لندن TMA مثالً –فرودگاههاي کالن می باشد. 
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نواحی سرویس مشورتی 

 سرویس دهی می شود و در صورت تقاضا IFR : ناحیه اي است که در آن براي هواپیماهاي تحت ناحیه توصیه شده
هواپیما از دیگر هواپیماها جدا می شود. حق اقدام به این جداسازي فقط خاص هواپیمایی است که تحت این سرویس 

 نیز می توانند از این حق استفاده کنند. VFRباشد. هواپیماهاي تحت 

: ناحیه اي توصیه شده می باشد که ابعاد آن مشابه ابعاد مسیر هوایی است. خدمات جداسازي براي مسیر توصیه شده
این مسیر نیز صورت می گیرد. 

طبقه بندي حریم هوایی 

 (ICAO) حریم هوایی در توافق با موافقت نامه ي سازمان هواپیمایی کشوري 1991 بعد از چهاردهم نوامبر سال تذکر:
 دادند و قوانین مناطق خاص (SRZ)طبقه بندي شد. قوانین حریم هوایی خاص جاي خود را به قوانین نواحی خاص 

(SRA) نیز به ترتیب مبدل به ناحیه کنترل شده (CTA) و منطقه کنترل شده (CTR) .شدند 

جزئیات به شرح زیر می باشد: 
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کنترل شده 

 می گذرد ونیز نواحی (CTA)گروه الف: مسیرهاي هوایی،- به استثناي جاهایی که از نواحی خاص کنترل شده 
براي مثال حریم هوایی گروه هـ . – (TMA)پایین تراز مانور پایانی  

گروه ب: ناحیه کنترل شده باالي حریم هوایی. 

گروه ج: فعالً مشخص نشده است. 

 به جزء ناحیه کنترل شده باالي حریم هوایی. – هاي مشخص شده CTA ها و CTRگروه د: 

  AMSL فوت 6000 اسکاتلندي و زیر TMAگروه هـ : موارد تعیین شده: 

TMA .بندر بلفاست 

CTR اسکاتلندي خارج از گالسکو و CTR .هاي پرستویک 

کنترل نشده 

گروه و- مسیرهاي توصیه شده  

گروه ي- حریم هوایی باز 

گروه هاي ذکر شده در باال به شرح زیر روي نمودار هوانوردي بریتانیا رسم شده اند: 

گروه الف---- گروه ب ----- گروه د -----  

گروه هـ----- گروه و ----- گروه ي ----- 

(به هنگام تعیین) گروه ج ----- 

 استاندارد مورد قبولی ICAO عالیم شناسایی باال براي دیگر کشورهاي اروپایی متفاوت می باشد و هنوز هم هیچ توجه:
وجود ندارد. حال با هم قوانین پرواز در این گروه هاي حریم هوایی و شرایط جوي مربوط به آنها را مورد بررسی قرار 

 می باشد. ICAOمی دهیم. این قوانین هم تحت توافق و تأیید 

حتماً به یاد دارید که درون حریم هوایی کنترل شده، مناطق و نواحی خاصی وجود دارند که در موردشان اخطار داده 
شده و قوانین متمایزي دارند. 

 (SVFR) خاص VFRپرواز 
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 می باشد. در این نوع پرواز، خلبان مجاز است بدون شرایط SVFRنوع دیگري از پرواز که بعدها بدان اشاره می شود 

الزم خاصی وارد حریم هوایی کنترل شده شود. 

در اینجا به نکته دیگري نیز اشاره می کنیم که: شرایط دیگري از قبیل هواي ابري وجود دارد که حیطه عملکرد خلبان 
 نام "(IMC)شرایط هوانوردي ابزاري "تحت آنها محدودتر می شود، یعنی آنها باید براي پرواز در این شرایط که 

 نیز داشته باشند. IMCگرفته اند، در گواهینامه خود مجوز پرواز 

 بلکه حتی در نواحی و مناطق کنترل شده نیز پرواز IMCدر مرحله اي فراتر خلبانانی هستند که نه تنها در شرایط 
قوانین می کنند،به طور   مثال مسیرهاي هوایی که همیشه از سمت زمین تحت کنترل می باشند. این خلبانان بنابر 

 باشند. IFRمجوز  پرواز می کنند و الزم است براي این کار در گواهینامه خود داراي (IFR)پرواز ابزاري 

، مجوز پرواز شب هنگام  باید در گواهینامه ثبت شده باشد، الزم است بدانید که پرواز در شبپرواضح است که براي 
زمان تعیین شده شب از نیم ساعت بعد از غروب تا نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب می باشد. فراموش نشود که 

میکروالیت اجازه پرواز در شب ندارد. 

در حال حاضر هیچ هواپیماي میکروالیتی داراي مجوزهاي مذکور در باال نمی باشد. شاید تا حال متوجه شده باشید که 
چرا در این فصل فقط قصد داریم به طور عمده مسایل ضروري را یادآور شویم. 

 داراي جواز باشد، (ATC) خلبان باید از جانب واحد کنترل گر ترافیک هوایی SVFRبنابراین دیدیم که به منظور پرواز 
 شامل: SVFRموارد 

 یا  – IFRپرواز در منطقه کنترل شده به عنوان  -

 IMCپرواز در شرایط  -

- یا پرواز شب هنگام می باشد. 

 فوت از باالترین شی ثابت در 1500همچنین در صورتی که پیروي از مسیر مجاز مانع اطاعت از قانون پرواز با فاصله 
 خلبان مجبور نیست از قوانین SVFR فوت شود، خلبان معاف از پیگیري این مسیر می شود. در پرواز 2000محدوده 

IFR کیلومتر (که توسط 5 پیروي کند، اما دور از ابر پرواز کردن و قابلیت دیده شدن در حداقل ATC (تصویب شده 
 کیلومتر نزول پیدا می کند. 3 باشد که در این صورت این اندازه به IMCضرورت دارد. مگر این که خلبان داراي مجوز 

 رجوع شود.) 97(به صفحه 

به هر حال از یاد نبرید که هر اختیار و مجوزي که داشته باشید، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اجازه ندارید در 
 درج شده است. 76 اصول پرواز کم ارتفاع در صفحه "ب"هواي ابري فرود بیایید. این قوانین در بند 

 از هواپیماهاي دیگر کامالً فاصله بگیرد. VFRخلبان مسئوول است در پرواز 
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اما، تاکنون با آگاهی از تمام محدودیت ها و جوازهایی که به عنوان خلبان دارید، خودتان باید به نتیجه رسیده باشید 

 انجام داد. همچنین هیچ وقت نمی توان برفراز IMC شب هنگام یا تحت شرایط SVFRکه با میکروالیت نباید پرواز 
 فوت سرپیچی نمود. 2000 / 1500منطقه مسکونی پرواز کرد یا از قانون پرواز با ارتفاع 

 ، پرواز باید به دور از ابر و قابل مشاهده از زمین بوده و این قابلیت رویت CTR ، تحت شرایط SVFRدر محدوده پرواز 
 کیلومتر باشد. پرواز باید روز هنگام و دور از مناطق مسکونی یا صنعتی باشد. 10نباید کمتر از 

برنامه پرواز 

 نیم ساعت قبل از حرکت مشخص کرده است. ATCبرنامه پرواز شامل جزئیاتی می باشد که 

 می باشد. اما خلبانان شخصی نیز می توانند چنین IFRبه طور معمول برنامه پرواز در ارتباط با پرواز تبلیغاتی یا 
 مایل دریایی از ساحل، 10برنامه اي درخواست کنند. در واقع کسب این برنامه به خصوص براي پرواز با فاصله بیش از 

برفراز کوهستان یا مناطق کم جمعیت توصیه می شود. اگر الزم شد در فرودگاهی غیر از فرودگاه تعیین شده فرود 
بیایید، الزم است نیم ساعت قبل، فرود خود را به آن فرودگاه اعالم کنید. در صورتی که قصد عبور از مرزي بین المللی 

دارید، داشتن برنامه پرواز ضروري می باشد. 

فعالیت هاي قبل از پرواز 

 همواره باید از درستی تمام شرایط و موارد مربوط به هواپیما اطمینان حاصل کرده باشد؛ (PIC)خلبان فرمانده 
مسافران نیز بدانند که در مواقع اضطراري چه باید بکنند و این که جاي ابزار ایمنی را بدانند. 

 نظامی و غیر نظامی –مناطق ترافیک فرودگاهی 

خیلی از فرودگاه ها خارج از محدوده هوایی کنترل شده می باشند، اما این بدان معنی نیست که هیچ روال خاصی 
ندارند. بیشتر فرودگاه هاي به شرح زیر داراي نواحی خاصی می باشند: 

 و عرض آن با شعاع (QFE) فوت باالي سطح فرودگاه 2000 این منطقه شامل – (ATZ)منطقه ترافیک فرودگاهی 
 مایل دریایی می باشد. 2.5 متر یا 1.850 مایل دریایی با مرکز بلندترین باند می باشد که طول این باند کمتر از 2

 شد. اگر چنین اجازه اي داشتید اما ATZبه هیچ عنوان نباید بدون اجازه قبلی توسط رادیو یا بی سیم وارد منطقه 
مجهز به بی سیم نبودید باید حواستان کامالً متوجه عالیم بصري و نوري باشد که معموالً از جانب برج کنترل یا کاروان 

نزدیک نقطه بلندشدن داده می شود، باشد. 

 داشته و بی سیم نیز دارید، واجب است موقعیت و ارتفاع خود را هنگام ورود و خروج ATZاگر فقط قصد عبور از یک 
اعالم کنید. 

 به ملزومات و محدودیت هاي آن فرودگاه آگاه باشید. ATZضروري است قبل از پرواز در یک 
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 و عرض آن (QFE) فوت باالي سطح فرودگاه 3000 ارتفاع این منطقه – (MATZ)منطقه ترافیکی فرودگاه نظامی 

 مایل دریایی از مرکز فرودگاه می باشد. 5در محدوده اي با شعاع 

 فوت از سطح فرودگاه 3000 الی 1000در بعضی از این فرودگاه ها برآمدگی یا برجستگی وجود دارد که ارتفاعش 
(QFE) مایل دریایی می باشد. 5 و طولش 4 بوده و عرض آن 

 نیز هیچ نیروي MATZ روي نقشه هوانوردي نشان داده شده اند، خود MATZبعضی فرودگاه هاي نظامی بدون عالمت 
اجباري ندارد. 

 شد. MATZ وارد یک ATCبا وجود این نباید بدون اطالع دادن به 

 

پرواز کم ارتفاع نظامی 

در بریتانیا مناطقی وجود دارد که به اطالع عموم رسانده نشده و این مناطق به منظور پرواز کم ارتفاع نظامی ساخته 
 500 الی 250 پرواز کرد، گرچه معموالً این پرواز با ارتفاع AGL فوت 2000شده اند. در این نواحی می توان با ارتفاع 

 صورت می گیرد. این نواحی تحت هیچ کنترل خاصی نبوده و الزم است هنگام پرواز در آنها بااحتیاط بود. AGLفوت 

 

قوانین عمومی پرواز 

همان طور که در رانندگی قوانین و مقررات خاصی وجود دارد، در پرواز نیز اصولی حاکم هستند که باید از آنها پیروي 
کرد. 

 

 

از آنجا که پرواز از زمان روشن شدن موتور تا خاموش آن در نظر گرفته می شود، پس شامل حرکت روي زمین نیز 
می باشد، در این صورت به طور موقت به هواپیما، ماشین پرنده خطاب می شود. 

باید یک نکته را به یاد داشته باشید. قوانین هر چه که باشند، این خود خلبان است که مسئول جلوگیري از تصادف 
 نیز برمی گردد. ATCمی باشد. این نگرش حتی به جواز 

 

قوانین پرواز کم ارتفاع 
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مردم زود متوجه هواپیمایی می شوند که با ارتفاع کمی در پرواز است وسریع خلبان و چگونگی پرواز را در ذهن خود 

مجسم می کنند که قوانین مربوطه به شرح زیر می باشد: 

 فوت از انسان، کشتی، وسیله نقلیه یا ساختمان پرواز کند. 500الف- هواپیما نباید با فاصله اي کمتر از 

موارد استثناء :  

- بلندشدن ونشستن 

نزدیک شدن تمرینی هواپیما در مناطقی که به همین منظور استفاده می شود.  –

به هنگام اوج گیري گالیدرها با شیب  –

 عملکرد در مسابقات، رقابت ها یا نمایش ها که در این موارد از قبل اجازه گرفته شده است. –

ب- هواپیما نباید برفراز مناطق پرازدحام از قبیل شهر، شهرك یا روستا که به منظور سکونت، صنعت، تجارت یا تفریح 
ساخته شده اند پرواز کند. 

- در ارتفاعی که در صورت از کارافتادگی موتور به انسان ها و امالك صدمه نرساند.  

 فوتی باشد. 2000 فوت باالي باالترین شی ثابت در محدوده 1500 یا با فاصله اي بیشتر از –

این قانون شامل مواردخاصی می باشد:  

-بلندشدن و نشستن  

 مجاز SVFR پرواز –

 فوتی 3000 نفر تراکم وجود دارد، هیچ هواپیمایی نباید برفراز آن منطقه و محدوده 1000ج- در منطقه اي که بیش از 
آن پرواز کند، البته موارد خاص این قانون به شرح زیر است: 

- پرواز با مجوز خاص از جانب مسئوالن امر 

- وقتی مسیر پرواز ارتفاع مناسبی داشته و به هیچ صورتی با آن منطقه برخورد پیدا نمی کند. البته ممکن است در این 
صورت نیز بازخواست شوید، اما اگر بتوانید ثابت کنید که برخورد نداشتید مساله رفع خواهد شد. 

در این جا نیز باید از استنتاج خودتان درك کرده باشید که گرچه اینها قوانین عمومی هستند، اما محدودیت هایی نیز 
وجود دارد که سرپیچی از آنها ممنوع می باشد. 
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 با میکروالیت نمی توان برفراز منطقه اي  پر از ساختمان فرود یا برخاستن کرد. (توجه داشته باشید که –- تحت (الف) 
 فوت یک شرط ارتفاعی نیست، بلکه فاصله اي است از قانون. اغلب در این جا سوء تعبیر پیش می آید، 500قانون فاصله 

به خصوص در شکایات از جانب مردم) 

 

 هرگز نمی توان با میکروالیت برفراز منطقه پرازساختمان پرواز کرد. –- تحت (ب) 

 

با وجود این ، اگر جان کسی در خطر باشد، پیروي از تمام این قوانین کمرنگ خواهد شد. 

 

پیشگیري از تصادف و روش هاي آن 

 هواپیماها (ماشین هاي پرنده) باید براي کشتی هاي هوایی (هواناو)، گالیدرها و بالون ها راه باز کنند.  –در مسیر 

 .هواناوها باید براي گالیدرها و بالون ها راه باز کنند 

 .گالیدرها باید براي بالون ها راه باز کنند 

  هواپیمایی که در حال راه دادن به دیگري است باید مراقب باشد که از باال، زیر یا جلوي هواپیماي دیگر عبور
 نکند تا کامالً از هم فاصله اداشته باشند .

  وقتی دو هواپیما با یک ارتفاع به هم تالقی می کنند، هواپیمایی که هواپیماي دیگر در سمت راستش است باید
 )3راه بدهد. (شکل 

 

 

: تقارب در راستاهاي تالقی* 3توضیح شکل 
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 که در سمت راستش است راه بدهد. A/C 1 باید به A/C 2 در تالقی هستند. 2 و A/C 1: 1حالت 

 راه می دهد و آن را در سمت چپ A/C 1، به A/C 1 با چرخشی به سمت راست و حرکت به پشت A/C 2: 2حالت 
خود باقی می گذارد. 

 از هم دور شده وهر کدام جداازدیگري به پرواز خود ادامه می دهند. 2 و A/C 1: 3حالت 

 اگر هواپیماي سمت چپ در حال یدك کشی هواپیمایی دیگر یا شی مثل پرچم باشد، هواپیماي سمت راست تذکر:
باید راه را باز کند. 

همواره باید هواپیمایی که هواپیماي دیگري را یدك می کشد یک هواپیماي جداگانه در نظر گرفته شود که تحت فرمان 
خلبان می باشد. 

- وقتی دو هواپیما از جلو به هم نزدیک می شوند، یا تقریباً این طور به نظر می آید، هر دو باید به سمت راست حرکت 
) 4کنند. (شکل 

 

 

- هواپیمایی که راه برایش باز شده باید سرعت و مسیر خود را حفظ کند. 

- دو هواپیما نباید آنقدر نزدیک به هم پرواز کنند که احتمال خطر یا تصادف به وجود بیاید. 

- هواپیمایی که قصد دارد از دیگري سبقت بگیرد، باید به سمت راست بپیچد. 
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تذکر: صعود، فرودو پرواز مستقیم همه شامل موارد باال می شوند. با این حال گالیدر می تواند هم به سمت راست و هم به 

چپ بپیچد. 

هواپیمایی که قصد دارد از مسیر بارز زمینی مثل ریل قطار، خیابان، خط ساحلی و مثل آن پیروي کند باید آن  -
 مسیر را سمت چپ خود حفظ کند.

-  

 

 

 

 

پرواز نزدیک فرودگاه 

- هواپیمایی که در حال پرواز یا نزدیکی به یک فرودگاه است باید مطابق الگوي ترافیکی هواپیمایی که قصد فرود در 
آنجا را دارد پرواز کند. 

تذکر: اگر چنین کاري براي هواپیما غیر ممکن است، باید سعی شود تا حد ممکن به دور از مسیر مذکور پرواز کند. 

- تمام چرخش ها باید فقط به سمت چپ صورت بگیرد، مگر این که عالیم چیز دیگري بیان کنند. 

- هواپیمایی که در حال فرود یا نزدیکی به زمین است، نسبت به هواپیماهاي دیگر که روي زمین یا در پروازهستند 
مقدم می باشد. 

- وقتی دو هواپیماي یک صنفی (مثالً دو ماشین پرنده) در حال نزدیکی به زمین هستند، هواپیماي پایین تر اول حق 
فرود دارد. 
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تذکر: هواپیماي پایین تر نباید در آن زمان در حال سبقت یا قطع مسیر هواپیماي دیگري باشد. 

 از قبل براي فرود جایی به یک هواپیما داده است، ترتیب باید رعایت شود. ATC- در صورتی که 

- اگر خلبانی ب داند که هواپیماي دیگر قصد فرود اضطراري را دارد، باید راه را برایش باز بکند. 

تذکر: اگر چنین چیزي شب هنگام رخ داد، خلبان باید بدون در نظر گرفتن فرمان هایی که اول داده شده، منتظر اجازه 
بماند. 

به زمین نشستن و برخاستن  

- مسیر برخاستن باید با سیگنال هاي زمینی تعیین شده باشد. 

 اختیار چنین کاري را ATC- نشستن در باندي که هواپیماي دیگري روي آن قرار گرفته ممنوع است، مگر این که 
داده باشد. 

- در صورتی که نشستن یا برخاستن  به باند محدود نمی شود، هواپیمایی که در حال نشستن است باید در سمت چپ 
براي هواپیماهاي فرود آمده،یا در حال فرود یا بلندشدن جا باقی بگذارد. 

: تا وقتی تداخلی با هواپیماي دیگر صورت نمی گیرد، همه چرخش ها باید به سمت چپ صورت بگیرد. تذکر

- ماشین پرنده اي که در شرف بلندشدن است باید طوري حرکت کند که هواپیمایی که جلوتر از او برخواسته یا در 
شرف بلندشدن است در سمت چپش قرار بگیرد. 

 چیز دیگري حکم کند. ATC- بعد از فرود هواپیما باید فوراً از مسیر فرود خارج شود مگر این که 

- براي مواقع آشفتگی فعال که توسط هواپیماي دیگري به وجود آمده، قوانین فرود و برخاستن خاصی وجود دارد.که 
 رجوع کنید. 124می توانید براي اطالع از ارقام و اعداد رسمی میکرومترولوژي به صفحه 

روي زمین 

- هواپیماي روي زمین باید براي هواپیماهاي که در حال نشستن یا برخاستن است راه را باز کند. 

- هواپیماي روي زمین باید براي ترابري که هواپیمایی را یدك می کشد راه را باز کند. 

- هواپیماي روي زمین نسبت به ترابرهاي دیگر مقدم می باشد. 

 موارد باال به ترتیب اولویت می باشند. تذکر:

- وقتی دو هواپیما شاخ به شاخ یا حدود آن در حال نزدیکی  هستند، هر دو باید به سمت راست بپیچند. 
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- وقتی دو هواپیما در حال تالقی می باشند، هواپیمایی که هواپیماي دیگر در سمت راستش قرار دارد باید راه را باز 

 نباید تا قبل از فاصله گیري از جلوي آن عبور کند. –کند 

- هواپیمایی که قصد سبقت از هواپیما یا ترابري را دارد باید به سمت چپ پیچیده و تا وقتی کامالً از آن فاصله نگرفته 
وارد مسیر آن نشود. 

عالئم یا سیگنال ها 

در صورت عدم تجهیز به بی سیم کنترل گر ترافیک هوایی ،با استفاده از عالیم بصري با هواپیما ارتباط برقرار خواهد 
کرد. 

این سیگنال ها دو دسته می شوند: کلی و خاص 

سیگنال هاي کلی آنهایی هستند که تمام استفاده کننده هاي فرودگاهها از آنها بهره می جویند، این عالیم درون مربعی 
 نام دارد. "ناحیه سیگنال" فوت هستند که 40×40سفید و گود 

 فوتی در پرواز است، می تواند به راحتی این عالیم را ببیند و بخواند. بعدها در این فصل در 200خلبانی که با فاصله 
مورد این ناحیه بیشتر بحث خواهیم کرد. 

سیگنال هاي خاص، آنهایی هستند که در زمان مشخصی به هواپیماي خاص داده می شوند. معموالً این عالیم به صورت 
گسیل می شوند. بعضی مواقع نیز با تفنگ منور گلوله نورافشان شکیک می شود. "Aldis"پرتوهاي رنگی نور از المپ 

عالیم گسیل شده به هواپیماي روي زمین 

شعاع نور سبز متناوب: اجازه دارید روي منطقه و محوطه طرفین آشیانه حرکت کند. 

شعاع نور سبز پیوسته: اجازه بلندشدن دارید. 

شعاع نور قرمز متناوب: از محوطه فرود خارج شوید. 

شعاع نور قرمز پیوسته: توقف کنید. 

شعاع نور سفید متناوب: به نقطه شروع روي فرودگاه برگردید. 

عالیم گسیل شده به هواپیماي در پرواز 

شعاع نور سبز متناوب: به فرودگاه برگردید و منتظر اجازه فرود بمانید. 

شعاع نور سبز پیوسته: اجازه فرود دارد. 
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 فضایی براي فرود وجود ندارد. –شعاع نور قرمز متناوب: فرود نیایید 

شعاع نور قرمز پیوسته: به هواپیماي دیگر راه داده و دور بزنید. 

شعاع نور سفید متناوب: بعد از دریافت نور سبز پیوسته، در فرودگاه فرود آمده و بعد از دریافت نور سبز متناوب، به 
سمت آشیانه بروید. 

شعله یا جرقه قرمز: فرود نیایید، منتظر اجازه بمانید. 

عالیم گسیل شده از جانب هواپیماي در پرواز به فرودگاه 

شعله یا جرقه قرمز: تقاضاي کمک فوري 

شعاع نور یا جرقه پیوسته یا متناوب سبز : 

 آیا اجازه فرود دارم؟     روز: 

      

 فرود بیایم؟ T: آیا می توانم در جهت خالف شب

شعاع نور متناوب یا خاموش و روشن کردن چراغ هاي فرود یا نور سفید جرقه: من مجبور به فرود می باشم. 

عالیم زمینی در فرودگاه هاي غیر نظامی 

معموالً منطقه سیگنال کنار برج کنترل قرار دارد. ممکن است عالیم در آنجا یا روي یک دکل نشان داده شوند. موارد 
زیر بعضی از این سیگنال ها هستند که ممکن است شما نیز با آنها روبرو شوید، براي یادگیري بهتر پیشنهاد می کنیم 

خودتان آنها را رنگ بزنید. 

 

 درجه) زرد رنگ، یعنی فرودگاه ناامن و فرود 45 با عالیم اریب (داراي زاویه قرمز تابلوي مربع شکل فرود ممنوع-
ممنوع می باشد. 
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 یعنی کیفیت محوطه فرود کم است و باید مراقب بود.  زرد با یک خط اریبقرمز تابلوي مربع شکل احتیاط ویژه-

 

 

 

 

 

 

  

 

. همیشه از سطوح سخت استفاده کنید

 یعنی هواپیماهاو گالیدرها روي زمین فقط می توانند ازسطوح سخت استفاده کنند. سفیدیک دمبل -
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 .براي فرود و خیزش فقط و فقط از سطوح سخت استفاده شود

 رنگ در زوایاي راست یعنی فرود و برخاستن باید با سطوح تخت صورت بگیرد،  سیاهدمبلی سفید با باریکه هاي -
اما حرکت روي زمین محدود نمی باشد. 

 

 

 

 

 در دو سمت محوطه سیگنال که به سمت حرکت عقربه هاي ساعت قرمز و زرد پیکان راه راه چرخش به سمت راست-
اشاره می کند یعنی باید ضرورتاً به سمت راست پیچید. 

 رنگ روي میله راه دیگري براي نشان دادن این عالمت می باشد. سبزپرچم  -

 

 

 

 

 

 یعنی باید با موتور خاموش فرودکرد. سفید- دو عالمت صلیب یا عالمت جمع وصل به هم پرواز با موتور خاموش
عالمت مشابه اما خیلی بزرگ تر این سیگنال، نشانگر این است که،  فقط گالیدرها می توانند از این محوطه استفاده 

کنند. 
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 روي میله نشانه ي دیگري می باشد، که همین منظور را می رساند. قرمز- دو دایره 

 

 

 

 

 

 

 یعنی محوطه انداختن طناب یدك کشی  زردعالمت ضربدر -

 

 

 

 

 

 

 بروید، مگر "T" رنگ یعنی جهت برخاستن و فرود به سمت قسمت کشیده سفید "T" جهت فرود و برخاستن-
 طور دیگري حکم کرده باشد. ATCاین که 
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 یعنی لزومی ندارد جهت فرود و برخاستن باهم همزمان باشند. "T" باالي  سفید- دایره

 

 

 

 

 

 

را می رساند. "T" روي میله نیز عالمت دیگري است که همان منظور دایره سفید باالي  سفید- دایره اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفید یعنی محوطه اي که فقط مخصوص فرود و بلندشدن "L"محوطه فرود هواپیماي سبک (الیت)- حرف 
هواپیماهاي الیت (سبک) می باشد. 
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 سفید استفاده کند. "L" قرمز روي دمبل سفید یعنی هواپیماي الیت می تواند از مناطق "L"- حرف 

 

 

 

 

 دو متري سفید در منطقه سیگنال یعنی فقط هلیکوپترها مجازند در آن منطقه فرود و "H" عملکردهاي هلیکوپتر-
برخاستن کنند. 

 

 

 

 

 

 -"L" متري یعنی محوطه اي که هلیکوپترها می توانند در آن فرود و برخاستن کنند. 6 سفید 
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 عدد دو رقمی روي سطحی زرد رنگ ،یعنی باند قابل استفاده می باشد. عالمت باند-

 

 

 

 

کنترل فرودگاه در عملکرد 

 و اطراف ATC روي میله یعنی هواپیما فقط می تواند روي محوطه مجاز از جانب زرد و قرمزپرچمی چهارخانه  -
 آشیانه حرکت کند.

 
 

 

 

 

 

 "نقطه اي که می توان این طور حرکت کرد" -

-  "C" .سیاه روي سطح زرد یعنی نقطه اي که می تواند اینگونه حرکت کند

 
 

 

 

 

 

 01 شماره بازنگري : Q3QS03شماره فرم : 



 شماره صدور :
01  

 شركت پرآورپارس
 معاونت اجرايي تحقيقات و طراحي مهندسي (سهامي خاص)

 مدير آموزش قانون هوا 53    از    30صفحه  
 

 

 

  "قسمت غیر قابل استفاده باند / یا مسیر خودرو"

 متر از هم فاصله ندارند 300 درجه در خط مرکزي که بیش از 45وجود دو یا بیشتر عالمت ضربدرسفید با زاویه  –
یعنی آن منطقه غیر قابل استفاده هواپیما می باشد. 
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  "موانع"

نشانه ها / پرچم هاي نارنجی و سفید: عالمت راه راه، یعنی موانع در ناحیه ي غیرقابل استفاده است. همچنین این عالیم 
ممکن است نشانگر موانع روي فرودگاه باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "فرودگاه هاي نظامی یا متروکه"

 یعنی هواپیماي الیت (سبک) می تواند روي منطقه خاصی که با نشان گوشه ي سفید مشخص شده قرمز "L" حرف –
فرود بیاید. 
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 - عالمت ضربدر روي انتهاي باند یعنی فرود خطرناك است.

 
 

 

 

 

 

 و نواري به همان رنگ در انتهاي یک باند متروکه یعنی فقط در موارد اضطراري می تواند سفید- وجود عالمت ضربدر 
در آنجا فرود آمد. 
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 به این معنی است که زمین براي فرود نامناسب است، کارگران در آنجا مشغول کارند، زرد و سیاه- مثلثی با اضالع 

وسایل نقلیه یا دیگر موانع در سر راه وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان می دهد که آن منطقه قابل استفاده است، اما فاقد امتیازات طبیعی قرمز عمودي روي یک مربع  زرد- دو نوار
می باشد. یعنی فقط در مواقع اضطراري می توان از آن منطقه استفاده کرد. 
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 روي میله یعنی به سمت چپ بپیچید. قرمز  - وجود پرچم 

 روي میله یعنی به سمت راست بپیچید.  سبز- وجود پرچم

 "عالیم راهنمایی"

 "ازجانب مأمور(مارشال) نیروي هوایی به خلبان هواپیماي ثابت بال"

سیگنال 

-دست چپ یا راست به سمت پایین و دست دیگر  1

از یک طرف به طرف دیگر حرکت کرده و  

به سمت مامور دیگر حرکت می کند. یعنی 

 از مامور دیگر راهنمایی بگیرید.  

-دست ها دائماً به سمت باال و پشت حرکت 2

 می کنند و به سمت جلو اشاره می کنند. 

  یعنی به سمت جلو حرکت کنید. 

-دست راست سمت پایین است و دست چپ  3

  مرتب به سمت باال و عقب حرکت می کند.

 سرعت این کار، سرعت چرخش را  

نشان می دهد. یعنی به سمت چپ بپیچید 

  یا موتور سمت راست را به کار بیاندازید.

-دست چپ پایین است، دست راست 4

 مرتباً به سمت عقب و باال حرکت می کند. 
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 سرعت این کار، نشانگر سرعت چرخش است. 

 یعنی به سمت راست بپیچید یا موتور 

  سمت چپ را به کار بیاندازید. 

-دست ها مرتبادر باالي سر همدیگر را 5

 قطع می کنند (به حالت ضربدر) سرعت 

 این کار نشانگر میزان ضرورت  

 الزم می باشد. این کار یعنی توقف کنید.

-دست راست هم تراز با سر حرکت 6

 چرخه اي می کند و دست چپ به  

موتور مناسب اشاره می کند یعنی  

 موتورها را روشن کنید. 

-اول دست ها از هم باز می شود،  7

سپس کف دست ها به سمت هم حرکت می کند، 

  یعنی گوه ها قرار داده شد. 

-نخست دست ها پایین است، بعد کف 8

 دست ها که به سمت خارج است  

 از هم دور می شود، یعنی گوه ها برداشته شد.

-یا دست و یا بازو در سطح سینه 9

 قرار می گیرد، سپس کف دست رو به 

 پایین قرار گرفته باشد و به طور 

  پهلویی حرکت  کند. یعنی موتورها را خاموش کنید.

 01 شماره بازنگري : Q3QS03شماره فرم : 



 شماره صدور :
01  

 شركت پرآورپارس
 معاونت اجرايي تحقيقات و طراحي مهندسي (سهامي خاص)

 مدير آموزش قانون هوا 53    از    36صفحه  
-ابتدا دست ها پایین است و  10

کف دست ها رو به زمین هستند، بعد 

 چندین بار به باال و پایین حرکت 

  می کنند. یعنی آهسته حرکت کنید.

-ابتدا دست ها پایین و کف دست ها 11

 به سمت زمین قرار دارد، سپس دست 

 چپ یا راست باال و پایین می شود 

 و نشان می دهد که سرعت عملکرد 

 موتور سمت راست یا چپ، بنا به  

شرایط حاضر، باید کم شود.  

این عالمت یعنی باید سرعت موتور 

  سمت نشان داده شده کم شود.

-دست ها به حالت عمودي باالي  12

سر قرار می گیرند، یعنی محل پارك 

  یا قرارگیري هواپیمااست.

-دست راست از آرنج به سمت باال 13

 تا خورده و کف دست به سمت جلو 

 قرار می گیرد یعنی کار تمام شد،و 

راهنمایی به پایان رسید. 

عالیم اضطراري (خطر) 

این عالیم به هواپیمایی گسیل می شود که در معرض خطر است و به کمک فوري احتیاج دارد. 

 01 شماره بازنگري : Q3QS03شماره فرم : 



 شماره صدور :
01  

 شركت پرآورپارس
 معاونت اجرايي تحقيقات و طراحي مهندسي (سهامي خاص)

 مدير آموزش قانون هوا 53    از    37صفحه  
 مگاهرتز ارسال 5/121 (به کمک بشتابید!) می باشد که با موج – May day – عالمت – (RT)- از طریق تلفن بی سیم 

می شود. 

 (نشان بین المللی خطر و نیاز به کمک فوري) به خط  SOS  عالمت 

بصري: مورس 

 توالی فشفشه هاي قرمز با فواصل زمانی کم  -

   جرقه اي قرمز از پاراشوت 

 - صوتی (به جز رادیو بی سیم):

1-SOS 

 براي صداي پیوسته که با وسایل مختلف به وجود می آید.-2

هواپیمایی که الزم است فرود بیاید، اما محتاج کمک فوري نمی باشد، همچنین تلفن بی سیم نیز موجود نیست: 

- توالی فشفشه هاي سفید 

- روشن و خاموش کردن پیوسته چراغ هاي فرود 

- روشن و خاموش کردن پیوسته چراغ هاي ناوبري (هدایتی) به گونه اي متمایز از روال طبیعت 

در مواقعی که واجب است براي امنیت یک کشتی، هواپیما، وسیله نقلیه، ساختمان یا انسان توجه خلبان جلب شود تا 
با آن برخورد نداشته باشد: 

 PAN- با تلفن بی سیم - 

 به خط مورس XXX –- بصري 

 به خط کد مورس XXX –- صوتی (به جز بی سیم) 

چراغ هاي هدایتی 

 چراغ – نمودار می شوند، روشن می کنند º110هنگام شب هواپیماها و بالون ها چراغ هاي هدایتی خود را که از جلو 
سمت چپ قرمز و چراغ سمت راست سبز رنگ است. 

 دیده º70 نمایان می باشد که از هر سمت º140در قسمت دم نیز وقتی کامالً از پشت می نگریم چراغی سفید با 
) 7می شود. (شکل 
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 می رسد یک چراغ قابل رویت می باشد. º360 همان طور که مشاهده می کنید همواره وقتی میزان گستردگی به 

توجه دقیق به چراغ هدایتی و درست به آن جهت دادن می تواند هنگام شب جلوي بروز تصادفات را بگیرد. وقتی دو 
شی،یا دو وسیله در حال حرکتند، دشوار است که موقعیت عدم تماس یا تصادف آن دو را با هم ارزیابی کرده و روي 

نمودار بیاوریم. یک روش مفید می تواند این باشد که شکل هواپیما را روي کاغذ یا مقوا پیاده کرده، دورش را ببریم و با 
استفاده از نقاله به دقت چراغ ها را روي آن مشخص کرده و رنگشان کنیم. 

حال اگر این نمونه ها را حرکت دهید می توانید قابلیت رویت و جهت گیري آنها را نسبت به هم مشاهده کرده و ببینید 
که آیا وضعیت آن دو نسبت به هم به تصادف می انجامد یا خیر. ما توصیه مفیدي برایتان داریم: اگر در طرز حرکت 

هواپیماي دیگر تغییري به وجود نیامد، یعنی تصادف در شرف وقوع است. اگر هنگام پرواز چراغی از کار افتاد، هواپیما 
 اجازه ادامه پرواز بدهد. ATCباید فوري فرود بیاید، مگر این که 

پیروي از موارد بیان شده در باره چراغ ها براي گالیدر الزاماً واجب نمی باشد. گالیدر نیز بسان بالون مجاز است آزادانه 
حرکت کند، فقط الزم است یک چراغ قرمز همواره به آن وصل باشد که از همه جهت قابل دیدن باشد. 
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در بعضی هواپیماها نیز چراغ قرمز چشمک زنی تعبیه شده که از همه جهت قابل رویت بوده و براي جلوگیري از تصادف 

می باشد. 

ایستگاه هوایی نوري 

در فرودگاه هاي مختلف نظامی و غیر نظامی بریتانیا ایستگاه هاي هوایی وجود دارد. این ایستگاه ها دو قسمت هستند: 

 ثانیه یک بار یک کد مورس دو حرفی گسیل می کنند. این عالمت در 12 این ایستگاه ها هر –ایستگاه هوایی شناسایی 
فرودگاه هاي غیر نظامی سبز و در فرودگاه هاي نظامی قرمز می باشد. 

 

 عالمتی است که به طور متناوب رنگ عوض می کند و معموالً سفید و سبز می باشد. –ایستگاه هوایی فرودگاه 

ایستگاه هاي هوایی معموالً در طول شب و در صورت بد بودن وضع هوا در روز کار می کنند. 

 (MRRA)منطقه اي که در آن استفاده از بی سیم ضروري است 

در این گونه مناطق خلبان بر آن است که قبل از ورود در ساعاتی خاص با بی سیم ورود خود را اطالع دهد. تعداد 
چنین مناطقی بسیار اندك است و فقط بعد از کسب جواز از طرف ارتش به وجود می آیند. 

 از آن منطقه ATCهواپیمایی که مجهز به بی سیم نیست نیز می تواند در صورت اجازه و کسب اطمینان امنیت از طرف 
عبور کند. 

بنابراین باید قبل از ورود اطالع داده وکسب اجازه کرد و زمان ورود و خروج را دقیق اعالم کرد، که این کار باید توسط 
جهت یاب مغناطیسی صورت بگیرد. 

 برایش به وجود آمده، معموالً طبق توافق  نامه  خاصی عمل MRRAمنافع موجود در آن منطقه، به جز منافعی که 
می کنند. گاهی این توافق نامه توسط گروه هاي داراي نفع به صورت توافق نامه کتبی تنظیم و سامان دهی می شود. 

 در روزهاي آخر هفته و تعطیالت رسمی منحل شده و پرواز در آنجا بدون محدودیت می شود، اما باید MRRAعملکرد 
به طور طبیعی براي این کاراز قبل بررسی و کسب اطالع کرد. 

خطرها و محدودیت هاي موجود در حریم هوایی 

مناطقی وجود دارد که ممکن است به طور موقت یا دائمی پرواز در آنجا محدود یا ممنوع اعالم شود. این مناطق و 
وسعت عمودي آنها روي نمودارها و نقشه هاي هوایی مشخص هستند. 

 فوت 25.000 ، ارتفاع این منطقه 308 روي نقشه یعنی منطقه خطر شماره D.25/308به عنوان مثال: عالمت 
می باشد. همچنین چگونگی این عالمت زمان عملکرد در این منطقه را نیز نشان می دهد. 
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 فوت یا بیشتر طول دارند نیز روي نقشه نمودار می باشند، مثل آنتن تلویزیون یا هر مانع بلند دیگري 300موانعی که 

 قرار گرفته (AGL) فوت یا بیشتر باالي سطح زمین 500که وجودش در آن منطقه غیر عادي باشد، چنین اشیایی اگر 
 هم ممکن است مشخص شود. چنین مانعی AGL فوت 500 الی 300باشند، روي نقشه مشخص می شوند. البته بین 

 و دیگري شی بلند روي (QFE)با عالمت خاصی نشان داده می شود که دو قسمت است، یعنی شی بلند روي زمین 
 می باشد. (QNH)سطح دریا 

همیشه مراقب باشید و به چنین عالیمی توجه نشان دهید، کم توجه اي می تواند نتایج گرانی به بار بیاورد. 

نقشه هوانوردي 

براي یک خلبان واجب است بداند که حریم هاي هوایی به خصوص آنهایی که کنترل شده هستند کدامند و چه وقت 
 (سازمان هواپیمایی ICAOباید از ورود به آنها دوري کند. بهترین راهنما می تواند نقشه هوانوردي نیم میلیونی 

کشوري) باشد، که نه تنها مناطق ممنوع را نشان می دهد، بلکه در زیرنویس نقشه،اطالعات مفیدي در باره انواع حریم 
هوایی درج شده است. خواندن چنین نقشه اي پا به پاي این کتابچه قطعاً ضرورت دارد. 

اطالعات نقشه هر از گاهی تغییر می کند، بنابراین بهتر است براي استفاده کاربردي همیشه یک نقشه به روز داشته 
 ماه یک بار منتشر می شود، لیکن احتمال دارد در این حین تغییري به وجود 12باشید. معموالً نسخه هاي جدید هر 

بیاید، از این رو باید براي اطالعات بیشتر و دقیق تر به سرویس انتشارات اطالعات هوانوردي مراجعه نمود. 

سرویس انتشاراتی اطالعات هوانوردي 

 :  (UK  AIP)خلبان بریتانیا 

 UK  AIP    ضمیمه به   

 نوتام گروه یک

    هر هفته از طریق پست فرستاده می شود. 

 نوتام فوري از طریق دورنگار به گیرنده ارسال می شوند. –نوتام گروه دو 

) : هاAICبخش نامه هاي اطالعات هوانوردي (

 ماهانه منتشر می کند. CAA- بخش نامه اي که 

- در مورد تغییرات نقشه ها جزئیاتی را بیان می کند. 

- در صورت ارتباط با امنیت پرواز این بخش نامه ها روي کاغذ صورتی رنگ چاپ می شوند. 
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خدمات ترافیکی فرودگاه 

 عهده دار کنترل تمام هواپیماهاي موجود در نزدیکی فرودگاه و منطقه (ATC)سازمان کنترل ترافیک هوایی 
عملکردشان می باشد. خلبان به هنگام بلندشدن یا فرود مکرر با برج کنترل فرودگاه تماس حاصل می کند. خلبانی که 
در برج مراقبت انجام وظیفه می کند، خود قبالً مکرراً از فرودگاه استفاده کرده و بعد از کسب آمادگی و صالحیت الزم 

در برج به مأموریت گماشته می شود. 

 به وجود می آید. این ATC در صورت فقدان یا دسترسی نداشتن به (AFIS)سرویس اطالعاتی پرواز فرودگاه 
سرویس هرگز هیچ دستورالعمل یا فرمانی صادر نمی کند و لفظ اطالعات در مورد هر نوع خدماتی بکار برده می شود. 

 مورد AFIS یا ATC تسهیالتی وجود دارد که در صورت دسترسی نداشتن  به / هوایی در ایستگاه رادیویی زمینی
استفاده قرار می گیرند. 

 باشند. پسوند رادیویی براي این ATCکارکنان چنین ایستگاهایی الزم نیست حتماً داراي شرایط و شایستگی هاي الزم 
 در آن دخیل نمی باشد. AFIS یا ATCبه ایستگاه اضافه شده است  که نشان دهد 

خدمات مشاوره اي راداري 

 براي هواپیماهاي نزدیک به هم جداگانه اطالع رسانی و اعالم خطر می کند، تا از (RAS)سرویس مشورتی راداري 
) یا تحت هر شرایط VFR یا IFRبرخورد و تصادف آنها جلوگیري به عمل آورد. می توان تحت هر اصول پروازي (

) از این سرویس تقاضاي راهنمایی نمود. VMC یا IMCهوانوردي (

 ندارد فقط در IMC خلبان باید راهنمایی داده شده را قبول کند. با وجود این خلبانی که در گواهینامه اش IMCدر 
 حفظ شود، در غیر این صورت باید به کنترل گر اطالع بدهد. VMCصورتی الزم است چنین کند که 

خلبان باید تغییرات سطح و جهت گیري را نیز به کنترل گر اطالع دهد. 

 را قبول نکند، کنترل گر باید از این مساله آگاه شود و بعد از آن خلبان خود RASدر صورتی که خلبانی راهنمایی 
 و نواحی ممنوع مستثنأ ATZ ، SRAعهده دار تمام عملکردهاي پیشگیري از سانحه می باشد. در اینجا نیز مناطق 

می باشند، مگر این که کنترل گر فرمان دیگري صادر کرده باشد که خلبان باید از وي اطاعت کند. 

سرویس اطالعاتی راداري 

 پیشنهاد می شود، سرویس اطالعات راداري در باره RASاستفاده از این سرویس، در صورت دسترسی نداشتن  به 
ترافیک ،اطالعاتی در اختیار می گذارد اما در مورد عملکردهاي جلوگیري از سانحه راهنماي نمی کند و این وظیفه خود 

خلبان می باشد. 
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این سرویس فقط در صورت درخواست راهنمایی ارائه می دهد، مگر این که خطر مسلمی در حال گسترش باشد. در 

 خلبان مسئوول آگاه کردن کنترل گر، نسبت به سطح و جهت گیري می باشد. RASاینجا هم مثل 

مدارك حمل شده در پرواز 

 به غیر از جزایر دریاي مانش یا جزیره من (میان ایرلند و –اگر قصد پرواز خارج از بریتانیا و بر فراز دریا را دارید 
 باید مدارك ذیل را با خود همراه داشته باشید: –انگلیس) 

- گواهینامه بی سیم و دیگر دستگاه هاي رادیویی موجود در هواپیما 

 -AC هواپیما یا هر مدرك مربوط به تجهیز و آمادگی پرواز 

- گواهینامه خلبانی خودتان 

- دفتر ثبت رخداد فنی  

- گواهی ثبت هواپیما 

باز هم متذکر می شویم که مدارك تجهیز خود را چک کنید که مجوز پرواز خارج از بریتانیا را داشته باشید. 

ارائه مدارك     * 

 یا هر شخص دیگري که از طرف وزیر دولت معرفی CAAیک شخص صاحب اختیار مثل مامور پلیس، افسر اجرایی 
شده باشد. ممکن است از شما تقاضاي ارائه مدرك کند. این مدارك به شرح زیر می باشند: 

- گواهینامه خلبان 

- دفتر ثبت رخداد فردي 

- گواهی ثبت هواپیما 

- مدارك تجهیز و آمادگی هواپیما 

تذکر: خلبان باید دفترچه ثبت رخداد فردي خود را تا دو سال پس از آخرین تاریخ ثبت در هر کتابچه اي با خود داشته 
باشد تا در صورت لزوم آن را ارائه کند. 
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پرواز نمایشی 

 درج شده است. الزم است CAA (پاسداري هوایی غیر نظامی) CAP 403روند شرکت در نمایش هوایی در نشریه 
 داراي مجوز پرواز نمایشی CAA نفر است، خلبان باید از جانب 500بدانید که اگر در نمایش تعداد تماشاچیان بیش از 

باشد. 

 قرار نمی گیرند، اما خلبانان این نمایش ها، نیز باید CAP 403نمایش هاي مربوط به سازمان وزارت دفاع تحت پوشش 
 داراي مجوز پرواز نمایشی باشند. CAAاز جانب 

مسابقات رالی، رقابت ها و پیکارها نمایش حساب نمی شوند و این قوانین شامل آنها نمی شود، همچنین پرواز کردن در 
این نمایش ها به عنوان تماشاچی تحت این مقررات قرار نمی گیرد. 

 معافیت از CAAتذکر: کسانی که قصد دارند پروازي غیر از پروازهاي نمایشی صورت دهند باید از طرف 
 فوت کسب کنند. 500اصل پرواز کم ارتفاع 

در این جا نیز میکروالیت با دیگر هواپیماها تفاوت دارد و تمام این قوانین شامل آن نمی باشد. 

 نفر باشد، خلبان میکروالیت که براي پرواز نمایشی امتحان داده و 500در صورتی که تعداد تماشاچیان بیش از 
 داراي جواز پرواز نمایشی باشد. همچنین وي نباید از محدودیت هاي موجود در CAAپذیرفته شده است باید از جانب 
رابطه با اجازه پرواز تجاوز کند. 

 داراي معافیتی در مورد میزان تجهیز و آمادگی CAAهواپیماي تایید شده اي که قصد پرواز نمایشی دارد باید از جانب 
پرواز باشد. 

 باشد، مثالً در یک جشنواره یا نمایش هنرنمایی احتیاج به مجوز پرواز نمایشی  نفر500کمتر از اگر تعداد تماشاچیان 
 به بحث گذاشته و کسب راهنمایی و اطالعات CAAنمی باشد اما به شدت توصیه می شود که خلبان این موضوع را با 

بکند. 

 نفر تماشاچی در آن 500کمتر از  ترتیب داده شده و BMAA یا انجمن مورد تایید BMAAمسابقه اي که از طرف 
حضور دارند، هواپیماهاي میکروالیت به شرطی می توانند در مسابقه شرکت کنند که مسابقه مطابق با شرایط مدارك 

DP/2 ، BMAA باشد و CAA با آن توافق کرده باشد. محدودیت هاي پرواز تحت BMAA DP/2 شامل موارد زیر 
می باشد: 

 درجه 60زاویه کج روي  

 درجه 30زاویه شیب به باال / پایین 

فروپرش عمدي  ممنوع است. 
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تذکر: در صورتی که موارد باال در دستورالعمل طور دیگري ثبت شده باشد، خلبان باید همان طور عمل کند. 

 CAAتذکري دوباره: افرادي که قصد دارند پروازي غیر از پرواز نمایشی انجام دهند باید از جانب 
 فوت بکنند. 500درخواست معافیت از اصل پرواز کم ارتفاع 

 تماس حاصل کرده CAAقبل از پذیرفتن دعوت نامه مسابقه یا اقدامی در جهت شرکت در مسابقه الزم است خلبان با 
 ، فرودگاه RH6 OYRو از موقعیت و اختیارات خود کسب اطالع کند. آدرس به شرح زیر می باشد: ساسکس غربی 

گاتویک، منطقه جنوبی، ساختمان هوانوردي، دپارتمان هواپیمایی عمومی، اداره هوانوردي غیر نظامی، شماره تلفن: 
 دپارتمان هواپیمایی عمومی. 01293567171

تصادف هاي گزارش دادنی 

تصادف هاي جدي و شدید باید گزارش داده شوند و این کار به عهده خلبان یا مسافرینی می باشد که بعد از حادثه از 
هواپیما خارج شده اند. 

تصادف شدید یعنی چه:- کسی داخل هواپیما یا در نزدیکی مستقیم با آن به شدت مجروح شده یا کشته شود. 

                         یا 

-هواپیما چنان دچار آسیب شده که ممکن است قواي ساختاري، عملکرد یا نحوه پرواز آن مشکل پیدا کرده باشد  و 
مستلزم تعمیرات اساسی شده باشد.  

                         یا 

- هواپیما گمشده یا کامالً دور از دسترس باشد. 

 صدمه هاي وارد بر موتور و اجزاي آن از این موارد مستثنا می باشند. تذکر:

همچنین آسیب وارد بر پروانه، لبه باله ها، تایرها، ترمزها، تیزه گیرها یا فرورفتگی هاي کوچک و سوراخ شدن پوسته 
نیزازاین موارد مستثنا هستند. 

 باید به سر بازرس دپارتمان (PIC)به محض وقوع تصادف جدي و شدید، فرمانده هواپیما یعنی همان خلبان اصلی 
 اطالع دهد. در صورت ناتوانایی خلبان یا مساله اي مشابه آن، (AAIB)حمل و نقل، شعبه تحقیقات تصادف هوایی 

شخص مسئوول دیگري باید این کار را انجام دهد. 

همچنین اگر تصادف در بریتانیا رخ داده، مامور پلیس محلی باید آگاه شود. 

 باشد، بایستی در دفترچه ثبت رخداد و جزئی هر قدر هم که کوچکتمام تصادفات و آسیب هاي وارده به هواپیما، 
 هر کدام که زودتر بود. –بدنه و موتور نوشته شود: این کار باید قبل از اتمام روز یا پرواز دوباره هواپیما صورت بگیرد 
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روال گزارش احتمال وقوع سانحه 

اگر متوجه شدید که هواپیمایی از نزدیکی شما عبور کرد و احتمال تصادف شما وجود داشت، باید فوري با بی سیم به 
نزدیک ترین بخش خدماتی ترافیک هوایی اطالع دهید. در صورتی که چنین کاري میسر نبود باید به محض فرود با 

 یا ترجیحاً به مرکز کنترل ترافیک هوایی اطالع دهید. به هر حال تمام ATSUتلفن یا هر وسیله دیگري به یک 
 ثبت شود. CAAگزارش  ها باید ظرف هفت روز در فرم مخصوص 

پرتاب اشیاء از هوا 

به جز پرتاب طناب هاي یدك کشی گالیدرها و پرچم ها در نواحی مجاز، هیچ انسان یا شیئی نباید بدون اجازه قبلی از 
CAA .از هواپیما پرتاب شود 

ثبت نام هواپیما 

 ثبت شود. CAAروي تمام هواپیماهاي بریتانیا به جز گالیدرها و هنگ گالیدرها باید 

حروف ثبت شده باید متناسباً روي بال و بدنه هواپیما چسبانده یا رنگ شود. 

 برسد. نام موجود ،در دفتر ثبت بریتانیا CAAهرگونه تغییري در تملک یا حق تملک دیگري بر هواپیما باید به اطالع 
است که به شخص دارنده اطالق می گردد، حتی اگر هواپیما دیگر از بین رفته باشد. 

حوادث 

یک خلبان خوب هرگز از یادگیري دست بر نمی دارد و یکی از بهترین روش هاي یادگیري درس گرفتن از خطاهاي 
خود و دیگران می باشد. در دنیاي پرواز سازمان هایی هستند که حوادث پرواز را بدون نام جمع آوري و منتشر می کنند، 
این حوادث الزاماً شدید نیستند، اما دیگران می توانند با خواندن آنها درس گرفته و پی ببرند که در مواقع مشابه چطور 

باید عمل کنند. 

به عنوان مثال ممکن است خلبانی که قبل از پرواز متوجه ترکی به باریکی مو روي بدنه هواپیما شود، ناخداگاه یاد 
فرود شدیدي می افتدو خوشبختانه کسی او را نمی بیند. غرور جلوي هشیاري و توجه او را می گیرد، در نتیجه مساله 

گزارش داده نمی شود و آسیب وارده رفع نمی شود. 

حال فرض کنید وضعیت مشابه اي براي خلبانان دیگر هم رخ دهد. اگر هر کدام در مورد حادثه خود گزارشی ارائه 
می کردند، حتماً الگویی به وجود می آمد و به دارندگان هواپیماهاي مشابه هشدار داده می شد که وقوع چنین حادثه اي 

احتمالی می باشد و باید مراقب باشند. می توانیم بگوییم که ممکن است به این ترتیب ،زندگی کسی نجات داده شود. 
من هم یک بار مرتکب چنین حادثه اي شدم اما "اگر بعدها گزارش حادثه اي را خواندید به خود جرات دهید و بگویید: 

 ، به هیچ عنوان جالب و خوشایند نیست. ممکن است خیلی از حوادث، قابل گزارشی به اداره "مسأله را به کسی نگفتم.
هاي  مربوط نباشد، لیکن ثبت آنها در دفترچه رخدادهاي موتور / بدنه الزامی است تا بازرس نسبت به آنها مطلع شود. 
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در حقیقت اگر بعد از حادثه اي هواپیما نتواند با سرعت و امنیت الزم پرواز کند، باید جلوي پروازهاي بعدي گرفته شود 

و پس از تعمیرات و بازرسی هاي الزم، پرواز دوباره صورت بگیرد. 

فراموش نکنید که گزارش حوادث بدون درج نام منتشر می شوند، پس به دیگران کمک کنید. در غیر این صورت خلبان 
بسیار سهل انگار و وظیفه نشناسی تلقی خواهید شد. 

الکل 

واجب است هشت ساعت کامل پس از مصرف حتی کوچکترین میزان الکل بگذرد تا بتوانید دوباره پرواز کنید. هیچ 
کس، نه فقط خدمه هواپیما بلکه همه، نباید در حالت مستی با هواپیما پرواز کند. 

استفاده تجاري از هواپیماي میکروالیت 

استفاده تجاري از هر نوع هواپیما براي کرایه دادن و دریافت انعام، به طوري که به خاطر خدمات ارائه شده پولی 
 می باشند. (CPL)دریافت شود، فقط براي خلبانانی مجاز می باشد که داراي گواهینامه خلبانی تجاري 

 اي براي میکروالیت وجود ندارد، بنابراین نمی توان با میکروالیت پرواز تجاري صورت داد. با CLPدر حال حاضر هیچ 
وجود این در میکروالیت نیز معافیتی از این مسئله وجود دارد که مربوط به آموزش پرواز است، در این صورت خلبان 

باید در گواهینامه خود داراي درجه مربی گري آموزش باشد. 

البته مربی و کارآموز مربوط باید هر دو عضو یک باشگاه بوده و میکروالیت نیز تحت تملک همان باشگاه باشد. 

همچنین هواپیماي مورد استفاده در آموزش باید مورد تایید و تصویب قرار گرفته شده باشد. گرچه این روال کمی 
سخت و پیچیده به نظر می رسد، اما بدون این الزامات و معافیت ها نمی توان با میکروالیت پروازي صورت داد. 

جنبه هاي دیگر کرایه دادن و دریافت انعام 

قانون این کار کامالً پیچیده بوده و مناطق دیگري در این کار دست دارند، به خاطر این که پول در اینجا نقش دارد، 
این فعالیت ها تجاري یا غیر قانونی پنداشته می شوند، زیرا هواپیما استاندارد تجهیز الزم را دارا نمی باشد. 

به جز مقاصد آموزشی براي کسب گواهینامه کسی نمی تواند به منظور دیگري میکروالیت را کرایه کند، زیرا فقط در 
صورتی می توان این کار را کرد که هواپیما داراي گواهینامه تجهیز گروه حمل و نقل عمومی باشد. یعنی خلبان 

میکروالیت یا باید خودش هواپیما بخرد و یا بعد از کسب گواهینامه عضو یک اتحادیه شود. 

حتی در این صورت نیز مسأله به همین سادگی نمی باشد. دارنده هواپیما می تواند براي آموزش به مربی حقوقی  بدهد 
 حتی اگر هواپیما تایید شده نباشد. اما در صورت تملک شراکتی، مثل اتحادیه ها که پول مربوط سهم اجزاي مختلفی –

می باشد، براي مقاصدي مثل آموزش نمی توان پول پرداخت کرد. 
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تا مدتی پیش سهیم شدن در هزینه هاي پرواز مسافري که خود نمی توانست از پس هزینه ها برآید براي خلبان فاقد 

CPL غیر قانونی بود. اکنون این مسأله برطرف شده و یک خلبان شخصی اجازه دارد تا جایی که پول بیش از سهم 
 درصد 50 به فرد کمک کند. بنابراین در میکروالیت باالترین مبلغ – همین طور خلبان –یکسان تمام افراد نباشد 

می باشد. 

پرواز خیریه 

این نوع پرواز نیز در سالهاي اخیر بسیار متداول و همگانی شده است. 

به این طریق با هواپیماي میکروالیت یا پاراشوت نیرودار پرواز صورت گرفته و براي اعانات پول جمع آوري می گردد، 
البته به شرطی که خلبان پاداشی دریافت نکند. 

در این دسته پروازها، همچنین در پروازهاي مربوط به قرعه کشی و گردآوري اعانه نمی توان مسافري همراه برد. در 
صورتی می توان با میکروالیت مسافر حمل کرد که هواپیما داراي گواهینامه کامل تجهیز حمل و نقل عمومی باشد. 

جنبه اي دیگر 

حال با پشت سر گذاشتن پیچیدگی ها و مسایل دشوار قوانین و مقررات پرواز به پایان سفر خود می رسیم. احتمال دارد 
با خلبانانی مواجه شوید که هواپیمایی متمایز از هواپیماي شما داشته اما داراي همان گواهی ها و درجه هاي  مذکور 

باشند. 

در چنین شرایطی ممکن است شما در مورد قوانین پرواز جمله اي بیان کنید که خلبانان دیگر آن را نفی کنند، از این 
رو ما با تهیه چند فصل دیگر این مسایل را براي شما شرح داده و برطرف می کنیم. از این جا به بعد می توانید به 

آسودگی مطالب را دنبال کنید، چرا که فقط براي عالقه بیشتر شما تدارك دیده شده اند. 

شرایط و اصول پرواز 

پرواز در بریتانیا بسته به حریم هوایی به دودسته تقسیم می شود: شرایط جوي و اصول پرواز. 

شرایط جوي شامل موارد زیر است: 

  (VMC)شرایط بصري هوانوردي   

.  نام دارند(IMC)ابزاري هوانوردي موارد زیر این کمینه شرایط 

اصول پرواز شامل موارد زیر است:  
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  (VFR)اصول بصري پرواز     

 ( IFR )اصول ابزاري پرواز   

 مبنا باشید. PPLگاهی الزم است براي عملکرد به این اصول و شرایط در گواهینامه خود درجه اي افزون بر 

حق پرواز 

 (IMC)حق پرواز در شرایط ابزاري هوانوردي 

- بدون قابلیت رویت از زمین یا درون ابرها 

 کیلومتر اما نباید کمتر از آن حد باشد. 3 با قابلیت رویت VFR- در پرواز خاص 

 متر نباشد. 1800- در فرود وبرخاستن  با قابلیت رویت از زیر ابرها که کمتر از 

حق پرواز شب هنگام 

 هواپیما باشد، به شرطی که در سیزده ماه گذشته PICحق پرواز شب هنگام خلبان را مجاز می کند که هنگام شب 
 برخاستن  و فرود در شب صورت گرفته و این جواز اعتبار داشته  باشد. 5حداقل 

 (IR)جواز ابزاري 

 IFR هواپیما باشد، این جواز باید بر طبق PICخلبان با جواز ابزاري می تواند در حریم هوایی کنترل شده ي خاصی 
(اصول ابزاري پرواز) باشد. 

 (VFR)قوانین بصري پرواز 

 F , G در حریم هوایی گروه –حریم هوایی کنترل شده ي خارجی 

 این طور حکم می کنند که ممکن است هواپیما (به جز هلی کوپتر) کامالً پرواز اصول (VFR)*قوانین بصري پرواز 
VMC .که در زیر آمده پرواز نکند 

تذکر: موارد ي که در زیر ذکر شده ، همه شروط بیان شده در باره ي  قابلیت دید و دوري افقی / عمودي از ابرها در 
تمام مدت پرواز مستلزم تطابق و هماهنگی با هم می باشند. 

 هیچ قید و بندي براي سرعت وجود ندارد اما هواپیما باید: 100 (FL)الف) برفراز سطح پرواز 

 کیلومتر داشته باشد. 8- قابلیت رویت حداقل 

 متر به طور افقی از ابرها فاصله داشته باشد. 1500- حداقل 
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 فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد. 1000- حداقل 

 گره براي هواپیما وجود دارد و همچنین 250 محدودیت سرعتی به اندازه 100 (FL)ب) در سطح پرواز یا زیر آن 
هواپیما باید:  

 کیلومتر داشته باشد. 5- قابلیت رویت حداقل 

 متر به طور افقی از ابرها فاصله داشته باشد. 1500- حداقل 

 فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد. یا متناوباً  1000- حداقل 

در بریتانیا 

 یا کمتر پرواز کند اما هواپیما AMSL فوت 3000 گره و با ارتفاع 250در بریتانیا هواپیما مجاز است با سرعتی کمتر از 
باید: 

 کیلومتر داشته باشد. 5- قابلیت رویت حداقل 

- به دور از ابرها پرواز کند. 

- از سطح زمین قابل دیدن باشد. 

با وجود این 

 ، محدودیت هاي بند (ب) به جز محدودیت قابلیت IAS گره 140 فوت، با سرعتی کمتر از 3000در ارتفاع کمتر از 
 متر کاهش یافته، بقیه به طور  متناوب هر ثانیه تغییر می کنند. 1500رویت که به 

فراموش نکنید که موارد بند ب فقط در بریتانیا تغییر می کنند و ممکن است در کشورهاي دیگر این گونه نباشد. اگر 
قصد پرواز خارج از کشور دارید باید بررسی کنید و ببینید که آیا آن کشور نیز تحت همین اصول و مقررات عمل 

می کند یا طوري دیگر. 

 مذکور در باال، الزم VMCبراي پرواز در حیطه امتیازات گواهینامه خلبانان شخصی (هواپیماها) در تطابق با حداقل 
 یا حق پرواز ابزاري باشد. IMCاست که خلبان داراي 

: درون حریم هوایی کنترل شده

 موجه نمی باشد. VFRدر حریم هوایی گروه الف-  

- در حریم هوایی گروه ب، د و هـ - به شرح زیرمی باشد. 
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 پرواز کند. VFR مذکور در زیر مطابقت داشته باشد، مجاز است در روز مطابق VMCاگر هواپیمایی با حداقل 

 ، قابلیت رویت زمان پرواز حداقل هشت کیلومتر باشد. FL 100- بیش از 

یا 

 ، قابلیت رویت زمان پرواز حداقل پنج کیلومتر باشد. FL 100- کمتر از 

و در هر دو مورد 

 به جز حریم هوایی گروه – فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد 1000 متر به طور افقی و 1500- حداقل 
ب که کافی است فقط به دور از ابر حرکت کند. 

 به غیر از حریم هوایی گروه ب که محدودیتی – پرواز کند IAS گره 250 ، با سرعتی کمتر از FL 100- در کمتر از 
در سرعت وجود ندارد. 

 باشد. ATC- در حریم هوایی گروه ب و د داراي جواز 

 مخصوص  را گرفت . VFR تاییدیه ATC می توان از (CTR)تذکر: - براي پرواز در منطقه کنترل شده 

 پرواز کرد، "هـ" و "د"- در بریتانیا معافیتی وجود دارد که اجازه می دهد در حریم هوایی گروه ج (در صورت تعیین)، 
 گره یا کمتر باشد، پرواز به دور از ابرها صورت 140 یا کمتر بوده، سرعت AMSL فوت 3000به شرطی که ارتفاع 

 از بین نمی برد. SMWP کیلومتر باشد. همان طور که گفته شد لزوم تطابق با 5بگیرد و میدان دید حداقل 

 باید مطابق با معیار خاصی عمل کنید که حداقل شرایط خاص جوي نام PPL (A)هنگام پرواز در حریم هوایی با 
 یا حق پرواز ابزاري الزم می باشد. IMCگرفته است، البته به جز مواردي که 

 (SMWP)حداقل شرایط خاص جوي 

در حریم هوایی کنترل شده دو گروه معیار و مالك وجود دارد که مربوط به این شرایط می باشد. این موارد بسته به این 
می باشند که قبالً به خلبان آگاهی داده شده باشد یا خیر. 

  داده شده"اخطار"خارج از حریم هوایی 

 هواپیما باید: AMSL فوت 3000 الف) براي پرواز با ارتفاع بیش از 

- داراي میدان دید حداقل ده کیلومتر باشد، 

 متر به طور افقی از ابرها فاصله داشته باشد، 1800- حداقل 

 فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد. 1000- حداقل 
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 هواپیما باید: IAS گره 140 ، با سرعت بیش از AMSL فوت 3000ب) براي پرواز با ارتفاع کمتر از 

- داراي میدان دید حداقل پنج کیلومتر باشد، 

 متر به طور افقی از ابرها فاصله داشته باشد، 1800- حداقل 

 فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد. 1000- حداقل 

 یا کمتر از آن هواپیما باید: IAS گره 140 و سرعت AMSL فوت 3000ج) براي پرواز با ارتفاع کمتر از 

 متر باشد، 1800- داراي میدان دید حداقل 

- به دور از ابرها پرواز کند، 

- از زمین قابل رویت باشد. 

 باشد. IMC داراي حق پرواز "ج" الزم است خلبان براي پرواز تحت شرایط ذکر شده در مورد تذکر:

 داده شده "اخطار"درون حریم هوایی 

 ، خلبان باید: ATC مطابق با دستورالعمل هاي VFR با تاییدیه خاص CTRبه غیر از پرواز در 

 کیلومتر باشد، 10- داراي میدان دیدي بیش از 

 متر به طور افقی از ابرها فاصله داشته باشد، 1800- حداقل 

 فوت به طور عمودي از ابرها فاصله داشته باشد. 1000- حداقل 

 الزم است در این جا نیز خلبان براي پرواز تحت شرایط مذکور داراي حق پرواز ابزاري باشد، که در قسمت تذکر:
 ذکر شد. PPLمزیت هاي 

 / تنظیم ارتفاع سنج (IFR)اصول و قواعد پرواز ابزاري 

 ، الزم است خلبانان تازه وارد، تنها آگاهی مختصري داشته باشند. قوانین ابزاري وقتی به کار IFRبراي بحث در مورد 
 خاصی باشد یا اینکه پرواز در حریم هوایی VFR شوند، مگر اینکه خلبان داراي IMCمی آیند که شرایط جوي 

 پرواز کند. IFR صورت بگیرد، یا خلبان تصمیم بگیرد IFR داده شده و مطابق با "اخطار"

 G و F در حریم هوایی گروه –خارج از حریم هوایی کنترل شده 

 فوت بر فراز بلندترین مانع 1000الف) هواپیما اجازه ندارد طبق محدودیت هاي پرواز کم ارتفاع، با ارتفاعی کمتر از 
موجود در شعاع پنج مایل دریایی پرواز کند. موارد زیر از این اصل مستثنا می باشند: 
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- فرود و برخاستن  

 یا کمتر از آن، به دور از ابر و قابل رویت از زمین باشد، AMSL فوت 3000- هنگام پرواز با ارتفاع 

 اجازه داده است. ATC- هنگام پرواز در مسیري که 

 یا کمتر از آن یا با ارتفاع کمتر از ارتفاع معمول پرواز، از هر ارتفاع AMSL فوت 3000ب) خلبان می تواند در ارتفاع 
سنجی استفاده کند، 

 مشخص کرده، خلبان اجازه دارد بنابر استاندارد ATC یا هر اندازه اي که AMSL فوت 3000ج) در ارتفاع بیش از 
 مگا بایت، سطح پرواز را انتخاب کرده و بنابر اصول ارتفاع ربع دایره یا نیم دایره، 2/1013تنظیم ارتفاع سنج روي 

 به طور عمودي مشخص کند. (FL)سطح پرواز خود را 

سطح منتخب پرواز تحت اصول بند (ج) که مربوط به جهت  یابی مغناطیسی هواپیماست، به شرح زیر می باشد: 

) 500/24 (فوت FL 245 زیر – ربع دایره اي

 سطح پرواز جهت یابی مغناطیسی

 رقم فردي از هزاران فوت  درجه90کمتر از 

  فوت500رقم فردي از هزاران فوت +   درجه180 الی 90

 رقم زوجی از هزاران فوت  درجه270 الی 180

  فوت500رقم زوجی از هزاران فوت +   درجه360 الی 270
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  FL 245 بیش از – نیم دایره اي

 سطح پرواز جهت یابی مغناطیسی

  فوت (کمترین اندازه ممکن)25000  درجه180کمتر از 

  فوت27000 

  فوت29000 

  فوت4000در سطوح باالتر یا فواصل  

 

  فوت (کمترین اندازه ممکن)26000  درجه360 الی 180بین 

  فوت28000 

  فوت31000 

  فوت4000در سطوح باالتر با فواصل  

 در حریم هوایی گروه الف، ب، د و هـ –درون حریم هوایی کنترل شده 

الف) همانند بند (الف) خارج از حریم هوایی کنترل شده، می باشد. 

ATCب) باید درخواست برنامه پرواز و کسب تأییدیه   ATC شود. خلبان باید از برنامه پرواز پیروي کند، مگر این که 
 طور دیگري امر کند.

 تغییر روش داد که VFR به IFR ، فقط در صورتی می توان از VMCج) در منطقه کنترل شده،به هنگام پرواز متوالی 
 مطلع شود که برنامه پرواز بهم ریخته است. در صورتی که حریم هوایی فقط ATCاستمرار پرواز بهم نخورد و نیز 

) می باشد، چنین چیزي صدق نمی کند. A (گروه IFRمربوط به 

 اطالع دهد، مگر این که برنامه پرواز لغو ATCد) فرمانده هواپیما باید هنگام فرود یا ترك حریم هوایی کنترل شده به 
شود. 

 پرواز می کند یا قصد ورود به حریم هوایی کنترل شده دارد بایستی زمان، موقعیت و سطح IFRهـ) هواپیماي که تحت 
) ATCپرواز خود را در مواقع مذکور اعالم کند. (طبق فرمان 
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