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 به نام او...

کنم خدمت شما  وسسات   قبل از هرچیز سالم عرض می

است و س صنعتگر عزیز...مدتی هست که از آغ ز مارلا اه 

چه رم مس بق ت هواپیم ی بدسن سرنشین میگارر....قارار. 

از این به بعد  گه گداری ب  شم  ور ارتب ط ب شیم س بشیام 

ای برای تب ول اطالع ت...طبق زم نبندی مس بقاه تا   رس نه

ه تون رس تحویل واوین س تیم واسری هام  االن پرسپوزال

ه ی الزم رس انج م واوند...اسلین شم ر. گ هن مه رس  بررسی

خوایم ک ی مطا ا   کنیم س ور اوامه می طوف نی)!( آغ ز می

آسری  از گوشه س کن ر این رسیداو بزرگ باراتاون عاما 

 کنیم...پس ب  م  همرا. ب شین...ممنون از نگ ه تون...

 ی لق...

 سروبیر... 

 سروبیر: امیرلسین ب اسسی
 

همک ران این شم ر.: مهندس کیوان انتظ ری  
مهندس بهزاو ب لغی  مهندس میع و زم نی س تیم 
تحریریه نشریه اسج وانشکد. هوافض  وانشگ . 

 صنعتی شریف

 گاهـنامـه

 )وسر. چه رم(

“سخن آغازین”  

 آنچه در این شماره میخوانیم:

دستگاه کمک ناوبری   NDB 
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بت صح از اسنج  که ب زار نت یج پرسپوزال ه  واغه...رفتیم سراغ برند. ع یز. بهترین پرسپوزال ور سومین وسر. مس بق ت..س چند کالمی ب  هم هم
 شدیم  شنیدن این گپ س گفت خ لی از لطف نیست.

*خووتونو معرفی کنین س بگین از کدسم وانشگا . لضاور واشاتایان ور   
 مس بق ت؟ 

که  از وانشگ . شریاف شارکات  ”  ک ی ک “ بهزاو ب لغی هستم  از بچه ه ی تیم  
 کرویم ستیم متشکل از وانشجوه ی شریفی بوو. وانشجوه ی برق س هوافض    می 

 ه تون س ل چندم بووین؟   *برامون بگین که ور اسن زم ن خووتون س هم تیمی 
م  تو تیممون از بچه ه ی ترم هفت واشتیم ت  وانشجوه یی که وکترا بووناد. از  

ه ی تیم باوو     ه   س این تنوع هم بین برقی   این لح ظ خی ی متنوع بوو مقط  بچه 
 هم بین هوافض یی  

 *از رسی چه پ رامتره یی وسر هم عم  شد. بووین س تشکیل تیم واو. بووین؟ 
اسن زم ن مواروی که ب عث میشد این تیم وسر هم عم  شیم  رس ور وس ماورو  
میشه خالصه کرواسل الس س نی ز به یک فروی که وانشی ور زمینه مورونظار  

م  واشته ب شه س وسم آشن یی ای که سعوو واشت. یعنی چندین مورو از اضا فاه  
شدن اعض  به هسته اسلیه تیم که ب عث شد ور نه یت تیم به این شک ی که ور  

 مس بقه ثبت شد  برسه؛ ن شی از این آشن یی ه  بوو. 
تیم ک ی ک اسلین تجربه لضورش ور مس بقه رس ور وسر. وسم 

ها    اسن واشت؛ البته اسن موق  به این شکل نبوو که پرسپاوزال
ه ی بارتار هام اعاالم بشاه.  واسری بشه س نت یج پرسپوزال

گزارشی از طرالی ارائه شد. بوو س بعد تیم اسلیه  رفت سراغ 
س خت هواپیم یی که س یزکرو. بوو. بعد از این که نسخه اسل 
هواپیم ی ک ی ک  توی تست پرساز اسلش وچ ر مشکل شاد  

-2س خت ر انس نی تیم هم ک مالً بهم ریخت.  طوری که عمالً 
 نفر بوون که کم بیش ب قی موند. بوون. اسن موق  تیم وچ ر  3

یک تحول  از لح ظ نیرسی انسا نای 
ای کاه  شد س بعد از اسن  این هسته

ب قی موند. بوو  افراوی رس بر لس  
نی ز به خووش اض فه کرو؛ توی اسن 
وسر. یک هواپیم ی عدید رس کاه 
ک مالً ک مپوزیتی بوو س ختیم  سلای 
ور نه یت ب توعه به ایناکاه انار ی 

 ه ی  اص ی تیم برای س خت س تست
 . 

پرسازی اسلیه این پارناد. صار  
ها ی  شد. بوو  رسیدن به خواستاه

م موریتی مس بقاه ور اسن با ز. 
زم نی برامون سخت شد س ایان 
منجر به این شد که تصمیم بگیریم 

ای واشتیم  توی مسا باقاه  ب  پرند.
شرکت نکنیم...وسر سوم مس بق ت  

 تری رس طی کرویم س  رسند ک مل

ماون  ه   تیام همونطور که گفتم  ب ز بر اس س نی زه  س آشن یی
کنم ور این فرآیند  خوب عمل کرویام   تر شد. فکر می تکمیل
ع یی که بهترین تیم مس بق ت ور مرلا اه پارسپاوزال  ت  اسن
 بوویم.

ه  اعض یی با  رشاتاه ها ی  بینید که تیم *چه قدر الزم می
 ب شند؟ مخت ف واشته

ه یی کاه  ساقعیتش اینه که مس ئل ونی ی ساقعی  مثل م موریت
گیر.  ب  مس ئل ونی ی وانشگ هی ما  س  این مس بقه ورنظر می

ه ی این ونی ی کوچیک م  یه مافادار  بندی ه  س طبقه تفکیک
متف سته. ور مس ئل ساقعی  ویگه با یاد طاور ویاگاری از 

ها ی  بندی رس واشت س این اختاال  اسا مای رشاتاه طبقه
 تحصی ی  هوافض  س برق س ...  ب  این معن  ک ربروی ندارن.

البته به یه مسئ ه ب ید این ع  اش ر. کرو س اسن هم ما هایات 
متف ست رشته مهندسی هوافض  است. ساقاعایات ایاناه کاه 
مهندسی هوافض   یک رشته مجزا نیست از ویادگا . مان؛ 

ای هستش که هانارش  زمینه مهندسی هوافض  یک محیط چند
بندیه. سگارناه  ور تعریف ورست مسئ ه س بعد از اسن ور عم 

اگر این هنر رس از مجموعه مهندسی هوافض  لر  کنید  از 
ای از یکسری وانش که هرکدسماش  هوافض  چیزی عز م غمه

 رس ازیک رشته مهندسی ویگه پیدا کرون   نخواهد بوو. 
برای همینه که سقتی ب  یک مسئ ه هوافض یی رسبرس می شیاد 

ب نی ب  یک پرند. بدسن سرنشین(  تعریف ورست  )مثال عنگل
مسئ ه طرالی س رسیدن به الزام ت ور سطح سیستم س بعد از 

ه ی مخت فی که مجموعه پرسازی شم   اسن الزام ت زیرسیستم
ب ید واشته ب شه  ک ری هستش که سظیفه اصا ای چانادیان 
مهندس خوب هوافض  خواهد بوو س ساقع  این ک ر از وسات 

ه ی خوب ویگه از قبیل مک نیک س برق  مهندس ن خوب رشته
س ... برنخواهد اسمد بعد از طی مرل ه تعریف ورست مسئ اه 

گایام  س رسیدن به الزام تی که ور زب ن مهندسی بهشاون مای
   ل ال این ع  ع یااااایه که ونی ی  “مرل ه طرالی عزئی ت”
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ه ی مخاتا اف س خاوب با   سسیعی از همک ری بین مهندس
ه ی تحصی ی متف ست ب ز می شه. این ع  است کاه مای  رشته

فهمیم ل ال ویگه برق س مک نیک س ک مپیاوتار س ماواو س ...  
مون ب ید ور قا لا   هیچکدسم به تنه یی معن  ندارن؛ ب که همه

نقشه از قبل طرالی شد. که عری ن ورست اطالع ت رس ور تیم 
کنه ب  هم یک تیم رس تشکیل بدیام.  طرالی هدایت س کنترل می

نه فقط از لح ظ ظ هر  ب که ک رکروه ی یک تیم رس ب ید واشتاه 
ع ش ب ید بگیم  معن  است س به ب شیم.ویگه لر  زون از برق بی

متخصص مخ برات  متخصص الکترسنیک  متخصص کنترل. باه 
ه  ک ر نمی کنه؛ ب که  بندی رشته عب رت ویگه  اینج  ویگه تقسیم

ه ی تخصصیه که ک رگش ست. مثال م  به یک متاخاصاص  زمینه
پروازش تصویر نی ز واریم  ب ه ورسته که به التم ل زی و فروی ب  
چنین تخصصی رس ور وانشکد. ک مپیوتر ی  برق خواهید ی فات  

تحصی ای   ام  اصال ع ی نگرانی نخواهد بوو اگر  کسی که رشته
اش هوافض  ی  لتی مک نیک هست  اسن آوم متخصص  وانشگ هی

ه  سقاتای  بندی گیم  تقسیم مورو نی ز شم  ب شه. ساسه اینه که می
شیاد  ویاگاه ایان  سارو یک مسئ ه ساقعی س کالن مهندسی می

ه ی وانشگ هی نخواهاد  ه ی معمول س معرس  رشته بندی تقسیم
ها   بوو لزسم  س نب ید خوومون رس سرگرم س مشغول س ورگیر این

 بکنیم
 *شم  ب  چه ویدگ هی سارو این مس بق ت شدین؟

تجربه مواعهه ب  یک مس له ساقعی  ور محیاط کاناتارل شاد. 
ای هساتاش کاه هایا   مس بق ت وانشجویی به نظر من تجربه

نب ید اسن رس از وست بد.. ور ایان راباطاه   وانشجوی مهندسی
ای رس که چند م . قبل نشریاه اسج  کنم لتم  مص لبه توصیه می

وانشکد. هوافض ی شریف ب  وکتر مالئک ور رابطاه با  لازسم 
بی زم ئیاد خاوو را؛ “شرکت ور مس بق ت وانشجویی  ب  عنوان 

واشته  لتم  مط لعه کنید س ور  “ پیش از آنکه بی زم یند شم  را...
 نشریه تون ب زت ب بدید این مص لبه رس

ه یی با یاد واشاتاه  *به نظرتون یه پرسپوزال خوب چه سیژگی
 ب شه؟

پرسپوزال همونطور که از اسمش پیدا است  ور عاواب  یاک 
مجموعه که خواه ن انج م یک م موریت هستند  ناگا شاتاه س 

شه.  ب  توعه به این که یک پرسپوزال قرار. تا  چاه  ارس ل می
ها ی  ای از طرالی رس ور خووش عا ی باد.  سیاژگای مرل ه

الم  ای   تونه واشته ب شه. مثال سقتی یک مس بق ت بین متف ستی می
برای ارائه یک پرسپوزال  مدت زم ن یک س ل رس ور نظار مای 
گیر.  انتظ ر می ر. که پرسپوزال ل سی عزئی ت بایاشاتاری از 

ه ی طرالی پرند. ب شه. ام  این سضعیت برای مس باقا ت  سیکل
طرالی س س خت هواپیم ی بدسن سرنشین شهید رض یی کامای 
متف سته؛ یعنی ور همین وسر اخیر مس بقه هم وید. شد که زم نای 

ه  قرار گرفته بوو  چایازی  که برای ارائه پرسپوزال ور اختی ر تیم
شد بشه تخمین زو که تا   رسز بوو که این ب عث می 04کمتر از 

ه ی طرالی مورو ناظار تایام  چه لد سرسو به عزئی ت سیکل
 برگزارکنند. مس بق ت بوو. است. 

پس به نظر من برای این که بتونیم به این سوال عواب بدیم کاه 
ه یی واشته ب شد؟ قبا اش  یک پرسپوزال خوب  ب ید چه سیژگی

ب ید ببینیم که آر ا  پی اعالم شد.  چه مه ت س چه س خاتا ری 
رس برای این پرسپوزال تعریف کرو. است؛ طبیعت  یک پرسپاوزال 
یک س له بسی ر متف ست خواهد بوو )از لح ظ عزئایا ت ماورو 
بررسی س پیشرفت ور عمق طرح( ب  یک پرسپوزال یک م هه. با  
این ل ل  اسلین انتظ ری که از ویدگ . من از یاک پارسپاوزال 

ر. اینه که بتونه طی یک فرآیند ع می  نی زه ی بایا ن  خوب می
ه یی ور  شد. ور م موریت رس تبدیل کنه به الزام ت س نی زمندی

ای که قرار. طرالی بشه  ه ی مجموعه سطوح مخت ف زیرسیستم
ای ب شه(. به نظار مان   تونه یک هواپیم  ی  هرچیز ویگه )که می

ای هست که یک پرسپوزال خوب با یاد  این امر مهمترین مسئ ه
بتونه به خوبی س ب  وقت نظر س ب  ور نظر گرفتن سانا ریاوها ی 

 عم ی تی مخت ف بهش پ سخ بد.
*رع یت چه مواروی ور پرسپوزالتون بوو که موع  شاد تایام 

 برتر شن خته بشین؟
ساقعیتش ی وم می و که اسن زم ن واسره  به م  منتقل کارون کاه 

ه  به نم یش  ور  فرآیند طرالی ور پرسپوزال م  بهتر از س یر تیم
اسمد. بوو. البته خووم هم ب ید این نکته رس اض فه کنم که یکی از 

ه ی خ ص تیم م  این بوو که ماتاشاکال از چانادیان  سیژگی
وانشجوی خوب س ق بل ور چند زمینه س رشته مخت ف بوو. باه 
عب رتی  تیم م  هم چندین وانشجوی کا رشانا سای س ارشاد 

ه  از قبیل تح ایال ما ماوریات   هوافض یی واشت  که تخصص
عم کرو پرساز س س ز. س ... رس واشتند س هم وانشجوی ن خوبی از 

ها ی  رشته برق ور مق ط  ک رشن سی س ارشاد س ور گارایاش
مخ برات  کنترل س الکترسنیک رس  وسر هم عما  کارو. باوو؛ 

ه   لضور یکی از وسست ن خوب م  که خووش یک  عالس. این به
شد  از لح ظ عم ی تی کمک ش ی نی  ای محسوب می خ ب ن لرفه
کرو. ساقعیتش اینه که این ترکی  ب عث شاد. باوو  به تیم م  می

لتی بعد از شن خته شدن به عنوان تیم برتر پرسپاوزال ور وسر 
ها ی  سوم این مس بق ت  ور مرل ه س خت س تست هم موفقیت

خوبی کس  کنیم؛ م  رتبه سوم تط بق طرح س اعرا رس ور مرل ه 
ه یی باوویام کاه  بعدی همین مس بق ت کس  کرویم س از تیم

ه ی پرسازی اسلیه رس ب  موفقیت پشت سر گاراشاتایام س  تست
مستنداتش رس ور موعد مقرر به وبیرخ نه مسا باقا ت ارسا ل 
کرویم. ام  اسن چیزی که ور نه یت ب عث شد ما  ور رسزها ی 
پ ی نی قبل از رسز مس بقه اص ی  از شرکت ور مس بقاه اصا ای 

ماون  ه  قبل  س تاوی پارسپاوزال ب زبمونیم  مشک ی بوو که م .
ولیل فراهم نشدن شرایط م لی  بینی کرو. بوویم س مت سف نه به پیش

ور ببریم. طبیعت  همه  مورو نی ز  نتونسته بوویم ازش ع ن س لم به
وسنن کاه لضاور  کنن می عزیزانی که ور مس بق ت  شرکت می

ه ی زی و س  قدرتمند س مطمئن ور یک مس بقه  لتم  نی ز به تست
سعوو لداقل بیشتر از یک پیکربانادی آما و. بارای اناجا م 

شه  ه ی پرسازی وار.؛ برسز س نحه از مس ئ ی هستش که می تست
 بروناااااااااش  ب  وقت نظر س ک ر ع می  کمش کرو  ام  از بین



ای بوو که به ولیل سعوو فقط  غیرممکنه س این هم همون مسئ ه
یک هواپیم ی تست که همون هواپیم ی اص ی م  بارای رسز 
مس بقه بوو  یک س نحه ور یک رسز که برای چندمین با ر ور 

بینی شد. پرند. بوویم  ما   ه ی پیش ل ل تست یکی از ق ب یت
 رس از لضور ور رسز مس بقه ساواشت

 *ور پ ی ن اگه صحبتی وارین خوشح ل میشیم بشنویم....
اسل ب ید بگم که خی ی خوشح ل شدم که وسر چاها رم ایان 
مس بقه امس ل ور ل ل برگزاری هستش. ذات سعوو س برگزاری 
مس بق ت وانشجویی ور سطح کشور س ب التر از اسن  کاماک 

ه  س ارزی بای  ای به ب وغ وانش مهندسی انب شته ور وانشگ . سیژ.
 کنه.  ک رآمدی  س ک رایی این وانش می

ش ید بهترین چیزی که من ور سطح بی ن اسن برای وسست نم ور 

ه ی شرکت کنند. این وسر. از مس بق ت ب شم  ایاناه کاه  تیم
کنن  سعی کنن هاربا ر  خووشون که توی مس بق ت شرکت می

رسندی بهتر از وسر. قبل رس توی مس بق ت پی و. کنن س وچا ر 
 تکرار س فرآینده ی تکراری نشن. 

وسم هم این که از هی  تالشی فرسگرار نکنن که وسساتا ن س 
ه شون رس به لضور مفید س کا رآماد ور  وانشگ هی س یر هم

 مس بق ت ارزشمند وانشجویی تشویق کنن
خی ی ممنونیم که سقتتون رس ور اختی ر م  گراشتید...باه امایاد 

 موفقیت ه ی هرچه بیشتر شم .. 

 بیازمایید خود را پیش از آن که بیازمایند شما را
ای را واوند. چندی پیش ور نشریه وانشکد. هوافض   اسج  مط بی با   لین مص لبه ب  مهندس ب لغی  ایش ن پیشنه و چ پ مق له

ای ب  وکتر مالئک انج م شد. بوو که مرسر مجدو آن ور این فرصت خ لی از لاطاف  همین عنوان به چ پ رسید. ور آن مص لبه

س 

 . استعدادیابی و انتقال دانش از گذشته تا کنون:1
 

نتواند به طور ک مل 
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خواهد،  وقتی کشوری اقتداری را می 
های  اولین قدمش این است که آدم
سلی  صاحب استعداد خود را پیدا کند.

ه  قطع ً ک فی نیست س ب که  پیدا کرون این
ه  بتوانند  ب ید محیطی را فراهم کند ت  این

استعداو خوو را به ویگران نیز ی و بدهند. 
آید به ن م مک نیزم  اینج  مشک ی پیش می

تولید س انتق ل وانش. ع یگ . هر کشور ور 
عه ن به این است که وانش چگونه تولید 

شوو ور آن کشور س چگونه انتق ل پیدا  می
 کند.  می

ام  االن ور مم کت مشک ی واریم که 
شوو؛ آنچه را هم  وانش خی ی تولید نمی
کنیم  خی ی موثر  که از خ رج سارو می

شوو.  ساقعیت این است که  منتقل نمی
فعالً ع م موثر س سرنوشت س ز  ع می 
است سارواتی )چه از شرق ی  غرب ی  

م ند بخش وسم مسئ ه س  شم ل ی  ...(. می
آن  این است که چگونه ع می را که تولید 

طور موثر منتقل کنیم؟ از کج   ایم  به نکرو.
بفهمیم واریم این ک ر را ورست انج م 

 وهیم؟ می
 مراحل انتقال دانش:

شوو   آنچه که به آن انتق ل وانش گفته می
ی مشخص س منسجمی ور ونی  وارو  شیو.

 شوو:  که ور چه ر مرل ه به آن نگ . می
Graduation: 

ترین مرل ه که ور مم کت  اسلین س س و. 
شوو  هم ن  م  خی ی رالت وارو انج م می

graduation   است. همین که م  مدرکی
سالد سی الت  3وهیم که یعنی  به کسی می

ای! این از کج  آمد. است؟! چه  خواند.
است که شم  ب ید سی الت  کسی گفته

بشوو  04ات ب الی  بخوانی س اگر نمر.

 graduation خوب است س قبولی؟! این

است؛ که مفهوم خ صی برای توان یی   
 فرو ص ل  آن ندارو!

Education : 
ترین ک ر بعد از مدرک واون   س و.

education   است؛ یعنی م  مطمئن

شویم که طر  چه چیزی را ی و گرفته 
رسیم به سراغ  است. برای همین می

ه ی کنونی به شک ی   امتح ن؛ سلی امتح ن
اند که متوعه شویم است و چه  طرالی نشد.

چیزی را منتقل کرو. است. ور لقیقت 
ه ی کنونی  بسی ر ضعیف هستند س  امتح ن

تواند  است و  خدایگ ن ص ل  نمر.  می
آنه  را رسی منحنی ببرو ی  نبرو  ارف ق 

تر این وانشگ .   بکند ی  نکند. ور قدیم
رایج بوو که است وی ورس را بدهد س 

ه ی  است و ویگری امتح ن بگیرو؛ امتح ن
ب  همین منطق برگزار  GREت فل س 

 شوند. می
 

Training : 
است که   Trainingمرل ه ب التر 

خواهد. یعنی وانشجو را ببریم  البراتوار می
ور البراتوار س آن چیزی را که به اس 

ایم  ور اعرای  ( واو.educateآموزش )
  train عم ی ارزی بی س اصطالل ً اس را

بر   Trainکنیم. سلی ب ید توعه کرو که 
اس س تکرار است. نه اینکه تکنسین 
البراتوار انج م وهد س وانشجو نگ . کند. 
وانشجو ب ید بتواند  نه یکب ر  ب که چندین 

ک ر  ب ر آزم یشی را تکرار کند. سلی این
شوو.  ور  بسی ر پر هزینه ق مداو می

ه ی متف ست  مم کت م  ور رشته
البراتواره یی هستند؛ سلی مشخص نیست 
که چه زم نی برای تحقیق ت س برای 
وانشجوی ن ارشد هستند س چه زم ن برای 

education  س چه زم ن برایtraining 
ک ری نقش صن ی  ور اینج ست که  البته کم

ی عنگ صنعتی این  شوو. نتیجه آشک ر می
 است که البراتوار کم واریم.

Couching: 
ترین حالت آموزش  آخرین مرحله که قوی

 coachingشود، موضوع  محسوب می

است. یعنی کنار دست یکی بایستیم و 
ببنیم در عمل کاری را چگونه انجام 

چنین آموزشی بسی ر دهد. البته  می
قیمت است س نب ید شرایطی ب شد که  گران

کسی این نوع آموزش را ببیند س بعد به 
هرکج  که ولش خواست برسو. 

ه ی مرتبط ب  تعمیرات هواپیم    تخصص
ه ی پزشکی از این  برج مراقبت س عرالی

 شوند.  نوع محسوب می
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 جایگاه مسابقات در انتقال دانش:
ای برای  مس بق ت ور لقیقت شیو.

ارزشی بی نوع انتق ل وانش س ارزی بی  
  coachingس    trainingای بین  مرل ه

  coachingشوو گفت وقیق   هستند. نمی
ه  لق ندارند supervisorهستند  زیرا 

ه  وخ لت کنند. سلی  ور تصمیم گیری تیم
( coachه  را هدایت ) به نحوی آن

ی صنعتی ی   کنند که چگونه یک پرس . می
ی مدسنی از  ای که ت  ل ال س بقه یک پرس .

آن نبوو. س به عنوان صورت مسئ ه مس بقه 
طرح شد. را ع و ببرند؟ بن برین منطق ً 

مسابقات جزء الینفک کنید که  ورک می
سیستم آموزشی غربی است و اصالً 

 ای نیست. خواه یا سلیقه به موضوعی دل
ی خوب س واون  . نبوو یک مس بقه2

اختی رات ت م به اس تید  چه بر سر م  آسرو. 
مس بق ت معموال ب  مش رکت صن ی  است؟!

شوو؛ یعنی به  س لم یت آنه  تعریف می
سبکی که من ورس بدهم س است و ویگری 
امتح ن بگیرو. ور آمریک   استرالی  س بقیه 

کنند   کشوره یی که مس بقه برگزار می

 educationنحوی می خواهد  صنعت به

دانشگاه را محک بزند. بنابراین دانشگاه  
دهد و صنعت یک مسابقه  درس می

به این .  دهد کند و جایزه می برگزار می
شوو  ی آموزشش ن ارزی بی می شکل چرخه

س بسی ر هم برایش ن مهم است که شم  ور 
این مس بق ت مق م آسرو. ب شید. نتیجه 

کنند. اساتید در  ها رقابت می دانشگاهاینکه 
کنند.  نحوه تدریسشان رقابت می

اینجوری نیست که بگویند این سیالبس 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
است و به مدت بیست سال با همان 

سوی پشت  ی  از آن سیالبس پیش بروند
ب م بیفتند س اختی ر ت م بدهند به است و  ت  

تر است را ورس بدهد  هرچه برایش رالت
س بعد وانشجوه  هم خوشح ل شوند اگر 
است و گرانقدر بگوید  فالن فصل لر  

 است!  
ی صنعتی که  . چگونه یک پروژه3

استادی دانشجوهایش را با آن ارزیابی 
  کند؟ کند، با یک مسابقه برابری می می

افزاره  است.  صنعت سرسک رش ب  سخت
تواند از صنعت پرس . بگیرو که  است وی می

یک البراتوار خوب ور وانشگ . واشته ب شد 
س از این عهت اس تید بسی ر محدسو 

ه ی فنی مهندسی اینگونه  هستند؛ وانشگ .
اند که هر است و بتواند یک  طرالی نشد.

البراتوار واشته ب شد. صن ی  سابسته هم 
ی البراتوار یک  قطع ً م یل نیستند که هزینه

است و را واو. س بعد براس س مشکالتش ن از 
اس پرسپوزال بخواهند س ی  به اس پرس . 

شوو که  بدهند. اینج  موضوعی طرح می
چگونه ممکن است  است وی از صنعتی که 
اس س ً محصول محور است س  

Hardware Oriented .قرارواو بگیرو  
البد فقط ور یک ل لت استثن یی که 

تواند از خ رج  صنعت مطمئن ب شد که نمی
تأمین کند؛ مثل راوار. ور اینج  صنعت 

ای ندارو س ب ید اس تید وارای پت نسیل  چ ر.
را کشف س لم یت کند  به اس البراتوار 

بدهد. است و چون هم پت نسیل وارو س هم 
تواند قرارواوی ب   وانشجوی خوب  می

صورت  صنعت منعقد کند. ور غیراین
ارتب ط ب  صنعت س عقد قرارواو تقریب ً 
غیرممکن است. ل ل چگونه ممکن است 
من بتوانم برای تکنولو ی سارواتی به 
صنعت نش ن بدهم که لداقل مس سی 
مش به خ رعی هستم س ی  اینکه بهتر 

فهمم. برای مث ل  بپرسید  مس ئ ش ن را می
چرا یک ایرالین نب ید بخواهد مصر  
سوختش توسط یک ک رشن س ایرانی بهینه 
شوو؟! به این ولیل س و. که چون یک 
ک رشن س خ رعی لتم ً هست که نرم 
افزاری وارو که ت  ل ال چند ب ر هم آن را 

تواند قیمت من واخ ی را  اعرا کرو. س می
بنابراین اگر استادی خی ی رالت بشکند! 

قرارداد صنعتی هم داشته باشد )و بین 
کند( هنوز جای  دانشجوهایش هم تقسیم 

سلی ور کل ممکن   گیرد! مسابقات را نمی
است ور شرایطی ع وی س بدسن رانت یک 
پرس . صنعتی هم  شبیه یک مس بقه  ت ثیر 
خی ی خوبی ور ارزی بی شیو. آموزش 

ی این  ل کم واشته ب شد. بهترین نمونه
ی ک مپیوتر بتوان  ل لت را ش ید ور رشته

 مش هد. کرو.
مسابقات، درواقع، آینده را باید ترسیم 

ها قابل  کنند و جوانانی که استعداد آن
تحریک است را شناسایی 

های مناسب را به آنها  گیری وجهت
اهمیت لضور صنعت برای این بدهند. 

است که ق عدت ً صنعت یک مقدار سرش 
بیشتر ور لس ب س کت ب است س ب ید 

ای ب شد که از نظر اقتص وی  مشوق پرس .
اش زسو س مطمئن ب شد. مس بق ت  ب زوهی

ور کل چنین عهتی را وارند سلی نه به آن 
 شدت.
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الما ا ای ور زما ن  ی مس بق ت بین . تجربه0

 هشت س ل لضور ور آمریک 

ساقعیتش این است که اسل لضاور مان ور 

ی لیس نس بوو س  خ رج  مس بق ت فقط ور رو.

من وانشجوی فوق لیس نس بووم  باعاد کاه 

ی فوق لیسا ناس مان  مس بق ت رفت ور رو.

توانساتام ور  وانشجوی وکترا بووم! ق نون ً نمی

ولیل لم یات اساتا و  آنه  شرکت کنم؛ سلی به

راهنم یم ور تم م مس بق ت لضور فاعا ل س 

ی من پشتیابا نای از  نظ رتی واشتم. ک ر عمد.

ه  برای مح سبا ت س  افزاره یی بوو که تیم نرم

ه یش ن نی ز واشتند.   پشتیب نی مح سب تی از اید.

زم نی که من به وانشگ . ک نزاس رفتم اساتا و 

نداشات.  PHDراهنم یم  راسک م  وانشجوی 

ترسیدند ب  ایشا ن  ش ی  بوو که وانشجوه  می

تز بروارند! اکثراً ب  است وی بانا م پارسفساور 

بار  CFDاوسارو لن  تزه ی مارتاباط با  

واشتند. ع ل  است بدانید پارسفساور لان  می

قری  به سی وانشجوی ارشد س وکترا واشات  

هام  س من تنه  وانشجوی راسک م بووم. ت ز. آن

م عرایی وارو که م یل نیستم به آن باپاروازم  

س وگای رضا یات  سلی بد نیست بدانید که به

نداو که زیر نظر اس ک رکنم؛ ت  اینکه مطامائان 

 شد آومی ب  پشتک ر س عدی هستم. 

راسک م بسی ر معتقد به ورک صحیح واناش س 

انتق ل صحیح آن بوو س چون لیس نسام سا ز. 

بوو  مروو بوو که آی  من س  تخصص طرالای 

هستم ی  خیر؛ چراکه تخصص طرالی به همه 

ی  شوو س فرو نابا یاد عاالقاه چیز مرتبط می

خ صی به گرایشی خ ص واشته ب شاد. بارای 

راسک م ک ر تیمی خی ی مهم باوو؛ باه مان 

ی ناظا رت بارکا رها ی  اختی رات ور زمینه

وانشجوی ن واو. بوو س خووش بار   افزاری نرم

ه ی اصا ای ناظا رت  ه  س اید. تصمیم گیری

کرو. ورست مثل یک شرکت مهندسی؛ البته  می

کنند. ور مس بق ت یاک اتا ق  ه ی شرکت تیم

ها   خی ی بزرگ واشتاناد کاه لاتای شا 

 ع  بخوابند.  توانستند آن می

عدا از آن زم ن سه س ل پیش مس بقه ای باوو 

بارای شاش “.  سفر باه ماریاخ”ب  موضوع  

ی سختی بوو ب  انواع س اقس م  فض نورو؛ مس بقه

مس ئل  از رسانی س فروی گرفته )مثل وعواه ی 

کشای( تا   فروی  افسروگی س اقدام به خاوو

مس ئل ب ید   مس ئل عمعی س مهندسی. همه این

شد. م  رسی این مسا ئال  ور طرالی وید. می

های  من فکر میفکر کرویم س  جو ش کنم دان

انجام   اینجا سه سال پیش کاری بسیار عالی

نداشتنـد،   دادند و اگر تاخیر در ارسال طرح

س اماا  بدون هیچ تردیدی برنده بودنـد!  

ه یی که ور گرشته به نحوی مش رکت  طرالی

 low costواشتم س خی ی وسست واشاتام؛ 

export fighter   بوو که ن س  مشاکا ای را

ها ی  طرح کرو. س گفته بوو صن ی  م   عنگند.

سا زناد  سلای  کنند س مای خوبی طرالی می

توانیم آنه  را ص ور کنیم؛ چیزی پیشناها و  نمی

عابا رت  وهید که بخواهیم ص ور کانایام. باه

قدر خوب ب شد که بخرناد؛ سلای  تر  آن س و.

طوری نب شد که برای خووم ن وروسر ایاجا و 

ه ی  بوو.(. پرس . F-14کند )ش ید منظورش ن 

 -supersonicویااگااری هاام بااوو مااثاال

transport     س یااJoined wing  س

forward sweep    که البته هاماه عا لا

 بووند.

 های فعالیت در ایران  . تجارب و سختی5

س ل اسلی که سارو ایران شدم متوعه شدم 

سنقل هوایی نداریم! بیشتر صن ی   صنعت لمل

موشکی است س یک صنعت کوچک مرتبط ب  

پهپ و. اسلین صنعتی که ب  آنه  صحبت کروم؛ 

پریرفت  22صن ی  ب کری بوو  که ور س ل 

ای  برای یک مس بقه اختص ص وهد.  ع یز.

هزارتوم ن بوو که بعداً  054ی مس بقه  ع یز.

مع وم شد پرواخت آن به وانشگ . من  ق نونی 

 وارو!

خیلی سعی کردم این مسابقات در ایـران 

بگیرد ولی صنایع اصوالً مشکوک و دارای  پا

تردید بودند؛ حاضر نبودند در دانشـگـاه 

گذاری کنند، مسائل امنیتی و مشکـل  سرمایه

البته بعدا مع وم شد  پرداخت جایزه هم بود.

ع ی س خت الباراتاوار س بارگازاری  که به

ه یش ن را راکت بس زناد  مس بق ت  م ی ند پول

س برسند آزم یش ت میدانی. بعد از موشکی ه   

خاواهام  سراغ صنعت ویگری رفتیم. من نمای

گراری مطرح شوو  سلای  ه  به صورت گ ه این

ای بسیا ر  برخی صن ی  ور آن زم ن مس ئل پ یه

ای واشتند که به مس بقه نی ز هم نداشات.  س و.

این مشکالت به این خ طر باوو کاه تصاور 

ی هوافض  منطقای هاما ناناد  کروند رشته می

ه ی طارالای را  مک نیک وارو س اس س ً سیکل

شن ختند. من اسم مشکل صنعت کشور را  نمی

system ConOps problem گارارم؛  مای

یعنی صنعت م   به قول ماعارس   مشاکال 

ی ن ن ش  را واشت؛ ب  این تفا ست کاه  س و.

رساد س چاه  متوعه نبوو که کی ش  فرا می

زم نی هم ب ید ن ن پخت؛ س اصال ن ن به آرو س 

  ن نوا س تنور هم نی ز وارو ی  خیر.
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ور چنین شرایطی مالک تشخیص زم ن ل ل س 

!  » مسائا اه امانایاتای« شاوو  آیند. س نی ز می

خوشبخت نه مس ئل سیستمی عزء تخصص مان 

است س خی ی زسو فهمیدم ایاناطاوری کا ری 

توانم بکنم! خصوص ً اینکه متاوعاه شادم  نمی

صنایع ما دارای وحدت فرماندهی نیسـتـنـد، 

بلکه از سه بخش مستقل مهندسی، گزینش و 

شـونـد. سـه رئـیـس  حراست تشکیل می

قدرت در داخل یک صنعت و ما، جز بـا  هم

ها زبان مشتـرک  بخش مهندسی، با بقیه بخش

ها نباید باعث شـود کـه  نداشتیم. البته این

ی بعد سارو مراکر. با   ور مرل ه  ناامید بشویم.

صنعتی ویگر شدم س ب زهم سعی کروم... سلای 

ویدیم همه یک عور رفت ر وارند. مشکالت را 

توانند بگویند. البته  هرع ی  به لح ظ امنیتی نمی

سلای یاک چایازی را  ونی  هم همین است؛ 

ی ت ریاخای نشا ن  خواهم بگویم که تجربه می

وهد که مس ئل ور نه یت خووش ن آشاکا ر  می

ای  شوند!  به همین والیل اسات کاه عاد. می

هستند که ب  برگزاری مس باقا ت ماخا لافات 

کنند. تعداوی مشک ش ن مس ئل امنیتی اسات  می

وانیم س چاه چایازی را  که چه چیزی را می

عا  یا   وانیم. بخشی هم مرتبط ب  غرسر بی نمی

وانشی تعداوی است و است که ل ضر نیستناد  بی

کر محک بخورند! که خی ی بد است!  ف من 

کنم این بزرگترین آفت سیستم آمـوزشـی  می

داند!  ماست که یک استاد نداند که چقدر نمی

 ترسد. و از سوال می

ور زم ن وسلت آق ی خ تمی به والی ی عالقمناد 

ونابا ل آن  به مس بق ت استعداوی بی شدیم س به

ه ی فکری ور سطاح کشاور را  گسترش نیرس

مطرح کرویم. بند. این را به صاورت مسا ئال 

شن سی مطرح کروم تا  مشاخاص شاوو  مروم

ه ی مم کت کج  هستند؟! هناوز هام  استعداو

ب ید بدانیم استعداوه ی مم کت کج ه  هستاناد 

ی هاوافضا  س  باتاواناناد  ت  بی یند ور رشته

زیرس خت این صنعت را شکل بدهند. الاباتاه 

ه  همه تئوری است! ور عمل خی ی اذیات  این

شدیم. ک ی کالس آموزشی گاراشاتایام کاه 

ات  وانشگ . را تحریک کنیم که سیستم آموزشی

را اصالح کن س چیزه یای را یا و باد. کاه 

ی بدی نبوو  ترند به مس ئل عم ی. تجربه نزویک

بروارش م  نبوویم! طراح مس باقاه ما   سلی بهر.

کارویام؛ باعاد  ه  را کشف مای بوویم  استعداو

سارو  شادناد  ول استعداوه  کاه کشاف مای

ه  را نه استخدام س ناه  شدند  چون کسی این می

س ل اسل خی ی ع ل  بوو کاه  کرو! لم یت می

عز وسر اسل که وانشجوه ی  ور این مس بق ت به

هوافض ی وانشگ . صنعتای شاریاف باووناد  

ه ی بعد وانشجوه ی هوافض ی شاریاف  وسر.

تنها  ور ایان  آسروند! ای می کمتر امتی ز س رتبه

ی اخیر بوو که یکی وس تایام خاوب از  وسر.

ی اسل باخاش   وانشکد. شرکت کروند که رتبه

ه یی ور بخش اعارا س  ی پرسپوزال س رتبه ارائه

 س خت را از آن خوو کروند. 

خی ی مهم است که بدانیم چگ لای س تاوزیا  

ها  چاناد ورصاد  وانشجوی هوافض  ور برند.

کرد و  نشان میاست؟!   کار ید در  با دهد 

ی هوافضا شک کـرد؛ یـا  عملکرد دانشکده

اینکه نیاز به بازنگری دارد. ولـی خـوب 

های گذشته  رویکرد ریاست دانشکده در دوره

جای جدی گرفتن موضوع،  طور بود که به این

 دادند. اصل مسابقات را مورد تخطئه قرار می

این گونه برخورو مسئول وانشکد.  زعارآسر 

داری که با رژگونه تب او را  مثل بیمار تببوو! 

پنهان کنند! کسی مایل نبود ببیند این بیـمـار 

 میرد!  دارد می

مس بق ت به هرعهت ک ر خووش ن را اناجا م 

ه یی هم شدیم. امس ل هم وسب ر.  واوند. لم یت

آمدند س الگویی واوند که فعالً ور ل ل مراکار. 

هستیم. ببینید سقتی وارید صورت مسا باقاه را 

ه یی را که نیسات  کنید  ب ید آموزش طرالی می

ه  بدهیاد تا  مسا باقاه باه  به طریقی به تیم

ها   س خط  تبدیل نشوو. این  م عراعویی س سعی

ها   صورت پکیج آموزشی ور اختی ر تیام ب ید به

ه  نه یت ً برسو ور سایاساتام  قرار بگیرو س همین

س بشوو آموزش است نادارو. سلای ما    آموزشی

ه ی سی س ل پیش  کم ک ن واریم رسی سیالبس

ی شورای ع لی انقالب فارهاناگای  ت یید شد.

کنیم ب  این سص ه که است و از عارش  لرکت می

تاواناد ورس  آمد. س هرعور ولش بخواهد می

ی  به صراحت می گویم اگر مسابقـهبدهد! 

داخلی نباشد، بـرویـد در مسـابـقـات 

المللی شرکت کنید. خودتان را محک  بین

بزنید؛ شما وظیفه دارید خودتان را محک 

بزنید. کاری به امثال من نداشته باشید کـه 

 دهم یا نه... خوب درس می

 . چه چیزی از مسابقات عاید دانشجویان6

 شود؟ می

اسل از همه عس رت. منظور از عس رت 

. پریرش چ لش برای لل یک مشکل است

خواهید  همین که شما بپذیرید مشکلی را می

کنید. دانشجوی هوافضا  حل کنید، حلش می

تواند ترسو باشد و باید ریسک را  نمی

ور ت یید لزسم پریرش ریسک منطقی  بشناسد.

 ای را یکی از اس تیدم به من گفت: عم ه
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The safest airplane, is the one 
that cannot fly! 

این را یک وانشجو ب ید بفهمد که م  

سالد به اس شج عت تزریق  004توانیم ب    نمی

کنیم بی ید ریسک را  کنیم! م  تحریکش می

بپریرو  چ لش را بپریرو؛ این اصل اسلش 

ام خورو به  است س بعد یعنی چی رتبه

فهمم... این چه  ه  را نمی هوافض !؟ من این

ی  آید رشته سضعی است که یک نفر می

اش  هوافض   صرف ً به این خ طر که رتبه

خورو. به هوافض . از سوی ویگر  است و 

ع  هم ب ید هوافض یی ب شد  بعضی اس تید  این

وهند!  این وانشکد. اصالَ بوی هوافض  نمی

است و هوافض  ب ید بوی هوافض  بدهد  

وانشجوی هوافض  ب ید بوی هوافض  بدهد. 

مثل این است که شم  بگویید یک پزشک از 

شوو پزشک از خون  ترسد! مگر می خون می

آیند ب  من  بترسد؟! معموالَ وانشجوه یی که می

ات  رتبه”پرسم:  پرس . بروارند  از آن ه  می

چند است؟ هوافض  را وسست واری ی  نه؟ 

کج  را وسست واری بریزی به هم؟ یک ع  را 

م  به نوعی  آن رشیست هستیم.  “به هم بریز!

هموار. م ی یم شرایط را بهبوو ببخشیم سلی 

 وهیم  ب ید مح سبه شد. ب شد! تغییراتی که می

ی  اصل شرکت ور مس بقه است شم  ع یز.

ارزو!  را نگ . کنید اصال نمی AIAAی  مس بقه

 544زم ن م  چند هزار والر بوو  االن سرعم  

والر است! اصالً هرکس ور این مس بقه 

کند  به خ طر پولش نیست؛ سلی  شرکت می

ه ی آمریک یی خووش ن  من وید. بووم که بچه

کروند که ببینند چه چیزی را  را اوب می

ب دند  چگونه تصمیم بگیرند  زم ن را چگونه 

لفظ کنند؛ ورساق  چیزی که مهم است 

پریرفتن چ لش است. مهم نیست که نتیجه 

شوو. شم  به وسی صد متر نگ . کنید؛  چه می

بین نفر اسل س ششم ش ید وس سه ث نیه بیشتر 

ف ص ه نب شد. نفر اسل  ب ه خی ی پول گیرش 

کند؛ سلی اینگونه  آید س الس س افتخ ر می می

نیست که بقیه چیزی گیرش ن نی ید  چیزی که 

آسرند اعتم و به نفس است. شم   وست می به

یک چیزی را ب ید بپریرید؛ سقتی آمدید 

توانید بعد چه ر س ل  ی هوافض  نمی رشته

اسپس!... چه ر س ل از عمرم را ت ف ”بگویید: 

تواند  خی ی المق نه است! آوم نمی“  کروم!

یک چیز واغ را بروارو  یک س عت ور وستش 

نگه وارو س بعد بگوید سوختم! ب که ب ید ور 

بگراروش کن ر س “  سوختم!”لحظه بگوید: 

وارم! اگر م  هرس ل  بگوید من این را نگه نمی

گفتیم  یک مس بقه واشتیم س بعد به وانشجو می

تو موظفی ور این مس بقه شرکت کنی؛ نگ . 

رفت  آمد به این رشته س می کرو س بعد نمی می

ای که استعداوش را وارو! چرا ب ید  به رشته

ای بکند ب   وانشجوی م  خووش را وس رشته

فیزیک؟! ور فیزیک چه چیزی هست که می 

تواند یک وانشجوی هوافض  را عرب کند؟ 

چرا ب ید خووش را ب  ک مپیوتر وس رشته ای 

کند؟ ی  اقتص و؟  اینج  چه خبر است؟! انر ی 

اض فه وارو؟ سقت اض فه وارو؟ اگر وارو  

چ لش را بپریرو. مسئ ه کم واریم؟! نه! چرا 

ی وانشجوه  را تصحیح کنم؟!  من ب ید برگه

آید سرکالس من س به من  یک نفر می

گوید: به من ی و بد.. من هم ی وش  می

وهم. پس چرا ب ید امتح ن بگیرم؟! یک ب ر  می

ه  س گفتم خووت ن  ه  را واوم به بچه من برگه

ه  تعج  کرو. بووند!  تصحیح کنید. بچه

چندت  را به صورت موروی نگ . کروم س ویدم 

ی ک مل واو. بووند! ل ال چرا  به خووش ن نمر.

ه  اعتم و کنم؟ خی ی  من نب ید بتوانم به آن

ی هوافض  نیست.   س و.  چون ولش ن م ل رشته

من اس تیدی واشتم که همین ک ر را ب  من 

کروم؛  اند س من به خووم ارف ق نمی کرو.

گفت:  راسکام می.  عرأتش را نداشتم

قدر خوب بنویسید و جایی را  تان را آن برگه

دانید، مشخص کنید؛ اگر نکنید و  که نمی

مرا مجبور کنید که ایرادتان را کشف کنم، 

شوید! ما وقتی برای تلف  به شدت تنبیه می

 شدن در این مسائل نداریم.

که  بیازمایید خود را؛ پیش از آن”

 “بیازمایند شما را...
خووت ب ید خووت را ارزی بی کنی؛ مثل یک 

تواند موق  پرساز آزمون س خط   خ ب ن که نمی

کند  چون به س وگی خوو را به کشتن 

این فرهنگ هوافضاست؛ ما وهد!  می

وانشجوی ن  این را بازی نداریم!  موشک قایم

گیرند. مشکل این است که  ور مس بقه ی و می

اصوالً وانشجوه ی م  به طریقی تربیت 

واشته ب شند   self disciplineشوند که  نمی

ع وت وارند زسری ب الی سرش ن ب شد ت  به 

 ای برسند. یک نتیجه

خوب آقای دکتر، بسیار ممممنموز از وقمت -
پرباری که در اختیار ما گذاشتید؛ امیمدواریمم 
حرکتی که در راستای تمربمیمت و آمموزش 

دید، همیشه پرثمر باشه؛  دانشجویاز انجام می
که بوده و از شاءا... بیشتر از ایمن همم  چناز

 خواهد بود.

]نشریه دانشجویی اوج= سال دوم از سمری 

 [49جدید، شماره هفتم، اسفند 
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 چیستــــــ؟ NDBدستـگــاه کمـك نــاوبـری 
 

 Non Directionalمخفاف )  NDBوستگ . کمک ن سبری 

Radio Beckons است که عزس نسل اسبق اوسات کاماک )

شاوو.  بندی مای وار رو. ن سبری س هدایت هواپیم ه ی سرنشین

ه  وارای سه عزء اص ی فرستند. زمینی )ایستگا .(   این وستگ .

گیرند. واخل هواپیم  س نش نگر مخصوص س نیز آنتن متصل بار 

ی بی  نا سباری س  رسی پرند. است که به خ ب ن امک ن موقعیت

آسرو.  هدایت پرند. خوو به سوی سمت خ صی را فراهام مای

ه ی زمینی  به شکل عالمت قرارواوی نش ن واو. شاد.  ایستگ .

 شوند.   گراری می ه ی هوایی عالمت ور زیر  ور نقشه
 

ه ی زمینی  بسته به فرک نس س قدرت انتظ ر  موقعیت ایستگ .

شوو ت  انواع اقالم هوایی به شرط  ای تعیین می امواج به گونه

رع یت ارتف ع س موقعیتی خ ص  بتوانند هموار. ور پوشش 

ه  قرار گیرند. هم نطور که اش ر. شد  امواج این وستگ .

ه ی کمک    عزس نسل گرشته سیستمNDBه ی  وستگ .

ورعه ور  5آیند  لرا وارای خط ی بیشینه  ن سبری به شم ر می

موقعیت سنجی هستند. ام  مزیت گرر امواج انتش ری این 

( منجر به Penetrationه ی زمینی از موان  ) ایستگ .

ک ربری آنه  ور ونی ی نوین هوانوروی امرسزی به عنوان یک 

سیستم پشتیب ن شد. است. امواج متص عد شد. از این 

وستگ .  ور وس عهت زمینی س ب زت بی از عو عمل کرو.  به 

رسد. لرا عم کرو این وستگ . به ع ت تغییر  گیرند. خوو می

ه ی عوی )مشخص ً یونوسفر( ور طول  ارتف ع سطوح الیه

شب نه رسز  متغیر است. ب  این توضیح  عم کرو این وستگ . 

ور وق یق نزویک به ط وع س غرسب خورشید  ب  اختالل 

 مواعه است. 

 ]مهندس کیوان انتظ ری[



ه ی زمینی ور ب ز.  به لح ظ منطق عم کرو  ایستگ . 

کی وهرتز اقدام به انتش ر  0045الی  094فرک نسی 

امواج به شکل مورس کد ور همه عه ت صفر الی 

کنند. این امواج  معر   ورعه عغرافی یی می 355

لرفی التین است که ور صورت  3مورس کده ی 

استف و. از گیرند. واخل هواپیم   ق بل شنیدن است. 

این اطالع ت به همرا. موقعیت قرارگیری ایستگ . 

ه ی هوایی ور کن ر عالمت وستگ .  زمینی  ور نقشه

NDB شد.  شوو. نمونه عالمت مشخص مشخص می

ه ی زمینی س فرک نس  کد سه لرفی  برای ایستگ .

 التین آن برای فرسوگ . کالله ور زیر آمد. است. 

 

پس از تنظیم فرک نس مخصوص ایستگا . زمایانای ور 

  نم یشگر این وستگ . شرسع NDBوستگ . گیرند. امواج 

به نم یش موقعیت ایستگ . نسبت به هواپیم  کرو. س باه 

خ ب ن امک ن تعیین موقعیت فع ی س نیز کمک به ن سباری 

وهد. این نش نگره  وارای اناواع  ور عهت ولخوا. را می

ای است کاه وائام  مخت فی است که ور کل  ش مل عقربه

وهد. )شبیه  موقعیت ایستگ . را نسبت به هواپیم  نش ن می

تر  نوک عاقارباه  ( به عب رت س و.Trackerه ی  به آنتن

کند. ب  استف و. از  رسی می هموار. به سمت ایستگ . نش نه

تواند موقعیت خاوو  صفحه مدرج پشت عقربه  خ ب ن می

را بر لس  ورعه از ایستگ . سنجش کرو.  ور مسایار 

 لرکت خوو اقدام به ن سبری نم ید. 
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ی  توانند ب  تجهیز پرند. خوو ب  گیارناد. ه  می ور فرسوگ . کالله  تیم  NDBب  توعه به سعوو وستگ . کمک ن سبری 

ای  ی بی س ن سبری از فرک نس تولیدی این وستگ . استف و. نم یند. به طور مث ل  نموناه این ایستگ .  به منظور موقعیت

 وار بر اس س استف و. از این وستگ . زمینی  تدسین شد. است.   ه ی سرنشین از طرح تقرب برای فرسو انواع نمونه



ـ       ... روی خط مســـابقاتــــــــــــــــــ  
تو این بخش از گ هن مه قرار. که اخب ر گرشته رس ب  هم مرسر کنیم س نگ هی هم به سقا یا  پایاش رس 

ه ی آموزشی برگزار شد س با  تاوعاه باه  بندازیم. ور مدتی که از شرسع مس بق ت میگرر. چه ر ک رگ .

 ه  رض یت واشتید. آسری کرویم  ورصد ق بل قبولی از این کالس ه یی که از شم  عزیزان عم  نظرسنجی

اسلین ک رگ . مربوط به موتوره ی پیستونی س الاکاتاریاکای س ناحاو. 

اندازیشون بوو. مدرسین این ک رگ . مهندس باداغای س ماهانادس  را.

ورصدی شرکت کنند. ها  از  22انتظ ری بووند. ور نظرسنجی رض یت 

میزان اثربخشی وسر. رس واشتیم که نش ن از اهمیت وسر. س کایافایات 

 برگزاری اسن وار..

بوو که توسط عن ب آق ی وکتر مالئک برگزار شاد. ایان وسر. “  گیری ور سیکل طرالی هواپیم  منطق تصمیم” وسر. بعدی برگزاری ک رگ . 

 ع سه انج م شد . 02کنند. ترین ک رگ . رس به خووش اختص ص واو! یک م راتن سنگین طرالی که طی سه رسز متوالی س  لق  پرشرکت

تصاویاربارواری ” س “  مخ برات”وس وسر. 

هم توسط اس تایاد مادعاو از “  هوایی

صنعت  مهندس ناظاری س ماهانادس 

ها ی  الدین انجا م شاد کاه تایام زین

ه  س  کنند. برای بسی ری از چ لش شرکت

مشکالت خوو  به پ سخ ع می س عم ای 

 رسیدند.
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تیم توانستند به مرل ه ثبت س ارائه پرسپوزال برسند. عا اسا ت واسری  22است.  ه  گرشته چند رسزی هم هست که از ع سه ارائه پرسپوزال

ه  لضور واشتند بیشتر به کماک س  بسی ر پر هیج ن ونب ل شد. این فرآیند بسی ر وسست نه س صمیمی بوو س کس نی که ور ات ق بررسی پرسپوزال 

 گراشتند. پرواختند س تجربی ت ع می س عم ی خوو را ب  آن ه  ور می ن می همفکری ب  تیم ه  می

 
 

 

چاتار ” س “  خ ب ن خووک ر س هدایت س نا سباری”   “ اصول خ ب نی” ه ی  ه ی آموزشی  خبر از برگزاری ک رگ . مهندس انتظ ری  مسئول وسر.

 ن م به زسوی ور س یت این رسیداو قرار واو. خواهد شد.  ور آیند. نزویک واو. است. اخب ر زم ن س نحو. ثبت“ نج ت

 با ما همراه بمانید...!


