
  رامز رمضان النويصري: مهندس: إعداد/ المات توجيه الطائرات اليدويةع
 

 1

  عالمات توجيه الطائرات اليدوية
  

  رامز رمضان النويصري: مهندس

  

  

سأل أحد األعضاء بالمنتدى، عن العالمات التي يقوم خاللها أحد األشخاص علـى أرض المطـار،                

  .بتوجيه الطائرة حتى مكان توقفها

  

 على ، أو عالمات تسيير الطائرة)Marshalling Signals(تعرف هذه اإلشارات بعالمات التوجيه 

وقوف الطائرات، فبعد أن تحط الطائرة على مدرج الهبوط، يتم          أرض المطار، وبشكل خاص منطقة      

 ، للخروج إلى منطقة توقفها عبر الممرات)Airport Tower (توجيهها من قبل وحدة التحكم بالبرج

)Taxi Ways( التوقف ، حال دخولها إلى منطقة)Apron .(  سـتقبال رجـل   االوهناك يكون فـي

  .عوارض التوجيه بمعطفه العاكس و،توجيهال

  

س ، في الشكل العام أشبه بمضارب تنس الطاولة، تطلى بطـالء عـاك            )Wand (وعوارض التوجيه 

، وقد تزود هذه العوارض بأنوار الستخدامها عنـد الحاجـة، وقـد             )أصفر أو برتقالي مائل للحمرة    (

موجه أن يقوم بالعمل مجرداً باستخدام وفي المجمل يمكن لل. تستخدم العوارض المضيئة لذات الغرض

   .كفي يديه

  

 قد يشوشها الـضجيج     اإلشارات لتوجيه الطائرات، كونها ال تحتاج ألي وسيلة اتصال        اعتمدت هذه   و

  : لهذه التوجيهات أساسيان وثمة نوعان.المرتفع في منطقة المطار

  .يخص الطائرات المدنية، أو طائرات الدفع النفاث النوع األول -1

كونها تختلف في حركتها على األرض عن طائرات الـدفع          .  والثاني، يخص الطائرات العمودية    -2

  .النفاث

  

كما إنه ثمة إشارات خاصة، تستخدم من قبل البعض، كما يحدث في الطيران العسكري، أو حركـة                 

  .المقاتالت على حوامل الطائرات
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  .هاكل إشارة، طريقة أدائها، ومعناالجدول التالي يبين 

  ىمعنال  األداءطريقة   اإلشارة

  

 لألعلى   مستقيمة  اليمني الذراعع  رف

  .حاملة عارض التوجيه

  .يد اليمنى في اتجاه الجسمتحريك ال

  

  .يكون الموجه عند طرف الجناح

أن الطائرة تتحـرك مـن منطقـة        

  .توقفها

 

مد الذراعين باستقامة لألمام، بحيث     

  .تكون عارضة التوجيه عمودية

رفعهمـا لألعلـى بـذات      ومن ثم   

بحيث تكون عارضـتي    . االستقامة

  .التوجيه في اتجاه الذراعين

  .تعريف منطقة توقف الطائرة

أو تعريف وتحديـد نقطـة توقـف        

  .الطائرة، لاللتقاء بمدخل الركاب

 

 مستقيمين، بحيث تكون    مد الذراعين 

  .عارضة التوجيه في ذات االتجاه

  .وتحريكهما لألعلى واألمام

  . لموجه آخرالتوجيه

 توجيهات البرج أو وحـدة      إتباعأو  

  .التوجيه

 

  .تحريك الذراعين جانبياً بثنيهما

 العارضــة باتجــاه بحيــث تكــون

  .الذراع

  .الحركة لألمام

  .استمر بالتحرك لألمام
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الذراع اليمنى ممتدة على استقامتها،     

  .وكذلك عارضة التوجيه

  .ذراع اليسرى تثنى ألعلى وألسفلال

  

، تعكس سرعة   وتيرة حركة الذراع  

  .الحركة المطلوبة من الموجه

  .الدوران أو االنعطاف لليسار

  

  ).وضعية الطيارالحركة بالنسبة ل(

 

ــذراع ا ــسرىال ــى لي ــدة عل  ممت

  .استقامتها، وكذلك عارضة التوجيه

  . تثنى ألعلى وألسفلاليمنىالذراع 

  

، تعكس سرعة   وتيرة حركة الذراع  

  .ن الموجهالحركة المطلوبة م

  .الدوران أو االنعطاف لليمين

  

  ).الحركة بالنسبة لوضعية الطيار(

 

الذراعان ممدودان على اسـتقامتهما     

  .جانباَ، وكذلك عوارض التوجيه

  .ترفع الذرعان لألعلى وتتقاطعان

  .عالمة التوقف

الذراعان ممـدودتان ومرفوعتـان،     

وكذلك عوارض التوجيه في اتجـاه      

  .عاناالذر

عد ترفعان لألعلى وتتقاطعان    ومن ب 

  .أعلى الرأس

  .التوقف الطارئ

 

رفع اليد اليمنى في مستوى الكتف،      

  .بحيث تكون راحة اليد مفتوحة

  .ومن بعد قبض اليد

  .وضع المكابح
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رفع اليد اليمنى في مستوى الكتف،      

  .بحيث تكون اليد مقبوضة

  .ومن بعد بسط راحة اليد

  .إزالة المكابح

 

عان أعلى الرأس، بحيـث     رفع الذرا 

تكون عوارض التوجيه في وضعية     

  .أفقية

  . إلى الداخلتحريك الذراعان

  .تم وضع المصدات

 

رفع الذراعان أعلى الرأس، بحيـث      

تكون عوارض التوجيه في وضعية     

  .أفقية

  .تحريك الذراعان إلى الخارج

  .تم إزالة المصدات

 

  .الذراع اليسرى مرفوعة لألعلى

ــذراع ا ــع ال ــى رف ــى لألعل ليمن

  .وتحريكها بشكل دائري

  .اإلذن بتشغيل المحرك

ويرمز للمحرك رقميا عن طريـق      

  .اليد اليسرى
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رفع اليد اليسرى على مستوى أعلى      

ــصدر  ــق(ال ــفل العن ــد أس ، )عن

  .وتحريكها بشكل أفقي

اليد اليسرى إما مرفوعة لإلشـارة      

  .أو تكون في األسفل. لرقم المحرك

  .إيقاف المحرك

 

راعان في مستوى الصدر، بحيث     الذ

  .تكون عوارض التوجيه لألعلى

ــى  ــذراعان لألعل ــي ال ــتم تثن وي

  .واألسفل

  .التحرك ببطء

 

  .الذراعان لألسفل

اليمنى أو  (تحريك عارضة التوجيه    

  ).اليسرى

إبطاء سرعة المحرك في ذات اتجاه      

  .العارضة المتحركة

  

  

  ولكم فائق التقدير واالحترام

  


