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تعیین جهت باند پرواز

جهت باند پرواز در جهت وزش بادهاي غالب انتخاب میگردد.
سرباد(The Head Wind) به جهت بادي که متضاد با جهت

االبري بال نشست یا برخاست هواپیما میباد میگویند و این باد نیروي ب
.ها را هنگام برخاست هواپیما زیادتر مینماید

ن در چنین وضعیتی هواپیما سریع تر از روي باند بلند شده و جهت ای
.برخاستن به طول کوتاه تري از باند نیاز دارد

جتاً در هنگام فرود، سرباد به عنوان ترمز براي هواپیما عمل کرده که نتی
.هواپیما در طول کمتري از باند متوقف خواهد شد

از به در صورتیکه نشست و برخاست در امتداد جهت باند انجام پذیرد نی
.باند طویلتري خواهد بود
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تعیین جهت باند پرواز

 عرضی باد مؤلفه(Crosswind Component) پوشش بادو(Wind Coverage)

معموالً یافتن جهت باد بطوریکه در تمام مدت سال در امتداد خط محور
اعات در بعضی از روزهاي سال و یا س.باند پرواز باشد، امکان پذیر نیست

جام روز، وزش باد ممکن است با زاویه اي نسبت به خط محور باند پرواز ان
.پذیرد

 اگر جهت باد با سرعت𝑉𝑉 داراي زاویه اي با خط محور باند پرواز برابر𝜃𝜃
𝑉𝑉باشد، مؤلفه آن در امتداد باند پرواز برابر با  cos𝜃𝜃 و مؤلفه عمود بر

𝑉𝑉خط محور باند پرواز برابر  sin 𝜃𝜃خواهد بود.
 میگویند که ممکن استمؤلفه عرضی باد مؤلفه عمودي باد را بنام

.امنیت نشست و برخاست را به مخاطره اندازد
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تعیین جهت باند پرواز

 مؤلفه عرضی باد(Crosswind Component) پوشش بادو(Wind Coverage)

ل آن حداکثر مجاز مؤلفه عرضی باد بستگی به اندازه هواپیما و شکل با
.  دارد
 آژانس هوانوردي فدرالFAAتوصیه مینماید که براي هواپیماهاي کوچک مؤلفه

25کیلومتر بر ساعت و براي ترافیک مخلوط نباید از 15عرضی باد نباید از 
.کیلومتر بر ساعت تجاوز نماید

 در فرودگاههایی که هواپیماهاي بزرگ رفت و آمد میکنند، موسسهICAO
اد نباید توصیه مینماید که مؤلفه عرضی ب) سازمان بین المللی هوانوري کشوري(

.کیلومتر بر ساعت تجاوز نماید35از 
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تعیین جهت باند پرواز

 مؤلفه عرضی باد(Crosswind Component) پوشش بادو(Wind Coverage)

 درصدي از زمان سال که مؤلفه عرضی باد در محدوده تعیین شده فوق
.قرار میگیرد، بنام پوشش باد نامیده میشود

 بر طبق توصیه آژانس هوانوردي فدرالFAA باند پروازي که به ترافیک
درصد از زمان 95مخلوط سرویس میدهد باید طوري طراحی گردد که 

. کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند25سال، مؤلفه عرضی مجاز باد در آن از 
100تا 98براي فرودگاههاي شلوغ، پوشش باد ممکن است تا حدود 

.درصد افزایش یاد
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تعیین جهت باند پرواز

گلبادWind Rose
اطالعات آماري باد از قبیل جهت، مدت، و شدت را میتوان به صورت ترسیمی

.نامیده میشود، نمایش دادگلبادبوسیله شکلی که بنام 
 ساله 10ساله و ترجیحاً 5اطالعات آماري باد باید حداقل در یک دوره برگشت

جمع آوري گردد، حتی االامکان این مشاهدات باید از محل یا نزدیک محل 
انتخاب شده، جمع آوري گردد زیرا وضعیت باد ممکن است در نقاط مختلف 

.متغیر باشد
شد، بعضی مواقع ممکن است اطالعات آماري باد یک منطقه بخصوص موجود نبا

ک، در چنین وضعیتی باید از اطالعات ثبت شده در دو یا چند ایستگاه نزدی
.جهت تعیین خصوصیات باد محل مورد نظر استفاده گردد

جود باید توجه داشت در صورتیکه بین منطقه و ایستگاههاي کمکی رشته کوهی مو
ورد در چنین حالتی باید اطالعات م. باشد، استفاده از روش فوق صحیح بنظر نمیرسد

یر اطالعات نیاز، از محل اصلی حداقل بمدت یکسال ثبت گردد و این نتایج باید براي تفس
آماري ایستگاه هاي مجاور که میخواهد براي محل مورد نظر بکار برده شوند مورد 

.استفاده قرار گیرد
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تعیین جهت باند پرواز

گلباد

یک نمونه از اطالعات آماري وزش باد
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تعیین جهت باند پرواز

گلباد
یم دیاگرام گلباد را میتوان با استفاده از اطالعات آماري جدول فوق ترس

ترین نمود که ضمن کمک به تجزیه و تحلیل خصوصیات وزش باد، مناسب
.جهت باند پرواز نیز بدست می آید

دیاگرام گلباد را میتوان به یکی از انواع زیر رسم نمود
 نوعA :نشان دادن جهت و مدت باد
 نوعB :نشان دادن جهت، مدت و شدت باد
 گلباد نوعA

خطوط شعاعی جهت، و دوایر شدت باد را نشان میدهد  .
 اطالعات جدول داده شده، در نمونه دیاگرام گلباد نوعA در صفحه بعد نمایش

داده شده است
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعA)ادامه(
کهمیشودمشاهدهجدولازاستفادهبا

10/3شمالجهتدربادوزشکلزمان
درمقداراین.میباشدسالاوقاتدرصد
.استشدهترسیمشمالجهتامتداد

درجدولمقادیرسایرمشابهطریقبه
امتمسپسوشدهترسیممختلفجهات
تقیممسخطوطبوسیلهشدهترسیمنقاط

.میشوندوصلیکدیگربه
ايراستدرمعموالًپروازباندجهتبهترین

.داردقرارگلباددیاگرامامتدادطویلترین
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعA)ادامه(
داد در شکل گلباد فوق، بهترین جهت قرار گرفتن باند فرودگاه، در امت

میزان مجاز زاویه انحراف جهت باد نسبت. جنوب میباشد-راستاي شمال
.  درجه میباشد22/5+11/25به جهت فرود و برخاست برابر 

درصدي از زمان سال که میتوان باند پرواز را بدون خطر جهت نشست و
برخاست مورد استفاده قرار داد، بوسیله جمع کردن درصدهاي زمان در 

در مثال . بدست می آیدSSWو S, SSE, NNE, N, NNWامتداد
.درصد میباشد57فوق این مقدار برابر 

 6/4عبارت است از درصد زمانی از سال که شدت باد کمتر از مدت آرام
ق افزوده این میزان باید به درصد بدون خطر فو. کیلومتر بر ساعت میباشد

57+13/5=70/5پس کل درصد زمان بدون خطر برابر . شود
در این نوع گلباد تاثیر مؤلفه عرضی باد دخالت داده نمیشود.
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعB
درفوقجدولآمارياطالعات

قراراستفادهموردنمونهاین
.استگرفته

بابادشدتنموداردایرههر
.میباشدمعینمقیاس

هنوشتقطعههردرکهمقادیري
زمانازدرصدينمودارشده
شدتبابادکهمیباشدسال

مربوطهجهتدربخصوص
.استوزیده
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعB)ادامه(
فادهاستبافرودگاهباندجهتتعیینروش

دمیباشزیرصورتبهگلبادنوعایناز
بروشدهگرفتهگذرانینورکاغذقطعه

بامساويبفواصلموازيخطسهآنروي
سپس.میگرددرسمبادمجازعرضیمؤلفه

شدهبریدهسومواولخطرويازکاغذاین
توجهباید.میآیددرنواریکصورتبهو

بدبایخطوطبینفاصلهمقیاسکهداشت
کلشدر.باشدبرابرگلباددیاگراممقیاس
مجازعرضیمؤلفهبانورگذراننوارنمونه،

دادهنشانساعتدرکیلومتر25بابرابرباد
.استشده
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعB)ادامه(
فادهاستبافرودگاهباندجهتتعیینروش

دمیباشزیرصورتبهگلبادنوعایناز
بادگلدیاگرامرويبررانورگذرانکاغذنوار

زانواروسطخطکهمیدهندقرارطریقیبه
.نمایدعبوردیاگراممرکز

چرخاندهدایرهمرکزحولنورگذراننوار
کهمیشوددادهقراروضعیتیدرومیشود
دوبینکهبادمدتنموداراعدادمجموع

ردوباشدحداکثرمیگیرندقرارنوارضلع
تجهامتداددربایدپروازباندوضعیتاین

.گیردقرارنورگذراننوارمحور
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعB)ادامه(
میباشدرزیصورتبهگلبادنوعاینازاستفادهبافرودگاهباندجهتتعیینروش

)ادامه(
که در هر خانه زیر نوار نورگذران وجود دارد پوشش باد را از جمع تمام درصدهایی

.میتوان محاسبه نمود
 فرض بر این است که مقدار درصد هر خانه به صورت مساوي در تمام سطح آن خانه

، هنگامیکه ضلع نوار نورگذران از داخل یک خانه عبور مینماید. توزیع گردیده است
ردد که قسمتی از آن خانه که زیر نوار قرار دارد مقدارش نسبت به کل سطح تعیین میگ

.پذیرداین عمل بوسیله قضاوت مهندسی انجام می
 آرام)13.5 (مدت + 7.4 + 5.7 + 2.4 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 4.3 + 5.5

+ 9.7 + 6.3 + 3.6 + 1.0 + 0.4 + 0.2 + 5.3 + 4.0 + 2.7 + 2.1
+ 0.5 + 0.1 + 0.03 + 2.1 + 3.2 + 4.6 + 3.2 + 1.13 + 0.3
+ 0.02 + 1.5 + 1.3 + 0.2 + 0.2 + 0.0 + 0.3 + 0.25 = 96.5
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تعیین جهت باند پرواز

 گلباد نوعB)ادامه(
 زاویه میل(Bearing) باند پرواز با اندازه گیري زاویه بین محور نوار

اد تعیین نورگذران و جهات جغرافیایی منعکس بر روي بزرگترین دایره گلب
جنوب -در شکل فوق چون خط محور نور گذران از امتداد شمال. میشود

وده میگذرد، زاویه میل باند پرواز نسبت به شمال و جنوب برابر صفر ب
.یعنی باند دقیقاً در امتداد محور شمال و جنوب واقع است

نباشد، از در صورتیکه پوشش تهیه شده توسط یک باند پرواز منفرد کافی
ن دو و یا چند باند پرواز طوري استفاده می گردد که مجموع پوشش تامی

.شده توسط آنها برابر پوشش مورد نیاز باشد
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تعیین جهت باند پرواز

کلشدرگلباديدیاگرام:مثال
.استشدهدادهنمایشروبرو
اببرابربادمجازعرضیمؤلفه

.دمیباشساعتدرکیلومتر25
،آراممدتتعیینمطلوبست

وپروازباندجهتبهترین
دباندرصورتیکه.بادپوشش

باندبرعموددیگريپرواز
ود،شگرفتهنظردرفوقپرواز
اینحالتدررابادپوششکل

.کنیدتعیین
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تعیین جهت باند پرواز

حل
 با توجه به شکل، مدت آرام عبارت است از درصد زمانی که در آن

:خواهیم داشت. کیلومتر بر ساعت میباشد6شدت باد کمتر از 
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تعیین جهت باند پرواز

 ادامه(حل(
 یا 150°-330°باند پرواز در امتداد)S30° E( داراي حداکثر پوشش

ین بوده و بوسیله جمع مقادیر بین دو ضلع موازي نوار گذران تعی
.میگردد

تعیین درصد بین دو ضلع نوار نورگذران

89/04= مجموع درصدهاي جدول 
درصد5/10= مدت آرام 

درصد94/14= پوشش الزم باد 
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تعیین جهت باند پرواز

 ادامه(حل(
 جهت کنترل درصد فوق میتوان مجموع مقادیر خانه هاي خارج دو

کم 100ضلع موازي نوار نورگذران را حساب نموده و سپس آنرا از 
.کرد

مجموع درصد خارج دو ضلع موازي نوار نورگذران

5/49= مجموع درصدهاي جدول 
100-5/49= پوشش الزم باد 

درصد94/51= 
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تعیین جهت باند پرواز

 ادامه(حل(
 درجه نسبت به باند پرواز اولی قرار 90اگر باند پرواز دیگري با زاویه

مع گیرد، مقدار دیگري پوشش باد با این پوشش به صورت زیر ج
میگردد
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تعیین جهت باند پرواز

تغییر در جهت باند پرواز
ده ممکن است همیشه قرار گرفتن باند پرواز به طور کامل در جهت تعیین ش

تعیین تعدیل جزئی بعلت دالئل زیر در جهت. توسط گلباد امکان پذیر نباشد
شده الزامی است

 اند براي پیاده کردن باند پرواز، موجود نبودن موانع مهمتر از مؤلفه عرضی مجاز ب: موانع
با پوشش در چنین وضعیتی تامین منطقه فرود با مانع کمتر نسبت به منطقه. میباشد

باد بیشتر رجحان دارد
ردد، جهت باند پرواز ممکن است بعلت شیب زیاد و عملیات خاکی تعدیل گ: شیب زیاد

حتی اگر باند تعدیل نشده، مواجه با فرود بی خطر و پوشش باد مناسب باشد
وري در صورتیکه باند پرواز در امتداد مناطق مسکونی و مناطق عمومی ط: آزار سر و صدا

د واقع باشد که این مناطق در محدوده برخاست هواپیماها واقع گردند، تعدیل جهت بان
.پرواز در صورت پایین بودن شدت باد مناسب میباشد
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طول پایه باند پرواز

طول پایه باند پرواز بر اساس فرضیات زیر تعیین میگردد
ارتفاع فرودگاه در سطح دریا واقع است
 میباشد) درجه سانتیگراد15(درجه حرارت فرودگاه برابر مقدار استاندارد
باند پرواز در جهت طولی مسطح میباشد
در باند پرواز هیچگونه وزش بادي وجود ندارد
هواپیما با ظرفیت کامل، بارگیري شده است
باد صورت نمیگیردشدر طول مسیر هوائی هیچگونه وز
درجه حرارت مسیر هوائی استاندارد میباشد
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طول پایه باند پرواز

رودگاه طول پایه باند پرواز توسط خصوصیات عملکرد هواپیماهائی که از ف
.استفاده مینمایند تعیین میگردد

حاالت زیر مورد بررسی قرار میگیرند
حالت فرود طبیعی
حالت برخاست طبیعی
حالت خرابی موتور

براي هواپیماهاي جت هر سه حالت ذکر شده فوق باید مورد بررسی قرار
براي هواپیماهاي موتور پیستونی فقط حالت اول و سوم مورد. گیرند

.بررسی واقع میشوند
از را پس از بررسی هر سه حالت، نتیجه هرکدام که طویل ترین باند پرو

.ایجاب نماید، به عنوان طول پایه باند پرواز انتخاب میشود
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طول پایه باند پرواز

حالت فرود طبیعی
 درصد مسافت 60در حالت فرود طبیعی الزم است که هواپیما در بین

ر روسازي باند پرواز با مقاومت کامل باید د. فرود به حالت توقف در آید
.تمام طول مسافت فرود احداث گردد

حالت فرود طبیعی
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طول پایه باند پرواز

 حالت برخاست طبیعیNormal take-off case
 در حالت برخاست طبیعی نیاز به یک معبر بی مانع(Clearway) وجود

اد دارد که این معبر عبارت از سطحی است که بعد از باند پرواز و در امتد
.  خط محور باند پرواز قرار گرفته است

 متر بوده و همچنین باید عاري از 150عرض معبر بی مانع نباید کمتر از
ئی که سطح زمین معبر بی مانع یا هر شی. هرگونه مانعتی نگهداشته شود

ی بیش از در آن قرار گرفته باشد نباید باعث گردد که هواپیما اجبارًا با شیب
.درصد از انتهاي باند پرواز بلند شود1/25
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طول پایه باند پرواز

 حالت برخاست طبیعیNormal take-off case)ادامه(

حالت طبیعی برخاست
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طول پایه باند پرواز

موتورخرابیحالتEngine Failure Case
عبرمدوهریاتوقفمعبریاخطربیمعبربهاستممکنموتورخرابیحالتدر

.باشدنیاز
داخلدروآنبامحورهموپروازباندازبعداستسطحیازعبارتتوقفمعبر

ردکاملتوقفبهآنرساندنوهواپیماشتابکاهشبرايکهخطربیمعبر
.میگیردقراراستفادهموردناموفقبرخاستهنگام

ونبدراهواپیماوزنبتواندوبودهمقاومکافیبحدبایدتوقفمعبرروسازي
.نمایدتحملهواپیمابهرساندنصدمه
ن،خلباافتد،کارازموتورخرابیحالتدرمعینسرعتازکمترسرعتیدرموتوراگر

.گرفتخواهدقراراستفادهموردتوقفمعبرودادخواهدکاهشراهواپیماسرعت
بجزراهیافتد،کارازموتورخرابیحالتدرمعینسرعتازبیشترسرعتیدرموتوراگر

زدهدوربعداًاستممکنخلبانوماندنخواهدباقیخلبانبرايبرخاستادامه
.آیدفرودطبیعیبرخاستیکبرايمجدداًو)زدندوردرمنطقه(
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طول پایه باند پرواز

 ادامه(حالت خرابی موتور(
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طول پایه باند پرواز

باید براي هواپیماهاي موتور پیستونی، روسازي باند پرواز با مقاومت کامل
ین بد. توقف احداث گردد-در تمام طول مسافت برخاست و مسافت شتاب

یله لحاظ سرعت معین در حالت خرابی موتور براي هواپیماهاي نوع باال بوس
وق با کرخانجات تولید کننده به گونه اي انتخاب میشود که دو مسافت ف

.یکدیگر مساوي باشند
 را ) ایده متعادل صحرائی(طول پایه باند پرواز بدست آمده  بر اساس این ایده

(Balanced Runway Length). مینامندمتعادل باند پرواز بنام طول 

 در هواپیماهاي جت، خرابی موتور همانند حالت موتور پیستونی چندان
ت کامل در نتیجه معبر توقف و معبر بی مانع نیازي به مقاوم. معمول نیست

.روسازي ندارند
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طول پایه باند پرواز

ر، طول با توجه به مباحث فوق، دانستن رابطه بین سرعت خرابی موتو
زیر باند پرواز، معبر توقف و معبر بی مانع الزم بوده که در شکلهاي

.نمایش داده شده است
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طول پایه باند پرواز
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طول پایه باند پرواز

اع مختلف طولهاي پایه باند فرودگاه توصیه شده توسط ایکائو براي انو
.فرودگاهها در جدول زیر داده شده است
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طول پایه باند پرواز

ده روش دیگر تعیین طول باند پرواز استفاده از گراف هاي تهیه ش
تعدادي طول پایه باند پرواز براي. بوسیله کارخانجات سازنده میباشد

از هواپیماهاي مختلف در شکل زیر داده شده است
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طول پایه باند پرواز

 نمونه اي از نمودار طول باند پرواز هواپیمايDC8 در ادامه آمده
طول باند پرواز براي حالت خرابی موتور برابر طول متعادل. است

ر فاصله براي حالت خرابی موتور، طول باند پرواز براب. صحرائی میباشد
میرسد در ) متر10,5(فوت 35اي است که هواپیما به ارتفاع 

درصد فاصله رسیدن هواپیما 115صورتیکه حالت موتور کامل حدود 
.  میباشد) متر10/5(فوت 35به ارتفاع 
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طول پایه باند پرواز

بر اساس برخاست چهار موتور پیستونیDC8مسافت برخاست پرواز براي هواپیماي 
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طول پایه باند پرواز

بر اساس خرابی موتورDC8مسافت برخاست پرواز براي هواپیماي 
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تصحیح طول باند پرواز

ارد جوي طول پایه باند پرواز براي ارتفاع سطح دریا با وضعیت استاند
ر در بنابراین تصحیح هاي الزم در رابطه با هرگونه تغیی. میباشد

.ارتفاع، دما و شیب براي محل واقعی فرودگاه باید انجام شود
تصحیح براي تغییر ارتفاع

اهش این پدیده به نوبه خود، باعث ک. با افزایش ارتفاع، چگالی هوا کاهش میابد
ل از بلند نیروي باالبر بالهاي هواپیما گردیده و هواپیما به سرعت زیادتر زمینی قب

نی شدن نیاز خواهد داشت و براي رسیدن به سرعت بیشتر، به باند پرواز طوال
.تري نیاز میباشد

 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا 300موسسه ایکائو توصیه مینماید که به ازاء هر
.درصد به طول پایه باند پرواز اضافه گردد7به میزان 
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تصحیح طول باند پرواز

تصحیح براي تغییر درجه حرارت
باشدتاثیر افزایش درجه حرارت مرجع فرودگاه همانند تاثیر افزایش ارتفاع می.
درجه حرارت مرجع فرودگاه از رابطه زیر محاسبه میگردد

 =درجه حرارت مرجع فرودگاه  𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝑇𝑇𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑎𝑎
3

𝑇𝑇𝑎𝑎میانگین ماهیانه درجه حرارت متوسط روزانه براي گرمترین ماه سال
𝑇𝑇𝑚𝑚میانگین ماهیانه حداکثر درجه حرارت روزانه براي ماه مشابه از سال

د به جهت انجام تصحیح براي تغییر درجه حرارت مطابقه توصیه ایکائو بای
روش زیر عمل نمود

 درجه سانتیگراد منظور میشود15درجه حرارت استاندارد جوي برابر
درجه حرارت مرجع فرودگاه محاسبه میشود
افزایش درجه حرارت مرجع فرودگاه نسبت به درجه حرارت استاندارد تعیین میشود
د به ازاء هر یک درجه افزایش فوق به میزان یک درصد به طول پایه تعدیل شده بان

پرواز اضافه میشود
شود در حالت دقیقتر، اثر افزایش ارتفاع در میزان درجه حرارت استاندارد در نظر گرفته می

درجه 0/0056بدین ترتیب که به ازا هر یک متر ارتفاع باالتر از سطح دریا معادل 
.سانتیگکراد از حرارت استاندارد جوي کسر میگردد
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تصحیح طول باند پرواز

کنترل مجموع تصحیح ارتفاع و درجه حرارت
 35طبق توصیه موسسه ایکائو اگر مجموع تصحیح ارتفاع و درجه حرارت از

طالعات درصد طول پایه باند فرودگاه تجاوز نماید، این تصحیحات باید با انجام م
.ویژه اي در محل و توسط آزمایشهاي نمونه کنترل گردد

تصحیح براي تغییر شیب
دگاه طویل شیب هاي تندتر باعث مصرف بیشتر انرژي میشوند در نتیجه باند فرو

.ترین جهت رسیدن هواپیما به سرعت زمینی مناسب الزم میباد
موسسه ایکائو تصحیح بخصوصی را براي شیب طول توصیه نمیکند
 طبق توصیه موسسهFAA )بعد از اینکه طول باند پرواز ) آژانس هوانوردي فدرال

ول براي ارتفاع و درجه حرارت تصحیح گردید باید به ازاء هر یک درصد شیب ط
.  درصد افزایش یابد20موثر، طول آن معادل 

ر روي باند شیب طول موثر از تقسیم اختالف ارتفاع پست ترین و مرتفع ترین نقاط واقع ب
.پرواز بر طول کل باند پرواز بدست میآید
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1مثال

 اطالعات آماري مربوط به درجه حرارت روزانه گرمترین ماه سال
مطلوبست . یک محل فرودگاه در جدول زیر داده شده است1980

.محاسبه درجه حرارت مرجع فرودگاه
حل:
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2مثال 

جويحرارتدرجهمیانگین
محلبرايدریاسطحدرماهیانه

موردفرودگاهجهتکهبخصوصی
درگرفتخواهدقراراستفاده
.استشدهدادهنمایشجدول

مرجعحرارتدرجهمطلوبست
محلصورتیکهدر.فرودگاه
طولباشددریاسطحهمفرودگاه

اهفرودگباندشدهتعدیلنهایی
کهمیشودفرض.بودخواهدچقدر

.باشدمسطحپروازباند
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2مثال 

حل:
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2مثال 

 ادامه: (حل(
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3مثال 
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3مثال 

حل:
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4مثال 

تحتفرودگاه،یکپروازباندطول
متر1620بابرابراستانداردوضعیت
یادرسطحازفرودگاهارتفاع.میباشد

مرجعحرارتدرجهوبودهمتر270
سانتیگراددرجه32/90بابرابرآن

یبشباپروازباندصورتیکهدر.است
شوداحداثدرصد0/20موثر

باندشدهتصحیحطولمطلوبست
.پرواز

:حل 
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4مثال 

ادامه: حل
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1تمرین منزل

 متر 2100طول باند پرواز یک فرودگاه تحت شرایط استاندارد برابر
متر از میانگین سطح دریا 410فرودگاه در ارتفاع . تعیین شده است

درجه 32درجه حرارت مرجع فرودگاه برابر با . احداث خواهد شد
ر در سانتیگراد میباشد و براي اجزاء ساختمان باند پرواز اطالعات زی

.دست است
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2تمرین منزل 

طول باند پرواز الزم براي فرود در ارتفاع هم سطح دریا و وضعیت
.  متر تعیین شده است3000درجه حرارت استاندارد جوي، برابر با 

یت طول باند پرواز الزم براي برخاست از محلی هم سطح دریا با وضع
درجه حرارت . متر میباشد2500درجه حرارت استاندارد جوي برابر با 

درجه سانتیگراد و درجه حرارت استاندارد جوي 24مرجع فرودگاه 
در . درجه سانتیگراد است14/025متر برابر 150فرودگاه در ارتفاع 

درصد باشد، مطلوبست طول 0/5صورتیکه شیب موثر باند پرواز 
. تعدیل شده باند پرواز
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طبقه بندي فرودگاه

یما، استاندارد هندسی فرودگاه بستگی به خصوصیات اجرایی هواپ
رین براي استفاده مساف(اوضاع جوي، چگونگی ارائه خدمات فرودگاهی 

.دارد) بین المللی و یا محلی
 طبقه بندي فرودگاه کمک بزرگی به طراحی فرودگاه و ایجاد

.یکنواختی در استانداردهاي طراحی مینماید
ائو طبقه بندي فرودگاه ها بوسیله موسسات مختلف از قبیل ایک )

، آژانس هوانوردي فدرال )سازمان بین المللی هواپیمایی کشوري
(FAA)نیروي هوائی ایاالت متحده و غیره انجام گرفته است ،.
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وريطبقه بندي سازمان بین المللی هوانوردي کش

طبقه بندي توسط این سازمان به دو روش میباشد
طبقه بندي بر اساس طول باند پرواز

 بوسیله حروف ازA تاEفرودگاه نوع . مشخص شده استA داراي طوالنی ترین
مشخصات الزم در جدول . کوتاه ترین باند پرواز را دارا استEباند پرواز و نوع 

.نشان داده شده است
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وريطبقه بندي سازمان بین المللی هوانوردي کش

طبقه بندي توسط این سازمان به دو روش میباشد
 طبقه بندي بر اساس بار معادل چرخ منفردEquivalent Single Wheel Load و

ندي با طبقه ب. فشار باد الستیک هواپیما که از فرودگاه استفاده میکنند
.و طبق جدول زیر میباشد7تا 1استفاده از اعداد 
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طرح هندسی باند فرودگاه

ودگاه موسسه یکائو استانداردهاي هندسی مختلفی را براي طراحی فر
به منظور یکنواخت کردن امکانات فرود در . ارائه داد است

و از فرودگاههاي کشورهاي مختلف، بهتر است که تمام کشورهاي عض
و تبعیت استاندادرهاي طرح هندسی توصیه شده بوسیله موسسه ایکائ

ی موارد زیر باید در طرح هندسی باند فرودگاهها مورد بررس. نمایند
:قرار گیرد

طول باند پرواز
عرض باند پرواز
عرض و طول منطقه ایمن
 عرضیشیب

عرضیشیب
موثرشیبوطولیشیب
طولیشیبتغییراتمیزان
دیدمسافت
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طرح هندسی باند فرودگاه

طول باند پرواز
رودگاهها طول پایه باند پرواز توصیه شده توسط ایکائو براي انواع مختلف ف

براي تعیین طول واقعی باند پرواز، باید طول. در جدول داده شده است
ه حرارت پایه باند پرواز به ترتیب مشروح در قبل براي تفاوت ارتفاع و درج

.و شیب تصحیح گردد
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عرض باند پرواز

 18طبقه توصیه ایکائو عرض روسازي باند فرودگاه هاي مختلف از
باند نمونه توزیع ترافیک در عرض روسازي. متر متغیر است45متر تا 

این شکل منحنی، نمودار. یک فرودگاه در شکل نشان داده شده است
متر وسط 24نکته است که رفت و آمد هواپیما بیشتر بر روي 

.روسازي متمرکز میباشد
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عرض باند پرواز

ی شانه هاي طرفین باند و سطوح پاکسازي شده و شیب بندي و زهکش
ا باید این منطقه ر. شده اطراف بند به ترتیب منعکس در شکل زیر است

.طوري مسطح نمود که آبهاي سطحی براحتی جمع آوري شوند
اده از طرفی خارجی ترین موتور هواپیماي جت بزرگ که از فرودگاه استف

اکی میکند نباید خارج از روسازي باند قرار گیرد، زیرا شانه باند معموالً خ
بوده و در اثر مکش موتور هواپیما ذرات خاك وارد آن شده و به آن آسیب

.میرساند
 متر از محور طولی هواپیما فاصله دارند بنابراین 13/5موتورهاي خارجی جتهاي بزرگ حدود

.متر قادر به حمایت کافی از موتور هواپیما را دارد45روسازي بعرض 
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طول و عرض منطقه ایمن

اند منطقه ایمن شامل سطح روسازي شده باند پرواز به اضافه شانه هاي ب
.  میباشد

شانه هاي باند معموالً بدون روسازي بوده و تنها در مواقع اضطراري و بهنگام
.عملکرد غیر طبیعی هواپیماها مورد استفاده قرار میگیرد

 در بعضی مواقع شانه ها را بوسیله تثبیت خاك و یا چمن کاري نگهداري
ودن مزیت دیگر احداث شانه در دو طرف باند اینست که در اثر بازب. مینمایند

.منطقه، خلبان با شرایط روانی بهتري نشست و برخاست را انجام میدهد
رض طبق توصیه ایکائو براي باندهاي پرواز با سیستم فرود رویتی، حداقل ع

78برابر E,Dمتر و براي نوع 150برابر A, B,Cمنطقه ایمن در فرودگاههاي نوع 
.متر در نظر گرفته میشود

 300براي باندهاي مجهز به سیستم فرود دستگاهی، حداقل عرض منطقه ایمن
.متر است
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و عرض منطقه ایمنطول 

 متر از دو انتهاي باند ادامه 60در امتداد باند پرواز، حریم فرود باید حدود
120ضافه بنابراین طول منطقه ایمن برابر با طول باند پرواز به ا. پیدا کند

ته شده و در صورتیکه در انتهاي باند معبر توقف در نظر گرف. متر میباشد
.متر بعد از معبر توقف ادامه پیدا کند60باشد حریم فرود باید 

:نمونه نیمرخ عرضی باند پرواز با سیستم فرودگاه دستگاهی
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شیب عرضی

ار شیب عرضی معموالً جهت هدایت سریع آبهاي سطحی مورد استفاده قر
اند در صورتیکه آبهاي سطحی تشکیل حوضچه هایی در روي ب. میگیرد

.  پرواز دهند، خطرات شدیدتر براي هواپیما ایجاد مینماید
 درصد 1/5طبق توصیه موسسه ایکائو، شیب عرضی روسازي باند پرواز نباید از

تجاوز نماید DوEدرصد و براي فرودگاههاي 2برابر A, B, Cبراي فرودگاههاي 
. و در مورد حداقل شیب عرضی از طرف این موسسه هیچ توصیه اي نشده است

.درصد تبعیت نمود0/5میتوان در این مورد از محدودیت اختیاري 
ایکائو، شانه هاي باند معموالً با شیب تندتري احداث میگردند و بر طبق توصیه

2/5متر از محور باند پرواز نباید از 75شیب عرضی قسمتی از شانه تا فاصله 
.درصد میباشد5حداکثر شیب عرضی بقیه شانه باند . درصد تجاوز نماید
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شیب طولی و شیب موثر

شیب طولی در باند پرواز باعث افزایش طول الزم باند میگردد.
ر مقادیر زیر را براي حداکثر مجاز شیب طولی و حداکثFAAموسسه 

شیب موثر توصیه مینماید
براي شیب طولی

 حداکثر شیب طولی مجاز براي فرودگاه هاي نوعA,B,C :1/5درصد
 حداکثر شیب طولی مجاز براي فرودگاههاي نوعD,E :2درصد
براي شیب موثر

 حداکثر شیب موثر براي فرودگاههايA,B,C :1/00درصد
 حداکثر شیب موثر براي فرودگاههايD,E :2درصد
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نسبت تغییرات شیب طولی

تغییرات ناگهانی شیب طولی
ت ممکن است باعث ایجاد نقیصه در عملکرد هواپیماها در هنگام برخاس

ازه اي گردد و ایراد این نقیصه خود باعث ایجاد اثرات منفی در ساختمان س
. هواپیما شود

این تاثیرات در مورد هواپیماهاي جت و مافوق صوت آنها شدت بیشتري
بهاي تغییر شی. دارد زیرا این هواپیما داراي سرعت برخاست زیادي هستند

ه متعدد در یک طول کم باند پرواز، باعث کاهش مسافت دید و در نتیج
یر شیب، بنابراین نه تنها تعداد نقاط تغی. افزایش طول باند پرواز میگردد

.بلکه فاصله این نقاط نیز باید در محدوده مجاز نگهداشته شود
تغییر شیب باید بکمک قوسهاي قائم، صاف و تخت گردد.
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نسبت تغییرات شیب طولی

تغییرات ناگهانی شیب طولی
طبق توصیه ایکائو

 متر طول قوس 30درصد به ازاء هر 0/1میزان تغییرات شیب باید به حداکثر
0/2برابر Cمحدود باشد و این مقدار براي فرودگاه نوع A,Bقائم در فرودگاههاي 

.درصد باشد0/4برابر D,Eدرصد و براي فرودگاه نوع 
ضربدر فاصله بین دو نقطه تغییر شیب نباید از قدر مطلق عددي تغییر شیب

برابر با Cاین مقدار براي فرودگاه . کمتر باشدA,Bمتر براي فرودگاههاي 300
در شکل نشان FAAتوصیه موسسه . متر باشد 49/5برابر با D,Eمتر و براي 150

.داده شده است
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نسبت تغییرات شیب طولی

تغییرات ناگهانی شیب طولی
 ایکائوطبق توصیه
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مسافت دید

و در شیب طولی توصیه شده براي باند پرواز کامالً مالیم میباشد
.نتیجه محدودیت شدیدي در مسافت دید بوجود نمیآورد

طع هرگاه دو باند پرواز و یا یک باند پرواز و یک باند خزش یکدیگر را ق
ماها کنند، در صورت عدم تامین مسافت دید کافی، احتمال برخورد هواپی

.  با یکدیگر وجود دارد
 توصیه موسسه ایکائو

 در فرودگاههايA,B,C :3 متر باالي هر نقطه از باند پرواز از فاصله اي برابر
نصف طول باند باید به طور کامل قابل رویت باشد

 در فرودگاههايC,D :3ي متر باالي هر نقطه از باند پرواز، باید از هر نقطه دیگر
ه بدون متر باالي باند و بفاصله حداقل نصف طول باند قرار گرفت2/1که به ارتفاع 

.هیچ مشکلی قابل رویت باشد
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مثال

ت شکل در عملیات شیب بندي طولی یک باند پرواز سه شیب به صور
ول مطلوبست ط. زیر و با مقادیر داده شده یکدیگر را قطع کرده اند

از در قوس هاي قائم و مسافت دید بین نقاط تغییر شیب باند پرو
صورتیکه باند پرواز مورد استفاده هواپیماهاي جت قرار گرفته و

.ضوابط طراحی توصیه هاي ایکائو باشد

X=0.5% , Y=0.7% , Z=0.4%
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مثال

حل:
با توجه به شکل:
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مثال

رباالیی نقشه شیب بندي یک باند پرواز نمودار اینست که شیبهاي س
0/7درصد و بعدا شیب سرباالي 0/7یک درصد و سپس شیب سرازیر 

پرواز بر مطلوبست طرح پروفیل باند. درصد یکدیگر را قطع میکنند
FAAاساس مشخصات 

حل:
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