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آنچه برای اغلب ما سرنشینان هواپیماهای مسافربری اهمیت دارد؛ آسایش و راحتی و صرف 
زمان کمتر جهت مسافرت ها است. اما آیا تابه حال به این مسئله اندیشیده اید که برای تأمین 
به کار  فنونی  آمده اند و چه علوم و  آسایش در مسافرت های هوایی چه عواملی گرد هم 

گرفته شده اند؟
می دهد.  جای  خود  درون  را  مختلف  صنایع  و  علوم  از  مجموعه ای  هواپیما  یک  واقع  در 
نیوماتیک،  هیدرولیک،  اتوماتیک،  کنترل  ترمودینامیک،  حرارت،  انتقال  آئرودینامیک، 
و  داده  هم  دست به دست  و...  صنعتی  طراحی  سازه،  الکتروتکنیک،  الکترونیک،  مخابرات، 
امکان پرواز در ارتفاعات باال توأم با آسایش کامل فیزیکی و روانی را برای انسان به وجود 
آورده اند. در این میان علم مکانیک از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه امروزه هواپیماها 
به واسطۀ مجهز بودن به سیستم های تهویه مطبوع و کنترل فشار قادر به افزایش سقف پرواز 

خود شده اند. 

ترجمه و اقتباس: مهندس فرشید مومنی فراهانی

مأخذ: نشریه حرارت و برودت / شماره 49
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عدم  و  ساختمان ها  با  مقایسه  در  هواپیماها  مطبوع  تهویه  تفاوت های خاص سیستم  و  اهمیت 
وجود منابع علمی قابل دسترس همگان ر این زمینه نگارنده را به مطالعه و تحقیق پیرامون این 
تحقیقات و مطالعات همین مقاله است که در چند شماره ارائه می شود. این مقاله به دو قسمت 
کلی تقسیم می گردد، در قسمت اول به اصول اولیه و آشنایی با روش های مختلف سرمایش و 
گرمایش در هواپیماها پرداخته و در قسمت دوم سیستم تهویه مطبوع هواپیمای فوکر -27 )فرند 
شیپ( به طور کامل تشریح می شود. در اینجا الزم می دانم از زحمات و راهنمایی های خردمندانه 
آقای مهندس عباس حنیفه نژاد کارشناس فنی هواپیما در سازمان هواپیمایی کشور قدردانی و 

تشکر نمایم.

همان طور که در می دانیم هرچقدر از سطح آب های آزاد باالتر می رویم از درجه حرارت و فشار 
هوا کاسته شده و با کمبود نسبی اکسیژن مواجه می شویم. تغییرات درجه حرارت هوابر حس نقاط 
مختلف زمین متفاوت است ولی به طور تقریب درجه حرارت هوا تا ارتفاع 38000 پایی )فوتی( به 
ازاء هر هزار یا )فوت( افزایش ارتفاع، 1/52 فشار هوا را در ارتفاعات مختلف ارائه می دهد. کاهش 
فشار در ارتفاعات باال مسئله فوق العاده مهمی است که در این مقاله از زوایای مختلف به بحث 

و بررسی آن می پردازیم.
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آنچه تا به اینجا ذکرش ضروری به نظر می رسد کنترل این دو پارامتر مهم در ارتفاعات 
باال یعنی فشار و درجه حرارت هوای داخل کابین است که این وظیفه در هواپیماها به 
عهدۀ سیستم تهویه مطبوع می باشد. در هواپیماها با توجه به سقف پرواز، سرعت پرواز، 
نوع هواپیما، نوع موتور و تعداد سرنشین، نوع سیستم تهویه مطبوع متفاوت است. اصواًل 
باید توانایی بیشتری در  هر چه سقف پرواز هواپیما باالتر باشد سیستم تهویه  مطبوع 
اتالفات حرارتی  نرخ  در  نیز  پرواز  باشد سرعت  داشته  کابین  پرفشار کردن  و  گرمایش 
بدنۀ هواپیما  از  بیشتری  گرمای  باشد  بیشتر  هواپیما  اصواًل هر چه سرعت  است.  مؤثر 
انتقال خواهد یافت. برای جلوگیری از این اتالفات در هواپیماهای مسافربری، بدنۀ آن ها 
را عایق بندی می کنند. درصورتی که سرعت هواپیماها فراتر از سرعت صوت باشد در اثر 
اصطکاک بین بدنۀ هواپیما و هوا، بدنه گرم می شود و انتقال حرارت از بدنه به کابین 

صورت می گیرد. 

مثال  برای  دارد؛  تأثیر  مطبوع  تهویه  سیستم  چگونگی  در  نیز  هواپیما  نوع  ضمن  در 
هواپیماهای ترابری در مقایسه با هواپیماهای مسافربری، فاکتور مهم دیگر در هواپیماهای 
مسافربری، تعداد سرنشینان آن هاست. اصواًل هر چه تعداد سرنشینان بیشتر باشد سیستم 
تهویه مطبوع باید دارای توانایی بیشتری باشد. رنگ سفید بدنه هواپیماها همانند یک 
نسیم خنک عمل کرده و اثرات تابش مستقیم را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
سیستم های کنترل درجه حرارت و فشار هواپیما باید قادر به جوابگویی تغییرات سریع 
امر  پنج مرحلۀ مهم در  باشند.  ارتفاع  افزایش  یا  از کاهش  ناشی  درجه حرارت و فشار 
تأمین تهویه مطبوع هواپیماها عبارت اند از تهیه هوا، گرم کردن، خنک کردن، کنترل دما 
و توزیع، برخی هواپیماها مجهز به سیستم کنترل رطوبت نیز می باشند که آن نیز بخشی 

از سیستم تهویه مطبوع به حساب می آید.
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. کاهش فشار در ارتفاعات؛ مشکالت و تدابیر

بیشتر سیستم های تنظیم و کنترل فشار کابین هواپیماها با علم به این مسئله که بدن 
به فشار Psi7/14 در سطح  افت فشار محیط )نسبت   4Psi تا حدود  قادر است  انسان 
آب های آزاد( را به راحتی تحمل نماید طراحی می شوند. بنابراین مسلم است که در فشار 
به همین دلیل سیستم ها  به وجود نمی آید و  انسان  بدن  برای  Psi7/10 هیچ مشکلی 
 )10/Psi92( طوری طراحی می شوند که فشار را در حد فشار معادل تا ارتفاع 8000 پایی
باالتر فشار هوای داخل کابین در حدود  و  پا  ارتفاع 8000  بنابراین در  نگه دارند.  ثابت 
Psi92/10 است. افزایش دادن ارتفاع پرواز به بیش از 8000 پا بدون سیستم تنظیم و 
کنترل فشار و یا سیستم مناسب اکسیژن موجب بروز اشکاالت تنفسی و ناراحتی های 
فیزیولوژیک برای سرنشینان خواهد شد که این تنظیم و کنترل فشار در ارتفاعات باالتر 
از 8000 پا یا به روش های مختلفی صورت می گیرد. برای مثال در برخی هواپیماهای 
مجهز به موتور جت از هوای قسمت خروجی کمپرسور موتو و یا در هواپیماهای با موتور 
پیستونی از هوای خروجی از کمپرسوری مجزا که توسط موتور دوران می کند استفاده 
می شود. همان طور که در شروع مقاله ذکر شد، در ارتفاعات باال با کمبود و کاهش فشار 
اکسیژن موجود در هوا نیز مواجه می شویم که این مسئله فوق العاده حائز اهمیت است، 
چراکه ساده ترین تعریف برای اهمیت حیاتی بودن اکسیژن این است که انسان بدون غذا 
تا یک هفته و بدون آب تا چند روز ولی بدون اکسیژن فقط 4 تا 5 دقیقه زنده خواهد ماند. 
طبق تحقیقات به عمل آمده در فشار Psi7/14 )در سطح آب های آزاد( 95 درصد خون 
 10/Psi11 بدن انسان از اکسیژن اشباع می شود اما در ارتفاع 10000 پایی که فشار به
می رسد تقریبًا 90 درصد خون از اکسیژن اشباع می شود و این 5 درصد افت فشار باعث 
پایی که  ارتفاع 18000  ندارد. حال در  بر  ناراحتی های جسمی شده ولی خطر جدی در 
فشار هوا به Psi34/7 می رسد اکسیژن موجود فقط می تواند 70 درصد خون را اشباع 
نماید. در این صورت چشم و مغز انسان که نسبت به بافت های دیگر احتیاج بیشتری به 
اکسیژن دارند فعالیت نسبی خود را به تدریج ازدست داده و مغز انسان مانند جعبه دنده ای 
که دنده های آن سابیده شده کار می کند و از این ارتفاع به باال کمبود اکسیژن خطری 
جدی برای سرنشین محسوب می شود و آثار آن ابتدا عبارت اند از: سردرد، افسردگی و 
اگر  )Hypoxic Hypoxia(؛  اطراف رخ می دهد  اتفاقاتی که در محیط  به  بی توجهی 



تهویۀ مطبوع در هواپیماهای مسافربری

5
www.kaashaaneh.com

با خطری روبرو شود دست به اقدام غیرطبیعی بودن تصور می کند که افکارش درست و 
قضاوتش منطقی است؛ تعداد تنفس باال می رود؛ حس درد کاهش یافته و ناخن ها و لب ها 
کبود می شوند و در نهایت آثار و عالئم بیهوشی بدون اطالع شخصی بر او مستولی می شود 
که سرعت این بیهوشی بستگی به قدرت انسان و ارتفاع پرواز دارد. باید یادآور شد که 
کلیه عالئم مذکور تنها در مدت 3 الی 5 دقیقه ظهور می کند و درصورتی که هیچ تدبیری 
برای سرنشین صورت نگیرد، خواهد بود. البته سیستم تنظیم و کنترل فشار با این خطرات 
مقابله نموده و از بروز آن ها جلوگیری می کند. در موارد اضطراری نیز که سیستم کنترل 
اکسیژن  ارتباط هستند،  در  مایع  توسط ماسک های  فنی گردد  نقص  فشار دچار هرگونه 
الزم جهت سرنشینان تأمین می گردد. اغلب مسافران هواپیماها نمی دانند که به راستی چرا 
حمل اسپری ها و شیشه های ادکلن، تخم مرغ خام و غیره در داخل هواپیما ممنوع است. 
ولی علت واضح است، اگر فشار هوای داخل هواپیما به هر دلیلی ناگهان کاهش یابد، یک 
اختالف فشار شدید بین داخل ظروفی که با هوای فشرده پر شده اند )نظیر اسپری ها( و 
محیط اطراف به وجود می آید که می تواند سبب ترکیدن بدنۀ فلزی آن ها شود؛ تکه های 
فلزی حاصل نظیر ترکش های کوچکی عمل نموده و برای کسانی که در اطراف آن ها 

نشسته اند خطرآفرین می باشند.
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. بررسی یک حادثۀ هوایی

داخل  فشردۀ  هوای  شود،  سوراخ  پرواز  حین  در  هواپیما  بدنۀ  از  قسمتی  درصورتی که 
هواپیما خیلی سریع از طریق این سوراخ تخلیه شده و این تخلیۀ هوا با صدایی انفجارگونه 
و مه آلود شدن داخل هواپیما همراه می باشد. هوایی که با سرعت به طرف سوراخ ایجادشده 
در حرکت است، هر چیزی را که در داخل هواپیما بوده و خوب مهار نشده باشد با خود 
به بیرون از هواپیما خواهد برد. بخصوص در لحظات اولیه، پس از به وجود آمدن سوراخ 

خیلی زیاد بوده و حتی اشیاء سنگین را نیز جابه جا می کند. 



تهویۀ مطبوع در هواپیماهای مسافربری

7
www.kaashaaneh.com

پس از چند لحظه که از شدت باد کاسته شد، فقط اشیاء سبک تر چون پارچه، دستمال 
و کیسه های نایلون همراه مسافران در فضای داخل هواپیما به پرواز در آمد ه و در برخی 
موارد تمام فضای داخل هواپیما را پر می کنند. حتمًا برای شما این سؤال پیش می آید که 

چطور ممکن است که بدنه هواپیما در حین پرواز سوراخ شود؟!

برای پاسخ به این سؤال به شرح یک حادثۀ هوایی می پردازیم:

موتور سمت راست یک فروند هواپیمای داگالس DC10 )شکل 2( با سه موتور جت 
و ظرفیت حمل 27 مسافر که در ارتفاع 33 هزارپایی از سطح دریا پرواز می کرد، دچار 
نقص فنی می شود و در اثر لرزش شدید موتور آسیب دیده، قطعاتی از آن جدا شده و در 
اثر برخورد تعدادی از این قطعات به یکی از پنجره ها آن پنجره می شکند. در اثر تخلیه 
سریع هوای فشرده داخل  هواپیما، مسافری که در کنار پنجره نشسته و در خواب بود 
با سرعت از پنجره بیرون کشیده می شود و از هواپیما خارج می شود. وی به قسمت دم 
هواپیما برخورد می کند و جسدش هرگز پیدا نمی شود شخصی که در کنار وی نشسته بود 
با نیروی هوایی که خارج می شد از روی صندلی جدا شده و سرش در چارچوب پنجره قرار 
می گیرد. مسافری که در ردیف بعدی نشسته بود با تالش فراوان وی را که از پنجره خارج 
می شد به طرف داخل می کشد و او را نجات می دهد. در تحقیقات دقیقی که پس ازاین 
حادثه صورت گرفت مشخص شد باوجوداینکه مسافر خارج شده از پنجره کمربند ایمنی 
خود را بسته بود، حدود 16 سانتی متر از این کمربند آزاد بود و بنابراین نیروی باد تولیدشده 
چنین  در  کند.  خارج  هواپیما  از  و  بیرون کشیده  ایمنی  کمربند  از الی  را  توانسته وی 
مواردی اگر شدت تخلیه هوا خیلی زیاد باشد، حتی شدت تخلیه هوا خیلی زیاد باشد، حتی 
جوهر خودکار از آن خارج شده و شیشۀ ساعت نیز از ساعت جدا می گردد شایان ذکر است 
پنجره های هواپیما به صورت دوالیه ساخته می شوند تا در صورت شکسته شدن یک الیه، 

الیۀ دیگر فشار هوا را حفظ نماید. در حادثۀ فوق هر دوالیه شکسته شده بودند.
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