:پذيرش مقاله

1395/4/25

دريافت
:مقاله

57

1399/10/11 :دريافت مقاله
1399/11/23 :پذيرش مقاله

) ترویجی- (علمی

 افقی جدید در توسعة صنعت:طرح باند بیانتها
هوانوردی
 سعی در بهینهسازی توسعه،دانشمندان و محققین همواره با توسل به ایدههای خالقانه خود
 طراحی، یکی از این مصادیق.انواع مدهای حملونقل از جمله حملونقل هوایی دارند
فرودگاههایی با باندهای دایرهای (بیانتها) میباشد كه اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته
 برای این نوع باند نیازی به در نظر گرفتن مؤلفههای سرباد و باد عرضی برای جانمایی.است
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صابری

Scientists and researchers are always trying to optimize and develop a
variety of transportation modes, including air transportation, by using
their creative ideas. In this regard, the design of airports with circular
runways (i.e., Endless Runways) has recently received much attention.
In these kinds of airports, there is no need to consider the headwind
and cross-wind competence in order to locate the airport site. By using
circular runways, the capacity and management of air transport could
be significantly enhanced. Furthermore, the need for land to build the
airport will be considerably reduced. In addition, the possibility of
flight and operation for several large aircraft at a specific time interval
can provide different advantages at peak traffic demand and critical
conditions.
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 -1مقدمه

 -2تاريخچه و عوامل پیدايش ايدة اولیه

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان و لزوم كاهش
زمان سفرهای هوایی در آینده ،پروژه ایجاد فضای واحد اروپا
برای مدیریت ترافیک هوایی 1پیشبینی میكند ،ترافیک
هوایی در سال  2020نسبت به سال  3 ،2013برابر و تا سال
 2050بیش از  15برابر شود .همچنین ،انتظار میرود حجم
ناوگان هوایی از  19800فروند در سال  2011به  100هزار
فروند در سال  2050برسد [ .]1عالوه براین ،تحقیقات شورای
مشورتی هوانوردی در اروپا 2نشان میدهد ظرفیت كم
فرودگاهها مهمترین دلیل و مانع برای رشد سفرهای هوایی در
سالهای اخیر است .این اعداد بیانگر این است كهداشتن یک
طرح جدید برای فرودگاهها كه بتواند سرعت و كارایی عملیات
پروازی را افزایش دهد و ظرفیت كافی جهت نشست و
برخاست به طور هم زمان برای چندین هواپیما را به ارمغان
بیاورد ،الزامی است .به همین دلیل ایده ساخت فرودگاههایی با
باند بیانتها به میان آمد و در حال توسعه است [.]2

طرح باند بیانتها
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طرح فرودگاههایی با باند بیانتها یک طرح پایدار است
كه امکان نشست و برخاست در هر جهت ،مستقل از باد را
فراهم می كند .مساحت كل زمین فرودگاه نسبت به فرودگاهی
با باند مستقیم و تعداد عملیات پرواز مشابه كمتر است ولی
هزینه های ساخت فرودگاه  10تا  60درصد بیشتر خواهد بود.
از طرف دیگر ،محدودیتهای فیزیکی مانند جریان مغشوش
هواپیما 4،
برگشتی گردابهای 3،وزش باد از پشت
محدودیت های اجتماعی و زیستمحیطی و غیره باعث بهبود
عملکرد فرودگاهها و ارائة طرحهای جدید كار بسیار دشوار و
پیچیدهای باشد [ .] 3در فرودگاه با باند بیانتها ،ترمینالها با
كلیة امکانات عمدتاً در وسط فرودگاه قرار دارند .همچنین،
شعاع این باند باید بهاندازة كافی بزرگ باشد تا فضای موردنیاز
برای زیرساخت ها را فراهم كند .بنابراین ،شعاع آن 1/5
كیلومتر و بهصورت شیبدار به عرض  400متر برای افزایش
ایمنی و مقابله با نیروهای گریز از مركز جهت جلوگیری خروج
هواپیما از باند پیشنهاد شده است .براساس موارد مطرح شده و
با توجه به اهمیت و جدید بودن موضوع ،در این مقاله به
بررسی تاریخچه ،ساختار و ویژگی های باند دوار و محاسبات
اجرایی و فنی این طرح میپردازیم.

)1. Single European Sky ATM Research (SESAR
2. Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
)(ACARE
3. Wake Vortex
4. Tail Wind

در واقع باندهای دایرهای از همان روزهای نخست هوانوردی
ظهور كردند .كلمنت ادلر 5در فرانسه تحقیق روی باندهای
دایرهای را در اواخر قرن  19آغاز كرد و در اوایل قرن بیستم
مهندسین مقاالت و گزارشهای مربوط به مفهوم باندهای
دایرهای را ثبت كردند .در سال  1919مسیر دایرهای فرود برای
اولین بار در مطبوعات مطرح شد [ .]4چالش اصلی در آن دوران
یافتن راهی برای نشست و برخاست هواپیما در داخل شهرهای
بزرگ مانند نیویورک با آسمانخراشهایی با ارتفاع متفاوت بود.
ایدهای كه در این مورد مطرح شد ،ساخت یک باند دایرهای
باالی آسمانخراشها بود .یک باند شیبدار ساختهشده از آهن
كه توسط چند ساختمان نگهداشته شده است .شکل  1طرح
اولیه باند بیانتها را در منهتن نیویورک نشان میدهد [.]5

شكل ( :)1طرح اولیه باند دایرهای در منهتن .]6[ 1919
باكوس6

در سال  1921اولین باند دایرهای توسط پی.جی.
به ثبت رسید .او یک مسیر دایرهای مسطح و كوچک كه با
هواپیماهای سبک آن زمان سازگار بود ،ارائه كرد [ .]6همچنین،
در سال  1957طراحی اصالحشدهای از باند دایرهای توسط
سر.اچ .تمپست7ارائه شد .ارائه این طرح در پاسخ به این مشکل
بود كه با تحول آیندة هواپیماهای جت كه سرعت آنها
روزبهروز بیشتر میشد ،باندهای مستقیم باید طوالنیتر
میشدند .در نتیجه ،این مسئله مشکل اندازة فرودگاههای اصلی
را به وجود میآورد .به همین خاطر هزینة زمین ،ساخت و ساز و
آمادهسازی آنها منجر به شکلگیری و توسعة مفهوم باند
5. Clement Adler
6. P.J. Backus
7. Sir H. Tempest
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دایرهای شد .این باند قطری بهاندازة  914متر ،طولی برابر
 2,870متر داشت و مساحت چنین فرودگاهی 0/66
كیلومترمربع بود .این در حالی است كه مساحت فرودگاه لندن
در آن زمان  12كیلومترمربع بود .عالوهبراین ،به علت بیانتها
بودن باند حركت روی آن میتوانست طوالنیتر باشد و
هواپیماها میتوانستند هر اندازه كه برای رسیدن بهسرعت
برخاست یا توقف كامل نیاز داشتند به حركت خود روی باند
ادامه دهند [.]6
در ادامة تالشهای گذشته ،نیروی دریایی آمریکا پروژة
باند شیبدار را در دهه  1960آزمایش كرد .در سالهای 1964
و  1965آزمایشهایی در آریزونا روی یک باند شیبدار صورت
گرفت كه در شکلهای  2و  3نمایش داده شده است .این باند
كه توسط شركت جنرال موتور ساخته شده بود ،دارای محیطی
به اندازة  8,047متر ،شعاع  1,281متر ،عرضی برابر  13/7متر
و دارای شیبی با زاویه تقریباً صفر درجه در داخل و  22درجه در
خارج بود و اولین فرود را خلبان اسمیت 1با تجربه بیش از
 10,000ساعت پرواز با هواپیمای  T-28Cانجام داد .خلبانها
عنوان كردند كه در ابتدا حین عملیات فرود با زاویه و سرعت
مناسب مشکل داشتند .اما بعد از چند بار آزمایش ،آنها در این
كار تخصص یافتند و پایداری جانبی استثنایی را گزارش كردند.
همچنین ،هواپیما بهراحتی مسیر طبیعی متناسب با سرعتش را
در باند پیدا میكرد و پایداری به شکلی بود كه وزش باد دیگر
عامل تعیینكنندهای نبود [.]6

با این اوصاف ،باندهای دایرهای عملیاتی هیچگاه ساخته
نشدند و هیچگاه آزمایشی با هواپیماهای مسافربری صورت
نگرفت .یکی از دالیل این موضوع هزینه باند و نیاز به فرآیند و
تکنیکهای نوین بود .در واقع هزینه ساخت این باندها به علت
نیاز به شیببندی دقیق ،طول و عرض بیشتر معموالً باالست
[ .]6-8در قرن بیست و یکم به لطف فنّاوریهای نوین و با در
نظرگرفتن محدودیتهای آینده برای فرودگاهها ،باید نگاه
تازهای به مفهوم باند بیانتها داشت [ .]10-9اخیراً محققان
هلندی مفهوم جدیدی از باندهای بیانتها را این بار برای
فرودگاههای شهری براساس ایدهای از هنک هسلینک2
مهندس ارشد تحقیق و توسعه مركز هوافضای هلند 3ارائه
كردهاند [ .]11این موضوع انگیزهای شد تا محققان به یک مدل
جدید برای فرودگاهها بهصورت باند دایرهای فکر كنند .البته
برای این مدل جدید احتماالً مشکالتی ازجمله هزینه ساخت
باال ،مشکالت اولیه در نشست و برخاست و طراحی هواپیماها
وجود خواهد داشت [.]6

 -3ساختار و ويژگیهای باند دوّار (بیانتها)
در این بخش ساختار و ویژگیهای باند دوّار (بیانتها) تشریح
خواهد شد.
 -1-3جانمايی
باندهای دوار (بیانتها) یا باندهای  360درجهای [ ،]12باندهایی
هستند كه به شکل دایره طراحی میشوند و برای ردههای
مختلف فرودگاه با توجه به مدلهای تقاضا (فرودگاه اقماری و
فصلی) 4مناسب خواهند بود .هنک هسلینک به این نتیجه رسید
كه بهكارگیری این ایده از لحاظ ایمنی مقرون بهصرفهتر است،
چراكه در باندهای مرسوم كه امروزه مورد استفاده قرار میگیرد،
محدودیت باد عرضی5وجود دارد [.]13
()1

در معادلة  V ،1سرعت باد و  Vcسرعت باد عرضی است كه
بایستی مقدار سرعت باد عرضی برای هواپیماهای كوچک حدود
15و هواپیماهای بزرگتر  25كیلومتر بر ساعت باشد .عامل
تعیینكننده جهت نشست و برخاست هواپیما سرباد 6است
(سرباد بادی است كه جهت آن خالف با جهت نشستن و

شكل ( :)3پرواز آزمایشی در باند دایرهای جنرال موتور ،آریزونا [.]6

1. Smith

2. Henk Hesselink
3. Royal Netherlands Aerospace Centre
4. Hubs and Spoke
5. Cross Wind
6. Head Wind
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شكل ( :)2باند دایرهای جنرال موتور در آریزونا [.]5

Vc = V sin α
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برخاستن هواپیما باشد) و مهمتر آن است كه باند را طوری
جانمایی كنیم كه بیشتر مواقع سال ) 95درصد به باال) باد
عرضی كمتر از حد مجاز باشد [ .]13این در حالی است كه در
طراحی باندهای بیانتها نشست و برخاست از نقاط مختلف
امکانپذیر است .بنابراین ،بسیاری از موانع از جمله باد عرضی و
غیره كه از مؤلفههای مؤثر بر جانمایی باند بودهاند ،از قدرت
اثرشان كاسته و یا صرفنظر میشوند [.]13
در طراحی باندهای بیانتها تمامی ساختمانهای فرودگاه
شامل پایانهها و آشیانهها و غیره داخل پالن دایرهای جانمایی
میشوند ،این كار از آن جهت اهمیت دارد كه اگر بخواهیم تمام
ساختمانها و تسهیالت فرودگاه ازجمله ترمینالها ،برج مراقبت،
آشیانهها و غیره را بهصورت متداول امروزی در پالنهای
مستطیلی جانمایی كنیم مساحت بسیار زیادی الزم است .بهطور
مثال ،كارایی مدل فرودگاه با باند بیانتها با مساحت  850هکتار
همانند كارایی فرودگاه به وسعت  3,257هکتار با طراحی
متداول امروزی است .برای درک بهتر ،وسعت  3,257هکتار
معادل مساحت فرودگاه شارل دوگل پاریس 1است كه در شکل
 4نشانداده شده است [.]15-14

شكل ( :)4پالن فرودگاه شارل دوگل پاریس.
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همانطوركه میدانیم ،عوامل و فاكتورهایی ازجمله جهت
باد ،سرعت باد و شرایط دید افقی از مؤلفههای مهم برای
جانمایی و موقعیتسنجی یک فرودگاه است [ .]13وجود باد
عرضی و محدودیت در دید افقی اگر از حد معینی بیشتر شود،
ممکن است باعث تعطیلی موقت فرودگاه و در نتیجه نارضایتی
و ضرر مالی شود .اما در باندهای بیانتها نشست و برخاست
هواپیما از هر نقطه كه توصیه شود ،امکانپذیر است .البته
كماكان عدهای از محققان ابهاماتی به رفع این مشکلها دارند،
ولی چون این طرح تنها در چارچوب مدلسازی بوده ،اطالعات
دقیقتر از آزمایشها و مدلسازی در دسترس نیست.

1. Paris Charles de Gaulle Airport

 -2-3ساختار بخشهای مختلف باند دوّار
بهعنوان یک نمونة مدلسازی شده مطابق شکل  ،5عمالً باند
فرودگاه محیط دایرهای است به شعاع داخلی  1,500متر كه
قابلیت آن را دارد چند هواپیما در زمان مشخص روی باند
نشست و برخاست كنند .این فرودگاه از لحاظ وسعت ،به نسبت
یک فرودگاه مرسوم فعلی با همان میزان شلوغی و ترافیک،
فضای كمتری میطلبد و باندهای خزش 2نیز بهتبع آن كاسته
میشود و در نتیجه هزینههای ساخت باند خزش حداقل خواهد
شد .عرض باند فرودگاه چیزی در حدود  140متر است.
همچنین ،تعداد پایانههای مجاز برای فرودگاه بین  1تا 4
میباشد ،بهطوریكه برای فرودگاههای محلی  1و فرودگاههای
اقماری تا  4پایانه الزم است.
در این طرح مدلسازی شده  18نقطه دسترسی در محیط
باند تعریف شده است و طول هر كمان چیزی در حدود  524متر
است كه این تعداد برای انجام عملیات پرواز ،بهینه میباشد.
عالوهبراین ،سیستم باند خزش در این طرح شامل  2حلقة داخلی و
خارجی بهموازات هم و موازی باند اصلی میباشند (شکل  .)6باند
خزش خارجی همجهت با باند اصلی فرودگاه عملیاتی میشود و
باند خزش داخلی خالف جهت باند اصلی است .همچنین ،باند
خزش خارجی با باند اصلی در  36نقطه اتصال دارند كه  18نقطه
خروجی و  18نقطه ورودی است .حلقة خارجی ،مابین حلقة داخلی
و باند اصلی میباشد و خطوط واصل بین باند اصلی و حلقة خارجی
دیده میشود كه بهصورت زاویهدار به باند متصل شدهاند .شعاع
حلقة داخلی  1,177/5متر و شعاع حلقة خارجی  1,275متر است.
همچنین ،باندهای خزش سرعت باال اتصالدهندهها و رابطهایی
هستند به طول  318متر كه با زاویه  45درجه به باند اصلی متصل
شدهاند .دستهای از باندهای خزش نیز وجود دارند كه ساختمانهای
فرودگاه (ترمینالها ،توقفگاهها 3و آشیانهها) 4را به حلقة داخلی
متصل میسازند .این خطوط كه باندهای همزاد (دوگانه) هستند،
عالوه بر اتصال ،فضای موردنیاز برای عملیات پوش بک5و مانورها
را نیز تأمین میكنند.
برای كاهش اثر نیروی گریز از مركز توصیه میشود كه پروفیل
جانبی (عرضی) باند دایرهای از قسمت بیرونی به درونی به
نحوی كه در شکل  7نشانداده شده است ،كاهش شیب را
تجربه كند .در این حالت ممکن است اصطکاک جانبی بین تایر
چرخ هواپیما و سطح باند وجود نداشته باشد [.]16
2. Taxiway
3. Apron
4. Hanger
5. Pushback
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شكل ( :)5پالن باند دایرهای [.]12

 -4اثرات طرح
بر اساس ارزیابیها و مقایسههای صورت گرفته بین فرودگاهی
با باند بیانتها و فرودگاه شارل دوگل پاریس 2مشخص شد كه
باند بیانتها ظرفیت انجام تعداد پرواز برابری را در باند كوتاهتری
دارد و به همین دلیل سودمندتر و بهصرفهتر میباشد.
شكل ( :)6بخشهای باند بیانتها [.]12-16

 -3-3پاركینگ
هنگامیكه هواپیما برای انجام عملیات برخاست شتاب میگیرد،
از سطح صاف باند تا جایی كه زاویة جانبی برای برخاستن مناسب
شود ،بهطرف بخش بیرونی حركت میكند همچنین ارتفاع باند
باید طوری تنظیم شود كه برای یک باند با شعاع داخلی 1500
متر و  18ورودی باند خزش ،پاركینگ طبقاتی در زیر بخش
بیرونی باند قرار گیرد تا سبب بهینه شدن استفاده از حجم باند و
محیط داخلی آن شود .در این مورد شکل  8مدل شبیهسازیشدة
پاركینگ وسایل نقلیه زیر باند را نشان میدهد

دسترسی از محیط بیرون به تسهیالت داخل فرودگاه (ترمینالها
و غیره) برای كارمندان و متصدیان از طریق تونلهای گذرنده از
زیر باند میباشد .برای مسافران از طریق خط ویژهای به نام
انتقال خودكار افراد 1تعبیه شده كه ترمینال اصلی داخل پالن
دایره را به محوطه خارجی فرودگاه و همچنین پاركینگ متصل
میكند .شکل  8خط ویژه مسافران را نشان میدهد [.]15
)1. Automated People Mover (APM

مزایای این طرح عبارتند از:
 امکان استفاده همزمان چندین هواپیما از باند،
 كاهش مسافت و زمان عملیات خزش هواپیما،
 پرواز حین وزش باد بدون در نظر گرفتن جهت آن،
 زمین مورد استفاده برای این فرودگاه نسبت به فرودگاههای
مرسوم بهطور قابلمالحظهای كمتر است .در شکل  9مقایسه
سطح اشغال باند دایرهای با فرودگاههای فرانکفورت ،پاریس،
آمستردام و باراخاس مادرید شبیهسازی شده است [،]17
 ظرفیت باند مشابه یا بیشتر از یک فرودگاه معمولی با سه یا
چهار باند است .یک فرودگاه با سه یا چهار باند در اروپا معموالً
با ظرفیت  115پرواز در ساعت كار میكند ،درحالیكه این باند
بسته به تأخیرها و زیرساختهای موجود ،ظرفیت  110تا 146
پرواز در ساعت را نشان داده میدهد [،]18
 این باند میتواند مشکالت عمدهای را در فرودگاهها ازجمله
تأخیر پرواز به دلیل شلوغی باندها و فرود هواپیماها به دلیل
نبود فضای كافی را برطرف كنند [ .]19ارزیابی اولیه باند
دایرهای به طول  10كیلومتر تعداد  109پرواز با تأخیر 39
ثانیه در حالت باد ضعیف را نشان میدهد .در حالی كه
2. Paris Roissy Charles de Gaulle
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برای باد شدید این تعداد به  60پرواز كاهش مییابد .جدول
 1بیشترین میزان حركت هواپیماها و میانگین زمان تأخیر
آنها را در باند دوار نشان میدهد [،]6
 باند دوّار دارای ظرفیت پایدار  80پرواز در ساعت است،
 در زمان عملیات خزش كاهش  40تا  95درصد مشاهده
شده است و
 منطقه تحت تأثیر سروصدا برای فرودگاههایی با این باند كوچکتر
است .در شکل  10كانتور صدا روی باندهای مرسوم و باند
بیانتها شبیهسازی شده است كه نشان دهنده تمركز بیشتر كانتور
صدا در باند دایرهای میباشد [ 17و .]20

جدول ( :)1مقدار تأخیر میانگین و تعداد پرواز در ساعت [.]6

میانگین تأخیر

بیشترین پروازهای در هر ساعت

00:00:39

109

00:01:33

118

00:04:27

129

00:19:24

137

00:38:25

140

01:06:27

151

03:09:38

261

شكل ( :)7تغییرات ارتفاع در مقطع عرضی باند دایرهای [ 6و .]16

شكل ( :)8محل پارک وسایل نقلیه زیر باند [.]17
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شكل ( :)10شبیهسازی كانتور صدا ،باند مرسوم (پایین) و باند بیانتها(باال) [.]17

 -2-4چالشهای طرح

 -5محاسبات و ويژگیهای فنی و اجرايی طرح

چالشهای این طرح عبارتند از:

در این بخش محاسبات و ویژگیهای فنی و اجرایی طرح
تشریح خواهد شد.

 حجم كار خلبان برای عملیات پروازی بخصوص در وضعیت
فرود بیشتر است،
 آموزش فعلی برای خلبانها و كنترلكنندههای مراقبت پرواز
برای عملکرد باند مدور كافی نیست و
 بارهای سازهای اضافی كه ممکن است در طی عملیات از باند
به هواپیما تحمیل شود.

معایب این طرح عبارتند از:
 هزینه ساخت باند بیشتر است ،تجزیه و تحلیل اقتصادی
نشان میدهد كه هزینههای ساخت این فرودگاهبهطورمعمول
 110تا  160درصد هزینه یک فرودگاه معمولی است و
 توسعه فرودگاه دشوار خواهد بود .بدین معنی كه برخالف
فرودگاههای امروزی ،این باند را نمیتوان به خارج گسترش
داد .همچنین ،برخالف فرودگاههای امروزی ،شعاع باند ثابت
است بنابراین قابل گسترش نیست و فضای موجود برای
زیرساختهای داخل آن محدود است [.]6

اگر سرعت باد بیش از  20نات1باشد ،خلبان كه تصمیم به فرود
هواپیما میگیرد ،یک باد متقاطع را تجربه میكند كه قابلقبول
نیست .بنابراین در شرایط باد شدید خلبان مجبور است از
بخشهایی كه دارای باد عرضی زیاد میباشد ،از فرود اجتناب
كند .از اینرو ،فقط قسمت محدودی از باند فرودگاه قابلاستفاده
میشود .بخشهایی كه سرعت باد متقاطع باالی  20نات دارند
برای نشست و برخاست بسته میشوند .جریانهای ترافیکی باید
به سمت نقاط عملیاتی نشست و برخاست هدایت شوند .شکل
 11بخشهای محدود شدة باند را كه در اثر باد شدید بسته
میشوند نشان میدهد .در صورت تغییر جهت باد شدید
بخشهای باز با توجه به جهت باد ،بسته و بخشهای دیگر باز
میشوند.
1. kts
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شكل ( :)11قسمت محدود شدة باند به دلیل وجود باد شدید متقاطع [.]6

در شرایط سرعت كم باد ،هواپیما میتواند به روشی انعطافپذیر
عمل كند .زیرا تمام بخشها برای پرواز و فرود در دسترس
هستند ،شکل  12هجده قسمت ( )00-17باند را نشان
میدهد .همچنین ،مسیرها و نقاط آغاز و پایان در مرز هر یک
از بخشها مشخص شده است .با تغییر جهت باد در بخشی كه
سرعت زیر  20نات است ،مسیر باند در كل باند دایرهای بدون
وقفه به كار خود ادامه میدهد.

بهعنوان یکی از عوامل اساسی محاسبه ابعاد  TMAباند
دایرهای به شمار میرود .زاویه استاندارد  3درجه است .پس
میتوان فاصله نهایی برای نزدیک شدن به باند كه با
𝑡𝑠𝑖𝑑𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓 نشان داده شده است كه طبق معادله  2محاسبه
كرد [ 8و .]21
()2

نقاط نشست و برخاست برای همه بخشها به فاصله  100متر
از لبة داخلی باند تعریف شده است .این موضوع متناظر با فاصلة
 1,600متری (𝑠𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟_𝑦𝑤𝑟) از نقطه مرجع فرودگاه است كه
در این حالت میتوان شعاع  TMAرا با استفاده از معادله 3
محاسبه كرد [.]10
()3

شكل ( :)12قطعات باند برای عملیات پروازی در حالت باد با سرعت كم [ 6و .]17
تابستان  /1400دوره چهارم  /شماره ( 2دوره پنجم ،پیاپی )17

 -2-5طراحی منطقه مانور ترمینال
منطقه مانور ترمینال 1یک منطقه كنترلشده در اطراف
فرودگاههای شلوغ است كه ترافیک ورودی و خروجی به
فرودگاه در آن ناحیه هماهنگ میشود .عالوهبراین،
محدودههای  TMAاستاندارد نشدهاند و از كشوری به كشور
دیگر متفاوت هستند .ارتفاع  3,000فوتی برای فرود یک
هواپیمای ورودی كه از سیستم ابزار فرود 2استفاده میكند،
)1. Terminal Maneuvering Area (TMA
)2. Instrument Landing System (ILS

𝑡𝑓3000
) tan(3°

= 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓

𝑇𝑀𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 = √𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙_𝑑𝑖𝑠𝑡 2 + 𝑟𝑤𝑦_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 2

بر اساس این محاسبات TMA ،در این باند ،یک ناحیة مدور در
اطراف مركز فرودگاه با شعاع 17521 mیا  9/46 N.Mاست
که در شکل  13این ناحیه نشان داده شده است .برای
برخاست یک زاویة میانگین  5درجه تعریف میشود .با توجه به
این موضوع ،ارتفاع خروجی در  TMAرا میتوان بار دیگر با
استفاده از معادلة  4محاسبه نمود.
()4

𝑡𝑓𝑑𝑒𝑝ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙_𝑑𝑖𝑠𝑡 × tan(5° ) = 5008

بهطور خالصه TMA ،دارای كمترین ابعاد جانبی در اطراف
نقطه مرجع فرودگاه و بهصورت عمودی از ارتفاع فرودگاه تا
ارتفاع  5000فوت است .شکل  13این ابعاد را نشان میدهد.
همچنین ،در شکل  14مسیر های ورودی و خروجی به صورت
شماتیک قابل مشاهده است .هواپیماها در  TMAبهصورت
عمودی و یا افقی از هم جدا میشوند .برای جدایی قائم فاصله
باید  1,000فوت و برای جدایی افقی باید  1/5 N.Mباشد
[.]19-21
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شكل ( :)13ابعاد 9[ TMAو .]17
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جدول ( :)1بارهای وارده به هواپیما حین چرخش [.]12

 -3-5فاكتور بار طی عمل چرخش
با در نظر گرفتن شکل  ، 15نیروی گریز از مركز )Fc( 1و
وزن (  ) Wرا می توان برآیند گرفت .همچنین نیروی لیفت2
باید در جهت مخالف و برابر برآیند آن دو نیرو باشد .فاكتور
بار 3كه با  nنمایش داده شده است را می توان با توجه به
معادالت  5و  6محاسبه كرد كه  Lنیروی لیفت و  Wوزن
هواپیما است.
𝑊𝑛 = 𝐿/

()5
()6
()7

1
𝜃 cos
𝑊
= 𝜃 cos
𝐿
=𝑛

افزایش نیروی لیفت

ضریب بار

زاویة شیب

0%
15%
40%
100%
∞

1g
1.15g
1.4g
2g
∞

0°
30°
45°
60°
90°

در این مقاله ،در دو حالت به بررسی نیرو ها پرداخته شده
است كه حالت اول در آسمان و حالت دوم بر روی باند دایرهای
میباشد [.]12
حالت ( :)1نیرویها وارد به هواپیما در یک چرخش متعادل
اعمالشده است؛ كه در شکل  17نیروها بهطور كامل
قابلمشاهده است.

شكل ( :)15بار وارده به هواپیما حین چرخش [.]12

در طراحی هواپیماهای امروزی ضریب بار در محدودهای
بین  - 1/52تا  + 3/8گرانش متغیر است؛ از تجزیهوتحلیلها
نتیجه میشود كه در زاویة بیش از  45درجه ،فاكتور بار به
میزان قابلتوجهی افزایش مییابد كه در شکل  16و جدول 2
بهوضوح قابلمشاهده است [12و .]20

شكل ( :)17نیروی وارد به هواپیما در یک چرخش متعادل جانبی [.]12

در طول چرخش جانبی متعادل ،نیروهای واردشده به هواپیما به
شرح زیر است.
()8

𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝐿 = 𝐶𝐹 𝑑𝑛𝑎𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝐿 = 𝑊
𝑐𝑎𝑚 𝑐𝐹
= 𝜃 𝑛𝑎𝑡
=
𝑊
𝑔𝑚
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شتاب گریز از مركز هواپیما را میتوان با توجه به معادله 9
محاسبه كرد:
𝑉2
𝑅

()9

= 𝑐𝑎

اكنون نیروی گریز از مركز ) 𝑐𝐹( با توجه به معادله  10محاسبه
میشود.
شكل ( :)16نمودار فاكتور بار به زاویه شیب [.]12

1. Centrifugal Force
2. Lift
3. Load factor

()10

𝑚𝑉 2
𝑅

= 𝑐𝑎𝑚 = 𝑐𝐹

 Rبخشی است كه شعاع دایرهای ایجادشده است .با قرار دادن
مقدار 𝑐𝐹 در معادله  𝑡𝑎𝑛𝜃 ،8با توجه به معادله  11محاسبه
خواهد شد.
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𝑚𝑉 2
𝑉2
= 𝑅 = 𝜃 𝑛𝑎𝑡
𝑔𝑚
𝑔𝑅

()11

 Lیا نیروی لیفت را میتوان با تعادل آیرودینامیکی محاسبه
كرد.
𝑠 𝐶𝐿 𝜌𝑉 2
2

()12

=𝐿

در معادله  ρ ،12چگالی هوا V ،سرعت واقعی هواپیما،
ضریب مقدار لیفت و  Sمساحت سطح بال معرفیشده است .با
توجه به وزن ،زاویه را با توجه به معادله  13میتوان محاسبه
كرد.

()16



از معادالت  16و  17استفاده كرده و این دو معادله رو بر هم
تقسیم میكنیم .همچنین F= μ.N ،داریم (=μضریب
اصطکاک):

()18



()13

با تركیب معادالت  11و  13میتوان زاویة  θرا با توجه به
معادله  14محاسبه نمود.
()14

حالت ( :)2نیروها بر روی زمین با توجه به اصطکاک
اعمالشدهاند؛ كه در شکل  18نیروها بهوضوح قابلمشاهدهاند.
نیروی گریز از مركز باید با اصطکاک جانبی ایجادشده توسط
الستیکها و همچنین نیروهای باند مقابله كند.

()19

با توجه به شکل  ،18نیروی وزن  Wو اصطکاک ایجادشده
روی زمین  Fاست .از شکل  18میتوان بهراحتی محاسبه كرد
[12و :]25
()15

 𝜃 𝐹𝐶 = 𝑁 sin 𝜃 + 𝐹 cos
𝑚𝑉 2
⇒
 𝜃 − 𝐹 cos 𝜃 = 𝑁 sin

𝑅

𝜃 𝑛𝑎𝑡 𝜇 +
(𝑔𝑅√ = 𝑉
)
𝜃 𝑛𝑎𝑡 𝜇 1 −

درصورتیكه مقدار  μبسیار ناچیز باشد tan ϴ ،بهصورت معادلة
 20محاسبه میشود.
𝑉2
𝑔𝑅

()20

= 𝜃 tan

 -4-5فاصله بال هواپیما تا سطح باند
برای ارزیابی عملیات نشست و برخاست در این باند ،هواپیمای
بوئینگ  747مورد آزمایش قرارگرفته است .این ارزیابی با
تجهیزات شبیهسازی  6درجه آزادی 1انجامشده است .در این
مواقع ،باید از فاصله بال هواپیما و موتور از كف باند اطمینان
حاصل نمود .یک نمای گرافیکی در شکل  19نشان دادهشده
است [.]6 -7
تحقیقات و شبیهسازیها نشان میدهند كه هواپیماهای
امروزی میتوانند روی باندهای دایرهای شکل ،عملیات نشست
و برخاست را انجام دهند .اما احتمال برخورد هواپیما با باند فرود
وجود دارد و نمیتوان از این احتمال هرچند كوچک بهراحتی
چشمپوشی كرد و باید منتظر نسل جدیدی از هواپیماها بود.
البته طرحهای مفهومی از هواپیماهای نسل بعد نشان از آن دارد
كه این هواپیماها نسبت عرض به ارتفاع بیشتری خواهند داشت
و این موضوع مشکالت و پیچیدگیهای جدیدی را به دنبال
خواهد داشت [.]23-22
)1. Degrees of Freedom (DOF
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شكل ( :)18نیروهای وارد به هواپیما روی باند دایرهای [.]12

𝑚𝑉 2
= 𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑁
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝐹 −
𝑅
 𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝐹 𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑚𝑔 +
𝑔𝑅𝜇 𝑉 2 −
= 𝜃 𝑛𝑎𝑡 ⇒

𝑅𝑔 + 𝜇𝑉 2
𝑔𝑅𝜇 𝑉 2 −
( ⇒ 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
)

𝑅𝑔 + 𝜇𝑉 2

از معادله  18حداكثر سرعت تایرها را میتوان به شکل معادله
 19استخراج كرد .همچنین مسیر منحنی شکل حاصلشده را با
موفقیت به دست بیاوریم.



⇒ 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛 𝜃 ∙ cos
𝑊 𝑉2
𝑊
= 𝜃 𝑛𝑖𝑠
∙
=
⇒
𝑘𝑅𝑔 𝑔𝑅 𝑘𝑉 2
𝑊
𝜃 = 𝑠𝑖𝑛−1
𝑘𝑅𝑔



𝜃 ⇒ 𝑚𝑔 + 𝐹 sin 𝜃 = 𝑁 cos

𝐿𝐶

⇒ 𝜃 𝑊 = 𝐿 cos
𝑠 𝐶𝐿 ρ𝑉 2
=𝑊
⇒ 𝜃𝑠𝑜𝑐
2
𝑊
𝑠𝐶𝐿 ρ
= 𝜃 cos
= 𝑘𝑒𝑟𝑒(𝑤ℎ
)
2
𝑉𝑘
2

 𝜃 ⇒ 𝑊 = 𝑁 cos 𝜃 − 𝐹 sin

(علمی-ترويجی)
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شكل ( :)19فاصله بال هواپیما تا سطح باند [.]6

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله به بررسی یک مفهوم جدید و مبتکرانه برای
طراحی و سازوكار عملیات پروازی یک فرودگاه با باند بیانتها
پرداختهشده است .بر اساس تجارب قبلی طرح اولیة پیشنهادی
یک مسیر دایرهای شکل شیبدار است همچنین
برنامهریزیهایی صورت گرفته است تا بتوان در سالهای آتی با
شبیهسازی مدل ترافیک هوایی و مدیریت آن نتایج ارزندهای در
زمینه پیشرفت و بهبود نظریه باندهای بیانتها به دست آورد.
طول شعاع داخلی در نظر گرفتهشده این باندها  1/5كیلومتر
است كه طولی معادل  3باند معمولی است .همچنین فضای
قابلتوجهی در وسط فرودگاه برای احداث ترمینالها ،ورودیها،
باندهای خزش و دیگر امکانات موردنیاز ،فراهمشده است.
با توجه به اینکه عملیات نشست و برخاست هواپیما
همزمان هم بهصورت ساعتگرد و هم پادساعتگرد انجام می-
پذیرد ،فرآیند مدیریت ترافیک هوایی نیازمند یک سیستم
خودكار پیشرفته و مدرن است ،تا بتواند فرآیند نشست و
برخاست هواپیماها را در بهینهترین حالت با در نظر گرفتن
شرایط ترافیکی و هوایی فرودگاه ،محاسبه و كنترل كند.
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وضعیت عملکردی باند بیانتها نشان داد كه طرحی
عملی در شرایط تئوری است ،اگرچه برخی از جنبههای آن نیاز
به مطالعه بیشتر دارد .میتوان مزیت اصلی این نوع باند را
فشردگی و كاهش مسیرهای زمینی و هوایی اشغالشده دانست.
اما این مزایا باید در كنار هزینه باالی ساخت ،كمبود انعطاف در
زیرساختهای درونی و امکانپذیر نبودن استفاده از برخی
پیکربندیهای هواپیما در آینده ،سنجیده شوند .با توجه به
مباحثی كه مطرح شد ،پیشنهادهایی مانند هوشمندسازی،
اصالح قوانین و آییننامههای جدید ،استفاده از تجهیزات دقیق
و سیستمهای شبیهسازی میتواند گامی جهت بهبود این طرح
باشد ،كه در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:

هوشمند ازی

یس مها :اكثر چالشهای فنی كه

برای عملیاتی كردن باند بیانتها وجود دارد از قبل موردبررسی
قرارگرفتهاند .هوشمندتر كردن هواپیماها و تجهیزات زمینی به
برنامهریزی برای بخشهای مختلف باند و مشخص كردن

مکان دقیق نشست هواپیما در بهینهترین حالت ممکن ،كمک
شایانی میكند.

اص ح قوانین و ایجا آییننامههای جدید:
قوانین و استانداردها باید با باندهای جدید دایرهای شکل بهروز
شوند ،البته تا جایی كه ممکن بود سعی شده است در طراحی
این باند قوانین و استانداردهای فعلی رعایت شوند .ولی باید
تغییراتی در آییننامهها به دلیل شکل خاص و متفاوت این
باندها در نظر گرفته شود.

ا

ا

از تجهی ات جدید ا قت االتر :یکی

از مهمترین فاكتورها برای عملیاتی كردن باند بیانتها ،احتیاج
به راهنما برای برج مراقبت 1و خلبان است .از طرفی وسایل
جهتیابی رادیویی مثل  ،ILSكمکهای دیداری و عالمت-
گذاری باند ،دیگر بهتنهایی راهگشا نیستند و باید از دیگر
فنّاوریها و مفاهیم جدید استفاده شود .همچنین فرود در چنین
فرودگاهی نیازمند جهتیابی و راهنمایی بسیار دقیقی است.
چراكه جهت هواپیما هنگام فرود باید هم عمودی در راستای
محور  yو همافقی در راستای محور  xبا دقت بسیار زیادی
تنظیم شود .فنّاوریهای جدید جهتیابی ،مثل سیستم ناوبری
ماهوارهای و همچنین سیستمهای تقویت زمینی ،2رسیدن به
چنین دقتی را امکانپذیر میكند GBAS .یک ایستگاه مرجع
در نزدیکی فرودگاه است كه خطاها و اشتباهات  GPSسیستم را
محاسبه كرده و مقدار صحیح آن را به هواپیما منتقل میكند.

ا

ا

از

یس مهای شبیه ازی :یکی از

راههایی كه به خلبانها هنگام نشست و برخاست در یک باند
دایرهای شکل كمک میكند ،استفاده از سیستمهای شبیهسازی
است .خوشبختانه این سیستمها هماكنون نیز در دسترس
هستند و در آینده با پیشرفت بیشتر فنّاوری ،میتوان از آنها
بهعنوان یکی از راههای اصلی كمک به خلبانها نام برد.
)1. Air Traffic Control (ATC
)2. Ground Base Augmentation System (GBAS

)ترويجی-(علمی
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