
 

 

       عنوان موضوع: بررسی سیستم تهویه مطبوع هواپیما                    

 

                

 بررسی سیستم تهویه مطبوع هواپیما                                      

 
 هادی شهابی فر، محمد مهدی مهدویمحمد 

 

  در این گزارش به بررسی سیستم های تهویه مطبوع هوا در هواپیما ها و شیوه های نوین در این زمینه می پردازیم. 
 

 
 :تعریف کلی از تهویه مطبوع -1

 

محل مورد نظر را برای  تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای عمل

این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت،  . زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم

  .بق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کندط رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان که

درجه حرارت، رطوبت  مطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت کرد که اهم آنها عبارتند از در تهویه

بردن باکتریها و ویروسهای موجود در آن می  هوا، سرعت وزش هوا، صاف کردن هوا از گرد وغبار و از بین

 .باشد

از هوا تنفس  دانید بدن انسان در اثر انرژی که با خوردن مواد غذایی و با صرف اکسیژنی که ر که میهمانطو

انرژی باعث تولید حرارت در بدن می  می کنیم، بدست می آورد، قادر به ادامه حیات می باشد. این صرف

ظور ثابت نگهداشتن گراد در حالت کار عادی بدن است. به من درجه سانتی 73شود که این حرارت حدود 

براساس  باید مقداری از انرژی که در اثر اصطکاک در بدن بوجود می آید دفع شود و این درجه حرارت

درجه  81از  حوالیمحیط باید  تجربه ثابت شده که وقتی فعالیت انسان بطور عادی است، درجه حرارت

 .یده آل برای او فراهم شودتا یک محیط ا باشد %04تا  %04حدود  سانتیگراد و با رطوبت نسبی

ایده آل سازی هوای تنفسی در هواپیما دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که در آن هوایی با دمای 

تا هم تجهیزات هواپیما دچار آسیب نشوند هم  بسیار پایین را باید به دما و رطوبت نسبی مطلوب رسانید

 د .تمام سرنشینان هواپیما احساس راحتی داشته باشن

 

http://hvacr.persianblog.ir/post/24/
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 یعمل م "پنجره هیساختار اول "که به عنوان  یشده است: صفحه خارج لیتشک هیاز سه ال مایپنجره هواپ

صفحه به مسافر  نیکتریکه نزد یشده است؛ و صفحه داخل هیکه سوراخ مذکور در آن تعب یانیکند؛ صفحه م

دو  نی( نام دارد. اair gap) "شکاف هوا"وجود دارد که  یکوچک یفضا یانیو م یصفحه خارج نیاست. ب

تواند در مقابل فشار  یدهند که م یم لیرا تشک "شکاف هوا هیدو ال یطراح"شکاف  نیبه همراه ا هیال

 مقاومت کند. یجو

 یعمل م یتنفس یها چهیکوچک به عنوان در یهمان سوراخ ها ای،  "سوراخ تنفس"فشار هوا  میتنظ یبرا

کنند.  یپنجره ها کمک م یانیو م یصفحه خارج نیب یو هوا مایهواپ نیکاب نیکنند که به توازن فشار هوا ب

 یصفحه خارج یاز فشار هوا فقط بر رو یکامل ناش یرویکند که ن یم جادیرا ا نانیاطم نیعمل ا نیا

 فایخود را ا یعملکرد محافظت یدهد در مواقع اضطرار یامکان م یانیم هیگذارد و به ال یم ریتاث مایهواپ

 کند.

 

کند، پنجره را از مه و غبار آزاد  یها رخنه م شهیش نیجذب رطوبت که ب قیاز طر نیه هواکش همچنروزن

 یم ییمناظر و چشم اندازها در طول پرواز هوا ریتصا مایاز لذت سفر با هواپ یمیکند. گذشته از همه، ن یم

 ماجرا گشوده شد. نیباشد. راز ا

 

 

 یما:تامیین هوای ورودی برای سیستم تهویه هواپ -2

 

می دانیم در موتور های توربو فن حجم زیاذ هوای ورودی را به دو مسیر راهنمایی می کنند یک مسیر هوا 

فشرده شده و داخل محفظه احتراق قرار میگیرد و استیج توربین را با قدرت هر چه تمام تر می چرخاند که 

تا هوای ورودی داخل موتور بیش از توربین با یک شفت به فن جلویی موتور متصل است و آنرا می چرخاند 
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پیش افزایش یابد در این صورت بدلیل نیاز محدودمان به هوای فشرده  مسیر دوم عبور هوا باید در نظر 

 گرفته شود که به آن هوای کنار گذر گویند .

شاخصه اصلی این هوا مخلوط نشدن با محصوالت احتراق و دمای مناسبشان بدلیل گرم شدن داخل موتور 

 ی باشد. م

در حقیقت با این سیستم ورودی هوای تهویه مان آماده است حال باید دما و رطوبت تا حد امکان به 

 آسایش انسان نزدیک شود.

 Vapor-Cycle Machineبرای تهویه مطبوع هوا از دو نوع سیستم خنک کننده استفاده میشود که یکی 

م هزینه تر بوده ولی دارای راندمان کمی میباشد، ک V.C.M نام دارد. نوع Air-Cycle Machine و دیگری

استفاده  A.C.M بنابراین فقط برای مصارف خانگی و همچنین اتومبیل مناسب است ولی برای هواپینا از نوع

 .میگردد که دارای راندمان بسیار خوبیست

 

 

 :تهویه مطبوع تمام هوا -3

 

ی مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه در سیستم تهویه مطبوع تمام هوا دستگاه تولید کننده هوا

 .قرار می گیرد

سیال ناقل حرارت به داخل کویل های دستگاه تهویه مطبوع مرکزی )هوا ساز( ارسال شده هوایی را که 

توسط باد زن به سرعت از روی این کویل ها عبور داده می شود سرد یا گرم می کند. این هوا پس از گذر از 

 (1)شکل  .از طریق کانال به فضای مورد تهویه ارسال می گردد …بت زنی و تحوالتی مانند رطو
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 (1-)شکل

در حقیقت این سیستم نیاز به یک فن برای تامین هوای مورد نیاز برای تهویه می باشد که در هواپیما بدلیل 

 تامین بودن هوای کنار گذر موتور دیگر نیازی به فن نیست

به دمای مورد نیاز می رسد سپس در واحد هایی با سیستم  چیلر مثلتنها یک سیال عامل در سیستمی 

 مبادله گر گرمایی هوای ورودی را به دمای مطلوب می رساند.
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 (2-)شکل

نمایانگر یک واحد گرمایشی می باشد که با ورود سیال گرم شده ، پره های این واحد گرم می  2-شکل

ه ها ، پرمای پره ها باعث افزایش دمای هوای عبوری میشود که شوند. در ادامه با عبور هوا از میان این پر

 مطلوب ماست.
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 (3)شکل

مجموعه ای است در هواپیما که جهت تنظیم رطوبت هوا قرار گرفته ، تا تماما هوای تنفسی  3-شکل

 مسافران در بهترین حالت آن قرار بگیرد.

دارد پس هوای آن باید عاری از رطوبت باشد تا  بدلیل آنکه داخل کابین به تمام تجهیزات هواپیما ارتباط

  تجهیزات فرسوده نشوند.

 

که انتظار  Vortex Tube ولی حاال نسل جدیدی از سیستم های خنک کندده را معرفی میکنیم به نام

 .میرود به علت محاسن بسیار عالی آن، به زودی جای هر دو نوع قبلی را بگیرد

 

 

 :برای تهویه هوای داخل هواپیما Vortex Tube آشنایی با تکنولوژی -3

 

Vortex Tube  یرودینامیکی میباشد که با استفاده از یک منبع هوای آدر واقع یک لوله ی مخصوص

خنک کن هوای چرخشی ابزاری جدید  .فشرده معمولی میتواند دو نوع هوای سرد و گرم تحویل دهد

 این قابلیت.  کند تبدیل سرد و گرم به دو هوایومبتکرانه می باشد که قادر است هوای فشرده عادی را 

+ درجه  124و هوای گرمی تا بیش از  – 04رجهد از کمتر سردی هوای تواند می که است حدی تا سیستم
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سانتیگراد نسبت به هوای ورودی تحویل دهد . مهمترین مزیت این سیستم نداشتن قطعه متحرک عامل 

نگهداری را حذف می کند . همچنین قیمت بسیار پایین نصب و فرسایش می باشد که هزینه های تعمیر و 

 (0-)شکلراه اندازی آن علت مقرون به صرفه بودن این ابزار است . 

 

 

 

 

 0-شکل

 :توان به موارد زیر اشاره کردیم Vortex Tube از محاسن

 

 .فاقد قسمت متحرک که همین مورد باعث عمر بیشتر میشود -1

 یسیته و یا مواد شیمیاییبدون احتیاج به الکتر -2

 کوچک و بسیار سبک-3

  ارزان -0

 بدون هزینه تعمیر و نگهداری -5

 قابلیت تحویل هوای سرد آنی -6

 با دوام و زد زنگ -7

 قابلیت تنظیم دما با چرخش یک دسته -8

 قابلیت تغذیه با هر نوع منبع هوای فشرده-9

 

Vortex Tube  یک راه کم هزینه، مطمئن و بدون هزینه های نگهداری برای مشکل خنک کردن نقطه ای

 .در صنعت میباشد

Vortex Tube در سه اندازه تهیه میگردد. 

 Vortex Tube  توسط 1928به صورت تصادفی در سال  George Rangue - دانشجوی فرانسوی

پمپ گردشی بود، ناگهان متوجه شد که  وقتی که در حال ساختن یک Ranque کشف شد. آقای -فیزیک

از یک انتهای پمپ هوای گرم و از انتهای دیگر آن هوای سرد خارج میشود. بعد از این واقعه وی پروژه 
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آورد ولی به علت ناکامی، این   Vortex  Tube شمش را رها کرد و رو به ساخت یک خنک کننده از نوع

 .پروژه به دست فراموشی سپرده شد

را ادامه داد. الزم به  Vortex Tubeپروژه Rudolph Hilsch یک فیزیکدان آلمانی به نام 1905در سال 

نیز تحقیقاتی در این راستا  James Clerk Maxwell اقای 19ذکر است که دانشمندان بزرگ فیزیک قرن 

 .انجام داده است

دسترس بودن منبع هوای فشرده  این پروژه و به تعویق افتادن آن میتوان به غیر قابل کامیاز دالیل نا

از رشد خوبی برخوردار بوده  Vortex Tube اشاره کرد. ولی در دهه اخیر با رفع این مشکل تکنولوژی

 .بر اساس یک پدیده فیزیکی میباشد Vortex Tube است. عملکرد

 

 

 :Vortex Tube نحوه عملکرد -0

 

از منبع هوای فشرده  84PSI-100PSIا فشار به این صورت میباشد که هوا ب Vortex Tube نحوه عملکرد

خارج شده و به صورت مماسی وارد محفضه ی گردش میشود. در این لحظه سرعت زاویه ای به بیش از یک 

میلیون دور بر دقیقه رسیده و دمای آن افزایش میابد. این هوا که به صورت یک تونل گردان در آمده است، 

مقداری از هوای داغ از سوپاپ کنترل  Vortex Tube ر انتهایحرکت میکند. د Vortex Tubeدر طول 

خارج میگردد. هوای باقی مانده که همچنان در حال گردش میباشد جهت خود را عکس نموده و از درون 

 (5-.)شکلتونل هوای گرم اطراف خود حرکت میکند

 

 (5-)شکل

 

ما به تونل هوای گرم اطراف خود داده ال چرخش است، انرژی خود را به صورت گرحاین هوای درونی که در 

 .خارج میگردد Vortex Tube و به صورت هوای سرد از

 

باشد، حال آنکه  PSI 254تا PSI 24هنگامی عمل میکند که فشار هوای ورودی آن بین  Vortex Tube یک
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 .دارد PSI 114تا  PSI 84بهینه ترین عملکرد را در 

Vortex Tubeدرجه سانتیگراد برساند و همچنین میتواند دمای هوای  06-به  میتواند دمای هوای سرد را

 .درجه سانتیگراد برساند 127گرم را به 

 

نشان داده است که حداکثر هوای سرد خروجی نسبت به هوای فشرده  Vortex Tube محاسبات در مورد

به بیشینه خود میرسد. باشد به این معنی که در این میزان جزء سرد تبادل حرارتی  %84ورودی میتواند تا 

آزمایشات همچنین نشان داده است که حداکثر سرد سازی دقیقا وقتی حاصل میشود که دمای هوای سرد 

 .درجه سانتیگراد زیر دمای هوای ورودی باشد 28خروجی 

 

 

 کاربرد و توضیحات: -5

 

 :میتوان به موارد زیر اشاره کرد Vortex Tube در مورد کاربرد های

 .ن سریع مواد مذاب خارج شده از کورهخنک نمود -1

 .خنک نگاه داشتن مدار های حساس الکترونیکی و تابلو های فشارقوی برق -2

 .خنک نمودن و تهویه مطبوع منازل و دفاتر کار -3

 .خنک نگاه داشتن نازل سوخت پاش کوره های بزرگ برای جلوگیری از ذوب شدن -0

 .قالب هاخنک نگاه داشتن واشر های حرارتی و  -5

 .خنک کننده نقطه ای برای صنعت -6

 

 :شامل قطعات زیر میباشد Vortex Tube کیت کامل مربوط به یک

 

1-Vortex Tube 

 صدا خفه کن هوای سرد-2

 فیلتر لوله ای شکل -3

 بست های مورد نیاز -0

 درپوش -5

 باشدمی $0544تا  $23با توجه به اندازه و تجهیزات آن بین  Vortex Tube قیمت یک

 

 

 تهویه مطبوع در هواپیما: دمنده و مکنده بررسی سیستم -6
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می توان نحوه عملکرد سیستم برای ایجاد هوایی مطبوع و دلنشین را درک کرد. در  قبلیبا توجه به مطالب 

 ادامه نحوه توضیع آن زیر زره بین قرار می گیرد تا دید کلی در این زمینه منتقل شود.

 رود و خروج هوا در مناسب ترین وضعیت برای تنفس تمامی سر نشینان قرار گیرد.ابتدا باید محل های و

با توجه به ورتکس های محتمل در بین صندلی های مسافران باید جریان هوا در عرض هواپیما اعمال شود 

 تا وزش باد و دمای یکنواخت آن در همه جا کنترل شود .

 

 

 (6-)شکل

امال مشهود است . برای بهترین کیفیت ، باید هوا از سقف و کف سرعت و جهت حرکت هوا ک 6در شکل 

 هواپیما وارد شود و از سقف نیز تخلیه شود.

 

 

 (7-)شکل

 از از دو نما محل های ورودی و خروجی هوا را نمایش می دهد. 7 -شکل

 در ادامه نیز با نمایش مسیر حرکت جریان بهینه بودن این سیستم به اثبات خواهد رسید.
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 (8-شکل)

نیز جهت های مورد انتظار جریان هوا رسم شده اند که بدلیل ایجاد جریان بین صندلی ها  8-در شکل

 هوایی با سرعت وزش مناسب و بهینه را تحویل به محیط می دهند .

 

 (9-)شکل
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 ( 14 -)شکل

آمده  7در شکل  نمایانگر جریان سیال در داخل کابین بوده که ورودی و خروجی هوای تهویه 14و  9شکل  

 است .

مشاهده می شود به دلیل حضور سه ردیف صندلی ، ورودی و خروجی های متنوعی  7همانطور که در شکل 

برای کنترل هوا در نظر گرفته شده که این باعث می شود که سرنشینان وزش باد را حس نکنند و در عین 

 حال هوای مطلوبشان را تنفس کنند.

ه تمام تر این سیستم باید خلبان تجهیزاتی را در اختیار داشته باشد تا تماما برای درست کار کردن هر چ

 هواپیما زیر نظر او قرار بگیرد.
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 (11-)شکل
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 (12-)شکل 

 سیر تهویه هواپیما را دوره میکنند و تجهیزات خلبان را به نمایش می گذارند. 12و  11شکل 

وزن  یها دارا ستمیس نیو ا شودیدوار استفاده م یها نیشاز ما هیتهو یها ستمیدر س نکهیبا توجه به ا 

با وزن کم و استهاک کم  یستمیآن است که از س حیترج مایهستند در هواپ رییتعم یباال برا نهیو هز ادیز

  استفاده شود

 

 

 نتیجه گیری: -7
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در آن سبکی و  هزینه اولیه و نگهداری امری مهم در تمام صنایع می باشد، به خصوص در صنعت هوایی که

فشرده  یبه هوا ازیتنها نکه  Vortex Tubeمقرون به صرفگی امری خطیر می باشد. در این راستا سیستم

می تواند گزینه  است نییفشرده کامال تام یهوا نیا کریغول پ ییبه لطف موتور ها مایدر هواپ وشده دارد 

 .بسیار عالی در جهت استفاده در سیستم هوایی به شمار آید

ا در دسترس داشتن هوا با دمایی مناسب کافیست تا با سیستم پخش هوا توسط کف و سقف هواپیما کار ب

تهویه را تکمیل نمود البته باید توجه داشت که بدلیل تفاوت رطوبت و دمای محیط داخل و خارج ابزار آالت 

 ای تغییرات این دما ها نیاز است.زیادی بر
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http://hvacr.persianblog.ir/post/24 
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