
  

   ط به سكوهاي نشست هليكوپترمربو ضوابط -4-1

ساده به نظر آيد اما اين كار نيازمند برنامه هليكوپتربراي  محل فرودهرچند كه طراحي  ست   ريزيممكن ا
و تهديدات احتمالي جلوگيري شـــود. به همين منظور مهندســـان،  اســـت تا از بروز خطرات دهيو ســـازمان

كاربردي و منا ـــهري براي طراحي  ـــب نياز به دادهمعماران و طراحان ش ـــند س كه در س  ACهايي دارند 
(Airport Safety and Standards) .ارائه شده است  

ـــازه هليكوپتر محل فرود پيش از طراحي ـــت برخي از مالحظات طراحي معماري و س مورد  اينياز اس
  گردد.مي ها ارائهبررسي قرار گيرند. برخي از اطالعات مورد نياز نيز در قابل جدول و تصوير در پيوست

 

  سازه اي سكوهاي نشست هليكوپتر: مالحظات -4-1-1

سازه: بايســت بتواند بارهاي وارده مي هليكوپترهلي پد و يا هر ســطح براي برخاســتن و يا فرود  طراحي 
 ترهليكوپناشي از آن را تحمل نمايد. اين بارها شامل بار استاتيكي، بار ديناميكي و بار حاصل از چرخش ملخ 

  باشد.مي
س - ا چرخ ي(بر ســطح تماس آن  هليكوپتراســت با حداكثر وزن وارده  برابر بار اســتاتيكي تاتيكي:بار ا

Skids.با هلي پد ( 

ثانيه و يا كمتر در شرايط فرود سخت به سطح وارد  0,2بار ديناميكي باري است كه در  بار ديناميكي: -
 محاسبه گردد. هليكوپتروزن برخاستن  %150شود. براي طراحي بايد مي

اين بار تقريباً برابر است با نسبت نيروي حاصل از چرخش ملخ  :هليكوپتربار حاصل از چرخش ملخ  -
سبه اي چون بار برف، باران و شدهبه مساحت چرخش آن ملخ كه اين بار معموالً كمتر از بارهاي محا

 باد براي ساختمان است.

  
  معماري سكوهاي نشست هليكوپتر:مالحظات  -4-1-2

ـــت و فرود "از يك  هليكوپتررود محل ف طراحي اوليه: منطقه "درون  (TOLF) "هليكوپترمنطقه برخاس
حل پرواز جام مرا يل شـــده اســـت. همچنين هر (FATO) "ان ـــك قه ايمني  تش ـــط منط ناطق توس دو اين م

  اند.شدهاحاطه



 
  هاي نشست هليكوپتربخشهاي تشكيل دهنده سكو -1شكل 

  
  

 :(TOLF)ودمنطقه برخاست و فر -4-1-2-1

  است. هليكوپتركه محل برخاست و فرود  FATOاي هموار در مركز منطقه
  

 : TLOFابعاد  -4-1-2-1-1

ساس ابعاد  TLOFحداقل ابعاد (طول، عرض، قطر)  سبه ميهليكوپتربر ا ضلعي يا  4گردد. طراحي ها محا
شرايطي  TLOFاي دايره شكل مربع يا مستطيل   آوردرا فراهم ميهر كدام مزايايي را نسبت به ديگري دارد. 

ـــانه ـــت بهتر دايره در محيط TLOFاما  ،ها فرود آيدتا خلبان راحت تر همتراز نش ـــهري ممكن اس هاي ش
 تواند ايمني در عمليات را افزايش دهد.نيز ميTLOFتشخيص باشد. افزايش طول محور قابل



 

 
  ست هليكوپترتشكيل دهنده سكوهاي نش ابعاد بخشهاي  -2شكل 

    



 :TLOFارتفاع  -4-1-2-1-2

مجاور  از سطح كف مستحكم TLOF ها در صورتي كه ارتفاع در طراحي هلي پدها بر روي بام ساختمان
 هليكوپترهاي سانتي متر) نباشد و سطح كف و ساختار آن به مساحت سطح چرخش ملخ 76اينچ ( 30بيش از 
بايد به  TLOF حداقل ابعادرا داشته باشد  ) KG/Sqm) 98بار زنده  LBs/Sqf  20 تحمل بار معادلتوانايي 
  باشد.، هر كدام كه كوچكتر است،  هليكوپتربرابر شاسي فرود  2 و ياقطر سطح چرخش ملخ  اندازه
 

 :TLOFهاي سطح ويژگي -4-1-2-1-3

  شده باشد. بايد از فلز يا بتن ساخته TLOFبام و سازه پشت
 

 شبكه ايمني: -4-1-2-1-4

ــطح اطراف خود ا ــقوط نيازمند حفاظ 1,2وت (ف 4گر پلت فرم از س ــد براي جلوگيري از س متر) باالتر باش
هاي دائمي براي عمليات پرواز حفاظي خطر بودن نردهاســت. با اين حال نبايد تا پيش از كســب اطمينان از بي

شود. براي مثال مي ستفاده نمود كه  1,5فوت ( 5به عرض حداقل  يتورشبكه حفاظ از يك  توانتعبيه  متر) ا
 شــكل مطابقرا داشــته باشــد. بايد اطمينان حاصــل نمود كه Lbs/Sqf25 (122 Kg/Sqm)تحمل بار  ظرفيت

قرار نگيرد و هم قســمت بيروني و هم قســمت داخلي اين شــبكه به  TLOFتوري باالتر از ســطح  زير، حفاظ
ستحكم  ساختهمتساختاري م شبكه از موادي  شد. همچنين اين  شند كه بتواند در براصل با بر اثرات شده با

  محيطي مقاوم باشد.زيست

 
  ايمني بعاد شبكه -3شكل



در صورت نياز به اجراي حصار، بايد در پايين ترين ارتفاع ممكن نصب شود تا اختاللي در انجام عمليات 
  پروازي ايجاد نكند.

 

 :TLOFدسترسي به  -4-1-2-1-5

TLOF  هاي صــنعتي ثابت با جداگانه اســت. پلهمســير دســترســي  2براي دســترســي به خارج نيازمند
ــتگيره ــمت پايين و يا قابلدس ــطح هايي به س به طوري كه در عمليات پروازي خطري  TLOFحمل به زير س

 ها بايد مناسب معلولين باشد. حداقل يكي از اين دسترسي ايجاد ننمايد.

 

 



 سكو نشست هليكوپتر در بام ساختمان-4شكل 

    



 : (FATO)منطقه انجام مراحل پرواز -4-1-2-2

  محل پرواز براي انجام و اتمام عمليات برخاستن و يا فرود است. در پيراموناي منطقه
  

 : FATOابعاد  -4-1-2-2-1

شكل  (D) هليكوپترابر طول كلي يك و نيم بر FATOي طول يا عرض ه حداقل انداز ست.  بدون  FATOا
شكل  صله بين محيط  ضلعي و يا دايره 4تواند مي TLOFتوجه به  شد. حداقل فا  FATOو محيط  TLOFبا

ــله  ــد.  (0,75D - 0,5D)نبايد كمتر از فاص ــت و  هليكوپترطول كلي  Dباش ــطح چرخش ملخ  RDاس قطر س
  مشابه نباشد، بايد حداقل فاصله در همه نقاط رعايت شود. FATOبا  TLOF . در صورتي كه شكلهليكوپتر

  
 : FATOويژگي سطح  -4-1-2-2-2

  باري را تحمل نمايد. TLOFخارج از  FATOگذاري شده است نيازي نيست شانهن TLOFاگر حريم 
 

 : FATOاشيا متحرك در  -4-1-2-2-3

ستانداردهاي  صورت وجود بر اين اصل بناشده FATOدر طراحي  ACا يا هر جسم  هليكوپتراند كه در 
  ي بسته است.هليكوپتر يابر روي هر هواپيما  FATOو يا منطقه ايمن،  FATOمتحرك در 

  
 : FATOشيا ثابت در ا -4-1-2-2-4

ــيا ثابت ــنايي كه حداكثر  FATOبر روي  همه اش ــر روش ــانتي متر) از تراز آن  5اينچ ( 2به جز عناص س
  ارتفاع دارند بايد حذف شوند. 

    



 من: ا منطقه -4-1-2-3

ـــت كه به منظور كاهش خطرمنطقه ـــيب برخورد احتمالي  اي اس  FATOدر اطراف منطقه  هليكوپترو آس
  شود.تعريف مي

 

 منطقه ايمن: ابعاد  -4-1-2-3-1

نشــان داده شــده اســت. اين مقدار براي همه وجوه برابر  1-2عرض مناســب براي منطقه ايمن در جدول 
  گذاري استاندارد بر اين مقدار تأثير دارد.است. وجود و يا عدم وجود نشانه

 

 ويژگي سطح منطقه ايمن:  -4-1-2-3-2

  شده است.بينيبرخورد پيش منطقه ايمن نيازي به تحمل بار ندارد. اين منطقه براي جلوگيري از
 

 اشيا متحرك در منطقه ايمن:  -4-1-2-3-3

يا هر  هليكوپتراند كه در صــورت وجود در طراحي منطقه ايمن بر اين اصــل بناشــده ACســتانداردهاي ا
  ي بسته است.هليكوپترو يا منطقه ايمن، منطقه ايمن بر روي هر هواپيما و  FATOجسم متحرك در 

  
 اشيا ثابت در منطقه ايمن:  -4-1-2-3-4

شيا ثابت شنايي كه حداكثر  همه ا صر رو سانتي متر) از تراز آن  5اينچ ( 2بر روي منطقه ايمن به جز عنا
  ارتفاع دارند بايد حذف شوند. 

    



 مباني عمومي طراحي سكوهاي نشست هليكوپتر: -4-1-3

 كيفيت هوا:   -4-1-3-1

از  همين دليل نبايد بيشتواند بر كيفيت هواي اطراف تأثير بگذارد و به مي هليكوپترگازهاي خروجي از اگزوز 
بايست با نصب هاي هواي تازه قرار گيرد. در صورتي كه رعايت اين فاصله ممكن نباشد ميحد نزديك به دريچه

  هاي باي پس هواي تازه را تامين نمود.فيلترهاي كربن يا استفاده از سيستم
  

  موانع:   -4-1-3-2

توانند بر عملكرد هلي اي هواي تازه و ... ميههاي اگزاست، دريچهكننده، دريچههاي خنكآسانسورها، برج
 برداريپد تأثير بگذارند. ايجاد ســازوكارهاي كنترلي براي اطمينان از نحوه نصــب عناصــر جديد پس از بهره

  ضروري است.
  

  تالطم:   -4-1-3-3

 هليكوپترفرود محل توانند تالطمي را در ها ميو دشـــت هاها، درختان، كوهجريان هوا در اطراف ســـاختمان
 توان با انجام برخي تمهيداتها تأثير بگذارد. براي اين منظور ميهليكوپترتواند بر عملكرد ايجاد كنند كه مي

  در طراحي تأثير اين عوامل را كاهش داد.
متر) و يا بيشــتر شــكاف  1,8فوت ( 6توان با ايجاد گيرند ميها قرار ميدر هلي پدهايي كه بر روي ســاختمان

  ها باالتر از سطح بام اثر اين تالطم را از لبه سقف به حداقل رساند.ههوايي در همه جدار
  

  گذاري در هلي پد: نشانه  -4-1-3-4

صورت محل فرودگذاري در و يا مواد ديگر براي نشانه استفاده از رنگ شناسايي عملكردها  ها به منظور 
شوند. براي پذيرد. اين رنگمي سي  صاتي را دارند كه بايد برر شخ ستفادهها و مواد م شده مثال اگر رنگ ا

و  TLOFگذاري براي تعيين حدود تواند باعث خيرگي خلبان شــود. از نشــانهبيش از حد بازتابنده باشــد مي
FATO شود.نيز از اين مواد استفاده مي  



  
  سكو نشست هليكوپتر  گذارينشانه- 5شكل 



  
  سكو نشست هليكوپتر گذارينشانه -6شكل 



  روشنايي هلي پد:   -4-1-3-5

در صــورتي كه قرار باشــد هلي پد در شــب نيز مورد اســتفاده قرار گيرد، براي انجام فعاليت نياز به نور 
  است. 

، استفاده از نور براي روشن محل فرودهاي چشمك زن سبز بر اساس برآورد مهندسان استفاده از چراغ
سنج هواشناسي شرايط  كاربردهاي نور در هلي پد هستند. براي  FATOاز  TLOFو تعيين محدوده  كردن 

 TLOFرا تعريف نمود. در  TLOFرديف در هر ضلع مربع محدوده  2 المپ در 3 استفاده از توان بامثال مي
قل دايره حدا با  له برابر مي المپ در دو رديف 8اي هم  فاصـــ را تعريف نمود. محل  TLOFتوان محيط با 
  متري) از هم ديگر باشد.سانتي 30فوتي ( 1با فاصله  TLOFبايست در داخل و خارج محدوده ا ميهالمپ
  

  
 سكو نشست هليكوپتر در بام ساختمان-7شكل 

  
  



  پيوست: -4-1-4

  نامگذاري بخشهاي هليكوپتر: 1پيوست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دهها بر اساس شركت توليد كننهليكوپتر: مشخصات 2پيوست 

  
  



  
  



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هليكوپترهاي متداول ايران در زمينه امداد و نجات: مشخصات 3پيوست 
  

هاي ند، هليكوپتر جام مي ده جات  را ان مداد و ن يات ا كه در ايران عمل هايي  ماً هليكوپتر   Bell212عمو
،Bell205, Bell206  وBell214  .ند ـــ باش پد مي توان   مي  نابراين در طراحي هلي  ندازه اين ب عاد و ا اب

  هليكوپتر ها را معيار قرار داد.

 
   Bell205 هليكوپتر  -8شكل 



  Bell206 هليكوپتر  -9شكل 
  

 هليكوپترهاي متداول ايران در زمينه امداد و نجات مشخصات -1جدول 
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