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فشار - ارتفاع
فشار جوی در یك محل معین، برابر نیرویی است كه ستون هوا بر یك واحد 

از سطح وارد می كند. واحد اندازه گیری آن پاسكال یا مرضب آن، هكتوپاسكال 

)hPa( است. فشار متوسط در سطح دریا برابر 1013.25 هكتوپاسكال است. این 

مقدار برای اندازه گیری ارتفاع هواپیام، از طریق یك تبدیل ساده فشار- ارتفاع 

در ابزاری به نام ارتفاع سنج، مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال، فشار روی سطح زمین ثابت نیست. گاهی اوقات، با تغییر ارتفاع به 

رسعت تغییر می كند. برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زمین یا ارتفاع واقعی، 

باید مرجع سنجش ارتفاع را با فشار واقعی در سطح زمین )كه خلبان ها آن را 

QFE می نامند( یا مقدار تصحیح شده آن به فشار سطح دریا )كه خلبان ها آنرا 

QNH می نامند( تنظیم كرد. این مقادیر توسط ایستگاه های زمینی )فرودگاه ها( 

ارائه می شوند.

ارتفاع واقعی، هنگام پرواز در منطقه پر فشار باالتر و در منطقه كم فشار 

پایین تر از مقداری است كه روی ارتفاع سنج نشان داده می شود. درجه بندی روی 

ساعت شام، امكان مشاهده تفاوت ارتفاع را براساس تغییر فشار فراهم می آورد.

تنظیمات سنجش ارتفاع
تنظیم استاندارد: 1013.25 هكتوپاسكال یا  29.92 اینچ/جیوه

تنظیم QFE: فشار حاكم بر سطح رسمی فرودگاه.

تنظیم QNH: فشار اندازه گیری شده در سطح رسمی فرودگاه كه به كمك جدول 

استاندارد فشار جوی به ارتفاع از سطح دریا تصحیح شده است.

مثال
ارتفاع سنج نشان می دهد كه در 8000 فوت )پا( مشغول پرواز هستیم، كوهی 

كه مقابلامن قرار دارد 7800 فوت )پا( بلندی دارد، بنابراین به لحاظ نظری نباید 

مشكلی وجود داشته باشد: مسیر عبور هواپیام 200 فوت )پا( باالتر از آن است. 

اما ایستگاه زمینی مقدار QNH را 995 هكتوپاسكال اعالم می كند. با مراجعه 

به جدول تغییرات، متوجه می شویم كه باید از مقدار نشان داده شده توسط 

ارتفاع سنج، 500 فوت )پا( كم كنیم كه در این صورت ارتفاع 7500 فوت )پا( به 

دست می آید. بنابراین هواپیام باید برای جلوگیری از برخورد با كوه اوج بگیرد.

توجه: دما نیز بر مقدار اندازه گیری شده توسط ارتفاع سنج تأثیر دارد كه در 

محاسبات ما منظور نشده است.
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A : Alpha

B : Bravo

C : Charlie

D : Delta

E : Echo

F : Fox-trot

G : Golf

H : Hotel

I : India

J : Juliette 

K : Kilo

L : Lima

M : Mike

N : November

O : Oscar

P : Papa

Q : Quebec

R : Roméo

S : Sierra

T : Tango

U : Uniforme

V : Victor

W : Whiskey

X : X-ray

Y : Yankee

Z : Zoulou

INTERNATIONAL RADIOTELEPHONY SPELLING ALPHABET
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