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»تمام حقوق مادی و معنوی مجله متعلق به پژوهشکده 
یا  تمام  از  استفاده  است.  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  اویونیک 
به  اویونیک  پژوهشکده  نام  ذکر  با  مجله  مطالب  از  بخشی 

عنوان منبع اصلی بالمانع است.«

سخن سردبیر

نهمین سال فعالیت مجله اویونیک را همانند گذشته با تکیه بر بررسی و شناخت 

فناوری های روز دنیا آغاز می کنیم. طی سالیان گذشته تحول شگرفی در صنعت 

هوایی و هوانوردی به ویژه حوزه اویونیک رخ داده است. سیستم ها و تجهیزات 

مختلفی برای انواع هواگردها و پلتفرم های پروازی طراحی و ساخته شده است. 

در این مجله سعی شده است مهم ترین این تحوالت و اقدامات انجام شده مورد 

بررسی قرار گیرد. در ادامه فعالیت مجله نیز تالش خواهد شد مروری بر اطالعات 

علمی و فناوری روز دنیا، بررسی پروژه های تحقیقاتی و تجهیزات مهم ساخته شده 

توسط شرکت های مطرح هوایی در سراسر دنیا انجام شود. امید است با بهره مندی 

از این مطالب و بر اساس نیازمندی های داخل اقدام الزم در خصوص برطرف کردن 

این نیازمندی ها انجام شود.
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بوردها نیز انجام گرفت. بخش دیگر کار مربوط به تحلیل قابلیت  اطمینان 

نرم افزار و سخت افزار طراحی شده بود. همچنین طراحی میز آزمایشگاهی با 

توجه به انجام انواع آزمایش های مورد نیاز در پروژه انجام شد.

تامین  منظور  به   SYSGO شرکت  با  قرارداد  پروژه  دوم  زمانی  بازه  در 

سیستم عامل PikeOS منعقد و به دنبال آن پیاده سازی میز آزمایشگاهی و 

فرایند های  اجرا شد. همچنین  پردازشی  گره  ساخت سه نسخه سخت افزار 

آزمایش سخت افزار و نرم افزار سیستم در این بازه زمانی تعریف شده اند.

تاکنون نسخه های نهایی سخت افزار و نرم افزار IMASAT به مدیر پروژه 

تحویل داده شده است و بر اساس برنامه ریزی ها، پروژه مذکور تا پایان سال 

میالدی جاری به پایان خواهد رسید.

Witty Box Calibre سخت افزارهای سری

سخت فزار  یک   IMASAT پروژه  اصلی  عنصر  شد،  اشاره  که  همانطور 

در  است.   CLUE شرکت  ساخت   Witty Box Calibre نام  به  پردازشی 

جدول زیر مشخصات فنی این محصول را مشاهده می کنید.

پی نویس ها:
1- Integrated Modular Avionics for Small Air Transport

2- Clean Sky

منابع:

https://cordis.europa.eu, https://clue.aero,

 https://imasat.eu

CLUE ساخت شرکت Witty Box Calibre شکل 5- پردازنده
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باال  ● طراحی سطح  روی  مرحله  این  مفهومی:  طراحی   -2 بسته  کاری 

برای معماری سیستم گره محاسباتی، شامل رابط های داخلی زیرسیستم ها 

و رابط بین سیستم و دنیای بیرون متمرکز می شود.

بسته  کاری 3- طراحی جزئیات: در این مرحله معماری نهایی سیستم  ●

گره محاسباتی، نقشه های اجزای مختلف قبل از ساخت )شامل شماتیک و 

ارتباطات(، نرم افزار و ارتباطات خارجی تعریف می شوند.

بسته  کاری 4- پیاده سازی: این مرحله روی تولید گره  محاسباتی شامل  ●

فعالیت های  کلیه  و  آزمایشگاهی  میز  سخت افزار،  و  نرم افزار  پیاده سازی 

پیرامون نیازهای توسعه برای ادغام نهایی سیستم متمرکز است.

آزمایش  ● فرایند های  مرحله  این  در  تایید:  و  آزمایش   -5 کاری  بسته 

تعریف و در ادامه آزمایش ها اجرا می شوند. هدف از این مرحله اطمینان از 

مطابقت طرح پیاده سازی شده با الزامات پروژه است.

بسته کاری 6-  پشتیبانی در ادغام سیستم: در این مرحله کنسرسیوم  ●

پشتیبانی های الزم برای ادغام سیستم در سطح هواپیما را ارائه می دهد.

بسته کاری 7- مدیریت: این بسته کاری در طول پروژه فعال بوده و  ●

مدیریت انجام سایر بسته های کاری را بر عهده دارد.

 در طول اولین بازه زمانی پروژه، بسته های کاری اول تا سوم اجرا و طراحی 

انجام  اروپا  اتحادیه  از سوی  تعریف شده  نیازمندی های  اساس  بر  سیستم 

محیطی سخت افزار  شرایط  بررسی  و  شبیه سازی  حتی  مرحله  این  در  شد. 

مانند قرار گرفتن در محیط های دارای ارتعاش و همچنین آزمایش حرارتی 

23

در  گسترده  تغییرات  باعث  که  هوایی  تصادم های  مرگبارترین  از  یکی 

سیستم کنترل ترافیک هوایی ایاالت متحده شد، حادثه هوایی رخ داده در 

30 ژانویه 1956 بین دو هواپیمای مسافربری یکی متعلق به شرکت یونایتد 

ایرالینز و دیگری متعلق به شرکت TWA بود که برفراز پارک ملی گراند کنیون 

آریزونا به وقوع پیوست. در این حادثه دو هواپیما در حال پرواز مستقیم 

آن  نتیجه  در  که  کردند  برخورد  یکدیگر  با  پایی   21000 ارتفاع  در  و  )کروز( 

هر 128 سرنشین دو هواپیما شامل مسافران و خدمه پرواز جان خود را از 

دست دادند.

به  تصمیم   )FAA( فدرال  هوانوردی  اداره  ناگوار،  اتفاق  این  دنبال  به 

توسعه روشی برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه گرفت. در ابتدا راه هایی 

همانند بزرگتر کردن پنجره کابین خلبان مورد استفاده قرار گرفت که میدان 

این  بر  نبود.  نهایی  راه حل  نیز  کار  این  ولی  می داد  افزایش  را  خلبان  دید 

از   )1ACAS( هوایی  تصادم  از  جلوگیری  توسعه سیستم های  برنامه  اساس 

ابتدای دهه 1960 میالدی آغاز شد. 

که   2BCAS نام  به  روشی  فدرال  هوانوردی  اداره   1970 دهه  اواسط  در 

مصوب  راهکار  عنوان  به  را  بود  هوایی  ترنسپوندرهای  بر  مبتنی  سیستمی 

برای این چالش انتخاب کرد. با استفاده از این سامانه، خلبان می توانست 

اطالعات ارتفاع و فاصله هواپیماهای مزاحم در مسیر پروازی خود را بدست 

روند  ساندیگو،  در   1978 در سال  دیگری  هوایی  تصادم  وقوع  از  بعد  آورد. 

به   1981 سال  در  نیز  سامانه  این  نام  شد.  سریع تر  سامانه  این  پیشرفت 

3TCAS تغییر پیدا کرد.

با رخ دادن تصادم هوایی دیگری در سال 1986 در نزدیکی کریتوس در 

ایالت کالیفرنیا، کنگره ایاالت متحده قانونی را در سال 1987 تصویب کرد که 

FAA مجبور بود تا پایان سال 1992 یک سامانه جلوگیری از تصادم هوایی

2

ACAS X
 نسل آینده سیستم های جلوگیری از تصادم هوایی

ACAS شکل 1- روند توسعه و پیشرفت سیستم

شکل 3- میز آزمایشگاهی طراحی شده برای آزمایش های HIL در پروژه 
IMASAT

شکل 4- برنامه اجرای پروژه IMASAT در 7 بسته  کاری
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ACAS  را برای هواپیماهایی با بیش از 30 نفر سرنشین پیاده سازی و نصب 

آن را اجباری کند. بعدها  یک قانون دیگر این مدت را به میزان 1 سال تا پایان 

 TCAS سال 1993 میالدی تمدید کرد و بعد از آن بود که اولین سامانه تجاری

در دهه 1990 میالدی روی هواپیماها  نصب شد.

از  جلوگیری  سامانه  از  استفاده   2003 سال  ژانویه  در  ایکائو  همچنین 

تصادف هوایی را برای هواپیماهایی با بیش از 30 سرنشین یا وزن برخاست 

بیش از 15000 کیلوگرم را در دنیا اجباری کرد. در ژانویه 2005 هم، این سازمان 

وزن  یا  سرنشین   19 از  بیش  با  هواپیماهایی  به  را  سامانه  این  از  استفاده 

برخاست بیش از 5700 کیلوگرم گسترش داد.

TCAS تئوری عملکرد سامانه

تا به اینجا اشاره کردیم که صنعت هوانوردی برای جلوگیری از بروز تصادم  

 ACAS هواپیماها با یکدیگر در آسمان به دنبال طراحی روش هایی با عنوان

استاندارد  عنوان یک سیستم  به  توانست   TCAS میان  این  در  بوده است. 

از  تعاریفی  شامل   ACAS گفت  باید  بنابراین  گیرد.  عهده  بر  را  وظیفه  این 

در  که  است  هوایی  تصادم   بروز  از  جلوگیری  برای  ایکائو  مقررات  و  قوانین 

انکس 10 گردآوری شده اند. اما TCAS به اجرای این قوانین و دستگاه های 

مورد نظر آن در هواپیما اشاره دارد.

چند  در   TCAS عملکرد  پروسه  پیداست،   2 شکل  در  که  همان طور 

پرسشگر  سیستم  یک  صورت  به  سامانه  این  می شود.  انجام  مجزا  مرحله 

فرکانس ها   همان  در  دقیقا  و  زمینی   )SSR( ثانویه  رادارهای  همانند  و 

بخش  دو  دارای  سامانه  این  می کند.  عمل   )1030MHz/1090MHz(

اساسی است:

بخش نظارت بر فضای اطراف هواپیما ●

بخش جلوگیری از تصادف هواپیما ●

این سامانه فاصله، سمت و  بر فضای اطراف هواپیما،   در بخش نظارت 

ارتفاع پرواز هواپیماهای مختلف را در یک فضای سه بعدی اطراف هواپیما 

داده  نشان  خلبان  آن ها  به  اطالعات  لزوم  صورت  در  تا  می کند  جمع آوری 

الگوریتم های  از یک سری  با استفاده  شود. سپس اطالعات جمع آوری شده 

ریاضی تجزیه و تحلیل می شود تا وجود یا عدم وجود تهدید را بررسی کند. 

دیگر،  الگوریتم های خاص  یک سری  از  استفاده  با  تهدید،  وجود  در صورت 

عملکرد مناسب را در پاسخ به این تهدید مشخص کرده و با اعالم آالرم به 

اعالم  نیز  را  آن  به  عمل  برای  اجرایی  مانورهای  و  پیشنهادی  راه حل  خلبان، 

ارتفاع تقریبا  با  به عنوان مثال در صورت نزدیک شدن دو هواپیما  می کند. 

مشابه و وجود احتمال برخورد، بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده، 

ارتفاع و  افزایش  از هواپیماها به خلبان خود پیشنهاد  TCAS یکی  سامانه 

سامانه TCAS هواپیمای دیگر به خلبان پیشنهاد کاهش ارتفاع را می دهد. 

تمام  آموزش  اما  است،  خلبان  عهده  بر  نهایی  تصمیم  اتخاذ  حالت  این  در 

 TCAS طرف  از  شده  صادر  دستورات  به  که  است  صورت  این  به  خلبانان 

عمل کنند مگر این که بنا به تشخیص آن ها  این دستورات امنیت پرواز را به 

مخاطره بیندازد.

TCAS هواپیما از طریق آنتن تعبیه شده روی بدنه می تواند در  سیستم 

صورت  این  به  کار  نحوه  باشد.  ارتباط  در  دیگر  هواپیماهای  با  جهات  همه 

مگاهرتز   1030 فرکانس  روی  پرسش  سیگنال  یک   TCAS که سیستم  است 

ارسال می کند و سایر هواپیماها در منطقه تحت پوشش روی فرکانس 1090 

شامل  هواپیما  هر  اطالعات  اساس  این  بر  می دهند.  پاسخ  آن  به  مگاهرتز 

فاصله )محاسبه از طریق زمان رفت و برگشت سیگنال(، ارتفاع )استخراج از 

آنتن(  به  ورود سیگنال  بررسی جهت  )با  و سمت  هواپیما(  پاسخ  داده های 

223

پارتیشن ها  سایر  روی  اجرا  درحال  برنامه های  سایر  عملکرد  در  مشکلی 

این  گذاشت.  نخواهد  روی یک سخت افزار(  پارتیشن های مشترک  )حتی 

پیاده سازی  هسته  خود  در  درایورها  از  برخی  تا  می دهد  اجازه  معماری 

شوند، در حالیکه برخی دیگر را می توان در یک پارتیشن پیاده سازی کرد. 

 DO178 DAL-B هایپروایزر سیستم عامل PikeOS 4.2 دارای گواهینامه 

است و طراحان آن در حال تالش برای سازگاری آن با DAL-A و همچنین 

استاندارد DO-297 )پلتفرم های چندهسته ای( هستند.

در طول اجرای پروژه یک میز آزمایشگاهی به منظور اجرای آزمایش های 

مختلف بدون نیاز به مونتاژ کامل سیستم، طراحی و ساخته شد. از این میز 

برای اجرا، کنترل و نظارت بر شبیه سازی های مختلف و بررسی قابلیت های 

MATLAB/ محیط  یک  از  می شود.  استفاده  سیستم  برای  تعریف شده 

مراحل  بهینه سازی  و  پیچیده  معادالت  مدل سازی  منظور  به   Simulink

زمانی برای رسیدن به آزمایش بالدرنگ سخت افزار در حلقه )HIL( استفاده 

کامال  محیط  یک  در  را  خود  می توانند سیستم  طراحان  بنابراین  می شود. 

تعاملی آزمایش و عیوب نرم افزاری را تا حد زیادی کشف و برطرف کنند. 

برنامه اجرای پروژه

 )WP( اجرای این پروژه را در قالب 7 بسته  کاری IMASAT کنسرسیوم

اجرا می کند.

پروژه  ● الزامات  تعریف  روی  مرحله  این  مشخصات:   -1 کاری  بسته  

با طراحی ها در سطح هواپیما و  از تطابق  برای اطمینان  و مدیریت آن ها 

سیستم تمرکز دارد.

TCAS شکل 2- پروسه عملکردی سامانه

 IMASAT شکل 1- بلوک دیاگرام ساده از معماری

 IMASAT شکل 2- اشتراک منابع و پارتیشن بندی در معماری
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اتحادیه اروپا در سال 2018 پروژه ای با عنوان »اویونیک ماژوالر یکپارچه 

روی  پروژه  این  کرد.  آغاز  را   )1IMASAT( کوچک«  هواپیماهای  برای 

در  استفاده  برای  محاسباتی  گره  یک  تعیین صالحیت  و  طراحی، ساخت 

کامپیوتر کنترل پرواز هواپیماهای کوچک )6 تا 19 نفره( تمرکز دارد. مبنای 

انجام این طراحی مفهوم معماری اویونیک ماژوالر یکپارچه )IMA( است. 

کاهش  به  منجر  آن  نتایج  از  بهره مندی  عنوان شده  پروژه  این  معرفی  در 

وزن سیستم های اویونیک، کاهش عملیات های تعمیر و نگهداری، افزایش 

ایمنی )با بهبود رابط انسان- ماشین هواپیما( و در نهایت پایداری بیشتر 

هواپیما خواهد شد. 

پروژه IMASAT در راستای برنامه آسمان پاک2 اتحادیه اروپا قرار دارد 

اروپا است. برای رسیدن  که هدف آن احیای صنعت هواپیماهای کوچک 

به این هدف، اتحادیه اروپا از چند سال قبل شروع به توسعه یک طیف از 

فناوری های جدید و مقرون  به صرفه برای گسترش سیستم های مورد نیاز در 

نسل آینده هواپیماهای کوچک کرده است.

اسپانیایی  شرکت   دو  بین  کنسرسیوم  یک  توسط   IMASAT پروژه 

AERTEC و CLUE اجرا می شود. عنصر اصلی این پروژه یک سخت افزار 

قدرتمند به اسم Witty Box Cuchillo است که به عنوان گره محاسباتی 

برای معماری اویونیک ماژوالر استفاده می شود. معماری مورد نظر در پروژه 

مذکور مبتنی بر مفاهیم تعریف شده برای نسل دوم IMA است که سطح 

قابلیت های  و همچنین  و سخت افزارها  نرم افزارها  بین  استقالل  از  باالیی 

بازپیکر بندی را در اختیار طراحان نهایی سیستم قرار می  دهد. 

بر اساس اطالعات منتشر شده در وبسایت رسمی پروژه، اهداف اصلی 

IMASAT را می توان شامل این موارد دانست:

کاهش هزینه های ساخت گره های محاسباتی نسبت به نمونه های  ●

قبلی تا یک سوم

افزایش ثبات پرواز )ایمنی( ناشی از کاربرد قوانین کنترل الکترونیکی  ●

)FBW( به عنوان بخشی از سیستم پرواز با سیم

سیستم های  ● با  مقایسه  در  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  کاهش 

کنترل مکانیکی همراه با قابلیت های بهتر آزمایش و ایزوالسیون خطا

انرژی  ● و  اندازه  وزن،  کاهش  طریق  از  سوخت  در  صرفه جویی 

سیستم های قدرت )تجهیزات الکتریکی در مقابل هیدرولیک( و محرک ها 

بنابراین می توان گفت نتایج پروژه IMASAT می تواند منجر به اجرای 

و  کوچک  هواپیماهای  برای  مطمئن  و  قیمت  ارزان   FBW سیستم  یک 

زیست  اثرات  پروازها،  راندمان  افزایش  بر  عالوه  که  شود  آینده  الکتریکی 

محیطی را نیز کاهش خواهد داد. همچنین در وبسایت پروژه می خوانیم:  

»IMASAT با تولید و ارائه دانشی با ارزش افزوده باال در زمینه های فناوری 

آمریکایی  تاریخی تحت سلطه شرکت های  لحاظ  از  که  اویونیک  پیشرفته 

خواهد  کمک  اروپایی  کوچک  هواپیماهای  صنعت  احیای  به  است،  بوده 

IMASAT یک فرصت برجسته برای اتحادیه اروپا است تا  از این رو  کرد. 

را  است  اروپایی  فناوری های  به  متکی  کامالً  که  اولین سیستم هواپیمایی 

توسعه دهد. این فناوری ها دارای مزایای استراتژیک مهمی خواهند بود.«

IMASAT معماری

همانطور  است.  شده  داده  نشاده   1 شکل  در   IMASAT ساده  مفهوم 

استاندارد  و   AFDX توسط شبکه  گره ها  بین  ارتباط  که مشاهده می شود 

ARINC 664 ایجاد می شوند. این شبکه پرسرعت گره های پردازشی را از 

 ،)RDC( داده  متمرکز کننده  ریموت  مانند  مشترک  منابع  از  فیزیکی  لحاظ 

)RPC( جدا  توان  کنترل کننده  ریموت  و   )REU( الکترونیک  ریموت  واحد 

ارتباط امن و  AFDX تمام نیازمندی های یک  می کند. در عین حال شبکه 

بالدرنگ در کاربردهای ایمنی- بحرانی هواپیما را تضمین خواهد کرد.

 هدف از گره های محاسباتی در این معماری میزبانی از اپلیکیشن های 

 Witty Box Cuchillo اویونیک و توابع سیستم است؛ با این حال طراحی

به گونه ای است که می تواند برای اهداف دیگر مانند هسته RDC یا سرور 

سخت افزارها  تنوع  کاهش  باعث  قابلیت  این  شود.  استفاده  پایگاه داده 

نگهداری  و  به دنبال آن کاهش هزینه های طراحی و تعمیر  و  در هواپیما 

خواهد شد.

قابلیت  که  است   PikeOS سیستم عامل   IMASAT نرم افزاری  هسته 

پارتیشن  یک  در  خرابی  بروز  بنابراین  دارد.  را  مختلف  پارتیشن بندی های 

بدست آمده و سیستم می تواند یک نقشه سه بعدی از ترافیک اطراف را در 

اختیار خلبان قرار دهد.

سیستم TCAS قابلیت ایجاد دو نوع هشدار را دارد:

)Traffic Advisory )TA: این هشدار به خدمه اعالم می کند که یک  ●

هواپیما به عنوان تهدید بالقوه شناسایی شده است. 

مانور  ● برای  پیشنهادهایی  شامل   :Resolution Advisories )RA(

هواپیما بصورت عمودی تا از بروز تصادم با هواپیمای تهدیدکننده جلوگیری 

شود. 

 TCAS طبق انکس 10، با توجه به قابلیت  سیستم های هواپیما سه نوع

تعریف شده است:

را  ● اطراف هواپیما  ترافیک  مانیتورینگ  توانایی  این حالت   :TCAS I

دارد و می تواند هشدارهای TA را برای خلبان صادر کند. 

صدور  ● امکان   ،TA هشدارهای  بر  عالوه  حالت  این  در   :TCAS II

هشدار RA نیز وجود دارد.

مانورهای  ● بر  عالوه  که  است   TCAS II پیشرفته  حالت   :TCAS III

عمودی، مانورهای افقی را نیز به خلبان پیشنهاد می دهد. 

 TCAS III در اواخر قرن بیستم میالدی و بر اساس انکس 10، سیستم 

نسل آینده فناوری ACAS معرفی شده بود که می توانست با ارائه پیشنهاد 

مانور افقی، امکان ایجاد مسیر ایمن و بهینه را برای هواپیماها فراهم کند. 

برای اجرای این سیستم نیاز است که آنتن جهتی بتواند با دقت بسیار باال 

سمت هر کدام هواپیماهای اطراف را بدست آورد. اما عدم امکان ارائه دقت 

مورد نظر توسط آنتن های موجود و همچنین نبود جایگزین مناسب برای 

 TCAS III کسب موقعیت دقیق هواپیما باعث شد تا عمال اجرای سیستم

منحل شود.

TCAS چالش های سیستم

سامانه TCAS در طول این سال ها عملکرد موفقی در جلوگیری از برخورد 

را  توانایی هایش  آن  طراحی  منطق  اما  است،  داشته  آسمان  در  هواپیماها 

است،  از مدل های قطعی  استفاده   TCAS اساس طراحی  محدود می کند. 

همیشه  خلبانان  که  می دهد  نشان  رادارها  توسط  شده  ثبت   داده های  اما 

طبق منطق رفتار نمی کنند. بنابراین باید گفت عدم پیش بینی طیف پاسخ ها 

عملکرد سامانه را محدود می کند. به عنوان نمونه می توان به سانحه هوایی 

این  ژوالی  ماه  شب  اولین  در  کرد.  اشاره  آلمان  اوبرلینگن  در   2002 سال 

سال یک هواپیمای باربری بوئینگ 757 متعلق به DHL با جت مسافربری 

روسی Tu-154 در ارتفاع 35 هزار پا برخورد کردند. در این حادثه تمام 71 

سرنشین دو هواپیما جان خود را از دست دادند.

به  هواپیما  دو  هر  بودن  مجهز   ،2002 سال  اتفاق  مورد  در  جالب  نکته 

TCAS است. دقایقی قبل از این سانحه دو هواپیما در ارتفاع 36  سامانه 

هزار پا پرواز می کردند. در آن شب کنترلر واحد مراقبت پرواز به دلیل کمبود 

از طرف دیگر اطالعات رادار به دلیل  پرسنل، حجم کاری بیشتری داشت و 

انجام عملیات تعمیر روی دستگاه با تاخیر برای او ارسال شد. بنابراین کنترلر 
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IMASAT نگاهی به پروژه

شکل 3- نواحی TA و RA اطراف هواپیما

شکل 4- برخورد هواپیمای بوئینگ 757 شرکت DHL و توپولف Tu-154 شرکت 
باشکیریان

شکل 5- مسیر طی شده از سوی دو هواپیما در حادثه سال 2002 آلمان. هواپیمای روسی بجای پیروی از هشدار TCAS برای افزایش ارتفاع، از دستور کنترلر مراقبت پرواز 
برای کاهش ارتفاع پیروی کرده است.



سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک
سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک

قبلی مجله معماری IMA و مزایای آن بطور کامل تشریح شده است.

پی نویس ها:
1- system requirements review

2- system functionality review

منابع:

https://globalsecurity.org, https://nationalinterest.

org, https://aa.com.tr, https://defensenews.com, https://

dailysabah.com, https://en.wikipedia.org, https://

savunmasanayist.com, https://trtworld.com
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یکسان بودن ارتفاع دو هواپیما را دیر متوجه شد. کمتر از یک دقیقه قبل از 

برخورد او از وجود خطر آگاه شد و بالفاصله به هواپیمای روسی اعالم کرد 

ارتفاع  به کاهش  بعد خلبان شروع  ثانیه  برود. چند  پا  ارتفاع 35 هزار  به 

کرد، اما سیستم TCAS با توجه به شناسایی هواپیما DHL هشدار افزایش 

ارتفاع را صادر کرد. 

از  جلوگیری  برای   TCAS سیستم   DHL هواپیمای  در  همزمان  بطور 

خلبان  می کند.  اعالم  را  ارتفاع  کاهش  هشدار  روسی  هواپیمای  با  برخورد 

نیز با توجه به این هشدار شروع به کاهش ارتفاع و رفتن به سمت ارتفاع 

روسی  هواپیمای  پرواز  روی  که  کنترلر  میان  این  در  می کند.  پا  هزار   35

از  اطالع  بدون  نیز  کنترلر  نشد.  آمده  بوجود  مشکل  متوجه  داشت،  تمرکز 

ارتفاع  کاهش  دستور   ،TCAS دستگاه های  توسط  شده  صادر  هشدارهای 

خود را برای هواپیمای روسی تکرار کرد. او حتی در مکالمات خود با خلبان 

آن ها  راست  سمت  اشتباه  به  را   DHL بوئینگ  هواپیمای  موقعیت  روسی 

اعالم می کند.  

تنها هشت ثانیه قبل از برخورد خلبانان جت روسی با مشاهده هواپیمای 

بوئینگ در سمت چپ خود از وضعیت موجود آگاه می شوند. سرانجام دو 

پیروی  ارتفاع  افزایش  برای   TCAS هشدار  از  خلبان  برخورد  از  قبل  ثانیه 

می کند اما برخورد دو هواپیما اجتناب ناپذیر بوده است. 

را  هواپیماها  از  یکی  رعایت  عدم   TCAS سیستم  اگر  حادثه  این  در 

ارتفاع  افزایش  به  ارتفاع  کاهش  از  را  دیگر  هواپیمای  توصیه  و  تشخیص 

تغییر می داد، برخورد دو هواپیما اتفاق نمی افتاد. هر چند طی سال های بعد 

اصالحاتی برای این مشکل خاص ایجاد شد، اما بهبود کلی منطق سیستم 

نیازمند تغییرات اساسی در طراحی آن است.

 ACAS جدید  سیستم  توسعه  لزوم  برای  مهم  دلیل  چهار  کنترل  یورو 

معرفی می کند:

هشدارهای غیرضروری: منطق سیستم TCAS II به گونه ای است که  ●

حتی در شرایط کنترل شده و ایمن هشدارهای تعریف شده را اعالم می کند. 

به عنوان مثال در منطقه اروپا و ایاالت متحده به دلیل ترافیک بسیار زیاد 

و نرخ افزایش ارتفاع زیاد هواپیماها قبل از ثابت شدن ارتفاع، هشدارهای 

غیرضروری زیادی توسط سیستم به خلبانان داده می شود.

آینده نگری: افزایش تقاضای سفرهای هوایی و به دنبال آن افزایش  ●

برای  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد  نیازمند  پروازها 

 NextGen و  اروپا  در   SESAR برنامه  دو  هر  است.  بیشتر  ترافیک  ایجاد 

فاصله  ایمن  برای کاهش  اجرای مفاهیم جدید  دنبال  به  ایاالت متحده  در 

نمی تواند  فعلی  قابلیت های  با   TCAS II سیستم  هستند.  هواپیماها  بین 

پاسخگوی این شرایط باشد.

دلیل  ● به  در حال حاضر  به سایر کالس های هواپیما:  توسعه سیستم 

 ( TCAS II اطمینان از امکان پیروی هواپیما از دستورات صادر شده توسط

به عنوان مثال امکان افزایش ارتفاع با حداقل نرخ 2500 پا در دقیقه(، دسته 

عملکرد  این  کنند.  برآورده  را  الزم  عملکرد  از هواپیماها می توانند  محدودی 

شامل مواردی مانند هواپیماهای عمومی )GA( و پهپادها نمی شود.

تجهیزات نظارتی آینده: هر دو برنامه SESAR و NextGen به دنبال  ●

استفاده از منابع نظارتی جدید مانند ناوبری مبتنی بر ماهواره و قابلیت های 

ADS-B هستند. با این حال سیستم TCAS II تنها روی پاسخ های ارسالی 

در  آن  محدود  کارکرد  معنای  به  این  و  است  متکی  هواپیما  ترنسپوندر  از 

برنامه های آینده است. سازگار کردن TCAS با این برنامه ها نیازمند هزینه 

زیاد و افزایش پیچیدگی آن خواهد بود.

تمام این دالیل بیانگر لزوم توسعه یک سیستم جدید برای ACAS است 

که عالوه بر افزایش قابلیت های TCAS، با برنامه های آینده هوانوردی دنیا 

نیز سازگار خواهد بود.

ACAS X برنامه

 ،)GANP( جهانی  هوایی  ناوبری  برنامه  سند  از  نسخه ششم  اساس  بر 

ایکائو ACAS X را به عنوان سیستم آینده جلوگیری از تصادم هوایی معرفی 

می کند. این سیستم از نظارت ساده TCAS به یک معماری نظارتی پیشرفته 

مبتنی بر GPS و حسگرهایی مانند رادار و سنسورهای الکترواپتیکی تبدیل 

پلتفرم های  روی  پیاده سازی  امکان  سیستم  به  قابلیت ها  این  شد.  خواهد 

کنترل از راه دور، پهپادها و سایر کالس های هواپیماهای سرنشین دار مانند 

هواپیماهای سبک و GA را نیز خواهد داد. 

ACAS X شامل  TCAS فعلی و برنامه  دو تفاوت اساسی بین سیستم 

همانطور  می شود.  نظارتی  داده های  منبع  و  تصادم  از  جلوگیری  منطق 

روی  موجود  ترنسپوندر  از   TCAS سیستم  کردیم،  اشاره  این  از  پیش  که 

هواپیما برای کسب اطالعات موقعیت فعلی هواپیمای مزاحم و پیش بینی 

موقعیت های آینده آن استفاده می کند. در ادامه سیستم با توجه به زمان 

رسیدن دو هواپیما به نزدیک ترین فاصله، تهدیدهای بالقوه را شناسایی و به 

خلبان هشدارهای الزم را ارائه می کند. این هشدارها بر اساس مجموعه ای 

از قوانین ثابت و مدل سازی طیف پاسخ های خلبان برنامه ریزی شده اند.

ثابت،  قوانین  این مجموعه  از  استفاده  بجای   ACAS X منطق سیستم 

مبتنی بر یک جدول مراجعه عددی )numeric lookup table( است که 
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 شکل 6- اطالعات ثبت شده در رادارهای ایاالت متحده نشان می دهد بیش 
از 90 درصد از هشدارهای صادر شده از سوی TCAS در شرایط ایمن و بی خطر 

بوده است.

IMA شکل 7- ارتباطات سیستم های اویونیک کابین خلبان در پیکربندی

)federated( شکل 6- ارتباطات سیستم های اویونیک کابین خلبان در پیکربندی وابسته
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ضمن  آن ها  است.  آینده  نسل  جنگنده  هواپیمای  یک  طراحی  در  پیش رو 

اشاره به جنگنده TF-X به عنوان مورد مطالعاتی خود، از فرایند توسعه آن 

طی چهار مرحله Block 0/1/2/Final بعنوان روشی جهت کاهش ریسک 

از طریق نمایش، تجزیه و تحلیل و مدل سازی اشاره می کنند. 

کابین  نمایشگرهای  برای  نیاز  مورد  سیستم های  نویسنده ها  ادامه  در   

خلبان را به این صورت لیست می کنند:

● Head down Displays

○	Multifunctional display )MFD(

○	Wide area displays )WAD(

● Head up Display )HUD(

● Helmet Mounted Display )HMD(

● Dedicated display

● Dedicated control panels

افزوده،  واقعیت  مانند  نوین  فناوری های  که  می شود  اشاره  همچنین 

صفحات لمسی و Haptic Feedback )یا لمس 3 بعدی؛ یک فناوری که 

یا  حرکت  لرزش،  مانند  مکانیکی  روش های  از  استفاده  با  آن سیستم ها  در 

می کنند(  منتقل  را  مشخصی  پیام های  کاربر  به  ضربه، 

باید در این نمایشگرها بکار گرفته شود.

و  سیستم ها  نویسنده ها  مقاله  ادامه  در 

زیرسیستم های اویونیک یک جنگنده را به صورت شکل 

5 دسته بندی می کنند.

سپس نحوه پیکربندی و ارتباط سیستم ها و جاسازی 

 آن ها در یک مجموعه واحد بعنوان یک چالش معرفی 

سیستم های  از  نویسنده ها  مقاله  این  در  می شود. 

نمایشگر کابین جنگنده بعنوان یک مثال برای مقایسه دو روش پیکربندی 

وابسته )Federated( و اویونیک ماژوالر یکپارچه )IMA( استفاده کرده اند. 

هنگام مقایسه این دو روش مزایا و معایب هرکدام بشرح زیر اعالم می شود:

به  ● اختصاصی  منابع  و  کم  پیچیدگی  شامل  مزایا  وابسته:  پیکربندی 

ارتقاپذیری دشوار  کابل و سیم کشی ها،  افزایش  هر سیستم. معایب شامل 

سیستم، افزایش وزن، حجم، توان مصرفی و هزینه سیستم

پیکربندی IMA: مزایا شامل انعطاف پذیری باال و امکان ارتقاء ساده تر  ●

و  کابل  حجم  کاهش  یکپارچه،  کنترل  مرکز  یک  از  بهره مندی  سیستم ها، 

معایب  سیستم.  هزینه  و  مصرفی  توان  حجم،  وزن،  کاهش  سیم کشی ها، 

شامل: افزایش پیچیدگی، منابع اشتراکی محدودشده، پیچیدگی فرایند اخذ 

گواهینامه ها

پیکربندی  چشمگیر  برتری  به  مقاله  نویسنده  مقایسه،  این  به  توجه  با 

IMA اشاره می کند و بزرگ ترین نقص آن را فرایند پیچیده اخذ گواهی نامه 

ارتباط  نحوه   7 و   6 شکل های  در  می کند.  عنوان  سیستم  پیچیدگی  و 

که   IMA و  وابسته  پیکربندی  دو  در  را  کابین خلبان  اویونیک  سیستم های 

توسط نویسنده مقاله تحلیل شده است را مشاهده می کنید. در  شماره های 

19

با توجه به مدل احتمالی فضای هوایی و مجموعه ای از مالحظات ایمنی و 

عملیاتی بهینه شده است. هرچند این رویکرد در درجه اول به منظور بهبود 

امیدوار  ایکائو  اما  بود،  شده   انتخاب   ACAS هشداردهنده  بخش  عملکرد 

زمان  و  سیستم  ساخت  و  طراحی  هزینه های  کاهش  در  آن  مزایای  است 

نصب آن روی هواپیماها نیز ظاهر شود. در واقع این رویکرد که انقالبی در 

 TCAS حوزه سیستم های ایمنی هواپیما محسوب می شود، در زمان توسعه

II به سادگی امکان پذیر نبوده است.

دومین تفاوت سیستم TCAS II و ACAS X به منبع جمع آوری داده ها 

از  حاصل  نظارتی  داده های  بر  تکیه  بجای   ACAS X سیستم  برمی گردد. 

معیارهای  دارای  که  منابع(  از  ترکیبی  )یا  نظارتی  منبع  هر  با  ترنسپوندر، 

 Plug این مفهوم که نظارت  بود.  عملکرد مشخص هستند، سازگار خواهد 

داده های  تا  می دهد  را  قابلیت  این  سیستم  به  می شود  نامیده   & Play

نظارتی را از منابع مختلف مانند ماهواره، رادار و سنسورهای مادون قرمز 

و  سرنشین دار  هواپیماهای  کلیه  بنابراین  کند.  دریافت  الکترواپتیک  یا 

ترنسپوندر  مانند عدم داشتن  دلیل  به هر  این  از  که پیش  بدون سرنشین 

امکان بهره مندی از TCAS را نداشتند، به سیستم جدید اجتناب از تصادم 

هوایی مجهز خواهند شد.

 ACAS Xنحوه عملکرد

نشان  را   ACAS X عملکرد سیستم  نحوه  از  ساده  7 یک ساختار  شکل 

می دهد. برای توضیح ساده فرایند منطق تصمیم گیری های سیستم می توان 

این ساختار را به دو بخش آفالین و بالدرنگ )Real time( تقسم بندی کرد. 

قسمت آفالین توسط کارخانه سازنده و روی زمین اجرا می شود. سیستم 

ACAS X یک مدل آماری از موقعیت خود هواپیما در آینده برای حالت های 

آینده  برای  حالت  میلیون ها  می توان  اینکه  به  توجه  با  دارد.  نیاز  مختلف 

 Dynamic( پویا  برنامه نویسی  نام  به  واحد  یک  گرفت،  نظر  در  هواپیما 

Programing( برای حل فرایند تصمیم گیری مارکوف )MDP( و ساده سازی 

عددی  مراجعه  جدول   یک  واحد،  این  خروجی  می شود.  استفاده  حالت ها 

توسط  انجام یک عمل  مقدار هزینه  این جدول،  از  و هر خانه  بود  خواهد 

احتمال  از  ترکیبی  معنی  به  هزینه  اینجا  در  می دهد.  نشان  را  هواپیما 

برخورد و انجام یک تغییر مسیر است. بنابراین می توان گفت جدول مذکور 

سیاست های جلوگیری از برخورد در هر حالت را در خود ذخیره کرده است. 

در بخش بالدرنگ، هواپیما با استفاده از سیستم های نظارتی و حسگرهای 

می کند.  ردگیری   و  دریافت  را  مزاحم  هواپیمای  موقعیت  ثانیه  هر  خود، 

را  الگوریتم های پیشرفته موقعیت و سرعت هواپیما  از  استفاده  با  سیستم 

در آینده تخمین می زند. در ادامه مدل های مختلفی )برای مثال مدل حسگر 

احتمالی که ویژگی های خطای حسگر را حساب می کند( برای تخمین توزیع 

حالت، که توزیع احتمالی موقعیت ها و سرعت های فعلی هواپیمای مزاحم 

است، استفاده می شود. به عبارتی با توجه به اینکه حسگرها و سیستم های 

نظارتی دارای خطا هستند، توزیع حالت تمام وضعیت های آینده هواپیمای 

مزاحم را در نظر می گیرد. در ادامه توزیع حالت تعیین می کند که در جدول 

مراجعه عددی به کجا نگاه کنیم تا بهترین اقدام انجام شود. با بررسی این 

جدول سیستم مشخص می کند که چه پیام و هشداری باید به خلبان ارائه 

فعلی و   TCAS نحوه عملکرد سامانه  از  8- یک مقایسه ساده  شود. شکل 

ACAS X را نشان می دهد.

برای درک نحوه ساخت جدول مراجعه عددی پیشنهاد می کنیم مقاله ای 

 Next-Generation Airborne Collision Avoidance« عنوان  با 

System« که توسط آقای Kochenderfer در سال 2012 منتشر شده است 

را مطالعه کنید.

ACAS X انواع

روی  پیاده سازی  قابلیت   ACAS X سیستم  کردیم  اشاره  که  همانطور 

هواپیما  کالس  توجه  با  ایکائو  داشت.  خواهد  را  پلتفرم ها  مختلف  انواع 

در  را   ACAS X استانداردهای  از  مختلفی  انواع  استفاده،  موقعیت های  و 

دست بررسی دارد. 

●  ACAS نسخه عمومی :ACAS Xa

TCAS II خواهد  X که جانشین سیستم 

در  آن  برای  نیاز  مورد  مشخصات  و  شد 

سند RTCA Do-385 آورده شده است.

یافته  ● توسعه  نسخه   :ACAS Xo

عملیات های  برای  که  است   ACAS Xa

هواپیماها  موازی  اپروچ  همچون  خاص 

الزم  می شود.  طراحی  کم  فضای  در 

برای   ACAS Xa نسخه  است  ذکر  به 

به دلیل  اپروچ موازی  عملیات هایی مانند 

صدور هشدارهای غیرضروری بسیار زیاد، 

مناسب نخواهد بود. مشخصات مورد نیاز 

RTCA Do- برای این نسخه نیز در سند

385 آورده شده است.

برای  ● شده  طراحی   :ACAS Xu

6

TF-X شکل 4- فرایند توسعه جنگنده

ACAS X شکل 7- ساختار عملکرد سیستم

شکل 5- سیستم ها و زیرسیستم های مورد نیاز برای یک جنگنده
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سیستم های هوایی خلبان از راه دور )RPAS( یا پهپادها که برای جلوگیری 

از برخورد پیشنهاد مانورهای افقی می دهد. مشخصات مورد نیاز برای این 

نسخه نیز در سند RTCA Do-386 آورده شده است. 

ACAS Xp: نسخه آینده ACAS X که تنها از ADS-B برای شناسایی  ●

و ردگیری هواپیماهای مزاحم استفاده می کند و نیازی به ترنسپوندر ندارد. 

این نسخه برای استفاده در هواپیماهای کوچک و GA مناسب است.

آیا ACAS X با سیستم های قبلی متفاوت است؟

هشدارهای  تعداد  کاهش  ضمن   ACAS Xa می کند  پیش بینی  ایکائو 

نسخه  دو  زیاد  احتمال  به  دهد.  بهبود  نیز  را  پروازها  ایمنی  غیرضروری، 

ACAS Xa و ACAS Xo بطور همزمان تحویل داده شود. این سیستم ها 

 TCAS II از لحاظ سخت افزار جانبی )آنتن و نمایشگرها( با سیستم فعلی

مشابه هستند. از سوی دیگر هیچ تغییری در نحوه نمایش و اعالم RAها 

به خلبان ایجاد نمی شود، بنابراین خلبانان و کنترلرها هیچ تغییری در انتقال 

از TCAS II به ACAS X احساس نخواهند کرد.

ACAS X تفاوت های  با وجود حفظ ویژگی های اصلی سیستم قدیمی، 

تصمیم گیری های  و  کارکرد  منطق  در  تفاوت ها  این  داشت.  خواهد  مهمی 

طول  در  است  ممکن  و  شده  برنامه ریزی  حاضر  حال  در  که  است  سیستم 

زمان تغییر کنند.

برخی از هشدارهای RA ممکن است دیرتر از TCAS II به خلبان ارائه  ●

از صدور هشدار به یکدیگر نزدیک تر  شوند. به عبارت دیگر هواپیماها قبل 

می شوند. با این تغییر از تعداد زیاد هشدارهای ناخواسته در شرایط خاص 

ارتفاع هواپیما  افزایش  از کروز که نرخ  تا قبل  فاز برخاست هواپیما  )مانند 

زیاد است،( کاسته خواهد شد.

مانند  ● پیچیده   RA هشدارهای  تعداد  رساندن  حداقل  به  و  کاهش 

reversal RA

در صورتی که سیستم تشخیص دهد مسیر پرواز هواپیما امن است،  ●

هواپیماها(  مسیر  تعارض  )اتمام   Clear of Conflict پیام  است  ممکن 

زودتر از رسیدن دو هواپیما به نزدیک ترین فاصله از هم ایجاد شود.

 ACAS با انتشار اسناد مربوط به نیازمندی ها و الزامات طراحی سیستم

X از سوی ایکائو و مراجع ذی صالح در اروپا و ایاالت متحده، انتظار می رود 

از سال های آتی شاهد بکارگیری این سیستم در مناطق مذکور باشیم.

پی نویس ها:
1- Airborne Collision Avoidance System

2- Beacon Collision Avoidance System

3- Traffic Collision Avoidance System

طراحی موتور از شرکت جنرال الکتریک را ارائه کردند. همچنین این تضمین 

داده شد که تمامی حقوق معنوی موتور مذکور متعلق به دولت ترکیه خواهد 

بود.

بطور همزمان شرکت ترکی ASELSAN بدنبال عقد قرارداد برای ساخت 

موتور جنگنده ملی بود. در سال 2015 اعالم شد این شرکت در حال عقد یک 

قرارداد همکاری با شرکت یوروجت است تا به موجب آن یک طرح اصالح 

مورد  تایفون  یوروفایتر  در جنگنده  این  از  که پیش   EJ200 موتور  از  شده 

استفاده قرار گرفته است را برای TF-X ارائه کند. بر اساس این قرارداد عالوه 

بر همکاری در ایجاد اصالحات در موتور، دو شرکت روی توسعه سیستم های 

نرم افزاری کنترل موتور و سیستم های نظارت بر سالمت موتور نیز همکاری 

دارند. استفاده از موتور EJ200 نشان دهنده تاکید مقامات شرکت TAI به 

ایجاد قابلیت سوپرکروز در جنگنده ملی ترکیه است. 

برای  تفاهم نامه  یک  انگلستان   BAE و   TAI شرکت   2017 سال  در 

همکاری در اولین فاز توسعه جنگنده TF-X به امضا رساندند. در واقع این 

انجام  برای  مقدماتی  همکاری  یک  پوند  میلیون   100 ارزش  به  تفاهم نامه 

مطالعات اولیه پیش از عقد قرارداد نهایی بود. هدف مقامات ترکی از این 

آن  بدنبال  و  ترکیه  و  انگلستان  نظامی  همکاری  شرایط  بررسی  تفاهم نامه 

بود. پس  BAE کشورشان  پیشرفته شرکت  فناوری های  و  تجربیات  انتقال 

انگلستان مجوز  نظامی،  توافق نخست وزیران دو کشور در همکاری های  از 

صادرات عمومی باز را برای شرکت های دفاعی که مایل به صادرات کاال، نرم 

افزار یا فناوری به ترکیه هستند، صادر کرد. بر این اساس شرکت رولز-رویس 

با ایجاد یک تیم مشترک با شرکت Kale ترکیه، روی  اعالم کرد قصد دارد 

توسعه یک موتور بومی کار خواهند کرد. اما در ادامه طرف انگلیسی به دلیل 

اختالف در انتقال مالکیت معنوی و سهم کم در توسعه موتور از این پروژه 

منصرف شد.

همچنین در سال 2018 و در جریان نمایشگاه هوایی اوراسیا شرکت روسی 

Rostec اعالم کرد با توجه به توافق های بین رئیسان جمهور دو کشور، قصد 

دارد در طراحی و توسعه یک موتور برای جنگنده TF-X با طرف ترکی وارد 

همکاری شود. 

در رابطه با سیستم های الکترونیکی جنگنده، شرکت Aselsan بیشترین 

تامین  بر  عالوه  شرکت  این  داشت.  خواهد  قطعات  تامین  از  را  سهم 

مجموعه ای استاندارد از موشک ها و تسلیحات جنگنده، قرار است حسگرها 

و سیستم های اویونیک را نیز تولید کند. این شرکت در حال توسعه یک آرایه  

اسکن الکترونیکی فعال )AESA( است که به هواپیما این قابلیت را می دهد 

تغییر  مختلف  جهت های  به  آن  حرکت دادن  به  نیاز  بدون  را  رادار  پرتو  تا 

سیگنال  هشدار  سیستم های   Aselsan شرکت  رادار،  این  بر  عالوه  دهد. 

رادار، هشدار موشک و هشدار لیزر، حافظه سیگنال های رادیویی دیجیتال، 

نرم افزارهای  ماموریت،  مدیریت  کامپیوترهای  نمایشگرها،   ،IFF سامانه 

کاربردی و ... را نیز تولید خواهد کرد. البته طبق اعالم صنایع دفاعی ترکیه، 

مجموعه ای از شرکت های کوچک داخلی، Aselsan را در تولید و تامین این 

قطعات همراهی خواهند کرد.

و  اویونیک  سخت افزاری  بخش های   Aselsan شرکت  حالیکه  در 

 Havelsan و   TAI شرکت های  می کند،  تولید  را  جنگنده  کامپیوترهای 

دیگر  سوی  از  بود.  خواهند  اویونیک  نرم افزاری  بخش های  توسعه دهنده 

با  و   Altinay شرکت  توسط   )Actuators( پروازی  سطوح  محرک های 

نیز  توان  توزیع  سیستم  می شوند.  ساخته  اوکراینی  شرکت  یک  همکاری 

به  و دو مرکز تحقیقاتی  تامین خواهد شد   Pavotec ترکی توسط شرکت 

BILGEM نیز روی ساخت کامپیوتر مرکزی جنگنده  TUBITAK و  نام های 

کار می کنند.

در  ترکی  طرف  با  کرد  اعالم  فرانسه   Dassault شرکت   2018 سال  در 

اساس  این  بر  است.  رسیده  توافق  به   TF-X پروژه  نرم افزاری  پشتیبانی 

از  هواپیما،  تولید  فرایند  مدیریت  در   3DEXPERIENCE جامع  پلتفرم  از 

طراحی مفهومی گرفته تا صدور گواهینامه های نهایی استفاده خواهد شد. 

این پلتفرم با در اختیار داشتن زیرساخت قوی در حوزه ی مدیریت اطالعات 

محصول )PDM( و نیز با بهره گیری از ابزارهای قدرتمند مدل سازی و تحلیل، 

محیطی یکپارچه را برای مدیریت افراد، اطالعات، راهکارها و ایده ها در طی 

چرخه عمر یک محصول خصوصًا مراحل توسعه یا بهبود فرآهم آورده است. 

 Dassault همچنین سال گذشته میالدی مقامات ترکی اعالم کردند شرکت

نرم افزار کنترل پرواز را برای جنگنده ملی این کشور تامین خواهد کرد.

TF-X اویونیک جنگنده

دقیقی  جزئیات  ترکیه  هوایی  نیروی  و   TAI شرکت  مقامات  چند  هر 

این  ملی  جنگنده  در  استفاده  مورد  اویونیکی  سیستم های  و  فناوری ها  از 

 Avionics Architecture« کشور اعالم نکرده اند، اما در مقاله ای با عنوان

Design for a Future Generation Fighter Aircraft« که در سال 2019 

قابل مشاهده  اویونیک هواپیما  از  رسمی  غیر  اطالعاتی  است  منتشر شده 

سیستم های  مهندسان  )از   Z. Seda Mor خانم  توسط  مقاله  این  است. 

 )BAE TAI( و آقای نوید اصغر )مهندس اویونیک شرکت  اویونیک شرکت 

در سی وهشتمین دوره کنفرانس سیستم های اویونیک دیجیتال ارائه شده 

است. 

نویسنده ها در مقدمه مقاله اشاره می کنند که هدفشان بررسی چالش های 
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شکل 3- آرایه  اسکن الکترونیکی فعال شرکت Aselsan که برای برنامه ارتقاء 
جنگنده F-16 توسعه یافته است.

ACAS X فعلی و TCAS شکل 8- مقایسه ساده نحوه عملکرد سامانه
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روی  جنگنده،  هدایت  به  مربوط  فعالیت های  روی  گذاشتن  وقت  بجای  تا 

هدف ماموریت خود متمرکز شود.

زمانبندی اجرای برنامه

آغاز   2014 سال  از  جنگنده  توسعه  برنامه  شروع  می رفت  انتظار  هرچند 

شود، اما به دالیلی آغاز پروژه با نام مرحله T0 از اواخر سال 2018 شروع شد. 

اوایل تابستان سال جاری نیروی هوایی ترکیه در یک نشست خبری بصورت 

رسمی اطالعاتی را در رابطه با برنامه توسعه جنگنده TF-X ارائه کرد. در این 

نشست اعالم شد مرحله اول از فاز یک پروژه با طراحی  های اولیه درست 

جمله  از  فعالیت هایی  مرحله  این  در  است.  شده  آغاز   T0 مرحله  از  پس 

تا   )2SFR( سیستم  قابلیت های  بررسی  و   )SRR1( سیستم  الزامات  بررسی 

پایان سال 2022 انجام خواهد شد.

مرحله دوم از فاز یک شامل طراحی جزئیات در بازه زمانی 2022 تا 2029 

 2023 در سال  هواپیما  اولیه  نمونه  اینکه  به  توجه  با  گرفت.  انجام خواهد 

هواپیما  حیاتی  توابع  بررسی  به  مربوط  فعالیت های  شد،  خواهد  آزمایش 

در سال 2024 انجام می شود. بر اساس اطالعات منتشر شده اولین نسخه 

هواپیما در سال 2025 و با نام Block-0 تولید و در سال 2026 به پرواز در 

خواهد آمد. 

Block-1 جنگنده تا سال 2029 توسعه خواهد یافت و  در ادامه نسخه 

فاز  این هواپیما در محدوده  از  10 فروند   ،TAI طبق گفته مسئولین شرکت 

تحویل  ترکیه  هوایی  نیروی  به   2033 تا   2030 بین سال های  و  پروژه  دوم 

داده خواهد شد. در نهایت طی فاز سوم پروژه بین سال های 2034 تا 2040 

تولید انبوه جنگنده TF-X اجرا می شود.

در سال 2018 دولت ترکیه اعالم کرد برای سرعت بخشیدن به این پروژه 

و اجرای آن طبق زمانبندی اعالم شده، بودجه ای نزدیک به 1/2 میلیارد دالر 

و 3200 نیروی تمام وقت را به آن اختصاص داده است. الزم به ذکر است 

سال 2019 و در جریان نمایشگاه هوایی پاریس، شرکت TAI یک ماکت در 

ابعاد واقعی از جنگنده مذکور را به نمایش گذاشت. 

TF-X قابلیت های

قابلیت های  حداقل  ترکیه  هوایی  نیروی   ،2021 سال  خبری  نشست  در 

تعیین شده برای جنگنده را به این شرح اعالم کرد:

سیستم آیرودینامیک و پیشرانش پیشرفته ●

قابلیت پرواز سوپرکروز ●

شعاع عملیاتی کافی و بهینه ●

حسگرهای چندطیفی پیشرفته داخلی )مادون قرمز، رادیویی و جنگ  ●

الکترونیک(

مشاهده پذیری پایین )پنهانکاری( ●

● )Sensor Fusion( قابلیت ترکیب  داده های حسگرها

لینک  داده پیشرفته برای قابلیت  جنگ های شبکه ای ●

تسلیحات دقیق ●

مسئولین  که  است  ویژگی هایی  مهم ترین  از  یکی  پنهانکاری  قابلیت 

با  دارند  قصد  طراحان  دارند.  تاکید   TF-X جنگنده  برای  آن  روی  ترکی 

از فناوری های پیشرفته طراحی بدنه و موتور و همچنین استفاده  استفاده 

ابعاد  تا  را  جنگنده  راداری  مقطع  سطح  پیشرفته،  کربنی  کامپوزیت های  از 

یک پرنده کوچک کاهش دهند. استفاده از مخزن تسلیحات داخلی نیز به 

کاهش سطح مقطع راداری کمک خواهد کرد.

بر اساس اطالعات منتشر شده جنگنده TF-X با حدود 21 متر طول و 14 

متر عرض دارای کابین شیشه ای پیشرفته و یک رابط دستوری صوتی برای 

ارتباط و  خلبان خواهد بود. همچنین یک لینک داده امن می تواند امکان 

کنترل 2 پهپاد )احتماال از نوع TAI Anka( را توسط جنگنده فراهم کند. این 

ویژگی باعث می شود تا جنگنده بدون نزدیک شدن به اهداف خود بتواند 

را شناسایی و حتی دستور شلیک موشک های هوا -به -هوا و هوا-به- آن ها 

 زمین را به پهپادها صادر کند.

همکاران داخلی و خارجی

مقامات ترکی به خوبی می دانند طراحی و توسعه یک جنگنده نسل پنجم 

از همان  بنابراین آن ها  با شرکت های خارجی خواهد بود.  نیازمند همکاری 

قطعات  سازنده  مطرح  شرکت های  با  مذاکره  به  شروع  پروژه  آغاز  مراحل 

اصلی هواپیما کردند. 

از  یکی  عنوان  به   TUSAS ترکی  شرکت  که  کردیم  اشاره  این  از  پیش 

رهبران مدیریت و توسعه جنگنده TF-X است که سابقه همکاری در تولید 

موتورهای جنگنده F-16 را نیز دارد. مسئولین این شرکت برای اینکه سهم 

به  اقدام  بالفاصله  کنند،  تصاحب  را  ترکیه  ملی  جنگنده  از ساخت  عمده ای 

بررسی راهکارهای موجود در ساخت موتور و همچنین مذاکره با شرکت های 

مورد  کشورهای  دیگر  جمله  از  کردند.  کره  هوایی  صنایع  جمله  از  خارجی 

عالقه ترکیه در زمینه همکاری در طراحی جنگنده، اندونزی و سوئد بودند. 

 KF-X شرکت صنایع هوایی کره جنوبی پیش از این تجربه کار روی جنگنده

را ساخته   JAS 39 پیشرفته  نیز جنگنده   Saab و شرکت سوئدی  دارد  را 

است. 

TUSAS در سال 2018 اعالم کردند که قصد مشارکت  مسئولین شرکت 

در تولید موتور جنگنده ملی را دارند. آن ها برای رسیدن به این هدف یک 
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شکل 2- ماکت جنگنده TF-X با ابعاد واقعی در نمایشگاه هوایی پاریس 2019

مروری بر انواع مبدل های قدرت

 در هواپیماهای الکتریکی

یک  پرواز  محیطی  زیست  تاثیرات  و  مصرفی  سوخت  هواپیما،  وزن 

هواپیما را می توان از مهم ترین مسائل در هوانوردی و طراحی یک هواپیما 

دانست. در این میان وزن هواپیما می تواند بطور قابل مالحظه ای روی دو 

تاثیرگذار باشد. جالب است بدانید تنها یک کیلوگرم کاهش در  مورد دیگر 

وزن هر پرواز می تواند منجر به صرفه جویی حدود 1700 تن سوخت و کاهش 

5400 تن انتشار گاز CO2 در سال برای کل ترافیک هوایی شود. الکتریکی 

از راهکارهای ویژه برای کاهش وزن و به دنبال  شدن بیشتر هواپیما یکی 

آن سایر منافع خواهد بود. در ادامه می خواهیم به بررسی مزایای الکتریکی 

شدن بیشتر یک هواپیما و راهکارهای اجرای آن بپردازیم. الزم به ذکر است 

 A« عنوان  با  مقاله  ای  به  مربوط  مطلب  این  محتوای  از  زیادی  بخش های 

 »Review of the More Electric Aircraft Power Electronics

نوشته آقای بابک رهروی محصل دانشگاه A&M تگزاس است.

با  هواپیماهایی  سمت  به  باید  هوانوردی  صنعت  چرا 

تجهیزات الکتریکی بیشتر حرکت کند؟

برای  راهکاری  هواپیماها  بیشتر  شدن  الکتریکی  شد  اشاره  که  همانطور 

زیست  آلودگی های  و  سوخت  مصرف  کاهش  آن  دنبال  به  و  وزن  کاهش 

با  هواپیماهایی  که  نیست  چیزی  آن  همه  این  اما  بود.  خواهد  محیطی 

کردن  الکتریکی  آورد.  خواهند  بدست   )MEA1( بیشتر  الکتریکی  تجهیزات 

ساده تر  و  سریع تر  ایزوالسیون  امکان  با  می تواند  هواپیما  کنترلی  تجهیزات 

 MEA دیگر،  سوی  از  دهد.  افزایش  را  سیستم  اطمینان  قابلیت   خرابی ها، 

فرصت انعطاف پذیری بیشتری در تولید و توزیع توان الکتریکی در نزدیکی 

بارها ایجاد می کند که با کاهش فاصله بین تولید و مصرف باعث افزایش 

کارایی سیستم توزیع توان و کاهش در نرخ توان مورد نیاز در کابل کشی ها 

می شود. 

هواپیماها  نوع  این  به  تعمیرونگهداری  پرسنل  دید  از  بخواهیم  اگر 

نگاهی داشته باشیم، عالوه بر کارایی بیشتر موتورهای الکتریکی در مقایسه 

راحت تر  نیز  زیرسیستم ها  در  خطا  ایزوالسیون  هیدرولیکی،  تجهیزات  با 

و  الکتریکی  تجهیزات  عملکرد  بررسی  امکان  دیگر  سوی  از  انجام  می شود. 

پیش بینی احتمال خرابی آن ها از طریق مدل سازی رفتاری سیستم ها همراه 

با الگوریتم های پیشرفته امروزی در تشخیص خطا نیز ساده تر خواهد بود.

خدمات  تجهیزات  ساختار  می تواند   MEA نیز  زمینی  تجهیزات  دید  از 

را بطور کلی تغییر دهد. همچنین   )2APU( زمینی مانند واحد کمکی توان

چرخ ها،  دادن  حرکت  برای  فرود  ارابه  در  الکتریکی  موتورهای  از  استفاده 

می تواند نیاز به یک یدک کش با تولید آلودگی زیاد را حذف کند.
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ترکیه از اواخر دهه 1970 سیاست انتقال فناوری های دفاعی و هوایی را 

از طریق مشارکت در پروژه های بزرگ دنبال می کرد. در سپتامبر 1983 دولت 

ترکیه اعالم کرد برنامه خرید 132 فروند جنگنده F-16C و 24 فروند جنگنده 

F-16D را طبق قرارداد Peace Onyx I از ایاالت متحده دارد. بر اساس این 

قرارداد 8 فروند از هواپیماهای مذکور مستقیم از ایاالت متحده وارد ترکیه 

شد، اما 148 فروند باقیمانده باید در خاک این کشور و توسط شرکت صنایع 

هوایی ترکیه )TAI( تولید یا به عبارتی مونتاژ می شدند. 

اجرای موفق این برنامه باعث شد در ادامه تعداد جنگنده های تولید شده 

از نوع Block 30/40/50 برسد.   F-16 این شرکت به 232 فروند  توسط 

از جنگنده های تولید شده توسط ترکیه به سایر کشورها  همچنین تعدادی 

از جمله مصر فروخته شد. 

سال 2010 کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه تصمیم به طراحی، توسعه 

و ساخت یک جنگنده نسل آینده ملی گرفت. این تصمیم با حمایت رجب 

ناوگان  برای  مناسب  جایگزین  یک  به  دستیابی  هدف  با  و  اردوغان  طیب 

F-16 ترکیه و سایر پلتفرم های اساسی مانند F-35 اتخاذ شد. بر اساس این 

تصمیم نسخه آزمایشی پلتفرم مذکور با نام TF-X میبایست تا سال 2023 

ساخته شود. همچنین مقرر شده است از تجربه و دستاوردهای توسعه این 

جنگنده برای طراحی و ساخت یک هواپیمای آموزشی که جایگزین مناسبی 

برای پلتفرم T-38 باشد، استفاده شود.

توسعه  برای   TAI شرکت  با  توافق نامه ای  دفاعی  صنایع   2011 سال  در 

ترتیب  بدین  کرد.  امضا  نظر  مورد  جنگنده  اساسی  قابلیت های  مفهومی 

TAI و شرکت  ترکی TUSAS که تولیدکننده موتور برای پلتفرم های هوایی 

ترتیب  را رهبری خواهند کرد. بدین  است، طراحی و توسعه جت جنگنده 

طرح،  هزینه های  بررسی  برای  اولیه  مطالعات  شامل  برنامه  نخست  مرحله 

سیستم های مکانیکی و اویونیکی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود 

در بازار انجام شد.

مرحله  انجام  برای  دالر  میلیون   20 معادل  بودجه ای   2011 سال  اواسط 

طراحی مفهومی طی دوسال اختصاص داده شد. در همان سال وزارت دفاع 

و   Pratt & Whitney الکتریک،  جنرال  شرکت  سه  از  نامه  ارسال  با  ترکیه 

یوروجت توربو درخواست همکاری کرد.

هواپیما  بدنه  برای  پیکربندی  و  طرح  سه   TAI شرکت   2015 سال  در 

پیشنهاد داد:

پیکربندی تک موتور  ●

پیکربندی تک موتور بصورت کانارد )پیش بال( ●

پیکربندی دو موتور ●

جنگنده  برای  را  موتوره  دو  طراحی  کردند  اعالم  ترکی  مقامات  ادامه  در 

نسل پنجم خود که فعال TF-X نامیده شده است، انتخاب کرده اند.

پیکربندی با دو موتور به معنی سرعت بیشتر و انجام مانورهای سریع تر 

بکارگیری  امکان  جنگنده  سرنشین  تک  کابین  همچنین  بود.  خواهد 

دیگر  عبارت  به  دارد.  خواهد  اویونیک  مهندسان  به  را  بیشتر  فناوری های 

استفاده از سیستم های دیجیتال و هوشمند به خلبان این اجازه را می دهد 
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MEA معماری سیستم توان در یک هواپیمای

آقای بابک رهروی در مقاله خود معماری سیستم های توان در MEA را 

از دید تولید و توزیع طبقه بندی کرده است. ایشان از سرعت شافت ژنراتور 

خود  طبقه بندی  در  اصلی  پارامترهای  بعنوان  آن  خروجی  ولتاژ  فرکانس  و 

نام می برد.

1- معماری های تولید توان

می تواند   MEA توان  تولید  سیستم  ژنراتور،  چرخش  سرعت  براساس 

)CSCF( و سرعت متغیر/فرکانس  ثابت  ثابت/فرکانس  به دو نوع سرعت 

متغیر )VSVF( تقسیم بندی شود. 

یک  ● طریق  از  ژنراتور  معماری،  این  در  ثابت:  ثابت/فرکانس  سرعت 

درایو مکانیکی )3CSD( به موتور اصلی متصل می شود. این درایو مکانیکی 

تبدیل  ژنراتور  برای  ثابت  سرعت  یک  به  را  هواپیما  موتور  متغیر  سرعت 

می کند. بنابراین فرکانس توان تولیدی و ارسالی روی خط الکتریکی هواپیما 

ثابت خواهد بود.  

سرعت متغیر/فرکانس متغیر: در این معماری چیزی بین موتور اصلی  ●

و ژنراتور قرار نمی گیرد. بنابراین فرکانس خروجی ژنراتور با توجه به سرعت 

با توجه به نوع هواپیما و  موتور متغیر خواهد بود. این فرکانس می تواند 

ادامه  در  خروجی  ولتاژ  باشد.  متغیر  هرتز   800 تا   350 بین  موتور  سرعت 

می تواند بالفاصله پس از ژنراتور یا در محلی نزدیک به بارها با استفاده از 

DC تبدیل شود. این روش  AC با فرکانس ثابت یا  مدارات مبدل به ولتاژ 

امکان  و  کمتر  هزینه های  بیشتر،  اطمینان  قابلیت  جمله  از  زیادی  مزایای 

توزیع مناسب وزن در سطح هواپیما را دارد.

2- معماری های توزیع توان

نویسنده مقاله، سیستم توزیع توان در MEA را بر اساس فرکانس ولتاژ 

خروجی ژنراتور به سه دسته تقسیم می کند:

توزیع با فرکانس ثابت: همانطور که اشاره شد، ولتاژ با فرکانس ثابت  ●

 AC مبدل های  یا   CSCF معماری  از  استفاده  با  می تواند  هواپیما  یک  در 

به AC در معماری VSVF حاصل شود. عیب اصلی استفاده از مبدل ها در 

معماری VSVF این است که باید کل توان تولیدی ژنراتور را پاسخگو باشند، 

بنابراین قطعات مورد استفاده باید عالوه بر تحمل توان زیاد، دارای قابلیت 

از  معنی  به  مبدل  در  بروز یک خرابی  روش  این  در  باشند.  باالیی  اطمینان 

یک  دیاگرام  بلوک   1 شکل  است.  هواپیما  تغذیه  سیستم  کل  رفتن  دست 

سیستم توزیع با CSD را نشان می دهد.

از  ● متغیر  فرکانس  با  ولتاژ  معماری  این  در  متغیر:  فرکانس  با  توزیع 

نیاز  به  توجه  با  و  می شود  توزیع  سیستم،  در  رابطی  هیچ  بدون   VSVF

قابلیت  می شود.  تبدیل  مناسب   DC یا   AC ولتاژ  به  مربوطه  محل  در  بار 

از  استفاده  که  چرا  است،  باالتر  قبل  روش  به  نسبت  این سیستم  اطمینان 

ایمنی  تغذیه هر بخش سطح  ایزوله کردن  و  چند مبدل در سطح سیستم 

مانند  هواپیما  بارهای  از  برخی  که  کرد  اشاره  باید  همچنین  دارد.  باالتری 

سیستم محافظت از یخ زدگی بال ها یا سیستم های گرم کننده می توانند بطور 

ندارند.  مبدل  به  نیازی  و  شده  متصل  متغیر  فرکانس  با  ولتاژ  به  مستقیم 

بلوک دیاگرام نمونه ای از این معماری در شکل 2 نمایش داده شده است. 

270 ولت  و   28 ولتاژهای  ترتیب  به   TRU5 و   ATRU4 بلوک های  اینجا  در 

DC را تولید می کنند.

ولتاژ  ●  AC/DC یکسوسازهای  معماری  این  در   :DC ولتاژ با  توزیع 
با فرکانس متغیر دریافتی از ژنراتورها را به یک ولتاژ 270 ولت DC تبدیل 

آسان تر  انرژی  منابع ذخیره  اصلی  منبع  بین  اتصال  روش  این  در  می کنند. 

و وزن کلی شبکه توزیع کمتر از دیگر معماری ها خواهد بود. عالوه بر این، 

روش  این  است،  توجه  قابل  کابل ها  و  سیم  در  پوستی  اثرات  که  هنگامی 

می تواند گزینه بسیار بهتری باشد. مسئله دیگر اینکه انتقال ولتاژ DC تنها 

به دو سیم نیاز دارد، این در حالی است که برای انتقال ولتاژ AC در شبکه 

این معماری  این حال عیب  با  نیاز داریم.  با سه سیم  به کابل های  هواپیما 

خرابی  و   Corona اثرات  دلیل  به  می تواند  که  است  خرابی هایی  و  ایمنی 

عایق ها ایجاد شود. شکل 3 بلوک دیاگرام مربوط به این معماری را با خط 

ولتاژ 270 ولت DC نشان می دهد.

MEA مبدل های الکترونیک قدرت در

با توجه به معماری های مختلف توزیع توان، مراحل مختلفی برای تبدیل 

بررسی برنامه ساخت جنگنده نسل پنجم ترکیه

)TF-X( 

شکل 2- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با فرکانس متغیر در خط اصلی

CSD شکل 1- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با حضور TF-X شکل 1- سه پیکربندی مختلف پیشنهادی برای بدنه و موتور جنگنده 
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قابلیت های تعریف شده برای آن است. آقای نیروث در این رابطه می گوید: 

»طراحی و ساخت یک پلتفرم برای اهداف آزمایشی آسان است، اما ساخت 

آن برای استفاده روزمره کامال متفاوت و دشوار خواهد بود. وفادار ماندن به 

یک پیکر بندی و ساختار مشابه و تغییر نکردن آن برای اجرای قابلیت های 

مختلف یک پهپاد بسیار مهم است. به عبارت ساده می توان گفت دستیابی 

به یک قابلیت، ممکن است منجر به تاثیرات منفی روی قابلیت های دیگر 

انجام  برای  روز  یک  است  ممکن  شما  پهپاد  مثال  عنوان  به  شود.  پهپاد 

عملیات 20 ساعته در نظر گرفته شود و روز دیگر برای انجام یک عملیات در 

ارتفاع 12 هزار پا! شما نمی  توانید با پیش فرض های در نظر گرفته شده برای 

پهپاد بطور همزمان به این قابلیت ها دست پیدا کنید. 

اویونیک و جاسازی  اشاره می کند که در مورد سیستم های  نیروث  آقای 

تعادل  یک  ایجاد  دارد.  وجود  چالش  این  نیز  فشرده  فضای  یک  در  آن ها 

بین مصرف توان، ابعاد یا وزن پیچیدگی زیادی دارد. هنگامی که شما قرار 

است سیستم هایی با توان زیاد استفاده کنید، به ناچار با تجهیزاتی بزرگ تر 

و سنگین تر مواجه می شوید. در کنار این چالش، مسئله بزرگتری با تداخالت 

شرایط  این  »در  می گوید:  او  داشت.  خواهید  نیز  بیشتر  الکترومغناطیسی 

باال  استاندارد  با  تجهیزات  از  استفاده  موجود،  راهکارهای  بهترین  از  یکی 

 Radionor تجهیزات ارتباطی را از شرکت FX450 است. ما در مورد پهپاد

ساخته  باالیی  بسیار  استانداردهای  با  آن ها  سیستم های  کردیم.  تهیه 

می شوند و تلفیق آن ها با دیگر سیستم ها برای ما شبیه به قراردادن قطعات 

از این  یک پازل کنار هم است. تجربه کار ما نشان داده است که استفاده 

و  تداخالت  در  زیاد  کاهش  باعث  محکم  استانداردهای  با  سیستم ها  گونه 

نویز خواهد شد.«

Radionor نگاهی به سیستم های ارتباطی شرکت

نام  با  سیستم  مجموعه  یک  شامل   Radionor شرکت  اصلی  محصول 

یک  ارتباطات  برای  داده  لینک  یک  عنوان  به  که  است   Cordis Array II

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد   )point-to-multipoint( چندنقطه  به  نقطه 

ارتباط همزمان بین چند نقطه   IP ارتباطات بی سیم  این سیستم بر اساس 

متحرک را با یک نقطه برقرار می کند.

آنتن های  دارای  که  نقطه  به  نقطه  سنتی  سیستم های  با  مقایسه  در 

الکترونیکی  با پرتو هدایت پذیر  از یک آنتن  متحرک هستند، این محصول 

استفاده می کند. این قابلیت باعث می شود تا توان ارسالی و دریافتی بطور 

قابل مالحظه ای بهینه شود. عدم استفاده از قطعات متحرک و سرعت سریع 

شرکت  است  شده  باعث  متحرک  نقاط  ردگیری  هنگام  پرتو  جهت  تغییر 

بتواند محصول خود را به شرکت های مختلفی عرضه کند.

اساس  بر  کامال  زیرسیستم ها  و  آنتن  اصلی،  رادیوی  بین سیستم   ارتباط 

IP و کابل های اترنت معمولی انجام می شود. این ویژگی ها باعث می شود 

ادغام تجهیزات با سایر سیستم های مبتنی بر شبکه IP بسیار ساده و سریع 

انجام شود.

پی نویس:
1- Real-Time Kinematics

منابع: 

 https://robotaviation.com, http://ust-media.com,

https://aeroexpo.online

15 10

ولتاژ در یک MEA وجود دارد که بصورت زیر معرفی می شوند.

در معماری توزیع توان با فرکانس ثابت:

مبدل AC/DC برای تبدیل ولتاژ 115 یا 230 ولت AC با فرکانس 400  ●

DC هرتز به ولتاژ 28 ولت

در معماری توزیع توان با فرکانس متغیر:

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  برای   AC/AC مبدل 

فرکانس متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ مشابه با فرکانس ثابت 400 هرتز

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  AC/DCبرای  مبدل  

متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ 28 ولت DC )توسط TRU انجام می شود(

مبدل  AC/DCبرای تبدیل ولتاژ 115 یا 230 ولت AC با فرکانس متغیر  ●

350 تا 800 هرتز به ولتاژ 270 ولت DC )توسط ATRU انجام می شود(

:DC در معماری توزیع توان با ولتاژ

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  AC/DCبرای  مبدل  

DC متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ 270 ولت

مبدل DC/AC برای ولتاژ و فرکانس AC مورد نیاز بارها ●

مبدل DC/DC برای تبدیل 270 ولت به 28 ولت ●

1- مبدل های AC/AC فرکانس

 AC می توان درنظر گرفت. اگر ولتاژ AC/AC دو نوع سیستم برای تبدیل

در دو مرحله و ابتدا از AC به DC و سپس از DC به AC تبدیل شود، مبدل 

بزرگ  بسیار  خازن  یک  به  نیاز  حالت  این  در  می شود.  نامیده  غیرمستقیم 

در بخش واسط مبدل هستیم که عالوه بر افزایش وزن، حجم و پیچیدگی 

 AC ولتاژ  دوم  روش  در  می دهد.  کاهش  نیز  را  سیستم  عمر  طول  مدار، 

بنابراین  و  تبدیل می شود  نیاز  مورد   AC ولتاژ  به  واسطه  بدون  و  مستقیم 

نیازی به استفاده از خازن بزرگ نخواهیم داشت. 

بصورت مستقیم   AC/AC ولتاژ تبدیل  برای  روش مطرح  دو  کلی  بطور 

وجود دارد:

سیکلوکانورتر: این مبدل فرکانس و ولتاژ خروجی را مستقیما از طریق  ●

یک مدار سوئیچینگ تثبیت می کند. از مزایای این روش می توان به تبدیل 

یک مرحله ای، امکان کار با بارهای متغیر و امکان تولید توان در هر دو جهت 

اشاره کرد. با این حال، دو مشکل چشمگیر در سیکلوکانورترها وجود دارد. 

حجیم  فیلترهای  خروجی  در  ورودی،  ولتاژ  فرکانس  با  متناسب  اینکه  اول 

باید  مبدل  به  ورودی  ژنراتورهای  اینکه  بزرگتر  مشکل  و  می شود  استفاده 

حداقل 2 برابر توان مورد نیاز در خروجی را تولید کنند.

انرژی  ● ذخیره ساز  عنصر  هیچ  از  نیز  روش  این  در  ماتریسی:  مبدل 

خروجی  دلخواه  ولتاژ  به  مستقیم  بطور  ورودی  ولتاژ  و  نمی شود  استفاده 

تبدیل می شود. شکل 5 بلوک دیاگرام یک مبدل ماتریسی را نشان می دهد. 

ولتاژ   ،3 در   3 ماتریس  قالب  در  سوئیچ   9 می شود  مشاهده  که  همانطور 

فیلترهایی  به  مبدل  این  در  می کنند.  منتقل  خروجی  به  را  ورودی  سه فاز 

برای حذف ریپل در خروجی سوئیچ ها نیاز است که در مقایسه با فیلترهای 

سیکلوکانورتر بسیار کوچک و سبک هستند. همچنین مبدل ماتریسی نسبت 

به روش قبل دارای بازدهی انرژی باالتر و طول عمر قطعات بیشتری است.

AC/DC 2- مبدل های

در طراحی یک مبدل AC/DC پارامترهای مختلفی را باید درنظر گرفت. 

تعداد  پیچیدگی،  مقدار  گالوانیک،  ایزوالسیون  به  می توان  آن ها  جمله  از 

دیود و ترانزیستورها، قابلیت اطمینان، فیلترهای EMI، مقدار تلفات، ابعاد 

)الف(

)ب(

)ج(

شکل 4- ساخت ولتاژ با فرکانس ثابت به سه روش: الف- استفاده از CSD، ب- 
استفاده از مبدل AC/AC غیرمستقیم، ج- استفاده از مبدل AC/AC مستقیم

AC/AC شکل 5- بلوک دیاگرام مبدل ماتریسی

شکل 3- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با ولتاژ DC در خط اصلی
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کرد.  اشاره  مجموعه  کل  وزن  و  خنثی  نقطه  کنترل  هیت سینک،  طراحی  و 

برای  بعنوان ساده ترین یکسوساز سه فاز  پالسی می توان  از یکسوساز شش 

زیاد  جریان  هارمونیک  اعوجاج  دلیل  به  اما  کرد،  اشاره   MEA برنامه های 

گزینه مناسبی نخواهد بود. 

ATRU برای  TRU و  در سیستم های توزیع با فرکانس متغیر، دو مبدل 

برای  پالسی   18 یا   12 پیکربندی  است.  نیاز   270 و   28 ولتاژهای  ساخت 

ایزوالسیون   TRU اصلی  مزیت  است.  مناسبی  گزینه  مبدل ها  این  طراحی 

وجود   ATRU در  ایزوالسیون  این  که  حالی  در  است،  آن  خوب  گالوانیک 

ندارد. اما در طرف دیگر وزن، ابعاد و هزینه مبدل های ATRU کمتر است. 

اما همچنان 3 روش دیگر برای تبدیل توان AC به DC وجود دارد که در 

ادامه معرفی می شوند:

استفاده می کند  ●  PWM از مبدل  این روش  یکسوسازی دومرحله ای: 

 DC و می تواند عملیات یکسوسازی را در دو جهت انجام دهد. خازن لینک

از  بنابراین کنترل آن راحت تر  در این یکسوساز اتصال نقطه خنثی ندارد و 

یادآور شد  باید  دارند.  خنثی  نقطه  اتصال  به  نیاز  که  است  یکسوسازهایی 

که ممکن است یک رزونانس بین فیلترها و سیستم توزیع ایجاد شود که 

می توان با میرایی فعال )Active damping( آن را حذف کرد.

اثرات  ● و  ایمنی  مسئله  اهمیت  دلیل  به   :NPC سطح  سه  یکسوساز 

 MEA برنامه های  برای  مناسبی  گزینه  چندسطحی  یکسوساز   Corona

با تصویر  این مشکل، توپولوژی سه سطحی مشابه  با  برای مقابله  نیستند. 

6 در صنعت هوانوردی پیشنهاد می شود. ریپل جریان ورودی AC می تواند 

در یکسوساز سه سطحی NPC6 حذف شود. این نوع یکسوساز قابلیت عبور 

را بطور قابل توجهی   EMI اثرات  را داشته و می تواند  هر دو جهت جریان 

کاهش دهد. 

یکسوساز وینا: این یکسوساز یک مبدل PWM سه سطحی است که  ●

دارای اتصال نقطه خنثی کنترل شده بین دو خازن در پیوند DC خود است 

)شکل 7(. نکته قابل توجه در مورد یکسوساز وینا این است که فقط می تواند 

این  کار کند. همانطور که در شکل 7 مشاهده می شود،  بصورت یک طرفه 

مبدل تنها 3 کلید نیمه هادی فعال دارد که به معنی قطعات کمتر برای درایو 

گیت، نیاز به تغذیه کمتر، مدارات محافظ کمتر، قطعات رابط کمتر بین گیت 

و سیستم کنترل و همچنین نیاز به هیت سینک و سیستم های خنک سازی 

کمتر است.

DC/DC 3- مبدل های

از مهم ترین ویژگی های مورد نیاز یک مبدل DC/DC در صنعت هوانوردی 

قابلیت  و  انعطاف پذیری  البته  و  باال  کارایی  زیاد،  توان  چگالی  به  می توان 

 اطمینان خوب اشاره کرد. مسئله دیگر اهمیت زیاد بازیابی سریع در صورت 

بیشتر   DC/DC مبدل های که  چرا  کند،  تامین  باید  مبدل  که  است  خرابی 

ایمنی  تضمین کننده  و  هواپیما  اضطراری  بارهای  برای  انرژی  تامین کننده 

پرواز هستند. 

عملیاتی  محیط  به  باید   DC/DC مبدل  یک  طراحی  در  دیگر  سوی  از 

سخت  شرایط  جمله  از  محدودیت هایی  که  چرا  کرد،  توجه  آن  سخت 

تاثیرات  ارتعاشات مکانیکی سنگین و  زیاد،  خنک سازی قطعات، افت فشار 

 Flyback، Forward را تهدید می کند. مبدل های الکترومغناطیسی مبدل 

و Forward-Flyback ساده ترین گزینه ها برای تبدیل توان DC به DC در 

یک هواپیمای الکتریکی هستند. این روش ها دارای کمترین تعداد قطعات 

فعال هستند، اما بازدهی پایین آن ها در مقایسه با سایر روش های تبدیل، 

استفاده از آن ها را در کاربردهای صنعت هوایی محدود می کند.

با توجه به اهمیت بازدهی باال در یک MEA، روش های مناسب تری برای 

تبدیل توان DC وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

وجود ●  مبدل  نوع  این  از  مختلفی  پیکر بندی های  رزونانس:  مبدل های   

 MEA برای استفاده در  دارد که روش های LLC، CLLC و رزونانس سری 

و   )ZVS( صفر  ولتاژ  سوئیچینگ  دلیل  به  روش ها  این  شده اند.  پیشنهاد 

این،  بر  عالوه  هستند.  باال  کارایی  دارای   )ZCS( صفر  جریان  سوئیچینگ 

معنی  به  این  اما  کنند  کار  وسیعی  عملیاتی  رنج  در  می توانند  مبدل ها  این 

از سوی دیگر چالش های دیگری مانند  به قطعات پسیو بیشتر است.  نیاز 

محدودیت قابلیت تنظیم ولتاژ و عدم کنترل مناسب جریان نیز وجود دارد.

آن  ● دیاگرام  بلوک  که  روش  این  در   :)7DAB( دو گانه  فعال  پل  مبدل  

روشن هستند  سوئیچ ها  که  هنگامی  کرد،  مشاهده   9 در شکل  می توان  را 

سوئیچینگ ولتاژ صفر به داشتن تلفات سوئیچینگ کم در یک رنج عملیاتی 

وسیع و بدون افزایش قابل توجه در پیچیدگی سیستم کنترل کمک می کند. 

تعداد  افزایش  و  ترانسفورماتور  پیچیده تر  طراحی  بدلیل  مبدل  نوع  این 

قطعات، در برنامه هایی که نیاز به خروجی جریان زیادی دارند محدود است.

از DGPS و تکنیک هایی مانند 1RTK است. 

تداخالت در سیستم های رادیویی

 ،FX450 آقای نیروث بزرگ ترین چالش را در رابطه با فرایند توسعه پهپاد

در  او  می داند.  رادیویی  زیرسیستم های  و  آن ها  بین  تداخالت  از  جلوگیری 

مورد این چالش می گوید: »ما در این پرنده زیرسیستم های زیادی استفاده 

برای  که  داریم  زیاد  تقریبا  خروجی  توان  با  فرستنده/گیرنده هایی  کرده ایم. 

بسیار  باند  پهنای  با  لینک های ماهواره ای  یا   )LoS( ارتباطات دید مستقیم 

یک  در  سیستم ها  این  از  یک  هر  صحیح  کارکرد  می شوند.  استفاده  باریک 

مجموعه کوچک و فشرده یک چالش بزرگ است و ما باید مطمئن می شدیم 

باند  پهنای  و  توان  با  تداخالتی،  مشکل  بدون  می تواند  زیرسیستم  هر  که 

تعریف شده کار کند.

هر چند پهپاد FX450 با وجود حدود 4 متر طول و 7 متر فاصله انتهای دو 

بال و همچنین حداکثر وزن 200 کیلوگرم هنگام برخاستن، یک پرنده تجاری 

ایزوله  برای  محدودی  فضای  همچنان  اما  می شود،  محسوب  بزرگ  نسبتًا 

کردن سیستم های رادیویی و آنتن هایی با صفحات زمین وجود دارد. در واقع 

صفحات زمین آنتن ها باید حداقل شعاعی برابر با یک چهارم بزرگترین طول 

موج کاری خود داشته باشند.

چندین  یکپارچه سازی  و  »ادغام  می گوید:  رابطه  این  در  نیروث  آقای 

سیستم  رادیویی در یک مجموعه کامپوزیتی هواپیما نیاز به نبوغ و خالقیت 

دارد. به عنوان یک مثال، ساختار توخالی دم پهپاد به ما این فرصت را داد 

تا یکی از فرستنده ها و آنتن آن را بصورت یک مجموعه واحد در آنجا نصب 

کنیم. اتصال RF بین فرستنده و آنتن بدون نیاز به اتصاالت کابلی انجام شد 

که ضمن کاهش وزن و تلفات، امکان تداخالت را نیز کاهش داد. از خواص 

و ویژگی های منحصر به فرد کامپوزیت ها نیز می تواند برای کاهش تداخالت 

استفاده کرد. به عنوان مثال پالستیک تقویت شده با فایبرگالس می تواند به 

عنوان یک پنجره برای RF انتخاب شود و از مواد هیدروکربن برای جلوگیری 

می توان  ترکیب ها  گونه  این  از  کرد.  استفاده  رادیویی  سیگنال های  نفوذ  از 

برای ایزوله کردن سیستم های ساطع کننده امواج مخرب استفاده کرد.«

برقراری یک تعادل و بده بستان بین  چالش دیگر در طراحی یک پهپاد، 
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شرکت  مدیر  نیروث  نیکوالس  آقای  توضیحات  بر  مروری  مقاله  این  در 

با  مقابله  برای  همکارانش  و  او  چالش های  درباره   Robot Aviation

چالش هایی مانند تداخالت الکترومغناطیسی سیستم های رادیویی یا ایجاد 

تعادل بین قابلیت ها در طراحی پهپاد FX450 خواهیم داشت. آقای نیروث 

در  و  دارد  را  فعالیت در حوزه سیستم های هوایی  از 25 سال  تجربه بیش 

حال حاضر عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی سیستم های هوایی بدون 

سرنشین )UVS International( است. 

از ترک تحصیل تا مدیریت پروژه برای ایاالت متحده

در  مزرعه  در یک  نیروث همراه خانواده اش  نیکالس  نوجوانی  در دوران 

کشور سوئد زندگی می کرد. استفاده از هواپیماهای کوچک کنترل از راه دور 

برای مصارف کشاورزی او را به این حوزه عالقه مند کرد. اون در آن سال ها 

توانست از الشه پهپادهای معیوب، یک هواپیمای رادیو کنترلی بسازد. در 

سال 1984 و هنگامی که تنها 12 سال داشت، نیکالس موفق به برنده شدن 

رادیو  نوع  از  مدل  هواپیمای  کوچک ترین  و ساخت  طراحی  رقابت  یک  در 

کنترلی شد.

کنترل،  رادیو  هواپیماهای  روی  کار  با هدف  نیکالس  سالگی   15 در سن 

تحصیل در مدرسه را رها کرد. در سال 1991 او از طریق آشنایی با یک خلبان 

بالگرد وارد یک شرکت برای همکاری در پروژه ساخت پهپادهای کوچک شد. 

این پهپادها باید سرعت زیادی داشته و از طریق یک هواپیمای سرنشین دار 

کنترل می شدند تا بتوانند هواپیماهای نظامی روسی را شبیه سازی کرده و 

به عنوان اهداف تمرینی برای پدافند ساحلی سوئد مورد استفاده قرار گیرند.

پرواز پهپادهای  این شرکت و موفقیت در خودکارسازی  کار در  سه سال 

ساخت  بزرگ  شرکت های  مدیران  با  زود  خیلی  نیکالس  شد  باعث  کوچک 

 Mission کار در شرکت  او پیشنهاد  آن سال  در  باشد.  UAV دیدار داشته 

Technology مستقر در ایاالت متحده را پذیرفت. در شرکت جدید وظیفه 

آقای نیروث همکاری برای توسعه پهپاد باستر )یک هواپیمای بدون کنترل  از 

راه دور 5 کیلویی با 9 ساعت مداومت پروازی و محموله حسگرهای مادون 

بسیار  »دوران  می گوید:  پروژه  این  مورد  در  او  بود.  الکترونوری(  و  قرمز 

سختی بود، زیرا همه بخش های پروژه از بدنه و پیشرانه گرفته تا اویونیک 

با مدیریت من انجام می شد. به لطف همکاری با ناسا و آزمایشگاه دید در 

شب ایاالت متحده، من  تجربیات زیادی کسب کردم.«

از  مختلفی  پروژه های  در  و  رفت  نروژ  به  نیروث  آقای  بعد  در سال های 

و  همراه  تلفن  شرکت  یک  برای  اضطراری  ارتباطات  برقراری  امکان  جمله 

 Robot Aviation به  او  سپس  کرد.  فعالیت  ماهواره ای  امن  ارتباطات 

جمله  از  شرکت  این  پهپادهای  طراحی  و  پروژه های ساخت  در  تا  پیوست 

FX450 مشارکت داشته باشد

FX450 توسعه پهپاد

کامال  سرنشین  بدون  هواپیمای  یک   SkyRobotTM FX450 پهپاد 

و  پیشرفته  قابلیت های  بین  تعادل  یک  ایجاد  هدف  با  که  است  خودکار 

مبنای  بر  هواپیما  سیستم   شد.  ساخته  چالش  برانگیز  عملیاتی  محیط های 

طراحی  مختلف  محموله های  حمل  امکان  و  هوایی  مختلف  قابلیت های 

ایستگاه  با  مستقیم  دید  وجود  حالت  در  پلتفرم  عملیاتی  برد  است.  شده 

کنترل 200 کیلومتر است و در صورت استفاده از لینک ماهواره ای، این مقدار 

می تواند تا حدود 2500 کیلومتر افزایش یابد. بیش از 20 ساعت مداومت 

پروازی، این پهپاد را به یک گزینه مناسب برای بسیاری از کاربردها از جمله 

عملیات های نظارت دریایی و زمینی، شناسایی تهدیدها، نظارت بر ترافیک 

و نظارت بر آلودگی های زیست محیطی تبدیل کرده است.

سیستم کنترل پرواز این پهپاد مبتنی بر یک خلبان خودکار ساخته شده 

و  سخت افزار   3 از  استفاده  لطف  به  است.   Micropilot شرکت  توسط 

در  است.اختالل  سه گانه  افزونگی  یک  دارای  سیستم  این  مشابه،  نرم افزار 

مورد   2 و حتی  پهپاد یک  عملیات  انجام  می شود  باعث  سیستم ها،  این  از 

همچنان بدون مشکل برقرار باشد. افزونگی سه گانه شامل بسیاری از سایر 

سیستم ها از جمله تجهیزات سطوح کنترلی، کابل  کشی ها، سیستم جمع آوری 

داده های هوایی و حتی پیتوت ها می شود.

سیستم خلبان خودکار شامل سه گیرنده GPS )یک گیرنده اصلی با نرخ  

بروزرسانی 20 هرتز و دو گیرنده ثانویه با نرخ 4 هرتز( با قابلیت پشتیبانی 

مبدل افزاینده درهم تنیده با سلف های کوپل شده )8IBCI(: همانطور که در 

شکل 10 دیده می شود، پل H سمت ورودی مبدل DAB با دو مدار گیرشی 

)Clamping( جایگزین شده است. همچنین ترانسفورماتور فرکانس باال با 

دو سلف کوپل شده عوض می شود. این مبدل در کنار ارائه سوئیچینگ ولتاژ 

صفر، نسبت به مبدل DAB توانایی کنترل جریان بار فعال دارد که آن را برای 

کاربردهایی با قدرت باال و ولتاژ کم مناسب می کند.

با  ●  IBCI این روش، دو سلف کوپل شده در مبدل  در   :9ABAC مبدل 

یک ترانسفورماتور فرکانس باال و دو سلف در خروجی جایگزین می شود که 

نتیجه آن یک افزایش در چگالی توان مبدل است.

و  ● سه گانه  فعال  پل  شامل  که  راهکار  این  درگاهی:  چند  مبدل های 

استفاده  توزیع  شبکه  کلی  توان  چگالی  افزایش  برای  می شود،  چهارگانه 

و طراحی  زیاد است  کنترل مبدل  پیچیدگی سیستم  این حال،  با  می شود. 

ترانسفورماتور فرکانس باالی سیستم چالش برانگیز خواهد بود.

عالوه بر مبدل های معرفی شده در این بخش، سال های گذشته طرح هایی 

مبدل های  خرابی  مقابل  در  مقاومت پذیری  افزایش  و  کارایی  بهبود  برای 

DC/DC ارائه شده است که هر کدام می توانند مورد توجه قرار گیرند.

DC/AC 4- مبدل های

Actuatorها از خط تغذیه  AC مانند  برای تغذیه بارهای 

DC مناسب ترین گزینه ها مبدل منبع ولتاژ دو سطحی، مبدل 

امپدانس  منبع  مبدل  و   T نوع  مبدل   ،NPC سطحی  سه 

ساده ای  بسیار  ساختار  دو سطحی  ولتاژ  منبع  مبدل  هستند. 

ولتاژ  که   NPC سطحی  سه  مبدل  با  مقایسه  در  اما  دارد، 

کم تری  کارایی  و  توان  دارای چگالی  دارد،  سوئیچینگ کمتری 

NPC نیاز به فیلترهای  البته در کنار این مزیت، مبدل  است. 

سبکتر برای مبحث EMI دارد. 

امکان  و  ندارد   EMI فیلترهای  به  نیازی   T نوع  مبدل 

دستیابی به سطوح کارایی باال را نیز دارد. مبدل منبع امپدانس 

امکان  آن  کنار  در  و  دهد  افزایش  را  خروجی  ولتاژ  می تواند 

افزایش قابلیت اطمینان را نیز دارد. اما نقطه ضعف بزرگ این 

بار روی خروجی، ولتاژ روی  نوع مبدل در صورت عدم وجود 

خازن در پیوند امپدانس افزایش می یابد.

مروری بر هواپیماهای آینده

مسیر  می دهد  نشان  آینده  هواپیماهای  مفهومی  طرح های  بررسی 

الکتریکی  تمام  هواپیماهای  حتی  و  هیبرید  هواپیماهای  به سمت  طراحی 

الکتریکی  تمام  به طرح هواپیمای  نگاهی  با  ایرباس می رود.   E-Fan مانند 

ابتدا  ایرباس مشخص می شود این شرکت به دنبال دو هدف بزرگ است. 

 Bae 146 انگلیسی از چهار موتور توربین گازی هواپیمای  جایگزینی یکی 

 2 ژنراتور  یک  معرفی  ادامه  در  و  مگاواتی،   2 الکتریکی  تمام  موتور  یک  با 

مگاواتی متصل شده به یک APU شرکت رولز-رویس.

فناوری های  توسعه  به  دستیابی  مستلزم  پروژه  این  در  موفقیت 

باتری های  هرچند  بود.  خواهد  انرژی  ذخیره ساز  سیستم های  در  پیشرفته 

برای  مناسب  تغذیه  ارائه  توانایی  که  کرده اند  اثبات  مدرن  الکترومکانیکی 

هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای سبک هیبریدی را دارند، اما برای 

یک هواپیمای مسافربری تمام الکتریکی نیاز به ارتقاء حداقل هشت تا ده 

برابری خواهند داشت.

توان  تامین  جهت   ،E-Fan پروژه  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر   

 DC الکتریکی مورد نیاز هنگام بلند شدن هواپیما، از یک مبدل 3000 ولت

برای  یونی  لیتیوم   نوع  از  واتی  کیلو   700 باتری های  بهره گیری خواهد شد. 

مراحل برخاستن و صعود هواپیما استفاده خواهند شد.

پی نویس ها:
1- More Electric Aircrafts

2- Auxiliary Power Unit

3- Constant Speed Drive

4- Auto Transformer Rectifier Unit

5- Transformer Rectifier Unit

6- Neutral Point Clamped

7- Dual Active Bridge

 8- Interleaved Boost with Coupled Inductors

 9- Active Bridge Active Clamp
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شرکت  مدیر  نیروث  نیکوالس  آقای  توضیحات  بر  مروری  مقاله  این  در 

با  مقابله  برای  همکارانش  و  او  چالش های  درباره   Robot Aviation

چالش هایی مانند تداخالت الکترومغناطیسی سیستم های رادیویی یا ایجاد 

تعادل بین قابلیت ها در طراحی پهپاد FX450 خواهیم داشت. آقای نیروث 

در  و  دارد  را  فعالیت در حوزه سیستم های هوایی  از 25 سال  تجربه بیش 

حال حاضر عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی سیستم های هوایی بدون 

سرنشین )UVS International( است. 

از ترک تحصیل تا مدیریت پروژه برای ایاالت متحده

در  مزرعه  در یک  نیروث همراه خانواده اش  نیکالس  نوجوانی  در دوران 

کشور سوئد زندگی می کرد. استفاده از هواپیماهای کوچک کنترل از راه دور 

برای مصارف کشاورزی او را به این حوزه عالقه مند کرد. اون در آن سال ها 

توانست از الشه پهپادهای معیوب، یک هواپیمای رادیو کنترلی بسازد. در 

سال 1984 و هنگامی که تنها 12 سال داشت، نیکالس موفق به برنده شدن 

رادیو  نوع  از  مدل  هواپیمای  کوچک ترین  و ساخت  طراحی  رقابت  یک  در 

کنترلی شد.

کنترل،  رادیو  هواپیماهای  روی  کار  با هدف  نیکالس  سالگی   15 در سن 

تحصیل در مدرسه را رها کرد. در سال 1991 او از طریق آشنایی با یک خلبان 

بالگرد وارد یک شرکت برای همکاری در پروژه ساخت پهپادهای کوچک شد. 

این پهپادها باید سرعت زیادی داشته و از طریق یک هواپیمای سرنشین دار 

کنترل می شدند تا بتوانند هواپیماهای نظامی روسی را شبیه سازی کرده و 

به عنوان اهداف تمرینی برای پدافند ساحلی سوئد مورد استفاده قرار گیرند.

پرواز پهپادهای  این شرکت و موفقیت در خودکارسازی  کار در  سه سال 

ساخت  بزرگ  شرکت های  مدیران  با  زود  خیلی  نیکالس  شد  باعث  کوچک 

 Mission کار در شرکت  او پیشنهاد  آن سال  در  باشد.  UAV دیدار داشته 

Technology مستقر در ایاالت متحده را پذیرفت. در شرکت جدید وظیفه 

آقای نیروث همکاری برای توسعه پهپاد باستر )یک هواپیمای بدون کنترل  از 

راه دور 5 کیلویی با 9 ساعت مداومت پروازی و محموله حسگرهای مادون 

بسیار  »دوران  می گوید:  پروژه  این  مورد  در  او  بود.  الکترونوری(  و  قرمز 

سختی بود، زیرا همه بخش های پروژه از بدنه و پیشرانه گرفته تا اویونیک 

با مدیریت من انجام می شد. به لطف همکاری با ناسا و آزمایشگاه دید در 

شب ایاالت متحده، من  تجربیات زیادی کسب کردم.«

از  مختلفی  پروژه های  در  و  رفت  نروژ  به  نیروث  آقای  بعد  در سال های 

و  همراه  تلفن  شرکت  یک  برای  اضطراری  ارتباطات  برقراری  امکان  جمله 

 Robot Aviation به  او  سپس  کرد.  فعالیت  ماهواره ای  امن  ارتباطات 

جمله  از  شرکت  این  پهپادهای  طراحی  و  پروژه های ساخت  در  تا  پیوست 

FX450 مشارکت داشته باشد

FX450 توسعه پهپاد

کامال  سرنشین  بدون  هواپیمای  یک   SkyRobotTM FX450 پهپاد 

و  پیشرفته  قابلیت های  بین  تعادل  یک  ایجاد  هدف  با  که  است  خودکار 

مبنای  بر  هواپیما  سیستم   شد.  ساخته  چالش  برانگیز  عملیاتی  محیط های 

طراحی  مختلف  محموله های  حمل  امکان  و  هوایی  مختلف  قابلیت های 

ایستگاه  با  مستقیم  دید  وجود  حالت  در  پلتفرم  عملیاتی  برد  است.  شده 

کنترل 200 کیلومتر است و در صورت استفاده از لینک ماهواره ای، این مقدار 

می تواند تا حدود 2500 کیلومتر افزایش یابد. بیش از 20 ساعت مداومت 

پروازی، این پهپاد را به یک گزینه مناسب برای بسیاری از کاربردها از جمله 

عملیات های نظارت دریایی و زمینی، شناسایی تهدیدها، نظارت بر ترافیک 

و نظارت بر آلودگی های زیست محیطی تبدیل کرده است.

سیستم کنترل پرواز این پهپاد مبتنی بر یک خلبان خودکار ساخته شده 

و  سخت افزار   3 از  استفاده  لطف  به  است.   Micropilot شرکت  توسط 

در  است.اختالل  سه گانه  افزونگی  یک  دارای  سیستم  این  مشابه،  نرم افزار 

مورد   2 و حتی  پهپاد یک  عملیات  انجام  می شود  باعث  سیستم ها،  این  از 

همچنان بدون مشکل برقرار باشد. افزونگی سه گانه شامل بسیاری از سایر 

سیستم ها از جمله تجهیزات سطوح کنترلی، کابل  کشی ها، سیستم جمع آوری 

داده های هوایی و حتی پیتوت ها می شود.

سیستم خلبان خودکار شامل سه گیرنده GPS )یک گیرنده اصلی با نرخ  

بروزرسانی 20 هرتز و دو گیرنده ثانویه با نرخ 4 هرتز( با قابلیت پشتیبانی 

مبدل افزاینده درهم تنیده با سلف های کوپل شده )8IBCI(: همانطور که در 

شکل 10 دیده می شود، پل H سمت ورودی مبدل DAB با دو مدار گیرشی 

)Clamping( جایگزین شده است. همچنین ترانسفورماتور فرکانس باال با 

دو سلف کوپل شده عوض می شود. این مبدل در کنار ارائه سوئیچینگ ولتاژ 

صفر، نسبت به مبدل DAB توانایی کنترل جریان بار فعال دارد که آن را برای 

کاربردهایی با قدرت باال و ولتاژ کم مناسب می کند.

با  ●  IBCI این روش، دو سلف کوپل شده در مبدل  در   :9ABAC مبدل 

یک ترانسفورماتور فرکانس باال و دو سلف در خروجی جایگزین می شود که 

نتیجه آن یک افزایش در چگالی توان مبدل است.

و  ● سه گانه  فعال  پل  شامل  که  راهکار  این  درگاهی:  چند  مبدل های 

استفاده  توزیع  شبکه  کلی  توان  چگالی  افزایش  برای  می شود،  چهارگانه 

و طراحی  زیاد است  کنترل مبدل  پیچیدگی سیستم  این حال،  با  می شود. 

ترانسفورماتور فرکانس باالی سیستم چالش برانگیز خواهد بود.

عالوه بر مبدل های معرفی شده در این بخش، سال های گذشته طرح هایی 

مبدل های  خرابی  مقابل  در  مقاومت پذیری  افزایش  و  کارایی  بهبود  برای 

DC/DC ارائه شده است که هر کدام می توانند مورد توجه قرار گیرند.

DC/AC 4- مبدل های

Actuatorها از خط تغذیه  AC مانند  برای تغذیه بارهای 

DC مناسب ترین گزینه ها مبدل منبع ولتاژ دو سطحی، مبدل 

امپدانس  منبع  مبدل  و   T نوع  مبدل   ،NPC سطحی  سه 

ساده ای  بسیار  ساختار  دو سطحی  ولتاژ  منبع  مبدل  هستند. 

ولتاژ  که   NPC سطحی  سه  مبدل  با  مقایسه  در  اما  دارد، 

کم تری  کارایی  و  توان  دارای چگالی  دارد،  سوئیچینگ کمتری 

NPC نیاز به فیلترهای  البته در کنار این مزیت، مبدل  است. 

سبکتر برای مبحث EMI دارد. 

امکان  و  ندارد   EMI فیلترهای  به  نیازی   T نوع  مبدل 

دستیابی به سطوح کارایی باال را نیز دارد. مبدل منبع امپدانس 

امکان  آن  کنار  در  و  دهد  افزایش  را  خروجی  ولتاژ  می تواند 

افزایش قابلیت اطمینان را نیز دارد. اما نقطه ضعف بزرگ این 

بار روی خروجی، ولتاژ روی  نوع مبدل در صورت عدم وجود 

خازن در پیوند امپدانس افزایش می یابد.

مروری بر هواپیماهای آینده

مسیر  می دهد  نشان  آینده  هواپیماهای  مفهومی  طرح های  بررسی 

الکتریکی  تمام  هواپیماهای  حتی  و  هیبرید  هواپیماهای  به سمت  طراحی 

الکتریکی  تمام  به طرح هواپیمای  نگاهی  با  ایرباس می رود.   E-Fan مانند 

ابتدا  ایرباس مشخص می شود این شرکت به دنبال دو هدف بزرگ است. 

 Bae 146 انگلیسی از چهار موتور توربین گازی هواپیمای  جایگزینی یکی 

 2 ژنراتور  یک  معرفی  ادامه  در  و  مگاواتی،   2 الکتریکی  تمام  موتور  یک  با 

مگاواتی متصل شده به یک APU شرکت رولز-رویس.

فناوری های  توسعه  به  دستیابی  مستلزم  پروژه  این  در  موفقیت 

باتری های  هرچند  بود.  خواهد  انرژی  ذخیره ساز  سیستم های  در  پیشرفته 

برای  مناسب  تغذیه  ارائه  توانایی  که  کرده اند  اثبات  مدرن  الکترومکانیکی 

هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای سبک هیبریدی را دارند، اما برای 

یک هواپیمای مسافربری تمام الکتریکی نیاز به ارتقاء حداقل هشت تا ده 

برابری خواهند داشت.

توان  تامین  جهت   ،E-Fan پروژه  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر   

 DC الکتریکی مورد نیاز هنگام بلند شدن هواپیما، از یک مبدل 3000 ولت

برای  یونی  لیتیوم   نوع  از  واتی  کیلو   700 باتری های  بهره گیری خواهد شد. 

مراحل برخاستن و صعود هواپیما استفاده خواهند شد.

پی نویس ها:
1- More Electric Aircrafts

2- Auxiliary Power Unit

3- Constant Speed Drive

4- Auto Transformer Rectifier Unit

5- Transformer Rectifier Unit

6- Neutral Point Clamped

7- Dual Active Bridge

 8- Interleaved Boost with Coupled Inductors

 9- Active Bridge Active Clamp

13

FX450 مروری بر مسیر توسعه پهپاد

IBCI  شکل 10- بلوک دیاگرام مبدل 

شکل 11- طرح معماری هیبریدی برای هواپیمای E-Fan ایرباس

شکل 9- بلوک دیاگرام مبدل  پل فعال دو گانه



سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک
سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک

کرد.  اشاره  مجموعه  کل  وزن  و  خنثی  نقطه  کنترل  هیت سینک،  طراحی  و 

برای  بعنوان ساده ترین یکسوساز سه فاز  پالسی می توان  از یکسوساز شش 

زیاد  جریان  هارمونیک  اعوجاج  دلیل  به  اما  کرد،  اشاره   MEA برنامه های 

گزینه مناسبی نخواهد بود. 

ATRU برای  TRU و  در سیستم های توزیع با فرکانس متغیر، دو مبدل 

برای  پالسی   18 یا   12 پیکربندی  است.  نیاز   270 و   28 ولتاژهای  ساخت 

ایزوالسیون   TRU اصلی  مزیت  است.  مناسبی  گزینه  مبدل ها  این  طراحی 

وجود   ATRU در  ایزوالسیون  این  که  حالی  در  است،  آن  خوب  گالوانیک 

ندارد. اما در طرف دیگر وزن، ابعاد و هزینه مبدل های ATRU کمتر است. 

اما همچنان 3 روش دیگر برای تبدیل توان AC به DC وجود دارد که در 

ادامه معرفی می شوند:

استفاده می کند  ●  PWM از مبدل  این روش  یکسوسازی دومرحله ای: 

 DC و می تواند عملیات یکسوسازی را در دو جهت انجام دهد. خازن لینک

از  بنابراین کنترل آن راحت تر  در این یکسوساز اتصال نقطه خنثی ندارد و 

یادآور شد  باید  دارند.  خنثی  نقطه  اتصال  به  نیاز  که  است  یکسوسازهایی 

که ممکن است یک رزونانس بین فیلترها و سیستم توزیع ایجاد شود که 

می توان با میرایی فعال )Active damping( آن را حذف کرد.

اثرات  ● و  ایمنی  مسئله  اهمیت  دلیل  به   :NPC سطح  سه  یکسوساز 

 MEA برنامه های  برای  مناسبی  گزینه  چندسطحی  یکسوساز   Corona

با تصویر  این مشکل، توپولوژی سه سطحی مشابه  با  برای مقابله  نیستند. 

6 در صنعت هوانوردی پیشنهاد می شود. ریپل جریان ورودی AC می تواند 

در یکسوساز سه سطحی NPC6 حذف شود. این نوع یکسوساز قابلیت عبور 

را بطور قابل توجهی   EMI اثرات  را داشته و می تواند  هر دو جهت جریان 

کاهش دهد. 

یکسوساز وینا: این یکسوساز یک مبدل PWM سه سطحی است که  ●

دارای اتصال نقطه خنثی کنترل شده بین دو خازن در پیوند DC خود است 

)شکل 7(. نکته قابل توجه در مورد یکسوساز وینا این است که فقط می تواند 

این  کار کند. همانطور که در شکل 7 مشاهده می شود،  بصورت یک طرفه 

مبدل تنها 3 کلید نیمه هادی فعال دارد که به معنی قطعات کمتر برای درایو 

گیت، نیاز به تغذیه کمتر، مدارات محافظ کمتر، قطعات رابط کمتر بین گیت 

و سیستم کنترل و همچنین نیاز به هیت سینک و سیستم های خنک سازی 

کمتر است.

DC/DC 3- مبدل های

از مهم ترین ویژگی های مورد نیاز یک مبدل DC/DC در صنعت هوانوردی 

قابلیت  و  انعطاف پذیری  البته  و  باال  کارایی  زیاد،  توان  چگالی  به  می توان 

 اطمینان خوب اشاره کرد. مسئله دیگر اهمیت زیاد بازیابی سریع در صورت 

بیشتر   DC/DC مبدل های که  چرا  کند،  تامین  باید  مبدل  که  است  خرابی 

ایمنی  تضمین کننده  و  هواپیما  اضطراری  بارهای  برای  انرژی  تامین کننده 

پرواز هستند. 

عملیاتی  محیط  به  باید   DC/DC مبدل  یک  طراحی  در  دیگر  سوی  از 

سخت  شرایط  جمله  از  محدودیت هایی  که  چرا  کرد،  توجه  آن  سخت 

تاثیرات  ارتعاشات مکانیکی سنگین و  زیاد،  خنک سازی قطعات، افت فشار 

 Flyback، Forward را تهدید می کند. مبدل های الکترومغناطیسی مبدل 

و Forward-Flyback ساده ترین گزینه ها برای تبدیل توان DC به DC در 

یک هواپیمای الکتریکی هستند. این روش ها دارای کمترین تعداد قطعات 

فعال هستند، اما بازدهی پایین آن ها در مقایسه با سایر روش های تبدیل، 

استفاده از آن ها را در کاربردهای صنعت هوایی محدود می کند.

با توجه به اهمیت بازدهی باال در یک MEA، روش های مناسب تری برای 

تبدیل توان DC وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

وجود ●  مبدل  نوع  این  از  مختلفی  پیکر بندی های  رزونانس:  مبدل های   

 MEA برای استفاده در  دارد که روش های LLC، CLLC و رزونانس سری 

و   )ZVS( صفر  ولتاژ  سوئیچینگ  دلیل  به  روش ها  این  شده اند.  پیشنهاد 

این،  بر  عالوه  هستند.  باال  کارایی  دارای   )ZCS( صفر  جریان  سوئیچینگ 

معنی  به  این  اما  کنند  کار  وسیعی  عملیاتی  رنج  در  می توانند  مبدل ها  این 

از سوی دیگر چالش های دیگری مانند  به قطعات پسیو بیشتر است.  نیاز 

محدودیت قابلیت تنظیم ولتاژ و عدم کنترل مناسب جریان نیز وجود دارد.

آن  ● دیاگرام  بلوک  که  روش  این  در   :)7DAB( دو گانه  فعال  پل  مبدل  

روشن هستند  سوئیچ ها  که  هنگامی  کرد،  مشاهده   9 در شکل  می توان  را 

سوئیچینگ ولتاژ صفر به داشتن تلفات سوئیچینگ کم در یک رنج عملیاتی 

وسیع و بدون افزایش قابل توجه در پیچیدگی سیستم کنترل کمک می کند. 

تعداد  افزایش  و  ترانسفورماتور  پیچیده تر  طراحی  بدلیل  مبدل  نوع  این 

قطعات، در برنامه هایی که نیاز به خروجی جریان زیادی دارند محدود است.

از DGPS و تکنیک هایی مانند 1RTK است. 

تداخالت در سیستم های رادیویی

 ،FX450 آقای نیروث بزرگ ترین چالش را در رابطه با فرایند توسعه پهپاد

در  او  می داند.  رادیویی  زیرسیستم های  و  آن ها  بین  تداخالت  از  جلوگیری 

مورد این چالش می گوید: »ما در این پرنده زیرسیستم های زیادی استفاده 

برای  که  داریم  زیاد  تقریبا  خروجی  توان  با  فرستنده/گیرنده هایی  کرده ایم. 

بسیار  باند  پهنای  با  لینک های ماهواره ای  یا   )LoS( ارتباطات دید مستقیم 

یک  در  سیستم ها  این  از  یک  هر  صحیح  کارکرد  می شوند.  استفاده  باریک 

مجموعه کوچک و فشرده یک چالش بزرگ است و ما باید مطمئن می شدیم 

باند  پهنای  و  توان  با  تداخالتی،  مشکل  بدون  می تواند  زیرسیستم  هر  که 

تعریف شده کار کند.

هر چند پهپاد FX450 با وجود حدود 4 متر طول و 7 متر فاصله انتهای دو 

بال و همچنین حداکثر وزن 200 کیلوگرم هنگام برخاستن، یک پرنده تجاری 

ایزوله  برای  محدودی  فضای  همچنان  اما  می شود،  محسوب  بزرگ  نسبتًا 

کردن سیستم های رادیویی و آنتن هایی با صفحات زمین وجود دارد. در واقع 

صفحات زمین آنتن ها باید حداقل شعاعی برابر با یک چهارم بزرگترین طول 

موج کاری خود داشته باشند.

چندین  یکپارچه سازی  و  »ادغام  می گوید:  رابطه  این  در  نیروث  آقای 

سیستم  رادیویی در یک مجموعه کامپوزیتی هواپیما نیاز به نبوغ و خالقیت 

دارد. به عنوان یک مثال، ساختار توخالی دم پهپاد به ما این فرصت را داد 

تا یکی از فرستنده ها و آنتن آن را بصورت یک مجموعه واحد در آنجا نصب 

کنیم. اتصال RF بین فرستنده و آنتن بدون نیاز به اتصاالت کابلی انجام شد 

که ضمن کاهش وزن و تلفات، امکان تداخالت را نیز کاهش داد. از خواص 

و ویژگی های منحصر به فرد کامپوزیت ها نیز می تواند برای کاهش تداخالت 

استفاده کرد. به عنوان مثال پالستیک تقویت شده با فایبرگالس می تواند به 

عنوان یک پنجره برای RF انتخاب شود و از مواد هیدروکربن برای جلوگیری 

می توان  ترکیب ها  گونه  این  از  کرد.  استفاده  رادیویی  سیگنال های  نفوذ  از 

برای ایزوله کردن سیستم های ساطع کننده امواج مخرب استفاده کرد.«

برقراری یک تعادل و بده بستان بین  چالش دیگر در طراحی یک پهپاد، 
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NPC شکل 6- بلوک دیاگرام یکسوساز سه سطحی

شکل 7- یکسوساز وینا

شکل 8- مقایسه توزیع توان در هواپیمای مدرن B787 و هواپیماهای قدیمی تر مانند 
B777 و B767
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قابلیت های تعریف شده برای آن است. آقای نیروث در این رابطه می گوید: 

»طراحی و ساخت یک پلتفرم برای اهداف آزمایشی آسان است، اما ساخت 

آن برای استفاده روزمره کامال متفاوت و دشوار خواهد بود. وفادار ماندن به 

یک پیکر بندی و ساختار مشابه و تغییر نکردن آن برای اجرای قابلیت های 

مختلف یک پهپاد بسیار مهم است. به عبارت ساده می توان گفت دستیابی 

به یک قابلیت، ممکن است منجر به تاثیرات منفی روی قابلیت های دیگر 

انجام  برای  روز  یک  است  ممکن  شما  پهپاد  مثال  عنوان  به  شود.  پهپاد 

عملیات 20 ساعته در نظر گرفته شود و روز دیگر برای انجام یک عملیات در 

ارتفاع 12 هزار پا! شما نمی  توانید با پیش فرض های در نظر گرفته شده برای 

پهپاد بطور همزمان به این قابلیت ها دست پیدا کنید. 

اویونیک و جاسازی  اشاره می کند که در مورد سیستم های  نیروث  آقای 

تعادل  یک  ایجاد  دارد.  وجود  چالش  این  نیز  فشرده  فضای  یک  در  آن ها 

بین مصرف توان، ابعاد یا وزن پیچیدگی زیادی دارد. هنگامی که شما قرار 

است سیستم هایی با توان زیاد استفاده کنید، به ناچار با تجهیزاتی بزرگ تر 

و سنگین تر مواجه می شوید. در کنار این چالش، مسئله بزرگتری با تداخالت 

شرایط  این  »در  می گوید:  او  داشت.  خواهید  نیز  بیشتر  الکترومغناطیسی 

باال  استاندارد  با  تجهیزات  از  استفاده  موجود،  راهکارهای  بهترین  از  یکی 

 Radionor تجهیزات ارتباطی را از شرکت FX450 است. ما در مورد پهپاد

ساخته  باالیی  بسیار  استانداردهای  با  آن ها  سیستم های  کردیم.  تهیه 

می شوند و تلفیق آن ها با دیگر سیستم ها برای ما شبیه به قراردادن قطعات 

از این  یک پازل کنار هم است. تجربه کار ما نشان داده است که استفاده 

و  تداخالت  در  زیاد  کاهش  باعث  محکم  استانداردهای  با  سیستم ها  گونه 

نویز خواهد شد.«

Radionor نگاهی به سیستم های ارتباطی شرکت

نام  با  سیستم  مجموعه  یک  شامل   Radionor شرکت  اصلی  محصول 

یک  ارتباطات  برای  داده  لینک  یک  عنوان  به  که  است   Cordis Array II

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد   )point-to-multipoint( چندنقطه  به  نقطه 

ارتباط همزمان بین چند نقطه   IP ارتباطات بی سیم  این سیستم بر اساس 

متحرک را با یک نقطه برقرار می کند.

آنتن های  دارای  که  نقطه  به  نقطه  سنتی  سیستم های  با  مقایسه  در 

الکترونیکی  با پرتو هدایت پذیر  از یک آنتن  متحرک هستند، این محصول 

استفاده می کند. این قابلیت باعث می شود تا توان ارسالی و دریافتی بطور 

قابل مالحظه ای بهینه شود. عدم استفاده از قطعات متحرک و سرعت سریع 

شرکت  است  شده  باعث  متحرک  نقاط  ردگیری  هنگام  پرتو  جهت  تغییر 

بتواند محصول خود را به شرکت های مختلفی عرضه کند.

اساس  بر  کامال  زیرسیستم ها  و  آنتن  اصلی،  رادیوی  بین سیستم   ارتباط 

IP و کابل های اترنت معمولی انجام می شود. این ویژگی ها باعث می شود 

ادغام تجهیزات با سایر سیستم های مبتنی بر شبکه IP بسیار ساده و سریع 

انجام شود.

پی نویس:
1- Real-Time Kinematics

منابع: 

 https://robotaviation.com, http://ust-media.com,

https://aeroexpo.online
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ولتاژ در یک MEA وجود دارد که بصورت زیر معرفی می شوند.

در معماری توزیع توان با فرکانس ثابت:

مبدل AC/DC برای تبدیل ولتاژ 115 یا 230 ولت AC با فرکانس 400  ●

DC هرتز به ولتاژ 28 ولت

در معماری توزیع توان با فرکانس متغیر:

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  برای   AC/AC مبدل 

فرکانس متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ مشابه با فرکانس ثابت 400 هرتز

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  AC/DCبرای  مبدل  

متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ 28 ولت DC )توسط TRU انجام می شود(

مبدل  AC/DCبرای تبدیل ولتاژ 115 یا 230 ولت AC با فرکانس متغیر  ●

350 تا 800 هرتز به ولتاژ 270 ولت DC )توسط ATRU انجام می شود(

:DC در معماری توزیع توان با ولتاژ

فرکانس  ● با   AC ولت   230 یا   115 ولتاژ  تبدیل  AC/DCبرای  مبدل  

DC متغیر 350 تا 800 هرتز به ولتاژ 270 ولت

مبدل DC/AC برای ولتاژ و فرکانس AC مورد نیاز بارها ●

مبدل DC/DC برای تبدیل 270 ولت به 28 ولت ●

1- مبدل های AC/AC فرکانس

 AC می توان درنظر گرفت. اگر ولتاژ AC/AC دو نوع سیستم برای تبدیل

در دو مرحله و ابتدا از AC به DC و سپس از DC به AC تبدیل شود، مبدل 

بزرگ  بسیار  خازن  یک  به  نیاز  حالت  این  در  می شود.  نامیده  غیرمستقیم 

در بخش واسط مبدل هستیم که عالوه بر افزایش وزن، حجم و پیچیدگی 

 AC ولتاژ  دوم  روش  در  می دهد.  کاهش  نیز  را  سیستم  عمر  طول  مدار، 

بنابراین  و  تبدیل می شود  نیاز  مورد   AC ولتاژ  به  واسطه  بدون  و  مستقیم 

نیازی به استفاده از خازن بزرگ نخواهیم داشت. 

بصورت مستقیم   AC/AC ولتاژ تبدیل  برای  روش مطرح  دو  کلی  بطور 

وجود دارد:

سیکلوکانورتر: این مبدل فرکانس و ولتاژ خروجی را مستقیما از طریق  ●

یک مدار سوئیچینگ تثبیت می کند. از مزایای این روش می توان به تبدیل 

یک مرحله ای، امکان کار با بارهای متغیر و امکان تولید توان در هر دو جهت 

اشاره کرد. با این حال، دو مشکل چشمگیر در سیکلوکانورترها وجود دارد. 

حجیم  فیلترهای  خروجی  در  ورودی،  ولتاژ  فرکانس  با  متناسب  اینکه  اول 

باید  مبدل  به  ورودی  ژنراتورهای  اینکه  بزرگتر  مشکل  و  می شود  استفاده 

حداقل 2 برابر توان مورد نیاز در خروجی را تولید کنند.

انرژی  ● ذخیره ساز  عنصر  هیچ  از  نیز  روش  این  در  ماتریسی:  مبدل 

خروجی  دلخواه  ولتاژ  به  مستقیم  بطور  ورودی  ولتاژ  و  نمی شود  استفاده 

تبدیل می شود. شکل 5 بلوک دیاگرام یک مبدل ماتریسی را نشان می دهد. 

ولتاژ   ،3 در   3 ماتریس  قالب  در  سوئیچ   9 می شود  مشاهده  که  همانطور 

فیلترهایی  به  مبدل  این  در  می کنند.  منتقل  خروجی  به  را  ورودی  سه فاز 

برای حذف ریپل در خروجی سوئیچ ها نیاز است که در مقایسه با فیلترهای 

سیکلوکانورتر بسیار کوچک و سبک هستند. همچنین مبدل ماتریسی نسبت 

به روش قبل دارای بازدهی انرژی باالتر و طول عمر قطعات بیشتری است.

AC/DC 2- مبدل های

در طراحی یک مبدل AC/DC پارامترهای مختلفی را باید درنظر گرفت. 

تعداد  پیچیدگی،  مقدار  گالوانیک،  ایزوالسیون  به  می توان  آن ها  جمله  از 

دیود و ترانزیستورها، قابلیت اطمینان، فیلترهای EMI، مقدار تلفات، ابعاد 

)الف(

)ب(

)ج(

شکل 4- ساخت ولتاژ با فرکانس ثابت به سه روش: الف- استفاده از CSD، ب- 
استفاده از مبدل AC/AC غیرمستقیم، ج- استفاده از مبدل AC/AC مستقیم

AC/AC شکل 5- بلوک دیاگرام مبدل ماتریسی

شکل 3- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با ولتاژ DC در خط اصلی
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ترکیه از اواخر دهه 1970 سیاست انتقال فناوری های دفاعی و هوایی را 

از طریق مشارکت در پروژه های بزرگ دنبال می کرد. در سپتامبر 1983 دولت 

ترکیه اعالم کرد برنامه خرید 132 فروند جنگنده F-16C و 24 فروند جنگنده 

F-16D را طبق قرارداد Peace Onyx I از ایاالت متحده دارد. بر اساس این 

قرارداد 8 فروند از هواپیماهای مذکور مستقیم از ایاالت متحده وارد ترکیه 

شد، اما 148 فروند باقیمانده باید در خاک این کشور و توسط شرکت صنایع 

هوایی ترکیه )TAI( تولید یا به عبارتی مونتاژ می شدند. 

اجرای موفق این برنامه باعث شد در ادامه تعداد جنگنده های تولید شده 

از نوع Block 30/40/50 برسد.   F-16 این شرکت به 232 فروند  توسط 

از جنگنده های تولید شده توسط ترکیه به سایر کشورها  همچنین تعدادی 

از جمله مصر فروخته شد. 

سال 2010 کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه تصمیم به طراحی، توسعه 

و ساخت یک جنگنده نسل آینده ملی گرفت. این تصمیم با حمایت رجب 

ناوگان  برای  مناسب  جایگزین  یک  به  دستیابی  هدف  با  و  اردوغان  طیب 

F-16 ترکیه و سایر پلتفرم های اساسی مانند F-35 اتخاذ شد. بر اساس این 

تصمیم نسخه آزمایشی پلتفرم مذکور با نام TF-X میبایست تا سال 2023 

ساخته شود. همچنین مقرر شده است از تجربه و دستاوردهای توسعه این 

جنگنده برای طراحی و ساخت یک هواپیمای آموزشی که جایگزین مناسبی 

برای پلتفرم T-38 باشد، استفاده شود.

توسعه  برای   TAI شرکت  با  توافق نامه ای  دفاعی  صنایع   2011 سال  در 

ترتیب  بدین  کرد.  امضا  نظر  مورد  جنگنده  اساسی  قابلیت های  مفهومی 

TAI و شرکت  ترکی TUSAS که تولیدکننده موتور برای پلتفرم های هوایی 

ترتیب  را رهبری خواهند کرد. بدین  است، طراحی و توسعه جت جنگنده 

طرح،  هزینه های  بررسی  برای  اولیه  مطالعات  شامل  برنامه  نخست  مرحله 

سیستم های مکانیکی و اویونیکی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود 

در بازار انجام شد.

مرحله  انجام  برای  دالر  میلیون   20 معادل  بودجه ای   2011 سال  اواسط 

طراحی مفهومی طی دوسال اختصاص داده شد. در همان سال وزارت دفاع 

و   Pratt & Whitney الکتریک،  جنرال  شرکت  سه  از  نامه  ارسال  با  ترکیه 

یوروجت توربو درخواست همکاری کرد.

هواپیما  بدنه  برای  پیکربندی  و  طرح  سه   TAI شرکت   2015 سال  در 

پیشنهاد داد:

پیکربندی تک موتور  ●

پیکربندی تک موتور بصورت کانارد )پیش بال( ●

پیکربندی دو موتور ●

جنگنده  برای  را  موتوره  دو  طراحی  کردند  اعالم  ترکی  مقامات  ادامه  در 

نسل پنجم خود که فعال TF-X نامیده شده است، انتخاب کرده اند.

پیکربندی با دو موتور به معنی سرعت بیشتر و انجام مانورهای سریع تر 

بکارگیری  امکان  جنگنده  سرنشین  تک  کابین  همچنین  بود.  خواهد 

دیگر  عبارت  به  دارد.  خواهد  اویونیک  مهندسان  به  را  بیشتر  فناوری های 

استفاده از سیستم های دیجیتال و هوشمند به خلبان این اجازه را می دهد 

16

MEA معماری سیستم توان در یک هواپیمای

آقای بابک رهروی در مقاله خود معماری سیستم های توان در MEA را 

از دید تولید و توزیع طبقه بندی کرده است. ایشان از سرعت شافت ژنراتور 

خود  طبقه بندی  در  اصلی  پارامترهای  بعنوان  آن  خروجی  ولتاژ  فرکانس  و 

نام می برد.

1- معماری های تولید توان

می تواند   MEA توان  تولید  سیستم  ژنراتور،  چرخش  سرعت  براساس 

)CSCF( و سرعت متغیر/فرکانس  ثابت  ثابت/فرکانس  به دو نوع سرعت 

متغیر )VSVF( تقسیم بندی شود. 

یک  ● طریق  از  ژنراتور  معماری،  این  در  ثابت:  ثابت/فرکانس  سرعت 

درایو مکانیکی )3CSD( به موتور اصلی متصل می شود. این درایو مکانیکی 

تبدیل  ژنراتور  برای  ثابت  سرعت  یک  به  را  هواپیما  موتور  متغیر  سرعت 

می کند. بنابراین فرکانس توان تولیدی و ارسالی روی خط الکتریکی هواپیما 

ثابت خواهد بود.  

سرعت متغیر/فرکانس متغیر: در این معماری چیزی بین موتور اصلی  ●

و ژنراتور قرار نمی گیرد. بنابراین فرکانس خروجی ژنراتور با توجه به سرعت 

با توجه به نوع هواپیما و  موتور متغیر خواهد بود. این فرکانس می تواند 

ادامه  در  خروجی  ولتاژ  باشد.  متغیر  هرتز   800 تا   350 بین  موتور  سرعت 

می تواند بالفاصله پس از ژنراتور یا در محلی نزدیک به بارها با استفاده از 

DC تبدیل شود. این روش  AC با فرکانس ثابت یا  مدارات مبدل به ولتاژ 

امکان  و  کمتر  هزینه های  بیشتر،  اطمینان  قابلیت  جمله  از  زیادی  مزایای 

توزیع مناسب وزن در سطح هواپیما را دارد.

2- معماری های توزیع توان

نویسنده مقاله، سیستم توزیع توان در MEA را بر اساس فرکانس ولتاژ 

خروجی ژنراتور به سه دسته تقسیم می کند:

توزیع با فرکانس ثابت: همانطور که اشاره شد، ولتاژ با فرکانس ثابت  ●

 AC مبدل های  یا   CSCF معماری  از  استفاده  با  می تواند  هواپیما  یک  در 

به AC در معماری VSVF حاصل شود. عیب اصلی استفاده از مبدل ها در 

معماری VSVF این است که باید کل توان تولیدی ژنراتور را پاسخگو باشند، 

بنابراین قطعات مورد استفاده باید عالوه بر تحمل توان زیاد، دارای قابلیت 

از  معنی  به  مبدل  در  بروز یک خرابی  روش  این  در  باشند.  باالیی  اطمینان 

یک  دیاگرام  بلوک   1 شکل  است.  هواپیما  تغذیه  سیستم  کل  رفتن  دست 

سیستم توزیع با CSD را نشان می دهد.

از  ● متغیر  فرکانس  با  ولتاژ  معماری  این  در  متغیر:  فرکانس  با  توزیع 

نیاز  به  توجه  با  و  می شود  توزیع  سیستم،  در  رابطی  هیچ  بدون   VSVF

قابلیت  می شود.  تبدیل  مناسب   DC یا   AC ولتاژ  به  مربوطه  محل  در  بار 

از  استفاده  که  چرا  است،  باالتر  قبل  روش  به  نسبت  این سیستم  اطمینان 

ایمنی  تغذیه هر بخش سطح  ایزوله کردن  و  چند مبدل در سطح سیستم 

مانند  هواپیما  بارهای  از  برخی  که  کرد  اشاره  باید  همچنین  دارد.  باالتری 

سیستم محافظت از یخ زدگی بال ها یا سیستم های گرم کننده می توانند بطور 

ندارند.  مبدل  به  نیازی  و  شده  متصل  متغیر  فرکانس  با  ولتاژ  به  مستقیم 

بلوک دیاگرام نمونه ای از این معماری در شکل 2 نمایش داده شده است. 

270 ولت  و   28 ولتاژهای  ترتیب  به   TRU5 و   ATRU4 بلوک های  اینجا  در 

DC را تولید می کنند.

ولتاژ  ●  AC/DC یکسوسازهای  معماری  این  در   :DC ولتاژ با  توزیع 
با فرکانس متغیر دریافتی از ژنراتورها را به یک ولتاژ 270 ولت DC تبدیل 

آسان تر  انرژی  منابع ذخیره  اصلی  منبع  بین  اتصال  روش  این  در  می کنند. 

و وزن کلی شبکه توزیع کمتر از دیگر معماری ها خواهد بود. عالوه بر این، 

روش  این  است،  توجه  قابل  کابل ها  و  سیم  در  پوستی  اثرات  که  هنگامی 

می تواند گزینه بسیار بهتری باشد. مسئله دیگر اینکه انتقال ولتاژ DC تنها 

به دو سیم نیاز دارد، این در حالی است که برای انتقال ولتاژ AC در شبکه 

این معماری  این حال عیب  با  نیاز داریم.  با سه سیم  به کابل های  هواپیما 

خرابی  و   Corona اثرات  دلیل  به  می تواند  که  است  خرابی هایی  و  ایمنی 

عایق ها ایجاد شود. شکل 3 بلوک دیاگرام مربوط به این معماری را با خط 

ولتاژ 270 ولت DC نشان می دهد.

MEA مبدل های الکترونیک قدرت در

با توجه به معماری های مختلف توزیع توان، مراحل مختلفی برای تبدیل 

بررسی برنامه ساخت جنگنده نسل پنجم ترکیه

)TF-X( 

شکل 2- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با فرکانس متغیر در خط اصلی

CSD شکل 1- معماری سیستم توزیع توان در هواپیما با حضور TF-X شکل 1- سه پیکربندی مختلف پیشنهادی برای بدنه و موتور جنگنده 
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روی  جنگنده،  هدایت  به  مربوط  فعالیت های  روی  گذاشتن  وقت  بجای  تا 

هدف ماموریت خود متمرکز شود.

زمانبندی اجرای برنامه

آغاز   2014 سال  از  جنگنده  توسعه  برنامه  شروع  می رفت  انتظار  هرچند 

شود، اما به دالیلی آغاز پروژه با نام مرحله T0 از اواخر سال 2018 شروع شد. 

اوایل تابستان سال جاری نیروی هوایی ترکیه در یک نشست خبری بصورت 

رسمی اطالعاتی را در رابطه با برنامه توسعه جنگنده TF-X ارائه کرد. در این 

نشست اعالم شد مرحله اول از فاز یک پروژه با طراحی  های اولیه درست 

جمله  از  فعالیت هایی  مرحله  این  در  است.  شده  آغاز   T0 مرحله  از  پس 

تا   )2SFR( سیستم  قابلیت های  بررسی  و   )SRR1( سیستم  الزامات  بررسی 

پایان سال 2022 انجام خواهد شد.

مرحله دوم از فاز یک شامل طراحی جزئیات در بازه زمانی 2022 تا 2029 

 2023 در سال  هواپیما  اولیه  نمونه  اینکه  به  توجه  با  گرفت.  انجام خواهد 

هواپیما  حیاتی  توابع  بررسی  به  مربوط  فعالیت های  شد،  خواهد  آزمایش 

در سال 2024 انجام می شود. بر اساس اطالعات منتشر شده اولین نسخه 

هواپیما در سال 2025 و با نام Block-0 تولید و در سال 2026 به پرواز در 

خواهد آمد. 

Block-1 جنگنده تا سال 2029 توسعه خواهد یافت و  در ادامه نسخه 

فاز  این هواپیما در محدوده  از  10 فروند   ،TAI طبق گفته مسئولین شرکت 

تحویل  ترکیه  هوایی  نیروی  به   2033 تا   2030 بین سال های  و  پروژه  دوم 

داده خواهد شد. در نهایت طی فاز سوم پروژه بین سال های 2034 تا 2040 

تولید انبوه جنگنده TF-X اجرا می شود.

در سال 2018 دولت ترکیه اعالم کرد برای سرعت بخشیدن به این پروژه 

و اجرای آن طبق زمانبندی اعالم شده، بودجه ای نزدیک به 1/2 میلیارد دالر 

و 3200 نیروی تمام وقت را به آن اختصاص داده است. الزم به ذکر است 

سال 2019 و در جریان نمایشگاه هوایی پاریس، شرکت TAI یک ماکت در 

ابعاد واقعی از جنگنده مذکور را به نمایش گذاشت. 

TF-X قابلیت های

قابلیت های  حداقل  ترکیه  هوایی  نیروی   ،2021 سال  خبری  نشست  در 

تعیین شده برای جنگنده را به این شرح اعالم کرد:

سیستم آیرودینامیک و پیشرانش پیشرفته ●

قابلیت پرواز سوپرکروز ●

شعاع عملیاتی کافی و بهینه ●

حسگرهای چندطیفی پیشرفته داخلی )مادون قرمز، رادیویی و جنگ  ●

الکترونیک(

مشاهده پذیری پایین )پنهانکاری( ●

● )Sensor Fusion( قابلیت ترکیب  داده های حسگرها

لینک  داده پیشرفته برای قابلیت  جنگ های شبکه ای ●

تسلیحات دقیق ●

مسئولین  که  است  ویژگی هایی  مهم ترین  از  یکی  پنهانکاری  قابلیت 

با  دارند  قصد  طراحان  دارند.  تاکید   TF-X جنگنده  برای  آن  روی  ترکی 

از فناوری های پیشرفته طراحی بدنه و موتور و همچنین استفاده  استفاده 

ابعاد  تا  را  جنگنده  راداری  مقطع  سطح  پیشرفته،  کربنی  کامپوزیت های  از 

یک پرنده کوچک کاهش دهند. استفاده از مخزن تسلیحات داخلی نیز به 

کاهش سطح مقطع راداری کمک خواهد کرد.

بر اساس اطالعات منتشر شده جنگنده TF-X با حدود 21 متر طول و 14 

متر عرض دارای کابین شیشه ای پیشرفته و یک رابط دستوری صوتی برای 

ارتباط و  خلبان خواهد بود. همچنین یک لینک داده امن می تواند امکان 

کنترل 2 پهپاد )احتماال از نوع TAI Anka( را توسط جنگنده فراهم کند. این 

ویژگی باعث می شود تا جنگنده بدون نزدیک شدن به اهداف خود بتواند 

را شناسایی و حتی دستور شلیک موشک های هوا -به -هوا و هوا-به- آن ها 

 زمین را به پهپادها صادر کند.

همکاران داخلی و خارجی

مقامات ترکی به خوبی می دانند طراحی و توسعه یک جنگنده نسل پنجم 

از همان  بنابراین آن ها  با شرکت های خارجی خواهد بود.  نیازمند همکاری 

قطعات  سازنده  مطرح  شرکت های  با  مذاکره  به  شروع  پروژه  آغاز  مراحل 

اصلی هواپیما کردند. 

از  یکی  عنوان  به   TUSAS ترکی  شرکت  که  کردیم  اشاره  این  از  پیش 

رهبران مدیریت و توسعه جنگنده TF-X است که سابقه همکاری در تولید 

موتورهای جنگنده F-16 را نیز دارد. مسئولین این شرکت برای اینکه سهم 

به  اقدام  بالفاصله  کنند،  تصاحب  را  ترکیه  ملی  جنگنده  از ساخت  عمده ای 

بررسی راهکارهای موجود در ساخت موتور و همچنین مذاکره با شرکت های 

مورد  کشورهای  دیگر  جمله  از  کردند.  کره  هوایی  صنایع  جمله  از  خارجی 

عالقه ترکیه در زمینه همکاری در طراحی جنگنده، اندونزی و سوئد بودند. 

 KF-X شرکت صنایع هوایی کره جنوبی پیش از این تجربه کار روی جنگنده

را ساخته   JAS 39 پیشرفته  نیز جنگنده   Saab و شرکت سوئدی  دارد  را 

است. 

TUSAS در سال 2018 اعالم کردند که قصد مشارکت  مسئولین شرکت 

در تولید موتور جنگنده ملی را دارند. آن ها برای رسیدن به این هدف یک 
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شکل 2- ماکت جنگنده TF-X با ابعاد واقعی در نمایشگاه هوایی پاریس 2019

مروری بر انواع مبدل های قدرت

 در هواپیماهای الکتریکی

یک  پرواز  محیطی  زیست  تاثیرات  و  مصرفی  سوخت  هواپیما،  وزن 

هواپیما را می توان از مهم ترین مسائل در هوانوردی و طراحی یک هواپیما 

دانست. در این میان وزن هواپیما می تواند بطور قابل مالحظه ای روی دو 

تاثیرگذار باشد. جالب است بدانید تنها یک کیلوگرم کاهش در  مورد دیگر 

وزن هر پرواز می تواند منجر به صرفه جویی حدود 1700 تن سوخت و کاهش 

5400 تن انتشار گاز CO2 در سال برای کل ترافیک هوایی شود. الکتریکی 

از راهکارهای ویژه برای کاهش وزن و به دنبال  شدن بیشتر هواپیما یکی 

آن سایر منافع خواهد بود. در ادامه می خواهیم به بررسی مزایای الکتریکی 

شدن بیشتر یک هواپیما و راهکارهای اجرای آن بپردازیم. الزم به ذکر است 

 A« عنوان  با  مقاله  ای  به  مربوط  مطلب  این  محتوای  از  زیادی  بخش های 

 »Review of the More Electric Aircraft Power Electronics

نوشته آقای بابک رهروی محصل دانشگاه A&M تگزاس است.

با  هواپیماهایی  سمت  به  باید  هوانوردی  صنعت  چرا 

تجهیزات الکتریکی بیشتر حرکت کند؟

برای  راهکاری  هواپیماها  بیشتر  شدن  الکتریکی  شد  اشاره  که  همانطور 

زیست  آلودگی های  و  سوخت  مصرف  کاهش  آن  دنبال  به  و  وزن  کاهش 

با  هواپیماهایی  که  نیست  چیزی  آن  همه  این  اما  بود.  خواهد  محیطی 

کردن  الکتریکی  آورد.  خواهند  بدست   )MEA1( بیشتر  الکتریکی  تجهیزات 

ساده تر  و  سریع تر  ایزوالسیون  امکان  با  می تواند  هواپیما  کنترلی  تجهیزات 

 MEA دیگر،  سوی  از  دهد.  افزایش  را  سیستم  اطمینان  قابلیت   خرابی ها، 

فرصت انعطاف پذیری بیشتری در تولید و توزیع توان الکتریکی در نزدیکی 

بارها ایجاد می کند که با کاهش فاصله بین تولید و مصرف باعث افزایش 

کارایی سیستم توزیع توان و کاهش در نرخ توان مورد نیاز در کابل کشی ها 

می شود. 

هواپیماها  نوع  این  به  تعمیرونگهداری  پرسنل  دید  از  بخواهیم  اگر 

نگاهی داشته باشیم، عالوه بر کارایی بیشتر موتورهای الکتریکی در مقایسه 

راحت تر  نیز  زیرسیستم ها  در  خطا  ایزوالسیون  هیدرولیکی،  تجهیزات  با 

و  الکتریکی  تجهیزات  عملکرد  بررسی  امکان  دیگر  سوی  از  انجام  می شود. 

پیش بینی احتمال خرابی آن ها از طریق مدل سازی رفتاری سیستم ها همراه 

با الگوریتم های پیشرفته امروزی در تشخیص خطا نیز ساده تر خواهد بود.

خدمات  تجهیزات  ساختار  می تواند   MEA نیز  زمینی  تجهیزات  دید  از 

را بطور کلی تغییر دهد. همچنین   )2APU( زمینی مانند واحد کمکی توان

چرخ ها،  دادن  حرکت  برای  فرود  ارابه  در  الکتریکی  موتورهای  از  استفاده 

می تواند نیاز به یک یدک کش با تولید آلودگی زیاد را حذف کند.

سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک
8



سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک
سال نهم - شماره 45 - مرداد و شهریور ماه 1400

اویونیک 18

سیستم های هوایی خلبان از راه دور )RPAS( یا پهپادها که برای جلوگیری 

از برخورد پیشنهاد مانورهای افقی می دهد. مشخصات مورد نیاز برای این 

نسخه نیز در سند RTCA Do-386 آورده شده است. 

ACAS Xp: نسخه آینده ACAS X که تنها از ADS-B برای شناسایی  ●

و ردگیری هواپیماهای مزاحم استفاده می کند و نیازی به ترنسپوندر ندارد. 

این نسخه برای استفاده در هواپیماهای کوچک و GA مناسب است.

آیا ACAS X با سیستم های قبلی متفاوت است؟

هشدارهای  تعداد  کاهش  ضمن   ACAS Xa می کند  پیش بینی  ایکائو 

نسخه  دو  زیاد  احتمال  به  دهد.  بهبود  نیز  را  پروازها  ایمنی  غیرضروری، 

ACAS Xa و ACAS Xo بطور همزمان تحویل داده شود. این سیستم ها 

 TCAS II از لحاظ سخت افزار جانبی )آنتن و نمایشگرها( با سیستم فعلی

مشابه هستند. از سوی دیگر هیچ تغییری در نحوه نمایش و اعالم RAها 

به خلبان ایجاد نمی شود، بنابراین خلبانان و کنترلرها هیچ تغییری در انتقال 

از TCAS II به ACAS X احساس نخواهند کرد.

ACAS X تفاوت های  با وجود حفظ ویژگی های اصلی سیستم قدیمی، 

تصمیم گیری های  و  کارکرد  منطق  در  تفاوت ها  این  داشت.  خواهد  مهمی 

طول  در  است  ممکن  و  شده  برنامه ریزی  حاضر  حال  در  که  است  سیستم 

زمان تغییر کنند.

برخی از هشدارهای RA ممکن است دیرتر از TCAS II به خلبان ارائه  ●

از صدور هشدار به یکدیگر نزدیک تر  شوند. به عبارت دیگر هواپیماها قبل 

می شوند. با این تغییر از تعداد زیاد هشدارهای ناخواسته در شرایط خاص 

ارتفاع هواپیما  افزایش  از کروز که نرخ  تا قبل  فاز برخاست هواپیما  )مانند 

زیاد است،( کاسته خواهد شد.

مانند  ● پیچیده   RA هشدارهای  تعداد  رساندن  حداقل  به  و  کاهش 

reversal RA

در صورتی که سیستم تشخیص دهد مسیر پرواز هواپیما امن است،  ●

هواپیماها(  مسیر  تعارض  )اتمام   Clear of Conflict پیام  است  ممکن 

زودتر از رسیدن دو هواپیما به نزدیک ترین فاصله از هم ایجاد شود.

 ACAS با انتشار اسناد مربوط به نیازمندی ها و الزامات طراحی سیستم

X از سوی ایکائو و مراجع ذی صالح در اروپا و ایاالت متحده، انتظار می رود 

از سال های آتی شاهد بکارگیری این سیستم در مناطق مذکور باشیم.

پی نویس ها:
1- Airborne Collision Avoidance System

2- Beacon Collision Avoidance System

3- Traffic Collision Avoidance System

طراحی موتور از شرکت جنرال الکتریک را ارائه کردند. همچنین این تضمین 

داده شد که تمامی حقوق معنوی موتور مذکور متعلق به دولت ترکیه خواهد 

بود.

بطور همزمان شرکت ترکی ASELSAN بدنبال عقد قرارداد برای ساخت 

موتور جنگنده ملی بود. در سال 2015 اعالم شد این شرکت در حال عقد یک 

قرارداد همکاری با شرکت یوروجت است تا به موجب آن یک طرح اصالح 

مورد  تایفون  یوروفایتر  در جنگنده  این  از  که پیش   EJ200 موتور  از  شده 

استفاده قرار گرفته است را برای TF-X ارائه کند. بر اساس این قرارداد عالوه 

بر همکاری در ایجاد اصالحات در موتور، دو شرکت روی توسعه سیستم های 

نرم افزاری کنترل موتور و سیستم های نظارت بر سالمت موتور نیز همکاری 

دارند. استفاده از موتور EJ200 نشان دهنده تاکید مقامات شرکت TAI به 

ایجاد قابلیت سوپرکروز در جنگنده ملی ترکیه است. 

برای  تفاهم نامه  یک  انگلستان   BAE و   TAI شرکت   2017 سال  در 

همکاری در اولین فاز توسعه جنگنده TF-X به امضا رساندند. در واقع این 

انجام  برای  مقدماتی  همکاری  یک  پوند  میلیون   100 ارزش  به  تفاهم نامه 

مطالعات اولیه پیش از عقد قرارداد نهایی بود. هدف مقامات ترکی از این 

آن  بدنبال  و  ترکیه  و  انگلستان  نظامی  همکاری  شرایط  بررسی  تفاهم نامه 

بود. پس  BAE کشورشان  پیشرفته شرکت  فناوری های  و  تجربیات  انتقال 

انگلستان مجوز  نظامی،  توافق نخست وزیران دو کشور در همکاری های  از 

صادرات عمومی باز را برای شرکت های دفاعی که مایل به صادرات کاال، نرم 

افزار یا فناوری به ترکیه هستند، صادر کرد. بر این اساس شرکت رولز-رویس 

با ایجاد یک تیم مشترک با شرکت Kale ترکیه، روی  اعالم کرد قصد دارد 

توسعه یک موتور بومی کار خواهند کرد. اما در ادامه طرف انگلیسی به دلیل 

اختالف در انتقال مالکیت معنوی و سهم کم در توسعه موتور از این پروژه 

منصرف شد.

همچنین در سال 2018 و در جریان نمایشگاه هوایی اوراسیا شرکت روسی 

Rostec اعالم کرد با توجه به توافق های بین رئیسان جمهور دو کشور، قصد 

دارد در طراحی و توسعه یک موتور برای جنگنده TF-X با طرف ترکی وارد 

همکاری شود. 

در رابطه با سیستم های الکترونیکی جنگنده، شرکت Aselsan بیشترین 

تامین  بر  عالوه  شرکت  این  داشت.  خواهد  قطعات  تامین  از  را  سهم 

مجموعه ای استاندارد از موشک ها و تسلیحات جنگنده، قرار است حسگرها 

و سیستم های اویونیک را نیز تولید کند. این شرکت در حال توسعه یک آرایه  

اسکن الکترونیکی فعال )AESA( است که به هواپیما این قابلیت را می دهد 

تغییر  مختلف  جهت های  به  آن  حرکت دادن  به  نیاز  بدون  را  رادار  پرتو  تا 

سیگنال  هشدار  سیستم های   Aselsan شرکت  رادار،  این  بر  عالوه  دهد. 

رادار، هشدار موشک و هشدار لیزر، حافظه سیگنال های رادیویی دیجیتال، 

نرم افزارهای  ماموریت،  مدیریت  کامپیوترهای  نمایشگرها،   ،IFF سامانه 

کاربردی و ... را نیز تولید خواهد کرد. البته طبق اعالم صنایع دفاعی ترکیه، 

مجموعه ای از شرکت های کوچک داخلی، Aselsan را در تولید و تامین این 

قطعات همراهی خواهند کرد.

و  اویونیک  سخت افزاری  بخش های   Aselsan شرکت  حالیکه  در 

 Havelsan و   TAI شرکت های  می کند،  تولید  را  جنگنده  کامپیوترهای 

دیگر  سوی  از  بود.  خواهند  اویونیک  نرم افزاری  بخش های  توسعه دهنده 

با  و   Altinay شرکت  توسط   )Actuators( پروازی  سطوح  محرک های 

نیز  توان  توزیع  سیستم  می شوند.  ساخته  اوکراینی  شرکت  یک  همکاری 

به  و دو مرکز تحقیقاتی  تامین خواهد شد   Pavotec ترکی توسط شرکت 

BILGEM نیز روی ساخت کامپیوتر مرکزی جنگنده  TUBITAK و  نام های 

کار می کنند.

در  ترکی  طرف  با  کرد  اعالم  فرانسه   Dassault شرکت   2018 سال  در 

اساس  این  بر  است.  رسیده  توافق  به   TF-X پروژه  نرم افزاری  پشتیبانی 

از  هواپیما،  تولید  فرایند  مدیریت  در   3DEXPERIENCE جامع  پلتفرم  از 

طراحی مفهومی گرفته تا صدور گواهینامه های نهایی استفاده خواهد شد. 

این پلتفرم با در اختیار داشتن زیرساخت قوی در حوزه ی مدیریت اطالعات 

محصول )PDM( و نیز با بهره گیری از ابزارهای قدرتمند مدل سازی و تحلیل، 

محیطی یکپارچه را برای مدیریت افراد، اطالعات، راهکارها و ایده ها در طی 

چرخه عمر یک محصول خصوصًا مراحل توسعه یا بهبود فرآهم آورده است. 

 Dassault همچنین سال گذشته میالدی مقامات ترکی اعالم کردند شرکت

نرم افزار کنترل پرواز را برای جنگنده ملی این کشور تامین خواهد کرد.

TF-X اویونیک جنگنده

دقیقی  جزئیات  ترکیه  هوایی  نیروی  و   TAI شرکت  مقامات  چند  هر 

این  ملی  جنگنده  در  استفاده  مورد  اویونیکی  سیستم های  و  فناوری ها  از 

 Avionics Architecture« کشور اعالم نکرده اند، اما در مقاله ای با عنوان

Design for a Future Generation Fighter Aircraft« که در سال 2019 

قابل مشاهده  اویونیک هواپیما  از  رسمی  غیر  اطالعاتی  است  منتشر شده 

سیستم های  مهندسان  )از   Z. Seda Mor خانم  توسط  مقاله  این  است. 

 )BAE TAI( و آقای نوید اصغر )مهندس اویونیک شرکت  اویونیک شرکت 

در سی وهشتمین دوره کنفرانس سیستم های اویونیک دیجیتال ارائه شده 

است. 

نویسنده ها در مقدمه مقاله اشاره می کنند که هدفشان بررسی چالش های 

7

شکل 3- آرایه  اسکن الکترونیکی فعال شرکت Aselsan که برای برنامه ارتقاء 
جنگنده F-16 توسعه یافته است.

ACAS X فعلی و TCAS شکل 8- مقایسه ساده نحوه عملکرد سامانه
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ضمن  آن ها  است.  آینده  نسل  جنگنده  هواپیمای  یک  طراحی  در  پیش رو 

اشاره به جنگنده TF-X به عنوان مورد مطالعاتی خود، از فرایند توسعه آن 

طی چهار مرحله Block 0/1/2/Final بعنوان روشی جهت کاهش ریسک 

از طریق نمایش، تجزیه و تحلیل و مدل سازی اشاره می کنند. 

کابین  نمایشگرهای  برای  نیاز  مورد  سیستم های  نویسنده ها  ادامه  در   

خلبان را به این صورت لیست می کنند:

● Head down Displays

○	Multifunctional display )MFD(

○	Wide area displays )WAD(

● Head up Display )HUD(

● Helmet Mounted Display )HMD(

● Dedicated display

● Dedicated control panels

افزوده،  واقعیت  مانند  نوین  فناوری های  که  می شود  اشاره  همچنین 

صفحات لمسی و Haptic Feedback )یا لمس 3 بعدی؛ یک فناوری که 

یا  حرکت  لرزش،  مانند  مکانیکی  روش های  از  استفاده  با  آن سیستم ها  در 

می کنند(  منتقل  را  مشخصی  پیام های  کاربر  به  ضربه، 

باید در این نمایشگرها بکار گرفته شود.

و  سیستم ها  نویسنده ها  مقاله  ادامه  در 

زیرسیستم های اویونیک یک جنگنده را به صورت شکل 

5 دسته بندی می کنند.

سپس نحوه پیکربندی و ارتباط سیستم ها و جاسازی 

 آن ها در یک مجموعه واحد بعنوان یک چالش معرفی 

سیستم های  از  نویسنده ها  مقاله  این  در  می شود. 

نمایشگر کابین جنگنده بعنوان یک مثال برای مقایسه دو روش پیکربندی 

وابسته )Federated( و اویونیک ماژوالر یکپارچه )IMA( استفاده کرده اند. 

هنگام مقایسه این دو روش مزایا و معایب هرکدام بشرح زیر اعالم می شود:

به  ● اختصاصی  منابع  و  کم  پیچیدگی  شامل  مزایا  وابسته:  پیکربندی 

ارتقاپذیری دشوار  کابل و سیم کشی ها،  افزایش  هر سیستم. معایب شامل 

سیستم، افزایش وزن، حجم، توان مصرفی و هزینه سیستم

پیکربندی IMA: مزایا شامل انعطاف پذیری باال و امکان ارتقاء ساده تر  ●

و  کابل  حجم  کاهش  یکپارچه،  کنترل  مرکز  یک  از  بهره مندی  سیستم ها، 

معایب  سیستم.  هزینه  و  مصرفی  توان  حجم،  وزن،  کاهش  سیم کشی ها، 

شامل: افزایش پیچیدگی، منابع اشتراکی محدودشده، پیچیدگی فرایند اخذ 

گواهینامه ها

پیکربندی  چشمگیر  برتری  به  مقاله  نویسنده  مقایسه،  این  به  توجه  با 

IMA اشاره می کند و بزرگ ترین نقص آن را فرایند پیچیده اخذ گواهی نامه 

ارتباط  نحوه   7 و   6 شکل های  در  می کند.  عنوان  سیستم  پیچیدگی  و 

که   IMA و  وابسته  پیکربندی  دو  در  را  کابین خلبان  اویونیک  سیستم های 

توسط نویسنده مقاله تحلیل شده است را مشاهده می کنید. در  شماره های 
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با توجه به مدل احتمالی فضای هوایی و مجموعه ای از مالحظات ایمنی و 

عملیاتی بهینه شده است. هرچند این رویکرد در درجه اول به منظور بهبود 

امیدوار  ایکائو  اما  بود،  شده   انتخاب   ACAS هشداردهنده  بخش  عملکرد 

زمان  و  سیستم  ساخت  و  طراحی  هزینه های  کاهش  در  آن  مزایای  است 

نصب آن روی هواپیماها نیز ظاهر شود. در واقع این رویکرد که انقالبی در 

 TCAS حوزه سیستم های ایمنی هواپیما محسوب می شود، در زمان توسعه

II به سادگی امکان پذیر نبوده است.

دومین تفاوت سیستم TCAS II و ACAS X به منبع جمع آوری داده ها 

از  حاصل  نظارتی  داده های  بر  تکیه  بجای   ACAS X سیستم  برمی گردد. 

معیارهای  دارای  که  منابع(  از  ترکیبی  )یا  نظارتی  منبع  هر  با  ترنسپوندر، 

 Plug این مفهوم که نظارت  بود.  عملکرد مشخص هستند، سازگار خواهد 

داده های  تا  می دهد  را  قابلیت  این  سیستم  به  می شود  نامیده   & Play

نظارتی را از منابع مختلف مانند ماهواره، رادار و سنسورهای مادون قرمز 

و  سرنشین دار  هواپیماهای  کلیه  بنابراین  کند.  دریافت  الکترواپتیک  یا 

ترنسپوندر  مانند عدم داشتن  دلیل  به هر  این  از  که پیش  بدون سرنشین 

امکان بهره مندی از TCAS را نداشتند، به سیستم جدید اجتناب از تصادم 

هوایی مجهز خواهند شد.

 ACAS Xنحوه عملکرد

نشان  را   ACAS X عملکرد سیستم  نحوه  از  ساده  7 یک ساختار  شکل 

می دهد. برای توضیح ساده فرایند منطق تصمیم گیری های سیستم می توان 

این ساختار را به دو بخش آفالین و بالدرنگ )Real time( تقسم بندی کرد. 

قسمت آفالین توسط کارخانه سازنده و روی زمین اجرا می شود. سیستم 

ACAS X یک مدل آماری از موقعیت خود هواپیما در آینده برای حالت های 

آینده  برای  حالت  میلیون ها  می توان  اینکه  به  توجه  با  دارد.  نیاز  مختلف 

 Dynamic( پویا  برنامه نویسی  نام  به  واحد  یک  گرفت،  نظر  در  هواپیما 

Programing( برای حل فرایند تصمیم گیری مارکوف )MDP( و ساده سازی 

عددی  مراجعه  جدول   یک  واحد،  این  خروجی  می شود.  استفاده  حالت ها 

توسط  انجام یک عمل  مقدار هزینه  این جدول،  از  و هر خانه  بود  خواهد 

احتمال  از  ترکیبی  معنی  به  هزینه  اینجا  در  می دهد.  نشان  را  هواپیما 

برخورد و انجام یک تغییر مسیر است. بنابراین می توان گفت جدول مذکور 

سیاست های جلوگیری از برخورد در هر حالت را در خود ذخیره کرده است. 

در بخش بالدرنگ، هواپیما با استفاده از سیستم های نظارتی و حسگرهای 

می کند.  ردگیری   و  دریافت  را  مزاحم  هواپیمای  موقعیت  ثانیه  هر  خود، 

را  الگوریتم های پیشرفته موقعیت و سرعت هواپیما  از  استفاده  با  سیستم 

در آینده تخمین می زند. در ادامه مدل های مختلفی )برای مثال مدل حسگر 

احتمالی که ویژگی های خطای حسگر را حساب می کند( برای تخمین توزیع 

حالت، که توزیع احتمالی موقعیت ها و سرعت های فعلی هواپیمای مزاحم 

است، استفاده می شود. به عبارتی با توجه به اینکه حسگرها و سیستم های 

نظارتی دارای خطا هستند، توزیع حالت تمام وضعیت های آینده هواپیمای 

مزاحم را در نظر می گیرد. در ادامه توزیع حالت تعیین می کند که در جدول 

مراجعه عددی به کجا نگاه کنیم تا بهترین اقدام انجام شود. با بررسی این 

جدول سیستم مشخص می کند که چه پیام و هشداری باید به خلبان ارائه 

فعلی و   TCAS نحوه عملکرد سامانه  از  8- یک مقایسه ساده  شود. شکل 

ACAS X را نشان می دهد.

برای درک نحوه ساخت جدول مراجعه عددی پیشنهاد می کنیم مقاله ای 

 Next-Generation Airborne Collision Avoidance« عنوان  با 

System« که توسط آقای Kochenderfer در سال 2012 منتشر شده است 

را مطالعه کنید.

ACAS X انواع

روی  پیاده سازی  قابلیت   ACAS X سیستم  کردیم  اشاره  که  همانطور 

هواپیما  کالس  توجه  با  ایکائو  داشت.  خواهد  را  پلتفرم ها  مختلف  انواع 

در  را   ACAS X استانداردهای  از  مختلفی  انواع  استفاده،  موقعیت های  و 

دست بررسی دارد. 

●  ACAS نسخه عمومی :ACAS Xa

TCAS II خواهد  X که جانشین سیستم 

در  آن  برای  نیاز  مورد  مشخصات  و  شد 

سند RTCA Do-385 آورده شده است.

یافته  ● توسعه  نسخه   :ACAS Xo

عملیات های  برای  که  است   ACAS Xa

هواپیماها  موازی  اپروچ  همچون  خاص 

الزم  می شود.  طراحی  کم  فضای  در 

برای   ACAS Xa نسخه  است  ذکر  به 

به دلیل  اپروچ موازی  عملیات هایی مانند 

صدور هشدارهای غیرضروری بسیار زیاد، 

مناسب نخواهد بود. مشخصات مورد نیاز 

RTCA Do- برای این نسخه نیز در سند

385 آورده شده است.

برای  ● شده  طراحی   :ACAS Xu

6

TF-X شکل 4- فرایند توسعه جنگنده

ACAS X شکل 7- ساختار عملکرد سیستم

شکل 5- سیستم ها و زیرسیستم های مورد نیاز برای یک جنگنده
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قبلی مجله معماری IMA و مزایای آن بطور کامل تشریح شده است.

پی نویس ها:
1- system requirements review

2- system functionality review

منابع:

https://globalsecurity.org, https://nationalinterest.

org, https://aa.com.tr, https://defensenews.com, https://

dailysabah.com, https://en.wikipedia.org, https://

savunmasanayist.com, https://trtworld.com
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یکسان بودن ارتفاع دو هواپیما را دیر متوجه شد. کمتر از یک دقیقه قبل از 

برخورد او از وجود خطر آگاه شد و بالفاصله به هواپیمای روسی اعالم کرد 

ارتفاع  به کاهش  بعد خلبان شروع  ثانیه  برود. چند  پا  ارتفاع 35 هزار  به 

کرد، اما سیستم TCAS با توجه به شناسایی هواپیما DHL هشدار افزایش 

ارتفاع را صادر کرد. 

از  جلوگیری  برای   TCAS سیستم   DHL هواپیمای  در  همزمان  بطور 

خلبان  می کند.  اعالم  را  ارتفاع  کاهش  هشدار  روسی  هواپیمای  با  برخورد 

نیز با توجه به این هشدار شروع به کاهش ارتفاع و رفتن به سمت ارتفاع 

روسی  هواپیمای  پرواز  روی  که  کنترلر  میان  این  در  می کند.  پا  هزار   35

از  اطالع  بدون  نیز  کنترلر  نشد.  آمده  بوجود  مشکل  متوجه  داشت،  تمرکز 

ارتفاع  کاهش  دستور   ،TCAS دستگاه های  توسط  شده  صادر  هشدارهای 

خود را برای هواپیمای روسی تکرار کرد. او حتی در مکالمات خود با خلبان 

آن ها  راست  سمت  اشتباه  به  را   DHL بوئینگ  هواپیمای  موقعیت  روسی 

اعالم می کند.  

تنها هشت ثانیه قبل از برخورد خلبانان جت روسی با مشاهده هواپیمای 

بوئینگ در سمت چپ خود از وضعیت موجود آگاه می شوند. سرانجام دو 

پیروی  ارتفاع  افزایش  برای   TCAS هشدار  از  خلبان  برخورد  از  قبل  ثانیه 

می کند اما برخورد دو هواپیما اجتناب ناپذیر بوده است. 

را  هواپیماها  از  یکی  رعایت  عدم   TCAS سیستم  اگر  حادثه  این  در 

ارتفاع  افزایش  به  ارتفاع  کاهش  از  را  دیگر  هواپیمای  توصیه  و  تشخیص 

تغییر می داد، برخورد دو هواپیما اتفاق نمی افتاد. هر چند طی سال های بعد 

اصالحاتی برای این مشکل خاص ایجاد شد، اما بهبود کلی منطق سیستم 

نیازمند تغییرات اساسی در طراحی آن است.

 ACAS جدید  سیستم  توسعه  لزوم  برای  مهم  دلیل  چهار  کنترل  یورو 

معرفی می کند:

هشدارهای غیرضروری: منطق سیستم TCAS II به گونه ای است که  ●

حتی در شرایط کنترل شده و ایمن هشدارهای تعریف شده را اعالم می کند. 

به عنوان مثال در منطقه اروپا و ایاالت متحده به دلیل ترافیک بسیار زیاد 

و نرخ افزایش ارتفاع زیاد هواپیماها قبل از ثابت شدن ارتفاع، هشدارهای 

غیرضروری زیادی توسط سیستم به خلبانان داده می شود.

آینده نگری: افزایش تقاضای سفرهای هوایی و به دنبال آن افزایش  ●

برای  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد  نیازمند  پروازها 

 NextGen و  اروپا  در   SESAR برنامه  دو  هر  است.  بیشتر  ترافیک  ایجاد 

فاصله  ایمن  برای کاهش  اجرای مفاهیم جدید  دنبال  به  ایاالت متحده  در 

نمی تواند  فعلی  قابلیت های  با   TCAS II سیستم  هستند.  هواپیماها  بین 

پاسخگوی این شرایط باشد.

دلیل  ● به  در حال حاضر  به سایر کالس های هواپیما:  توسعه سیستم 

 ( TCAS II اطمینان از امکان پیروی هواپیما از دستورات صادر شده توسط

به عنوان مثال امکان افزایش ارتفاع با حداقل نرخ 2500 پا در دقیقه(، دسته 

عملکرد  این  کنند.  برآورده  را  الزم  عملکرد  از هواپیماها می توانند  محدودی 

شامل مواردی مانند هواپیماهای عمومی )GA( و پهپادها نمی شود.

تجهیزات نظارتی آینده: هر دو برنامه SESAR و NextGen به دنبال  ●

استفاده از منابع نظارتی جدید مانند ناوبری مبتنی بر ماهواره و قابلیت های 

ADS-B هستند. با این حال سیستم TCAS II تنها روی پاسخ های ارسالی 

در  آن  محدود  کارکرد  معنای  به  این  و  است  متکی  هواپیما  ترنسپوندر  از 

برنامه های آینده است. سازگار کردن TCAS با این برنامه ها نیازمند هزینه 

زیاد و افزایش پیچیدگی آن خواهد بود.

تمام این دالیل بیانگر لزوم توسعه یک سیستم جدید برای ACAS است 

که عالوه بر افزایش قابلیت های TCAS، با برنامه های آینده هوانوردی دنیا 

نیز سازگار خواهد بود.

ACAS X برنامه

 ،)GANP( جهانی  هوایی  ناوبری  برنامه  سند  از  نسخه ششم  اساس  بر 

ایکائو ACAS X را به عنوان سیستم آینده جلوگیری از تصادم هوایی معرفی 

می کند. این سیستم از نظارت ساده TCAS به یک معماری نظارتی پیشرفته 

مبتنی بر GPS و حسگرهایی مانند رادار و سنسورهای الکترواپتیکی تبدیل 

پلتفرم های  روی  پیاده سازی  امکان  سیستم  به  قابلیت ها  این  شد.  خواهد 

کنترل از راه دور، پهپادها و سایر کالس های هواپیماهای سرنشین دار مانند 

هواپیماهای سبک و GA را نیز خواهد داد. 

ACAS X شامل  TCAS فعلی و برنامه  دو تفاوت اساسی بین سیستم 

همانطور  می شود.  نظارتی  داده های  منبع  و  تصادم  از  جلوگیری  منطق 

روی  موجود  ترنسپوندر  از   TCAS سیستم  کردیم،  اشاره  این  از  پیش  که 

هواپیما برای کسب اطالعات موقعیت فعلی هواپیمای مزاحم و پیش بینی 

موقعیت های آینده آن استفاده می کند. در ادامه سیستم با توجه به زمان 

رسیدن دو هواپیما به نزدیک ترین فاصله، تهدیدهای بالقوه را شناسایی و به 

خلبان هشدارهای الزم را ارائه می کند. این هشدارها بر اساس مجموعه ای 

از قوانین ثابت و مدل سازی طیف پاسخ های خلبان برنامه ریزی شده اند.

ثابت،  قوانین  این مجموعه  از  استفاده  بجای   ACAS X منطق سیستم 

مبتنی بر یک جدول مراجعه عددی )numeric lookup table( است که 

5

 شکل 6- اطالعات ثبت شده در رادارهای ایاالت متحده نشان می دهد بیش 
از 90 درصد از هشدارهای صادر شده از سوی TCAS در شرایط ایمن و بی خطر 

بوده است.

IMA شکل 7- ارتباطات سیستم های اویونیک کابین خلبان در پیکربندی

)federated( شکل 6- ارتباطات سیستم های اویونیک کابین خلبان در پیکربندی وابسته
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اتحادیه اروپا در سال 2018 پروژه ای با عنوان »اویونیک ماژوالر یکپارچه 

روی  پروژه  این  کرد.  آغاز  را   )1IMASAT( کوچک«  هواپیماهای  برای 

در  استفاده  برای  محاسباتی  گره  یک  تعیین صالحیت  و  طراحی، ساخت 

کامپیوتر کنترل پرواز هواپیماهای کوچک )6 تا 19 نفره( تمرکز دارد. مبنای 

انجام این طراحی مفهوم معماری اویونیک ماژوالر یکپارچه )IMA( است. 

کاهش  به  منجر  آن  نتایج  از  بهره مندی  عنوان شده  پروژه  این  معرفی  در 

وزن سیستم های اویونیک، کاهش عملیات های تعمیر و نگهداری، افزایش 

ایمنی )با بهبود رابط انسان- ماشین هواپیما( و در نهایت پایداری بیشتر 

هواپیما خواهد شد. 

پروژه IMASAT در راستای برنامه آسمان پاک2 اتحادیه اروپا قرار دارد 

اروپا است. برای رسیدن  که هدف آن احیای صنعت هواپیماهای کوچک 

به این هدف، اتحادیه اروپا از چند سال قبل شروع به توسعه یک طیف از 

فناوری های جدید و مقرون  به صرفه برای گسترش سیستم های مورد نیاز در 

نسل آینده هواپیماهای کوچک کرده است.

اسپانیایی  شرکت   دو  بین  کنسرسیوم  یک  توسط   IMASAT پروژه 

AERTEC و CLUE اجرا می شود. عنصر اصلی این پروژه یک سخت افزار 

قدرتمند به اسم Witty Box Cuchillo است که به عنوان گره محاسباتی 

برای معماری اویونیک ماژوالر استفاده می شود. معماری مورد نظر در پروژه 

مذکور مبتنی بر مفاهیم تعریف شده برای نسل دوم IMA است که سطح 

قابلیت های  و همچنین  و سخت افزارها  نرم افزارها  بین  استقالل  از  باالیی 

بازپیکر بندی را در اختیار طراحان نهایی سیستم قرار می  دهد. 

بر اساس اطالعات منتشر شده در وبسایت رسمی پروژه، اهداف اصلی 

IMASAT را می توان شامل این موارد دانست:

کاهش هزینه های ساخت گره های محاسباتی نسبت به نمونه های  ●

قبلی تا یک سوم

افزایش ثبات پرواز )ایمنی( ناشی از کاربرد قوانین کنترل الکترونیکی  ●

)FBW( به عنوان بخشی از سیستم پرواز با سیم

سیستم های  ● با  مقایسه  در  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  کاهش 

کنترل مکانیکی همراه با قابلیت های بهتر آزمایش و ایزوالسیون خطا

انرژی  ● و  اندازه  وزن،  کاهش  طریق  از  سوخت  در  صرفه جویی 

سیستم های قدرت )تجهیزات الکتریکی در مقابل هیدرولیک( و محرک ها 

بنابراین می توان گفت نتایج پروژه IMASAT می تواند منجر به اجرای 

و  کوچک  هواپیماهای  برای  مطمئن  و  قیمت  ارزان   FBW سیستم  یک 

زیست  اثرات  پروازها،  راندمان  افزایش  بر  عالوه  که  شود  آینده  الکتریکی 

محیطی را نیز کاهش خواهد داد. همچنین در وبسایت پروژه می خوانیم:  

»IMASAT با تولید و ارائه دانشی با ارزش افزوده باال در زمینه های فناوری 

آمریکایی  تاریخی تحت سلطه شرکت های  لحاظ  از  که  اویونیک  پیشرفته 

خواهد  کمک  اروپایی  کوچک  هواپیماهای  صنعت  احیای  به  است،  بوده 

IMASAT یک فرصت برجسته برای اتحادیه اروپا است تا  از این رو  کرد. 

را  است  اروپایی  فناوری های  به  متکی  کامالً  که  اولین سیستم هواپیمایی 

توسعه دهد. این فناوری ها دارای مزایای استراتژیک مهمی خواهند بود.«

IMASAT معماری

همانطور  است.  شده  داده  نشاده   1 شکل  در   IMASAT ساده  مفهوم 

استاندارد  و   AFDX توسط شبکه  گره ها  بین  ارتباط  که مشاهده می شود 

ARINC 664 ایجاد می شوند. این شبکه پرسرعت گره های پردازشی را از 

 ،)RDC( داده  متمرکز کننده  ریموت  مانند  مشترک  منابع  از  فیزیکی  لحاظ 

)RPC( جدا  توان  کنترل کننده  ریموت  و   )REU( الکترونیک  ریموت  واحد 

ارتباط امن و  AFDX تمام نیازمندی های یک  می کند. در عین حال شبکه 

بالدرنگ در کاربردهای ایمنی- بحرانی هواپیما را تضمین خواهد کرد.

 هدف از گره های محاسباتی در این معماری میزبانی از اپلیکیشن های 

 Witty Box Cuchillo اویونیک و توابع سیستم است؛ با این حال طراحی

به گونه ای است که می تواند برای اهداف دیگر مانند هسته RDC یا سرور 

سخت افزارها  تنوع  کاهش  باعث  قابلیت  این  شود.  استفاده  پایگاه داده 

نگهداری  و  به دنبال آن کاهش هزینه های طراحی و تعمیر  و  در هواپیما 

خواهد شد.

قابلیت  که  است   PikeOS سیستم عامل   IMASAT نرم افزاری  هسته 

پارتیشن  یک  در  خرابی  بروز  بنابراین  دارد.  را  مختلف  پارتیشن بندی های 

بدست آمده و سیستم می تواند یک نقشه سه بعدی از ترافیک اطراف را در 

اختیار خلبان قرار دهد.

سیستم TCAS قابلیت ایجاد دو نوع هشدار را دارد:

)Traffic Advisory )TA: این هشدار به خدمه اعالم می کند که یک  ●

هواپیما به عنوان تهدید بالقوه شناسایی شده است. 

مانور  ● برای  پیشنهادهایی  شامل   :Resolution Advisories )RA(

هواپیما بصورت عمودی تا از بروز تصادم با هواپیمای تهدیدکننده جلوگیری 

شود. 

 TCAS طبق انکس 10، با توجه به قابلیت  سیستم های هواپیما سه نوع

تعریف شده است:

را  ● اطراف هواپیما  ترافیک  مانیتورینگ  توانایی  این حالت   :TCAS I

دارد و می تواند هشدارهای TA را برای خلبان صادر کند. 

صدور  ● امکان   ،TA هشدارهای  بر  عالوه  حالت  این  در   :TCAS II

هشدار RA نیز وجود دارد.

مانورهای  ● بر  عالوه  که  است   TCAS II پیشرفته  حالت   :TCAS III

عمودی، مانورهای افقی را نیز به خلبان پیشنهاد می دهد. 

 TCAS III در اواخر قرن بیستم میالدی و بر اساس انکس 10، سیستم 

نسل آینده فناوری ACAS معرفی شده بود که می توانست با ارائه پیشنهاد 

مانور افقی، امکان ایجاد مسیر ایمن و بهینه را برای هواپیماها فراهم کند. 

برای اجرای این سیستم نیاز است که آنتن جهتی بتواند با دقت بسیار باال 

سمت هر کدام هواپیماهای اطراف را بدست آورد. اما عدم امکان ارائه دقت 

مورد نظر توسط آنتن های موجود و همچنین نبود جایگزین مناسب برای 

 TCAS III کسب موقعیت دقیق هواپیما باعث شد تا عمال اجرای سیستم

منحل شود.

TCAS چالش های سیستم

سامانه TCAS در طول این سال ها عملکرد موفقی در جلوگیری از برخورد 

را  توانایی هایش  آن  طراحی  منطق  اما  است،  داشته  آسمان  در  هواپیماها 

است،  از مدل های قطعی  استفاده   TCAS اساس طراحی  محدود می کند. 

همیشه  خلبانان  که  می دهد  نشان  رادارها  توسط  شده  ثبت   داده های  اما 

طبق منطق رفتار نمی کنند. بنابراین باید گفت عدم پیش بینی طیف پاسخ ها 

عملکرد سامانه را محدود می کند. به عنوان نمونه می توان به سانحه هوایی 

این  ژوالی  ماه  شب  اولین  در  کرد.  اشاره  آلمان  اوبرلینگن  در   2002 سال 

سال یک هواپیمای باربری بوئینگ 757 متعلق به DHL با جت مسافربری 

روسی Tu-154 در ارتفاع 35 هزار پا برخورد کردند. در این حادثه تمام 71 

سرنشین دو هواپیما جان خود را از دست دادند.

به  هواپیما  دو  هر  بودن  مجهز   ،2002 سال  اتفاق  مورد  در  جالب  نکته 

TCAS است. دقایقی قبل از این سانحه دو هواپیما در ارتفاع 36  سامانه 

هزار پا پرواز می کردند. در آن شب کنترلر واحد مراقبت پرواز به دلیل کمبود 

از طرف دیگر اطالعات رادار به دلیل  پرسنل، حجم کاری بیشتری داشت و 

انجام عملیات تعمیر روی دستگاه با تاخیر برای او ارسال شد. بنابراین کنترلر 

421

IMASAT نگاهی به پروژه

شکل 3- نواحی TA و RA اطراف هواپیما

شکل 4- برخورد هواپیمای بوئینگ 757 شرکت DHL و توپولف Tu-154 شرکت 
باشکیریان

شکل 5- مسیر طی شده از سوی دو هواپیما در حادثه سال 2002 آلمان. هواپیمای روسی بجای پیروی از هشدار TCAS برای افزایش ارتفاع، از دستور کنترلر مراقبت پرواز 
برای کاهش ارتفاع پیروی کرده است.
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ACAS  را برای هواپیماهایی با بیش از 30 نفر سرنشین پیاده سازی و نصب 

آن را اجباری کند. بعدها  یک قانون دیگر این مدت را به میزان 1 سال تا پایان 

 TCAS سال 1993 میالدی تمدید کرد و بعد از آن بود که اولین سامانه تجاری

در دهه 1990 میالدی روی هواپیماها  نصب شد.

از  جلوگیری  سامانه  از  استفاده   2003 سال  ژانویه  در  ایکائو  همچنین 

تصادف هوایی را برای هواپیماهایی با بیش از 30 سرنشین یا وزن برخاست 

بیش از 15000 کیلوگرم را در دنیا اجباری کرد. در ژانویه 2005 هم، این سازمان 

وزن  یا  سرنشین   19 از  بیش  با  هواپیماهایی  به  را  سامانه  این  از  استفاده 

برخاست بیش از 5700 کیلوگرم گسترش داد.

TCAS تئوری عملکرد سامانه

تا به اینجا اشاره کردیم که صنعت هوانوردی برای جلوگیری از بروز تصادم  

 ACAS هواپیماها با یکدیگر در آسمان به دنبال طراحی روش هایی با عنوان

استاندارد  عنوان یک سیستم  به  توانست   TCAS میان  این  در  بوده است. 

از  تعاریفی  شامل   ACAS گفت  باید  بنابراین  گیرد.  عهده  بر  را  وظیفه  این 

در  که  است  هوایی  تصادم   بروز  از  جلوگیری  برای  ایکائو  مقررات  و  قوانین 

انکس 10 گردآوری شده اند. اما TCAS به اجرای این قوانین و دستگاه های 

مورد نظر آن در هواپیما اشاره دارد.

چند  در   TCAS عملکرد  پروسه  پیداست،   2 شکل  در  که  همان طور 

پرسشگر  سیستم  یک  صورت  به  سامانه  این  می شود.  انجام  مجزا  مرحله 

فرکانس ها   همان  در  دقیقا  و  زمینی   )SSR( ثانویه  رادارهای  همانند  و 

بخش  دو  دارای  سامانه  این  می کند.  عمل   )1030MHz/1090MHz(

اساسی است:

بخش نظارت بر فضای اطراف هواپیما ●

بخش جلوگیری از تصادف هواپیما ●

این سامانه فاصله، سمت و  بر فضای اطراف هواپیما،   در بخش نظارت 

ارتفاع پرواز هواپیماهای مختلف را در یک فضای سه بعدی اطراف هواپیما 

داده  نشان  خلبان  آن ها  به  اطالعات  لزوم  صورت  در  تا  می کند  جمع آوری 

الگوریتم های  از یک سری  با استفاده  شود. سپس اطالعات جمع آوری شده 

ریاضی تجزیه و تحلیل می شود تا وجود یا عدم وجود تهدید را بررسی کند. 

دیگر،  الگوریتم های خاص  یک سری  از  استفاده  با  تهدید،  وجود  در صورت 

عملکرد مناسب را در پاسخ به این تهدید مشخص کرده و با اعالم آالرم به 

اعالم  نیز  را  آن  به  عمل  برای  اجرایی  مانورهای  و  پیشنهادی  راه حل  خلبان، 

ارتفاع تقریبا  با  به عنوان مثال در صورت نزدیک شدن دو هواپیما  می کند. 

مشابه و وجود احتمال برخورد، بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده، 

ارتفاع و  افزایش  از هواپیماها به خلبان خود پیشنهاد  TCAS یکی  سامانه 

سامانه TCAS هواپیمای دیگر به خلبان پیشنهاد کاهش ارتفاع را می دهد. 

تمام  آموزش  اما  است،  خلبان  عهده  بر  نهایی  تصمیم  اتخاذ  حالت  این  در 

 TCAS طرف  از  شده  صادر  دستورات  به  که  است  صورت  این  به  خلبانان 

عمل کنند مگر این که بنا به تشخیص آن ها  این دستورات امنیت پرواز را به 

مخاطره بیندازد.

TCAS هواپیما از طریق آنتن تعبیه شده روی بدنه می تواند در  سیستم 

صورت  این  به  کار  نحوه  باشد.  ارتباط  در  دیگر  هواپیماهای  با  جهات  همه 

مگاهرتز   1030 فرکانس  روی  پرسش  سیگنال  یک   TCAS که سیستم  است 

ارسال می کند و سایر هواپیماها در منطقه تحت پوشش روی فرکانس 1090 

شامل  هواپیما  هر  اطالعات  اساس  این  بر  می دهند.  پاسخ  آن  به  مگاهرتز 

فاصله )محاسبه از طریق زمان رفت و برگشت سیگنال(، ارتفاع )استخراج از 

آنتن(  به  ورود سیگنال  بررسی جهت  )با  و سمت  هواپیما(  پاسخ  داده های 
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پارتیشن ها  سایر  روی  اجرا  درحال  برنامه های  سایر  عملکرد  در  مشکلی 

این  گذاشت.  نخواهد  روی یک سخت افزار(  پارتیشن های مشترک  )حتی 

پیاده سازی  هسته  خود  در  درایورها  از  برخی  تا  می دهد  اجازه  معماری 

شوند، در حالیکه برخی دیگر را می توان در یک پارتیشن پیاده سازی کرد. 

 DO178 DAL-B هایپروایزر سیستم عامل PikeOS 4.2 دارای گواهینامه 

است و طراحان آن در حال تالش برای سازگاری آن با DAL-A و همچنین 

استاندارد DO-297 )پلتفرم های چندهسته ای( هستند.

در طول اجرای پروژه یک میز آزمایشگاهی به منظور اجرای آزمایش های 

مختلف بدون نیاز به مونتاژ کامل سیستم، طراحی و ساخته شد. از این میز 

برای اجرا، کنترل و نظارت بر شبیه سازی های مختلف و بررسی قابلیت های 

MATLAB/ محیط  یک  از  می شود.  استفاده  سیستم  برای  تعریف شده 

مراحل  بهینه سازی  و  پیچیده  معادالت  مدل سازی  منظور  به   Simulink

زمانی برای رسیدن به آزمایش بالدرنگ سخت افزار در حلقه )HIL( استفاده 

کامال  محیط  یک  در  را  خود  می توانند سیستم  طراحان  بنابراین  می شود. 

تعاملی آزمایش و عیوب نرم افزاری را تا حد زیادی کشف و برطرف کنند. 

برنامه اجرای پروژه

 )WP( اجرای این پروژه را در قالب 7 بسته  کاری IMASAT کنسرسیوم

اجرا می کند.

پروژه  ● الزامات  تعریف  روی  مرحله  این  مشخصات:   -1 کاری  بسته  

با طراحی ها در سطح هواپیما و  از تطابق  برای اطمینان  و مدیریت آن ها 

سیستم تمرکز دارد.

TCAS شکل 2- پروسه عملکردی سامانه

 IMASAT شکل 1- بلوک دیاگرام ساده از معماری

 IMASAT شکل 2- اشتراک منابع و پارتیشن بندی در معماری
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باال  ● طراحی سطح  روی  مرحله  این  مفهومی:  طراحی   -2 بسته  کاری 

برای معماری سیستم گره محاسباتی، شامل رابط های داخلی زیرسیستم ها 

و رابط بین سیستم و دنیای بیرون متمرکز می شود.

بسته  کاری 3- طراحی جزئیات: در این مرحله معماری نهایی سیستم  ●

گره محاسباتی، نقشه های اجزای مختلف قبل از ساخت )شامل شماتیک و 

ارتباطات(، نرم افزار و ارتباطات خارجی تعریف می شوند.

بسته  کاری 4- پیاده سازی: این مرحله روی تولید گره  محاسباتی شامل  ●

فعالیت های  کلیه  و  آزمایشگاهی  میز  سخت افزار،  و  نرم افزار  پیاده سازی 

پیرامون نیازهای توسعه برای ادغام نهایی سیستم متمرکز است.

آزمایش  ● فرایند های  مرحله  این  در  تایید:  و  آزمایش   -5 کاری  بسته 

تعریف و در ادامه آزمایش ها اجرا می شوند. هدف از این مرحله اطمینان از 

مطابقت طرح پیاده سازی شده با الزامات پروژه است.

بسته کاری 6-  پشتیبانی در ادغام سیستم: در این مرحله کنسرسیوم  ●

پشتیبانی های الزم برای ادغام سیستم در سطح هواپیما را ارائه می دهد.

بسته کاری 7- مدیریت: این بسته کاری در طول پروژه فعال بوده و  ●

مدیریت انجام سایر بسته های کاری را بر عهده دارد.

 در طول اولین بازه زمانی پروژه، بسته های کاری اول تا سوم اجرا و طراحی 

انجام  اروپا  اتحادیه  از سوی  تعریف شده  نیازمندی های  اساس  بر  سیستم 

محیطی سخت افزار  شرایط  بررسی  و  شبیه سازی  حتی  مرحله  این  در  شد. 

مانند قرار گرفتن در محیط های دارای ارتعاش و همچنین آزمایش حرارتی 

23

در  گسترده  تغییرات  باعث  که  هوایی  تصادم های  مرگبارترین  از  یکی 

سیستم کنترل ترافیک هوایی ایاالت متحده شد، حادثه هوایی رخ داده در 

30 ژانویه 1956 بین دو هواپیمای مسافربری یکی متعلق به شرکت یونایتد 

ایرالینز و دیگری متعلق به شرکت TWA بود که برفراز پارک ملی گراند کنیون 

آریزونا به وقوع پیوست. در این حادثه دو هواپیما در حال پرواز مستقیم 

آن  نتیجه  در  که  کردند  برخورد  یکدیگر  با  پایی   21000 ارتفاع  در  و  )کروز( 

هر 128 سرنشین دو هواپیما شامل مسافران و خدمه پرواز جان خود را از 

دست دادند.

به  تصمیم   )FAA( فدرال  هوانوردی  اداره  ناگوار،  اتفاق  این  دنبال  به 

توسعه روشی برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه گرفت. در ابتدا راه هایی 

همانند بزرگتر کردن پنجره کابین خلبان مورد استفاده قرار گرفت که میدان 

این  بر  نبود.  نهایی  راه حل  نیز  کار  این  ولی  می داد  افزایش  را  خلبان  دید 

از   )1ACAS( هوایی  تصادم  از  جلوگیری  توسعه سیستم های  برنامه  اساس 

ابتدای دهه 1960 میالدی آغاز شد. 

که   2BCAS نام  به  روشی  فدرال  هوانوردی  اداره   1970 دهه  اواسط  در 

مصوب  راهکار  عنوان  به  را  بود  هوایی  ترنسپوندرهای  بر  مبتنی  سیستمی 

برای این چالش انتخاب کرد. با استفاده از این سامانه، خلبان می توانست 

اطالعات ارتفاع و فاصله هواپیماهای مزاحم در مسیر پروازی خود را بدست 

روند  ساندیگو،  در   1978 در سال  دیگری  هوایی  تصادم  وقوع  از  بعد  آورد. 

به   1981 سال  در  نیز  سامانه  این  نام  شد.  سریع تر  سامانه  این  پیشرفت 

3TCAS تغییر پیدا کرد.

با رخ دادن تصادم هوایی دیگری در سال 1986 در نزدیکی کریتوس در 

ایالت کالیفرنیا، کنگره ایاالت متحده قانونی را در سال 1987 تصویب کرد که 

FAA مجبور بود تا پایان سال 1992 یک سامانه جلوگیری از تصادم هوایی

2

ACAS X
 نسل آینده سیستم های جلوگیری از تصادم هوایی

ACAS شکل 1- روند توسعه و پیشرفت سیستم

شکل 3- میز آزمایشگاهی طراحی شده برای آزمایش های HIL در پروژه 
IMASAT

شکل 4- برنامه اجرای پروژه IMASAT در 7 بسته  کاری
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یا  تمام  از  استفاده  است.  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  اویونیک 
به  اویونیک  پژوهشکده  نام  ذکر  با  مجله  مطالب  از  بخشی 

عنوان منبع اصلی بالمانع است.«

سخن سردبیر

نهمین سال فعالیت مجله اویونیک را همانند گذشته با تکیه بر بررسی و شناخت 

فناوری های روز دنیا آغاز می کنیم. طی سالیان گذشته تحول شگرفی در صنعت 

هوایی و هوانوردی به ویژه حوزه اویونیک رخ داده است. سیستم ها و تجهیزات 

مختلفی برای انواع هواگردها و پلتفرم های پروازی طراحی و ساخته شده است. 

در این مجله سعی شده است مهم ترین این تحوالت و اقدامات انجام شده مورد 

بررسی قرار گیرد. در ادامه فعالیت مجله نیز تالش خواهد شد مروری بر اطالعات 

علمی و فناوری روز دنیا، بررسی پروژه های تحقیقاتی و تجهیزات مهم ساخته شده 

توسط شرکت های مطرح هوایی در سراسر دنیا انجام شود. امید است با بهره مندی 

از این مطالب و بر اساس نیازمندی های داخل اقدام الزم در خصوص برطرف کردن 

این نیازمندی ها انجام شود.

1

نــوآوری و ابتــکار، شــجاعت علمــی، اعتمــاد 
ــم و  ــی و کار متراک ــخصی و مل ــس ش ــه نف ب

انبــوه، عــالج کار پیشــرفت علمــی ماســت. 
حضــرت آیت اهلل امام خامنه ای )مد ظله العالی(
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بوردها نیز انجام گرفت. بخش دیگر کار مربوط به تحلیل قابلیت  اطمینان 

نرم افزار و سخت افزار طراحی شده بود. همچنین طراحی میز آزمایشگاهی با 

توجه به انجام انواع آزمایش های مورد نیاز در پروژه انجام شد.

تامین  منظور  به   SYSGO شرکت  با  قرارداد  پروژه  دوم  زمانی  بازه  در 

سیستم عامل PikeOS منعقد و به دنبال آن پیاده سازی میز آزمایشگاهی و 

فرایند های  اجرا شد. همچنین  پردازشی  گره  ساخت سه نسخه سخت افزار 

آزمایش سخت افزار و نرم افزار سیستم در این بازه زمانی تعریف شده اند.

تاکنون نسخه های نهایی سخت افزار و نرم افزار IMASAT به مدیر پروژه 

تحویل داده شده است و بر اساس برنامه ریزی ها، پروژه مذکور تا پایان سال 

میالدی جاری به پایان خواهد رسید.

Witty Box Calibre سخت افزارهای سری

سخت فزار  یک   IMASAT پروژه  اصلی  عنصر  شد،  اشاره  که  همانطور 

در  است.   CLUE شرکت  ساخت   Witty Box Calibre نام  به  پردازشی 

جدول زیر مشخصات فنی این محصول را مشاهده می کنید.

پی نویس ها:
1- Integrated Modular Avionics for Small Air Transport

2- Clean Sky

منابع:

https://cordis.europa.eu, https://clue.aero,

 https://imasat.eu

CLUE ساخت شرکت Witty Box Calibre شکل 5- پردازنده
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