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سخن سردبیر
سخن سردبیر: 

دنیای اویونیک همیشه شگفتی های زیادی را به همراه داشته است بطوریکه 

مورد  زیبایی همیشه  و  کارایی  بهبود  کنار  در  ایمنی  افزایش  یعنی   مهم  عامل  دو 

توجه طراحان و توسعه دهندگان قرار داشته است. در این شماره از مجله مروری 

بر قابلیت ها و ویژگی های انواع عرشه های پرواز مدرن برای هواپیماهای تجاری 

انجام شده است. یکی دیگر از موضوعات پر کاربرد و مهمی که طی این سال ها 

مورد توجه شرکت ها و سازمان ها هوایی بوده ساخت و توسعه پهپاد با قابلیت ها 

انجام پروژه های محرمانه  و ماموریت های مختلف است. طی یک دهه گذشته 

ساخت پهپادهای نظارتی و اطالعاتی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است تا 

بتوانند برتری خود را در حوزه هوایی و اطالعاتی به دیگران نشان دهند. از جمله 

مهم ترین این برنامه ها پروژه ساخت پهپاد RQ180 بوده که در این نسخه از مجله 

به تفصیل به آن پرداخته شده است.
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HUD برای بازار جت های تجاری است،  اویونیکس سازنده نمایشگرهای 

تاییده نصب روی  این شرکت  از محصوالت  اما در حال حاضر هیچکدام 

توسط  زیاد  فضای  اشغال  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  ندارند.  را   InSight

پروژکتور در نمایشگرها HUD ، شرکت یونیورسال اویونیکس این مشکل 

صدور  است.  کرده  حل   )SkyLens( لنز  اسکای  کاله  روی  نمایشگر  با  را 

پروژکتور  هیچ  زیرا  است،  ساده تر  بسیار  این سیستم  نصب  و  گواهینامه 

حجیمی برای نصب در سقف عرشه پرواز وجود ندارد. همچنین از آنجایی 

به  لنز توسط خلبان پوشیده میشود، مزیت مشخصی نسبت  اسکای  که 

HUD سنتی که میدان دید محدودی دارد، ارائه میدهد.

نمایشگر موجود روی اسکای لنز دارای شفافیت باالیی بوده و عالئم و 

سمبل ها را با تفکیک پذیری زیاد ارائه می دهد. در واقع این کاله، ترکیبی از 

یک سیستم دید پیشرفته )EVS(، سیستم دید مصنوعی و سیستم دید 

ترکیبی است. مجموعه این سیستم ها به خلبان در انجام یک پرواز امن با 

ایستایی باال در تمام شرایط آب وهوایی شبانه روز کمک می کند.

 InSight در بروزرسانی جدید شرکت یونیورسال اویونیکس، ارتباط بین

و سیستم اسکای لنز یکپارچگی بیشتری دارد. در هواپیماهایی که این دو 

سیستم  بطور یکپارچه نصب شوند، خلبان می تواند به راحتی توسط کاله 

اسکای لنز و تنها از طریق نگاه کردن به منو ی مورد نظر در نمایشگرهای 

و  انتخاب  را  خود  گزینه های  دست،  حرکت  به  نیاز  بدون  و  لنز  اسکای 

خلبان  کاری  حجم  کاهش  باعث  فناوری  این  کند.  کنترل  را  پرواز  عرشه 

شده و به او اجازه می دهد مسیر پرواز، باند فرود و دیگر دستورات را در 

فازهای حیاتی فرود هواپیما بدون نیاز به کاهش تمرکز خود و به سادگی 

برنامه ریزی یا بروزرسانی کند.

 سیستم دید مصنوعی در هر دو سامانه InSight و اسکای لنز داده ها 

و  خلبان  بنابراین  می دهند.  قرار  خلبان  اختیار  در  را  مشابهی  اطالعات  و 

مناسب  نمایشگر  از  خود،  پرواز  از  فاز  هر  بر  متناسب  می توانند  او  کمک 

استفاده کنند. مدیر ارشد شرکت یونیورسال اویونیکس در مورد ویژگی های 

پیشرفته این سیستم ها می گوید: »سیستم دید مصنوعی در اسکای لنز به 

قابلیت های تعاملی جدید مجهز شده است و از طریق آن خلبان می تواند 

نقطه  شده،  انتخاب  اپروچ  نوع  فرود،  باند  جمله  از  بیشتری  گزینه های 

مسیر  از  مجازی  نمایش  یک  روی  کردن  نگاه  تنها  با  را  غیره  و  مسیرها 

InSight و اسکای  پرواز تغییر دهد.« وی همچنین اشاره کرد که ترکیب 

لنز نسل جدیدی از کابین خلبان را ارائه می دهد و اطالعات ضروری پرواز 

برای خلبان نمایش  در موقعیت های زمانی مهم و در مناسب ترین مکان 

داده می شود. این قابلیت ها موجب افزایش ایمنی هواپیما و گامی بلند 

به سوی پشتیبانی از پروازهایی با تنها یک خلبان خواهد بود.

پی نویس ها:
1- Synthetic Vision System

2- Combined Vision System

3- Head-Up Display

4- Secure Cockpit Browser

5- Localizer Performance with Vertical guidance

SkyLens سیستم نمایشگر روی کاله
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 ،Anthem کاربری  رابط  در طراحی  هانی ول  رویکردهای  از  دیگر  یکی 

رابط کاربری که »مرورگر  این  تبدیل آن به یک سیستم شبه تبلت است. 

با  که  می دهد  را  امکان  این  خلبانان  به  می شود  نامیده  امن4«  کابین 

برنامه های نرم افزاری تعامل زیادی داشته باشند و مانند سیستم عامل های 

خلبانان  بنابراین  کنند.  اپلیکیشن ها حرکت  بین  بتوانند  اندروید  و  آیفون 

روی  را  زیادی  شخصی  تنظیمات  اعمال  امکان  هواپیما  دارندگان  و 

نمایشگرهای کابین خواهند داشت.

کابین Anthem به طور مداوم )حتی در صورت خاموش بودن هواپیما( 

به  می تواند  زمان  هر  در  خلبان  و  است  متصل  زمین  روی  سرور های  به 

زنده  تصاویر  راداری،  داده های  نمایش  جمله  از  شده  ارائه  سرویس های 

فرودگاه مقصد، اطالعات ترافیک هوایی یا سرویس های مبتنی بر اینترنت 

دسترسی داشته باشد. ویژگی  این سرویس ها عدم نیاز به پردازش اطالعات 

در سمت هواپیما است و بخش عمده آن روی زمین میزبانی می شود.

بالدرنگ  سیستم عامل  از  کرد  اعالم  جاری  سال  ابتدای  هانی ول 

این  می کند.  استفاده   Anthem خلبان  کابین  در   DDC-I شرکت   Deos

تراشه های  از  ساده  استفاده  امکان  توسعه دهندگان  به  سیستم عامل 

پردازنده چندهسته ای را می دهد و آن ها قادر خواهند بود از ویژگی هایی 

بهره مند  قطعی  زمان بندی های  و  مستقل  کامال  پارتیشن بندی  مانند 

صورت  به  کش  پارتیشن بندی  با   Deos عامل  سیستم  همچنین  شوند. 

به  دسترسی  امکان  طراحی،  پیچیدگی  کاهش  بر  عالوه   ،fine-grained

پردازش های سریعتر و کارآمدتر را فراهم می کند.

بهره وری  افزایش  روی   Anthem کابین  طراحی  در  هانی ول  شرکت 

پردازش ها و استفاده بهینه از سخت افزار متمرکز بوده است. این رویکرد 

باعث کاهش قابل مالحظه تجهیزات سخت افزاری شده است، به گونه ای 

شرکت  نمونه های  سایر  به  نسبت  کابین  این  وزن،  و  حجم  لحاظ  از  که 

هانی ول 50 درصد صرفه جویی داشته است.

عرشه پرواز InSight، شرکت یونیورسال اویونیکس

پرواز  عرشه  سیستم  با   2011 سال  از  نیز  اویونیکس  یونیورسال  شرکت 

InSight وارد بازار ارتقاء کابین های قدیمی شد. این سیستم اکنون برای 

در   VII سایتیشن  و   800 هاوکر  همچنین  و   900 و   50 فالکون  مدل های 

دسترس است.

و   CRT نمایشگرهای  تنها  محصول  این  اولیه  نسخه های  هرچند 

مکانیکی کابین را با یک سیستم نمایشگر LCD جایگزین می کردند، اما به 

 InSight مرور قابلیت لمسی به نمایشگرهای سیستم اضافه شد. سیستم

در حال حاضر تمام قابلیت های مدرن، از جمله رویکردهای 5LPV، ناوبری 

 ،FANS 1/A+ خلبان،  و  کنترلر  داده  لینک  ارتباطات  عملکرد،  بر  مبتنی 

FAA Data Comm، چارت های الکترونیکی و سیستم دید مصنوعی را 

به همراه دارد. 

یونیورسال  اصلی  مالک  عنوان  به  البیت  اسرائیلی  شرکت  هرچند 

27 2

همانند انقالب صنعتی، بخش مدیریت ترافیک هوایی )ATM( نیز در 

اواخر دهه 90 میالدی تحول عظیمی در رویکردهای اجرایی و برنامه های 

آینده خود تجربه کرد. در آن زمان با رشد سریع صنعت هوانوردی، مسائلی 

اضافی،  ظرفیت  به  نیاز  همچنین  و  نمی گرفت  قرار  توجه  مورد  قبال  که 

تبدیل به یک نگرانی جهانی شدند. بنابراین برای رفع این چالش ها الزم 

مهم  نتایج  از  یکی  شود.  تعریف  مدتی  بلند  و  کوتاه  استراتژی های  بود 

این برنامه ریزی ها شکل گیری مفاهیمی همچون ناوبری مبتنی بر عملکرد 

)1PBN( بود که نقشه راه بسیاری از سیستم ها و سرویس های هوانوردی 

را ترسیم کرد. مسیر پرواز 4 بعدی )4D trajectory( یکی از جدیدترین 

زیر  ترافیک هوایی  عملکرد مدیریت  بهبود  با هدف  که  است  برنامه هایی 

نظر PBN توسعه یافته است.

چالش های فعلی مدیریت ترافیک هوایی

اتحادیه اروپا در سال 2013 اعالم کرد به دنبال برنامه های اصالحی برای 

بهبود سیستم کنترل ترافیک هوایی خود است. در گزارش منتشر شده از 

طی  پروازها  تعداد  می شود  »پیش بینی  است:  آمده  اتحادیه  این  سوی 

10 تا 20 سال آینده 50 درصد افزایش یابد. ناکارآمدی در فضای پراکنده 

اروپا، هزینه های اضافی نزدیک به 5 میلیارد یورو را هر ساله برای خطوط 

هوایی و مشتریان آنها به همراه دارد. این مشکالت بطور متوسط حدود 

42 کیلومتر به مسافت یک پرواز اضافه می کنند که باعث می شود عالوه بر 

مصرف سوخت و تولید آالینده های بیشتر، هزینه های باالتری به مسافران 

و مشتری ها اعمال شده و تاخیرهای طوالنی تر ایجاد شود. این در حالی 

است که ایاالت متحده همان مقدار از حریم هوایی را با ترافیک بیشتر و 

تقریبًا نیمی از هزینه کنترل می کند.«

از  اروپا  اتجادیه  اما  منتشر شد،   2013 در سال  مذکور  گزارش  هر چند 

اوایل قرن 21 تهدیدهای آتی را پیش بینی کرده بود. برای رسیدگی به این 

ترافیک  مدیریت  تحقیقاتی  برنامه   2007 سال  در  اروپا  اتحادیه  موضوع، 

راه  را  2SESAR شناخته می شود  عنوان  به  که  اروپا  واحد  آسمان  هوایی 

فضای  از  کارآمد  و  ایمن  استفاده  از  اطمینان  آن  ماموریت  کرد.  اندازی 

هوایی و سیستم مدیریت ترافیک در اروپا و سراسر جهان است. آسمان 

ترافیک  کنترل  ساختار  اصالح  برای  شاخص  ابتکار  یک  اروپایی  واحد 

هوایی اروپا، به منظور برآوردن ظرفیت و نیازهای ایمنی آینده است. طبق 

به شرح  تغییراتی   2020 در سال  باید  برنامه،  این  برای  اولیه  هدف گذاری 

لیست زیر نسبت به سال 2005 ایجاد می شد:

افزایش ظرفیت پروازها تا 3 برابر  

افزایش ضریب ایمنی تا 10 برابر  

کاهش 50 درصدی در هزینه های مدیریت ترافیک هوایی  

کاهش اثرات زیست محیطی تا 10 درصد  

برای  متعددی  برنامه های   SESAR اهداف،  این  به  رسیدن  برای 

سیستم های  از  استفاده  کرد.  طرح ریزی   3CNS سامانه های  مدرن سازی 

نظارت  فناوری   ،EGNOS و   GNSS همچون  ماهواره  بر  مبتنی  ناوبری 

خودکار وابسته )4ADS( و لینک های داده دیجیتال از جمله فناوری هایی 

ترافیک  مدیریت  بهبود  برای   SESAR توسط  حاضر  حال  در  که  است 

به  رسیدن  برای  را  مسیر  فناوری ها  این  شده اند.  اجرایی  اروپا  هوایی 

ناوبری مبتنی بر عملکرد هموار می کنند. در واقع، حرکت به سمت عملیات 

کرد  امکان پذیر  را  پیشرفته ای  سرویس های  توسعه  عملکرد،  بر  مبتنی 

به  و  پروازی شده  بهینه سازی مسیرهای  و  افزایش ظرفیت  به   که منجر 

4D TRAJECTORY4D TRAJECTORY
مدیریت ترافیک هوایی با مسیرهای 4 بعدیمدیریت ترافیک هوایی با مسیرهای 4 بعدی

InSight
Universal Avionics
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عنوان عناصر کلیدی در بهبود ATM شناخته می شوند. به عنوان مثال به 

منظور مقابله با رشد روزافزون ترافیک هوایی و محدودیت های محیطی، 

 4D( سرویس مدیریت مسیر پرواز هواپیماها بصورت 4 بعدی SESAR

نوسازی سیستم  در  کلیدی  از ستون های  یکی  عنوان  به  را   )trajectory

کرد. تعیین  خود  هوایی  ترافیک  مدیریت 

مدیریت مسیر 4 بعدی

ترکیب یک مسیر استاندارد سه بعدی متشکل از هدایت عرضی، طولی 

پرواز  بعدی   4 مسیر  زمانی،  محدودیت های  با  همراه  هواپیما  عمودی  و 

نامیده می شود. با مفهوم مدیریت مسیر 4 بعدی، هواپیماها قادر خواهند 

بود به طور خودکار سرعت و مسیر خود را در حین پرواز برای رسیدن به 

ترافیک هوایی  کنترل  با مرکز  قبل  از  که  زمانی  در  و  از فضا  نقطه معینی 

زمان  در  تعجیل  یا  تاخیر  ترتیب  بدین  دهند.  تطبیق  است،  شده  توافق 

رسیدن به یک نقطه نیز به معنی انحراف هواپیما از مسیر خواهد بود.

 مسیرهای 4 بعدی دقیق به معنای اطمینان بیشتر در مورد موقعیت 

پیش بینی شده هواپیما در آسمان برای هر لحظه است که منجر به بهبود 

هواپیما  موقعیت  از  اطمینان  این  می شود.  پروازها  بهینه سازی  و  ایمنی 

به کنترلر ترافیک هوایی این اجازه را می دهد تا بدون نگرانی از به خطر 

افتادن ایمنی، فاصله بین پروازها را کاهش دهد.

خلبان پیش از آغاز فرایند پرواز، یک مسیر 4 بعدی را با در نظر گرفتن 

محدودیت  های هواپیمای خود مانند وزن، مشخصات هواپیما و شرایط 

می کند.  برنامه ریزی   )5FMS( پرواز  مدیریت  سیستم  در  آب وهوایی 

ترافیک هوایی  به مرکز کنترل  لینک داده  از طریق یک  این مسیر  سپس 

مانند  با محدودیت های مختلف  را  این مسیر  ارسال می شود. یک سرور 

غیره  و  موجود   CNS  زیرساخت های ترافیک،  وضعیت  ممنوعه،  مناطق 

بررسی کرده و در صورت لزوم اصالحات را انجام می دهد. در ادامه مسیر 

سیستم  به  و  شده  ارسال  هواپیما  به  داده  لینک  طریق  از  شده  اصالح 

مدیریت پرواز اعمال می شود. از لحظه شروع فرایند پرواز تا فرود هواپیما 

به  زمینی  ایستگاه های  با  هواپیما  بعدی   4 موقعیت  مقصد،  فرودگاه  در 

کنترلر  محدودیت،  هرگونه  وجود  صورت  در  می شود.  گذاشته  اشتراک 

می تواند دستورات الزم برای اصالح مسیر از پیش تعریف 

شده را به خلبان اعالم کند. 

 4D Trajectoryمزایای

 ،ATM نوسازی  برای  کلیدی  عامل  یک  عنوان  به 

می کند  ایجاد  را  محیطی  بعدی   4 پرواز  مسیر  مدیریت 

که در آن شرکت هواپیمایی، خلبان و مرکز کنترل ترافیک 

هوایی دیدگاه مشترکی از مسیر هواپیما و زمان رسیدن 

تا حد  را  پرواز  که می توان  به طوری  دارند،  نقطه  به هر 

به  رسیدن  برای  ایده آل  مشخصات  به  نزدیک  امکان 

جریان ترافیک هوایی بهینه، مدیریت کرد.

بعدی   4 مسیر  عملیات،  برنامه ریزی  اولیه  مراحل  در 

بین شرکت هواپیمایی )یا خلبان(، ارائه دهندگان خدمات 

به  فرودگاه  اپراتورهای  و   )6ANSP( هوایی  ناوبری 

اشتراک گذاشته می شود. سپس با در نظر گرفتن محدودیت های مختلف 

و  پاالیش  تدریج  به  اطالعات  این  فرودگاه،  ظرفیت  و  هوایی  فضای  در 

طرفین  بین  بعدی   4 مسیر  هواپیما،  شدن  بلند  از  قبل  می شود.  اصالح 

مورد توافق قرار می گیرد. بنابراین زمان های خروج از فرودگاه مبدا و ورود 

به فرودگاه مقصد از قبل تعیین شده است و در طول پرواز، اطالعات دقیق 

ارائه دهندگان  همه  با  هواپیما  آینده  شده  پیش بینی  موقعیت  مورد  در 

خدمات در مسیر مبادله می شود.

این برنامه ریزی های دقیق منجر به ایجاد مزایای مختلف برای هر کدام 

این شرح  به  را می توان  این مزایا  پرواز می شود.  زنجیره  از ذینفعان یک 

دسته بندی کرد:

عملیات ترافیک هوایی پیشرفته: حرکت به سمت عملیات مبتنی بر   

مسیرهای 4 بعدی، ترافیک هوایی را بسیار قابل پیش بینی تر می کند. این 

به معنای امکان بهینه سازی بیشتر ترافیک مسیرهای پروازی است. عالوه 

هوایی،  ترافیک  کنترل کننده های  و  خلبانان  کاری  کاهش حجم  با  این  بر 

زمان بیشتری برای تمرکز روی ایمنی پروازها در دسترس خواهد بود.

هوایی    حریم های  بهتر  مدیریت  با  ایرالین ها:  عملیات  بهینه سازی 

امکان  و  یافته  کاهش  پروازها  میانگین  زمان  بهینه،  مسیرهای  ایجاد  و 

هواپیمایی  شرکت های  برای  زیرساخت ها  و  هواپیما  از  بیشتر  بهره گیری 

فراهم می شود.

لطف    به  فرودگاه ها:  و   ANSP سوی  از  بهتر  سرویس های  ارائه 

در  پرواز  مدیریت  سیستم های  و  دوطرفه  ارتباطات  در  آینده  فناوری های 

هواپیما، پیش بینی ترافیک هوایی برای مراکز ترافیک هوایی و فرودگاه ها 

دقیق تر انجام می شود و آن ها می توانند خدمات منظم تری برای مسافرین 

و هواپیماها فراهم کنند.

روی    مستقیمی  تاثیر  بهینه  پروازی  مسیرهای  هزینه ها:  کاهش 

خواهد  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  کاهش  و  هواپیما  سوخت  مصرف 

داشت.

هوایی    مسیرهای  بر  عالوه  محیطی:  زیست  آالینده های  کاهش 
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را   Anthem نام  با  اویونیک یکپارچه جدیدی  را نداشته و سیستم  بزرگ 

توسعه داد. معماری این سیستم بگونه ای است که برای انواع پلتفرم ها، 

سبک،  هلیکوپترهای  و  هواپیماها  تا  گرفته  الکتریکی  هواپیماهای  از 

توربوپراپ ها و جت های تجاری سبک، متوسط، بزرگ و حتی هواپیماهای 

مسافربری نیز در دسترس و مقرون به صرفه خواهد بود. 

نمایشگر   4 الی   2 شامل   Anthem کابین  طرح  معمول  حالت  در 

در  برای جاسازی  متفاوت  ابعاد  در  که  است   2k رزولوشن  با  لمسی  تمام 

لمسی  نمایشگر  یک  همچنین  بود.  خواهد  موجود  مختلف  هواگردهای 

جایگزین نمایشگر چندمنظوره سنتی روی پدستال خواهد شد که فرایند 

را تسهیل می کند. یکی دیگر  پرواز  با سیستم های مدیریت  تعامل خلبان 

آن  پردازشی  بودن بخش  ماژوالر   ،Anthem ویژگی های سخت افزاری  از 

سیستم،  سطح  در  پردازشی  منابع  توزیع  با  کرده  سعی  هانی ول  است. 

بخش  یک  رزرو  لزوم  کننده حجیم،  خنک  تجهیزات  از  بی نیازی  بر  عالوه 

این  همچنین  بگیرد.  نادیده  را  اویونیک  کابینت  نصب  برای  هواپیما  از 

و  آسان تر  پلتفرم های مختلف  روی  باعث می شود نصب سیستم  رویکرد 

سریع تر انجام شود.

اساسی  تغییر  یک  ایجاد  دنبال  به  قبل  دهه  یک  از  هانی ول  شرکت 

است.  بوده  خلبان  کابین  سیستم های  دیجیتال  پردازش های  مفهوم  در 

اویونیک،  کامپیوترهای  به جای  پردازش ها  قرار است  آن  در  که  مفهومی 

تغییر  این  اجرا شوند. پشتوانه  کابین خلبان  نمایشگرهای هوشمند  روی 

است   )Cloud Computing( ابری  پردازش  فناوری  از  استفاده  اساسی 

که هانی ول آن را از طریق پلتفرم جدید خود با نام Forge محقق خواهد 

معرفی شد  رسمی  بطور   2019 سال  در  که  نرم افزاری  پلتفرم  این  ساخت. 

قابلیت های پردازشی مشابه با Azure مایکروسافت را دارد و به دارندگان 

هواپیما امکان انجام خودکار فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های هواپیما 

بالقوه  خرابی های  پیش بینی  و  هواپیما  سالمت  بر  نظارت  منظور  به  را 

می دهد.

هانی ول یکی از مزیت های مهم سیستم Anthem را کاهش چشمگیر 

می کند  ادعا  این شرکت  است.  کرده  اعالم  پرواز  از  قبل  آماده سازی  زمان 

این   ،Anthem خلبان  کابین  یکپارچه  قابلیت های سیستم  از  استفاده  با 

زمان می تواند تا 45 دقیقه در هر پرواز کاهش یابد. در بیشتر هواپیماهای 

مدرن، خلبان قبل از پرواز زمان زیادی را صرف آماده سازی هواپیما می کند 

با شرایط  از پرواز و متناسب  باید لحظاتی قبل  از آن ها  زیادی  که بخش 

مسیر انجام شود. اتصال کابین خلبان به شبکه باعث می شود تا بسیاری 

انجام  نرم افزاری  برنامه های  طریق  از  و  خودکار  بصورت  فرایندها  این  از 

شوند. رابط کاربری Anthem همچنین امکان برنامه ریزی از راه دور پرواز 

هتل  اتاق  در  می تواند  خلبان  که  معناست  بدان  این  می کند.  فراهم  را 

روی  مستقیمًا  را  پروازی  برنامه  تغییرات  از  بسیاری  فرودگاه  ترمینال  یا 

سیستم مدیریت پرواز Anthem  و از طریق فضای ابری بروزرسانی کند. 

خلبان همچنین می تواند کلیه برنامه های مورد نظر خود را از طریق تبلت 

یا کیف الکترونیکی پرواز به سیستم اعمال کند.

شکل 1- مفهوم ساده از مسیر 4 بعدی هواپیما

کابین هواپیمای پیالتوس PC-24 مبتنی بر سیستم EPIC 2.0 شرکت 
هانی ول

Anthem
Honeywell
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مجله اویونیک

قرارگیری اطالعات روی هر صفحه و چیدمان  قرار داد. نحوه  نمایشگرها 

مورد  تنظیمات  می تواند  مختلف  خلبانان  و  است  برنامه ریزی  قابل  آن ها 

نظر را روی سیستم ذخیره و بارگذاری کنند. 

به صفحات مدیریت  راحتی می توانند  به   GTC پنل  از طریق  خلبانان 

پرواز،  لیست های  چک  ترانسپوندر،  کدهای   ،COM/NAV رادیوهای 

و  هواشناسی  رادار  متحرک،  نقشه های  تنظیمات  سینوپتیک،  داده های 

همچنین ترافیک هوایی دسترسی داشته باشند. کلیدهای دستی »خانه« 

فراهم  را  قبل  مراحل  به  سریع  بازگشت  امکان  پنل،  روی  »بازگشت«  و 

کرده و خلبان در طی فرایند آماده سازی هواپیما، در صفحات مختلف گم 

با  و  سرعت  به  می تواند   GTC نمایشگر  خاص،  شرایط  در  شد.  نخواهد 

فشردن یک کلید به نمایشگر اولیه پرواز تبدیل شود.

معماری باز این سیستم، امکان ارتقاء ساده نرم افزاری و سخت افزاری را 

فراهم می کند. افزودن تجهیزات جدید به سیستم و راه اندازی آن می تواند 

آن  پیکره بندی  و  تبلت  یک  روی  جدید  اپلیکیشن  یک  نصب  راحتی  به 

از  می تواند  نیز  سیستم  هوانوردی  اطالعات  و  نقشه ها  دیتابیس  باشد. 

طریق کارت حافظه همراه و یا حتی بصورت آنالین و لینک ماهواره ای از 

روی سرورهای ابری شرکت گارمین بروزرسانی شوند.

برای  می توانند  پرواز  عرشه  روی  شده  نصب  اینچی   14 نمایشگر   3

ناوبری،  سیستم های  پرواز،  داده های  جمله  از  مختلفی  اطالعات  نمایش 

 3 نقشه ای  پرواز،  طرح  منطقه،  آب وهوایی  شرایط  نظارتی،  سامانه های 

هر  شوند.  استفاده  هواپیما  سالمت  بر  نظارت  سیستم  و  متحرک  بعدی 

شود.  شامل  را  اطالعات  این  از  ترکیبی  یا  مورد  یک  می تواند  نمایشگر 

بنابراین این نمایشگرهای عریض )با نسبت 16:9( می توانند تمام آنچه را 

که خلبان در یک لحظه نیاز دارد، در خود جای دهند.

فرایند ثبت طرح پرواز در G3000 نیز مشابه با نمونه راکول کالینز به 

و  ثبت  را  مقصد  و  مبدا  فرودگاه  است  کافی  تنها  می شود.  انجام  راحتی 

انتخاب  را  نظر  مورد  موارد  شده،  معرفی  مسیر های  نقطه  بین  از  سپس 

که  است   HUD سیستم  یک  شامل  همچنین  گارمین  پرواز  عرشه  کنید. 

بصورت  و  ترکیب  نقشه های سه بعدی مسیر  با  را  پرواز  اطالعات ضروری 

واقعیت مجازی مقابل چشمان خلبان قرار می دهد.

روی  گارمین   G5000 و   G3000 پرواز  عرشه های  حاضر  حال  در 

هواپیماهای مختلفی از جمله نسخه های مختلف جت سایتیشن شرکت 

  Phenom 100/300و جت های هوندا  سسنا، جت HA-420 شرکت 

شرکت امبرائر نصب و راه اندازی شده است. 

عرشه های پرواز EPIC و Anthem، شرکت هانی ول

 از اواخر دهه 1990 میالدی شرکت هانی ول با طراحی عرشه های پرواز 

یکپارچه توانسته  است سهم عمده ای از بازار اویونیک جت های تجاری و 

نسخه های  هانی ول  این سال ها،  کند. طی  برای خود حفظ  را  خصوصی 

EPIC را طراحی  Primus مانند Elite، Apex و  از عرشه پرواز  مختلفی 

شرکت های  هواپیماهای  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  است.  کرده 

گلف استریم، سسنا، داسو، پیالتوس و امبرائر مجهز به یکی از محصوالت 

نمایشگرهای  حذف  با  پرواز  عرشه های  این  هستند.   Primus خانواده 

بزرگی در  LCD، تحول  بزرگ  از نمایشگرهای  مکانیکی قدیمی و استفاده 

کابین خلبان هواپیماهای جت تجاری ایجاد کردند.

هرچند هانی ول با ارائه این محصوالت توانست بخش مناسبی از بازار 

آن خود  از  را  هواپیماهای جت جدید  روی  اویونیک  نصب سیستم های 

 ،)Retrofit Market( کند، اما در بازار ارتقاء کابین هواپیماهای قدیمی تر

رقابت را به G1000 شرکت گارمین واگذار کرد. دلیل اصلی این موضوع، 

قیمت تمام شده کمتر از سوی محصول رقیب بود. 

از این بازار  اما همانطور که انتظار می رود، هانی ول قصد کنار کشیدن 

4D Trajectory می تواند منجر به بهینه سازی مشخصات پرواز  کوتاه تر، 

ارتفاع  و  سرعت  بهتر  تنظیم  امکان  رویکرد  این  با  مثال،  عنوان  به  شود. 

CO2 و  تولید  نهایت موجب کاهش  و در  فراهم شده  پروازی هواپیماها 

آلودگی های صوتی می شود.

نیازمند  بعدی   4 پرواز  مسیرهای  برای  شده  تعیین  اهداف  تحقق 

و  هواپیماها  در  الزم  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد 

را در دو  پیاده سازی آن  اروپا  اتحادیه  بنابراین  سیستم های زمینی است. 

مرحله برنامه ریزی کرده است. مرحله اول که با نام مسیرهای چهار بعدی 

اولیه )7i4D( شناخته می شود، به توسعه زیرساخت ها اویونیکی و زمینی 

اختصاص دارد. مرحله دوم با نام 4 بعدی کامل8 به پیاده سازی کامل این 

سرویس در حریم هوایی اروپا و رسیدن به اهداف پروژه منجر خواهد شد.

i4D پیاده سازی

 )i4D( اول  مرحله  در  شد،  اشاره  که  همانطور 

سیستم  کامل  اجرای  برای  الزم  زیرساخت های 

برای  شد.  خواهد  فراهم  بعدی   4 پرواز  مسیرهای 

افزودن  و  تغییرات  ایجاد  به  نیاز  کار  این  انجام 

و  هواپیما  اویونیک  بخش  در  سیستم ها  برخی 

تجهیزات CNS زمینی خواهد بود.  

به  نیاز  مورد  سیستم های  اویونیک  بخش  در 

شرح زیر هستند:

پیشرفته:     )FMS( پرواز  مدیریت  سیستم 

است،   4D سرویس  اصلی  عضو  که  سیستم  این 

کلیه محاسبات مربوط به مسیرهای چهار بعدی از 

فرودگاه مبدا تا مقصد را در هواپیما انجام می دهد. 

محاسبات شامل زمان رسیدن به هر نقطه، ارتفاع 

سیستم های  فرکانس   انتخاب  بهینه،  سرعت  و 

CNS و غیره می شود. 

   :)9CPDLC( ارتباط لینک داده کنترلر-خلبان

برای ارتباط دوطرفه بین خلبان و کنترلر ترافیک هوایی، نیاز به یک لینک 

می شود،  نامیده   CPDLC سرویس  که  لینک  این  طریق  از  است.  داده 

مسیرهای 4 بعدی و پیام های الزم بین کنترلر و خلبان بصورت داده تبادل 

می شوند. 

مداوم    ارسال  امکان   ADS-C نظارتی  سرویس   :ADS-C سرویس 

این  می کند.  فراهم  را  زمینی  ایستگاه های  برای  هواپیما  ناوبری  اطالعات 

( از سوی هواپیما  اطالعات در بازه های زمانی کوتاه )هر چند ثانیه یک بار

منتشر و در اختیار کنترلر قرار می گیرد.

نیاز  مورد  سیستم هایی  نیز  زمینی  بخش  در   ،4D سرویس  ارائه  برای 

است که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر می شود:
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 شکل 2- مزایای استفاده از طرح مسیرهای پرواز 4 بعدی

شکل 3- نمونه ای از نمایش پیام ها در سرویس CPDLC روی سیستم مدیریت پرواز هواپیما

G5000
Garmin
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مثال  عنوان  به  کنند.  تبلت  ها  و  لپ تاپ   با  مشابه  را  آن  عملکرد  کرده اند 

تغییر   QWERTY کیبوردهای  به   FMS سیستم  قدیمی  کیبورد  طراحی 

باعث  همراه  تلفن های  از  خلبانان  مداوم  استفاده  که  چرا  است.  یافته 

همچنین  باشد.  ساده تر  کیبورد  مدل  این  با  کردن  کار  که  است  شده 

نمایشگرها  از  کدام  هر  مختلف  پنجره های  امروزی،  تبلت های  با  مشابه 

را  خود  نیاز  مورد  اطالعات  می توانند  خلبانان  و  پیکره بندی هستند  قابل 

متناسب با سلیقه روی صفحات مختلف جای گذاری کنند. هر چند صفحه 

 نمایش های لمسی بکار رفته توسط کالینز از نوع مقاومتی هستند و برای 

فعال سازی به فشار مثبت بیشتری نیاز دارند، اما به خلبان ها این اجازه را 

می دهند تا از دستکش های معمولی استفاده کنند.

عرشه  این  به  کالینز   MultiScan هواشناسی  رادار  سیستم  اتصال  با 

پرواز، امکان دریافت شرایط آب وهوایی تا فاصله 320 ناتیکال مایلی فراهم 

شده و اطالعات بصورت رنگی با سطوح هشدار مختلف روی نمایشگرها 

ارائه می شوند. این سیستم می تواند شرایط آشفتگی آب وهوا را تا فاصله 

50 ناتیکال مایلی تشخیص دهد. در صورت مواجهه با شرایط نامناسب 

را  جایگزین  بهینه  هواپیما مسیرهای  پرواز  مدیریت  آب وهوایی، سیستم 

بصورت خودکار به خلبان پیشنهاد می دهد.

 ثبت طرح پرواز و مسیرها روی سیستم مدیریت پرواز از طریق رابط 

پرواز فرودگاه  از  امکان پذیر است. خلبان می تواند پیش  کاربری گرافیکی 

مبدا و مقصد را روی صفحه نمایش های لمسی انتخاب و نقطه مسیرهای 

است  این صورت  به  فرایند  کند.  تعیین  راحتی  به  نیز  را  خود  نظر  مورد 

و  مبدا  فرودگاه،  نام  کردن  وارد  با  یا  نقشه  روی  از  می تواند  خلبان  که 

مقصد را مشخص کند. در ادامه سیستم با بررسی پایگاه داده خود، مسیر 

می تواند مسیر  خلبان  پیشنهاد می دهد.  خلبان  به  را  بهینه  یا مسیرهای 

را  خود  نظر  مورد  مسیرهای  نقطه  اینکه  یا  و  کند  انتخاب  را  پیشنهادی 

روی نقشه تعیین و آن را به عنوان طرح پرواز در سیستم مدیریت پرواز 

ثبت کند. 

 PRO LINE پرواز  عرشه  از  غیرلمسی  نسخه  یک  کالینز  شرکت 

 G280 را نیز ارائه کرده است که در حال حاضر روی هواپیماهای FUSION

 G5500/6500/7500 ،شرکت امبرائر Praetor 500/600 ،گلف استریم

بومباردیر و حتی نسخه ارتقاء یافته جنگنده F-5 نصب شده است.

عرشه پرواز G3000/5000، شرکت گارمین

نمایشگرهای  سازنده  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  گارمین 

این  است.  شده  شناخته  هوانوردی  صنعت  فعاالن  بین  خلبان،  کابین 

شرکت در سال 2010 اولین نسخه از عرشه پرواز یکپارچه G3000 را برای 

بکارگیری در هواپیماهای مشمول پارت 23 )هواپیماهایی با ظرفیت کمتر 

کرد.  معرفی  پوند(   12500 از  کمتر  برخاست  وزن  حداکثر  یا  مسافر   9 از 

 Full Glass( شیشه ای  کامال  خلبان  کابین  یک  می توان  را  سیستم  این 

Cockpit( در نظر گرفت که از نمایشگر هایی با قابلیت لمسی بهره می برد. 

در واقع G3000 عنوان اولین عرشه پرواز مجهز به صفحات لمسی را در 

عرشه  است. همچنین  داده  اختصاص  به خود  تجاری  هواپیماهای جت 

پرواز یکپارچه G5000 برای نصب روی هواپیماهای بزرگ )هواپیماهایی 

با ظرفیت بیش از 9 مسافر یا حداکثر وزن برخاست بیش از 12500 پوند( 

طراحی و عرضه شده است. 

G1000 برای  گارمین از سال 2004 با  معرفی سیستم  کابین یکپارچه 

هواپیماهای سبک )که بعدًا به عنوان یک ارتقاء برای هواپیماهای کینگ 

مفهوم  شد(،  استفاده  موستانگ  سایتیشن  در  کارخانه  استاندارد  و  ایر 

بکارگیری نمایشگرهای بزرگ، سیستم دید مصنوعی و سایر ویژگی هایی که 

اکنون در اکثر هواپیماهای مدرن استاندارد هستند، را توسعه داد. سیستم 

G1000 اگرچه قدرتمند بود، اما خلبانان را مجبور به طی مراحل کلیدی 

زیادی شامل فشار دادن دکمه ها و چرخاندن ولوم ها می کرد. این مسئله 

لمسی  کنترل  رابط های  از  استفاده  سمت  به  گارمین  طراحان  شد  باعث 

سیستم های  عملکرد  که  شوند  متمایل   G3000/5000 سیستم های  در 

اویونیک را بسیار ساده  می کند.

یا  پرواز  اولیه  نمایش  صفحه  یک  تنها  گارمین  لمسی  نمایشگرهای 

نمایشگر چند منظوره نیستند، بلکه یک رابط قدرتمند برای ارتباط خلبان 

با کلیه سیستم های اویونیک هواپیما را فراهم می کنند. یک پنل کنترلی با 

GTC و مجهز به صفحه نمایش 5/7 اینچی دروازه ورود به سیستم  نام 

عرشه پرواز گارمین است. این پنل روی پدستال نصب می شود و با یک 

(، امکان نمایش اطالعات مختلف را  رابط کاربری شبه تبلت )آیکن محور

روی سه نمایشگر 14 اینچی فراهم می کند. فرایند کار با این پنل بسیار ساده 

روی  را  نظر  مورد  اطالعات  در صفحات، می توان  مرور  کمترین  با  و  بوده 
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در    داده  تبادل  برقراری  این سیستم وظیفه  داده:  لینک  پردازش گر 

سیستم  این  دارد.  عهده  بر  را   ADS-C و   CPDLC مانند  سرویس هایی 

و  دریافت  هواپیما،  به  پیام ها  ارسال  و  تهیه  شبکه،  مانیتورینگ  شامل 

ترجمه پیام های ارسالی از سوی هواپیما و همچنین ایجاد ارتباط دوطرفه 

با سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی است.

دریافتی    اطالعات  از  ترکیبی  نمایشگر  این  انسان-ماشین:  رابط 

اطالعات  با  همراه  را   ADS-C مانند  نظارتی  سامانه های  سایر  و  رادار  از 

طرح های پرواز از پیش تعریف شده را در اختیار کنترلر قرار می دهد.

سیستم پردازش داده های پرواز: این سیستم در واقع همان سرور   

مرکزی مدیریت ترافیک هوایی است که مسیرهای 4 بعدی پرواز را تحلیل 

و برنامه ریزی می کند. همچنین در طول پرواز موقعیت هواپیما را با طرح 

پرواز اولیه مقایسه و برای نمایش به رابط انسان-ماشین ارسال می  کند. 

ورود    توالی  خودکار  بصورت  سیستم  این   :)10AMAN( فرود  مدیر 

به  بعدی،   4 پرواز  با مسیرهای  متناسب  را  فرودگاه  به محیط  هواپیماها 

ثبت  امکان  کنترلر  همچنین  می دهد.  نمایش  فرودگاه  در  مستقر  کنترلر 

دستی ورود یک پرواز به این سیستم را خواهد داشت.

پی نویس ها:
1- Performance Based Navigation

2- Single European Sky ATM Research

3- Communication, Navigation and Surveillance

4- Automatic Dependent Surveillance

5- Flight Management System

6- Air Navigation Service Provider

7- Initial 4D

8- Full 4D

9- Controller-Pilot Data Link Connection

10- Arrival Manager

5

شکل 4- نمونه ای از سیستم AMAN برای نمایش توالی پروازهای ورودی به فرودگاه

 PRO LINE نمایشگرهای لمسی و کیبورد سیستم مدیریت پرواز
FUSION

نمایشگر سر باالی راکول کالینز با قابلیت ترکیب تصاویر مادون قرمز و 
اطالعات دید مصنوعی
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و خصوصی صدق  تجاری  مورد جت های  در  این مسئله  خوشبختانه، 

نمی کند. شاید دلیلش این باشد که اگرچه خلبانان کسانی نیستند که هزینه 

هواپیما را پرداخت می کنند، اما هنوز هم تأثیر زیادی در تصمیم گیری های 

خرید دارند. چرا که خریداران هواپیما با سرمایه زیاد و سازندگان جت های 

از نزدیک به حرف های خلبان ها گوش می دهند و برای گنجاندن  تجاری 

آخرین فناوری ها به هواپیما تالش می کنند. در واقع با توجه به اینکه خود 

خریدار هواپیما و خانواده اش مسافر اصلی پروازها هستند، توجه ویژه ای 

به افزودن ویژگی هایی دارد که موجب بهبود ایمنی خواهند شد.

به  مجهز  امروزی،  تجاری  جت های  یکپارچه  پرواز  عرشه   نتیجه  در 

صفحه نمایش های لمسی، سیستم دید مصنوعی، سیستم کنترل اتوماتیک 

موتورها، نمایشگرهای دید ترکیبی)2CVS(، سیستم های مدیریت پرواز و 

خلبان های خودکار قدرتمند و حتی سیستم های فرود خودکار شده اند.

بازار رو به رشد  از جت های خصوصی و  با توجه به گسترش استفاده 

طراحی  روی  ویژه ای  نگاه  اویونیک  تجهیزات  سازنده  شرکت های  آن ها، 

که  قابلیت هایی  دارند.  فراوان  قابلیت های  با  یکپارچه  پرواز  عرشه های 

در  اما  نمی شود  مشاهده  مسافربری  هواپیماهای  جدیدترین  در  معموال 

می آیند.  بحساب  معمول  ویژگی  یک  و خصوصی  تجاری  مورد جت های 

در این مطلب قصد داریم به بررسی چند عرشه پرواز یکپارچه که توسط 

شرکت های بزرگ اویونیک دنیا طراحی  شده اند، بپردازیم.

عرشه پرواز PRO LINE FUSION، شرکت راکول کالینز

صفحه   بکارگیری  پیشتازان  از  یکی  می توان  را  کالینز  راکول  شرکت 

نمایش های لمسی در عرشه پرواز هواپیماهای جت تجاری درنظر گرفت. 

روزی که این شرکت در سال 2014 شروع به نصب گسترده سیستم یکپارچه 

را می توان  کرد   250 ایر  PRO LINE FUSION روی هواپیماهای کینگ 

شروعی بر انقراض کابین هایی با تعداد بسیار زیاد دکمه و پنل کنترلی در 

نظر گرفت. 

این عرشه پرواز یکپارچه شامل سه نمایشگر 14 اینچی تمام لمسی است 

که کلیه اطالعات اولیه پرواز، اطالعات ناوبری هواپیما، شرایط آب وهوایی، 

نقشه های متحرک دو بعدی و سه بعدی، اطالعات سامانه های نظارتی و 

سیستم های نظارت بر سالمت هواپیما را در خود جای می دهند.

تولیدکننده  شرکت های  معدود  جزء  همچنین  راکول کالینز  شرکت 

نمایشگرهای سر باال )3HUD( است که اطالعات دید مصنوعی را با تصاویر 

نمایش  آن  روی  و  کرده  ترکیب  قرمز  مادون  از حسگرهای  دریافتی  زنده 

می دهد. بنابراین خلبان می تواند به راحتی از طریق اطالعات مادون قرمز 

و یک پایگاه داده قدرتمند از موانع 3 بعدی فرودگاه، حتی در شرایط دید 

کم، باند فرود را از فاصله زیاد مشاهده کرده و با ایمنی زیاد روی آن فرود 

آید.

پرواز سعی  این عرشه  کاربری  رابط  در طراحی  کالینز  مهندسان شرکت 
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طی یک دهه گذشته رسانه ها بارها به پروژه مخفی ارتش ایاالت متحده برای ساخت یک پهپاد پنهانکار )Stealth( اشاره کرده اند، اما همیشه سایه ای 

از این پلتفرم در مقابل چشمان عالقمندان قرار داشته و نه تنها اطالعاتی دقیقی در مورد جزئیات طراحی آن وجود ندارد، بلکه تصویر دقیقی از ظاهر آن نیز 

منتشر نشده است. در واقع طی این مدت مقامات ارتش این کشور بارها به وجود چنین پروژه ای اذعان داشته اند، اما هیچگاه بطور رسمی در مورد جزئیات 

آن سخنی گفته نشده است. با این حال پاییز سال 2020 یک عکاس تصاویری از یک پهپاد را بر فراز صحرای موهاوی در شمال پایگاه نیروی هوایی ادواردز 

در کالیفرنیا ثبت و روی شبکه های اجتماعی منتشر کرد. از دید بسیاری از کارشناسان، این هواپیما کم و بیش در مکانی منطقی پرواز می کرد، چرا که می دانیم 

حداقل برخی از عملیات های RQ-180 در پایگاه هوایی ادواردز انجام می شود.

در تاریخ 2 سپتامبر2021، حدود ساعت 6:15 صبح به وقت محلی، یک عکاس فیلیپینی تصویر بسیار منحصر به فرد را در لنز خود ثبت کرد، چیزی که به 

نظر می رسد مخفیانه باشد. این عکاس تصویری از آسمان فیلیپین گرفت که در آن یک هواپیمایی با بدنه الماسی شکل و بالهای باریک، اگزوز متمرکز، احتماالً 

دارای موتورهای دوقلو  و یک برآمدگی در بخش مرکزی بدنه مشاهده می شود. این پهپاد شبیه هیچ هواپیمای تجاری یا نظامی نیست که معموالً بطور 

روزانه از آسمان منطقه عبور می کنند. پلتفرم موجود در تصویر شباهت زیادی با هواپیمای مشاهده شده در سال 2020 دارد.

6

پروژه مخفی ارتش ایاالت متحده

RQ180RQ180

PRO LINE FUSION
Rockwell Collins
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حال  در  متحده  ایاالت  ارتش  احتماال  که  نشان می دهد  اطالعات  این 

انجام آزمایش های پروازی روی پهپاد پنهانکار جدید خود است و شاید در 

آینده ای نزدیک شاهد معرفی رسمی آن باشیم. در این مطلب می خواهیم 

 180-RQ پهپاد  احتمالی  قابلیت های  مورد  در  کارشناسان  نظر  بر  مروری 

داشته باشیم.

SR-71 جانشینی برای هواپیمای 

از سال 1998 و پس از بازنشسته شدن هواپیمای SR-71 )معروف به 

با  اطالعاتی  پلتفرم  یک  فاقد  متحده  ایاالت  هوایی  نیروی  سیاه(،  پرنده 

سیستم های پیشرفته و قابلیت نفوذ به حریم  هوایی دشمن بود. بنابراین 

برای  تحقیقات  کشور  این  هوایی  نیروی  میالدی  بیستم  قرن  اواخر  از 

ساخت یک پهپاد فوق پیشرفته و سریع را آغاز کرد.

 به نظر می رسد پلتفرم RQ-180 دنباله ای از پروژه مشترک سیستم های 

زیرا  لغو شد.   2005 اواخر سال  در  که  باشد  بدون سرنشین  رزمی  هوایی 

دریایی  نیروی  برای  پلتفرم مشترک  به یک  با هدف دستیابی  پروژه  این 

دو طرف  بین خواسته های  تفاوت  اما  بود،  تعریف شده  نیروی هوایی  و 

باعث لغو پروژه و مسیر جداگانه آن ها شد. چرا که نیروی دریایی نیاز به 

به ساخت  نهایت منجر  در  و  ناوهای هواپیمابر داشت  بر  مبتنی  پهپادی 

پهپاد X-47B شد، اما نیروی هوایی ایاالت متحده پلتفرمی سنگین  تر و با 

برد عملیاتی بیشتر می خواست.

بودجه  طریق  از  که   RQ-180 نام  با  جدید  پهپاد  این  ساخت  برنامه   

شامل  که  رقابتی  از  پس  می شود،  تامین  هوایی  نیروی  شده  طبقه بندی 

بوئینگ و الکهید مارتین بود، به نورثروپ گرومن اعطا شد. هدف از توسعه 

 )1ISR( شناسایی  و  نظارتی  اطالعاتی،  ماموریت های  انجام  پهپاد،  این 

خواهد بود. 

مورد  در  پهپاد،  ساخت  قرارداد  طرف  دو  از  یک  هیچ  تاکنون  هرچند 

جزئیات طراحی آن بطور رسمی اظهار نظر نکرده اند، اما بنا به گفته یکی از 

مقامات وزارت دفاع، این پهپاد دارای حسگرهای فرکانس رادیویی مانند 

رادار فعال و رادار آرایه اسکن الکترونیکی )AESA( و همچنین سیستم های 

پهپاد  تهاجمی،  حالت  در  همچنین  است.  غیرفعال  الکترونیکی  نظارت 

قابلیت انجام ماموریت های حمله الکترونیکی خواهد داشت.

گلوبال  همچون  پنهانکاری  قابلیت  بدون  پهپادهای  حاضر  حال  در 

هاوک )ساخت نورثروپ گرومن( و ریپر )ساخت ژنرال اتمیکس( می توانند 

اما  کنند،  پرواز  عراق  آسمان  مانند  مجاز  و  امن  محیط های  در  راحتی  به 

نیروی   ISR عملیات های  دامنه  می تواند  پنهانکار  پهپاد  یک  به  دستیابی 

هوایی ایاالت متحده را افزایش داده و در حریم های هوایی مورد مناقشه 

همچون اوکراین و تایوان به پرواز درآید.

گزارش های مالی شرکت نورثروپ گرومن به اعطای احتمالی این قرارداد 

در سال 2008 اشاره می کند، زمانی که این شرکت افزایش 2 میلیارد دالری 

افشای  از  فراتر  را در بخش توسعه سیستم های یکپارچه خود فاش کرد. 

از ساخت  کالیفرنیا حاکی  در  این شرکت  کارخانه  از  مالی، تصاویر هوایی 

با طول بال  پناهگاه ها و آشیانه های جدیدی است که برای یک هواپیما 

بیش از 40 متر طراحی شده اند. 

بازنشستگی گلوبال هاوک

پهپاد  کامل  بازنشستگی  بر  مبنی  خبری  جاری  سال  تابستان  اوایل 

شامل  بازنشستگی  این  شد.  منتشر   2027 سال  ابتدای  تا  هاوک  گلوبال 

تمام نسخه های این پهپاد )حتی بالک  40 که مدرن ترین نمونه این پهپاد 

محسوب می شود( خواهد بود. تعجب آور نیست که نیروی هوایی ایاالت 

این سرویس  است.  هاوک  گلوبال  عملیات  کامل  توقف  دنبال  به  متحده 

سال هاست که تالش می کند تا از شر تعداد بیشتری از این پهپاد پر هزینه 

خالص شود و در این زمینه نیز موفق عمل کرده است. 

این شرکت هم اکنون در حال واگذاری پهپادهای گلوبال هاوک بالک 

30 خود است که انتظار می رود آخرین آنها تا پایان سال 2023 بازنشسته 

شود. نیروی هوایی همچنین تمام پهپادهای بالک 10 و 20 گلوبال هاوک 

از جمله آن ها می توان به سه پهپاد  از خدمت خارج کرده است،  را  خود 

بالک 20 مجهز به محموله های رله ارتباطی اشاره کرد. برخی از این پهپادها 

از  پشتیبانی  برای  آزمایشی  پلتفرم های  به  شدن  تبدیل  حال  در  اکنون 

توسعه سالح های مافوق صوت هستند.

RQ-180 استفاده از تجربه گذشته در توسعه

اخذ  گرومن  نورثروپ   شرکت  کردیم،  اشاره  این  از  پیش  که  همانطور 

پروژه ساخت پهپاد ISR را در رقابت با بوئینگ و الکهید مارتین برنده شد. 

الکهید مارتین برای این پروژه پهپاد SR-72 را به ارتش پیشنهاد داد که 

شگفت زده  آن  اویونیک  سیستم های  دیدن  از  است  ممکن  می کنند،  نگاه  امروزی  مسافربری  هواپیمای  کابین  به  تجاری  خلبانان جت های  که  هنگامی 

که  و تجهیزات قدیمی تری هستند. سیستم هایی  کمتر  امکانات  کابین خلبان هواپیماهای مسافربری شامل  امروزی،  با جت های تجاری  در مقایسه  شوند. 

تنها اطالعات مهم و ضروری را در اختیار خلبانان قرار می دهند. به عنوان مثال، بیشتر هواپیماهای مسافربری، حتی آنهایی که امروزه از خطوط مونتاژ خارج 

می شوند، مجهز به سیستم دید مصنوعی)1SVS( نیستند، چیزی که برای سالها جزء اصلی عرشه  پرواز جت های تجاری بوده است. 

این مسئله به این دلیل نیست که شرکت هایی مانند بوئینگ، ایرباس و امبرائر تمایلی به افزودن جدیدترین فناوری به محصوالت خود ندارند، بلکه بیشتر 

به رویکرد شرکت های هواپیمایی در پیکره بندی هواپیماهای خود مربوط می شود. برای مثال، عرشه های پرواز ناوگان شرکت های هواپیمایی، عمدتًا ترکیبی از 

محصوالت تولیدکنندگان مختلف اویونیک هستند که بر اساس مشخصاتی که توسط هواپیماساز و خریدار آن ایجاد شده اند، شکل گرفته است. شرکت های 

هواپیمایی تمایلی به خرج کردن پول برای ویژگی های غیرضروری ندارند، به خصوص مواردی که توسط یک مرجع ذی صالح اجباری نشده باشند. در این 

مورد، سیستم دید مصنوعی یک ویژگی خوب محسوب می شود، اما اجباری نیست. بنابراین در طول تصمیمات طراحی معموال مورد توجه قرار نمی گیرد. این 

در حالی است که بسیاری از خلبانان معتقدند دید مصنوعی یک ابزار ایمنی فوق العاده برای آگاهی از موقعیت است.

7

تصویر ثبت شده توسط عکاس فیلیپینی در سال 2021 که بسیاری از کارشناسان 

آن را پهپاد RQ-180 می دانند.

هواپیمایSR-71 ، معروف به پرنده سیاه. این هواپیما در سال 1964 برای انجام 
عملیات های شناسایی ارتش ایاالت متحده طراحی شد.

تلفیق هر چه بیشتر سیستم های اویونیک در کابینتلفیق هر چه بیشتر سیستم های اویونیک در کابین

جت های تجاریجت های تجاری
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 حسگر جستجو و ردگیری مادون قرمز

اوایل پاییز سال جاری شرکت TacAir اعالم کرد آزمایش های پروازی 

سیستم حسگر جستجو و ردگیری مادون قرمز )10IRST( را روی جنگنده 

F-5 با موفقیت به پایان رسانده است. این سیستم طراحی مشترک شرکت 

الکهیدمارتین و TacAir است و با نام تجاری TacIRST تولید می شود. 

پلتفرم های  ردیابی  و  شناسایی  برای   IRST سیستم  یک  کلی،  طور  به 

هوایی از طریق تشخیص تشعشعات مادون قرمز آن ها استفاده می شود. 

این سیستم ها به دلیل غیرفعال بودن و عدم انتشار فرکانس رادیویی، 

امکان شناسایی و ردگیری توسط دشمن را ندارند. در واقع پیشرفت های 

گسترده در فناوری های جنگ الکترونیک و شناسایی سیستم های رادیویی 

باعث شده است تا بکارگیری سیستم های غیرفعال در پلتفرم های نظامی 

این  بکارگیری  دلیل  به  دیگر  سوی  از  شود.  محسوب  جذاب  گزینه  یک 

بلوک شرق همچون  پلتفرم های نظامی کشورهای  از  سیستم در بسیاری 

جنگنده های Su-35 روسیه و J-20 چین، وزارت دفاع ایاالت متحده روی 

بکارگیری این سیستم در پلتفرم های آموزشی ارتش این کشور تاکید دارد.  

داده های خروجی سیستم IRST می تواند 

با اطالعات جمع آوری شده از سایر سیستم ها 

ترکیب شده و دقت باالتری در موقعیت یابی 

و ردگیری اهداف ارائه دهد. ترکیب و تحلیل 

این اطالعات حتی می تواند منجر به شناسایی 

از سوی  یا موشک شلیک شده  نوع هواپیما 

دشمن شود. همچنین جنگنده های متعددی 

از  می توانند  می کنند  حمل  را  حسگر  این  که 

تکنیک  با  و  خود  بین  شبکه ای  ارتباط  طریق 

بدون  و  باال  دقت  با  و  سریع  خیلی  مثلث، 

موقعیت  دیگر  حسگرهای  اطالعات  به  نیاز 

هواپیمای دشمن را تعیین کنند.

از  بسیاری  از  را   TacIRST که  چیزی 

محصوالت مشابه خود متمایز می کند، نصب 

F-5 است. این در حالی است که معموال  یکپارچه آن روی بدنه جنگنده 

این حسگرها بصورت یک محموله و داخل محفظه مخصوص به بخش 

زیرین هواپیما اضافه می شود. نصب یکپارچه سیستم روی بدنه هواپیما 

باعث می شود تا عملکرد آیرودینامیکی کمترین آسیب را ببیند و مانورهای 

سریع هواپیما به شکل بهتری انجام شوند.

 سایر بروزرسانی ها

عالوه بر موارد عنوان شده تغییرات دیگری نیز در سیستم های اویونیک 

جنگنده F-5  انجام خواهد شد که از مهم ترین آن ها می توان به یک لینک 

در  را  ارتباطات شبکه ای هواپیما  قابلیت های  که  کرد  اشاره  رادیویی  داده 

برخورد  هشدار  پیشرفته  سیستم  داد.  خواهد  افزایش  هوایی  نبردهای 

مورد   ARTEMIS برنامه  در  احتماال  که  است  دیگری  تجهیز  موانع،  با 

توجه قرار گرفته باشد. این سیستم به کمک رادار موانع زمینی پیش روی 

جنگ  سیستم های  می کند.  اعالم  خلبان  به  و  داده  تشخیص  را  هواپیما 

الکترونیک و شناسایی سیگنال های رادیویی نیز به عنوان بخش دیگری از 

پروژه ارتقاء اویونیک این جنگنده پیر اما محبوب خواهند بود.

پی نویس ها:

1- Avionics Reconfiguration and Tactical Enhancement/
Modernization for Inventory Standardization

2- Commercial-Off-The-Shelf

3- Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management

4- Night Vision Goggle

5- Enhanced Flight Vision System

6- Helmet-mounted display

7- Head Up Display

8- Mechanically Scanned Array

9- Active Electronically Scanned Array

10- Infrared Search and Track

مشابه با پدر خود )هواپیمای SR-71( یک پلتفرم هایپرسونیک محسوب 

تا  پنهانکار  پهپاد  این  بر اساس طرح پیشنهادی الکهید مارتین،  می شود. 

سال 2025 آماده ورود به ناوگان ارتش می شد. اما دو مسئله باعث شد تا 

مقامات وزارت دفاع ایاالت متحده به سراغ شرکت رقیب یعنی نورثروپ 

گرومن متمایل شوند. مسئله اول پیچیدگی و هزینه زیاد طرح پیشنهادی 

در  رادار  جاذب  مواد  روی  زیاد  گرمایی  تنش  که  چرا  بود،  مارتین  الکهید 

را  بدنه یک هواپیمای شناسایی مافوق صوت، قابلیت های پنهانکاری آن 

کاهش داده و ممکن است به سرعت توسط دشمن شناسایی شود. مشکل 

شدن  گذاشته  کنار  فرایند  دلیل  به  که  بود  پهپاد  آماده سازی  تاریخ  دوم 

گلوبال هاوک، برای ارتش از اهمیت زیادی برخوردار بود. طرح پیشنهادی 

اختیار  در   2020 سال  از  قبل  تا  می توانست   )RQ-180( گرومن  نورثروپ 

ارتش قرار گیرد.

عملیات های  از  بسیاری  قبال  که   RQ-170 به  نسبت   RQ-180 پهپاد 

مشابه را انجام می داد، دارای ابعادی بزرگتر، برد بیشتر و قابلیت  پنهانکاری 

بهتری است. کارشناسان معتقدند احتماال پهپاد جدید از لحاظ ابعاد مشابه 

با گلوبال هاوک است و وزنی بیشتر از 15 هزار کیلوگرم خواهد داشت. در 

حالی که RQ-170 دارای مداومت پروازی حدودًا 7 ساعتی است، احتماال 

RQ-180 می تواند بیش از 24 ساعت را بطور مداوم در برد عملیاتی 22 

رادارگریز  جنگنده های  با  مقایسه  در  همچنین  کند.  پرواز  کیلومتر  هزار 

راداری  از سطح مقطع  پهپاد  این  بدنه   ،F-35 و   F-22 ،F-117 همچون 

و  نظارت  عملیات های  است  قرار   RQ-180 پهپاد  است.  برخوردار  کمتری 

شناسایی را در ارتفاعات بسیار زیاد )بیش از 70 هزار پا( انجام دهد.

در حالی که بسیاری از گمانه زنی ها در مورد قابلیت های پنهانکاری این 

مهم ترین  را  شبکه ای  ارتباطات  ویژگی های  بتوان  شاید  اما  است،  پلتفرم 

پهپادهای  و  رادارگریز  جنگنده های  داشتن  واقع  در  دانست.  آن  ویژگی 

تا  نیروها  این  از  می توانید  که  نیست  معنی  بدان  تنهایی  به  پیشرفته 

از کارشناسان و  بنا بر گفته بسیاری  حداکثر پتانسیل خود استفاده کنید. 

مقامات نظامی ایاالت متحده، جنگنده F-117 به عنوان اولین هواپیمای 

رادارگریز جهان، هیچ آگاهی موقعیتی در زمان واقعی را برای خلبان خود 

ارائه نمی کند. دلیل آن نیز تمرکز کامل تیم طراحی روی مسئله رادارگریزی 

در  جاری  فاکتورهای  سایر  به  کافی  توجه  آن  توسعه  در  و  بود  هواپیما 

محیط های نبرد هوایی وجود نداشت. بعنوان مثال در یکی از عملیات ها، 

با  شد،  مناقشه  مورد  هوایی  حریم  وارد   F-117 خلبان  یک  که  هنگامی 

فعال شدن حالت پنهانکاری، ناگهان خلبانان متوجه شدند تنها به برنامه 

ماموریتشان دسترسی دارند که تا آن زمان بر اساس اطالعات چند ساعته 

طرفه  دو  ارتباطات صوتی  بود. حتی  برنامه ریزی شده  روزه  چند  یا حتی 

نیز به محض اینکه جت وارد حالت پنهانکاری شد، در دسترس نبودند.

اطالعات؛ بازی مرگ و زندگی

بقای  برای  میدان  موقعیت  از  آگاهی  قالب  در  اطالعات  امروزه 

هواپیماهای جنگی، و به ویژه هواپیماهای رادارگریز که در مناطق پرخطر 

فعالیت می کنند، کلیدی است. آنها باید از هر چیزی که در اطرافشان اتفاق 

می افتد مطلع شوند تا بتوانند برنامه خود را در حین پرواز تغییر دهند. این 

تغییر برنامه می تواند شامل یافتن و نابودی مستقیم تهدیدهای جدید یا 

کمک به هواپیماهای دیگر برای جستجوی سریع و حذف تهدیدها قبل از 

تبدیل شدن آن ها به خطر بزرگتر، باشد.

اما این نقطه مطلوب میدان نبرد نیست و می توان یک تصویر بزرگتر 

ایجاد کرد. به اشتراک گذاری اطالعات حیاتی از مناطق بزرگ به گونه ای که 

و  پلتفرم های متفاوت  از  از داده ها  ترکیب حجم عظیمی  به  قادر  سیستم 

ارسال آن به سراسر میدان نبرد باشد، کلید پیروزی جنگ های آینده است. 

اما بخاطر داشته باشید که انجام این کار با وجود هواپیماهای رادارگریز که 

نابودیشان  و  به شناسایی  آنها می تواند منجر  از  رادیویی  فرکانس  انتشار 

شود، بسیار چالش برانگیز است.

سیستم های لینک داده قدیمی که معموال ماهیت انتشار امواج بصورت 

)پنهانکاری(  کم  قابلیت مشاهده  با  عملیات هایی  برای  دارند،  همه جهته 

برای  به همین دلیل شکل  موج  و معماری های جدیدی  مناسب نیستند. 

لینک داده توسعه یافته اند که ماهیت انتشار امواج بصورت جهتی دارند 

و از مدرن ترین فناوری های آنتن همراه با روش های کم احتمال رهگیری 

)2LPI( استفاده می کنند تا آنها را تقریبا غیرقابل شناسایی و تا حد زیادی 

غیرقابل کنترل کنند.

میان  شبکه  ایجاد  برای  تاکتیکی  داده  لینک  عنوان  به  که   16 لینک 

پلتفرم های مختلف نظامی اعضای ناتو طراحی شده است، گزینه مناسبی 

رادارگریز  هواپیماهای  که  حالی  در  نیست.  پنهانکار  هواپیماهای  برای 

می توانند داده های لینک 16 را در صورت در دسترس بودن دریافت کنند، 

اما در صورت ارسال داده روی آن ممکن است از سوی دشمن شناسایی 

شوند. 

نام لینک داده پیشرفته چند  ارتباطی به  F-35 دارای قابلیت  جنگنده 

منظوره )3MADL( است که می تواند عالوه بر ایجاد شبکه امن بین تعداد 

به  را   B-21 مانند  پنهانکار  پلتفرم های  سایر  جنگنده،  نوع  این  از  زیادی 

شبکه متصل کند. از آن جا که برقراری ارتباطات در این لینک داده مبتنی 

بر وجود دید مستقیم بین دو گره است، گزینه مناسبی برای میدان های 

دارند، محسوب  قرار  یکدیگر  نزدیکی  در  پلتفرم ها  آن  در  که  کوچک  نبرد 

میادین جنگی  و شاهد  بود  آینده متفاوت خواهد  نبردهای  اما  می شود. 
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 SR-72 مدل کامپیوتری از پهپاد هایپرسونیک 

AC32 کامپیوتر پردازش داده های هوایی

F-5 روی بدنه جنگنده TacIRST نصب سیستم
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بسیار بزرگ شامل کشتی ها، ماهواره ها، نیروهای پیاده نظام، بالگردها و 

هواپیماهایی که چندین هزار مایل از هم دور هستند، خواهیم بود. 

جمع آوری  در  منحصربه فردی  قابلیت های   F-35 جنگنده   که  حالی  در 

هوشمند اطالعات دارد، و حتی پهپاد B-21 از آن هم بهتر خواهد بود، اما 

قابل مقایسه با توانایی جمع آوری اطالعات از منابع متعدد پراکنده دیگر 

 MADL لینک  به  این منابع ممکن است مجهز  از  بود. بسیاری  نخواهند 

نباشند و یا در دید مستقیم هواپیماهای پنهانکار قرار نگیرند.

پهپاد RQ-180 با پرواز در ارتفاعات بسیار باال و در عمق حریم هوایی 

پرواز می کنند(،  آن  زیر  در  پنهانکار  تاکتیکی  پلتفرم های  که  )جایی  دشمن 

 F-35 می تواند داده های لینک ارتباطی را با دید مستقیم از جنگنده های

این  بین  ارتباطی  لینک  در  تفاوت  به  توجه  با  کند.  جمع آوری   F-22 یا 

 RQ-180 آن ها،  بین  مستقیم  ارتباط  امکان  عدم  و  پنهانکار  جنگنده  دو 

می تواند به عنوان واسط ارتباطی، داده ها را میان آن ها و سایر پلتفرم های 

لینک  به  دسترسی  با  پهپاد  این  احتماال  همچنین  کند.  جابجا  خودی 

ماهواره ای امن، بتواند تمام داده های جمع آوری شده از میدان نبرد را به 

ارسال  ایاالت متحده  در  فرماندهی مستقر  مرکز  و  آنطرف تر  مایل  هزاران 

کند.

هوش مصنوعی

تحلیل و پردازش سریع حجم بسیار زیادی از داده های جمع آوری شده 

داده ها  تلفیق  پیشرفته  تکنیک های  نیازمند  مختلف،  پلتفرم های  توسط 

باید   ISR پلتفرم  نبرد،  میدان  یک  در  سریع  تغییرات  به  توجه  با  است. 

شفافی  تصویر  و  پردازش  را  آن ها  اطالعات  جمع آوری  با  همزمان  بتواند 

قرار  مختلف  بازیگران  اختیار  در  بالدرنگ  بصورت  را  موجود  وضعیت  از 

دهد. هر چند در گذشته و یا حتی امروز بسیاری از این محاسبات از طریق 

اما  انجام می شود،  آنجا  در  و  منتقل  زمینی  ایستگاه  به  ماهواره ای  لینک 

این  به  اکنون  نرم افزار  فناوری های  و  تکنیک های محاسباتی  در  پیشرفت 

معنی است که این سطح از پردازش می تواند در خود پهپاد انجام شود. 

فناوری های هوش  سراغ  به  کار  این   انجام  برای   RQ-180 پهپاد  مطمئنًا 

مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد رفت. 

شناسایی و ردگیری اهداف

یک  وظایف  ابتدایی ترین  و  مهم ترین  از  یکی 

اهداف  ردگیری  و  شناسایی  امکان   ISR پلتفرم 

معموال  حاضر  حال  در  است.  زمینی  متحرک 

این کار از طریق یک سیستم با نام رادار نشانگر 

اهداف متحرک زمینی )4GMTI( انجام می شود. 

اجازه  نبرد  میدان  فرماندهان  به  سیستم  این 

می دهد تا حرکات زمینی دشمن را در زمان واقعی 

برای  الزم  اقدام  سرعت  به  سپس  و  مشاهده 

مقابله با آن را برنامه ریزی کنند. حتی در شرایط 

برای تشخیص  قابلیت می توان  این  از  نیز  صلح 

الگوی حرکات  ثبت  و  نیرو  در وضعیت  تغییرات 

 ،GMTI سیستم  بر  عالوه  کرد.  استفاده  دشمن 

بخشی از این اطالعات حیاتی می تواند از طریق 

یک رادار روزنه مصنوعی )5SAR( حاصل شود. این رادار می تواند تصاویر 

با کیفیت و دقیقی از سطح زمین تهیه کند و با توجه به ماهیت رادیویی 

آن، امکان فعالیت  در هر شرایط جوی و روز یا شب را دارد.

الکترونیکی  اطالعات  جمع آوری  سامانه  یک  سیستم،  دو  این  کنار  در 

رادیویی  فرکانس  سیگنال های  سرعت  با  می تواند   )ELINT( غیرفعال 

انجام محاسبات،  با  و  کرده  را جمع آوری  رادارهای دشمن  از  ساطع شده 

بصورت  ابتدا  می تواند  هواپیما  بنابراین  کند.  تعیین  را  آن ها  موقعیت 

را  راداری  تهدید  یک  رادیویی،  سیگنال های  دریافت  طریق  از  و  غیرفعال 

شناسایی و بطور تقریبی موقعیت یابی کند، سپس برای درک بهتر تهدید 

 SAR و GMTI و دریافت اطالعات موقعیتی دقیق تر، رادارهای پیشرفته

می توانند وارد عمل شوند.

کنار  در  می توانند  نظارتی  سیستم های  این  گفت  می توان  بنابراین 

یکدیگر به خوبی عملیات های شناسایی و ردگیری اهداف زمینی را انجام 

در  از یک منطقه  و گسترده  راهبردی  نظارت  از  وقتی صحبت  اما  دهند، 

خلبان  برای  را  هوا  به  هوا  موشک های  می تواند  عقرب  سیستم   

شبیه سازی کند. این ویژگی برای اهداف آموزشی یک مزیت بزرگ محسوب 

می شود و خلبان تحت آموزش می تواند بطور واقع بینانه  تهدیدهای یک 

میدان نبرد هوایی را تجربه کند.

کامپیوتر  طریق  از  مستقیمًا  را   HD تصاویر  همچنین  عقرب  سیستم 

ماموریت روی سیستم ثبت داده ها ذخیره می کند. این تصاویر با تقریبی 

مناسب همان چیزی است که خلبان حین پرواز با چشم های خود روی لنز 

و تمام دنیای بیرون هواپیما مشاهده می کند، نه فقط تصاویری که بطور 

از  در تحلیل های پس  بنابراین  داده می شوند.  نمایش  لنز  روی  مصنوعی 

عملیات، تیم کارشناسی و خلبان می توانند کلیه لحظات پرواز را مرور کنند.

رادار

جنگنده  قدیمی  رادارهای   TacAir شده،  منتشر  اطالعات  اساس  بر 

)Nemesis( ساخت شرکت  نمسیس  نام  با  داپلر  پالس  رادار  یک  به  را 

بخش  متعلقات  همراه  به  که  رادار  این  کرد.  خواهد  تعویض   Duotech

و  آموزشی  اهداف  برای  کرد،  اشغال خواهد  را  از دماغه هواپیما  عمده ای 

و دشمن  دوست  هواپیماهای  شامل  هوایی  نبرد  میدان  یک  شبیه سازی 

طراحی شده است. اطالعات خروجی این رادار بطور کامل با سیستم عرشه 

پرواز G3000 گارمین سازگار است.

نمسیس از لحاظ برد مشابه با رادار AN/APG-66 است که در برخی 

نسخه های قدیمی F-16 بکار گرفته شده است. هر چند این سیستم در 

حال حاضر مبتنی بر فناوری آنتن آرایه اسکن مکانیکی )8MESA( است، 

فعال  الکترونیکی  اسکن  آرایه  جدیدتر  سیستم  با  می تواند  آینده  در  اما 

)9AESA( جایگزین شود.

رادار می تواند با سرعت بسیار باال تهدید های مختلفی از جمله موشک 

یا هواپیماهای دشمن را شبیه سازی و اطالعات آن ها را روی نمایشگرهای 

مختلف کابین ارائه کند. 

آن، ماژول  آنتن و موتورهای مکانیکی   مجموعه نمسیس شامل یک 

درایور موتورهای آنتن، ماژول تقویت کننده توان و یک کامپیوتر پردازنده 

است.  

کامپیوتر داده های هوایی

اندازه گیری  سیستم  ارتقاء  منظور  به  کرده  اعالم   TacAir شرکت 

Thommen به توافق رسیده است و  داده های هوا، با شرکت سوئیسی 

کامپیوتر AC32 برای نصب روی جنگنده F-5 انتخاب شده است. شرکت 

انواع حسگرهای  از  پشتیبانی  در  سعی  کامپیوتر  این  طراحی  در  سازنده 

قدیمی که روی جنگنده های نسل سوم موجود هستند، داشته و خروجی 

اطالعات از طریق گذرگاه داده ARINC 429 و ارتباطات گسسته می تواند 

به راحتی در اختیار سیستم G3000 قرار گیرد.

اما  است،  یافته  توسعه  تجاری  اهداف  برای  واقع  در   AC32 کامپیوتر 

مناسبی  گزینه  تا  است  شده  باعث  مناسب  قیمت  و  آن  موفق  عملکرد 

اعالم  سازنده  البته شرکت  روی جنگنده F-5 محسوب شود.  برای نصب 

کرده است بروزرسانی های جدیدی روی نرم افزار آن اعمال خواهد کرد تا 

اندازه گیری ها در سرعت های نزدیک و باالتر از صوت با دقت بسیار زیادی 

انجام شوند. 
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 معماری لینک 16

GMTI تصویر تولید شده اهداف متحرک زمینی توسط سیستم

سیستم نمایشگر روی کاله عقرب )محصول شرکت تالس(

مجموعه رادار نمسیس
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این ارتقاء سیستم های ایمنی مدرن و قابلیت های تاکتیکی جدید را برای 

هواپیمای قدیمی تر به ارمغان می آورد و در عین حال مسئله فرسودگی و 

قابلیت اطمینان قطعات را در سیستم اویونیک موجود حل می کند. 

با اتصال سیستم G3000 به کامپیوتر عملیات فعلی F-5، قابلیت های 

رادیوی  قابلیت های  متحرک،  پیشرفته  نقشه های  جمله  از  مختلفی 

خواهد  دسترس  در  خلبان  برای  رادار  رنگی  نمایشگر  صفحه  و  تاکتیکی 

این  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  به  نرم افزار  باز  معماری  همچنین  بود. 

امکان را می دهد تا انواع برنامه های توسعه یافته توسط شرکت های ثالث 

را نیز روی سیستم های نمایشگر اجرا کند. همچنین رابط پیشرفته انسان-

ماشین این امکان را فراهم می کند تا وزارت دفاع ایاالت متحده بتواند در 

آینده به راحتی قابلیت های 3CNS/ATM را به سیستم اضافه کند.

 G3000 سیستم   ،)4NVG(شب در  دید  عینک  با  سازگاری  بر  عالوه 

بیرونی  نمای  که  است   )5EFVS( پرواز  پیشرفته  بینایی  سیستم  دارای 

این  می کند.  ترکیب  مصنوعی  و  تکمیلی  اطالعات  با  را  هواپیما  اطراف 

ویژگی شرایط را برای اجرای عملیات های شبانه و محیط هایی با دید کم 

 G3000 مناسب خواهد کرد. ویژگی های اضافی در عرشه پرواز یکپارچه

در F-5 شامل سیستم هشدار و آگاهی از موانع زمینی )TAWS(، سیستم 

جلوگیری از برخورد با ترافیک هوایی )TCAS(، سامانه نظارتی اتوماتيك 

وابسته برای ترافیک )ADS-B IN( است.

کامپیوتر ماموریت پرواز و سیستم ثبت داده ها

با توجه به اضافه شدن سیستم های مدرن و همچنین دیجیتالی شدن 

سیستم  و  ماموریت  کامپیوتر  جنگنده،  اویونیک  سیستم های  از  بسیاری 

این  برای  شد.  خواهند  بروزرسانی  نیز   )Data Recorder( داده ها  ثبت 

منظور، TacAir به سراغ محصوالت شرکت کورتیس رایت رفته و کامپیوتر 

Parvus DuraCOR 8042 را به عنوان پردازنده ماموریت پرواز جنگنده 

این سیستم یک کامپیوتر قدرتمند تجاری محسوب  انتخاب کرده است. 

می شود که مبتنی بر پردازنده چهار هسته ای )8 رشته(، نسل پنجم تراشه 

PCIe و یک معماری گذرگاه  اینتل )Core i7 )Broadwell با اسالتهای 

PCIe/104 است. شرکت کورتیس رایت این محصول را برای کاربردهای 

دارند، طراحی  نیاز  توان مصرفی  ابعاد، وزن و  بهینه سازی  به  حساس که 

کرده است. طراحی ماژوالر کامپیوتر این امکان را فراهم می کند که مشتری 

متناسب با نیاز خود قابلیت های پردازشی و یا رابط های ورودی/خروجی 

استاندارد  با  متناسب  کامپیوتر  فیزیکی  بدنه  همچنین  دهد.  افزایش  را 

IP67 طراحی شده است و این باعث می شود که امکان نفوذ آب یا گرد و 

غبار به داخل محفظه وجود نداشته باشد.

شرکت کورتیس رایت برای ثبت و ذخیره سازی داده ها پرواز و ماموریت، 

سیستم DTS3 را به TacAir ارائه کرده است. این سیستم از طریق لینک 

ارتباط بوده و کلیه داده های ماموریتی و  با کامپیوتر ماموریت در  اترنت 

پرواز را با پروتکل های امنیتی مدرن و استاندارد ذخیره می کند. 

نمایشگر روی کاله

برنامه ARTEMIS شامل یک نمایشگر روی کاله )6HMD( برای جنگنده 

تالس  شرکت  با  سیستم  این  تهیه  برای   TacAir شرکت  می شود.   F-5 

 )Scorpion( عقرب  نام  با  محصول  این  پیشرفته  نسل  و  بسته  قرارداد 

عنوان یکی  به  را می توان  این سیستم  قرار خواهد گرفت.  استفاده  مورد 

از مدرن ترین و قدرتمندترین نمونه های نمایشگر روی کاله جهان دانست 

 H60 و   A-10 F-16 ،AC-130،ا  همچون  هواپیماهایی  روی  تاکنون  که 

راه اندازی شده است. 

این سیستم از یک مونوکل )عدسی تک چشمی( بر روی چشم راست 

استفاده  دیگر  سیستم های  در  که  چشم ها  مقابل  کامل  صفحه  جای  به 

می شود، بهره می برد. استفاده از این تکنیک باعث می شود تا ادغام آن با 

انجام شود. همچنین این عدسی می تواند در  فیزیک سر خلبان راحت تر 

شرایط روز یا شب و حتی هنگام استفاده از عینک دید در شب نیز مورد 

پرواز،  اولیه  داده های  جمله  از  ضروری  اطالعات  کلیه  گیرد.  قرار  استفاده 

اطالعات تسلیحات، اطالعات حسگرها یا رادار و همچنین اطالعات لینک 

استاندارد  عالئم  قالب  در  و  افزوده  واقعیت  بصورت  می توانند  مخابراتی 

روی عدسی و مقابل چشم خلبان نمایش داده شوند.

TacAir در رابطه با بکارگیری این نوع  یکی از مسئولین ارشد شرکت 

هزینه    HMD واقع  جنگنده F-5 می گوید:»در  ارتقاء  برنامه  در  نمایشگر 

عین  در  و  دارد   )7HUD( باال  سر  نمایشگر  یک  ادغام  به  نسبت  کمتری 

تا  ما F-5 را  عبارتی  به  می دهد.  نشان  خود  از  نیز  بهتری  عملکرد  حال 

با  این جنگنده  با F-35 پیکره بندی خواهیم کرد و مانند  حدودی مشابه 

حذف نمایشگر HUD، تمام عملکردهای آن را به نمایشگر روی کاله منتقل 

می کنیم.«
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ایاالت متحده نمی تواند  ارتش  قلب سرزمین های دشمن در میان است، 

جنگ  سیستم های  هرچند  باشد.  متکی  خود  موجود  هواپیماهای  به 

الکترونیک پیشرفته هواپیمای U-2 می توانند از آن در برابر حمالت محدود 

دشمن محافظت کنند، اما این قابلیت ها به گونه ای نیست که امکان نفوذ 

کامل به حریم هوایی دشمن و انجام عملیات های شناسایی در آن فراهم 

انجام چنین عملیاتی می تواند بطور  باید دقت داشت که  واقع  باشد. در 

مستقیم جان خلبان را در معرض خطر قرار دهد. در حالی که پهپاد گلوبال 

اما همچنان یک هدف  کنار می گذارد،  را  هاوک مشکل خطر جان خلبان 

روشن برای سیستم های پدافندی دشمن است.

هر دو پلتفرم یاد شده قابلیت جمع آوری اطالعات از طریق سیستم های 

GMTI، SAR و حتی دوربین های الکترواپتیکی را دارند، اما این کار تنها 

می تواند از حریم های هوایی امن انجام شود. 

نظارتی  این سیستم های  همه  که  است  شده  فراهم  فرصت  این  حال 

روی یک پلتفرم پنهانکار نصب و با مداومت پروازی طوالنی و در ارتفاع 

اعماق  به  می توان  بنابراین  گیرند.  قرار  پا(  هزار   70 از  )بیش  زیاد  بسیار 

آنکه دشمن بفهمد،  حریم هوایی منطقه مورد مناقشه پرواز کرد و بدون 

 RQ-ساعت ها به کلیه تحرکات و فعالیت ها او نظارت کامل داشت. پهپاد

 180وظیفه انجام چنین عملیات های پیچیده و در عین حال حیاتی را بر 

عهده خواهد داشت.

ترکیب قابلیت ها 

RQ- همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، فراتر از ویژگی پنهانکاری

180، توانایی آن در شبکه سازی پلتفرم های مختلف را می توان به عنوان 

مهم ترین قابلیت این پهپاد جدید معرفی کرد. حال این ویژگی را در کنار 

توانایی آن در نفوذ به قلب دشمن و جمع آوری اطالعات حیاتی قرار دهید. 

پهپاد RQ-180 می تواند ضمن اکتساب اطالعات توسط حسگرهای خود، 

داده های جمع آوری  شده توسط سایر پلتفرم های هوایی، زمینی و دریایی 

را از منطقه عظیم شعاع دید خود دریافت کند. این اطالعات می توانند به 

سرعت روی سیستم های خود پهپاد تجزیه، تحلیل و فیلتر شده و متناسب 

با نیاز به هر پلتفرم خودی ارسال شوند. به این ترتیب می توانید ببینید 

که چگونه این سه قابلیت )شبکه سازی، شناسایی و پنهانکاری( در مفهوم 

توسعه RQ-180 به یکدیگر گره خورده اند.

پی نویس ها:
1- Intelligence, Surveillance And Reconnaissance 

2- Low-Probability of Intercept

3- Multifunction Advanced Data Link

4- Ground-Moving Target Indicator

5- Synthetic Aperture Radar

طرح کامپیوتری از پهپاد RQ-180 که بر اساس پیش بینی ها و عکس های منتسب به آن تهیه شده است.

 G3000 با سیستم یکپارچه F-5 ارتقاء نمایشگرهای قدیمی و آنالوگ کابین
گارمین

استفاده از محصوالت شرکت کورتیس رایت )کامپیوتر عملیات و سیستم ثبت 

 F-5 داده ها( در برنامه ارتقاء جنگنده



سال دهم - شماره 49 - پاییز 1401 

مجله اویونیک
سال دهم - شماره 49 - پاییز 1401

مجله اویونیک

تا  الکترونیکی خانگی گرفته  لوازم  از  کاربردها،  از  را می توان در طیف متنوعی  الکترونیک هستند. آن ها  تپنده صنعت  )1PCB( قلب  بردهای مدار چاپی 

حوزه های پیچیده مانند هوانوردی مشاهده کرد. هرچند این بردها از لحاظ رنگ بندی و ظاهر شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند، اما از جنبه طراحی و 

محیط مورد استفاده کامال با یکدیگر متفاوت هستند. بردهای مدار چاپی طراحی شده برای کاربردهای هوایی باید دارای درجه باالیی از قابلیت اطمینان و 

استحکام باشند، بدون اینکه هیچ گونه حاشیه ای برای بروز خطا وجود داشته باشد. به راحتی می توان به سطح اهمیت یک برد الکترونیکی کامپیوتر کنترل 

پرواز در مقایسه با برد یک ماشین لباس شویی خانگی پی برد.

کاربردهای چالش برانگیز، مانند کامپیوتر کنترل پرواز نیاز به درک دقیقی از نحوه طراحی و ایجاد مدارهای چاپی برای اطمینان از یک دوره بسیار طوالنی 

عملکرد، در شرایط عملیاتی اغلب بسیار شدید دارند. برخالف اکثر PCBها، بردهای مورد استفاده در کاربردهای هوایی در معرض شرایط محیطی شدید مانند 

ضربه و لرزش، تشعشعات، مواد شیمیایی، آالینده ها، دمای باال و غیره قرار دارند.

طرح های PCB نظامی و هوانوردی باید استانداردهای انجمن IPC، استانداردهای ویژه نظامی توسط وزارت دفاع ایاالت متحده )DoD( و استانداردهای 

مدیریت کیفیت برای صنعت هوافضا را که توسط سازمان هایی مانند ناسا، وزارت دفاع و اداره هوانوردی فدرال )FAA( تعیین شده اند، رعایت کنند. انجمن 

IPC بر اساس شدت کاربرد، محصوالت الکترونیکی را در سه کالس دسته بندی کرده است. در حالی که محصوالت مصرفی عمومی تحت کالس 1 قرار می گیرند، 

محصوالت خدمات اختصاصی در کالس 2 قرار دارند. همچنین PCBهای نظامی و هوافضا در کالس 3 قرار می گیرند که دارای الزامات اطمینان باالتری است.

قرارگیری یک برد در کالس 3 به معنی لزوم رعایت استانداردهای بسیار سختگیرانه مانند 610E-IPC-A است. زیرا عملکرد این محصوالت باید بطور مداوم 

این  و  سپرد  نورثروپ  به  دوباره  را  جدید  جنگنده  ساخت  برنامه  متحده 

شرکت پلتفرم ارتقاء یافته F-5E را توسعه داد. این نسخه دارای موتوری 

قوی تر و بدنه ای بزرگ تر بود که باعث می شد امکان حمل سوخت بیشتری 

به  بیشتری  مانورپذیری  بال ها  افزایش سطح  دیگر  از سوی  فراهم شود. 

هواپیما می داد. 

شرکت نورثروپ برای حل مشکل عدم امکان پرواز در شب و شناسایی 

اهداف هوایی، رادار AN/APQ-153 را به جنگنده اضافه کرد. این سیستم 

یک رادار پالس-داپلر ساده بود که چهار حالت عملیاتی را ارائه می کرد. دو 

بود. یک حالت  بردهای مختلف  در  اهداف هوایی  برای شناسایی  حالت 

dogfight برای قفل کردن روی نزدیک ترین هدف و ارائه فاصله از آن و 

در نهایت یک حالت برای نشانه گیری و هدایت موشک به سمت هدف در 

نظر گرفته شده بود. درون کابین یک نمایشگر تک رنگ تعبیه شده بود 

که تصاویر حاصل از رادار را برای خلبان ارائه می کرد.

اویونیک  سیستم های  از  مختلفی  مجموعه  همچنین  نورثروپ  شرکت 

به  مشتری  خواست  به  بنا  که  بود  گرفته  نظر  برای F-5E در  را  دیگر 

سامانه  یک  به  می توان  این سیستم ها  جمله  از  می شدند.  اضافه  پلتفرم 

ناوبری اینرسی با دقت باال، تجهیزات TACAN و البته یک سیستم جنگ 

الکترونیک اشاره کرد.

شرکت  جنگنده،  تهاجمی  نسخه  در  گرفته  ارتقاء های صورت  دنبال  به 

با نام F-5F تولید کرد. در این  را نیز  نورثروپ نسخه جدید آموزشی آن 

نسخه از جنگنده از رادار AN/APQ-157 استفاده شد و برای هر یک از 

دو سرنشین یک نمایشگر رادار نصب گردید.

طی سال های بعد چندین مرحله ارتقاء روی نسخه های متفاوت جنگنده 

نیاز خود درخواست  با  F-5 صورت گرفت و کشورهای مختلف متناسب 

قابلیت های  و  اویونیک  تجهیزات  کنترل،  سیستم   بدنه،  روی  تغییراتی 

تسلیحاتی داشتند. در سال 2006 نیروی دریایی ایاالت متحده 36 فروند 

جنگنده F-5E/F را که مازاد نیروی هوایی سوییس بودند، خریداری کرد. 

 F-5N/F این جنگنده ها طی سال  بعد بروزرسانی و ارتقاء یافتند و با نام

وارد ناوگان نیروی دریایی شدند.

را طی  جنگنده  کامل  بازنشستگی  به  تصمیم  سازنده  چند شرکت  هر   

این  از  زیادی  بسیار  تعداد  بودن  عملیاتی  اما  داشت،  گذشته  سال های 

برنامه  تا  شد  باعث  مشتری ها  درخواست  و  جهان  سرتاسر  در  جنگنده 

جدیدی برای ارتقاء آن در نظر گرفته شود.

ARTEMIS پروژه

جزئی  ارتقاء  سوییس  از  خریداری  از  ناوگان F-5N/F پس  هرچند 

شبیه سازی  برای  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  نیازهای  اما  داشتند، 

نبردهای هوایی چیزی فراتر از این هواپیماها بود. بنابراین باید تغییرات 

در  می شد.  ایجاد  هواپیماها  کنترل  و  اویونیک  سیستم های  در  اساسی 

سال 2021 بخش تحقیقات و توسعه نیروی دریایی ایاالت متحده برنامه 

استانداردسازی  برای  تاکتیکی  مدرن سازی  و  اویونیک  مجدد  »پیکربندی 

ناوگان موجود« یا 1ARTEMIS را طرح ریزی کرد.

آغاز شد   TacAir توسط شرکت   2021 سال  اواخر  از  پروژه  این  اجرای 

میلیون   265 قرارداد  این  براساس  یابد.  ادامه   2026 تا سال  است  قرار  و 

اویونیک  فروند F-5F با سیستم های جدید   6 فروند F-5N و   16 دالری، 

ارتقاء خواهند یافت و در نهایت با نام +F-5N+/F و F-5AT به ناوگان 

دریایی ایاالت متحده باز خواهند گشت. 

ماموریت  اثربخشی  و  ایمنی  ارتقای  و  بهبود  برای   ARTEMIS برنامه 

هواپیما و برآورده کردن الزامات موجود، از سیستم های مدرن اویونیک و 

نمایشگر های دیجیتالی استفاده می کند. این ارتقاء همچنین قابلیت های 

تاکتیکی جدیدی را برای بهبود آموزش عملیات های هوا به هوا را اضافه 

می کند.

 ،TacAir شرکت  از  دریایی  نیروی  درخواست های  مهم ترین  از  یکی 

استفاده از سیستم ها و تجهیزات تجاری مرسوم در بازار )2COTS( است تا 

از این طریق ضمن کاهش هزینه های ارتقاء، فرایندهای تعمیر و نگهداری 

سیستم ها را نیز ساده  و ارزان تر کند. همچنین طرح نهایی باید شامل یک 

برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل بازرسی، تمیزکاری و بررسی های 

از زمین گیر شدن طوالنی مدت ناوگان جلوگیری  زمان بندی شده باشد تا 

شود.

کابین شیشه ای 

 ،5-F یکی از مهم ترین تغییرات برنامه ریزی شده برای نسخه ارتقاء یافته

جایگزینی نمایشگرها قدیمی و سنتی کابین با یک سیستم کامال دیجیتال 

و یکپارچه است. تابستان امسال شرکت گارمین اعالم کرد سیستم عرشه 

پرواز یکپارچه G3000 این شرکت به عنوان هسته اصلی اویونیک کابین 

در پروژه ARTEMIS انتخاب شده است. این سیستم تجاری با بهره گیری 

از یک معماری باز، امکان پشتیبانی از طیف وسیعی از سیستم های نظامی 

از جمله نمایشگرهای روی کاله، حسگرهای شناسایی موشک و رادارهای 

اسکن الکترونیکی را فراهم می کند.

بر اساس ادعای گارمین، سیستم یکپارچه G3000 در حال حاضر روی 

را ه اندازی شده است.  از 3000 هواپیمای تجاری و نظامی نصب و  بیش 

طراحی باز و غیراختصاصی این سیستم باعث می شود تا شرکت بتواند با 

سرعت زیاد و اعمال کمترین تغییرات سخت افزاری، آن را متناسب با ابعاد 

 ARTEMIS پروژه  در  کند.  راه اندازی  و  داده  اندازه  تغییر  خلبان،  کابین 

شد.  خواهد  استفاده  لمسی  کنترل  صفحه  دو  و  بزرگ  نمایشگر  یک  از 

11 18

مالحظات طراحی و ساخت بردهای مدار چاپی برای مالحظات طراحی و ساخت بردهای مدار چاپی برای 

کاربردهای هوایی

 برشی از دماغه جنگنده F-5E که محل قرارگیری رادار و برخی دیگر از 
سیستم های اویونیک آن است
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که  است  دنیا  نظامی  هواپیماهای  قدیمی ترین  از  جنگنده F-5 یکی 

قرار  استفاده  مورد  کشورها  از  بسیاری  توسط  گسترده  بطور  همچنان 

دریایی  نیروی  سوی  از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  عالرغم  می گیرد. 

ایاالت متحده برای بازنشسته کردن این جنگنده تا سال 2015، ویژگی های 

منحصربه فرد F-5 باعث شده است تا ارتش این کشور و سازندگان با اجرای 

برنامه هایی برای ارتقاء و بروزرسانی سیستم های اویونیک، این زمان را تا 

برنامه های  کشورها،  از  بسیاری  حاضر  حال  در  کنند.  تمدید   2030 سال 

با F-5 پیش می برند. در  آموزشی خلبانان نظامی خود را مبتنی بر پرواز 

برای نسخه های جدید  بر تغییرات درنظر گرفته شده  این مطلب مروری 

جنگنده محبوب F-5 خواهیم داشت.

 F-5تولد

آغاز طراحی و ساخت جنگنده F-5 به دهه 1950 میالدی بر می گردد، 

زمانی که اعضای ناتو روی ساخت یک جنگنده تاکتیکی سبک وزن به توافق 

رسیدند. هدف آن ها ساخت هواپیمایی با هزینه های بسیار کمتر از ناوگان 

 F-86 بود که عالوه بر مانورپذیری بیشتر، بتواند تسلیحات جدید توسعه 

یافته توسط اعضای ناتو را حمل کند. مسئولیت ساخت این پلتفرم جدید 

به شرکت نورثروپ سپرده شد که پیش از این سابقه ساخت هواپیماهای 

این شرکت  مسئولین  داشت.  از جمله F-89 و P-61 را  مختلف  نظامی 

بالفاصله نیازمندی های اعضای ناتو و همچنین کشورهای آسیایی را مورد 

بررسی قرار دادند و نتیجه این تحقیقات، روند توسعه جنگنده را به سمت 

باعث می شد  تغییرات  این  کرد.  بیشتر معکوس  وزن  و  ابعاد  با  پلتفرمی 

معاصر خود، جنگنده  به جنگنده های  نسبت  کمتر  با وجود هزینه های  تا 

ارائه  باالتری  قابلیت اطمینان  بهتر، مانورپذیری بیشتر و  جدید عملکردی 

بود که طول عمر  نورثروپ ساخت هواپیمایی  از اهداف  دهد. یکی دیگر 

بیشتر از 10 سال را ممکن سازد.

در اواخر دهه 1950 شرکت نورثروپ هواپیمایی تک سرنشین با عنوان 

N-156F را طراحی و اجرا کرد که بعدها و در سال 1962 به عنوان جنگنده 

F-5A شناخته شد. طی 10 سال بعد از آن نورثروپ بیش از 600 فروند از 

فروخت.  متحده  ایاالت  هم پیمان  کشورهای  به  و  تولید  را  هواپیما  این 

 F-5B همچنین در این زمان یک نسخه دو سرنشین از این هواپیما با نام

نیز ساخته شد که برای اهداف آموزشی بکار می رفت.

 F-5A اولین نمونه جنگنده 

در سال 1970 ارتش ایاالت متحده برنامه ای برای رقابت با جنگنده میگ 

رادار بود که امکان  آغاز کرد. مشکل بزرگ F-5A عدم داشتن  21 شوروی 

پرواز در شب را از این جنگنده می گرفت. در آن سو هرچند رادار جنگنده 

تا بسیاری  باعث می شد  اما همین ویژگی  بود،  کوتاه  برد  دارای   21 میگ 

ایاالت  ارتش  بنابراین  دهند.  ترجیه  امریکایی  نسخه  به  را  آن  کشورها 

عملیاتی،  شرایط  بحرانی ترین  و  سخت ترین  در  وقفه  هیچگونه  بدون  و 

تضمین شود. برخی از برنامه های اصلی که در محدوده کالس 3 استاندارد 

  IPC-A-610E قرار می گیرند به شرح زیر هستند:

سیستم های ارتباط ماهواره ای  

سیستم های ناوبری، سیستم های کنترل و ابزار دقیق اویونیک روی   

هواپیما

برنامه های کاربردی برای پردازش روی زمین داده های ثبت شده در   

طول پرواز یا ماموریت )ایستگاه های زمینی(

سیستم های تشخیص و شناسایی غیرفعال  

بدون    هوایی  نقلیه  )وسایل  پهپادها  الکترونیکی  سیستم های 

سرنشین(

عملکرد  در  چاپی  مدار  بردهای  طراحی  باالی  اهمیت  به  توجه  با 

از مهم ترین  برخی  داریم  این مطلب قصد  در  نهایی یک سیستم هوایی، 

برای رسیدن به طراحی بهتر و مطمئن تر یک  دستورالعمل ها و توصیه ها 

PCB را بررسی کنیم. پیروی از این نکات می تواند عالوه بر تضمین عملکرد 

سیستم، طول عمر سخت افزار را افزایش داده و در نهایت منجر به کاهش 

هزینه  های تعمیر و نگهداری شود.

1- پیروی از استانداردها

صنعت  در  رفته  بکار  PCBهای  خاص  محیطی  شرایط  دلیل  به 

و  سازمان ها  پرواز،  ایمنی  با  آن ها  عملکرد  مستقیم  ارتباط  و  هوانوردی 

مراجع ذی صالح استانداردها و الزامات مشخصی برای طراحی و ساخت 

بردهای الکترونیکی در نظر گرفته اند. این دستورالعمل ها در واقع چارچوب 

و مسیری برای ساخت یک سخت افزار با سطح ایمنی باال هستند و پیروی 

از آن ها موجب بهبود عملکرد و طول عمر محصول نهایی خواهد شد. البته 

باید یادآور شد که مجموعه دستورالعمل ها و راهنمایی های ارائه شده در 

نظر  در  را  آن ها  باید  سازنده  که  است  اقداماتی  حداقل  استانداردها  این 

بگیرد و در بسیاری از موارد، بهتر است اقدامات اضافی برای دستیابی به 

قابلیت اطمینان بیشتر از سوی طراحان انجام شود.

اقدام  و  تاسیس   1957 سال  از   )IPC( چاپی  مدار  بردهای  موسسه 

کرد.  مختلف  کاربردهای  برای   PCB طراحی  دستورالعمل های  تعیین  به 

به  تبدیل  موسسه  این  سوی  از  شده  تهیه  دستورالعمل های  زود  خیلی 

استانداردهای مورد قبول برای بسیاری از سازمان ها همچون FAA، ناسا و 

 IPC حتی سازمان های هوانوردی اروپا شد. در حال حاضر استانداردهای

مرجع طراحی بردهای مدار چاپی برای ساخت انواع هواپیماهای مسافری 

و نظامی است. 

الزامات ساخت متعدد برای تمام جنبه های  IPC شامل  استانداردهای 

که  می شود  زیادی  بخش های  شامل  اسناد  این  است.  چاپی  مدار  برد 

هر  این،  بر  عالوه  نیستند.  اجرا  قابل   PCB طراحی  هر  برای  آن ها  همه 

الزامات  از  که شامل مجموعهای  است  بسیار طوالنی  استاندارد یک سند 

برای طراحان، تولیدکنندگان یا هر دو می شود. برخی از استانداردهای مهم 

طراحی IPC عبارتند از:

الزامات  مورد  در  اطالعات  ارائه  منظور  به  استاندارد  این   :IPC-2221

تمام  آن  در  و  است  گرفته شده  نظر  در   PCB یک  طراحی  برای  عمومی 

که  می گیرد  قرار  توجه  مورد  حدی  تا  طراحی  الزامات  جزئیات  و  جنبه ها 

استاندارد  این  در  گرفت.  بکار  از طرح ها  در طیف وسیعی  را  آن ها  بتوان 

و  الکترومکانیکی  الکترونیکی،  قطعات  اتصال  و  نصب  برای  ساختاری 

مکانیکی روی برد ارائه شده است.

IPC-4101: الزامات مواد مختلف مورد استفاده در ساخت بردهای   

سخت و چندالیه را معرفی می کند.

و    مسیرها  در  جریان  انتقال  نیازمندی های  تعریف   :IPC-2152

صفحات مسی برای کاربردهای مختلف

IPC-4761: استانداردی برای تعیین اقدامات مورد نیاز در حفاظت   

از Viaها در بردهای مدار چاپی

چاپی    مدار  بردهای  ساخت  برای  عملکردی  الزامات   :IPC-6012

انعطاف ناپذیر

IPC-A-600 series: معیارهای پذیرش برای بردهای مدار چاپی   

و همچنین سه کالس استاندارد IPC برای مجموعه های مختلف PCB را 

تعریف میکند.

IPC-7351: الزامات ردپای )footprint( قطعات SMD در بردهای   

مدار چاپی که مختص سازندگان قطعات است.

استانداردها، IPC-A-6012 و IPC-A-600 مواردی  این  میان  در 

هستند که هنگام طراحی و ساخت یک برد مدار چاپی باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرند. استاندارد IPC-A-600 سند مشخصات برای بازرسی برد 

PCB نهایی است. بنابراین، هنگامی که یک برد مدار چاپی فرآیند ساخت 

خود را به پایان رساند، باید طبق معیارهای IPC-A-600 )کالس 1،2،3( 

استاندارد  این  فرایندهای  اجرای  بازرسی شود.  به مشتری  از تحویل  قبل 

ویژگی های  آیا  می کند  تایید  که  است  اندازه گیری هایی  و  بررسی  شامل 

کاری،  لحیم  قابلیت  مس،  وزن  نهایی،  برد  )مانند ضخامت  نهایی   PCB

اندازه سوراخ ها و غیره( الزامات را برآورده می کند یا خیر؟

استاندارد IPC-A-6012 صالحیت و مشخصات عملکرد برای بردهای 

فرآیندهای  روی  بیشتر  و  است  ناپذیر  انعطاف  و  سخت  چاپی  مدار 

محل  با  متناسب  می کند  مشخص  استاندارد  می کند.  تاکید   PCB تولید 

کاربرد، از چه نوع مواد اولیه برای ساخت PCB استفاده شود و چه نوع 

اطالعات  این  است.  نیاز  برد  تست  برای  فرکانسی  چه  یا  آزمایش هایی 

برای انواع کاربردها از محصوالت خانگی تا صنایع هوافضا پوشش داده 

ذکر  دستورالعمل های  خود،  کاربرد  با  متناسب  باید  سازنده  و  است  شده 

الیه های  نوع  و  ضخامت  به  استاندارد  این  در  حتی  کند.  دنبال  را  شده 

اکسیداسیون(  از  جلوگیری  )برای  برد  مسی  مسیرهای  روی  که  حفاظتی 

اضافه می شوند، پرداخته شده است.

استاندارد IPC-A-610 پرکاربردترین معیار مونتاژ قطعات روی بردهای 

این  در  ذکر شده  فرایند های  از  پیروی  است.  الکترونیک  دنیای  در   PCB

قطعات ضروری  مونتاژ  و  کیفیت  تضمین  بخشهای  همه  برای  استاندارد 

از  بزرگ  یعنی IPC-A-610E شامل مجموعه ای  آن  نسخه  آخرین  است. 
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شما محیا نیست. بهتر است این بخش را در یک گوشه از برد قرار داده 

تمام  برای  می تواند  کار  این  کنید.  تعبیه  آن  روی  فلزی  صفحه  یک  با  و 

این در  بر  ایجاد می کنند، تکرار کنید. عالوه  زیادی  بخش هایی که گرمای 

طراحی ماژول های مختلف یک سخت افزار می توان از بردهایی با جنس 

متفاوت استفاده کرد. به عنوان مثال می توان از بردهایی با هسته فلزی 

سایر  و  کرد  استفاده  دارند،  کمتری  گرمای  که  بخش هایی  یا FR-4 برای 

قسمت را روی یک برد آلومینیومی پیاده سازی نمود.

یکی از راهکارهای جدید برای بررسی توزیع گرما در سطح برد، استفاده 

از شبیه سازهای نرم افزاری است. در صورتی که اطالعات دقیقی از قطعات 

و سیگنال های موجود روی برد وجود داشته باشند، می توان با شبیه سازی 

 Ansys کامپیوتری نحوه توزیع گرما را مشاهده کرد. یکی از این نرم افزارها

PCB و  Altium Designer به خوبی عملکرد  است که می تواند در کنار 

اختیار شما  در  را  آن  دمای بخش های مختلف  و  کرده  تحلیل  را  قطعات 

قرار دهد. از طریق این ابزار قدرتمند می توان شبیه سازی های مختلفی از 

قبیل شوک گرمایی، عملکرد بلند مدت سیستم، سوئیچینگ سریع و غیره 

را اجرا نمود.

6- انتخاب پوشش نهایی برد

ارتباط  می شود  اعمال  چاپی  مدار  برد  سطح  روی  که  نهایی  پوشش 

با مقاومت سخت افزار در مقابل شرایط محیطی سخت دارد.  مستقیمی 

عملکرد  و  بیشتر  کیفیت  به  می تواند  مواد  این  صحیح  انتخاب  بنابراین 

مطلوب آن برای کاربردهای هوایی منجر شود. در حال حاضر تکنیک های 

اصلی برای ایجاد پوشش یکپارچه روی سطح برد شامل الکترولس نیکل با 

روکش طال )3ENIG(، روش 4HASL و روش HASL بدون سرب می باشند.

در روش HASL ابتدا برد در یک حوض شامل مواد مذاب قلع و سرب 

غوطه ور می شود و سپس قسمت های اضافی روی برد با استفاده از هوای 

داغ با فشار زیاد که به سطح برد مدار چاپی وارد می شود، از بین می روند. 

این  بکارگیری  شده،  استفاده  آلیاژ  ترکیب  در  سرب  از  استفاده  دلیل  به 

روش از سال 2007 توسط بسیاری از مراجع قانونی ممنوع اعالم شد. اما 

روش HASL بدون سرب عملکرد مشابهی داشته و همچنان در بسیاری از 

کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد.

الیه  ابتدا یک  نیز شناخته می شود،  نرم  نام طالی  با  که   ENIG روش 

اینچ روی مس قرار می گیرد و  با قطر 120 تا 240 میکرو  الکترولس نیکل 

از طال با قطر 2 تا 8 میکرو اینچ روی آن کشیده می شود.  سپس الیه ای 

این پوشش عملکرد خوبی برای جلوگیری از اکسیداسیون مس و نیکل از 

خود نشان می دهد. 

کمتری  هزینه  است  ممکن  الیه  دو  تا  بردهای  برای   HASL پوشش 

برای مصرف کننده داشته باشند، اما زمانی که برد در تعداد الیه های باالتر 

HASL خواهد شد.  به  نزدیک  بسیار   ENIG پوشش  باشد، هزینه  دو  از 

پوشش HASL توانایی جذب عالی و همچنین عمر مفید خوبی دارد، در 

عوض پوشش های ENIG مقاومت زیادی در برابر خش پذیری و خوردگی 

داشته و همچنین از نظر طول عمر بسیار عالی هستند. برای کاربردهایی 

با محیط سخت، استفاده از پوشش ENIG گزینه  بهتری است. کیفیت و 

  IPC PCBها توسط استاندارد  ENIG برای  سایر جنبه های پوشش های 

 4552A پوشش داده می شود.

پی نویس ها:
1- Printed Circuit Board

2- Ball-Grid Arrays

3- Electroless Nickel with Immersion Gold Coating

4- Hot Air Solder Leveling

Ansys نمونه ای از شبیه سازی توزیع گرما در سطح برد توسط نرم افزار

دو نوع پوشش مرسوم برای بردهای مدار چاپی: پوشش HASL )شکل الف( و پوشش ENIG )شکل ب(

)ب()الف(

IPC نمودار درختی استانداردهای
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مشاهده کرد. قابلیت انعطاف پذیری آن ها باعث می شود عالوه بر کاهش 

نیاز، سیستم در مقابل لرزش و شوک های ضربه ای مقاومت  فضای مورد 

رایج  خرابی های  از  درصد   20 حدود  آمار،  اساس  بر  باشد.  داشته  بهتری 

سیستم های اویونیک به دلیل لرزش های شدید اعمال شده به تجهیزات در 

هنگام نشست و برخاست هواپیما است. در بسیاری مواقع این لرزش ها 

بین  مقاومت  افزایش  آن  دنبال  به  و  لحیم کاری ها  در  موجب شکستگی 

اتصاالت و حتی قطع کامل یک قطعه از مدار می شود. استفاده از بردهای 

خود  در  را  لرزش ها  این  از  زیادی  بخش  خوبی  به  می تواند  انعطاف پذیر 

دفع کند.

 4- مالحظات چینش قطعات روی برد

وجود  هوایی،  صنایع  در   PCB طراحان  مهم  چالش های  از  یکی 

سیگنال های RF با فرکانس و توان زیاد است. این سیگنا ل ها عالوه بر این 

که خود نسبت به تداخالت بسیار حساس هستند، بطور بالقوه می توانند 

در  بنابراین  کنند.  ایجاد  منفی  تاثیرات  سیستم  دیگر  بخش های  روی 

طراحی مسیرهای عبور جریان، انتخاب قطعات، چینش  آن ها روی برد و 

محدودسازی تداخالت برای اینگونه سیگنال ها باید دقت زیادی داشت.

و  مهم ترین  از  یکی  برد  روی  قطعات  چینش  از  بلوکی  طرح  یک  تهیه 

باید انجام دهد. این طرح یک نمای کلی  اولین کارهایی است که طراح 

نشان  و  ایجاد می کند  بلوک های مختلف  بین  نحوه جریان سیگنال ها  از 

تقویت کننده،  آنالوگ،  دیجیتال،  تغذیه،  بخش های  از  یک  هر  می دهد 

کانکتورها و ... در چه قسمتی از برد قرار خواهند گرفت. در طراحی این 

به  بخش  یک  غیرضروری  جریان   عبور  عدم  مانند  مواردی  به  باید  طرح 

قسمت ها،  سایر  و   RF بخش  بین  مناسب  فاصله  حفظ  دیگر،  بخش 

پیش بینی فضای الزم برای ایجاد ایزوالسیون فیزیکی بخش RF، قرارگیری 

از  برای مسیر سیگنال  بلوک ها  مناسب  ترتیب  برد،  لبه های  در  کانکتورها 

ورودی به خروجی دقت شود.

5- مدیریت دما

صنایع  در  که  PCBهایی  مشخصات  ویژه،  محیطی  شرایط  دلیل  به 

توانایی  که  باشد  گونه ای  به  باید  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  هوایی 

عملکرد در دماهای خیلی باال یا خیلی کم را داشته باشند. این دماها گاهی 

اوقات به حدی می رسد که ممکن است PCBهای کالس 1 را بطور کامل 

نابود کند. بنابراین هنگام طراحی باید تکنیک هایی را بکار برد که تغییرات 

دمایی روی عملکرد سیستم تاثیرگذار نباشد. برای انجام این کار، دو چیز 

الزم است: توزیع گرما و مواد بهینه شده برای هدایت حرارتی.

را  موارد  این  می دهد.  رخ  هدایت  و  همرفت  طریق  از  گرما  توزیع 

می توان از طریق اتصال هیت سینک به سطح مس یا سطح آلومینیومی 

پشت قطعات مدیریت کرد. از سوی دیگر تکنیک هایی مانند مس سنگین 

یا استفاده از آلومینیوم آنودایز شده می تواند هدایت حرارتی بهتری ایجاد 

و  سنگین  مس  تکنیک  با   ،PCB وزن  محدودیت  عدم  صورت  در  کند. 

افزایش  را  جریان  انتقال  ظرفیت  می توان  ضخیم تر  صفحات  از  استفاده 

داد. با این کار مقاومت مسیر انتقال جریان کاهش یافته و به دنبال آن 

حرارت کمتری روی برد ایجاد می شود.

به قطعات مکانیکی  نیاز  از چسب های حرارتی ضمن کاهش  استفاده 

اتصال دهنده )مانند پیچ و گیره(، می تواند به کاهش عایق حرارتی ایجاد 

ایجاد شده  آن ها  بین  بدلیل شکاف  که  قطعات  و  بین هیت سینک  شده 

است، کمک کند.

توسط سیستم  تولیدی  گرمای  کاهش  در  نیز  قطعات  انتخاب صحیح 

می کنند،  تولید  زیادی  گرمای  LEDها  مثال  عنوان  به  دارد.  زیادی  تاثیر 

بنابراین اگه شما مجبور به استفاده از LED هستید، به سراغ نمونه هایی 

بروید که انرژی کمتری هدر می دهند. یا اگر شما مجبور به نصب قطعات از 

نوع 2BGA شده اید، اطمینان حاصل کنید که الیه باالیی آنها برای هدایت 

گرما و انتقال آن به خارج از قطعه، فلزی است.

سخت افزار  قسمت های  سایر  از  گرما  تولیدکننده  بخش های  تفکیک 

انجام شود.  باید  که  است  اقداماتی  مهم ترین  و  ابتدایی ترین  از  یکی  نیز 

معموال بخش های آنالوگ مدار به دلیل جریان باالتر، گرمای بیشتری تولید 

می کنند. به عنوان مثال بهتر است بخش تغذیه سیستم را کامال مجزا و 

روی یک برد دیگر طراحی کنید، اما اگر این امکان به دالیل مختلف برای 

تصاویر و عکس های تمام رنگی است که به طور خاص استاندارد کار مورد 

ارائه می دهد. بخش های  الکترونیکی  برای مجموعه های  را  قبول صنعت 

مختلف این سند شامل نکاتی در مورد نصب قطعات، معیارهای لحیم  کاری، 

برای  سطحی  نصب  معیارهای  پایه ها،  اتصال  برای  لحیم کاری  الزامات 

قطعات، نصب هیت سینک، معیارهای نصب قطعات برای DIPS، نصب 

غیره  و  الزامات مونتاژ سیم جامپر، رطوبت زدایی  برد،  لبه  روی  کانکتورها 

می شود.

استانداردهای IPC بردهای مدار چاپی را متناسب با محل استفاده در 

3 کالس دسته بندی می کنند و اسناد با توجه به این کالس بندی، برای هر 

یک از آن ها دستورالعمل های متفاوتی را تعیین کرده اند.

است،  الکترونیک  قطعات  مونتاژ  در  کالس  پایین ترین  این   :1 کالس 

در  احتمالی  عیوب  می توان  کمتر،  محدودیت های  وجود  با  بنابراین 

کالس  این  در  الکترونیکی  محصوالت  داشت.  انتظار  را  نهایی  محصول 

مانند اسباب بازی های کودکان معموالً ارزان قیمت بوده و در صورت خرابی 

عواقب کمتری دارند. اگرچه انتظار می رود طبق طراحی انجام شده عمل 

کنند، اما ممکن است به دالیل مختلف طول عمر کمتری داشته باشند. به 

استفاده   1 الکترونیکی کالس  از مجموعه های  که  ترتیب، محصوالتی  این 

می کنند، قیمت مناسبی برای توجیه کیفیت دارند.

IPC است که معموالً  از استانداردهای  رایج  این یک کالس  کالس 2: 

دارد،  را  درخواست  بیشترین  بحرانی  غیر  الکترونیکی  مجموعه های  برای 

اما  باشند  نداشته  را  کیفیت  باالترین  است  ممکن  نهایی  محصوالت  زیرا 

مطمئنًا قابلیت اطمینان طوالنی تر و مؤثرتری دارند. مشابه با کالس اول، 

از عیوب مانند نصب کج قطعات  در این کالس نیز ممکن است درجاتی 

کلی  عملکرد  همچنان  اما  باشد،  داشته  وجود  ناقص  کاری های  لحیم   یا 

سیستم صحیح است.

کالس 3: این کالس به عنوان باالترین استاندارد در زمینه مجموعه های 

و  اطمینان  قابلیت  دوام،  کیفیت،  نظر  از  کار  طرز  بهترین  به  الکترونیکی، 

تمیزی نیاز دارد. با توجه به الزامات سختگیرانه ای که وجود دارد، کالس 3 

معموالً برای بسیاری از محصوالت الکترونیکی پیشرفته و سایر مجموعه های 

حیاتی مانند مونتاژ محصوالت نظامی، مونتاژ پزشکی، مونتاژ الکترونیک 

باالترین  که  است  بدیهی  است.  نیاز  مورد  غیره  و  هوانوردی  تجهیزات 

کیفیت مونتاژها دارای امتیاز باالیی هستند. مطمئنًا رسیدن به این سطح 

برای  زیادتر  زمان  و  هزینه  صرف  نیازمند  اطمینان،  قابلیت  و  کیفیت  از 

طراحی و ساخت PCBها خواهد بود.

 اگرچه استانداردهای IPC برای اطمینان از عملکرد، قابلیت  اطمینان و 

را تنها استانداردهایی  اما نمی توان آن ها  کیفیت طراحی حیاتی هستند، 

سایر  از  شده اند.  نگارش  مختلف  صنایع  در   PCB تهیه  برای  که  دانست 

 ASME، ANSI، IEC، سازمان ها و گروه های مهم در این زمینه می توان به

MIL-PRF اشاره کرد.

2- انتخاب مواد با باالترین کیفیت

که  است  الزامی  دو  پایداری  و  اطمینان  قابلیت  هوانوردی،  بخش  در 

نمی توان آنها را نادیده گرفت. در این نوع کاربردها، با توجه به اینکه انجام 

دارد،  گزافی  یا هزینه های  نیست  امکان پذیر  راحتی  به  نگهداری  و  تعمیر 

مدارها باید به طور مداوم و بدون ایجاد اختالل برای مدت زمان طوالنی 

)به طور کلی از حداقل 5 سال تا 20 سال یا بیشتر( کار کنند. قاعده کلی 

برای مدت طوالنی در  باال است که  با کیفیت  از مواد و قطعات  استفاده 

بازار موجود می مانند.

که  آنودایز شده است  آلومینیوم  برای مس،  رایج  بسیار  یک جایگزین 

واقع،  کند. در  را حل  اتالف گرما  به  از مشکالت مربوط  می تواند بسیاری 

آلومینیوم آنودایز شده رسانایی حرارتی 5 تا 10 برابر بیشتر از مواد سنتی 

مانند FR-4 را با ضخامت ده برابر کمتر ارائه می دهد. عالوه بر این، این 

ماده قادر به انتقال گرما به روشی کارآمدتر از PCB معمولی است و اثرات 

اکسیداسیون ناشی از گرما را به حداقل می رساند.

تا   1600 )با ضخامت مس در محدوده  فناوری مس سنگین  همچنین 

روشی طبیعی،  به  را  گرما  برد  اجازه می دهد  مربع(  متر  هر  در  گرم   6000

بدون نیاز به سیستم های خنک کننده اضافی، حتی در حضور جریان های 

که  می کنند  پیشنهاد   PCB سازندگان  از  بسیاری  کند.  دفع  باال،  شدت  با 

محلول های مس سنگین را با استفاده از راهکارهای حرارتی متعدد برای 

بهبود بیشتر انتقال گرما ترکیب کنند. افزایش ضخامت مس در سطح برد 

فیزیکی خواهد  برابر تنش های  در  آن  بیشتر  به مقاومت  همچنین منجر 

شد. 

3- استفاده از PCBهای انعطاف پذیر

را   )Rigid flex( سخت  انعطاف پذیر  PCBهای  ردپای  امروزه 

همراه  تلفن های  و  پزشکی  نظامی،  همچون  مختلف  صنایع  در  می توان 

ب: در صورت بیشتر بودن نسبت C/W و الف: نصب مطلوب برای همه کالس ها
C/P از 50 درصد، برای کالس های 1 و 2 

قابل قبول و کالس 3 غیرقابل قبول

 C/W ج: در صورت بیشتر بودن نسبت
و C/P از 75 درصد، برای تمام کالس ها 

قابل قبول

د: غیرقابل قبول برای تمام کالس ها

نمونه ای از تصاویر مربوط به نحوه لحیم کاری یک خازن روی برد در استاندارد IPC-A-610 برای کالس های مختلف

نمونه ای از بردهای انعطاف پذیرنمونه ای از برد با فناوری مس سنگین

چینش بلوکی قطعات روی برد برای کاهش تداخالت
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مشاهده کرد. قابلیت انعطاف پذیری آن ها باعث می شود عالوه بر کاهش 

نیاز، سیستم در مقابل لرزش و شوک های ضربه ای مقاومت  فضای مورد 

رایج  خرابی های  از  درصد   20 حدود  آمار،  اساس  بر  باشد.  داشته  بهتری 

سیستم های اویونیک به دلیل لرزش های شدید اعمال شده به تجهیزات در 

هنگام نشست و برخاست هواپیما است. در بسیاری مواقع این لرزش ها 

بین  مقاومت  افزایش  آن  دنبال  به  و  لحیم کاری ها  در  موجب شکستگی 

اتصاالت و حتی قطع کامل یک قطعه از مدار می شود. استفاده از بردهای 

خود  در  را  لرزش ها  این  از  زیادی  بخش  خوبی  به  می تواند  انعطاف پذیر 

دفع کند.

 4- مالحظات چینش قطعات روی برد

وجود  هوایی،  صنایع  در   PCB طراحان  مهم  چالش های  از  یکی 

سیگنال های RF با فرکانس و توان زیاد است. این سیگنا ل ها عالوه بر این 

که خود نسبت به تداخالت بسیار حساس هستند، بطور بالقوه می توانند 

در  بنابراین  کنند.  ایجاد  منفی  تاثیرات  سیستم  دیگر  بخش های  روی 

طراحی مسیرهای عبور جریان، انتخاب قطعات، چینش  آن ها روی برد و 

محدودسازی تداخالت برای اینگونه سیگنال ها باید دقت زیادی داشت.

و  مهم ترین  از  یکی  برد  روی  قطعات  چینش  از  بلوکی  طرح  یک  تهیه 

باید انجام دهد. این طرح یک نمای کلی  اولین کارهایی است که طراح 

نشان  و  ایجاد می کند  بلوک های مختلف  بین  نحوه جریان سیگنال ها  از 

تقویت کننده،  آنالوگ،  دیجیتال،  تغذیه،  بخش های  از  یک  هر  می دهد 

کانکتورها و ... در چه قسمتی از برد قرار خواهند گرفت. در طراحی این 

به  بخش  یک  غیرضروری  جریان   عبور  عدم  مانند  مواردی  به  باید  طرح 

قسمت ها،  سایر  و   RF بخش  بین  مناسب  فاصله  حفظ  دیگر،  بخش 

پیش بینی فضای الزم برای ایجاد ایزوالسیون فیزیکی بخش RF، قرارگیری 

از  برای مسیر سیگنال  بلوک ها  مناسب  ترتیب  برد،  لبه های  در  کانکتورها 

ورودی به خروجی دقت شود.

5- مدیریت دما

صنایع  در  که  PCBهایی  مشخصات  ویژه،  محیطی  شرایط  دلیل  به 

توانایی  که  باشد  گونه ای  به  باید  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  هوایی 

عملکرد در دماهای خیلی باال یا خیلی کم را داشته باشند. این دماها گاهی 

اوقات به حدی می رسد که ممکن است PCBهای کالس 1 را بطور کامل 

نابود کند. بنابراین هنگام طراحی باید تکنیک هایی را بکار برد که تغییرات 

دمایی روی عملکرد سیستم تاثیرگذار نباشد. برای انجام این کار، دو چیز 

الزم است: توزیع گرما و مواد بهینه شده برای هدایت حرارتی.

را  موارد  این  می دهد.  رخ  هدایت  و  همرفت  طریق  از  گرما  توزیع 

می توان از طریق اتصال هیت سینک به سطح مس یا سطح آلومینیومی 

پشت قطعات مدیریت کرد. از سوی دیگر تکنیک هایی مانند مس سنگین 

یا استفاده از آلومینیوم آنودایز شده می تواند هدایت حرارتی بهتری ایجاد 

و  سنگین  مس  تکنیک  با   ،PCB وزن  محدودیت  عدم  صورت  در  کند. 

افزایش  را  جریان  انتقال  ظرفیت  می توان  ضخیم تر  صفحات  از  استفاده 

داد. با این کار مقاومت مسیر انتقال جریان کاهش یافته و به دنبال آن 

حرارت کمتری روی برد ایجاد می شود.

به قطعات مکانیکی  نیاز  از چسب های حرارتی ضمن کاهش  استفاده 

اتصال دهنده )مانند پیچ و گیره(، می تواند به کاهش عایق حرارتی ایجاد 

ایجاد شده  آن ها  بین  بدلیل شکاف  که  قطعات  و  بین هیت سینک  شده 

است، کمک کند.

توسط سیستم  تولیدی  گرمای  کاهش  در  نیز  قطعات  انتخاب صحیح 

می کنند،  تولید  زیادی  گرمای  LEDها  مثال  عنوان  به  دارد.  زیادی  تاثیر 

بنابراین اگه شما مجبور به استفاده از LED هستید، به سراغ نمونه هایی 

بروید که انرژی کمتری هدر می دهند. یا اگر شما مجبور به نصب قطعات از 

نوع 2BGA شده اید، اطمینان حاصل کنید که الیه باالیی آنها برای هدایت 

گرما و انتقال آن به خارج از قطعه، فلزی است.

سخت افزار  قسمت های  سایر  از  گرما  تولیدکننده  بخش های  تفکیک 

انجام شود.  باید  که  است  اقداماتی  مهم ترین  و  ابتدایی ترین  از  یکی  نیز 

معموال بخش های آنالوگ مدار به دلیل جریان باالتر، گرمای بیشتری تولید 

می کنند. به عنوان مثال بهتر است بخش تغذیه سیستم را کامال مجزا و 

روی یک برد دیگر طراحی کنید، اما اگر این امکان به دالیل مختلف برای 

تصاویر و عکس های تمام رنگی است که به طور خاص استاندارد کار مورد 

ارائه می دهد. بخش های  الکترونیکی  برای مجموعه های  را  قبول صنعت 

مختلف این سند شامل نکاتی در مورد نصب قطعات، معیارهای لحیم  کاری، 

برای  سطحی  نصب  معیارهای  پایه ها،  اتصال  برای  لحیم کاری  الزامات 

قطعات، نصب هیت سینک، معیارهای نصب قطعات برای DIPS، نصب 

غیره  و  الزامات مونتاژ سیم جامپر، رطوبت زدایی  برد،  لبه  روی  کانکتورها 

می شود.

استانداردهای IPC بردهای مدار چاپی را متناسب با محل استفاده در 

3 کالس دسته بندی می کنند و اسناد با توجه به این کالس بندی، برای هر 

یک از آن ها دستورالعمل های متفاوتی را تعیین کرده اند.

است،  الکترونیک  قطعات  مونتاژ  در  کالس  پایین ترین  این   :1 کالس 

در  احتمالی  عیوب  می توان  کمتر،  محدودیت های  وجود  با  بنابراین 

کالس  این  در  الکترونیکی  محصوالت  داشت.  انتظار  را  نهایی  محصول 

مانند اسباب بازی های کودکان معموالً ارزان قیمت بوده و در صورت خرابی 

عواقب کمتری دارند. اگرچه انتظار می رود طبق طراحی انجام شده عمل 

کنند، اما ممکن است به دالیل مختلف طول عمر کمتری داشته باشند. به 

استفاده   1 الکترونیکی کالس  از مجموعه های  که  ترتیب، محصوالتی  این 

می کنند، قیمت مناسبی برای توجیه کیفیت دارند.

IPC است که معموالً  از استانداردهای  رایج  این یک کالس  کالس 2: 

دارد،  را  درخواست  بیشترین  بحرانی  غیر  الکترونیکی  مجموعه های  برای 

اما  باشند  نداشته  را  کیفیت  باالترین  است  ممکن  نهایی  محصوالت  زیرا 

مطمئنًا قابلیت اطمینان طوالنی تر و مؤثرتری دارند. مشابه با کالس اول، 

از عیوب مانند نصب کج قطعات  در این کالس نیز ممکن است درجاتی 

کلی  عملکرد  همچنان  اما  باشد،  داشته  وجود  ناقص  کاری های  لحیم   یا 

سیستم صحیح است.

کالس 3: این کالس به عنوان باالترین استاندارد در زمینه مجموعه های 

و  اطمینان  قابلیت  دوام،  کیفیت،  نظر  از  کار  طرز  بهترین  به  الکترونیکی، 

تمیزی نیاز دارد. با توجه به الزامات سختگیرانه ای که وجود دارد، کالس 3 

معموالً برای بسیاری از محصوالت الکترونیکی پیشرفته و سایر مجموعه های 

حیاتی مانند مونتاژ محصوالت نظامی، مونتاژ پزشکی، مونتاژ الکترونیک 

باالترین  که  است  بدیهی  است.  نیاز  مورد  غیره  و  هوانوردی  تجهیزات 

کیفیت مونتاژها دارای امتیاز باالیی هستند. مطمئنًا رسیدن به این سطح 

برای  زیادتر  زمان  و  هزینه  صرف  نیازمند  اطمینان،  قابلیت  و  کیفیت  از 

طراحی و ساخت PCBها خواهد بود.

 اگرچه استانداردهای IPC برای اطمینان از عملکرد، قابلیت  اطمینان و 

را تنها استانداردهایی  اما نمی توان آن ها  کیفیت طراحی حیاتی هستند، 

سایر  از  شده اند.  نگارش  مختلف  صنایع  در   PCB تهیه  برای  که  دانست 

 ASME، ANSI، IEC، سازمان ها و گروه های مهم در این زمینه می توان به

MIL-PRF اشاره کرد.

2- انتخاب مواد با باالترین کیفیت

که  است  الزامی  دو  پایداری  و  اطمینان  قابلیت  هوانوردی،  بخش  در 

نمی توان آنها را نادیده گرفت. در این نوع کاربردها، با توجه به اینکه انجام 

دارد،  گزافی  یا هزینه های  نیست  امکان پذیر  راحتی  به  نگهداری  و  تعمیر 

مدارها باید به طور مداوم و بدون ایجاد اختالل برای مدت زمان طوالنی 

)به طور کلی از حداقل 5 سال تا 20 سال یا بیشتر( کار کنند. قاعده کلی 

برای مدت طوالنی در  باال است که  با کیفیت  از مواد و قطعات  استفاده 

بازار موجود می مانند.

که  آنودایز شده است  آلومینیوم  برای مس،  رایج  بسیار  یک جایگزین 

واقع،  کند. در  را حل  اتالف گرما  به  از مشکالت مربوط  می تواند بسیاری 

آلومینیوم آنودایز شده رسانایی حرارتی 5 تا 10 برابر بیشتر از مواد سنتی 

مانند FR-4 را با ضخامت ده برابر کمتر ارائه می دهد. عالوه بر این، این 

ماده قادر به انتقال گرما به روشی کارآمدتر از PCB معمولی است و اثرات 

اکسیداسیون ناشی از گرما را به حداقل می رساند.

تا   1600 )با ضخامت مس در محدوده  فناوری مس سنگین  همچنین 

روشی طبیعی،  به  را  گرما  برد  اجازه می دهد  مربع(  متر  هر  در  گرم   6000

بدون نیاز به سیستم های خنک کننده اضافی، حتی در حضور جریان های 

که  می کنند  پیشنهاد   PCB سازندگان  از  بسیاری  کند.  دفع  باال،  شدت  با 

محلول های مس سنگین را با استفاده از راهکارهای حرارتی متعدد برای 

بهبود بیشتر انتقال گرما ترکیب کنند. افزایش ضخامت مس در سطح برد 

فیزیکی خواهد  برابر تنش های  در  آن  بیشتر  به مقاومت  همچنین منجر 

شد. 

3- استفاده از PCBهای انعطاف پذیر

را   )Rigid flex( سخت  انعطاف پذیر  PCBهای  ردپای  امروزه 

همراه  تلفن های  و  پزشکی  نظامی،  همچون  مختلف  صنایع  در  می توان 

ب: در صورت بیشتر بودن نسبت C/W و الف: نصب مطلوب برای همه کالس ها
C/P از 50 درصد، برای کالس های 1 و 2 

قابل قبول و کالس 3 غیرقابل قبول

 C/W ج: در صورت بیشتر بودن نسبت
و C/P از 75 درصد، برای تمام کالس ها 

قابل قبول

د: غیرقابل قبول برای تمام کالس ها

نمونه ای از تصاویر مربوط به نحوه لحیم کاری یک خازن روی برد در استاندارد IPC-A-610 برای کالس های مختلف

نمونه ای از بردهای انعطاف پذیرنمونه ای از برد با فناوری مس سنگین

چینش بلوکی قطعات روی برد برای کاهش تداخالت



سال دهم - شماره 49 - پاییز 1401 

مجله اویونیک
سال دهم - شماره 49 - پاییز 1401

مجله اویونیک
13 16

شما محیا نیست. بهتر است این بخش را در یک گوشه از برد قرار داده 

تمام  برای  می تواند  کار  این  کنید.  تعبیه  آن  روی  فلزی  صفحه  یک  با  و 

این در  بر  ایجاد می کنند، تکرار کنید. عالوه  زیادی  بخش هایی که گرمای 

طراحی ماژول های مختلف یک سخت افزار می توان از بردهایی با جنس 

متفاوت استفاده کرد. به عنوان مثال می توان از بردهایی با هسته فلزی 

سایر  و  کرد  استفاده  دارند،  کمتری  گرمای  که  بخش هایی  یا FR-4 برای 

قسمت را روی یک برد آلومینیومی پیاده سازی نمود.

یکی از راهکارهای جدید برای بررسی توزیع گرما در سطح برد، استفاده 

از شبیه سازهای نرم افزاری است. در صورتی که اطالعات دقیقی از قطعات 

و سیگنال های موجود روی برد وجود داشته باشند، می توان با شبیه سازی 

 Ansys کامپیوتری نحوه توزیع گرما را مشاهده کرد. یکی از این نرم افزارها

PCB و  Altium Designer به خوبی عملکرد  است که می تواند در کنار 

اختیار شما  در  را  آن  دمای بخش های مختلف  و  کرده  تحلیل  را  قطعات 

قرار دهد. از طریق این ابزار قدرتمند می توان شبیه سازی های مختلفی از 

قبیل شوک گرمایی، عملکرد بلند مدت سیستم، سوئیچینگ سریع و غیره 

را اجرا نمود.

6- انتخاب پوشش نهایی برد

ارتباط  می شود  اعمال  چاپی  مدار  برد  سطح  روی  که  نهایی  پوشش 

با مقاومت سخت افزار در مقابل شرایط محیطی سخت دارد.  مستقیمی 

عملکرد  و  بیشتر  کیفیت  به  می تواند  مواد  این  صحیح  انتخاب  بنابراین 

مطلوب آن برای کاربردهای هوایی منجر شود. در حال حاضر تکنیک های 

اصلی برای ایجاد پوشش یکپارچه روی سطح برد شامل الکترولس نیکل با 

روکش طال )3ENIG(، روش 4HASL و روش HASL بدون سرب می باشند.

در روش HASL ابتدا برد در یک حوض شامل مواد مذاب قلع و سرب 

غوطه ور می شود و سپس قسمت های اضافی روی برد با استفاده از هوای 

داغ با فشار زیاد که به سطح برد مدار چاپی وارد می شود، از بین می روند. 

این  بکارگیری  شده،  استفاده  آلیاژ  ترکیب  در  سرب  از  استفاده  دلیل  به 

روش از سال 2007 توسط بسیاری از مراجع قانونی ممنوع اعالم شد. اما 

روش HASL بدون سرب عملکرد مشابهی داشته و همچنان در بسیاری از 

کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد.

الیه  ابتدا یک  نیز شناخته می شود،  نرم  نام طالی  با  که   ENIG روش 

اینچ روی مس قرار می گیرد و  با قطر 120 تا 240 میکرو  الکترولس نیکل 

از طال با قطر 2 تا 8 میکرو اینچ روی آن کشیده می شود.  سپس الیه ای 

این پوشش عملکرد خوبی برای جلوگیری از اکسیداسیون مس و نیکل از 

خود نشان می دهد. 

کمتری  هزینه  است  ممکن  الیه  دو  تا  بردهای  برای   HASL پوشش 

برای مصرف کننده داشته باشند، اما زمانی که برد در تعداد الیه های باالتر 

HASL خواهد شد.  به  نزدیک  بسیار   ENIG پوشش  باشد، هزینه  دو  از 

پوشش HASL توانایی جذب عالی و همچنین عمر مفید خوبی دارد، در 

عوض پوشش های ENIG مقاومت زیادی در برابر خش پذیری و خوردگی 

داشته و همچنین از نظر طول عمر بسیار عالی هستند. برای کاربردهایی 

با محیط سخت، استفاده از پوشش ENIG گزینه  بهتری است. کیفیت و 

  IPC PCBها توسط استاندارد  ENIG برای  سایر جنبه های پوشش های 

 4552A پوشش داده می شود.

پی نویس ها:
1- Printed Circuit Board

2- Ball-Grid Arrays

3- Electroless Nickel with Immersion Gold Coating

4- Hot Air Solder Leveling

Ansys نمونه ای از شبیه سازی توزیع گرما در سطح برد توسط نرم افزار

دو نوع پوشش مرسوم برای بردهای مدار چاپی: پوشش HASL )شکل الف( و پوشش ENIG )شکل ب(

)ب()الف(

IPC نمودار درختی استانداردهای
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که  است  دنیا  نظامی  هواپیماهای  قدیمی ترین  از  جنگنده F-5 یکی 

قرار  استفاده  مورد  کشورها  از  بسیاری  توسط  گسترده  بطور  همچنان 

دریایی  نیروی  سوی  از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  عالرغم  می گیرد. 

ایاالت متحده برای بازنشسته کردن این جنگنده تا سال 2015، ویژگی های 

منحصربه فرد F-5 باعث شده است تا ارتش این کشور و سازندگان با اجرای 

برنامه هایی برای ارتقاء و بروزرسانی سیستم های اویونیک، این زمان را تا 

برنامه های  کشورها،  از  بسیاری  حاضر  حال  در  کنند.  تمدید   2030 سال 

با F-5 پیش می برند. در  آموزشی خلبانان نظامی خود را مبتنی بر پرواز 

برای نسخه های جدید  بر تغییرات درنظر گرفته شده  این مطلب مروری 

جنگنده محبوب F-5 خواهیم داشت.

 F-5تولد

آغاز طراحی و ساخت جنگنده F-5 به دهه 1950 میالدی بر می گردد، 

زمانی که اعضای ناتو روی ساخت یک جنگنده تاکتیکی سبک وزن به توافق 

رسیدند. هدف آن ها ساخت هواپیمایی با هزینه های بسیار کمتر از ناوگان 

 F-86 بود که عالوه بر مانورپذیری بیشتر، بتواند تسلیحات جدید توسعه 

یافته توسط اعضای ناتو را حمل کند. مسئولیت ساخت این پلتفرم جدید 

به شرکت نورثروپ سپرده شد که پیش از این سابقه ساخت هواپیماهای 

این شرکت  مسئولین  داشت.  از جمله F-89 و P-61 را  مختلف  نظامی 

بالفاصله نیازمندی های اعضای ناتو و همچنین کشورهای آسیایی را مورد 

بررسی قرار دادند و نتیجه این تحقیقات، روند توسعه جنگنده را به سمت 

باعث می شد  تغییرات  این  کرد.  بیشتر معکوس  وزن  و  ابعاد  با  پلتفرمی 

معاصر خود، جنگنده  به جنگنده های  نسبت  کمتر  با وجود هزینه های  تا 

ارائه  باالتری  قابلیت اطمینان  بهتر، مانورپذیری بیشتر و  جدید عملکردی 

بود که طول عمر  نورثروپ ساخت هواپیمایی  از اهداف  دهد. یکی دیگر 

بیشتر از 10 سال را ممکن سازد.

در اواخر دهه 1950 شرکت نورثروپ هواپیمایی تک سرنشین با عنوان 

N-156F را طراحی و اجرا کرد که بعدها و در سال 1962 به عنوان جنگنده 

F-5A شناخته شد. طی 10 سال بعد از آن نورثروپ بیش از 600 فروند از 

فروخت.  متحده  ایاالت  هم پیمان  کشورهای  به  و  تولید  را  هواپیما  این 

 F-5B همچنین در این زمان یک نسخه دو سرنشین از این هواپیما با نام

نیز ساخته شد که برای اهداف آموزشی بکار می رفت.

 F-5A اولین نمونه جنگنده 

در سال 1970 ارتش ایاالت متحده برنامه ای برای رقابت با جنگنده میگ 

رادار بود که امکان  آغاز کرد. مشکل بزرگ F-5A عدم داشتن  21 شوروی 

پرواز در شب را از این جنگنده می گرفت. در آن سو هرچند رادار جنگنده 

تا بسیاری  باعث می شد  اما همین ویژگی  بود،  کوتاه  برد  دارای   21 میگ 

ایاالت  ارتش  بنابراین  دهند.  ترجیه  امریکایی  نسخه  به  را  آن  کشورها 

عملیاتی،  شرایط  بحرانی ترین  و  سخت ترین  در  وقفه  هیچگونه  بدون  و 

تضمین شود. برخی از برنامه های اصلی که در محدوده کالس 3 استاندارد 

  IPC-A-610E قرار می گیرند به شرح زیر هستند:

سیستم های ارتباط ماهواره ای  

سیستم های ناوبری، سیستم های کنترل و ابزار دقیق اویونیک روی   

هواپیما

برنامه های کاربردی برای پردازش روی زمین داده های ثبت شده در   

طول پرواز یا ماموریت )ایستگاه های زمینی(

سیستم های تشخیص و شناسایی غیرفعال  

بدون    هوایی  نقلیه  )وسایل  پهپادها  الکترونیکی  سیستم های 

سرنشین(

عملکرد  در  چاپی  مدار  بردهای  طراحی  باالی  اهمیت  به  توجه  با 

از مهم ترین  برخی  داریم  این مطلب قصد  در  نهایی یک سیستم هوایی، 

برای رسیدن به طراحی بهتر و مطمئن تر یک  دستورالعمل ها و توصیه ها 

PCB را بررسی کنیم. پیروی از این نکات می تواند عالوه بر تضمین عملکرد 

سیستم، طول عمر سخت افزار را افزایش داده و در نهایت منجر به کاهش 

هزینه  های تعمیر و نگهداری شود.

1- پیروی از استانداردها

صنعت  در  رفته  بکار  PCBهای  خاص  محیطی  شرایط  دلیل  به 

و  سازمان ها  پرواز،  ایمنی  با  آن ها  عملکرد  مستقیم  ارتباط  و  هوانوردی 

مراجع ذی صالح استانداردها و الزامات مشخصی برای طراحی و ساخت 

بردهای الکترونیکی در نظر گرفته اند. این دستورالعمل ها در واقع چارچوب 

و مسیری برای ساخت یک سخت افزار با سطح ایمنی باال هستند و پیروی 

از آن ها موجب بهبود عملکرد و طول عمر محصول نهایی خواهد شد. البته 

باید یادآور شد که مجموعه دستورالعمل ها و راهنمایی های ارائه شده در 

نظر  در  را  آن ها  باید  سازنده  که  است  اقداماتی  حداقل  استانداردها  این 

بگیرد و در بسیاری از موارد، بهتر است اقدامات اضافی برای دستیابی به 

قابلیت اطمینان بیشتر از سوی طراحان انجام شود.

اقدام  و  تاسیس   1957 سال  از   )IPC( چاپی  مدار  بردهای  موسسه 

کرد.  مختلف  کاربردهای  برای   PCB طراحی  دستورالعمل های  تعیین  به 

به  تبدیل  موسسه  این  سوی  از  شده  تهیه  دستورالعمل های  زود  خیلی 

استانداردهای مورد قبول برای بسیاری از سازمان ها همچون FAA، ناسا و 

 IPC حتی سازمان های هوانوردی اروپا شد. در حال حاضر استانداردهای

مرجع طراحی بردهای مدار چاپی برای ساخت انواع هواپیماهای مسافری 

و نظامی است. 

الزامات ساخت متعدد برای تمام جنبه های  IPC شامل  استانداردهای 

که  می شود  زیادی  بخش های  شامل  اسناد  این  است.  چاپی  مدار  برد 

هر  این،  بر  عالوه  نیستند.  اجرا  قابل   PCB طراحی  هر  برای  آن ها  همه 

الزامات  از  که شامل مجموعهای  است  بسیار طوالنی  استاندارد یک سند 

برای طراحان، تولیدکنندگان یا هر دو می شود. برخی از استانداردهای مهم 

طراحی IPC عبارتند از:

الزامات  مورد  در  اطالعات  ارائه  منظور  به  استاندارد  این   :IPC-2221

تمام  آن  در  و  است  گرفته شده  نظر  در   PCB یک  طراحی  برای  عمومی 

که  می گیرد  قرار  توجه  مورد  حدی  تا  طراحی  الزامات  جزئیات  و  جنبه ها 

استاندارد  این  در  گرفت.  بکار  از طرح ها  در طیف وسیعی  را  آن ها  بتوان 

و  الکترومکانیکی  الکترونیکی،  قطعات  اتصال  و  نصب  برای  ساختاری 

مکانیکی روی برد ارائه شده است.

IPC-4101: الزامات مواد مختلف مورد استفاده در ساخت بردهای   

سخت و چندالیه را معرفی می کند.

و    مسیرها  در  جریان  انتقال  نیازمندی های  تعریف   :IPC-2152

صفحات مسی برای کاربردهای مختلف

IPC-4761: استانداردی برای تعیین اقدامات مورد نیاز در حفاظت   

از Viaها در بردهای مدار چاپی

چاپی    مدار  بردهای  ساخت  برای  عملکردی  الزامات   :IPC-6012

انعطاف ناپذیر

IPC-A-600 series: معیارهای پذیرش برای بردهای مدار چاپی   

و همچنین سه کالس استاندارد IPC برای مجموعه های مختلف PCB را 

تعریف میکند.

IPC-7351: الزامات ردپای )footprint( قطعات SMD در بردهای   

مدار چاپی که مختص سازندگان قطعات است.

استانداردها، IPC-A-6012 و IPC-A-600 مواردی  این  میان  در 

هستند که هنگام طراحی و ساخت یک برد مدار چاپی باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرند. استاندارد IPC-A-600 سند مشخصات برای بازرسی برد 

PCB نهایی است. بنابراین، هنگامی که یک برد مدار چاپی فرآیند ساخت 

خود را به پایان رساند، باید طبق معیارهای IPC-A-600 )کالس 1،2،3( 

استاندارد  این  فرایندهای  اجرای  بازرسی شود.  به مشتری  از تحویل  قبل 

ویژگی های  آیا  می کند  تایید  که  است  اندازه گیری هایی  و  بررسی  شامل 

کاری،  لحیم  قابلیت  مس،  وزن  نهایی،  برد  )مانند ضخامت  نهایی   PCB

اندازه سوراخ ها و غیره( الزامات را برآورده می کند یا خیر؟

استاندارد IPC-A-6012 صالحیت و مشخصات عملکرد برای بردهای 

فرآیندهای  روی  بیشتر  و  است  ناپذیر  انعطاف  و  سخت  چاپی  مدار 

محل  با  متناسب  می کند  مشخص  استاندارد  می کند.  تاکید   PCB تولید 

کاربرد، از چه نوع مواد اولیه برای ساخت PCB استفاده شود و چه نوع 

اطالعات  این  است.  نیاز  برد  تست  برای  فرکانسی  چه  یا  آزمایش هایی 

برای انواع کاربردها از محصوالت خانگی تا صنایع هوافضا پوشش داده 

ذکر  دستورالعمل های  خود،  کاربرد  با  متناسب  باید  سازنده  و  است  شده 

الیه های  نوع  و  ضخامت  به  استاندارد  این  در  حتی  کند.  دنبال  را  شده 

اکسیداسیون(  از  جلوگیری  )برای  برد  مسی  مسیرهای  روی  که  حفاظتی 

اضافه می شوند، پرداخته شده است.

استاندارد IPC-A-610 پرکاربردترین معیار مونتاژ قطعات روی بردهای 

این  در  ذکر شده  فرایند های  از  پیروی  است.  الکترونیک  دنیای  در   PCB

قطعات ضروری  مونتاژ  و  کیفیت  تضمین  بخشهای  همه  برای  استاندارد 

از  بزرگ  یعنی IPC-A-610E شامل مجموعه ای  آن  نسخه  آخرین  است. 
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تا  الکترونیکی خانگی گرفته  لوازم  از  کاربردها،  از  را می توان در طیف متنوعی  الکترونیک هستند. آن ها  تپنده صنعت  )1PCB( قلب  بردهای مدار چاپی 

حوزه های پیچیده مانند هوانوردی مشاهده کرد. هرچند این بردها از لحاظ رنگ بندی و ظاهر شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند، اما از جنبه طراحی و 

محیط مورد استفاده کامال با یکدیگر متفاوت هستند. بردهای مدار چاپی طراحی شده برای کاربردهای هوایی باید دارای درجه باالیی از قابلیت اطمینان و 

استحکام باشند، بدون اینکه هیچ گونه حاشیه ای برای بروز خطا وجود داشته باشد. به راحتی می توان به سطح اهمیت یک برد الکترونیکی کامپیوتر کنترل 

پرواز در مقایسه با برد یک ماشین لباس شویی خانگی پی برد.

کاربردهای چالش برانگیز، مانند کامپیوتر کنترل پرواز نیاز به درک دقیقی از نحوه طراحی و ایجاد مدارهای چاپی برای اطمینان از یک دوره بسیار طوالنی 

عملکرد، در شرایط عملیاتی اغلب بسیار شدید دارند. برخالف اکثر PCBها، بردهای مورد استفاده در کاربردهای هوایی در معرض شرایط محیطی شدید مانند 

ضربه و لرزش، تشعشعات، مواد شیمیایی، آالینده ها، دمای باال و غیره قرار دارند.

طرح های PCB نظامی و هوانوردی باید استانداردهای انجمن IPC، استانداردهای ویژه نظامی توسط وزارت دفاع ایاالت متحده )DoD( و استانداردهای 

مدیریت کیفیت برای صنعت هوافضا را که توسط سازمان هایی مانند ناسا، وزارت دفاع و اداره هوانوردی فدرال )FAA( تعیین شده اند، رعایت کنند. انجمن 

IPC بر اساس شدت کاربرد، محصوالت الکترونیکی را در سه کالس دسته بندی کرده است. در حالی که محصوالت مصرفی عمومی تحت کالس 1 قرار می گیرند، 

محصوالت خدمات اختصاصی در کالس 2 قرار دارند. همچنین PCBهای نظامی و هوافضا در کالس 3 قرار می گیرند که دارای الزامات اطمینان باالتری است.

قرارگیری یک برد در کالس 3 به معنی لزوم رعایت استانداردهای بسیار سختگیرانه مانند 610E-IPC-A است. زیرا عملکرد این محصوالت باید بطور مداوم 

این  و  سپرد  نورثروپ  به  دوباره  را  جدید  جنگنده  ساخت  برنامه  متحده 

شرکت پلتفرم ارتقاء یافته F-5E را توسعه داد. این نسخه دارای موتوری 

قوی تر و بدنه ای بزرگ تر بود که باعث می شد امکان حمل سوخت بیشتری 

به  بیشتری  مانورپذیری  بال ها  افزایش سطح  دیگر  از سوی  فراهم شود. 

هواپیما می داد. 

شرکت نورثروپ برای حل مشکل عدم امکان پرواز در شب و شناسایی 

اهداف هوایی، رادار AN/APQ-153 را به جنگنده اضافه کرد. این سیستم 

یک رادار پالس-داپلر ساده بود که چهار حالت عملیاتی را ارائه می کرد. دو 

بود. یک حالت  بردهای مختلف  در  اهداف هوایی  برای شناسایی  حالت 

dogfight برای قفل کردن روی نزدیک ترین هدف و ارائه فاصله از آن و 

در نهایت یک حالت برای نشانه گیری و هدایت موشک به سمت هدف در 

نظر گرفته شده بود. درون کابین یک نمایشگر تک رنگ تعبیه شده بود 

که تصاویر حاصل از رادار را برای خلبان ارائه می کرد.

اویونیک  سیستم های  از  مختلفی  مجموعه  همچنین  نورثروپ  شرکت 

به  مشتری  خواست  به  بنا  که  بود  گرفته  نظر  برای F-5E در  را  دیگر 

سامانه  یک  به  می توان  این سیستم ها  جمله  از  می شدند.  اضافه  پلتفرم 

ناوبری اینرسی با دقت باال، تجهیزات TACAN و البته یک سیستم جنگ 

الکترونیک اشاره کرد.

شرکت  جنگنده،  تهاجمی  نسخه  در  گرفته  ارتقاء های صورت  دنبال  به 

با نام F-5F تولید کرد. در این  را نیز  نورثروپ نسخه جدید آموزشی آن 

نسخه از جنگنده از رادار AN/APQ-157 استفاده شد و برای هر یک از 

دو سرنشین یک نمایشگر رادار نصب گردید.

طی سال های بعد چندین مرحله ارتقاء روی نسخه های متفاوت جنگنده 

نیاز خود درخواست  با  F-5 صورت گرفت و کشورهای مختلف متناسب 

قابلیت های  و  اویونیک  تجهیزات  کنترل،  سیستم   بدنه،  روی  تغییراتی 

تسلیحاتی داشتند. در سال 2006 نیروی دریایی ایاالت متحده 36 فروند 

جنگنده F-5E/F را که مازاد نیروی هوایی سوییس بودند، خریداری کرد. 

 F-5N/F این جنگنده ها طی سال  بعد بروزرسانی و ارتقاء یافتند و با نام

وارد ناوگان نیروی دریایی شدند.

را طی  جنگنده  کامل  بازنشستگی  به  تصمیم  سازنده  چند شرکت  هر   

این  از  زیادی  بسیار  تعداد  بودن  عملیاتی  اما  داشت،  گذشته  سال های 

برنامه  تا  شد  باعث  مشتری ها  درخواست  و  جهان  سرتاسر  در  جنگنده 

جدیدی برای ارتقاء آن در نظر گرفته شود.

ARTEMIS پروژه

جزئی  ارتقاء  سوییس  از  خریداری  از  ناوگان F-5N/F پس  هرچند 

شبیه سازی  برای  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  نیازهای  اما  داشتند، 

نبردهای هوایی چیزی فراتر از این هواپیماها بود. بنابراین باید تغییرات 

در  می شد.  ایجاد  هواپیماها  کنترل  و  اویونیک  سیستم های  در  اساسی 

سال 2021 بخش تحقیقات و توسعه نیروی دریایی ایاالت متحده برنامه 

استانداردسازی  برای  تاکتیکی  مدرن سازی  و  اویونیک  مجدد  »پیکربندی 

ناوگان موجود« یا 1ARTEMIS را طرح ریزی کرد.

آغاز شد   TacAir توسط شرکت   2021 سال  اواخر  از  پروژه  این  اجرای 

میلیون   265 قرارداد  این  براساس  یابد.  ادامه   2026 تا سال  است  قرار  و 

اویونیک  فروند F-5F با سیستم های جدید   6 فروند F-5N و   16 دالری، 

ارتقاء خواهند یافت و در نهایت با نام +F-5N+/F و F-5AT به ناوگان 

دریایی ایاالت متحده باز خواهند گشت. 

ماموریت  اثربخشی  و  ایمنی  ارتقای  و  بهبود  برای   ARTEMIS برنامه 

هواپیما و برآورده کردن الزامات موجود، از سیستم های مدرن اویونیک و 

نمایشگر های دیجیتالی استفاده می کند. این ارتقاء همچنین قابلیت های 

تاکتیکی جدیدی را برای بهبود آموزش عملیات های هوا به هوا را اضافه 

می کند.

 ،TacAir شرکت  از  دریایی  نیروی  درخواست های  مهم ترین  از  یکی 

استفاده از سیستم ها و تجهیزات تجاری مرسوم در بازار )2COTS( است تا 

از این طریق ضمن کاهش هزینه های ارتقاء، فرایندهای تعمیر و نگهداری 

سیستم ها را نیز ساده  و ارزان تر کند. همچنین طرح نهایی باید شامل یک 

برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل بازرسی، تمیزکاری و بررسی های 

از زمین گیر شدن طوالنی مدت ناوگان جلوگیری  زمان بندی شده باشد تا 

شود.

کابین شیشه ای 

 ،5-F یکی از مهم ترین تغییرات برنامه ریزی شده برای نسخه ارتقاء یافته

جایگزینی نمایشگرها قدیمی و سنتی کابین با یک سیستم کامال دیجیتال 

و یکپارچه است. تابستان امسال شرکت گارمین اعالم کرد سیستم عرشه 

پرواز یکپارچه G3000 این شرکت به عنوان هسته اصلی اویونیک کابین 

در پروژه ARTEMIS انتخاب شده است. این سیستم تجاری با بهره گیری 

از یک معماری باز، امکان پشتیبانی از طیف وسیعی از سیستم های نظامی 

از جمله نمایشگرهای روی کاله، حسگرهای شناسایی موشک و رادارهای 

اسکن الکترونیکی را فراهم می کند.

بر اساس ادعای گارمین، سیستم یکپارچه G3000 در حال حاضر روی 

را ه اندازی شده است.  از 3000 هواپیمای تجاری و نظامی نصب و  بیش 

طراحی باز و غیراختصاصی این سیستم باعث می شود تا شرکت بتواند با 

سرعت زیاد و اعمال کمترین تغییرات سخت افزاری، آن را متناسب با ابعاد 

 ARTEMIS پروژه  در  کند.  راه اندازی  و  داده  اندازه  تغییر  خلبان،  کابین 

شد.  خواهد  استفاده  لمسی  کنترل  صفحه  دو  و  بزرگ  نمایشگر  یک  از 
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مالحظات طراحی و ساخت بردهای مدار چاپی برای مالحظات طراحی و ساخت بردهای مدار چاپی برای 

کاربردهای هوایی

 برشی از دماغه جنگنده F-5E که محل قرارگیری رادار و برخی دیگر از 
سیستم های اویونیک آن است
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این ارتقاء سیستم های ایمنی مدرن و قابلیت های تاکتیکی جدید را برای 

هواپیمای قدیمی تر به ارمغان می آورد و در عین حال مسئله فرسودگی و 

قابلیت اطمینان قطعات را در سیستم اویونیک موجود حل می کند. 

با اتصال سیستم G3000 به کامپیوتر عملیات فعلی F-5، قابلیت های 

رادیوی  قابلیت های  متحرک،  پیشرفته  نقشه های  جمله  از  مختلفی 

خواهد  دسترس  در  خلبان  برای  رادار  رنگی  نمایشگر  صفحه  و  تاکتیکی 

این  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  به  نرم افزار  باز  معماری  همچنین  بود. 

امکان را می دهد تا انواع برنامه های توسعه یافته توسط شرکت های ثالث 

را نیز روی سیستم های نمایشگر اجرا کند. همچنین رابط پیشرفته انسان-

ماشین این امکان را فراهم می کند تا وزارت دفاع ایاالت متحده بتواند در 

آینده به راحتی قابلیت های 3CNS/ATM را به سیستم اضافه کند.

 G3000 سیستم   ،)4NVG(شب در  دید  عینک  با  سازگاری  بر  عالوه 

بیرونی  نمای  که  است   )5EFVS( پرواز  پیشرفته  بینایی  سیستم  دارای 

این  می کند.  ترکیب  مصنوعی  و  تکمیلی  اطالعات  با  را  هواپیما  اطراف 

ویژگی شرایط را برای اجرای عملیات های شبانه و محیط هایی با دید کم 

 G3000 مناسب خواهد کرد. ویژگی های اضافی در عرشه پرواز یکپارچه

در F-5 شامل سیستم هشدار و آگاهی از موانع زمینی )TAWS(، سیستم 

جلوگیری از برخورد با ترافیک هوایی )TCAS(، سامانه نظارتی اتوماتيك 

وابسته برای ترافیک )ADS-B IN( است.

کامپیوتر ماموریت پرواز و سیستم ثبت داده ها

با توجه به اضافه شدن سیستم های مدرن و همچنین دیجیتالی شدن 

سیستم  و  ماموریت  کامپیوتر  جنگنده،  اویونیک  سیستم های  از  بسیاری 

این  برای  شد.  خواهند  بروزرسانی  نیز   )Data Recorder( داده ها  ثبت 

منظور، TacAir به سراغ محصوالت شرکت کورتیس رایت رفته و کامپیوتر 

Parvus DuraCOR 8042 را به عنوان پردازنده ماموریت پرواز جنگنده 

این سیستم یک کامپیوتر قدرتمند تجاری محسوب  انتخاب کرده است. 

می شود که مبتنی بر پردازنده چهار هسته ای )8 رشته(، نسل پنجم تراشه 

PCIe و یک معماری گذرگاه  اینتل )Core i7 )Broadwell با اسالتهای 

PCIe/104 است. شرکت کورتیس رایت این محصول را برای کاربردهای 

دارند، طراحی  نیاز  توان مصرفی  ابعاد، وزن و  بهینه سازی  به  حساس که 

کرده است. طراحی ماژوالر کامپیوتر این امکان را فراهم می کند که مشتری 

متناسب با نیاز خود قابلیت های پردازشی و یا رابط های ورودی/خروجی 

استاندارد  با  متناسب  کامپیوتر  فیزیکی  بدنه  همچنین  دهد.  افزایش  را 

IP67 طراحی شده است و این باعث می شود که امکان نفوذ آب یا گرد و 

غبار به داخل محفظه وجود نداشته باشد.

شرکت کورتیس رایت برای ثبت و ذخیره سازی داده ها پرواز و ماموریت، 

سیستم DTS3 را به TacAir ارائه کرده است. این سیستم از طریق لینک 

ارتباط بوده و کلیه داده های ماموریتی و  با کامپیوتر ماموریت در  اترنت 

پرواز را با پروتکل های امنیتی مدرن و استاندارد ذخیره می کند. 

نمایشگر روی کاله

برنامه ARTEMIS شامل یک نمایشگر روی کاله )6HMD( برای جنگنده 

تالس  شرکت  با  سیستم  این  تهیه  برای   TacAir شرکت  می شود.   F-5 

 )Scorpion( عقرب  نام  با  محصول  این  پیشرفته  نسل  و  بسته  قرارداد 

عنوان یکی  به  را می توان  این سیستم  قرار خواهد گرفت.  استفاده  مورد 

از مدرن ترین و قدرتمندترین نمونه های نمایشگر روی کاله جهان دانست 

 H60 و   A-10 F-16 ،AC-130،ا  همچون  هواپیماهایی  روی  تاکنون  که 

راه اندازی شده است. 

این سیستم از یک مونوکل )عدسی تک چشمی( بر روی چشم راست 

استفاده  دیگر  سیستم های  در  که  چشم ها  مقابل  کامل  صفحه  جای  به 

می شود، بهره می برد. استفاده از این تکنیک باعث می شود تا ادغام آن با 

انجام شود. همچنین این عدسی می تواند در  فیزیک سر خلبان راحت تر 

شرایط روز یا شب و حتی هنگام استفاده از عینک دید در شب نیز مورد 

پرواز،  اولیه  داده های  جمله  از  ضروری  اطالعات  کلیه  گیرد.  قرار  استفاده 

اطالعات تسلیحات، اطالعات حسگرها یا رادار و همچنین اطالعات لینک 

استاندارد  عالئم  قالب  در  و  افزوده  واقعیت  بصورت  می توانند  مخابراتی 

روی عدسی و مقابل چشم خلبان نمایش داده شوند.

TacAir در رابطه با بکارگیری این نوع  یکی از مسئولین ارشد شرکت 

هزینه    HMD واقع  جنگنده F-5 می گوید:»در  ارتقاء  برنامه  در  نمایشگر 

عین  در  و  دارد   )7HUD( باال  سر  نمایشگر  یک  ادغام  به  نسبت  کمتری 

تا  ما F-5 را  عبارتی  به  می دهد.  نشان  خود  از  نیز  بهتری  عملکرد  حال 

با  این جنگنده  با F-35 پیکره بندی خواهیم کرد و مانند  حدودی مشابه 

حذف نمایشگر HUD، تمام عملکردهای آن را به نمایشگر روی کاله منتقل 

می کنیم.«
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ایاالت متحده نمی تواند  ارتش  قلب سرزمین های دشمن در میان است، 

جنگ  سیستم های  هرچند  باشد.  متکی  خود  موجود  هواپیماهای  به 

الکترونیک پیشرفته هواپیمای U-2 می توانند از آن در برابر حمالت محدود 

دشمن محافظت کنند، اما این قابلیت ها به گونه ای نیست که امکان نفوذ 

کامل به حریم هوایی دشمن و انجام عملیات های شناسایی در آن فراهم 

انجام چنین عملیاتی می تواند بطور  باید دقت داشت که  واقع  باشد. در 

مستقیم جان خلبان را در معرض خطر قرار دهد. در حالی که پهپاد گلوبال 

اما همچنان یک هدف  کنار می گذارد،  را  هاوک مشکل خطر جان خلبان 

روشن برای سیستم های پدافندی دشمن است.

هر دو پلتفرم یاد شده قابلیت جمع آوری اطالعات از طریق سیستم های 

GMTI، SAR و حتی دوربین های الکترواپتیکی را دارند، اما این کار تنها 

می تواند از حریم های هوایی امن انجام شود. 

نظارتی  این سیستم های  همه  که  است  شده  فراهم  فرصت  این  حال 

روی یک پلتفرم پنهانکار نصب و با مداومت پروازی طوالنی و در ارتفاع 

اعماق  به  می توان  بنابراین  گیرند.  قرار  پا(  هزار   70 از  )بیش  زیاد  بسیار 

آنکه دشمن بفهمد،  حریم هوایی منطقه مورد مناقشه پرواز کرد و بدون 

 RQ-ساعت ها به کلیه تحرکات و فعالیت ها او نظارت کامل داشت. پهپاد

 180وظیفه انجام چنین عملیات های پیچیده و در عین حال حیاتی را بر 

عهده خواهد داشت.

ترکیب قابلیت ها 

RQ- همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، فراتر از ویژگی پنهانکاری

180، توانایی آن در شبکه سازی پلتفرم های مختلف را می توان به عنوان 

مهم ترین قابلیت این پهپاد جدید معرفی کرد. حال این ویژگی را در کنار 

توانایی آن در نفوذ به قلب دشمن و جمع آوری اطالعات حیاتی قرار دهید. 

پهپاد RQ-180 می تواند ضمن اکتساب اطالعات توسط حسگرهای خود، 

داده های جمع آوری  شده توسط سایر پلتفرم های هوایی، زمینی و دریایی 

را از منطقه عظیم شعاع دید خود دریافت کند. این اطالعات می توانند به 

سرعت روی سیستم های خود پهپاد تجزیه، تحلیل و فیلتر شده و متناسب 

با نیاز به هر پلتفرم خودی ارسال شوند. به این ترتیب می توانید ببینید 

که چگونه این سه قابلیت )شبکه سازی، شناسایی و پنهانکاری( در مفهوم 

توسعه RQ-180 به یکدیگر گره خورده اند.

پی نویس ها:
1- Intelligence, Surveillance And Reconnaissance 

2- Low-Probability of Intercept

3- Multifunction Advanced Data Link

4- Ground-Moving Target Indicator

5- Synthetic Aperture Radar

طرح کامپیوتری از پهپاد RQ-180 که بر اساس پیش بینی ها و عکس های منتسب به آن تهیه شده است.

 G3000 با سیستم یکپارچه F-5 ارتقاء نمایشگرهای قدیمی و آنالوگ کابین
گارمین

استفاده از محصوالت شرکت کورتیس رایت )کامپیوتر عملیات و سیستم ثبت 

 F-5 داده ها( در برنامه ارتقاء جنگنده
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بسیار بزرگ شامل کشتی ها، ماهواره ها، نیروهای پیاده نظام، بالگردها و 

هواپیماهایی که چندین هزار مایل از هم دور هستند، خواهیم بود. 

جمع آوری  در  منحصربه فردی  قابلیت های   F-35 جنگنده   که  حالی  در 

هوشمند اطالعات دارد، و حتی پهپاد B-21 از آن هم بهتر خواهد بود، اما 

قابل مقایسه با توانایی جمع آوری اطالعات از منابع متعدد پراکنده دیگر 

 MADL لینک  به  این منابع ممکن است مجهز  از  بود. بسیاری  نخواهند 

نباشند و یا در دید مستقیم هواپیماهای پنهانکار قرار نگیرند.

پهپاد RQ-180 با پرواز در ارتفاعات بسیار باال و در عمق حریم هوایی 

پرواز می کنند(،  آن  زیر  در  پنهانکار  تاکتیکی  پلتفرم های  که  )جایی  دشمن 

 F-35 می تواند داده های لینک ارتباطی را با دید مستقیم از جنگنده های

این  بین  ارتباطی  لینک  در  تفاوت  به  توجه  با  کند.  جمع آوری   F-22 یا 

 RQ-180 آن ها،  بین  مستقیم  ارتباط  امکان  عدم  و  پنهانکار  جنگنده  دو 

می تواند به عنوان واسط ارتباطی، داده ها را میان آن ها و سایر پلتفرم های 

لینک  به  دسترسی  با  پهپاد  این  احتماال  همچنین  کند.  جابجا  خودی 

ماهواره ای امن، بتواند تمام داده های جمع آوری شده از میدان نبرد را به 

ارسال  ایاالت متحده  در  فرماندهی مستقر  مرکز  و  آنطرف تر  مایل  هزاران 

کند.

هوش مصنوعی

تحلیل و پردازش سریع حجم بسیار زیادی از داده های جمع آوری شده 

داده ها  تلفیق  پیشرفته  تکنیک های  نیازمند  مختلف،  پلتفرم های  توسط 

باید   ISR پلتفرم  نبرد،  میدان  یک  در  سریع  تغییرات  به  توجه  با  است. 

شفافی  تصویر  و  پردازش  را  آن ها  اطالعات  جمع آوری  با  همزمان  بتواند 

قرار  مختلف  بازیگران  اختیار  در  بالدرنگ  بصورت  را  موجود  وضعیت  از 

دهد. هر چند در گذشته و یا حتی امروز بسیاری از این محاسبات از طریق 

اما  انجام می شود،  آنجا  در  و  منتقل  زمینی  ایستگاه  به  ماهواره ای  لینک 

این  به  اکنون  نرم افزار  فناوری های  و  تکنیک های محاسباتی  در  پیشرفت 

معنی است که این سطح از پردازش می تواند در خود پهپاد انجام شود. 

فناوری های هوش  سراغ  به  کار  این   انجام  برای   RQ-180 پهپاد  مطمئنًا 

مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد رفت. 

شناسایی و ردگیری اهداف

یک  وظایف  ابتدایی ترین  و  مهم ترین  از  یکی 

اهداف  ردگیری  و  شناسایی  امکان   ISR پلتفرم 

معموال  حاضر  حال  در  است.  زمینی  متحرک 

این کار از طریق یک سیستم با نام رادار نشانگر 

اهداف متحرک زمینی )4GMTI( انجام می شود. 

اجازه  نبرد  میدان  فرماندهان  به  سیستم  این 

می دهد تا حرکات زمینی دشمن را در زمان واقعی 

برای  الزم  اقدام  سرعت  به  سپس  و  مشاهده 

مقابله با آن را برنامه ریزی کنند. حتی در شرایط 

برای تشخیص  قابلیت می توان  این  از  نیز  صلح 

الگوی حرکات  ثبت  و  نیرو  در وضعیت  تغییرات 

 ،GMTI سیستم  بر  عالوه  کرد.  استفاده  دشمن 

بخشی از این اطالعات حیاتی می تواند از طریق 

یک رادار روزنه مصنوعی )5SAR( حاصل شود. این رادار می تواند تصاویر 

با کیفیت و دقیقی از سطح زمین تهیه کند و با توجه به ماهیت رادیویی 

آن، امکان فعالیت  در هر شرایط جوی و روز یا شب را دارد.

الکترونیکی  اطالعات  جمع آوری  سامانه  یک  سیستم،  دو  این  کنار  در 

رادیویی  فرکانس  سیگنال های  سرعت  با  می تواند   )ELINT( غیرفعال 

انجام محاسبات،  با  و  کرده  را جمع آوری  رادارهای دشمن  از  ساطع شده 

بصورت  ابتدا  می تواند  هواپیما  بنابراین  کند.  تعیین  را  آن ها  موقعیت 

را  راداری  تهدید  یک  رادیویی،  سیگنال های  دریافت  طریق  از  و  غیرفعال 

شناسایی و بطور تقریبی موقعیت یابی کند، سپس برای درک بهتر تهدید 

 SAR و GMTI و دریافت اطالعات موقعیتی دقیق تر، رادارهای پیشرفته

می توانند وارد عمل شوند.

کنار  در  می توانند  نظارتی  سیستم های  این  گفت  می توان  بنابراین 

یکدیگر به خوبی عملیات های شناسایی و ردگیری اهداف زمینی را انجام 

در  از یک منطقه  و گسترده  راهبردی  نظارت  از  وقتی صحبت  اما  دهند، 

خلبان  برای  را  هوا  به  هوا  موشک های  می تواند  عقرب  سیستم   

شبیه سازی کند. این ویژگی برای اهداف آموزشی یک مزیت بزرگ محسوب 

می شود و خلبان تحت آموزش می تواند بطور واقع بینانه  تهدیدهای یک 

میدان نبرد هوایی را تجربه کند.

کامپیوتر  طریق  از  مستقیمًا  را   HD تصاویر  همچنین  عقرب  سیستم 

ماموریت روی سیستم ثبت داده ها ذخیره می کند. این تصاویر با تقریبی 

مناسب همان چیزی است که خلبان حین پرواز با چشم های خود روی لنز 

و تمام دنیای بیرون هواپیما مشاهده می کند، نه فقط تصاویری که بطور 

از  در تحلیل های پس  بنابراین  داده می شوند.  نمایش  لنز  روی  مصنوعی 

عملیات، تیم کارشناسی و خلبان می توانند کلیه لحظات پرواز را مرور کنند.

رادار

جنگنده  قدیمی  رادارهای   TacAir شده،  منتشر  اطالعات  اساس  بر 

)Nemesis( ساخت شرکت  نمسیس  نام  با  داپلر  پالس  رادار  یک  به  را 

بخش  متعلقات  همراه  به  که  رادار  این  کرد.  خواهد  تعویض   Duotech

و  آموزشی  اهداف  برای  کرد،  اشغال خواهد  را  از دماغه هواپیما  عمده ای 

و دشمن  دوست  هواپیماهای  شامل  هوایی  نبرد  میدان  یک  شبیه سازی 

طراحی شده است. اطالعات خروجی این رادار بطور کامل با سیستم عرشه 

پرواز G3000 گارمین سازگار است.

نمسیس از لحاظ برد مشابه با رادار AN/APG-66 است که در برخی 

نسخه های قدیمی F-16 بکار گرفته شده است. هر چند این سیستم در 

حال حاضر مبتنی بر فناوری آنتن آرایه اسکن مکانیکی )8MESA( است، 

فعال  الکترونیکی  اسکن  آرایه  جدیدتر  سیستم  با  می تواند  آینده  در  اما 

)9AESA( جایگزین شود.

رادار می تواند با سرعت بسیار باال تهدید های مختلفی از جمله موشک 

یا هواپیماهای دشمن را شبیه سازی و اطالعات آن ها را روی نمایشگرهای 

مختلف کابین ارائه کند. 

آن، ماژول  آنتن و موتورهای مکانیکی   مجموعه نمسیس شامل یک 

درایور موتورهای آنتن، ماژول تقویت کننده توان و یک کامپیوتر پردازنده 

است.  

کامپیوتر داده های هوایی

اندازه گیری  سیستم  ارتقاء  منظور  به  کرده  اعالم   TacAir شرکت 

Thommen به توافق رسیده است و  داده های هوا، با شرکت سوئیسی 

کامپیوتر AC32 برای نصب روی جنگنده F-5 انتخاب شده است. شرکت 

انواع حسگرهای  از  پشتیبانی  در  سعی  کامپیوتر  این  طراحی  در  سازنده 

قدیمی که روی جنگنده های نسل سوم موجود هستند، داشته و خروجی 

اطالعات از طریق گذرگاه داده ARINC 429 و ارتباطات گسسته می تواند 

به راحتی در اختیار سیستم G3000 قرار گیرد.

اما  است،  یافته  توسعه  تجاری  اهداف  برای  واقع  در   AC32 کامپیوتر 

مناسبی  گزینه  تا  است  شده  باعث  مناسب  قیمت  و  آن  موفق  عملکرد 

اعالم  سازنده  البته شرکت  روی جنگنده F-5 محسوب شود.  برای نصب 

کرده است بروزرسانی های جدیدی روی نرم افزار آن اعمال خواهد کرد تا 

اندازه گیری ها در سرعت های نزدیک و باالتر از صوت با دقت بسیار زیادی 

انجام شوند. 
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GMTI تصویر تولید شده اهداف متحرک زمینی توسط سیستم

سیستم نمایشگر روی کاله عقرب )محصول شرکت تالس(

مجموعه رادار نمسیس
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 حسگر جستجو و ردگیری مادون قرمز

اوایل پاییز سال جاری شرکت TacAir اعالم کرد آزمایش های پروازی 

سیستم حسگر جستجو و ردگیری مادون قرمز )10IRST( را روی جنگنده 

F-5 با موفقیت به پایان رسانده است. این سیستم طراحی مشترک شرکت 

الکهیدمارتین و TacAir است و با نام تجاری TacIRST تولید می شود. 

پلتفرم های  ردیابی  و  شناسایی  برای   IRST سیستم  یک  کلی،  طور  به 

هوایی از طریق تشخیص تشعشعات مادون قرمز آن ها استفاده می شود. 

این سیستم ها به دلیل غیرفعال بودن و عدم انتشار فرکانس رادیویی، 

امکان شناسایی و ردگیری توسط دشمن را ندارند. در واقع پیشرفت های 

گسترده در فناوری های جنگ الکترونیک و شناسایی سیستم های رادیویی 

باعث شده است تا بکارگیری سیستم های غیرفعال در پلتفرم های نظامی 

این  بکارگیری  دلیل  به  دیگر  سوی  از  شود.  محسوب  جذاب  گزینه  یک 

بلوک شرق همچون  پلتفرم های نظامی کشورهای  از  سیستم در بسیاری 

جنگنده های Su-35 روسیه و J-20 چین، وزارت دفاع ایاالت متحده روی 

بکارگیری این سیستم در پلتفرم های آموزشی ارتش این کشور تاکید دارد.  

داده های خروجی سیستم IRST می تواند 

با اطالعات جمع آوری شده از سایر سیستم ها 

ترکیب شده و دقت باالتری در موقعیت یابی 

و ردگیری اهداف ارائه دهد. ترکیب و تحلیل 

این اطالعات حتی می تواند منجر به شناسایی 

از سوی  یا موشک شلیک شده  نوع هواپیما 

دشمن شود. همچنین جنگنده های متعددی 

از  می توانند  می کنند  حمل  را  حسگر  این  که 

تکنیک  با  و  خود  بین  شبکه ای  ارتباط  طریق 

بدون  و  باال  دقت  با  و  سریع  خیلی  مثلث، 

موقعیت  دیگر  حسگرهای  اطالعات  به  نیاز 

هواپیمای دشمن را تعیین کنند.

از  بسیاری  از  را   TacIRST که  چیزی 

محصوالت مشابه خود متمایز می کند، نصب 

F-5 است. این در حالی است که معموال  یکپارچه آن روی بدنه جنگنده 

این حسگرها بصورت یک محموله و داخل محفظه مخصوص به بخش 

زیرین هواپیما اضافه می شود. نصب یکپارچه سیستم روی بدنه هواپیما 

باعث می شود تا عملکرد آیرودینامیکی کمترین آسیب را ببیند و مانورهای 

سریع هواپیما به شکل بهتری انجام شوند.

 سایر بروزرسانی ها

عالوه بر موارد عنوان شده تغییرات دیگری نیز در سیستم های اویونیک 

جنگنده F-5  انجام خواهد شد که از مهم ترین آن ها می توان به یک لینک 

در  را  ارتباطات شبکه ای هواپیما  قابلیت های  که  کرد  اشاره  رادیویی  داده 

برخورد  هشدار  پیشرفته  سیستم  داد.  خواهد  افزایش  هوایی  نبردهای 

مورد   ARTEMIS برنامه  در  احتماال  که  است  دیگری  تجهیز  موانع،  با 

توجه قرار گرفته باشد. این سیستم به کمک رادار موانع زمینی پیش روی 

جنگ  سیستم های  می کند.  اعالم  خلبان  به  و  داده  تشخیص  را  هواپیما 

الکترونیک و شناسایی سیگنال های رادیویی نیز به عنوان بخش دیگری از 

پروژه ارتقاء اویونیک این جنگنده پیر اما محبوب خواهند بود.

پی نویس ها:

1- Avionics Reconfiguration and Tactical Enhancement/
Modernization for Inventory Standardization

2- Commercial-Off-The-Shelf

3- Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management

4- Night Vision Goggle

5- Enhanced Flight Vision System

6- Helmet-mounted display

7- Head Up Display

8- Mechanically Scanned Array

9- Active Electronically Scanned Array

10- Infrared Search and Track

مشابه با پدر خود )هواپیمای SR-71( یک پلتفرم هایپرسونیک محسوب 

تا  پنهانکار  پهپاد  این  بر اساس طرح پیشنهادی الکهید مارتین،  می شود. 

سال 2025 آماده ورود به ناوگان ارتش می شد. اما دو مسئله باعث شد تا 

مقامات وزارت دفاع ایاالت متحده به سراغ شرکت رقیب یعنی نورثروپ 

گرومن متمایل شوند. مسئله اول پیچیدگی و هزینه زیاد طرح پیشنهادی 

در  رادار  جاذب  مواد  روی  زیاد  گرمایی  تنش  که  چرا  بود،  مارتین  الکهید 

را  بدنه یک هواپیمای شناسایی مافوق صوت، قابلیت های پنهانکاری آن 

کاهش داده و ممکن است به سرعت توسط دشمن شناسایی شود. مشکل 

شدن  گذاشته  کنار  فرایند  دلیل  به  که  بود  پهپاد  آماده سازی  تاریخ  دوم 

گلوبال هاوک، برای ارتش از اهمیت زیادی برخوردار بود. طرح پیشنهادی 

اختیار  در   2020 سال  از  قبل  تا  می توانست   )RQ-180( گرومن  نورثروپ 

ارتش قرار گیرد.

عملیات های  از  بسیاری  قبال  که   RQ-170 به  نسبت   RQ-180 پهپاد 

مشابه را انجام می داد، دارای ابعادی بزرگتر، برد بیشتر و قابلیت  پنهانکاری 

بهتری است. کارشناسان معتقدند احتماال پهپاد جدید از لحاظ ابعاد مشابه 

با گلوبال هاوک است و وزنی بیشتر از 15 هزار کیلوگرم خواهد داشت. در 

حالی که RQ-170 دارای مداومت پروازی حدودًا 7 ساعتی است، احتماال 

RQ-180 می تواند بیش از 24 ساعت را بطور مداوم در برد عملیاتی 22 

رادارگریز  جنگنده های  با  مقایسه  در  همچنین  کند.  پرواز  کیلومتر  هزار 

راداری  از سطح مقطع  پهپاد  این  بدنه   ،F-35 و   F-22 ،F-117 همچون 

و  نظارت  عملیات های  است  قرار   RQ-180 پهپاد  است.  برخوردار  کمتری 

شناسایی را در ارتفاعات بسیار زیاد )بیش از 70 هزار پا( انجام دهد.

در حالی که بسیاری از گمانه زنی ها در مورد قابلیت های پنهانکاری این 

مهم ترین  را  شبکه ای  ارتباطات  ویژگی های  بتوان  شاید  اما  است،  پلتفرم 

پهپادهای  و  رادارگریز  جنگنده های  داشتن  واقع  در  دانست.  آن  ویژگی 

تا  نیروها  این  از  می توانید  که  نیست  معنی  بدان  تنهایی  به  پیشرفته 

از کارشناسان و  بنا بر گفته بسیاری  حداکثر پتانسیل خود استفاده کنید. 

مقامات نظامی ایاالت متحده، جنگنده F-117 به عنوان اولین هواپیمای 

رادارگریز جهان، هیچ آگاهی موقعیتی در زمان واقعی را برای خلبان خود 

ارائه نمی کند. دلیل آن نیز تمرکز کامل تیم طراحی روی مسئله رادارگریزی 

در  جاری  فاکتورهای  سایر  به  کافی  توجه  آن  توسعه  در  و  بود  هواپیما 

محیط های نبرد هوایی وجود نداشت. بعنوان مثال در یکی از عملیات ها، 

با  شد،  مناقشه  مورد  هوایی  حریم  وارد   F-117 خلبان  یک  که  هنگامی 

فعال شدن حالت پنهانکاری، ناگهان خلبانان متوجه شدند تنها به برنامه 

ماموریتشان دسترسی دارند که تا آن زمان بر اساس اطالعات چند ساعته 

طرفه  دو  ارتباطات صوتی  بود. حتی  برنامه ریزی شده  روزه  چند  یا حتی 

نیز به محض اینکه جت وارد حالت پنهانکاری شد، در دسترس نبودند.

اطالعات؛ بازی مرگ و زندگی

بقای  برای  میدان  موقعیت  از  آگاهی  قالب  در  اطالعات  امروزه 

هواپیماهای جنگی، و به ویژه هواپیماهای رادارگریز که در مناطق پرخطر 

فعالیت می کنند، کلیدی است. آنها باید از هر چیزی که در اطرافشان اتفاق 

می افتد مطلع شوند تا بتوانند برنامه خود را در حین پرواز تغییر دهند. این 

تغییر برنامه می تواند شامل یافتن و نابودی مستقیم تهدیدهای جدید یا 

کمک به هواپیماهای دیگر برای جستجوی سریع و حذف تهدیدها قبل از 

تبدیل شدن آن ها به خطر بزرگتر، باشد.

اما این نقطه مطلوب میدان نبرد نیست و می توان یک تصویر بزرگتر 

ایجاد کرد. به اشتراک گذاری اطالعات حیاتی از مناطق بزرگ به گونه ای که 

و  پلتفرم های متفاوت  از  از داده ها  ترکیب حجم عظیمی  به  قادر  سیستم 

ارسال آن به سراسر میدان نبرد باشد، کلید پیروزی جنگ های آینده است. 

اما بخاطر داشته باشید که انجام این کار با وجود هواپیماهای رادارگریز که 

نابودیشان  و  به شناسایی  آنها می تواند منجر  از  رادیویی  فرکانس  انتشار 

شود، بسیار چالش برانگیز است.

سیستم های لینک داده قدیمی که معموال ماهیت انتشار امواج بصورت 

)پنهانکاری(  کم  قابلیت مشاهده  با  عملیات هایی  برای  دارند،  همه جهته 

برای  به همین دلیل شکل  موج  و معماری های جدیدی  مناسب نیستند. 

لینک داده توسعه یافته اند که ماهیت انتشار امواج بصورت جهتی دارند 

و از مدرن ترین فناوری های آنتن همراه با روش های کم احتمال رهگیری 

)2LPI( استفاده می کنند تا آنها را تقریبا غیرقابل شناسایی و تا حد زیادی 

غیرقابل کنترل کنند.

میان  شبکه  ایجاد  برای  تاکتیکی  داده  لینک  عنوان  به  که   16 لینک 

پلتفرم های مختلف نظامی اعضای ناتو طراحی شده است، گزینه مناسبی 

رادارگریز  هواپیماهای  که  حالی  در  نیست.  پنهانکار  هواپیماهای  برای 

می توانند داده های لینک 16 را در صورت در دسترس بودن دریافت کنند، 

اما در صورت ارسال داده روی آن ممکن است از سوی دشمن شناسایی 

شوند. 

نام لینک داده پیشرفته چند  ارتباطی به  F-35 دارای قابلیت  جنگنده 

منظوره )3MADL( است که می تواند عالوه بر ایجاد شبکه امن بین تعداد 

به  را   B-21 مانند  پنهانکار  پلتفرم های  سایر  جنگنده،  نوع  این  از  زیادی 

شبکه متصل کند. از آن جا که برقراری ارتباطات در این لینک داده مبتنی 

بر وجود دید مستقیم بین دو گره است، گزینه مناسبی برای میدان های 

دارند، محسوب  قرار  یکدیگر  نزدیکی  در  پلتفرم ها  آن  در  که  کوچک  نبرد 

میادین جنگی  و شاهد  بود  آینده متفاوت خواهد  نبردهای  اما  می شود. 
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 SR-72 مدل کامپیوتری از پهپاد هایپرسونیک 

AC32 کامپیوتر پردازش داده های هوایی

F-5 روی بدنه جنگنده TacIRST نصب سیستم
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حال  در  متحده  ایاالت  ارتش  احتماال  که  نشان می دهد  اطالعات  این 

انجام آزمایش های پروازی روی پهپاد پنهانکار جدید خود است و شاید در 

آینده ای نزدیک شاهد معرفی رسمی آن باشیم. در این مطلب می خواهیم 

 180-RQ پهپاد  احتمالی  قابلیت های  مورد  در  کارشناسان  نظر  بر  مروری 

داشته باشیم.

SR-71 جانشینی برای هواپیمای 

از سال 1998 و پس از بازنشسته شدن هواپیمای SR-71 )معروف به 

با  اطالعاتی  پلتفرم  یک  فاقد  متحده  ایاالت  هوایی  نیروی  سیاه(،  پرنده 

سیستم های پیشرفته و قابلیت نفوذ به حریم  هوایی دشمن بود. بنابراین 

برای  تحقیقات  کشور  این  هوایی  نیروی  میالدی  بیستم  قرن  اواخر  از 

ساخت یک پهپاد فوق پیشرفته و سریع را آغاز کرد.

 به نظر می رسد پلتفرم RQ-180 دنباله ای از پروژه مشترک سیستم های 

زیرا  لغو شد.   2005 اواخر سال  در  که  باشد  بدون سرنشین  رزمی  هوایی 

دریایی  نیروی  برای  پلتفرم مشترک  به یک  با هدف دستیابی  پروژه  این 

دو طرف  بین خواسته های  تفاوت  اما  بود،  تعریف شده  نیروی هوایی  و 

باعث لغو پروژه و مسیر جداگانه آن ها شد. چرا که نیروی دریایی نیاز به 

به ساخت  نهایت منجر  در  و  ناوهای هواپیمابر داشت  بر  مبتنی  پهپادی 

پهپاد X-47B شد، اما نیروی هوایی ایاالت متحده پلتفرمی سنگین  تر و با 

برد عملیاتی بیشتر می خواست.

بودجه  طریق  از  که   RQ-180 نام  با  جدید  پهپاد  این  ساخت  برنامه   

شامل  که  رقابتی  از  پس  می شود،  تامین  هوایی  نیروی  شده  طبقه بندی 

بوئینگ و الکهید مارتین بود، به نورثروپ گرومن اعطا شد. هدف از توسعه 

 )1ISR( شناسایی  و  نظارتی  اطالعاتی،  ماموریت های  انجام  پهپاد،  این 

خواهد بود. 

مورد  در  پهپاد،  ساخت  قرارداد  طرف  دو  از  یک  هیچ  تاکنون  هرچند 

جزئیات طراحی آن بطور رسمی اظهار نظر نکرده اند، اما بنا به گفته یکی از 

مقامات وزارت دفاع، این پهپاد دارای حسگرهای فرکانس رادیویی مانند 

رادار فعال و رادار آرایه اسکن الکترونیکی )AESA( و همچنین سیستم های 

پهپاد  تهاجمی،  حالت  در  همچنین  است.  غیرفعال  الکترونیکی  نظارت 

قابلیت انجام ماموریت های حمله الکترونیکی خواهد داشت.

گلوبال  همچون  پنهانکاری  قابلیت  بدون  پهپادهای  حاضر  حال  در 

هاوک )ساخت نورثروپ گرومن( و ریپر )ساخت ژنرال اتمیکس( می توانند 

اما  کنند،  پرواز  عراق  آسمان  مانند  مجاز  و  امن  محیط های  در  راحتی  به 

نیروی   ISR عملیات های  دامنه  می تواند  پنهانکار  پهپاد  یک  به  دستیابی 

هوایی ایاالت متحده را افزایش داده و در حریم های هوایی مورد مناقشه 

همچون اوکراین و تایوان به پرواز درآید.

گزارش های مالی شرکت نورثروپ گرومن به اعطای احتمالی این قرارداد 

در سال 2008 اشاره می کند، زمانی که این شرکت افزایش 2 میلیارد دالری 

افشای  از  فراتر  را در بخش توسعه سیستم های یکپارچه خود فاش کرد. 

از ساخت  کالیفرنیا حاکی  در  این شرکت  کارخانه  از  مالی، تصاویر هوایی 

با طول بال  پناهگاه ها و آشیانه های جدیدی است که برای یک هواپیما 

بیش از 40 متر طراحی شده اند. 

بازنشستگی گلوبال هاوک

پهپاد  کامل  بازنشستگی  بر  مبنی  خبری  جاری  سال  تابستان  اوایل 

شامل  بازنشستگی  این  شد.  منتشر   2027 سال  ابتدای  تا  هاوک  گلوبال 

تمام نسخه های این پهپاد )حتی بالک  40 که مدرن ترین نمونه این پهپاد 

محسوب می شود( خواهد بود. تعجب آور نیست که نیروی هوایی ایاالت 

این سرویس  است.  هاوک  گلوبال  عملیات  کامل  توقف  دنبال  به  متحده 

سال هاست که تالش می کند تا از شر تعداد بیشتری از این پهپاد پر هزینه 

خالص شود و در این زمینه نیز موفق عمل کرده است. 

این شرکت هم اکنون در حال واگذاری پهپادهای گلوبال هاوک بالک 

30 خود است که انتظار می رود آخرین آنها تا پایان سال 2023 بازنشسته 

شود. نیروی هوایی همچنین تمام پهپادهای بالک 10 و 20 گلوبال هاوک 

از جمله آن ها می توان به سه پهپاد  از خدمت خارج کرده است،  را  خود 

بالک 20 مجهز به محموله های رله ارتباطی اشاره کرد. برخی از این پهپادها 

از  پشتیبانی  برای  آزمایشی  پلتفرم های  به  شدن  تبدیل  حال  در  اکنون 

توسعه سالح های مافوق صوت هستند.

RQ-180 استفاده از تجربه گذشته در توسعه

اخذ  گرومن  نورثروپ   شرکت  کردیم،  اشاره  این  از  پیش  که  همانطور 

پروژه ساخت پهپاد ISR را در رقابت با بوئینگ و الکهید مارتین برنده شد. 

الکهید مارتین برای این پروژه پهپاد SR-72 را به ارتش پیشنهاد داد که 

شگفت زده  آن  اویونیک  سیستم های  دیدن  از  است  ممکن  می کنند،  نگاه  امروزی  مسافربری  هواپیمای  کابین  به  تجاری  خلبانان جت های  که  هنگامی 

که  و تجهیزات قدیمی تری هستند. سیستم هایی  کمتر  امکانات  کابین خلبان هواپیماهای مسافربری شامل  امروزی،  با جت های تجاری  در مقایسه  شوند. 

تنها اطالعات مهم و ضروری را در اختیار خلبانان قرار می دهند. به عنوان مثال، بیشتر هواپیماهای مسافربری، حتی آنهایی که امروزه از خطوط مونتاژ خارج 

می شوند، مجهز به سیستم دید مصنوعی)1SVS( نیستند، چیزی که برای سالها جزء اصلی عرشه  پرواز جت های تجاری بوده است. 

این مسئله به این دلیل نیست که شرکت هایی مانند بوئینگ، ایرباس و امبرائر تمایلی به افزودن جدیدترین فناوری به محصوالت خود ندارند، بلکه بیشتر 

به رویکرد شرکت های هواپیمایی در پیکره بندی هواپیماهای خود مربوط می شود. برای مثال، عرشه های پرواز ناوگان شرکت های هواپیمایی، عمدتًا ترکیبی از 

محصوالت تولیدکنندگان مختلف اویونیک هستند که بر اساس مشخصاتی که توسط هواپیماساز و خریدار آن ایجاد شده اند، شکل گرفته است. شرکت های 

هواپیمایی تمایلی به خرج کردن پول برای ویژگی های غیرضروری ندارند، به خصوص مواردی که توسط یک مرجع ذی صالح اجباری نشده باشند. در این 

مورد، سیستم دید مصنوعی یک ویژگی خوب محسوب می شود، اما اجباری نیست. بنابراین در طول تصمیمات طراحی معموال مورد توجه قرار نمی گیرد. این 

در حالی است که بسیاری از خلبانان معتقدند دید مصنوعی یک ابزار ایمنی فوق العاده برای آگاهی از موقعیت است.

7

تصویر ثبت شده توسط عکاس فیلیپینی در سال 2021 که بسیاری از کارشناسان 

آن را پهپاد RQ-180 می دانند.

هواپیمایSR-71 ، معروف به پرنده سیاه. این هواپیما در سال 1964 برای انجام 
عملیات های شناسایی ارتش ایاالت متحده طراحی شد.

تلفیق هر چه بیشتر سیستم های اویونیک در کابینتلفیق هر چه بیشتر سیستم های اویونیک در کابین

جت های تجاریجت های تجاری
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و خصوصی صدق  تجاری  مورد جت های  در  این مسئله  خوشبختانه، 

نمی کند. شاید دلیلش این باشد که اگرچه خلبانان کسانی نیستند که هزینه 

هواپیما را پرداخت می کنند، اما هنوز هم تأثیر زیادی در تصمیم گیری های 

خرید دارند. چرا که خریداران هواپیما با سرمایه زیاد و سازندگان جت های 

از نزدیک به حرف های خلبان ها گوش می دهند و برای گنجاندن  تجاری 

آخرین فناوری ها به هواپیما تالش می کنند. در واقع با توجه به اینکه خود 

خریدار هواپیما و خانواده اش مسافر اصلی پروازها هستند، توجه ویژه ای 

به افزودن ویژگی هایی دارد که موجب بهبود ایمنی خواهند شد.

به  مجهز  امروزی،  تجاری  جت های  یکپارچه  پرواز  عرشه   نتیجه  در 

صفحه نمایش های لمسی، سیستم دید مصنوعی، سیستم کنترل اتوماتیک 

موتورها، نمایشگرهای دید ترکیبی)2CVS(، سیستم های مدیریت پرواز و 

خلبان های خودکار قدرتمند و حتی سیستم های فرود خودکار شده اند.

بازار رو به رشد  از جت های خصوصی و  با توجه به گسترش استفاده 

طراحی  روی  ویژه ای  نگاه  اویونیک  تجهیزات  سازنده  شرکت های  آن ها، 

که  قابلیت هایی  دارند.  فراوان  قابلیت های  با  یکپارچه  پرواز  عرشه های 

در  اما  نمی شود  مشاهده  مسافربری  هواپیماهای  جدیدترین  در  معموال 

می آیند.  بحساب  معمول  ویژگی  یک  و خصوصی  تجاری  مورد جت های 

در این مطلب قصد داریم به بررسی چند عرشه پرواز یکپارچه که توسط 

شرکت های بزرگ اویونیک دنیا طراحی  شده اند، بپردازیم.

عرشه پرواز PRO LINE FUSION، شرکت راکول کالینز

صفحه   بکارگیری  پیشتازان  از  یکی  می توان  را  کالینز  راکول  شرکت 

نمایش های لمسی در عرشه پرواز هواپیماهای جت تجاری درنظر گرفت. 

روزی که این شرکت در سال 2014 شروع به نصب گسترده سیستم یکپارچه 

را می توان  کرد   250 ایر  PRO LINE FUSION روی هواپیماهای کینگ 

شروعی بر انقراض کابین هایی با تعداد بسیار زیاد دکمه و پنل کنترلی در 

نظر گرفت. 

این عرشه پرواز یکپارچه شامل سه نمایشگر 14 اینچی تمام لمسی است 

که کلیه اطالعات اولیه پرواز، اطالعات ناوبری هواپیما، شرایط آب وهوایی، 

نقشه های متحرک دو بعدی و سه بعدی، اطالعات سامانه های نظارتی و 

سیستم های نظارت بر سالمت هواپیما را در خود جای می دهند.

تولیدکننده  شرکت های  معدود  جزء  همچنین  راکول کالینز  شرکت 

نمایشگرهای سر باال )3HUD( است که اطالعات دید مصنوعی را با تصاویر 

نمایش  آن  روی  و  کرده  ترکیب  قرمز  مادون  از حسگرهای  دریافتی  زنده 

می دهد. بنابراین خلبان می تواند به راحتی از طریق اطالعات مادون قرمز 

و یک پایگاه داده قدرتمند از موانع 3 بعدی فرودگاه، حتی در شرایط دید 

کم، باند فرود را از فاصله زیاد مشاهده کرده و با ایمنی زیاد روی آن فرود 

آید.

پرواز سعی  این عرشه  کاربری  رابط  در طراحی  کالینز  مهندسان شرکت 
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طی یک دهه گذشته رسانه ها بارها به پروژه مخفی ارتش ایاالت متحده برای ساخت یک پهپاد پنهانکار )Stealth( اشاره کرده اند، اما همیشه سایه ای 

از این پلتفرم در مقابل چشمان عالقمندان قرار داشته و نه تنها اطالعاتی دقیقی در مورد جزئیات طراحی آن وجود ندارد، بلکه تصویر دقیقی از ظاهر آن نیز 

منتشر نشده است. در واقع طی این مدت مقامات ارتش این کشور بارها به وجود چنین پروژه ای اذعان داشته اند، اما هیچگاه بطور رسمی در مورد جزئیات 

آن سخنی گفته نشده است. با این حال پاییز سال 2020 یک عکاس تصاویری از یک پهپاد را بر فراز صحرای موهاوی در شمال پایگاه نیروی هوایی ادواردز 

در کالیفرنیا ثبت و روی شبکه های اجتماعی منتشر کرد. از دید بسیاری از کارشناسان، این هواپیما کم و بیش در مکانی منطقی پرواز می کرد، چرا که می دانیم 

حداقل برخی از عملیات های RQ-180 در پایگاه هوایی ادواردز انجام می شود.

در تاریخ 2 سپتامبر2021، حدود ساعت 6:15 صبح به وقت محلی، یک عکاس فیلیپینی تصویر بسیار منحصر به فرد را در لنز خود ثبت کرد، چیزی که به 

نظر می رسد مخفیانه باشد. این عکاس تصویری از آسمان فیلیپین گرفت که در آن یک هواپیمایی با بدنه الماسی شکل و بالهای باریک، اگزوز متمرکز، احتماالً 

دارای موتورهای دوقلو  و یک برآمدگی در بخش مرکزی بدنه مشاهده می شود. این پهپاد شبیه هیچ هواپیمای تجاری یا نظامی نیست که معموالً بطور 

روزانه از آسمان منطقه عبور می کنند. پلتفرم موجود در تصویر شباهت زیادی با هواپیمای مشاهده شده در سال 2020 دارد.

6

پروژه مخفی ارتش ایاالت متحده

RQ180RQ180

PRO LINE FUSION
Rockwell Collins
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مثال  عنوان  به  کنند.  تبلت  ها  و  لپ تاپ   با  مشابه  را  آن  عملکرد  کرده اند 

تغییر   QWERTY کیبوردهای  به   FMS سیستم  قدیمی  کیبورد  طراحی 

باعث  همراه  تلفن های  از  خلبانان  مداوم  استفاده  که  چرا  است.  یافته 

همچنین  باشد.  ساده تر  کیبورد  مدل  این  با  کردن  کار  که  است  شده 

نمایشگرها  از  کدام  هر  مختلف  پنجره های  امروزی،  تبلت های  با  مشابه 

را  خود  نیاز  مورد  اطالعات  می توانند  خلبانان  و  پیکره بندی هستند  قابل 

متناسب با سلیقه روی صفحات مختلف جای گذاری کنند. هر چند صفحه 

 نمایش های لمسی بکار رفته توسط کالینز از نوع مقاومتی هستند و برای 

فعال سازی به فشار مثبت بیشتری نیاز دارند، اما به خلبان ها این اجازه را 

می دهند تا از دستکش های معمولی استفاده کنند.

عرشه  این  به  کالینز   MultiScan هواشناسی  رادار  سیستم  اتصال  با 

پرواز، امکان دریافت شرایط آب وهوایی تا فاصله 320 ناتیکال مایلی فراهم 

شده و اطالعات بصورت رنگی با سطوح هشدار مختلف روی نمایشگرها 

ارائه می شوند. این سیستم می تواند شرایط آشفتگی آب وهوا را تا فاصله 

50 ناتیکال مایلی تشخیص دهد. در صورت مواجهه با شرایط نامناسب 

را  جایگزین  بهینه  هواپیما مسیرهای  پرواز  مدیریت  آب وهوایی، سیستم 

بصورت خودکار به خلبان پیشنهاد می دهد.

 ثبت طرح پرواز و مسیرها روی سیستم مدیریت پرواز از طریق رابط 

پرواز فرودگاه  از  امکان پذیر است. خلبان می تواند پیش  کاربری گرافیکی 

مبدا و مقصد را روی صفحه نمایش های لمسی انتخاب و نقطه مسیرهای 

است  این صورت  به  فرایند  کند.  تعیین  راحتی  به  نیز  را  خود  نظر  مورد 

و  مبدا  فرودگاه،  نام  کردن  وارد  با  یا  نقشه  روی  از  می تواند  خلبان  که 

مقصد را مشخص کند. در ادامه سیستم با بررسی پایگاه داده خود، مسیر 

می تواند مسیر  خلبان  پیشنهاد می دهد.  خلبان  به  را  بهینه  یا مسیرهای 

را  خود  نظر  مورد  مسیرهای  نقطه  اینکه  یا  و  کند  انتخاب  را  پیشنهادی 

روی نقشه تعیین و آن را به عنوان طرح پرواز در سیستم مدیریت پرواز 

ثبت کند. 

 PRO LINE پرواز  عرشه  از  غیرلمسی  نسخه  یک  کالینز  شرکت 

 G280 را نیز ارائه کرده است که در حال حاضر روی هواپیماهای FUSION

 G5500/6500/7500 ،شرکت امبرائر Praetor 500/600 ،گلف استریم

بومباردیر و حتی نسخه ارتقاء یافته جنگنده F-5 نصب شده است.

عرشه پرواز G3000/5000، شرکت گارمین

نمایشگرهای  سازنده  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  گارمین 

این  است.  شده  شناخته  هوانوردی  صنعت  فعاالن  بین  خلبان،  کابین 

شرکت در سال 2010 اولین نسخه از عرشه پرواز یکپارچه G3000 را برای 

بکارگیری در هواپیماهای مشمول پارت 23 )هواپیماهایی با ظرفیت کمتر 

کرد.  معرفی  پوند(   12500 از  کمتر  برخاست  وزن  حداکثر  یا  مسافر   9 از 

 Full Glass( شیشه ای  کامال  خلبان  کابین  یک  می توان  را  سیستم  این 

Cockpit( در نظر گرفت که از نمایشگر هایی با قابلیت لمسی بهره می برد. 

در واقع G3000 عنوان اولین عرشه پرواز مجهز به صفحات لمسی را در 

عرشه  است. همچنین  داده  اختصاص  به خود  تجاری  هواپیماهای جت 

پرواز یکپارچه G5000 برای نصب روی هواپیماهای بزرگ )هواپیماهایی 

با ظرفیت بیش از 9 مسافر یا حداکثر وزن برخاست بیش از 12500 پوند( 

طراحی و عرضه شده است. 

G1000 برای  گارمین از سال 2004 با  معرفی سیستم  کابین یکپارچه 

هواپیماهای سبک )که بعدًا به عنوان یک ارتقاء برای هواپیماهای کینگ 

مفهوم  شد(،  استفاده  موستانگ  سایتیشن  در  کارخانه  استاندارد  و  ایر 

بکارگیری نمایشگرهای بزرگ، سیستم دید مصنوعی و سایر ویژگی هایی که 

اکنون در اکثر هواپیماهای مدرن استاندارد هستند، را توسعه داد. سیستم 

G1000 اگرچه قدرتمند بود، اما خلبانان را مجبور به طی مراحل کلیدی 

زیادی شامل فشار دادن دکمه ها و چرخاندن ولوم ها می کرد. این مسئله 

لمسی  کنترل  رابط های  از  استفاده  سمت  به  گارمین  طراحان  شد  باعث 

سیستم های  عملکرد  که  شوند  متمایل   G3000/5000 سیستم های  در 

اویونیک را بسیار ساده  می کند.

یا  پرواز  اولیه  نمایش  صفحه  یک  تنها  گارمین  لمسی  نمایشگرهای 

نمایشگر چند منظوره نیستند، بلکه یک رابط قدرتمند برای ارتباط خلبان 

با کلیه سیستم های اویونیک هواپیما را فراهم می کنند. یک پنل کنترلی با 

GTC و مجهز به صفحه نمایش 5/7 اینچی دروازه ورود به سیستم  نام 

عرشه پرواز گارمین است. این پنل روی پدستال نصب می شود و با یک 

(، امکان نمایش اطالعات مختلف را  رابط کاربری شبه تبلت )آیکن محور

روی سه نمایشگر 14 اینچی فراهم می کند. فرایند کار با این پنل بسیار ساده 

روی  را  نظر  مورد  اطالعات  در صفحات، می توان  مرور  کمترین  با  و  بوده 

24

در    داده  تبادل  برقراری  این سیستم وظیفه  داده:  لینک  پردازش گر 

سیستم  این  دارد.  عهده  بر  را   ADS-C و   CPDLC مانند  سرویس هایی 

و  دریافت  هواپیما،  به  پیام ها  ارسال  و  تهیه  شبکه،  مانیتورینگ  شامل 

ترجمه پیام های ارسالی از سوی هواپیما و همچنین ایجاد ارتباط دوطرفه 

با سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی است.

دریافتی    اطالعات  از  ترکیبی  نمایشگر  این  انسان-ماشین:  رابط 

اطالعات  با  همراه  را   ADS-C مانند  نظارتی  سامانه های  سایر  و  رادار  از 

طرح های پرواز از پیش تعریف شده را در اختیار کنترلر قرار می دهد.

سیستم پردازش داده های پرواز: این سیستم در واقع همان سرور   

مرکزی مدیریت ترافیک هوایی است که مسیرهای 4 بعدی پرواز را تحلیل 

و برنامه ریزی می کند. همچنین در طول پرواز موقعیت هواپیما را با طرح 

پرواز اولیه مقایسه و برای نمایش به رابط انسان-ماشین ارسال می  کند. 

ورود    توالی  خودکار  بصورت  سیستم  این   :)10AMAN( فرود  مدیر 

به  بعدی،   4 پرواز  با مسیرهای  متناسب  را  فرودگاه  به محیط  هواپیماها 

ثبت  امکان  کنترلر  همچنین  می دهد.  نمایش  فرودگاه  در  مستقر  کنترلر 

دستی ورود یک پرواز به این سیستم را خواهد داشت.

پی نویس ها:
1- Performance Based Navigation

2- Single European Sky ATM Research

3- Communication, Navigation and Surveillance

4- Automatic Dependent Surveillance

5- Flight Management System

6- Air Navigation Service Provider

7- Initial 4D

8- Full 4D

9- Controller-Pilot Data Link Connection

10- Arrival Manager

5

شکل 4- نمونه ای از سیستم AMAN برای نمایش توالی پروازهای ورودی به فرودگاه

 PRO LINE نمایشگرهای لمسی و کیبورد سیستم مدیریت پرواز
FUSION

نمایشگر سر باالی راکول کالینز با قابلیت ترکیب تصاویر مادون قرمز و 
اطالعات دید مصنوعی
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قرارگیری اطالعات روی هر صفحه و چیدمان  قرار داد. نحوه  نمایشگرها 

مورد  تنظیمات  می تواند  مختلف  خلبانان  و  است  برنامه ریزی  قابل  آن ها 

نظر را روی سیستم ذخیره و بارگذاری کنند. 

به صفحات مدیریت  راحتی می توانند  به   GTC پنل  از طریق  خلبانان 

پرواز،  لیست های  چک  ترانسپوندر،  کدهای   ،COM/NAV رادیوهای 

و  هواشناسی  رادار  متحرک،  نقشه های  تنظیمات  سینوپتیک،  داده های 

همچنین ترافیک هوایی دسترسی داشته باشند. کلیدهای دستی »خانه« 

فراهم  را  قبل  مراحل  به  سریع  بازگشت  امکان  پنل،  روی  »بازگشت«  و 

کرده و خلبان در طی فرایند آماده سازی هواپیما، در صفحات مختلف گم 

با  و  سرعت  به  می تواند   GTC نمایشگر  خاص،  شرایط  در  شد.  نخواهد 

فشردن یک کلید به نمایشگر اولیه پرواز تبدیل شود.

معماری باز این سیستم، امکان ارتقاء ساده نرم افزاری و سخت افزاری را 

فراهم می کند. افزودن تجهیزات جدید به سیستم و راه اندازی آن می تواند 

آن  پیکره بندی  و  تبلت  یک  روی  جدید  اپلیکیشن  یک  نصب  راحتی  به 

از  می تواند  نیز  سیستم  هوانوردی  اطالعات  و  نقشه ها  دیتابیس  باشد. 

طریق کارت حافظه همراه و یا حتی بصورت آنالین و لینک ماهواره ای از 

روی سرورهای ابری شرکت گارمین بروزرسانی شوند.

برای  می توانند  پرواز  عرشه  روی  شده  نصب  اینچی   14 نمایشگر   3

ناوبری،  سیستم های  پرواز،  داده های  جمله  از  مختلفی  اطالعات  نمایش 

 3 نقشه ای  پرواز،  طرح  منطقه،  آب وهوایی  شرایط  نظارتی،  سامانه های 

هر  شوند.  استفاده  هواپیما  سالمت  بر  نظارت  سیستم  و  متحرک  بعدی 

شود.  شامل  را  اطالعات  این  از  ترکیبی  یا  مورد  یک  می تواند  نمایشگر 

بنابراین این نمایشگرهای عریض )با نسبت 16:9( می توانند تمام آنچه را 

که خلبان در یک لحظه نیاز دارد، در خود جای دهند.

فرایند ثبت طرح پرواز در G3000 نیز مشابه با نمونه راکول کالینز به 

و  ثبت  را  مقصد  و  مبدا  فرودگاه  است  کافی  تنها  می شود.  انجام  راحتی 

انتخاب  را  نظر  مورد  موارد  شده،  معرفی  مسیر های  نقطه  بین  از  سپس 

که  است   HUD سیستم  یک  شامل  همچنین  گارمین  پرواز  عرشه  کنید. 

بصورت  و  ترکیب  نقشه های سه بعدی مسیر  با  را  پرواز  اطالعات ضروری 

واقعیت مجازی مقابل چشمان خلبان قرار می دهد.

روی  گارمین   G5000 و   G3000 پرواز  عرشه های  حاضر  حال  در 

هواپیماهای مختلفی از جمله نسخه های مختلف جت سایتیشن شرکت 

  Phenom 100/300و جت های هوندا  سسنا، جت HA-420 شرکت 

شرکت امبرائر نصب و راه اندازی شده است. 

عرشه های پرواز EPIC و Anthem، شرکت هانی ول

 از اواخر دهه 1990 میالدی شرکت هانی ول با طراحی عرشه های پرواز 

یکپارچه توانسته  است سهم عمده ای از بازار اویونیک جت های تجاری و 

نسخه های  هانی ول  این سال ها،  کند. طی  برای خود حفظ  را  خصوصی 

EPIC را طراحی  Primus مانند Elite، Apex و  از عرشه پرواز  مختلفی 

شرکت های  هواپیماهای  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  است.  کرده 

گلف استریم، سسنا، داسو، پیالتوس و امبرائر مجهز به یکی از محصوالت 

نمایشگرهای  حذف  با  پرواز  عرشه های  این  هستند.   Primus خانواده 

بزرگی در  LCD، تحول  بزرگ  از نمایشگرهای  مکانیکی قدیمی و استفاده 

کابین خلبان هواپیماهای جت تجاری ایجاد کردند.

هرچند هانی ول با ارائه این محصوالت توانست بخش مناسبی از بازار 

آن خود  از  را  هواپیماهای جت جدید  روی  اویونیک  نصب سیستم های 

 ،)Retrofit Market( کند، اما در بازار ارتقاء کابین هواپیماهای قدیمی تر

رقابت را به G1000 شرکت گارمین واگذار کرد. دلیل اصلی این موضوع، 

قیمت تمام شده کمتر از سوی محصول رقیب بود. 

از این بازار  اما همانطور که انتظار می رود، هانی ول قصد کنار کشیدن 

4D Trajectory می تواند منجر به بهینه سازی مشخصات پرواز  کوتاه تر، 

ارتفاع  و  سرعت  بهتر  تنظیم  امکان  رویکرد  این  با  مثال،  عنوان  به  شود. 

CO2 و  تولید  نهایت موجب کاهش  و در  فراهم شده  پروازی هواپیماها 

آلودگی های صوتی می شود.

نیازمند  بعدی   4 پرواز  مسیرهای  برای  شده  تعیین  اهداف  تحقق 

و  هواپیماها  در  الزم  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد 

را در دو  پیاده سازی آن  اروپا  اتحادیه  بنابراین  سیستم های زمینی است. 

مرحله برنامه ریزی کرده است. مرحله اول که با نام مسیرهای چهار بعدی 

اولیه )7i4D( شناخته می شود، به توسعه زیرساخت ها اویونیکی و زمینی 

اختصاص دارد. مرحله دوم با نام 4 بعدی کامل8 به پیاده سازی کامل این 

سرویس در حریم هوایی اروپا و رسیدن به اهداف پروژه منجر خواهد شد.

i4D پیاده سازی

 )i4D( اول  مرحله  در  شد،  اشاره  که  همانطور 

سیستم  کامل  اجرای  برای  الزم  زیرساخت های 

برای  شد.  خواهد  فراهم  بعدی   4 پرواز  مسیرهای 

افزودن  و  تغییرات  ایجاد  به  نیاز  کار  این  انجام 

و  هواپیما  اویونیک  بخش  در  سیستم ها  برخی 

تجهیزات CNS زمینی خواهد بود.  

به  نیاز  مورد  سیستم های  اویونیک  بخش  در 

شرح زیر هستند:

پیشرفته:     )FMS( پرواز  مدیریت  سیستم 

است،   4D سرویس  اصلی  عضو  که  سیستم  این 

کلیه محاسبات مربوط به مسیرهای چهار بعدی از 

فرودگاه مبدا تا مقصد را در هواپیما انجام می دهد. 

محاسبات شامل زمان رسیدن به هر نقطه، ارتفاع 

سیستم های  فرکانس   انتخاب  بهینه،  سرعت  و 

CNS و غیره می شود. 

   :)9CPDLC( ارتباط لینک داده کنترلر-خلبان

برای ارتباط دوطرفه بین خلبان و کنترلر ترافیک هوایی، نیاز به یک لینک 

می شود،  نامیده   CPDLC سرویس  که  لینک  این  طریق  از  است.  داده 

مسیرهای 4 بعدی و پیام های الزم بین کنترلر و خلبان بصورت داده تبادل 

می شوند. 

مداوم    ارسال  امکان   ADS-C نظارتی  سرویس   :ADS-C سرویس 

این  می کند.  فراهم  را  زمینی  ایستگاه های  برای  هواپیما  ناوبری  اطالعات 

( از سوی هواپیما  اطالعات در بازه های زمانی کوتاه )هر چند ثانیه یک بار

منتشر و در اختیار کنترلر قرار می گیرد.

نیاز  مورد  سیستم هایی  نیز  زمینی  بخش  در   ،4D سرویس  ارائه  برای 

است که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر می شود:

425

 شکل 2- مزایای استفاده از طرح مسیرهای پرواز 4 بعدی

شکل 3- نمونه ای از نمایش پیام ها در سرویس CPDLC روی سیستم مدیریت پرواز هواپیما

G5000
Garmin
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عنوان عناصر کلیدی در بهبود ATM شناخته می شوند. به عنوان مثال به 

منظور مقابله با رشد روزافزون ترافیک هوایی و محدودیت های محیطی، 

 4D( سرویس مدیریت مسیر پرواز هواپیماها بصورت 4 بعدی SESAR

نوسازی سیستم  در  کلیدی  از ستون های  یکی  عنوان  به  را   )trajectory

کرد. تعیین  خود  هوایی  ترافیک  مدیریت 

مدیریت مسیر 4 بعدی

ترکیب یک مسیر استاندارد سه بعدی متشکل از هدایت عرضی، طولی 

پرواز  بعدی   4 مسیر  زمانی،  محدودیت های  با  همراه  هواپیما  عمودی  و 

نامیده می شود. با مفهوم مدیریت مسیر 4 بعدی، هواپیماها قادر خواهند 

بود به طور خودکار سرعت و مسیر خود را در حین پرواز برای رسیدن به 

ترافیک هوایی  کنترل  با مرکز  قبل  از  که  زمانی  در  و  از فضا  نقطه معینی 

زمان  در  تعجیل  یا  تاخیر  ترتیب  بدین  دهند.  تطبیق  است،  شده  توافق 

رسیدن به یک نقطه نیز به معنی انحراف هواپیما از مسیر خواهد بود.

 مسیرهای 4 بعدی دقیق به معنای اطمینان بیشتر در مورد موقعیت 

پیش بینی شده هواپیما در آسمان برای هر لحظه است که منجر به بهبود 

هواپیما  موقعیت  از  اطمینان  این  می شود.  پروازها  بهینه سازی  و  ایمنی 

به کنترلر ترافیک هوایی این اجازه را می دهد تا بدون نگرانی از به خطر 

افتادن ایمنی، فاصله بین پروازها را کاهش دهد.

خلبان پیش از آغاز فرایند پرواز، یک مسیر 4 بعدی را با در نظر گرفتن 

محدودیت  های هواپیمای خود مانند وزن، مشخصات هواپیما و شرایط 

می کند.  برنامه ریزی   )5FMS( پرواز  مدیریت  سیستم  در  آب وهوایی 

ترافیک هوایی  به مرکز کنترل  لینک داده  از طریق یک  این مسیر  سپس 

مانند  با محدودیت های مختلف  را  این مسیر  ارسال می شود. یک سرور 

غیره  و  موجود   CNS  زیرساخت های ترافیک،  وضعیت  ممنوعه،  مناطق 

بررسی کرده و در صورت لزوم اصالحات را انجام می دهد. در ادامه مسیر 

سیستم  به  و  شده  ارسال  هواپیما  به  داده  لینک  طریق  از  شده  اصالح 

مدیریت پرواز اعمال می شود. از لحظه شروع فرایند پرواز تا فرود هواپیما 

به  زمینی  ایستگاه های  با  هواپیما  بعدی   4 موقعیت  مقصد،  فرودگاه  در 

کنترلر  محدودیت،  هرگونه  وجود  صورت  در  می شود.  گذاشته  اشتراک 

می تواند دستورات الزم برای اصالح مسیر از پیش تعریف 

شده را به خلبان اعالم کند. 

 4D Trajectoryمزایای

 ،ATM نوسازی  برای  کلیدی  عامل  یک  عنوان  به 

می کند  ایجاد  را  محیطی  بعدی   4 پرواز  مسیر  مدیریت 

که در آن شرکت هواپیمایی، خلبان و مرکز کنترل ترافیک 

هوایی دیدگاه مشترکی از مسیر هواپیما و زمان رسیدن 

تا حد  را  پرواز  که می توان  به طوری  دارند،  نقطه  به هر 

به  رسیدن  برای  ایده آل  مشخصات  به  نزدیک  امکان 

جریان ترافیک هوایی بهینه، مدیریت کرد.

بعدی   4 مسیر  عملیات،  برنامه ریزی  اولیه  مراحل  در 

بین شرکت هواپیمایی )یا خلبان(، ارائه دهندگان خدمات 

به  فرودگاه  اپراتورهای  و   )6ANSP( هوایی  ناوبری 

اشتراک گذاشته می شود. سپس با در نظر گرفتن محدودیت های مختلف 

و  پاالیش  تدریج  به  اطالعات  این  فرودگاه،  ظرفیت  و  هوایی  فضای  در 

طرفین  بین  بعدی   4 مسیر  هواپیما،  شدن  بلند  از  قبل  می شود.  اصالح 

مورد توافق قرار می گیرد. بنابراین زمان های خروج از فرودگاه مبدا و ورود 

به فرودگاه مقصد از قبل تعیین شده است و در طول پرواز، اطالعات دقیق 

ارائه دهندگان  همه  با  هواپیما  آینده  شده  پیش بینی  موقعیت  مورد  در 

خدمات در مسیر مبادله می شود.

این برنامه ریزی های دقیق منجر به ایجاد مزایای مختلف برای هر کدام 

این شرح  به  را می توان  این مزایا  پرواز می شود.  زنجیره  از ذینفعان یک 

دسته بندی کرد:

عملیات ترافیک هوایی پیشرفته: حرکت به سمت عملیات مبتنی بر   

مسیرهای 4 بعدی، ترافیک هوایی را بسیار قابل پیش بینی تر می کند. این 

به معنای امکان بهینه سازی بیشتر ترافیک مسیرهای پروازی است. عالوه 

هوایی،  ترافیک  کنترل کننده های  و  خلبانان  کاری  کاهش حجم  با  این  بر 

زمان بیشتری برای تمرکز روی ایمنی پروازها در دسترس خواهد بود.

هوایی    حریم های  بهتر  مدیریت  با  ایرالین ها:  عملیات  بهینه سازی 

امکان  و  یافته  کاهش  پروازها  میانگین  زمان  بهینه،  مسیرهای  ایجاد  و 

هواپیمایی  شرکت های  برای  زیرساخت ها  و  هواپیما  از  بیشتر  بهره گیری 

فراهم می شود.

لطف    به  فرودگاه ها:  و   ANSP سوی  از  بهتر  سرویس های  ارائه 

در  پرواز  مدیریت  سیستم های  و  دوطرفه  ارتباطات  در  آینده  فناوری های 

هواپیما، پیش بینی ترافیک هوایی برای مراکز ترافیک هوایی و فرودگاه ها 

دقیق تر انجام می شود و آن ها می توانند خدمات منظم تری برای مسافرین 

و هواپیماها فراهم کنند.

روی    مستقیمی  تاثیر  بهینه  پروازی  مسیرهای  هزینه ها:  کاهش 

خواهد  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  کاهش  و  هواپیما  سوخت  مصرف 

داشت.

هوایی    مسیرهای  بر  عالوه  محیطی:  زیست  آالینده های  کاهش 
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را   Anthem نام  با  اویونیک یکپارچه جدیدی  را نداشته و سیستم  بزرگ 

توسعه داد. معماری این سیستم بگونه ای است که برای انواع پلتفرم ها، 

سبک،  هلیکوپترهای  و  هواپیماها  تا  گرفته  الکتریکی  هواپیماهای  از 

توربوپراپ ها و جت های تجاری سبک، متوسط، بزرگ و حتی هواپیماهای 

مسافربری نیز در دسترس و مقرون به صرفه خواهد بود. 

نمایشگر   4 الی   2 شامل   Anthem کابین  طرح  معمول  حالت  در 

در  برای جاسازی  متفاوت  ابعاد  در  که  است   2k رزولوشن  با  لمسی  تمام 

لمسی  نمایشگر  یک  همچنین  بود.  خواهد  موجود  مختلف  هواگردهای 

جایگزین نمایشگر چندمنظوره سنتی روی پدستال خواهد شد که فرایند 

را تسهیل می کند. یکی دیگر  پرواز  با سیستم های مدیریت  تعامل خلبان 

آن  پردازشی  بودن بخش  ماژوالر   ،Anthem ویژگی های سخت افزاری  از 

سیستم،  سطح  در  پردازشی  منابع  توزیع  با  کرده  سعی  هانی ول  است. 

بخش  یک  رزرو  لزوم  کننده حجیم،  خنک  تجهیزات  از  بی نیازی  بر  عالوه 

این  همچنین  بگیرد.  نادیده  را  اویونیک  کابینت  نصب  برای  هواپیما  از 

و  آسان تر  پلتفرم های مختلف  روی  باعث می شود نصب سیستم  رویکرد 

سریع تر انجام شود.

اساسی  تغییر  یک  ایجاد  دنبال  به  قبل  دهه  یک  از  هانی ول  شرکت 

است.  بوده  خلبان  کابین  سیستم های  دیجیتال  پردازش های  مفهوم  در 

اویونیک،  کامپیوترهای  به جای  پردازش ها  قرار است  آن  در  که  مفهومی 

تغییر  این  اجرا شوند. پشتوانه  کابین خلبان  نمایشگرهای هوشمند  روی 

است   )Cloud Computing( ابری  پردازش  فناوری  از  استفاده  اساسی 

که هانی ول آن را از طریق پلتفرم جدید خود با نام Forge محقق خواهد 

معرفی شد  رسمی  بطور   2019 سال  در  که  نرم افزاری  پلتفرم  این  ساخت. 

قابلیت های پردازشی مشابه با Azure مایکروسافت را دارد و به دارندگان 

هواپیما امکان انجام خودکار فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های هواپیما 

بالقوه  خرابی های  پیش بینی  و  هواپیما  سالمت  بر  نظارت  منظور  به  را 

می دهد.

هانی ول یکی از مزیت های مهم سیستم Anthem را کاهش چشمگیر 

می کند  ادعا  این شرکت  است.  کرده  اعالم  پرواز  از  قبل  آماده سازی  زمان 

این   ،Anthem خلبان  کابین  یکپارچه  قابلیت های سیستم  از  استفاده  با 

زمان می تواند تا 45 دقیقه در هر پرواز کاهش یابد. در بیشتر هواپیماهای 

مدرن، خلبان قبل از پرواز زمان زیادی را صرف آماده سازی هواپیما می کند 

با شرایط  از پرواز و متناسب  باید لحظاتی قبل  از آن ها  زیادی  که بخش 

مسیر انجام شود. اتصال کابین خلبان به شبکه باعث می شود تا بسیاری 

انجام  نرم افزاری  برنامه های  طریق  از  و  خودکار  بصورت  فرایندها  این  از 

شوند. رابط کاربری Anthem همچنین امکان برنامه ریزی از راه دور پرواز 

هتل  اتاق  در  می تواند  خلبان  که  معناست  بدان  این  می کند.  فراهم  را 

روی  مستقیمًا  را  پروازی  برنامه  تغییرات  از  بسیاری  فرودگاه  ترمینال  یا 

سیستم مدیریت پرواز Anthem  و از طریق فضای ابری بروزرسانی کند. 

خلبان همچنین می تواند کلیه برنامه های مورد نظر خود را از طریق تبلت 

یا کیف الکترونیکی پرواز به سیستم اعمال کند.

شکل 1- مفهوم ساده از مسیر 4 بعدی هواپیما

کابین هواپیمای پیالتوس PC-24 مبتنی بر سیستم EPIC 2.0 شرکت 
هانی ول

Anthem
Honeywell
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 ،Anthem کاربری  رابط  در طراحی  هانی ول  رویکردهای  از  دیگر  یکی 

رابط کاربری که »مرورگر  این  تبدیل آن به یک سیستم شبه تبلت است. 

با  که  می دهد  را  امکان  این  خلبانان  به  می شود  نامیده  امن4«  کابین 

برنامه های نرم افزاری تعامل زیادی داشته باشند و مانند سیستم عامل های 

خلبانان  بنابراین  کنند.  اپلیکیشن ها حرکت  بین  بتوانند  اندروید  و  آیفون 

روی  را  زیادی  شخصی  تنظیمات  اعمال  امکان  هواپیما  دارندگان  و 

نمایشگرهای کابین خواهند داشت.

کابین Anthem به طور مداوم )حتی در صورت خاموش بودن هواپیما( 

به  می تواند  زمان  هر  در  خلبان  و  است  متصل  زمین  روی  سرور های  به 

زنده  تصاویر  راداری،  داده های  نمایش  جمله  از  شده  ارائه  سرویس های 

فرودگاه مقصد، اطالعات ترافیک هوایی یا سرویس های مبتنی بر اینترنت 

دسترسی داشته باشد. ویژگی  این سرویس ها عدم نیاز به پردازش اطالعات 

در سمت هواپیما است و بخش عمده آن روی زمین میزبانی می شود.

بالدرنگ  سیستم عامل  از  کرد  اعالم  جاری  سال  ابتدای  هانی ول 

این  می کند.  استفاده   Anthem خلبان  کابین  در   DDC-I شرکت   Deos

تراشه های  از  ساده  استفاده  امکان  توسعه دهندگان  به  سیستم عامل 

پردازنده چندهسته ای را می دهد و آن ها قادر خواهند بود از ویژگی هایی 

بهره مند  قطعی  زمان بندی های  و  مستقل  کامال  پارتیشن بندی  مانند 

صورت  به  کش  پارتیشن بندی  با   Deos عامل  سیستم  همچنین  شوند. 

به  دسترسی  امکان  طراحی،  پیچیدگی  کاهش  بر  عالوه   ،fine-grained

پردازش های سریعتر و کارآمدتر را فراهم می کند.

بهره وری  افزایش  روی   Anthem کابین  طراحی  در  هانی ول  شرکت 

پردازش ها و استفاده بهینه از سخت افزار متمرکز بوده است. این رویکرد 

باعث کاهش قابل مالحظه تجهیزات سخت افزاری شده است، به گونه ای 

شرکت  نمونه های  سایر  به  نسبت  کابین  این  وزن،  و  حجم  لحاظ  از  که 

هانی ول 50 درصد صرفه جویی داشته است.

عرشه پرواز InSight، شرکت یونیورسال اویونیکس

پرواز  عرشه  سیستم  با   2011 سال  از  نیز  اویونیکس  یونیورسال  شرکت 

InSight وارد بازار ارتقاء کابین های قدیمی شد. این سیستم اکنون برای 

در   VII سایتیشن  و   800 هاوکر  همچنین  و   900 و   50 فالکون  مدل های 

دسترس است.

و   CRT نمایشگرهای  تنها  محصول  این  اولیه  نسخه های  هرچند 

مکانیکی کابین را با یک سیستم نمایشگر LCD جایگزین می کردند، اما به 

 InSight مرور قابلیت لمسی به نمایشگرهای سیستم اضافه شد. سیستم

در حال حاضر تمام قابلیت های مدرن، از جمله رویکردهای 5LPV، ناوبری 

 ،FANS 1/A+ خلبان،  و  کنترلر  داده  لینک  ارتباطات  عملکرد،  بر  مبتنی 

FAA Data Comm، چارت های الکترونیکی و سیستم دید مصنوعی را 

به همراه دارد. 

یونیورسال  اصلی  مالک  عنوان  به  البیت  اسرائیلی  شرکت  هرچند 
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همانند انقالب صنعتی، بخش مدیریت ترافیک هوایی )ATM( نیز در 

اواخر دهه 90 میالدی تحول عظیمی در رویکردهای اجرایی و برنامه های 

آینده خود تجربه کرد. در آن زمان با رشد سریع صنعت هوانوردی، مسائلی 

اضافی،  ظرفیت  به  نیاز  همچنین  و  نمی گرفت  قرار  توجه  مورد  قبال  که 

تبدیل به یک نگرانی جهانی شدند. بنابراین برای رفع این چالش ها الزم 

مهم  نتایج  از  یکی  شود.  تعریف  مدتی  بلند  و  کوتاه  استراتژی های  بود 

این برنامه ریزی ها شکل گیری مفاهیمی همچون ناوبری مبتنی بر عملکرد 

)1PBN( بود که نقشه راه بسیاری از سیستم ها و سرویس های هوانوردی 

را ترسیم کرد. مسیر پرواز 4 بعدی )4D trajectory( یکی از جدیدترین 

زیر  ترافیک هوایی  عملکرد مدیریت  بهبود  با هدف  که  است  برنامه هایی 

نظر PBN توسعه یافته است.

چالش های فعلی مدیریت ترافیک هوایی

اتحادیه اروپا در سال 2013 اعالم کرد به دنبال برنامه های اصالحی برای 

بهبود سیستم کنترل ترافیک هوایی خود است. در گزارش منتشر شده از 

طی  پروازها  تعداد  می شود  »پیش بینی  است:  آمده  اتحادیه  این  سوی 

10 تا 20 سال آینده 50 درصد افزایش یابد. ناکارآمدی در فضای پراکنده 

اروپا، هزینه های اضافی نزدیک به 5 میلیارد یورو را هر ساله برای خطوط 

هوایی و مشتریان آنها به همراه دارد. این مشکالت بطور متوسط حدود 

42 کیلومتر به مسافت یک پرواز اضافه می کنند که باعث می شود عالوه بر 

مصرف سوخت و تولید آالینده های بیشتر، هزینه های باالتری به مسافران 

و مشتری ها اعمال شده و تاخیرهای طوالنی تر ایجاد شود. این در حالی 

است که ایاالت متحده همان مقدار از حریم هوایی را با ترافیک بیشتر و 

تقریبًا نیمی از هزینه کنترل می کند.«

از  اروپا  اتجادیه  اما  منتشر شد،   2013 در سال  مذکور  گزارش  هر چند 

اوایل قرن 21 تهدیدهای آتی را پیش بینی کرده بود. برای رسیدگی به این 

ترافیک  مدیریت  تحقیقاتی  برنامه   2007 سال  در  اروپا  اتحادیه  موضوع، 

راه  را  2SESAR شناخته می شود  عنوان  به  که  اروپا  واحد  آسمان  هوایی 

فضای  از  کارآمد  و  ایمن  استفاده  از  اطمینان  آن  ماموریت  کرد.  اندازی 

هوایی و سیستم مدیریت ترافیک در اروپا و سراسر جهان است. آسمان 

ترافیک  کنترل  ساختار  اصالح  برای  شاخص  ابتکار  یک  اروپایی  واحد 

هوایی اروپا، به منظور برآوردن ظرفیت و نیازهای ایمنی آینده است. طبق 

به شرح  تغییراتی   2020 در سال  باید  برنامه،  این  برای  اولیه  هدف گذاری 

لیست زیر نسبت به سال 2005 ایجاد می شد:

افزایش ظرفیت پروازها تا 3 برابر  

افزایش ضریب ایمنی تا 10 برابر  

کاهش 50 درصدی در هزینه های مدیریت ترافیک هوایی  

کاهش اثرات زیست محیطی تا 10 درصد  

برای  متعددی  برنامه های   SESAR اهداف،  این  به  رسیدن  برای 

سیستم های  از  استفاده  کرد.  طرح ریزی   3CNS سامانه های  مدرن سازی 

نظارت  فناوری   ،EGNOS و   GNSS همچون  ماهواره  بر  مبتنی  ناوبری 

خودکار وابسته )4ADS( و لینک های داده دیجیتال از جمله فناوری هایی 

ترافیک  مدیریت  بهبود  برای   SESAR توسط  حاضر  حال  در  که  است 

به  رسیدن  برای  را  مسیر  فناوری ها  این  شده اند.  اجرایی  اروپا  هوایی 

ناوبری مبتنی بر عملکرد هموار می کنند. در واقع، حرکت به سمت عملیات 

کرد  امکان پذیر  را  پیشرفته ای  سرویس های  توسعه  عملکرد،  بر  مبتنی 

به  و  پروازی شده  بهینه سازی مسیرهای  و  افزایش ظرفیت  به   که منجر 
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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
سخن سردبیر: 

دنیای اویونیک همیشه شگفتی های زیادی را به همراه داشته است بطوریکه 

مورد  زیبایی همیشه  و  کارایی  بهبود  کنار  در  ایمنی  افزایش  یعنی   مهم  عامل  دو 

توجه طراحان و توسعه دهندگان قرار داشته است. در این شماره از مجله مروری 

بر قابلیت ها و ویژگی های انواع عرشه های پرواز مدرن برای هواپیماهای تجاری 

انجام شده است. یکی دیگر از موضوعات پر کاربرد و مهمی که طی این سال ها 

مورد توجه شرکت ها و سازمان ها هوایی بوده ساخت و توسعه پهپاد با قابلیت ها 

انجام پروژه های محرمانه  و ماموریت های مختلف است. طی یک دهه گذشته 

ساخت پهپادهای نظارتی و اطالعاتی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است تا 

بتوانند برتری خود را در حوزه هوایی و اطالعاتی به دیگران نشان دهند. از جمله 

مهم ترین این برنامه ها پروژه ساخت پهپاد RQ180 بوده که در این نسخه از مجله 

به تفصیل به آن پرداخته شده است.
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HUD برای بازار جت های تجاری است،  اویونیکس سازنده نمایشگرهای 

تاییده نصب روی  این شرکت  از محصوالت  اما در حال حاضر هیچکدام 

توسط  زیاد  فضای  اشغال  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  ندارند.  را   InSight

پروژکتور در نمایشگرها HUD ، شرکت یونیورسال اویونیکس این مشکل 

صدور  است.  کرده  حل   )SkyLens( لنز  اسکای  کاله  روی  نمایشگر  با  را 

پروژکتور  هیچ  زیرا  است،  ساده تر  بسیار  این سیستم  نصب  و  گواهینامه 

حجیمی برای نصب در سقف عرشه پرواز وجود ندارد. همچنین از آنجایی 

به  لنز توسط خلبان پوشیده میشود، مزیت مشخصی نسبت  اسکای  که 

HUD سنتی که میدان دید محدودی دارد، ارائه میدهد.

نمایشگر موجود روی اسکای لنز دارای شفافیت باالیی بوده و عالئم و 

سمبل ها را با تفکیک پذیری زیاد ارائه می دهد. در واقع این کاله، ترکیبی از 

یک سیستم دید پیشرفته )EVS(، سیستم دید مصنوعی و سیستم دید 

ترکیبی است. مجموعه این سیستم ها به خلبان در انجام یک پرواز امن با 

ایستایی باال در تمام شرایط آب وهوایی شبانه روز کمک می کند.

 InSight در بروزرسانی جدید شرکت یونیورسال اویونیکس، ارتباط بین

و سیستم اسکای لنز یکپارچگی بیشتری دارد. در هواپیماهایی که این دو 

سیستم  بطور یکپارچه نصب شوند، خلبان می تواند به راحتی توسط کاله 

اسکای لنز و تنها از طریق نگاه کردن به منو ی مورد نظر در نمایشگرهای 

و  انتخاب  را  خود  گزینه های  دست،  حرکت  به  نیاز  بدون  و  لنز  اسکای 

خلبان  کاری  حجم  کاهش  باعث  فناوری  این  کند.  کنترل  را  پرواز  عرشه 

شده و به او اجازه می دهد مسیر پرواز، باند فرود و دیگر دستورات را در 

فازهای حیاتی فرود هواپیما بدون نیاز به کاهش تمرکز خود و به سادگی 

برنامه ریزی یا بروزرسانی کند.

 سیستم دید مصنوعی در هر دو سامانه InSight و اسکای لنز داده ها 

و  خلبان  بنابراین  می دهند.  قرار  خلبان  اختیار  در  را  مشابهی  اطالعات  و 

مناسب  نمایشگر  از  خود،  پرواز  از  فاز  هر  بر  متناسب  می توانند  او  کمک 

استفاده کنند. مدیر ارشد شرکت یونیورسال اویونیکس در مورد ویژگی های 

پیشرفته این سیستم ها می گوید: »سیستم دید مصنوعی در اسکای لنز به 

قابلیت های تعاملی جدید مجهز شده است و از طریق آن خلبان می تواند 

نقطه  شده،  انتخاب  اپروچ  نوع  فرود،  باند  جمله  از  بیشتری  گزینه های 

مسیر  از  مجازی  نمایش  یک  روی  کردن  نگاه  تنها  با  را  غیره  و  مسیرها 

InSight و اسکای  پرواز تغییر دهد.« وی همچنین اشاره کرد که ترکیب 

لنز نسل جدیدی از کابین خلبان را ارائه می دهد و اطالعات ضروری پرواز 

برای خلبان نمایش  در موقعیت های زمانی مهم و در مناسب ترین مکان 

داده می شود. این قابلیت ها موجب افزایش ایمنی هواپیما و گامی بلند 

به سوی پشتیبانی از پروازهایی با تنها یک خلبان خواهد بود.

پی نویس ها:
1- Synthetic Vision System

2- Combined Vision System

3- Head-Up Display

4- Secure Cockpit Browser

5- Localizer Performance with Vertical guidance

SkyLens سیستم نمایشگر روی کاله






