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شماره 1  

بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در این شماره می خوانیم:

j اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
j خبرهای داخلی

به  فالکن 20  اساسی هواپیمای  تعمیرات  انجام   -
دست متخصصان کشور

- برگزاری اولین کنفرانس ملی حسگرهای فضایی- 
رادار روزنه مصنوعی و سنجش از راه دور

مهندسي  فني-  و  عملیاتي  منتخبین  همایش   -
سازمان هواپیمایي کشوري برگزار شد

j خبرهای خارجی

- جدایی ایرباس از باتری های لیتیوم یون
Honey� - همکاری هواپیمایی استرالیا با شرکت   همکاری هواپیمایی استرالیا با شرکت

well

j تازه های دنیای اویونیک
GARMIN محصوالت جدید شرکت -

WAAS پرواز به کمک سامانه -
MIL�STD�1553 برای اینترفیس USB کارت -

به  نسبت  که  خدایي  مخصوص  ستایش  و  حمد 
براي  که  خدایي  است،  رحیم  و  رحمن  موجوداتش 
رسیدن  سعادت  و  کمال  و  مقصود  به  و  هدایت 
مقدس  نور  چهارده  چون  هم  عزیزاني  بندگانش 

)علیهم السالم(را قرار داد.
خبرنامه گروه پژوهشی اویونیک دانشگاه صنعتی 
اساتید  و  دانشجویان  از  جمعی  همت  به  اصفهان 
گرامی این رشته در بهمن ماه سال 91 اولین نسخه 
را به چاپ رساند. این خبرنامه بصورت ماهانه منتشر 
زمینه های  در  گوناگونی  مطالب  آن  در   , می شود 
بخش صورت  این  در  که  پیشرفت هایی  و  اویونیکی 

گرفته است را مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این خبرنامه شامل بخش های مختلف، اویونیک در 
دانشگاه صنعتی اصفهان، خبرهای داخلی، خبرهای 
خارجی و تازه های اویونیک می باشد. در این خبرنامه 
سعی بر آن شده است که رویدادهای اویونیکی روز 
دنیا مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند گامی موثر در 

جهت پیشرفت این صنعت نوپا در ایران بردارد.
و  همکاری  با  نزدیک  آینده  در  است  امید   
مساعدت تمامی دوستان شاهد هرچه بهتر شدن و 
پربارتر شدن این خبرنامه باشیم. همچنین از تمامی 
یاری  خبرنامه  این  ادامه  و  شروع  برای  که  کسانی 
راهنمایی های  از  و  داشته  را  تشکر  کمال  نموده اند 

آن ها در تمامی مراحل بهره خواهیم جست. 

GARMIN محصوالت جدید شرکت

شرکت Garmin یک سری از فرستنده گیرنده های VHF را برای 
GNC معرفی و  و   GTR با عنوان های  و مخابراتی  ناوبری  کاربردهای 

روانه بازار نمود. 
گیرنده های  فرستنده   GTR سری  شرکت  این  مسئوالن  گفته  به 
داد.  خواهند  پوشش  را  ناوبری  کاربردهای  نیز   GNC و  رادیویی 
همچنین اعالم شده این دو سری دارای ویژگی های جدیدی به منظور 
کاهش حجم کاری خلبانان بوده و الزامات مورد نیاز برای کانال های 

ارتباطی8.33kHz را برآورده می سازد.
از ویژگی های دیگر این محصوالت می توان به استفاده از یک پایگاه 
فرکانس  به  اتوماتیک  مراجعه  برای  برنامه ای  و  خاص  فرکانسی  داده 
پاسخ گویی و نظارت بر عملکرد ارتباطات رادیویی اشاره نمود. این دو 
سری از محصوالت توانایی ذخیره سازی اتوماتیک بیش از 20 فرکانسی 
را که اخیرا توسط خدمه و سیستم پرواز هواپیما استفاده شده است را 
دارد. همچنین خلبان می تواند حدود 15 فرکانس را که در طول پرواز 

از آن ها استفاده می کند را بطور دستی وارد حافظه کند.
Avionics منبع: نسخه فوریه مجله 

WAAS پرواز با کمک سامانه

امروزه خلبانان قادر هستند در شرایط بد جوی و دید ناچیز عملیات 
سامانه  ماه  این  در  دهند.  انجام  را  باند  روی  از  بلند شدن  و  نشستن 
)هدایت   LPV ویژگی  با  همراه  برنامه   3000 از  بیشتر  در   WAAS
عمودی( اجرایی شده است. این تعداد زیاد در اثر ایمنی و ظرفیت این 

سامانه است.
سامانه WAAS همراه با قابلیت هدایت عمودی در حال حاضر در 
1500 فرودگاه عملی شده است و قادر است ارتفاع هواپیما را تا میزان 
200 فوت نسبت به سطح باند کنترل کند. بعضی از فرودگاه ها بخاطر 
ندارند. در  را   LPV ویژگی  از  استفاده  قابلیت  موانع،  و  شرایط زمینی 
این موارد سازمان FAA سامانه WAAS را همراه با ویژگی LP فراهم 

می کند. 
سامانه WAAS این امکان را برای خلبان فراهم می کند که بتواند 

برای برخاستن از سامانه GPS استفاده کند. بیش از 60000 هواپیما 
گواهی استفاده از سامانه WAAS را دارا می باشند که بدان معنی است 
که آنها قادر هستند از ویژگی PBN استفاده کنند که این ویژگی جزء 
سامانه های نسل جدید سازمان FAA می باشد. با استفاده از PBN دیگر 
نشانه های  توسط  که  قدیمی  مسیرهای  در  هواپیماها  که  نیست  نیاز 
مسیرهای  می شود  باعث  و  بپردازند  پرواز  به  می شد  مشخص  زمینی 
پرواز نزدیک تر و مستقیم تر شود و در مصرف سوخت به میزان زیادی 
صرفه جویی شود. عالوه بر این قابلیت اجتناب از شرایط جوی نامناسب 

را فراهم می کند.
با اینکه سامانه WAAS در سال 2003 اجرایی شده، تا به امروز 
پیشرفت های قابل توجهی داشته است. با گسترش و توسعه ویژگی های 
LPV و LP سامانه WAAS روز به روز منجر به افزایش ایمنی می شود 
و خلبان را قادر می سازد تا به مکان هایی پرواز کند که 9 سال پیش 

امکان آن نبود.
نقطه عطف پیشرفت سامانه WAAS در این سال اتفاق افتاد. در این 
سال سازمان FAA با استفاده از سه ماهواره GEO به ارسال سیگنال 
های WAAS در آمریکای شمالی پرداخت. با استفاده از این سه ماهواره 

تقریبا کل ایاالت متحده در پوشش قرار می گیرد.
www.faa.gov                                                     :منبع

MIL-STD-1553 برای اینترفیس USB کارت

نیویورک مستقر می باشد یک  Data Device که در شهر  شرکت 
MIL� اینترفیس  برای  را  دوکاناله  و  کوچک  سایز  با   USB کارت 

 2012 ژوئن  اوایل  از  که  کارت  این  است.  نمود  معرفی   STD�1553
از جمله سایز  بازار عرضه گردیده است دارای ویژگی های متنوعی  به 
بسیار کوچک، وزن کم، مصرف توان بسیار پایین و ضریب اطمینان باال 

می باشد.
 به گفته مسئوالن این شرکت کارت مورد نظر می تواند به عنوان 
هر  روی  بر   1553 اینترفیس  سازی  پیاده  برای  ایده ال  ترکیب  یک 
هر  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تبلتی  و  تاپ  لپ   ،Embedded سیستم 
کنترل کننده  مختلف  حالتهای  در  می تواند   BU�67113U بورد  کانال 
یا  دور  راه  از  ترمینال  حالت   ،)BC/MT( گذرگاه  نظارت کننده  یا 

نظارت کننده گذرگاه )RT/MT( کار کند. 
منبع: مجله Avionics، ژوئن 2012

تازه های دنیای اویونیک
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شورای عالی عتف 38 طرح کالن ملی را تصویب کرده است که 
مهمترین آن توسعه فناوری های کلیدی در طراحی و ساخت هواپیمای 
منعقد شده  قرارداد  به  توجه  با  و  اینرو  از  می باشد.  نفره  جت +150 
بین دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان صنایع هوایی در بخش ساخت 
فعالیت  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  نفره،   150 تا   100 هواپیمای جت 

خود را در زمینه اویونیک آغاز نموده است.
در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 
ابتدای سال تحصیلی 91-92 برای اولین بار در کشور اقدام به پذیرش 6 
دانشجوی مهندسی معماری اویونیک در مقطع کارشناسی ارشد نموده 
الکترومغناطیس،  اول سال جاری دروس  سازگاری  نیمسال  است. در 
الکتریکی هواپیما در  سیستم ها و سنسورهای هواپیما و سیستم های 
دانشکده برق و کامپیوتر توسط اساتید مربوطه ارائه و تدریس شده اند.

مجتمع  هوایی،  رادار  دروس  جاری  سال  دوم  نیمسال  ادامه  در 
سازی سیستم های اویونیکی و ناوبری هوایی ارئه شده اند که عالوه بر 
نیز  دیگر  گرایش های  دانشجویان  استقبال  مورد  اویونیک  دانشجویان 

قرار گرفته است.
 Aviation Electronic از تلفیق عبارت )AVIONIC( کلمه اویونیک
به معنی الکترونیک هوانوردی گرفته شده است. این گرایش به بررسی  
و طراحی سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی داخل هواپیما می پردازد 

که در ادامه با برخی از دروس این گرایش آشنا خواهیم شد.
تداخالت  اثرات  بررسی  به  الکترومغناطیس  سازگاری  درس  در 
الکترومغناطیسی محیطی بر روی تجهیزات مختلف )EMI( و مصونیت 
موضوع  این  می شود.  پرداخته   )EMC( تجهیزات  این  برابر  در  آن  ها 
دارای اهمیت فوق العاده ای در عملکرد صحیح این تجهیزات می باشد 
این  تشریح  به  مغناطیسی،  میدان  به  مربوط  مباحث  به  توجه  با  که 

مفاهیم پرداخته شده است.
درس سیستم ها و سنسورهای الکتریکی هواپیما که یکی از دروس 
پایه اویونیک می باشد به بیان و تشریح سیستم ها و سامانه های موجود 
دو  به  می توان  را  بخش  این  مباحث  است.  پرداخته شده  هواپیما  در 
قسمت  در  نمود.  دسته بندی  ناوبری  و  رادیویی  مخابرات  کلی  دسته 
در  هواپیما  خارج  و  داخل  در  مختلف  ارتباطات  رادیویی  مخابرات 
باند های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بخش ناوبری 
انواع سامانه های موجود در هواپیما و همچنین سیستم های موجود در 
ایستگاه های زمینی مانند سامانه INS، ATC، TCAS و EGPWS نام 

برد که مورد بررسی قرار گرفته است.
درس سیستم های الکتریکی هواپیما بطور عمده در توضیح و بیان 
توسط  تولیدی  انرژی  انتقال  طریقه  ژنراتورها،  انواع  نظیر  بخش هایی 
الکتریکی  سیستم های  هواپیما،  مختلف  قسمت های  به  ژنراتورها 
مبدل های  توان،  توزیع  سیستم های  اضطراری،  شرایط  در  جایگزین 

توان و انواع سیستم های ذخیره انرژی پرداخته شده است.
برای  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  برنامه های  و  اهداف  راستای  در 
به  نیاز  پروژه های پژوهشی و عملی،  اجرایی کردن  انجام تحقیقات و 

آزمایشگاه ها و تجهیزات مختلف الکترونیکی و مخابراتی می باشدکه از 
الکترومغناطیسی  آزمایشگاه تخصصی سازگاری  به  جمله آن می توان 
آزمایشگاه  و  اویونیکی  یکپارچه سازی سامانه های  آزمایشگاه   ،)EMC(
تخصصی الکترونیک نام برد که بزودی با اختصاص دادن مکانی بسیار 
مجهز و مساعدت ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان جناب آقای 
کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  ریاست  و  گلشن  همدانی  دکتر 

جناب آقای دکتر زیدآبادی نژاد افتتاح خواهد شد.

برگزاری اولین كنفرانس ملي حسگرهاي فضایي- 
رادار روزنه مصنوعي و سنجش از راه دور

فناوري هاي  توسعه  جهت  برنامه ریزي  نیازهاي  پیش  از  یکي 
ظرفیت ها،  فناوري ها،  سطح  از  ارزیابي  و  شناسایي  راهبردي، 
زیرساخت ها، توانمندي ها و قابلیت هاي دیگر در این حوزه است. در 
با توجه به وظیفه محوله به پژوهشکده مکانیک شیراز در  این راستا 
کاربرد  معاونت  حمایت  با  پژوهشکده  این  فضائي،  حسگرهاي  حوزه 
سازمان و با همکاري دانشکده برق و کامپوتر دانشگاه شیراز اقدام به 
برگزاري اولین کنفرانس ملي حسگرهاي فضایي- رادار روزنه مصنوعي 
نموده   1392 اردیبهشت   19 18و  روزهاي  در  دور  راه  از  سنجش  و 

است.     
منبع: وب سایت رسمی کنفرانس

انجام تعمیرات اساسي هواپیماي فالكن 20 به 
دست متخصصان كشور

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایي کشوري از تعمیرات 
اساسي هواپیماي فالکن 20 به دست متخصصان صنعت حمل و نقل 

هوایي خبرداد.
کاپیتان  کشوري،  هواپیمایي  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
مسعود جلیلي اظهارداشت: با توجه به تحریم هاي صورت گرفته علیه 
صنعت حمل و نقل هوایي کشور، تعمیرات اساسي هواپیماي فالکن 20 
با عالمت ثبتFIC�EP به همت و تالش کارشناسان اویوینک سازمان 

هواپیمایي کشوري و متخصصان این صنعت انجام شد.
وي با بیان این مطلب که هواپیماي مذکور پس از گذشت 8 ماه، 
در دهه فجر انقالب اسالمي مجددا راه اندازي و آماده پرواز شد، افزود: 
یاد شده  از وقفه عملیاتي فرودگاهي در طول مدت  جهت جلوگیري 
پروازهاي وارسي پرواز براي 86 فرودگاه و ایستگاه ناوبري با هواپیماي 

فالکن 2000 به عالمت ثبت FSC�EP انجام پذیرفت.
کاپیتان جلیلي خاطرنشان کرد: خلبانان عملیات پرواز در مهرماه 
به  موفق  عربي  متحده  امارات   CAE آموزش  مرکز  در  جاري  سال 

دریافت گواهینامه پرواز با هواپیماي مذکور شدند.
مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایي کشوري در ادامه 

اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
تمامي  ناوبري  کمک  دستگاه هاي  و  پروازي  مسیرهاي  تمامي  از 
فرودگاه هاي سطح کشور به خصوص در موضوع راه اندازي دستگاه هاي 
ناوبري جدید براي فرودگاه هاي آبادان، خرم آباد، گچساران و آغاجاري 

در دستور کار قرار گرفت.
منبع: سازمان هواپیمایی کشور    29 بهمن 1391

همایش منتخبین عملیاتي و فني- مهندسي 
سازمان هواپیمایي کشوري برگزار شد

رییس سازمان هواپیمایي کشوري در گردهمایي منتخبین عملیاتي 
و  اشکاالت  ریشه یابي  بر  کشوري  هواپیمایي  سازمان  مهندسي  فني-  و 
پیگیري اقدامات اصالحي از سوي متخصصان و مسووالن صنعت حمل و 
نقل هوایي تاکید کرد و گفت: »اطمینان از ایمني پروازها از طریق ریشه 

یابي اشکاالت و رفع نواقص حاصل مي شود.«
خلبان  کشوري،  هواپیمایي  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
حمیدرضا پهلواني، در این مراسم اظهارداشت: »پایه هاي بررسي فني و 
عملیاتي به صورت گسترده در صنعت در حال شکل گیري است تا بتوانیم 

همواره رونق و ساماندهي پروازها را شاهد باشیم.«
حاکمیت  ابزار  عنوان  به  کشوري  هواپیمایي  »سازمان  افزود:  وي 
همواره تالش مي کند با هدف ایجاد بستري مناسب در جهت ارتقا ایمني 
 263 منظور  همین  به  کند،  فراهم  را  الزم  بسترهاي  پروازها  امنیت  و 
دستورالعمل شامل بخشهاي مختلف از جمله مراکز آموزشي، تعمیرات و 
نگهداري، خدمات فرودگاهي، ناوبري امنیتي، تجسس و نجات را تدوین 

و بر روي سایت سازمان قرار داده است.
از سوي مدیران عامل  اقدامات اصالحي  پیگیري  بر  پهلواني  خلبان 
اقدامات  و  اشکاالت  تاکید کرد و گفت: »تمامي  شرکت هاي هواپیمایي 
نگهداري  شرکت ها  مجموعه  در  سند  عنوان  به  گرفته  صورت  اصالحي 

شود تا در آینده به منظور راهگشاي صنعت مورد استفاده قرار گیرد.«
گفتني است؛ در پایان این مراسم با اعطاي لوح تقدیر و اهدا جوایز از 
منتخبین عملیاتي و فني – مهندسي سازمان هواپیمایي کشوري تقدیر 

شد.
منبع: سازمان هواپیمایی کشور   2 بهمن 1391

Honeywell همکاری هواپیمایی استرالیا با شرکت

 SmartPath سامانه  استرالیا  هوایی  سازمان خدمات  بار  اولین  برای 
 )GBAS( سامانه  این  داد.  قرار  استفاده  مورد  را   Honeywell شرکت 
به منظور بهبود بهره وری عملیاتی و کاهش ترافیک هوایی در فرودگاه 

سیدنی مورد استفاده قرار گرفته است.
الزم  سامانه   ،ILS سامانه  محدودیت های  بر  غلبه  برای  سامانه  این 
می باشد،  نور  و  رادیویی  برسیگنال های  متکی  که  هواپیما  فرود  هنگام 
طراحی شده است. سامانه GBAS سامانه GNSS را برای افزایش دقت و 

امنیت به سامانه ILS اضافه نموده است. 
SmartPath توسط سازمان خدمات هوایی استرالیا قبل از اینکه مورد 
استفاده قرار گیرند در سه ماه اول سال 2013 در فرودگاه های سیدنی 
و کوانتاس مورد تست و ارزیابی های الزم قرار می گیرند و همچنان در 
انتظار صدور گواهی تایید از سوی سازمان ایمنی حمل و نقل استرالیا 

می باشد.
بهره برداری  مرحله  به  آلمان  برمن  در  اخیرا  سامانه  این  همچنین 
استفاده  مورد  نیز  نیوجرسی  در  این در سال 2012  بر  و عالوه  رسیده 
قرار گرفته است. در حال حاضر این سامانه در حال نصب در فرودگاه های 

ماالگای اسپانیا، ممفیس، تنسی و هوستون نیز می باشد.
سیدنی،  در   SmartPath سامانه  موفقیت آمیز  آزمایش های  از  پس 
سازمان خدمات هوایی استرالیا در تالش برای گسترش شبکه این سامانه 

در فرودگاه های دیگر این کشور همچون فرودگاه ملبورن می باشد.
منبع: خبرگزاری ایرباس، پنجشنبه، 14 فوریه 2013

جدایی ایرباس از باتری های لیتیوم یون

 شرکت ایرباس اعالم نمود که از باتری های لیتیوم یون در ساخت 
هواپیمای XWB�A350 استفاده نخواهد کرد. ایرباس بخاطر دو حادثه 
اخیری که  ناشی از اثر باتری های لیتیوم یون )حادثه پیش آمده برای 
هواپیمای B787( بوجود آمده، این تصمیم را گرفته است. گرمای ناشی از 
باتری های لیتیوم یون هواپیما می تواند باعث ایجاد آتش سوزی و حوادث 

دیگری در هواپیماهای مسافربری شود.
از  یون  لیتیوم  های  باتری  بجای  گرفت  تصمیم  ایرباس  اینرو  از 
باتری های قدیمی تر نیکل کادمیوم برای هواپیمای A350 استفاده کند. 
اولین پرواز هواپیما که برای میانه سال  باتری، در زمان  این تغییر نوع 
قرار  این هواپیما  نخواهد داشت.  تاثیری  برنامه ریزی شده است،   2013

است در سال 2014 به طور عملی به بهره برداری برسد.
منبع: خبرگزاری شرکت ایرباس، جمعه، 15 فوریه 2013
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