
ماهناهم خبری ژپوهشکده اویونیک
                                                                                                                                                    دااگشنه صنعتی اصفهان     

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنچه در این شماره میخوانیم:

j اویونیکدردانشگاهصنعتیاصفهان
-تأسیسنخستینپژوهشکدهاویونیککشوردردانشگاه

صنعتیاصفهان
 

j خبرهایداخلی

اعالم بسته ایران در فعلي شرایط با توپولف پرونده -
ميشود.

GNSSنشستهماندیشيروشهايناوبريماهوارهاي-
هواپیماي خرید بر مبني کشورها از برخي درخواست -

ایران140
-نوزدهمینضمیمهایکائوتدوینشد

j خبرهایخارجی

-پروازهایهواپیماهای787بزودیازسرگرفتهمیشود.
-قابلیتنفوذبهسامانهFMSازطریقتلفنهمراه

-همکاریشرکتBoeingوHoneywellدرزمینه
ارتباطپرسرعتحینپرواز

j تازههایدنیایاویونیک
-کانکتورهایقدرتباال،چندکاربردهوپرسرعت

-محصولجدیدشرکتگارمین
-کنترلکنندههایتوانحالتجامد

تأسیس نخستین پژوهشکده اویونیک کشور در 
دانشگاه صنعتی اصفهان 

فناوری و تحقیقات وزیرعلوم، فناوری و پژوهش معاون حضور با
الکترونیکهوانوردی)اویونیک(کشور،مرکزرشد نخستینپژوهشکده

واحدهایفناوریوپژوهشگاهدانشگاهصنعتیاصفهانتأسیسشد.
مدیران حضور با که نشستی در نوری مهدینژاد محمد دکتر
پژوهشکدههاوجمعیازاعضایهیأتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهان
برگزارشدگفت:تاکنونهشتمجوزایجادپژوهشگاهدردانشگاههای
عالمه مدرس، تربیت امیرکبیر، شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی

طباطبایی،شیراز،تهرانوشهیدبهشتیصادرشدهاست.
بااشارهبهاهدافپیشبینیشدهبهمنظورایجادپژوهشگاه وی
دردانشگاههایکشورافزود:پژوهشگاههایدانشگاهیباهدفکاربردی
و باصنعت ارتباط دانشگاهها، پژوهشی فعالیتهای انسجام و نمودن
جامعهوبهرهگیریازتوانایینخبگانعلمی،بازنشستگانوصنعتگران

تأسیسمیشود.

کانکتورهای قدرت باال، چند کاربرده و پر سرعت

از جدیدی نوع Amphenol Aerospace استرالیایی شرکت
کانکتورهایتوانباالوسرعتزیادراتولیدنمودهکهتواناییارسال
اطالعاتراتانرخ10Gbpsدرهرزوجسیمدارد.بهگفتهمسئوالن
را ویژگی این باال، چگالی با )OCS( بیضوی اتصال سیستم شرکت
 Cross فراهممیآوردکهکانکتوریکپارچگیسیگنالراازطریقکاهش

Talkبهبوددهد.
همچون  باال سرعتهای با متنوع  کاربردهای برای کانکتور این
10/40G Ethernet، HDMI/DVI، SATA، 1/2/4/8G Fiber Channel
و...استفادهمیشود.بدلیلاستحکامباالیکانکتورمیتوانازآندر

سیستمهاینظامی،تجاریوصنعتیاستفادهنمود.
اینکانکتوردر9مدلمختلفارائهمیشودکهبزرگترینآنها
استاندارد باسریسوم مطابق و بوده تفاضلی دارای21جفتسیم
MIL-DTL-38999ساختهشدهاست.سیستماتصالبیضویبکاررفته
دراینکانکتورهاتواناییحداقل500مرتبهجفتشدنراداشتهودر

رنجدمایی 65- تا175+درجهسانتیگراد بهخوبیعملمیکند.
Avionicsمنبع:نسخهآوریلمجله

محصول جدید شرکت گارمین

نام  با را خود جدید دیجیتال ارتفاعسنج رادار گارمین شرکت
GRA 5500معرفینمود.بهگفتهمسئوالناینشرکترادارموردنظر
مناسب تجاری و غیرنظامی هواپیماهای و بالگردها در استفاده برای
دیجیتال  سیگنال پردازش تکنولوژی از استفاده با توجه با میباشد.
Patent-Pending،اینرادارحتیدرنواحیباعوارضزمینیشدیدو
متنوعقادربهمحاسبهارتفاعبادقتبسیارزیادمیباشد.اینتکنولوژی
همچنینشرایطنصبآسان،کالیبراسیونسادهوحذفتجهیزاتبرای
کابلهایبلندآنتنکهبطورسنتیدررادارهایارتفاعسنجوجوددارند،

رافراهممیآورد.
باعثمیشوددادهها بودهکه BITE GRA 5500دارایسیستم

ویکپارچگیمجموعهراداربهطورمداومبررسیگردد،بدینترتیب
خلبانازعملکردصحیحسیستمودقتمحاسبهارتفاعاطمینانحاصل
خواهدکرد.اینآنتنتمامیاستانداردهایالزمه FAAرادریافتنموده

است.
منبع:نسخهآوریلمجلهAvionicsنسلجدید


کنترل کنندههای توان حالت جامد

شرکتDataDevice نسلجدیدکنترلکنندههایحالتجامد
مبدلهای شامل کنترلکننندهها این نمود. معرفی را خود )SSPC(
عالوه شود. برطرف ساده منابع به احتیاج تا هستند، DC به DC
این بود. خواهد DC توان گذرگاه ترافیک کاهش موجب این بر
قابلیتکنترلدیجیتالگسسته کنترلکنندههایحالتجامددارای
این میشود. سیستم این یکپارچهسازی بهبود موجب که هستند
SSPCهاقابلیتبرنامهنویسیپیرفتهایدارندکهباعثسادگیعملکرد
آنمیشودووظایفخدمههواپیمابرایکنترلآنرابشدتکاهش

میدهد.
را انرژی مصرف توان، اتوماتیک کنترل بودن دارا با همچنین 
بهبودمیبخشدوبانظارتوبررسیاتوماتیکخود،تعمیراتدورهای
راکاهشمیدهد.درمقایسهبارلههاوبرکرهایالکترومکانیکیدارای
سایزووزنومصرفتوانکمتروقابلیتاطمینانوطولعمربیشتری
مراجعه www.ddc-web.com آدرس به بیشتر اطالعات برای دارند.

نمایید.
Avionicsمنبع:نسخهآوریلمجله

تازههای دنیای اویونیک

نشانی:دانشگاهصنعتیاصفهان،پژوهشکدهاویونیک

تلفن:3912450-0311فاکس:0311-3912451

Avionics@of.iut.ac.ir:ایمیل

سردبیر:گرافیست:
محسنفاضلینیاابوالفضلمظلوم

همکاراناینشماره:
مهدیچنگانیعلیحسنیپور
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شماره 3

1

اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان



بیان با فناوری و تحقیقات علوم، وزیر فناوری و پژوهش معاون
اینکههماینکساختاراغلبدانشگاههایکشورآموزشمحوراست
است پژوهشی،الزم فعالیتهای ارتقاء روند به توجه با تصریحکرد:
کنارساختارهای در پژوهشیخود تقویتساختارهای به دانشگاهها

آموزشیبپردازند.
اصفهان صنعتی دانشگاه پژوهشکدههای رؤسای نشست این در
بهارائهگزارشفعالیتها،دستاوردهاوبرنامههایخوددرزمینههای
وحید دکتر گزارشات این از یکی در پرداختند. مرتبط تخصصی
غفارینیاگزارشیازکارهاوفعالیتهایانجامشدهدرزمینهاویونیک

دانشگاهصنعتیاصفهانارائهنمود.
الکترونیک پژوهشکده نخستین مراسم این پایان در همچنین
)اویونیک(کشوربطوررسمیدردانشگاهصنعتیاصفهان هوانوردی
افتتاحشد.اینپژوهشکدهازبخشهایمختلفیتشکیلشدهاست.
در که میباشد اویونیک آزمایشگاههای شامل آن بخش عمدهترین
آیندهنزدیکبطورکاملبهبهرهبرداریخواهدرسید.ازدیگربخشهای
و پژوهشی فعالیتهای انجام برای که میباشد پژوهشی سایت آن
پروژههایپژوهشکدهتوسطدانشجویاناینرشتهوکارمندانآنمورد

استفادهقرارمیگیرد.

پرونده توپولف با شرایط فعلي در ایران بسته اعالم 
مي شود.

رئیسسازمانهواپیمایيکشوريگفت:پروندهتوپولفهاي154 
بهدلیلوجوداشکاالتفنيباشرایطفعليبستهاعالمميشودوبه

آسمانکشوربازنميگردند.
خلبان کشوري، هواپیمایي سازمان عمومي روابط گزارش به
به توپولفهاي 154 بازگشت احتمال درخصوص پهلواني حمیدرضا
بنا 154 توپولف بازگشت موضوع پیش چندي گفت: کشور، آسمان
ایرانيآنبهسازمانهواپیمایيکشوريمطرح بهدرخواستمالکان
شدکهوظیفهاینسازمانپاسخگویيمنطقيوعلميوارائهنظریات

رسميدربرابردرخواستمذکوربود.
ويبهبررسيهايصورتگرفتهتوسطسازمانهواپیمایيکشوري
اشارهکردوگفت:رفعاشکاالتعمدهموجوددراینهواپیماازجمله
و فني پشتیباني مراکز تعطیلي بدنه، تقویت موتورها، بهینهسازي
علمي،بهروزنبودنسیستمهايمختلفهواپیما،عدمانتقالفرایند
تعمیرونگهداريبهکشوروعدمارائهاطالعاتحیاتيواصالحیههاي
با بهروزشدههواپیمامستلزمصرفهزینههايهنگفتياست. فني
توجهبهمواردذکرشدههزینههاينگهداريایننوعهواپیمانهتنها
منطقينیستبلکهازعهدهشرکتهايدارندهاینهواپیمابرنميآید
بنابراینپروندهاینهواپیمابااشکالتیادشدهدرآسمانایرانبسته

اعالمميشود.
منبع:تیننیوز

نشست هم اندیشي روشهاي ناوبري ماهوارهاي
GNSS

هواپیمایي سازمان هوانوردي عملیات بر نظارت دفتر کل مدیر
ماهوارهاي ناوبري روشهاي هماندیشي نشست برگزاري از کشوري
)GNSS(خبرداد.بهگزارشروابطعموميسازمانهواپیمایيکشوري،
ماهوارهاي ناوبري روشهاي هماندیشي جلسه گفت: اکبري سعید
بررسي منظور به Global Navigation Satellite System )GNSS(
ویرایشدومسند9849ایکائوبهمدت4روزباحضورصاحبنظران
کارشناسان کشور، فرودگاههاي شرکت کشوري، هواپیمایي سازمان
مدیریتترافیکهوایي،مهندسینالکترونیکناوبريهوایي،خلبانانو
همچنینمهندسیناویونیکشرکتهايهواپیمایيجمهورياسالمي

ایران،ماهانوآسماندراینسازمانبرگزارشد.
قرار بررسي مورد مزبور روزه،سند 4 نشست این در افزود: وي
گرفتوراهکارهایيجهتاجرايناوبريماهوارهايGNSSهمگامبا
برنامهریزيمنطقهايوجهانيموردارزیابيشدکهدرنهایتروشهاي
 PBN/GNSSاجرايآنمشخصومقررگردیدنقشهراهسندمزبور
Road mapایرانباحضورصاحبنظراندرنشستآتيجهتارائهبه

ایکائوتهیهوبهتصویببرسد.
منبع:روابطعموميسازمانهواپیماییکشوری

درخواست برخي از کشورها مبني بر خرید 
هواپیماي ایران 140

گفتهميشودساختهواپیماهايسبکدرصنعتهوایيکشوردر
حالتوسعهاست.البتهبهگفتهمسئوالن،بهغیرازتوسعهاینبخش
ازصنعتهواپیماسازي،درساختقطعاتهواپیمانیزپیشرفتهایي

داشتهایم.
حمیدرضاپهلوانيرییسسازمانهواپیمایيکشوردریکنشست
خبريباتاکیدبرآنکهارتباطتنگاتنگيبرايتدوینونظارتبرتولید
انجامشدهاستدرخصوصحمایتهايصورت هواپیماهايداخلي
شبیهسازي مرحله »در گفت: هوایي نقل و حمل صنعت از گرفته
حرفيبرايگفتنداریمودرحالطراحيوساختایرباس 300-600 
،هلیکوپترmi17،هواپیمايبوئینگ 747هستیم.البتهساختبرخي

ازقطعاتپروازينیزدردستانجاماست.«
اوبااشارهبهآنکهعالوهبرساختهواپیماهايسبکدرساخت
»براي کرد: داشتهایمخاطرنشان توفیقاتي نیز ایران140 هواپیماي
اجراي و تدوین براي تنگاتنگ ارتباط یک جت هواپیماي ساخت
در 140 ایران هواپیماي نیز اصفهان در داریم. هواپیمایي تولیدات
دستساختاستوبرخيازکشورهايخارجيهمدرخواستخرید

ایننوعازهواپیماراازایرانداشتهاند.«
همچنینرئیسسازمانهواپیمایيکشوربیانداشت:»بهتراست
ناميازاینکشورهابهمیاننیاورمچراکهممکناستبهدلیلمسائل

امنیتیپروسهانجامکاربامشکلروبهروشود.«
مرجع:خبرگزاریمیراثفرهنگی

نوزدهمین ضمیمه ایکائو تدوین شد

ضمیمه نوزدهمین تدوین از کشوري هواپیمایي سازمان رئیس
 SMS: Safety Management( ایکائوتحتعنوانسامانهمدیریتایمني
System(خبرداد.بهگزارشروابطعموميسازمانهواپیمایيکشوري،
مدیریت )سامانه 19 ضمیمه اظهارداشت: پهلواني حمیدرضا خلبان
ایمني(پسازحدودسيسالازسويکمیسیونناوبريهوایيجهت
نوامبر بازماناجرایيپیشنهاديدرتاریخچهاردهم بررسيوتصویب
سال2013بهشورايایکائوارسالشدواحتماالبااصالحاتجزئيبه

تصویبخواهدرسید.
ويافزود:دولتجمهورياسالميایراندرسال1944میالديبا
پذیرفتنپیمانشیکاگو،خودراملزمبهاجراياستانداردهايتعیینشده

توسطسازمانبینالملليهواپیمایيکشوري)ایکائو(کرد.
ضمیمه تدوین دنبال به افزود: کشوري هواپیمایي سازمان رئیس
19تعداديازکشورهاخواستاربرگزاريدورههايآموزشيبرايآشنایي
کاملکشورهايعضوباضمیمهمذکورشدندکهموردموافقتاعضاي
شورايایکائوقرارگرفتومطابقبارهنمودشورا،اقداماتآموزشيالزم

رادفترناوبريایکائوانجامخواهدداد.
منبع:روابطعموميسازمانهواپیماییکشوری

گرفته  سر  از  بزودی   787 هواپیماهای  پروازهای 
می شود.

شرکتبوئینگجزئیاتبروزرسانیایمنبرایاستفادهازباتریهای
لیتیومیوندرهواپیماهای787رامنتشرنمود.برایناساسوقفهبوجود
آمدهدراثرمشکلباتریهایلیتیومیونبرطرفشدهوهواپیماهای787

مسافربریقادرهستندپروازهایخودراازسربگیرند.
اینشرکتاعالمکردکهبهطوررسمیمجوزالزمبرایبروزرسانی
مقررات تنظیم شرکتهای سایر و FAA شرکت از را باتری سیستم
به FAA شرکت اینکه از بعد ماه دو است. کرده کسب هواپیمایی
شده استفاده یون لیتیوم باتریهای دمای حد از بیش افزایش خاطر
درهواپیمای787پروازاینهواپیمارامتوفقنمودهبود،هفتهگذشته
بابرطرفشدنمشکلاینباتریهاشرکتFAAگواهیاستفادهازاین

باتریهارابرایشرکتبوئینگتاییدنمود.
در جدید باتریهای نمود اعالم بوئینگ جمعه، روز بیانیه در
بستهبندیهاییازجنساستیلاستوازموادعایقیجدیدومقاومتر
نسبتبهگرمااستفادهشدهاست.همچنینازسیمهاییاستفادهشده
کهمقاومتبیشترینسبتبهگرمادارندواینباتریهابگونهایطراحی
شدهاستکهمانعورودهواواکسیژنبهداخلباتریمیشودوازوقوع

آتشسوزیجلوگیریمیکند.
منبع:خبرگزاریشرکتبوئینگ

قابلیت نفوذ به سامانه FMS از طریق تلفن همراه

هوگو آمستردام، در سایبری امنیت مراسم طی در گذشته هفته
نفوذ و شدن هک امکان است، تجاری هواپیمای خلبان یک که تسو
بهیکهواپیمایشبیهسازیشدهرابهنمایشگذاشت.دراینحمله
سایبریبااستفادهازیکبرنامهبهاسمPlaneSploitدرسیستمعامل
باارسالسیگنالهایرادیوییبهسامانهمدریتپروازتوانست آندروید
کنترلهواپیمارابدستبگیرد.دراینارائهعملیاتهکدریکمحیط
شبیهسازیشدهانجامگرفتکهسامانهFMSآنتوسطیککامپیوتر

رومیزی،شبیهسازیشدهبود.
واقعی نفوذکردسامانه بهآن آقایتسو اینحالسیستمیکه با
مورداستفادهدرهواپیماکهتوسطFAAتاییدشدهباشدنبودوقبل
ازآنFAAازوجودضعفامنیتیدرسامانه FMS NZ-2000شرکت

Honeywellآگاهبود.
Avionicsnews.comمنبع:سایتخبری

همکاری شرکت Boeing و Honeywell در زمینه 
ارتباط پرسرعت حین پرواز

شرکتBoeingوHoneywellچهارشنبهگذشتهخدماتجدیدی
رامعرفینمودندکهقادربهایجادارتباطبیسیمپرسرعتحینپرواز
برای را جدید تکنولوژی این شرکت دو این قرارداد، طبق میباشد.
هواپیماهاینسلجدید737،777،787و 8-747گسترشخواهندداد.

تحقیقاتاینتیممشترکدرزمینهسختافزارونرمافزارالزمبرای
استفادهازخدماتماهوارهGXباندKaخواهدبود.اینماهوارهتوسط

بخشGXشرکتهواییInmarsatمدیریتمیشود.
اینقراردادبرایفراهمکردنارتباطبیسیمپرسرعتبرایتجهیزات

بیسیممسافراندرهواپیماهایمسافربریاستفادهخواهدشد.
اولینماهوارهباندka، Inmarsat GXتوسطشرکتBoeingدرحال
ساختاستوطبقبرنامهدراواخرسالجاریپرتابمیشود.شرکت
HoneywellوInmarsatدرحالبررسیوتحقیقبرایاستفادهازاین

خدماتدرتمامنقاطکرهزمیندرسال2015هستند.
Honeywellمنبع:خبرگزاریشرکت
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