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تازههای دنیای اویونیک
کانکتورهای قدرت باال ،چند کاربرده و پر سرعت
شرکت استرالیایی  Amphenol Aerospaceنوع جدیدی از
کانکتورهای توان باال و سرعت زیاد را تولید نموده که توانایی ارسال
اطالعات را تا نرخ  10Gbpsدر هر زوج سیم دارد .به گفته مسئوالن
شرکت سیستم اتصال بیضوی ( )OCSبا چگالی باال ،این ویژگی را
فراهم میآورد که کانکتور یکپارچگی سیگنال را از طریق کاهش Cross
 Talkبهبود دهد.
این کانکتور برای کاربردهای متنوع با سرعتهای باال همچون
10/40G Ethernet، HDMI/DVI، SATA، 1/2/4/8G Fiber Channel
و ...استفاده میشود .بدلیل استحکام باالی کانکتور میتوان از آن در
سیستمهای نظامی ،تجاری و صنعتی استفاده نمود.
این کانکتور در  9مدل مختلف ارائه می شود که بزرگترین آنها
دارای  21جفت سیم تفاضلی بوده و مطابق با سری سوم استاندارد
 MIL-DTL-38999ساخته شده است .سیستم اتصال بیضوی بکار رفته
در این کانکتورها توانایی حداقل  500مرتبه جفت شدن را داشته و در
رنج دمایی  -65تا  +175درجه سانتیگراد به خوبی عمل میکند.
منبع :نسخه آوریل مجله Avionics

محصول جدید شرکت گارمین

و یکپارچگی مجموعه رادار به طور مداوم بررسی گردد ،بدین ترتیب
خلبان از عملکرد صحیح سیستم و دقت محاسبه ارتفاع اطمینان حاصل
خواهد کرد .این آنتن تمامی استانداردهای الزمه  FAAرا دریافت نموده
است.
منبع :نسخه آوریل مجله  Avionicsنسل جدید

کنترلکنندههای توان حالت جامد
شرکت  Data Deviceنسل جدید کنترلکنندههای حالت جامد
( )SSPCخود را معرفی نمود .این کنترلکننندهها شامل مبدلهای
 DCبه  DCهستند ،تا احتیاج به منابع ساده برطرف شود .عالوه
بر این موجب کاهش ترافیک گذرگاه توان  DCخواهد بود .این
کنترلکنندههای حالت جامد دارای قابلیت کنترل دیجیتال گسسته
هستند که موجب بهبود یکپارچهسازی این سیستم میشود .این
SSPCها قابلیت برنامهنویسی پیرفتهای دارند که باعث سادگی عملکرد
آن میشود و وظایف خدمه هواپیما برای کنترل آن را بشدت کاهش
میدهد.
همچنین با دارا بودن کنترل اتوماتیک توان ،مصرف انرژی را
بهبود میبخشد و با نظارت و بررسی اتوماتیک خود ،تعمیرات دورهای
را کاهش میدهد .در مقایسه با رلهها و برکرهای الکترومکانیکی دارای
سایز و وزن و مصرف توان کمتر و قابلیت اطمینان و طول عمر بیشتری
دارند .برای اطالعات بیشتر به آدرس  www.ddc-web.comمراجعه
نمایید.
منبع :نسخه آوریل مجله Avionics

شرکت گارمین رادار ارتفاعسنج دیجیتال جدید خود را با نام
 GRA 5500معرفی نمود .به گفته مسئوالن این شرکت رادار مورد نظر
برای استفاده در بالگردها و هواپیماهای غیرنظامی و تجاری مناسب
میباشد .با توجه با استفاده از تکنولوژی پردازش سیگنال دیجیتال
 ،Patent-Pendingاین رادار حتی در نواحی با عوارض زمینی شدید و
متنوع قادر به محاسبه ارتفاع با دقت بسیار زیاد میباشد .این تکنولوژی
همچنین شرایط نصب آسان ،کالیبراسیون ساده و حذف تجهیزات برای
کابلهای بلند آنتن که بطور سنتی در رادارهای ارتفاعسنج وجود دارند،
را فراهم میآورد.
 GRA 5500دارای سیستم  BITEبوده که باعث میشود دادهها

سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم
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آنچه در این شماره میخوانیم:
 jاویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
 -تأسیس نخستین پژوهشکده اویونیک کشور در دانشگاه

صنعتی اصفهان

 jخبرهای داخلی

 پرونده توپولف با شرايط فعلي در ايران بسته اعالمميشود.
 نشست هم انديشي روشهاي ناوبري ماهوارهاي GNSS درخواست برخي از کشورها مبني بر خريد هواپيمايايران 140
 -نوزدهمين ضميمه ايكائو تدوين شد

 jخبرهای خارجی

 پروازهای هواپیماهای  787بزودی از سر گرفته میشود. قابلیت نفوذ به سامانه  FMSاز طریق تلفن همراه همکاری شرکت  Boeingو  Honeywellدر زمینهارتباط پرسرعت حین پرواز

دااگشنه صنعتی اصفهان

اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
تأسیس نخستین پژوهشکده اویونیک کشور در
دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری
نخستین پژوهشکده الکترونیک هوانوردی (اویونیک)کشور ،مرکز رشد
واحدهای فناوری و پژوهشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس شد.
دکتر محمد مهدینژاد نوری در نشستی که با حضور مدیران
پژوهشکدهها و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزار شد گفت :تاکنون هشت مجوز ایجاد پژوهشگاه در دانشگاههای
صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف ،امیرکبیر ،تربیت مدرس ،عالمه
طباطبایی ،شیراز ،تهران و شهید بهشتی صادر شده است.
وی با اشاره به اهداف پیش بینی شده به منظور ایجاد پژوهشگاه
در دانشگاههای کشور افزود :پژوهشگاههای دانشگاهی با هدف کاربردی
نمودن و انسجام فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها ،ارتباط با صنعت و
جامعه و بهرهگیری از توانایی نخبگان علمی ،بازنشستگان و صنعتگران
تأسیس میشود.

 jتازههای دنیای اویونیک

 کانکتورهای قدرت باال ،چند کاربرده و پر سرعت محصول جدید شرکت گارمین -کنترلکنندههای توان حالت جامد

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل   Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان
این که هماینک ساختار اغلب دانشگاههای کشور آموزش محور است
تصریح کرد :با توجه به روند ارتقاء فعالیتهای پژوهشی ،الزم است
دانشگاهها به تقویت ساختارهای پژوهشی خود در کنار ساختارهای
آموزشی بپردازند.
در این نشست رؤسای پژوهشکدههای دانشگاه صنعتی اصفهان
به ارائه گزارش فعالیتها ،دستاوردها و برنامههای خود در زمینههای
تخصصی مرتبط پرداختند .در یکی از این گزارشات دکتر وحید
غفارینیا گزارشی از کارها و فعالیتهای انجام شده در زمینه اویونیک
دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه نمود.
همچنین در پایان این مراسم نخستین پژوهشکده الکترونیک
هوانوردی (اویونیک) کشور بطور رسمی در دانشگاه صنعتی اصفهان
افتتاح شد .این پژوهشکده از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.
عمدهترین بخش آن شامل آزمایشگاههای اویونیک میباشد که در
آینده نزدیک بطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید .از دیگر بخشهای
آن سایت پژوهشی میباشد که برای انجام فعالیت های پژوهشی و
پروژههای پژوهشکده توسط دانشجویان این رشته و کارمندان آن مورد
استفاده قرار میگیرد.

خبرهای داخلی
پرونده توپولف با شرايط فعلي در ايران بسته اعالم
ميشود.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت :پرونده توپولفهاي
به دليل وجود اشكاالت فني با شرايط فعلي بسته اعالم ميشود و به
آسمان كشور باز نميگردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري ،خلبان
حميدرضا پهلواني در خصوص احتمال بازگشت توپولفهاي  154به
آسمان كشور ،گفت :چندي پيش موضوع بازگشت توپولف  154بنا
به درخواست مالكان ايراني آن به سازمان هواپيمايي كشوري مطرح
شد كه وظيفه اين سازمان پاسخگويي منطقي و علمي و ارائه نظريات
رسمي در برابر در خواست مذكور بود.
وي به بررسيهاي صورت گرفته توسط سازمان هواپيمايي كشوري
اشاره كرد و گفت :رفع اشكاالت عمده موجود در اين هواپيما از جمله
بهينهسازي موتورها ،تقويت بدنه ،تعطيلي مراكز پشتيباني فني و
علمي ،به روز نبودن سيستمهاي مختلف هواپيما ،عدم انتقال فرايند
تعمير و نگهداري به كشور و عدم ارائه اطالعات حياتي و اصالحيههاي
فني به روز شده هواپيما مستلزم صرف هزينههاي هنگفتي است .با
توجه به موارد ذكر شده هزينههاي نگهداري اين نوع هواپيما نه تنها
منطقي نيست بلكه از عهده شركتهاي دارنده اين هواپيما بر نميآيد
بنابراين پرونده اين هواپيما با اشكالت ياد شده در آسمان ايران بسته
اعالم ميشود.
منبع :تین نیوز
154
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نشست هم انديشي روشهاي ناوبري ماهوارهاي
GNSS

مدير كل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي
كشوري از برگزاري نشست همانديشي روشهاي ناوبري ماهوارهاي
( )GNSSخبرداد .به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري،
سعيد اكبري گفت :جلسه همانديشي روشهاي ناوبري ماهوارهاي
( Global Navigation Satellite System (GNSSبه منظور بررسي
ويرايش دوم سند  9849ايكائو به مدت  4روز با حضور صاحبنظران
سازمان هواپيمايي كشوري ،شركت فرودگاههاي كشور ،كارشناسان
مديريت ترافيك هوايي ،مهندسين الكترونيك ناوبري هوايي ،خلبانان و
همچنين مهندسين اويونيك شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسالمي
ايران ،ماهان و آسمان در اين سازمان برگزار شد.
وي افزود :در اين نشست  4روزه ،سند مزبور مورد بررسي قرار
گرفت و راهكارهايي جهت اجراي ناوبري ماهوارهاي GNSSهمگام با
برنامهريزي منطقهاي و جهاني مورد ارزيابي شد كه در نهايت روشهاي
اجراي آن مشخص و مقرر گردید نقشه راه سند مزبور PBN/GNSS
 Road mapايران با حضور صاحبنظران در نشست آتي جهت ارائه به
ايكائو تهيه و به تصويب برسد.
منبع :روابط عمومي سازمان هواپیمایی کشوری

درخواست برخي از کشورها مبني بر خريد
هواپيماي ايران 140
گفته ميشود ساخت هواپيماهاي سبک در صنعت هوايي کشور در
حال توسعه است .البته به گفته مسئوالن ،به غير از توسعه اين بخش
از صنعت هواپيماسازي ،در ساخت قطعات هواپيما نيز پيشرفتهايي
داشتهايم.
حميدرضا پهلواني رييس سازمان هواپيمايي کشور در یک نشست
خبري  با تاکيد بر آنکه ارتباط تنگاتنگي براي تدوين و نظارت بر توليد
هواپيماهاي داخلي انجام شده است در خصوص حمايتهاي صورت
گرفته از صنعت حمل و نقل هوايي گفت« :در مرحله شبيهسازي
حرفي براي گفتن داريم و در حال طراحي و ساخت ايرباس 300-600
 ،هليکوپتر  ،mi17هواپيماي بوئينگ  747هستيم .البته ساخت برخي
از قطعات پروازي نيز در دست انجام است».
او با اشاره به آنکه عالوه بر ساخت هواپيماهاي سبک در ساخت
هواپيماي ايران  140نيز توفيقاتي داشتهايم خاطرنشان کرد« :براي
ساخت هواپيماي جت يک ارتباط تنگاتنگ براي تدوين و اجراي
توليدات هواپيمايي داريم .در اصفهان نيز هواپيماي ايران  140در
دست ساخت است و برخي از کشورهاي خارجي هم درخواست خريد
اين نوع از هواپيما را از ايران داشتهاند».
همچنین رئيس سازمان هواپيمايي کشور بیان داشت« :بهتر است
نامي از اين کشورها به ميان نياورم چراکه ممکن است به دلیل مسائل
امنیتی پروسه انجام کار با مشکل روبهرو شود».
مرجع  :خبرگزاری ميراث فرهنگی

نوزدهمين ضميمه ايكائو تدوين شد
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري از تدوين نوزدهمين ضميمه
ايكائو تحت عنوان سامانه مديريت ايمني (SMS: Safety Management
 )Systemخبرداد .به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري،
خلبان حميدرضا پهلواني اظهارداشت :ضمیمه ( 19سامانه مديريت
ايمني) پس از حدود سي سال از سوي كميسيون ناوبري هوايي جهت
بررسي و تصويب با زمان اجرايي پيشنهادي در تاريخ چهاردهم نوامبر
سال  ۲۰۱۳به شوراي ايكائو ارسال شد و احتماال با اصالحات جزئي به
تصويب خواهد رسيد.
وي افزود :دولت جمهوري اسالمي ايران در سال  1944ميالدي با
پذيرفتن پيمان شيكاگو ،خود را ملزم به اجراي استانداردهاي تعيين شده
توسط سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) كرد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري افزود :به دنبال تدوين ضميمه
19تعدادي از كشورها خواستار برگزاري دورههاي آموزشي براي آشنایي
كامل كشورهاي عضو با ضميمه مذكور شدند كه مورد موافقت اعضاي
شوراي ايكائو قرار گرفت و مطابق با رهنمود شورا ،اقدامات آموزشي الزم
را دفتر ناوبري ايكائو انجام خواهد داد.
منبع :روابط عمومي سازمان هواپیمایی کشوری

قابلیت نفوذ به سامانه  FMSاز طریق تلفن همراه
هفته گذشته در طی مراسم امنیت سایبری در آمستردام ،هوگو
تسو که یک خلبان هواپیمای تجاری است ،امکان هک شدن و نفوذ
به یک هواپیمای شبیهسازی شده را به نمایش گذاشت .در این حمله
سایبری با استفاده از یک برنامه به اسم   PlaneSploitدر سیستم عامل
آندروید با ارسال سیگنالهای رادیویی به سامانه مدریت پرواز توانست
کنترل هواپیما را بدست بگیرد .در این ارائه عملیات هک در یک محیط
شبیهسازی شده انجام گرفت که سامانه  FMSآن توسط یک کامپیوتر
رومیزی ،شبیهسازی شده بود.
با این حال سیستمی که آقای تسو به آن نفوذ کرد سامانه واقعی
مورد استفاده در هواپیما که توسط  FAAتایید شده باشد نبود و قبل
از آن  FAAاز وجود ضعف امنیتی در سامانه  FMS NZ-2000شرکت
 Honeywellآگاه بود.
منبع :سایت خبری                            Avionicsnews.com

خبرهای خارجی
پروازهای هواپیماهای  787بزودی از سر گرفته
میشود.
شرکت بوئینگ جزئیات بروزرسانی ایمن برای استفاده از باتریهای
لیتیوم یون در هواپیماهای  787را منتشر نمود .براین اساس وقفه بوجود
آمده در اثر مشکل باتریهای لیتیوم یون برطرف شده و هواپیماهای 787
مسافربری قادر هستند پروازهای خود را از سر بگیرند.
این شرکت اعالم کرد که به طور رسمی مجوز الزم برای بروزرسانی
سیستم باتری را از شرکت  FAAو سایر شرکتهای تنظیم مقررات
هواپیمایی کسب کرده است .دو ماه بعد از اینکه شرکت  FAAبه
خاطر افزایش بیش از حد دمای باتریهای لیتیوم یون استفاده شده
در هواپیمای  787پرواز این هواپیما را متوفق نموده بود ،هفته گذشته
با برطرف شدن مشکل این باتریها شرکت  FAAگواهی استفاده از این
باتریها را برای شرکت بوئینگ تایید نمود.
در بیانیه روز جمعه ،بوئینگ اعالم نمود باتریهای جدید در
بستهبندیهایی از جنس استیل است و از مواد عایقی جدید و مقاوم تر
نسبت به گرما استفاده شده است .همچنین از سیمهایی استفاده شده
که مقاومت بیشتری نسبت به گرما دارند و این باتریها بگونهای طراحی
شده است که مانع ورود هوا و اکسیژن به داخل باتری میشود و از وقوع
آتش سوزی جلوگیری میکند.
منبع :خبرگزاری شرکت بوئینگ

همکاری شرکت  Boeingو  Honeywellدر زمینه
ارتباط پرسرعت حین پرواز
شرکت  Boeingو  Honeywellچهارشنبه گذشته خدمات جدیدی
را معرفی نمودند که قادر به ایجاد ارتباط بی سیم پرسرعت حین پرواز
میباشد .طبق قرارداد ،این دو شرکت این تکنولوژی جدید را برای
هواپیماهای نسل جدید  737 ،777 ،787و  747-8گسترش خواهند داد.
تحقیقات این تیم مشترک در زمینه سخت افزار و نرم افزار الزم برای
استفاده از خدمات ماهواره  GXباند  Kaخواهد بود .این ماهواره توسط
بخش  GXشرکت هوایی  Inmarsatمدیریت میشود.
این قرارداد برای فراهم کردن ارتباط بیسیم پرسرعت برای تجهیزات
بی سیم مسافران در هواپیماهای مسافربری استفاده خواهد شد.
اولین ماهواره باند  ka، Inmarsat GXتوسط شرکت  Boeingدر حال
ساخت است و طبق برنامه در اواخر سال جاری پرتاب میشود .شرکت
 Honeywellو  Inmarsatدر حال بررسی و تحقیق برای استفاده از این
خدمات در تمام نقاط کره زمین در سال  2015هستند.
منبع :خبرگزاری شرکت Honeywell
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