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بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنچه در این شماره میخوانیم:

j معرفیسامانهها
TLS سامانه-

 j خبرهایداخلی
-ایرانجزء۱۰کشوربرترجهاندرحوزهامنیتپروازی

قرارگرفت
رویكرد با ایكائو ایمنی نظارت برنامه به ایران -پیوستن

پایشمداوم

j خبرهایخارجی
-ایرباساولینهواپیمایA320ساختشدهدرچینرا

ارائهنمود
EFBوایرباسدرارائهDELLهمكاریشرکت-

 Rockwell ساخت  HUD نمایشگر روی مصنوعی دید -
Collins

- همكاریAstro-MedباHonywellبرایساختپرینتر
مخصوصکابینخلبان

FreeFlight Systems وFAAهمكاری-

j تازههایدنیایاویونیک
دادههای ارسال و دریافت برای GLD88 ترانسپوندر -

ADS-B سامانه
Holtمدارهایمجتمعجدیدشرکت-

KAAVدرشرکتglass-cockpit ارتقاسیستم-

TLS سامانه
jمقدمه

TLSمخففعبارتTransponderlandingsystemاستکهتوسط
شرکتANPCارائهشدهویکوسیلههدایتفرودبسیاردقیقاست.
اینسیستمنظارتی،موقعیتهواپیمارابهطوردقیقدرتمامشرایط
آبوهوایی،جهتفرودایمنتعیینمیکند.مزیتاصلیاینسیستم
با راهاندازیتجهیزاتآندرمناطقی سهولتنصبو  ،ILS به نسبت
مربعی فوت 35۰ شعاع تا اطالعات ارسال همچنین و سخت موانع

میباشد.
j معرفی سیستم

با که بوده استاندارد ILS یک شبیه بیشتر خلبان، دید از TLS
Transponderتكنولوژیثبتشدهوپیچیدهحلقهبستهبااستفادهاز
موجودهواپیمابرایبهرهگیریازاطالعاتمسیریابیباکیفیتباالکار
قراردارند، باندفرود نزدیک ازسنسورهاییکه ایناطالعات میکند.
باند از استفاده با هواپیما به پرواز هدایت دستورهای میشود. گرفته
برای خلبان و میگردد ارسال GlideSlop و  Localizer  فرکانسی
رسیدنبهحداقلارتفاعمجاز،بهسادگی،دستوراتهدایتیرادنبال

میکند.
MLS، GPSمثل( موجود و جدید های تكنولوژی بقیه برخالف
اویونیكی سیستمهای از TLS دقیق فرود سیستمهای در )DGPS
،Localizer/Glide slope گیرندههای جمله از ،On-board استاندارد
و )FMS( پرواز مدیریت سیستمهای ،Course انحراف نشانگرهای
فرکانسهای در کردن کار برای میکند. استفاده Transponderها
autopilotاینتجهیزاتممكناستبا،FAAاستانداردمشخصشدهی
On-boardیکزوجراتشكیلدهند.دراینسیستمنیازیبهتجهیزات
ناوبریجدیدیاآموزشخلبانیموردنیازنیست،بنابرایناینسیستم
برایبعضیکاربران،قابلیتباالباهزینهینسبتاکمرافراهممیکند.

موضوع این پیرامون FreeFlight شرکت مدیرعامل تیلور تیم
گفت:"برنامهارتقاءتجهیزاتسامانه ADS-BدرپروژهCapstoneیک

پیروزیبزرگبرایشرکتماوتمامیایرالینهاخواهدبود."
اول راکهدرنسخه ازهواپیماهایی باید6۰۰فروند FreeFlight
جدید سیستمهای به را شدهاند مجهز ADS-B تجهیزات  به پروژه
هوایی فضای در که هواپیماهایی همه است ذکر شایان دهد. ارتقاء
تحتپوششایاالتمتحدهدرپروازمیباشند،بایدتاپایانسال2۰2۰

بهتجهیزاتاینسامانهمجهزگردند.
AviationToday.com  :منبع

ترانسپوندر GLD88 برای دریافت دادههای سامانه 
ADS-B

GLD 88 شرکتگارمینگواهینامههایالزمبرایفرستنده/گیرنده
 AML وTSOدریافتنمود.گارمینبادریافتدوگواهینامهFAAرااز
STCبرایایندستگاهاجازهعرضهآنرادربازارهایبینالمللیخواهد
سامانه  برای الزم ارتباطی لینک GLD 88 فرستنده/گیرنده داشت.
ADS-Bرافراهمکردهوازتمامیسرویسهایآنپشتیبانیمیکند.
هواپیماهاییکهمجهزبه GDL 88هستند،اطالعاتپیشرفتهترافیكی
وشرایطکاملآبوهواییمنطقهراتاارتفاعکمتراز۱8۰۰۰فوتدر
اختیارخواهندداشت.ویژگیدیگرایندستگاه،قابلیت dual-linkآن
استکهموجبمیگردددریافتوارسالدادههادرهردوفرکانس 
978MHz-UAT و 1090MHzصورتگیردودرنتیجهتواناییعملكرد
صحیحوسرویسدهیدرتمامیمناطقیتحتپوششسامانه)ایاالت
متحده،اروپا،استرالیا،کاناداو...(فراهممیشود.اطالعاتخروجیاین
نیز iPad مانند قابلحمل نمایشگردستگاههای دستگاهمیتوانددر

نمایشدادهشود.
AviationToday.com:منبع

Holt مدارهای مجتمع جدید شرکت 
که ،HI-8435 نام با را مجتمعجدیدی مدار بورد ،Holt شرکت
بهدیجیتالرادر32کانالمجزا آنالوگ قابلیتتبدیلسیگنالهای
دارد،معرفینمود.ولتاژکاریاینبورد 3.3Vبودهوسیگنالهایتبدیل

شدهراازطریقرابطSPIدراختیارسایرسیستمهاقرارمیدهد.سطح
آستانهورودیهایآنالوگ،میزانتفكیکپذیریوفرکانسبروزرسانی
از هریک برای 20MHz فرکانس با SPI باس طریق از میتوان را
مذکور بورد اینشرکت گفتهمسئوالن به نمود. برنامهریزی کانالها
و داشته کامل ایرباسهماهنگی وسیستمهایشرکت بامحصوالت
تمامیگواهینامههایالزمهرادریافتنمودهاست.سطحآستانههارا
میتوانباگامهای 0.5Vاز2تا21ولتبرایهرکانالبطورجداگانه
تنظیمکرد.همچنینمدارهایاینبوردبرایعملكردصحیحدررنج

دمایی 55̊C-تا 85̊C+طراحیشدهاند.
www.holtic.com                                                     :منبع

KAAV در شرکت glass-cockpit ارتقا سیستم
glass-cockpit سیستم  Kitchener Aero(KA)avionics شرکت 
خودرابراینصبدربالگردEurocopter EC-120ارتقاءداد.نمایشگر
پرواز G500Hگارمین،قلباینسیستمترکیبیراتشكیلمیدهد.از
دیگرسیستمهایاستفادهشدهمیتوانبهیک ADIRSوارتفاعسنج
ازشرکت Honeywell،سیستمکنترلترافیکوگیرندهدادههایآب
وهواییشرکتگارمینوسیستمهایتغذیهشرکت Amphenolاشاره
پرواز کامل اطالعات نمایش بر عالوه سامانه این نمایشگرهای نمود.
وناوبری،تواناییپخشویدئوازدوربینهایخارجیرانیزدارند.به
گفتهمدیرفروششرکت KAAVهدفاصلیارتقاءاینسامانهافزایش
سطحایمنیوقابلیتاطمینانآناست.عالوهبراینمواردبااستفاده
ازنمایشگرهایG500H،کیفیتتصاویرخروجینیزبطورچشمگیری

افزایشیافتهواینباعثرضایتمندیبیشترمشتریانشدهاست.
www.kitcheneraero.com                                             :منبع
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معرفی سامانه ها



TLSازلحاظصالحیتعملكردتوسطFAAتاییدشدهاست.
،Transponderinterrogatorتجهیزاتزمینیاینسیستمشاملیک
آرایههایسنسوروفرستندههایفرکانسILSمیباشد.آرایههای

سنسوربرایآشكارسازیمكانجانبی)چپوراست(وعمودی)باال
وپایین(بكارمیرود.

:TLS مراحل هدایت j
درمرحلهاولTLSازتمامیTransponderهایمحدودهخوددر

فرکانس1030MHzپرسشمیکند.
 1090MHzمرحلهدومهواپیماپسازدریافتپرسشدرفرکانس

پاسخمیدهد.
درمرحلهسومسنسورهایTLSپاسخهرTransponderرااندازه

گرفتهومكانهواپیمارامشخصمیکنند.
درمرحله4براییکهواپیمایدرحالفرود،TLSیکانحراف

ازمسیرفرودILS،رامشخصمیکند.
 Glide وLocalizerسیگنالهای(ILSسیگنالTLSدرنهایت
slope(رابرایهدایتفرودارسالمیکند.اینسیگنالهایهدایتی

درصفحهنمایشاتاقخلباننشاندادهمیشود.

ایران جزء ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه امنیت 
پروازی قرار گرفت

رئیسسازمانهواپیماییکشوریبااشارهبهدومینمرحلهجهانی
بازرسیازامنیتهواپیماییتوسطکارشناسانایكائو،گفت:باکسب
نمرهمطلوبدربازرسیامنیتیایكائو،ایرانجزء۱۰کشوربرترجهان

درحوزهامنیتهواپیماییکشوریشد.
کشوری، هواپیمایی سازمان از نقل به نیوز تین گزارش به
سال جهانی بازرسی برنامهریزی براساس افزود: پهلوانی حمیدرضا

۱۰روز مدت به فوق بازرسی از مرحله دومین ایكائو، توسط 2۰۰3
ازامنیتهواپیماییکشوریایرانبهعملآمدکهبانتایجحاصلهبار

دیگربرگزرینیدرتاریخهواپیماییکشوریایرانرقمزدهشد.
از۱55کشور ایكائو بازرسان نهایی براساسگزارش افزود:  وی
عدد المللی بین استانداردهای با انطباق عدم میزان بازرسی مورد
میانگین3۱.74رانشانمیدهدکهباافتخارکشورایرانعددمیانگین

2۱.85راکسبکردهاست.
پهلوانی،بابیاناینمطلبکهاولینومهمترینعنصرموردبازرسی
مربوطبهقوانینداخلیکشورهاست،گفت:بازرسیمذکوربهمنظور
اطمینانازچگونگیاجرایکنوانسیونشیكاگوودیگرکنوانسیونهای
بینالمللیازسویکشورهایعضوباقوانینداخلیکشورهاصورت

گرفتهاست.
ویگفت:تدوینبرنامهملیامنیتهواپیماییکشوریواطمینان
ازصالحیتبهکارگیرینیرویانسانیتوسطجمهوریاسالمیایران
ازجمله ایكائو الزامات براساس امنیتی فعالیتهای اجرای بهمنظور

مواردیاستکهتوسطکارشناسانایكائوموردبازرسیقرارگرفت.
پیمان ضمایم اینکه بیان با کشوری هواپیمای سازمان رئیس
هواپیمایی بینالمللی مقررات حاوی )ICAO )انكسهای شیكاگو
کشوریاستکهبهصورتمقرراتتوصیهشدهطبقماده37پیمان
شیكاگوتوسطICAOتهیهومنتشرمیشود،افزود:انكس۱7پیمان
مذکورحاویمقرراتبینالمللیدرخصوصامنیتهواییاستکه
شرکتهای فرودگاهها، امنیتی بازرسی جمله از امنیتی موارد همه
وضع و غیرنظامی هوانوردی صنعت حوزه فعاالن سایر هواپیمایی،

مقرراتدرموردامنیتهواپیماییراشاملمیشود.
منبع:تیننیوز-22اردیبهشت

پیوستن ایران به برنامه نظارت ایمنی ایكائو 
بارویكرد پایش مداوم

از هواپیماییکشوری سازمان بینالملل امور و هوانوردی معاون
مداوم پایش رویكرد با ایكائو ایمنی نظارت برنامه به ایران پیوستن
خبردادوگفت:هدفازاجرایاینبرنامهدرکشورارتقایتوانمندیها

وبهبودنقشنظارتیبرصنعتهوانوردیاست.
هواپیمایی سازمان عمومی روابط از نیوز تین گزارش به
سازمان اظهارداشت: فوق، خبر بیان با خداکرمی محمد کشوری،
ایمنی برقراری از ایكائو،جهتاطمینان جهانیهواپیماییکشوری-
بر نظارت ممیزی برنامه جهانی، سطح در هواپیمایی فعالیتهای
ایمنیرابهاجراگذاشتهاست.ویافزود:اینبرنامهازطریقبررسی
در کشوری هواپیمایی حاکمیتی سازمانهای نظارتی فعالیتهای
حوزههایمختلفوبابررسیمیزاناستقرارواجرایمولفههایاساسی

نظارتبرایمنیانجاممیشود.
معاونهوانوردیواموربینالمللسازمانهواپیماییکشوری،با
بیاناینکهایكائوتاکنونبارویكردهایمختلفیبهاینبرنامهپرداخته
است،افزود:آخرینرویكردایكائو،رویكردپایشمداوماستکهازاول

ماهمی2۰۱3بهصورتعملیاتیآغازخواهدشد.
منبع:تیننیوز-3اردیبهشت

ایرباس اولین هواپیمای A320 ساخت شده در چین 
را ارائه نمود

هواپیماییشرقچین،بهعنواناولینشرکتهواپیماییدرچین،
Sharklets اسم به wingtip جدید نسل با همراه را A320 هواپیمای
دریافتنمودهاست.wingtip)نوکبال(ویژگیجدیدیاستکهباعث
کاهشمصرفسوختدرهواپیمامیشود.اینهواپیمایA320درشهر
تیانجینچینتولیدوبهشرکتهواپیماییشرقچینتحویلدادهشده

است.
شرکت و بوده ایربس شرکت مشتریهای بزرگترین از یكی چین
هواپیماییشرقچین،مدتخیلیزیادیباایرباسهمكاریمینماید.
موتورهایاستفادهشدهدراینهواپیماازنوعIAE V2500استوبر
طبقبرنامهریزیهایانجامشده،درپایاناینهفتهاولینپروازخودرا

انجامخواهدداد.
        airbus.com :منبع

EFB و ایرباس  در ارائه DELL همكاری شرکت
 EFB(Electronic وایرباسبهمنظورتولیدمدلپیشرفتهDellشرکت
A320وهمچنیندرتمامی استفادهدرهواپیمای برای (Flight Bag
از استفاده با مینمایند. همكاری یكدیگر با جهان سراسر هواپیماهای
EFBدیگرنیازیبهحملمستنداتپروازچاپشدهبررویکاغذنبوده
وهمهاطالعاتموردنیازبهصورتدیجیتالیتوسطEFBدردسترس

میباشند.

Dell Lati- بهیکلپتاپ،Dellکالس2معرفیشدهتوسطEFB
tudeمتصلمیشودودرهرلحظهازپروازامكاندسترسیبهاطالعات
فرودگاه، توسط شده ارائه مستندات هواپیما، عملكرد شامل پرواز
فرودگاههاوجود ناوبریوجداول اطالعاتهواشناسی، دستورالعملها،

دارد.
Aviationtoday.com                                                :منبع

دید مصنوعی روی نمایشگر HUD ساخت
Rockwell Collins 

برندهجایزه نمایشگر این برایساخت Rockwell Collins شرکت
ادیسونسال2۰۱3شد.مراسمجایزهادیسونبهمدت26سالاست
پیراموندستاوردهاومحصوالتجدیداست. و برگزارشده کهساالنه
امسالدردوره25اینمراسمشرکتRockwell Collinsدرگروهبندی
تجهیزاتایمنیبخاطرنمایشگردیدمصنوعیHUDموفقبهکسباین
مقامگردید.اینتكنولوژیبهخلباناینامكانرامیدهدکهدرشرایط
سختپروازودیدبسیارکمبتواندبهپروازخودادامهدهد.بهکمکاین
HUDنمایشگردیدمصنوعی،تصویرزمینوعوارضآنروینمایشگر
خلبانباتاخیربسیارکمنمایشدادهمیشودوبرایناوبریباایمنی

بیشتربسیارکارآمدخواهدبود.
Rockwellcollins.com                                                    :منبع

همكاری Astro-Med با Honywell برای ساخت 
پرینتر مخصوص کابین خلبان

مخصوص پرینترهای تولیدکننده عنوان به Astro-Med شرکت 
قرارداد با کرد. خواهد فعالیت ،Honywell شرکت جت هواپیماهای
درازمدتمیانایندوشرکت،پرینترهای ToughWriter 5،مخصوص
کابینخلبان،مورداستفادهقرارگرفتهوپشتیبانیدرازمدتآنتوسط 
پرینترهای Astro-Med این از پیش Astro-Medتضمینخواهدشد.

هواپیماهایمسافربریHonywellراتولیدمینمودهاست.
ToughWriter 5درهواپیماهایکوچکتجاریکاربردخواهدداشت
وشرکت Astro-Medطبقتوافقبهعملآمدهتولید۱5۰پرینتردر

سالرابرایHonywellبهعهدهگرفتهاست.
AviationToday.com:منبع

FreeFlight Systems و FAA همكاری
FAAدردومینفازازپروژهCapstoneخودازسیستمهایشرکت
FreeFlightبرایارتقاءتجهیزاتسامانهADS-Bاستفادهخواهدنمود.
پروژهCapstoneدرحقیقتازسال۱999باهمكاریصنعتودولت
ایاالتمتحدهکلیدخوردوهدفاصلیآن،بهبودایمنیترافیکهوایی
درآالسكا)مكانهاییکههواپیماهابطورمداوموبدونپوششراداردر

پروازهستند(بود.
بهکمکاینپروژهاطالعاتکاملآبوهوا،عوارضزمینیوترافیک
هواییبرروینمایشگرکابینخلبانبهنمایشدرمیآیدونتیجهآن
کاهش57درصدیسوانحهواییدرآالسكاطی۱2سالاخیراست.
NextGenازطرفدیگرمیتواناینپروژهرایكیازارکانمهمبرنامه

دانست.
،CapstoneپسازتكمیلنصبتجهیزاتدرنسخهاولبرنامهFAA
ارتقاءسیستمهابهتجهیزاتیباسازگاریباالتررادرنسخهدومپروژه
تمامی پروژه از مرحله این در FreeFlight شرکت است. نموده آغاز
RANGER FDL- تجهیزاتنسخهاولراحذفوفرستنده/گیرندهمدل

XVR 987راجایگزینآنهاخواهدنمود.
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