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تیم تیلور مدیرعامل شرکت  FreeFlightپیرامون این موضوع
گفت ":برنامه ارتقاء تجهیزات سامانه  ADS-Bدر پروژه  Capstoneیک
پیروزی بزرگ برای شرکت ما و تمامی ایرالینها خواهد بود".
 FreeFlightباید  600فروند از هواپیماهایی را که در نسخه اول
پروژه به تجهیزات  ADS-Bمجهز شدهاند را به سیستمهای جدید
ارتقاء دهد .شایان ذکر است همه هواپیماهایی که در فضای هوایی
تحت پوشش ایاالت متحده در پرواز میباشند ،باید تا پایان سال 2020
به تجهیزات این سامانه مجهز گردند.
منبعAviationToday.com                                             :

تازههای دنیای اویونیک

شده را از طریق رابط  SPIدر اختیار سایر سیستمها قرار میدهد .سطح
آستانه ورودیهای آنالوگ ،میزان تفکیکپذیری و فرکانس بروزرسانی
را میتوان از طریق باس  SPIبا فرکانس  20MHzبرای هریک از
کانالها برنامهریزی نمود .به گفته مسئوالن این شرکت بورد مذکور
با محصوالت و سیستمهای شرکت ایرباس هماهنگی کامل داشته و
تمامی گواهینامههای الزمه را دریافت نموده است .سطح آستانهها را
میتوان با گامهای  0.5Vاز  2تا  21ولت برای هرکانال بطور جداگانه
تنظیم کرد .همچنین مدارهای این بورد برای عملکرد صحیح در رنج
دمایی  -55̊Cتا  +85̊Cطراحی شدهاند.
www.holtic.com
منبع  :
ارتقا سیستم  glass-cockpitدر شرکت KAAV
شرکت  Kitchener Aero(KA)avionicsسیستم
خود را برای نصب در بالگرد  Eurocopter EC-120ارتقاء داد .نمایشگر
پرواز  G500Hگارمین ،قلب این سیستم ترکیبی را تشکیل میدهد .از
دیگر سیستمهای استفاده شده میتوان به یک  ADIRSو ارتفاعسنج
از شرکت  ،Honeywellسیستم کنترل ترافیک و گیرنده دادههای آب
و هوایی شرکت گارمین و سیستمهای تغذیه شرکت  Amphenolاشاره
نمود .نمایشگرهای این سامانه عالوه بر نمایش اطالعات کامل پرواز
و ناوبری ،توانایی پخش ویدئو از دوربینهای خارجی را نیز دارند .به
گفته مدیر فروش شرکت  KAAVهدف اصلی ارتقاء این سامانه افزایش
سطح ایمنی و قابلیت اطمینان آن است .عالوه بر این موارد با استفاده
از نمایشگرهای  ،G500Hکیفیت تصاویر خروجی نیز بطور چشمگیری
افزایش یافته و این باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان شده است.
www.kitcheneraero.com
منبع   :
glass-cockpit

ترانسپوندر  GLD88برای دریافت دادههای سامانه

ADS-B
شرکت گارمین گواهینامههای الزم برای فرستنده/گیرنده GLD 88
را از  FAAدریافت نمود .گارمین با دریافت دو گواهینامه  TSOو AML
 STCبرای این دستگاه اجازه عرضه آن را در بازارهای بینالمللی خواهد
داشت .فرستنده/گیرنده  GLD 88لینک ارتباطی الزم برای سامانه
 ADS-Bرا فراهم کرده و از تمامی سرویسهای آن پشتیبانی میکند.
هواپیماهایی که مجهز به  GDL 88هستند ،اطالعات پیشرفته ترافیکی
و شرایط کامل آب و هوایی منطقه را تا ارتفاع کمتر از 18000فوت در
اختیار خواهند داشت .ویژگی دیگر این دستگاه ،قابلیت  dual-linkآن
است که موجب میگردد دریافت و ارسال دادهها در هر دو فرکانس
 978MHz-UATو  1090MHzصورت گیرد و درنتیجه توانایی عملکرد
صحیح و سرویسدهی در تمامی مناطقی تحت پوشش سامانه (ایاالت
متحده ،اروپا ،استرالیا ،کانادا و )...فراهم میشود .اطالعات خروجی این
دستگاه میتواند در نمایشگر دستگاههای قابل حمل مانند  iPadنیز
نمایش داده شود.
منبعAviationToday.com                                                  :
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 jمعرفی سامانه ها
 سامانه TLS jخبرهای داخلی

 ایران جزء  ۱۰کشور برتر جهان در حوزه امنیت پروازیقرار گرفت
پیوستن ایران به برنامه نظارت ایمنی ایكائو با رویكردپایش مداوم

 jخبرهای خارجی
 ایرباس اولین هواپیمای  A320ساخت شده در چین راارائه نمود
 همکاری شرکت  DELLو ایرباس در ارائه EFB دید مصنوعی روی نمایشگر  HUDساخت RockwellCollins

 همکاری  Astro-Medبا  Honywellبرای ساخت پرینترمخصوص کابین خلبان
 -همکاری  FAAو FreeFlight Systems

 ترانسپوندر  GLD88برای دریافت و ارسال دادههایسامانه ADS-B
 مدارهای مجتمع جدید شرکت Holt -ارتقا سیستم  glass-cockpitدر شرکت KAAV

شرکت  ،Holtبورد مدار مجتمع جدیدی را با نام  ،HI-8435که
قابلیت تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال را در  32کانال مجزا
دارد ،معرفی نمود .ولتاژ کاری این بورد  3.3Vبوده و سیگنالهای تبدیل
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آنچه در این شماره میخوانیم:

 jتازههای دنیای اویونیک

مدارهای مجتمع جدید شرکت Holt

سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم

ماهناهم خبری ژپوهشکده اویونیک

دااگشنه صنعتی اصفهان

معرفی سامانه ها
سامانه TLS
  jمقدمه
 TLSمخفف عبارت  Transponder landing systemاست که توسط
شرکت  ANPCارائه شده و یک وسیله هدایت فرود بسیار دقیق است.
این سیستم نظارتی ،موقعیت هواپیما را به طور دقیق در تمام شرایط
آب و هوایی ،جهت فرود ایمن تعیین میکند .مزیت اصلی این سیستم
نسبت به  ،ILSسهولت نصب و راهاندازی تجهیزات آن در مناطقی با
موانع سخت و همچنین ارسال اطالعات تا شعاع  350فوت مربعی
میباشد.
 jمعرفی سیستم
 TLSاز دید خلبان ،بیشتر شبیه یک  ILSاستاندارد بوده که با
تکنولوژی ثبت شده و پیچیده حلقه بسته با استفاده از  Transponder
موجود هواپیما برای بهرهگیری از اطالعات مسیریابی با کیفیت باال کار
میکند .این اطالعات از سنسورهایی که نزدیک باند فرود قرار دارند،
گرفته میشود .دستورهای هدایت پرواز به هواپیما با استفاده از باند
فرکانسی    Localizerو  Glide Slopارسال میگردد و خلبان برای
رسیدن به حداقل ارتفاع مجاز ،به سادگی ،دستورات هدایتی را دنبال
میکند  .
برخالف بقیه تکنولوژی های جدید و موجود (مثل  MLS، GPS
 )DGPSدر سیستمهای فرود دقیق  TLSاز سیستمهای اویونیکی
استاندارد  ،On-boardاز جمله گیرندههای ،Localizer/Glide slope
نشانگرهای انحراف  ،Courseسیستمهای مدیریت پرواز ( )FMSو
Transponderها استفاده میکند .برای کار کردن در فرکانسهای
استاندارد مشخص شدهی  ،FAAاین تجهیزات ممکن است با autopilot
یک زوج را تشکیل دهند .در این سیستم نیازی به تجهیزات On-board
ناوبری جدید یا آموزش خلبانی مورد نیاز نیست ،بنابراین این سیستم
برای بعضی کاربران ،قابلیت باال با هزینهی نسبتا کم را فراهم میکند.

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل   Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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 TLSاز لحاظ صالحیت عملکرد توسط  FAAتایید شده است.
تجهیزات زمینی این سیستم شامل یک ،Transponder interrogator
آرایه های سنسور و فرستنده های فرکانس  ILSمیباشد .آرایه های

سنسور برای آشکارسازی مکان جانبی (چپ و راست) و عمودی (باال
و پایین) بکار میرود.

 jمراحل هدایت :TLS

در مرحله اول  TLSاز تمامی Transponderهای محدوده خود در
فرکانس 1030MHzپرسش میکند.
مرحله دوم هواپیما پس از دریافت پرسش در فرکانس 1090MHz
پاسخ میدهد.
در مرحله سوم سنسورهای   TLSپاسخ هر  Transponderرا اندازه
گرفته و مکان هواپیما را مشخص میکنند.
در مرحله  4برای یک هواپیمای در حال فرود TLS ،یک انحراف
از مسیر فرود  ، ILSرا مشخص میکند.
در نهایت  TLSسیگنال ( ILSسیگنال های  Localizerو Glide
 )slopeرا برای هدایت فرود ارسال میکند .این سیگنالهای هدایتی
در صفحه نمایش اتاق خلبان نشان داده میشود.

خبرهای داخلی
ایران جزء  ۱۰کشور برتر جهان در حوزه امنیت
پروازی قرار گرفت
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به دومین مرحله جهانی
بازرسی از امنیت هواپیمایی توسط کارشناسان ایکائو ،گفت :با کسب
نمره مطلوب در بازرسی امنیتی ایکائو ،ایران جزء۱۰کشور برتر جهان
در حوزه امنیت هواپیمایی کشوری شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری،
حمیدرضا پهلوانی افزود :براساس برنامهریزی بازرسی جهانی سال
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 2003توسط ایکائو ،دومین مرحله از بازرسی فوق به مدت 10روز
از امنیت هواپیمایی کشوری ایران به عمل آمد که با نتایج حاصله بار
دیگر برگ زرینی در تاریخ هواپیمایی کشوری ایران رقم زده شد.
وی  افزود :براساس گزارش نهایی بازرسان ایکائو از  155کشور
مورد بازرسی میزان عدم انطباق با استانداردهای بین المللی عدد
میانگین  31.74را نشان میدهد که با افتخار کشور ایران عدد میانگین
 21.85را کسب کرده است.
پهلوانی ،با بیان این مطلب که اولین و مهمترین عنصر مورد بازرسی
مربوط به قوانین داخلی کشورهاست ،گفت :بازرسی مذکور به منظور
اطمینان از چگونگی اجرای کنوانسیون شیکاگو و دیگر کنوانسیونهای
بین المللی از سوی کشورهای عضو با قوانین داخلی کشورها صورت
گرفته است.
وی  گفت :تدوین برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوری و اطمینان
از صالحیت به کارگیری نیروی انسانی توسط جمهوری اسالمی ایران
به منظور اجرای فعالیتهای امنیتی براساس الزامات ایکائو از جمله
مواردی است که توسط کارشناسان ایکائو مورد بازرسی قرار گرفت.
رئیس سازمان هواپیمای کشوری با بیان اینکه ضمایم پیمان
شیکاگو (انکسهای  )ICAOحاوی مقررات بینالمللی هواپیمایی
کشوری است که به صورت مقررات توصیه شده طبق ماده  37پیمان
شیکاگو توسط  ICAOتهیه و منتشر میشود ،افزود :انکس 17پیمان
مذکور حاوی مقررات بین المللی در خصوص امنیت هوایی است که
همه موارد امنیتی از جمله بازرسی امنیتی فرودگاهها ،شرکتهای
هواپیمایی ،سایر فعاالن حوزه صنعت هوانوردی غیرنظامی و وضع
مقررات در مورد امنیت هواپیمایی را شامل میشود.
منبع :تین نیوز  22 -اردیبهشت

پیوستن ایران به برنامه نظارت ایمنی ایكائو
بارویكرد پایش مداوم
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی كشوری از
پیوستن ایران به برنامه نظارت ایمنی ایكائو با رویكرد پایش مداوم
خبرداد و گفت :هدف از اجرای این برنامه در كشور ارتقای توانمندیها
و بهبود نقش نظارتی بر صنعت هوانوردی است.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی سازمان هواپیمایی
كشوری ،محمد خداكرمی با بیان خبر فوق ،اظهارداشت :سازمان
جهانی هواپیمایی كشوری -ایكائو ،جهت اطمینان از برقراری ایمنی
فعالیتهای هواپیمایی در سطح جهانی ،برنامه ممیزی نظارت بر
ایمنی را به اجرا گذاشته است .وی افزود :این برنامه از طریق بررسی
فعالیتهای نظارتی سازمانهای حاكمیتی هواپیمایی كشوری در
حوزههای مختلف و با بررسی میزان استقرار و اجرای مولفههای اساسی
نظارت بر ایمنی انجام میشود.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری ،با
بیان این كه ایكائو تاكنون با رویكردهای مختلفی به این برنامه پرداخته
است ،افزود :آخرین رویكرد ایكائو ،رویكرد پایش مداوم است كه از اول
ماه می  2013به صورت عملیاتی آغاز خواهد شد.
منبع :تین نیوز  3 -اردیبهشت

دید مصنوعی روی نمایشگر  HUDساخت

خبرهای خارجی
ایرباس اولین هواپیمای  A320ساخت شده در چین
را ارائه نمود

هواپیمایی شرق چین ،به عنوان اولین شرکت هواپیمایی در چین،
هواپیمای  A320را همراه با نسل جدید  wingtipبه اسم Sharklets
دریافت نموده است( wingtip .نوک بال) ویژگی جدیدی است که باعث
کاهش مصرف سوخت در هواپیما میشود .این هواپیمای  A320در شهر
تیانجین چین تولید و به شرکت هواپیمایی شرق چین تحویل داده شده
است.
چین یکی از بزرگترین مشتریهای شرکت ایربس بوده و شرکت
هواپیمایی شرق چین ،مدت خیلی زیادی با ایرباس همکاری مینماید.
موتورهای استفاده شده در این هواپیما از نوع  IAE V2500است و بر
طبق برنامهریزیهای انجام شده ،در پایان این هفته اولین پرواز خود را
انجام خواهد داد.
منبعairbus.com                                                            :
همکاری شرکت  DELLو ایرباس در ارائه EFB
شرکت   Dellو ایرباس به منظور تولید مدل پیشرفته EFB(Electronic
 )Flight Bagبرای استفاده در هواپیمای  A320و همچنین در تمامی
هواپیماهای سراسر جهان با یکدیگر همکاری مینمایند .با استفاده از
 EFBدیگر نیازی به حمل مستندات پرواز چاپ شده بر روی کاغذ نبوده
و همه اطالعات مورد نیاز به صورت دیجیتالی توسط  EFBدر دسترس
میباشند.

 EFBBکالس  2معرفی شده توسط  ،Dellبه یک لپتاپ
 tudeمتصل میشود و در هر لحظه از پرواز امکان دسترسی به اطالعات
پرواز شامل عملکرد هواپیما ،مستندات ارائه شده توسط فرودگاه،
دستورالعملها ،اطالعات هواشناسی ،ناوبری و جداول فرودگاهها وجود
دارد.
Aviationtoday.com
منبع:
�Dell Lati

Rockwell Collins
شرکت  Rockwell Collinsبرای ساخت این نمایشگر برنده جایزه
ادیسون سال  2013شد .مراسم جایزه ادیسون به مدت  26سال است
که ساالنه برگزار شده و پیرامون دستاوردها و محصوالت جدید است.
امسال در دوره  25این مراسم شرکت  Rockwell Collinsدر گروهبندی
تجهیزات ایمنی بخاطر نمایشگر دید مصنوعی  HUDموفق به کسب این
مقام گردید .این تکنولوژی به خلبان این امکان را میدهد که در شرایط  
سخت پرواز و دید بسیار کم  بتواند به پرواز خود ادامه دهد .به کمک این
نمایشگر دید مصنوعی ،تصویر زمین و عوارض آن روی نمایشگر HUD
خلبان با تاخیر بسیار کم نمایش داده میشود و برای ناوبری با ایمنی
بیشتر بسیار کارآمد خواهد بود.
Rockwellcollins.com
منبع:

همکاری  Astro-Medبا  Honywellبرای ساخت
پرینتر مخصوص کابین خلبان
شرکت  Astro-Medبه عنوان تولیدکننده پرینترهای مخصوص
هواپیماهای جت شرکت  ،Honywellفعالیت خواهد کرد .با قرارداد
دراز مدت میان این دو شرکت ،پرینترهای  ،ToughWriter 5مخصوص
کابین خلبان ،مورد استفاده قرار گرفته و پشتیبانی دراز مدت آن توسط
 Astro-Medتضمین خواهد شد .پیش از این  Astro-Medپرینترهای
هواپیماهای مسافربری  Honywellرا تولید مینموده است.
 ToughWriter 5در هواپیماهای کوچک تجاری کاربرد خواهد داشت
و شرکت  Astro-Medطبق توافق به عمل آمده تولید  150پرینتر در
سال را برای  Honywellبه عهده گرفته است.
منبعAviationToday.com                                           :
همکاری  FAAو FreeFlight Systems
 FAAدر دومین فاز از پروژه  Capstoneخود از سیستمهای شرکت
 FreeFlightبرای ارتقاء تجهیزات سامانه  ADS-Bاستفاده خواهد نمود.
پروژه  Capstoneدر حقیقت از سال  1999با همکاری صنعت و دولت
ایاالت متحده کلید خورد و هدف اصلی آن ،بهبود ایمنی ترافیک هوایی
در آالسکا (مکانهایی که هواپیماها بطور مداوم و بدون پوشش رادار در
پرواز هستند) بود.
بوهوا ،عوارض زمینی و ترافیک
به کمک این پروژه اطالعات کامل آ 
هوایی بر روی نمایشگر کابین خلبان به نمایش در میآید و نتیجه آن
کاهش  57درصدی سوانح هوایی در آالسکا  طی  12سال اخیر است.
از طرف دیگر میتوان این پروژه را یکی از ارکان مهم برنامه NextGen
دانست.
 FAAپس از تکمیل نصب تجهیزات در نسخه اول برنامه ،Capstone
ارتقاء سیستمها به تجهیزاتی با سازگاری باالتر را در نسخه دوم پروژه
آغاز نموده است .شرکت  FreeFlightدر این مرحله از پروژه تمامی
تجهیزات نسخه اول را حذف و فرستنده/گیرنده مدل RANGER FDL-
 987 XVRرا جایگزین آنها خواهد نمود.
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