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بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنچه در این شماره میخوانیم:

j معرفیسامانهها
RNP/R-NAVناوبریکاراییمحوربراساس-

j خبرهایداخلی
کشور در 320 ایرباس و 100 فوکر شبیهساز ساخت -

برایاولینبار
مجهز SMS به امسال کشور بینالمللی فرودگاههای -

میشوند

j خبرهایخارجی

-کاهشمحدودیتاستفادهازگجتها
-صرفهجوییدرمصرفسوختهواپیماهابااستفادهاز

فناوریسبز
-پروازباانرژیخورشیدی

j تازههایدنیایاویونیک
-توسعهرابطهایکاربریبراینمایشگرها

ThalesشرکتIFEسامانه-
-کامپیوترسرورهواپایه

RNP/R-NAV ناوبری کارایی محور بر اساس

مقدمه
علمناوبریازنخستینروزهایپروازهواپیماهابهعنوانمسالهای
بسیارمهمموردتوجهقرارگرفت.اینامرباعثگردیدکهسیاستگذاری
هایمربوطبهاینموضوعبادقتهرچهتمامصورتپذیرد.بحثدر
موردنگرشکاراییمحوریاPerformance-Based Approachازسال
2007آغازگردید.PBNکهاساساًبرپایه RNP/R-NAVاستواراست
یکیازالزاماتاصلیPBAخواهدبودوعلمناوبریرادچاردگرگونی

وتحولکردهاست.
جمله از جهان هوانوردی سازمانهای و ارگانها تمام امروزه
)ICAO(درحالاندیشیدنبهراهحلهاییجهترفعبحرانکمبود
اینبینپیشرفتهکردنسیستمهاخصوصا فضایپروازیهستند.در
بود. خواهد نوین هوانوردی اصلی مباحث جمله از ناوبری بخش در
نگرشکاراییمحور،دربحثناوبری)PBN(راهحلیاستکهمیتواند
مشکالتناشیازافزایشتعدادپروازوشلوغیمسیرهایهواییرابهبود
R- تاکیدمیکندکهالزاماتسیستمهایPBNبخشد.بهبیانکلیتر
NAV/RNPبایدبراساسیکپارچگی،دقت،دردسترسبودنودوام
Sensor-Baseتعریفشوندودرواقعبیانکنندهیکجهشازناوبری
بهناوبری  Performance-Baseاست.اینمسالهمیتواندمزایایقابل
توجهیراعایدسازمانهاکند.برایمثالازدیدگاهایمنیاستفادهاز
PBNمیتواندتاحدبسیارزیادیسوانحناشیازCFITراکهامروزه
یکیازدالیلاصلیسوانحهواییاست،کاهشدهد.همچنینازنظر
اقتصادیاستفادهازمسیرهایهواییR-NAVمیتوانسودقابلتوجهی
Hartsfield- رابهسیستمعرضهکرد.بهعنوانمثالفرودگاهبینالمللی
jacksonآتالنتابااختصاص16مسیر R-NAVبرایپروازهایخروجی
و3مسیربرایپروازهایورودیتوانستزمانرسیدنهواپیمابهارتفاع
دلخواهراسرعتبخشدوباکاهشمیزان Climb،مصرفسوختراتا
حدزیادیکاهشدهد.اینکاهشمصرفسوختحدود34میلیون

توسعه رابط های کاربری برای نمایشگرها
توسعه و پیادهسازی برای نرمافزار مجموعه یک VAPS XT
برنامههایگرافیکیبراینمایشگرهااست.بااستفادهازمعماریبازو
قابلیتهایمتعدددرزمینهیکپارچهسازی، VAPS XTمیتواندابزاری
برای برنامهها توسعه زمینه در که باشد زیادی بسیار ویژگیهای با
آن تجهیزات بود. خواهد کاربردی خلبان کابین داخل نمایشگرهای
مطابقبااستانداردARINC 661 وبرنامهنویسیآنمطابقبااستاندارد 

RTCA DO-178است.
ازویژگیهایکلیدیVAPS XTمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:
،)HMI(توسعهمحیطگرافیکیسفارشیبرایرابطبینانسانوماشین
محیطبرنامهنویسیخوشایندبرایکاربرومناسببرایافرادتازهکار
وهمچنینمتخصص،شبیهسازیکلسیستم embeddedبرایتست
 ARINC استاندارد با نمایشگرهامطابق HMIطراحیشده،طراحی
تغییر مختلف، و متنوع بسیار نمونههای کتابخانهشامل دارای ،661
کتابخانههای  از پشتیبانی زمان، کوتاهترین در برنامه شکل و ظاهر
OPEN GLبرایسرعتبخشیدنبهپردازشبااستفادهازسختافزار.
نویسی، برنامه به میتوان استاندارد، با مطابق آن کاربردهای از
Embed- نمایشگرهایایستگاههایزمینیونمایشگرهایسیستمهای

dedاشارهنمود.
www.presagis.com:منبع

Thales شرکت IFE سامانه
 in-flight(نمایشیازسامانهسرگرمیحینپروازThalesشرکت
نمایش به پاریس  Air Show نمایشگاه در را خود )entertainment
حرکات از استفاده با بزرگ نمایشگر یک نمایشگاه این در گذاشت.

دستوچشمکنترلمیشود.
استوارتدانلیویرئیسبخشرسانهشرکتThalesبیانکردکه
ایندوعملکردخاصنتیجه18ماهکاروتالشاینبخشمیباشد.
ویژگیکنترلباچشماینامکانرابهکاربرمیدهدکهباحرکتچشم
تلویزونیجستوجو یاکانالهایمختلف و بازیها فیلمها، بین خود

نماید.
آقایدانلیویهمچنینبیانکردکهدربخشنظامیمثلسامانه

و کنترلحرکتی دارد. کاربردهایخوبی فناوری این HUDنمایشگر
اشارهایاینفناوریبزودیدرنسلجدیدسامانهAVANTاینشرکت
بههمراهدودوربیناضافهاستفادهخواهدشد.روشکاراینسامانه
شباهتزیادیبهسیستمکنترلحرکتیسرگرمیخانگیخواهدداشت
کنترل به دادندست باحرکت که کاربرمیدهد به را اجازه این و
دستگاهبپردازدویابااستفادهازاینفناوریبانشستنرویصندلی
وازراهدورقابلیتکنترلسیستموجودخواهدداشت.ازکاربردهای
دیگراینفناوریمیتوانبهمواردیهمچونمجلهالکتریکی،نمایش
360درجه،نقشههایتعاملیونمایشبازی،فیلموتلویزیوناشاره

نمود.
خواهان که هوایی خطوط برای فناوری این گسترش و توسعه
آخرینتکنولوِژیهاهستند،فناوریجالبیخواهدبود.اینفناوریدر

بازه12تا18ماهآیندهقابلبهرهبرداریاست.
Avionicsمنبع:نسخهژوئنمجله

کامپیوتر سرور هواپایه
همه هواپایه سرور کامپوتر جدید نسل از Kontron شرکت
نمود.شرکتسازنده نام ACE Flight 600رونمایی به منظورهخود
بیانکردکهاینکامپیوترمرکزیبهطورخاصبرایبرطرفنمودن
نیازهایشبکههایمبتنیبراترنتنصبشدهدرهواپیماها،طراحی
اینکامپیترمطابقاستاندارد  وساختهشدهاست.کیفیتوعملکرد
DO-160Fبودهوبرایپروازهایدرازمدت)full range(بهینهشده
است.ازجملهکاربردهایکامپیوترمرکزی ACE Flight 600میتوان
پروازوهمچنین استفادهخدمه برای بهمواردیهمچون،وبسرور
مسافران،سرورمربوطبهبازبینیوتعمیراتهواپیما،سرورارتباطی،
سرورمخصوصبرایبرقرایارتباطبیسیمبرایسامانههایسرگرمی

داخلهواپیمااشارهنمود.
دو پردازنده دارای ،ACE Flight 600 کامپیوتر افزاری سخت
DDR3 نوعRAM1.5،حافظهGHzباسرعتIntel Core i7هستهای
باظرفیت16GBوحافظهذخیرهاطالعاتازنوع SATA SSDقابل

افزایشتا 1.8TBمیباشد.
http://us.kontron.com:منبع

تازههای دنیای اویونیک

نشانی:دانشگاهصنعتیاصفهان،پژوهشکدهاویونیک

تلفن:3912450-0311فاکس:0311-3912451

Avionics@of.iut.ac.ir:ایمیل
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شماره 5
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معرفی سامانه ها



تبعاتدیگر از اقتصادیخواهدداشت. ایرالینصرفه براییک دالر
کاهشمصرفسوخت،کمشدنمیزان Co2هواوکاهشآلودگیهای

زیستمحیطیاست.
باتوجهبهمزایایذکرشده،کشورهایزیادیدرحالگرایشبه
سمتایننوعروشناوبریهستندوهرکشوربستهبهنوعساختار
پیادهسازی برنامه یک مطالعه حال در خود هوانوردی زیربنای و
PBNاست.اینمطالعاتبراساسمباحثیاستکهICAOدرقالب
DOC9613دراختیارکشورهایعضوپیمانشیکاگوقراردادهاست،
لذامطالعهبرنامهکشورهاییکهساختارهوانوردیآنهابهایرانشبیه
استمیتواندمارادرتهیهیکبرنامههرچهدقیقترجهتپیادهسازی

PBNراهنماییکند.

:Implementation Of PBN

همانطورکهقبالنیزاشارهشدپروسهپیادهسازیPBNیکپروسه
تاثیر نیازها تعیین و برنامهریزی در دقت و است بر زمان و دشوار
مستقیمبررویاجرایعملیپروژهخواهدداشت.DoC.9613ایکائو
دو از سند این است. کرده ارائه پروسه این انجام جهت را مراحلی

قسمتکلیتشکیلشدهاست:
Part.Aتوضیحاتیجامعدرارتباطبامفهومناوبریکارایی 	•
محورایرادشدهاست.دراینفصلپسازبیانکلیاتیدرارتباطبا
روشهایناوبری RNP/RNAVبهتوضیحمختصرمزایایاینسیستم

پرداختهومطالبقابلتوجهیراذکرکردهاند.
خواهیم آن مختصر توضیح به مقاله این در که Part.B •
کرده اشاره PBN پیادهسازی جهت رهنمودهایی بیان به پرداخت،

است.

مراحلپیادهسازیPBNبهسهبخشتقسیممیشودوفعالیتهایی
درهربخشبایدصورتپذیرد.

مرحلهاول:مشخصکردننیاز
دراینمرحلههرکشوربایدبراساستجهیزاتموجودوساختار
زیربناییخوداصولکلیواستراتژیهایPBNرابرایخودتعریف

کند.
PBNمرحلهدوم:بررسیمعیارهایایکائوبرایپیادهسازی

معیار اگر که است این مرحله این مورد در توجه قابل نکته

تعیینشدهکهاز II	Vol.	Specification	Navigation	ICAOانتخاب
میگرددازدیداقتصادیمقرونبهصرفهنبودوسرمایهگذاریالزم
صورتنپذیرفتپسازTrade-Offکردنفضایهواییوناوبریمورد

نیازدوبارهاقدامبهانتخابمشخصهومعیارناوبریگردد.
مرحلهسوم:برنامهریزیوپیادهسازی

دراینمرحلهاستکهPBNازمفهومبهواقعیتتبدیلمیشودو
بهمرحلهاجرامیرسد.اینمرحلهخودشاملبخشهایقابلتوجهی

مانندتعیینیکبرنامهجهتبرقراریایمنیمیباشد.

ساخت شبیهساز فوکر 100 و ایرباس 320 در کشور 
برای اولین بار

ایرجابراهیمی،مدیرعاملشرکتفناوریهواییشاهیندراینباره
بهتیننیوزگفت:طراحیوساختاینشبیهسازهابرایاولینباردر
داخلکشوروبهدستنیروهایداخلیصورتگرفتهاست.ابراهیمی
بابیاناینکهسابقهتقریبا20سالهشرکتفناوریهواییشاهیندر
اینکه به توجه با گفت: است خلبانی آموزشی شبیهسازهای تولید
حلقهتحریمهاتنگترشدهواکنونامکانتهیهوخریدشبیهسازهای
هواپیماهایمسافربریبرایایرانبسیارسختشده،برایرفعنیازهای
کشوردراینزمینهباتکیهبرسرمایهشخصیشرکتاقدامکردهایم.
ویادامهداد:هماکنونساختشبیهسازهواپیمایفوکر100بهپایان
دلیل به نیز ایرباس320 ساز کارساختشبیه از بخشی و رسیده
هزینههایباالیساختاینهواپیمایگرانقیمت،باقیماندهاستو
اینشبیهساز برایسفارش ازشرکتهایهواپیمایی امیدواریمیکی

اقدامکندتاهزینهاتمامآنتامینشود.
منبع:تیننیوز

 SMS فرودگاه های بین المللی کشور امسال به
مجهز می شوند

برنامهای مهمترین میشود، گفته  )SMS(ایمنی مدیریت سامانه
استکهامسالدردستورکاردفتراستانداردهایفرودگاهیشرکت
فرودگاههایکشورقراردارد.ایکائوبهمنظورتدوینواجرایسامانه
مدیریتایمنی،سند»Doc9859«رابهعنوانسندمرجعتدوینو
سامانه در که میکند تاکید ایکائو سند، این در است. کرده منتشر
مدیریتایمنی،رویکرد"اقدامواصالحبعدازوقوعسانحهوحادثه"به

رویکرد"پیشگیرانه"تغییریافتهاست.
شرکت فرودگاهی استانداردهای دفتر مدیرکل عسکری، علیرضا
رعایت بر عالوه گفت: ایمنی مدیریت سامانه درباره فرودگاهها،
استانداردهایفیزیکیفرودگاه،مهمترینموردبرایکسبگواهینامه
فرودگاهیواستانداردسازیفرودگاهها،اجرایسامانهمدیریتایمنی

است.
ویادامهداد:اینسامانهازسال2005ازسویایکائووباانتشار

SMS،اولینویرایشسندشماره9859منتشرشدوبدینترتیبایکائو
اینسامانه الزامآورکرد. رابرایفرودگاههاییکهگواهینامهمیگیرند،
ایمنیرادرفرودگاههابهطورسیستماتیک بتوانیم بدینمعناستکه

مدیریتوکنترلکنیم.
SMSمدیرکلدفتراستانداردهایفرودگاهیافزود:البتهدستیابیبه
بهاینمعنانیستکهبگوییمایمنیتاقبلازآنوجودنداشتهزیراایمنی
ازابتدادرصنعتهوانوردیبودهاماآنچهدرسیستمSMS،جدیدویک
مزیتبهشمارمیآید،بحثسیستماتیکبودنآناست.برایناساس
بایدهمهچیزدرفرودگاهتحتکنترلونظارتباشد،خطراتشناسایی
سازمانی ساختار اساس بر بتوانیم تا یابد کاهش آنها ریسک و شوند

مناسب،ایمنیرامدیریتکنیم.
عسکریباتاکیدبراهمیتوجودSMSدرفرودگاههاگفت:سیستم
SMSمسالهبسیارمهمیاستکهماپیشازایندرفرودگاههانداشتیم
استانداردهای انجامشدهظرفچندسالیکهدفتر برنامهریزی وطی
فرودگاهیتشکیلشده،یکیازوظایفآن،پیادهسازیسامانهمدیریت

ایمنییاSMSبودهاست.
گذشته سال چند از سامانه این زیرساختهای داد: ادامه وی
فراهمشدهوانشاهللامسالدرفرودگاههایبینالمللیبهصورتکامل
پیادهسازیمیشود.پیادهسازیسامانهمدیریتایمنیازالزاماتایکائوو
سازمانهواپیماییکشوریاستومهمترینبرنامهایاستکهامسالدر

برنامهدفتراستانداردهایفرودگاهیقراردارد.
منبع:تیننیوز

کاهش محدودیت استفاده از گجت ها
از استفاده محدودیت متحده، ایاالت فدرال هوانوردی سازمان
گجتهارادرهواپیماکاهشمیدهد.بهگزارشوالاستریتژورنال،28
نفرازاعضاءتیممشاورهسازمانهوانوردیامریکا،خواستارکاهشاین
محدودیتهاشدهاند.آنهاتاثیرگجتهادرزمانبلندشدنونشستن
هواپیماراموردبررسیدقیققراردادهوبهایننتیجهرسیدهاندکهاین
ندارند. هواپیما ناوبری سیستم بر منفی تاثیر الکترونیکی دستگاههای
قرار استفاده مورد امروز به تا ازسال1966 فعلیکه قوانین براساس
میگیرد،استفادهازابزارهایالکترونیکیشخصیمسافرانتارسیدنبه

ارتفاع10هزارپاییممنوعاست.
تیممشاورهاینسازمانهنوزطرحپیشنهادیخودرانهاییننموده
وجزئیاتکاملراتهیهنکردهاست.اماآنهابهوضوحاعالمنمودهاند
کهدلیلیبرایمحدودیتهایفعلیوجودندارد.اگرسازمانهوانوردی
فدرالنیزبهپیشنهادآنهاتوجهکند،احتماالشاهدمحدودیتهایکمتر
درزمینهاستفادهازابزارهایالکترونیکیشخصیدرپروازهاخواهیمبود.
ازجملهابزارهاییکهاستفادهازآنهادرزمانبلندشدنهواپیمامجاز

نیستمیتوانبهلپتاپ،موبایل،کتابخوانهاوغیرهاشارهکرد.
بهایننکتهنیزتوجهداشتهباشیدکهمکالمهموبایلدرهواپیماجزو

تماس برقراری فدرالهوانوردی نمیرود.سازمان بهشمار بررسی این
شاید اینکه بابت از آنها که چرا نموده، ممنوع را هواپیما در تلفنی
تداخل هواپیماها بیسیم اطالعات انتقال باسیستم موبایل شبکههای
باور ازکارشناسان نیزبسیاری اینباره البتهدر ایجادکندترسدارند.
دارندکهبهدلیلاختالففرکانسیبینارتباطاتتلفنهمراهباارتباطات
بیسیممورداستفادهدرهواپیماها،هیچمشکلینیزدراینرابطهایجاد

نمیشود.
درنهایتازآنجاییکهحتیپسازاعالمسازمانهوانوردیفدرال
ایاالتمتحدهمبنیبرآسانگرفتناستفادهازگجتهادرپروازهابازهم
خودخطوطهواییمجازبهادامهممنوعیتهاهستند،شایدبسیاریاز
ایرالینهانسبتبهحذفمحدودیتهااقدامنکنندوشایدهمبرخیبه

اعمالمحدودیتهاادامهدهند.
http://www.zoomit.ir                                                   :منبع

  

صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیماها با استفاده 
از فناوری سبز

صنعتگرانبخشهوانوردیمیگویندباتوسعهنوعیفناوریسبز
کهدرحرکتهواپیماهابررویباندفرودگاههاکاربرددارد،میتواندر

هزینهساالنههرهواپیماصدهاهزاردالرصرفهجوییکرد.
صنعتگرانبخشهوانوردیکهدرنمایشگاههوانوردیبورژهواقع
درحومهپاریسشرکتکردهاندمیگویندحملونقلهواییساالنهپنج
درصدافزایشمییابد.باتوجهبهاینکههواپیماهاباموتورهایروشنبر
رویباندهایفرودگاهمنتظراجازهپروازمیشوند،واینمدتانتظاردر
مواردی20تا30دقیقهطولمیکشد،میتوانباتوسعهفناوریحرکت
سبز)green taxiing(کاریکردکههواپیماهابدوناستفادهازسوخت
کروزنوبااستفادهازیکمولدبرقموتورهایخودراروشننگهدارند
وبهاینترتیبهزینههرهواپیماساالنهصدهاهزاردالرکاهشیابد.
سامانهحرکت پاریس،دستاندرکاران از فرانسه گزارشخبرگزاری به
سبزمیگویندیکفروندهواپیمای747درهفدهدقیقهایکهرویباند
فرودگاهمنتظرفرمانپروازاستیکتنسوختکروزنمصرفمیکند

کهمعادلیکهزارو250لیتراست.
منبع:تیننیوز

پرواز با انرژی خورشیدی
بدون و خورشیدی انرژی با هواپیما پرواز اولین می ماه اوایل در
 Solar هواپیمای  این گرفت. انجام امریکا در جت، سوخت از استفاده
دو بروشبرگ، و پیکارد آقایان توسط و بوده سرنشین تک Impulse
خود الکتریکی توان هواپیما این است. شده ساخته سوئیسی، خلبان
شده، نصب آن بالهای طول در که خورشیدی سلول 12000 از را
بدستمیآورد.سلولهایخورشیدیانرژیبدستآمدهازخورشیدرا
بهصورتالکتریکیدرآوردهوعالوهبرتغذیهنمودن4موتورهواپیما،
بطورهمزماندرباتریهایلیتیوم-یوننیزذخیرهمیشود.اینهواپیما
پروازخودراازسانفرانسیکوآغزنمودهوبعدازگذرازشهرهایفینیکس،
داالس،سنتلویسوواشینگتندرنهایتدرنیویورکفرودبرزمین

نشستهاست.
LoudounTimes.com:منبع

خبرهای خارجی

3 2

خبرهای داخلی


