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هلیکوپتر ( )FMSو سیستم کنترل پرواز خودکار ( )AFCSانجام
میشود که همراه با هدایت عمودی فرود توسط  EGNOSو SBAS
می باشد.
ترکیب سیستمهای اویونیکی و  ،SBASنظارت خودکار نرخ سرعت
و شتاب  EC155را فراهم میکند .تستهای پرواز  Eurocopterنشان
میدهد که این پروازهای کم نویز برای نیازهای زیست محیطی محلی
در نواحی مختلف مناسب است.
منبعhttp://aviationtoday.com                                        :

تازههای دنیای اویونیک
واسط کاربری گرافیکی ( )GUIشرکت Holt
شرکت  Holt Integrated Circuitدر ماموریت  Viejo,Califیک
واسط کاربری گرافیکی را به عنوان وسیله ارتباطی برای سادهسازی
پیکربندی  Remote Terminalدر گذرگاه داده  MIL-STD 1553ارائه
داده است .راهنمای استفاده از آن در سایت شرکت  Holtقابل دانلود
است .هدف این  GUIتعیین پیکر بندی MIL-STD-1553 Remote
 Terminalبر پایه پروتکلهای شرکت  Holtاست.
با استفاده از این واسط کاربر میتواند نوع وسیله را انتخاب کرده
و نیازهای  global terminalرا پیکربندی نماید که این نیازها شامل
کشف دستور غیرمجاز ،مدیریت دستور ،پیکربندی  RAM bufferو
کشف خطای  RAMو تصحیح آن میباشد.
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                     :

فرکانس  978MHzکار میکنند ،سازگار میباشد .از ویژگیهای دیگر
این سیستم میتوان به توانایی در دریافت اطالعات سیستم ADS-R
اشاره نمود.
بدلیل دو کاناله بودن سیستم ،هواپیماها قادر خواهند بود همزمان
با دریافت اطالعات از ایستگاههای زمینی ،یک گزارش از موقعیت سایر
هواپیماها را بصورت هوابههوا و مستقیم دریافت کنند RANGR-RX .از
پروتکل ارتباط دادهای  Capstoneبرای انتقال اطالعات به نمایشگرهای
هواپیما پشتیبانی کرده و توانایی ارسال دادههای ترافیکی و آب وهوایی
را بطور مجزا به دو نمایشگر مختلف دارا می باشد.
منبعhttp://www.freeflightsystems.com                           :

شرکت  Thalesتجهیزات آینده اتاق خلبان را ارائه
نمود
شرکت  Thalesتجهیزات آینده اتاق خلبان را در نمایشگاه هوایی
پاریس با نام  Avionics 2020 cockpitارائه نمودAvionic 2020 .
نسل بعدی از اتاق خلبان است که دارای قابلیت افزایش موارد دلخواه
اختیاری برای خطوط هوایی ،کاربران و صفحههای لمسی میباشد.
این سیستم ویژگی دیگری نیز دارد که خلبان را قادر میسازد تا برای
مصرف سوخت و تولید گاز دیاکسیدکربن ،مرحله  take offو  climbرا
به طور بهینه تنظیم نماید.

سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم
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آنچه در این شماره میخوانیم:
 jمعرفی سامانهها
 سامانه MLS jخبرهای داخلی

 “مهناد  ”41پرنده بدون سرنشین عمود پروازرونمایی شد
 فرودگاه امام(ره) در آستانه اجرای طرح تقربناوبری ماهوارهای

 jخبرهای خارجی

 -شبیه ساز  3بعدی الکترومغناطیسی شرکت  

Agilent Technologies

 -شرکت  Honeywellیک سخت افزار Satcom

باند وسیع جدید را توسعه میدهد

 کاهش آلودگی صوتی با استفاده از تجهیزاتاویونیک جدید

گیرنده جدید  ADS-Bشرکت FreeFlight Systems

شرکت  FreeFlight Systemsیک گیرنده دوکاناله  ADS-Bرا با نام
 RANGER-RXروانه بازار کرد .این گیرنده توانایی دریافت همزمان
دو باند  1090-978MHzبرای اطالعات ترافیکی و  978MHzبرای
اطالعات آب وهوا (در سرویس  )FIS-Bرا دارا است.
هنگامی که  RANGER-RXدر ترکیب با سیستم WAAS GPS
قرار گیرد ،میتواند دادههای ترافیکی و آب و هوایی را در فواصلی
بسیار بیشتر از سایر گیرندههای مشابه خود دریافت کند .همچنین این
ترکیب سبب خواهد شد اطالعات با دقت باالتری بر روی نقشهها به
نمایش درآیند .این گیرنده برای نصب در هواپیماهایی که از سیستم
ماژوالر بهره میبرند بسیار مناسب بوده و با تمامی آنتنهایی که در
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 jتازههای دنیای اویونیک

 واسط کاربری گرافیکی ( )GUIشرکت Holtاین سیستم همچنین شامل اعمال  I4Dاست که به خلبان این
اجازه را میدهد تا ترافیک هوایی را با وجود محدودیتهای زمانی بهتر
مدیریت کند .سیستم  digital-taxiنیز ارتباط بالدرنگ مسیرهای taxi
را با ( controller pilot data link communications (CPDLCممکن
میسازد.
منبع :نسخه جوالی مجله Avionics

 گیرنده جدید  ADS-Bشرکت FreeFlightSystems

 شرکت  Thalesتجهیزات آینده اتاق خلبان راارائه نمود

دااگشنه صنعتی اصفهان

معرفی سامانه ها
سامانه MLS

 jمقدمه
 MLSمخفف  Microwave landing systemاست که در واقع
یک وسیله کمکی برای فرود هواپیما است و برای جبران بعضی از
کمبودهای  ILSبکار میرود .یک بحث طوالنی و جدلآمیز درباره اینکه
چه سیستمی جایگزین  ILSشود در سال  1978با انتخاب ،TRSB
به وجود آمد .آنچه که مورد نیاز بود ،امکان فرود با مسیرهای مختلف
منحنی شکل یا خطی در یک حجم زیادی از محدوده هوایی را داشته
باشد و مانند  ILSتحت تاثیر اثرهای  Multipathقرار بگیرد .اما آنچه
که سبب انتخاب این سیستم شده است هزینه کمتر آن بوده که به
وسیله پیشرفت تکنیکهای کم هزینهی آرایش فاز (،)COMPACT
توسط شرکت  Hazeltineبه وجود آمد .خصوصیات پرتوی  MLSدر
اواخر  1970و اوایل  1980مشخص شد .این در حالی بود که با آمدن
سیستمهای ماهوارهای مثل  ،GPSچنین تصوری وجود داشت که وقتی
این چنین سیستمهایی به تکامل برسند؛ هر دو سیستم  ILSو  MLSاز
رده خارجشوند .در این باره ،کشور آمریکا در حال سرمایهگذاری روی
توسعه سیستم  GPSبا دقت باال ،شامل  WAASو  LAASاست.
 jمعرفی سیستم
 MLSدر باند فرکانسی  5190.7-5031مگاهرتز که حاوی 200
کانال است کار میکند MLS .ناحیه دید بیشتری نسبت به  ILSدارد.
این سیستم ±40 ،درجه سمت و  20درجه ارتفاع را با  15درجه ناحیه
مفید ،پوشش میدهد .پوشش برای یک فرود عادی تا  20Nmو برای
دور زدن با زاویه سمت در عقب هواپیما تا  7Nmاست.
هم مکان بودن با یک  DMEباعث سیستم مکانیابی  3بعدی نسبت
به باند میشود .ترکیب شدن با نرخهای باالتر اطالعات ،منجر به امکان
فرودهای قوسی و منحنی شکلی در  MLSمیشود در حالی که ILS
فرودی مستقیم دارد .این سیستم ،در زمان کار کردن در حوزههای
هوایی با هندسه محدود پرواز و فرودهای تاکتیکی نظامی ،مزایای

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل   Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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بسیاری دارد .برای عملکرد ایمن در مدت زمان دور زدن هواپیما ،یک  
  PDMEبرای یک سیگنال دقیق با سمت عقبی ،مورد نیاز است.
نرخهای اسکن کردن  ،MLSشدیدا باال و با نرخ  20000درجه
بر ثانیه است که این نرخ اطالعات در حدود  10برابر بیشتر از مقدار
ضروری برای کنترل هواپیما است .این نرخهای باالی اطالعات ،برای
حذف اثرات جعلی و ناخواستهی حاصل از بازتابهای   Multipath
بسیار مفید میباشند MLS .برخالف تصمیم گرفته شده ،جایگزین
 ILSنخواهد بود اما احتماال  MLSبرای شرایط خاص استفاده خواهد
شد.
 jمبنای تئوری و اصول کارکرد
تجهیزات یک  MLSشامل ایستگاه زمینی  azimuthو ایستگاه
زمینی  elevationاست که هر کدام دارای زاویهسنج برای هدایت افقی
و عمودی و  DMEاست.
هر کدام از این ایستگاهها ،عملکرد اطالعات و زاویهی مدوله شده
را با مدوالسیون  FSKارسال میکند که آنها داخل حجم پوشش داده
شده توسط پرتو ،اسکن شدهاند .عملکرد اسکنکردن  ،MLSتوسط
پهنای پرتوی باریک در حدود 1تا  2درجه اسکن با نرخ چرخش باال
( ،)high slew rateتعیین شده است.
 MLSبا تکنیک  time multiplexingکار میکند که در این
تکنیک زمان مورد نیاز به فاصلههای زمانی مشخص تقسیم میشود
و عملکردهای مختلف این سیستم به هر کدام از فاصلههای زمانی
اختصاص داده میشود .همچنین هدایت عمودی توسط یک پرتوی
مخروطی شکل ،فراهم میشود .این پرتو از یک طرف باند فرود به

طرف دیگر ،اسکن میشود( .دامنهی زوایای انحراف بستگی به طراحی
سیستم و مکان بستگی دارد اما  40درجه ،مقدار معمولی آن است).
اصول  TRSBکامال ساده است .یک پرتو رادیویی ،از جلو و عقب
هواپیما را به سرعت اسکن میکند ،از طرفی گیرنده هواپیما نیز به
طور مناسب در محدودهی منبع پرتو ،تنظیم شده است .این گیرنده،
دو پرتو را در یک اسکن کامل دریافت خواهد کرد چون پرتو دو بار
اسکن میشود.
فاصله پالسها با زاویه بین مرکز جرم بخش اسکن شده و خطی
که هواپیما را به منبع پرتو وصل میکند؛ رابطه مستقیم دارند .توجه
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کنید که سیستم توصیف شده مبهم است چون زاویه محاسبه شده
میتواند در هر دو طرف مرکز جرم بخش اسکن شده قرار داشته باشد.
این ابهام ،با دانستن اینکه کدام برای اسکن از جلوی هواپیما و کدام
برای اسکن از عقب است؛ برطرف شود .برای دقت بیشتر سیستم ،باید
مدارات زمانی دقیق استفاده شود.
چون پرتو از یک انتها به انتهای دیگر و عقب ،دو بار اسکن میشود
گیرنده هوایی  2پالس را مشاهده میکند .همچنین با توجه به اینکه
دوره اسکن مشخص است (تعریف شده توسط  ،)ICAOزاویه azimuth
گیرنده میتواند با اندازه گیری زمان بین پالسها مشخص شود.

خبرهای داخلی
"مهناد  "41پرنده بدون سرنشین عمود پرواز
رونمایی شد
مدیرعامل شرکت فناوری هوشمند و خالقیت گستر کبیر شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان از تولید مدل مهناد  41پرنده بدون سرنشین
عمود پرواز در اصفهان خبر داد.
حامد باستانی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از این مهناد که
با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و در جمع خبرنگاران برگزار شد با اشاره به اینکه از دو سال پیش
به دنبال طراحی و ساخت پرنده بدونسرنشین در شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان بودیم ،اظهار داشت :هرچند مشابه خارجی پرنده
بدون سرنشین وجود دارد اما سعی در طراحی و ساخت سه مدل از
این نوع پرنده به نام ایرانی آن شدیم که مدل مهناد 41اکنون به مرحله
تولید رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مدل مهناد  61و  81آن نیز طراحی شده
است ،ادامه داد :مهناد  41با قابلیت تصویربرداری کاربرد شهری و
نظامی دارد که به منظور کنترل ترافیک یا بازرسی در محیطهای
مختلف از جمله پاالیشگاه قابل استفاده است.
مدیرعامل شرکت فناوری هوشمند و خالقیت گستر کبیر شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان افزود :مزیت ساخت این مدل ایرانی ،قیمت
پائین آن نسبت به مشابه خارجی است که نسبت به میزان نرمافزارهای
که در آن به کاربرده شده است قیمت آن از  8میلیون تومان به باال در
سطح بازار قابل دسترس است.
باستانی در خصوص مشخصات این مدل مهناد گفت :وزن این
مدل  680گرم ،شاسی فیبرکربن و محافظ آن پونولیت فشرده ،قطر62
سانتیمتر ،دورموتور  7هزار تا  11هزار در دقیقه ،پایداری در باد ،کروز
 26کیلومتر درساعت است.
وی افزود :از ویژگیهای این مدل وزن و حجم کم ،اپراتورساده،
حمل و نقل ساده ،کاربری چند منظوره و تغییر کاربری(ماژوالر بودن
سیستم سنسوری) است.
منبع :تین نیوز

فرودگاه امام(ره) در آستانه اجرای طرح تقرب
ناوبری ماهوارهای
روابطعمومی شرکت فرودگاههای کشور «ابراهیم شوشتری»؛ معاون
عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها از اجرای طرح ناوبری ماهوارهای در
فضای ایران خبر داد.
وی در این خصوص گفت :از قابلیتهای ناوبری ماهوارهای میتوان
به ارائه موقعیت دقیق در نقاط دورافتاده و فرودگاههای فاقد تجهیزات
ناوبری و نیز فراهم کردن امكانات ناوبری با كمترین خطا اشاره کرد.
شوشتری ادامه داد :لزوم ایجاد راههای موازی و یكطرفه ،طراحی
دستورالعمل تقرب ماهوارهای برای فرودگاههای بینالمللی ،الزام به
كاهش مصرف سوخت و تأخیرات ،لزوم افزایش ظرفیت فضا و كارایی
عملیاتی و استفاده از ناوبری ماهوارهای به عنوان زیرساخت سامانههای
ناوبری و نظارت از جمله تاکیدات و الزامات ایکائوست که باید اجرا شوند.
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها تصریح کرد :وجود
پروازهای متعدد خارجی ،اعالم آمادگی شرکت لوفتهانزا ()Lufthansa
برای اعتبارسنجی طرح ،امکان تهیه پایگاه داده موانع و وجود سیستم
نظارتی ( )Surveillanceموجب گردید تا فرودگاه امام خمینی(ره) برای
اجرای طرح تقرب ناوبری ماهوارهای انتخاب شود.
وی ادامه داد :برای اجرای این طرح مراحل مختلفی از جمله
جمعآوری اطالعات موانع موجود در فرودگاه ،ایجاد پایگاه داده موانع و
مناطق نظامی اطراف فرودگاه ،ارائه طرح مفهوم (،)Conceptual Design
پیادهسازی طرح مفهومی و تطبیق آن با استانداردهای ایکائو ،طراحی
طرح و دستورالعملهای ورودی و ارسال برای شرکت لوفتهانزا در ژانویه
 ،2012مکاتبات متعدد (بیش از  10مکاتبه) با شرکت مذکور و دریافت
تأییدیه سیموالتور  Airbus 340از آن شرکت ،ارسال طرح برای استاندارد
پرواز در دو مرحله ،تأیید نهایی طرح توسط دفتر عملیات پرواز در مرداد
 ،91ارسال طرح برای انتشار در اسفند ماه 91پشت سر گذاشته شده
است.
منبع :تین نیوز

خبرهای خارجی
شبیه ساز  3بعدی الکترومغناطیسی شرکت
Agilent Technologies

شرکت  Agilent Technologiesنرمافزار شبیهساز 3بعدی   EMPro
را برای حل مشکل تداخل الکترومغناطسیسی ( )EMIارائه نمود .این
نرمافزار برای کمک به مهندسان جهت شناسایی و رفع مشکل تداخل
الکترو مغناطیسی طراحی شده است EMPro .به مهندسان امکان
شبیهسازی تشعشعات مدارات و اجزای الکترونیکی را داده و تعیین
میکند که آیا این تشعشعات در مقدار قابل قبول استانداردهای سازگاری
الکترومغناطیس مانند FCC part 15, CISPR 22, MIL-STD-461F
قرار دارد یا خیر EMPro 2013 .در ماه جوالی برای دانلود در دسترس
است و عالقهمندان میتوانند نسخه آزمایشی آن را از وبسایت این شرکت

به نشانی
دانلود کنند.
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                        :
www.agilent.com/find/eesof-empro-downloads-and-trials

شرکت  Honeywellیک سخت افزار  Satcomباند
وسیع جدید را توسعه میدهد
شرکت  Honeywellوارد فاز طراحی جزئی سخت افزار سیستم
مخابرات ماهوارهای ( )Satcomشد .این سختافزار برای شبکه ماهوارهای
جدید مربوط به  Inmarsatدر حال توسعه است .این شرکت قصد دارد
تا دسترسی به شبکه  Inmarsatرا برای سیستم  Satcomدر سال 2014
ایمن کند.
شبک ه  Global Xpressوابسته به سه ماهوارهی نسل جدید از �In
 marsat-5 Boieng 702 HPاست .هر ماهواره شامل  89پرتوی باند Ka
بوده و در یک مداری همزمان با زمین میچرخد .ماهواره اول آن امسال
فرستاده میشود و تا  2014تمام اروپا و آسیا و خاورمیانه و آفریقا را
پوشش خواهد داد .این سرویس ،سرعتهای باند وسیع تا  50Mbpsرا
برای هواپیماها ،ناوگانهای دریایی و بقیه ایستگاهها فراهم میکند.
منبعhttp://www.ainonline.com                                        :

کاهش آلودگی صوتی با استفاده از تجهیزات
اویونیک جدید
در طی مدت تستهای اخیر هوایی د ر  Marignaneفرانسه،
 copterبا استفاده از ترکیب تجهیزات اویونیکی و هدایت ماهواره ،میزان
فرود خود را  توسعه داده که این منجر به کاهش زیاد آلودگی صوتی
شده است.
 Eurocopterتستهای پرواز را با استفاده از یک موتور دوقلو EC155
اجرا نموده است که بخشی از برنامهی  Rotor Craftسبز تحت نظارت
 Clean Sky Joint Technology Initiativeاروپا میباشدClean Sky .
 Initiativeیک نهاد عمومی و خصوصی است که هدف آن کاهش اثرات
زیست محیطی هواپیماها در اروپا میباشد.
فرودهای خودکار کم نویز با بهرهگیری از سیستم مدیریت پرواز
�Euro
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