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MLS سامانه
j مقدمه

واقع در که است Microwave landing system مخفف MLS
از بعضی جبران برای و است هواپیما فرود برای کمکی وسیله یک
کمبودهایILSبکارمیرود.یکبحثطوالنیوجدلآمیزدربارهاینکه
،TRSB انتخاب با سال1978 در شود ILS جایگزین چهسیستمی
بهوجودآمد.آنچهکهموردنیازبود،امکانفرودبامسیرهایمختلف
منحنیشکلیاخطیدریکحجمزیادیازمحدودههواییراداشته
باشدومانندILSتحتتاثیراثرهایMultipathقراربگیرد.اماآنچه
به بودهکه آن استهزینهکمتر اینسیستمشده انتخاب کهسبب
،)COMPACT( فاز آرایش هزینهی کم تکنیکهای پیشرفت وسیله
در MLS پرتوی آمد.خصوصیات وجود به Hazeltine توسطشرکت
اواخر1970واوایل1980مشخصشد.ایندرحالیبودکهباآمدن
سیستمهایماهوارهایمثلGPS،چنینتصوریوجودداشتکهوقتی
اینچنینسیستمهاییبهتکاملبرسند؛هردوسیستمILSوMLSاز
ردهخارجشوند.دراینباره،کشورآمریکادرحالسرمایهگذاریروی

توسعهسیستمGPSبادقتباال،شاملWAASوLAASاست.

j معرفی سیستم
200 حاوی که مگاهرتز  5190.7-5031 فرکانسی باند در MLS
کانالاستکارمیکند.MLSناحیهدیدبیشترینسبتبهILSدارد.
اینسیستم، 40 ±درجهسمتو20درجهارتفاعرابا15درجهناحیه
مفید،پوششمیدهد.پوششبراییکفرودعادیتا20Nmوبرای

دورزدنبازاویهسمتدرعقبهواپیماتا7Nmاست.
هممکانبودنبایکDMEباعثسیستممکانیابی3بعدینسبت
بهباندمیشود.ترکیبشدنبانرخهایباالتراطالعات،منجربهامکان
ILSمیشوددرحالیکهMLSفرودهایقوسیومنحنیشکلیدر
حوزههای در کردن کار زمان در سیستم، این دارد. مستقیم فرودی
مزایای نظامی، تاکتیکی فرودهای و پرواز محدود هندسه با هوایی

انجام )AFCS( خودکار پرواز کنترل سیستم و )FMS( هلیکوپتر
SBASوEGNOSمیشودکههمراهباهدایتعمودیفرودتوسط

میباشد.
ترکیبسیستمهایاویونیکیوSBAS،نظارتخودکارنرخسرعت
وشتاب EC155رافراهممیکند.تستهایپروازEurocopterنشان
میدهدکهاینپروازهایکمنویزبراینیازهایزیستمحیطیمحلی

درنواحیمختلفمناسباست.
http://aviationtoday.com :منبع

Holt شرکت )GUI( واسط کاربری گرافیکی
یک Viejo,Calif ماموریت  در Holt Integrated Circuit شرکت
برایسادهسازی ارتباطی وسیله عنوان به را گرافیکی کاربری واسط
پیکربندی Remote Terminalدرگذرگاهداده MIL-STD 1553ارائه
دادهاست.راهنمایاستفادهازآندرسایتشرکتHoltقابلدانلود
 MIL-STD-1553 Remote تعیینپیکربندیGUI این است.هدف

TerminalبرپایهپروتکلهایشرکتHoltاست.
بااستفادهازاینواسطکاربرمیتواندنوعوسیلهراانتخابکرده
نیازهاشامل این نمایدکه راپیکربندی global terminal نیازهای و
و RAM buffer پیکربندی  دستور، مدیریت غیرمجاز، دستور کشف

کشفخطایRAMوتصحیحآنمیباشد.
 http://www.avionics-intelligence.com:منبع

FreeFlight Systems شرکت ADS-B گیرنده جدید
شرکت FreeFlight Systemsیکگیرندهدوکاناله ADS-Bرابانام
اینگیرندهتواناییدریافتهمزمان بازارکرد. RANGER-RXروانه
برای 978MHz و ترافیکی اطالعات برای 1090-978MHz باند  دو

اطالعاتآبوهوا)درسرویس FIS-B(رادارااست.
WAAS GPSدرترکیبباسیستمRANGER-RX هنگامیکه
فواصلی در را هوایی و آب و ترافیکی دادههای میتواند گیرد، قرار
بسیاربیشترازسایرگیرندههایمشابهخوددریافتکند.همچنیناین
ترکیبسببخواهدشداطالعاتبادقتباالتریبرروینقشههابه
نمایشدرآیند.اینگیرندهبراینصبدرهواپیماهاییکهازسیستم
باتمامیآنتنهاییکهدر ماژوالربهرهمیبرندبسیارمناسببودهو

فرکانس 978MHzکارمیکنند،سازگارمیباشد.ازویژگیهایدیگر
ADS-R اینسیستممیتوانبهتواناییدردریافتاطالعاتسیستم

اشارهنمود.
بدلیلدوکانالهبودنسیستم،هواپیماهاقادرخواهندبودهمزمان
بادریافتاطالعاتازایستگاههایزمینی،یکگزارشازموقعیتسایر
هواپیماهارابصورتهوابههواومستقیمدریافتکنند. RANGR-RXاز
پروتکلارتباطدادهایCapstoneبرایانتقالاطالعاتبهنمایشگرهای
هواپیماپشتیبانیکردهوتواناییارسالدادههایترافیکیوآبوهوایی

رابطورمجزابهدونمایشگرمختلفدارامیباشد.
http://www.freeflightsystems.com:منبع

شرکت Thales تجهیزات آینده اتاق خلبان را ارائه 
نمود

شرکتThalesتجهیزاتآیندهاتاقخلبانرادرنمایشگاههوایی
Avionic 2020 نمود.  ارائه  Avionics 2020 cockpit نام  با پاریس
نسلبعدیازاتاقخلباناستکهدارایقابلیتافزایشموارددلخواه
میباشد. لمسی صفحههای و کاربران هوایی، خطوط برای اختیاری
اینسیستمویژگیدیگرینیزداردکهخلبانراقادرمیسازدتابرای
مصرفسوختوتولیدگازدیاکسیدکربن،مرحله take offو climbرا

بهطوربهینهتنظیمنماید.

این خلبان به که است I4D اعمال شامل همچنین سیستم این
اجازهرامیدهدتاترافیکهواییراباوجودمحدودیتهایزمانیبهتر
taxiنیزارتباطبالدرنگمسیرهایdigital-taxiمدیریتکند.سیستم
رابا )controller pilot data link communications (CPDLCممکن

میسازد.
Avionicsمنبع:نسخهجوالیمجله
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معرفی سامانه ها



بسیاریدارد.برایعملکردایمندرمدتزماندورزدنهواپیما،یک
PDMEبراییکسیگنالدقیقباسمتعقبی،موردنیازاست.

نرخ20000درجه با و باال MLS،شدیدا نرخهایاسکنکردن
برثانیهاستکهایننرخاطالعاتدرحدود10برابربیشترازمقدار
ضروریبرایکنترلهواپیمااست.ایننرخهایباالیاطالعات،برای
Multipath بازتابهای از حاصل ناخواستهی و جعلی اثرات حذف
جایگزین شده، گرفته تصمیم برخالف MLS میباشند. مفید بسیار
ILSنخواهدبودامااحتماالMLSبرایشرایطخاصاستفادهخواهد

شد.
j مبنای تئوری و اصول کارکرد

ایستگاه و azimuth زمینی ایستگاه شامل MLS یک تجهیزات
زمینیelevationاستکههرکدامدارایزاویهسنجبرایهدایتافقی

وعمودیوDMEاست.
هرکدامازاینایستگاهها،عملکرداطالعاتوزاویهیمدولهشده
رابامدوالسیونFSKارسالمیکندکهآنهاداخلحجمپوششداده
توسط ،MLS اسکنکردن عملکرد شدهاند. اسکن پرتو، توسط شده
پهنایپرتویباریکدرحدود1تا2درجهاسکنبانرخچرخشباال

)high slew rate(،تعیینشدهاست.
این در که میکند کار  time multiplexing تکنیک  با MLS
تکنیکزمانموردنیازبهفاصلههایزمانیمشخصتقسیممیشود
زمانی فاصلههای از کدام هر به سیستم این مختلف عملکردهای و
پرتوی یک توسط عمودی هدایت دادهمیشود.همچنین اختصاص
به فرود باند طرف یک از پرتو این میشود. فراهم شکل، مخروطی

طرفدیگر،اسکنمیشود.)دامنهیزوایایانحرافبستگیبهطراحی
سیستمومکانبستگیدارداما40درجه،مقدارمعمولیآناست(.

اصولTRSBکامالسادهاست.یکپرتورادیویی،ازجلووعقب
به نیز ازطرفیگیرندههواپیما اسکنمیکند، بهسرعت را هواپیما
طورمناسبدرمحدودهیمنبعپرتو،تنظیمشدهاست.اینگیرنده،
دوپرتورادریکاسکنکاملدریافتخواهدکردچونپرتودوبار

اسکنمیشود.
فاصلهپالسهابازاویهبینمرکزجرمبخشاسکنشدهوخطی
کههواپیمارابهمنبعپرتووصلمیکند؛رابطهمستقیمدارند.توجه

کنیدکهسیستمتوصیفشدهمبهماستچونزاویهمحاسبهشده
میتوانددرهردوطرفمرکزجرمبخشاسکنشدهقرارداشتهباشد.
اینابهام،بادانستناینکهکدامبرایاسکنازجلویهواپیماوکدام
برایاسکنازعقباست؛برطرفشود.برایدقتبیشترسیستم،باید

مداراتزمانیدقیقاستفادهشود.
چونپرتوازیکانتهابهانتهایدیگروعقب،دوباراسکنمیشود
گیرندههوایی2پالسرامشاهدهمیکند.همچنینباتوجهبهاینکه
azimuthزاویه،)ICAOدورهاسکنمشخصاست)تعریفشدهتوسط

گیرندهمیتواندبااندازهگیریزمانبینپالسهامشخصشود.

"مهناد 41" پرنده بدون سرنشین عمود پرواز 

رونمایی شد
مدیرعاملشرکتفناوریهوشمندوخالقیتگسترکبیرشهرک
علمیتحقیقاتیاصفهانازتولیدمدلمهناد41پرندهبدونسرنشین

عمودپروازدراصفهانخبرداد.
حامدباستانیشامگاهیکشنبهدرمراسمرونماییازاینمهنادکه
فناوری فناوریوزارتعلوم،تحقیقاتو باحضورمعاونپژوهشیو
پیش دوسال از اینکه به اشاره با برگزارشد ودرجمعخبرنگاران
علمی شهرک در بدونسرنشین پرنده ساخت و طراحی دنبال به
پرنده اظهارداشت:هرچندمشابهخارجی بودیم، اصفهان تحقیقاتی
بدونسرنشینوجوددارداماسعیدرطراحیوساختسهمدلاز
ایننوعپرندهبهنامایرانیآنشدیمکهمدلمهناد41اکنونبهمرحله

تولیدرسیدهاست.
نیزطراحیشده اینکهمدلمهناد61و81آن به بااشاره وی
و شهری کاربرد تصویربرداری قابلیت با 41 مهناد داد: ادامه است،
محیطهای در بازرسی یا ترافیک کنترل منظور به که دارد نظامی

مختلفازجملهپاالیشگاهقابلاستفادهاست.
مدیرعاملشرکتفناوریهوشمندوخالقیتگسترکبیرشهرک
علمیتحقیقاتیاصفهانافزود:مزیتساختاینمدلایرانی،قیمت
پائینآننسبتبهمشابهخارجیاستکهنسبتبهمیزاننرمافزارهای
کهدرآنبهکاربردهشدهاستقیمتآناز8میلیونتومانبهباالدر

سطحبازارقابلدسترساست.
این وزن گفت: مهناد مدل این مشخصات خصوص در باستانی
مدل680گرم،شاسیفیبرکربنومحافظآنپونولیتفشرده،قطر62
سانتیمتر،دورموتور7هزارتا11هزاردردقیقه،پایداریدرباد،کروز

26کیلومتردرساعتاست.
اپراتورساده، ازویژگیهایاینمدلوزنوحجمکم، افزود: وی
حملونقلساده،کاربریچندمنظورهوتغییرکاربری)ماژوالربودن

سیستمسنسوری(است.
منبع:تیننیوز

فرودگاه امام)ره( در آستانه اجرای طرح تقرب 
ناوبری ماهواره ای

روابطعمومیشرکتفرودگاههایکشور»ابراهیمشوشتری«؛معاون
عملیاتهوانوردیشرکتفرودگاههاازاجرایطرحناوبریماهوارهایدر

فضایایرانخبرداد.
ویدراینخصوصگفت:ازقابلیتهایناوبریماهوارهایمیتوان
بهارائهموقعیتدقیقدرنقاطدورافتادهوفرودگاههایفاقدتجهیزات

ناوبریونیزفراهمکردنامکاناتناوبریباکمترینخطااشارهکرد.
ایجادراههایموازیویکطرفه،طراحی ادامهداد:لزوم شوشتری
به الزام بینالمللی، فرودگاههای برای ماهوارهای تقرب دستورالعمل
وکارایی افزایشظرفیتفضا لزوم تأخیرات، و کاهشمصرفسوخت
عملیاتیواستفادهازناوبریماهوارهایبهعنوانزیرساختسامانههای
ناوبریونظارتازجملهتاکیداتوالزاماتایکائوستکهبایداجراشوند.
وجود کرد: تصریح فرودگاهها شرکت هوانوردی عملیات معاون
)Lufthansa(پروازهایمتعددخارجی،اعالمآمادگیشرکتلوفتهانزا
برایاعتبارسنجیطرح،امکانتهیهپایگاهدادهموانعووجودسیستم
نظارتی)Surveillance(موجبگردیدتافرودگاهامامخمینی)ره(برای

اجرایطرحتقربناوبریماهوارهایانتخابشود.
جمله از مختلفی مراحل طرح این اجرای برای داد: ادامه وی
جمعآوریاطالعاتموانعموجوددرفرودگاه،ایجادپایگاهدادهموانعو
،)Conceptual Design(مناطقنظامیاطراففرودگاه،ارائهطرحمفهوم
ایکائو،طراحی استانداردهای با پیادهسازیطرحمفهومیوتطبیقآن
طرحودستورالعملهایورودیوارسالبرایشرکتلوفتهانزادرژانویه
2012،مکاتباتمتعدد)بیشاز10مکاتبه(باشرکتمذکورودریافت
تأییدیهسیموالتور Airbus 340 ازآنشرکت،ارسالطرحبرایاستاندارد
پروازدردومرحله،تأییدنهاییطرحتوسطدفترعملیاتپروازدرمرداد
ماه91پشتسرگذاشتهشده اسفند انتشاردر برای ارسالطرح ،91

است.
منبع:تیننیوز

شبیه ساز 3 بعدی الکترومغناطیسی شرکت        
Agilent Technologies

EMPro 3بعدی شبیهساز نرمافزار Agilent Technologies شرکت
این نمود. ارائه )EMI( الکترومغناطسیسی تداخل برایحلمشکل را
نرمافزاربرایکمکبهمهندسانجهتشناساییورفعمشکلتداخل
امکان مهندسان به  EMPro است. شده طراحی مغناطیسی الکترو
تعیین و داده را الکترونیکی اجزای و مدارات تشعشعات شبیهسازی
میکندکهآیااینتشعشعاتدرمقدارقابلقبولاستانداردهایسازگاری
 FCC part 15, CISPR 22, MIL-STD-461F مانند  الکترومغناطیس
قرارداردیاخیر.EMPro2013درماهجوالیبرایدانلوددردسترس
استوعالقهمندانمیتوانندنسخهآزمایشیآنراازوبسایتاینشرکت

www.agilent.com/find/eesof-empro-downloads-and-trials نشانی به
دانلودکنند.

http://www.avionics-intelligence.com:منبع

شرکت Honeywell یک سخت افزار Satcom باند 
وسیع جدید را توسعه می دهد

سیستم افزار سخت جزئی طراحی فاز وارد Honeywell شرکت
مخابراتماهوارهای)Satcom(شد.اینسختافزاربرایشبکهماهوارهای
جدیدمربوطبهInmarsatدرحالتوسعهاست.اینشرکتقصددارد
تادسترسیبهشبکهInmarsatرابرایسیستمSatcomدرسال2014

ایمنکند.
In- از GlobalXpressوابستهبهسهماهوارهینسلجدید شبکه
Kaاست.هرماهوارهشامل89پرتویباند marsat-5 Boieng 702 HP
بودهودریکمداریهمزمانبازمینمیچرخد.ماهوارهاولآنامسال
را آفریقا اروپاوآسیاوخاورمیانهو تا2014تمام فرستادهمیشودو
پوششخواهدداد.اینسرویس،سرعتهایباندوسیعتا 50Mbpsرا

برایهواپیماها،ناوگانهایدریاییوبقیهایستگاههافراهممیکند.
http://www.ainonline.com:منبع

کاهش آلودگی صوتی با استفاده از تجهیزات 
اویونیک جدید

Euro-،فرانسهMarignane درطیمدتتستهایاخیرهواییدر
copterبااستفادهازترکیبتجهیزاتاویونیکیوهدایتماهواره،میزان
فرودخودراتوسعهدادهکهاینمنجربهکاهشزیادآلودگیصوتی

شدهاست.
EC155 تستهایپروازرابااستفادهازیکموتوردوقلوEurocopter
اجرانمودهاستکهبخشیازبرنامهیRotor Craftسبزتحتنظارت
 Clean Sky .میباشد اروپا Clean Sky Joint Technology Initiative
Initiativeیکنهادعمومیوخصوصیاستکههدفآنکاهشاثرات

زیستمحیطیهواپیماهادراروپامیباشد.
پرواز مدیریت سیستم از بهرهگیری با نویز کم خودکار فرودهای

خبرهای خارجی

3 2

خبرهای داخلی


