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شماره 7
مرداد 92

رونمایی شرکت  AIMاز محصوالت تست ویدیوی
دیجیتال برای ARINC 818

سیستم با سیستم پردازش  AVSتطبیق داده شده که دنبال کردن
هدف از روی  ،gimbal، motion de-jitterچرخش تصویر ،توسعه

شرکت  AIM-USAیک خانواده جدید از محصوالت شبیهساز و
تست دیجیتال  ARINC 818را برای کمک به توسعه دهندگان صفحه
نمایش و پیادهسازهای هواپیما ارائه کرد .وظیفه این سیستم تست
لینکهای ویدیویی دیجیتال و ارائه یک تاییدیه میباشدARINC8 18 .
عمال یک استاندارد برای لینکهای ویدیویی دیجیتال و فرستادن
اطالعات در ارتباطات هوایی است .محصوالت تست ARINC 818
شرکت  AIMروی ( APE-FC-2 PCI Express (PCIeکه واسط کانال
فیبری دارد؛ طراحی میشوند و دارای سرعتی تا  1GFCمیباشد.
 APS-FC-2یک کارت    PCI expressاست که نرخ اطالعات را تا
 4GFCتامین میکند و از لحاظ نرم افزاری با  APE-FC-2سازگار است.
هر دو نوع عکس تکی و تکه تکه را میتوان توسط این سیستم در یک
بار عکس برداری یا عکس برداری دورهای استفاده نمود.
منبعHttp://www.Avionics-Intelligence.com                         :

آنچه در این شماره میخوانیم:

 jاویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
 jخبرهای داخلی

 خودکفایی در بهینهسازی پانل وارسی دستگاههای کمکناوبری کشور
  -نمايش دستاوردهاي ايران در نمايشگاه هوا فضاي روسيه

 jخبرهای خارجی
تصویر و انکد کردن  H.264 IPرا فراهم میکند .برای سازگاری بیشتر
با نیازهای سیستمهای چند سکویی ،این سیستم به طور مکانیکی با
این سیستمها قابل تطبیق میباشد.
منبعHttp://www.Avionics-Intelligence.com                    :
توسعه فناور 
یهای حین پرواز توسط شرکت Delta

سیستم تصویر برداری الکترونیکی نوری  HDبرای
سکوهای ناپایدار
شرکت  Hood Tech Visionسیستم تصویربرداری الکترونیکی
نوری  HDرا برای سکوهای ناپایدار متحرک در انجمن بینالمللی
سیستمهای متحرک بدون سرنشین ( )AUVSIارائه کرد .این سیستم
پایدار کوچک کیفیت تصویر  720pبا نرخ فریم  30هرتز تولید میکند
که روی سیستمی با وزن  800گرم قرار گرفته و برای تصویربرداریهای
 High-definition(HD), High-magnification, Daylightکاربرد دارد.
این سیستم جدید پایدار   قابلیت  30x optical zoomو اندازه
استاندارد  640x480با  0.6درجه دید افقی ( )HFOVرا دارد .این

سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم
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همکاران این شماره                  :
مهدی چنگانی                     علی حسنی پور
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شرکت  Deltaدر ادامه فعالیتهای خود برای توسعه فناوریهای
جدید برای ارتباطات حین پرواز هفته آینده خدمات جدیدی را ارائه
میکند .این خدمت جدید که توسط شرکت  Gogoفراهم شده است،
به خدمه و مسافرین هواپیما که دارای وسایل الکترونیک قابل حمل با
 Windows phone 8میباشند این امکان را میدهد که بتوانند بدون
مشکل در حین پرواز به خرید اینترنتی و بررسی کارت اعتباری خود
بپردازند و از وضعیت آب و هوا نیز اطالع پیدا کنند.
شرکت  Deltaبرای اجرای این برنامه از قابلیتهای شبکه شرکت
 Gogoاستفاده نموده که از نظر تاریخی قابلیتهای آن برای همه
مشهود بوده است .شرکت   Deltaقصد دارد خدمات و سرویسهای
بیشتری را در زمینه ارتباطات حین پرواز برای مسافرین و خدمه
هواپیما فراهم نماید ،برای این منظور این شرکت همکاری خود را با
شرکت های  Microsoftو  AT&Tآغاز کرده است.
منبع :نسخه آگوست مجله Avionics

  خلبانان شركت هوایی جت بلو هنگام پرواز از آیپداستفاده خواهند كرد
  دریافت استاندارد  STCتوسط شرکت   Avidyneبرایسامانه پرواز خودکار

 jتازههای دنیای اویونیک
  نسل جدید HMD رونمایی شرکت AIMدیجیتال برای ARINC 818

از محصوالت تست ویدیوی

 سیستم تصویر برداری الکترونیکی نوری  HDبرایسکوهای ناپایدار
  -توسعه فناوریهای حین پرواز توسط شرکت Delta

دااگشنه صنعتی اصفهان

اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر وحید غفارینیا ریاست پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی
اصفهان در مورد پیشرفتها و فعالیتهای انجام شده توضیحاتی را ارائه
داد.
در حال حاضر دانشگاههای مجری طرح کالن ملی توسعه فناوریهای
کلیدی هواپیمای جت مسافری مشغول انجام فعالیتهای فاز طراحی
مفهومی این پروژه هستند .فاز قبلی پروژه که حدود  6ماه به طول
انجامید صرف ایجاد ساختار ،مطالعات اولیه و تدوین برنامه زمانبندی
فازهای بعدی شد .دانشگاه صنعتی اصفهان در کنار دانشگاه صنعتی
امیر کبیر ،دانشگاه علم و صنعت و پارک علم و فناوری فارس تاکنون
به خوبی برنامههای طراحی شده را اجرا و تایید سازمان صنایع هوایی
را دریافت نموده است .تاکنون حدود یک سال از آغاز پروژه سپری شده
است و اکثر اهداف کوتاه مدت آن محقق شدهاند .دانشگاههای مجری در
کنار توسعه فناوریهای کلیدی و طراحی قسمتهای مختلف هواپیما،
که مورد عالقه و نیاز صنعت است ،رسالت آموزشی و پژوهشی جامعه
دانشگاهی کشور را نیز مد نظر دارند .به همین منظور در جلسات آغازین
کمیته راهبری هشت محور برای اجرای پروژه تدوین شد که عالوه بر
طراحی و ساخت و توسعه فناوریهای کلیدی ،جهتدهی تحقیقات
دانشگاهی و توسعه زیرساختهای تجربی و آزمایشگاهی نیز به عنوان
محورهای اصلی در نظر گرفته شدند.
خوشبختانه تاکنون هماهنگی بسیار خوبی بین دانشگاههای مجری و
صنعت و وزارت علوم و هواپیمایی کشوری برای اجرای پروژه وجود داشته
است .مسائل اصلی پروژه و سیاستگذاریهای اجرای آن در جلسههای
کمیته راهبری بررسی میشوند .این جلسهها تقریبا به صورت ماهانه
با شرکت رؤسای دانشگاهها ،مدیران پروژه ،رئیس و معاون پژوهشی
سازمان صنایع هوایی ،نماینده وزارت عتف و نمایندههای هواپیمایی
کشوری برگزار میشوند .عالوه بر این جلسات ،مسائل تخصصی در
جلسههای تخصصی که بر حسب ضرورت بین همه دانشگاهها یا برخی
دانشگاهها برگزار میشود مطرح میشوند .همچنین برای لحاظ کردن
موارد مربوط به استانداردهای هوایی و اخذ تاییدیههای صالحت پرواز

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل   Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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جلسههایی بین دانشگاهها و هواپیمایی کشوری برگزار میشود .تاکنون
جلسههایی با سایر دانشگاههای مطرح کشور نیز برگزار شده است تا از
توانایی آنها برای اجرای پروژه استفاده شود.
دانشگاه صنعتی اصفهان با کمک اعضای هیات علمی توانمند
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،تالش دانشجویان با استعداد این
دانشکده و حمایت مستمر مدیریت دانشگاه تاکنون با موفقیت نقش
خود را به عنوان محور اویونیک و الکتریک ایفا نموده توانمندیهای
خود را اثبات نموده است .در فاز مطالعاتی شش ماهه که سال گذشته
اجرا شد مباحث اصلی اویونیک به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج آن در قالب  45گزارش گردآوری شد .بر اساس مطالعات
انجام شده ،برنامهریزی یک ساله فاز طراحی مفهومی انجام شد .تعداد
فعالیتهای این برنامه  2186و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای آن
 1710نفرماه برآورد شده است .این برنامه پس از تایید سازمان صنایع
هوایی مالک کار فاز طراحی مفهومی اویونیک قرار گرفته است .در فاز
طراحی مفهومی  70سیستم اویونیک و  208تجهیز اویونیک مورد
بررسی قرار گرفته طراحی مفهومی آنها انجام خواهد شد .نتایج در قالب
 328گزارش به کارفرما و دفتر طراحی پروژه ارائه خواهد شد .جذب دو
میلیارد تومان بودجه ،تاسیس پژوهشکده اویونیک ،بازسازی و تجهیز
مکان پژوهشکده اویونیک ،خرید تجهیزات آزمایشگاهی و راهاندازی
آزمایشگاههای تخصصی ،شکلگیری هستههای پژوهشی مرتبط با
اویونیک ،مطرح شدن در کشور به عنوان محور اویونیک و الکتریک،
جلب اعتماد صنایع و افزایش تعامل با صنعت ،انجام پژوهش گروهی
با استفاده از همه گرایشهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،
راهاندازی دوره کارشناسی ارشد اویونیک ،ارتباط بینالملل ،گردآوری
پایگاه داده اویونیک شامل اسناد هواپیماها ،کتابها و استانداردهای
هوایی از جمله دستاوردهای اجرای یک ساله این طرح کالن برای
دانشگاه صنعتی اصفهان است .انشاءاهلل در سالهای آتی اجرای پروژه
دستاوردهای بیشتری برای دانشگاه صنعتی اصفهان و جامعه علمی
کشور در پی خواهد داشت.
شاید به دلیل ابعاد وسیع پروژهای چون طراحی و ساخت هواپیمای
مسافری ،تردیدهایی در مورد لزوم اجرا و توانایی انجام چنین پروژهای
ایجاد شود یا مطرح شده باشد .در پاسخ به این تردیدها میتوان به
چند نکته اشاره کرد :اول اینکه در سالهای گذشته با همکاری سازمان
صنایع هوایی ،هواپیمایی کشوری و دانشگاهها مساله نیاز فعلی و نیاز
آینده کشور در حمل و نقل هوایی بررسی شده است و بر اساس
شرایط جغرافیایی ایران و سایر مسائل مرتبط مناسبترین هواپیما
در کالس  150نفره تشخیص داده شده است .تحلیل اقتصادی ،طول
پروازی و تعداد هواپیماهای مورد نیاز ناوگان هوایی کشور از جمله
دیگر خروجیهای این پروژه بودهاند .بنابراین تعریف این طرح کالن
مبتنی بر مطالعات دقیق سالهای گذشته است .نکته دوم مربوط به
تجربه قبلی کشور در این زمینه است .پروژه ایران  140که به صورت
کنسرسیومی بین ایران و اکراین اجرا شد و محصول آن هم اکنون
به صورت محدود در ناوگان هوایی کشور مورد استفاده قرار میگیرد
مهمترین این پروژههاست .در این پروژه متخصصان توانمند صنعت
هوایی کشور در کنار متخصصین خارجی فعالیت کردند و سعی نمودند
در مدت زمان نسبتا طوالنی پروژه نقش بیشتری در پروژه ایفا کنند.
یکی از مهمترین عوامل محدود کننده سهم طرف داخلی در طراحی
و ساخت این هواپیما ،نبود دانش فناوریهای کلیدی ذکر شده است.
بنابراین در صورت اجرای موفق این طرح کالن ملی و دستیابی به
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فناوریهای کلیدی ،در پروژههایی که در آینده به صورت کنسرسیومی
اجرا خواهد شد کشور عزیزمان میتواند نقش بسیار بیشتری در طراحی
و ساخت هواپیما بر عهده گیرد .سومین نکته در مورد خروجیهای این
طرح کالن است .با اینکه هدف پروژه هواپیمای جت مسافری است اما
فناوریهای کلیدی که توسعه داده خواهند شد در بسیاری دیگر از
صنایع نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت .بنابراین ارزش نتایج طرح
وابسته به ساخت هواپیما نیست .نکته چهارم در مورد جذابیت موضوع
پروژه و ظرفیت پژوهشی آن برای پژوهشگران عالقمند است .به طور
مشخص در قسمت اویونیک که بر عهده دانشگاه صنعتی اصفهان
است پیشرفتهترین و مطمئنترین فناوریهای الکترونیکی ،مخابراتی،
کنترلی و کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین پروژه زمینه
مناسبی را برای فعالیت افرادی که عالقمند به باالترین سطوح علمی
در گرایشهای مختلف هستند فراهم میکند .تقویت ارتباط دانشگاه
و صنعت ،گسترش ارتباطات بین الملل ،ایجاد رشتههای دانشگاهی
جدید ،کمک به حفظ نخبگان در کشور ،حمایت مالی و جهتدهی به
تحقیقات دانشگاهی و تقویت زیرساختهای آموزشی پژوهشی دانشگاه
از جلمه سایر مزایای طرحهای کالن هستند.

خبرهای داخلی
خودکفایی در بهینهسازی پانل وارسی
دستگاههای کمک ناوبری کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :با آزمایش پانل هواپیمای وارسی
پرواز (فالکن  )20به خودکفایی در بهینهسازی پانل وارسی دستگاههای
کمک ناوبری در کشور دست خواهیم یافت .به نقل از روابط عمومی
سازمان هواپیمایی کشوری ،خلبان حمیدرضا پهلوانی از بهینهسازی
پانل هواپیمای وارسی پرواز (فالکن  )20توسط یکی از شرکتهای
داخلی در کشور خبر داد .وی ادامه داد :این هواپیما به زودی آزمایش
و آماده تحویل میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در راستای اقدام مذکور
امکان طراحی و نصب پانل تخصصی هواپیمای جدید فالکن 2000
نیز در کشور فراهم میشود ،اظهار امیدواری کرد :چنانچه این مهم
در کشور با موفقیت انجام شود به لحاظ وابستگی به صنعت آزمایش
دستگاههای کمک ناوبری و تجهیزات مربوطه مستقل شده و از خروج
ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.
منبع :تین نیوز

نمايش دستاوردهاي ايران در نمايشگاه هوا فضاي
روسيه
این نمایشگاه که بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان در صنعت
هوافضا محسوب می شود از  27آگوست با حضور شرکتهای معتبر
جهان از روسیه ،آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،کانادا ،بلژیک ،بالروس ،ژاپن،
جمهوری چک ،استرلیا ،سوئد ،دانمارک ،بحرین ،مکزیک ،چین و ایران
گشایش خواهد یافت.

در نمایشگاه بین الملی ماکس  ،2013دستاوردهای علمی و صنعتی
 15شرکت و 7مرکز علمی و تحقیقاتی جمهوری اسالمی ایران به نمایش
درمیآید.
ماهوارهبرهای سفیر امید  ،سفیر رصد و سیمرغ به همراه ماهوارههای
امید ،طلوع ،فجر ،رصد و سفینه حامل موجود زنده و ایستگاههای زمینی
ثابت و سیار بومی  ،تجهیزات سنجش از دور و پردازش تصویر ،حسگرهای
ستارهای ،چرخ عکسالعملی ،محفظه خالء آزمایشگاهی ،آزمایشگاه تست
گرم و سرد میکروموتورهای  فضایی از جمله محصوالت بخش صنعت
فضایی ایران در نمایشگاه ماکس  2013است.
در بخش صنعت هوایی نیز هواپیماهای ایران  ،140فجر ،آزاد و چند
نمونه هواپیماهای بدون سرنشین و هوانوردی عمومی ارائه خواهد شد.
همچنین انواع زیر سیستمها شامل ارتفاعسنج ،رایانه پرواز ،شتابسنج،
اویونیک ،پمپهای صنعت هوایی و تجهیزات آزمایشگاهی مانند شبیهساز
 6درجه آزادی آلفا مکانیزم در بخش صنعت هوایی ایران در  نمایشگاه
ماکس  2013معرفی میشود.
منبع :واحد مرکزی خبر

خبرهای خارجی
خلبانان شركت هوایی جت بلو هنگام پرواز از آیپد
استفاده خواهند كرد

با موافقت اداره هوانوردی امریكا ،خلبانان شركت هوایی جت بلو در
هنگام پرواز از" آیپد" استفاده می كنند.
با این اقدام كتابهای دستی سنگین مربوط به مقررات پروازی
در مرحله پرواز جای خود را به آیپدها خواهند داد و همین امر ضمن
كاهش وزن هواپیما ،كاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در هزینه
كاغذ ،به خلبانان این فرصت را خواهد داد كه با استفاده از فناوری نوین
از قابلیت های خود در کابین هواپیما بیشتر بهره ببرند.
شركت جت بلو در چند ماه گذشته با انجام آزمایشی این طرح آیپد
را در اختیار  60نفر از خلبانان قرار داد و به این نتیجه رسید كه برای
 2500نفر از خلبانان شركت آیپدهایی از نسل چهارم از محصوالت
شركت  GB WI-FIتهیه نماید .علی رغم اینكه حدود یك دهه از امكان
استفاده از لپ تاپهای اپل در کابین میگذرد ،استفاده از آیپدهای
جدید توسط خلبانان به مراتب موثرتر است ،زیرا با استفاده از این
دستگاهها خلبان قادر خواهد بود اسناد مربوط به پرواز و جزئیات ایمنی
هواپیما را بروزرسانی كند .عالوه بر این آیپدها به خلبانان در بررسی
شرایط جوی ،تعیین كدهای فرودگاه و چارت هواپیما كمك میرسانند.
با بكارگیری سیستم ماهوارهای توسط شركت جت بلو بر پایه فناوری
 ،WI-FIدانلود اطالعات مربوط به تصاویر وضعیت آب و هوایی سریعتر از
هر سیستم دیگری امكانپذیر است.
شركت جت بلو در آینده از ابزار  WSI OPTIMAبرای گزارشدهی
وضعیت هوا ،و از  365نرم افزار دیجیتالی و سیستم AERODAT
 DFPبرای عملكرد ،محاسبه وزن و توازن هواپیما استفاده خواهد نمود.
این شركت همچنین درصدد است به محض تصویب مقامات ذیربط،
قابلیتهای چارت دیجیتالی را نیز بكار گیرد .این اقدام به شركت هوایی
جت بلو كمك خواهد كرد كه خلبانان با دادن اطالعات به مسافران در

خصوص وضعیت آب و هوا خدمات بهتری را به عنوان یك شركت به روز
به مشتریان ارائه دهند و با كسب رضایت بیشتر مشتریان و نیز كاهش
هزینهها رشد فزایندهای را در پیشرو داشته باشند.
منبع :تین نیوز
دریافت استاندارد  STCتوسط شرکت Avidyne

برای سامانه پرواز خودکار

شرکت  Avidyneموفق به دریافت استاندارد  STCاز  FAAشد .این
استاندارد نوعی تاییدیه است که شرکت مورد نظر برای اعمال تغییرات
در طراحی اصلی باید از  FAAدریافت کند .این استاندارد عالوه بر این که
تغییرات را در نظر میگیرد ،تاثیراتی که این تغییرات در طراحی اصلی در
پی خواهد داشت را  نیز مد نظر قرار میدهد.
شرکت  Avidyneاین استاندارد را برای نصب سامانه پرواز خودکار
 DFC90در هواپیمای  Beechcraft Bonanzaکه دارای نمایشگر PFD
مدل  EFD1000میباشد ،کسب نموده است .شرکت  Avidyneپیش از
این موفق به دریافت  STCبرای نصب  DFC90در هواپیماهای Cessna
 182 Skylaneو  Cirrus SR20و  Piper PA-46شده بود.
منبعhttp://www. Avidyne.com                                        :

تازههای دنیای اویونیک
نسل جدید

HMD

شرکت  Elbit Systemsنسل جدیدی از  HMDرا با نام تجاری
 JHMCS IIمعرفی نمود .این سیستم برای نصب در هواپیماهای جدید و
همچنین ارتقاء هواپیماهایی که نسخه اول آن را دارا میباشند ،طراحی
شده است .وزن این کاله همراه با یک ماسک اکسیژن چیزی در حدود
 2کیلوگرم بوده و توانایی ایجاد تصاویر و نشانههای کامال رنگی را با
کیفیت باال (رزولوشن تصویر  )600x800در روز و شب داردJHMCS II .
دارای یک ردگیر نوری اینرسیایی بوده که باعث میشود خلبان سریعتر
و با دقت بیشتر اجسام را دنبال و
انتخاب نماید .نمادهای استاندارد
رنگی این HMDها یک دید
مصنوعی هوشمند برای خلبان
فراهم میکند .از دیگر مزیتهای
این سیستم ،توانایی شناخت
سریع و دقیق نیروهای دوست و
تهدیدات دشمن است .دقت باالی
سنسورهای موجود بر روی این
سیستم باعث میشود خلبان به
راحتی و با سرعت زیاد سالحها را در جهت اهداف مورد نظر خود قرار
دهد .داشتن رابطهای مختلف از جمله Wireless ،MIL-STD-1553
 USBو  Ethernetموجب میگردد که از آن بتوان در انواع هواپیماها با
معماریهای مختلف استفاده نمود.
منبعhttp://jhmcsii.com                                                 :
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