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آنچه در این شماره میخوانیم:
jاویونیکدردانشگاهصنعتیاصفهان

j خبرهایداخلی

-خودکفاییدربهینهسازیپانلوارسیدستگاههایکمک
ناوبریکشور

-نمایشدستاوردهايایراندرنمایشگاههوافضايروسیه

j خبرهایخارجی

-خلبانانشرکتهواییجتبلوهنگامپروازازآیپد
استفادهخواهندکرد

-دریافتاستانداردSTCتوسطشرکتAvidyneبرای
سامانهپروازخودکار

j تازههایدنیایاویونیک
HMDنسلجدید-

ویدیوی تست محصوالت از AIM شرکت رونمایی -
ARINC 818 دیجیتالبرای

برای HD نوری الکترونیکی برداری تصویر سیستم -
سکوهایناپایدار

Deltaتوسعهفناوریهایحینپروازتوسطشرکت-

دکتروحیدغفارینیاریاستپژوهشکدهاویونیکدانشگاهصنعتی
اصفهاندرموردپیشرفتهاوفعالیتهایانجامشدهتوضیحاتیراارائه

داد.
درحالحاضردانشگاههایمجریطرحکالنملیتوسعهفناوریهای
انجامفعالیتهایفازطراحی کلیدیهواپیمایجتمسافریمشغول
طول به ماه 6 حدود که پروژه قبلی فاز هستند. پروژه این مفهومی
انجامیدصرفایجادساختار،مطالعاتاولیهوتدوینبرنامهزمانبندی
دانشگاهصنعتی کنار در اصفهان دانشگاهصنعتی شد. بعدی فازهای
امیرکبیر،دانشگاهعلموصنعتوپارکعلموفناوریفارستاکنون
بهخوبیبرنامههایطراحیشدهرااجراوتاییدسازمانصنایعهوایی
رادریافتنمودهاست.تاکنونحدودیکسالازآغازپروژهسپریشده
استواکثراهدافکوتاهمدتآنمحققشدهاند.دانشگاههایمجریدر
کنارتوسعهفناوریهایکلیدیوطراحیقسمتهایمختلفهواپیما،
کهموردعالقهونیازصنعتاست،رسالتآموزشیوپژوهشیجامعه
دانشگاهیکشوررانیزمدنظردارند.بههمینمنظوردرجلساتآغازین
کمیتهراهبریهشتمحوربرایاجرایپروژهتدوینشدکهعالوهبر
تحقیقات جهتدهی کلیدی، فناوریهای توسعه و ساخت و طراحی
دانشگاهیوتوسعهزیرساختهایتجربیوآزمایشگاهینیزبهعنوان

محورهایاصلیدرنظرگرفتهشدند.
خوشبختانهتاکنونهماهنگیبسیارخوبیبیندانشگاههایمجریو
صنعتووزارتعلوموهواپیماییکشوریبرایاجرایپروژهوجودداشته
است.مسائلاصلیپروژهوسیاستگذاریهایاجرایآندرجلسههای
ماهانه بهصورت تقریبا اینجلسهها بررسیمیشوند. راهبری کمیته
پژوهشی معاون و رئیس پروژه، مدیران دانشگاهها، رؤسای شرکت با
هواپیمایی نمایندههای و عتف وزارت نماینده هوایی، صنایع سازمان
در تخصصی مسائل جلسات، این بر عالوه میشوند. برگزار کشوری
جلسههایتخصصیکهبرحسبضرورتبینهمهدانشگاههایابرخی
دانشگاههابرگزارمیشودمطرحمیشوند.همچنینبرایلحاظکردن
مواردمربوطبهاستانداردهایهواییواخذتاییدیههایصالحتپرواز

رونمایی شرکت AIM از محصوالت تست ویدیوی 
ARINC 818 دیجیتال برای

و ازمحصوالتشبیهساز AIM-USAیکخانوادهجدید شرکت
تستدیجیتالARINC 818رابرایکمکبهتوسعهدهندگانصفحه
تست سیستم این وظیفه کرد. ارائه هواپیما پیادهسازهای و نمایش
ARINC818.لینکهایویدیوییدیجیتالوارائهیکتاییدیهمیباشد
فرستادن و دیجیتال ویدیویی لینکهای برای استاندارد یک عمال
ARINC 818 تست محصوالت است. هوایی ارتباطات در اطالعات
شرکتAIMروی )APE-FC-2 PCI Express (PCIeکهواسطکانال
میباشد. 1GFC تا سرعتی دارای و میشوند طراحی دارد؛ فیبری
تا را اطالعات نرخ که است  PCI express کارت  یک APS-FC-2
4GFCتامینمیکندوازلحاظنرمافزاریبا APE-FC-2سازگاراست.
هردونوععکستکیوتکهتکهرامیتوانتوسطاینسیستمدریک

بارعکسبردارییاعکسبرداریدورهایاستفادهنمود.
Http://www.Avionics-Intelligence.com:منبع

سیستم تصویر برداری الکترونیکی نوری HD برای 
سکوهای ناپایدار

الکترونیکی تصویربرداری سیستم Hood Tech Vision شرکت 
بینالمللی انجمن در متحرک ناپایدار سکوهای برای را HD نوری
سیستمهایمتحرکبدونسرنشین)AUVSI(ارائهکرد.اینسیستم
پایدارکوچککیفیتتصویر720pبانرخفریم30هرتزتولیدمیکند
کهرویسیستمیباوزن800گرمقرارگرفتهوبرایتصویربرداریهای 
High-definition(HD), High-magnification, Daylightکاربرددارد.
اندازه و 30x optical zoom قابلیت  پایدار جدید سیستم این
این دارد. را )HFOV( افقی دید درجه 0.6 با  640x480 استاندارد

کردن دنبال که دادهشده تطبیق AVS پردازش باسیستم سیستم
توسعه تصویر، چرخش ،gimbal، motion de-jitter روی  از هدف

تصویروانکدکردن H.264 IPرافراهممیکند.برایسازگاریبیشتر
بانیازهایسیستمهایچندسکویی،اینسیستمبهطورمکانیکیبا

اینسیستمهاقابلتطبیقمیباشد.
Http://www.Avionics-Intelligence.com:منبع
Delta توسعه فناوریهای حین پرواز توسط شرکت
شرکتDeltaدرادامهفعالیتهایخودبرایتوسعهفناوریهای
جدیدبرایارتباطاتحینپروازهفتهآیندهخدماتجدیدیراارائه
میکند.اینخدمتجدیدکهتوسطشرکتGogoفراهمشدهاست،
بهخدمهومسافرینهواپیماکهدارایوسایلالکترونیکقابلحملبا 
Windows phone 8میباشنداینامکانرامیدهدکهبتوانندبدون
مشکلدرحینپروازبهخریداینترنتیوبررسیکارتاعتباریخود

بپردازندوازوضعیتآبوهوانیزاطالعپیداکنند.
شرکتDeltaبرایاجرایاینبرنامهازقابلیتهایشبکهشرکت
همه برای آن قابلیتهای تاریخی نظر از که نموده استفاده Gogo
داردخدماتوسرویسهای قصد Delta است.شرکت بوده مشهود
خدمه و مسافرین برای پرواز حین ارتباطات زمینه در را بیشتری
هواپیمافراهمنماید،برایاینمنظوراینشرکتهمکاریخودرابا

شرکتهایMicrosoftوAT&Tآغازکردهاست.
Avionicsمنبع: نسخهآگوستمجله

نشانی:دانشگاهصنعتیاصفهان،پژوهشکدهاویونیک
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اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان



جلسههاییبیندانشگاههاوهواپیماییکشوریبرگزارمیشود.تاکنون
جلسههاییباسایردانشگاههایمطرحکشورنیزبرگزارشدهاستتااز

تواناییآنهابرایاجرایپروژهاستفادهشود.
توانمند علمی هیات اعضای کمک با اصفهان صنعتی دانشگاه
دانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتر،تالشدانشجویانبااستعداداین
دانشکدهوحمایتمستمرمدیریتدانشگاهتاکنونباموفقیتنقش
خودرابهعنوانمحوراویونیکوالکتریکایفانمودهتوانمندیهای
خودرااثباتنمودهاست.درفازمطالعاتیششماههکهسالگذشته
اجراشدمباحثاصلیاویونیکبهصورتکلیموردبررسیقرارگرفت
مطالعات اساس بر شد. گردآوری گزارش 45 قالب در آن نتایج و
انجامشده،برنامهریزییکسالهفازطراحیمفهومیانجامشد.تعداد
فعالیتهایاینبرنامه2186ونیرویانسانیموردنیازبرایاجرایآن
1710نفرماهبرآوردشدهاست.اینبرنامهپسازتاییدسازمانصنایع
هواییمالککارفازطراحیمفهومیاویونیکقرارگرفتهاست.درفاز
مورد اویونیک تجهیز 208 و اویونیک سیستم 70 مفهومی طراحی
بررسیقرارگرفتهطراحیمفهومیآنهاانجامخواهدشد.نتایجدرقالب
328گزارشبهکارفرماودفترطراحیپروژهارائهخواهدشد.جذبدو
میلیاردتومانبودجه،تاسیسپژوهشکدهاویونیک،بازسازیوتجهیز
راهاندازی و آزمایشگاهی تجهیزات خرید اویونیک، پژوهشکده مکان
با مرتبط پژوهشی هستههای شکلگیری تخصصی، آزمایشگاههای
اویونیک،مطرحشدندرکشوربهعنوانمحوراویونیکوالکتریک،
جلباعتمادصنایعوافزایشتعاملباصنعت،انجامپژوهشگروهی
کامپیوتر، و برق مهندسی دانشکده گرایشهای همه از استفاده با
راهاندازیدورهکارشناسیارشداویونیک،ارتباطبینالملل،گردآوری
اویونیکشاملاسنادهواپیماها،کتابهاواستانداردهای پایگاهداده
برای کالن طرح این ساله یک اجرای دستاوردهای جمله از هوایی
دانشگاهصنعتیاصفهاناست.انشاءاهللدرسالهایآتیاجرایپروژه
علمی وجامعه اصفهان دانشگاهصنعتی برای بیشتری دستاوردهای

کشوردرپیخواهدداشت.
شایدبهدلیلابعادوسیعپروژهایچونطراحیوساختهواپیمای
مسافری،تردیدهاییدرموردلزوماجراوتواناییانجامچنینپروژهای
اینتردیدهامیتوانبه ایجادشودیامطرحشدهباشد.درپاسخبه
چندنکتهاشارهکرد:اولاینکهدرسالهایگذشتهباهمکاریسازمان
صنایعهوایی،هواپیماییکشوریودانشگاههامسالهنیازفعلیونیاز
اساس بر و است شده بررسی هوایی نقل و حمل در کشور آینده
هواپیما مناسبترین مرتبط مسائل سایر و ایران جغرافیایی شرایط
درکالس150نفرهتشخیصدادهشدهاست.تحلیلاقتصادی،طول
ازجمله کشور هوایی ناوگان نیاز مورد هواپیماهای تعداد و پروازی
دیگرخروجیهایاینپروژهبودهاند.بنابراینتعریفاینطرحکالن
مبتنیبرمطالعاتدقیقسالهایگذشتهاست.نکتهدوممربوطبه
تجربهقبلیکشوردراینزمینهاست.پروژهایران140کهبهصورت
اکنون آنهم ومحصول اجراشد اکراین و ایران بین کنسرسیومی
بهصورتمحدوددرناوگانهواییکشورمورداستفادهقرارمیگیرد
صنعت توانمند متخصصان پروژه این در پروژههاست. این مهمترین
هواییکشوردرکنارمتخصصینخارجیفعالیتکردندوسعینمودند
درمدتزماننسبتاطوالنیپروژهنقشبیشتریدرپروژهایفاکنند.
یکیازمهمترینعواملمحدودکنندهسهمطرفداخلیدرطراحی
وساختاینهواپیما،نبوددانشفناوریهایکلیدیذکرشدهاست.
به دستیابی و ملی کالن اینطرح موفق اجرای درصورت بنابراین

فناوریهایکلیدی،درپروژههاییکهدرآیندهبهصورتکنسرسیومی
اجراخواهدشدکشورعزیزمانمیتواندنقشبسیاربیشتریدرطراحی
وساختهواپیمابرعهدهگیرد.سومیننکتهدرموردخروجیهایاین
طرحکالناست.بااینکههدفپروژههواپیمایجتمسافریاستاما
از بسیاریدیگر توسعهدادهخواهندشددر فناوریهایکلیدیکه
صنایعنیزمورداستفادهقرارخواهندگرفت.بنابراینارزشنتایجطرح
وابستهبهساختهواپیمانیست.نکتهچهارمدرموردجذابیتموضوع
پروژهوظرفیتپژوهشیآنبرایپژوهشگرانعالقمنداست.بهطور
اصفهان صنعتی دانشگاه عهده بر که اویونیک قسمت در مشخص
استپیشرفتهترینومطمئنترینفناوریهایالکترونیکی،مخابراتی،
کنترلیوکامپیوتریمورداستفادهقرارمیگیرد.بنابراینپروژهزمینه
مناسبیرابرایفعالیتافرادیکهعالقمندبهباالترینسطوحعلمی
درگرایشهایمختلفهستندفراهممیکند.تقویتارتباطدانشگاه
دانشگاهی رشتههای ایجاد الملل، بین ارتباطات وصنعت،گسترش
جدید،کمکبهحفظنخبگاندرکشور،حمایتمالیوجهتدهیبه
تحقیقاتدانشگاهیوتقویتزیرساختهایآموزشیپژوهشیدانشگاه

ازجلمهسایرمزایایطرحهایکالنهستند.

خودکفایی در بهینه سازی پانل وارسی 
دستگاه های کمک ناوبری کشور

معاونوزیرراهوشهرسازیگفت:باآزمایشپانلهواپیمایوارسی
پرواز)فالکن20(بهخودکفاییدربهینهسازیپانلوارسیدستگاههای
کمکناوبریدرکشوردستخواهیمیافت.بهنقلازروابطعمومی
بهینهسازی از پهلوانی سازمانهواپیماییکشوری،خلبانحمیدرضا
شرکتهای از یکی توسط )20 )فالکن پرواز وارسی هواپیمای پانل
داخلیدرکشورخبرداد.ویادامهداد:اینهواپیمابهزودیآزمایش

وآمادهتحویلمیشود.
معاونوزیرراهوشهرسازیبابیاناینکهدرراستایاقداممذکور
فالکن2000 هواپیمایجدید تخصصی پانل نصب و امکانطراحی
اینمهم امیدواریکرد:چنانچه اظهار فراهممیشود، نیزدرکشور
درکشورباموفقیتانجامشودبهلحاظوابستگیبهصنعتآزمایش
دستگاههایکمکناوبریوتجهیزاتمربوطهمستقلشدهوازخروج

ارزازکشورجلوگیریخواهدشد.
منبع:تیننیوز

نمایش دستاوردهاي ایران در نمایشگاه هوا فضاي 
روسیه

درصنعت نمایشگاهیجهان رویداد بزرگترین که نمایشگاه این
هوافضامحسوبمیشوداز27آگوستباحضورشرکتهایمعتبر
جهانازروسیه،آمریکا،آلمان،فرانسه،کانادا،بلژیک،بالروس،ژاپن،
جمهوریچک،استرلیا،سوئد،دانمارک،بحرین،مکزیک،چینوایران

گشایشخواهدیافت.

درنمایشگاهبینالملیماکس2013،دستاوردهایعلمیوصنعتی
15شرکتو7مرکزعلمیوتحقیقاتیجمهوریاسالمیایرانبهنمایش

درمیآید.
ماهوارهبرهایسفیرامید،سفیررصدوسیمرغبههمراهماهوارههای
امید،طلوع،فجر،رصدوسفینهحاملموجودزندهوایستگاههایزمینی
ثابتوسیاربومی،تجهیزاتسنجشازدوروپردازشتصویر،حسگرهای
ستارهای،چرخعکسالعملی،محفظهخالءآزمایشگاهی،آزمایشگاهتست
ازجملهمحصوالتبخشصنعت گرموسردمیکروموتورهایفضایی

فضاییایراندرنمایشگاهماکس2013است.
دربخشصنعتهوایینیزهواپیماهایایران140،فجر،آزادوچند
نمونههواپیماهایبدونسرنشینوهوانوردیعمومیارائهخواهدشد.
همچنینانواعزیرسیستمهاشاملارتفاعسنج،رایانهپرواز،شتابسنج،
اویونیک،پمپهایصنعتهواییوتجهیزاتآزمایشگاهیمانندشبیهساز
6درجهآزادیآلفامکانیزمدربخشصنعتهواییایراندرنمایشگاه

ماکس2013معرفیمیشود.
منبع:واحدمرکزیخبر

خلبانان شرکت هوایی جت بلو هنگام پرواز از آیپد 
استفاده خواهند کرد

باموافقتادارههوانوردیامریکا،خلبانانشرکتهواییجتبلودر
هنگامپروازاز"آیپد"استفادهمیکنند.

پروازی مقررات به مربوط سنگین دستی کتابهای اقدام این با 
درمرحلهپروازجایخودرابه آیپدهاخواهنددادوهمینامرضمن
هزینه در جویی صرفه و سوخت مصرف کاهش هواپیما، وزن کاهش
کاغذ،بهخلباناناینفرصتراخواهددادکهبااستفادهازفناورینوین

ازقابلیتهایخوددرکابینهواپیمابیشتربهرهببرند.
شرکتجتبلودرچندماهگذشتهباانجامآزمایشیاینطرحآیپد
رادراختیار60نفرازخلبانانقراردادوبهایننتیجهرسیدکهبرای
محصوالت از چهارم نسل از آیپدهایی شرکت خلبانان از نفر 2500
شرکتGB WI-FIتهیهنماید.علیرغماینکهحدودیکدههازامکان
آیپدهای از استفاده میگذرد، کابین در اپل تاپهای لپ از استفاده
این از استفاده با زیرا است، موثرتر مراتب به خلبانان توسط جدید
دستگاههاخلبانقادرخواهدبوداسنادمربوطبهپروازوجزئیاتایمنی
هواپیمارابروزرسانیکند.عالوهبراینآیپدهابهخلباناندربررسی
شرایطجوی،تعیینکدهایفرودگاهوچارتهواپیماکمکمیرسانند.

بابکارگیریسیستمماهوارهایتوسطشرکتجتبلوبرپایهفناوری 
WI-FI،دانلوداطالعاتمربوطبهتصاویروضعیتآبوهواییسریعتراز

هرسیستمدیگریامکانپذیراست.
شرکتجتبلودرآیندهازابزارWSI OPTIMAبرایگزارشدهی
 AERODAT سیستم و دیجیتالی افزار نرم 365 از و هوا، وضعیت
DFP برایعملکرد،محاسبهوزنوتوازنهواپیمااستفادهخواهدنمود.
ذیربط، مقامات تصویب محض به است درصدد همچنین شرکت این
قابلیتهایچارتدیجیتالیرانیزبکارگیرد.ایناقدامبهشرکتهوایی
جتبلوکمکخواهدکردکهخلبانانبادادناطالعاتبهمسافراندر

خصوصوضعیتآبوهواخدماتبهتریرابهعنوانیکشرکتبهروز
بهمشتریانارائهدهندوباکسبرضایتبیشترمشتریانونیزکاهش

هزینههارشدفزایندهایرادرپیشروداشتهباشند.
منبع:تیننیوز

  Avidyne توسط شرکت STC دریافت استاندارد
برای سامانه پرواز خودکار

شرکتAvidyneموفقبهدریافتاستانداردSTCازFAAشد.این 
استانداردنوعیتاییدیهاستکهشرکتموردنظربرایاعمالتغییرات
درطراحیاصلیبایدازFAAدریافتکند.ایناستانداردعالوهبراینکه
تغییراترادرنظرمیگیرد،تاثیراتیکهاینتغییراتدرطراحیاصلیدر

پیخواهدداشترانیزمدنظرقرارمیدهد.
شرکتAvidyneایناستانداردرابراینصبسامانهپروازخودکار
PFDکهداراینمایشگر Beechcraft BonanzaدرهواپیمایDFC90
مدلEFD1000میباشد،کسبنمودهاست.شرکتAvidyneپیشاز
 Cessna درهواپیماهایDFC90براینصبSTCاینموفقبهدریافت

Skylane 182و Cirrus SR20و Piper PA-46شدهبود.
http://www. Avidyne.com :منبع

HMD نسل جدید
تجاری نام با را HMD از  جدیدی نسل Elbit Systems شرکت
JHMCS IIمعرفینمود.اینسیستمبراینصبدرهواپیماهایجدیدو
همچنینارتقاءهواپیماهاییکهنسخهاولآنرادارامیباشند،طراحی
شدهاست.وزناینکالههمراهبایکماسکاکسیژنچیزیدرحدود
با را رنگی کامال نشانههای و تصاویر ایجاد توانایی و بوده کیلوگرم 2
JHMCS II .600(درروزوشبداردx800کیفیتباال)رزولوشنتصویر
داراییکردگیرنوریاینرسیاییبودهکهباعثمیشودخلبانسریعتر

وبادقتبیشتراجسامرادنبالو
انتخابنماید.نمادهایاستاندارد
دید یک HMDها این رنگی
خلبان برای هوشمند مصنوعی
فراهممیکند.ازدیگرمزیتهای
شناخت توانایی سیستم، این
و نیروهایدوست ودقیق سریع
تهدیداتدشمناست.دقتباالی
این روی بر موجود سنسورهای
به خلبان میشود باعث سیستم

راحتیوباسرعتزیادسالحهارادرجهتاهدافموردنظرخودقرار
Wireless ،MIL-STD-1553 جمله از مختلف رابطهای داشتن دهد.
USB وEthernetموجبمیگرددکهازآنبتواندرانواعهواپیماهابا

معماریهایمختلفاستفادهنمود.
http://jhmcsii.com :منبع

خبرهای خارجی
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خبرهای داخلی
تازههای دنیای اویونیک


