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j معرفیسامانهها
WAASمعرفیسیستم-

j اخبار
-اخذگواهینامه EN9120-2010توسطشرکت

پشتیبانیقطعاتهواییکشور

-اولینپروازموفقیتآمیزهواپیمایجدیدبوئینگ
-شرکتThalesوInmarsatشرکتIFECرا تشکیل

دادند
B-737معرفینسلچهارمهواپیمای -

Six15توسطشرکتHMDتوسعهوساختعینک-
برایمقاصدآموزشیوشبیهسازی

j تازههایدنیایاویونیک
GPS M-codeکارتگیرندهسیگنال-

هواپیماهای برای هوایی رادار سیگنال پردازندههای -
هدفیابیوشناسایی

قابلیت با یافته توسعه DC به DC مبدلهای ساخت -
اطمینانباال

PCI- به  MIL-STD-1553 واسط کارت اولین معرفی  -
DDCتوسطشرکتExpress

توسط   Rugged نوع  از جدید کامپیوترهای ساخت  -
GMS شرکت

WAAS معرفی سیستم
WAASیکسیستمامنیتی-بحرانیاستکهGPSپایهراتقویت
میکندودر contiguous United States, Hawaii, Alaska وبخشهایی
ازCanadaبهکارمیرود.WAASچندینایستگاهمرجعناحیهگسترده
داشتهکهبهطوردقیقبازررسیمیشوندوبرخروجیدستههاییاز
اصلی ایستگاههای با مرجع ایستگاههای این میکنند. نظارت ،GPS
GEO ماهوارههای با اصالحی پیامهای دارند. ارتباط گسترده، ناحیه
L1 باند مخابرههای در را تصحیحی اطالعات و میباشند ارتباط در
بههواپیمایداخلناحیهپوششWAASارسالمیکند.ماهوارههای
GEOبهعنوانجانشینماهوارههایGPSعملمیکنند.WAASدقت
GPSراتاحدود7±مترارتقامیدهدکهاینیکارتقایقابلتوجه

رویسیگنالخاماست.
تاریخچه

کاررویWAASبهطورمشترکتوسطFAAوDOT)دپارتمان
برنامهرادیوناوبریفدرالدر از بهعنوانبخشی انتقالآمریکا( نقلو
سال1994شروعشد.بیدقتیحاصلازامواجیونیسفردرGPSباعث
بهوجودآمدنDGPSوWAAS شدکهدر10جوالیسال2003،
سیگنالWAASبرایحلآن،راهاندازیشدو95درصدازآمریکاو

بخشیازآالسکاراپوششمیداد.
مبنای تئوری و اصول کارکرد

تا میکند فراهم GPS گیرندههای برای افزوده اطالعات WAAS
دقتوقابلیتاطمینانتخمینهایمکانرازیادکند.

هوافضای سیستم سراسر در GPS ماهوارههای سیگنالهای
)WRS(بینالمللیبهتعدادزیادیازایستگاههایمرجعناحیهگسترده
میرسدبطوریکهاینایستگاههادرفاصلهزیادیازیکدیگرقراردارند.
هر که گونهای به بازرسیمیشوند دقیق بهطور WRS ایستگاههای

خطاییدرسیگنالGPSدریافتیباشد،قابلَآشکارسازیاست.
سیگنالهایGPSتوسطایستگاههایWRSجمعآوریمیشوندو

ردیابی و مکانیابی برای که دارد را Joint STARS هواپیمای  برای
هدفهایزمینیبهکارمیرود.

RASP سیستم ارتقای بزرگ پروژه یک از بخشی قرارداد این
رادار سیگنال پردازندههای است. Joint STARS در  شده استفاده
 Joint برای Curtiss-Wright یکیاز2زیرسیستمیاستکهشرکت

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

ساخت مبدلهای DC به DC توسعه یافته با 
قابلیت اطمینان باال

DC مبدلهای Crane Aerospace & Electronics شرکت 
با سازگارتر مبدلی تا است داده توسعه را MTRخود DCسری به
سریهای کند. تهیه دنیا کاربران نیازهای و صنعتی استانداردهای

MTRتوانمصرفی30واتوقابلیتاطمینانباالییدارند.
پیشرفتاصلیاینمحصولجدید،گسترشمحدودهولتاژورودی
تا20درصد)50ولت(است.همچنینتهیهحفاظتمقاومورودیگذرا
تا80ولتکهبدونتغییرشکل،تناسبیاکارکردمحصولمیباشد.

سریهایتوسعهیافتهMTRنیازهای
استاندادهای  گذرای اضافی ولتاژ
را DO-160 و   MIL-STD-704A
MTR سریهای میکند. برآورده
DCیکیازپرکاربردترینمبدلهای
در باال اطمینان قابلیت با DC به

هوافضاوکاربردهاینظامیاست.مدلهایتکیودوتاییسریهای
2.1x1.1x0.4 توانیتا30واتفراهممیکنندکهابعادیبرابر،MTR
اینچدارند.دراینسیستم،فیدبکمغناطیسیکامالایزولهشده،توابع
درجه( 125 تا -55( نظامی مطلوب دمای در کار و همزمانسازی
موجبافزایشکاراییوقابلیتاطمیناندرمحیطموردنظرمیشود.
سریهایMTRدارایاستانداردهایموردنیازدرحوزههایدفاعی،

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

معرفی اولین کارت واسط MIL-STD-1553 به 
DDC توسط شرکت PCI-Express

 Data Device Corporation (DDC(دراواخرماهجوالی،شرکت
کارترابطPCI-ExpressمجهزبهفناوریAceXtreme®رامعرفی
نمود.اینکارترابطفرستندهوگیرندهپروتکل MIL-STD-1553با 

36x64KحافظهداخلیوباپکیجBGAبارابط PCI-Expressاست.
اینکارترابطبرایکاربردهایصنعتیبامحدودهدمایکاری40-تا
85+درجهسانتیگرادمناسباست.عالوهبراینبااندازهکوچک15
در20میلیمتروتوانمصرفیبسیارپایینبرایکاربردهاییکهاندازه

PCBمهماست،مفیدمیباشد.
اینتجهیزدارایدوکانالرابط MIL-STD-1553برایپشتیبانی
وبامصرفتوان1/1واتدرچرخهکاری50درصداست.اینتراشه
IEEE 1149.1 استاندارد  با JTAG عیبیابی و تست رابط با همراه
بودهکهبرایسنجشوعیبیابیدرزماناسمبلکردنبکارمیرود.
همچنیناینتراشهشاملورودیدیجیتال IRIG-Bو8خطورودیو

خروجیگسستهدیجیتالمیباشد.
ازجملهمزایایاینتراشهمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:

-اندازهبسیارکوچکوتوانمصرفیپایین
MIL-STD-1553 وجوددوکانالفرستندهوگیرندهپروتکل-

PCIeطراحیبراساساندازهبوردهای-
RoHSوSAE-AS4112 مطابقبااستاندارد-

http://www.ddc-web.com:منبع

ساخت کامپیوترهای جدید از نوع Rugged توسط 
GMS شرکت

شرکتGMSدرحالارائهیککامپیوتربااندازهبسیارکوچک،
 SB1002R-MD  باعنوانتجاریmulti-domainتوانپردازشیقویو

Golden Eyeمیباشد.
قابلیت با کار برای که است کامپیوتری Rugged computer
باال، دمای زیاد، لرزش مثل محیطی شرایطسخت در باال اطمینان
مذکور سیستم است. شده طراحی غبار و پرگرد یا مرطوب محیط
دارای2بخشایزولهمیباشدکهیکیدرحوزهسیاهرنگ)اطالعات
ناامن(کار دستهبندیشده(ودیگریدرحوزهقرمزرنگ)اطالعات
میکنند.اینکامپیوترازیکمنبعتغذیهDCمطمئنوهمچنیناز
یکسیستممکانیکیبرایایزولهکردنحوزهقرمزازسیاهبهرهمیبرد

تاازاثراتالکتریکیبرروییکدیگرمصونباشد.
دوکامپیوترمستقلنوع Golden Eye هرکدامداراییکپردازنده
شرکتاینتلبودهوزیرمجموعهتکنولوژیhyperthreadingمیباشند.
اینپردازندهدارای4هستهمیباشدکههرکدامتواناییپردازشتا3/3
کامپیوتر این GMS شرکت مدیران گفته به بنا دارند. را گیگاهرتز

میتوانددربخشهایمختلفنظامیبهکاررود.
http://www.gms4sbc.com:منبع
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معرفی سامانه ها



بهایستگاهاصلی)WMS(توسطیکشبکهمخابراتزمینیفرستاده
میشودودرWMS،پیامهایافزودهیWAASتولیدمیشوند.این
اجازهیحذف GPS گیرندههای به که است اطالعاتی پیامهاشامل
خطاهاازسیگنالGPSرادادهومنجربهیکافزایشقابلتوجهدر

دقتمکانوقابلیتاطمینانمیشود.
اطالعاتافزودهازWMSبهایستگاههایباالتراززمینفرستاده
Geosta- شدهتابهمحمولههایناوبریکهدرماهوارههایمخابراتی

tionaryقراردارند،ارسالشود.

محمولههایناوبری،اطالعاتافزودهرابرروییکسیگنالشبه
افزوده پیام GPS/WAAS گیرنده سپس میکنند. منتشر ،GPS

WAASرابهعنوانبخشیازتخمینمکان،پردازشمیکند.
WAASهمچنیننشانهاییبرایگیرندههایGPS/WAASدر
مکانهاییکهسیستمGPSبهدلیلخطاهایسیستمیااثراتدیگر،
قابلاستفادهنیست؛فراهممیکند.عالوهبراین،سیستمWAASبا
در کاربران بطوریکه شده طراحی امنیتی، استانداردهای شدیدترین
عرض6ثانیهپسازانتشاراطالعاتگمراهکنندهیخطرناک،باخبر
میشوندکهممکناستخطاییرادرتخمینمکانGPS،ایجادکند.

اخذ گواهی نامه EN9120-2010 توسط شرکت 
پشتیبانی قطعات هوایی کشور

گواهینامه اخذ به موفق کشور هوایی قطعات پشتیبانی شرکت
EN9120-2010ازموسسهTUVانگلستانشد.اینشرکتبهعنوان
تنهاشرکترسمیوتخصصیدرزمینهپشتیبانیقطعاتوتجهیزات
کنترل و مدیریت استقرارسیستم کشور،ضمن هوایی و فرودگاهی
quality and reliability are val- )کیفیتمبتنیبراستانداردهوافضا
EN9120- موفقبهاخذگواهینامه)ues for the aerospace industry

2010ازموسسهTUVانگلستانشد.
باتوجهبهتحریمهایموجودبهویژهدرصنعتهوانوردیکشور،

دریافتاینگواهینامهبسیارپیچیدهوسختاست.
گفتنیاست؛دریافتگواهینامه EN9120-2010 مؤیدارتقاسطح
سالمتوکیفیتسرویسهاوخدماتشرکتپشتیبانیقطعاتهوایی

کشوراست.
مرجع:سایتخبریشرکتفرودگاههایکشور

اولین پرواز موفقیت آمیز هواپیمای جدید بوئینگ
در موفق پرواز اولین از بوئینگپس دریمالینرجدید هواپیمای
پنج پرواز در 787-9 نشست.دریمالینز زمین به واشنگتن، آسمان
یک بر سرآغازی پاین، فضایی پایگاه از خود دقیقهای 16 و ساعت
برنامهآزمایشپروازبراینمونهجدیددیمالینررابهنمایشگذاشت

کهانتظارمیرودتانیمه2014واردسرویستجاریشود.
نوعدومخطتولیددریمالینرششمتربزرگترازنمونه787-8
بودهومیتواند290مسافرراجابجاکندکه40مسافربیشترازنمونه
قبلیاست.اینهواپیماهمچنینازبرد14هزارو800تا15هزار
ازدریمالینر و750کیلومتربرخورداربودهکه555کیلومتربیشتر

8-787است.
پروازافتتاحیهاخیر9-787شاملحرکتاینهواپیمادرارتفاع
برایان،خلبان مایک توسط باسرعتهوایی250گره 6278متری

ارشداینپروژهورندینویل،خلبانارشد787بود.
اولیندریمالینر9-787درماههایآیندهبادوهواپیمایآزمایشی
جنرال Genx موتورهای از آنها از یکی که شد خواهد همراه دیگر
الکتریکبرخوردارخواهدبود.توضیحبیشتراینکهدوهواپیمایدیگر

ازموتورهایترنت1000رولزرویسبرخوردارند.
به برایتحویلدریمالینر787-9 ازتالشخود بوئینگ شرکت
خطهوایینیوزلندتااواسط2014خبردادهاست.نوعسومبزرگتر
قراراست و بوده نیزدرحالساخت به787-10 دریمالینرموسوم

برایسال2018آمادهتحویلشود.
منبع:سایتخبریشرکتبوئینگ

شرکت Thales و Inmarsat  شرکت IFEC را 
تشکیل دادند

شرکتThalesوInmarsatیکتوافقجدیددر10سپتامبرو
درجریانگردهمایی APEX ExpoدرAnaheim, Califامضاکردند.
سرگرمی وسایل و ارتباطی سیستمهای بهترین قرارداد این طبق
)IFEC: In Flight Entertainment and Connectivity Systems(
طولپروازکهمتعلقبهشرکتThalesاست،ازخدماتماهوارهاصلی
شرکت نمود. خواهد استفاده Inmarsat شرکت سریع باند پهنای و
Thalesاعالمکردهاستکهدرصورتراهاندازی GX  aviationدر

سال2015اینخدماتراهمبهIFECاضافهخواهدکرد.
GX aviationیکیازخدماتمخابراتیشرکتInmarsatاست
قابلیتاطمینانبیشتروهمچنین باسرعتو را ارتباطهواپیما که

کاراییباالترارائهمیدهد.

هدفنهاییاینتوافقبرایایناستکهآنچهکهعملگرهایشبکه
وکارخانجاتتلفنموبایلدریکدههپیشآرزوداشتندبرآوردهشودو

ارتباطاتدرهرجاییمیسرباشد.
http://www.aviationtoday.com:منبع

B-737 معرفی نسل چهارم هواپیمای
شرکت تجاری هواپیماهای خانواده جزء B-737 MAX هواپیمای
بوده 737 هواپیمای جدید نسل براساس هواپیما این است. بوئینگ
کهقراراستجایگزینآنشود.درواقعMAXنسلچهارمهواپیمای
است، گرفته صورت هواپیما این در که تغییری مهمترین است. 737
موتور CFM International LEAP-1Bآنبودهکهنسبتبهنسلهای

بسیار بازده دارای قبلی
بدنه است. باالتری
دست نیز هواپیما این
اندکی تغییراتی خوش
طبق است. شده نیز
صورت برنامهریزیهای
گرفتهاولینتحویلاین
خریدارها به هواپیما
انجام  2017 سال در

خواهد 737 پرواز اولین سالگرد پنجاهمین با مصادف که شد خواهد
بود.شرکتبوئینگباافتخارتعداد1495سفارشتاجوالیسالجاری

رااعالمنمود.
منبع:سایتخبریشرکتبوئینگ

 Six15 توسط شرکت HMD توسعه و ساخت عینک
برای مقاصد آموزشی و شبیهسازی

تاکتیکی نمایشگرهای بخش عنوان به قبال )که ،Six15 شرکت 
است( داشته فعالیت HMD نمایشگرهای زمینه در ،Vuzix شرکت
HMDباقدرتتفکیکپذیریباالوبهشکلدوچشمیارائهنمودهاست.
دقت با OLED نمایشگر دو از SimEx 585 دوچشمی  HMD
تفکیک 1920x1200،باورودیتصویراستانداردHDMIویکسامانه
برای سر دنبالکننده سامانه این است. شده تشکیل سر دنبالکننده
شبیهسازیآنیبکارمیرود.وزناینعینککمتراز225گرمبودهو
توانمصرفیآندرحدود2/6واتاست.اینعینکدارایحالتکشویی

بهسمتباالاستوباکالههایاستانداردهماهنگیدارد.
وزارتدفاعآمریکاوشرکتطرفقرارداد،درحالبررسیوتحقیق
HMDبرایبرطرفکردننیازبازارآموزشوشبیهسازیهستند.این
تجهیزات و منابع درباره نگرانی زیادی میزان تا ساختهشده،میتواند

الزمبرایآموزشرابرطرفسازد.
و آموزش زمینه در کار کهنه شرکت یک )که Fidelity شرکت
شبیهسازیاست(شرکت Six15رابرایطراحیوتوسعهوساختنسل
جدیدتجهیزاتشبیهسازیانتخابکردهوایندوشرکتباهمکاریهم
درحالرسیدگیبهنیازهایبخشکنترلتاکتیکیوزارتدفاعامریکا

میباشند.
http://www.militaryaerospace.com:منبع

GPS M-code کارت گیرنده سیگنال
شرکتRockwell Collinsاخیراتستپروازهواپیمامجهزبهسامانه
ناوبریباسیگنالنظامیهمزمان M-Codeراباموفقیتبهانجامرساند.
سیگنال M-Codeیکیازعناصرمهمدرقابلیتهایجدید GPS نظامی
در M-Code جدید  نسل پیادهسازی برای شروعی آزمون این و است

تجهیزاتوزارتدفاعآمریکاخواهدبود.
روی بر پرواز آزمون نیومکزیکو، در واقع هولوان هوایی پایگاه در
گیرنده GB-GRAM-Mدرماهژوئنباموفقیتانجامگرفت.اینگیرنده
درسیستمناوبریپهباد RQ-11B Ravenاستفادهشدهاست.سیستم
یکپارچهاستفادهشدهدراینپهبادبخشیازسیستمهایمدرندرحال
مکان، اطالعات از استفاده با Raven پهپاد میآید. حساب به توسعه
M-Code سیگنال  بالدرنگ پردازش از آمده بدست زمان و سرعت
گیرنده این میدهد. انجام را ناوبری عملیات GB-GRAM-M گیرنده
همچنیندرشرایطفرکانسرادیوییپرتداخل،تستوموردآزمونقرار

گرفتاست.
اینپیشرفت،قدمیبزرگبهسویارتقاسطحیکپارچهسازیوبهبود

قابلیتهایضدفریبندهبهتجهیزاتنظامیاست.
توسعه قرارداد طرفهای از یکی Rockwell Collins شرکت 
کارتهای )Modernized User Equipment (MUE بامرکزسامانههای
موشکیوفضایینیرویهواییآمریکااست.هدفازاینقراردادتوسعه
سیگنالهای از استفاده با GPS سامانه جدید نسل نظامی تجهیزات

جدیدومعماریهایایمنمیباشد.
http://www.rockwellcollins.com :منبع

پردازنده های سیگنال رادار هوایی برای هواپیماهای 
هدف یابی و شناسایی

شرکت Curtiss-Wrightپردازنده هایسیگنالرادارهواییرابرای
هواپیمایهدفیابیوشناساییJoint STARSفراهممی کند.ازآنجایی
هوافضای سیستمهای بخش از شناسایی هواپیماهای متخصصان که
به نیاز خود تجهیزات در ملبورن در Northrop Grumman شرکت
بودند، راداریشناساییوحمله برایسیستم رادار تکنولوژیپردازش
)Joint STARS: Joint Surveillance  and Target Attack Radar System(

ایننیازخودراتوسطشرکت Curtiss-Wrightبرطرفنمودند.
جدید دیجیتال پردازنده یک ساخت برای Northrop Grumman
)DSP(قرارداد8میلیوندالریباشرکت Curtiss-Wrightمنعقدکرد
کهمقدارتخمینیمبلغدرطولمدتپروژه Joint STARS  22میلیون

دالرمیباشد.
کنترلکننده، دهنده، دستور هوایی هواپیمای یک Joint STARS
جاسوسیونظارتی)C4ISR(براینیرویهواییآمریکااستکهبرای
پردازنده کارمیرود.سیستم به بهزمین نظارتجنگهوا و مدیریت
سیگنالرادارهوایینیرویهوایی)RASP(نقشپردازندهسیگنالرادار
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