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j معرفیسامانهها
GBASسیستمکمکناوبریزمینپایه-

j تجهیزاتتستکننده
jکنترلترافیکهوایی

SARرادارهایروزنهمصنوعییاj
j اخبار

-امکانبرقراریمخابراتصوتیومتنیدرپرواز
-حرکتبهسمتبکارگیریصفحهنمایشهایلمسی

j تازههایدنیایاویونیک
-استفادهازتکنولوژیAgilentدرشبیهسازیها

L-3 Display سیستمهای-
-استفادهازIpad appدرامورتعمیرونگهداری

سیستم کمک ناوبری زمین پایه
jتاریخچه

توسط که بوده I نوع دستهبندی سیستم یک GBAS سیستم
اینسیستمدرسومسپتامبر Honeywellساختهشدهاست. شرکت
2009ازFAAمجوزطراحیسیستم)SDA(رادریافتنمودهاست.
برنامهGBASشاملدوسالتحقیقوتوسعهوهمچنینتالشبرای
آن بر وعالوه داده راکاهش فنی تاخطرات بود اولیه نمونه ساخت
نیازهایجدیدهمراهباخدماتسرویسفرودGBASنوعD،رابرآورده

کند.
روی بر مشترک بطور EUROCONTROL و FAA سازمانهای
قراردادهای FAA سازمان میکنند. کار GBAS سازیسیستم پیاده
سازی پیاده برای اسپانیا و آلمان برزیل،شیلی، استرالیا، با مشترکی
GBASمنعقدکردهکهنمونههایاولیهایستگاهGBASکاملسیستم
استرالیاو فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، برزیل، بینالمللیدر بهطور

روسیهنصبشدهاست.

j  معرفی سیستم

شده ذکر LAAS عنوان با قدیم از  GBAS آمریکایی نسخه
درحالیکهجامعهجهانی،GBASرابهعنواناصطالحرسمیایننوع
اصطالحات با تطابق برای همچنین است. پذیرفته ناوبری، سیستم
GBAS.رابرایآنبرگزیدهاستGBASنیزاصطالحFAA،جهانی
یکسیستمافزودهزمینیبهGPSبودهکهخدماتشدرحوالیفرودگاه
فروددقیق،روشهایخروج برای مایلی( تا30 تاشعاع20 )حدوداً

هواپیماوعملیاتناحیهفرودهواپیمادراختیارکاربرانقرارمیدهد.
اینسیستم،پیامهایشراتوسطیکسیستمVDLازیکفرستنده
زمینیمنتشرمیکند.ازویژگیهایGBASایناستکهباعثافزایش
دقت،دسترسیبیشترودقتزمانیبیشتربرایدستهبندیهایفرود
مسیرهای در فرود قابلیت سیستم، این میشود. III و II و  I دقیق

استفاده از Ipad app در امور تعمیر و نگهداری
افزایش برای بوئینگ درکمپانی هواپیما نگهداری تکنیسینهای
بازدهیوکاهشتاخیرهایپروازیاز ipad appاستفادهخواهندنمود.
رفع و عیبیابی و نگهداری فرایند فناوری این کارگیری به توجه با
عیبهواپیمابرایتکنسینهایخطوطپروازسریعترودرعینحال

آسانترانجاممیشود.
Ipadها، این روی بر موجود اطالعات و برنامهها از بهرهگیری با
 part ،هاmanual به پروازمیتواننددسترسیسریعتری تکنسینهای
numberهاودیگراطالعاتمهمبرایرفعمسایلمربوطبهتعمیرو

نگهداریهواپیماداشتهباشند.همچنینامکانبرقراریارتباطبینهر
یکازتکنسینهاازراهدورامکانخواهدداشت.درحقیقیتخطوط
و داده بهبود را real-time تنظیمات فرایند، این با پروازیمیتوانند
تاخیرهایپروازراکاهشدهند،درنتیجههزینههایعملیاتیکاهش
خطوط با که است سال یک از بیش Boeing شرکت یافت. خواهد
هواییمختلفبرایایجادنمونهاولیهوبهینهسازیinterfaceباکاربرو
باالبردنامکاناتیکهدراختیارکاربرقرارمیگیردهمکاریوهمفکری
به سریع دسترسی نیازمند تکنسینها فرایند، این در است. داشته
اطالعاتضروریمانندتاریخچهتعمیرونگهدارییکهواپیمادارند.
 Toolbox Mobile Library، Toolboxاینبرنامههاواطالعاتشامل

Mobile Parts ، Maintenance Turn Timeمیشود.
مشخصاتبرنامههاواطالعاتعبارتنداز:

فوری دسترسی امکان که Toolbox Mobile Library یک -
از استفاده همچنین و مرجع عنوان به Documentها به  تکنسینها

آنهارادرهرمکانزمانیکهموردنیازباشدفراهممیسازد.
ایجاد اطالعات و متعدد manualهای بین  Hyperlinks وجود -
شدهتوسطخطهواییکهدسترسیبه Documentهایمهمراتسریع
وتسهیلمیکندبطوریکهکاربرانبهراحتیوبهآسانیمیتوانند 
Documentهاواطالعاتدربارهقطعاتوتاریخچهخطاهاوعیبهارا

جستجوکنند.
-یک Toolbox Mobile Partsکهامکاندریافتفوریاطالعات
دربارهموجودودردسترسبودنیکقطعهشاملاطالعاتصورتکاال

وموجودیجاریخطهواییرابرایتکنسینهافراهممیسازد.
ایمنبرای ارتباط امکان Maintenance Turn Timeکه -بخش
همیاریوکمکباهمکاراندرزمانعیبیابیورفععیبیکمشکل
تعمیرونگهداریرافراهممیکند.یکتکنسینمیتواندیکعکس
همکاران برای را آن و بگیرد دیده آسیب یا شده خراب بخش از
جهتدیدنوتفسیرکردنuploadنمایدوسپساطالعاتمربوطبه
real time مشکالتومسائلتعمیرونگهداریرابهصورتهمزمانو

باهمکارانخودارسالکند.
روی tap یک تنها با مرجع manualهای کردن روز به امکان -

ipadصفحه
تکنیسینخطوطهواییAlaskaاذعانکردهاندکهبهطورتخمینی
استفادهازاینبرنامههاروییک ipad miniباقیمت 1.1دالرجهت
دسترسیبهاطالعاتضروری،موجبصرفهجویی4000قطعهکاغذ

دریکروزخواهدشد.
http://www.avionics-intelligence.com:منبع
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معرفی سامانهها



اثباتشدهی فراهممیکند.دقت نیز را تغییر قابل و منحنیشکل
GBASدرهردومحورافقیوعمودیکمتراز1متراست.

مرکزتخصصیFAAهمراهباBoeingوبقیهبخشهایFAA،در
،II/III دستهبندیGBASحالتوسعهدادننیازهایسطحباالبرای
میباشند.عالوهبراین،FAAدرحالآزمودنامکاناستفادهازناوبری
پیشرفتهوتکنولوژیهایonboardبرایهواپیماهایدیجیتالجدیدتر
بودهتاتکنولوژیGBASدستهبندیIراارتقادهندودرنتیجهآن
انجامفرودنوعIIوIIIرابرایاینهواپیماهایخاصبدستآورند.

j مبانی تئوری و اصول کارکرد

سیستمGBASشاملتجهیزاتزمینیواویونیکیمختلفیاست.
زمینی تأسیسات مرجع، گیرنده چهار شامل آن زمینی تجهیزات
تجهیزات این که میباشد  VHF اطالعات فرستنده یک و GBAS

زمینیباتجهیزاتنصبشدهرویهواپیماتکمیلمیشوند.
درفرودگاههایمجهزبهسیستمGBASسیگنالهایماهوارهای
GPSتوسطگیرندههایمرجعGBASدریافتمیشوند.هرفرودگاه
دارایچهارگیرندهGBASبودهکهگیرندههایمرجعمکانخودرا

توسطGPSمحاسبهمیکنند.
خطاهای GBAS زمینی تأسیسات و GPS مرجع گیرندههای
تولیدیمکانمربوطبهGPSرااندازهگیریمیکنند.تأسیساتزمینی
ومکان واقعی بینمکان تفاوت پایه بر پیامتصحیحی GBASیک
پیامها این تولیدمیکنندکهاطالعاتموجوددر ،GPS اندازهگیری

شاملیکزماندقیقواطالعاتمسیرفروداست.
پیامتصحیحشدهتوسطسیستمGBASبهیکفرستندهانتشار

VDBسیگنال سیستم میشود. فرستاده  )VDB) VHF اطالعات
وسایل استفادهی برای GBAS پوشش محدوده در را تصحیحشده
GBAS.درهواپیما،منتشرمیکندGBASاویونیکیمجهزبهگیرنده
تا30 خدماتشرابراییکمنطقهمحلیودرفاصلهیحدودا20ً
برای سیگنال پوشش که است حالی در این میکند فراهم مایلی
ناحیه سرتاسر تا enroute هوایی ناحیه از هواپیما انتقال پشتیبانی
هواییفرودهواپیماطراحیشدهاست.ناحیهیenrouteبهمرحلهای
ازپروازکهبینمراحلdescentوclimbاستگفتهمیشوددرواقع
اینمرحلهازپروازبعدازاوجگرفتنکاملوقبلازکمکردنارتفاع

میباشد.
و سرعت مکان، تصحیحات از هواپیما داخل GBAS تجهیزات
زماناستفادهمیکندتاهواپیمارابهطورایمنرویباند،هدایتکند.
اینتجهیزاتسیگنالیهدایتیشبیهسیگنالILSباارتفاعکمیعنی
200فوتباالترازمکاننشستهواپیمافراهممیکندکهدرنهایت،

تماممسیرهایفرودمنتهیبهسطحباندفرودراپشتیبانیمیکند.

ازکارکردهایناوبریکهدرطولهریکازفازهایپروازبهآننیازدارند
جوی( وضعیتهای نمایش تا پرواز مسیرهای سریع مجدد تنظیم )از

جابهجاشوند.
بیانگر لمسی، صفحه با پرواز اصلی نمایشگرهای اولین گسترش

است.  بعد نسل خلبان کابین مفاهیم بهسمت گرایشصنعت تغییر
معماری یک که ،Thales Avionics پلتفرم2020شرکت  نمونه برای
third- بازاستبهسازندگاناصلیتجهیزاتاجازهاستفادهازبرنامههای
partyرامیدهد.باتوجهبهاعالممدیربخشبازاریابیمحصوالتکابین
خلبانشرکتThales،اینشرکتدرحالحاضرباتعدادیازسازندگان
هواپیمابهمنظوردریافتبازخوردهاییدرمورداینمفهومبرایرسیدن

بهمرحلهسرویسدهیدرسال2018همکاریدارد.
ازاشتباهخلباندرنمایشگرهایاصلیپروازتولید برایجلوگیری
شرکت Rockwell Collins،همانندبرخوردهایسهویدستبهصفحه
نمایشگرلمسیازفناوریصفحهنمایشمقاومتیاستفادهشدهتانیاز
بهفشاربیشترینسبتبهصفحهنمایشلمسییکتلفنهوشمندیا
تبلتداشتهباشدوبتوانازاینطریقخطایناشیازآنراکاهشداد.
همچنیننمایندگاندولتعالقهخودرابهحمایتازتولیدکنندگانبرای
توسعهفناوریهاباصفحهنمایشلمسیدرکابینخلبانجهتکاهش

بارکاریخلبانهانشاندادهاند.
 Rockwell و  Thales شرکتهای  که ALICIA اروپایی ائتالف
هستند روشهایی مطالعه حال در میباشند، آن از بخشی Collins
کهازطریقآنهزینههایتعمیرونگهداریوآموزشپرسنلرابرای
شرکتهایهواپیماییکاهشدهند.درایاالتمتحده،ادارهکلفدرال
هوانوردی)FAA(قراردادیبرایمطالعهفعالیتعواملانسانیمرتبط
Honeywell شرکت با خلبان کابین لمسی فناوریهای و خلبانها با
یک  راهاندازی نزدیکی در Honeywell شرکت همچنین است. بسته
خطتولیدجدیدازمحصوالتلمسیاویونیکیبرایحملونقلهوایی
Honeywellوهواپیماهایتجاریمیباشد.مدیربخشبازاریابیشرکت
اعالمنمودهاست:»عواملزیادیوجوددارندکهمربوطبهفعالیتهای
عواملانسانیمامحسوبمیشود.مایکشبیهسازباششدرجهحرکت
داریمکههمهتستهایFAAوتستهایعواملانسانیبرایصفحه

نمایشلمسیرادرآنانجاممیدهیم«.
http://www.aviationtoday.com:منبع

استفاده از تکنولوژی Agilent در شبیه سازی ها
استفادهازتکنولوژیAgilentباعثشتابدرشبیهسازیهایپدافند،
محاسبات از که تکنولوژی این وتستمیشود. صحتسنجیسیستم
وشبیهسازی برایطراحی میکند، پشتیبانی باال کارایی با و پیچیده
سیستمهای و پدافند سیستمهای طراحی هواپیما، ارتباطی سیستم

جویمورداستفادهقرارمیگیرد.
راداری سیستمهای و هوشمند تلفنهای بیسیم، سیستمهای
میتوانندبااستفادهازمحاسباتمبتنیبرlinuxسرعتعملیاتراتا
64برابرسریعترانجامدهند.اینبیانگرآناستکهبسترlinuxبرای

محاسباتسطحباالوحجیمبسیارمناسبتراست.
سیستم SystemVue2013.08یکنمونهتکنولوژیAgilentمبتنی
هشت روی را شبیهسازی همزمان میتواند که است linux بستر بر
میتواند دستگاه رابط از استفاده با کاربر و دهد انجام داده، مجموعه
بهطورمستقیمعملیاتشبیهسازیراکنترلنماید.اینسیستمدارای
در و استک ساختار یک در بستهها که است بستهای دادهای ساختار
هشتگامموردپردازشقرارمیگیرند،بهعبارتدیگر،تعدادبستههای
سرعت ساختار این از استفاده با است. عدد هشت همزمان، دادههای
اجرایالگوریتمهایکاربراندرMatlabیا ++Cافزایشمییابد.ازآنجا
کهنتایجشبیهسازیروییکبسترمنفردنمایشدادهمیشودبنابراین

امکانبرآوردسریعترنیازهایطراحیبرایکاربرانفراهممیشود.
سیستمSystemVue2013.08دارایتواناییهایکلیدیازجمله:

Linux کهبستر  standalone W1711 SystemVue Engine یک-
ومحاسباتتوزیعشدهسطحباالراپشتیبانیمیکند.

- W1902 Digital Modem Libraryباامکان40فرمتمدوالسیون
متداول

باند کاربردهای و بوده شبیهساز یک که  W1719 RF System -
عریضبااعوجاج،نویزوصدهاحاملراپشتیبانیمیکند.

نسخهارزیابی30روزهآنرامیتوانازآدرسزیردانلودنمود.
www.agilent.com/find/eesof-systemvue-evaluation 
http://www.avionics-intelligence.com:منبع

L-3 Display سیستم های 

 remote واحد  یک L-3 Display Systems سیستمهای  مجموعه
هواپیما نمایشی پردازنده اصلی هسته برای را interface unit-RIU
فراهممیسازند.واحدRUIیکسیستمپردازشیورودی/خروجیقابل
برنامهریزیاستکهسرفصلهاوعناویننمایشیراجمعآوریومدیریت
میکند.عالوهبرآن،دیگرسیگنالهایآنالوگودیجیتالهواپیمابرای
توزیعبررویکانالهایارتباطیباسدیجیتالهواپیما،دریافتمیکند.
مجموعهسیستمهایL-3 Display Systems پیشینهموفقیدرطراحی
وپیادهسازیسیستمهایتجمیعدادهوبهطورکلیاویونیکهواپیماهای
نظامیوتجاریدارد.اینسیستمهماکنونتوسطکمپانیBoeingودر

هواپیماهایجنگی F-15C/Dبکارگرفتهمیشود.
http://www.avionics-intelligence.com:منبع

یکیازاهدافLAASدرفرودگاههایبزرگچندینبرابر
نمودندقتوهمچنینکاهشهزینههادرمنطقهمحلنصب
است.بهطورمثالفرودگاهشیکاگو12باندفرودداردوهرباند
اینفرودگاهدرسددهستند ILSاست.مسئوالن داراییک
موجود ILS فرستنده 12 جای به LASS سیستم یک از تا
استفادهنمایند.اینکارسببخواهدشدتاصرفهجوییقابل
تا200درصد افزایشدقت ازطرفی و ها توجهیدرهزینه

ایجادگردد.

تازه های دنیای اویونیک



حدتفکیکزاویهايحدود1متردستیافت.بهعبارتدیگراستفاده
ازپردازشهایمورداستفادهدرSARبهنوعیهماناثراستفادهاز
یکآنتنباطول1000مترراایجادميکند.باتوجهبهاینکهدراین
ایدهازپردازشسیگنالبهجاياستفادهازآنتنبسیاربزرگاستفاده
شدهاستبهاینرادار،رادارباروزنهمصنوعيگفتهميشود.درسال
هاياخیرایدهایجادروزنهمصنوعيدرسایرابزارمشاهدهمانندسونار
نیزاستفادهشدهاست.درجدیدترینمدلهایاینرادارقابلیتتهیه

تصاویریباقدرتتفکیک10سانتیمتروجوددارد.
دنبالکردن و نظامیهمچونکشف کاربردهای بر SARعالوه
اهدافمتحرک،درکاربردهایتجاریوپزشکیهمچونتصویربرداري
استفاده نیز صوت مافوق پزشکی برداری تصویر و زمین سطح از

میگرددکهالبتهکاربردآندرمصارفپزشکیهنوزدرحالتوسعه
است.

روندپیشرفتاستفادهازایننوعرادارهابهشرحزیراست.درابتدا
میکند، ردگیری را هدفی آنتن که هنگامی نمود مشاهده  Wiley
در موقعیتهدف و مختلف زمانهای در داپلرهدف میان رابطهای
طولدورهردگیریوجوددارد.بهاینترتیباونتیجهگیریکرد،آنالیز
فرکانسیسیگنالدریافتیازهدفتحتردگیریمیتواندبهتخمین
 Doppler ایده  این دهد. بهبود را آن و کرده کمک هدف موقعیت
Beam Sharpeningخواندهشدهوامروزهنیزدربرخیسیستمهابه
منظورکاهشپهنایپرتومورداستفادهقرارمیگیرد.تقریباًدرهمان
دوراندردانشگاهIllinoiseنیزاینایدهبراساسمشاهداتیکرادار
نصبشدهبررویپرنده)airborne(بهصورتمشابهمطرحشد.در
نوری Correlatorهای از استفاده با  Michigan دانشگاه در و ادامه
نخستینتصویرSARاستخراجشد.وقتيدادههايSARتوسطرادار
ثبتميشود،تصویردادههايثبتشدهبسیارمبهمونامشخصاست.
درواقعاینتصویربیشتربهیکنویزتصادفيشباهتدارد.دلیلاین
امرایناستکهاطالعاتاصليتصویردرفازسیگنالثبتشدهقرار
دارد.براياستخراجتصویراصليبایدفازدادههايثبتشدهمحاسبه

شود.
و جنگنده شناسایي، هواپیماهاي تجهیز آوريجهت فن این از
هواپیماهايبدونسرنشینپیشرفتههمچونهواپیماهايیو-2،اف-
RQ-4،استار دارک RQ-3،پریدیتور RQ-170 ،RQ-1 پهپادهاي ،15

شده استفاده SAR/GMT سرنشین بدون هواپیمای و هاک گلوبال
Convair- است.همچنینازکاربردهایتجاریآنمیتوانبهسامانه
580C/XSAR،سامانه Sea Ice And Terrain Assessment،ماهواره 
X- سامانه  ،ENVISAT/ASAR ماهواره  ،ERS ماهواره  ،SEA SAT

SAR/SIR-Cوسامانه X-SAR/SRTMاشارهکرد.
رادارهاي ویژگيهايعمومي بودن دارا بر SARعالوه رادارهای

تصویرگر،دارايویژگيهایمنحصربفردزیرهستند:
•توانایيتصویربرداريازیکسطحبادقتتفکیکازچندمترتا

چندکیلومتر
•توانایيتهیهتصویريبادقتمطلوبومعینمستقلازارتفاعتا

حديکهقدرتفرستندهاجازهميدهد
تابش، زاویه قطبش، مثل مختلف اساسي پارامترهاي وجود •

فرکانسوغیرهبرايبهینهسازيسامانهدرکاربردهايمشخص
•امکانایجادتصاویرسهبعدیازاشیاواهداف

امکان برقراری مخابرات صوتی و متنی در پرواز
 Gogo قابلیتهایصوتیرابهخدماتاینترنتدرپروازAircell
میتواند سیستم این شرکت، این گفتهی به کرد. اضافه خود Biz
اینترنتوقابلیتهایصوتیراازیکسیستمواحدارائهدهد،بطوریکه
و نصب هزینههای و نیاز مورد تجهیزات میتوان آن از استفاده با

راهاندازیراکاهشداد.
بابهرهگیریازهرسیستم Gogo Biz وازطریقتکنولوژیآسمان
بهزمینAircell،میتوان Gogo Text & Talkراباخریدیککلید
نرمافزاریبرایتجهیزاتموجوددرهواپیماونصبیکبرنامهرایگان
درگوشیهایمسافرفراهمنمود.همچنیناینسرویسرامیتوانبا
گوشیکابین OnePhone Gogoاستفادهکرد.صفحهنمایشلمسیو
سیستمعاملمبتنیبراندرویدازدیگرویژگیهایاینسیستماست.
همچنینبهگفتهمسئوالناینشرکت،دونسخهیسیمیوبیسیم

محصولموردنظرتولیدوروانهبازارشدهاست.
طرحهایصوتیماهانهبرای Gogo Bizاز 134.95دالردرماه

شروعمیشودوشامل60دقیقهارتباطصوتیاست.
www.aircell.com:منبع

حرکت به سمت بکارگیری صفحه نمایش های لمسی
کابینخلبانهواپیماهایتجاریآینده،براساستولیداتاویونیکی
)NBAA(نمایشدادهشدهدرهمایشانجمنملیهواپیماییتجاری
نهایتا و لمسی نمایشهای صفحه بکارگیری سمت به ،2013 سال

عرشهپروازهایکامالمجتمعحرکتمیکنند.
عرشهپروازتخصصیبهبودیافتهشرکت Rockwell Collinsبا
و عملکرد گواهی دریافت به اقدام لمسی پرواز اصلی نمایشگرهای
 Beechcraft King Air هواپیمای  برروی نصب برای آمادهسازی
صفحه کارگیری به با است. نموده آینده سال در  350 turboprop
نمایشهایلمسی،خلبانهاقادرخواهندبودتابهسرعتبینهریک

سرویسهاینظامیامریکاعلیرغمفضایچالشیبودجه،درحال
اتوماتیک بروزرسانیخانوادهسیستمهایتست برایگسترشو تالش
)ATS(استانداردخودمیباشند.براینمونهسالگذشته،ارتشامریکا
نرخ با را خود ) NGATS( اتوماتیک تست سیستم بعدی نسل تولید
تست تجهیزات خانواده نمودن جایگزین برای که کرد، آغاز پایین

در قدیمیتر ) IFTE( شده مجتمع
شده گرفته نظر در آینده سال چند
دریایی نیروی همزمان، بطور و است؛
نیزدرحالباالبردنسطحتکنولوژی
سیستمپشتیبانیقابلحملاتوماتیک
ویکپارچه)RTCASS(خودباقابلیت

تنظیممجددمیباشد.
سیستمها، بروزرسانی با همزمان
نظامی سرویسهای کلیدی چالش
استانداردی کنندههای تست داشتن

استکهبتواندفناوریهایجدیدوقدیمیترهواپیماراادارهکند.این
)کههرکدامشاملتجهیزات یاهستهمشترک استاندارد سیستمهای
برنامههای مجموعههای و کاربردی افزار نرم ،)ATE( اتوماتیک تست
تست)TPS(میباشند(همچناندرحالتکاملهستند.درطولچند
دریایی نیروی یکپارچه و اتوماتیک پشتیبانی سیستم گذشته، سال
را RTCASS تنها نه است، سیستمها اولین از یکی که ،) CASS(
بروز  eCASS جدید برنامه به نیز خود بلکه افزوده، خود سیستم به
رسانیشدهاست.دراینبین،نیرویهوایینیزبیشترازیکسوممسیر
گسترش150جایگاهتستاتوماتیکانبارهمهمنظوره)VDATS(را
کهبرایبهرهبرداریدرپایانسالمالی2017برنامهریزیشده،پیموده
است.بااینحال،باوجوداهمیتنگهداریسیستمهایتسلیحاتی،این
برنامههایمربوطبهتستکنندههانیزازکاهشبودجهمصوننبودهاند.

آخرین مدیریت قابلیت باید تنها نه استاندارد تستکنندههای
که قدیمیتر سیستمهای بتوانند باید بلکه باشند؛ داشته را فناوریها
افزایش برنامههای تحت انتظارشان مورد کاری عمر از فراتر همچنان
اداره نیز را میباشند کار حال در ،) SLEP( سرویسدهی عمر طول
نیز تست تجهیزات وضوح به پلتفرمها، پیشرفت با همچنین نمایند.
بایدبهبودیابندتاقابلیتتستوتطبیقپذیریباسیستمهایجدیدتر
برخی از استفاده سمت به جدید سیستمهای این باشند. داشته را
استانداردهایجدیدمثلPXIوVXIگرایشدارند.وجوداستانداردهای
تخصصیدراینزمینهسببمیشودتامسیرطراحیسیستمواضحتر

شدهونیازکمتریبهسفارشسازیباشد.
باپیشرفتتجهیزاتتستاتوماتیکبرایسیستمهایازیرسیستمها،
تامینکنندگانفناورینیازبهپشتیبانیسیستمهایقدیمیوجدیدهمراه
بادرنظرگرفتنخواستههایمصرفکنندهبرایبازدهیوانعطافپذیری
بیشترراگزارشمیدهند.مصرفکنندگانهمچنینسیستمهایتست
مثال، برای میکنند. درخواست را پایینتر مالکیت هزینه با فشردهتر
به قابلیتهایجدید اضافهکردن ATSدرحال واحدتجاریشرکت
 Cassidian ATEC Series) برای RF Expansion Module ماژول 
نتیجه در و بوده جدید پلتفرم یک سیستم این میباشد.   6 )ATE

کتابخانه توسعه بر زیادی تمرکز
است. شده گذاشته پیشنهادی TPS
هر برای ATEC series 6 همچنین  
اویونیک تجهیزات اصلی تولیدکننده
Airbus,  Boeing هواپیماهای در
از زیادی تعداد همراه به ATR و
هواپیماهاینظامی،امکانپوششدهی

تسترافراهممیکند.
وقتیپیشرفتوتوسعهسیستمهایتستاتوماتیکمطرحمیشود،
یکراهحلکلیدیبرایمجتمعسازیتجهیزاتتستقدیمیفناوری
انتقالTPSاستکهامکانجابجاییTPSهاراازیکبسترنرمافزاری
بهیکبستردیگربدوننیازبهتغییرسختافزاریانرمافزارTPSفراهم
میکند.درحالحاضرچندینبرنامهATEدرحالسرمایهگذاریروی
اینفناوریبرایافزایشصرفهجوییدرهزینهها،توسطافزایشعمرمفید 
TPSهاوکاهشهزینهتوسعهآنها،میباشند.درسالجاری،بوئینگ
ونیرویدریاییایاالتمتحدهانتقالبیشازTPS 650راازCASSبه
RTCASSبرایاستفادهگروههایدریایی،بصورتموفقیتآمیزبهاتمام

رساندند.
DRS Systems و Northrop Grumman گذشتهشرکتهای سال
اتوماتیک)NGATS(راتحتقرارداد هشتسیستمنسلجدیدتست
تولیداولیهبانرخپائینبهارتشتحویلداد.NGATSبرایجایگزینی
ومجموعهتستسیستمهای )IFTE( خانوادهتجهیزاتتستمجتمع
الکترونیکیباپشتیبانیمستقیم)DSEST(درنظرگرفتهشدهاست.این
ATSقابلیتهایجدیدیداشتهوحجمکمترینسبتبهسیستمهای
قدیمیتراشغالمیکند.همچنینیکراهحلمدوالرباقابلیتتنظیم
مجدداستکهامکاناستفادهازابزاردقیقVXIرابرایانعطافپذیری

بیشتروالحاقسریعفناوریهایآیندهایجادمینماید.
تااینزمان،تستکنندههایاتوماتیکبطورعمومیبرایسامانههای
استفاده )UAS( سرنشین بدون هوایی سیستمهای بر شده نصب
نمیشدند.بااینحالارزشجایگزینیهمههواپیماهایبدونسرنشین
و ارتباطات بارها، با روند این میرود انتظار و است، یافته افزایش
زیرسیستمهایقویتروپیچیدهترکهدرحالاضافهشدنبههمهانواع
UASهااستادامهپیداکند.بههماناندازهکهکاهشسایز،هزینهو
نیز مقاوم کردن تست تواناییهای به نیاز مییابد، افزایش پیچیدگی
و دولت توسط که  FACE مثل استانداردهایجدید مییابد. افزایش
تستهای و هزینهسیستمهایجدید کاهش به ایجادشدهاند صنعت
سالها برای همچنان قدیمی سیستمهای اما میکند، کمک مربوطه

استفادهخواهندشد.

اخبار

در اخیر پیشرفتهای وجود با
صنعتاویونیکوهوانوردیوهمچنین
نیازبهدقتبیشتردرنحوهکارکرداین

و دقیقتر کارایی با ارائهسیستمهایی برای سازوکاری باید تجهیزات،
قابلیتاطمینانبیشترارائهنمود.ازاینروبایددستگاههاییکهبرای
تستاینسیستمهاارائهمیشوددارایقابلیتوکاراییباالییباشندتا
بتوانندتمامیحاالتمختلفبرایسیستمتحتتسترادرنظرگیرند.
عالوهبرایندستگاههایجدیدبایدقابلیتاستفادهبرایسیستمهای

قدیمیرانیزداشتهباشند.

تجهیزات تست کننده



مراقبت برج به که است هواییسامانهای ترافیک کنترل سامانه
اینامکانرامیدهدکهبرفضایاطرافخودنظارتداشتهباشدوبا
شناساییهواپیماهاومشخصاتپروازیآنهامانندسرعت،ارتفاعو

مسیرامکانانجامپروازیایمنرافراهمکند.
کدشده شناسایی پاسخهای از هوایی ترافیک کنترلکنندههای
ترانسپوندر،برایتشخیصاهدافبررویصفحهراداراستفادهمیکنند.
شناساییهواپیمابهجلوگیریازبرخوردهواپیماوتشخیصوتمایز
بینهواپیماهاکمکمیکند.سیستمATCشاملتجهیزاتزمینیو
هواییاستکهتجهیزاتهواییآنشاملترانسپوندر،واحدکنترل،
آنتنمیباشد.تجهیزاتزمینیآنشاملسیستمراداراولیهوسیستم

رادارمراقبتیثانویه (SSR(است.
مزایای و ثانویه،معایب و اولیه رادارهای از تاریخچهای ادامه در
آنهابیانمیشود.سپستجهیزاتهواییATCبهطورمختصرشرح
دادهخواهدشدودرنهایتاستانداردهایمورداستفادهدراینسامانه

معرفیمیگردد.

j رادارهای اولیه و ثانویه

سامانهکنترلترافیکهواییاز2نوعرادارتشکیل
شدهاست:

1(رادارهایاولیه
2(رادارهایثانویه

برنامههای جنگ دوران در رادار سریع توسعه
کاربردیوبدیهیبرایکنترلترافیکهوایی)ATC(در
پیداشتکهبهعنوانوسیلهایبرایارائهنظارتمستمر
ازوضعترافیکهواییمورداستفادقرارمیگرفتهاست.
ایننوعازرادارکهدرحالحاضرتحتعنوانراداراولیه
شناختهمیشودمیتواندموقعیتهرچیزیرا،بستهبه
نوعطراحی،هواپیما،پرنده،آبوهواوویژگیهایزمین
بااستفادهازبازتابسیگنالهایرادیوییخودتشخیص
وگزارشدهدکهاینبرایاهدافکنترلترافیکهوایی
این آید. بشمار ضعف نقطه یک هم و مزیت یک هم
نمیتواند و میدهد نشان را اهداف موقعیت تنها رادار
آنهاراشناسایینماید.راداراولیههنوزتوسطATCبه
عنوانیکسیستمپشتیبان/مکملرادارثانویهاستفاده

محدودتر خیلی آن اطالعات و پوششدهی میزان چه اگر میشود،
میباشد.

باتوجهبهوجودضعفهایراداراولیهطراحانتصمیمبهطراحی
رادارثانویهگرفتند.برخیازاینضعفهاعبارتنداز:

1-اندازههدفهارویصفحهراداررابطهمستقیمبااندازههواپیماها
رادار نیزدرصفحه بودهدفآن بزرگتر داشتیعنیهرچههواپیما
بزرگترنمایشدادهمیشدواینمسئلهمشکالتیرادرپیداشت.

2-عواملطبیعیمانندبارندگیاثراتمنفیبرصفحهنمایشگر
اینرادارهادارد.

3-مهمترینضعفاینرادارهادراینبودکهشناساییهدفها
رویصفحههمیشهبایکسریگردشهاومانورهایخاصیهمراه
بودیابهتعبیریدیگرشناساییهواپیماهارویصفحهراداربهراحتی

انجامنمیشد.
نیازبهتواناییشناساییآسانتروقابلاعتمادترهواپیماهامنجر
دشمن از دوست شناسایی سیستم و شد دیگر رادارهای توسعه به
دوست هواپیماهای مثبت شناسایی برای وسیلهای عنوان به )IFF(
ازدشمنمورداستفادهقرارمیگیرد.اینسیستمکهدرسازمانهای
کشوریبهعنوانرادارنظارتیثانویه)SSR(ودرایاالتمتحدهآمریکا
)ATCRBS( هوایی ترافیک راداری چراغ سیستم کنترل عنوان به

شناختهمیشود.
کنترل در راداری سیستم یک )SSR( ثانویه مراقبتی رادار
تشخیص را هواپیما موقعیت تنها نه که )ATC(است هوایی ترافیک
و هویت مانند هواپیما اضافی اطالعات بلکه میکند اندازهگیری و
ارتفاعرادرخواستمیکند.برخالفسیستمهایرادارهایاولیهکه
رادیویی سیگنالهای تشخیص از استفاده با را اهداف جهت و برد
منعکسشدهاندازهگیریمیکند،SSRمتکیبراهدافبودهومجهز
بهترانسپوندرراداریاستکهبههریکازسیگنالهایبازجوییبا
SSR.انتقالیکپاسخحاویدادههایکدگذاریشدهپاسخمیدهد
براساسفناوریشناساییدوستازدشمن)IFF(کهدرزمانجنگ

همچنان سیستم دو هر بنابراین میباشد، یافت توسعه دوم جهانی
،TCASسازگارهستند.ازدیگرروشهایمشابهرادارنظارتیثانویه

مونورادارنظارتیثانویه،Mode SوADS-Bمیباشند.

ATC تجهیزات هوایی سیستم j

2/5 بیم  پهنای و بل دسی 3 افقی فاصله معموال زمینی آنتن
درجهداردکهدقتتعیینجهتهواپیمارامحدودمیکند.بنابراین
در داد. بهبود را دقت میتوان متعدد پرسشگرهای از استفاده با
سیستمهایاولیهکهازیکآنتنبهعنوانیک hog troughاستفاده

میشودابعادبزرگافقیبرایتولیدیکپرتوباریکافقیوابعادکوچک
عمودیبرایفراهمکردنپوششازنزدیکافقتاتقریباباالیسربکار

میرود.
باتوجهبهآندومشکلوجوددارد،اوالحدودنیمیازانرژیکه
بهزمینمیرسدمنعکسمیشودوباانرژیایکهبهسمتباالساطع
نقاطصفرعمیقیدر باعثپدیدآمدن و پیدامیکند میشودتداخل
برخیاززوایایارتفاعخواهدشدواینسببازدسترفتنارتباطبا
هواپیمامیشود.ثانیااگرزمیناطرافآنشیبدارباشدانرژیمنعکس
افقیجبرانمیشودوشکلپرتووجهت تاحدودیبهصورت شده

نشاندادهشدهتوسطهواپیماتغییرمیکند.
انرژی تداخل و آنتن استاندارد hog trough برای موجود مشکل 
پرتو به شکلدادن آن پاسخ که بود رونده باال انرژی با شده منعکس
عمودیاستوایننیازمندبهیکآرایهعمودیبرایتغذیهدوقطبی
برای پایی 5 ابعاد یک بنابرین میباشد. نظر مورد شکل در مناسب
بهینهسازیآنتشکیلدادهشدهکهدراستانداردهایبینالمللیآمده

است.
درصورتیکهترانسپوندرقابلیتپشتیبانیازمدSرانداشتهباشد
بهازایهرترانسپوندریکآنتننصبمیگرددکهمیتواندباالیاپایین
بدنهباشد.درصورتیکهترانسپوندرمورداستفادهقابلیتپشتیبانیازمد

S راداشتهباشدبهازایهرترانسپوندربایددوآنتننصبگردد.

j ترانسپوندر

را کهسیگنالها است رادیویی فرستنده و گیرنده یک ترانسپوندر
رویفرکانس1030مگاهرتزدریافتو1090مگاهرتزارسالمیکند.
ترانسپوندرهواپیمایهدف)معموال،امانهلزومایکایستگاهزمینیبا
فرستادنسیگنالهایکد از استفاده با دارد( اولیههمکاری رادار یک

شدهکهحاویاطالعاتدرخواستشدهاستپاسخمیدهد.
درصورتیکهترانسپوندرقابلیتپشتیبانیازمدSرانداشتهباشدبه
ازایهرترانسپوندریکآنتننصبمیگرددکهمیتواندباالیاپایینبدنه
قراردادهشود.درصورتیکهترانسپوندرمورداستفادهقابلیتپشتیبانی
ازمدSراداشتهباشدبهازایهرترانسپوندربایددوآنتننصبگردد.

دراصلترانسپوندرالزمهکاربارادارهایSSRمیباشد.بطوریکه
باتعیینکردنکدهاییچهاررقمیکهمعموالازطرفATCبهخلبان
دادهمیشودمیتوانبخشبهبخشتغییرمسیرداد.زمانیکهکدمورد
نظربررویترانسپوندرتنظیممیشودسهدستهاطالعاتبهATCارسال

میشودکهعبارتنداز:
1-Call Sign Or Flight Number
 2-Ground Speed
 3-Altitude
بهطورکلیترانسپوندردارایدومدAوCاستکهدرسالهای
اخیرمدهایدیگرینیزاضافهشدهاند.اگرازمدAاستفادهشودهمواره
است مشخص هدف کنار در Ground Speed و  Call Sign مورد  دو
امااگرازمدCاستفادهشودعالوهبردوموردفوقAltitudeنیزروی
مخصوص C مد که گفت میتوان بنابراین میشود ظاهر رادار صفحه

ارتفاعاست.
واحد کنترل

اینواحدکهدرکابینخلباننصبشدهاستبرایکنترلسامانه
مانندوضعیتstandbyووضعیتهایاضطراریاستفادهمیشود.در
سامانههایپیشرفتهترامکاناعمالکدمشخصههواپیمانیزوجوددارد.

Radarازحروفاولکلمات Radio Detection and Rangingبهمعنای
الکترومغناطیسی امواج است. شده گرفته رادیویی فاصلهیابی و کشف
منتشرشدهازرادار،پسازبرخوردبهیکجسمدور،بازتابیافتهوبه
سمتنقطهحرکتبرمیگردند.امواجبرگشتیتوسطدستگاههایخاص
درمبداتقویتمیشوندوبعدازتقویتدریکنشانگریاهماناسکوپ
رادارنشاندادهمیشوند.ازرویمدتزمانرفتوبرگشتاینامواج،
فاصلهبینجسموراداراندازهگیریمیشود.رادارهاباتوجهبهفرکانس
کار،محیطعمل،قدرتفرستنده،حساسیتگیرنده،نوعآنتنوچندین
عاملدیگردستهبندیوهریکدرمواردخاصیبهکارگیریمیشوند
ومعموالهردسته،نوعخاصیازفرستندهوسیستمپردازشسیگنالرا

مورداستفادهقرارمیدهد.
محیط، شناسایی منظور به راداري، تصویربرداري سامانههاي در
پروفایلسطحمقطعراداری)Radar Cross Section(یاRCSاستخراج
میگردد.RCSنسبتسیگنالبازتابشدهبهنسبتسیگنالتابیدهشده
درواحدسطحاست.معموالًپسازاستخراجپروفایلRCS،اطالعات
RCSالمانها،سطحموردنظربصورتسطوحخاکستريدریکصفحه
نمایشدوبعديدراختیارکاربرقرارميگیردوبعنوانتصویرراداری
شناختهشدهوموردبررسيقرارميگیرد.بنابراینتصویريکهازرادار
فرکانس در سطح پیکسلهاي انعکاس ضریب پروفایل ميآید بدست
ماکروویواستوکلیدبهتردیدن،بزرگتربودنحسگریاروزنهورودي

ابزارميباشد.
قدرت به دستیابي منظور به نیز راداري سامانههای در گذشته از
تفکیکباالدربرد،ازسیگناليباپهنايباندباالوبرايرسیدنبهحد
تفیکیکباالدرزاویه،ازآنتنبزرگ)برايباریککردنپهنايپرتودر
آنتنهایی از استفاده متأسفانه است. ميشده استفاده سمت( راستاي
زاویه در باال تفکیک حد به دستیابی منظور به بزرگ فیزیکی ابعاد با
در مشکل این حل برای است. عملي غیر و دشوار کاربردها بعضي در
حمل پرنده سیستم یک توسط کوچک آنتني جدید، سیستمهای
تابش تحت را نظر مورد منطقه از مشخص موقعیتهای در و ميشود
سپس میکند. دریافت را محیط بازتاب و داده قرار الکترومغناطیسي
صورت به همگي آنتن، مختلف موقعیتهای در بازگشتي سیگنالهاي
بادقتيباال یکجاموردپردازشقرارمیگیرندوپروفایلRCSمنطقه
استخراجميشود.درصورتیکهاینایدهدرسامانههایراداریاستفاده
Synthetic Aperture Ra-(  روزنهمصنوع با رادار يشود،سیستمحاصل
ابعاد با آنتن اثر ایده این از بااستفاده SARخواندهمیشود. یا )dar
بزرگکهساختآنغیرعملياستباکمکپردازشهايخاصایجاد
SARآنهاتوسطRCSميگردد.ابعادالمانهايسطحيیاحجميکه
اندازهگیريميشود،رزلوشنیاحدتفکیکسامانهSARميگویند.به
منظورروشنترشدنمساله،توسطیکآنتنمعمولیباابعاد1مترو
طولموج1متر،درفاصله1000متريدررادارهايعاديميتوانبه

حدتفکیکزاویهايحدود1000متررسید.
حالبراساستئوريSARاگراینآنتنباابعاد1متررادرطول
یکروزنهفرضيبهابعاد1000مترجابجاکنیم،درآنصورتميتوانبه

رادار روزنه مصنوعی یا SARکنترل ترافیک هوایی



مراقبت برج به که است هواییسامانهای ترافیک کنترل سامانه
اینامکانرامیدهدکهبرفضایاطرافخودنظارتداشتهباشدوبا
شناساییهواپیماهاومشخصاتپروازیآنهامانندسرعت،ارتفاعو

مسیرامکانانجامپروازیایمنرافراهمکند.
کدشده شناسایی پاسخهای از هوایی ترافیک کنترلکنندههای
ترانسپوندر،برایتشخیصاهدافبررویصفحهراداراستفادهمیکنند.
شناساییهواپیمابهجلوگیریازبرخوردهواپیماوتشخیصوتمایز
بینهواپیماهاکمکمیکند.سیستمATCشاملتجهیزاتزمینیو
هواییاستکهتجهیزاتهواییآنشاملترانسپوندر،واحدکنترل،
آنتنمیباشد.تجهیزاتزمینیآنشاملسیستمراداراولیهوسیستم

رادارمراقبتیثانویه (SSR(است.
مزایای و ثانویه،معایب و اولیه رادارهای از تاریخچهای ادامه در
آنهابیانمیشود.سپستجهیزاتهواییATCبهطورمختصرشرح
دادهخواهدشدودرنهایتاستانداردهایمورداستفادهدراینسامانه

معرفیمیگردد.

j رادارهای اولیه و ثانویه

سامانهکنترلترافیکهواییاز2نوعرادارتشکیل
شدهاست:

1(رادارهایاولیه
2(رادارهایثانویه

برنامههای جنگ دوران در رادار سریع توسعه
کاربردیوبدیهیبرایکنترلترافیکهوایی)ATC(در
پیداشتکهبهعنوانوسیلهایبرایارائهنظارتمستمر
ازوضعترافیکهواییمورداستفادقرارمیگرفتهاست.
ایننوعازرادارکهدرحالحاضرتحتعنوانراداراولیه
شناختهمیشودمیتواندموقعیتهرچیزیرا،بستهبه
نوعطراحی،هواپیما،پرنده،آبوهواوویژگیهایزمین
بااستفادهازبازتابسیگنالهایرادیوییخودتشخیص
وگزارشدهدکهاینبرایاهدافکنترلترافیکهوایی
این آید. بشمار ضعف نقطه یک هم و مزیت یک هم
نمیتواند و میدهد نشان را اهداف موقعیت تنها رادار
آنهاراشناسایینماید.راداراولیههنوزتوسطATCبه
عنوانیکسیستمپشتیبان/مکملرادارثانویهاستفاده

محدودتر خیلی آن اطالعات و پوششدهی میزان چه اگر میشود،
میباشد.

باتوجهبهوجودضعفهایراداراولیهطراحانتصمیمبهطراحی
رادارثانویهگرفتند.برخیازاینضعفهاعبارتنداز:

1-اندازههدفهارویصفحهراداررابطهمستقیمبااندازههواپیماها
رادار نیزدرصفحه بودهدفآن بزرگتر داشتیعنیهرچههواپیما
بزرگترنمایشدادهمیشدواینمسئلهمشکالتیرادرپیداشت.

2-عواملطبیعیمانندبارندگیاثراتمنفیبرصفحهنمایشگر
اینرادارهادارد.

3-مهمترینضعفاینرادارهادراینبودکهشناساییهدفها
رویصفحههمیشهبایکسریگردشهاومانورهایخاصیهمراه
بودیابهتعبیریدیگرشناساییهواپیماهارویصفحهراداربهراحتی

انجامنمیشد.
نیازبهتواناییشناساییآسانتروقابلاعتمادترهواپیماهامنجر
دشمن از دوست شناسایی سیستم و شد دیگر رادارهای توسعه به
دوست هواپیماهای مثبت شناسایی برای وسیلهای عنوان به )IFF(
ازدشمنمورداستفادهقرارمیگیرد.اینسیستمکهدرسازمانهای
کشوریبهعنوانرادارنظارتیثانویه)SSR(ودرایاالتمتحدهآمریکا
)ATCRBS( هوایی ترافیک راداری چراغ سیستم کنترل عنوان به

شناختهمیشود.
کنترل در راداری سیستم یک )SSR( ثانویه مراقبتی رادار
تشخیص را هواپیما موقعیت تنها نه که )ATC(است هوایی ترافیک
و هویت مانند هواپیما اضافی اطالعات بلکه میکند اندازهگیری و
ارتفاعرادرخواستمیکند.برخالفسیستمهایرادارهایاولیهکه
رادیویی سیگنالهای تشخیص از استفاده با را اهداف جهت و برد
منعکسشدهاندازهگیریمیکند،SSRمتکیبراهدافبودهومجهز
بهترانسپوندرراداریاستکهبههریکازسیگنالهایبازجوییبا
SSR.انتقالیکپاسخحاویدادههایکدگذاریشدهپاسخمیدهد
براساسفناوریشناساییدوستازدشمن)IFF(کهدرزمانجنگ

همچنان سیستم دو هر بنابراین میباشد، یافت توسعه دوم جهانی
،TCASسازگارهستند.ازدیگرروشهایمشابهرادارنظارتیثانویه

مونورادارنظارتیثانویه،Mode SوADS-Bمیباشند.

ATC تجهیزات هوایی سیستم j

2/5 بیم  پهنای و بل دسی 3 افقی فاصله معموال زمینی آنتن
درجهداردکهدقتتعیینجهتهواپیمارامحدودمیکند.بنابراین
در داد. بهبود را دقت میتوان متعدد پرسشگرهای از استفاده با
سیستمهایاولیهکهازیکآنتنبهعنوانیک hog troughاستفاده

میشودابعادبزرگافقیبرایتولیدیکپرتوباریکافقیوابعادکوچک
عمودیبرایفراهمکردنپوششازنزدیکافقتاتقریباباالیسربکار

میرود.
باتوجهبهآندومشکلوجوددارد،اوالحدودنیمیازانرژیکه
بهزمینمیرسدمنعکسمیشودوباانرژیایکهبهسمتباالساطع
نقاطصفرعمیقیدر باعثپدیدآمدن و پیدامیکند میشودتداخل
برخیاززوایایارتفاعخواهدشدواینسببازدسترفتنارتباطبا
هواپیمامیشود.ثانیااگرزمیناطرافآنشیبدارباشدانرژیمنعکس
افقیجبرانمیشودوشکلپرتووجهت تاحدودیبهصورت شده

نشاندادهشدهتوسطهواپیماتغییرمیکند.
انرژی تداخل و آنتن استاندارد hog trough برای موجود مشکل 
پرتو به شکلدادن آن پاسخ که بود رونده باال انرژی با شده منعکس
عمودیاستوایننیازمندبهیکآرایهعمودیبرایتغذیهدوقطبی
برای پایی 5 ابعاد یک بنابرین میباشد. نظر مورد شکل در مناسب
بهینهسازیآنتشکیلدادهشدهکهدراستانداردهایبینالمللیآمده

است.
درصورتیکهترانسپوندرقابلیتپشتیبانیازمدSرانداشتهباشد
بهازایهرترانسپوندریکآنتننصبمیگرددکهمیتواندباالیاپایین
بدنهباشد.درصورتیکهترانسپوندرمورداستفادهقابلیتپشتیبانیازمد

S راداشتهباشدبهازایهرترانسپوندربایددوآنتننصبگردد.

j ترانسپوندر

را کهسیگنالها است رادیویی فرستنده و گیرنده یک ترانسپوندر
رویفرکانس1030مگاهرتزدریافتو1090مگاهرتزارسالمیکند.
ترانسپوندرهواپیمایهدف)معموال،امانهلزومایکایستگاهزمینیبا
فرستادنسیگنالهایکد از استفاده با دارد( اولیههمکاری رادار یک

شدهکهحاویاطالعاتدرخواستشدهاستپاسخمیدهد.
درصورتیکهترانسپوندرقابلیتپشتیبانیازمدSرانداشتهباشدبه
ازایهرترانسپوندریکآنتننصبمیگرددکهمیتواندباالیاپایینبدنه
قراردادهشود.درصورتیکهترانسپوندرمورداستفادهقابلیتپشتیبانی
ازمدSراداشتهباشدبهازایهرترانسپوندربایددوآنتننصبگردد.

دراصلترانسپوندرالزمهکاربارادارهایSSRمیباشد.بطوریکه
باتعیینکردنکدهاییچهاررقمیکهمعموالازطرفATCبهخلبان
دادهمیشودمیتوانبخشبهبخشتغییرمسیرداد.زمانیکهکدمورد
نظربررویترانسپوندرتنظیممیشودسهدستهاطالعاتبهATCارسال

میشودکهعبارتنداز:
1-Call Sign Or Flight Number
 2-Ground Speed
 3-Altitude
بهطورکلیترانسپوندردارایدومدAوCاستکهدرسالهای
اخیرمدهایدیگرینیزاضافهشدهاند.اگرازمدAاستفادهشودهمواره
است مشخص هدف کنار در Ground Speed و  Call Sign مورد  دو
امااگرازمدCاستفادهشودعالوهبردوموردفوقAltitudeنیزروی
مخصوص C مد که گفت میتوان بنابراین میشود ظاهر رادار صفحه

ارتفاعاست.
واحد کنترل

اینواحدکهدرکابینخلباننصبشدهاستبرایکنترلسامانه
مانندوضعیتstandbyووضعیتهایاضطراریاستفادهمیشود.در
سامانههایپیشرفتهترامکاناعمالکدمشخصههواپیمانیزوجوددارد.

Radarازحروفاولکلمات Radio Detection and Rangingبهمعنای
الکترومغناطیسی امواج است. شده گرفته رادیویی فاصلهیابی و کشف
منتشرشدهازرادار،پسازبرخوردبهیکجسمدور،بازتابیافتهوبه
سمتنقطهحرکتبرمیگردند.امواجبرگشتیتوسطدستگاههایخاص
درمبداتقویتمیشوندوبعدازتقویتدریکنشانگریاهماناسکوپ
رادارنشاندادهمیشوند.ازرویمدتزمانرفتوبرگشتاینامواج،
فاصلهبینجسموراداراندازهگیریمیشود.رادارهاباتوجهبهفرکانس
کار،محیطعمل،قدرتفرستنده،حساسیتگیرنده،نوعآنتنوچندین
عاملدیگردستهبندیوهریکدرمواردخاصیبهکارگیریمیشوند
ومعموالهردسته،نوعخاصیازفرستندهوسیستمپردازشسیگنالرا

مورداستفادهقرارمیدهد.
محیط، شناسایی منظور به راداري، تصویربرداري سامانههاي در
پروفایلسطحمقطعراداری)Radar Cross Section(یاRCSاستخراج
میگردد.RCSنسبتسیگنالبازتابشدهبهنسبتسیگنالتابیدهشده
درواحدسطحاست.معموالًپسازاستخراجپروفایلRCS،اطالعات
RCSالمانها،سطحموردنظربصورتسطوحخاکستريدریکصفحه
نمایشدوبعديدراختیارکاربرقرارميگیردوبعنوانتصویرراداری
شناختهشدهوموردبررسيقرارميگیرد.بنابراینتصویريکهازرادار
فرکانس در سطح پیکسلهاي انعکاس ضریب پروفایل ميآید بدست
ماکروویواستوکلیدبهتردیدن،بزرگتربودنحسگریاروزنهورودي

ابزارميباشد.
قدرت به دستیابي منظور به نیز راداري سامانههای در گذشته از
تفکیکباالدربرد،ازسیگناليباپهنايباندباالوبرايرسیدنبهحد
تفیکیکباالدرزاویه،ازآنتنبزرگ)برايباریککردنپهنايپرتودر
آنتنهایی از استفاده متأسفانه است. ميشده استفاده سمت( راستاي
زاویه در باال تفکیک حد به دستیابی منظور به بزرگ فیزیکی ابعاد با
در مشکل این حل برای است. عملي غیر و دشوار کاربردها بعضي در
حمل پرنده سیستم یک توسط کوچک آنتني جدید، سیستمهای
تابش تحت را نظر مورد منطقه از مشخص موقعیتهای در و ميشود
سپس میکند. دریافت را محیط بازتاب و داده قرار الکترومغناطیسي
صورت به همگي آنتن، مختلف موقعیتهای در بازگشتي سیگنالهاي
بادقتيباال یکجاموردپردازشقرارمیگیرندوپروفایلRCSمنطقه
استخراجميشود.درصورتیکهاینایدهدرسامانههایراداریاستفاده
Synthetic Aperture Ra-(  روزنهمصنوع با رادار يشود،سیستمحاصل
ابعاد با آنتن اثر ایده این از بااستفاده SARخواندهمیشود. یا )dar
بزرگکهساختآنغیرعملياستباکمکپردازشهايخاصایجاد
SARآنهاتوسطRCSميگردد.ابعادالمانهايسطحيیاحجميکه
اندازهگیريميشود،رزلوشنیاحدتفکیکسامانهSARميگویند.به
منظورروشنترشدنمساله،توسطیکآنتنمعمولیباابعاد1مترو
طولموج1متر،درفاصله1000متريدررادارهايعاديميتوانبه

حدتفکیکزاویهايحدود1000متررسید.
حالبراساستئوريSARاگراینآنتنباابعاد1متررادرطول
یکروزنهفرضيبهابعاد1000مترجابجاکنیم،درآنصورتميتوانبه

رادار روزنه مصنوعی یا SARکنترل ترافیک هوایی



حدتفکیکزاویهايحدود1متردستیافت.بهعبارتدیگراستفاده
ازپردازشهایمورداستفادهدرSARبهنوعیهماناثراستفادهاز
یکآنتنباطول1000مترراایجادميکند.باتوجهبهاینکهدراین
ایدهازپردازشسیگنالبهجاياستفادهازآنتنبسیاربزرگاستفاده
شدهاستبهاینرادار،رادارباروزنهمصنوعيگفتهميشود.درسال
هاياخیرایدهایجادروزنهمصنوعيدرسایرابزارمشاهدهمانندسونار
نیزاستفادهشدهاست.درجدیدترینمدلهایاینرادارقابلیتتهیه

تصاویریباقدرتتفکیک10سانتیمتروجوددارد.
دنبالکردن و نظامیهمچونکشف کاربردهای بر SARعالوه
اهدافمتحرک،درکاربردهایتجاریوپزشکیهمچونتصویربرداري
استفاده نیز صوت مافوق پزشکی برداری تصویر و زمین سطح از

میگرددکهالبتهکاربردآندرمصارفپزشکیهنوزدرحالتوسعه
است.

روندپیشرفتاستفادهازایننوعرادارهابهشرحزیراست.درابتدا
میکند، ردگیری را هدفی آنتن که هنگامی نمود مشاهده  Wiley
در موقعیتهدف و مختلف زمانهای در داپلرهدف میان رابطهای
طولدورهردگیریوجوددارد.بهاینترتیباونتیجهگیریکرد،آنالیز
فرکانسیسیگنالدریافتیازهدفتحتردگیریمیتواندبهتخمین
 Doppler ایده  این دهد. بهبود را آن و کرده کمک هدف موقعیت
Beam Sharpeningخواندهشدهوامروزهنیزدربرخیسیستمهابه
منظورکاهشپهنایپرتومورداستفادهقرارمیگیرد.تقریباًدرهمان
دوراندردانشگاهIllinoiseنیزاینایدهبراساسمشاهداتیکرادار
نصبشدهبررویپرنده)airborne(بهصورتمشابهمطرحشد.در
نوری Correlatorهای از استفاده با  Michigan دانشگاه در و ادامه
نخستینتصویرSARاستخراجشد.وقتيدادههايSARتوسطرادار
ثبتميشود،تصویردادههايثبتشدهبسیارمبهمونامشخصاست.
درواقعاینتصویربیشتربهیکنویزتصادفيشباهتدارد.دلیلاین
امرایناستکهاطالعاتاصليتصویردرفازسیگنالثبتشدهقرار
دارد.براياستخراجتصویراصليبایدفازدادههايثبتشدهمحاسبه

شود.
و جنگنده شناسایي، هواپیماهاي تجهیز آوريجهت فن این از
هواپیماهايبدونسرنشینپیشرفتههمچونهواپیماهايیو-2،اف-
RQ-4،استار دارک RQ-3،پریدیتور RQ-170 ،RQ-1 پهپادهاي ،15

شده استفاده SAR/GMT سرنشین بدون هواپیمای و هاک گلوبال
Convair- است.همچنینازکاربردهایتجاریآنمیتوانبهسامانه
580C/XSAR،سامانه Sea Ice And Terrain Assessment،ماهواره 
X- سامانه  ،ENVISAT/ASAR ماهواره  ،ERS ماهواره  ،SEA SAT

SAR/SIR-Cوسامانه X-SAR/SRTMاشارهکرد.
رادارهاي ویژگيهايعمومي بودن دارا بر SARعالوه رادارهای

تصویرگر،دارايویژگيهایمنحصربفردزیرهستند:
•توانایيتصویربرداريازیکسطحبادقتتفکیکازچندمترتا

چندکیلومتر
•توانایيتهیهتصویريبادقتمطلوبومعینمستقلازارتفاعتا

حديکهقدرتفرستندهاجازهميدهد
تابش، زاویه قطبش، مثل مختلف اساسي پارامترهاي وجود •

فرکانسوغیرهبرايبهینهسازيسامانهدرکاربردهايمشخص
•امکانایجادتصاویرسهبعدیازاشیاواهداف

امکان برقراری مخابرات صوتی و متنی در پرواز
 Gogo قابلیتهایصوتیرابهخدماتاینترنتدرپروازAircell
میتواند سیستم این شرکت، این گفتهی به کرد. اضافه خود Biz
اینترنتوقابلیتهایصوتیراازیکسیستمواحدارائهدهد،بطوریکه
و نصب هزینههای و نیاز مورد تجهیزات میتوان آن از استفاده با

راهاندازیراکاهشداد.
بابهرهگیریازهرسیستم Gogo Biz وازطریقتکنولوژیآسمان
بهزمینAircell،میتوان Gogo Text & Talkراباخریدیککلید
نرمافزاریبرایتجهیزاتموجوددرهواپیماونصبیکبرنامهرایگان
درگوشیهایمسافرفراهمنمود.همچنیناینسرویسرامیتوانبا
گوشیکابین OnePhone Gogoاستفادهکرد.صفحهنمایشلمسیو
سیستمعاملمبتنیبراندرویدازدیگرویژگیهایاینسیستماست.
همچنینبهگفتهمسئوالناینشرکت،دونسخهیسیمیوبیسیم

محصولموردنظرتولیدوروانهبازارشدهاست.
طرحهایصوتیماهانهبرای Gogo Bizاز 134.95دالردرماه

شروعمیشودوشامل60دقیقهارتباطصوتیاست.
www.aircell.com:منبع

حرکت به سمت بکارگیری صفحه نمایش های لمسی
کابینخلبانهواپیماهایتجاریآینده،براساستولیداتاویونیکی
)NBAA(نمایشدادهشدهدرهمایشانجمنملیهواپیماییتجاری
نهایتا و لمسی نمایشهای صفحه بکارگیری سمت به ،2013 سال

عرشهپروازهایکامالمجتمعحرکتمیکنند.
عرشهپروازتخصصیبهبودیافتهشرکت Rockwell Collinsبا
و عملکرد گواهی دریافت به اقدام لمسی پرواز اصلی نمایشگرهای
 Beechcraft King Air هواپیمای  برروی نصب برای آمادهسازی
صفحه کارگیری به با است. نموده آینده سال در  350 turboprop
نمایشهایلمسی،خلبانهاقادرخواهندبودتابهسرعتبینهریک

سرویسهاینظامیامریکاعلیرغمفضایچالشیبودجه،درحال
اتوماتیک بروزرسانیخانوادهسیستمهایتست برایگسترشو تالش
)ATS(استانداردخودمیباشند.براینمونهسالگذشته،ارتشامریکا
نرخ با را خود ) NGATS( اتوماتیک تست سیستم بعدی نسل تولید
تست تجهیزات خانواده نمودن جایگزین برای که کرد، آغاز پایین

در قدیمیتر ) IFTE( شده مجتمع
شده گرفته نظر در آینده سال چند
دریایی نیروی همزمان، بطور و است؛
نیزدرحالباالبردنسطحتکنولوژی
سیستمپشتیبانیقابلحملاتوماتیک
ویکپارچه)RTCASS(خودباقابلیت

تنظیممجددمیباشد.
سیستمها، بروزرسانی با همزمان
نظامی سرویسهای کلیدی چالش
استانداردی کنندههای تست داشتن

استکهبتواندفناوریهایجدیدوقدیمیترهواپیماراادارهکند.این
)کههرکدامشاملتجهیزات یاهستهمشترک استاندارد سیستمهای
برنامههای مجموعههای و کاربردی افزار نرم ،)ATE( اتوماتیک تست
تست)TPS(میباشند(همچناندرحالتکاملهستند.درطولچند
دریایی نیروی یکپارچه و اتوماتیک پشتیبانی سیستم گذشته، سال
را RTCASS تنها نه است، سیستمها اولین از یکی که ،) CASS(
بروز  eCASS جدید برنامه به نیز خود بلکه افزوده، خود سیستم به
رسانیشدهاست.دراینبین،نیرویهوایینیزبیشترازیکسوممسیر
گسترش150جایگاهتستاتوماتیکانبارهمهمنظوره)VDATS(را
کهبرایبهرهبرداریدرپایانسالمالی2017برنامهریزیشده،پیموده
است.بااینحال،باوجوداهمیتنگهداریسیستمهایتسلیحاتی،این
برنامههایمربوطبهتستکنندههانیزازکاهشبودجهمصوننبودهاند.

آخرین مدیریت قابلیت باید تنها نه استاندارد تستکنندههای
که قدیمیتر سیستمهای بتوانند باید بلکه باشند؛ داشته را فناوریها
افزایش برنامههای تحت انتظارشان مورد کاری عمر از فراتر همچنان
اداره نیز را میباشند کار حال در ،) SLEP( سرویسدهی عمر طول
نیز تست تجهیزات وضوح به پلتفرمها، پیشرفت با همچنین نمایند.
بایدبهبودیابندتاقابلیتتستوتطبیقپذیریباسیستمهایجدیدتر
برخی از استفاده سمت به جدید سیستمهای این باشند. داشته را
استانداردهایجدیدمثلPXIوVXIگرایشدارند.وجوداستانداردهای
تخصصیدراینزمینهسببمیشودتامسیرطراحیسیستمواضحتر

شدهونیازکمتریبهسفارشسازیباشد.
باپیشرفتتجهیزاتتستاتوماتیکبرایسیستمهایازیرسیستمها،
تامینکنندگانفناورینیازبهپشتیبانیسیستمهایقدیمیوجدیدهمراه
بادرنظرگرفتنخواستههایمصرفکنندهبرایبازدهیوانعطافپذیری
بیشترراگزارشمیدهند.مصرفکنندگانهمچنینسیستمهایتست
مثال، برای میکنند. درخواست را پایینتر مالکیت هزینه با فشردهتر
به قابلیتهایجدید اضافهکردن ATSدرحال واحدتجاریشرکت
 Cassidian ATEC Series) برای RF Expansion Module ماژول 
نتیجه در و بوده جدید پلتفرم یک سیستم این میباشد.   6 )ATE

کتابخانه توسعه بر زیادی تمرکز
است. شده گذاشته پیشنهادی TPS
هر برای ATEC series 6 همچنین  
اویونیک تجهیزات اصلی تولیدکننده
Airbus,  Boeing هواپیماهای در
از زیادی تعداد همراه به ATR و
هواپیماهاینظامی،امکانپوششدهی

تسترافراهممیکند.
وقتیپیشرفتوتوسعهسیستمهایتستاتوماتیکمطرحمیشود،
یکراهحلکلیدیبرایمجتمعسازیتجهیزاتتستقدیمیفناوری
انتقالTPSاستکهامکانجابجاییTPSهاراازیکبسترنرمافزاری
بهیکبستردیگربدوننیازبهتغییرسختافزاریانرمافزارTPSفراهم
میکند.درحالحاضرچندینبرنامهATEدرحالسرمایهگذاریروی
اینفناوریبرایافزایشصرفهجوییدرهزینهها،توسطافزایشعمرمفید 
TPSهاوکاهشهزینهتوسعهآنها،میباشند.درسالجاری،بوئینگ
ونیرویدریاییایاالتمتحدهانتقالبیشازTPS 650راازCASSبه
RTCASSبرایاستفادهگروههایدریایی،بصورتموفقیتآمیزبهاتمام

رساندند.
DRS Systems و Northrop Grumman گذشتهشرکتهای سال
اتوماتیک)NGATS(راتحتقرارداد هشتسیستمنسلجدیدتست
تولیداولیهبانرخپائینبهارتشتحویلداد.NGATSبرایجایگزینی
ومجموعهتستسیستمهای )IFTE( خانوادهتجهیزاتتستمجتمع
الکترونیکیباپشتیبانیمستقیم)DSEST(درنظرگرفتهشدهاست.این
ATSقابلیتهایجدیدیداشتهوحجمکمترینسبتبهسیستمهای
قدیمیتراشغالمیکند.همچنینیکراهحلمدوالرباقابلیتتنظیم
مجدداستکهامکاناستفادهازابزاردقیقVXIرابرایانعطافپذیری

بیشتروالحاقسریعفناوریهایآیندهایجادمینماید.
تااینزمان،تستکنندههایاتوماتیکبطورعمومیبرایسامانههای
استفاده )UAS( سرنشین بدون هوایی سیستمهای بر شده نصب
نمیشدند.بااینحالارزشجایگزینیهمههواپیماهایبدونسرنشین
و ارتباطات بارها، با روند این میرود انتظار و است، یافته افزایش
زیرسیستمهایقویتروپیچیدهترکهدرحالاضافهشدنبههمهانواع
UASهااستادامهپیداکند.بههماناندازهکهکاهشسایز،هزینهو
نیز مقاوم کردن تست تواناییهای به نیاز مییابد، افزایش پیچیدگی
و دولت توسط که  FACE مثل استانداردهایجدید مییابد. افزایش
تستهای و هزینهسیستمهایجدید کاهش به ایجادشدهاند صنعت
سالها برای همچنان قدیمی سیستمهای اما میکند، کمک مربوطه

استفادهخواهندشد.

اخبار

در اخیر پیشرفتهای وجود با
صنعتاویونیکوهوانوردیوهمچنین
نیازبهدقتبیشتردرنحوهکارکرداین

و دقیقتر کارایی با ارائهسیستمهایی برای سازوکاری باید تجهیزات،
قابلیتاطمینانبیشترارائهنمود.ازاینروبایددستگاههاییکهبرای
تستاینسیستمهاارائهمیشوددارایقابلیتوکاراییباالییباشندتا
بتوانندتمامیحاالتمختلفبرایسیستمتحتتسترادرنظرگیرند.
عالوهبرایندستگاههایجدیدبایدقابلیتاستفادهبرایسیستمهای

قدیمیرانیزداشتهباشند.

تجهیزات تست کننده



اثباتشدهی فراهممیکند.دقت نیز را تغییر قابل و منحنیشکل
GBASدرهردومحورافقیوعمودیکمتراز1متراست.

مرکزتخصصیFAAهمراهباBoeingوبقیهبخشهایFAA،در
،II/III دستهبندیGBASحالتوسعهدادننیازهایسطحباالبرای
میباشند.عالوهبراین،FAAدرحالآزمودنامکاناستفادهازناوبری
پیشرفتهوتکنولوژیهایonboardبرایهواپیماهایدیجیتالجدیدتر
بودهتاتکنولوژیGBASدستهبندیIراارتقادهندودرنتیجهآن
انجامفرودنوعIIوIIIرابرایاینهواپیماهایخاصبدستآورند.

j مبانی تئوری و اصول کارکرد

سیستمGBASشاملتجهیزاتزمینیواویونیکیمختلفیاست.
زمینی تأسیسات مرجع، گیرنده چهار شامل آن زمینی تجهیزات
تجهیزات این که میباشد  VHF اطالعات فرستنده یک و GBAS

زمینیباتجهیزاتنصبشدهرویهواپیماتکمیلمیشوند.
درفرودگاههایمجهزبهسیستمGBASسیگنالهایماهوارهای
GPSتوسطگیرندههایمرجعGBASدریافتمیشوند.هرفرودگاه
دارایچهارگیرندهGBASبودهکهگیرندههایمرجعمکانخودرا

توسطGPSمحاسبهمیکنند.
خطاهای GBAS زمینی تأسیسات و GPS مرجع گیرندههای
تولیدیمکانمربوطبهGPSرااندازهگیریمیکنند.تأسیساتزمینی
ومکان واقعی بینمکان تفاوت پایه بر پیامتصحیحی GBASیک
پیامها این تولیدمیکنندکهاطالعاتموجوددر ،GPS اندازهگیری

شاملیکزماندقیقواطالعاتمسیرفروداست.
پیامتصحیحشدهتوسطسیستمGBASبهیکفرستندهانتشار

VDBسیگنال سیستم میشود. فرستاده  )VDB) VHF اطالعات
وسایل استفادهی برای GBAS پوشش محدوده در را تصحیحشده
GBAS.درهواپیما،منتشرمیکندGBASاویونیکیمجهزبهگیرنده
تا30 خدماتشرابراییکمنطقهمحلیودرفاصلهیحدودا20ً
برای سیگنال پوشش که است حالی در این میکند فراهم مایلی
ناحیه سرتاسر تا enroute هوایی ناحیه از هواپیما انتقال پشتیبانی
هواییفرودهواپیماطراحیشدهاست.ناحیهیenrouteبهمرحلهای
ازپروازکهبینمراحلdescentوclimbاستگفتهمیشوددرواقع
اینمرحلهازپروازبعدازاوجگرفتنکاملوقبلازکمکردنارتفاع

میباشد.
و سرعت مکان، تصحیحات از هواپیما داخل GBAS تجهیزات
زماناستفادهمیکندتاهواپیمارابهطورایمنرویباند،هدایتکند.
اینتجهیزاتسیگنالیهدایتیشبیهسیگنالILSباارتفاعکمیعنی
200فوتباالترازمکاننشستهواپیمافراهممیکندکهدرنهایت،

تماممسیرهایفرودمنتهیبهسطحباندفرودراپشتیبانیمیکند.

ازکارکردهایناوبریکهدرطولهریکازفازهایپروازبهآننیازدارند
جوی( وضعیتهای نمایش تا پرواز مسیرهای سریع مجدد تنظیم )از

جابهجاشوند.
بیانگر لمسی، صفحه با پرواز اصلی نمایشگرهای اولین گسترش

است.  بعد نسل خلبان کابین مفاهیم بهسمت گرایشصنعت تغییر
معماری یک که ،Thales Avionics پلتفرم2020شرکت  نمونه برای
third- بازاستبهسازندگاناصلیتجهیزاتاجازهاستفادهازبرنامههای
partyرامیدهد.باتوجهبهاعالممدیربخشبازاریابیمحصوالتکابین
خلبانشرکتThales،اینشرکتدرحالحاضرباتعدادیازسازندگان
هواپیمابهمنظوردریافتبازخوردهاییدرمورداینمفهومبرایرسیدن

بهمرحلهسرویسدهیدرسال2018همکاریدارد.
ازاشتباهخلباندرنمایشگرهایاصلیپروازتولید برایجلوگیری
شرکت Rockwell Collins،همانندبرخوردهایسهویدستبهصفحه
نمایشگرلمسیازفناوریصفحهنمایشمقاومتیاستفادهشدهتانیاز
بهفشاربیشترینسبتبهصفحهنمایشلمسییکتلفنهوشمندیا
تبلتداشتهباشدوبتوانازاینطریقخطایناشیازآنراکاهشداد.
همچنیننمایندگاندولتعالقهخودرابهحمایتازتولیدکنندگانبرای
توسعهفناوریهاباصفحهنمایشلمسیدرکابینخلبانجهتکاهش

بارکاریخلبانهانشاندادهاند.
 Rockwell و  Thales شرکتهای  که ALICIA اروپایی ائتالف
هستند روشهایی مطالعه حال در میباشند، آن از بخشی Collins
کهازطریقآنهزینههایتعمیرونگهداریوآموزشپرسنلرابرای
شرکتهایهواپیماییکاهشدهند.درایاالتمتحده،ادارهکلفدرال
هوانوردی)FAA(قراردادیبرایمطالعهفعالیتعواملانسانیمرتبط
Honeywell شرکت با خلبان کابین لمسی فناوریهای و خلبانها با
یک  راهاندازی نزدیکی در Honeywell شرکت همچنین است. بسته
خطتولیدجدیدازمحصوالتلمسیاویونیکیبرایحملونقلهوایی
Honeywellوهواپیماهایتجاریمیباشد.مدیربخشبازاریابیشرکت
اعالمنمودهاست:»عواملزیادیوجوددارندکهمربوطبهفعالیتهای
عواملانسانیمامحسوبمیشود.مایکشبیهسازباششدرجهحرکت
داریمکههمهتستهایFAAوتستهایعواملانسانیبرایصفحه

نمایشلمسیرادرآنانجاممیدهیم«.
http://www.aviationtoday.com:منبع

استفاده از تکنولوژی Agilent در شبیه سازی ها
استفادهازتکنولوژیAgilentباعثشتابدرشبیهسازیهایپدافند،
محاسبات از که تکنولوژی این وتستمیشود. صحتسنجیسیستم
وشبیهسازی برایطراحی میکند، پشتیبانی باال کارایی با و پیچیده
سیستمهای و پدافند سیستمهای طراحی هواپیما، ارتباطی سیستم

جویمورداستفادهقرارمیگیرد.
راداری سیستمهای و هوشمند تلفنهای بیسیم، سیستمهای
میتوانندبااستفادهازمحاسباتمبتنیبرlinuxسرعتعملیاتراتا
64برابرسریعترانجامدهند.اینبیانگرآناستکهبسترlinuxبرای

محاسباتسطحباالوحجیمبسیارمناسبتراست.
سیستم SystemVue2013.08یکنمونهتکنولوژیAgilentمبتنی
هشت روی را شبیهسازی همزمان میتواند که است linux بستر بر
میتواند دستگاه رابط از استفاده با کاربر و دهد انجام داده، مجموعه
بهطورمستقیمعملیاتشبیهسازیراکنترلنماید.اینسیستمدارای
در و استک ساختار یک در بستهها که است بستهای دادهای ساختار
هشتگامموردپردازشقرارمیگیرند،بهعبارتدیگر،تعدادبستههای
سرعت ساختار این از استفاده با است. عدد هشت همزمان، دادههای
اجرایالگوریتمهایکاربراندرMatlabیا ++Cافزایشمییابد.ازآنجا
کهنتایجشبیهسازیروییکبسترمنفردنمایشدادهمیشودبنابراین

امکانبرآوردسریعترنیازهایطراحیبرایکاربرانفراهممیشود.
سیستمSystemVue2013.08دارایتواناییهایکلیدیازجمله:

Linux کهبستر  standalone W1711 SystemVue Engine یک-
ومحاسباتتوزیعشدهسطحباالراپشتیبانیمیکند.

- W1902 Digital Modem Libraryباامکان40فرمتمدوالسیون
متداول

باند کاربردهای و بوده شبیهساز یک که  W1719 RF System -
عریضبااعوجاج،نویزوصدهاحاملراپشتیبانیمیکند.

نسخهارزیابی30روزهآنرامیتوانازآدرسزیردانلودنمود.
www.agilent.com/find/eesof-systemvue-evaluation 
http://www.avionics-intelligence.com:منبع

L-3 Display سیستم های 

 remote واحد  یک L-3 Display Systems سیستمهای  مجموعه
هواپیما نمایشی پردازنده اصلی هسته برای را interface unit-RIU
فراهممیسازند.واحدRUIیکسیستمپردازشیورودی/خروجیقابل
برنامهریزیاستکهسرفصلهاوعناویننمایشیراجمعآوریومدیریت
میکند.عالوهبرآن،دیگرسیگنالهایآنالوگودیجیتالهواپیمابرای
توزیعبررویکانالهایارتباطیباسدیجیتالهواپیما،دریافتمیکند.
مجموعهسیستمهایL-3 Display Systems پیشینهموفقیدرطراحی
وپیادهسازیسیستمهایتجمیعدادهوبهطورکلیاویونیکهواپیماهای
نظامیوتجاریدارد.اینسیستمهماکنونتوسطکمپانیBoeingودر

هواپیماهایجنگی F-15C/Dبکارگرفتهمیشود.
http://www.avionics-intelligence.com:منبع

یکیازاهدافLAASدرفرودگاههایبزرگچندینبرابر
نمودندقتوهمچنینکاهشهزینههادرمنطقهمحلنصب
است.بهطورمثالفرودگاهشیکاگو12باندفرودداردوهرباند
اینفرودگاهدرسددهستند ILSاست.مسئوالن داراییک
موجود ILS فرستنده 12 جای به LASS سیستم یک از تا
استفادهنمایند.اینکارسببخواهدشدتاصرفهجوییقابل
تا200درصد افزایشدقت ازطرفی و ها توجهیدرهزینه

ایجادگردد.

تازه های دنیای اویونیک



ماهناهم خبری ژپوهشکده اویونیک
                                                                                                                                                    دااگشنه صنعتی اصفهان     

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنچه در این شماره میخوانیم:

j معرفیسامانهها
GBASسیستمکمکناوبریزمینپایه-

j تجهیزاتتستکننده
jکنترلترافیکهوایی

SARرادارهایروزنهمصنوعییاj
j اخبار

-امکانبرقراریمخابراتصوتیومتنیدرپرواز
-حرکتبهسمتبکارگیریصفحهنمایشهایلمسی

j تازههایدنیایاویونیک
-استفادهازتکنولوژیAgilentدرشبیهسازیها

L-3 Display سیستمهای-
-استفادهازIpad appدرامورتعمیرونگهداری

سیستم کمک ناوبری زمین پایه
jتاریخچه

توسط که بوده I نوع دستهبندی سیستم یک GBAS سیستم
اینسیستمدرسومسپتامبر Honeywellساختهشدهاست. شرکت
2009ازFAAمجوزطراحیسیستم)SDA(رادریافتنمودهاست.
برنامهGBASشاملدوسالتحقیقوتوسعهوهمچنینتالشبرای
آن بر وعالوه داده راکاهش فنی تاخطرات بود اولیه نمونه ساخت
نیازهایجدیدهمراهباخدماتسرویسفرودGBASنوعD،رابرآورده

کند.
روی بر مشترک بطور EUROCONTROL و FAA سازمانهای
قراردادهای FAA سازمان میکنند. کار GBAS سازیسیستم پیاده
سازی پیاده برای اسپانیا و آلمان برزیل،شیلی، استرالیا، با مشترکی
GBASمنعقدکردهکهنمونههایاولیهایستگاهGBASکاملسیستم
استرالیاو فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، برزیل، بینالمللیدر بهطور

روسیهنصبشدهاست.

j  معرفی سیستم

شده ذکر LAAS عنوان با قدیم از  GBAS آمریکایی نسخه
درحالیکهجامعهجهانی،GBASرابهعنواناصطالحرسمیایننوع
اصطالحات با تطابق برای همچنین است. پذیرفته ناوبری، سیستم
GBAS.رابرایآنبرگزیدهاستGBASنیزاصطالحFAA،جهانی
یکسیستمافزودهزمینیبهGPSبودهکهخدماتشدرحوالیفرودگاه
فروددقیق،روشهایخروج برای مایلی( تا30 تاشعاع20 )حدوداً

هواپیماوعملیاتناحیهفرودهواپیمادراختیارکاربرانقرارمیدهد.
اینسیستم،پیامهایشراتوسطیکسیستمVDLازیکفرستنده
زمینیمنتشرمیکند.ازویژگیهایGBASایناستکهباعثافزایش
دقت،دسترسیبیشترودقتزمانیبیشتربرایدستهبندیهایفرود
مسیرهای در فرود قابلیت سیستم، این میشود. III و II و  I دقیق

استفاده از Ipad app در امور تعمیر و نگهداری
افزایش برای بوئینگ درکمپانی هواپیما نگهداری تکنیسینهای
بازدهیوکاهشتاخیرهایپروازیاز ipad appاستفادهخواهندنمود.
رفع و عیبیابی و نگهداری فرایند فناوری این کارگیری به توجه با
عیبهواپیمابرایتکنسینهایخطوطپروازسریعترودرعینحال

آسانترانجاممیشود.
Ipadها، این روی بر موجود اطالعات و برنامهها از بهرهگیری با
 part ،هاmanual به پروازمیتواننددسترسیسریعتری تکنسینهای
numberهاودیگراطالعاتمهمبرایرفعمسایلمربوطبهتعمیرو

نگهداریهواپیماداشتهباشند.همچنینامکانبرقراریارتباطبینهر
یکازتکنسینهاازراهدورامکانخواهدداشت.درحقیقیتخطوط
و داده بهبود را real-time تنظیمات فرایند، این با پروازیمیتوانند
تاخیرهایپروازراکاهشدهند،درنتیجههزینههایعملیاتیکاهش
خطوط با که است سال یک از بیش Boeing شرکت یافت. خواهد
هواییمختلفبرایایجادنمونهاولیهوبهینهسازیinterfaceباکاربرو
باالبردنامکاناتیکهدراختیارکاربرقرارمیگیردهمکاریوهمفکری
به سریع دسترسی نیازمند تکنسینها فرایند، این در است. داشته
اطالعاتضروریمانندتاریخچهتعمیرونگهدارییکهواپیمادارند.
 Toolbox Mobile Library، Toolboxاینبرنامههاواطالعاتشامل

Mobile Parts ، Maintenance Turn Timeمیشود.
مشخصاتبرنامههاواطالعاتعبارتنداز:

فوری دسترسی امکان که Toolbox Mobile Library یک -
از استفاده همچنین و مرجع عنوان به Documentها به  تکنسینها

آنهارادرهرمکانزمانیکهموردنیازباشدفراهممیسازد.
ایجاد اطالعات و متعدد manualهای بین  Hyperlinks وجود -
شدهتوسطخطهواییکهدسترسیبه Documentهایمهمراتسریع
وتسهیلمیکندبطوریکهکاربرانبهراحتیوبهآسانیمیتوانند 
Documentهاواطالعاتدربارهقطعاتوتاریخچهخطاهاوعیبهارا

جستجوکنند.
-یک Toolbox Mobile Partsکهامکاندریافتفوریاطالعات
دربارهموجودودردسترسبودنیکقطعهشاملاطالعاتصورتکاال

وموجودیجاریخطهواییرابرایتکنسینهافراهممیسازد.
ایمنبرای ارتباط امکان Maintenance Turn Timeکه -بخش
همیاریوکمکباهمکاراندرزمانعیبیابیورفععیبیکمشکل
تعمیرونگهداریرافراهممیکند.یکتکنسینمیتواندیکعکس
همکاران برای را آن و بگیرد دیده آسیب یا شده خراب بخش از
جهتدیدنوتفسیرکردنuploadنمایدوسپساطالعاتمربوطبه
real time مشکالتومسائلتعمیرونگهداریرابهصورتهمزمانو

باهمکارانخودارسالکند.
روی tap یک تنها با مرجع manualهای کردن روز به امکان -

ipadصفحه
تکنیسینخطوطهواییAlaskaاذعانکردهاندکهبهطورتخمینی
استفادهازاینبرنامههاروییک ipad miniباقیمت 1.1دالرجهت
دسترسیبهاطالعاتضروری،موجبصرفهجویی4000قطعهکاغذ

دریکروزخواهدشد.
http://www.avionics-intelligence.com:منبع
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شماره 9

سردبیر:گرافیست:
محسنفاضلینیاابوالفضلمظلوم

همکاراناینشماره:
علیحسنیپور-محمدفرداد-احمدمعینی
نسترنبرجیان-بهنازربیعی-زهراابوالفضلی

نشانی:دانشگاهصنعتیاصفهان،پژوهشکدهاویونیک

تلفن:3919044-0311فاکس:0311-3919045

Avionics@of.iut.ac.ir:ایمیل

معرفی سامانهها




