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معماری سیستمهای اویونیکی
 jخالصه روند پیشرفت معماری سیستمهای اویونیک
سیستمهای اویونیکی در یک هواپیما حدود سی درصد از
هزینههای ساخت و نگهداری را به خود اختصاص میدهند .با
ب و بهینه در پیادهسازی
دانستن این نکته ،اهمیت یافتن روشی مناس 
قسمتهای اویونیک هواپیما مشخص میگردد .در واقع کاهش
هزینهها در این قسمت نه تنها باعث کاهش هزینههای کلی در ساخت
هواپیما میشود ،بلکه افزایش کارایی و ظرفیت سیستمها را نیز به
همراه خواهد داشت .تا قبل از دهه  1960میالدی ،قطعات اویونیک
آنالوگ بودند و با حجم قابل مالحظهای از سیمکشی به هم متصل
میشدند .فراهم آمدن دسترسی به کامپیوترهای دیجیتال و توسعه
گذرگاه داده دیجیتال باعث استفاده از قدرت پردازش آنها در این
زمینه گردید .این فناوریها پیشرفتهایی را در زمینه کارایی ،قدرت
پردازش ،پیچیدگی و قابلیت اطمینان فراهم میکنند .در ادامه مراحل
کلیدی تکامل معماری سیستمهای اویونیک توضیح داده میشود.

 jمعماری توزیع شده آنالوگ
در این نوع از سیستمها ،قسمتهای اصلی به وسیله سیمکشی
سخت با هم ارتباط داشتند و هیچ نوع گذرگاه دادهای پیادهسازی
نشده بود .در نتیجه حجم زیادی از سیمکشی در سیستم وجود
داشت و هرگونه دستکاری یا تغییر در ساختار آن بسیار مشکل
بود .سیستمهای آنالوگ همواره مستعد خطا و از کار افتادگی بوده
و محاسبه با آنها دقت و پایداری محاسبات سیستمهای دیجیتال
بعدی را نداشت.
 jمعماری توزیع شده دیجیتال
با رشد سیستمهای دیجیتال ،این قابلیت به وجود آمد تا از آنها
برای افزایش سرعت و دقت عملیات استفاده شود .این نوع سیستمها
در ابتدا بسیار سنگین ،حجیم و دارای محدودیت حافظه بوده و هر
واحد عملیاتی کامپیوتر و حافظه مخصوص به خود را دارد .در این
مرحله واحدها و تجهیزات سیستم با توجه به نوع کاربردشان از یکدیگر
مجزا میباشند و با این وجود توانایی انتقال داده بین اجزا به خوبی
بهبود داده شده است .گذرگاه داده نه تنها در زمینه انتقال سیگنالها
انعطافپذیری باالیی از خود نشان میدهد ،بلکه باعث کاهش قابل
مالحظه حجم سیمها در این معماری میشود .اگرچه حجم زیادی از
سیمکشیها به این روش کاسته شده است ولی هنوز اضافه کردن یک
جزء به شبکه کارپیچیده و دشواری محسوب میشود.
 jمعماری به هم وابسته دیجیتال
در این معماری برای هر وظیفهای یک کامپیوتر برای پردازش
اطالعات قرار داده شده است و کلیه تجهیزات بوسلیه گذرگاه داده با
یکدیگر ارتباط دارند .برای اولین بار در این معماری مفهومی جدید
از قطعات اویونیک به نام واحد جایگزینی خط ارائه گردید که نوعی
پردازشگر تکامل یافته برای انجام وظایف خواسته شده است .در
حقیقت یک معماری به هم وابسته از تعداد نسبتا زیادی  LRUکه
2

ماهنامه برق و الکترونیک هوانوردی
سال اول /شماره - 10آذر 1392

با یک گذرگاه داده با یکدیگر در ارتباط هستند تشکیل شده است.
در طول فرآیند به بلوغ رسیدن حافظههای الکترونیک به ویژه
حافظههای غیر فرار ،معماری به هم وابسته توانست از قابلیت
برنامهنویسی مجدد در بسیاری از LRUهای سیستمی و گذرگاههای
داده برخوردار گردد که این یک پیشرفت بسیار موثر در زمینه نگهداری
محسوب میشود .سیستمهای به هم وابسته با میزان یکپارچهسازی
عمیقتر و به کارگیری شبکههای فیبر نوری با پهنای باند باال توانستند
امکان پردازش حجم زیادی از اطالعات را به وجود آورند.
 jمعماری یکپارچه شده و ماژوالر دیجیتال
به این دلیل که حجم و وزن سیستمهای اویونیک از محدودیتهای
یک هواپیما فراتر رفته و همچنین زیاد شدن تعداد آنها هزینههای
زیادی را برای شرکتهای هواپیمایی به منظور کنترل و نگهداری
در پی داشته است ،رویکرد یک عملیات برابر با یک کامپیوتر که در
معماری به هم وابسته مد نظر است ،دیگر نمیتواند مدت بیشتری
دوام داشته باشد .در اوایل دهه  1990میالدی شرکتهای هواپیمایی
مفهومی را توسعه دادند که در آن چندین عملیات نرمافزاری از
چندین سطح مختلف روی یک قطعه محاسباتی اویونیک مجتمع
میشد .این کار باعث کاهش وزن و حجم گردید اما انتشار خطا روی
یک پردازنده خطای بیشتری را در پی داشت که قابلیت اطمینان
کنترلکنندهها را کاهش میداد و هزینههای نگهداری را باال میبرد.
در واقع ،یکپارچهسازی نیازمند شرایط خاصی روی سیستم عامل
است .یک واسط باید پیادهسازی شود که وظایف نرمافزاری متفاوت
را از یکدیگر جدا نگه دارد و آنها را از سختافزار تفکیک نماید
و سرویسهایی را برای تشخیص خطای پیچیدهتر ارائه دهد .برای
کاهش هزینههای یکپارچهسازی ،استاندارد نمودن مفاهیم ضروری
است .اولین گام در این راستا در سال  1995با ارائه مفهومی به نام
 IMAبرداشته شد .این مفهوم جداسازی قطعات اویونیک به اجزای
سازنده آن یعنی پردازنده ،ورودی/خروجی ،منبع تغذیه و درگاه شبکه
را به همراه داشت .این عملکردها به ماژولهای مجزایی تخصیص داده
شده است .این ماژولها عبارتند از :هسته ماژول پردازشگر ،ماژول
ورودی/خروجی ،ماژول منبع تغذیه و ماژول درگاه شبکه .این ماژولها
داخل یک محفظه مونتاژ شدهاند .ارتباط بین این ماژولها از طریق
یک گذرگاه داده با قابلیت تحمل خطا (به جای متوقف کردن فرآیند)
صورت میگیرد.
معماری  IMAسطوح باالتری از کارایی و ظرفیت سیستمی،
بیشتر در دسترس بودن تجهیزات ،کاهش هزینههای نگهداری و در

نتیجه کاهش هزینهها در طول عمر سیستم را فراهم مینماید .در
واقع پیشرفت سریع و ادامهدار فناوری اویونیک به دلیل عواملی چون
پیشرفت تکنولوژی ساخت قطعات و سیستمهای الکترونیک ،افزایش
خواستهها و پیچیدگی کاربردها ،کاهش متوالی نسبت هزینههای
سختافزاری به نرمافزاری و مزایای مجتمع سازی و استانداردسازی
است.

معرفی سامانه تجمیع داده در هواپیما

از آنجا که منابع تولید داده زیادی روی هواپیما وجود دارد ،یکی از
چالشهای سازندگان تجهیزات هواپیما ،تجمیع و انتقال آن دادهها در
بستر اطالعات قابل استفاده و کاربردی است .مث ً
ال در هواپیمایی مانند
بوئینگ  787دادههای پروازی میتوانند از تجمیع حدود 146000
پارامتر حاصل شده باشند .بنابراین در هواپیما نیاز به سیستمی
است که بتواند اطالعات و دادههای پروازی و پارامترهای مختلف را
مجتمعسازی کند .همچنین قابل انتخاب ،استفاده و انتقال به سایر
سیستمها را نیز داشته باشد که این یک مساله حیاتی و مهم در
صنعت هوایی است .به طور کلی ،سیستمهای تجمیع داده ،دادههای
پروازی را از سایر سیستمهایی که روی هواپیما وجود دارند ،مانند
کامپیوترها و باسهای داده جمعآوری میکنند.
یک نمونه از واحدهای تجمیع اطالعات که بر روی بسیاری از
هواپیماها مورد استفاده قرار میگیرد ،واحد  DFDAUاز کمپانی
 Teledyneاست .این واحد شامل یک پروسسور برای کنترل فرایند
تجمیع داده به منظور ایمنسازی و مانیتورینگ دادههای پروازی
است که میتواند بوسیله اپراتورها برای کارکردن روی داده عملیاتی
در طی همه فازهای پرواز برنامهریزی شود .با وجود آن که نقش
تحلیل دادههای پروازی در پشتیبانی ایمنی پرواز در حدود دو دهه
کام ً
ال بارز و مهم باقی مانده است ولی هیچ تغییر مهم و شایانی در
طراحی آن در طی چند سال گذشته دیده نشده است .با تمام این
شرایط کمپانیهایی که نرم افزارها و سرویسهای تحلیل داده پروازی
را تولید میکنند ،بیشتر عالقهمند به دریافت روشهایی برای بهبود
تولید اطالعات عملی ایمنی پرواز از آن دادهها میباشند .همچنین
این کمپانیها به دنبال ادغام دادههای هواپیمایی کلیدی با سایر
پایگاههای دادههای عملیاتی دیگر مانند برنامهریزی مسیر ،برنامه
پرواز پویا و اطالعات مربوط به طرحهای کاهش سوخت و سر و صدا
هستند.
به دنبال طراحی واحدهای تجمیع داده مختلف ،توسعه قابل
توجهی نیز در زمینه آموزش و ابزار شبیهساز مرتبط با آنها صورت
گرفته است .این ابزارها ،قادر به جمعآوری و تجزیه و تحلیل داده
به منظور افزایش ارائه آموزش یکپارچه میباشند .عالوه بر آن ،این
ابزارها قادر به ارتباط با پایگاه کاربر و دریافت داده از آن بوده و قابلیت
استفاده از رویکردهای متنوع و استفاده از ویژگیهای کلیدی برای
یکپارچهسازی و آموزش هر چه بهتر را دارا هستند.
یکی از این ابزارها AHM ،از کمپانی  Teledyneبوده که متناسب
با هواپیماهای نسل جدید طراحی شده است .از جمله این هواپیماها
میتوان به 787s ، 747s ، 747-400 ،777s ، MD-10S ، MD-

 11S 757s ، 767sو  737NGsاشاره نمود .این ابزار موجب افزایش
فرایند حفظ سالمت هواپیماهای بوئینگ شده است .ابزار فوق قابلیت
تحلیل و مدیریت دادههای بزرگ و دادههای پیچیده مانند اطالعات
مربوط به سوخت را دارند .نمونههای این ابزار در هواپیماهای جدید
و مدرن میتوانند تا  125ترابایت داده را در هر پرواز تحلیل کنند.
چالش اصلی در این قبیل ابزارها ،داشتن مقدار کافی داده برای تحلیل
و مدیریت اطالعات و همچنین نحوه جداسازی دادههای الزم از بین
انبوه اطالعات و شناسایی اطالعات ضروری برای رسیدگی به مسائل
خاص است .عالوه بر چالش ذکر شده ،در بازار مصرف تقاضا برای
زمانبندی واقعی اطالعات مانند ردیابی زمان واقعی اطالعات برای
بستههای داده مورد نیاز کاربر رو به افزایش است .زمانبندی واقعی
در هواپیماها در مقوله مدیریت پروازی به خطوط هوایی کمک زیادی
مینماید.
در واقع سیستمهای نظارت بر داده در هواپیما در حال جایگزین
شدن به جای سیستمهای سنتی ایمنی پرواز و ضبط اطالعات پرواز
( )FDRمیباشند.
سیستم  AHMدر هواپیماهای کالس بوئینگ مخصوصا نمونههای
بزرگ این هواپیما ،یک قطعه کلیدی و سیستم درایو اطالعات بوده که
به خطوط هوایی در بهبود مدیریت وقایع پیشبینی شده و ردهبندی
نشده در طی فرایند تعمیر و نگهداری کمک میکند.
مشخصا سیستم  AHMاکنون روی صدها هواپیما از نسل جدید
هواپیماهای بوئینگ  737فعال است و اطالعات الزم را در طی عملیات
پروازی برای هواپیما فراهم میسازند .این ابزار امکان جمعآوری
و ارزیابی دادههای پروازی مهم و حیاتی را به صورت بالدرنگ ،در
حین پرواز و با تضمین صحت اطالعات هواپیما برای کنترلرهای
زمینی فراهم میکند .در واقع این سیستم یک ناظر کیفی بر واحد
تجمیع داده است .همچنین این سیستم ،با کمک به خطوط هوایی
در شناسایی و پاسخ مستمر و فعال به خطاهای اتفاق افتاده ،باعث
افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان در ناوگان هوایی مذکور میگردد.
همچنین در این ابزار ،دانش و تاریخچه ناوگان در طی فرایند تعمیر
و نگهداری برای کمک و راهنمایی در زمینه تصمیمات مربوط به
تعمیر بر روی هواپیماهای مدل مشابه در دسترس بوده که کارآمدی
و کارایی و قابلیت اعتماد مقوله تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد.
یکی از فواید این ابزار عالوه بر بهبود کارایی فرایند تعمیر و نگهداری،
افزایش سطح عملکرد به موقع خط هوایی و کاهش تاخیرهای پروازی
و در نتیجه رضایتمندی مسافران است.
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اصول طراحی در کابین A350

با ورود به کابین خلبان  ،A350 XWBهر شخصی فورا مجذوب
صفوف تمیز و منظم نمایشگرهایی که در معرض دید خلبانان است
میشود .با این حال ،خیلی از فلسفههای طراحی آشنای ایرباس در
سراسر کابین به خوبی حفظ شده است و حس یک کابین ایرباس
معمولی را ایجاد میکند ،بطوریکه خلبان احساس آرامش حضور در
یک خانه را دارد.
کابین  A350 XWBاز همان مفهوم پایهای  A380استفاده
میکند ،اما ارتباط با کاربر را توسط نمایشگرهای بزرگتر و با جانمایی
بهتر بهبود میبخشد و قابلیت دید بهتر و تعامل توسعه یافت ه با
اطالعات را در کابین فراهم مینماید .بهطور خاص ،این طراحی (با
استفاده از  6نمایشگر مشابه) به اشتراکگذاری اطالعات عملیاتی بین
خلبانان را همزمان با اولویت دادن به اطالعات مربوط به موقعیت،
بسیار آسانتر نمودهاست.
با استفاده از مشخصات کابین  A380به عنوان نقطه آغازA350 ،
 XWBپیشرفتها و نوآوریهای متعددی را دربردارد.

 jشش نمایشگر مشابه با فرمت بزرگ
ایده ابتدایی ،بکارگیری طرح یک صفحه نمایشگر کریستال مایع
جدید بزرگ با زاویه دادن نمایشگرهای پهلویی به سمت داخل ،برای
فراهم کردن قابلیت دید عالی از درون کابین و انعطافپذیری مطلوب
برای نمایش اطالعات بود.
کاربردهای  OISبا فرمت نمایشگر بزرگ تطبیق دادهشدهاند،
ضمن اینکه بطور همزمان ،توانایی نمایش اطالعات روی نمایشگر
مرکزی ( )OIS on centerوجود دارد و اشتراک اطالعات بین خلبانان
را بطور گستردهای بهبود میبخشد .این پیکربندی همچنین ،یک
صفحه اویونیک تکمیلی در اختیار میگذارد که باعث بهبود بیشتر
کارایی کابین میگردد.
قابلیت تعامل توسعهیافته با خلبان ،به خلبانان این امکان را
میدهد که از کنترل نشانگر برای مدیریت نمایشگرهای خارجی و
همچنین نمایشگر چندمنظوره مقابل ،استفاده نمایند .در صورت
خرابی صفحه نمایش ،تنظیم مجدد صفحههای اویونیکی بطور خودکار
انجام میشود .در خرابی یک یا دوتا از صفحهنمایشهای خارجی،
اطالعات  OISمیتواند از طریق نمایشگر مرکزی پایینی بازیابی
شود .حتی از دست رفتن سه صفحه نمایش (که احتمال بسیار کمی
دارد) ،اثر شدیدی بر پرواز در حال انجام ندارد چرا که با انتخاب کلید
‘ ’Push To Be Happyمیتوان اطالعات را به سایر نمایشگرهای
کابین انتقال داد.
پیکرهبندی شش نمایشگر بزرگ مشابه که کیف پرواز الکترونیکی
و اویونیک را پوشش میدهد ،درحالحاضر در هیچ هواپیمای
مسافربری تجاری بزرگ دیگری موجود نیست .این پیکربندی ،بهبود
در وزن ( 30kgکمتر از نمایشگرهای  ،)A380کاهش مصرف توان و
قابلیت اطمینان بهبودیافته در مخابره را فراهم مینماید.
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 jکیف پرواز الکترونیکی مجتمع
کیف پرواز الکترونیکی یک کامپیوتر قابلحمل استاندارد است که
واحد کنترل صفحه کلید و نشانگر مجتمع آن ،میتواند با نمایشگرهای
کابین خلبان ارتباط متقابل داشته باشد .عالوه براین ،این سیستم از
کارکرد ‘ ’OIS on Centreبهره میبرد تا هماهنگی پرسنل پرواز را
بهبود داده و بار کاری را تقسیم نماید .با وجود پیوستگی کامل با
سیستم اویونیک هواپیما ،این سیستم مستقل مانده است (کالس  )2و

به شرکتهای مختلف اجازه میدهد تا کاربردها و اولویتهای خودشان
را ایجاد نمایند.
این پیوستگی امنیت سیستم اویونیک را تهدید نمیکند ،چراکه
بین دو دنیای اویونیک و  EFBجدایی وجود دارد .سازماندهی کابین
خلبان همچنین به خلبانان اجازه میدهد تا این کامپیوتر را روی
سطح جانبی قراردهند .بدینوسیله ،سیستم قابلیت کارکرد کامل
کالس  1در یک کامپیوتر قابلحمل را درصورت بروز خرابیهای
چندگانه ،برآورده مینماید .کابین  A350 XWBهمچنین قادر
به برقراری ارتباط با پایگاه خود از طریق سیستم گزارش و تعیین
ارتباطات هواپیما جهت بروزرسانی اطالعات با  ،Wi-Fiارتباطات
ماهوارهای گسترده و تلفنهمراه میباشد.

 jسیستم الکترونیکی مرکزی مانیتورینگ هواپیما
ارتباط مرکز الکترونیکی مانیتورینگ هواپیما با دسترسی بهتر
به اطالعات بازبینی شد ه است .کابین  XWB A350در حال حاضر
چک لیست نرمال را از غیرنرمال جدا میکند .این جدایی اجازه

میدهد تا چک لیستهای نرمال بدون نیاز به مصالحه با سلسله
رویههای غیرنرمال که در حال اجرا هستند ،دنبال شوند .ایزوله نمودن
شرایط غیرنرمال خوانایی را افزایش داده و رویههای اصالحی را تسهیل
مینماید .برای خرابیهای چندگانه ،یک سیستم اولویتبندی بطور
اتوماتیک برای خلبان یک ترتیب پیشنهادی پاسخ فراهم میکند.
خرابیهای که بر عملکرد هواپیما تاثیر میگذارند(مثل فرود) ،در
صفحه وضعیت ،با انتقال اتوماتیک خرابی به برنامههای عملکردی
جهت محاسبه صحیح توسط پرسنل پرواز ،نمایش دادهمیشود.

 jسیستم مدیریت پرواز بهبودیافته
کاربردها و پیشرفتهایی برای پیشبینی خرابیها در این مدل
درنظر گرفتهشدهاند ،که موجب کاهش چشمگیری در بار کاری خلبان
میگردد .خلبان میتواند یک سناریوی خرابی مجازی مثل خرابی یک
موتور را توسط تابع ‘ ،’What ifبرای ارزیابی قابلیتهای هواپیما پس
از یک تنزل در هر نقطهای از مسیر ایجاد نماید.
سیستم مدیریت پرواز به خلبانان اجازه میدهد تا روشهای
مختلفی را براساس ناوبری سنتی یا  GPSدیفرانسیلی اجرا نمایند که
موجب دقت افزایشیافته در موقعیت تا  RNP 0.1میشود .توانایی
پرواز در مسیرهای دقیق در نواحی سخت یا به دالیل تضعیف نویز
بطور چشمگیری بهبود یافتهاست.

خودکار در دسترس باقیمیماند که باعث کاهش بار کاری خلبانان و
در نتیجه بهبود آگاهی از وضعیت میگردد.

 jآموزش واقعگرایانه برای خلبانان
مفهوم آموزشی انتقال خلبان ایرباس ،از جلسات سناریووار و
واقعگرایی افزایش یافته ،بهره میبرد .روش آموزشی  Hands-onبا
استفاده از شبیهساز پرواز کامل در مرحله اولیه در دوره گنجانده
شدهاست .خلبانان آینده  A350 XWBهمچنین از مفهوم مدرسه
پرنده ،که باعث ترویج پرواز دستی از جلسات شبیهساز پرواز کامل که
به عملکرد نرمال اختصاص یافته میشود ،بهره میبرند.
این روش نسل جدید “یادگیری از طریق انجام دادن” از ابزارهای
آموزشی نظیر موارد زیر استفاده میکند:
• خودخوانی
• آموزش توسط مربی در قالب گروه خلبانی
• دانش سیستمها
• آموزش عملیاتهای هواپیما CBT :و PTT
• عملیاتهای رویهای (مدیریت و مانور)
 jاصول ایرباس در طراحی کابین خلبان
ایرباس کابین خود را براساس این  10اصل توسعه داده :
• مسئولیت ایمنی با اختیار کامل برعهده خلبان است.
• اختیار کامل کنترل در ضمن پرهیز از ریسک خطر یا خسارت
با خلبان است.
• کابین باید با تنوع زیاد تجربیات و تواناییهای خلبانان تطبیق
یابد.
• اولویت طراحی ایمنی ،سپس آسایش مسافران و در نهایت
کارایی است.
• واسطهای کاربری طوری طراحی شدهاند که وظایف پرسنل
را آسان نموده و به سرعت یک دید جامع از وضعیت هواپیما فراهم
مینمایند.
• بخشهای اتوماتیک به عنوان ابزاری کمکی برای پرسنل
هواپیما در نظر گرفته شدهاست.
• واسط کاربری باید با ویژگیها و نیازهای پرسنل هواپیما
مطابقت داشتهباشد.
• فرآیند ارزیابی باید شامل مدیریت خطاها باشد.
• ارتباطات بین پرسنلها باید آسان باشد.
• معرفی کارکردها و فناوریهای جدید باید براساس بهبود ایمنی
یا نوعی برتری عملکردی برای پرسنل هواپیما باشد.

 jخلبان خودکار مقاوم
در این طراحی خلبان خودکار ،از نظر درگیر باقی ماندن و حتی
دنبال کردن مسیرهای گشت کوچک که خارج پوشش پرواز هستند،
مقاومتر شده است .در صورت خرابی دو موتور یا قطع احتراق ،خلبان
ماهنامه برق و الکترونیک هوانوردی
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سیستم ناوبری اینرسی
در این شماره سیستم ناوبری اینرسی به صورت کلی معرفی شده
و موارد استفادهی آن به دو صورت  Gimbaledو  Strapdownتوضیح
داده میشود .در شمارهی بعدی عملکرد سیستمهای  Gimbaledو
 ، Strapdownو مزایا و معایب سیستمهای  INSبه تفصیل توضیح
داده خواهد شد.

 jسیستم ناوبری اینرسی () INS
ناوبری اینرسی مبتنی بر دانستن موقعیت اولیه ،سرعت و وضعیت
جسم پرنده است ،به طوری که با اندازهگیری سرعتهای زاویهای
و شتاب ،میتوان عملیات ناوبری را انجام داد .عملکرد سیستمهای
ناوبری اینرسی مبتنی بر قانون نیوتن در فیزیک کالسیک است.
ناوبری اینرسی تنها روشی است که نیاز به مرجع خارجی برای انجام
ناوبری ،ندارد.
اصطالحاتی که در ناوبری اینرسی بکار برده میشود عبارتند از:
 اینرسی :خواص اجسام در حفظ سرعت انتقالی یا چرخشیخود در مقدار ثابت ،تا زمانی که نیرو یا گشتاوری بر آن وارد گردد
(قانون اول نیوتن).
 قاب مرجع اینرسی :یک قاب مختصات است که قوانین نیوتندر مورد حرکت پیرامون آن صادقاست .قاب مرجع اینرسی نه شتاب
میگیرد و نه چرخش میکند ،بلکه همواره ثابت است.
سنسورهای اینرسی :مقادیر سرعت زاویهای و شتاب را اندازهگیری
میکنند به طوری که مقادیر اندازهگیری شده به صورت برداری بیان
میشوند.
 ژیروسکوپها :سنسورهایی هستند که مقادیر چرخش رااندازهگیری میکنند؛ ژیروسکوپهای سرعتی ،مقدار سرعت زاویهای
و ژیروسکوپهای انتگرالی ،زاویهی چرخش را اندازهگیری میکنند.
شتابسنجها :سنسورهایی هستند که مقدار شتاب را اندازهگیری
میکنند اگرچه این سنسورها نمیتوانند شتاب گرانش را اندازه بگیرند.
 محور ورودی :محور ورودی یک سنسور اینرسی بیانگر مولفهیبرداری است که در آن محور اندازهگیری میگردد .سنسورهای چند
محوره مولفههای مختلف کمیت را اندازهگیری میکنند.
واحد اندازهگیری اینرسی ( :) IMUیا واحد مرجع اینرسی () IRU
شامل مجموعهای از سنسورها است؛ سه شتابسنج و سه ژیروسکوپ.
این سنسورها با جهتگیریهای مناسب بر روی محورهای مختصات
به دقت و با استحکام زیاد نصب شدهاند.
سیستم ناوبری اینرسی یک سیستم ناوبری کور است که تامینکننده
یک حالت بدون پارازیت در ناوبری میباشد .از این سیستم میتوان
به صورت تنهایی یا به صورت ترکیبی با دیگر سیستمهای ناوبری
استفاده نمود .یک سیستم ناوبری اینرسی ( )INSدارای سه قسمت
عملکردی کلی است:
 .1قسمت تشخیص ()sensing
 .2قسمت محاسبه ()computing
 .3قسمت خروجی ()outputting
در ناوبری اینرسی از سه شتابسنج و سه ژیروسکوپ استفاده
میشود .همچنین یک سیستم  INSشامل یک  ،IMUتجهیزات
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الکترونیکی واسط و کامپیوتر ناوبری (برای بدست آوردن شتاب
گرانش و تخمین موقعیت وسیلهی متحرک) است.
قسمت تشخیص شامل حسگرهای شتاب و ژیروسکوپ بوده
که اندازهگیری شتاب خطی و سرعت زاویهای را انجام میدهند.
تکنیکهای تخمین و فیلترینگ در قسمت محاسبات آن انجام
میگیرد و بر اساس مقادیر اندازهگیری شده از حسگرها ،عمل میکند.
در یک وسیلهی متحرک با شش درجهی آزادی ،برای داشتن یک
سیستم ناوبری سه بعدی ،نیاز به یک دستگاه مختصات سه بعدی
است که توسط سه ژیروسکوپ بر روی سه محور انجام میگیرد و
همچنین سه شتابسنج بر روی سه محور عمود بر هم نصب میگردد
تا شتاب در سه جهت را اندازهگیری نمایند.
یک سیستم ناوبری اینرسی دارای اصول عملکردی سادهای است.
با داشتن اطالعات دقیقی از مکان اولیه و ارتفاع پرنده در آسمان در
هر لحظه ،با یک و دو بار انتگرالگیری از شتابهای خطی ،به ترتیب
سرعت و موقعیت پرنده محاسبه میگردد .همچنین با انتگرالگیری
از سرعتهای چرخشی ،که از خروجی ژیروسکوپ به دست میآید،
ارتفاع پرنده به دست میآید .اگرچه حضور خطاهای اتفاقی یا خطاهای
ثابت و شناختهشده موضوع ناوبری را تقریبا پیچیده مینماید .البته با
استفاده از کالیبراسیون میتوان مشکالت ناشی از این خطاها را کاهش
داد .کالیبراسیون عبارت است از عمل بررسی و تایید دقت تجهیزات
اندازهگیری با انجام مقایسه با یک استاندارد مرجع .تجهیزات کالیبره
شده توسط تولیدکنندگان دارای یک دفترچهای است که توصیفات
عملکردی سیستم در آن وجود دارد و ضرایب کالیبراسیون در حین
طراحی و تست دستگاه به دست میآیند به گونهای که دارای قابلیت
اعتماد میباشند .بیشتر تجهیزاتی که مورد ارزیابی و کالیبراسیون
قرار میگیرند ،از نظر عملکردی مناسب هستند و تستهای مربوط
را به درستی پشت سر میگذارند .اما این تجهیزات به مرور زمان
و با استفادهی بیشتر از آنها دچار خطا در خروجیشان میگردند.
بنابریان نیاز به سیستمهای کالیبراسیونی داریم که به صورت دورهای
و پیوسته عمل کالیبراسیون را انجام دهد تا سیستمهای ناوبری
اینرسی در بهترین حالت خود قرار داشته باشند .سیستمهای ناوبری
اینرسی به دو صورت  gimbaledو  strapdownهستند.

 jسیستم ناوبری اینرسی Gimbaled

این نوع سیستمها به عنوان سیستمهای ساکن ( )Platformنیز
شناخته میشوند ،به طوری که شتابسنجها و ژیروسکوپها بر روی
یک سکوی فیزیکی ساکن که بوسیله یک سیستم سروموتور نگه
داشته شده است ،قرار داده شد ه به طوری که از چرخشهای پرنده
ایزوله شدهاند .این سیستم تمام احتیاجها به حسگرهای اینرسی را
پاسخگو نمیباشد اما در عوض محاسبات ناوبری را ساده میکند.
همچنین ارتفاع با توجه به قاب مرجع ناوبری به دست میآید .نیاز
داشتن به سکوی ساکن در این سیستم ،سبب افزایش پیچیدگی،
افزایش هزینه و غیر قابل اطمینان شدن سیستم  gimbaledمیگردد.
در شکل  1یک سکوی اینرسی  Gimbaledرا نشان میدهد.

خطر و پوششهای نقشه هواشناسی ،نمودارهای مسیر الکترونیکی،
صفحات مسير فرود و دیاگرامهای فرودگاه را برای کارکنان هواپيمایی
فرانتیر فراهم مینماید .اسناد و نشریات ایمنی  FAAنیز در این
سیستم موجود میباشد.
به نقل از اسکات گولد ،معاون رئیس عملیات پرواز فرانتیر،
“این آیپد سبب کاهش هزینهها و بهبود قابلیت اطمینان و ایمنی
میگردد .به عالوه ویژگیهای پوشش نقشهای منحصر به فرد فورفالیت
تصمیمگیریهای پرواز را پشتیبانی کرده و سبب حصول اطمینان از
پروازهای آرام و ایمن این شرکت میشود”.
خطوط هوایی فرانتیر اولین حامل بخش  121در اعالم تصویب
استفاده از موبایل فورفالیت تحت FAA OpSpec A061میباشند.
آقای تایسون وایس از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت فورفالیت در
مورد این برنامه میافزاید ” :فورفالیت اولین نقشههای مستقل پرواز
و توسعهدهنده برنامه طرح الکترونیکی است که به طور کامل برای
استفاده در یک پرواز بخش  121مجوزهای الزم را دریافت نموده
است .این یک مرحله اصلی و مهم برای فورفالیت و فرانتیربوده که به
دوره جدیدی از انتخاب ،راندمان و بهرهوری برای خلبانان و اپراتورهای
تجاری منتهی شده است .موبایل فورفالیت سبب تصمیمگیری بهتر
خلبانان قبل و در طول پرواز شده و در تخمین سریع شرایط آب و
هوایی به آنان کمک خواهد کرد .همچنین ،مخابره را آسان نموده تا
انتخاب امنترین و مقرون به صرفهترین مسیرها را برای پرواز تضمین
کند”.
http://www.avionics-intelligence.com
منبع:

 jسیستم ناوبری اینرسی Strapdown
در سیستمهای  strapdownسکوی ساکنی موجود نمیباشد.

شتابسنجها و ژیروسکوپها مستقیما به بدنهی پرنده متصل هستند.
قاب مرجع مورد نیاز با استفاده از محاسبات ریاضی ناوبری که توسط
کامپیوتر انجام میشود ،تعیین میگردد .اما دقت در این سیستم
کمتر از سیستم  gimbaledاست .با توجه به پیشرفتهای زیادی
که در زمینهی لیزر و ژیروسکوپها نوری به وجود آمده است و سبب
کوچکتر شدن آنها شده ،سیستمهای ناوبری  strapdownبیشتر
در پرندههای کوچک استفاده میگردد .در شکل  2سیستم ناوبری
 strapdownنشان داده شده است.

اخبار و تازههای دنیای اویونیک

تصویب بسته پرواز الکترونیکی آیپد اپل
شرکت هواپیمایی فرانتیر  ،قابلیت استفاده از برنامههای نرمافزاری
نظیر  ،ForeFlightنقشههای پرواز و ناوبری را با استفاده از آیپد
اپل برای خلبانان خود فراهم نموده است .کاربرد این سیستمها در
تمامی فازهای پرواز به عنوان بخشی از برنامه  EFBخط هوایی به
شمار میآید.
موبایل فورفالیت  ،دسترسی فوری به اطالعات بحرانی پرواز شامل
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تستهای  SESARبرای جایگزینی  ILSبه جای
GBAS

تستهای الزم برای انجام فرود موفق به کمک  GBASدر
فرودگاههای فرانکفورت با موفقیت صورت گرفت .این تستها مربوط
به پروژه  SESARبوده که هدف آن ،جایگزینی  GBASبه جای
 ILSدر اروپا است.
در ماه سپتامبر امسال SESAR ،همراه با شرکت های هانیول،
ایرباس ،تالس ،یورو کنترل و  DFSبرای انجام تستهای پرواز
مشارکت کردند .این تستها به وسیله  GBASنوع دوم و سوم در
فرانکفورت و تولوس صورت گرفت.
 ILSبا وجود محدودیتهایی که دارد کارکرد قابل قبولی میتواند
داشته باشد .ولی دارای محدودیتهایی شامل هزینه باالی تاسیس،
هزینه نگهداری باال ،عدم کارایی در مناطق کوهستانی میباشد.
سیستمهای  GBASاز لحاظ اقتصادی برای فرودگاهها و
شرکتهای هواپیمایی ،بسیار به صرفهتر از سیستمهای ILS
میباشند .بر اساس گفتههای شرکت هانیول ،ساالنه  400هزار دالر
در اثر جایگزینی  ILSبا  GBASدر هزینههای نگهداری صرفهجویی
میشود.
 SESARروی اجرای تستهای پرواز مشابه برای هواپیماهای
تجاری برنامهریزی کرده بطوریکه هدف نهایی  SESARاستفاده از
 GBASنوع سوم روی پروازهای تجاری است .همچنین تستهای
بیشتر در فرانکفورت و تولوس برای اواسط سال  2014برنامهریزی
شده است.
www.Aviationtoday.com
منبع:

انس (تقریبا  125گرم) دارد.محدوده دمایی این سنسور از  -40تا
 85درجه سانتی گراد است .کاربردهای  PPT2شامل اندازهگیری
اطالعات هوا در وسایل نقلیه بدون سرنشین ،هواپیماهای تجاری،
اندازهگیریهای هواشناسی ،تست پرواز و کالیبراسیون تجهیزات تست
میباشد.
www.pressuresensing.com
منبع:

رابط  ARINC 429برای بررسی ترافیک باس و ثبت
اطالعات
شرکت  GEیک رابط هوشمند  RAR-USBبرای ARINC 429

به منظور تست تجهیزات اویونیک ،عیبیابی ،بررسی و آنالیز ترافیک
باس و ثبت اطالعات ارائه داد.
این رابط با یک واسط کاربری گرافیکی  ARINCهمراه است
و از رابط  USBخود و سیستم محاسبهگر ویندوز استفاده میکند.
ل گیرنده مستقل 5 ،کانال فرستنده و 8
 ،RAR-USBدارای 16کانا 
رابط  discreteدو طرفه میباشد.
این واحد ،نرخ باس و پریتی قابل برنامهریزی ،کشف خطا و
نرخ های چرخش قابل تنظیم دارد .پیکربندیهای ممکن آن ،شامل
شمارش کانال و پشتیبانی  ARINC 429است .همچنین RAR-
 USBدارای مدل  ruggedنیز میباشد که برای شرایط محیطی بد،
طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
 RAR-USBنیازی به منبع تغذیه ندارد و توسط باس USB
تغذیه میشود .از ویژگیهای نرمافزار آنالیزکنندهی باس BT-
 ARINCشرکت  GEاین است که ،زمان مورد نیاز برای تلفیق
پروتکل  ARINCو ورودی/خروجی  discreteدر کاربردهای قابل
انتقال را کاهش میدهد .به همراه  RAR-USBیک کتابخانه سطح
باالی  APIنیز وجود دارد که برای ویندوز  7نوع  32و  64بیتی،
ویندوز ویستا و ویندوز  XPقابل توسعه میباشد.
http://defense.ge-ip.com
منبع:

واژهنامه

سنسور فشار اویونیکی جدید شرکت Honeywell
بخش سنسورهای ابزار دقیق و میکروالکترونیک شرکت هانیول در
 Polymouth Minnیک نسخه پیشرفته سنسور فشار دقیق PPT2
را برای اندازهگیری اطالعات فشار در تجهیزات اویونیکی ،تست و
اندازهگیری و کاربردهای هواشناسی ارائه کرد.
آخرین نوع سنسور فشار از نسخههای قبلی کوچکتر و سبکتر
بوده و نسبت به تداخالت الکترومغناطیسی ( )EMIمقاوم میباشد.
در این سنسور تکنولوژی سنسور سیلیکون شرکت هانیول بگار گرفته
شده و دارای آمادهسازهای سیگنال با میکروپروسسور است تا با
استفاده از آن سیگنال را برای سیستمهای بعدی تطبیق دهد.
اندازه این سنسور 2.47x0.97x1.56 ،میباشد و وزنی برابر 4.4
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