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از متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، نویسندگان 
و مترجمان دعوت می شود، مطالب و مقاالت خود را 

به نشانی ماهنامه ارسال نمایند.

رادارجدیدهواشناسیشرکتراکولکالینز
قطعات  تولیدکننده  شرکت های  بزرگترین  از  یکی  راکول کالینز 
با  آب و هوایی جدید خود  رادار  از  فوریه 2014   4 تاریخ  در  هواپیما، 
عنوان MultiScan ThreatTrack، رونمایی نمود. هدف از ارائه این 
رادار افزایش ایمنی و بهره وری تولید است. این رادار در هواپیماهای 
و  پیش رو  ارزیابی خطرات  قابلیت  و  داشته  کاربرد  هوایی  حمل و نقل 
خلبان  به  خطر  مواقع  در  سیستم  این  است.  دارا  را  جوی  تغییرات 
هشدارهای الزم را می دهد تا خلبان در مسیر ابرهایی با احتمال رعد 

و برق  قرار نگیرد.
عالوه بر این  MultiScan ThreatTrack سیستمی است که برای 
اولین بار با کیفیت و دقت زیاد به تشخیص دو سطح تشدید می پردازد 
و این سطوح را به اطالع خدمه پرواز می رساند )که در مسیر این دو 
سطح قرار نگیرند(. در واقع این سیستم باعث بهبود کارایی عملیات 

پرواز  توسط کمک خلبان و حرکت در مسیرهای بهتر می شود.
سیستمهای  کل  مدیر  و  رئیس  معاون  تیم،  استیو  از  نقل  به 
حمل و نقل هوایی راکول کالینز، با استفاده از چنین سیستمی پروازهای 
به راحتی انجام خواهد شد و عالوه بر آن به دلیل قرا نگرفتن هواپیما 

در مسیر خطرات جوی، زمان رسیدن به مقصد کاهش می یابد.
در یک پروژه تحقیقاتی تحت حمایت مالی NASA، پس از بررسی 
داده های جمع آوری شده، نشان داده شد که صدمات ناشی از برخورد 
معرض  در  آن  گرفتن  قرار  همچنین  و  هوایی  جریان های  با  هواپیما 
رعد و برق  هزینه ای بین 28 تا 167 هزار دالر در هر حادثه خطوط 
هوایی در برداشته است. بنابراین می توان گفت به طور میانگین در هر 
سال، از 750 برخورد هواپیماها با این جریان های هوا هزینه ای معادل 
با 30 تا 60 ملیون دالر بر شرکت های هوایی وارد می شود. همچنین 
خسارت های وارده ناشی از رعد و برق و تگرگ نیز به صورت تصاعدی 
این رقم را افزایش می دهد. خطوط هوایی آمریکا از این رادار که دقت 
بوینگ 737  نسل جدید  هواپیماهای  در  دارد  هواشناسی  در  زیادی 

استفاده می کنند.
رادار معرفی شده دارای ویژگی هایی زیر است:

برای  افقی و عمودی مسیرها و ثبت مسیرهایی که  اسکن   •
هواپیما در اولویت خطر بیشتری محسوب می شوند.

ارزیابی  و بررسی خطرات و افزایش رنگ های نمایشگر برای   •
نمایش بهتر رعد و برق واقعی.

اندازه گیری نرخ رشد توده های هوا، پیش بینی آن ها و نمایش   •
خطرات بالقوه در مسیر پرواز هواپیما.

تشخیص و آشکارسازی دو سطح خطر تا 40 نانومتر جلوتر   •
از هواپیما. 

پیش بینی بادهای در پیش رو با ثبت وقایع و بازیابی اطالعات.  •
http://www.rockwellcollins.com                          :منبع

جدول کلمات مخفف

ADS-B Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast

AHRS Attitude And Heading Reference System
ASAS Airborne Separation Assurance Systems
CDAC Central Data Air Computer

CPDLC Controller Pilot Data Link
Communication 

EMC Electromagnetic Compatibility
FAA Federal Aviation Administration
FANS Future Air Navigation System
FOM Fans Operating Manual
GOLD Global Operational Data Link Document
ICAO International Civil Aviation Organization
IMU Inertial Measurement Unit
MLAT Multilateration
NED North East Down

RTCA Radio Technical Commission For
Aeronautics 

RTOS Real-Time Operating System
SATCOM Satellite Communication
TOA Time Of Arrival
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خداوند متعال را بسیار سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا بتوانیم سیزدهمین 
این جهت مفتخر هستیم  از  تقدیم شما کنیم.  را  اویونیک  از ماهنامه  شماره 
که جشن یک سالگی این ماهنامه را نیز با مطالبی ارزنده تر و پربارتر نسبت به 

قبل مزین کنیم.
امیدواریم که با انتشار این ماهنامه گامی هرچند کوچک در جهت افزایش 
دانش محققان عزیز و افزایش پویایی و نشاط فضایی دانشجویی برداشته باشیم. 
رسالتی که از ابتدا برای این مجله ترسیم شده و دنبال می شود، کمک به ایجاد 
جریان توسعه فناوری اویونیک در کشور و کمک به هدایت این جریان در جهت 

تولید ثروت ملی از این فناوری می باشد.
فعاالن  و  مجله  خوانندگان  اظهارنظرهای  و  بازخوردها  عمده  الحمداهلل 
این عرصه از فناوری، حاکی از موفقیت ماهنامه در این مسیر است. هر چند 
ضعف های ماهنامه قابل انکار نیست؛ ولی با همکاری صمیمانه شما عزیزان، این 

مجله روزبه روز بهتر خواهد شد.
در خاتمه از کلیه اساتید، محققان و پژوهشکران بخاطر همکاری در این 
ماهنامه تشکر و قدردانی می کنیم و همیشه منتظر انتقادها و پیشنهادهای شما 

عزیزان هستیم.
با سپاس محسن فاضلی نیا 

سخن سردبیر
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یک سامانه ی مرجع زوایای انحراف و سمت )AHRS(، اطالعات 
زوایای رول، پیچ و سمت هواپیما را برای نمایشگرها، هدایت گرهای 
به  مربوط  زیرسامانه های  سایر  و  پرواز  کنترل  سامانه های  پرواز، 
الکترونیک و مخابرات هواپیما فراهم می کند. زوایای رول و پیچ، به 
ترتیب میزان دوران هواپیما حول محورهای طولی و عرضی نسبت به 
صفحه ی افقی دستگاه مختصات مرجع ناوبری و زاویه ی سمت، میزان 
دوران هواپیما حول محور قائم نسبت به شمال واقعی یا مغناطیسی 

می باشد. 
و سمت،  انحراف  زوایای  بر  AHRS، عالوه  سامانه های  از  بعضی 
اطالعات مکان و سرعت هواپیما را نیز فراهم می کنند. در حالتی که 
AHRS بدون سنسورهای کمکی عمل می کند، خطای خروجی آن 
خطاها،  کردن  محدود  منظور  به  می  یابد.  افزایش  زمان  گذشت  با 
آن  در  که  می شود  استفاده   GPS/AHRS تلفیقی  سامانه ی  از 
ویژگی های مکمل هر دو سامانه با هم ترکیب می شوند و یک سامانه ی 
از  گسترده  استفاده ی  بدلیل  می دهند.  تشکیل  را  پیوسته ای  ناوبری 
فیبر  فن آوری  یا  و   )Ring laser( حلقوی  لیزری  ژایروسکوپ های 
نوری، اکثر سامانه های AHRS امروزی از نوع متصل به بدنه می باشند. 
در سامانه ی AHRS موردنظر، زاویه ی سمت اندازه گیری شده توسط 
مغناطیس سنج به عنوان زاویه ی سمت مرجع در نظر گرفته می شود 
توسط کامپیوتر داده ی هوایی مرکزی  و سرعت هوایی محاسبه شده 
نمونه  یک  بنابراین،  می دهد.  تشکیل  را  مرجع  سرعت   ،)CDAC(
واحد  یک  از  اساسا  پیشرفته،  متصل به بدنه ی   AHRS سامانه ی  از 
داده ی  سامانه ی  یک   ،)IMU( متصل  به بدنه  اینرسی  اندازه گیری 
اندازه گیری  واحد  مغناطیسی تشکیل می شود.  و یک سنسور  هوایی 
اینرسی معموال شامل سه ژایروسکوپ و سه شتاب سنج تک درجه ی 

آزادی می باشد که به ترتیب سرعت زاویه ای حول سه محور و شتاب 
خطی در امتداد محورها را اندازه می گیرد. این سیگنال های اینرسی 
الگوریتم های محاسباتی پردازش شده و سپس در یک فیلتر  توسط 
از  بهینه ای  برآوردهای  تا  ترکیب می شوند  مرجع  داده های  با  کالمن 
زوایای انحراف و سمت هواپیما بدست آید. الزم به ذکر است که سایر 
داده های ناوبری، از جمله سرعت، مکان، سرعت زاویه ای و شتاب ها نیز 
به منظور استفاده در سایر زیرسامانه های هواپیما در دسترس می باشد. 
سامانه ی داده ی هوایی، اطالعات دما و فشار را برای محاسبه ی سرعت 
هوایی واقعی )TAS( و ارتفاع بارومتری فراهم می کند. عالوه بر این، 
خطاهای  نیز  و  پیچ  رول،  زوایای  کنترل  برای  واقعی  هوایی  سرعت 
مربوط به سرعت در راستای افق سامانه ی AHRS به کار می رود و 
ارتفاع بارومتری، مرجعی برای کاهش خطاهای مربوط به کمیت های 
در راستای قائم سامانه فراهم می کند. در شکل زیر، نمودار بلوکی یک 

سامانه ی AHRS نشان داده شده است.
در صورتی که به جای سنسور سرعت هوایی از یک رادار داپلری 
به عنوان یک سامانه ی کمکی مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه عملکرد 
پاسخ های  و  داپلری  رادار  عملکرد  توسط  تنها   AHRS سامانه ی 
دینامیکی خود سامانه ی اینرسی متصل به بدنه محدود می شود. داده های 
سرعت زاویه ای بدنه و شتاب به صورت مقادیر نموی زاویه و سرعت، 
در یک کامپیوتر پرسرعت و با استفاده از الگوریتم های ناوبری و انتشار 
جهت، پردازش می شوند تا کمیت های مکان، سرعت، زوایای رول، پیچ 
و سمت هواپیما محاسبه شوند. همانطور که بیان شد، سیگنال مرجع 
زاویه ی سمت مغناطیسی توسط یک سنسور مغناطیسی اندازه گیری 
می شود. تصحیح انحراف مغناطیسی با استفاده از یک مدل وابسته به 
مکان مناسب انجام می گیرد. زوایای انحراف و سمت با استفاده از یک 
می شوند.  محاسبه  سوم  مرتبه ی   )quaternion( کواترنیون  الگوریتم 
کمیت های سرعت و مکان با انتگرال گیری از داده های نموی سرعت، 
که به دستگاه مختصات ناوبری NED )شامل محورهای شمال، شرق 

و قائم( انتقال یافته اند، بدست می آیند.
مشابه با سایر سامانه های ناوبری، می توان با استفاده از داده های 
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تعریف های متفاوتی از سیستم های بالدرنگ وجود دارد. در نمونه 
اول محاسبه ی بالدرنگ در سیستم جایی است که درستی سیستم نه 
تنها به درستی نتیجه ی منطقی محاسبه وابسته است بلکه به زمان 
تحویل نتیجه نیز وابسته است. در نگاه دیگر سیستم بالدرنگ نوعی 
با محیط غیرهم زمان  را  ارتباط مداوم  تعاملی است که یک  سیستم 
نگهداری می کند. همان گونه که بیان شد سیستم باید توانایی مقابله با 
خطاها را داشته و عاملیت مورد نیاز برای کامل کردن وظیفه ی خود 

قبل از اتمام زمان را داشته باشد.
سیستم عامل بالدرنگ

مانند  عادی  عامل  سیستم  یک  با  بالدرنگ  عامل  سیستم  یک 
ویندوز متفاوت است. یک سیستم عامل عادی برای کاهش زمان پاسخ 
بهینه شده است در حالی که یک سیستم عامل بالدرنگ برای به پایان 
رساندن وظایف در طول مهلت های خود بهینه شده اند. دو نوع سیستم 
نامیده  محور   رویداد  آن  نوع  رایج ترین  دارد.  وجود  بالدرنگ  عامل 
می شود. در این نوع به هر وظیفه یک اولویت داده و به وظیفه ی با 
اولویت باالتر اجازه می دهد ابتدا اجرا شود. نوع دیگر سیستم عامل های 
بالدرنگ زمان محور  نامیده می شوند. نوع زمان محور با رویداد محور، 

در داشتن یک طرح اجرای از قبل مشخص شده، متفاوت است.
"زمان بندی  و  چرخشی"  "به نوبت  "غیرپیشگیرانه"،  "پیشگیرانه"، 
دوره ای" چهار نوع از رایج ترین زمان بندی های اجرا می باشند. در نوع 
پیشگیرانه، وظیفه ای با اولویت باال می تواند فورا یک وظیفه ی با اولویت 
با  وظیفه ی  یک  غیرپیشگیرانه،  زمان بندی  در  کند.  متوقف  را  پایین 
اولویت باال تا زمانی که یک عمل در حال اجرا تمام نشده است اجرای 
خود را نمی تواند شروع کند. در روش به نوبت چرخشی ، زمان بین 
وظیفه ها به طور مساوی تقسیم می شوند و در زمان بندی دوره ای ، 

وظیفه ها برای اجرا در زمان های مشخص برنامه ریزی می شوند.
خدماتی که یک RTOS مهیا می کند عبارتند از تعریف و فعال سازی 
و  ارتباط  وظیفه ها(،  برای  و  کلی  طور  )به  زمانی  مدیریت  وظیفه ها، 
به  رسیدگی  خروجی،  و  ورودی  خطا،  به  رسیدگی  هماهنگ سازی، 
با  باشند  قادر  باید  برنامه ریزی. سیستم عامل های بالدرنگ  حافظه و 
استانداردهای تجاری و ایمن اویونیکی مانند DO-178B نیز مطابقت 

داشته باشد.
DO-178B سطوح حساسیتی  مبتنی بر سهم نرم افزار در شرایط 
خرابی بالقوه را تعریف می کند. این خرابی بالقوه توسط فرایند ارزیابی 
است  آن  از  حاکی  نرم افزار  سطح  می شود.  مشخص  سیستم  ایمنی 
که سطح تالش مورد نیاز برای نشان دادن انطباق با نیازهای صدور 
سطوح  تعاریف  می کند.  تغییر  خرابی  شرایط  دسته بندی  با  گواهی 

نرم افزار به صورت زیر هستند:
ارزیابی  فرایند  عنوان  به  غیرعادی،  رفتار  با  افزار  نرم   :A سطح 
ایمنی سیستم نشان داده شده است. این نرم افزار عامل یا کمک کننده 
بار  به خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی فاجعه 

برای هواپیما می گردد.
ارزیابی  فرایند  عنوان  به  غیرعادی،  رفتار  با  افزار  نرم   :B سطح 
ایمنی سیستم نشان داده شده است. این نرم افزار عامل یا کمک کننده 
به خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی پرخطر برای 

هواپیما می شود.
سطح C: نرم افزار با رفتار غیر عادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
برای  بزرگ  خرابی  شرایط  باعث  و  شده  سیستم  عملکرد  در  خرابی 

هواپیما می شود.
سطح D: نرم افزار با رفتار غیرعادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی کوچک برای 

هواپیما می شود.
سطح E: نرم افزار با رفتار غیرعادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
خرابی در عملکرد سیستم بدون تأثیر بر توانایی های عملیاتی هواپیما 

یا حجم کار خلبان می شود.
تولیدکنندگان زیادی در سرتاسر دنیا به تولید سیستم عامل های 
بالدرنگ مشغول می باشند. در ادامه به معرفی یک تولیدکننده ی این 

محصول پرداخته می شود.
:Integrity/AdaMulti

باال  اطمینان  قابلیت  با  امن،  عامل  سیستم  یک   Integrity
 AdaMulti با  همراه   Integrity است.  گرین هیل  شرکت  محصول 
IDE و کامپایلرهای ++Ada95/C/C، تنها فروشنده ی کامل سیستم 
عامل های بالدرنگ است. این محصول راه حلی برای توسعه ی عملیات 
به  پاسخگویی  به  قادر  که  ایمن  نرم افزاری  سیستم های  و  بالدرنگ 
 RTCA DO-178B وISO/IEC 15408  نیازهای استانداردی ایمنی

هستند فراهم می کند.

ساعتدارایGPSبرایخلبانها
 GPS دارای  ساعت  یک  تازگی   به  گارمین  المللی  بین  شرکت 
خاصی  ویژگی هایی  دربردارنده  که  نموده  ارائه  خلبان ها  مخصوص 
است. در این ساعت ارتفاع قابل تنظیم بوده و در صورتی که خلبان از 
ارتفاع تنظیم شده خارج شود، هشدارهای الزم داده می شود که یکی 
از این هشدارها به صورت لرزشی است. همچنین با توجه به موقعیت 
آن، توانایی ارائه همزمان، زمان محلی و زمان zulu/utc نیز می باشد. 
عالوه بر این توانایی، قابلیت یکی شدن با garmin pilot  و virb را 

نیز دارد.
این ساعت توسط پایگاه حمل و نقل هوایی طراحی و تنظیم شده 
است. خلبان با استفاده از این ساعت می تواند دسترسی سریع و راحتی 
با استفاده از دکمه های مربوطه عمل مورد نظر خود را انجام دهد و به 

هدف خود دست یابند. 
همچنین در این ساعت می توان برنامه های پرواز را نیز بارگذاری 
نمود. قابلیت های این ساعت با قابلیت های دستگاههای خودکار قابل 
آن  بر  عالوه  دارد.  شباهت  هوایی  ارتباطات  به  مربوط  دستی  حمل 
مسیر  زمان  تخمین  فاصله،  میدانی،  اطالعات  تعیین  برای  گزینه ای 

پیموده شده، جهت، سر خوردن نیز بر روی آن وجود دارد.
http://www.garmin.com                                      :منبع
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 )AHRS( انحراف و سمت 

تازه های دنیای اویونیک
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بخش نامه ی  دو  است.   FOM و   GOLD اختصاری  نام  با  سند  دو 
مشاوره FAA اصلی جهت راهنمایی نصب FANS وجود دارد:

AC 120-70B: راهنمایی جهت عملکرد مناسب  •
AC 20-140A: راهنمایی جهت طراحی مناسب  •

وجود  هواپیما  بر  شده  نصب  تجهیزات  نصب  در  زیادی  اختالف 
 FANS دارد. به همین دلیل هیچ راهکار تجهیز واحدی برای پوشش
وجود ندارد. امروزه STCها برای مجهز کردن هواپیما برای FANS به 

چند دلیل نیاز خواهند بود:
ارتقای تجهیزات متعدد مورد نیاز شامل FMS،GPS ، لینک   •

.CVR داده و
مقامات هوانورد دنیا، پیام های متنی فرستاده شده بین کابین   •
و مرکز کنترل ترافیک مانند ارتباطات صوتی می بینند و همان گونه که 

درخواست می شوند در CVR ضبط می شوند.
 A TSO-177 سازگار با CVR برای داشتن چنین قابلیتی  •
مورد نیاز است. درحالی که ممکن است STCهای متعددی برای دیدار 
تجهیزات مورد نیاز، الزم باشد، یک درخواست کننده STC عملی نیز 
SITA که تعویض اطالعات بین مرکز  بود. )ARINC و  نیاز خواهد 
کنترل ترافیک و هواپیما را با راه حل های SATCOM برقرار می کنند(.

 Drawing و Design در جهان امروز، مباحث طراحي در دو حوزه
مطرح است. طراحي یا Drawing  بیشتر احساسات في البداهه طراح 
را بیان مي کند اما Design نوعي طراحي مرحله به مرحله و بر مبناي 

اصول است که جنبه کاربردي دارد. 
جایزه نقطه قرمز)red dot(، جایزه بین المللی طراحی محصوالت 
Zentrum Nordrhein West-  است که هر سال توسط شرکت آلمانی
falen  که از جمله موسسات طراحی قدیمی و بسیار معتبر اروپا است 
برگزار می گردد. این رقابت بین المللی این امکان را می دهد که با داشتن 
ارائه طرح های مفهومی بی نظیر،  با  انگیزه کافی، شرکت های طراحی 
آینده را برای تولید محصوالت رقم بزنند. بخش های این مسابقه برای 
مفهومی  طراحی های  و  طراحی  آژانسهای  شامل  محصوالت  طراحی 
است. جایزه COCKPIT2020 در این مسابقه به شرکت تالس اهدا 
با قابلیت سفارش سازی  شد. اویونیک 2020، نسل بعدی کاکپیت ها 

برای خطوط هوایی و کاربران آن است.
در این کاکپیت از یک صفحه نمایشگر یکپارچه و لمسی به عنوان 
راه حل تعاملی بین خدمه پرواز و هواپیما استفاده شده است. صفحه ای 
که به خلبان این امکان را می دهد تا اطالعات را در راستای صفحه 

نمایش لمسی انتخاب، کوچک یا بزرگ کند.
قابلیت های گوناگونی برای این پروژه پیش بینی شده که آن را از 
Ses- و NextGen دطرحی صرفا گرافیکی متمایز نموده است. همانن

سیستم  همچنین  است.  اطالعات  سالمت  سیستم های  جزء  که   ،ar
ایجاد  با  ترافیکی  بهتر  ترتیب  تا  می دهد  اجازه  خلبان  به  که   ،I4D
قیدهای زمانی در نقطه اندازه گیری برای هر هواپیما وجود داشته و 
همگرا کردن آن به یک نقطه خاص را داشته باشد. همچنین خلبان 
می تواند تا در هنگام برخاستن و صعود، میزان سوخت و انتشار گاز 

دی اکسیدکربن را بهینه کند.
برد  نام  را  دیجیتال"  "تاکسی  می توان  آن  قابلیت های  دیگر  از 
که مربوط به سیستم کنترل خلبان است. سیستم جداسازی کمک 
هوابرد یا ASAS برای تنظیم سرعت هواپیما با توجه به فاصله آن از 
هواپیمایی نزدیک، قابلیت دیگر آن است. صفحه های نمایش، اطالعات 
دریافت  هواپیما  غیراویونیکی  و  اویونیک  مهم ترین سیستم های  از  را 
برخی  در  است که  ترکیب هایی  با  مشابه  کار  این  ترکیب می کند.  و 
جت های جنگنده مثل کاکپیت جنگنده فرانسوی رافائل )که آن هم 

توسط تالس صورت گرفته است( می باشد.
پرواز  عملیات  محیط،  پیچیدگی  افزایش  با  است  معتقد  تالس 
ناوبری  پیدایش  مثال  عنوان  )به  اویونیکی  سیستم های  و  هواپیماها 
امروزی  چهار بعدی در آینده( رویه های مدیریت ترافیک هواپیمایی 
کابین ها قادر نیستند تا حجم اطالعات زیاد مورد نیاز خلبان را به نحو 

ساده و قابل دسترس فراهم نمایند.
خدمه  بین  تعامل  که  است  آن  نشان دهنده  طراحی ها  گونه  این 
مفهومی  طرح  یک  عنوان  به  هواپیما  الکترونیک  سیستم  و  پرواز 
کامال معقول به نظر می رسد و سیستم اویونیک روزبه روز در صنعت 
هوانوردی گسترده و پیچیده تر می شود. البته می توان ایرادهایی به این 
نوع کاکیپیت ها نیز داشت. از جمله این که برای هواپیمایی که کنترل 
آالت دقیق آن تنها از طریق یک مانیتور یک پارچه و لمسی صورت 
است.  رزرو  سیستمهای  وجود  واضح،  نگرانی های  از  یکی  می پذیرد 
هرچند که برای این سیستم، با وجود پنج پروژکتور برای مانیتورها، 
کافی  عملیات  ادامه  برای  مابقی  کدام،  هر  افتادن  کار  از  صورت  در 
هستند. البته نگرانی خود شرکت در این زمینه نبوده و بیشتر مربوط 

به تعیین معماری کلی سیستم است.
هوافضا،  زمینه  در  معتبر  و  پیشرو  شرکت های  از  یکی  تالس 
در  غنی  سابقه  دارای  که  است  امنیت  و  دفاع  بازاهای  و  حمل و نقل 
سطح بین المللی می باشد. گفتنی است تالس دارای زمینه کاری باال 
در سطح بین المللی نیز می باشد. در سال 2012 این شرکت درآمدی 
بالغ بر 14/2میلیارد یورو همراه با 65000 کارمند در 56 کشور جهان 
بوده است. تالس با داشتن 25000 مهندس و محقق قابلیت منحصر 
به فردی در زمینه طراحی  توسعه و استقرار سیستمهای تجهیزات 

بوده که دارای پیچیدهترین سیستم های امنیتی است.
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 AHRS کمکی و یک تخمین گر )معموال فیلتر کالمن(، حالت خطای
را برآورد کرد. با تصحیح سرعت، زوایای انحراف و سمت، و نیز مکان 
محاسبه شده توسط داده های اینرسی توسط خطاهای برآوردشده از 
فیلتر کالمن، نرخ رشد خطاهای AHRS محدود می گردد.  همانطور 
طور  به  می تواند  کالمن  فیلتر  شد،  بیان  قبلی  شماره های  در  که 
بهینه تمام متغیرهای یک سیستم دینامیکی را بر اساس مشاهدات 
نماید.  برآورد  آنها  این متغیرها و روابط متقابل بین  از  نویزی بعضی 
محاسبه  سمت  و  انحراف  زوایای  و  ارتفاع  سرعت،  خاص،  حالت  در 
شده توسط داده های اینرسی با ارتفاع بارومتری، سرعت هوایی واقعی 
و زاویه سمت مغناطیسی، توسط یک فیلتر کالمن ترکیب می شوند 
واریانس  حداقل  با  برآوردهایی  صورت  به  کمیت ها  این  خطاهای  تا 
بدست آیند. سپس، در هر چرخه ی اجرای فیلتر، به منظور تصحیح 
کمیت های محاسبه شده توسط سیگنال های اینرسی، این برآوردها به 
سامانه ی AHRS فیدبک می شوند. عالوه بر این، می توان با استفاده 
از خطاهای برآورده شده ی بایاس شتاب سنج و ژایروسکوپ، داده های 
شتاب و سرعت زاویه ای اندازه گیری شده را تصحیح کرد. خروجی های 
سامانه ی AHRS شامل پارامترهای زاویه ی رول، زاویه ی پیچ، زاویه ی 
مختصات  دستگاه  در  سرعت  مولفه های  مغناطیسی،  و  واقعی  سمت 
ناوبری NED، ارتفاع، مولفه های مربوط به باد و سرعت های زاویه ای 
از  استفاده صحیح  به ذکر است که  بدنه می باشد. الزم  و شتاب های 
داده های سرعت هوایی و زاویه ی سمت مغناطیسی برای عملکرد موثر 

سامانه ی AHRS ضروری می باشد.
برای  عالی  پشتیبان  سامانه ی  یک  عنوان  به  می تواند   AHRS
در  بنابراین،  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نظامی  و  تجاری  هواپیماهای 
ناوبری  سیستم  یعنی  هواپیما،  ناوبری  اصلی  سامانه ی  صورتی که، 
راهنمایی  در  مهمی  نقش   AHRS سامانه ی  بیفتد،  کار  از  اینرسی، 

خلبان ها ایفا می کند.

مقدمه
برخی سیستم های الکتریکی هستند که تقریباً در تمامی هواپیماها 
هواپیماها  پیچیده ترین  و  ابتدایی ترین  مثال،  برای  استفاده می شوند. 
کنند.  تولید  الکتریسیته  باید  خود،  موتور  کردن  روشن  برای  همگی 
عالوه  براین هواپیماهای مدرن سیستم های الکتریکی پیچیده ای دارند 
که تقریباً تمامی عوامل تأثیرگذار در طول پرواز را کنترل می کنند. به 
طور کلی، سیستم های الکتریکی را می توان با توجه به عملکرد سیستم 
به دسته های مختلفی تقسیم نمود. در این شماره از مجله برخی از 
متدوال ترین مدارهای الکتریکی که در تمامی هواپیماها بکار می رود، 

معرفی می شود.
مدار باتری

باتری و مدار باتری هواپیما به منظور تأمین توان مورد نیاز برای 
راه اندازی موتور و فراهم کردن منبع تغذیه در صورت خرابی دینام )یا 
ژنراتور( بکار می رود. شماتیکی از یک مدار باتری معمولی در شکل 1 
نشان داده شده است. خطوط قرمز رنگ نشان دهنده سیم های بزرگی 
آن ها جریان  میان  از  و  استفاده می شوند  باتری  مدار  در  هستند که 

زیادی منتقل می شود.
از آنجایی که باتری ها می توانند جریان زیادی تولید کنند، معموالً 
ابتدا  از طریق یک سلونوئید به سیستم متصل می کنند. در  آن ها را 
و انتهای هر پروازی، باتری از طریق کانتکتر های سلونوئیدی، از باس 

توزیع جدا یا وصل می شود.
غالباً سوئیچ باتری به عنوان سوئیچ اصلی بکار می رود؛ چون تقریباً 
تمام توان الکتریکی باتری را کنترل می کند. این سوئیچ باتری برای 

سیستم های الکتریکی هواپیما

طراحی مفهومی و نسل آینده 
کاکپیت ها

یک  شماتیک   1 شکل 
مدار باتری معمولی.
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کنترل سلونوئید، در عرشه پرواز قرار گرفته است. اتصاالت الکتریکی 
سلونوئید باتری توسط روکش های پالستیکی در پایان هر سیم برای 

محافظت از اتصال کوتاه شدن، محافظت می شوند.
همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، زمانی که سوئیچ 
اصلی باتری فعال می شود، سیم مثبت باتری به باس الکتریکی وصل 
می شود. آمپرمتر نشان داده شده در مدار باتری برای نظارت بر جریان 
باتری به باس توزیع بکار می رود. وقتی همه سیستم های به درستی 
کار می کنند، از باس اصلی به باتری، جریان برقرار و باتری در حال 

شارژ شدن است و آمپرمتر باید مقدار مثبتی را نشان دهد.
اگر دینام )یا ژنراتور( هواپیما خراب شود، آمپرمتر مقدار منفی را 
نشان می دهد. مقدار منفی بدین معنا است که جریان از باتری به هر 
بار الکتریکی متصل شده به باس برقرار و باتری در حال تخلیه شدن 
است؛ در نتیجه هواپیما در خطر از دست دادن توان الکتریکی خود 

می باشد.
مدار ژنراتور

الکتریکی ژنراتور و باس توزیع  مدارات ژنراتور برای کنترل توان 
هواپیما بکار می روند. این مدارات، توان الکتریکی سیم پیچ های میدانی 
و توان الکتریکی از ژنراتور به باس توزیع را کنترل می کنند. سوئیچ 
اصلی ژنراتور با کنترل جریان میدانی برای روشن کردن ژنراتور بکار 
می رود. اگر ژنراتور کار کند و جریان به مدار میدانی فرستاده شود، 
ژنراتور توان الکتریکی تولید می کند. توان الکتریکی خروجی ژنراتور از 

طریق واحد کنترل آن )یا تنطیم کننده ولتاژ( کنترل می شود. 
مدار دینام

مدارات دینام مانند مدارات ژنراتور باید توان الکتریکی خارج شده 
و وارد شده به دینام را کنترل کنند. دینام از طریق سوئیچ اصلی دینام 
و توسط خلبان کنترل می شود. سوئیچ اصلی دینام، مداری را در داخل 
جریانی  و  می اندازد  راه  ولتاژ(  کننده  تنطیم  )یا  دینام  کنترل  واحد 
توان دار شود،  با موتور هواپیما  اگر دینام  به میدان دینام می فرستد. 

دینام توان الکتریکی برای بارهای الکتریکی هواپیما را تولید می کند. 
مدار کنترل دینام شامل سه بخش اصلی دینام، تنظیم کننده ولتاژ و 

سوئیچ اصلی دینام است.
رگوالتور ولتاژ با توجه به بارهای الکتریکی هواپیما، جریان میدان 
ژنراتور را کنترل می کند. اگر موتور هواپیما در حال کار باشد و سوئیچ 
اصلی دینام روشن شود، رگوالتور ولتاژ، جریان مورد نیاز میدان دینام 

را تنظیم می کند.
اگر جریان بیشتری به میدان دینام برود، خروجی دینام افزایش 
می یابد و بارهای الکتریکی را از طریق باس توزیع تغذیه می کند. همه 
دینام ها باید برای خروجی صحیح مانیتور شوند، سبک ترین هواپیما 
یک آمپرمتر برای نظارت بر خروجی دینام بکار می برد. آمپرمتر قرار 
داده شده در مدار دینام، جریان را فقط در یک جهت نشان می دهد 
که این جریان از دینام به باس جاری است و از آن جا که دینام شامل 
دینام  به  باس  از  نمی تواند  جریان  است،  آرمیچر  مدار  در  دیودهایی 

برگردد.
وقتی یک سیستم دینام عیب یابی می شود، باید آمپرمتر هواپیما 
بررسی شود. اگر سیستم دینام خراب شده باشد، آمپرمتر مقدار صفر 
را نشان می دهد و این بیانگر تخلیه شدن باتری است. ولت متر نیز یک 
ابزار خوب برای عیب یابی یک سیستم دینام است. وقتی موتور در حال 
کار است و دینام عمل می کند، باید ولت متر در سیستم الکتریکی بکار 
رود. معموالً این سیستم، ولتاژی را در محدوده مشخصی )در حدود 
ولتاژ  اگر  تولید می کند.  الکتریکی(  به سیستم  تا 28 ولت بسته   14
می بایست  شارژکننده  سیستم  باشد،  شده  مشخص  مقادیر  از  کمتر 

بازرسی شود.
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به طوری که در این رابطه ) SΩ(f برابر PSD فرایند تصادفی است. 

با   τ تغییر  با  متفاوت  فرکانس های  در  متفاوت  تصادفی  فرآیندهای 
استفاده از روش های مناسب توصیف می گردند.

کالیبراسیون

کالیبراسیون عبارت است از عمل بررسی و تایید دقت تجهیزات 
اندازه گیری با انجام مقایسه با یک استاندارد مرجع. تجهیزات کالیبره 
شده توسط تولیدکنندگان دارای یک دفترچه ای است که توصیفات 
عملکردی سیستم در آن وجود دارد و ضرایب کالیبراسیون در حین 
طراحی و تست دستگاه به دست آمده اند که قابل اعتماد می باشند. 
چندین  انجام  با  می توان  کالیبراسیون  از  استفاده  با  ساده تر  طور  به 
آزمایش روابط حاکم بین ورودي و خروجي را با مدل ریاضي تعیین 

کرد.
روند کالیبراسیون دارای سه بخش است:

پارامترهایی که در مدل سازی  و  1. مدل سازی خطای سنسورها 
تاثیر دارند.

2. اعمال ورودی مناسب به واحد اندازه گیری اینرسی و اندازه گیری 
خروجی های متناظر با آن.

3. انتخاب یک روش حل عددی مناسب برای مدل خطا با توجه 
به ورودی و خروجی واحد اندازه گیری.

کمیته هوانوردی جهان در حال تغییراتی است که یکی از بزرگترین 
تغییرات، دیدگاه FAA درباره ی آینده ی کنترل و مدیریت فضای ملی 
)که NextGen نامیده می شود( است. FANS 1/A CPDLC یکی از 
اجزای NextGen بوده و نقش کاملی در بسیاری از سیستم های آینده 

ایفا می کند.
FANS 1A/CPDLC چیست؟

CPDLC  یک روش ارتباطی بین خلبان و کنترل کننده است که 
این  انجام می شود. در  ترافیک هوایی  ارتباطات کنترل  از  استفاده  با 
برای  متنی  پیام های  از  پرواز  و خدمه ی  ترافیکی  کنترل  مرکز  مورد 
جایگزینی بسیاری از پیام های صوتی که پیش از این استفاده می شده 
 CPDLC برای  ارتباط  از  فرمتی   ،FANS-1/A می برند.  بهره  است، 
ادامه  ابتدا توسط بوئینگ توسعه پیدا کرد و در  است. FANS 1 در 
پروتکلی که  اولیه ی  اتخاذ شد. نسخه  ی   )FANS A( ایرباس  توسط 
 FANS ،خطوط هوایی برای مدت 15 سال از آن استفاده می کردند
ADS-C و  FANS بطور کلی به دو دسته ی  نیز بهره می برد.   1/A
نیاز  مورد  فرکانس های  میزان  در  کاهش  می شود.  تقسیم   CPDLC
برای ارتباطات مرکز کنترل ترافیک هواپیما و کاهش حداقل  جدایی 

بین طولی و جانبی هواپیما از جمله فواید FANS می باشد.
ADS-C قرارداد نظارت وابسته به اتوماتیک

گزارشات موقعیت اتوماتیک به عنوان ADS-C شناخته می شوند 
این  معنای  به   ADS-C قرارداد  نمی باشد.  خلبان  واکنش  به  نیاز  و 
است که مرکز کنترل ترافیک، سیستم گزارش را کنترل می کند. به 
طور همزمان حداکثر پنج قرارداد مرکز کنترل ترافیک مجزا، می تواند 
وجود داشته باشد. در زیرتوضیحاتی برای سه نوع قرارداد ذکر شده 

است:
قراردادهای متناوب: مرکز کنترل ترافیک می تواند هر کجا   •
نیاز است میزان بروزرسانی را ایجاد یا تغییر دهد )میزان بروزرسانی 

باالتر معموال نواحی ترافیکی باالتری را طلب می کند(.
ورودی،  میزان  در  تغییری  یک  اگر  حوادث:  قراردادهای   •

انحراف عرضی یا ارتفاع وجود داشته  باشد، ابالغ می شود.
نیاز  جا  هر  ترافیک  کنترل  مرکز  درخواست:  قراردادهای   •
است، می تواند یک بروزرسانی one-off درخواست نماید. این کار بر 

میزان از پیش تعیین شده ی ارتباط موجود اثری ندارد.
از قرارداد نیز وجود دارد، ولی برخالف سه قرارداد  نوع چهارمی 
قبلی به جای کنترل کننده، خلبان می تواند آن را آغاز و یا رد نماید. 
 MAYDAY این قرارداد اضطراری به صورت اتوماتیک از طریق پیام

تریگر می شود.
CPDLC

مرکز  سوی  از  شده  فرستاده  پاسخ های  و  پیام ها  به   CPDLC
کنترل ترافیک و خدمه ی پرواز، اطالق می شود. 

FANS تاریخچه ی
منظور جستجوی  به  را  انجمنی    ICAO سال 1980،  اوایل  در 
راه هایی برای افزایش ایمنی در حمل و نقل هوایی ایجاد نمود. این 
انجمن، فناوری های موجود را مطالعه کرده و از آن ها خواسته شد تا 
 ICAO توسعه دهند. حاصل تالش های FANS مفاهیم جدیدی برای

8

سیستم های ناوبری هوایی
)FANS( آینده 

شکل 2 مدار کنترل دینام
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اطالعات  از  ناشی  آمده  بدست  موقعیت  در  موجود  خطاهای 
در  موجود  خطاهای  نیز  و  محاسبات  خطاهای  شروع،  شرایط  ناقص 
یا  غلط  تنظیم  علت  به  خطاها  است.  شتاب سنج ها  و  ژیروسکوپ ها 
انحرافات جبران نشده وسایل به وجود می آید که به وضعیت سیستم 
 Strapdown اینرسی وابسته می باشد. همچنین این خطاها به سیستم
مورد  این خطاها  انواع  ادامه  در  دارند.   بستگی  نیز  پرتاب  و سکوی 

بررسی قرار می گیرد.
اثر خطای راهبر سیستم

عدم هم راستایی α در راهبر با سرعت V و زمان طی شده t سبب 
عبارت  که  می شود   )cross-track( جانبی  مسیر  فاصله  بروز خطای 

است از:
Ec = αvt (مایل/ساعت( 

ثابت اندازه گیری
یک حسگر اینرسی در پاسخ به هر چرخش یا شتاب )حول یا در 
این سیگنال  تولید می نماید.  امتداد محور ورودی( سیگنال خروجی 
ممکن است به صورت آنالوگ که گویای ولتاژی متناسب با سنسور 
است، یا به صورت دیجیتالی مانند فرکانس یا عدد در سیستم باینری 
باشد. چون بیشتر سیستم های کنونی توسط کامپیوتر کنترل می شود، 
خروجی آن ها به صورت دیجیتالی است. خروجی سیستم های آنالوگ 
دیجیتالی  صورت  به  دیجیتال(  به  )آنالوگ   A/D مبدل های  با  نیز 

تبدیل می شوند. 
سیگنال  تغییرات  بین  نسبت  از  است  عبارت  اندازه گیری  ثابت 
یک  مستقیما  سنسورها  اکثر  ورودی.  سیگنال  تغییرات  به  خروجی 
تولید  شتاب(  یا  )چرخش  ورودی  با  متناسب  خروجی  سیگنال 

می نمایند که به صورت زیر تعریف می شود.
آمده حاصل  به دست  نقاط  از  عبوری  راست  بهترین خط  شیب 
از ورودی های مختلف در محدوده ی تعریف شده که بر اساس روش 
زیر  رابطه ی  توسط  اندازه گیری  ثابت  می آید.  بدست  مربعات  حداقل 
و  ثابت  ورودی  I سیگنال  و  S سیگنال خروجی  که  تعریف می شود 

حقیقی است.
K = S / L

غیر خطی بودن و خطی مرکب
ثابت اندازه گیری ممکن است خطی نبوده و دارای مرتبه های دوم 
و یا بیشتر باشد که این موضوع ارتباط بین سیگنال خروجی و ورودی 
را بیان می دارد. در اینجا روند یک آزمایشی که در آن شتاب یا نرخ 
چرخش یا پله های متنوع به سیستم اعمال شده و خروجی سنسور 
اندازه گیری می شود مشاهده می گردد. اطالعات توسط روش حداقل 
مربعات، جهت ترسیم خط راست، به صورت متناسب در آمده و مابقی 
نقاط نیز به صورت مجزا ترسیم می گردند. نقاط باقیمانده اختالف بین 
نرخ داده شده )شتاب(, و مقدار پیش بینی  خروجی حقیقی در یک 
شده از روی ثابت اندازه گیری می باشد. اگر این نقاط به صورت اتفاقی 
حول محور پراکنده شده باشند مدل سازی غیر ممکن است. اما اگر به 
شکل یک منحنی از نوع درجه دوم یا سوم باشند، امکان ایجاد مدل 
بهتر برای محاسبه ی ثابت اندازه گیری وجود دارد. انحراف استاندارد 
این نقاط باقیمانده، خطای استاندارد نامیده می شود که می تواند جهت 

مشخص کردن دقت سنسور بکار روند. خطای مرکب نسبت بزرگترین 
از  ناشی  ترکیبی  خطای  و  محدوده   حداکثر  به  باقیمانده  نقاط  این 

هیسترزیس و رزولوشن است.
بایاس

عموما هنگامی که هیچ ورودی وجود ندارد، سیگنال خروجی صفر 
نمی گردد که این خروجی کوچک ناشی از عیوب تولیدی بایاس است 

که zero offset نامیده می شود. می توان نوشت:
S / K = B + 1

هیسترزیس=
و  افزایش  از  که  است  اثری  پیداست،  زیر  در شکل  که  همانطور 
می آید.  دست  به  مشخص  نقطه ی  یک  تا  ورودی  پیوسته ی  کاهش 
فاصله ی میانی عمودی، اثری است ناشی از هیسترزیس و بزرگترین 

این فاصله، خطای هیسترزیس نامیده می شود.
خطایابی در سنسورهای اینرسی

یکی از بهترین روش های خطایابی سنسورهای اینرسی استفاده از 
تکنیک واریانس آلن می باشد. واریانس آلن )σ2)τ اطالعات مستقیمی 
از نوع و اندازه ی ترم های نویزی مختلف با تجزیه ی مقادیر اندازه گیری 
توجه  با  آماری  واریانس  می دهد.  ما  به  گروهی  مقادیر  به  استاتیکی 
اندازه های مشابه محاسبه  با  از گروه هایی  مقادیر جمع آوری شده  به 
می گردد. واریانس آلن در زمان کلی τ به صورت زیر محاسبه می گردد:

در این فرمول N برابر تعداد کلی مقادیر حسگر و )Ω ̅ (t بیان گر 
اندازه ی میانگین گروه خروجی است به طوری که این گروه از داده ی 

k ام )kth( شروع می شود و شامل n داده در مدت زمانی τ می گردد.
رسم  لگاریتمی  بر حسب  لگاریتمی  نمودارهای  در  آلن  واریانس 
می شود به طوری که محور عمودی شامل انحراف معیار استاندارد و 
محور افقی شامل زمان گروه τ است. در این صورت می توان ترم های 
مختلف خطا را نشان داد )مانند شکل اول در صفحه بعد(. مدل سازی 
خطاهای قطعی با استفاده از تابع PSD انجام می گیرد. رابطه ی خاصی 
بین واریانس آلن )در حوزه ی زمان( و تابع PSD )در حوزه ی فرکانس( 

یک فرآیند تصادفی وجود دارد که به صورت زیر تعریف می شود:
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از زمانی که MLat دریافت و پردازش موقعیت GPS هواپیما را از 
طریق سنسورها و مخابرات ADS-B Out برای مرکزهای کنترل ترافیک 
قابلیت های تکنولوژی و محبوبیت رو به  به  با توجه  امکان پذیر ساخت، 
انتخاب شود.  ترانسپوندر ردیاب جدید  به عنوان  MLat می تواند  رشد، 
به گفته جیمز کالن، در آگوست 2013 فرودگاه بین المللی نیوکسل در 
برپا  ترافیک هوایی  را در کنترل  استاندارد جهانی جدید  انگلستان یک 
نموده، در شرایطی که رادار نظارتی ثانویه سنتی آن توسط یک سیستم 
Multilateration گسترده )WAM( جایگزین شده است. این سیستم 

بوسیله ERA، از پارادوبیچ جمهوری چک ساخته شده است.
در آنتن های رادار نظارتی ثانویه، همچنان که پرتو آنتن تمامی فضای 
به  را  شده  کد  پرسشگری  پیغام های  می کند،  جاروب  را  اطراف  هوایی 
هواپیمای مجهز به ترانسپوندر مرکز کنترل ترافیک در محدوده 60 مایل 
یا بیشتر ارسال می نماید. ترانسپوندرها با ارسال یک پاسخ کد شده شامل 
از داده های مسیر پرواز  شناسه یکتای هواپیمای خود و رشته ای کوتاه 
نظیر ارتفاع، سرعت، سمت و سایر اطالعات، به طور مجزا پاسخ می دهند. 
پردازشگر داده های رادار نظارتی ثانویه، به طور جداگانه موقعیت هواپیما 
برگشت  و  رفت  زمان  حاصلضرب  )نصف  رادار  از  آن  برد  محاسبه  با  را 
پرسشگری/پاسخ در سرعت امواج رادیویی( به اضافه جهت آن نسبت به 
آنتن تعیین می کند. سپس داده های مسیر پرواز، موقعیت و شناسه بر 
روی صفحه مرکز کنترل ترافیک به عنوان یک سمبل داده برچسب زده، 

نمایش می دهد که حرکت هواپیما را دنبال می کنند.
روی  بر  را  یکسانی  داده های  کنترل کننده ها   ،MLat از  استفاده  با 
پردازش های  و  هواپیما  موقعیت یابی  اما  می کنند،  مشاهده  صفحاتشان 
گیرنده  سنسور   9 نیوکسل،  در  است.  دشوار  بسیار  آن  بر  مقدم  داده 
فواصل  در  دقیق،  برآورد شده  مکان های  در  سایز چمدان(  )با  سیگنال 
فرودگاه های  در  داده اند.  قرار  فرودگاه  اطراف  و  مایل(  )چندین  مختلف 
metroplex بزرگ با چندین باند فرود، تعداد این سنسورها می تواند20 
 built in عدد یا بیشتر باشد. همچنین هر سنسور دارای قابلیت انتقال
ترانسپوندر  پرسشگری  سیگنال های  ارسال  جهت  آن ها  از  یکی  و  بوده 
همانند سیگنال های ناشی از رادار نظارتی ثانویه بسیار بزرگ با این تفاوت 

که یک آنتن همه جهته کوچک است در نظر گرفته خواهد شد.
توسط یک سنسور  ترانسپوندر  پاسخ های  از  دنباله  اولین  که  زمانی 

MLat اختصاصی دریافت می گردد، زمان رسیدن )TOA( آن به دقت 
دورتر  سنسورهای  از  که  پاسخ هایی  همانند  می شود،  وارد  سیستم  به 
را   TOA زمانی  اختالفات  از  مجموعه ای  نتیجه  در  می نمایند.  تبعیت 
ایجاد می کند که می تواند به مجموعه فواصل از هر سنسور تبدیل شود و 
بر روی موقعیت ترانسپوندر هواپیما تمرکز می کنند. به عالوه، هر سنسور 
اختالفات  از  گسسته  مجموعه  هر  بنابراین  است،  یکتا  کد  یک  دارای 
زمانی TOA را منحصر به فرد و غیرمبهم می سازد. سپس موقعیت هر 
شده،  وارد   MLat داده  پردازشگر  به  آن  پاسخ  اطالعات  و  ترانسپوندر 
مقدار  این  آن،  از  پس  و  می شود  محاسبه  هواپیما  موقعیت  که  جایی 
فرمت های  در  کنترل کننده ها  به صفحات  آن  مربوطه  پرواز  داده های  و 
یکسانی همانند داده های رادار نظارتی ثانویه ارسال می شوند. سنسورهای 
MLat همچنین می توانند موقعیت GPS هواپیما را از ارساالت سامانه 

ADS-B Out خود دریافت و پردازش نمایند.
توصیف  فعال   MLat سیستم  یک  صورت  به  نیوکسل  تأسیسات 
می شوند چرا که در غیاب رادار نظارتی ثانویه، یکی از سنسورهای خود را 
به عنوان یک پرسشگر ترانسپوندر به کار گرفته که فرمت های سیگنالی 
همانند فرمت های یک رادار نظارتی ثانویه ارسال می کند. این یک فرایند 
وجود  ثانویه  نظارتی  رادار  هیچ گونه  آن  در  که  است  استاندارد   MLat
ندارد و به MLat این امکان را می دهد که با مرکز کنترل ترافیک به کار 
رود و مسیرهای فرود مهم را در اینسبروک اتریش، کوئینزستون نیوزلند، 
استراوا در جمهوری چک )که همگی در مناطق کوهستانی بوده که در 
آنجا رادارهای مرسوم پرهزینه هستند( و چندین مکان دیگر نظارت کند، 
هرچند که نیوکسل اولین فرودگاهی است که رادار نظارتی ثانویه موجود 

را با MLat جایگزین می نماید. 
تعداد زیادی از دستگاه های MLat تا به حال پیکربندی های سنسور 
این  می برند.  کار  به  موجود  ثانویه  نظارتی  رادار  با  همراه  را   MLat
دستگاه ها سیستم های MLat پسیو نامیده می شوند، زیرا پرسشگرهای 
ترانسپوندر را ارسال نمی کنند. بیشترین تعداد دستگاه های MLat پسیو 
در فرودگاه های سراسر جهان با سیستم های کنترل و هدایت تردد زمینی 
پیشرفته فرودگاه )A-SMGCS یا ASDE-X( مجتمع می گردند. این 
سنسورهای پسیو روی فرودگاه و اطراف آن توسط یک رادار نظارتی در 
باند و  قابلیت دید هواپیماهای روی  تا  بازرسی می شوند  سطح فرودگاه 
وسایل نقلیه را برای نواحی که دید مناسبی ندارد و سیگنال های رادار را 

مسدود می کنند، فراهم نمایند.

خطاهای موجود در
سیستم نظارتی Multilateration سنسورهای اینرسی
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در  اویونیکی  تجهیزات  الکترومغناطیسی  سازگاری  نیازمندی های 
 RTCA کمیته  به  موسوم  ویژه ای  کمیته  بوسیله  استانداردهایی  قالب 
استانداردها  این  است.  استاندارد سازی شده  و  مستندسازی، جمع آوری 
با عنوان DO-160 شناخته می شوند که آخرین نسخه آن تحت عنوان 
آن  قبلی  نسخه  جایگزین  و  عرضه  سال 2011  ابتدای  در   Do-160G

D0-160F گردیده است. 
کمیته RTCA مجموعه ای از کارشناسان آمریکا و سایر نقاط جهان 
کمیته،  این  دارد.  قرار  آمریکا  در  آن  اصلی  هسته  که  گرفته  بر  در  را 
پیشنهادات و توصیه هایی را با توجه به سیاست ها و اولویت های توسعه ای 
بهبود  هوایی،  کنترل  مدیریت  سیستم  بهبود  جهت  آمریکا  دولت 
راهنما  سندهای  و  گزارش ها  تولید  عملکرد،  و  عملیاتی  استانداردهای 
جهت استفاده بوسیله مدیریت هوایی دولت فدرال آمریکا )به عنوان یک 
بخش اصلی جهت تایید و گواهی عملکرد تجهیزات و سیستم ها( فراهم 
می سازد. پیشنهادات این کمیته چه در زمینه تکنیکی، سیاسی، اقتصادی 
و پولی، یا عملیاتی منجر به نتایج مثبت، مقرون به صرفه زمانی، ملموس 
هوانوردی  و  هوایی  جامعه گسترده  بر  عالوه  همه  برای  مقایسه  قابل  و 

می شود.
شرایط  ارزیابی  و  تست  فرایندهای  شامل   DO-160G استاندارد 
استاندارد و  فرایندهای  استاندارد،  این  محیطی تجهیزات هواپیما است. 
و  الکترونیکی  تجهیزات  ارزیابی  و  تست  برای  محیطی  تست  معیارهای 
الکتریکی هواپیما )اویونیک( را پوشش می دهد. این تست ها، نوعا برای 
بین المللی  ارزیابی  معیارهای  دیگر  یا   FAA معیارهای  ساختن  محقق 
که تجهیزات اویونیک نصب شده در هواپیما را پوشش می دهند اجرا و 

پیاده سازی می شوند.
استاندارد،  این  تست ها و سطوح و محدودیت های تست موجود در 
قابل کاربرد برای هر نوع هواپیما استفاده شده در دنیای امروز هستند؛ 
هلیکوپتر، جت های  تجاری،  تا جت های  معمول کوچک  هواپیماهای  از 
ایرباس  کمپانی  نمونه های  جدیدترین  مانند  جیمبوجت ها  و  ناحیه ای 

.)B747-8( و بوئینگ )A350XWB(
این استاندارد شامل 26 بخش بوده که تست های درجه حرارت، لرزش، 
مقاومت در برابر ارتفاع، گردوخاک، ورودی تغذیه، تخلیه الکتروستاتیک 
جذب  قابلیت  و  حساسیت  و  برق  و  رعد  ساکن(،  الکتریسیته  )تخلیه 
شامل  را  الکترومغناطیسی  سازگاری  تست های  و  رادیویی  فرکانس های 
تست های  مشخصا   25 بخش  عالوه  به   23 تا   15 بخش های  می شوند. 

EMC را پوشش می دهند.
کامال   RTCA کمیته  توسط  استاندارد  این  در  تجدیدنظر  و  ایجاد 
صورت   EUROCAE یعنی  آن  هم تراز  اروپایی  سازمان  با  هماهنگ 
اروپایی  نمونه  با   RTCA/DO-160G استاندارد  بنابراین  می گیرد. 
به  ادامه  در  هستند.  یکسان  و  معادل  کاماًل   EUROCAE/ED-14G
معرفی اجمالی بخش های مرتبط با زمینه سازگاری الکترومغتاطیس این 

استاندارد پرداخته می شود.
بخش 15: اثر مغناطیسی

سازگاری  مقابل  نقطه  عنوان  به  مغناطیسی  سازگاری  تست 
میزان  چه  می کند  مشخص  تست  این  است.   EMC الکترومغناطیسی 
تجهیز تحت تست، عقربه یک قطب نما را منحرف می کند یا چقدر نشانگر 
یک سنسور میدان مغناطیسی که به عنوان flux gate شناخته می شود 
را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، یک تجهیز چه میزان تاثیرات 

بر  تجهیز  مشخصات  جدول  می کند.  ایجاد  خود  اطراف  در  مغناطیسی 
از تجهیز  انحراف عقربه قطب نما و میزان فاصله قطب نما  حسب میزان 
از 3 متر  تا بیش  از 30 سانتی متر  از کمتر  فاصله  این  تنظیم می شود. 

متغیر است.
بخش 16: ورودی تغذیه

اگر چه عدهای از کارشناسان معتقد هستند که تست ورودی تغذیه 
صحیحی  الکترومغناطیسی  سازگاری  تست های  تغذیه(،  کیفیت  )یا 

نیستند ولی به دالیل زیر این تست ها جزء این استاندارد قرار گرفته اند:
1( تست های کیفیت تغذیه اغلب در آزمایشگاه ها یا البراتواری های 
سازگاری الکترومغناطیسی و بوسیله کارشناسان سازگاری الکترومغناطیسی 

انجام می شود.
2( رنج های فرکانسی بکار رفته برای تعدادی تست های تغذیه متناظر 
این استاندارد کامال منطبق با تست های سازگاری الکترومغناطیسی نوعی 
است و تست انجام شده مشابه با تست های سازگاری الکترومغناطیسی 
در استاندارد DO-160 یا دیگر استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی 

است.

AC تست های ورودی DC تست های ورودی

پایداری در شرایط فراز و فرود ولتاژ ولتاژ ریپل

 پایداری در شرایط فراز و فرود
فرکانس

 پایداری در شرایط فراز و
فرود ولتاژ

  پایداری در شرایط عدم توازن فاز
)توان سه فاز(

  در معرض ولتاژ تنزل
 عملکرد )توان سه فاز (ش

مدوالسیون فرکانس و ولتاژ فراز و فرودهای زود گذر

حالت های گذرای فرکانس و ولتاژ وقفه های توان زودگذر

وقفه های توان زودگذر جریان تهاجمی داخلی

فراز و فرودهای زودگذر
DC اعوجاج ولتاژ و آفست
تشعشع جریان هامونیکی

عدم توازن فاز )ورودی های سه فاز(ا

DC مقدار جریان
جریان تهاجمی داخلی

مدوالسیون جریان
ضریب توان

تست های انجام شده در این بخش، تعیین می کند که آیا تجهیز تحت 
تست می تواند منطبق با نیازهای تغذیه در طی همه شرایط مختلف تغییر 
توان DC و یا AC که در حین عملکرد نرمال و اضطراری هواپیما اتفاق 
میفتد عمل کند. عالوه بر این، این بخش شامل تست هایی است که تایید 
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هواپیما  تغذیه  منفی ای روی سیستم  تاثیر  تجهیز تحت تست،  می کند 
نخواهد داشت. )تاثیری که برای هواپیما مضر است یا باعث افت عملکرد 

در دیگر تجهیزات نصب شده در هواپیما می شود.(
این بخش، هر دو نوع تست میزان حساسیت تجهیز از لحاظ تغذیه 
)فرکانس های گذر، افت ولتاژ و ...( و تست های تولید تداخل های مضر از 
 )... انرژی و  بازتولید  توان،  تجهیز )تولید هارمونیک های جریان، فاکتور 
را شامل می شود. در جدول زیر تست های ورودی DC  و AC را بیان 

می کند.
بخش 17: پرش یا اِسپایک ولتاژ

این تست ها تعیین می کنند آیا تجهیز تحت تست در طی یا بعد از 
وقوع اسپایک های ولتاژ که روی ورودی های توان DC یا AC وجود دارند 

می تواند مطابق با نیازهای خواسته شده از آن عمل کند. 
در این تست ها، هر روش تولید اسپایک می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد؛ به شرط آن که پالس اسپایک تولید شده دارای مدت زمان حداقل 
10 میکروثانیه، زمان باالگذر کمتر از 2 میکروثانیه و امپدانس منبع 50 
اهم داشته باشد. در طی تست، حداقل 50 عدد  اسپایک در طی 1 دقیقه 
به تجهیز اعمال میشوند. مطابق با استاندارد بهتر است حداقل50 عدد 
منفی  پالریته  در  اسپایک  عدد  و حداقل50  مثبت  پالریته  در  اسپایک 

برای تست استفاده شود.
بخش 18: حساسیت هدایت فرکانس های صوتی

این تست با این هدف تجهیز تحت تست در زمانی که تداخل های 
فرکانس های صوتی روی ورودیهای توان AC یا DC وجود دارند می تواند 

آن گونه که مورد انتظار است به عملکرد خود ادامه دهد، انجام می شود.
AC و رنج  نرمال  تا 8% ولتاژ ورودی  سطح ولتاژ سیگنال تداخل 
فرکانس به گستردگی 10Hz تا kHz 150 است. تجهیز تحت تست در 
دو حالت عملکرد در شرایط مینیمم و ماکزیمم کشش جریان مورد تست 

قرار می گیرد. نرخ اسکن فرکانس، 30 گام در هر دهک و با یک زمان 
مکث جزئی و کوتاه در هر فرکانس می باشد. مطابق با استاندارد، سیگنال 
تداخل تست باید از لحاظ جریان به 36 آمپر پیک تا پیک محدود شود.

بخش 19: حساسیت نسبت به سیگنال های القایی 
این تست با این هدف بررسی تجهیز تحت تست در زمانی که آن و 
کابل های متصل شده به آن در معرض میدان های الکتریکی با فرکانس 
می گیرد  قرار  گذرا  ولتاژ  اسپایک های  و  مغناطیسی  میدان های  صوتی، 
انتظار است به عملکرد  انجام می شود که آیا می تواند آن گونه که مورد 
خود ادامه دهد. تست کابل ها بستگی به طولی از آن که در معرض سیم 
برای حالت های گذرای  قرار گرفته است دارد.  انعکاس کننده )تشعشع( 
 1/2 تست،  تحت  کابل  القایی( طول  )اسپایک  اندوکتانسی  سوئیچینگ 
یا 3 متر بوده و تست با دامنه اسپایک حداقل 600 ولت پیک تا پیک 
از  تعدادی  است  ممکن  البته  می شود.  انجام  تشعشع کننده  سیم  روی 
داشته  پیک  تا  پیک  ولت   600 از  کمتر  دامنه ای  تولیدی  اسپایک های 
القایی روی کابل ها نیز  الکتریکی و مغناطیسی  باشند. برای میدان های 
سطح تست به طول کابل و rms ولتاژ و جریان بستگی دارد. نتایج تست 
بر حسب ولت متر یا آمپرمتر بیان می شوند. مثاًل میدان الکتریکی 1800 
 rms ولت متر بوسیله 3 متر کابل در معرض یک سیم تشعشعی 600 ولت
محقق می شود. اگر طول واقعی کابل در نصب نهایی کمتر از 3 متر است، 
است،  یافته  کابل کاهش  نسبتی که طول مقطع کوپل  به  سطح تست 
کاهش می یابد. رنج فرکانسی که باید جاروب شود به فرکانس عملکرد 
تجهیز بستگی دارد. نرخ اسکن حوزه فرکانس، 30 گام در هر دهک با 
استاندارد، تست فوق  فرکانس است. طبق  ثانیه در هر  زمان مکث 10 

برای برای کابل های ورودی توان بکار نمی رود.

نیازمندی های سازگاری 
الکترومغناطیسی تجهیزات اویونیک
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در  اویونیکی  تجهیزات  الکترومغناطیسی  سازگاری  نیازمندی های 
 RTCA کمیته  به  موسوم  ویژه ای  کمیته  بوسیله  استانداردهایی  قالب 
استانداردها  این  است.  استاندارد سازی شده  و  مستندسازی، جمع آوری 
با عنوان DO-160 شناخته می شوند که آخرین نسخه آن تحت عنوان 
آن  قبلی  نسخه  جایگزین  و  عرضه  سال 2011  ابتدای  در   Do-160G

D0-160F گردیده است. 
کمیته RTCA مجموعه ای از کارشناسان آمریکا و سایر نقاط جهان 
کمیته،  این  دارد.  قرار  آمریکا  در  آن  اصلی  هسته  که  گرفته  بر  در  را 
پیشنهادات و توصیه هایی را با توجه به سیاست ها و اولویت های توسعه ای 
بهبود  هوایی،  کنترل  مدیریت  سیستم  بهبود  جهت  آمریکا  دولت 
راهنما  سندهای  و  گزارش ها  تولید  عملکرد،  و  عملیاتی  استانداردهای 
جهت استفاده بوسیله مدیریت هوایی دولت فدرال آمریکا )به عنوان یک 
بخش اصلی جهت تایید و گواهی عملکرد تجهیزات و سیستم ها( فراهم 
می سازد. پیشنهادات این کمیته چه در زمینه تکنیکی، سیاسی، اقتصادی 
و پولی، یا عملیاتی منجر به نتایج مثبت، مقرون به صرفه زمانی، ملموس 
هوانوردی  و  هوایی  جامعه گسترده  بر  عالوه  همه  برای  مقایسه  قابل  و 

می شود.
شرایط  ارزیابی  و  تست  فرایندهای  شامل   DO-160G استاندارد 
استاندارد و  فرایندهای  استاندارد،  این  محیطی تجهیزات هواپیما است. 
و  الکترونیکی  تجهیزات  ارزیابی  و  تست  برای  محیطی  تست  معیارهای 
الکتریکی هواپیما )اویونیک( را پوشش می دهد. این تست ها، نوعا برای 
بین المللی  ارزیابی  معیارهای  دیگر  یا   FAA معیارهای  ساختن  محقق 
که تجهیزات اویونیک نصب شده در هواپیما را پوشش می دهند اجرا و 

پیاده سازی می شوند.
استاندارد،  این  تست ها و سطوح و محدودیت های تست موجود در 
قابل کاربرد برای هر نوع هواپیما استفاده شده در دنیای امروز هستند؛ 
هلیکوپتر، جت های  تجاری،  تا جت های  معمول کوچک  هواپیماهای  از 
ایرباس  کمپانی  نمونه های  جدیدترین  مانند  جیمبوجت ها  و  ناحیه ای 

.)B747-8( و بوئینگ )A350XWB(
این استاندارد شامل 26 بخش بوده که تست های درجه حرارت، لرزش، 
مقاومت در برابر ارتفاع، گردوخاک، ورودی تغذیه، تخلیه الکتروستاتیک 
جذب  قابلیت  و  حساسیت  و  برق  و  رعد  ساکن(،  الکتریسیته  )تخلیه 
شامل  را  الکترومغناطیسی  سازگاری  تست های  و  رادیویی  فرکانس های 
تست های  مشخصا   25 بخش  عالوه  به   23 تا   15 بخش های  می شوند. 

EMC را پوشش می دهند.
کامال   RTCA کمیته  توسط  استاندارد  این  در  تجدیدنظر  و  ایجاد 
صورت   EUROCAE یعنی  آن  هم تراز  اروپایی  سازمان  با  هماهنگ 
اروپایی  نمونه  با   RTCA/DO-160G استاندارد  بنابراین  می گیرد. 
به  ادامه  در  هستند.  یکسان  و  معادل  کاماًل   EUROCAE/ED-14G
معرفی اجمالی بخش های مرتبط با زمینه سازگاری الکترومغتاطیس این 

استاندارد پرداخته می شود.
بخش 15: اثر مغناطیسی

سازگاری  مقابل  نقطه  عنوان  به  مغناطیسی  سازگاری  تست 
میزان  چه  می کند  مشخص  تست  این  است.   EMC الکترومغناطیسی 
تجهیز تحت تست، عقربه یک قطب نما را منحرف می کند یا چقدر نشانگر 
یک سنسور میدان مغناطیسی که به عنوان flux gate شناخته می شود 
را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، یک تجهیز چه میزان تاثیرات 

بر  تجهیز  مشخصات  جدول  می کند.  ایجاد  خود  اطراف  در  مغناطیسی 
از تجهیز  انحراف عقربه قطب نما و میزان فاصله قطب نما  حسب میزان 
از 3 متر  تا بیش  از 30 سانتی متر  از کمتر  فاصله  این  تنظیم می شود. 

متغیر است.
بخش 16: ورودی تغذیه

اگر چه عدهای از کارشناسان معتقد هستند که تست ورودی تغذیه 
صحیحی  الکترومغناطیسی  سازگاری  تست های  تغذیه(،  کیفیت  )یا 

نیستند ولی به دالیل زیر این تست ها جزء این استاندارد قرار گرفته اند:
1( تست های کیفیت تغذیه اغلب در آزمایشگاه ها یا البراتواری های 
سازگاری الکترومغناطیسی و بوسیله کارشناسان سازگاری الکترومغناطیسی 

انجام می شود.
2( رنج های فرکانسی بکار رفته برای تعدادی تست های تغذیه متناظر 
این استاندارد کامال منطبق با تست های سازگاری الکترومغناطیسی نوعی 
است و تست انجام شده مشابه با تست های سازگاری الکترومغناطیسی 
در استاندارد DO-160 یا دیگر استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی 

است.

AC تست های ورودی DC تست های ورودی

پایداری در شرایط فراز و فرود ولتاژ ولتاژ ریپل

 پایداری در شرایط فراز و فرود
فرکانس

 پایداری در شرایط فراز و
فرود ولتاژ

  پایداری در شرایط عدم توازن فاز
)توان سه فاز(

  در معرض ولتاژ تنزل
 عملکرد )توان سه فاز (ش

مدوالسیون فرکانس و ولتاژ فراز و فرودهای زود گذر

حالت های گذرای فرکانس و ولتاژ وقفه های توان زودگذر

وقفه های توان زودگذر جریان تهاجمی داخلی

فراز و فرودهای زودگذر
DC اعوجاج ولتاژ و آفست
تشعشع جریان هامونیکی

عدم توازن فاز )ورودی های سه فاز(ا

DC مقدار جریان
جریان تهاجمی داخلی

مدوالسیون جریان
ضریب توان

تست های انجام شده در این بخش، تعیین می کند که آیا تجهیز تحت 
تست می تواند منطبق با نیازهای تغذیه در طی همه شرایط مختلف تغییر 
توان DC و یا AC که در حین عملکرد نرمال و اضطراری هواپیما اتفاق 
میفتد عمل کند. عالوه بر این، این بخش شامل تست هایی است که تایید 
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هواپیما  تغذیه  منفی ای روی سیستم  تاثیر  تجهیز تحت تست،  می کند 
نخواهد داشت. )تاثیری که برای هواپیما مضر است یا باعث افت عملکرد 

در دیگر تجهیزات نصب شده در هواپیما می شود.(
این بخش، هر دو نوع تست میزان حساسیت تجهیز از لحاظ تغذیه 
)فرکانس های گذر، افت ولتاژ و ...( و تست های تولید تداخل های مضر از 
 )... انرژی و  بازتولید  توان،  تجهیز )تولید هارمونیک های جریان، فاکتور 
را شامل می شود. در جدول زیر تست های ورودی DC  و AC را بیان 

می کند.
بخش 17: پرش یا اِسپایک ولتاژ

این تست ها تعیین می کنند آیا تجهیز تحت تست در طی یا بعد از 
وقوع اسپایک های ولتاژ که روی ورودی های توان DC یا AC وجود دارند 

می تواند مطابق با نیازهای خواسته شده از آن عمل کند. 
در این تست ها، هر روش تولید اسپایک می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد؛ به شرط آن که پالس اسپایک تولید شده دارای مدت زمان حداقل 
10 میکروثانیه، زمان باالگذر کمتر از 2 میکروثانیه و امپدانس منبع 50 
اهم داشته باشد. در طی تست، حداقل 50 عدد  اسپایک در طی 1 دقیقه 
به تجهیز اعمال میشوند. مطابق با استاندارد بهتر است حداقل50 عدد 
منفی  پالریته  در  اسپایک  عدد  و حداقل50  مثبت  پالریته  در  اسپایک 

برای تست استفاده شود.
بخش 18: حساسیت هدایت فرکانس های صوتی

این تست با این هدف تجهیز تحت تست در زمانی که تداخل های 
فرکانس های صوتی روی ورودیهای توان AC یا DC وجود دارند می تواند 

آن گونه که مورد انتظار است به عملکرد خود ادامه دهد، انجام می شود.
AC و رنج  نرمال  تا 8% ولتاژ ورودی  سطح ولتاژ سیگنال تداخل 
فرکانس به گستردگی 10Hz تا kHz 150 است. تجهیز تحت تست در 
دو حالت عملکرد در شرایط مینیمم و ماکزیمم کشش جریان مورد تست 

قرار می گیرد. نرخ اسکن فرکانس، 30 گام در هر دهک و با یک زمان 
مکث جزئی و کوتاه در هر فرکانس می باشد. مطابق با استاندارد، سیگنال 
تداخل تست باید از لحاظ جریان به 36 آمپر پیک تا پیک محدود شود.

بخش 19: حساسیت نسبت به سیگنال های القایی 
این تست با این هدف بررسی تجهیز تحت تست در زمانی که آن و 
کابل های متصل شده به آن در معرض میدان های الکتریکی با فرکانس 
می گیرد  قرار  گذرا  ولتاژ  اسپایک های  و  مغناطیسی  میدان های  صوتی، 
انتظار است به عملکرد  انجام می شود که آیا می تواند آن گونه که مورد 
خود ادامه دهد. تست کابل ها بستگی به طولی از آن که در معرض سیم 
برای حالت های گذرای  قرار گرفته است دارد.  انعکاس کننده )تشعشع( 
 1/2 تست،  تحت  کابل  القایی( طول  )اسپایک  اندوکتانسی  سوئیچینگ 
یا 3 متر بوده و تست با دامنه اسپایک حداقل 600 ولت پیک تا پیک 
از  تعدادی  است  ممکن  البته  می شود.  انجام  تشعشع کننده  سیم  روی 
داشته  پیک  تا  پیک  ولت   600 از  کمتر  دامنه ای  تولیدی  اسپایک های 
القایی روی کابل ها نیز  الکتریکی و مغناطیسی  باشند. برای میدان های 
سطح تست به طول کابل و rms ولتاژ و جریان بستگی دارد. نتایج تست 
بر حسب ولت متر یا آمپرمتر بیان می شوند. مثاًل میدان الکتریکی 1800 
 rms ولت متر بوسیله 3 متر کابل در معرض یک سیم تشعشعی 600 ولت
محقق می شود. اگر طول واقعی کابل در نصب نهایی کمتر از 3 متر است، 
است،  یافته  کابل کاهش  نسبتی که طول مقطع کوپل  به  سطح تست 
کاهش می یابد. رنج فرکانسی که باید جاروب شود به فرکانس عملکرد 
تجهیز بستگی دارد. نرخ اسکن حوزه فرکانس، 30 گام در هر دهک با 
استاندارد، تست فوق  فرکانس است. طبق  ثانیه در هر  زمان مکث 10 

برای برای کابل های ورودی توان بکار نمی رود.

نیازمندی های سازگاری 
الکترومغناطیسی تجهیزات اویونیک
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اطالعات  از  ناشی  آمده  بدست  موقعیت  در  موجود  خطاهای 
در  موجود  خطاهای  نیز  و  محاسبات  خطاهای  شروع،  شرایط  ناقص 
یا  غلط  تنظیم  علت  به  خطاها  است.  شتاب سنج ها  و  ژیروسکوپ ها 
انحرافات جبران نشده وسایل به وجود می آید که به وضعیت سیستم 
 Strapdown اینرسی وابسته می باشد. همچنین این خطاها به سیستم
مورد  این خطاها  انواع  ادامه  در  دارند.   بستگی  نیز  پرتاب  و سکوی 

بررسی قرار می گیرد.
اثر خطای راهبر سیستم

عدم هم راستایی α در راهبر با سرعت V و زمان طی شده t سبب 
عبارت  که  می شود   )cross-track( جانبی  مسیر  فاصله  بروز خطای 

است از:
Ec = αvt (مایل/ساعت( 

ثابت اندازه گیری
یک حسگر اینرسی در پاسخ به هر چرخش یا شتاب )حول یا در 
این سیگنال  تولید می نماید.  امتداد محور ورودی( سیگنال خروجی 
ممکن است به صورت آنالوگ که گویای ولتاژی متناسب با سنسور 
است، یا به صورت دیجیتالی مانند فرکانس یا عدد در سیستم باینری 
باشد. چون بیشتر سیستم های کنونی توسط کامپیوتر کنترل می شود، 
خروجی آن ها به صورت دیجیتالی است. خروجی سیستم های آنالوگ 
دیجیتالی  صورت  به  دیجیتال(  به  )آنالوگ   A/D مبدل های  با  نیز 

تبدیل می شوند. 
سیگنال  تغییرات  بین  نسبت  از  است  عبارت  اندازه گیری  ثابت 
یک  مستقیما  سنسورها  اکثر  ورودی.  سیگنال  تغییرات  به  خروجی 
تولید  شتاب(  یا  )چرخش  ورودی  با  متناسب  خروجی  سیگنال 

می نمایند که به صورت زیر تعریف می شود.
آمده حاصل  به دست  نقاط  از  عبوری  راست  بهترین خط  شیب 
از ورودی های مختلف در محدوده ی تعریف شده که بر اساس روش 
زیر  رابطه ی  توسط  اندازه گیری  ثابت  می آید.  بدست  مربعات  حداقل 
و  ثابت  ورودی  I سیگنال  و  S سیگنال خروجی  که  تعریف می شود 

حقیقی است.
K = S / L

غیر خطی بودن و خطی مرکب
ثابت اندازه گیری ممکن است خطی نبوده و دارای مرتبه های دوم 
و یا بیشتر باشد که این موضوع ارتباط بین سیگنال خروجی و ورودی 
را بیان می دارد. در اینجا روند یک آزمایشی که در آن شتاب یا نرخ 
چرخش یا پله های متنوع به سیستم اعمال شده و خروجی سنسور 
اندازه گیری می شود مشاهده می گردد. اطالعات توسط روش حداقل 
مربعات، جهت ترسیم خط راست، به صورت متناسب در آمده و مابقی 
نقاط نیز به صورت مجزا ترسیم می گردند. نقاط باقیمانده اختالف بین 
نرخ داده شده )شتاب(, و مقدار پیش بینی  خروجی حقیقی در یک 
شده از روی ثابت اندازه گیری می باشد. اگر این نقاط به صورت اتفاقی 
حول محور پراکنده شده باشند مدل سازی غیر ممکن است. اما اگر به 
شکل یک منحنی از نوع درجه دوم یا سوم باشند، امکان ایجاد مدل 
بهتر برای محاسبه ی ثابت اندازه گیری وجود دارد. انحراف استاندارد 
این نقاط باقیمانده، خطای استاندارد نامیده می شود که می تواند جهت 

مشخص کردن دقت سنسور بکار روند. خطای مرکب نسبت بزرگترین 
از  ناشی  ترکیبی  خطای  و  محدوده   حداکثر  به  باقیمانده  نقاط  این 

هیسترزیس و رزولوشن است.
بایاس

عموما هنگامی که هیچ ورودی وجود ندارد، سیگنال خروجی صفر 
نمی گردد که این خروجی کوچک ناشی از عیوب تولیدی بایاس است 

که zero offset نامیده می شود. می توان نوشت:
S / K = B + 1

هیسترزیس=
و  افزایش  از  که  است  اثری  پیداست،  زیر  در شکل  که  همانطور 
می آید.  دست  به  مشخص  نقطه ی  یک  تا  ورودی  پیوسته ی  کاهش 
فاصله ی میانی عمودی، اثری است ناشی از هیسترزیس و بزرگترین 

این فاصله، خطای هیسترزیس نامیده می شود.
خطایابی در سنسورهای اینرسی

یکی از بهترین روش های خطایابی سنسورهای اینرسی استفاده از 
تکنیک واریانس آلن می باشد. واریانس آلن )σ2)τ اطالعات مستقیمی 
از نوع و اندازه ی ترم های نویزی مختلف با تجزیه ی مقادیر اندازه گیری 
توجه  با  آماری  واریانس  می دهد.  ما  به  گروهی  مقادیر  به  استاتیکی 
اندازه های مشابه محاسبه  با  از گروه هایی  مقادیر جمع آوری شده  به 
می گردد. واریانس آلن در زمان کلی τ به صورت زیر محاسبه می گردد:

در این فرمول N برابر تعداد کلی مقادیر حسگر و )Ω ̅ (t بیان گر 
اندازه ی میانگین گروه خروجی است به طوری که این گروه از داده ی 

k ام )kth( شروع می شود و شامل n داده در مدت زمانی τ می گردد.
رسم  لگاریتمی  بر حسب  لگاریتمی  نمودارهای  در  آلن  واریانس 
می شود به طوری که محور عمودی شامل انحراف معیار استاندارد و 
محور افقی شامل زمان گروه τ است. در این صورت می توان ترم های 
مختلف خطا را نشان داد )مانند شکل اول در صفحه بعد(. مدل سازی 
خطاهای قطعی با استفاده از تابع PSD انجام می گیرد. رابطه ی خاصی 
بین واریانس آلن )در حوزه ی زمان( و تابع PSD )در حوزه ی فرکانس( 

یک فرآیند تصادفی وجود دارد که به صورت زیر تعریف می شود:
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از زمانی که MLat دریافت و پردازش موقعیت GPS هواپیما را از 
طریق سنسورها و مخابرات ADS-B Out برای مرکزهای کنترل ترافیک 
قابلیت های تکنولوژی و محبوبیت رو به  به  با توجه  امکان پذیر ساخت، 
انتخاب شود.  ترانسپوندر ردیاب جدید  به عنوان  MLat می تواند  رشد، 
به گفته جیمز کالن، در آگوست 2013 فرودگاه بین المللی نیوکسل در 
برپا  ترافیک هوایی  را در کنترل  استاندارد جهانی جدید  انگلستان یک 
نموده، در شرایطی که رادار نظارتی ثانویه سنتی آن توسط یک سیستم 
Multilateration گسترده )WAM( جایگزین شده است. این سیستم 

بوسیله ERA، از پارادوبیچ جمهوری چک ساخته شده است.
در آنتن های رادار نظارتی ثانویه، همچنان که پرتو آنتن تمامی فضای 
به  را  شده  کد  پرسشگری  پیغام های  می کند،  جاروب  را  اطراف  هوایی 
هواپیمای مجهز به ترانسپوندر مرکز کنترل ترافیک در محدوده 60 مایل 
یا بیشتر ارسال می نماید. ترانسپوندرها با ارسال یک پاسخ کد شده شامل 
از داده های مسیر پرواز  شناسه یکتای هواپیمای خود و رشته ای کوتاه 
نظیر ارتفاع، سرعت، سمت و سایر اطالعات، به طور مجزا پاسخ می دهند. 
پردازشگر داده های رادار نظارتی ثانویه، به طور جداگانه موقعیت هواپیما 
برگشت  و  رفت  زمان  حاصلضرب  )نصف  رادار  از  آن  برد  محاسبه  با  را 
پرسشگری/پاسخ در سرعت امواج رادیویی( به اضافه جهت آن نسبت به 
آنتن تعیین می کند. سپس داده های مسیر پرواز، موقعیت و شناسه بر 
روی صفحه مرکز کنترل ترافیک به عنوان یک سمبل داده برچسب زده، 

نمایش می دهد که حرکت هواپیما را دنبال می کنند.
روی  بر  را  یکسانی  داده های  کنترل کننده ها   ،MLat از  استفاده  با 
پردازش های  و  هواپیما  موقعیت یابی  اما  می کنند،  مشاهده  صفحاتشان 
گیرنده  سنسور   9 نیوکسل،  در  است.  دشوار  بسیار  آن  بر  مقدم  داده 
فواصل  در  دقیق،  برآورد شده  مکان های  در  سایز چمدان(  )با  سیگنال 
فرودگاه های  در  داده اند.  قرار  فرودگاه  اطراف  و  مایل(  )چندین  مختلف 
metroplex بزرگ با چندین باند فرود، تعداد این سنسورها می تواند20 
 built in عدد یا بیشتر باشد. همچنین هر سنسور دارای قابلیت انتقال
ترانسپوندر  پرسشگری  سیگنال های  ارسال  جهت  آن ها  از  یکی  و  بوده 
همانند سیگنال های ناشی از رادار نظارتی ثانویه بسیار بزرگ با این تفاوت 

که یک آنتن همه جهته کوچک است در نظر گرفته خواهد شد.
توسط یک سنسور  ترانسپوندر  پاسخ های  از  دنباله  اولین  که  زمانی 

MLat اختصاصی دریافت می گردد، زمان رسیدن )TOA( آن به دقت 
دورتر  سنسورهای  از  که  پاسخ هایی  همانند  می شود،  وارد  سیستم  به 
را   TOA زمانی  اختالفات  از  مجموعه ای  نتیجه  در  می نمایند.  تبعیت 
ایجاد می کند که می تواند به مجموعه فواصل از هر سنسور تبدیل شود و 
بر روی موقعیت ترانسپوندر هواپیما تمرکز می کنند. به عالوه، هر سنسور 
اختالفات  از  گسسته  مجموعه  هر  بنابراین  است،  یکتا  کد  یک  دارای 
زمانی TOA را منحصر به فرد و غیرمبهم می سازد. سپس موقعیت هر 
شده،  وارد   MLat داده  پردازشگر  به  آن  پاسخ  اطالعات  و  ترانسپوندر 
مقدار  این  آن،  از  پس  و  می شود  محاسبه  هواپیما  موقعیت  که  جایی 
فرمت های  در  کنترل کننده ها  به صفحات  آن  مربوطه  پرواز  داده های  و 
یکسانی همانند داده های رادار نظارتی ثانویه ارسال می شوند. سنسورهای 
MLat همچنین می توانند موقعیت GPS هواپیما را از ارساالت سامانه 

ADS-B Out خود دریافت و پردازش نمایند.
توصیف  فعال   MLat سیستم  یک  صورت  به  نیوکسل  تأسیسات 
می شوند چرا که در غیاب رادار نظارتی ثانویه، یکی از سنسورهای خود را 
به عنوان یک پرسشگر ترانسپوندر به کار گرفته که فرمت های سیگنالی 
همانند فرمت های یک رادار نظارتی ثانویه ارسال می کند. این یک فرایند 
وجود  ثانویه  نظارتی  رادار  هیچ گونه  آن  در  که  است  استاندارد   MLat
ندارد و به MLat این امکان را می دهد که با مرکز کنترل ترافیک به کار 
رود و مسیرهای فرود مهم را در اینسبروک اتریش، کوئینزستون نیوزلند، 
استراوا در جمهوری چک )که همگی در مناطق کوهستانی بوده که در 
آنجا رادارهای مرسوم پرهزینه هستند( و چندین مکان دیگر نظارت کند، 
هرچند که نیوکسل اولین فرودگاهی است که رادار نظارتی ثانویه موجود 

را با MLat جایگزین می نماید. 
تعداد زیادی از دستگاه های MLat تا به حال پیکربندی های سنسور 
این  می برند.  کار  به  موجود  ثانویه  نظارتی  رادار  با  همراه  را   MLat
دستگاه ها سیستم های MLat پسیو نامیده می شوند، زیرا پرسشگرهای 
ترانسپوندر را ارسال نمی کنند. بیشترین تعداد دستگاه های MLat پسیو 
در فرودگاه های سراسر جهان با سیستم های کنترل و هدایت تردد زمینی 
پیشرفته فرودگاه )A-SMGCS یا ASDE-X( مجتمع می گردند. این 
سنسورهای پسیو روی فرودگاه و اطراف آن توسط یک رادار نظارتی در 
باند و  قابلیت دید هواپیماهای روی  تا  بازرسی می شوند  سطح فرودگاه 
وسایل نقلیه را برای نواحی که دید مناسبی ندارد و سیگنال های رادار را 

مسدود می کنند، فراهم نمایند.

خطاهای موجود در
سیستم نظارتی Multilateration سنسورهای اینرسی
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کنترل سلونوئید، در عرشه پرواز قرار گرفته است. اتصاالت الکتریکی 
سلونوئید باتری توسط روکش های پالستیکی در پایان هر سیم برای 

محافظت از اتصال کوتاه شدن، محافظت می شوند.
همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، زمانی که سوئیچ 
اصلی باتری فعال می شود، سیم مثبت باتری به باس الکتریکی وصل 
می شود. آمپرمتر نشان داده شده در مدار باتری برای نظارت بر جریان 
باتری به باس توزیع بکار می رود. وقتی همه سیستم های به درستی 
کار می کنند، از باس اصلی به باتری، جریان برقرار و باتری در حال 

شارژ شدن است و آمپرمتر باید مقدار مثبتی را نشان دهد.
اگر دینام )یا ژنراتور( هواپیما خراب شود، آمپرمتر مقدار منفی را 
نشان می دهد. مقدار منفی بدین معنا است که جریان از باتری به هر 
بار الکتریکی متصل شده به باس برقرار و باتری در حال تخلیه شدن 
است؛ در نتیجه هواپیما در خطر از دست دادن توان الکتریکی خود 

می باشد.
مدار ژنراتور

الکتریکی ژنراتور و باس توزیع  مدارات ژنراتور برای کنترل توان 
هواپیما بکار می روند. این مدارات، توان الکتریکی سیم پیچ های میدانی 
و توان الکتریکی از ژنراتور به باس توزیع را کنترل می کنند. سوئیچ 
اصلی ژنراتور با کنترل جریان میدانی برای روشن کردن ژنراتور بکار 
می رود. اگر ژنراتور کار کند و جریان به مدار میدانی فرستاده شود، 
ژنراتور توان الکتریکی تولید می کند. توان الکتریکی خروجی ژنراتور از 

طریق واحد کنترل آن )یا تنطیم کننده ولتاژ( کنترل می شود. 
مدار دینام

مدارات دینام مانند مدارات ژنراتور باید توان الکتریکی خارج شده 
و وارد شده به دینام را کنترل کنند. دینام از طریق سوئیچ اصلی دینام 
و توسط خلبان کنترل می شود. سوئیچ اصلی دینام، مداری را در داخل 
جریانی  و  می اندازد  راه  ولتاژ(  کننده  تنطیم  )یا  دینام  کنترل  واحد 
توان دار شود،  با موتور هواپیما  اگر دینام  به میدان دینام می فرستد. 

دینام توان الکتریکی برای بارهای الکتریکی هواپیما را تولید می کند. 
مدار کنترل دینام شامل سه بخش اصلی دینام، تنظیم کننده ولتاژ و 

سوئیچ اصلی دینام است.
رگوالتور ولتاژ با توجه به بارهای الکتریکی هواپیما، جریان میدان 
ژنراتور را کنترل می کند. اگر موتور هواپیما در حال کار باشد و سوئیچ 
اصلی دینام روشن شود، رگوالتور ولتاژ، جریان مورد نیاز میدان دینام 

را تنظیم می کند.
اگر جریان بیشتری به میدان دینام برود، خروجی دینام افزایش 
می یابد و بارهای الکتریکی را از طریق باس توزیع تغذیه می کند. همه 
دینام ها باید برای خروجی صحیح مانیتور شوند، سبک ترین هواپیما 
یک آمپرمتر برای نظارت بر خروجی دینام بکار می برد. آمپرمتر قرار 
داده شده در مدار دینام، جریان را فقط در یک جهت نشان می دهد 
که این جریان از دینام به باس جاری است و از آن جا که دینام شامل 
دینام  به  باس  از  نمی تواند  جریان  است،  آرمیچر  مدار  در  دیودهایی 

برگردد.
وقتی یک سیستم دینام عیب یابی می شود، باید آمپرمتر هواپیما 
بررسی شود. اگر سیستم دینام خراب شده باشد، آمپرمتر مقدار صفر 
را نشان می دهد و این بیانگر تخلیه شدن باتری است. ولت متر نیز یک 
ابزار خوب برای عیب یابی یک سیستم دینام است. وقتی موتور در حال 
کار است و دینام عمل می کند، باید ولت متر در سیستم الکتریکی بکار 
رود. معموالً این سیستم، ولتاژی را در محدوده مشخصی )در حدود 
ولتاژ  اگر  تولید می کند.  الکتریکی(  به سیستم  تا 28 ولت بسته   14
می بایست  شارژکننده  سیستم  باشد،  شده  مشخص  مقادیر  از  کمتر 

بازرسی شود.
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به طوری که در این رابطه ) SΩ(f برابر PSD فرایند تصادفی است. 

با   τ تغییر  با  متفاوت  فرکانس های  در  متفاوت  تصادفی  فرآیندهای 
استفاده از روش های مناسب توصیف می گردند.

کالیبراسیون

کالیبراسیون عبارت است از عمل بررسی و تایید دقت تجهیزات 
اندازه گیری با انجام مقایسه با یک استاندارد مرجع. تجهیزات کالیبره 
شده توسط تولیدکنندگان دارای یک دفترچه ای است که توصیفات 
عملکردی سیستم در آن وجود دارد و ضرایب کالیبراسیون در حین 
طراحی و تست دستگاه به دست آمده اند که قابل اعتماد می باشند. 
چندین  انجام  با  می توان  کالیبراسیون  از  استفاده  با  ساده تر  طور  به 
آزمایش روابط حاکم بین ورودي و خروجي را با مدل ریاضي تعیین 

کرد.
روند کالیبراسیون دارای سه بخش است:

پارامترهایی که در مدل سازی  و  1. مدل سازی خطای سنسورها 
تاثیر دارند.

2. اعمال ورودی مناسب به واحد اندازه گیری اینرسی و اندازه گیری 
خروجی های متناظر با آن.

3. انتخاب یک روش حل عددی مناسب برای مدل خطا با توجه 
به ورودی و خروجی واحد اندازه گیری.

کمیته هوانوردی جهان در حال تغییراتی است که یکی از بزرگترین 
تغییرات، دیدگاه FAA درباره ی آینده ی کنترل و مدیریت فضای ملی 
)که NextGen نامیده می شود( است. FANS 1/A CPDLC یکی از 
اجزای NextGen بوده و نقش کاملی در بسیاری از سیستم های آینده 

ایفا می کند.
FANS 1A/CPDLC چیست؟

CPDLC  یک روش ارتباطی بین خلبان و کنترل کننده است که 
این  انجام می شود. در  ترافیک هوایی  ارتباطات کنترل  از  استفاده  با 
برای  متنی  پیام های  از  پرواز  و خدمه ی  ترافیکی  کنترل  مرکز  مورد 
جایگزینی بسیاری از پیام های صوتی که پیش از این استفاده می شده 
 CPDLC برای  ارتباط  از  فرمتی   ،FANS-1/A می برند.  بهره  است، 
ادامه  ابتدا توسط بوئینگ توسعه پیدا کرد و در  است. FANS 1 در 
پروتکلی که  اولیه ی  اتخاذ شد. نسخه  ی   )FANS A( ایرباس  توسط 
 FANS ،خطوط هوایی برای مدت 15 سال از آن استفاده می کردند
ADS-C و  FANS بطور کلی به دو دسته ی  نیز بهره می برد.   1/A
نیاز  مورد  فرکانس های  میزان  در  کاهش  می شود.  تقسیم   CPDLC
برای ارتباطات مرکز کنترل ترافیک هواپیما و کاهش حداقل  جدایی 

بین طولی و جانبی هواپیما از جمله فواید FANS می باشد.
ADS-C قرارداد نظارت وابسته به اتوماتیک

گزارشات موقعیت اتوماتیک به عنوان ADS-C شناخته می شوند 
این  معنای  به   ADS-C قرارداد  نمی باشد.  خلبان  واکنش  به  نیاز  و 
است که مرکز کنترل ترافیک، سیستم گزارش را کنترل می کند. به 
طور همزمان حداکثر پنج قرارداد مرکز کنترل ترافیک مجزا، می تواند 
وجود داشته باشد. در زیرتوضیحاتی برای سه نوع قرارداد ذکر شده 

است:
قراردادهای متناوب: مرکز کنترل ترافیک می تواند هر کجا   •
نیاز است میزان بروزرسانی را ایجاد یا تغییر دهد )میزان بروزرسانی 

باالتر معموال نواحی ترافیکی باالتری را طلب می کند(.
ورودی،  میزان  در  تغییری  یک  اگر  حوادث:  قراردادهای   •

انحراف عرضی یا ارتفاع وجود داشته  باشد، ابالغ می شود.
نیاز  جا  هر  ترافیک  کنترل  مرکز  درخواست:  قراردادهای   •
است، می تواند یک بروزرسانی one-off درخواست نماید. این کار بر 

میزان از پیش تعیین شده ی ارتباط موجود اثری ندارد.
از قرارداد نیز وجود دارد، ولی برخالف سه قرارداد  نوع چهارمی 
قبلی به جای کنترل کننده، خلبان می تواند آن را آغاز و یا رد نماید. 
 MAYDAY این قرارداد اضطراری به صورت اتوماتیک از طریق پیام

تریگر می شود.
CPDLC

مرکز  سوی  از  شده  فرستاده  پاسخ های  و  پیام ها  به   CPDLC
کنترل ترافیک و خدمه ی پرواز، اطالق می شود. 

FANS تاریخچه ی
منظور جستجوی  به  را  انجمنی    ICAO سال 1980،  اوایل  در 
راه هایی برای افزایش ایمنی در حمل و نقل هوایی ایجاد نمود. این 
انجمن، فناوری های موجود را مطالعه کرده و از آن ها خواسته شد تا 
 ICAO توسعه دهند. حاصل تالش های FANS مفاهیم جدیدی برای

8

سیستم های ناوبری هوایی
)FANS( آینده 

شکل 2 مدار کنترل دینام
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بخش نامه ی  دو  است.   FOM و   GOLD اختصاری  نام  با  سند  دو 
مشاوره FAA اصلی جهت راهنمایی نصب FANS وجود دارد:

AC 120-70B: راهنمایی جهت عملکرد مناسب  •
AC 20-140A: راهنمایی جهت طراحی مناسب  •

وجود  هواپیما  بر  شده  نصب  تجهیزات  نصب  در  زیادی  اختالف 
 FANS دارد. به همین دلیل هیچ راهکار تجهیز واحدی برای پوشش
وجود ندارد. امروزه STCها برای مجهز کردن هواپیما برای FANS به 

چند دلیل نیاز خواهند بود:
ارتقای تجهیزات متعدد مورد نیاز شامل FMS،GPS ، لینک   •

.CVR داده و
مقامات هوانورد دنیا، پیام های متنی فرستاده شده بین کابین   •
و مرکز کنترل ترافیک مانند ارتباطات صوتی می بینند و همان گونه که 

درخواست می شوند در CVR ضبط می شوند.
 A TSO-177 سازگار با CVR برای داشتن چنین قابلیتی  •
مورد نیاز است. درحالی که ممکن است STCهای متعددی برای دیدار 
تجهیزات مورد نیاز، الزم باشد، یک درخواست کننده STC عملی نیز 
SITA که تعویض اطالعات بین مرکز  بود. )ARINC و  نیاز خواهد 
کنترل ترافیک و هواپیما را با راه حل های SATCOM برقرار می کنند(.

 Drawing و Design در جهان امروز، مباحث طراحي در دو حوزه
مطرح است. طراحي یا Drawing  بیشتر احساسات في البداهه طراح 
را بیان مي کند اما Design نوعي طراحي مرحله به مرحله و بر مبناي 

اصول است که جنبه کاربردي دارد. 
جایزه نقطه قرمز)red dot(، جایزه بین المللی طراحی محصوالت 
Zentrum Nordrhein West-  است که هر سال توسط شرکت آلمانی
falen  که از جمله موسسات طراحی قدیمی و بسیار معتبر اروپا است 
برگزار می گردد. این رقابت بین المللی این امکان را می دهد که با داشتن 
ارائه طرح های مفهومی بی نظیر،  با  انگیزه کافی، شرکت های طراحی 
آینده را برای تولید محصوالت رقم بزنند. بخش های این مسابقه برای 
مفهومی  طراحی های  و  طراحی  آژانسهای  شامل  محصوالت  طراحی 
است. جایزه COCKPIT2020 در این مسابقه به شرکت تالس اهدا 
با قابلیت سفارش سازی  شد. اویونیک 2020، نسل بعدی کاکپیت ها 

برای خطوط هوایی و کاربران آن است.
در این کاکپیت از یک صفحه نمایشگر یکپارچه و لمسی به عنوان 
راه حل تعاملی بین خدمه پرواز و هواپیما استفاده شده است. صفحه ای 
که به خلبان این امکان را می دهد تا اطالعات را در راستای صفحه 

نمایش لمسی انتخاب، کوچک یا بزرگ کند.
قابلیت های گوناگونی برای این پروژه پیش بینی شده که آن را از 
Ses- و NextGen دطرحی صرفا گرافیکی متمایز نموده است. همانن

سیستم  همچنین  است.  اطالعات  سالمت  سیستم های  جزء  که   ،ar
ایجاد  با  ترافیکی  بهتر  ترتیب  تا  می دهد  اجازه  خلبان  به  که   ،I4D
قیدهای زمانی در نقطه اندازه گیری برای هر هواپیما وجود داشته و 
همگرا کردن آن به یک نقطه خاص را داشته باشد. همچنین خلبان 
می تواند تا در هنگام برخاستن و صعود، میزان سوخت و انتشار گاز 

دی اکسیدکربن را بهینه کند.
برد  نام  را  دیجیتال"  "تاکسی  می توان  آن  قابلیت های  دیگر  از 
که مربوط به سیستم کنترل خلبان است. سیستم جداسازی کمک 
هوابرد یا ASAS برای تنظیم سرعت هواپیما با توجه به فاصله آن از 
هواپیمایی نزدیک، قابلیت دیگر آن است. صفحه های نمایش، اطالعات 
دریافت  هواپیما  غیراویونیکی  و  اویونیک  مهم ترین سیستم های  از  را 
برخی  در  است که  ترکیب هایی  با  مشابه  کار  این  ترکیب می کند.  و 
جت های جنگنده مثل کاکپیت جنگنده فرانسوی رافائل )که آن هم 

توسط تالس صورت گرفته است( می باشد.
پرواز  عملیات  محیط،  پیچیدگی  افزایش  با  است  معتقد  تالس 
ناوبری  پیدایش  مثال  عنوان  )به  اویونیکی  سیستم های  و  هواپیماها 
امروزی  چهار بعدی در آینده( رویه های مدیریت ترافیک هواپیمایی 
کابین ها قادر نیستند تا حجم اطالعات زیاد مورد نیاز خلبان را به نحو 

ساده و قابل دسترس فراهم نمایند.
خدمه  بین  تعامل  که  است  آن  نشان دهنده  طراحی ها  گونه  این 
مفهومی  طرح  یک  عنوان  به  هواپیما  الکترونیک  سیستم  و  پرواز 
کامال معقول به نظر می رسد و سیستم اویونیک روزبه روز در صنعت 
هوانوردی گسترده و پیچیده تر می شود. البته می توان ایرادهایی به این 
نوع کاکیپیت ها نیز داشت. از جمله این که برای هواپیمایی که کنترل 
آالت دقیق آن تنها از طریق یک مانیتور یک پارچه و لمسی صورت 
است.  رزرو  سیستمهای  وجود  واضح،  نگرانی های  از  یکی  می پذیرد 
هرچند که برای این سیستم، با وجود پنج پروژکتور برای مانیتورها، 
کافی  عملیات  ادامه  برای  مابقی  کدام،  هر  افتادن  کار  از  صورت  در 
هستند. البته نگرانی خود شرکت در این زمینه نبوده و بیشتر مربوط 

به تعیین معماری کلی سیستم است.
هوافضا،  زمینه  در  معتبر  و  پیشرو  شرکت های  از  یکی  تالس 
در  غنی  سابقه  دارای  که  است  امنیت  و  دفاع  بازاهای  و  حمل و نقل 
سطح بین المللی می باشد. گفتنی است تالس دارای زمینه کاری باال 
در سطح بین المللی نیز می باشد. در سال 2012 این شرکت درآمدی 
بالغ بر 14/2میلیارد یورو همراه با 65000 کارمند در 56 کشور جهان 
بوده است. تالس با داشتن 25000 مهندس و محقق قابلیت منحصر 
به فردی در زمینه طراحی  توسعه و استقرار سیستمهای تجهیزات 

بوده که دارای پیچیدهترین سیستم های امنیتی است.
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 AHRS کمکی و یک تخمین گر )معموال فیلتر کالمن(، حالت خطای
را برآورد کرد. با تصحیح سرعت، زوایای انحراف و سمت، و نیز مکان 
محاسبه شده توسط داده های اینرسی توسط خطاهای برآوردشده از 
فیلتر کالمن، نرخ رشد خطاهای AHRS محدود می گردد.  همانطور 
طور  به  می تواند  کالمن  فیلتر  شد،  بیان  قبلی  شماره های  در  که 
بهینه تمام متغیرهای یک سیستم دینامیکی را بر اساس مشاهدات 
نماید.  برآورد  آنها  این متغیرها و روابط متقابل بین  از  نویزی بعضی 
محاسبه  سمت  و  انحراف  زوایای  و  ارتفاع  سرعت،  خاص،  حالت  در 
شده توسط داده های اینرسی با ارتفاع بارومتری، سرعت هوایی واقعی 
و زاویه سمت مغناطیسی، توسط یک فیلتر کالمن ترکیب می شوند 
واریانس  حداقل  با  برآوردهایی  صورت  به  کمیت ها  این  خطاهای  تا 
بدست آیند. سپس، در هر چرخه ی اجرای فیلتر، به منظور تصحیح 
کمیت های محاسبه شده توسط سیگنال های اینرسی، این برآوردها به 
سامانه ی AHRS فیدبک می شوند. عالوه بر این، می توان با استفاده 
از خطاهای برآورده شده ی بایاس شتاب سنج و ژایروسکوپ، داده های 
شتاب و سرعت زاویه ای اندازه گیری شده را تصحیح کرد. خروجی های 
سامانه ی AHRS شامل پارامترهای زاویه ی رول، زاویه ی پیچ، زاویه ی 
مختصات  دستگاه  در  سرعت  مولفه های  مغناطیسی،  و  واقعی  سمت 
ناوبری NED، ارتفاع، مولفه های مربوط به باد و سرعت های زاویه ای 
از  استفاده صحیح  به ذکر است که  بدنه می باشد. الزم  و شتاب های 
داده های سرعت هوایی و زاویه ی سمت مغناطیسی برای عملکرد موثر 

سامانه ی AHRS ضروری می باشد.
برای  عالی  پشتیبان  سامانه ی  یک  عنوان  به  می تواند   AHRS
در  بنابراین،  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نظامی  و  تجاری  هواپیماهای 
ناوبری  سیستم  یعنی  هواپیما،  ناوبری  اصلی  سامانه ی  صورتی که، 
راهنمایی  در  مهمی  نقش   AHRS سامانه ی  بیفتد،  کار  از  اینرسی، 

خلبان ها ایفا می کند.

مقدمه
برخی سیستم های الکتریکی هستند که تقریباً در تمامی هواپیماها 
هواپیماها  پیچیده ترین  و  ابتدایی ترین  مثال،  برای  استفاده می شوند. 
کنند.  تولید  الکتریسیته  باید  خود،  موتور  کردن  روشن  برای  همگی 
عالوه  براین هواپیماهای مدرن سیستم های الکتریکی پیچیده ای دارند 
که تقریباً تمامی عوامل تأثیرگذار در طول پرواز را کنترل می کنند. به 
طور کلی، سیستم های الکتریکی را می توان با توجه به عملکرد سیستم 
به دسته های مختلفی تقسیم نمود. در این شماره از مجله برخی از 
متدوال ترین مدارهای الکتریکی که در تمامی هواپیماها بکار می رود، 

معرفی می شود.
مدار باتری

باتری و مدار باتری هواپیما به منظور تأمین توان مورد نیاز برای 
راه اندازی موتور و فراهم کردن منبع تغذیه در صورت خرابی دینام )یا 
ژنراتور( بکار می رود. شماتیکی از یک مدار باتری معمولی در شکل 1 
نشان داده شده است. خطوط قرمز رنگ نشان دهنده سیم های بزرگی 
آن ها جریان  میان  از  و  استفاده می شوند  باتری  مدار  در  هستند که 

زیادی منتقل می شود.
از آنجایی که باتری ها می توانند جریان زیادی تولید کنند، معموالً 
ابتدا  از طریق یک سلونوئید به سیستم متصل می کنند. در  آن ها را 
و انتهای هر پروازی، باتری از طریق کانتکتر های سلونوئیدی، از باس 

توزیع جدا یا وصل می شود.
غالباً سوئیچ باتری به عنوان سوئیچ اصلی بکار می رود؛ چون تقریباً 
تمام توان الکتریکی باتری را کنترل می کند. این سوئیچ باتری برای 

سیستم های الکتریکی هواپیما

طراحی مفهومی و نسل آینده 
کاکپیت ها

یک  شماتیک   1 شکل 
مدار باتری معمولی.
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یک سامانه ی مرجع زوایای انحراف و سمت )AHRS(، اطالعات 
زوایای رول، پیچ و سمت هواپیما را برای نمایشگرها، هدایت گرهای 
به  مربوط  زیرسامانه های  سایر  و  پرواز  کنترل  سامانه های  پرواز، 
الکترونیک و مخابرات هواپیما فراهم می کند. زوایای رول و پیچ، به 
ترتیب میزان دوران هواپیما حول محورهای طولی و عرضی نسبت به 
صفحه ی افقی دستگاه مختصات مرجع ناوبری و زاویه ی سمت، میزان 
دوران هواپیما حول محور قائم نسبت به شمال واقعی یا مغناطیسی 

می باشد. 
و سمت،  انحراف  زوایای  بر  AHRS، عالوه  سامانه های  از  بعضی 
اطالعات مکان و سرعت هواپیما را نیز فراهم می کنند. در حالتی که 
AHRS بدون سنسورهای کمکی عمل می کند، خطای خروجی آن 
خطاها،  کردن  محدود  منظور  به  می  یابد.  افزایش  زمان  گذشت  با 
آن  در  که  می شود  استفاده   GPS/AHRS تلفیقی  سامانه ی  از 
ویژگی های مکمل هر دو سامانه با هم ترکیب می شوند و یک سامانه ی 
از  گسترده  استفاده ی  بدلیل  می دهند.  تشکیل  را  پیوسته ای  ناوبری 
فیبر  فن آوری  یا  و   )Ring laser( حلقوی  لیزری  ژایروسکوپ های 
نوری، اکثر سامانه های AHRS امروزی از نوع متصل به بدنه می باشند. 
در سامانه ی AHRS موردنظر، زاویه ی سمت اندازه گیری شده توسط 
مغناطیس سنج به عنوان زاویه ی سمت مرجع در نظر گرفته می شود 
توسط کامپیوتر داده ی هوایی مرکزی  و سرعت هوایی محاسبه شده 
نمونه  یک  بنابراین،  می دهد.  تشکیل  را  مرجع  سرعت   ،)CDAC(
واحد  یک  از  اساسا  پیشرفته،  متصل به بدنه ی   AHRS سامانه ی  از 
داده ی  سامانه ی  یک   ،)IMU( متصل  به بدنه  اینرسی  اندازه گیری 
اندازه گیری  واحد  مغناطیسی تشکیل می شود.  و یک سنسور  هوایی 
اینرسی معموال شامل سه ژایروسکوپ و سه شتاب سنج تک درجه ی 

آزادی می باشد که به ترتیب سرعت زاویه ای حول سه محور و شتاب 
خطی در امتداد محورها را اندازه می گیرد. این سیگنال های اینرسی 
الگوریتم های محاسباتی پردازش شده و سپس در یک فیلتر  توسط 
از  بهینه ای  برآوردهای  تا  ترکیب می شوند  مرجع  داده های  با  کالمن 
زوایای انحراف و سمت هواپیما بدست آید. الزم به ذکر است که سایر 
داده های ناوبری، از جمله سرعت، مکان، سرعت زاویه ای و شتاب ها نیز 
به منظور استفاده در سایر زیرسامانه های هواپیما در دسترس می باشد. 
سامانه ی داده ی هوایی، اطالعات دما و فشار را برای محاسبه ی سرعت 
هوایی واقعی )TAS( و ارتفاع بارومتری فراهم می کند. عالوه بر این، 
خطاهای  نیز  و  پیچ  رول،  زوایای  کنترل  برای  واقعی  هوایی  سرعت 
مربوط به سرعت در راستای افق سامانه ی AHRS به کار می رود و 
ارتفاع بارومتری، مرجعی برای کاهش خطاهای مربوط به کمیت های 
در راستای قائم سامانه فراهم می کند. در شکل زیر، نمودار بلوکی یک 

سامانه ی AHRS نشان داده شده است.
در صورتی که به جای سنسور سرعت هوایی از یک رادار داپلری 
به عنوان یک سامانه ی کمکی مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه عملکرد 
پاسخ های  و  داپلری  رادار  عملکرد  توسط  تنها   AHRS سامانه ی 
دینامیکی خود سامانه ی اینرسی متصل به بدنه محدود می شود. داده های 
سرعت زاویه ای بدنه و شتاب به صورت مقادیر نموی زاویه و سرعت، 
در یک کامپیوتر پرسرعت و با استفاده از الگوریتم های ناوبری و انتشار 
جهت، پردازش می شوند تا کمیت های مکان، سرعت، زوایای رول، پیچ 
و سمت هواپیما محاسبه شوند. همانطور که بیان شد، سیگنال مرجع 
زاویه ی سمت مغناطیسی توسط یک سنسور مغناطیسی اندازه گیری 
می شود. تصحیح انحراف مغناطیسی با استفاده از یک مدل وابسته به 
مکان مناسب انجام می گیرد. زوایای انحراف و سمت با استفاده از یک 
می شوند.  محاسبه  سوم  مرتبه ی   )quaternion( کواترنیون  الگوریتم 
کمیت های سرعت و مکان با انتگرال گیری از داده های نموی سرعت، 
که به دستگاه مختصات ناوبری NED )شامل محورهای شمال، شرق 

و قائم( انتقال یافته اند، بدست می آیند.
مشابه با سایر سامانه های ناوبری، می توان با استفاده از داده های 
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تعریف های متفاوتی از سیستم های بالدرنگ وجود دارد. در نمونه 
اول محاسبه ی بالدرنگ در سیستم جایی است که درستی سیستم نه 
تنها به درستی نتیجه ی منطقی محاسبه وابسته است بلکه به زمان 
تحویل نتیجه نیز وابسته است. در نگاه دیگر سیستم بالدرنگ نوعی 
با محیط غیرهم زمان  را  ارتباط مداوم  تعاملی است که یک  سیستم 
نگهداری می کند. همان گونه که بیان شد سیستم باید توانایی مقابله با 
خطاها را داشته و عاملیت مورد نیاز برای کامل کردن وظیفه ی خود 

قبل از اتمام زمان را داشته باشد.
سیستم عامل بالدرنگ

مانند  عادی  عامل  سیستم  یک  با  بالدرنگ  عامل  سیستم  یک 
ویندوز متفاوت است. یک سیستم عامل عادی برای کاهش زمان پاسخ 
بهینه شده است در حالی که یک سیستم عامل بالدرنگ برای به پایان 
رساندن وظایف در طول مهلت های خود بهینه شده اند. دو نوع سیستم 
نامیده  محور   رویداد  آن  نوع  رایج ترین  دارد.  وجود  بالدرنگ  عامل 
می شود. در این نوع به هر وظیفه یک اولویت داده و به وظیفه ی با 
اولویت باالتر اجازه می دهد ابتدا اجرا شود. نوع دیگر سیستم عامل های 
بالدرنگ زمان محور  نامیده می شوند. نوع زمان محور با رویداد محور، 

در داشتن یک طرح اجرای از قبل مشخص شده، متفاوت است.
"زمان بندی  و  چرخشی"  "به نوبت  "غیرپیشگیرانه"،  "پیشگیرانه"، 
دوره ای" چهار نوع از رایج ترین زمان بندی های اجرا می باشند. در نوع 
پیشگیرانه، وظیفه ای با اولویت باال می تواند فورا یک وظیفه ی با اولویت 
با  وظیفه ی  یک  غیرپیشگیرانه،  زمان بندی  در  کند.  متوقف  را  پایین 
اولویت باال تا زمانی که یک عمل در حال اجرا تمام نشده است اجرای 
خود را نمی تواند شروع کند. در روش به نوبت چرخشی ، زمان بین 
وظیفه ها به طور مساوی تقسیم می شوند و در زمان بندی دوره ای ، 

وظیفه ها برای اجرا در زمان های مشخص برنامه ریزی می شوند.
خدماتی که یک RTOS مهیا می کند عبارتند از تعریف و فعال سازی 
و  ارتباط  وظیفه ها(،  برای  و  کلی  طور  )به  زمانی  مدیریت  وظیفه ها، 
به  رسیدگی  خروجی،  و  ورودی  خطا،  به  رسیدگی  هماهنگ سازی، 
با  باشند  قادر  باید  برنامه ریزی. سیستم عامل های بالدرنگ  حافظه و 
استانداردهای تجاری و ایمن اویونیکی مانند DO-178B نیز مطابقت 

داشته باشد.
DO-178B سطوح حساسیتی  مبتنی بر سهم نرم افزار در شرایط 
خرابی بالقوه را تعریف می کند. این خرابی بالقوه توسط فرایند ارزیابی 
است  آن  از  حاکی  نرم افزار  سطح  می شود.  مشخص  سیستم  ایمنی 
که سطح تالش مورد نیاز برای نشان دادن انطباق با نیازهای صدور 
سطوح  تعاریف  می کند.  تغییر  خرابی  شرایط  دسته بندی  با  گواهی 

نرم افزار به صورت زیر هستند:
ارزیابی  فرایند  عنوان  به  غیرعادی،  رفتار  با  افزار  نرم   :A سطح 
ایمنی سیستم نشان داده شده است. این نرم افزار عامل یا کمک کننده 
بار  به خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی فاجعه 

برای هواپیما می گردد.
ارزیابی  فرایند  عنوان  به  غیرعادی،  رفتار  با  افزار  نرم   :B سطح 
ایمنی سیستم نشان داده شده است. این نرم افزار عامل یا کمک کننده 
به خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی پرخطر برای 

هواپیما می شود.
سطح C: نرم افزار با رفتار غیر عادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
برای  بزرگ  خرابی  شرایط  باعث  و  شده  سیستم  عملکرد  در  خرابی 

هواپیما می شود.
سطح D: نرم افزار با رفتار غیرعادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
خرابی در عملکرد سیستم شده و باعث شرایط خرابی کوچک برای 

هواپیما می شود.
سطح E: نرم افزار با رفتار غیرعادی، به عنوان فرایند ارزیابی ایمنی 
به  یا کمک کننده  عامل  نرم افزار  این  است.  داده شده  نشان  سیستم 
خرابی در عملکرد سیستم بدون تأثیر بر توانایی های عملیاتی هواپیما 

یا حجم کار خلبان می شود.
تولیدکنندگان زیادی در سرتاسر دنیا به تولید سیستم عامل های 
بالدرنگ مشغول می باشند. در ادامه به معرفی یک تولیدکننده ی این 

محصول پرداخته می شود.
:Integrity/AdaMulti

باال  اطمینان  قابلیت  با  امن،  عامل  سیستم  یک   Integrity
 AdaMulti با  همراه   Integrity است.  گرین هیل  شرکت  محصول 
IDE و کامپایلرهای ++Ada95/C/C، تنها فروشنده ی کامل سیستم 
عامل های بالدرنگ است. این محصول راه حلی برای توسعه ی عملیات 
به  پاسخگویی  به  قادر  که  ایمن  نرم افزاری  سیستم های  و  بالدرنگ 
 RTCA DO-178B وISO/IEC 15408  نیازهای استانداردی ایمنی

هستند فراهم می کند.

ساعتدارایGPSبرایخلبانها
 GPS دارای  ساعت  یک  تازگی   به  گارمین  المللی  بین  شرکت 
خاصی  ویژگی هایی  دربردارنده  که  نموده  ارائه  خلبان ها  مخصوص 
است. در این ساعت ارتفاع قابل تنظیم بوده و در صورتی که خلبان از 
ارتفاع تنظیم شده خارج شود، هشدارهای الزم داده می شود که یکی 
از این هشدارها به صورت لرزشی است. همچنین با توجه به موقعیت 
آن، توانایی ارائه همزمان، زمان محلی و زمان zulu/utc نیز می باشد. 
عالوه بر این توانایی، قابلیت یکی شدن با garmin pilot  و virb را 

نیز دارد.
این ساعت توسط پایگاه حمل و نقل هوایی طراحی و تنظیم شده 
است. خلبان با استفاده از این ساعت می تواند دسترسی سریع و راحتی 
با استفاده از دکمه های مربوطه عمل مورد نظر خود را انجام دهد و به 

هدف خود دست یابند. 
همچنین در این ساعت می توان برنامه های پرواز را نیز بارگذاری 
نمود. قابلیت های این ساعت با قابلیت های دستگاههای خودکار قابل 
آن  بر  عالوه  دارد.  شباهت  هوایی  ارتباطات  به  مربوط  دستی  حمل 
مسیر  زمان  تخمین  فاصله،  میدانی،  اطالعات  تعیین  برای  گزینه ای 

پیموده شده، جهت، سر خوردن نیز بر روی آن وجود دارد.
http://www.garmin.com                                      :منبع
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کاربرد سیستم های بالدرنگ در 
تجهیزات اویونیکی

سامانه ی مرجع زوایای
 )AHRS( انحراف و سمت 

تازه های دنیای اویونیک
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از متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، نویسندگان 
و مترجمان دعوت می شود، مطالب و مقاالت خود را 

به نشانی ماهنامه ارسال نمایند.

رادارجدیدهواشناسیشرکتراکولکالینز
قطعات  تولیدکننده  شرکت های  بزرگترین  از  یکی  راکول کالینز 
با  آب و هوایی جدید خود  رادار  از  فوریه 2014   4 تاریخ  در  هواپیما، 
عنوان MultiScan ThreatTrack، رونمایی نمود. هدف از ارائه این 
رادار افزایش ایمنی و بهره وری تولید است. این رادار در هواپیماهای 
و  پیش رو  ارزیابی خطرات  قابلیت  و  داشته  کاربرد  هوایی  حمل و نقل 
خلبان  به  خطر  مواقع  در  سیستم  این  است.  دارا  را  جوی  تغییرات 
هشدارهای الزم را می دهد تا خلبان در مسیر ابرهایی با احتمال رعد 

و برق  قرار نگیرد.
عالوه بر این  MultiScan ThreatTrack سیستمی است که برای 
اولین بار با کیفیت و دقت زیاد به تشخیص دو سطح تشدید می پردازد 
و این سطوح را به اطالع خدمه پرواز می رساند )که در مسیر این دو 
سطح قرار نگیرند(. در واقع این سیستم باعث بهبود کارایی عملیات 

پرواز  توسط کمک خلبان و حرکت در مسیرهای بهتر می شود.
سیستمهای  کل  مدیر  و  رئیس  معاون  تیم،  استیو  از  نقل  به 
حمل و نقل هوایی راکول کالینز، با استفاده از چنین سیستمی پروازهای 
به راحتی انجام خواهد شد و عالوه بر آن به دلیل قرا نگرفتن هواپیما 

در مسیر خطرات جوی، زمان رسیدن به مقصد کاهش می یابد.
در یک پروژه تحقیقاتی تحت حمایت مالی NASA، پس از بررسی 
داده های جمع آوری شده، نشان داده شد که صدمات ناشی از برخورد 
معرض  در  آن  گرفتن  قرار  همچنین  و  هوایی  جریان های  با  هواپیما 
رعد و برق  هزینه ای بین 28 تا 167 هزار دالر در هر حادثه خطوط 
هوایی در برداشته است. بنابراین می توان گفت به طور میانگین در هر 
سال، از 750 برخورد هواپیماها با این جریان های هوا هزینه ای معادل 
با 30 تا 60 ملیون دالر بر شرکت های هوایی وارد می شود. همچنین 
خسارت های وارده ناشی از رعد و برق و تگرگ نیز به صورت تصاعدی 
این رقم را افزایش می دهد. خطوط هوایی آمریکا از این رادار که دقت 
بوینگ 737  نسل جدید  هواپیماهای  در  دارد  هواشناسی  در  زیادی 

استفاده می کنند.
رادار معرفی شده دارای ویژگی هایی زیر است:

برای  افقی و عمودی مسیرها و ثبت مسیرهایی که  اسکن   •
هواپیما در اولویت خطر بیشتری محسوب می شوند.

ارزیابی  و بررسی خطرات و افزایش رنگ های نمایشگر برای   •
نمایش بهتر رعد و برق واقعی.

اندازه گیری نرخ رشد توده های هوا، پیش بینی آن ها و نمایش   •
خطرات بالقوه در مسیر پرواز هواپیما.

تشخیص و آشکارسازی دو سطح خطر تا 40 نانومتر جلوتر   •
از هواپیما. 

پیش بینی بادهای در پیش رو با ثبت وقایع و بازیابی اطالعات.  •
http://www.rockwellcollins.com                          :منبع

جدول کلمات مخفف

ADS-B Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast

AHRS Attitude And Heading Reference System
ASAS Airborne Separation Assurance Systems
CDAC Central Data Air Computer

CPDLC Controller Pilot Data Link
Communication 

EMC Electromagnetic Compatibility
FAA Federal Aviation Administration
FANS Future Air Navigation System
FOM Fans Operating Manual
GOLD Global Operational Data Link Document
ICAO International Civil Aviation Organization
IMU Inertial Measurement Unit
MLAT Multilateration
NED North East Down

RTCA Radio Technical Commission For
Aeronautics 

RTOS Real-Time Operating System
SATCOM Satellite Communication
TOA Time Of Arrival
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خداوند متعال را بسیار سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا بتوانیم سیزدهمین 
این جهت مفتخر هستیم  از  تقدیم شما کنیم.  را  اویونیک  از ماهنامه  شماره 
که جشن یک سالگی این ماهنامه را نیز با مطالبی ارزنده تر و پربارتر نسبت به 

قبل مزین کنیم.
امیدواریم که با انتشار این ماهنامه گامی هرچند کوچک در جهت افزایش 
دانش محققان عزیز و افزایش پویایی و نشاط فضایی دانشجویی برداشته باشیم. 
رسالتی که از ابتدا برای این مجله ترسیم شده و دنبال می شود، کمک به ایجاد 
جریان توسعه فناوری اویونیک در کشور و کمک به هدایت این جریان در جهت 

تولید ثروت ملی از این فناوری می باشد.
فعاالن  و  مجله  خوانندگان  اظهارنظرهای  و  بازخوردها  عمده  الحمداهلل 
این عرصه از فناوری، حاکی از موفقیت ماهنامه در این مسیر است. هر چند 
ضعف های ماهنامه قابل انکار نیست؛ ولی با همکاری صمیمانه شما عزیزان، این 

مجله روزبه روز بهتر خواهد شد.
در خاتمه از کلیه اساتید، محققان و پژوهشکران بخاطر همکاری در این 
ماهنامه تشکر و قدردانی می کنیم و همیشه منتظر انتقادها و پیشنهادهای شما 

عزیزان هستیم.
با سپاس محسن فاضلی نیا 

سخن سردبیر
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