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بردهای FPGA 6U VPX برای رادار، تشکیل پرتو و 
مخابرات 

 FPGA 58 از بردxxx 57 وxxx مدل های Pentek شرکت
6U VPX را ارائه کرده است. این برد دارای کامپیوترهای

و  افزار  نرم  رادیو  اطالعات،  دریافت  برای   single board  
پردازشگر سیگنال دیجیتال می باشد.

گیگابایتی  سریال  اتصاالت  دارای   6U VPX بردهای 
 rugged و  آزمایشگاهی  محیط های  برای  بردها  این  هستند. 

طراحی شده اند.
 Express Mezzanine Card( ماژول  یک   57xxx مدل 
این  دارد.   XMC ماژول   دو   58xxx مدل  و  دارد   (XMC
و   Cobalt Virtex-6 FPGA ماژول های  از  محصوالت 

Onyx Virtex-7 XMC FPGA برای معماری باز و مطابق با 
استانداردهای صنعتی استفاده می کنند.

بردهای 57xxx و 58xxx از مزیت ورودی خروجی افزوده 
 LVDS به پنل پشت استفاده می کند. این کار به واسطه اتصال

اختیاری از FPGA به هر XMC صورت می گیرد.
کتابخانه های  و   Pentek شرکت   ReadyFlow درایورهای 
دارند.  وجود  ویندوز  و  لینوکس  سیستم های  برای  بردها 
ReadyFlow شامل مثال و کد کامل است و دارای یک خط 
ارتباط فرمان برای کنترل روی سخت افزار، تحلیل گر سیگنال 

و نمایشگر سیگنال در حوزه زمان و فرکانس است. 

.www.pentek.com :منبع
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فــراخــوان هـمـکـاری

از متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان دعوت می شود مطالب و مقاالت 
مورد نظر خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:

mag.avionics@of.iut.ac.ir

سخن سردبیر

در سالیان اخیر، رشد آموزش عالی به ویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی، 
افزایش تعداد پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها در حوزه های موضوعی مختلف، افزایش 
حجم فعالیت های پژوهشی و انتشار یافته های حاصل از آن ها، موجب رشد کمی و 
کیفی قابل مالحظه ای در مجالت علمی کشور شده است. این مجالت در سطوح 
تخصصی علمی، امکان ارتباط میان صاحب نظران و عالقه مندان را فراهم نموده 
و سبب ارتقای علمی رشته های مرتبط با حوزه تحقیقاتی مورد نظر می شوند. 
اولویت های کشور، پژوهش، تحقیقات و پرورش محققان متخصص در  از  یکی 
زمینه های مورد نیاز است. با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضای 
کشور، پژوهش های حوزه برق و الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در سال های اخیر 
مورد توجه دوچندان قرار گرفته اند. در همین راستا پژوهشکده برق و الکترونیک 
هوانوردی )اویونیک( دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به زیرساخت های موجود 
و در اختیار داشتن نیروی متخصص مربوطه یکی از پیشتازان این عرصه است. 
مجله برق و الکترونیک هوانوردی با در نظر گرفتن زمینه اصلی دانش اویونیک، 
حاصل مطالعات و تازه های این حوزه را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. در 
پایان از همه همکارانی که در انتشار این مجله نقش داشته اند سپاسگزاری نموده 
و تالش آن ها را در انتشار این مجله و به اشتراک گذاشتن یافته های علمی شان 

ارج می نهیم. 
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مجموعه دستگاه های الکترونیکی داخل هواپیما معموال با 
عنوان "معماری اویونیک" نامیده می شود. از دهه 70، معماری 
باس های  و  دیجیتال  پردازش  ماژول های  از  که  اویونیک 
مخابراتی تشکیل شده است، از کاربردهای اویونیکی بسیاری 
مانند کنترل پرواز، مدیریت پرواز و غیره پشتیبانی می نمایند. 
از این رو، معماری اویونیک به جزء اصلی یک هواپیما تبدیل 
شده است. این معماری باید الزامات ضروری فراوانی را تامین 
و  قطعیت  تجهیزات،  خرابی  برابر  در  استحکام  ایمنی،  نماید: 
الزامات می  این  از جمله  بالدرنگ  به صورت  قابلیت عملکرد 
باشند. به منظور بهبود عملکرد و تأمین الزامات، تولیدکنندگان 
هواپیما چندین راه حل پیشنهاد نموده اند. این مقاله، در ابتدا 
به بررسی جدیدترین تکنولوژی معماری های اویونیک موجود 
می پردازد از جمله معماری مجتمع ماژوالر IMA  و در ادامه 
به بحث در مورد دو چالش برای نسل بعدی معماری اویونیک 
می پردازد: قابلیت پیکربندی دوباره و یکپارچه سازی تجهیزات 
این دو  های چند هسته ای.  COTS مانند پردازنده  پردازشی 
چالش، هسته مرکزی نسل بعدی معماری های مجتمع ماژوالر 

)به نام  IMA-2G ( می باشند.
 

سیستم های هوا-فضا
هواپیما  هزینه های  از  بزرگی  بخش  اویونیک  سیستم های 
هواپیماهای  در  هزینه ها  این  می دهند.  اختصاص  خود  به  را 
در  و  هواپیما  کل  هزینه  درصد   40 تا   35 بین  غیرنظامی 
را  هواپیما  کل  هزینه  درصد  بر50  بالغ  نظامی،  هواپیماهای 
روز  به  روز  پیچیدگی شان  که  سیستم ها  این  می شود.  شامل 
ناوبری،  همچون  مختلفی  کاربردهای  است،  افزایش  حال  در 
و  هوا-زمین  مخابره  سوخت،  مدیریت  هواپیما،  پایداری 

سرگرمی مسافران را فراهم می نمایند. 
به موازات آن، تکنولوژی های مدیریت اطالعات و ارتباطات 
اویونیک  حوزه  در  جدیدی  حل های  راه  و  شده  پدیدار 

هواپیماهای  اویونیک  سیستم های  پیاده سازی  گردید.  مطرح 
و    Rafale،Gripen( نظامی  و   )A350, B787( غیرنظامی 
A400M( مدرن از معماری IMA به جای معماری کالسیک 

به هم وابسته  استفاده می نمایند. در معماری به هم وابسته هر 
سیستم دارای منابع اویونیکی مربوط به خود است، در حالی که 
در معماری IMA منابع توسط چندین سیستم مورد استفاده 
قرار می گیرند. منظور از منابع، کامپیوترهایی با سیستم عامل 
یالدرنگ یا شبکه های محلی با پروتکلهای مخابراتی بالدرنگ 
است. یکی از نتایج مهم پیدایش IMA در معماری هوا-فضا 
 x-by-wire کاربردی   برنامه های  توسعه  اجازه  که  است  این 

توزیع شده را می دهد.
سنسورها،  )مانند  تجهیزات  زیادی  تعداد  از   X-by-wire

نرم افزاری،  ماژول های  فیزیکی،  دستگاه های  محرک ها، 
ماژول های حافظه و غیره( تشکیل می شود که توسط پلتفرم 
معماری ماژوالر مجتمع پشتیبانی می شوند. این امر خود منجر 
به پیچیده تر شدن سیستم ها شده و مشکالت اعتبارسنجی را 
بوجود می آورد.  x-by-wire یک اصطالح عمومی برای توصیف 
سیستم های کنترلی است که از  یک شبکه ارتباطی بالدرنگ 
استفاده می نماید. در  الکترونیکی مختلف  اجزای  اتصال  برای 
یا  مکانیکی  اتصال  کنترل  های  سیستم  قبلی،  سیستم های 
هیدرولیکی داشتند. هدف x-by-wire جایگزینی هر سیستم 
العاده  فوق  الکترونیکی  های  سیستم  با  مکانیکی/هیدرولیکی 
گونه  هر  دهنده  نشان   x-by-wireدر”X“ است.  اعتماد  قابل 
کنترل  و  ترمز  فرمان،  مانند سیستم  ایمنی  به  مربوط  برنامه 

پرواز می باشد. 
مشخص  ویژگی  دو  توسط  اغلب  هوا-فضا  سیستم های 
اطالعات  پردازش  زیرسیستم  یک  ها  آن  آنکه  اول  می شوند. 
هستند. دوم آنکه تعاملی هستند و با محیط فیزیکی خود )به 
عنوان مثال خدمه، دستگاه های فیزیکی و غیره( تعامل دارند. 
از  گسترده ای  طیف  با  رویارویی  توانایی  باید  ها  آن  بنابراین 
محدودیت های سیستم و محیط را داشته باشند. محدودیت های 
مربوط به ایمنی، قابلیت اطمینان و بالدرنگ بودن سیستم ها 
تأثیر مستقیمی بر معماری هواپیما و فرایندهای اعتبارسنجی و 
صدور گواهینامه دارد. بنابراین شرکت های سازنده هواپیما باید 
نشان دهند اویونیک هواپیمایی که طراحی کرده و ساخته اند با 
مقررات بین المللی سازگار است. در حقیقت شرکت های سازنده 
عملکردهای  اجرا شده اند،  ایمنی  الزامات  که  نشان دهند  باید 
بالدرنگ محاسباتی و ارتباطی تعبیه شده اند و سخت افزار و 

discrete to digital آی سی سنسور 8 کاناله
dis-  بخش مدار مجتمع شرکت هالت یک آی سی سنسور

نام HI-8429 برای کاربردهای  crete to digital 8 کاناله به 
اویونیکی ارائه کرده است.

HI-8429 دارای کانال هایی با قابلیت برنامه نویسی می باشد 
باس  توسط  ورودی  آستانه های  مقاومند.  جرقه  به  نسبت  و 
می تواند  کانال  هر  دارند.  برنامه ریزی  قابلیت   MHz SPI  10
 28( Supply/Open یا GND/Open به تنهایی در دو حالت

ولت( باشد.

منبع  و  ولت   3/3 دیجیتال  تغذیه  منبع  بایک   HI-8429
با  آی سی  این  می کند.  کار  ولت   16/5 تا   12 آنالوگ  تغذیه 
است.  سازگاز   Airbus ABD0100H هواپیمای  مشخصات 
آستانه های ورودی discrete در محدوده ی 2 تا 14 ولت قابل 

برنامه ریزی هستند.
وارد  آمپر  میلی   1 جریان  مقدار   GND/Open حالت  در 
ورودی می شود تا از برخورد رله ها جلوگیری کند. همچنین، 
مدار debounce پاسخ درست خروجی سنسور به ورودی های 
وقفه  خروجی  پایه  یک  می کند.  بررسی  را  سنسور  مکانیکی 

برای هشدار تغییر ورودی سنسور تعبیه شده است. 
اساس  بر  مقاومند  داخلی  جرقه  به  نسبت  ورودی ها  تمام 
برای  است.  شده  طراحی   RTCA/DO160G استاندارد 
و  از مجموعه مقاومت  از جرقه های شدید، می توان  محافظت 

دیود محافظ روی هر ورودی استفاده کرد. 

.www.holtic.com :منبع

تقویت کننده توان شرکت NuWaves برای 
ارتباطات اویونیکی و کاربردهای جنگ الکترونیک 
شرکت مهندسی NuWaves در اوهایو یک تقویت کننده 
توان فرکانس باال به نام NuPower 13G05A با اندازه کوچک، 
وزن کم و کارایی بسیار باال ارائه کرده است. این تقویت کننده 
با  زمین  به  هوا  ارتباط  قبیل  از  مختلفی  کاربردهای  برای 
تاسیسات تاکتیکی، تست یا مقاصد آموزشی استفاده می گردد.

 RF یک تقویت کننده میکروویو و  NuPowe 13G05A
است که توان اشباع RF آن، برابر حداقل 35 وات است که در 
محدوده 800 تا 2000 مگاهرتز با بازدهی بیش از 40 درصد 

در این باند فرکانسی کار می کند.
مخابراتی  سیستم های  برای  می تواند  کننده  تقویت  این 
تعیین  برد  اندازه  گستره  تا  گردد  استفاده  مسافت سنج  و 
حمله  برای  الکترونیک  جنگ  سیستم های  با  همچنین  شود. 
قابل  بدون سرنشین  دامنه کم در هواپیماهای  با  الکترونیکی 

استفاده است.
با مقدار نامی ورودی صفر dBm ، این تقویت کننده مقدار 
بهره ای برابر 45 دسی بل دارد. عالوه بر این، بدنه آلومینیومی 
دماهای  در  گرمایی  اتالف  کاهش  باعث  کننده  تقویت  این 
برابر  اندازه ای  قدرت،  الکترونیک  سیستم  این  می گردد.  باال 

0/61*3/5*4/5 دارد.
 

www.nuwaves.com :منبع

چالش های جدید برای 
آینده معماری اویونیک
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4DSP  پردازنده جدید شرکت

کارت  یک   ،  4DSP شرکت   FM788 جدید  پردازنده   
بی نظیری  کارایی  پردازنده  این  است   FPGA پایه  بر   COTS
برای کاربردهای مختلفی مانند تشکیل پترن پرتو، جهت یابی، 

رادار و مخابرات ماهواره دارد.
این ماژول بر اساس مدل virtex-7 شرکت Xilinx است 
بیشترین  این طراحی  است.  بیتی   16 A/D کانال  دارای 8  و 
کانال در این حوزه فرکانسی و بیشترین حافظه onboard برای 
بردارهای بزرگ اطالعات دارد. با چهار transceiver نوری با 
سرعت 4Gbps، می توان پردازنده FM788 را مستقیماً به یک 
سیستم ذخیره ساز کنترل شده از دور، متصل کرد و نیازی به 

CPU ندارد.
با پردازش سیگنال  آنالوگ  دیجیتال کردن چندین کانال 

به  انتقال  می گیرد.  صورت   virtex-7 توسط  ذخیره سازی  و 
سیستم ذخیره ساز با استفاده از کابل های نوری روی این کارت 
انجام می شود. این عمل محدودیت های ذاتی معماری های باس  
را ندارد. پردازنده FM788 کارایی مورد نظر را در اندازه کوچک 

فراهم می کند و توان مصرفی کل سیستم را کاهش می دهد.
FM788 دارای حافظه DDR3 SDRAM با مقدار 10 گیگا 
بایت است که به صورت tightly coupled به FPGA متصل 
است. همچنین، این کارت توانایی همزمان سازی نمونه برداری 
دریافت  کانال های  تعداد  افزایش  باعث  که  دارد  را  سیگنال 

اطالعات شده است.
www.intelligent-aerospace.com : منبع

 )GaN( گالیوم نیترید RF تقویت کننده میکروویو و
X برای رادارهای باند

شرکت Comtech PST یک تقویت کننده گالیوم نیترید 
RF برای رادار باند X به نام BMC858199-600 ارائه کرده 
 10 تا   8/5 فرکانسی  حوزه  در   AB خطی  طراحی  است. 
گیگاهرتز کار می کند و دارای قابلیت کنترل فاز و دامنه برای 
دودویی  آرایه  توسط  کار  این  دارد.  را  باال  توان  سیستم های 
برای  که  می گیرد  مختلف صورت  روش های  و  متداول  فاز  یا 

سیستم های توان باال تا 10 کیلو وات کاربرد دارد. 
این تقویت کننده دارای محدوده دینامیکی توان خروجی 
باال، کارایی، َآشکارسازهای نمونه های خروجی و ورودی، قابلیت 
محافظت از duty factor و عرض پالس، قابلیت محافظت از بار 
و گرمای VSWR، رابط دیجیتال برای کنترل و نظارت، کنترل 
فاز و دامنه می باشد و برای سیستم های آرایه فاز مناسب است.

.www.comtechpst.com :منبع

نرم افزار مطابق دستورالعمل های خاص، توسعه یابند.

IMA از معماری به هم وابسته تا
اولین تجهیزات اویونیک که داخل هواپیماها قرار گرفتند، 
رادیوهایی برای اهداف مخابراتی و ناوبری بودند )دهه 1940(. 
از آن زمان،  کنترل کننده های الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ 
از  یکی  شدند.  هواپیما  مکانیکی  توابع  و  تجهیزات  جایگزین 
بارزترین مثال ها در مورد سیستم های دیجیتال نهفته، سیستم 
کنترل پرواز )FCS( است. وظیفه این سیستم، کنترل خودکار 
مسیر هواپیما بر اساس دستورات ناوبری خلبان است. تا دهه 
 )FCS 1990 معماری کلی سیستم اویونیک هواپیما  )شامل
مطابق با اصول "معماری به هم وابسته" بود، بدین گونه که 
برای هر کارکرد، یک کامپیوتر در نظر گرفته میشد. شکل 1 
معماری FCS پیوسته مربوط  به هواپیمای A340 را نشان می 
 )..,FCPC,FCSC( دهد. این سیستم از چندین تابع نرم افزاری
تشکیل شده است. هر تابعی روی یک منبع اختصاص داده شده 
به آن به همراه سنسورها و محرک های مخصوص خودش اجرا 
می شود. به عبارت دیگر هر تابعی، دارای تجهیزات مخصوص 
و محرک ها  تا سنسورها  پردازشی گرفته  منابع  از  به خودش 
است. در نتیجه هر تابع به همراه مجموعه منابع آن را می توان 

به صورت یک زیرسیستم مستقل در نظر گرفت.

تا پایان دهه 1990، بیشتر هواپیماهای مسافربری شامل 
پیوسته  معماری  اصول  مبنای  بر   A340 و   A330 ،A320
طراحی شده بودند. با این حال در دهه 1990 خطوط هوایی 
دقیق  مدیریت  قابلیت های  مانند  دقیق تری  و  بیشتر  عملکرد 
پرواز، سیستم های نگهداری و تعمیر در حین کار و سیستم های 
بنابراین  شدند.  خواستار  را  مسافران  برای  وسیع تر  سرگرمی 
دیگر مفهوم یک زیرسیستم اختصاصی برای هرکارکرد، دیگر 
که  بود  این  اساسی  محدودیت  کند.  پیدا  دوام  نمی توانست 
محدودیت  به  منجر  اختصاصی  زیرسیستم های  وزن  و  حجم 
بود  این  دیگر  مشکل  می گردیدند.  هواپیما  در  اساسی  های 
از منابع، هزینه های نگهداری را برای  که وجود تعداد زیادی 
خطوط هوایی از لحاظ تأمین و حمل  قطعات یدکی کامپیوتر 
به طور قابل توجهی افزایش می داد. بنابراین یک روش جدید 

مورد نیاز بود.
این روش جدید IMA نامیده شده و دارای دو اصل اساسی 
است. اصل اول تجمیع چندین تابع نرم افزاری روی یک منبع 
محاسباتی اویونیکی به منظور کاهش وزن، حجم و هزینه  های 
مربوط به پیاده سازی معماری اویونیک است. با این حال، با 
توجه به اشتراک گذاری منابع، این ایده اولیه منجر به عوارض 
جانبی و وابستگی های غیرعملکردی میان برنامه های کاربردی 

هواپیما می گردد. به عنوان مثال عیب یابی و ایجاد تغییرات 

A340 شکل 1: مثالی از یک معماری پیوسته: معماری سیستم کنترل پرواز هواپیمای

تازه های اویونیک
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بسیار دشوار می گردد. عالوه بر این برای نشان دادن وضعیت 
بنابراین  نیاز است.  از کل سیستم  ایمن سیستم به اطالعاتی 
گواهی های  دریافت  و  فرایند طراحی  برای سادگی  دوم  اصل 
پارتیشن بندی دقیق و قوی  نیاز است. اصل دوم،  الزم، مورد 
می باشد. یعنی مجموعه ای از اصول اجرا شده توسط سخت افزار 
و نرم افزار )مانند میان افزار( که از تداخل بین توابع جلوگیری 

می نماید. 
IMA  توصیف و بیان اصول

و  منابع  اشتراک گذاری  به  شد،  اشاره  که  همان طور 
پارتیشن بندی قوی اصول اساسی معماری IMA هستند. این 
برای   ARINC 653 استاندارد  دو  مبنای  بر  پارتیشن بندی 
 ARINC 664 اصول پارتیشن بندی در ماژول های پردازشی  و
می باشد.  توابع  میان  ارتباط  برای  پارتیشن بندی  اصول  برای 
 A380 ای که در IMA این دو استاندارد به طور کلی مفهوم
 2 شکل  می نمایند.  تعریف  را  اند  شده  پیاده سازی   B787 و 
یک پلتفرم معمولی معماری IMA را نشان می دهد. معماری 
سخت افزاری آن شامل مجموعه ای از ماژول های سخت افزاری 
 ARINC 664 به سوئیچ های مخابراتی  )CPM( می باشد که 
 CPM1 در A3 تا A1( متصل می شوند. کاربردهای اویونیکی
اجرا  پردازشی  ماژول های  روی  بر   )CPM2 در   B3 تا   B1 و 

می شوند.

شکل 2: معماری IMA نسل اول

به طور کلی، معماری IMA منجر به کاهش منابع فیزیکی 
وزن  کاهش  معنای  به  منابع خود  کاهش  نیاز می شود.  مورد 
کلی و صرفه جویی توان در هواپیما می گردد. برای مثال تعداد 
واحدهای پردازشی در هواپیمای A380 نصف تعداد واحدهای 
از آن است. کاهش  های قبل  پردازشی در هواپیماهای نسل 
تغذیه(  منبع  و  مخابرات  )برای  کابل ها  و  کامپیوترها  تعداد 
منجر به کاهش وزن کلی هواپیما و در نهایت بهره وری مصرف 
سوخت می گردد. انواع کمتر تجهیزات به معنی خرید و ذخیره 

انواع کمتری از قطعات یدکی هواپیما است.
IMA دو چالش جدید برای معماری

چالش اول: قابلیت پیکربندی دوباره
همانگونه که بیان شد، معماری IMA به طراحی یک پلتفرم 
را  محاسباتی  منابع  و  ارتباطات  که  می شود  اطالق  اویونیکی 
طبق دو استاندارد ARINC 653 و ARINC 664 به اشتراک 
می گذارد. این دو استاندارد مربوط به تخصیص منابع ثابت و 
ایستا می باشند. هنگامی که مثال یک خرابی سخت افزاری رخ 
می دهد، توانایی پیکربندی مجدد از نکاتی است که باید به آن 
توجه شود. این بدان معناست که توابع مجددا باید به ماژول 
های امن اختصاص داده شوند. به منظور دستیابی به این هدف، 
نسل بعدی پلتفرم های IMA دارای قابلیت پیکربندی مجدد 
بر  تاثیر خرابی قطعات سخترافزاری  از  قابلیت  این  هستند. 
پیکر بندی  قابلیت  می کاهد.  هواپیما  اطمینان  قابلیت  روی 
در  اویونیک  معماران  برای  بزرگ  چالش های  از  یکی  دوباره 
مجدد  پیکربندی  قابلیت  با   IMA معماری  یک  است.  آینده 
باید توانایی جابجایی یک برنامه کاربردی که بروی یک ماژول 
پردازشی قرار دارد به ماژول های ذخیره فراهم نماید. مفهوم 
IMA با قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده در شکل های 

3و4 نشان داده می شود.

شکل 3: پیکربندی اولیه

1-4-2  قسمت عملکردی پرواز 
قسمت عملکرد پرواز عبارتند از:

برنامه های   :  ANSU-AFMR شبکه  خدمات  سرور   •
کاربردی میزبان OIS بر روی این سرور نصب شده و مستندات 

نیز بر روی آن ذخیره می گردند.
وظیفه  مسیریاب  این   :  ARU-AFMR مسیریاب    •
رابط هواپیما و خلبان   ،NSS بین سه قسمت  تبادل اطالعات 
بی سیم  ارتباطات  پرواز و سیستم  به قسمت  )HMI( مربوط 
دارای   WACS سیستم  دارد.  عهده  بر  را   )WACS( هواپیما 
قابلیت ارتباطات بی سیم بین مراکز عملیات شرکت هواپیمایی 

) AOC( و پردازنده می باشد.
لپ تاپ AFMR مربوط به خلبان و کمک خلبان: این   •
واحدها محاسبات و منابع حافظه را برای برنامه های کاربردی 

OIS میزبان و اسناد برعهده دارند.

لپ تاپ پشتیبان AFMR: این لپ تاپ که در کنار لپ   •
تاپ AFMR مربوط به ترمینال کمک خلبان قرار داده شده، در 

مواقع خرابی جایگزین لپ تاپ اصلی می شود.
از طریق کابین خلبان و واسط های  قسمت عملکرد پرواز 

زیر قابل دسترسی هستند.
کنترل  وسایل  و  کلید  با صفحه   )OIT( ترمینال های   •

)ACD( جانبی
خلبان  مخصوص  تاپ¬ها  لپ   USB پورت  طریق  از   •
پرواز و پرسنل تعمیر و نگهداری به منظور بارگذاری اطالعات

و  پرواز  برای خلبان  اختیاری(  )به صورت  پرینتر  دو   •
پرسنل تعمیر و نگهداری

NSS1 طرح قسمت پرواز و قسمت ارتباطات و کابین در سیستم

1-4-3 قسمت کابین و ارتباطات
ارتباطات  و  کابین  قسمت  تشکیل دهنده  قسمت های 

عبارتند از:
)PAX ) CNSU-PAX سرور شبکه کابین  •

)CRU-COM( مسیریاب کابین و ارتباطات  •
4 واحد بی سیم کابین )CWLU ( به همراه آنتن¬های   •

مربوطه 
واحد CNSU-PAX انجام محاسبات و تامین منابع حافظه 
CRU- واحد  دارد.  برعهده  را   OIS کاربردی  برنامه های  برای 
COM وظیفه تبادل اطالعات بین واحدهای زیر بر عهده دارد:

برنامه های حوزه عملکرد پرواز  •
CNSU-PAX واحد  •

 )SATCOM( سامانه ارتباطات ماهواره  •
)CVMS( سامانه مانیتورینگ تصویر کابین  •

 PED که اتصاالت ) IFES( سامانه سرگرمی مسافران  •
ها برای اینترنت و پست الکترونیکی را پشتیبانی می کند. 

•نویسنده: زهرا ابوالفضلی
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OIS شکل1-3  ساختار سیستم 

)NSS( 1-4  ساختار سیستم سرور شبکه
بر  مبتنی  شبکه  ساختار  یک   )NSS(شبکه سرور  سیستم 
سرورهای پردازنده، مسیریاب ها دارد. این سیستم به سه زیر 
شبکه تقسیم می گردد. در ادامه این قسمت ها بررسی می گردد. 

1-4-1  قسمت اویونیکی 
اجزای تشکیل دهنده این قسمت عبارتند از:

این   :)ANSU-OPS( هواپیما  شبکه  سرور  واحد  دو   •
برنامه  برای  را  حافظه  منابع  و  محاسبات  کمکی،  های  سرور 

های کاربردی و پایگاه داده و اسناد فراهم می کنند. 
این   :)ARU-OPS( هواپیما  مسیریاب  واحد  دو   •
مسیریاب ها تبادل اطالعات بین محیط اویونیکی، و سیستم 
خدمات شبکه )NSS( و رابط بین هواپیما و خلبان )HMI( را 

فراهم می کنند.
یک واحد مسیریاب واسط امن )SIRU(: این واحد به   •
پیام های سیستم گزارش دهی و آدرس دهی ارتباطات هواپیما 
های  ترمینال  اتصال  تا  است،  داده شده  اختصاص   )ACARS(
دسترسی چند منظوره قابل حمل )PMAT( و پنل های خدمه 
پرواز )FAP( امن باشد. واحدهای فوق دسترسی به برنامه های 
کاربردی میزبان در حوزه های اویونیکی NSS را فراهم می کنند.

دو رابط ارتباطات امن )SCI (: این واحدها ارتباطات   •
دو جهته امن بین برنامه های کاربردی OIS و محیط اویونیکی 
را تامین می کنند. این واحدها همچنین ارتباط امن دو جهته 
از طریق شبکه   AOC مراکز  و   OIS کاربردی  برنامه های  بین 

ACARS را فراهم می کنند. 

این   :)CDAM( مرکزی  اطالعات  استخراج  ماژول   •
محیط  از  را  اویونیکی  اطالعات  و  هواپیما  پارامترهای  ماژول 

های اویونیکی به سیستم NSS ارسال می کند.
واحد ارتباطات یک طرفه )OWD(: این واحد وظیفه   •
اویونیکی به قسمت های دیگر NSS و  ارسال اطالعات قسمت 
تعدادی از سیستم های کابین را برعهده دارد. توجه کنید که 
OWD یک وسیله الکترونیکی است که یک مسیر ارتباطاتی از 

چپ به راست )مطابق شکل 3-1( ایجاد می کند. این وسیله از 
آمدن اطالعات مزاحم به حوزه های اویونیکی و محیط اویونیکی 

خودداری می کنند. 
از  قسمت هایی  و  خلبان  کابین  ازطریق  اویونیکی  قسمت 
هواپیما و از طریق HMI های مختلف قابل دسترسی می باشند 

که عبارتند از:
ترمینال های اطالعات پردازنده خلبان )OIT( و کمک   •

خلبان  
 )OMT( نصب شده   نگهداری  و  تعمیر  ترمینال های   •

اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری 
حمل  قابل  منظوره  چند  دسترسی  ترمینال های   •

)PMAT( اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری 
اصلی  و  باال  دسته   )FAP( پرواز  خدمه  پنلرهای   •

اختصاص داده شده به خلبان کابین 
چاپگر اختصاص داده شده به خلبان پرواز و پرسنل   •

تعمیر و نگهداری 

NSS شکل1-4  طرح قسمت اویونیکی سیستم 

M شکل 4: پیکربندی پس از از دست دادن ماژول

مفهوم IMA با قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده 
در شکل 3 نشان داده می شود. پلتفرم نشان داده شده، ترکیبی 
از 5 ماژول )M1,…M5) و دو سوئیچ مخابراتی )S1 , S2( می 
باشد. ماژول M5  در شکل 3، ماژول ذخیره است که دارای 
برنامه کاربردی نیست و دارای حالت اولیه خاموش است. اگر 
اشکالی در ماژول M1 اتفاق بیفتد، برنامه های کاربردی آن بر 
روی ماژول ذخیره M5 پیکربندی می شوند. تمام مخابره ها به 
)M1 )VL1, VL2 باید مطابق این پیکربندی مسیریابی مجدد 
شوند. اهداف اصلی که پلتفرم قابل پیکربندی فراهم می نماید، 

عبارتند از:
حفظ  با  هواپیما  عملکردی  اطمینان  قابلیت  بهبود   •

ایمنی
و  نشده  ریزی  برنامه  نگهداری  و  تعمیر  از  اجتناب   •

هزینه های مرتبط
محدود نمودن تاثیر پیکربندی دوباره بر روی تمرینات   •

مربوط به اخذگواهینامه
برای حصول اهداف پیکربندی مجدد، یک فانکشن جدید 
در  تعبیه  برای   "Reconfiguration Supervisor" نام  به 
است که  زمانی  تعیین   Supervisor نقش  است.  نیاز  هواپیما 
یک پیکربندی دوباره می تواند اتفاق بیفتد و تنظیمات الزم را 
به منظور رسیدن به یک حالت امن تر و بهتر را انجام می دهد.

 
چالش دوم: کارایی باالی معماری اویونیک

مانند  ای  هسته  چند  های  معماری  گذشته  دهه  در 
ظهور  می نمایند،  تجمیع  را  هسته  چندین  که  تراشه هایی 
پردازش گرهای  جایگزین  ها  معماری  گونه  این  کردند.  پیدا 
تک هسته ای قدیمی در همه حوزه ها از جمله حوزه اویونیک 
شدند.  تجمیع ماژول های پردازشی تک هسته ای در معماری 
بنابراین  است.  هزینه بر  اجزا  این  کمیابی  دلیل  به   IMA
استفاده از پردازنده های چند هسته ای در معماری نسل بعدی 
اویونیک یعنی IMA-2G اجتناب ناپذیر خواهند بود. عالوه بر 

این، پردازشگرهای چند هسته ای فرصت های تازه ای را پیش 
سیستم های  از  استفاده  می دهند.  قرار  هواپیما  طراحان  روی 
کنترل پرواز پیچیده تر با زمان پاسخ کوتاه و محاسبات زیاد، 
می نمایند.  فراهم  را  انعطاف پذیرتری  و  سبک تر  ساختارهای 
انتظار می رود سیستم های چند هسته ای توان محاسباتی الزم 
برای کاربردهای پیچیده را فراهم نمایند و بدین طریق سبب 
کاهش وزن ساختار هواپیما گردند. به هر حال معماری چند 
هسته ای یک چالش مهم محسوب می شود زیرا مدل خطای 
آن ها مانند مدل خطای پردازشگرهای تک هسته ای نیست و 
اطمینان از مدت زمان قابل پیش بینی به دلیل اشتراک فشرده 
منابع بسیار دشوار است. شرکت Onera با همکاری Thales و 
Airbus این چالش را مطرح نمودند. به دلیل اشتراک گذاری 
نسبت  و  باال  تجمیع  ویژگی  دارای  روش  این  هسته ها،  میان 
عملکرد در هر وات خوبی است. یک پردازنده چند هسته ای 
استاندارد، دارای 2 تا 8 هسته روی یک تراشه است. معموالً 
داده  و کش های  دستورالعمل ها  از  سطح  دو  یا  یک  هسته ها 
حافظه  به  مشترک  باس  یک  مانند  را  اضافی  و سطوح  دارند 
روش های  اغلب  معماری ای  چنین  می نمایند.  منتقل  اصلی 
همسان کش سخت افزاری را اجرا می نمایند. این روش ها اجازه 
اجرای برنامه های کاربردی را بصورت مجزا می دهند. متأسفانه، 
را  حساس  نرم افزارهای  زمانبندی  تحلیل  منابع،  اشتراک 
پیچیده و در پاره ای موارد غیرممکن می نماید. به همین دلیل 
این باور وجود دارد که استفاده از پردازنده های چند هسته ای 

برای طراحی سیستم های ایمنی حیاتی دشوار است. 

• نویسنده: مینا مطهری
برگرفته از مقاله:

 New Challenges for Future Avionic Architectures
 Aeroapacelab, 2012 ارائه شده در مجله
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چکیده
در  موقعیت یابــی  تجهیــزات  مهم تریــن  از  یکــی 
ــوری  ــر ن ــری، اســتفاده از ژیروســکوپ فیب سیســتم های ناوب
اســت. همــواره خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری در شــرایط 
مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت. در ایــن مقالــه ابتدا 
بــه صــورت کامــل بــه بررســی واریانــس آلــن پرداختــه شــده 
اســت، و ســپس خطاهــای مختلــف ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
 ،Quantization از جملــه خطــای ناپایــداری بایــاس، خطــای
 rate random walk خطــای ،angle random walk خطــای
و خطــای rate ramp بــا اســتفاده از تحلیــل خطــای واریانــس 
آلــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در بهبــود عملکرد 
ــری  ــش موث ــی نق ــد جهت یاب ــری در فرآین سیســتم های ناوب
ــن )σ2(τ)) اطالعــات مســتقیمی  داشــته اســت. واریانــس آل
ــه ی  ــا تجزی ــف ب ــزی مختل ــای نوی ــدازه ی ترم ه ــوع و ان از ن
مقادیــر اندازه گیــری اســتاتیکی  بــه مقادیــر گروهــی  بــه مــا 
ــازی  ــد در استاندادس ــن پژوهــش می توان ــج ای ــد. نتای می ده
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــوری م ــر ن حســگرهای ژیروســکوپ فیب
ــگرها در  ــن حس ــتفاده از ای ــان اس ــت اطمین ــرد و قابلی گی

کاربردهــای دقیــق را افزایــش دهــد.
واژه هــاي کلیــدي:  تحلیــل خطا-ژیروســکوپ فیبــر 

آلــن نوری-موقعیت یابی-واریانــس 
1- مقدمه

در  یابــی  موقعیــت  تجهیــزات  مهم تریــن  از  یکــی 
سیســتم های ناوبــری حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
اســت. همــواره خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری در 
ــی اســت. عملکــرد  شــرایط مختلــف دارای خطاهــای متفاوت
ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــر تداخــل دو پرتــوی نــور کــه در 
جهــت عکــس یکدیگــر در یــک حلقــه ی فیبــر نــوری انتشــار 
می یابنــد، مبتنــی اســت. در ابتــدا نــور گســیل شــده از یــک 
منبــع نــور، بــه دو پرتــو بــا شــدت مســاوی تقســیم می شــود، 
و بــه دو ســر حلقــه ی فیبــر نــوری وارد می گــردد. زمانــی کــه 
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری می چرخــد، بیــن پرتوهــای 

نــوری منتشــر شــده در خــالف جهــت یکدیگــر اختــالف 

فــاز ایجــاد می شــود کــه در اصطــالح بــه آن اثــر 
ســاگناک   می گوینــد کــه عملکــرد کلــی ژیروســکوپ فیبــر 

ــت ]1[. ــر اس ــن اث ــر همی ــی ب ــوری مبتن ن
ــتم های  ــازده ی سیس ــادی ب ــائل اقتص ــه مس ــه ب ــا توج ب
موقعیــت یابــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. یکــی از مســائلی 
کــه در بــازده ی ایــن سیســتم ها نقــش مهمــی دارد، خطاهای 
عملکــردی حســگرهای مــورد اســتفاده در سیســتم های 
تشــخیص  و  شناســایی  بنابرایــن  اســت.  موقعیت یــاب 
خطاهــای ناوبــری، گام اول در بهبــود عملکــرد سیســتم های 
ــن  ــی در ای ــای خطایاب ــی از روش ه ــت. یک ــاب اس موقعیت ی
زمینــه، اســتفاده از منحنــی تحلیلــی واریانــس آلن می باشــد. 
واریانــس آلــن در نیمــه ی اول دهــه ی 1960 توســعه و 
تکامــل یافــت و بــا حالت هــای اســتاندارد زمانــی و فرکانســی 
تطبیــق پیــدا کــرد. همچنیــن تحلیل هــای پایــداری فــازی و 
ــد.  ــا آن انجــام می دادن فرکانســی نوسان ســازهای دقیــق را ب
ــل خطــا در حســگرهای اینرســی  ــه خاطــر نزدیکــی تحلی ب
 random( بــه آن, ایــن روش بــرای تحلیــل راندگــی اتفاقــی
drift( و دیگــر خطاهــا در حســگرهای اینرســی و بســیاری از 

قطعــات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ]2[.
در ایــن مقالــه در قســمت اول بــه بررســی واریــاس آلــن 
و روابــط ریاضــی حاکــم بــر آن می پردازیــم. در قســمت دوم 
روش داده بــرداری از ژیروســکوپ فیبــر نــوری بیــان می شــود. 
ــه  ــای ب ــه داده ه ــن ب ــس آل ــوم روش واریان ــمت س در قس
ــوری، اعمــال می گــردد  دســت آمــده از زیروســکوپ فیبــر ن

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــج آن م و نتای
2- واریانس آلن

یکــی از روش هــای محاســبه ی خطــای ناپایــداری بایــاس، 
 ،angle random walk خطــای   ،Quantization خطــای 
خطــای rate random walk و خطــای rate ramp اســتفاده 
از منحنــی واریانــس آلــن اســت ]2[. شــکل 1 نمونــه ی کلــی 
ــوری  ــد. همان ط ــش می ده ــن را نمای ــس آل ــی واریان منحن
کــه مشــاهده می شــود، از هــر یــک از قســمت های منحنــی 
ــر  ــکوپ فیب ــردی ژیروس ــای عملک ــن، ویژگی ه ــس آل واریان
نــوری و انــواع خطاهــای مربــوط بــه آن اســتخراج می گــردد. 

اینترنتی مثل پست  ارائه دهندگان خدمات  با  و    AOC مراکز 
الکترونیکی از جمله عملکردهای NSS است.

از  مجموعه ای  ارائه  و  الکترونیکی  اسناد  و  فرم ها  تهیه 
بوسیله  یافته  توسعه  اسناد  و  سفارشی  کاربردی  برنامههای 
عهده  بر  هواپیمایی  های  شرکت  و  هواپیما  سازنده  کارخانه 
 ،IMA است. طراحی سامانه ارتباطات دیتالینک مبتنی بر OIS

برای ارتباطات و برنامه های کاربردی دیتالینـک هواپیما در   
 ACR شکل1-1 و   شکل1-2 نشان داده شده است. سیستم
شبکه ها  و  اویونیکی  سامانه های  بین  ها  پیام  تبادل  وظیفه 
را  اطالعات  واحد  این  دارد.  برعهده  را  زمین  ایستگاه های  و 
ارسال  فایروال  عنوان  به  امن  ارتباطات  رابط  به  و  جمع آوری 

می نماید. 
 Open“ محیط  در  دیتالینک  برنامه های  عملکرد  ادامه  در 
World” و تجهیزات این قسمت شامل NSS و OIS بررسی می 

گردد.

 شکل1-1  طراحی مبتنی بر IMA برای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی 
دیتالینک

 شکل1-2  طراحی مبتنی بر IMA برای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی 
دیتالینک

)OIS( 1-3  سیستم اطالعات پردازنده
پرواز،  عملکرد  اویونیکی،  های  قسمت  شامل  سیستم  این 
کابین و ارتباطات است )  شکل1-3 (. ارتباط مراکز پردازنده 
و AOC، ثبت پارامترهای هواپیما، اسناد الکترونیکی مرتبط با 
داده  اختصاص  دهی  سرویس  ابزار  و  نگهداری  تعمیرو  پرواز، 
قسمت  در  میزبان   OIS وظایف  جز  گیری  سوخت  به  شده 
اویونیکی است. ابزار محاسبه بازده، اسناد الکترونیکی مرتبط با 
عملکردهای پرواز، ابزارهای پشتیبای ناوبری هواپیما، سرویس 
و   AOC مراکز  با  اطالعات  تبادل  برای  ارتباطات  مدیریت 
پشتیبانی از تعمیر و نگهداری اختصاص داده شده به قسمت 
پرواز  عملکرد  قسمت  در  میزبان   OIS در  پرواز  عملکردی 
پست  و  اینترنت  های  کردن سرویس  فراهم  شود.  تامین می 
الکترونیکی، سرویس های مدیریت ارتباطات برای تبادل داده 
با مراکز AOC و ارائه دهندگان خدمات و پشتیبانی از تعمیر 
و نگهداری اختصاص داده شده به حوزه ارتباطات و کابین از 
عملکرد های OIS میزبان در قسمت ارتباطات کابین محسوب 

می گردد.

تعیین خطای حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری با استفاده از روش واریانس 
آلن برای افزایش دقت ناوبری
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1-1  مقدمه
در  امروز  که  هوانوردی  خدمات  ارائه  جهانی  تفکر  مبنای 
ناوبری، نظارت و مدیریت  ارتباطی،  قالب سامانه های جهانی 
به  نام برده می شود،  از آن   )CNS/ATM( ایکائو  ترافیک هوایی 
اواخر سال های 1940 میالدی بر می گردد. جنگ جهانی دوم 
تأثیر مهمی بر توسعه فن آوری ساخت هواپیما داشت. پس از 
اتمام جنگ، حمل و نقل هوایی ناگهان رشد چشمگیری پیدا 
کرد اما شبکه وسیع ایجاد شده برای حمل ونقل بار و مسافر 
توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده و فراوانی بود. لزوم حفظ 
مورد  را  مشکالت  این  برای  راه حل هایی  یافتن  پرواز،  ایمنی 
توجه کشورهای مختلف قرارداد. سامانه های ارتباطی، ناوبری، 
نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه 80 
در دستور کار ایکائو قرار داشت، در سپتامبر 1991 در دهمین 
کنفرانس جهانی ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای 

شرکت کننده از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
  

 VHF جهت کنترل ترافیک هوایی در هواپیما از ارتباطات
و HF ، برای ارتباط هواپیما و ایستگاه زمینی استفاده می شود. 
این ارتباطات با مشکل اختالالت جوی مواجه هستند. عالوه 
هوایی  ترافیک  افزایش  دلیل  به  مخابراتی  شبکه های  آن  بر 
اشباع شده اند و امکان مبادله اطالعات پیچیده تر مانند اطالعات 
دیتالینک،  ارتباطات  در  ندارد.  وجود  هوا  اطالعات  و  مسیر 
صوتی،  های  کانال  طریق  از  اطالعات  بعضی  تبادل  امکان 
فراهم  داده شده   انتقال  اطالعات  ثبت  و  تعداد خطا  کاهش 
گذرانده  زمان  کاهش  بوسیله  دیتالینک  ارتباطات  می¬شود. 
شده برای انتقال ارتباطات، بازده ترافیک هوایی را افزایش می 
ناوبری هواپیما  های  زمانی که سامانه  مثال،  به عنوان  دهند. 
اطالعات  توانند  کنند می  استفاده می  دیتالینک  ارتباطات  از 
پیچیده تری مانند گزارش های اختصاصی یا متناوب موقعیت 
هواپیما در حریم های اقیانوس ها و گزارش های مجوز ایستگاه 

های هوایی را به طور خودکار مبادله کنند.
 

1-2  بررسی سامانه ارتباطات دیتالینک
کارکردهای  راستای  در  دیتالینک  ارتباطات  سامانه 
شرکت های هواپیمایی و نیاز به ارسال پیام ها و تبادل اطالعات 
بین هواپیما با شبکه ها و ایستگاه های زمین و همچنین نیازهای 
هواپیماهای  در  خاص،  های  سرویس  از  استفاده  به  مسافران 
ایرباس طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه براساس 
معماری IMA در هواپیمای ایرباس 380 پیاده سازی شده و از 
دو قسمت مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک تشکیل 
مسیریاب  سیستم   ،380 ایرباس  هواپیمای  در  است.  شده 
ارتباطات هوانوردی )ACR( برای مدیریت ارتباطات دیتالینک 
 )ATC(هوایی ترافیک  کنترل  کاربردی  برنامه های  و  هواپیما 
 )ATC( هوایی  ترافیک  کنترل  دیتالینک  توابع  مدیریت  برای 

استفاده می شود. 
به عبارتی دیگر در هواپیمای ایرباس380 و براساس معماری 
IMA، مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک در دو ساختار 

جدا قرار داده شده اند. در این طراحی سیستم ها و تجهیزاتی 
که وظیفه برقراری ارتباط بین سامانه های اویونیکی با شبکه ها 
و ایستگاه های زمین و فراهم کردن برنامه های دیتالینک برای 
کاربران را برعهده دارند، تحت عنوان “Open World” و سیستم 
 ”Avionic World“ عنوان  تحت  هواپیما  داخل  اویونیکی  های 
توسط  مسیریابی   ،”Avionic World“ قسمت  در  نامند.  می 
 ”Open World“ قسمت  در  و  گیرد  می  انجام   ACR سیستم 
تجهیزات  شود.  داده می  قرار  دیتالینک  کاربردی  های  برنامه 
به  پردازنده  افزاری  سخت  ساختار  یک  از   ”Open World“
نام سامانه سرور شبکه )NSS ( و مجموعه ای از برنامه¬های 
کاربردی، اسناد و مدارک الکترونیکی به نام سیستم اطالعات 
راستای  در  تجهیزات  این  است.  تشکیل شده   )  OIS( داخلی 

اهداف زیر توسعه پیدا کرده اند:
دسترسی آسان خلبان به اطالعات در تصمیم گیری ها   •
دسترسی آسان خلبان به اسناد و فرم های الکترونیکی   •

استفاده مسافران از سرویس اینترنت و ایمیل   •
توسط  زمان خرابی  و کاهش  هواپیما  بهبود عملکرد   •

پرسنل پشتیبان با آسان تر شدن عملیات پشتیبانی 
ای  شبکه  ارائه  باعث   NSS فوق،  اهداف  راستای  در 
انعطاف پذیر با هزینه کمتر گردید. ارتباط با واسط هواپیما و 
خلبان )HMI( برای کاربران نهایی مختلف مانند خلبان پرواز، 
مسافران، پرسنل هواپیما و پرسنل تعمیر و نگهداری بر عهده 
در  هواپیما  سامانه های  با  ها  داده  امن  ارتباطات  است.   NSS

با  محیط اویونیکی از طریق رابط امن، قابلیت ارتباطی داده  

بــا توجــه بــه بخش هــای مختلــف منحنــی می تــوان آهنــگ 
مناســب داده بــرداری و چگونگــی میانگین گیــری و در حالــت 
کلــی ناحیــه عملکــردی بهینــه ی حســگر ژیروســکوپ فیبــر 

نــوری را پیــدا نمایــد ]2 و 3[.

شــکل 1-  منحنــی انحــراف معیــار آلــن بــا توجــه بــه اســتاندارد 
IEEE و اســتخراج پارامترهــای مختلــف خطــا ]2[.

2-1- روش محاسبه
ــه  ــا ب ــاس و دیگــر خطاه ــداری بای روش محاســبه ی ناپای
ــکوپ  ــاس ژیروس ــار بای ــن ب ــه چندی ــت ک ــورت اس ــن ص ای
ــرات آن در طــول  ــری می شــود و تغیی ــوری اندازه گی ــر ن فیب
زمــان مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در طــی ایــن فرآینــد، 
داده هــای ذخیــره شــده از خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
ــد  ــه نشــان می دهن ــر ثانی ــر حســب درجــه ب ) ب (tω ــا   را ب
ــای  ــامد داده ه ــن بس ــت. همچنی ــان اس ــی از زم ــه تابع ک
ذخیــره شــده برابــر  هرتــز و کل زمــان داده بــرداری از 
خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری برابــر  ثانیــه می باشــد. در 
 sN f T= نتیجــه تعــداد کل داده هــای ذخیــره شــده برابــر  
ــردار  ــن، ب ــس آل ــی واریان ــن منحن ــرای تخمی ــد. ب می باش

ــود ]3[: ــف می ش ــر تعری ــورت زی ــه ص ــط ب ــان متوس زم
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 M ــه ــم ک τ  تقســیم می کنی ــر  ــرای ه ــه M خوشــه ب را ب
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 شکل 2- تقسیم بندی داده ها در محاسبه ی واریانس آلن
ــی  ــن زمان ــه ی k ام میانگی ــرای خوش ــورت ب ــن ص در ای

ــردد: ــبه می گ ــر محاس ــورت زی ــه ص ــا ب داده ه

1
1

L
k iiL

ω ω= ∑
=

          )3(
 

و    sL f τ=  ،)3( رابطــه ی  در  کــه  طــوری  بــه 
ــت  ــه دس ــن ب ــر میانگی ــد. مقادی i,...,1,2,3  می باش M=
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــس آل ــبه ی واریان ــده در محاس آم
ــرای خوشــه از داده هــا  ــد. بنابرایــن واریانــس آلــن ب می گیرن

بــه صــورت زیــر محاســبه می گــردد:

12 2( ( [ ( ( ( (]112( 1(

M
AVAR i iiM

τ ω τ ω τ= −∑ +=−
   )4(

         
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر زمــان میانگین گیــری 
ــب  ــز حســگر غال ــر مــدل نوی ــن ب ــاه باشــد، واریانــس آل کوت
ــتی  ــه درس ــن ب ــس آل ــودار واریان ــل نم ــردد و تحلی می گ

می گیــرد. صــورت 
3- داده برداری از ژیروسکوپ فیبر نوری

ــن داده  ــس آل ــی واریان ــم منحن ــه در رس ــن مرحل اولی
بــرداری از حســگر اســت. در شــکل 3 مراحــل و ابزارهــای بــه 
ــکوپ  ــی ژیروس ــای خروج ــری داده ه ــه در اندازه گی کار رفت
ــوری  ــر ن ــکوپ فیب ــدل ژیروس ــت. م ــده اس ــان داده ش نش
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش VG910H15 می باشــد کــه 
درون محفظــه ای بــا دمــای ثابــت قــرار گرفتــه اســت. دمــای 
محفظــه ی عایق بنــدی شــده در تمــام مــدت آزمایــش روی 
27 درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــده اســت. همچنیــن بــرای 
ــع  ــک منب ــوری از ی ــر ن ــدازی حســگر ژیروســکوپ فیب راه ان

تغذیــه ی جریــان مســقیم 5 ولــت اســتفاده شــده اســت.

سامانه ارتباطات لینک 
داده هواپیما
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آزمایش داده  برداری در مدت زمان 50 دقیقه، با بسامد 100 
هرتز به وسیله ی حسگر اندازه گیر Sentek انجام و داده ها به 
Sen-  وسیله ی رایانه جمع آوری و ذخیره می شوند. اندازه گیر
tek یک ابزار اندازه گیری دقیق ولتاژ با آهنگ داده برداری قابل 
تنظیم )در این پژوهش برابر 100 هرتز( به همراه مبدل آنالوگ 
هر  در   Sentek اندازه گیر  حسگر  بنابراین  است.  دیجیتال  به 
10 میلی ثانیه، خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری را اندازه گیری 
می شوند.  ذخیره  رایانه  در  شده  اندازه گیری  مقادیر  می کند. 
اندزه گیری  ثابت  ضریب  داده برداری،  فرآیند  شروع  از  پیش 
حسگر به همراه مجموعه ی داده بردار، برای استفاده در مراحل 
 4 شکل  منحنی  در  می شود.  اندازه گیری  محاسبه،  بعدی 
نوری  فیبر  ژیروسکوپ  از خروجی  اندازه گیری شده  داده های 
مدل VG910H15 که به صورت یک سری زمانی است، نشان 

داده شده است.

شــکل 4-  نمــودار کل داده هــای گرفتــه شــده از ژیروســکوپ  فیبــر 
VG910H15 ــدل ــوری م ن

4- محاسبه ی مقادیر خطا
بــا توجــه بــه داده هــای بــه دســت آمــده، تعــداد 
خوشــه ها در ایــن تحلیــل برابــر   تعییــن شــده اســت. 
ــه  ــای ب ــه بندی داده ه ــه ی )4( و خوش ــتفاده از رابط ــا اس ب
ــوری،  دســت آمــده از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر ن
مــدل VG910H15 منحنــی واریانــس آلــن مربــوط بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 5 نش ــکوپ در ش ژیروس

شــکل 5-  منحنــی تحلیلــی واریانــس آلــن بــرای ژیروســکوپ فیبــر 
VG910H15 نــوری مــدل

خطــای بایــاس،  ناپایــداری  خطــای  اینجــا  در 
 Quantization، خطــای angle random walk ، خطــای 
rate random walk و خطــای rate ramp بــا اســتفاده از 

ــد. خطــای ــه دســت می آی ــن ب ــس آل ــی واریان منحن
 Angle random walk در دســته ی نویزهــای فرکانــس بــاال 
طبقه بنــدی می شــود کــه ســبب ایجــاد یــک طیــف نویــزی 
ســفید در خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری می گــردد. 
ــا  ــا طراحــی ژیروســکوپی ب ــوان ب ــت خطــا را می ت ــن حال ای

ــر طــرف نمــود ]2[. ســاختار مناســب، ب
خطــای کوانتیــزه شــده از انــواع خطاهایــی اســت کــه در 
ــد.  ــه وجــود می آی ــه دیجیتــال ب ــوگ ب تبدیــل ســیگنال آنال
ــوع خطــا وجــود دارد، چــون  ــن ن در تمــام ژیروســکوپ ها ای
همــواره در مــدارات read-out یــک بلــوک تبدیــل ســیگنال 
آنالــوگ بــه دیجیتــال وجــود دارد. ایــن خطــا از تفــاوت بیــن 
ــن  ــده و رزولوش ــرداری ش ــاط نمونه ب ــی نق ــه ی حقیق دامن

ــال, ناشــی می شــود ]4[. ــه دیجیت ــوگ ب ــدل آنال مب
ــاس  ــداری بای ــاد ناپای ــی ایج ــع اصل ــر منب ــرف دیگ از ط
یــا مــدارات الکترونیکــی هســتند, یــا ســایر تجهیزاتــی اســت 
ــل  ــه دلی ــد ]5[. ب ــاد می کنن ــی ایج ــای تصادف ــه لرزش ه ک
ــن  ــس پایی ــز فرکان ــک نوی ــاس ی ــداری بای ــه ناپای ــن ک ای
ــی  ــای خروج ــواره در داده ه ــرات آن هم ــن اث ــت، بنابرای اس

ــان اســت. ــوری نمای ــر ن ژیروســکوپ فیب
بــه علــت وجــود اثــرات ترمومکانیکــی در ســاختار داخلــی 
ــا  ــزی ب ــوری، در خروجــی حســگر، نوی ــر ن ــکوپ فیب ژیروس
ــز  ــه آن نوی ــه ب ــردد ک ــد می گ ــاال تولی ــیار ب ــس بس فرکان
ــری از  ــا انتگرال گی ــد. ب ــر می گوین ــن صف ــا میانگی ــفید ب س
خروجــی حســگر در یــک دوره ی زمانــی، ایــن نویــز اثــر خــود 
 angle random ــه آن ــالح ب ــه در اصط ــد ک ــان می ده را نش
ــه تغییــرات در ســرعت تغییــرات  walk گوینــد. همچنیــن ب
بایــاس حســگر، خطــای rate ramp گوینــد کــه بــه صــورت 

ــد ]6[. ــر می کن ــان تغیی ــی در زم تصادف
ــگرهای  ــی حس ــاختار داخل ــرد و س ــه عملک ــه ب ــا توج ب
ــد.  ــر مختلفــی دارن ــوری، خطاهــا مقادی ــر ن ژیروســکوپ فیب
ــوان  ــا می ت ــواع خط ــبه ی ان ــرای محاس ــده آل ب ــت ای در حال
ــای  ــه بازه ه ــده را ب ــت آم ــه دس ــن ب ــس آل ــی واریان منحن
مختلفــی تقســیم نمــود بــه طــوری کــه منحنــی در هــر بــازه 
ــد از  ــا عبارتن ــن بازه ه ــد. مهمتری ــی باش ــیب معین دارای ش
ــا شــیب  ــی ب ــی منحن ــا شــیب  و  و بخــش افق ــی ب بازه های
ــی از  ــب یک ــر غال ــده ی اث ــه معین کنن ــر ناحی ــه ه ــر، ک صف
ــب در تقســیم بندی  ــا اســت ]2[. خطاهــای غال ــواع خطاه ان
ــکل 6  ــگر VG910H15 در ش ــن حس ــس آل ــی واریان منحن

نشــان داده شــده اســت.

 
جمهوری  مقدس  نظام  ملی  چشم انداز  سند  راستای  در 
اسالمی ایران و جهت نیل به خودکفایی، یکی از اولویت های 
متخصص  پژوهشگران  پرورش  و  تحقیقات  و  پژوهش  کشور، 
سریع  رشد  به  توجه  با  است.  کشور  نیاز  مورد  زمینه های  در 
صنایع هواپیمایی و هوافضای کشور، پژوهش های حوزه برق و 
الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در سال های اخیر مورد توجه 

دوچندان قرار گرفته است.
با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضایی کشور، 
پژوهش های حوزه برق و الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در 
به  است.  گرفته  قرار  چندان  دو  توجه  مورد  اخیر  سال های 
همین جهت در سال 1392 با حمایت سازمان صنایع هوایی 
و تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده برق و 
الکترونیک هوانوردی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اولین 
حاضر  حال  در  شد.  افتتاح  رسما  کشور  اویونیک  پژوهشکده 
محل این پژوهشکده در طبقه همکف قسمت شمالی دانشکده 

مهندسی برق و کامپیوتر است. پژوهشکده دارای سه سایت

 

پژوهشی، سالن جلسات، کارگاه ساخت، دفتر امور اداری، دفتر 
کنترل پروژه و اتاق های اعضای هیئت علمی است.

استانداردسازی کلیه کتابچه های بخش اویونیک هواپیمای 
و  کشوری  هواپیمایی  استانداردهای  اساس  بر  مسافری  جت 
همچنین برگزاری دوره های آموزشی گواهینامه تایید تشکیالت 
طراحی، از جمله مهم ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته 

در زمینه استانداردسازی پژوهشکده اویونیک است.
در  است  توانسته  خود  گام  اولین  در  اویونیک  پژوهشکده 
قسمت اویونیک پروژه کالن ملی "توسعه فناوری های کلیدی 
در طراحی و ساخت هواپیمای جت مسافربری150 نفره" که از 
مهم ترین طرح های کالن مصوب شورای عالی عتف میباشد به 
عنوان دانشگاه محوری فعالیت نماید. تاکنون فازهای مطالعات 
اولیه و طراحی مفهومی این طرح بر اساس زمان بندی پروژه 
انجام شده و برنامه ریزی فاز طراحی مقدماتی نیز صورت گرفته 

است.
مسافری  هواپیمای  خلبان  کابین  طراحی   1 شکل   در 
آخرین  اساس  بر  که  است  داده شده  نشان   J150 نفره   150
در  است.  انسانی طراحی شده  عوامل  و  هوایی  استانداردهای 
انجام  به طراحی  با توجه  این هواپیما  نیز پیکرنمای  شکل 2 
در  که  است  شده  ساخته  مفهومی  طراحی  فاز  در  گرفته 
چشم انداز آینده قابلیت ساخت و تبدیل به شبیه ساز پرواز را 

دارد.
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پژوهشکده اویونیک دانشگاه 
صنعتی اصفهان

شکل 2 ساخت پیکر نمای هواپیما مسافری 150 نفرهشکل 1 طراحی کابین خلبان هواپیما ی مسافری 150 نفره
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از  استفاده  با  را  نموده و آن اطالعات  تعیین   )GNSS( جهانی 
رله ماهواره ای انتقال می دهند. در اکثر موارد به نظر می رسد 
این محصوالت به دلیل کوچک بودن برخی از آن ها که قابل 
پیوست به بدنه هواپیما هستند، برای مقاصد اویونیک مجتمع 
گزینه های کم هزینه تری باشند. بر اساس اطالعات موجود، در 
اکثریت  محل،  در  کامل  ماهواره ای  فلکی  صور  وجود  صورت 
بیان   ATTF همچنین  داد.  خواهند  ارائه  را  جهانی  پوشش 
کرد که شرایط صدور گواهینامه به طور بالقوه و قابل توجهی 
می تواند بر روی هزینه و دسترس پذیری این محصوالت برای 

استفاده هوانوردی تجاری تأثیر بگذارد.

ADS-B هوایی

انتظار می رود که ADS-B هوایی اثر قابل توجهی بر   .5
قابلیت  نتیجه  در  و  جهانی   ATS نظارتی  سرویس های  روی 
هوایی،   ADS-B باشد.  داشته  هواپیماها  جهانی  ردیابی 
که  برد  خواهد  کار  به  را  ترانسپوندرهایی   S مد  سیگنال های 
پیش از این بر روی اکثر هواپیماهای تجاری نصب شده یا برای 

نصب آن ها برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
باشد.  دسترس  در   2018 سال  در  باید  هوایی   ADS-B

عالوه بر راه اندازی ماهواره ها، تخصیص فرکانس، عاملی حیاتی 
باند  واقعیت است. درحال حاضر،  به  قابلیت  این  تبدیل  برای 
MHz 1090 به سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی اختصاص 
دارد. جهت دریافت سیگنال های ADS-B ارسال شده هواپیما 
 ADS-B توسط ماهواره ها، همانگونه که برای حداقل یک تدبیر
الزم است، این باند باید توسط اتحادیه بین المللی مخابرات به 

داده  اختصاص  نیز  هوانوردی  ماهواره ای سیار  سرویس مسیر 
شود. جهت نیل به این امر، تالش هایی در جریان است. 

ردیابی هواپیماها باید در سطح جهانی در نظر گرفته شود و 
به صورت ناحیه ای نباشد. هواپیماها در یک پرواز منفرد اغلب 
از مرزهای منطقه ای متعددی عبور می کنند. جهت اطمینان 
از ردیابی هواپیماها از لحظه پرواز تا فرود، پوشش، قابلیت ها 
ویژه،  به  باشد.  نیاز  مورد  است  ممکن  مختلفی  شیوه های  و 
از  را  نیاز دارند که شبکه و عملیات خود  اپراتورهای هواپیما 
ارتقای  یا  پیاده سازی  زمان  در  نقطه  به  نقطه  یک چشم انداز 

قابلیت های ردیابی هواپیما ارزیابی نمایند. 

بسیار  سرویس های  و/یا  محصوالت   ،ATTF تشخیص  به 
دیگری وجود دارند که در حال حاضر موجود بوده یا در آینده 
در دسترس خواهند بود. این محصوالت و/یا سرویس ها ممکن 
است معیارهای عملکردی را برای ردیابی هواپیماهای معمولی 

برآورده سازند.
این ارزیابی قابلیت ها فراگیر نبوده و استفاده از سازندگان، 
نمی کند.  توصیه  را  خاصی  سرویس های  یا  تکنولوژی ها 
همچنین، این ارزیابی به منظور کمک به اپراتورهای هواپیما در 
زمان در نظر گرفتن گزینه های موجود و آتی جهت پیاده سازی 

یا ارتقای ردیابی هواپیماها مطرح گردید.
•نویسنده:مرضیه کریمی حقیقی

شــکل 6-  نمایــش خطاهــای غالــب در تقســیم بندی منحنــی 
. 1± ±0.5 و  ــیب های 0 ، ــا ش ــف ب ــای مختل ــه بازه ه ــن ب ــس آل واریان

ــه دســت آمــده  ــن ب ــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آل ب
و روابــط موجــود در مرجــع ]2[، مقادیــر خطاهــای مختلــف 
ــیب  ــه ش ــه ب ــا توج ــوری، ب ــر ن ــکوپ فیب ــگر ژیروس حس
منحنــی در نواحــی مختلــف، در جــدول 1 آورده شــده اســت.
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5- نتیجه گیری
ــی  ــه بررس ــل ب ــورت کام ــه ص ــدا ب ــه ابت ــن مقال در ای
ــف  ــای مختل ــد و ســپس خطاه ــه ش ــن پرداخت ــس آل واریان

ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــدل VG910H15، شــامل خطــای 
 angle ــای ــای Quantization، خط ــاس، خط ــداری بای ناپای
 rate و خطــای rate random walk خطــای ، random walk
ramp بــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــد. 

ــردار  ــا اســتفاده از حســگر داده ب ــرای انجــام ایــن کار ب ب
 Sentek از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
ــر  ــن ب ــس آل ــپس روش واریان ــد و س ــام ش ــرداری انج داده ب
روی داده هــای اســتخراج شــده اعمــال گردیــد. تحلیــل 
ــس  ــتفاده از واریان ــا اس ــوری ب ــر ن ــکوپ فیب ــای ژیروس خط
ــام در  ــدون ابه ــخص و ب ــال مش ــد، کام ــی جدی ــن، روش آل
ــه کمــک شــایانی  ــی اســت ک ــای تصادف اســتخراج پارامتره
بــه بهبــود عملکــرد سیســتم های ناوبــری در فرآینــد جهــت 
ــار در دهــه ی  ــن معی ــه طــوری کــه ای ــی کــرده اســت. ب یاب
اخیــر بــه عنــوان اســتانداردی بــرای بیــان پارامترهــای آماری 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــری م ــگرهای ناوب حس
ــه،  ــن مقال ــده در ای ــر ش ــتفاده از روش ذک ــا اس ــن ب همچنی
می تــوان انــواع مختلفــی از حســگرها را بــه راحتــی بــا 
یکدیگــر مقایســه نمــود و حســگر مناســب جهــت اســتفاده 

ــود. ــاب نم ــی را انتخ ــی و صنعت ــای نظام در کاربرده
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کیفیت  هواپیما   داده  شبکه  یک  مشخصه های  مهم ترین 
هزینه الزم  و  وزن  در دسترس،  باند  پهنای   ،)QoS( خدمات 
 ،A380 برای توسعه آن است. هواپیماهای نسل جدید مانند
A350، B787 و A400M عملکردهای پیچیده تری نسبت به 
هواپیماهای نسل قبل دارند. جهت کاهش وزن، فضای الزم و 
هزینه های نگهداری، مطلوبست که تا حد امکان، عملکردهای 
به  منجر  مسأله  این  شوند.  اجرا  اویونیک  صورت  به  الزم 
سیستم های اویونیکی پیچیده تری می شود که نیاز به پردازش 
داده های بیشتر و در نتیجه شبکه داده با پهنای باند باالتری 
اتصاالت  یا  داده، سیم بندی  دارند. مشخصه مهم دیگر شبکه 
شبکه است. سیم بندی کمتر، منجر به کاهش وزن و در نتیجه 

کاهش مصرف سوخت هواپیما می گردد. 
هواپیما  داده  اصلی  شبکه  سه   ،A380 هواپیمای  از  قبل 
بودند که   ARINC 629 و    ARINC 429،MIL-STD-155
و   Mbps  1  ،Kbps باند 100  پهنای  دارای حداکثر  ترتیب  به 
Mbps 2 هستند. برای نسل جدید هواپیماها، شبکه های قبلی 
 AFDX نیازهای الزم را تأمین نمی کنند. به همین منظور شبکه

برای رفع کاستی های شبکه های قبلی پیشنهاد گردید. 
استاندار  مبنای  بر  سریال  داده  انتقال  روش  یک   AFDX

متداول IEEE802,3 اترنت است. با استفاده از این روش نرخ 
  10Mbps انتقال داده روی سیم مسی یا فیبر نوری می تواند به
یا 100Mbps برسد. از آن جایی که شبکه متداول اترنت یک 
شبکه قطعی نیست، AFDX باید به نحوی توسعه داده شود تا 
نیازهای  با  اطمینان آن در مطابقت  قابلیت  و  رفتار قطعی  از 
شبکه داده هواپیما اطمینان حاصل گردد. این رفتار قطعی در 
AFDX با استفاده از کنترل ترافیک صورت می پذیرد. کنترل 

ارتباطی منطقی، که  باند هر کانال  با تضمین پهنای  ترافیک 
لینک مجازی )VL( نامیده می شود، به دست می آید. در نتیجه 

این کار، ناپایداری و تأخیر انتقال کاهش می یابد. 
برای بهبود قابلیت اطمینان، در استاندارد AFDX، برای 

این  در  دارد.  وجود  اضافی  کانال  یک   AFDX کانال  هر 

عبور  زمان  را در یک  داده  کانال یک جریان  دو  ساختار، هر 
به  را  داده  جریان  یک  تنها   AFDX زمان،  هر  در  می دهد. 
دارای  داده های  خودکار  طور  به  و  می فرستد  باالتر  الیه های 

خطا را کنار می گذارد. 
 

AFDX معماری شبکه
شده  داده  نمایش   AFDX شبکه  معماری   )1( شکل  در 
 B  و A به دو شبکه مستقل )ES( انتهایی است. هر سیستم 
متصل است. مرکز هر شبکه AFDX سوئیچی است که اتصاالت 
برقرار  هستند  متصل  سوئیچ  به  که  ESهایی  بین  را  فیزیکی 
ESهای  از  کدام  هر  از  داده  ارسال  به  قادر  سوئیچ  می نماید. 
متصل به سوئیچ به یک یا تعداد بیشتر ES دیگر متصل به آن 

سوئیچ است.   

AFDX شکل )1( معماری شبکه

این که کدام داده ورودی به کدام ES ارسال شود بستگی به 
پیکربندی سوئیچ دارد که لینک های ارتباطی منطقی را بین 
ESها برقرار می نماید. سوئیچ بسته به پیکربندی آن، پهنای باند 

تخصیص داده شده به هر لینک ارتباطی را کنترل می نماید تا 
از حدی معین بیشتر نشود. اگر برای سوئیچ مشخص شود که 
پهنای باند یک لینک ارتباطی بیشتر از حد مجاز است، انتقال 
داده تا زمانی که پهنای باند به محدوده مشخص خود برگردد، 

متوقف می شود. 
توپولوژی فیزیکی

همان طور که در شکل )2( نشان داده شده است، هر کانال 
یک ES به یک درگاه سوئیچ از طریق کابلی که شامل دو جفت 
سیم به هم تابیده است، متصل می شود. این سیم ها درگاه های 

ترابری  شرکت های  برای  می تواند  اطالعات  این  از  خالصه ای 
ردیابی  قابلیت های  ارتقای  یا  پیاده سازی  به  نیاز  که  هوایی 
دارند، سودمند باشد. به طور مشابه، ATTF تصدیق نمود که 
فناوری های در حال ظهور نظیر ADS_B هوایی می توانند در 
نمود که  اظهار  و  باشند  آینده در دسترس  تا چهار سال  سه 

چنین موارد بلند مدتی نیز باید به طور خالصه بیان شوند. 
خالصه سازی  در  هماهنگی  از  سطحی  ایجاد  منظور  به 
ایکائو  و   ATTF شده،  برنامه ریزی  و  موجود  قابلیت های 
ارزیابی ای را مطرح نمودند که به تعداد محدودی از سازندگان 
برنامه های کاربردی و/یا سیستم ها ارسال شدند. محصوالت و/

یا سرویس های این سازندگان در حال حاضر ردیابی هواپیماها 
را پشتیبانی نموده یا انتظار می رود که در میان مدت تا بلند 

مدت در دسترس قرار گیرند.
به دنبال تحلیل نتایج این ارزیابی، ATTF از پاسخ دهندگانی 
که محصوالت و سرویس هایشان به طور کامل و به بهترین نحو 
آیتم های موجود در پرسشنامه را مد نظر قرار داده، همچنین 
به  و  داده  ارائه  خود  محصوالت/سرویس های  از  دقیقی  نمای 
بودند،  داده  پاسخ  ارزیابی ها  طول  در  شده  تعیین  سؤاالت 
دعوت نمود. براساس مذاکرات و اطالعات این ارزیابی، برآورد 
قابلیت های ردیابی کنونی و برنامه ریزی شده هواپیماها به شرح 

زیر است:
سیستم های نظارتی سرویس ترافیک هوایی

گردید،  ذکر  فعلی  وضعیت  ارزیابی  در  که  همانگونه   .1
تا  متوسط  ترافیکی  تراکم  با  اقلیمی  هوایی  حریم های  بیشتر 
همچون  مکان هایی  در   ATS نظارتی  سیستم های  دارای  زیاد 
 ADS-B و/یا  هذلولوی  ناوبری   ،)SSR( ثانویه  نظارتی  رادار 
زمینی هستند. همچنین در آن ارزیابی بیان گردید که خطوط 
هوایی تجاری وجود دارند که اطالعات نظارتی ATS را جهت 

مکان یابی و شناسایی هواپیماهای خود به کار می برند.
محدودیت های این رویکرد در ردیابی هواپیماها این است 
که این سیستم های نظارتی در تمامی نقاط دنیا وجود ندارند 
و در برخی مکان ها که چنین سرویسی موجود است، پوشش 

می تواند مختل یا محدود شود.
دارای   ATS نظارتی  سرویس های  اکثر  اینکه،  آخر  نکته 
در  که  همانگونه  هستند.  ترانسپودرها  نظیر  هوابردی  اجزای 
به  تجهیزات  این  طراحی  گردید،  بیان  فعلی  وضعیت  ارزیابی 
ایمنی  نیازهای  را در شرایط  گونه ای است که غیرفعال سازی 
یک  که  زمانی  می سازند.  امکان پذیر  هواپیما  عملیاتی  یا 
 ATS ترانسپوندر غیرفعال می گردد، هواپیما برای نواحی بیرونی

اما، دستورالعمل هایی  "نامرئی" می شود.  اولیه  رادار  با پوشش 
برای کارکنان پرواز و ATS وجود دارند تا موقعیت هواپیما را 
 ATTF همچنین  نمایند.  تضمین  را  جداسازی  و  کرده  تأیید 
وسیع تر  چارچوب  در  را  ترانسپوندر  غیرفعال سازی  موضوع 
تداخل غیرقانونی برای سیستم های پرواز مد نظر قرار داد و این 
موضوع را به طور مفصل با سازندگان اویونیک و هواپیماها به 
بحث گذاشت. بر اساس نتایج ATTF، هر گونه تغییر در قابلیت 
غیرفعال سازی تجهیزات موجود در هواپیما یک چشم انداز بلند 
اخذ  رویه ای،  مالحظات  توجه،  قابل  طراحی  اساس  بر  مدت 

گواهینامه و عملیات است. 
کنونی  پیکر  پهن  ناوگان  از  توجهی  قابل  درصد   .2
موقعیت های  ارسال  قابلیت  دارای  و  بوده  مجهز  هواپیماها 
ADS-C با استفاده از تجهیزات لینک داده FANS 1/A هستند. 

این امر یک قابلیت کوتاه مدت را برای ردیابی هواپیماها در 
مکان هایی که سیستم های نظارتی ATS موجود نیستند، فراهم 

می نماید.
ACARS

گزارش های موقعیتی ACARS نیز می تواند معیارهای   .3
برآورده   ADS-C از  مستقل  را  هواپیماها  ردیابی  مدت  کوتاه 
را   FMS از  آمده  دست  به  موقعیتی  اطالعات   ACARS نماید. 
به کار می برد و امروزه بسیاری از خطوط هوایی برای ردیابی 
هنوز   ACARS کاربرد  می کنند.  استفاده  آن  از  پروازهایشان 
وابسته به استفاده از شبکه های تأمین کننده سرویس مخابراتی 
برخالف   ACARS است.  هزینه هایی  مستلزم  و  است  موجود 
ADS-C، نظارت انطباقی را تأمین نمی کند، هرچند که برای 

یک  از  استفاده  با  پرواز  مسیر  انطباق  بر  نظارت   ،OCC یک 
نرم افزار دلخواه امکان پذیر است.  

سیستم  به  را  ردیابی  قابلیت های  هوایی  خطوط  برخی 
گزارش تعمیر و نگهداری ACARS با امکان تغییرات نرم افزاری 
تغییرات،  این  افزوده اند.  هواپیما  در  موجود  تجهیزات  برای 
به  می دهند.  ارائه  را  موقعیتی  گزارش های  دقیقه   10 هر 
عالوه، انحرافات مسیر پرواز بر روی OCO به واسطه نرم افزار 

اختصاصی نمایان می شود.
با  مستقل   GNSS موقعیت  گزارش  دستگاه های 

استفاده از مخابرات ماهواره ای 
بسیاری از هواپیماهای عمل کننده در فراتر از محدوده   .4
برخی  در  یا   ADS-C به  مجهز   ،ATS نظارتی  سیستم های 
که  دارند  وجود  محصوالتی  امروزه  نیستند.   ACARS حاالت 
موقعیت هواپیماها را با استفاده از سیستم ماهواره ای ناوبری 
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)ATTF( توصیه ها و گزارش نیروی ردیابی هواپیماها

•ردیابی هواپیماها از طریق سرویس های نظارتی 
تحت  پروازشان  فازهای  تمامی  در  تجاری  هواپیماهای 
 )ATC/ATS( هوایی  ترافیک  هوایی/کنترل  ترافیک  خدمات 
ناوبری  نظارتی،  سرویس های  شامل  خدمات  این  هستند. 
مدیریت  جهت  نظارتی  سرویس  است.  ضروری  مخابراتی  و 

الزامات جداسازی هواپیماها به کار می رود. 
و  تعیین موقعیت  به دلیل  نظارتی  همچنین سرویس های 
شناسایی یک هواپیما به منظور مدیریت جداسازی، می توانند 
جهت ردیابی هواپیماها به کار روند. در حال حاضر و به ویژه 
اپراتورهای  از  بسیاری  زیاد،  تا  متوسط  تراکم  با  فضایی  در 
منظور  به  را   ATS نظارتی  سرویس های  تجاری  هواپیماهای 
موارد  سبب  به  اما  می برند.  کار  به  خود  هواپیماهای  ردیابی 
نگهداری  و  تعمیر  نشده  برنامه ریزی  یا  شده  برنامه ریزی 
ممکن  سرویس ها  نوع  این  تجهیزات،  دسترس پذیری  یا 
دهنده  ارائه  که  زمینی  رادارهای  شوند.  اختالل  دچار  است 
انحنای  و  موانع  دلیل وجود  به  نظارتی هستند،  سرویس های 
 Line of( زمین ممکن است دارای محدودیت های دید مستقیم
sight( دوره ای یا ثابت باشند. این اختالالت باید در زمان لحاظ 

نمودن گزینه های ردیابی هواپیماها مد نظر قرار گیرند. 
 - دور  راه  یا  اقیانوسی  هوای  تراکم- حریم  کم  فضای  در 
شناسایی و موقعیت هواپیما به گونه ای دیگر به دست می آید. 
و  دوره ای  موقعیت  گزارش های  توسط  اغلب  اطالعات  این 
ارتباطات صوتی میان کارکنان پرواز و ارائه دهندگان سرویس 
ناوبری هوایی )ANSP( ارائه می گردد. در برخی حریم های هوایی 
کم تراکم، ADS-C جهت دست یابی به گزارش های موقعیت به 
کار می رود، اما این کاربرد ADS-C به دلیل پشتیبانی نشدن 

آن توسط ANSP یا تجهیز نبودن هواپیما، محدود است. 
• ردیابی هواپیما توسط خطوط هوایی

استفاده  مورد  ردیابی  شیوه های  بررسی  جهت  تالشی  در 
انجام داد  از خطوط هوایی  ارزیابی محدودی   ATTF امروزی، 
ناوگان  سایز  و  نوع  عملکرد،  نواحی  بر  مبتنی  اطالعات  به  تا 
و مدل های تجاری دست یابد. نکات اصلی اشاره شده در این 

ارزیابی شامل موارد زیر است:
را  خود  هواپیماهای  هوایی  خطوط  حاضر  حال  در  آیا   •
ردیابی نموده یا طرح هایی را برای انجام این کار پیش رو دارند؟

• آیا قابلیت راه اندازی وجود دارد؟ 
• کدامیک از تکنولوژی های نظارتی، ناوبری و/یا مخابراتی 

به منظور تأمین تابع ردیابی مورد استفاده هستند؟
نتایج نشان دادند که بسیاری از خطوط هوایی ناوگان های 
از  استفاده  با   )OCC( عملیات  کنترل  مرکز  از طریق  را  خود 
با  دیجیتال  داده  لینک  سیستم  یک  که   ،ACARS سیستم 
ایستگاه های  و  هواپیماها  میان  کوتاه  پیام های  انتقال  قابلیت 
 VHF/HF رادیویی  یا  ماهواره ای  ارتباطات  طریق  از  زمینی 

است، ردیابی می کنند.
بود  جهانی  مناطقی  وجود  از  حاکی  همچنین  نتایج  این 
فقدان  دلیل  به  هواپیماها  ردیابی  قابلیت های  آن ها  در  که 
سایر  یا  تداخل  به  مربوط  مسائل  ارتباطاتی،  زیرساخت های 
محدود  تکنولوژی،  از  استفاده  روی  بر  تأثیرگذار  فاکتورهای 
می شدند. این نتایج در توسعه معیارهای عملکردی مندرج در 

گزارش در نظر گرفته شدند.
به منظور دست یابی به ارزیابی قویتر قابلیت های برنامه ریزی 
بررسی  شده و فعلی ردیابی هواپیماها توسط خطوط هوایی، 
سیستماتیک و دقیق تری مورد نیاز است. به عالوه تأکید بر این 
ارتقاء  کنونی،  ارزیابی وضعیت  که  است  اهمیت  موضوع حائز 
یا  ناوگان  ارتقاء   ،ATS نظارتی  قابلیت های  شده  برنامه ریزی 
هرگونه بهبود آتی تأثیرگذار بر روی قابلیت های ردیابی توسط 
قرار  بحث  مورد  دقیق  طور  به  را  هوایی  خطوط  یا  ANSPها 

نمی دهد.
به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت کنونی، ATTF همچنین 
در  موجود  تجهیزات  با  رابطه  در  را  انسان  مداخله  موضوع 
هواپیماها در نظر گرفت. تجهیزاتی نظیر ترانسپوندرهای مورد 
استفاده در نظارت ATS می توانند به دالیل عملیاتی یا امنیتی 
هواپیما توسط کارکنان پرواز غیرفعال شوند. یک جزء هوابردی 
روی  بر  نامطلوبی  طور  به  است  ممکن  نادرست  عملکرد  با 
عملیات ATC تأثیر بگذارد. به همین دلیل، وجود ابزاری جهت 
از  می باشد.  نادرست الزم  عملکرد  با  اجزایی  نمودن  غیرفعال 
دیدگاه ایمنی، تمام اجزای الکتریکی موجود در هواپیماها باید 
دارای قابلیت قطع منبع توان خود در شرایط خرابی سیستم 

برق یا آتش سوزی باشند.
•ارزیابی قابلیت های ردیابی هواپیما

وجود   ATTF هواپیما،  ردیابی  کنونی  وضعیت  ارزیابی  در 
را  امروزی  استفاده  مورد  روش های  و  سرویس ها  محصوالت، 
تصدیق نمود که قابلیت مکان یابی و ردیابی هواپیماها را برای 
 ،ATTF  شرکت های ترابری هوایی فراهم می نمایند. به نقل از

ورودی و خروجی ES را به سوئیچ وصل می کنند. با توجه به 
اینکه AFDX بر پایه استاندارد اترنت IEEE802,3 طراحی شده 
است، از کنترل کننده های استاندارد اترنت یا کنترل دسترسی 
استفاده می نماید. در شکل  ارتباطات  برای   )MAC( به رسانه 
)2( به خاطر سادگی تنها یکی از دو شبکه )یعنی اتصاالت بین 
کانال های یک ES و سوئیچ( نشان داده شده است. شبکه دوم 
اتصاالت مشابهی دارد با این تفاوت که از کانال دوم ES و یک 

سوئیچ دوم استفاده می نماید.

AFDX شکل )2( توپولوژی فیزیکی

)logical( توپولوژی منطقی
با  که   ES دو  بین  منطقی  توپولوژی  از  مثالی   )3( شکل 
هم در ارتباط هستند را نشان می دهد. ES شماره 1 پیام های 
1،2و3 را با استفاده از اتصال مجازی مشترک به ES شماره 2 
ارسال می نماید. این پیام ها در آدرس MAC مقصد کدگذاری 
درگاه  شماره  توسط  یکتا  طور  به   AFDX پیام  یک  می شوند. 
منبع و مقصد پروتکل برنامه داده کاربر )UDP(، آدرس منبع 
کد  مجازی  اتصال  در  که   MAC مقصد  آدرس  و   IP مقصد  و 

می شود، مشخص می گردد. 

AFDX شکل )3( توپولوژی منطقی

AFDX مفاهیم ارتباطی
)VL( ارتباط مجازی

هر شبکه مربوط به یک ES از AFDX از طریق یک کابل 
تکی به سوئیچ متصل است. این مسأله به این معنی است که 
ارتباط بین دو ES از AFDX از طریق تنها یک لینک ارتباطی 
فیزیکی برقرار می شود. اما از دیدگاه سیستمی یا کاربردی، این 
امکان وجود دارد که تعداد زیادی لینک ارتباطی منطقی که 
لینک های مجازی نامیده می شوند، برقرار گردد. این اتصاالت 

تنها  آن ها  تمام  اما  می نمایند  عمل  فیزیکی  اتصاالت  همانند 
بنابراین  قرار می دهند.  استفاده  را مورد  فیزیکی  لینک  همان 
را  پیچیده  ارتباطی  شبکه  یک  برقراری  مجازی  لینک های 
حاصل  که  را  قطعی  رفتار  شبکه  این  می سازند.  امکان پذیر 
کنترل پهنای باند لینک مجازی توسط سوئیچ است، تضمین 
می نماید. در AFDX ارسال و دریافت از طریق لینک مجازی 
امکان پذیر است. ارسال هر لینک مجازی تنها می تواند به یک 
لینک  روی  که  دارد  اجازه  تنها   ES یک  و  یابد  تخصیص   ES

مجازی اختصاص داده شده داده ارسال نماید. 
زمان بندی لینک مجازی

لینک  کننده  زمانبندی  توسط   AFDX ترافیک  شکل دهی 
مجازی ES که فریم های تمام ارسال های لینک مجازی ES را 
روی لینک فیزیکی مالتی پلکس می کند، مدیریت می شود. 
هر لینک مجازی مانند جریانی از فریم ها است. مالتی پلکس با 
استفاده از شکاف تخصیص پهنای باند )BAG( تنظیم می گردد 
با   BAG دارد.  وجود  یکتا  طور  به  مجازی  لینک  هر  برای  که 
لینک  باند  تعریف حداقل شکاف بین دو فریم متوالی پهنای 
مجازی را به صورت زمانی محدود می نماید. مقدار BAG باید 
در محدوده بین 1 تا 128 میلی ثانیه و باید توانی از 2 باشد. 
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به عنوان آفست در  ارسال است که  تأخیر  باالی  jitter کران 

توسط  فریم  زمانی  آفست  نشان می دهد.  را  BAG خود  میان 
که  تأخیری  و  مجازی  لیک  زمان بندی  حین  در  داده  اتصال 
توسط پردازش سوئیچ ایجاد می شود، مشخص می گردد. شکل 
)4( زمان بندی سه فریم را با jitterهای متفاوت بر روی یک 

لینک مجازی نشان می دهد.

شکل )4( زمان بندی لینک مجازی

)Sub-VL( زیر لینک های مجازی
همان طور که لینک مجازی وسیله ای برای تنظیم جریان 
وسیله ای  مجازی  لینک  زیر  است،  فیزیکی  لینک  به  فریم ها 
بنابراین  است.  مجازی  لینک  به  فریم ها  جریان  تنظیم  برای 
زیر لینک مجازی استفاده از پنهای باند لینک مجازی را بهینه 
می نماید. به عنوان مثال زیر لینک های مجازی می توانند زمان 

تأخیر پیام های کوتاه را کاهش دهند. 
لینک مجازی باید توانایی رسیدگی به حداقل چهار صف 
FIFO از زیر لینک مجازی را داشته باشد. هر صف زیر لینک، 
به روش round-robin توسط زمانبندی کننده لینک مجازی 
که  می نماید  تضمین  روش  این  از  استفاده  می شود.  خوانده 
و  مجازی  لینک  روی صف  مجازی  لینک  زیر  فریم های صف 
سپس روی لینک فیزیکی به طور برابر توزیع شوند. شکل )5( 

مفهوم زیر لینک مجازی را نمایش می دهد.
•نویسنده: محمد فرداد

در پی ناپدید شدن پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی، 
پرواز  جهانی  ردیابی  موضوع  محوریت  با  ویژه ای  نشست 
)MMGFT( در می 2014 در سازمان ایکائو برگزار گردید. در 
این نشست، توصیه های ممکن و اقدامات آتی در این زمینه با 
حضور اعضای ایاالت نماینده در شورای ایکائو، ایاالت کاندید 
همچنین   ،)ANC( هوایی  ناوبری  کمیسیون  هیئت  اعضای 

نمایندگان صنعت و پانل های ایکائو به بحث گذاشته شد. 
ناوبری هوایی  دیوان  و سرپرست   ANC رئیس کمیسیون 
)ANB(، یک گروه کاری را به منظور توسعه مفهوم عملیات 
ردیابی هواپیماها )CONOPS( در طوالنی مدت و به صورت 
استراتژیک در قالب فعالیت های تیم نجات و جستجو تشکیل 

دادند. 

عنوان  با  هواپیماها  ردیابی  کاری  نیروی  یک  عالوه،  به 
ATTF به رهبری یاتا )IATA( نیز به منظور بررسی پاسخ کوتاه 

مدت ردیابی هواپیماها تشکیل شد. تیم ATTF، جست و جوی 
را جهت  تکنیک ها  بهترین  بازنگری  و  موجود  تکنولوژی های 
ایجاد توصیه هایی برای معیارهای عملکردی ردیابی هواپیماها 

آغاز نمود. 
ایکائو  به   2014 دسامبر  در   ATTF گزارش  و  توصیه ها 
فرایند  یک  ویژگی های  گزارش،  این  در  شد.  داده  تحویل 
معمول ردیابی پرواز با در نظر گرفتن قابلیت های هواپیماهای 
تمایزی  وجه  گزارش همچنین  این  توصیف می شود.  موجود 
و   )ATC( هوایی  ترافیک  کنترل  نظارتی  سیستم های  بین 
سیستم های به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی برای مقاصد 
دیگر پرواز، قائل می شود. سیستم های نظارتی کنترل ترافیک 
هوایی می توانند برای اهداف ردیابی هواپیما به کار روند، در 
هوایی  اپراتورهای  توسط  رفته  کار  به  که سیستم های  حالی 

الزاماً شرایط الزم برای استفاده از ATC را برآورده نمی کنند.
گزارش ATTF ردیابی هواپیما را برحسب پوشش، شیوه ها 
و فناوری های موجود تشریح می کند. همچنین، ارتباط خود 
را با مفهوم عملیات ردیابی هواپیما به طور گسترده تر بیان 
می کند که به نقش دولت ها، اپراتورهای هوایی و ارائه کنندگان 
ناوبری هوایی در شرایط معمول و غیر معمول  سرویس های 

ردیابی هواپیماها اشاره دارد.
درنهایت، بر اساس بررسی بهترین شیوه ها و فناوری های 

موجود، گزارش ATTF معیارهای عملکردی مناسبی را بیان 
نموده که این معیارها پایه ای را برای اپراتورهای هوایی برقرار 
می نماید تا پیاده سازی یا ارتقا قابلیت های ردیابی را در کوتاه 
مدت برگزینند. به عالوه، این گزارش اشارات خوبی به وضعیت 

صنعت در این زمینه دارد.

گزارش ATTF در 
راستای ردیابی هواپیماها
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توابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسمت قبل بیان 
کردیم، در کامپیوتر FMGC  محاسبه می شود. قبل از حرکت 
هواپیما، خلبان از طریق واحد MCDU نقشه پرواز را انتخاب 
باید  پرواز  این  در  هواپیما  که  مسیری  پرواز  نقشه  کند.  می 
از  از حرکت هواپیما، خلبان  بعد  تعیین می کند.  را  طی کند 
کند  فعال  را  خودکار  خلبان  مد  می تواند   FCU واحد  طریق 
و پارامترهایی پرواز را تغییر دهد. به عبارتی دیگر مدیریت و  
انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و تغییر پارامترهای پرواز از 
طریق واحد FCU انجام می شود. در مقابل نمایش نقشه پرواز 
و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت هواپیما از طریق

MCDU انجام می شود.

در ساختار بعدی که در هواپیمای مسافربری استفاده می 
شود، کنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانه کنترل پرواز 
قرار می گیرد. بنابراین کنترل rudder و دمپرها نیز از وظایف 
و عملکردهای سامانه کنترل محسوب می شود. بنابراین سامانه 
کنترل پرواز وظیفه کنترل تمامی سطوح پرواز و سامانه خودکار 
پرواز وظیفه هدایت، مدیریت و پوش پرواز را برعهده دارد. در 
تابع پوش  این ساختار کامپیوتر FAC حذف گردیده است و 
پرواز، مدیریت و هدایت پرواز را در داخل یک کامپیوتر انجام 
کنترل  واحد  طریق  از  پرواز  هدایت  قسمت  کنترل  شود  می 
 MCDU  و کنترل قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد FCU

انجام می گیرد.

•نویسنده: زهرا ابوالفضلی

یکی از نقش های اساسی خلبان، هدایت و کنترل هواپیما 
دلخواه،  راستای  در  هواپیما  حرکت  تضمین  منظور  به  است. 
وجود انسان یا دستگاهی برای هدایت آن الزامی است. به طور 
سیستم  سطوح  خلبان،  شامل  هواپیما  کنترل  سیستم  کلی 
است.  اندازه گیری  سیستم  و  فرمان  اعمال  سیستم  کنترل، 
تعادل  از حالت  هواپیما  تغییر حالت  به صورت  پرواز،  کنترل 
اولیه به تعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالت هواپیما 
تعریف می گردد. بر طبق تعریفی دیگر، کنترل پرواز، مقطعی 

ولی هدایت پرواز، طوالنی مدت است.
به سه دسته  را می توان  پرواز مرسوم  سیستم های کنترل 
سیستم کنترل مکانیکی، هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سیمی 
هیدرولیکی  و  مکانیکی  معماری  در  نمود.  تقسیم   )  FBW(
سامانه پرواز هواپیماها، امکان هدایت و کنترل خودکار هواپیما 
وجود ندارد و خلبان به تنهایی نقش هدایت و کنترل هواپیما 

را به عهده دارد.
روی  بر   FBW معماری  در  پرواز   کنترل  سیستم  اولین 
پیاده  ایرباس  معروف  کمپانی  توسط  و  تجاری  هواپیماهای 
هواپیماهای  روی  بر  معماری  این  بعدها  شد.  اجرا  و  سازی 
ایرباس 330 و 340 و هواپیماهای بویینگ 777 پیاده سازی 

گردید. مزایای این معماری عبارتند از:
خودکار  کنترل  طریق  از  خلبان  کاری  حجم  کاهش   •

هواپیما
• افزایش امنیت با داشتن قابلیت های پوش پرواز

• کاهش وزن هواپیما
• به حداقل رساندن بار های ساختاری توسط طراحی قانون 

کنترل یا کنترل بار فعال
این  در  کنترل  جدید  های  قانون  سازی  پیاده  امکان   •

ساختار
کنترل  منظور  به  خلبان  که  زمانی   ،  FBW معماری  در 
هواپیما، دسته های کنترلی را جابه جا می کند، یک سیگنال 
می  ارسال  پرواز  کنترل  کامپیوترهای  به  و  تولید  الکتریکی 
پرواز  به سامانه کنترل  مربوط  انجام محاسبات  از  بعد  شود.  
در کامپیوترها، سیگنال خروجی به محرک های سطوح کنترل 
اعمال می گردد. در محرک های سطوح کنترل از پتانسیومترها 

برای ارسال سیگنال فیدبک به کامپیوترها استفاده می شود.

بودن  پیشرفته  و  پیچیدگی  بر  عالوه   FBW معماری  در   
تجهیزات و وسایل، امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد. 
پرواز در  قابلیت طراحی سامانه کنترل  قابلیت مهمترین  این 
دارای   ،FBW معماری  با  هواپیماهای  است.   FBW معماری 
تکنولوژی  یا اصطالحاً   ،)  AFS( پرواز خودکار  سامانه کنترل 
کنترل فعال  هستند. به کمک سامانه خودکار پرواز، می توان 
و  خلبان  توسط  پرواز  هنگام  باید  که  کارهایی  از  بسیاری 
به صورت  را  شود  انجام  پروازی  دیگر خدمه  و  خلبان  کمک 
اتوماتیک انجام داده و درنتیجه از حجم بار کاری خدمه پرواز 
کاست. این موضوع باعث افزایش کیفیت پرواز، افزایش ضریب 
ایمنی، کاهش بار کاری خدمه وکاهش ضریب خطای انسانی 
خودکار  به صورت  است  قادر  خودکار  پرواز  سامانه  می گردد. 
هدایت و کنترل هواپیما را بر عهده بگیرد. حفظ هواپیما در 
یک ارتفاع مشخص، حفظ ارتفاع صعود یا فرود هواپیما، تنظیم 
و نگه داری سمت هواپیما در جهت مشخص، هدایت هواپیما در 
بین ایستگاه های بین راه و غیره از جمله وظایف اصلی سامانه 
خودکار پرواز در هواپیما است. با توجه به اهمیت این سامانه، 
نصب آن با توجه به نوع هواپیما صورت می گیرد. در ادامه با 
بررسی سامانه خودکار پرواز در هواپیماهای مسافربری، طرح 
کلی برای این سامانه درهواپیما مسافربری را ارائه می نماییم.  

عملکردهای سامانه خودکار پرواز
به طور کلی عملکردهای سامانه خودکار پرواز عبارتند از :

• مدیریت پرواز 
• هدایت پرواز  

• پوش پرواز  
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عملکردها می 

پردازیم.

مدیریت پرواز
عملکردی،  محاسبات  و  سازی  بهینه  پرواز،  نقشه  ناوبری، 
هدایت بلند مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحه های نمایش 

از عملکردهای تابع مدیریت پرواز می باشند.

• ناوبری
تابع ناوبری یا تابع محاسبه موقعیت را می توان به صورت 
تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما و ارزیابی دقت تخمین 
حسگرهای  اطالعات  از  پرواز  خودکار  سیستم  نمود.  تعریف 
استفاده می  موقعیت  محاسبه  برای   GPS و  ناوبری  اینرسی، 
کند. دقت محاسبه موقعیت توسط پارامتر ANP   بیان می گردد 
داده می شود.  نمایش  دایره  حول موقعیت  به صورت یک  که 

سامانه خودکار پرواز

FMGC شکل 3: کامپیوتر
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در هواپیماهای مدرن مجموعه ای به نام  RNP  تعریف شده 
است که الزم است ANP کمتر از RNP باشد. تابع محاسبه 
موقعیت باید میزان RNP   مطابق با استاندارد DO-236 را 
واقع  RNP در  را محاسبه کند. مقدار    EPU و  برآورده کند 
 EPU.کمترین خواسته ها برای سیستم مکان یابی هواپیما است
بر اساس مشخصات میزان خطای حسگرهای مورد استفاده و 
بقیه  حسگرها  به  توجه  با  واریانس خطای تک تک حسگرها 
مانند حسگرهای  مکان یابی  برخی حسگرهای  می باشد. دقت 
اینرسی به زمان بستگی دارد. اطالعات بیشتری در ارتباط با 
 RTCA و خطای سیستم های مکان یابی را می توان در EPU

DO-236 یافت.

• تابع نقشه پرواز
ارائه نقشه پرواز برای کمک به خلبان از جمله عملکردهای 
شامل  پرواز  نقشه  شود.  می  محسوب  پرواز  خودکار  سامانه 
خودکار  سیستم  است.  هواپیما  افقی  مسیر  و  عمودی  مسیر 
و  زمان  ارتفاع،  سرعت،  مانند  پرواز  نقشه  پارامترهایی  پرواز، 
مقدار سوخت پیش بینی شده را محاسبه می نماید و نمایش 
که  زمان  هر  در  را  پرواز  نقشه  است  قادر  خلبان  دهد.  می 
در  را  پرواز  مسیر  خلبان  که  صورتی  در  دهد.  تغییر  بخواهد 
راستای افقی تغییر دهد، این تغییر را اصالح در راستای افقی 
یا اصالح افقی می نامند. تغییرات مسیر عمودی در نقشه پرواز، 
اصالح عمودی نامیده می شود. نقشه پرواز اصلی، برای هدایت 
بلند مدت هواپیما در راستای افقی، راستای عمودی و تنظیم 
به  کمکی  پرواز  های  نقشه  می شود.  استفاده  ناوبری  خودکار 
منظور مقایسه پیش بینی های مسیر، انحراف های مسیر، ذخیره 
اطالعات کمپانی ها و نقشه پرواز مراکز ترافیک هوایی در نظر 

گرفته می شود.

• بهینه سازی و محاسبات عملکردی
سامانه خودکار پرواز، سرعت و عدد ماخ بهینه را در تمام 
محاسبه  فرود  کروز،  صعود،  برخاست،  شامل  پرواز  مراحل 

میکند.

• هدایت بلند مدت 
دیگر  عبارتی  به  یا  خودکار  خلبان  بودن  فعال  زمان  در 
هدایت مدیریت شده، به منظور هدایت هواپیما مطابق با نقشه 
پرواز و نمایش اطالعات، تابع مدیریت پرواز  اهداف را محاسبه 
می کند و به عنوان ورودی به تابع هدایت پرواز )FG( ارسال 

می کند.

تابع هدایت پرواز
افقی  محورهای  راستای  در  هواپیما  مدت  کوتاه  هدایت 
پرواز  خودکار  سامانه  اصلی  عملکرد های  جمله  از  عمودی،  و 
محسوب می شود.  این تابع از سه مد افقی خلبان خودکار و 
هدایت کننده پرواز )AP/FD(، مد عمودی خلبان خودکار و 
A/( و مد نیرو محرکه خودکار )AP/FD( هدایت کننده پرواز

THR( تشکیل می شود. در مد افقی خلبان خودکار و هدایت 
افقی  مسیرهای  امتداد  در  هواپیما   ،)AP/FD( پرواز  کننده 
کنترل می گردد. کنترل هواپیما در امتداد مسیرهای عمودی 
و همچنین کنترل سرعت و عدد ماخ در مد عمودی خلبان 
خودکار و هدایت کننده پرواز )AP/FD( وکنترل نیروی محرکه 
هواپیما در مد نیرو محرکه خودکار )A/THR( انجام می شود. 

تابع پوش پرواز
و  پرواز  فازهای  بین  انسجام  ایجاد  پرواز،  پوش  محاسبه 
انجام تنظیمات پیکره بندی، تنظیم وزن و مرکز ثقل، تشخیص 
شرایط غیر عادی مانند تشخیص قیچی باد یا کمبود سوخت 

هواپیما از جمله وظایف سامانه خودکار پرواز  می باشد.

ساختار سامانه خودکار پرواز
سامانه خودکار پرواز در هواپیمای مسافربری، از کامپیوتر 
پرواز  تکمیل  کامپیوتر  و   )  FMGC(پرواز مدیریت  و  هدایت 
)FAC( تشکیل شده است. واحد کنترل پرواز )FCU ( و واحد 
کنترل  منظور  به   )  MCDU( چندمنظوره  کنترل  و  نمایش 
کامپیوتر  کنترل  شده اند.  گرفته  نظر  در   FMGC کامپیوتر 
FAC از طریق کلیدهای قرار داده شده در پنل کنترل سطح 
rudder انجام می شود. همچنین توابع مربوط به پوش پرواز در 
کامپیوتر FAC محاسبه می شود. البته در ساختار فوق، وظیفه 
اصلی کامپیوتر FAC کنترل سطوح رادر، دمپر ها و تشخیص 
 FAC پرواز هواپیما است. کامپیوتر  خطا در سیستم خودکار 
و  ناوبری  های  سامانه  اطالعات  به  فوق  عملکرد  انجام  برای 
سامانه کنترل پرواز نیاز دارد. اطالعات کامپیوتر FAC بر روی 

پنل های در کابین خلبان نمایش داده خواهد شد.
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توابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسمت قبل بیان 
کردیم، در کامپیوتر FMGC  محاسبه می شود. قبل از حرکت 
هواپیما، خلبان از طریق واحد MCDU نقشه پرواز را انتخاب 
باید  پرواز  این  در  هواپیما  که  مسیری  پرواز  نقشه  کند.  می 
از  از حرکت هواپیما، خلبان  بعد  تعیین می کند.  را  طی کند 
کند  فعال  را  خودکار  خلبان  مد  می تواند   FCU واحد  طریق 
و پارامترهایی پرواز را تغییر دهد. به عبارتی دیگر مدیریت و  
انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و تغییر پارامترهای پرواز از 
طریق واحد FCU انجام می شود. در مقابل نمایش نقشه پرواز 
و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت هواپیما از طریق

MCDU انجام می شود.

در ساختار بعدی که در هواپیمای مسافربری استفاده می 
شود، کنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانه کنترل پرواز 
قرار می گیرد. بنابراین کنترل rudder و دمپرها نیز از وظایف 
و عملکردهای سامانه کنترل محسوب می شود. بنابراین سامانه 
کنترل پرواز وظیفه کنترل تمامی سطوح پرواز و سامانه خودکار 
پرواز وظیفه هدایت، مدیریت و پوش پرواز را برعهده دارد. در 
تابع پوش  این ساختار کامپیوتر FAC حذف گردیده است و 
پرواز، مدیریت و هدایت پرواز را در داخل یک کامپیوتر انجام 
کنترل  واحد  طریق  از  پرواز  هدایت  قسمت  کنترل  شود  می 
 MCDU  و کنترل قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد FCU

انجام می گیرد.

•نویسنده: زهرا ابوالفضلی

یکی از نقش های اساسی خلبان، هدایت و کنترل هواپیما 
دلخواه،  راستای  در  هواپیما  حرکت  تضمین  منظور  به  است. 
وجود انسان یا دستگاهی برای هدایت آن الزامی است. به طور 
سیستم  سطوح  خلبان،  شامل  هواپیما  کنترل  سیستم  کلی 
است.  اندازه گیری  سیستم  و  فرمان  اعمال  سیستم  کنترل، 
تعادل  از حالت  هواپیما  تغییر حالت  به صورت  پرواز،  کنترل 
اولیه به تعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالت هواپیما 
تعریف می گردد. بر طبق تعریفی دیگر، کنترل پرواز، مقطعی 

ولی هدایت پرواز، طوالنی مدت است.
به سه دسته  را می توان  پرواز مرسوم  سیستم های کنترل 
سیستم کنترل مکانیکی، هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سیمی 
هیدرولیکی  و  مکانیکی  معماری  در  نمود.  تقسیم   )  FBW(
سامانه پرواز هواپیماها، امکان هدایت و کنترل خودکار هواپیما 
وجود ندارد و خلبان به تنهایی نقش هدایت و کنترل هواپیما 

را به عهده دارد.
روی  بر   FBW معماری  در  پرواز   کنترل  سیستم  اولین 
پیاده  ایرباس  معروف  کمپانی  توسط  و  تجاری  هواپیماهای 
هواپیماهای  روی  بر  معماری  این  بعدها  شد.  اجرا  و  سازی 
ایرباس 330 و 340 و هواپیماهای بویینگ 777 پیاده سازی 

گردید. مزایای این معماری عبارتند از:
خودکار  کنترل  طریق  از  خلبان  کاری  حجم  کاهش   •

هواپیما
• افزایش امنیت با داشتن قابلیت های پوش پرواز

• کاهش وزن هواپیما
• به حداقل رساندن بار های ساختاری توسط طراحی قانون 

کنترل یا کنترل بار فعال
این  در  کنترل  جدید  های  قانون  سازی  پیاده  امکان   •

ساختار
کنترل  منظور  به  خلبان  که  زمانی   ،  FBW معماری  در 
هواپیما، دسته های کنترلی را جابه جا می کند، یک سیگنال 
می  ارسال  پرواز  کنترل  کامپیوترهای  به  و  تولید  الکتریکی 
پرواز  به سامانه کنترل  مربوط  انجام محاسبات  از  بعد  شود.  
در کامپیوترها، سیگنال خروجی به محرک های سطوح کنترل 
اعمال می گردد. در محرک های سطوح کنترل از پتانسیومترها 

برای ارسال سیگنال فیدبک به کامپیوترها استفاده می شود.

بودن  پیشرفته  و  پیچیدگی  بر  عالوه   FBW معماری  در   
تجهیزات و وسایل، امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد. 
پرواز در  قابلیت طراحی سامانه کنترل  قابلیت مهمترین  این 
دارای   ،FBW معماری  با  هواپیماهای  است.   FBW معماری 
تکنولوژی  یا اصطالحاً   ،)  AFS( پرواز خودکار  سامانه کنترل 
کنترل فعال  هستند. به کمک سامانه خودکار پرواز، می توان 
و  خلبان  توسط  پرواز  هنگام  باید  که  کارهایی  از  بسیاری 
به صورت  را  شود  انجام  پروازی  دیگر خدمه  و  خلبان  کمک 
اتوماتیک انجام داده و درنتیجه از حجم بار کاری خدمه پرواز 
کاست. این موضوع باعث افزایش کیفیت پرواز، افزایش ضریب 
ایمنی، کاهش بار کاری خدمه وکاهش ضریب خطای انسانی 
خودکار  به صورت  است  قادر  خودکار  پرواز  سامانه  می گردد. 
هدایت و کنترل هواپیما را بر عهده بگیرد. حفظ هواپیما در 
یک ارتفاع مشخص، حفظ ارتفاع صعود یا فرود هواپیما، تنظیم 
و نگه داری سمت هواپیما در جهت مشخص، هدایت هواپیما در 
بین ایستگاه های بین راه و غیره از جمله وظایف اصلی سامانه 
خودکار پرواز در هواپیما است. با توجه به اهمیت این سامانه، 
نصب آن با توجه به نوع هواپیما صورت می گیرد. در ادامه با 
بررسی سامانه خودکار پرواز در هواپیماهای مسافربری، طرح 
کلی برای این سامانه درهواپیما مسافربری را ارائه می نماییم.  

عملکردهای سامانه خودکار پرواز
به طور کلی عملکردهای سامانه خودکار پرواز عبارتند از :

• مدیریت پرواز 
• هدایت پرواز  

• پوش پرواز  
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عملکردها می 

پردازیم.

مدیریت پرواز
عملکردی،  محاسبات  و  سازی  بهینه  پرواز،  نقشه  ناوبری، 
هدایت بلند مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحه های نمایش 

از عملکردهای تابع مدیریت پرواز می باشند.

• ناوبری
تابع ناوبری یا تابع محاسبه موقعیت را می توان به صورت 
تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما و ارزیابی دقت تخمین 
حسگرهای  اطالعات  از  پرواز  خودکار  سیستم  نمود.  تعریف 
استفاده می  موقعیت  محاسبه  برای   GPS و  ناوبری  اینرسی، 
کند. دقت محاسبه موقعیت توسط پارامتر ANP   بیان می گردد 
داده می شود.  نمایش  دایره  حول موقعیت  به صورت یک  که 

سامانه خودکار پرواز

FMGC شکل 3: کامپیوتر
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به عنوان آفست در  ارسال است که  تأخیر  باالی  jitter کران 

توسط  فریم  زمانی  آفست  نشان می دهد.  را  BAG خود  میان 
که  تأخیری  و  مجازی  لیک  زمان بندی  حین  در  داده  اتصال 
توسط پردازش سوئیچ ایجاد می شود، مشخص می گردد. شکل 
)4( زمان بندی سه فریم را با jitterهای متفاوت بر روی یک 

لینک مجازی نشان می دهد.

شکل )4( زمان بندی لینک مجازی

)Sub-VL( زیر لینک های مجازی
همان طور که لینک مجازی وسیله ای برای تنظیم جریان 
وسیله ای  مجازی  لینک  زیر  است،  فیزیکی  لینک  به  فریم ها 
بنابراین  است.  مجازی  لینک  به  فریم ها  جریان  تنظیم  برای 
زیر لینک مجازی استفاده از پنهای باند لینک مجازی را بهینه 
می نماید. به عنوان مثال زیر لینک های مجازی می توانند زمان 

تأخیر پیام های کوتاه را کاهش دهند. 
لینک مجازی باید توانایی رسیدگی به حداقل چهار صف 
FIFO از زیر لینک مجازی را داشته باشد. هر صف زیر لینک، 
به روش round-robin توسط زمانبندی کننده لینک مجازی 
که  می نماید  تضمین  روش  این  از  استفاده  می شود.  خوانده 
و  مجازی  لینک  روی صف  مجازی  لینک  زیر  فریم های صف 
سپس روی لینک فیزیکی به طور برابر توزیع شوند. شکل )5( 

مفهوم زیر لینک مجازی را نمایش می دهد.
•نویسنده: محمد فرداد

در پی ناپدید شدن پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی، 
پرواز  جهانی  ردیابی  موضوع  محوریت  با  ویژه ای  نشست 
)MMGFT( در می 2014 در سازمان ایکائو برگزار گردید. در 
این نشست، توصیه های ممکن و اقدامات آتی در این زمینه با 
حضور اعضای ایاالت نماینده در شورای ایکائو، ایاالت کاندید 
همچنین   ،)ANC( هوایی  ناوبری  کمیسیون  هیئت  اعضای 

نمایندگان صنعت و پانل های ایکائو به بحث گذاشته شد. 
ناوبری هوایی  دیوان  و سرپرست   ANC رئیس کمیسیون 
)ANB(، یک گروه کاری را به منظور توسعه مفهوم عملیات 
ردیابی هواپیماها )CONOPS( در طوالنی مدت و به صورت 
استراتژیک در قالب فعالیت های تیم نجات و جستجو تشکیل 

دادند. 

عنوان  با  هواپیماها  ردیابی  کاری  نیروی  یک  عالوه،  به 
ATTF به رهبری یاتا )IATA( نیز به منظور بررسی پاسخ کوتاه 

مدت ردیابی هواپیماها تشکیل شد. تیم ATTF، جست و جوی 
را جهت  تکنیک ها  بهترین  بازنگری  و  موجود  تکنولوژی های 
ایجاد توصیه هایی برای معیارهای عملکردی ردیابی هواپیماها 

آغاز نمود. 
ایکائو  به   2014 دسامبر  در   ATTF گزارش  و  توصیه ها 
فرایند  یک  ویژگی های  گزارش،  این  در  شد.  داده  تحویل 
معمول ردیابی پرواز با در نظر گرفتن قابلیت های هواپیماهای 
تمایزی  وجه  گزارش همچنین  این  توصیف می شود.  موجود 
و   )ATC( هوایی  ترافیک  کنترل  نظارتی  سیستم های  بین 
سیستم های به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی برای مقاصد 
دیگر پرواز، قائل می شود. سیستم های نظارتی کنترل ترافیک 
هوایی می توانند برای اهداف ردیابی هواپیما به کار روند، در 
هوایی  اپراتورهای  توسط  رفته  کار  به  که سیستم های  حالی 

الزاماً شرایط الزم برای استفاده از ATC را برآورده نمی کنند.
گزارش ATTF ردیابی هواپیما را برحسب پوشش، شیوه ها 
و فناوری های موجود تشریح می کند. همچنین، ارتباط خود 
را با مفهوم عملیات ردیابی هواپیما به طور گسترده تر بیان 
می کند که به نقش دولت ها، اپراتورهای هوایی و ارائه کنندگان 
ناوبری هوایی در شرایط معمول و غیر معمول  سرویس های 

ردیابی هواپیماها اشاره دارد.
درنهایت، بر اساس بررسی بهترین شیوه ها و فناوری های 

موجود، گزارش ATTF معیارهای عملکردی مناسبی را بیان 
نموده که این معیارها پایه ای را برای اپراتورهای هوایی برقرار 
می نماید تا پیاده سازی یا ارتقا قابلیت های ردیابی را در کوتاه 
مدت برگزینند. به عالوه، این گزارش اشارات خوبی به وضعیت 

صنعت در این زمینه دارد.

گزارش ATTF در 
راستای ردیابی هواپیماها
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)ATTF( توصیه ها و گزارش نیروی ردیابی هواپیماها

•ردیابی هواپیماها از طریق سرویس های نظارتی 
تحت  پروازشان  فازهای  تمامی  در  تجاری  هواپیماهای 
 )ATC/ATS( هوایی  ترافیک  هوایی/کنترل  ترافیک  خدمات 
ناوبری  نظارتی،  سرویس های  شامل  خدمات  این  هستند. 
مدیریت  جهت  نظارتی  سرویس  است.  ضروری  مخابراتی  و 

الزامات جداسازی هواپیماها به کار می رود. 
و  تعیین موقعیت  به دلیل  نظارتی  همچنین سرویس های 
شناسایی یک هواپیما به منظور مدیریت جداسازی، می توانند 
جهت ردیابی هواپیماها به کار روند. در حال حاضر و به ویژه 
اپراتورهای  از  بسیاری  زیاد،  تا  متوسط  تراکم  با  فضایی  در 
منظور  به  را   ATS نظارتی  سرویس های  تجاری  هواپیماهای 
موارد  سبب  به  اما  می برند.  کار  به  خود  هواپیماهای  ردیابی 
نگهداری  و  تعمیر  نشده  برنامه ریزی  یا  شده  برنامه ریزی 
ممکن  سرویس ها  نوع  این  تجهیزات،  دسترس پذیری  یا 
دهنده  ارائه  که  زمینی  رادارهای  شوند.  اختالل  دچار  است 
انحنای  و  موانع  دلیل وجود  به  نظارتی هستند،  سرویس های 
 Line of( زمین ممکن است دارای محدودیت های دید مستقیم
sight( دوره ای یا ثابت باشند. این اختالالت باید در زمان لحاظ 

نمودن گزینه های ردیابی هواپیماها مد نظر قرار گیرند. 
 - دور  راه  یا  اقیانوسی  هوای  تراکم- حریم  کم  فضای  در 
شناسایی و موقعیت هواپیما به گونه ای دیگر به دست می آید. 
و  دوره ای  موقعیت  گزارش های  توسط  اغلب  اطالعات  این 
ارتباطات صوتی میان کارکنان پرواز و ارائه دهندگان سرویس 
ناوبری هوایی )ANSP( ارائه می گردد. در برخی حریم های هوایی 
کم تراکم، ADS-C جهت دست یابی به گزارش های موقعیت به 
کار می رود، اما این کاربرد ADS-C به دلیل پشتیبانی نشدن 

آن توسط ANSP یا تجهیز نبودن هواپیما، محدود است. 
• ردیابی هواپیما توسط خطوط هوایی

استفاده  مورد  ردیابی  شیوه های  بررسی  جهت  تالشی  در 
انجام داد  از خطوط هوایی  ارزیابی محدودی   ATTF امروزی، 
ناوگان  سایز  و  نوع  عملکرد،  نواحی  بر  مبتنی  اطالعات  به  تا 
و مدل های تجاری دست یابد. نکات اصلی اشاره شده در این 

ارزیابی شامل موارد زیر است:
را  خود  هواپیماهای  هوایی  خطوط  حاضر  حال  در  آیا   •
ردیابی نموده یا طرح هایی را برای انجام این کار پیش رو دارند؟

• آیا قابلیت راه اندازی وجود دارد؟ 
• کدامیک از تکنولوژی های نظارتی، ناوبری و/یا مخابراتی 

به منظور تأمین تابع ردیابی مورد استفاده هستند؟
نتایج نشان دادند که بسیاری از خطوط هوایی ناوگان های 
از  استفاده  با   )OCC( عملیات  کنترل  مرکز  از طریق  را  خود 
با  دیجیتال  داده  لینک  سیستم  یک  که   ،ACARS سیستم 
ایستگاه های  و  هواپیماها  میان  کوتاه  پیام های  انتقال  قابلیت 
 VHF/HF رادیویی  یا  ماهواره ای  ارتباطات  طریق  از  زمینی 

است، ردیابی می کنند.
بود  جهانی  مناطقی  وجود  از  حاکی  همچنین  نتایج  این 
فقدان  دلیل  به  هواپیماها  ردیابی  قابلیت های  آن ها  در  که 
سایر  یا  تداخل  به  مربوط  مسائل  ارتباطاتی،  زیرساخت های 
محدود  تکنولوژی،  از  استفاده  روی  بر  تأثیرگذار  فاکتورهای 
می شدند. این نتایج در توسعه معیارهای عملکردی مندرج در 

گزارش در نظر گرفته شدند.
به منظور دست یابی به ارزیابی قویتر قابلیت های برنامه ریزی 
بررسی  شده و فعلی ردیابی هواپیماها توسط خطوط هوایی، 
سیستماتیک و دقیق تری مورد نیاز است. به عالوه تأکید بر این 
ارتقاء  کنونی،  ارزیابی وضعیت  که  است  اهمیت  موضوع حائز 
یا  ناوگان  ارتقاء   ،ATS نظارتی  قابلیت های  شده  برنامه ریزی 
هرگونه بهبود آتی تأثیرگذار بر روی قابلیت های ردیابی توسط 
قرار  بحث  مورد  دقیق  طور  به  را  هوایی  خطوط  یا  ANSPها 

نمی دهد.
به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت کنونی، ATTF همچنین 
در  موجود  تجهیزات  با  رابطه  در  را  انسان  مداخله  موضوع 
هواپیماها در نظر گرفت. تجهیزاتی نظیر ترانسپوندرهای مورد 
استفاده در نظارت ATS می توانند به دالیل عملیاتی یا امنیتی 
هواپیما توسط کارکنان پرواز غیرفعال شوند. یک جزء هوابردی 
روی  بر  نامطلوبی  طور  به  است  ممکن  نادرست  عملکرد  با 
عملیات ATC تأثیر بگذارد. به همین دلیل، وجود ابزاری جهت 
از  می باشد.  نادرست الزم  عملکرد  با  اجزایی  نمودن  غیرفعال 
دیدگاه ایمنی، تمام اجزای الکتریکی موجود در هواپیماها باید 
دارای قابلیت قطع منبع توان خود در شرایط خرابی سیستم 

برق یا آتش سوزی باشند.
•ارزیابی قابلیت های ردیابی هواپیما

وجود   ATTF هواپیما،  ردیابی  کنونی  وضعیت  ارزیابی  در 
را  امروزی  استفاده  مورد  روش های  و  سرویس ها  محصوالت، 
تصدیق نمود که قابلیت مکان یابی و ردیابی هواپیماها را برای 
 ،ATTF  شرکت های ترابری هوایی فراهم می نمایند. به نقل از

ورودی و خروجی ES را به سوئیچ وصل می کنند. با توجه به 
اینکه AFDX بر پایه استاندارد اترنت IEEE802,3 طراحی شده 
است، از کنترل کننده های استاندارد اترنت یا کنترل دسترسی 
استفاده می نماید. در شکل  ارتباطات  برای   )MAC( به رسانه 
)2( به خاطر سادگی تنها یکی از دو شبکه )یعنی اتصاالت بین 
کانال های یک ES و سوئیچ( نشان داده شده است. شبکه دوم 
اتصاالت مشابهی دارد با این تفاوت که از کانال دوم ES و یک 

سوئیچ دوم استفاده می نماید.

AFDX شکل )2( توپولوژی فیزیکی

)logical( توپولوژی منطقی
با  که   ES دو  بین  منطقی  توپولوژی  از  مثالی   )3( شکل 
هم در ارتباط هستند را نشان می دهد. ES شماره 1 پیام های 
1،2و3 را با استفاده از اتصال مجازی مشترک به ES شماره 2 
ارسال می نماید. این پیام ها در آدرس MAC مقصد کدگذاری 
درگاه  شماره  توسط  یکتا  طور  به   AFDX پیام  یک  می شوند. 
منبع و مقصد پروتکل برنامه داده کاربر )UDP(، آدرس منبع 
کد  مجازی  اتصال  در  که   MAC مقصد  آدرس  و   IP مقصد  و 

می شود، مشخص می گردد. 

AFDX شکل )3( توپولوژی منطقی

AFDX مفاهیم ارتباطی
)VL( ارتباط مجازی

هر شبکه مربوط به یک ES از AFDX از طریق یک کابل 
تکی به سوئیچ متصل است. این مسأله به این معنی است که 
ارتباط بین دو ES از AFDX از طریق تنها یک لینک ارتباطی 
فیزیکی برقرار می شود. اما از دیدگاه سیستمی یا کاربردی، این 
امکان وجود دارد که تعداد زیادی لینک ارتباطی منطقی که 
لینک های مجازی نامیده می شوند، برقرار گردد. این اتصاالت 

تنها  آن ها  تمام  اما  می نمایند  عمل  فیزیکی  اتصاالت  همانند 
بنابراین  قرار می دهند.  استفاده  را مورد  فیزیکی  لینک  همان 
را  پیچیده  ارتباطی  شبکه  یک  برقراری  مجازی  لینک های 
حاصل  که  را  قطعی  رفتار  شبکه  این  می سازند.  امکان پذیر 
کنترل پهنای باند لینک مجازی توسط سوئیچ است، تضمین 
می نماید. در AFDX ارسال و دریافت از طریق لینک مجازی 
امکان پذیر است. ارسال هر لینک مجازی تنها می تواند به یک 
لینک  روی  که  دارد  اجازه  تنها   ES یک  و  یابد  تخصیص   ES

مجازی اختصاص داده شده داده ارسال نماید. 
زمان بندی لینک مجازی

لینک  کننده  زمانبندی  توسط   AFDX ترافیک  شکل دهی 
مجازی ES که فریم های تمام ارسال های لینک مجازی ES را 
روی لینک فیزیکی مالتی پلکس می کند، مدیریت می شود. 
هر لینک مجازی مانند جریانی از فریم ها است. مالتی پلکس با 
استفاده از شکاف تخصیص پهنای باند )BAG( تنظیم می گردد 
با   BAG دارد.  وجود  یکتا  طور  به  مجازی  لینک  هر  برای  که 
لینک  باند  تعریف حداقل شکاف بین دو فریم متوالی پهنای 
مجازی را به صورت زمانی محدود می نماید. مقدار BAG باید 
در محدوده بین 1 تا 128 میلی ثانیه و باید توانی از 2 باشد. 
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کیفیت  هواپیما   داده  شبکه  یک  مشخصه های  مهم ترین 
هزینه الزم  و  وزن  در دسترس،  باند  پهنای   ،)QoS( خدمات 
 ،A380 برای توسعه آن است. هواپیماهای نسل جدید مانند
A350، B787 و A400M عملکردهای پیچیده تری نسبت به 
هواپیماهای نسل قبل دارند. جهت کاهش وزن، فضای الزم و 
هزینه های نگهداری، مطلوبست که تا حد امکان، عملکردهای 
به  منجر  مسأله  این  شوند.  اجرا  اویونیک  صورت  به  الزم 
سیستم های اویونیکی پیچیده تری می شود که نیاز به پردازش 
داده های بیشتر و در نتیجه شبکه داده با پهنای باند باالتری 
اتصاالت  یا  داده، سیم بندی  دارند. مشخصه مهم دیگر شبکه 
شبکه است. سیم بندی کمتر، منجر به کاهش وزن و در نتیجه 

کاهش مصرف سوخت هواپیما می گردد. 
هواپیما  داده  اصلی  شبکه  سه   ،A380 هواپیمای  از  قبل 
بودند که   ARINC 629 و    ARINC 429،MIL-STD-155
و   Mbps  1  ،Kbps باند 100  پهنای  دارای حداکثر  ترتیب  به 
Mbps 2 هستند. برای نسل جدید هواپیماها، شبکه های قبلی 
 AFDX نیازهای الزم را تأمین نمی کنند. به همین منظور شبکه

برای رفع کاستی های شبکه های قبلی پیشنهاد گردید. 
استاندار  مبنای  بر  سریال  داده  انتقال  روش  یک   AFDX

متداول IEEE802,3 اترنت است. با استفاده از این روش نرخ 
  10Mbps انتقال داده روی سیم مسی یا فیبر نوری می تواند به
یا 100Mbps برسد. از آن جایی که شبکه متداول اترنت یک 
شبکه قطعی نیست، AFDX باید به نحوی توسعه داده شود تا 
نیازهای  با  اطمینان آن در مطابقت  قابلیت  و  رفتار قطعی  از 
شبکه داده هواپیما اطمینان حاصل گردد. این رفتار قطعی در 
AFDX با استفاده از کنترل ترافیک صورت می پذیرد. کنترل 

ارتباطی منطقی، که  باند هر کانال  با تضمین پهنای  ترافیک 
لینک مجازی )VL( نامیده می شود، به دست می آید. در نتیجه 

این کار، ناپایداری و تأخیر انتقال کاهش می یابد. 
برای بهبود قابلیت اطمینان، در استاندارد AFDX، برای 

این  در  دارد.  وجود  اضافی  کانال  یک   AFDX کانال  هر 

عبور  زمان  را در یک  داده  کانال یک جریان  دو  ساختار، هر 
به  را  داده  جریان  یک  تنها   AFDX زمان،  هر  در  می دهد. 
دارای  داده های  خودکار  طور  به  و  می فرستد  باالتر  الیه های 

خطا را کنار می گذارد. 
 

AFDX معماری شبکه
شده  داده  نمایش   AFDX شبکه  معماری   )1( شکل  در 
 B  و A به دو شبکه مستقل )ES( انتهایی است. هر سیستم 
متصل است. مرکز هر شبکه AFDX سوئیچی است که اتصاالت 
برقرار  هستند  متصل  سوئیچ  به  که  ESهایی  بین  را  فیزیکی 
ESهای  از  کدام  هر  از  داده  ارسال  به  قادر  سوئیچ  می نماید. 
متصل به سوئیچ به یک یا تعداد بیشتر ES دیگر متصل به آن 

سوئیچ است.   

AFDX شکل )1( معماری شبکه

این که کدام داده ورودی به کدام ES ارسال شود بستگی به 
پیکربندی سوئیچ دارد که لینک های ارتباطی منطقی را بین 
ESها برقرار می نماید. سوئیچ بسته به پیکربندی آن، پهنای باند 

تخصیص داده شده به هر لینک ارتباطی را کنترل می نماید تا 
از حدی معین بیشتر نشود. اگر برای سوئیچ مشخص شود که 
پهنای باند یک لینک ارتباطی بیشتر از حد مجاز است، انتقال 
داده تا زمانی که پهنای باند به محدوده مشخص خود برگردد، 

متوقف می شود. 
توپولوژی فیزیکی

همان طور که در شکل )2( نشان داده شده است، هر کانال 
یک ES به یک درگاه سوئیچ از طریق کابلی که شامل دو جفت 
سیم به هم تابیده است، متصل می شود. این سیم ها درگاه های 

ترابری  شرکت های  برای  می تواند  اطالعات  این  از  خالصه ای 
ردیابی  قابلیت های  ارتقای  یا  پیاده سازی  به  نیاز  که  هوایی 
دارند، سودمند باشد. به طور مشابه، ATTF تصدیق نمود که 
فناوری های در حال ظهور نظیر ADS_B هوایی می توانند در 
نمود که  اظهار  و  باشند  آینده در دسترس  تا چهار سال  سه 

چنین موارد بلند مدتی نیز باید به طور خالصه بیان شوند. 
خالصه سازی  در  هماهنگی  از  سطحی  ایجاد  منظور  به 
ایکائو  و   ATTF شده،  برنامه ریزی  و  موجود  قابلیت های 
ارزیابی ای را مطرح نمودند که به تعداد محدودی از سازندگان 
برنامه های کاربردی و/یا سیستم ها ارسال شدند. محصوالت و/

یا سرویس های این سازندگان در حال حاضر ردیابی هواپیماها 
را پشتیبانی نموده یا انتظار می رود که در میان مدت تا بلند 

مدت در دسترس قرار گیرند.
به دنبال تحلیل نتایج این ارزیابی، ATTF از پاسخ دهندگانی 
که محصوالت و سرویس هایشان به طور کامل و به بهترین نحو 
آیتم های موجود در پرسشنامه را مد نظر قرار داده، همچنین 
به  و  داده  ارائه  خود  محصوالت/سرویس های  از  دقیقی  نمای 
بودند،  داده  پاسخ  ارزیابی ها  طول  در  شده  تعیین  سؤاالت 
دعوت نمود. براساس مذاکرات و اطالعات این ارزیابی، برآورد 
قابلیت های ردیابی کنونی و برنامه ریزی شده هواپیماها به شرح 

زیر است:
سیستم های نظارتی سرویس ترافیک هوایی

گردید،  ذکر  فعلی  وضعیت  ارزیابی  در  که  همانگونه   .1
تا  متوسط  ترافیکی  تراکم  با  اقلیمی  هوایی  حریم های  بیشتر 
همچون  مکان هایی  در   ATS نظارتی  سیستم های  دارای  زیاد 
 ADS-B و/یا  هذلولوی  ناوبری   ،)SSR( ثانویه  نظارتی  رادار 
زمینی هستند. همچنین در آن ارزیابی بیان گردید که خطوط 
هوایی تجاری وجود دارند که اطالعات نظارتی ATS را جهت 

مکان یابی و شناسایی هواپیماهای خود به کار می برند.
محدودیت های این رویکرد در ردیابی هواپیماها این است 
که این سیستم های نظارتی در تمامی نقاط دنیا وجود ندارند 
و در برخی مکان ها که چنین سرویسی موجود است، پوشش 

می تواند مختل یا محدود شود.
دارای   ATS نظارتی  سرویس های  اکثر  اینکه،  آخر  نکته 
در  که  همانگونه  هستند.  ترانسپودرها  نظیر  هوابردی  اجزای 
به  تجهیزات  این  طراحی  گردید،  بیان  فعلی  وضعیت  ارزیابی 
ایمنی  نیازهای  را در شرایط  گونه ای است که غیرفعال سازی 
یک  که  زمانی  می سازند.  امکان پذیر  هواپیما  عملیاتی  یا 
 ATS ترانسپوندر غیرفعال می گردد، هواپیما برای نواحی بیرونی

اما، دستورالعمل هایی  "نامرئی" می شود.  اولیه  رادار  با پوشش 
برای کارکنان پرواز و ATS وجود دارند تا موقعیت هواپیما را 
 ATTF همچنین  نمایند.  تضمین  را  جداسازی  و  کرده  تأیید 
وسیع تر  چارچوب  در  را  ترانسپوندر  غیرفعال سازی  موضوع 
تداخل غیرقانونی برای سیستم های پرواز مد نظر قرار داد و این 
موضوع را به طور مفصل با سازندگان اویونیک و هواپیماها به 
بحث گذاشت. بر اساس نتایج ATTF، هر گونه تغییر در قابلیت 
غیرفعال سازی تجهیزات موجود در هواپیما یک چشم انداز بلند 
اخذ  رویه ای،  مالحظات  توجه،  قابل  طراحی  اساس  بر  مدت 

گواهینامه و عملیات است. 
کنونی  پیکر  پهن  ناوگان  از  توجهی  قابل  درصد   .2
موقعیت های  ارسال  قابلیت  دارای  و  بوده  مجهز  هواپیماها 
ADS-C با استفاده از تجهیزات لینک داده FANS 1/A هستند. 

این امر یک قابلیت کوتاه مدت را برای ردیابی هواپیماها در 
مکان هایی که سیستم های نظارتی ATS موجود نیستند، فراهم 

می نماید.
ACARS

گزارش های موقعیتی ACARS نیز می تواند معیارهای   .3
برآورده   ADS-C از  مستقل  را  هواپیماها  ردیابی  مدت  کوتاه 
را   FMS از  آمده  دست  به  موقعیتی  اطالعات   ACARS نماید. 
به کار می برد و امروزه بسیاری از خطوط هوایی برای ردیابی 
هنوز   ACARS کاربرد  می کنند.  استفاده  آن  از  پروازهایشان 
وابسته به استفاده از شبکه های تأمین کننده سرویس مخابراتی 
برخالف   ACARS است.  هزینه هایی  مستلزم  و  است  موجود 
ADS-C، نظارت انطباقی را تأمین نمی کند، هرچند که برای 

یک  از  استفاده  با  پرواز  مسیر  انطباق  بر  نظارت   ،OCC یک 
نرم افزار دلخواه امکان پذیر است.  

سیستم  به  را  ردیابی  قابلیت های  هوایی  خطوط  برخی 
گزارش تعمیر و نگهداری ACARS با امکان تغییرات نرم افزاری 
تغییرات،  این  افزوده اند.  هواپیما  در  موجود  تجهیزات  برای 
به  می دهند.  ارائه  را  موقعیتی  گزارش های  دقیقه   10 هر 
عالوه، انحرافات مسیر پرواز بر روی OCO به واسطه نرم افزار 

اختصاصی نمایان می شود.
با  مستقل   GNSS موقعیت  گزارش  دستگاه های 

استفاده از مخابرات ماهواره ای 
بسیاری از هواپیماهای عمل کننده در فراتر از محدوده   .4
برخی  در  یا   ADS-C به  مجهز   ،ATS نظارتی  سیستم های 
که  دارند  وجود  محصوالتی  امروزه  نیستند.   ACARS حاالت 
موقعیت هواپیماها را با استفاده از سیستم ماهواره ای ناوبری 

Avionics Full Duplex 
Switched Ethernet 

(AFDX)

1019



 فصلنامه  برق و  الکترونیک  هوانوردی
سال سوم - شماره 15 - زمستان 93

 فصلنامه برق و  الکترونیک  هوانوردی
سال سوم- شماره 15 - زمستان 93

از  استفاده  با  را  نموده و آن اطالعات  تعیین   )GNSS( جهانی 
رله ماهواره ای انتقال می دهند. در اکثر موارد به نظر می رسد 
این محصوالت به دلیل کوچک بودن برخی از آن ها که قابل 
پیوست به بدنه هواپیما هستند، برای مقاصد اویونیک مجتمع 
گزینه های کم هزینه تری باشند. بر اساس اطالعات موجود، در 
اکثریت  محل،  در  کامل  ماهواره ای  فلکی  صور  وجود  صورت 
بیان   ATTF همچنین  داد.  خواهند  ارائه  را  جهانی  پوشش 
کرد که شرایط صدور گواهینامه به طور بالقوه و قابل توجهی 
می تواند بر روی هزینه و دسترس پذیری این محصوالت برای 

استفاده هوانوردی تجاری تأثیر بگذارد.

ADS-B هوایی

انتظار می رود که ADS-B هوایی اثر قابل توجهی بر   .5
قابلیت  نتیجه  در  و  جهانی   ATS نظارتی  سرویس های  روی 
هوایی،   ADS-B باشد.  داشته  هواپیماها  جهانی  ردیابی 
که  برد  خواهد  کار  به  را  ترانسپوندرهایی   S مد  سیگنال های 
پیش از این بر روی اکثر هواپیماهای تجاری نصب شده یا برای 

نصب آن ها برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
باشد.  دسترس  در   2018 سال  در  باید  هوایی   ADS-B

عالوه بر راه اندازی ماهواره ها، تخصیص فرکانس، عاملی حیاتی 
باند  واقعیت است. درحال حاضر،  به  قابلیت  این  تبدیل  برای 
MHz 1090 به سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی اختصاص 
دارد. جهت دریافت سیگنال های ADS-B ارسال شده هواپیما 
 ADS-B توسط ماهواره ها، همانگونه که برای حداقل یک تدبیر
الزم است، این باند باید توسط اتحادیه بین المللی مخابرات به 

داده  اختصاص  نیز  هوانوردی  ماهواره ای سیار  سرویس مسیر 
شود. جهت نیل به این امر، تالش هایی در جریان است. 

ردیابی هواپیماها باید در سطح جهانی در نظر گرفته شود و 
به صورت ناحیه ای نباشد. هواپیماها در یک پرواز منفرد اغلب 
از مرزهای منطقه ای متعددی عبور می کنند. جهت اطمینان 
از ردیابی هواپیماها از لحظه پرواز تا فرود، پوشش، قابلیت ها 
ویژه،  به  باشد.  نیاز  مورد  است  ممکن  مختلفی  شیوه های  و 
از  را  نیاز دارند که شبکه و عملیات خود  اپراتورهای هواپیما 
ارتقای  یا  پیاده سازی  زمان  در  نقطه  به  نقطه  یک چشم انداز 

قابلیت های ردیابی هواپیما ارزیابی نمایند. 

بسیار  سرویس های  و/یا  محصوالت   ،ATTF تشخیص  به 
دیگری وجود دارند که در حال حاضر موجود بوده یا در آینده 
در دسترس خواهند بود. این محصوالت و/یا سرویس ها ممکن 
است معیارهای عملکردی را برای ردیابی هواپیماهای معمولی 

برآورده سازند.
این ارزیابی قابلیت ها فراگیر نبوده و استفاده از سازندگان، 
نمی کند.  توصیه  را  خاصی  سرویس های  یا  تکنولوژی ها 
همچنین، این ارزیابی به منظور کمک به اپراتورهای هواپیما در 
زمان در نظر گرفتن گزینه های موجود و آتی جهت پیاده سازی 

یا ارتقای ردیابی هواپیماها مطرح گردید.
•نویسنده:مرضیه کریمی حقیقی

شــکل 6-  نمایــش خطاهــای غالــب در تقســیم بندی منحنــی 
. 1± ±0.5 و  ــیب های 0 ، ــا ش ــف ب ــای مختل ــه بازه ه ــن ب ــس آل واریان

ــه دســت آمــده  ــن ب ــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آل ب
و روابــط موجــود در مرجــع ]2[، مقادیــر خطاهــای مختلــف 
ــیب  ــه ش ــه ب ــا توج ــوری، ب ــر ن ــکوپ فیب ــگر ژیروس حس
منحنــی در نواحــی مختلــف، در جــدول 1 آورده شــده اســت.
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5- نتیجه گیری
ــی  ــه بررس ــل ب ــورت کام ــه ص ــدا ب ــه ابت ــن مقال در ای
ــف  ــای مختل ــد و ســپس خطاه ــه ش ــن پرداخت ــس آل واریان

ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــدل VG910H15، شــامل خطــای 
 angle ــای ــای Quantization، خط ــاس، خط ــداری بای ناپای
 rate و خطــای rate random walk خطــای ، random walk
ramp بــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــد. 

ــردار  ــا اســتفاده از حســگر داده ب ــرای انجــام ایــن کار ب ب
 Sentek از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
ــر  ــن ب ــس آل ــپس روش واریان ــد و س ــام ش ــرداری انج داده ب
روی داده هــای اســتخراج شــده اعمــال گردیــد. تحلیــل 
ــس  ــتفاده از واریان ــا اس ــوری ب ــر ن ــکوپ فیب ــای ژیروس خط
ــام در  ــدون ابه ــخص و ب ــال مش ــد، کام ــی جدی ــن، روش آل
ــه کمــک شــایانی  ــی اســت ک ــای تصادف اســتخراج پارامتره
بــه بهبــود عملکــرد سیســتم های ناوبــری در فرآینــد جهــت 
ــار در دهــه ی  ــن معی ــه طــوری کــه ای ــی کــرده اســت. ب یاب
اخیــر بــه عنــوان اســتانداردی بــرای بیــان پارامترهــای آماری 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــری م ــگرهای ناوب حس
ــه،  ــن مقال ــده در ای ــر ش ــتفاده از روش ذک ــا اس ــن ب همچنی
می تــوان انــواع مختلفــی از حســگرها را بــه راحتــی بــا 
یکدیگــر مقایســه نمــود و حســگر مناســب جهــت اســتفاده 

ــود. ــاب نم ــی را انتخ ــی و صنعت ــای نظام در کاربرده
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آزمایش داده  برداری در مدت زمان 50 دقیقه، با بسامد 100 
هرتز به وسیله ی حسگر اندازه گیر Sentek انجام و داده ها به 
Sen-  وسیله ی رایانه جمع آوری و ذخیره می شوند. اندازه گیر
tek یک ابزار اندازه گیری دقیق ولتاژ با آهنگ داده برداری قابل 
تنظیم )در این پژوهش برابر 100 هرتز( به همراه مبدل آنالوگ 
هر  در   Sentek اندازه گیر  حسگر  بنابراین  است.  دیجیتال  به 
10 میلی ثانیه، خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری را اندازه گیری 
می شوند.  ذخیره  رایانه  در  شده  اندازه گیری  مقادیر  می کند. 
اندزه گیری  ثابت  ضریب  داده برداری،  فرآیند  شروع  از  پیش 
حسگر به همراه مجموعه ی داده بردار، برای استفاده در مراحل 
 4 شکل  منحنی  در  می شود.  اندازه گیری  محاسبه،  بعدی 
نوری  فیبر  ژیروسکوپ  از خروجی  اندازه گیری شده  داده های 
مدل VG910H15 که به صورت یک سری زمانی است، نشان 

داده شده است.

شــکل 4-  نمــودار کل داده هــای گرفتــه شــده از ژیروســکوپ  فیبــر 
VG910H15 ــدل ــوری م ن

4- محاسبه ی مقادیر خطا
بــا توجــه بــه داده هــای بــه دســت آمــده، تعــداد 
خوشــه ها در ایــن تحلیــل برابــر   تعییــن شــده اســت. 
ــه  ــای ب ــه بندی داده ه ــه ی )4( و خوش ــتفاده از رابط ــا اس ب
ــوری،  دســت آمــده از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر ن
مــدل VG910H15 منحنــی واریانــس آلــن مربــوط بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 5 نش ــکوپ در ش ژیروس

شــکل 5-  منحنــی تحلیلــی واریانــس آلــن بــرای ژیروســکوپ فیبــر 
VG910H15 نــوری مــدل

خطــای بایــاس،  ناپایــداری  خطــای  اینجــا  در 
 Quantization، خطــای angle random walk ، خطــای 
rate random walk و خطــای rate ramp بــا اســتفاده از 

ــد. خطــای ــه دســت می آی ــن ب ــس آل ــی واریان منحن
 Angle random walk در دســته ی نویزهــای فرکانــس بــاال 
طبقه بنــدی می شــود کــه ســبب ایجــاد یــک طیــف نویــزی 
ســفید در خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری می گــردد. 
ــا  ــا طراحــی ژیروســکوپی ب ــوان ب ــت خطــا را می ت ــن حال ای

ــر طــرف نمــود ]2[. ســاختار مناســب، ب
خطــای کوانتیــزه شــده از انــواع خطاهایــی اســت کــه در 
ــد.  ــه وجــود می آی ــه دیجیتــال ب ــوگ ب تبدیــل ســیگنال آنال
ــوع خطــا وجــود دارد، چــون  ــن ن در تمــام ژیروســکوپ ها ای
همــواره در مــدارات read-out یــک بلــوک تبدیــل ســیگنال 
آنالــوگ بــه دیجیتــال وجــود دارد. ایــن خطــا از تفــاوت بیــن 
ــن  ــده و رزولوش ــرداری ش ــاط نمونه ب ــی نق ــه ی حقیق دامن

ــال, ناشــی می شــود ]4[. ــه دیجیت ــوگ ب ــدل آنال مب
ــاس  ــداری بای ــاد ناپای ــی ایج ــع اصل ــر منب ــرف دیگ از ط
یــا مــدارات الکترونیکــی هســتند, یــا ســایر تجهیزاتــی اســت 
ــل  ــه دلی ــد ]5[. ب ــاد می کنن ــی ایج ــای تصادف ــه لرزش ه ک
ــن  ــس پایی ــز فرکان ــک نوی ــاس ی ــداری بای ــه ناپای ــن ک ای
ــی  ــای خروج ــواره در داده ه ــرات آن هم ــن اث ــت، بنابرای اس

ــان اســت. ــوری نمای ــر ن ژیروســکوپ فیب
بــه علــت وجــود اثــرات ترمومکانیکــی در ســاختار داخلــی 
ــا  ــزی ب ــوری، در خروجــی حســگر، نوی ــر ن ــکوپ فیب ژیروس
ــز  ــه آن نوی ــه ب ــردد ک ــد می گ ــاال تولی ــیار ب ــس بس فرکان
ــری از  ــا انتگرال گی ــد. ب ــر می گوین ــن صف ــا میانگی ــفید ب س
خروجــی حســگر در یــک دوره ی زمانــی، ایــن نویــز اثــر خــود 
 angle random ــه آن ــالح ب ــه در اصط ــد ک ــان می ده را نش
ــه تغییــرات در ســرعت تغییــرات  walk گوینــد. همچنیــن ب
بایــاس حســگر، خطــای rate ramp گوینــد کــه بــه صــورت 

ــد ]6[. ــر می کن ــان تغیی ــی در زم تصادف
ــگرهای  ــی حس ــاختار داخل ــرد و س ــه عملک ــه ب ــا توج ب
ــد.  ــر مختلفــی دارن ــوری، خطاهــا مقادی ــر ن ژیروســکوپ فیب
ــوان  ــا می ت ــواع خط ــبه ی ان ــرای محاس ــده آل ب ــت ای در حال
ــای  ــه بازه ه ــده را ب ــت آم ــه دس ــن ب ــس آل ــی واریان منحن
مختلفــی تقســیم نمــود بــه طــوری کــه منحنــی در هــر بــازه 
ــد از  ــا عبارتن ــن بازه ه ــد. مهمتری ــی باش ــیب معین دارای ش
ــا شــیب  ــی ب ــی منحن ــا شــیب  و  و بخــش افق ــی ب بازه های
ــی از  ــب یک ــر غال ــده ی اث ــه معین کنن ــر ناحی ــه ه ــر، ک صف
ــب در تقســیم بندی  ــا اســت ]2[. خطاهــای غال ــواع خطاه ان
ــکل 6  ــگر VG910H15 در ش ــن حس ــس آل ــی واریان منحن

نشــان داده شــده اســت.

 
جمهوری  مقدس  نظام  ملی  چشم انداز  سند  راستای  در 
اسالمی ایران و جهت نیل به خودکفایی، یکی از اولویت های 
متخصص  پژوهشگران  پرورش  و  تحقیقات  و  پژوهش  کشور، 
سریع  رشد  به  توجه  با  است.  کشور  نیاز  مورد  زمینه های  در 
صنایع هواپیمایی و هوافضای کشور، پژوهش های حوزه برق و 
الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در سال های اخیر مورد توجه 

دوچندان قرار گرفته است.
با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضایی کشور، 
پژوهش های حوزه برق و الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در 
به  است.  گرفته  قرار  چندان  دو  توجه  مورد  اخیر  سال های 
همین جهت در سال 1392 با حمایت سازمان صنایع هوایی 
و تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده برق و 
الکترونیک هوانوردی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اولین 
حاضر  حال  در  شد.  افتتاح  رسما  کشور  اویونیک  پژوهشکده 
محل این پژوهشکده در طبقه همکف قسمت شمالی دانشکده 

مهندسی برق و کامپیوتر است. پژوهشکده دارای سه سایت

 

پژوهشی، سالن جلسات، کارگاه ساخت، دفتر امور اداری، دفتر 
کنترل پروژه و اتاق های اعضای هیئت علمی است.

استانداردسازی کلیه کتابچه های بخش اویونیک هواپیمای 
و  کشوری  هواپیمایی  استانداردهای  اساس  بر  مسافری  جت 
همچنین برگزاری دوره های آموزشی گواهینامه تایید تشکیالت 
طراحی، از جمله مهم ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته 

در زمینه استانداردسازی پژوهشکده اویونیک است.
در  است  توانسته  خود  گام  اولین  در  اویونیک  پژوهشکده 
قسمت اویونیک پروژه کالن ملی "توسعه فناوری های کلیدی 
در طراحی و ساخت هواپیمای جت مسافربری150 نفره" که از 
مهم ترین طرح های کالن مصوب شورای عالی عتف میباشد به 
عنوان دانشگاه محوری فعالیت نماید. تاکنون فازهای مطالعات 
اولیه و طراحی مفهومی این طرح بر اساس زمان بندی پروژه 
انجام شده و برنامه ریزی فاز طراحی مقدماتی نیز صورت گرفته 

است.
مسافری  هواپیمای  خلبان  کابین  طراحی   1 شکل   در 
آخرین  اساس  بر  که  است  داده شده  نشان   J150 نفره   150
در  است.  انسانی طراحی شده  عوامل  و  هوایی  استانداردهای 
انجام  به طراحی  با توجه  این هواپیما  نیز پیکرنمای  شکل 2 
در  که  است  شده  ساخته  مفهومی  طراحی  فاز  در  گرفته 
چشم انداز آینده قابلیت ساخت و تبدیل به شبیه ساز پرواز را 

دارد.
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پژوهشکده اویونیک دانشگاه 
صنعتی اصفهان

شکل 2 ساخت پیکر نمای هواپیما مسافری 150 نفرهشکل 1 طراحی کابین خلبان هواپیما ی مسافری 150 نفره



 فصلنامه  برق و  الکترونیک  هوانوردی
سال سوم - شماره 15 - زمستان 93

 فصلنامه برق و  الکترونیک  هوانوردی
سال سوم- شماره 15 - زمستان 93

1-1  مقدمه
در  امروز  که  هوانوردی  خدمات  ارائه  جهانی  تفکر  مبنای 
ناوبری، نظارت و مدیریت  ارتباطی،  قالب سامانه های جهانی 
به  نام برده می شود،  از آن   )CNS/ATM( ایکائو  ترافیک هوایی 
اواخر سال های 1940 میالدی بر می گردد. جنگ جهانی دوم 
تأثیر مهمی بر توسعه فن آوری ساخت هواپیما داشت. پس از 
اتمام جنگ، حمل و نقل هوایی ناگهان رشد چشمگیری پیدا 
کرد اما شبکه وسیع ایجاد شده برای حمل ونقل بار و مسافر 
توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده و فراوانی بود. لزوم حفظ 
مورد  را  مشکالت  این  برای  راه حل هایی  یافتن  پرواز،  ایمنی 
توجه کشورهای مختلف قرارداد. سامانه های ارتباطی، ناوبری، 
نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه 80 
در دستور کار ایکائو قرار داشت، در سپتامبر 1991 در دهمین 
کنفرانس جهانی ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای 

شرکت کننده از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
  

 VHF جهت کنترل ترافیک هوایی در هواپیما از ارتباطات
و HF ، برای ارتباط هواپیما و ایستگاه زمینی استفاده می شود. 
این ارتباطات با مشکل اختالالت جوی مواجه هستند. عالوه 
هوایی  ترافیک  افزایش  دلیل  به  مخابراتی  شبکه های  آن  بر 
اشباع شده اند و امکان مبادله اطالعات پیچیده تر مانند اطالعات 
دیتالینک،  ارتباطات  در  ندارد.  وجود  هوا  اطالعات  و  مسیر 
صوتی،  های  کانال  طریق  از  اطالعات  بعضی  تبادل  امکان 
فراهم  داده شده   انتقال  اطالعات  ثبت  و  تعداد خطا  کاهش 
گذرانده  زمان  کاهش  بوسیله  دیتالینک  ارتباطات  می¬شود. 
شده برای انتقال ارتباطات، بازده ترافیک هوایی را افزایش می 
ناوبری هواپیما  های  زمانی که سامانه  مثال،  به عنوان  دهند. 
اطالعات  توانند  کنند می  استفاده می  دیتالینک  ارتباطات  از 
پیچیده تری مانند گزارش های اختصاصی یا متناوب موقعیت 
هواپیما در حریم های اقیانوس ها و گزارش های مجوز ایستگاه 

های هوایی را به طور خودکار مبادله کنند.
 

1-2  بررسی سامانه ارتباطات دیتالینک
کارکردهای  راستای  در  دیتالینک  ارتباطات  سامانه 
شرکت های هواپیمایی و نیاز به ارسال پیام ها و تبادل اطالعات 
بین هواپیما با شبکه ها و ایستگاه های زمین و همچنین نیازهای 
هواپیماهای  در  خاص،  های  سرویس  از  استفاده  به  مسافران 
ایرباس طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه براساس 
معماری IMA در هواپیمای ایرباس 380 پیاده سازی شده و از 
دو قسمت مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک تشکیل 
مسیریاب  سیستم   ،380 ایرباس  هواپیمای  در  است.  شده 
ارتباطات هوانوردی )ACR( برای مدیریت ارتباطات دیتالینک 
 )ATC(هوایی ترافیک  کنترل  کاربردی  برنامه های  و  هواپیما 
 )ATC( هوایی  ترافیک  کنترل  دیتالینک  توابع  مدیریت  برای 

استفاده می شود. 
به عبارتی دیگر در هواپیمای ایرباس380 و براساس معماری 
IMA، مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک در دو ساختار 

جدا قرار داده شده اند. در این طراحی سیستم ها و تجهیزاتی 
که وظیفه برقراری ارتباط بین سامانه های اویونیکی با شبکه ها 
و ایستگاه های زمین و فراهم کردن برنامه های دیتالینک برای 
کاربران را برعهده دارند، تحت عنوان “Open World” و سیستم 
 ”Avionic World“ عنوان  تحت  هواپیما  داخل  اویونیکی  های 
توسط  مسیریابی   ،”Avionic World“ قسمت  در  نامند.  می 
 ”Open World“ قسمت  در  و  گیرد  می  انجام   ACR سیستم 
تجهیزات  شود.  داده می  قرار  دیتالینک  کاربردی  های  برنامه 
به  پردازنده  افزاری  سخت  ساختار  یک  از   ”Open World“
نام سامانه سرور شبکه )NSS ( و مجموعه ای از برنامه¬های 
کاربردی، اسناد و مدارک الکترونیکی به نام سیستم اطالعات 
راستای  در  تجهیزات  این  است.  تشکیل شده   )  OIS( داخلی 

اهداف زیر توسعه پیدا کرده اند:
دسترسی آسان خلبان به اطالعات در تصمیم گیری ها   •
دسترسی آسان خلبان به اسناد و فرم های الکترونیکی   •

استفاده مسافران از سرویس اینترنت و ایمیل   •
توسط  زمان خرابی  و کاهش  هواپیما  بهبود عملکرد   •

پرسنل پشتیبان با آسان تر شدن عملیات پشتیبانی 
ای  شبکه  ارائه  باعث   NSS فوق،  اهداف  راستای  در 
انعطاف پذیر با هزینه کمتر گردید. ارتباط با واسط هواپیما و 
خلبان )HMI( برای کاربران نهایی مختلف مانند خلبان پرواز، 
مسافران، پرسنل هواپیما و پرسنل تعمیر و نگهداری بر عهده 
در  هواپیما  سامانه های  با  ها  داده  امن  ارتباطات  است.   NSS

با  محیط اویونیکی از طریق رابط امن، قابلیت ارتباطی داده  

بــا توجــه بــه بخش هــای مختلــف منحنــی می تــوان آهنــگ 
مناســب داده بــرداری و چگونگــی میانگین گیــری و در حالــت 
کلــی ناحیــه عملکــردی بهینــه ی حســگر ژیروســکوپ فیبــر 

نــوری را پیــدا نمایــد ]2 و 3[.

شــکل 1-  منحنــی انحــراف معیــار آلــن بــا توجــه بــه اســتاندارد 
IEEE و اســتخراج پارامترهــای مختلــف خطــا ]2[.

2-1- روش محاسبه
ــه  ــا ب ــاس و دیگــر خطاه ــداری بای روش محاســبه ی ناپای
ــکوپ  ــاس ژیروس ــار بای ــن ب ــه چندی ــت ک ــورت اس ــن ص ای
ــرات آن در طــول  ــری می شــود و تغیی ــوری اندازه گی ــر ن فیب
زمــان مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در طــی ایــن فرآینــد، 
داده هــای ذخیــره شــده از خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
ــد  ــه نشــان می دهن ــر ثانی ــر حســب درجــه ب ) ب (tω ــا   را ب
ــای  ــامد داده ه ــن بس ــت. همچنی ــان اس ــی از زم ــه تابع ک
ذخیــره شــده برابــر  هرتــز و کل زمــان داده بــرداری از 
خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری برابــر  ثانیــه می باشــد. در 
 sN f T= نتیجــه تعــداد کل داده هــای ذخیــره شــده برابــر  
ــردار  ــن، ب ــس آل ــی واریان ــن منحن ــرای تخمی ــد. ب می باش

ــود ]3[: ــف می ش ــر تعری ــورت زی ــه ص ــط ب ــان متوس زم
                             )1(

 
[1sec, 2 sec, ...., sec]

2
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ــده  ــت آم ــه دس ــکل N ،2 داده ی ب ــق ش ــه مطاب در ادام
 M ــه ــم ک τ  تقســیم می کنی ــر  ــرای ه ــه M خوشــه ب را ب

ــارت اســت از: عب
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 شکل 2- تقسیم بندی داده ها در محاسبه ی واریانس آلن
ــی  ــن زمان ــه ی k ام میانگی ــرای خوش ــورت ب ــن ص در ای

ــردد: ــبه می گ ــر محاس ــورت زی ــه ص ــا ب داده ه

1
1

L
k iiL

ω ω= ∑
=

          )3(
 

و    sL f τ=  ،)3( رابطــه ی  در  کــه  طــوری  بــه 
ــت  ــه دس ــن ب ــر میانگی ــد. مقادی i,...,1,2,3  می باش M=
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــس آل ــبه ی واریان ــده در محاس آم
ــرای خوشــه از داده هــا  ــد. بنابرایــن واریانــس آلــن ب می گیرن

بــه صــورت زیــر محاســبه می گــردد:

12 2( ( [ ( ( ( (]112( 1(

M
AVAR i iiM

τ ω τ ω τ= −∑ +=−
   )4(

         
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر زمــان میانگین گیــری 
ــب  ــز حســگر غال ــر مــدل نوی ــن ب ــاه باشــد، واریانــس آل کوت
ــتی  ــه درس ــن ب ــس آل ــودار واریان ــل نم ــردد و تحلی می گ

می گیــرد. صــورت 
3- داده برداری از ژیروسکوپ فیبر نوری

ــن داده  ــس آل ــی واریان ــم منحن ــه در رس ــن مرحل اولی
بــرداری از حســگر اســت. در شــکل 3 مراحــل و ابزارهــای بــه 
ــکوپ  ــی ژیروس ــای خروج ــری داده ه ــه در اندازه گی کار رفت
ــوری  ــر ن ــکوپ فیب ــدل ژیروس ــت. م ــده اس ــان داده ش نش
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش VG910H15 می باشــد کــه 
درون محفظــه ای بــا دمــای ثابــت قــرار گرفتــه اســت. دمــای 
محفظــه ی عایق بنــدی شــده در تمــام مــدت آزمایــش روی 
27 درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــده اســت. همچنیــن بــرای 
ــع  ــک منب ــوری از ی ــر ن ــدازی حســگر ژیروســکوپ فیب راه ان

تغذیــه ی جریــان مســقیم 5 ولــت اســتفاده شــده اســت.

سامانه ارتباطات لینک 
داده هواپیما
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چکیده
در  موقعیت یابــی  تجهیــزات  مهم تریــن  از  یکــی 
ــوری  ــر ن ــری، اســتفاده از ژیروســکوپ فیب سیســتم های ناوب
اســت. همــواره خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری در شــرایط 
مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت. در ایــن مقالــه ابتدا 
بــه صــورت کامــل بــه بررســی واریانــس آلــن پرداختــه شــده 
اســت، و ســپس خطاهــای مختلــف ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
 ،Quantization از جملــه خطــای ناپایــداری بایــاس، خطــای
 rate random walk خطــای ،angle random walk خطــای
و خطــای rate ramp بــا اســتفاده از تحلیــل خطــای واریانــس 
آلــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در بهبــود عملکرد 
ــری  ــش موث ــی نق ــد جهت یاب ــری در فرآین سیســتم های ناوب
ــن )σ2(τ)) اطالعــات مســتقیمی  داشــته اســت. واریانــس آل
ــه ی  ــا تجزی ــف ب ــزی مختل ــای نوی ــدازه ی ترم ه ــوع و ان از ن
مقادیــر اندازه گیــری اســتاتیکی  بــه مقادیــر گروهــی  بــه مــا 
ــازی  ــد در استاندادس ــن پژوهــش می توان ــج ای ــد. نتای می ده
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــوری م ــر ن حســگرهای ژیروســکوپ فیب
ــگرها در  ــن حس ــتفاده از ای ــان اس ــت اطمین ــرد و قابلی گی

کاربردهــای دقیــق را افزایــش دهــد.
واژه هــاي کلیــدي:  تحلیــل خطا-ژیروســکوپ فیبــر 

آلــن نوری-موقعیت یابی-واریانــس 
1- مقدمه

در  یابــی  موقعیــت  تجهیــزات  مهم تریــن  از  یکــی 
سیســتم های ناوبــری حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری 
اســت. همــواره خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری در 
ــی اســت. عملکــرد  شــرایط مختلــف دارای خطاهــای متفاوت
ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــر تداخــل دو پرتــوی نــور کــه در 
جهــت عکــس یکدیگــر در یــک حلقــه ی فیبــر نــوری انتشــار 
می یابنــد، مبتنــی اســت. در ابتــدا نــور گســیل شــده از یــک 
منبــع نــور، بــه دو پرتــو بــا شــدت مســاوی تقســیم می شــود، 
و بــه دو ســر حلقــه ی فیبــر نــوری وارد می گــردد. زمانــی کــه 
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری می چرخــد، بیــن پرتوهــای 

نــوری منتشــر شــده در خــالف جهــت یکدیگــر اختــالف 

فــاز ایجــاد می شــود کــه در اصطــالح بــه آن اثــر 
ســاگناک   می گوینــد کــه عملکــرد کلــی ژیروســکوپ فیبــر 

ــت ]1[. ــر اس ــن اث ــر همی ــی ب ــوری مبتن ن
ــتم های  ــازده ی سیس ــادی ب ــائل اقتص ــه مس ــه ب ــا توج ب
موقعیــت یابــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. یکــی از مســائلی 
کــه در بــازده ی ایــن سیســتم ها نقــش مهمــی دارد، خطاهای 
عملکــردی حســگرهای مــورد اســتفاده در سیســتم های 
تشــخیص  و  شناســایی  بنابرایــن  اســت.  موقعیت یــاب 
خطاهــای ناوبــری، گام اول در بهبــود عملکــرد سیســتم های 
ــن  ــی در ای ــای خطایاب ــی از روش ه ــت. یک ــاب اس موقعیت ی
زمینــه، اســتفاده از منحنــی تحلیلــی واریانــس آلن می باشــد. 
واریانــس آلــن در نیمــه ی اول دهــه ی 1960 توســعه و 
تکامــل یافــت و بــا حالت هــای اســتاندارد زمانــی و فرکانســی 
تطبیــق پیــدا کــرد. همچنیــن تحلیل هــای پایــداری فــازی و 
ــد.  ــا آن انجــام می دادن فرکانســی نوسان ســازهای دقیــق را ب
ــل خطــا در حســگرهای اینرســی  ــه خاطــر نزدیکــی تحلی ب
 random( بــه آن, ایــن روش بــرای تحلیــل راندگــی اتفاقــی
drift( و دیگــر خطاهــا در حســگرهای اینرســی و بســیاری از 

قطعــات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ]2[.
در ایــن مقالــه در قســمت اول بــه بررســی واریــاس آلــن 
و روابــط ریاضــی حاکــم بــر آن می پردازیــم. در قســمت دوم 
روش داده بــرداری از ژیروســکوپ فیبــر نــوری بیــان می شــود. 
ــه  ــای ب ــه داده ه ــن ب ــس آل ــوم روش واریان ــمت س در قس
ــوری، اعمــال می گــردد  دســت آمــده از زیروســکوپ فیبــر ن

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــج آن م و نتای
2- واریانس آلن

یکــی از روش هــای محاســبه ی خطــای ناپایــداری بایــاس، 
 ،angle random walk خطــای   ،Quantization خطــای 
خطــای rate random walk و خطــای rate ramp اســتفاده 
از منحنــی واریانــس آلــن اســت ]2[. شــکل 1 نمونــه ی کلــی 
ــوری  ــد. همان ط ــش می ده ــن را نمای ــس آل ــی واریان منحن
کــه مشــاهده می شــود، از هــر یــک از قســمت های منحنــی 
ــر  ــکوپ فیب ــردی ژیروس ــای عملک ــن، ویژگی ه ــس آل واریان
نــوری و انــواع خطاهــای مربــوط بــه آن اســتخراج می گــردد. 

اینترنتی مثل پست  ارائه دهندگان خدمات  با  و    AOC مراکز 
الکترونیکی از جمله عملکردهای NSS است.

از  مجموعه ای  ارائه  و  الکترونیکی  اسناد  و  فرم ها  تهیه 
بوسیله  یافته  توسعه  اسناد  و  سفارشی  کاربردی  برنامههای 
عهده  بر  هواپیمایی  های  شرکت  و  هواپیما  سازنده  کارخانه 
 ،IMA است. طراحی سامانه ارتباطات دیتالینک مبتنی بر OIS

برای ارتباطات و برنامه های کاربردی دیتالینـک هواپیما در   
 ACR شکل1-1 و   شکل1-2 نشان داده شده است. سیستم
شبکه ها  و  اویونیکی  سامانه های  بین  ها  پیام  تبادل  وظیفه 
را  اطالعات  واحد  این  دارد.  برعهده  را  زمین  ایستگاه های  و 
ارسال  فایروال  عنوان  به  امن  ارتباطات  رابط  به  و  جمع آوری 

می نماید. 
 Open“ محیط  در  دیتالینک  برنامه های  عملکرد  ادامه  در 
World” و تجهیزات این قسمت شامل NSS و OIS بررسی می 

گردد.

 شکل1-1  طراحی مبتنی بر IMA برای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی 
دیتالینک

 شکل1-2  طراحی مبتنی بر IMA برای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی 
دیتالینک

)OIS( 1-3  سیستم اطالعات پردازنده
پرواز،  عملکرد  اویونیکی،  های  قسمت  شامل  سیستم  این 
کابین و ارتباطات است )  شکل1-3 (. ارتباط مراکز پردازنده 
و AOC، ثبت پارامترهای هواپیما، اسناد الکترونیکی مرتبط با 
داده  اختصاص  دهی  سرویس  ابزار  و  نگهداری  تعمیرو  پرواز، 
قسمت  در  میزبان   OIS وظایف  جز  گیری  سوخت  به  شده 
اویونیکی است. ابزار محاسبه بازده، اسناد الکترونیکی مرتبط با 
عملکردهای پرواز، ابزارهای پشتیبای ناوبری هواپیما، سرویس 
و   AOC مراکز  با  اطالعات  تبادل  برای  ارتباطات  مدیریت 
پشتیبانی از تعمیر و نگهداری اختصاص داده شده به قسمت 
پرواز  عملکرد  قسمت  در  میزبان   OIS در  پرواز  عملکردی 
پست  و  اینترنت  های  کردن سرویس  فراهم  شود.  تامین می 
الکترونیکی، سرویس های مدیریت ارتباطات برای تبادل داده 
با مراکز AOC و ارائه دهندگان خدمات و پشتیبانی از تعمیر 
و نگهداری اختصاص داده شده به حوزه ارتباطات و کابین از 
عملکرد های OIS میزبان در قسمت ارتباطات کابین محسوب 

می گردد.

تعیین خطای حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری با استفاده از روش واریانس 
آلن برای افزایش دقت ناوبری
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OIS شکل1-3  ساختار سیستم 

)NSS( 1-4  ساختار سیستم سرور شبکه
بر  مبتنی  شبکه  ساختار  یک   )NSS(شبکه سرور  سیستم 
سرورهای پردازنده، مسیریاب ها دارد. این سیستم به سه زیر 
شبکه تقسیم می گردد. در ادامه این قسمت ها بررسی می گردد. 

1-4-1  قسمت اویونیکی 
اجزای تشکیل دهنده این قسمت عبارتند از:

این   :)ANSU-OPS( هواپیما  شبکه  سرور  واحد  دو   •
برنامه  برای  را  حافظه  منابع  و  محاسبات  کمکی،  های  سرور 

های کاربردی و پایگاه داده و اسناد فراهم می کنند. 
این   :)ARU-OPS( هواپیما  مسیریاب  واحد  دو   •
مسیریاب ها تبادل اطالعات بین محیط اویونیکی، و سیستم 
خدمات شبکه )NSS( و رابط بین هواپیما و خلبان )HMI( را 

فراهم می کنند.
یک واحد مسیریاب واسط امن )SIRU(: این واحد به   •
پیام های سیستم گزارش دهی و آدرس دهی ارتباطات هواپیما 
های  ترمینال  اتصال  تا  است،  داده شده  اختصاص   )ACARS(
دسترسی چند منظوره قابل حمل )PMAT( و پنل های خدمه 
پرواز )FAP( امن باشد. واحدهای فوق دسترسی به برنامه های 
کاربردی میزبان در حوزه های اویونیکی NSS را فراهم می کنند.

دو رابط ارتباطات امن )SCI (: این واحدها ارتباطات   •
دو جهته امن بین برنامه های کاربردی OIS و محیط اویونیکی 
را تامین می کنند. این واحدها همچنین ارتباط امن دو جهته 
از طریق شبکه   AOC مراکز  و   OIS کاربردی  برنامه های  بین 

ACARS را فراهم می کنند. 

این   :)CDAM( مرکزی  اطالعات  استخراج  ماژول   •
محیط  از  را  اویونیکی  اطالعات  و  هواپیما  پارامترهای  ماژول 

های اویونیکی به سیستم NSS ارسال می کند.
واحد ارتباطات یک طرفه )OWD(: این واحد وظیفه   •
اویونیکی به قسمت های دیگر NSS و  ارسال اطالعات قسمت 
تعدادی از سیستم های کابین را برعهده دارد. توجه کنید که 
OWD یک وسیله الکترونیکی است که یک مسیر ارتباطاتی از 

چپ به راست )مطابق شکل 3-1( ایجاد می کند. این وسیله از 
آمدن اطالعات مزاحم به حوزه های اویونیکی و محیط اویونیکی 

خودداری می کنند. 
از  قسمت هایی  و  خلبان  کابین  ازطریق  اویونیکی  قسمت 
هواپیما و از طریق HMI های مختلف قابل دسترسی می باشند 

که عبارتند از:
ترمینال های اطالعات پردازنده خلبان )OIT( و کمک   •

خلبان  
 )OMT( نصب شده   نگهداری  و  تعمیر  ترمینال های   •

اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری 
حمل  قابل  منظوره  چند  دسترسی  ترمینال های   •

)PMAT( اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری 
اصلی  و  باال  دسته   )FAP( پرواز  خدمه  پنلرهای   •

اختصاص داده شده به خلبان کابین 
چاپگر اختصاص داده شده به خلبان پرواز و پرسنل   •

تعمیر و نگهداری 

NSS شکل1-4  طرح قسمت اویونیکی سیستم 

M شکل 4: پیکربندی پس از از دست دادن ماژول

مفهوم IMA با قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده 
در شکل 3 نشان داده می شود. پلتفرم نشان داده شده، ترکیبی 
از 5 ماژول )M1,…M5) و دو سوئیچ مخابراتی )S1 , S2( می 
باشد. ماژول M5  در شکل 3، ماژول ذخیره است که دارای 
برنامه کاربردی نیست و دارای حالت اولیه خاموش است. اگر 
اشکالی در ماژول M1 اتفاق بیفتد، برنامه های کاربردی آن بر 
روی ماژول ذخیره M5 پیکربندی می شوند. تمام مخابره ها به 
)M1 )VL1, VL2 باید مطابق این پیکربندی مسیریابی مجدد 
شوند. اهداف اصلی که پلتفرم قابل پیکربندی فراهم می نماید، 

عبارتند از:
حفظ  با  هواپیما  عملکردی  اطمینان  قابلیت  بهبود   •

ایمنی
و  نشده  ریزی  برنامه  نگهداری  و  تعمیر  از  اجتناب   •

هزینه های مرتبط
محدود نمودن تاثیر پیکربندی دوباره بر روی تمرینات   •

مربوط به اخذگواهینامه
برای حصول اهداف پیکربندی مجدد، یک فانکشن جدید 
در  تعبیه  برای   "Reconfiguration Supervisor" نام  به 
است که  زمانی  تعیین   Supervisor نقش  است.  نیاز  هواپیما 
یک پیکربندی دوباره می تواند اتفاق بیفتد و تنظیمات الزم را 
به منظور رسیدن به یک حالت امن تر و بهتر را انجام می دهد.

 
چالش دوم: کارایی باالی معماری اویونیک

مانند  ای  هسته  چند  های  معماری  گذشته  دهه  در 
ظهور  می نمایند،  تجمیع  را  هسته  چندین  که  تراشه هایی 
پردازش گرهای  جایگزین  ها  معماری  گونه  این  کردند.  پیدا 
تک هسته ای قدیمی در همه حوزه ها از جمله حوزه اویونیک 
شدند.  تجمیع ماژول های پردازشی تک هسته ای در معماری 
بنابراین  است.  هزینه بر  اجزا  این  کمیابی  دلیل  به   IMA
استفاده از پردازنده های چند هسته ای در معماری نسل بعدی 
اویونیک یعنی IMA-2G اجتناب ناپذیر خواهند بود. عالوه بر 

این، پردازشگرهای چند هسته ای فرصت های تازه ای را پیش 
سیستم های  از  استفاده  می دهند.  قرار  هواپیما  طراحان  روی 
کنترل پرواز پیچیده تر با زمان پاسخ کوتاه و محاسبات زیاد، 
می نمایند.  فراهم  را  انعطاف پذیرتری  و  سبک تر  ساختارهای 
انتظار می رود سیستم های چند هسته ای توان محاسباتی الزم 
برای کاربردهای پیچیده را فراهم نمایند و بدین طریق سبب 
کاهش وزن ساختار هواپیما گردند. به هر حال معماری چند 
هسته ای یک چالش مهم محسوب می شود زیرا مدل خطای 
آن ها مانند مدل خطای پردازشگرهای تک هسته ای نیست و 
اطمینان از مدت زمان قابل پیش بینی به دلیل اشتراک فشرده 
منابع بسیار دشوار است. شرکت Onera با همکاری Thales و 
Airbus این چالش را مطرح نمودند. به دلیل اشتراک گذاری 
نسبت  و  باال  تجمیع  ویژگی  دارای  روش  این  هسته ها،  میان 
عملکرد در هر وات خوبی است. یک پردازنده چند هسته ای 
استاندارد، دارای 2 تا 8 هسته روی یک تراشه است. معموالً 
داده  و کش های  دستورالعمل ها  از  سطح  دو  یا  یک  هسته ها 
حافظه  به  مشترک  باس  یک  مانند  را  اضافی  و سطوح  دارند 
روش های  اغلب  معماری ای  چنین  می نمایند.  منتقل  اصلی 
همسان کش سخت افزاری را اجرا می نمایند. این روش ها اجازه 
اجرای برنامه های کاربردی را بصورت مجزا می دهند. متأسفانه، 
را  حساس  نرم افزارهای  زمانبندی  تحلیل  منابع،  اشتراک 
پیچیده و در پاره ای موارد غیرممکن می نماید. به همین دلیل 
این باور وجود دارد که استفاده از پردازنده های چند هسته ای 

برای طراحی سیستم های ایمنی حیاتی دشوار است. 

• نویسنده: مینا مطهری
برگرفته از مقاله:

 New Challenges for Future Avionic Architectures
 Aeroapacelab, 2012 ارائه شده در مجله
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بسیار دشوار می گردد. عالوه بر این برای نشان دادن وضعیت 
بنابراین  نیاز است.  از کل سیستم  ایمن سیستم به اطالعاتی 
گواهی های  دریافت  و  فرایند طراحی  برای سادگی  دوم  اصل 
پارتیشن بندی دقیق و قوی  نیاز است. اصل دوم،  الزم، مورد 
می باشد. یعنی مجموعه ای از اصول اجرا شده توسط سخت افزار 
و نرم افزار )مانند میان افزار( که از تداخل بین توابع جلوگیری 

می نماید. 
IMA  توصیف و بیان اصول

و  منابع  اشتراک گذاری  به  شد،  اشاره  که  همان طور 
پارتیشن بندی قوی اصول اساسی معماری IMA هستند. این 
برای   ARINC 653 استاندارد  دو  مبنای  بر  پارتیشن بندی 
 ARINC 664 اصول پارتیشن بندی در ماژول های پردازشی  و
می باشد.  توابع  میان  ارتباط  برای  پارتیشن بندی  اصول  برای 
 A380 ای که در IMA این دو استاندارد به طور کلی مفهوم
 2 شکل  می نمایند.  تعریف  را  اند  شده  پیاده سازی   B787 و 
یک پلتفرم معمولی معماری IMA را نشان می دهد. معماری 
سخت افزاری آن شامل مجموعه ای از ماژول های سخت افزاری 
 ARINC 664 به سوئیچ های مخابراتی  )CPM( می باشد که 
 CPM1 در A3 تا A1( متصل می شوند. کاربردهای اویونیکی
اجرا  پردازشی  ماژول های  روی  بر   )CPM2 در   B3 تا   B1 و 

می شوند.

شکل 2: معماری IMA نسل اول

به طور کلی، معماری IMA منجر به کاهش منابع فیزیکی 
وزن  کاهش  معنای  به  منابع خود  کاهش  نیاز می شود.  مورد 
کلی و صرفه جویی توان در هواپیما می گردد. برای مثال تعداد 
واحدهای پردازشی در هواپیمای A380 نصف تعداد واحدهای 
از آن است. کاهش  های قبل  پردازشی در هواپیماهای نسل 
تغذیه(  منبع  و  مخابرات  )برای  کابل ها  و  کامپیوترها  تعداد 
منجر به کاهش وزن کلی هواپیما و در نهایت بهره وری مصرف 
سوخت می گردد. انواع کمتر تجهیزات به معنی خرید و ذخیره 

انواع کمتری از قطعات یدکی هواپیما است.
IMA دو چالش جدید برای معماری

چالش اول: قابلیت پیکربندی دوباره
همانگونه که بیان شد، معماری IMA به طراحی یک پلتفرم 
را  محاسباتی  منابع  و  ارتباطات  که  می شود  اطالق  اویونیکی 
طبق دو استاندارد ARINC 653 و ARINC 664 به اشتراک 
می گذارد. این دو استاندارد مربوط به تخصیص منابع ثابت و 
ایستا می باشند. هنگامی که مثال یک خرابی سخت افزاری رخ 
می دهد، توانایی پیکربندی مجدد از نکاتی است که باید به آن 
توجه شود. این بدان معناست که توابع مجددا باید به ماژول 
های امن اختصاص داده شوند. به منظور دستیابی به این هدف، 
نسل بعدی پلتفرم های IMA دارای قابلیت پیکربندی مجدد 
بر  تاثیر خرابی قطعات سخترافزاری  از  قابلیت  این  هستند. 
پیکر بندی  قابلیت  می کاهد.  هواپیما  اطمینان  قابلیت  روی 
در  اویونیک  معماران  برای  بزرگ  چالش های  از  یکی  دوباره 
مجدد  پیکربندی  قابلیت  با   IMA معماری  یک  است.  آینده 
باید توانایی جابجایی یک برنامه کاربردی که بروی یک ماژول 
پردازشی قرار دارد به ماژول های ذخیره فراهم نماید. مفهوم 
IMA با قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده در شکل های 

3و4 نشان داده می شود.

شکل 3: پیکربندی اولیه

1-4-2  قسمت عملکردی پرواز 
قسمت عملکرد پرواز عبارتند از:

برنامه های   :  ANSU-AFMR شبکه  خدمات  سرور   •
کاربردی میزبان OIS بر روی این سرور نصب شده و مستندات 

نیز بر روی آن ذخیره می گردند.
وظیفه  مسیریاب  این   :  ARU-AFMR مسیریاب    •
رابط هواپیما و خلبان   ،NSS بین سه قسمت  تبادل اطالعات 
بی سیم  ارتباطات  پرواز و سیستم  به قسمت  )HMI( مربوط 
دارای   WACS سیستم  دارد.  عهده  بر  را   )WACS( هواپیما 
قابلیت ارتباطات بی سیم بین مراکز عملیات شرکت هواپیمایی 

) AOC( و پردازنده می باشد.
لپ تاپ AFMR مربوط به خلبان و کمک خلبان: این   •
واحدها محاسبات و منابع حافظه را برای برنامه های کاربردی 

OIS میزبان و اسناد برعهده دارند.

لپ تاپ پشتیبان AFMR: این لپ تاپ که در کنار لپ   •
تاپ AFMR مربوط به ترمینال کمک خلبان قرار داده شده، در 

مواقع خرابی جایگزین لپ تاپ اصلی می شود.
از طریق کابین خلبان و واسط های  قسمت عملکرد پرواز 

زیر قابل دسترسی هستند.
کنترل  وسایل  و  کلید  با صفحه   )OIT( ترمینال های   •

)ACD( جانبی
خلبان  مخصوص  تاپ¬ها  لپ   USB پورت  طریق  از   •
پرواز و پرسنل تعمیر و نگهداری به منظور بارگذاری اطالعات

و  پرواز  برای خلبان  اختیاری(  )به صورت  پرینتر  دو   •
پرسنل تعمیر و نگهداری

NSS1 طرح قسمت پرواز و قسمت ارتباطات و کابین در سیستم

1-4-3 قسمت کابین و ارتباطات
ارتباطات  و  کابین  قسمت  تشکیل دهنده  قسمت های 

عبارتند از:
)PAX ) CNSU-PAX سرور شبکه کابین  •

)CRU-COM( مسیریاب کابین و ارتباطات  •
4 واحد بی سیم کابین )CWLU ( به همراه آنتن¬های   •

مربوطه 
واحد CNSU-PAX انجام محاسبات و تامین منابع حافظه 
CRU- واحد  دارد.  برعهده  را   OIS کاربردی  برنامه های  برای 
COM وظیفه تبادل اطالعات بین واحدهای زیر بر عهده دارد:

برنامه های حوزه عملکرد پرواز  •
CNSU-PAX واحد  •

 )SATCOM( سامانه ارتباطات ماهواره  •
)CVMS( سامانه مانیتورینگ تصویر کابین  •

 PED که اتصاالت ) IFES( سامانه سرگرمی مسافران  •
ها برای اینترنت و پست الکترونیکی را پشتیبانی می کند. 

•نویسنده: زهرا ابوالفضلی
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4DSP  پردازنده جدید شرکت

کارت  یک   ،  4DSP شرکت   FM788 جدید  پردازنده   
بی نظیری  کارایی  پردازنده  این  است   FPGA پایه  بر   COTS
برای کاربردهای مختلفی مانند تشکیل پترن پرتو، جهت یابی، 

رادار و مخابرات ماهواره دارد.
این ماژول بر اساس مدل virtex-7 شرکت Xilinx است 
بیشترین  این طراحی  است.  بیتی   16 A/D کانال  دارای 8  و 
کانال در این حوزه فرکانسی و بیشترین حافظه onboard برای 
بردارهای بزرگ اطالعات دارد. با چهار transceiver نوری با 
سرعت 4Gbps، می توان پردازنده FM788 را مستقیماً به یک 
سیستم ذخیره ساز کنترل شده از دور، متصل کرد و نیازی به 

CPU ندارد.
با پردازش سیگنال  آنالوگ  دیجیتال کردن چندین کانال 

به  انتقال  می گیرد.  صورت   virtex-7 توسط  ذخیره سازی  و 
سیستم ذخیره ساز با استفاده از کابل های نوری روی این کارت 
انجام می شود. این عمل محدودیت های ذاتی معماری های باس  
را ندارد. پردازنده FM788 کارایی مورد نظر را در اندازه کوچک 

فراهم می کند و توان مصرفی کل سیستم را کاهش می دهد.
FM788 دارای حافظه DDR3 SDRAM با مقدار 10 گیگا 
بایت است که به صورت tightly coupled به FPGA متصل 
است. همچنین، این کارت توانایی همزمان سازی نمونه برداری 
دریافت  کانال های  تعداد  افزایش  باعث  که  دارد  را  سیگنال 

اطالعات شده است.
www.intelligent-aerospace.com : منبع

 )GaN( گالیوم نیترید RF تقویت کننده میکروویو و
X برای رادارهای باند

شرکت Comtech PST یک تقویت کننده گالیوم نیترید 
RF برای رادار باند X به نام BMC858199-600 ارائه کرده 
 10 تا   8/5 فرکانسی  حوزه  در   AB خطی  طراحی  است. 
گیگاهرتز کار می کند و دارای قابلیت کنترل فاز و دامنه برای 
دودویی  آرایه  توسط  کار  این  دارد.  را  باال  توان  سیستم های 
برای  که  می گیرد  مختلف صورت  روش های  و  متداول  فاز  یا 

سیستم های توان باال تا 10 کیلو وات کاربرد دارد. 
این تقویت کننده دارای محدوده دینامیکی توان خروجی 
باال، کارایی، َآشکارسازهای نمونه های خروجی و ورودی، قابلیت 
محافظت از duty factor و عرض پالس، قابلیت محافظت از بار 
و گرمای VSWR، رابط دیجیتال برای کنترل و نظارت، کنترل 
فاز و دامنه می باشد و برای سیستم های آرایه فاز مناسب است.

.www.comtechpst.com :منبع

نرم افزار مطابق دستورالعمل های خاص، توسعه یابند.

IMA از معماری به هم وابسته تا
اولین تجهیزات اویونیک که داخل هواپیماها قرار گرفتند، 
رادیوهایی برای اهداف مخابراتی و ناوبری بودند )دهه 1940(. 
از آن زمان،  کنترل کننده های الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ 
از  یکی  شدند.  هواپیما  مکانیکی  توابع  و  تجهیزات  جایگزین 
بارزترین مثال ها در مورد سیستم های دیجیتال نهفته، سیستم 
کنترل پرواز )FCS( است. وظیفه این سیستم، کنترل خودکار 
مسیر هواپیما بر اساس دستورات ناوبری خلبان است. تا دهه 
 )FCS 1990 معماری کلی سیستم اویونیک هواپیما  )شامل
مطابق با اصول "معماری به هم وابسته" بود، بدین گونه که 
برای هر کارکرد، یک کامپیوتر در نظر گرفته میشد. شکل 1 
معماری FCS پیوسته مربوط  به هواپیمای A340 را نشان می 
 )..,FCPC,FCSC( دهد. این سیستم از چندین تابع نرم افزاری
تشکیل شده است. هر تابعی روی یک منبع اختصاص داده شده 
به آن به همراه سنسورها و محرک های مخصوص خودش اجرا 
می شود. به عبارت دیگر هر تابعی، دارای تجهیزات مخصوص 
و محرک ها  تا سنسورها  پردازشی گرفته  منابع  از  به خودش 
است. در نتیجه هر تابع به همراه مجموعه منابع آن را می توان 

به صورت یک زیرسیستم مستقل در نظر گرفت.

تا پایان دهه 1990، بیشتر هواپیماهای مسافربری شامل 
پیوسته  معماری  اصول  مبنای  بر   A340 و   A330 ،A320
طراحی شده بودند. با این حال در دهه 1990 خطوط هوایی 
دقیق  مدیریت  قابلیت های  مانند  دقیق تری  و  بیشتر  عملکرد 
پرواز، سیستم های نگهداری و تعمیر در حین کار و سیستم های 
بنابراین  شدند.  خواستار  را  مسافران  برای  وسیع تر  سرگرمی 
دیگر مفهوم یک زیرسیستم اختصاصی برای هرکارکرد، دیگر 
که  بود  این  اساسی  محدودیت  کند.  پیدا  دوام  نمی توانست 
محدودیت  به  منجر  اختصاصی  زیرسیستم های  وزن  و  حجم 
بود  این  دیگر  مشکل  می گردیدند.  هواپیما  در  اساسی  های 
از منابع، هزینه های نگهداری را برای  که وجود تعداد زیادی 
خطوط هوایی از لحاظ تأمین و حمل  قطعات یدکی کامپیوتر 
به طور قابل توجهی افزایش می داد. بنابراین یک روش جدید 

مورد نیاز بود.
این روش جدید IMA نامیده شده و دارای دو اصل اساسی 
است. اصل اول تجمیع چندین تابع نرم افزاری روی یک منبع 
محاسباتی اویونیکی به منظور کاهش وزن، حجم و هزینه  های 
مربوط به پیاده سازی معماری اویونیک است. با این حال، با 
توجه به اشتراک گذاری منابع، این ایده اولیه منجر به عوارض 
جانبی و وابستگی های غیرعملکردی میان برنامه های کاربردی 

هواپیما می گردد. به عنوان مثال عیب یابی و ایجاد تغییرات 

A340 شکل 1: مثالی از یک معماری پیوسته: معماری سیستم کنترل پرواز هواپیمای

تازه های اویونیک
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مجموعه دستگاه های الکترونیکی داخل هواپیما معموال با 
عنوان "معماری اویونیک" نامیده می شود. از دهه 70، معماری 
باس های  و  دیجیتال  پردازش  ماژول های  از  که  اویونیک 
مخابراتی تشکیل شده است، از کاربردهای اویونیکی بسیاری 
مانند کنترل پرواز، مدیریت پرواز و غیره پشتیبانی می نمایند. 
از این رو، معماری اویونیک به جزء اصلی یک هواپیما تبدیل 
شده است. این معماری باید الزامات ضروری فراوانی را تامین 
و  قطعیت  تجهیزات،  خرابی  برابر  در  استحکام  ایمنی،  نماید: 
الزامات می  این  از جمله  بالدرنگ  به صورت  قابلیت عملکرد 
باشند. به منظور بهبود عملکرد و تأمین الزامات، تولیدکنندگان 
هواپیما چندین راه حل پیشنهاد نموده اند. این مقاله، در ابتدا 
به بررسی جدیدترین تکنولوژی معماری های اویونیک موجود 
می پردازد از جمله معماری مجتمع ماژوالر IMA  و در ادامه 
به بحث در مورد دو چالش برای نسل بعدی معماری اویونیک 
می پردازد: قابلیت پیکربندی دوباره و یکپارچه سازی تجهیزات 
این دو  های چند هسته ای.  COTS مانند پردازنده  پردازشی 
چالش، هسته مرکزی نسل بعدی معماری های مجتمع ماژوالر 

)به نام  IMA-2G ( می باشند.
 

سیستم های هوا-فضا
هواپیما  هزینه های  از  بزرگی  بخش  اویونیک  سیستم های 
هواپیماهای  در  هزینه ها  این  می دهند.  اختصاص  خود  به  را 
در  و  هواپیما  کل  هزینه  درصد   40 تا   35 بین  غیرنظامی 
را  هواپیما  کل  هزینه  درصد  بر50  بالغ  نظامی،  هواپیماهای 
روز  به  روز  پیچیدگی شان  که  سیستم ها  این  می شود.  شامل 
ناوبری،  همچون  مختلفی  کاربردهای  است،  افزایش  حال  در 
و  هوا-زمین  مخابره  سوخت،  مدیریت  هواپیما،  پایداری 

سرگرمی مسافران را فراهم می نمایند. 
به موازات آن، تکنولوژی های مدیریت اطالعات و ارتباطات 
اویونیک  حوزه  در  جدیدی  حل های  راه  و  شده  پدیدار 

هواپیماهای  اویونیک  سیستم های  پیاده سازی  گردید.  مطرح 
و    Rafale،Gripen( نظامی  و   )A350, B787( غیرنظامی 
A400M( مدرن از معماری IMA به جای معماری کالسیک 

به هم وابسته  استفاده می نمایند. در معماری به هم وابسته هر 
سیستم دارای منابع اویونیکی مربوط به خود است، در حالی که 
در معماری IMA منابع توسط چندین سیستم مورد استفاده 
قرار می گیرند. منظور از منابع، کامپیوترهایی با سیستم عامل 
یالدرنگ یا شبکه های محلی با پروتکلهای مخابراتی بالدرنگ 
است. یکی از نتایج مهم پیدایش IMA در معماری هوا-فضا 
 x-by-wire کاربردی   برنامه های  توسعه  اجازه  که  است  این 

توزیع شده را می دهد.
سنسورها،  )مانند  تجهیزات  زیادی  تعداد  از   X-by-wire

نرم افزاری،  ماژول های  فیزیکی،  دستگاه های  محرک ها، 
ماژول های حافظه و غیره( تشکیل می شود که توسط پلتفرم 
معماری ماژوالر مجتمع پشتیبانی می شوند. این امر خود منجر 
به پیچیده تر شدن سیستم ها شده و مشکالت اعتبارسنجی را 
بوجود می آورد.  x-by-wire یک اصطالح عمومی برای توصیف 
سیستم های کنترلی است که از  یک شبکه ارتباطی بالدرنگ 
استفاده می نماید. در  الکترونیکی مختلف  اجزای  اتصال  برای 
یا  مکانیکی  اتصال  کنترل  های  سیستم  قبلی،  سیستم های 
هیدرولیکی داشتند. هدف x-by-wire جایگزینی هر سیستم 
العاده  فوق  الکترونیکی  های  سیستم  با  مکانیکی/هیدرولیکی 
گونه  هر  دهنده  نشان   x-by-wireدر”X“ است.  اعتماد  قابل 
کنترل  و  ترمز  فرمان،  مانند سیستم  ایمنی  به  مربوط  برنامه 

پرواز می باشد. 
مشخص  ویژگی  دو  توسط  اغلب  هوا-فضا  سیستم های 
اطالعات  پردازش  زیرسیستم  یک  ها  آن  آنکه  اول  می شوند. 
هستند. دوم آنکه تعاملی هستند و با محیط فیزیکی خود )به 
عنوان مثال خدمه، دستگاه های فیزیکی و غیره( تعامل دارند. 
از  گسترده ای  طیف  با  رویارویی  توانایی  باید  ها  آن  بنابراین 
محدودیت های سیستم و محیط را داشته باشند. محدودیت های 
مربوط به ایمنی، قابلیت اطمینان و بالدرنگ بودن سیستم ها 
تأثیر مستقیمی بر معماری هواپیما و فرایندهای اعتبارسنجی و 
صدور گواهینامه دارد. بنابراین شرکت های سازنده هواپیما باید 
نشان دهند اویونیک هواپیمایی که طراحی کرده و ساخته اند با 
مقررات بین المللی سازگار است. در حقیقت شرکت های سازنده 
عملکردهای  اجرا شده اند،  ایمنی  الزامات  که  نشان دهند  باید 
بالدرنگ محاسباتی و ارتباطی تعبیه شده اند و سخت افزار و 

discrete to digital آی سی سنسور 8 کاناله
dis-  بخش مدار مجتمع شرکت هالت یک آی سی سنسور

نام HI-8429 برای کاربردهای  crete to digital 8 کاناله به 
اویونیکی ارائه کرده است.

HI-8429 دارای کانال هایی با قابلیت برنامه نویسی می باشد 
باس  توسط  ورودی  آستانه های  مقاومند.  جرقه  به  نسبت  و 
می تواند  کانال  هر  دارند.  برنامه ریزی  قابلیت   MHz SPI  10
 28( Supply/Open یا GND/Open به تنهایی در دو حالت

ولت( باشد.

منبع  و  ولت   3/3 دیجیتال  تغذیه  منبع  بایک   HI-8429
با  آی سی  این  می کند.  کار  ولت   16/5 تا   12 آنالوگ  تغذیه 
است.  سازگاز   Airbus ABD0100H هواپیمای  مشخصات 
آستانه های ورودی discrete در محدوده ی 2 تا 14 ولت قابل 

برنامه ریزی هستند.
وارد  آمپر  میلی   1 جریان  مقدار   GND/Open حالت  در 
ورودی می شود تا از برخورد رله ها جلوگیری کند. همچنین، 
مدار debounce پاسخ درست خروجی سنسور به ورودی های 
وقفه  خروجی  پایه  یک  می کند.  بررسی  را  سنسور  مکانیکی 

برای هشدار تغییر ورودی سنسور تعبیه شده است. 
اساس  بر  مقاومند  داخلی  جرقه  به  نسبت  ورودی ها  تمام 
برای  است.  شده  طراحی   RTCA/DO160G استاندارد 
و  از مجموعه مقاومت  از جرقه های شدید، می توان  محافظت 

دیود محافظ روی هر ورودی استفاده کرد. 

.www.holtic.com :منبع

تقویت کننده توان شرکت NuWaves برای 
ارتباطات اویونیکی و کاربردهای جنگ الکترونیک 
شرکت مهندسی NuWaves در اوهایو یک تقویت کننده 
توان فرکانس باال به نام NuPower 13G05A با اندازه کوچک، 
وزن کم و کارایی بسیار باال ارائه کرده است. این تقویت کننده 
با  زمین  به  هوا  ارتباط  قبیل  از  مختلفی  کاربردهای  برای 
تاسیسات تاکتیکی، تست یا مقاصد آموزشی استفاده می گردد.
 RF یک تقویت کننده میکروویو و  NuPowe 13G05A
است که توان اشباع RF آن، برابر حداقل 35 وات است که در 
محدوده 800 تا 2000 مگاهرتز با بازدهی بیش از 40 درصد 

در این باند فرکانسی کار می کند.
مخابراتی  سیستم های  برای  می تواند  کننده  تقویت  این 
تعیین  برد  اندازه  گستره  تا  گردد  استفاده  مسافت سنج  و 
حمله  برای  الکترونیک  جنگ  سیستم های  با  همچنین  شود. 
قابل  بدون سرنشین  دامنه کم در هواپیماهای  با  الکترونیکی 

استفاده است.
با مقدار نامی ورودی صفر dBm ، این تقویت کننده مقدار 
بهره ای برابر 45 دسی بل دارد. عالوه بر این، بدنه آلومینیومی 
دماهای  در  گرمایی  اتالف  کاهش  باعث  کننده  تقویت  این 
برابر  اندازه ای  قدرت،  الکترونیک  سیستم  این  می گردد.  باال 

0/61*3/5*4/5 دارد.
 

www.nuwaves.com :منبع
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بردهای FPGA 6U VPX برای رادار، تشکیل پرتو و 
مخابرات 

 FPGA 58 از بردxxx 57 وxxx مدل های Pentek شرکت
6U VPX را ارائه کرده است. این برد دارای کامپیوترهای

و  افزار  نرم  رادیو  اطالعات،  دریافت  برای   single board  
پردازشگر سیگنال دیجیتال می باشد.

گیگابایتی  سریال  اتصاالت  دارای   6U VPX بردهای 
 rugged و  آزمایشگاهی  محیط های  برای  بردها  این  هستند. 

طراحی شده اند.
 Express Mezzanine Card( ماژول  یک   57xxx مدل 
این  دارد.   XMC ماژول   دو   58xxx مدل  و  دارد   (XMC
و   Cobalt Virtex-6 FPGA ماژول های  از  محصوالت 

Onyx Virtex-7 XMC FPGA برای معماری باز و مطابق با 
استانداردهای صنعتی استفاده می کنند.

بردهای 57xxx و 58xxx از مزیت ورودی خروجی افزوده 
 LVDS به پنل پشت استفاده می کند. این کار به واسطه اتصال

اختیاری از FPGA به هر XMC صورت می گیرد.
کتابخانه های  و   Pentek شرکت   ReadyFlow درایورهای 
دارند.  وجود  ویندوز  و  لینوکس  سیستم های  برای  بردها 
ReadyFlow شامل مثال و کد کامل است و دارای یک خط 
ارتباط فرمان برای کنترل روی سخت افزار، تحلیل گر سیگنال 

و نمایشگر سیگنال در حوزه زمان و فرکانس است. 

.www.pentek.com :منبع
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فــراخــوان هـمـکـاری

از متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان دعوت می شود مطالب و مقاالت 
مورد نظر خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:

mag.avionics@of.iut.ac.ir

سخن سردبیر

در سالیان اخیر، رشد آموزش عالی به ویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی، 
افزایش تعداد پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها در حوزه های موضوعی مختلف، افزایش 
حجم فعالیت های پژوهشی و انتشار یافته های حاصل از آن ها، موجب رشد کمی و 
کیفی قابل مالحظه ای در مجالت علمی کشور شده است. این مجالت در سطوح 
تخصصی علمی، امکان ارتباط میان صاحب نظران و عالقه مندان را فراهم نموده 
و سبب ارتقای علمی رشته های مرتبط با حوزه تحقیقاتی مورد نظر می شوند. 
اولویت های کشور، پژوهش، تحقیقات و پرورش محققان متخصص در  از  یکی 
زمینه های مورد نیاز است. با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضای 
کشور، پژوهش های حوزه برق و الکترونیک هوانوردی )اویونیک( در سال های اخیر 
مورد توجه دوچندان قرار گرفته اند. در همین راستا پژوهشکده برق و الکترونیک 
هوانوردی )اویونیک( دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به زیرساخت های موجود 
و در اختیار داشتن نیروی متخصص مربوطه یکی از پیشتازان این عرصه است. 
مجله برق و الکترونیک هوانوردی با در نظر گرفتن زمینه اصلی دانش اویونیک، 
حاصل مطالعات و تازه های این حوزه را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. در 
پایان از همه همکارانی که در انتشار این مجله نقش داشته اند سپاسگزاری نموده 
و تالش آن ها را در انتشار این مجله و به اشتراک گذاشتن یافته های علمی شان 

ارج می نهیم. 
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