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این  نمودند.  ارائه  را   ARINC روز شده  به  و  استاندارد جدید 
استانداردها، شامل دستورالعمل هایی جهت توسعه سیستم ها 
و اجزای اویونیکی می باشند. همچنین این استانداردها، مزایای 
و  آمریکایی  هواپیماهای  پروازی  عملگرهای  برای  بسیاری 
مرکز  تکنولوژی  بطوریکه  داشت،  خواهد  همراه  به  اروپایی 
NEX� تحت عنوان برنامه های )ATM )مدیریت ترافیک هوایی 

می شوند.  روزرسانی  به  دائما   Single European Sky و  GEN
درحال  و  جدید  فناوری های  روی  بر   ARINC استانداردهای 
توسعه کابین خلبان مانند دید مصنوعی سیستم ها )SVS( و 

نشانگرهای لمسی کابین خلبان اثر گذاشته است. 
:ARINC 485 استاندارد

داخل  سرگرمی  سیستم های  و  کابین  مدیریت  استاندارد 
هواپیما، به منظور اطالع رسانی پیغام های سیستم های عملگر 
داخلی صندلی هواپیما به سیستم مدیریت کابین اطالع رسانی، 

به روز رسانی  شده است.
:ARINC 8-620 استاندارد

استاندارد سیستم دیتالینک زمینی و استاندارد مشخصات 
اطالعات  شش  نسخه  از  پشتیبانی  برای   )DGSS/IS( رابط ها 
هواشناسی هواپیما )AMDAR( که توسط سازمان هواشناسی 
 AMDAR سیستم  است.  شده  ارائه  شده،  تصویب  جهانی 
از  بیش  سنسورهای  از  آمده  بدست  هواشناسی  مشاهدات 
ایرالین شرکت کننده در این همایش  3000 هواپیما از 390 
رئیس   Paul Prisaznuk اعالم شده توسط قوانین  با  را مطابق 
 ،AEC اجرایی  مدیر  همچنین  و   ARINC استاندارد  توسعه 
 ACARS ارتباطات  پروتکل  با  داده ها  این  است.  نموده  ارائه 
منطبق می شوند. با استفاده از این خدمات، اطالعات مربوط 
دریافت  رادیویی  پروب های  و  ماهواره ها  از  که  هواشناسی  به 
صورت  به  اطالعات  این  همچنین  می گردد.  تکمیل  می شود 
می گیرد  قرار   NOAA مثل  دولتی  مراکز  اختیار  در  لحظه ای 
تا بتوانند به راحتی حوادث مربوط به هواشناسی را پیش بینی 
نمایند. این نوع اطالعات شامل طول و عرض جغرافیایی، زمان، 

توربوالنس  و  آب  بخار  باد،  و سرعت  ارتفاع(، جهت  )یا  فشار 
بیان داشت  ARINC همچنین  است. رئیس توسعه استاندارد 
بهبود گزارش وضعیت آب و هوا به NEXGEN، SESAR و قرار 

گرفتن در حریم هوایی ضروری است.
:ARINC 653 استاندارد

)بخش  اویونیکی  کاربردی  نرم افزارهای  رابط  استاندارد 
برای  هسته ای  قابلیت  دارای  که  است  استانداردی  پنجم(، 
ساختار  با  اویونیکی  بالدرنگ  عملیاتی  سیستم های  شرح 
یک  به  اخیر  دهه  یک  در   IMA ساختار  می باشند.   IMA
از  عظیمی  بخش  و  شده  تبدیل  استاندارد  اویونیکی  ساختار 
با  را   Line Replacement Unit (LRU)fو مجزا  پردازنده های 
نموده  جایگزین  کوچکتر  و  متمرکزتر  فرآیندسازی  واحدهای 

است.
استاندارد  درآینده  است؛  داشته  اظهار   Parisaznuk آقای 
قابلیت  با  کاربردی عملکرد سیستم ها  نرم افزار   ،ARINC 653
پشتیبانی از پردازنده های چندهسته ای را معرفی خواهد نمود. 
)قطب صنعتی   FACE از  بخشی   ARINC 653 عامل  سیستم 
در رابطه با نرم افزار کاربردی و استراتژی تجاری( است،که به 
منظوردست یابی به سیستم های نرم افزاری مقرون به صرفه تری 

مورد استفاده قرار می گیرند.
ARINC 702A-4 استاندارد

این استاندارد به معرفی سیستم پیشرفته تر FMC می پردازد 
که با استفاده از محاسبه درجه حرارت باد، اطالعات مورد نیاز 
برای مسیر چهاربعدی را دراختیار قرار می دهد بطوریکه این 
Single Eu� و NEXGEN  اطالعات باید مطابق با استانداردهای
ropean Sky باشند. این استاندارد موجب بهبود قابل توجهی 
عملکرد،  دقت  این  و  است  شده  هواپیما  مسیریابی  دقت  در 

باعث صرفه جویی در مصرف بنزین ایرالین ها خواهد شد. 
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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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کنترل هواپیمای در حال پرواز با استفاده از 
گوشی های هوشمند

به  نسبت  پرواز  امنیت  کارشناسان  اخیر  سال های  در 
هواپیماهای  ارتباطی  و  ناوبری  سیستم های  آسیب پذیری 
امنیتی  ضعف  از  بخشی  این  از  پیش  داده اند.  هشدار  مدرن 
ارتباطات  در  تداخل  امکان  چگونگی  جمله  از  سیستم ها  این 
واقعی  غیر  هواپیماهای  نمایش  و حتی  هواپیما  زمین  به  هوا 
کنفرانس  در  بود.  شده  داده  نشان  راداری  صفحات  روی  بر 
امنیتی در آمستردام هلند، یک محقق اسپانیایی ابعاد تازه ای 
از آسیب پذیری سیستم ناوبری  مدرن را تشریح کرد که نشان 
می دهد، با استفاده از تلفن های همراه مبتنی بر سیستم عامل 
اندروید می توان کنترل یک هواپیمای تجاری در حال پرواز را 

بدست گرفته و در ناوبری آن تغییر ایجاد نمود.
از  بیش   N.Runs در  اطالعات  امنیت  محقق  تسو  هوگو 
مخصوصی  کد  توانسته  و  کرده  کار  پروژه  این  روی  سال   3
به دست  را  هواپیما  کنترل  می توان  آن  بوسیله  که  بنویسد  را 
استاندارد  ساله   35 امنیتی  ضعف  به  محقق  این  گرفت. 
انتقال  برای  که   ACARS به  موسوم  زمین  به  هوا  ارتباطات 
اشاره  می شود،  استفاده  مراقبت  برج  و  هواپیما  بین  اطالعات 
استفاده  مورد  ناوبری  داده های  اطالعات شامل  این  می نماید. 
سامانه های  است.   )FMS( هواپیما  پرواز  مدیریت  سیستم  در 
مدرن مدیریت پرواز در حقیقت ماژول های رایانه ای هستند که 
با اتاقک خلبان و سایر سامانه های رایانه ای هواپیما در ارتباط 
بوسیله  که  داده هایی  پیشرفته  سامانه های  این  اما  هستند، 
ACARS  از برج مراقبت دریافت می کنند را مورد بازبینی و 
تأیید قرار نمی دهند. از این رو سیستم ارتباطات هوا به زمین 
ضریب امنیتی پایینی داشته و هواپیما قادر به تشخیص صحت 
پیام دریافتی از برج مراقبت نیست. در این شرایط با نرم افزار 
را  نادرستی  داده های  می  توان  همراه  تلفن  اندروید  بر  مبتنی 

برای هواپیما ارسال کرد.
موسوم  مخرب  نرم افزاری  قطعه  یک  کمک  با  محقق  این 
به  SIMON، در اختیار گرفتن کنترل سیستم مدیریت پرواز 
یک  از  روش  این  در  است.  نموده  عملی  را   )FMS( هواپیما 

نرم افزار توسعه یافته اندرویدی و یک نرم افزار رادیویی استاندارد 
برای ساخت نرم افزار اندرویدی PlaneSploit  استفاده می شود؛ 
FlightRa�  این نرم افزار قادر به وارد کردن داده ها از نرم افزار
dar برای مکان یابی پروازها در محدوده رادیویی و استفاده از 
 SIMON برای آپلود کردن برنامه نرم افزاری مخرب ACARS

روی سامانه مدیریت پرواز هواپیمای هدف است.
هوگو تسو نشان داد چگونه می توان با گوشی هوشمند در 
سامانه ناوبری هواپیما نقشه جدید تعریف نشده را نشان داده 
و خلبان را به اشتباه انداخت. به دلیل نداشتن امنیت، هواپیما 
نمی داند پیام دریافتی صحت دارد یا خیر و اینکه پیام از چه 
جایی توسط خلبان دریافت شده است کنترل نمی گردد. هکر 
می تواند از روی حفره موجود در ACARS، به سیستم مدیریت 
پرواز دست برده و کدهای خود را جای کدهای استاندارد قرار 
آنچا خلبان  و  افتاده  بدست هکر  کامل  کنترل  بنابراین  دهد. 
چیزهایی  همان  ارتفاع،  و  سرعت  و  مقصد  جمله  از  می بیند، 

است که هکر می بیند.
پروازی  سیستم  کنترل  بر  تسلط  و  نفوذ  از  استفاده  با 
با  چرخاند.  نظر  مورد  جهت  به  را  هواپیما  می توان  همچنین 
کنترل  می توان  هوشمند  گوشی  روی   Accelerometer برنامه 
کامل را بدست گرفته و حتی سرعت هواپیما را باال و پایین 
برد. این روش در ابتدا، سیستم موسوم به ADS�B را مدیریت 
می کند. این سیستم با دیتا لینک یک مگابیت بر ثانیه بر اساس 
موقعیت هواپیما، گزارش خود را برای زمین ارسال می کند. به 
گفته تسو، این لینک فاقد امنیت الزم بوده و به راحتی هک 
می شود. به صورت غیرفعال می توان ارتباطات هواپیما را مختل 
به  اطالعات  انتقال  هنگام  در  می توان  فعال  به شکل  و  کرده 

زمین، آن را دستکاری کرد.
کدهای تسو می تواند نمایشگر خلبان را دوباره سازی کرده 
را  غیره  و  هواپیما  داخل  روشنایی  کنترل  اکسیژن،  کنترل  و 
دید عموم  را در معرض  تسو کدهای خود  نمایند.  دستکاری 
قرار نداده و مسئولین هواپیمایی در اروپا و امریکا را از موضوع 

مطلع کرده تا آن ها این مشکل را رفع نمایند.
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معرفی استانداردهای جدید از سوی

ARINC موسسه
در   )AEEC( هواپیمایی  الکترونیک  مهندسی  کمیسیون 
این  در  که  شد،  بروکسل  میزبان   2014 سال  اول  نیمسال 
چهار  داشته اند،  شرکت  سازمان   250 از  بیش  که  همایش 

و  )استانداردها  مختلف  شبکه ای  مفاهیم  شماره،  این  در 
شبکه  استاندارد  مقایسه  روی  بر  خاص  تأکید  با  پروتکل ها( 
ARINC 664 با شبکه های اویونیک قدیمی ارزیابی می گردد. 

برنامه های  و  نرم افزار(  و  )سخت افزار  ماژول ها  شبکه سازی 
کاربردی در هواپیما بسیار حائز اهمیت است و اغلب طرح های 
استناد  شبکه  قدیمی  معماری های  به  بروزرسانی ها  و  جدید 
می کنند. در گذشته، چنین سیستم هایی در کاربردهای دفاعی 
در قالب معماری گذرگاه MIL�STD�1553B به خوبی تلفیق 
می شدند، حال آن که در کاربردهای تجاری با تلفیق سیستم ها 
در قالب معماری گذرگاه ARINC 429، نیازمندی های سازمان 
قابلیت های  و  کاربردی  برنامه های  می گردید.  برآورده   FAA
افزایش  نیازمند  اویونیک  سیستم های  در  تقاضا  مورد  جدید 
پهنای باند و الزامات تأخیر می باشند که معماری های  قدیمی 
مناسب  شرایطی  چنین  برآورده سازی  جهت  داده  گذرگاه 
توسط  بیشتری  اطالعات  که  است  الزم  عالوه  به  نمی باشند. 
با قابلیت های بصری بیشتر  واسط ها و نمایشگرهای گرافیکی 
برای خلبانان نمایش داده شود. در عین حال، تیم های تدارکات 
و کنترل زمینی نیازمند اطالعات بیشتر و به موقع تر از وضعیت 
هواپیما می باشند. این اطالعات از زیرسیستم ها و سنسورهای 
روند  به  مربوط  داده های  شامل  و  شده  ادغام  هواپیما  داخل 

را  ما  جدید  تقاضاهای  این  می باشند.  آن ها  ثبت  و  رویدادها 
برآن می دارد که فناوری های نوینی را در جهت همگام شدن با 

انتظارات ذینفعان به کار بندیم.
 ARINC پیشرفت اخیر در فناوری شبکه سازی، استاندارد
تعریف  را  اترنت  شبکه  یک  از  معین  نسخه ای  که  است   664
می کند. شرکت های بوئینگ و ایرباس شبکه اترنت AFDX را 
برای هواپیماهای جدیدتر خود به کار برده اند و سازمان ناسا 
نیز استاندارد ARINC 664 را برای دستگاه CEV  جدید در نظر 
می گیرد. در هواپیمای B787، استفاده از 100 برنامه کاربردی 
باند شبکه ای بزرگتر مقرر  به سبب دسترس پذیری به پهنای 

شده است.
سازمان ناسا در نظر دارد که از اجزای اترنت "محصوالت 
توسعه  کمتر،  کلی  هزینه های  با  بازار"  در  مرسوم  تجاری 
برای  کم هزینه تر  نگهداری  و  تعمیر  و  سریع تر  سیستمی 
را  مطابقت  بهترین   ARINC 664 استاندارد  ببرد.  بهره  شبکه 
با سیستم های مبتنی بر استاندارد ARINC 653 دارد. تجمیع 
یک شبکه اترنت AFDX می تواند برای اویونیک صنایع دفاعی 
مناسب باشد چرا که سبب کاهش هزینه، افزایش طول عمر و 

انطباق با نیازمندی های رو به افزایش می گردد.
انعطاف پذیری  و  اطمینان  قابلیت  این قسمت، سرعت،  در 
برای  جدید  گزینه های  نیز  و  شبکه  جدید  پروتکل های 

معماری های اویونیک بررسی می گردد.
در کاربردهای مختلف از هواپیماهای جت تجاری کوچک 
زیرسیستم ها  از  بسیاری  بزرگ،  مسافربری  هواپیماهای  تا 
راه حل  های  بتوانند  تا  تجمیع شوند  باید  اویونیک  در سیستم 
ارائه  مختلف  ذینفعان  برای  را  نظر  مورد  و  الزم   end�to�end
عملکردی  اهداف  برآوردن  کوتاه مدت جهت  اصالحات  دهند. 

مقایسه مفاهیم شبکه ای 
تازه های اویونیکدر ساختار اویونیک
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شکل 1 شبکه سازی قدیمی اویونیک بدون استفاده از معماری اویونیک مجتمع
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و هزینه ای، اغلب منجر به تجمیع کنندگان سیستمی شده اند 
با  قدیمی  استانداردهای شبکه سازی  از  ترکیبی  با  مطابق  که 
استفاده از سخت افزار موجود در بازار می باشند، که در شکل 1 

نشان داده شده است. 
صرفه  به  مقرون  عملکرد  هواپیما  تولیدکنندگان  از  برخی 
در  سرمایه گذاری  با  که  می سازند  محقق  را  باال  کارایی  با  و 
منفرد  مدل شبکه ای  بر  مبتنی  اویونیک  معماری های  توسعه 
ساختار  در  عملکرد  این  حالت  باصرفه ترین  می شوند.  نتیجه 
اویونیک ماژوالر مجتمع  ارائه می گردد. در این جا، ساختارهای 
ذینفعان  کلیدی  ارزیابی  معیارهای  اساس  بر  مهم  شبکه ای 

مقایسه می گردد.
مخابراتی،  سیستم های  )شامل  اویونیک  زیرسیستم های 
سرگرمی(  و  پشتیبانی  نظارت،  و  ایمنی  نمایشی،  ناوبری، 
کاماًل مجزا نبوده و به منظور ارائه قابلیت های مورد نظر برای 
کاربران و اپراتورها یکپارچه می باشند. زیرسیستم های مختلف 
توسط  که  بوده  جدید  عملکردی  تقاضاهای  دارای  اویونیک 
آن ها  روی  بر  مشتریان  و  زمینی  خدمه  هدایتگرها،  خلبانان، 
پهنای  عملیاتی،  توان  اصلی شامل  موضوعات  می رود.  کار  به 
خواهان  خلبانان  است.  دسترس پذیری  و  تأخیر  زمان  باند، 
اطالعات سیستمی بیشتر از طریق واسط های گرافیکی بصری 
می باشند. تیم کنترل زمینی خواهان داده های وضعیتی بیشتر 
از سیستم ها و سنسورهای هواپیما به صورت بالدرنگ است. 
رویدادهای  به  دسترسی  نیازمند  نگهداری  و  تعمیر  خدمه 
خرابی و عملیاتی و اطالعات مربوط به پیش بینی های عملیاتی 
اویونیک  معماری  عملکردی جدید،  تقاضاهای  این  می باشند. 
آن  انتظار  مورد  قابلیت  از  فراتر  ساختاری  سمت  به  را  فعلی 
پیش می برند. از این رو فناوری های جدید شبکه سازی جهت 
همگامی با نیازهای عملکردی امروزه و آمادگی برای رشدهای 
انعطاف پذیر  و  پرسرعت  شبکه های  می باشند.  نیاز  مورد  آتی 
کار  به  مصرف کنندگان  کاربردی  برنامه های  در  که  موجود 
می روند، اغلب مورد استفاده نمی باشند چرا که از نظر عملیاتی 

جهت برآورده سازی نیازهای ذینفعان مورد تأیید نبوده اند.
چارچوب  در  ذینفعان  گوناگون  نیازمندی های  برآوردن 
محدودیت های فناوری قدیمی بسیار دشوار است. در سیستم 
اطمینان،  قابلیت  عملکرد،  شامل  اصلی  معیار  اویونیک شش 
امنیت و قابلیت تایید، هزینه، قابلیت پشتیبانی و تدارکات و 
انعطاف پذیری و قابلیت تکامل مشخص شده است که در شکل 
توان  مفهوم  دربردارنده  عملکرد  معیار  شده اند.  داده  نشان   2
عملیاتی بوده در حالی که معیار قابلیت تکامل و انعطاف پذیری 
این شش معیار  تمامی  دارد.  اشاره  به دسترس پذیری داده ها 

بوده  اویونیک  سیستم های  در  ذینفعان  نیازهای  نشان دهنده 
و براساس مطالعه مشخصات چندین سیستم اویونیک تعریف 

شدند. 
مجموعه ای  دنبال  به   2 شکل  در  شده  معرفی  معیارهای 
از ویژگی های شبکه در نظر گرفته شده اند. هنگامی  مفروض 
ارزیابی  خصوصیات  این  اساس  بر  شبکه  دیگر  مفاهیم  که 
می شود، یک شبکه ممتاز به بهترین شکل این شش معیار را 
در خود جای می دهد. این شبکه برگزیده باید قادر به برآوردن 
و  امنیت  انداختن  به خطر  بدون  و سرعت،  هزینه  معیارهای 
قابلیت اطمینان باشد. همچنین معماری این شبکه باید قادر 
با  که  باشد  پویا  یک سیستم خودسازمانده  سریع  تشکیل  به 
از  پرسرعت  گذرگاه  و  انعطاف پذیر  پروتکل  یک  از  استفاده 

واسط  های ارتباط-ماشینی استفاده می کند.

مفاهیم شبکه سازی
نظامی(  کاربردهای  )در   MIL�STD�1553B استاندارد  دو 
در  گسترده  طور  به  تجاری(  کاربردهای  )در   ARINC 429 و 
سیستم های اویونیک به کار رفته اند. استاندراد ARINC 429 در 
آوریل 1978 منتشر شد، در حالی که استاندارد پیش از آن به 
 ARINC در سال  1966 انتشار یافت. ترویج ،ARINC 419 نام
و  مشترک  گذرگاه  یک  تعریف  به  نیاز  احساس  از  پس   429
پروتکل برای مشخصه های اختصاصی تجهیزات صورت گرفت. 
ایاالت  هوایی  نیروی  توسط   MIL�STD�1553B استاندارد 
استاندارد  کاربرد  نخستین  نهایی شد.  اوت 1973  در  متحده 
اولیه جنگنده F�16 بود. مفاهیم شبکه سازی قدیمی کاربردپذیر 
بوده و دارای ارزش قابل توجهی هستند اما در عین حال نقاط 

ضعف خود را نیز دارند.
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شکل 2 معیارهای کلیدی در معماری های سیستم اویونیک

Garmin G5000H  سیستم اویونیکي
چهار نمایشگر بزرگ و دو صفحه کنترل لمسي که اطالعات 
دسته بندي شده را با انتخاب گزینه هر بخش بر روي نمایشگرها 
رد اختیار خلبان قرار مي دهد. این ویژگی باعث کاهش تحرک 
چشم و دست خلبانان در طول پرواز گردیده است. همچنین 
فناوری دید مصنوعي بالگرد )HSVT( که تصویري سه بعدي از 
شرایط پستي و بلندي زمین و موانع موجود در تمامي شرایط 
آب و هوایي را فراهم می کند در اختیار خلبان قرار گرفته است.

Power Plant  موتور
این موتورها به استحکام، مصرف بهینه سوخت و عملکرد 
با   CT7�2F1 توربو شفت  بي نظیر شناخته شده اند. موتورهاي 
توان تولید  hp 1800 ساخت کمپاني جنرال الکتریک است که 
از هواي  و جداساز ذرات خارجي   FADEC به سیستم  مجهز 
ورودي به محفظه احتراق)IPS(  است. این موتور در محدوده 
قابل  عملکردي  جوي  شرایط  نامساعدترین  در  حتي  وسیعي 

قبولي ارائه مي دهد.

زمینه عملیاتی
حجم مفید باري بسیار و رنج عملکردي باال در شرایط آب  و 
هوایي گوناگون موجب شده که  این بالگرد به عنوان یک ابزار 
نفت  و سکوهاي  میان خشکي  انتقاالت  و  نقل  براي  سودمند 
اقیانوس ها معرفي  انجام عملیات هاي پاالیشگاهي در  و گاز و 
ایجاد  امکان  و  کابین  داخلي  فضاي  بي نظیر  طراحي  شود. 
تغییرات در چیدمان و دکوراسیون داخلي بالگرد و همچنین 
پرواز آرام و بدون سر و صدا این بالگرد موجب شده است که 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مدیران  و  پرسنل  انتقال  منظور  به 
یاب هاي  موقعیت  و  پروازي  دقیق  آالت  از  استفاده  دلیل  به 
همچنین  و  هوایي  و  آب  بد  شرایط  با  سازگاري  و  پیشرفته 

سرعت و شعاع عملیاتي باال، این بالگرد گزینه اي بسیار مناسب 
براي انجام عملیات هاي جستجو و امداد و نجات خواهد بود. 
عالوه بر این طراحي شیشه اي کابین خلبان باعث افزایش دید 
مقابل و جانبي براي خلبانان شده که در عملیات هاي جستجو 
امري مهم محسوب مي شود. ظرفیت بارگیري باال براي انتقال 
مواد آتش زدا و برد عملیاتي وسیع امکان استفاده از این بالگرد 

براي عملیات اطفاء حریق وجود دارد.

مشخصات فنی  بالگرد

مشخصات فنی بالگرد

287 کیلومتر بر ساعت
و  کروز  پرواز  حالت  در  سرعت  بیشینه 

وزن خالص
2400 لیتر ظرفیت مخزن سوخت استاندارد

8160 کیلوگرم وزن خالص بالگرد
1800 کیلوگرم وزن قابل حمل در کابین

926 کیلومتر
برد پروازي با وزن خالص در شرایط جوي 

استاندارد
مشخصات کابین

16مسافر + 2 گروه خلباني ظرفیت استاندارد صندلي
گروه   2 یا   1  + مسافر   20

خلباني
ظرفیت در حالت تراکم

137 سانتي متر ارتفاع کابین مسافري
2/8 متر مربع مساحت کف کابین
6/3 متر مکعب حجم محفظه بار

• نویسنده: مهندس محمد فردوسی
www.bellhelicopter.com                                 :منبع
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AFDX شبکه /ARINC 664 استاندارد
مشخصه شبکه داده های هواپیمای ARINC 664، پروتکل 
را  تجاری  اویونیک  برای  توصیه شده  الکتریکی  ویژگی های  و 
تعریف می کند. این مشخصه شبکه اترنت برای اویونیک است 
که به دلیل غیرقطعی بودن آن معموال مهندسین اویونیک از 
آن اجتناب می کنند. اما با ایجاد شبکه اترنت AFDX توسط 
شرکت ایرباس و اقتباس این شبکه در بخش هفتم از استاندارد 
خطوط  الکترونیک  مهندسی  کمیته  توسط   ARINC 664
هوایی )AEEC( و انتشار آن در 27 ژوئن 2005، این اجتناب 
کاربردهای  جهت  معین  پروتکلی   AFDX شبکه  گردید.  رفع 

بالدرنگ بر روی واسط اترنت است.
واسط اتصال فیزیکی زوج به هم تابیده مجزا برای کانال های 
با توپولوژی  ارسال و دریافت می باشند. سیم کشی این شبکه 
ارتباط  با هم  را  ستاره است. هر سوئیچ حداکثر 24 سیستم 
می دهد. برای ساخت یک شبکه بزرگتر، سوئیچ ها می توانند به 
 ARINC664 صورت سری متصل شوند. بخش 2 از مشخصه
تجاری  تراشه های  مجموعه  و  فیزیکی  الیه  دستگاه های 
موجود را تعریف می کند. مزایای طراحی آن شامل سرعت و 
 100fMbps انعطاف پذیری است. عملکرد معمولی شبکه با سرعت
سخت افزار  اما  است.   100base�TX فیزیکی الیه  یک  روی  بر 
در  گیگابیتی  ارتباط  یک  دارای   1000base�T فیزیکی  الیه 
جایگزینی رابط مستقل رسانه )MII( است که انتقال با سرعت 
همزمان  انتقال  با  حالت  این  می سازد.  امکان پذیر  را   1bGbps
4 سیگنال با سرعت 250fMbps صورت می گیرد. اگر براساس 
باالتر  سرعت  به  نیاز  اویونیک،  معین  زیرسیستم های  الزامات 

باشد تجمیع کننده ها به راحتی می توانند یک الیه فیزیکی فیبر 
را بدین منظور به کار برند. این نوع انعطاف پذیری در مشخصه 
ARINC 664 یافت می شود. بخش 7 از این مشخصه، تبدیل 
MIL� یا   ARINC 429 )نظیر  گذرگاهی   استانداردهای  سایر 

دیگر  با  ارتباط  همچنین  و  شبکه  روی  بر  را   )STD�1553B
طریق  از  را   ARINC�664 با  سازگار  اما  غیرقطعی  شبکه های 
با   AFDX پروتکل  می سازد.  امکان پذیر  روترها  و  گیت وی ها 
پهنای  با یک  رفتار قطعی  و   )QoS( افزودن کیفیت سرویس 
باند اختصاصی تضمین شده، استاندارد اترنت را توسعه می دهد. 
در  را   )MAC( رسانه  به  دسترسی  کنترل  الیه  پروتکل  این 

تعریف ARINC 664 اصالح می کند. 
نیز  و   1 شکل  زیرسیستمی  اتصال  الزامات  از  استفاده  با 
 3 شکل  به  نهایی  سیستم   ،AFDX شبکه  یک  از  استفاده 
است. اگر سیستم شامل توابع کنترل پرواز باشد، سه سوئیچ 
بود.  خواهد  نیاز  مورد  خرابی  نرخ  به  مربوط  الزامات  جهت 
کمک  و  خلبان  برای  داده  تامین  مسئول  که  زیرسیستم  هر 
فیزیکی  لینک  دو  دارای  است  سخت افزار  افزونگی  با  خلبان 
)زیرسیستم های 1-4( است. سیستم هایی که با یک جفت به 
منظور افزونگی سخت افزاری نصب می شوند تنها نیازمند یک 
لینک فیزیکی )زیرسیستم های 5-8( می باشند. زیرسیستم 9 
دستگاهی است که به افزونگی نیاز ندارد )برای مثال دستگاه 

پرینتر(.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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AFDX شکل 3. نمونه ساختاری سیستم اویونیک با استفاده از پروتکل

ظرفیت 12 مسافر صورت گرفته بود اما پس از تحقیقات تیم 
مهندسی و درخواست های مشتریان مبنی بر باالبردن ظرفیت 
کابین، طرحی جدید که توانایی حمل 16 مسافر و در حالت 
تراکم باال 20 مسافر را داراست، کلید خورد. اولین پرواز رسمی 
از دریافت  اواخر سال جاری میالدی و پس  برای  بالگرد  این 
گواهینامه های پروازی در سال 2015 میالدی برنامه ریزی شده 
است. هم اکنون این بالگرد در شهر اموریلو ایالت تگزاس در 
حال پشت سر گذاشتن آزمایشات و رفع نواقص برای دریافت 

گواهی نامه های پروازی است.

سیستم های  و  پروازی  عرشه  معرفی 
ناوبری و کنترلی

ARC Horizon (Awareness� پروازي  عرشه ي  از  استفاده 
Reactive�Control) در بالگرد Bell525 که شامل سیستم هاي 
آکاهي دهنده ي فوق پیشرفته و بي نظیر و همچنین سامانه ي 
ایمني  سطح  افزایش  موجب  است،   Fly�by�wire کنترلي 
نموده  فراهم  را  بالگرد  بودن  منظوره  چند  توانایي  و  گردیده 
زیر  موارد  به  می توان  بالگرد  این  ویژگی های  از  برخی  است. 

اشاره نمود:
آگاهي  افزایش  باعث  که  منظوره  چند  پروازي  عرشه ي   •

خلبانان از اطالعات پروازي گردیده است.
 )Side Stick( از دسته ي کنترلي جانبي  استفاده  بدلیل   •

بجاي اهرم فرمان دارای دید مقابل و جانبی وسیع است.
• استفاده از عرشه ي پروازي ارگونومیک با طراحي کارآمد 

و ضد پارازیت. 
بعدی،  سه  صدای  پیشرفته ي  سیستم هاي  از  استفاده   •
TCAS II، رادارهاي هشداردهنده و جلوگیري کننده از برخورد 
بالگرد به موانع و هواپیماهاي دیگر، سامانه ADS�B، نمایش 
سه بعدي محیط اطراف در صفحه ي نمایشگر)HSVT(، نمایش 
محیط اطراف بر روي صفحه ي نمایش با استفاده از تکنولوژي 

.)EVT( مادون قرمز براي دید در شب و شرایط نامناسب جوي
• استفاده از دوربین هاي ترکیبي چند جهته براي نمایش 

محیط اطراف به خلبانان.
• قابلیت مداخله ي سیستم اتوماتیک در شرایط اضطراري 
Reac� )و خطرناک در محدوده ي عملکردي پیشرفته و وسیع 

)tive

و  خودکار  حالت  به  بالگرد  کنترل  اتوماتیک  انتقال   •
این  بحراني که  به صورت خودکار در شرایط  اضطراري  فرود 
امکان باعث مدیریت بهتر شرایط اضطراری برای گروه خلبانی 

می شود.
بود  خواهد  قادر  که   Fly�by�wire سیستم  از  استفاده   •
افتادن  )از کار   OEI اتوماتیک و سریع حالت بحراني  بصورت 

یکي از موتورها( را مدیریت کند.
• افزایش ایمني پرواز با کاهش حجم کاري خلبانان.

• امکان دسترسي به کلیه ي اطالعات و ارتباط با سیستم هاي 
اویونیکي از طریق صفحه کنترل هاي لمسي

• زیر نظر گرفتن ترافیک هوایي، پیشنهاد مانورهاي گریز 
توسط سیستم  بحراني  شرایط  در  برخورد  از  جلوگیري  براي 

. TCAS IIهوشمند

استوار  و  ایمن  براي کنترل دقیق،  پیشرفته  قابلیت هاي   •
بالگرد در شرایط نامناسب جوي.

• استفاده از دسته کنترل کناري )Side Stick( ارگونومیک 
که موجب بهبود مانور پذیري بالگرد و دسترسي آسان خلبان 

به صفحه نمایش گردیده است.
انجام  از  که  مانور  شدت  کنترل  سیستم  از  استفاده   •
.)Envelop Protection( مانورهاي خطرناک جلوگیري مي کند

در  بالگرد  پایداري  افزایش دهنده ي  سیستم هاي  وجود   •
مقایل بادهاي ناگهاني.
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سازمان  روسای  با حضور  اویونیک،  ملی  کنفرانس  دومین 
صنایع هوایی و سازمان هواپیمایی کشور، اعضای هیات علمی 
کارشناسان  و  پژوهشگران  کشور،  دانشگاه های  دانشجویان  و 

این حوزه برگزار شد.
 14 سه شنبه  روز  صبح  اویونیک  ملی  کنفرانس  دومین 
علیرضا  دکتر  منطقی،  منوچر  دکتر  حضور  با   93 ماه  بهمن 
جهانگیریان، دکتر سید محمود مدرس هاشمی، دکتر وحید 
غفاری نیا و کاپیتان تدین آغاز به کار نمود و بر اساس برنامه از 
پیش تعیین شده هریک پیرامون موضوعات مرتبط با اویونیک 
ایراد سخن نمودند. همچنین در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از 
آخرین دستاوردهای این حوزه توسط مسئولین و مهمان های 
مدعو افتتاح گردید. پس از مراسم افتتاحیه در عصر روز سه 
شنبه برنامه نشست های ارائه مقاله با حضور شرکت کنندگان در 
کنفرانس برگزار شد. در ادامه برنامه های روز اول، پنل تخصصی 
بلند  با حضور متخصصین و مسئولین  اویونیک و  با محوریت 

پایه این حوزه برگزار گردید.

دومین روز کنفرانس صبح روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 
با سخرانی دکتر محمد مهدی نایبی پیرامون رادار آغار گردید. 
پس از سخنرانی کلیدی صبح، برنامه ارائه نشست های مقاالت 
برنامه های  ادامه  در  گردید.  برگزار  عصر  و  نوبت صبح  دو  در 
عصر روز دوم، پنل تخصصی با محوریت بومی سازی اویونیک 
اویونیک  حوزه  در  فعال  سازمان های  و  شرکت ها  حضور  با 
تشکیل گردید و به بیان دیدگاه های خود برای ارتقا و بهره وری 
مراسم  تخصصی،  پنل  از  بعد  پرداختند.  حوزه  این  در  بیشتر 
نیا  غفاری  وحید  دکتر  کنفرانس،  دبیر  سخنرانی  با  اختتامیه 
برای جمع بندی و ارائه نتایج دو روز کنفرانس پیگیری گردید و 
در پایان از حامیان، شرکت های حاضر در نمایشگاه و همچنین 
به  برتر در بخش دانشجویی و صنعت تقدیر و تشکر  مقاالت 

عمل آمد.
منوچهر  دکتر  آقای  جناب  سخنرانی  بر  مروری  ادامه  در 
مراسم  در  جهانگیریان  علیرضا  دکتر  آقای  جناب  و  منطقی 

افتتاحیه کنفرانس خواهیم داشت. 

سخنرانی دکتر منطقی
سازمان  عامل  مدیر  منطقی  منوچهر  دکتر  آقای  جناب 
ابتدا  کنفرانس  سیاست گذاری  کمیته  عضو  و  هوایی  صنایع 
به نقش پررنگ دانشگاه صنعتی اصفهان در پروژه های پرتاب 
ادامه  در  نمودند.  اشاره  ملی  بالگرد  ساخت  و  فجر  ماهواره 
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مروری بر دومین کنفرانس 
ملی اویونیک ایران

لپ تاپ مسافران باعث قطع شدن 
سیستم خلبان خودکار هواپیما در 

حین پرواز شده است.
هواپیمای 736

بیش از هشت ماه، شرکت بوئینگ پنج 
در  تداخل  وجود  خصوص  در  گزارش 
نشان  )مانند  متفاوت  ناوبری  تجهیزات 
ندادن ترک هواپیما در صفحه نمایش، 
FMC، خلبان خودکار، عملکرد غیر موثر 
درآلتیمتر، قطع شدن خلبان خودکار و 
است  کرده  دریافت  حرکت(  در  اخالل 
علت اصلی تمامی این مشکالت وسیله 

بازی الکترونیکی مسافران بوده است.

هواپیمای 767

گزارش ها حاکی از آن است که لپ تاپ 
مسافرین باعث ایجاد یک حرکت خفیف 
Bank در هواپیما می شود که با خاموش 
به  هواپیما  الکترونیکی  وسیله  شدن 

حالت قبل بازگشته است.

هواپیمای 747

توسط  الکترومغناطیسی  تداخالت  به  مربوط  مسائل  حل 
هزینه های  و  تاخیرات  در  کاهش  باعث  می تواند  مهندسین 
تداخالت  این  غیرموثر  کاهش  همچنین  شود.  آن  به  مربوط 
می تواند به سادگی باعث هزینه های اضافی، صرف وقت بیشتر 
مجدد  تست  و  اولیه  نمونه گیری  دوباره،  بهبودسازی  جهت 
به کارگیری  می گوید؛   Orbel رسمی  دفتر  شود.  دستگاه ها 
شیلدینگ و دیگر روش های کاهش تداخالت در گام های اولیه 
راه  حل های  به آن،  با توجه  طراحی بسیار حائز اهمیت است. 
این موضوع مهم در حال بررسی  به  برای دست یابی  بسیاری 

است و طیف گسترده ای از برنامه های شرکت ها در این زمینه 
معطوف است. 

رادیویی  و  الکترومغناطیسی  تداخالت  از  پیشگیری  برای 
به  می توان  آن  جمله  از  که  دارد  وجود  مختلفی  روش های 
زمین کردن، کاهش امپدانس مشترک، اجتناب از حلقه زمین، 
سلفی  کوپالژ  خازنی،  کوپالژ  )شیلدینگ(،  حفاظ  از  استفاده 

)مغناطیسی( و فیلتر کردن اشاره نمود.
• نویسنده: مهندس لیال حسینی

ایالت  داالس  شهر  در  که    Heli�expo2012 نمایشگاه  در 
تگزاس آمریکا برگزار شد یکي از جدیدترین محصوالت کمپانی 
بل آمریکا تحت عنوان BELL525 Relentless  به عنوان طرح 
اولیه رونمایی شد. این بالگرد از دسته بالگردهاي سوپر مدیوم 
به شمار می رود و عنوان بزرگترین بالگرد تجاری جهان را به 
خود اختصاص داده است. طراحی این بالگرد به گونه اي است 
که با ایجاد فضای داخلی و باری وسیع امکان استفاده از آن را 

در زمینه های مختلف فراهم نموده است.

این بالگرد با بهره مندی از سیستم های ناوبری پیشرفته و 
همگان  توجه  توانسته  پرواز  کنترل  سیستم  متفاوت  طراحی 
بالگرد  نخستین  بالگرد  این  همچنین  کند.  جلب  خود  به  را 
کنترل  برای   Fly�by�wire سیستم  از  که  است  نظامی  غیر 
پرواز بهره می برد. وجود تغییرات  اساسی برای نخستین بار در 
به تحوالت عظیمی در صنعت  بالگرد منجر  این  سیستم های 
بالگردسازی جهان خواهد شد. طراحی این بالگرد در ابتدا برای 

بررسی عکس العمل یک هواپیمای بدون سرنشین تحت 
آزمایش اثرات امواج الکترومغناطیسی 

جدید  بالگرد  از  رونمایی 
شرکت بل
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توسعه  "راهکارهای  با موضوع  را  ایشان سخنرانی علمی خود 
صنعت اویونیک در کشور" ادامه دادند. دکتر منطقی با اشاره 
به جایگاه صنعت اویونیک در هوانوردی دنیا و سرمایه گذاری 
کردند:»  نشان  خاطر  زمینه  این  در  پیشرفته  کشورهای  زیاد 
کشور ما دارای نیروهای علمی بسیار قوی بوده ولی از لحاظ 
زیرساخت و سرمایه گذاری در سطح ضعیفی هستیم. بنابراین 
جهت جبران این نقص باید در حوزه هایی وارد شد که استفاده 
بیشتری از تفکر خالق دارند و در واقع دارای سهم بیشتری از 
دانش نسبت به تجهیزات و سخت افزار هستند. دانش و صنعت 

اویونیک نیز یکی از این حوزه ها است«. 

دکتر منوچهر منطقی اولین گام در توسعه صنعت اویونیک 
را توسعه نهاد نوآوری بخشی در این زمینه دانسته و فرمودند:» 
با  تحقق یک چشم انداز  دنبال  به  بازیگران  کلیه  نهاد  این  در 
باالترین سطح کیفیت، کمترین هزینه، باالترین اثربخشی و با 
درآمدهای قابل توجه در سطح ملی باشند«. ایشان بازیگران 
نهاد نوآوری بخش اویونیک را شامل موارد زیر معرفی نمودند:

• شورای عالی انقالب فرهنگی )راهبری سند جامع علمی و 
فناوری هوافضای کشور(

• دانشگاه ها به رهبری دانشگاه صنعتی اصفهان

• شرکت های دانش بنیان در داخل پارک های علم و فناوری 
و خارج آن

• صنایع یکپارچه ساز اویونیک به رهبری صا-هسا
• ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری )حامی(

• سازمان هواپیمایی کشوری )نهاد نظارتی(
• مشتریان، نیروها و خطوط هوایی

دکتر منطقی با اشاره به اهمیت نقش هر یک از بازیگران 
این نهاد فرمودند:» آنچه باعث یکپارچه سازی این نهاد می شود 
از طرف  و  اقتصادی  دستاوردهای  با  علمی  پروژه های  تعریف 

دیگر ارتقاء عملکرد ناوگان هوایی کشور در هر دو حوزه تجاری 
در  شده  تعریف  پروژه های  از  برخی  ایشان  است«.  نظامی  و 

بخش اویونیک را شامل موارد زیر برشمردند:
• ارتقاء اویونیک ناوگان بالگرد کشور به خصوص در حوزه 

نظامی
• ارتقاء اویونیک ناوگان هواپیماهای تجاری کشور

• طراحی و ساخت اویونیک پهپادها
• طراحی و ساخت اویونیک هواپیماهای هوانوردی عمومی
• طراحی و ساخت اویونیک هواپیماها و بالگردهای آموزشی

• شبیه سازهای هواپیما و بالگردهای تجاری و نظامی
• صادرات زیرسامانه ها و سامانه اویونیک

• طراحی و ساخت تجهیزات ناوبری فرودگاهی
از این  ایشان در ادامه ضمن توضیح کوتاه درباره هر یک 
جت  هواپیمای  اویونیک  ساخت  و  طراحی  پروژه  از  پروژه ها، 
150 نفره به عنوان یکی از بزرگترین برنامه های تعیین شده 
در این حوزه یاد کردند که توسط پژوهشکده اویونیک دانشگاه 
ابراز  منطقی  منوچهر  دکتر  می گردد.  اجرا  اصفهان  صنعتی 
امیدواری کردند یکی از دستاوردهای این کنفرانس شکل گیری 
نهاد نوآوری در بخش اویونیک باشد. به گفته ایشان اولین گام 
برای شکل گیری این نهاد تدوین چشم انداز پویا و بر مبنای آن 
راهبردهای عملیاتی است که نتیجه این راهبردها باید سبب 

تولید محصوالتی با توان رقابتی عملکردی و اقتصادی گردد.
دکتر منوچهر منطقی در انتهای سخنرانی خود فرمودند:» 
امید است در سومین دوره این کنفرانس شاهد نتایج خروجی 

این نهاد باشیم«.
سخنرانی دکتر جهانگیریان

دکتر علیرضا جهانگیریان ریاست محترم سازمان هواپیمایی 
کشور ابتدا با ابراز خوشحالی از برگزاری این همایش علمی در 
زمینه تخصصی اویونیک، از برگزارکنندگان کنفرانس تشکر و 
علمی  ادامه دکتر جهانگیریان سخنرانی  در  نمودند.  قدردانی 
خود را با موضوع "نیاز گسترش صنعت اویونیک کشور" آغاز 
را  اویونیک  صنعت  بزرگ  ویژگی  دو  از  یکی  ایشان  نمودند. 
رشد سریع و حرکت آن در مرزهای دانش دانستند. از همین 
رو کشور ما نیز باید جهت همگامی با سایر کشورهای جهان، 
ناوگان هوایی خود را به سیستم های نوین تجهیز نماید. اولین 
گام در این زمینه نیز به روز بودن دانش افراد دست اندرکار در 

مجموعه های مختلف هوانوردی است.

611

امروزه فناوری با سرعت بسیار باالیی رو به پیشرفت است. 
از  بلکه  از نظر تعداد ساخت  تنها  نه  الکترونیکی  سیستم های 
هستند.  پیشرفت  به  رو  نیز  داخلی   ترکیبات  و  کارایی  لحاظ 
همزمان با این رشد، اندازه و وزن قطعات، سیستم ها و اجزای 
آن ها در حال کوچک شدن می باشند. با وجود اینکه پیشرفت 
همراه  به  زیادی  منافع  الکترونیکی،  قطعات  نظیر  تکنولوژی 
زمینه  این  در  بزرگ  چالشی  با  طراحی  مهندسان  اما  دارد، 
مواجه هستند. تعدد قطعات الکترونیکی پیشرفته، سبب نیاز 
تداخالت  برابر  در  ایمن،  و  حیاتی  سیستم های  محافظت  به 
الکترومغناطیسی و تداخالت فرکانس رادیویی شده که این امر 

بیش از گذشته اهمیت دارد.

الکترونیک تکامل 
اجرایی شرکت  Wally C .Rihns، مدیرعامل و مدیر  آقای 
Mentor Graphic در وینسلوین اظهار داشته است؛ هواپیماها، 
زیادی  تعداد  آن  در  که  هستند  سمتی  به  حرکت  حال  در 
کامپیوتر پیچیده تحت یک شبکه منسجم به پردازش اطالعات 
در  گذشته  از  بیش  الکترونیک  صنعت  همچنین  می پردازند. 
صنعت هوانوردی مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه کاربرد 
 ،F�35 الکترونیک در جنگنده ضربت نسل پنجم و چند منظوره
در سال 1978  بار  اولین  )که   F�18 از جت  بیشتر  برابر  پنج 
معرفی شد( است. آقای Rihns پیش بینی کرده است که ماهیت 
الکتریکی و الکترونیکی، همزمان با توسعه نیازهای امروزه، رو 
به افزایش است و صنعت هوانوردی از نیمه الکتریکی به سمت 

تمام الکتریکی در حرکت است. 
پیچیدگی و همچنین افزایش تعداد دستگاه های الکترونیکی 
فضایی  سفینه  و  ماهواره ها  نظامی،  و  تجاری  هواپیماهای  در 
همین  به  می باشند،  افزایش  به  رو  مالحظه ای  قابل  به طور 

که  شخصی  بی سیم  و  الکترونیکی  دستگاه های  تعداد  نسبت 
مورد  هواپیما  داخل  مسافران  و همچنین  پرواز  توسط خدمه 
استفاده قرار می گیرند، رو به افزایش است. با این وجود، بیش 
تداخالت  اثرات  اهمیت  به  مهندسین  دیگری،  زمان  هر  از 

الکترومغناطیسی و حفاظت در برابر آن ها پی برده اند.

خنثی کردن تداخالت
یک  امروزه  رادیویی،  و  الکترومغناطیسی  تداخالت 
محسوب  امروزی  سیستم های  و  تجهیزات  برای  جدی  خطر 
می شوند، بیشتر قطعات الکترونیکی در رنج فرکانسی باالتری 
نسبت به گذشته فعالیت می کنند که این امر سبب حساسیت 
تداخالت  تولید  منابع  است.  شده  نویز  به  سیستم ها  بیشتر 
الکترومغناطیسی می توانند ناشی از عوامل طبیعی و مصنوعی 
باشند که به صورت عمدی یا اتفاقی رخ می دهند. اویونیک و 
نظامی،  غیره  و  نظامی  هواپیماهای  الکترونیکی  قطعات  دیگر 
ماهواره ها و فضاپیماها، از اثرات این تداخالت که ممکن است 
دیگر  و  تشعشعات  خورشیدی،  اشعه های  رعدوبرق،  از  ناشی 
این  بر  عالوه  نیستند.  امان  در  باشند  الکترونیکی  سامانه های 
تداخالت الکترومغناطیسی و رادیویی در جنگ ها و کاربردهای 
رادارها  مقابل  در  خوبی  بسیار  مانع  به عنوان  مختلف  نظامی 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  رادیویی  ارتباطات  تجهیزات  و 
ختم  خارجی  منابع  به  فقط  الکترومغناطیسی  تداخالت 
نمی شوند، بلکه به عنوان یک دغدغه بزرگ برای بردهای مدار 

چاپی )به عنوان PCB�level EMI( از آن یاد می شود.

اثرات تداخالت الکترومغناطیسی و رادیویی
باعث اخالل در سیگنال های  می تواند   EMI/RFI تداخالت
رادیویی و راداری موجود در کابین خلبان، تداخل در ارتباطات 
با مرکز کنترل ترافیک، خلبان خودکار، کنترل پرواز،  خلبان 
دستگاه های ناوبری، سامانه های ناوبری هوایی و بسیاری موارد 
دیگر شود. برای رفع این خال به خصوص در صنعت هوانوردی، 
الکترونیکی در بخش طراحی  برای دستگاه های  از شیلدینگ 

استفاده می شود که راه حلی مناسب و قابل اعتماد است.

تحوالت هواپیمایی
کارخانه های هواپیمایی مانند بوئینگ و ایرباس، گزارشات 
بسیاری را از کاربران هواپیما و خلبان ها در خصوص استفاده 
باعث بروز نقص  الکترونیکی مانند لپ تاپ که  از دستگاه های 
در عملکرد هواپیما شده است را نشان می دهد. شرکت بوئینگ 
طی اعالمیه ای انواع مختلف رخدادهای ناشی از این تجهیزات 

الکترونیکی را شرح داده است:

ضرورت حفاظت 
سیستم های حیاتی و مهم 
EMI/RFI هواپیما در برابر
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ایشان دومین ویژگی مهم صنعت اویونیک را اهمیت قابلیت 
به  ایمنی  در حوزه غیر نظامی دانستند.  اطمینان و تضمین 
گفته ایشان این مورد نیز  یکی از نقاط ضعف بخش هوانوردی 

کشور ما  است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
دکتر جهانگیریان با اشاره به دستورالعمل ها و ضوابط وضع 
شده توسط ایکائو و اتحادیه اروپا در مورد هواپیماهایی که در 
سال های آینده در فضای اروپا و ایاالت متحده پرواز می کنند، 
به  مجهز  ما  هواپیماهای  حاضر  حال  در  متاسفانه  فرمودند:» 
نیز حداقل  ما  کشور  در  رو  همین  از  نیستند.  این سیستم ها 
این ضوابط اعمال و هواپیماهای داخلی ملزم به تجهیز حداقل 
این سیستم ها شده اند. از جمله این سیستم ها که توسط ایکائو 
معرفی شده است می توان به Airborne Image Recorder اشاره 

نمود«.
طراحی  پروژه  به  اشاره  با  جهانگیریان  دکتر  ادامه  در 
هواپیمای 150 نفره ملی خاطر نشان کردند:» مرحله شناخت 
این پروزه در طی 3 سال گذشته انجام گرفته و بیش از 1000 
محققین  توسط  هواپیما  طراحی  مختلف  بخش های  در  سند 
آماده شده است. در مرحله بعد الزم است فناوری های مورد نیاز 
برای ساخت هواپیما مورد بررسی قرار گرفته و بسته به اولویت 
و کلیدی بودن هر یک از آن ها، تعدادی از این فناوری ها مورد 
توجه قرار گیرند. این مرحله با ارزیابی فناوری های مختلف و 

اولویت بندی آن ها تقریبا به مرحله نهایی خود رسیده است«.
ایشان در انتها افزودند:» در حال حاضر وارد مرحله جدیدی 
از طراحی هواپیمای ملی شده ایم، در این مرحله نیاز است یک 
تفکر سیستمی و Integration بر پروژه حاکم گردد. ما در این 
خواهیم  کلیدی  فناوری های  یکپارچه سازی  دنبال  به  مرحله 
بود«. دکتر جهانگیریان ضمن تشکر از تمامی فعاالن این پروژه 
از آن ها خواستند با عزم باالتر در ادامه تحقق این طرح فعالیت 

داشته باشند.

سخنرانی علمی کاپیتان تدین
سامانه های  کارگروه  مسئول  تدین،  محمود  سید  کاپیتان 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  هوایی  ترافیک  مدیریت  نوین 
جمهوری به عنوان اولین سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی 
اویونیک بودند. ایشان سخنرانی خود را پس از مراسم افتتاح 
نمایشگاه دستاوردهای صنعت اویونیک در سالن همایش های 
شیخ بهایی و با موضوع "طرح ملی ناوبری" آغاز نمودند. اولین 
بحث کاپیتان تدین درباره لزوم تجهیز مجموعه ناوگان هوایی 
کشور به سیستم های نوین بود. به گفته ایشان ایکائو مجموعه ای 
از الزامات سیستم های هواپیما را توسط دفتر خاورمیانه خود به 
مسئوالن این بخش در کشور ابالغ نموده است. بنابراین جهت 
پیوند فضای هوایی کشور به کشورهای همسایه و امکان پرواز 
با هواپیماهای موجود در فضای هوایی سایر کشورها الزم است 
هرچه سریع تر اقدام به تجهیز فرودگاه ها و هواپیماهای داخلی 

به این زیرساخت ها نمود.
برای  ایکائو  مدت  بلند  برنامه  تدین،  کاپیتان  بیان  طبق 
چهار  روی  بر   2028 تا   2013 سال های  در  جهانی  ناوبری 
مسئله اصلی برنامه ریزی شده است. این چهار مورد به شرح 

زیر هستند:
• برنامه 20 ساله ناوبری جهانی

 Aviation System Block متدولوژی  از  بهره برداری   •
Upgradef(ASBU)f

)بخصوص  افزایش ظرفیت ها  و  • محیط زیست، هماهنگی 
افزایش ظرفیت فضا(

• ظرفیت های ناوبری )نیازهای عملیاتی از سوی کشورهای 
عضو(

کاپیتان تدین ضمن بیان اهمیت توجه به این برنامه ریزی 
صورت گرفته خاطر نشان کردند:» در کشور ما نیز بررسی های 
ملی  طرح  برنامه  تا  است  گردیده  مقرر  و   گرفته  انجام  الزم 
اجرایی   National Air Navigation Plan عبارتی  به  یا  ناوبری 
منطقی  منوچهر  دکتر  آقای  جناب  دلیل  همین  به  گردد. 
مدیرعامل محترم سازمان صنایع هوایی دستور فرموده اند یک 
تهیه سند  و  کلی  نمودن چهارچوب  کارگروه جهت مشخص 

این طرح ایجاد گردد«. 
کاپیتان سید محمود تدین در ادامه سخنرانی خود به بیان 
برخی از کمبودهای و نقاط ضعف کشور در سه حوزه مخابراتی، 
سیستم های  زمینه  در  ایشان  پرداختند.  نظارتی  و  ناوبری 
به  مربوط  زیرساخت های  ما  کشور  در  فرمودند:»  مخابراتی 
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معرفی شده می توان به PILOT، SCOUT و VARIANT اشاره 
نمود. این نکته قابل توجه است که بیشتر این رادارها توسط 

شرکت THALES طراحی و ساخته شده اند.
استفاده   LPI رادارهای  به  اشاره  با  نایبی  دکتر  همچنین 
 ،B2 بمب افکن F22 و F16  شده در هواپیماهای جنگنده مانند
برای  را معرفی نمودند.  رادارها  این  از  نامی برخی  مشخصات 
اشاره   F22 رادار استفاده شده در هواپیمای  به  مثال می توان 
برای یک هدف یک   240kkm قابل توجه  برد  نمود که دارای 

متر مربعی است.
در ادامه این سخنرانی دکتر نایبی به برخی از راهکارهای 
ارائه شده برای مقابله با رادارهای LPI اشاره نمود. از جمله این 
روش ها می توان به افزایش زمان انتگرال گیری در گیرنده ها و 

استفاده از دو یا تعداد بیشتری آنتن اشاره نمود.
به  نایبی  دکتر  آقای  جناب  نیز  سخنرانی  این  انتهای  در 

سواالت شرکت کنندگان این سخنرانی پاسخ دادند.

 F�22 مورد استفاده در جنگنده AN/APG�77 رادار
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شبکه های AFTN جهت ارتباطات مخابراتی موجود هست، اما 
تاکنون در مورد تجهیز سامانه های ATN اقدامی نشده است. 
همچنین در مورد ارتباط مخابراتی هوا به زمین نیز الزم است 
هواپیماهای  است  الزم  زمینه  این  در  گیرد.  صورت  اقداماتی 
و   VHF Voice 8.33 مانند  نوین  مخابراتی  سیستم های  به  ما 
SATCOM مجهز گردند. همچنین مسئوالن باید نگاه ویژه ای 
به سیستم های مخابرات دیتا و تجهیز هواپیماها و فرودگاه ها 

به تجهیزات مربوط به این سامانه ها داشته باشند«.
موضوع  به  توجه  موارد،  مهم ترین  یکی  ناوبری  بخش  در 
PBN است که اخیرا از سوی ایکائو ابالغ شده است. این طرح 
کشور را الزام می کند با تجهیزات موجود و حداقل های مقرراتی، 
فضای هوایی داخل کشور تجهیز گردد. کاپیتان تدین با طرح 
این موضوع از مسئوالن خواست هرچه سریع تر چهارچوب های 
نمایند.  ارسال  ایکائو  برای  و  نموده  مشخص  را  کشور   PBN
ناوبری  ایشان همچنین به لزوم استفاده از سیستم های نوین 
مانند ILS و MLS و همچنین سامانه های مبتنی بر ماهواره را 

تاکید نمودند.
کاپیتان تدین در ادامه افزودند:» در بخش نظارت نیز الزم 
برای  گیرد.  صورت  موجود  در سخت افزارهای  تحوالتی  است 
گذاشته  کنار   PSR بر  مبتنی  نظارتی  سیستم های  باید  مثال 
آن   S مد  البته  و   SSR راداری  به سمت سیستم های  و  شود 
حرکت کنیم. هر چند که این سامانه ها نیز کافی نبوده و هم 
اکنون در بیشتر کشورهای جهان از سیستم های نوین نظارتی 

مانند ABS�B استفاده می شود. البته خوشبختانه در برخی از 
پیشرفته ای  از چنین سیستم های  مانند مشهد  مناطق کشور 

استفاده می شود«.
طبق بیان کاپیتان تدین سامان دهی و اعمال مدیریت این 
چهارچوب های تعیین شده مستلزم برنامه ریزی، تصمیم سازی 
گرفته  صورت  الزم  برنامه ریزی های  هم اکنون  است.  اجرا  و 
است و پس از ان مسئوالن باید با توجه به چشم انداز کشور و 
سیاست های تعیین شده، مسیر حرکت نهاد اجرایی طرح ملی 

ناوبری را مشخص نمایند. 
تجهیز  اهمیت  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  تدین  کاپیتان 
و  ناوبری  مخابراتی،  نوین  سیستم های  به  کشور  فرودگاه های 
از مسئوالن خواستند هر چه سریع تر  و  تاکید داشته  راداری 
بحث CNS/ATM را مشخص نمایند تا بتوانیم بطور شایسته تری 

از فضای هوایی کشور استفاده نماییم.
کاپیتان سید محمود تدین در انتهای سخنرانی خود افزود:» 
با نگرش به جهانی بودن امور هوانوردی و لزوم رعایت الزامات 
همچنین  و  کشور  از  خارج  پروازهای  برای  ویژه  به  مربوطه، 
الزامات که برخی  انجام این  پذیرش پروازهای سایر کشورها، 
امری  هستند  همراه  مشخص  زمانی  محدوده  با  آن ها  از 

اجتناب ناپذیر است که باید سال ها قبل صورت می گرفت«.

موضوع  با  نائبی  دکتر  علمی  سخنرانی 
LPI رادارهای

سخنرانی کلیدی روز دوم کنفرانس توسط جناب آقای دکتر 
نایبی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل 
شرکت رستافن انجام گرفت. در این بخش مروری مختصر بر 
با  )رادارهای   LPI "رادارهای  با عنوان  ایشان  سخنرانی علمی 

احتمال شنود پایین(" داریم.
اینکه  بدون  "ببینیم  مفهوم  به  حقیقت  در   LPI رادارهای 
است  این  قدیمی  رادارهای  اصلی  مشکل  است.  شویم"  دیده 
بسیار  فاصله  از  دشمن  گیرنده های  آن ها  شدن  روشن  با  که 
را  آن ها  و  دریافت  را  رادار می توانند سیگنال ها  برد  از  بیشتر 
این هستیم  دنبال  به   LPI رادارهای  نمایند.  در  آشکارسازی 
که برخالف رادارهای متداول بتوانیم به برد راداری بیش از برد 

گیرنده دشمن برسیم.  

دکتر نایبی پس از تعریف مقدماتی رادارهای LPI، با بررسی 
تاثیرگذار  عوامل  رادارها،  نوع  این  طراحی  در  ریاضی  روابط 
عوامل می تواند شامل  این  نمودند.  معرفی  را  این طراحی  در 
مواردی مانند برد رادار، گین رادار، حساسیت رادار، فرکانس 
کاری رادار و ویژگی های آنتن باشد. همچنین از روابط ریاضی 
و نمودارهای مربوط به رابطه برد رادار با توان ارسالی و بهره 
 LPI رادار  یک  طراحی  برای  که  می شود  مشخص  پردازشی، 
مناسب باید توان ارسالی تا حد ممکن پایین و در مقابل بهره 

پردازشی گیرنده باال باشد.
برای رسیدن به بهره پردازشی باال سعی می شود خواص و 
ارسالی بطور صحیحی طراحی گردد. در  شکل موج سیگنال 
رادارهای متداول معموال یک پالس باریک در فرکانس خاص 
 LPI و با توان زیاد استفاده می شود. اما در طراحی رادارهای

و  زمان  در  که  شود  استفاده  سیگنال هایی  از  می شود  سعی 
می شود  سبب  کار  این  شده اند.   )Spread( گسترده  فرکانس 
سیگنال دریافتی در گیرنده دشمن دارای انرژی کمی باشد. از 
طرفی در گیرنده رادار با استفاده از یک فیلتر مناسب سیگنالی 

با توان مناسب دریافت خواهد شد.
مسئله دیگر در طراحی رادار LPI استفاده از آنتن هایی با 
آنتن هایی که  از  باید  کاربرد  این  برای  است.  مناسب  طراحی 
آنتن  نمود. همچنین  استفاده  کمی هستند   Side lobe دارای
باید دارای بهره باال باشد. از طرفی توان ارسالی سیگنال باید 
قابل کنترل بوده و سعی شود به جای استفاده از یک رادار، 
از شبکه ای از رادارها بهره مند گردیم. با این کار ضمن کاهش 
توان ارسالی، دقت بیشتری در شناسایی اهداف خواهیم داشت 

و احتمال شناسایی توسط دشمن کاهش می یابد.
مهم  نکات  برخی  به  توجه  با  باید   LPI رادارهای  طراحی 
صورت گیرد. به عنوان مثال مشخص است که افزایش پهنای 
باند سبب افزایس رزولوشن و بهبود عملکرد رادار خواهد شد، 
اما باید دقت داشت که افزایش رزولوشن از یک مقدار به باال 
دیگر سبب بهبود عملکرد نخواهد شد. دلیل این امر نیز این 
اجزای  با  هدف  چند  تبدیل  رادار   برای  هدف  یک  که  است 
بهره  نتیجه  در  شد.  خواهد  مختلف  پالس های  در  متفاوت 

پردازشی رادار کاهش می یابد.
سعی  آن ها  در  که  هستند   LPI رادارهای  از  خاصی  نوع 
رادار  صحیح  شناسایی  از  تکنیک هایی  از  استفاده  با  می شود 
توسط گیرنده های دشمن جلوگیری شود. در این نوع رادارها 
ممکن است گیرنده دشمن بتواند سیگنال رادار را دریافت و 
آشکارسازی نماید، اما استفاده از تکنیک های پردازشی خاص 
در سیگنال ارسالی رادار سبب می شود تا گیرنده دشمن نتواند 
نوع  این  نماید.  اتخاذ  دریافتی  داده های  از  صحیحی  تصمیم 

رادارها با نام رادارهای LPID شناخته می شوند.
یک روش برای رسیدن به رادار LPID این است که فرکانس 
باال  الکترومغناطیسی  با چگالی  باند  پهنای  در یک  آن  کاری 
انتخاب گردد. بدین ترتیب برای گیرنده دشمن مشکل خواهد 
از  ارسالی  بین چندین سیگنال  از  را  رادار  پالس های  که  بود 
روش  دهد.  تشخیص  دیگر  مخابراتی  سیستم های  و  رادارها 
پیچیده  بطور  رادار  از  ارسالی  پالس  قطار  که  است  این  دیگر 
شد  خواهد  سبب  پالس  قطار  نامنظم  ارسال  گردد.  طراحی 

گیرنده دشمن نتواند به راحتی آن ها را شناسایی نماید.
در ادامه این سخنرانی دکتر نایبی چند نمونه از رادارهای 
LPI هواپایه و زمین پایه را معرفی نمودند. از جمله رادارهای 
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شبکه های AFTN جهت ارتباطات مخابراتی موجود هست، اما 
تاکنون در مورد تجهیز سامانه های ATN اقدامی نشده است. 
همچنین در مورد ارتباط مخابراتی هوا به زمین نیز الزم است 
هواپیماهای  است  الزم  زمینه  این  در  گیرد.  صورت  اقداماتی 
و   VHF Voice 8.33 مانند  نوین  مخابراتی  سیستم های  به  ما 
SATCOM مجهز گردند. همچنین مسئوالن باید نگاه ویژه ای 
به سیستم های مخابرات دیتا و تجهیز هواپیماها و فرودگاه ها 

به تجهیزات مربوط به این سامانه ها داشته باشند«.
موضوع  به  توجه  موارد،  مهم ترین  یکی  ناوبری  بخش  در 
PBN است که اخیرا از سوی ایکائو ابالغ شده است. این طرح 
کشور را الزام می کند با تجهیزات موجود و حداقل های مقرراتی، 
فضای هوایی داخل کشور تجهیز گردد. کاپیتان تدین با طرح 
این موضوع از مسئوالن خواست هرچه سریع تر چهارچوب های 
نمایند.  ارسال  ایکائو  برای  و  نموده  مشخص  را  کشور   PBN
ناوبری  ایشان همچنین به لزوم استفاده از سیستم های نوین 
مانند ILS و MLS و همچنین سامانه های مبتنی بر ماهواره را 

تاکید نمودند.
کاپیتان تدین در ادامه افزودند:» در بخش نظارت نیز الزم 
برای  گیرد.  صورت  موجود  در سخت افزارهای  تحوالتی  است 
گذاشته  کنار   PSR بر  مبتنی  نظارتی  سیستم های  باید  مثال 
آن   S مد  البته  و   SSR راداری  به سمت سیستم های  و  شود 
حرکت کنیم. هر چند که این سامانه ها نیز کافی نبوده و هم 
اکنون در بیشتر کشورهای جهان از سیستم های نوین نظارتی 

مانند ABS�B استفاده می شود. البته خوشبختانه در برخی از 
پیشرفته ای  از چنین سیستم های  مانند مشهد  مناطق کشور 

استفاده می شود«.
طبق بیان کاپیتان تدین سامان دهی و اعمال مدیریت این 
چهارچوب های تعیین شده مستلزم برنامه ریزی، تصمیم سازی 
گرفته  صورت  الزم  برنامه ریزی های  هم اکنون  است.  اجرا  و 
است و پس از ان مسئوالن باید با توجه به چشم انداز کشور و 
سیاست های تعیین شده، مسیر حرکت نهاد اجرایی طرح ملی 

ناوبری را مشخص نمایند. 
تجهیز  اهمیت  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  تدین  کاپیتان 
و  ناوبری  مخابراتی،  نوین  سیستم های  به  کشور  فرودگاه های 
از مسئوالن خواستند هر چه سریع تر  و  تاکید داشته  راداری 
بحث CNS/ATM را مشخص نمایند تا بتوانیم بطور شایسته تری 

از فضای هوایی کشور استفاده نماییم.
کاپیتان سید محمود تدین در انتهای سخنرانی خود افزود:» 
با نگرش به جهانی بودن امور هوانوردی و لزوم رعایت الزامات 
همچنین  و  کشور  از  خارج  پروازهای  برای  ویژه  به  مربوطه، 
الزامات که برخی  انجام این  پذیرش پروازهای سایر کشورها، 
امری  هستند  همراه  مشخص  زمانی  محدوده  با  آن ها  از 

اجتناب ناپذیر است که باید سال ها قبل صورت می گرفت«.

موضوع  با  نائبی  دکتر  علمی  سخنرانی 
LPI رادارهای

سخنرانی کلیدی روز دوم کنفرانس توسط جناب آقای دکتر 
نایبی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل 
شرکت رستافن انجام گرفت. در این بخش مروری مختصر بر 
با  )رادارهای   LPI "رادارهای  با عنوان  ایشان  سخنرانی علمی 

احتمال شنود پایین(" داریم.
اینکه  بدون  "ببینیم  مفهوم  به  حقیقت  در   LPI رادارهای 
است  این  قدیمی  رادارهای  اصلی  مشکل  است.  شویم"  دیده 
بسیار  فاصله  از  دشمن  گیرنده های  آن ها  شدن  روشن  با  که 
را  آن ها  و  دریافت  را  رادار می توانند سیگنال ها  برد  از  بیشتر 
این هستیم  دنبال  به   LPI رادارهای  نمایند.  در  آشکارسازی 
که برخالف رادارهای متداول بتوانیم به برد راداری بیش از برد 

گیرنده دشمن برسیم.  

دکتر نایبی پس از تعریف مقدماتی رادارهای LPI، با بررسی 
تاثیرگذار  عوامل  رادارها،  نوع  این  طراحی  در  ریاضی  روابط 
عوامل می تواند شامل  این  نمودند.  معرفی  را  این طراحی  در 
مواردی مانند برد رادار، گین رادار، حساسیت رادار، فرکانس 
کاری رادار و ویژگی های آنتن باشد. همچنین از روابط ریاضی 
و نمودارهای مربوط به رابطه برد رادار با توان ارسالی و بهره 
 LPI رادار  یک  طراحی  برای  که  می شود  مشخص  پردازشی، 
مناسب باید توان ارسالی تا حد ممکن پایین و در مقابل بهره 

پردازشی گیرنده باال باشد.
برای رسیدن به بهره پردازشی باال سعی می شود خواص و 
ارسالی بطور صحیحی طراحی گردد. در  شکل موج سیگنال 
رادارهای متداول معموال یک پالس باریک در فرکانس خاص 
 LPI و با توان زیاد استفاده می شود. اما در طراحی رادارهای

و  زمان  در  که  شود  استفاده  سیگنال هایی  از  می شود  سعی 
می شود  سبب  کار  این  شده اند.   )Spread( گسترده  فرکانس 
سیگنال دریافتی در گیرنده دشمن دارای انرژی کمی باشد. از 
طرفی در گیرنده رادار با استفاده از یک فیلتر مناسب سیگنالی 

با توان مناسب دریافت خواهد شد.
مسئله دیگر در طراحی رادار LPI استفاده از آنتن هایی با 
آنتن هایی که  از  باید  کاربرد  این  برای  است.  مناسب  طراحی 
آنتن  نمود. همچنین  استفاده  کمی هستند   Side lobe دارای
باید دارای بهره باال باشد. از طرفی توان ارسالی سیگنال باید 
قابل کنترل بوده و سعی شود به جای استفاده از یک رادار، 
از شبکه ای از رادارها بهره مند گردیم. با این کار ضمن کاهش 
توان ارسالی، دقت بیشتری در شناسایی اهداف خواهیم داشت 

و احتمال شناسایی توسط دشمن کاهش می یابد.
مهم  نکات  برخی  به  توجه  با  باید   LPI رادارهای  طراحی 
صورت گیرد. به عنوان مثال مشخص است که افزایش پهنای 
باند سبب افزایس رزولوشن و بهبود عملکرد رادار خواهد شد، 
اما باید دقت داشت که افزایش رزولوشن از یک مقدار به باال 
دیگر سبب بهبود عملکرد نخواهد شد. دلیل این امر نیز این 
اجزای  با  هدف  چند  تبدیل  رادار   برای  هدف  یک  که  است 
بهره  نتیجه  در  شد.  خواهد  مختلف  پالس های  در  متفاوت 

پردازشی رادار کاهش می یابد.
سعی  آن ها  در  که  هستند   LPI رادارهای  از  خاصی  نوع 
رادار  صحیح  شناسایی  از  تکنیک هایی  از  استفاده  با  می شود 
توسط گیرنده های دشمن جلوگیری شود. در این نوع رادارها 
ممکن است گیرنده دشمن بتواند سیگنال رادار را دریافت و 
آشکارسازی نماید، اما استفاده از تکنیک های پردازشی خاص 
در سیگنال ارسالی رادار سبب می شود تا گیرنده دشمن نتواند 
نوع  این  نماید.  اتخاذ  دریافتی  داده های  از  صحیحی  تصمیم 

رادارها با نام رادارهای LPID شناخته می شوند.
یک روش برای رسیدن به رادار LPID این است که فرکانس 
باال  الکترومغناطیسی  با چگالی  باند  پهنای  در یک  آن  کاری 
انتخاب گردد. بدین ترتیب برای گیرنده دشمن مشکل خواهد 
از  ارسالی  بین چندین سیگنال  از  را  رادار  پالس های  که  بود 
روش  دهد.  تشخیص  دیگر  مخابراتی  سیستم های  و  رادارها 
پیچیده  بطور  رادار  از  ارسالی  پالس  قطار  که  است  این  دیگر 
شد  خواهد  سبب  پالس  قطار  نامنظم  ارسال  گردد.  طراحی 

گیرنده دشمن نتواند به راحتی آن ها را شناسایی نماید.
در ادامه این سخنرانی دکتر نایبی چند نمونه از رادارهای 
LPI هواپایه و زمین پایه را معرفی نمودند. از جمله رادارهای 
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ایشان دومین ویژگی مهم صنعت اویونیک را اهمیت قابلیت 
به  ایمنی  در حوزه غیر نظامی دانستند.  اطمینان و تضمین 
گفته ایشان این مورد نیز  یکی از نقاط ضعف بخش هوانوردی 

کشور ما  است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
دکتر جهانگیریان با اشاره به دستورالعمل ها و ضوابط وضع 
شده توسط ایکائو و اتحادیه اروپا در مورد هواپیماهایی که در 
سال های آینده در فضای اروپا و ایاالت متحده پرواز می کنند، 
به  مجهز  ما  هواپیماهای  حاضر  حال  در  متاسفانه  فرمودند:» 
نیز حداقل  ما  کشور  در  رو  همین  از  نیستند.  این سیستم ها 
این ضوابط اعمال و هواپیماهای داخلی ملزم به تجهیز حداقل 
این سیستم ها شده اند. از جمله این سیستم ها که توسط ایکائو 
معرفی شده است می توان به Airborne Image Recorder اشاره 

نمود«.
طراحی  پروژه  به  اشاره  با  جهانگیریان  دکتر  ادامه  در 
هواپیمای 150 نفره ملی خاطر نشان کردند:» مرحله شناخت 
این پروزه در طی 3 سال گذشته انجام گرفته و بیش از 1000 
محققین  توسط  هواپیما  طراحی  مختلف  بخش های  در  سند 
آماده شده است. در مرحله بعد الزم است فناوری های مورد نیاز 
برای ساخت هواپیما مورد بررسی قرار گرفته و بسته به اولویت 
و کلیدی بودن هر یک از آن ها، تعدادی از این فناوری ها مورد 
توجه قرار گیرند. این مرحله با ارزیابی فناوری های مختلف و 

اولویت بندی آن ها تقریبا به مرحله نهایی خود رسیده است«.
ایشان در انتها افزودند:» در حال حاضر وارد مرحله جدیدی 
از طراحی هواپیمای ملی شده ایم، در این مرحله نیاز است یک 
تفکر سیستمی و Integration بر پروژه حاکم گردد. ما در این 
خواهیم  کلیدی  فناوری های  یکپارچه سازی  دنبال  به  مرحله 
بود«. دکتر جهانگیریان ضمن تشکر از تمامی فعاالن این پروژه 
از آن ها خواستند با عزم باالتر در ادامه تحقق این طرح فعالیت 

داشته باشند.

سخنرانی علمی کاپیتان تدین
سامانه های  کارگروه  مسئول  تدین،  محمود  سید  کاپیتان 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  هوایی  ترافیک  مدیریت  نوین 
جمهوری به عنوان اولین سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی 
اویونیک بودند. ایشان سخنرانی خود را پس از مراسم افتتاح 
نمایشگاه دستاوردهای صنعت اویونیک در سالن همایش های 
شیخ بهایی و با موضوع "طرح ملی ناوبری" آغاز نمودند. اولین 
بحث کاپیتان تدین درباره لزوم تجهیز مجموعه ناوگان هوایی 
کشور به سیستم های نوین بود. به گفته ایشان ایکائو مجموعه ای 
از الزامات سیستم های هواپیما را توسط دفتر خاورمیانه خود به 
مسئوالن این بخش در کشور ابالغ نموده است. بنابراین جهت 
پیوند فضای هوایی کشور به کشورهای همسایه و امکان پرواز 
با هواپیماهای موجود در فضای هوایی سایر کشورها الزم است 
هرچه سریع تر اقدام به تجهیز فرودگاه ها و هواپیماهای داخلی 

به این زیرساخت ها نمود.
برای  ایکائو  مدت  بلند  برنامه  تدین،  کاپیتان  بیان  طبق 
چهار  روی  بر   2028 تا   2013 سال های  در  جهانی  ناوبری 
مسئله اصلی برنامه ریزی شده است. این چهار مورد به شرح 

زیر هستند:
• برنامه 20 ساله ناوبری جهانی

 Aviation System Block متدولوژی  از  بهره برداری   •
Upgradef(ASBU)f

)بخصوص  افزایش ظرفیت ها  و  • محیط زیست، هماهنگی 
افزایش ظرفیت فضا(

• ظرفیت های ناوبری )نیازهای عملیاتی از سوی کشورهای 
عضو(

کاپیتان تدین ضمن بیان اهمیت توجه به این برنامه ریزی 
صورت گرفته خاطر نشان کردند:» در کشور ما نیز بررسی های 
ملی  طرح  برنامه  تا  است  گردیده  مقرر  و   گرفته  انجام  الزم 
اجرایی   National Air Navigation Plan عبارتی  به  یا  ناوبری 
منطقی  منوچهر  دکتر  آقای  جناب  دلیل  همین  به  گردد. 
مدیرعامل محترم سازمان صنایع هوایی دستور فرموده اند یک 
تهیه سند  و  کلی  نمودن چهارچوب  کارگروه جهت مشخص 

این طرح ایجاد گردد«. 
کاپیتان سید محمود تدین در ادامه سخنرانی خود به بیان 
برخی از کمبودهای و نقاط ضعف کشور در سه حوزه مخابراتی، 
سیستم های  زمینه  در  ایشان  پرداختند.  نظارتی  و  ناوبری 
به  مربوط  زیرساخت های  ما  کشور  در  فرمودند:»  مخابراتی 
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معرفی شده می توان به PILOT، SCOUT و VARIANT اشاره 
نمود. این نکته قابل توجه است که بیشتر این رادارها توسط 

شرکت THALES طراحی و ساخته شده اند.
استفاده   LPI رادارهای  به  اشاره  با  نایبی  دکتر  همچنین 
 ،B2 بمب افکن F22 و F16  شده در هواپیماهای جنگنده مانند
برای  را معرفی نمودند.  رادارها  این  از  نامی برخی  مشخصات 
اشاره   F22 رادار استفاده شده در هواپیمای  به  مثال می توان 
برای یک هدف یک   240kkm قابل توجه  برد  نمود که دارای 

متر مربعی است.
در ادامه این سخنرانی دکتر نایبی به برخی از راهکارهای 
ارائه شده برای مقابله با رادارهای LPI اشاره نمود. از جمله این 
روش ها می توان به افزایش زمان انتگرال گیری در گیرنده ها و 

استفاده از دو یا تعداد بیشتری آنتن اشاره نمود.
به  نایبی  دکتر  آقای  جناب  نیز  سخنرانی  این  انتهای  در 

سواالت شرکت کنندگان این سخنرانی پاسخ دادند.

 F�22 مورد استفاده در جنگنده AN/APG�77 رادار
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توسعه  "راهکارهای  با موضوع  را  ایشان سخنرانی علمی خود 
صنعت اویونیک در کشور" ادامه دادند. دکتر منطقی با اشاره 
به جایگاه صنعت اویونیک در هوانوردی دنیا و سرمایه گذاری 
کردند:»  نشان  خاطر  زمینه  این  در  پیشرفته  کشورهای  زیاد 
کشور ما دارای نیروهای علمی بسیار قوی بوده ولی از لحاظ 
زیرساخت و سرمایه گذاری در سطح ضعیفی هستیم. بنابراین 
جهت جبران این نقص باید در حوزه هایی وارد شد که استفاده 
بیشتری از تفکر خالق دارند و در واقع دارای سهم بیشتری از 
دانش نسبت به تجهیزات و سخت افزار هستند. دانش و صنعت 

اویونیک نیز یکی از این حوزه ها است«. 

دکتر منوچهر منطقی اولین گام در توسعه صنعت اویونیک 
را توسعه نهاد نوآوری بخشی در این زمینه دانسته و فرمودند:» 
با  تحقق یک چشم انداز  دنبال  به  بازیگران  کلیه  نهاد  این  در 
باالترین سطح کیفیت، کمترین هزینه، باالترین اثربخشی و با 
درآمدهای قابل توجه در سطح ملی باشند«. ایشان بازیگران 
نهاد نوآوری بخش اویونیک را شامل موارد زیر معرفی نمودند:

• شورای عالی انقالب فرهنگی )راهبری سند جامع علمی و 
فناوری هوافضای کشور(

• دانشگاه ها به رهبری دانشگاه صنعتی اصفهان

• شرکت های دانش بنیان در داخل پارک های علم و فناوری 
و خارج آن

• صنایع یکپارچه ساز اویونیک به رهبری صا-هسا
• ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری )حامی(

• سازمان هواپیمایی کشوری )نهاد نظارتی(
• مشتریان، نیروها و خطوط هوایی

دکتر منطقی با اشاره به اهمیت نقش هر یک از بازیگران 
این نهاد فرمودند:» آنچه باعث یکپارچه سازی این نهاد می شود 
از طرف  و  اقتصادی  دستاوردهای  با  علمی  پروژه های  تعریف 

دیگر ارتقاء عملکرد ناوگان هوایی کشور در هر دو حوزه تجاری 
در  شده  تعریف  پروژه های  از  برخی  ایشان  است«.  نظامی  و 

بخش اویونیک را شامل موارد زیر برشمردند:
• ارتقاء اویونیک ناوگان بالگرد کشور به خصوص در حوزه 

نظامی
• ارتقاء اویونیک ناوگان هواپیماهای تجاری کشور

• طراحی و ساخت اویونیک پهپادها
• طراحی و ساخت اویونیک هواپیماهای هوانوردی عمومی
• طراحی و ساخت اویونیک هواپیماها و بالگردهای آموزشی

• شبیه سازهای هواپیما و بالگردهای تجاری و نظامی
• صادرات زیرسامانه ها و سامانه اویونیک

• طراحی و ساخت تجهیزات ناوبری فرودگاهی
از این  ایشان در ادامه ضمن توضیح کوتاه درباره هر یک 
جت  هواپیمای  اویونیک  ساخت  و  طراحی  پروژه  از  پروژه ها، 
150 نفره به عنوان یکی از بزرگترین برنامه های تعیین شده 
در این حوزه یاد کردند که توسط پژوهشکده اویونیک دانشگاه 
ابراز  منطقی  منوچهر  دکتر  می گردد.  اجرا  اصفهان  صنعتی 
امیدواری کردند یکی از دستاوردهای این کنفرانس شکل گیری 
نهاد نوآوری در بخش اویونیک باشد. به گفته ایشان اولین گام 
برای شکل گیری این نهاد تدوین چشم انداز پویا و بر مبنای آن 
راهبردهای عملیاتی است که نتیجه این راهبردها باید سبب 

تولید محصوالتی با توان رقابتی عملکردی و اقتصادی گردد.
دکتر منوچهر منطقی در انتهای سخنرانی خود فرمودند:» 
امید است در سومین دوره این کنفرانس شاهد نتایج خروجی 

این نهاد باشیم«.
سخنرانی دکتر جهانگیریان

دکتر علیرضا جهانگیریان ریاست محترم سازمان هواپیمایی 
کشور ابتدا با ابراز خوشحالی از برگزاری این همایش علمی در 
زمینه تخصصی اویونیک، از برگزارکنندگان کنفرانس تشکر و 
علمی  ادامه دکتر جهانگیریان سخنرانی  در  نمودند.  قدردانی 
خود را با موضوع "نیاز گسترش صنعت اویونیک کشور" آغاز 
را  اویونیک  صنعت  بزرگ  ویژگی  دو  از  یکی  ایشان  نمودند. 
رشد سریع و حرکت آن در مرزهای دانش دانستند. از همین 
رو کشور ما نیز باید جهت همگامی با سایر کشورهای جهان، 
ناوگان هوایی خود را به سیستم های نوین تجهیز نماید. اولین 
گام در این زمینه نیز به روز بودن دانش افراد دست اندرکار در 

مجموعه های مختلف هوانوردی است.
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امروزه فناوری با سرعت بسیار باالیی رو به پیشرفت است. 
از  بلکه  از نظر تعداد ساخت  تنها  نه  الکترونیکی  سیستم های 
هستند.  پیشرفت  به  رو  نیز  داخلی   ترکیبات  و  کارایی  لحاظ 
همزمان با این رشد، اندازه و وزن قطعات، سیستم ها و اجزای 
آن ها در حال کوچک شدن می باشند. با وجود اینکه پیشرفت 
همراه  به  زیادی  منافع  الکترونیکی،  قطعات  نظیر  تکنولوژی 
زمینه  این  در  بزرگ  چالشی  با  طراحی  مهندسان  اما  دارد، 
مواجه هستند. تعدد قطعات الکترونیکی پیشرفته، سبب نیاز 
تداخالت  برابر  در  ایمن،  و  حیاتی  سیستم های  محافظت  به 
الکترومغناطیسی و تداخالت فرکانس رادیویی شده که این امر 

بیش از گذشته اهمیت دارد.

الکترونیک تکامل 
اجرایی شرکت  Wally C .Rihns، مدیرعامل و مدیر  آقای 
Mentor Graphic در وینسلوین اظهار داشته است؛ هواپیماها، 
زیادی  تعداد  آن  در  که  هستند  سمتی  به  حرکت  حال  در 
کامپیوتر پیچیده تحت یک شبکه منسجم به پردازش اطالعات 
در  گذشته  از  بیش  الکترونیک  صنعت  همچنین  می پردازند. 
صنعت هوانوردی مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه کاربرد 
 ،F�35 الکترونیک در جنگنده ضربت نسل پنجم و چند منظوره
در سال 1978  بار  اولین  )که   F�18 از جت  بیشتر  برابر  پنج 
معرفی شد( است. آقای Rihns پیش بینی کرده است که ماهیت 
الکتریکی و الکترونیکی، همزمان با توسعه نیازهای امروزه، رو 
به افزایش است و صنعت هوانوردی از نیمه الکتریکی به سمت 

تمام الکتریکی در حرکت است. 
پیچیدگی و همچنین افزایش تعداد دستگاه های الکترونیکی 
فضایی  سفینه  و  ماهواره ها  نظامی،  و  تجاری  هواپیماهای  در 
همین  به  می باشند،  افزایش  به  رو  مالحظه ای  قابل  به طور 

که  شخصی  بی سیم  و  الکترونیکی  دستگاه های  تعداد  نسبت 
مورد  هواپیما  داخل  مسافران  و همچنین  پرواز  توسط خدمه 
استفاده قرار می گیرند، رو به افزایش است. با این وجود، بیش 
تداخالت  اثرات  اهمیت  به  مهندسین  دیگری،  زمان  هر  از 

الکترومغناطیسی و حفاظت در برابر آن ها پی برده اند.

خنثی کردن تداخالت
یک  امروزه  رادیویی،  و  الکترومغناطیسی  تداخالت 
محسوب  امروزی  سیستم های  و  تجهیزات  برای  جدی  خطر 
می شوند، بیشتر قطعات الکترونیکی در رنج فرکانسی باالتری 
نسبت به گذشته فعالیت می کنند که این امر سبب حساسیت 
تداخالت  تولید  منابع  است.  شده  نویز  به  سیستم ها  بیشتر 
الکترومغناطیسی می توانند ناشی از عوامل طبیعی و مصنوعی 
باشند که به صورت عمدی یا اتفاقی رخ می دهند. اویونیک و 
نظامی،  غیره  و  نظامی  هواپیماهای  الکترونیکی  قطعات  دیگر 
ماهواره ها و فضاپیماها، از اثرات این تداخالت که ممکن است 
دیگر  و  تشعشعات  خورشیدی،  اشعه های  رعدوبرق،  از  ناشی 
این  بر  عالوه  نیستند.  امان  در  باشند  الکترونیکی  سامانه های 
تداخالت الکترومغناطیسی و رادیویی در جنگ ها و کاربردهای 
رادارها  مقابل  در  خوبی  بسیار  مانع  به عنوان  مختلف  نظامی 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  رادیویی  ارتباطات  تجهیزات  و 
ختم  خارجی  منابع  به  فقط  الکترومغناطیسی  تداخالت 
نمی شوند، بلکه به عنوان یک دغدغه بزرگ برای بردهای مدار 

چاپی )به عنوان PCB�level EMI( از آن یاد می شود.

اثرات تداخالت الکترومغناطیسی و رادیویی
باعث اخالل در سیگنال های  می تواند   EMI/RFI تداخالت
رادیویی و راداری موجود در کابین خلبان، تداخل در ارتباطات 
با مرکز کنترل ترافیک، خلبان خودکار، کنترل پرواز،  خلبان 
دستگاه های ناوبری، سامانه های ناوبری هوایی و بسیاری موارد 
دیگر شود. برای رفع این خال به خصوص در صنعت هوانوردی، 
الکترونیکی در بخش طراحی  برای دستگاه های  از شیلدینگ 

استفاده می شود که راه حلی مناسب و قابل اعتماد است.

تحوالت هواپیمایی
کارخانه های هواپیمایی مانند بوئینگ و ایرباس، گزارشات 
بسیاری را از کاربران هواپیما و خلبان ها در خصوص استفاده 
باعث بروز نقص  الکترونیکی مانند لپ تاپ که  از دستگاه های 
در عملکرد هواپیما شده است را نشان می دهد. شرکت بوئینگ 
طی اعالمیه ای انواع مختلف رخدادهای ناشی از این تجهیزات 

الکترونیکی را شرح داده است:

ضرورت حفاظت 
سیستم های حیاتی و مهم 
EMI/RFI هواپیما در برابر
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سازمان  روسای  با حضور  اویونیک،  ملی  کنفرانس  دومین 
صنایع هوایی و سازمان هواپیمایی کشور، اعضای هیات علمی 
کارشناسان  و  پژوهشگران  کشور،  دانشگاه های  دانشجویان  و 

این حوزه برگزار شد.
 14 سه شنبه  روز  صبح  اویونیک  ملی  کنفرانس  دومین 
علیرضا  دکتر  منطقی،  منوچر  دکتر  حضور  با   93 ماه  بهمن 
جهانگیریان، دکتر سید محمود مدرس هاشمی، دکتر وحید 
غفاری نیا و کاپیتان تدین آغاز به کار نمود و بر اساس برنامه از 
پیش تعیین شده هریک پیرامون موضوعات مرتبط با اویونیک 
ایراد سخن نمودند. همچنین در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از 
آخرین دستاوردهای این حوزه توسط مسئولین و مهمان های 
مدعو افتتاح گردید. پس از مراسم افتتاحیه در عصر روز سه 
شنبه برنامه نشست های ارائه مقاله با حضور شرکت کنندگان در 
کنفرانس برگزار شد. در ادامه برنامه های روز اول، پنل تخصصی 
بلند  با حضور متخصصین و مسئولین  اویونیک و  با محوریت 

پایه این حوزه برگزار گردید.

دومین روز کنفرانس صبح روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 
با سخرانی دکتر محمد مهدی نایبی پیرامون رادار آغار گردید. 
پس از سخنرانی کلیدی صبح، برنامه ارائه نشست های مقاالت 
برنامه های  ادامه  در  گردید.  برگزار  عصر  و  نوبت صبح  دو  در 
عصر روز دوم، پنل تخصصی با محوریت بومی سازی اویونیک 
اویونیک  حوزه  در  فعال  سازمان های  و  شرکت ها  حضور  با 
تشکیل گردید و به بیان دیدگاه های خود برای ارتقا و بهره وری 
مراسم  تخصصی،  پنل  از  بعد  پرداختند.  حوزه  این  در  بیشتر 
نیا  غفاری  وحید  دکتر  کنفرانس،  دبیر  سخنرانی  با  اختتامیه 
برای جمع بندی و ارائه نتایج دو روز کنفرانس پیگیری گردید و 
در پایان از حامیان، شرکت های حاضر در نمایشگاه و همچنین 
به  برتر در بخش دانشجویی و صنعت تقدیر و تشکر  مقاالت 

عمل آمد.
منوچهر  دکتر  آقای  جناب  سخنرانی  بر  مروری  ادامه  در 
مراسم  در  جهانگیریان  علیرضا  دکتر  آقای  جناب  و  منطقی 

افتتاحیه کنفرانس خواهیم داشت. 

سخنرانی دکتر منطقی
سازمان  عامل  مدیر  منطقی  منوچهر  دکتر  آقای  جناب 
ابتدا  کنفرانس  سیاست گذاری  کمیته  عضو  و  هوایی  صنایع 
به نقش پررنگ دانشگاه صنعتی اصفهان در پروژه های پرتاب 
ادامه  در  نمودند.  اشاره  ملی  بالگرد  ساخت  و  فجر  ماهواره 
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مروری بر دومین کنفرانس 
ملی اویونیک ایران

لپ تاپ مسافران باعث قطع شدن 
سیستم خلبان خودکار هواپیما در 

حین پرواز شده است.
هواپیمای 736

بیش از هشت ماه، شرکت بوئینگ پنج 
در  تداخل  وجود  خصوص  در  گزارش 
نشان  )مانند  متفاوت  ناوبری  تجهیزات 
ندادن ترک هواپیما در صفحه نمایش، 
FMC، خلبان خودکار، عملکرد غیر موثر 
درآلتیمتر، قطع شدن خلبان خودکار و 
است  کرده  دریافت  حرکت(  در  اخالل 
علت اصلی تمامی این مشکالت وسیله 

بازی الکترونیکی مسافران بوده است.

هواپیمای 767

گزارش ها حاکی از آن است که لپ تاپ 
مسافرین باعث ایجاد یک حرکت خفیف 
Bank در هواپیما می شود که با خاموش 
به  هواپیما  الکترونیکی  وسیله  شدن 

حالت قبل بازگشته است.

هواپیمای 747

توسط  الکترومغناطیسی  تداخالت  به  مربوط  مسائل  حل 
هزینه های  و  تاخیرات  در  کاهش  باعث  می تواند  مهندسین 
تداخالت  این  غیرموثر  کاهش  همچنین  شود.  آن  به  مربوط 
می تواند به سادگی باعث هزینه های اضافی، صرف وقت بیشتر 
مجدد  تست  و  اولیه  نمونه گیری  دوباره،  بهبودسازی  جهت 
به کارگیری  می گوید؛   Orbel رسمی  دفتر  شود.  دستگاه ها 
شیلدینگ و دیگر روش های کاهش تداخالت در گام های اولیه 
راه  حل های  به آن،  با توجه  طراحی بسیار حائز اهمیت است. 
این موضوع مهم در حال بررسی  به  برای دست یابی  بسیاری 

است و طیف گسترده ای از برنامه های شرکت ها در این زمینه 
معطوف است. 

رادیویی  و  الکترومغناطیسی  تداخالت  از  پیشگیری  برای 
به  می توان  آن  جمله  از  که  دارد  وجود  مختلفی  روش های 
زمین کردن، کاهش امپدانس مشترک، اجتناب از حلقه زمین، 
سلفی  کوپالژ  خازنی،  کوپالژ  )شیلدینگ(،  حفاظ  از  استفاده 

)مغناطیسی( و فیلتر کردن اشاره نمود.
• نویسنده: مهندس لیال حسینی

ایالت  داالس  شهر  در  که    Heli�expo2012 نمایشگاه  در 
تگزاس آمریکا برگزار شد یکي از جدیدترین محصوالت کمپانی 
بل آمریکا تحت عنوان BELL525 Relentless  به عنوان طرح 
اولیه رونمایی شد. این بالگرد از دسته بالگردهاي سوپر مدیوم 
به شمار می رود و عنوان بزرگترین بالگرد تجاری جهان را به 
خود اختصاص داده است. طراحی این بالگرد به گونه اي است 
که با ایجاد فضای داخلی و باری وسیع امکان استفاده از آن را 

در زمینه های مختلف فراهم نموده است.

این بالگرد با بهره مندی از سیستم های ناوبری پیشرفته و 
همگان  توجه  توانسته  پرواز  کنترل  سیستم  متفاوت  طراحی 
بالگرد  نخستین  بالگرد  این  همچنین  کند.  جلب  خود  به  را 
کنترل  برای   Fly�by�wire سیستم  از  که  است  نظامی  غیر 
پرواز بهره می برد. وجود تغییرات  اساسی برای نخستین بار در 
به تحوالت عظیمی در صنعت  بالگرد منجر  این  سیستم های 
بالگردسازی جهان خواهد شد. طراحی این بالگرد در ابتدا برای 

بررسی عکس العمل یک هواپیمای بدون سرنشین تحت 
آزمایش اثرات امواج الکترومغناطیسی 

جدید  بالگرد  از  رونمایی 
شرکت بل
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AFDX شبکه /ARINC 664 استاندارد
مشخصه شبکه داده های هواپیمای ARINC 664، پروتکل 
را  تجاری  اویونیک  برای  توصیه شده  الکتریکی  ویژگی های  و 
تعریف می کند. این مشخصه شبکه اترنت برای اویونیک است 
که به دلیل غیرقطعی بودن آن معموال مهندسین اویونیک از 
آن اجتناب می کنند. اما با ایجاد شبکه اترنت AFDX توسط 
شرکت ایرباس و اقتباس این شبکه در بخش هفتم از استاندارد 
خطوط  الکترونیک  مهندسی  کمیته  توسط   ARINC 664
هوایی )AEEC( و انتشار آن در 27 ژوئن 2005، این اجتناب 
کاربردهای  جهت  معین  پروتکلی   AFDX شبکه  گردید.  رفع 

بالدرنگ بر روی واسط اترنت است.
واسط اتصال فیزیکی زوج به هم تابیده مجزا برای کانال های 
با توپولوژی  ارسال و دریافت می باشند. سیم کشی این شبکه 
ارتباط  با هم  را  ستاره است. هر سوئیچ حداکثر 24 سیستم 
می دهد. برای ساخت یک شبکه بزرگتر، سوئیچ ها می توانند به 
 ARINC664 صورت سری متصل شوند. بخش 2 از مشخصه
تجاری  تراشه های  مجموعه  و  فیزیکی  الیه  دستگاه های 
موجود را تعریف می کند. مزایای طراحی آن شامل سرعت و 
 100fMbps انعطاف پذیری است. عملکرد معمولی شبکه با سرعت
سخت افزار  اما  است.   100base�TX فیزیکی الیه  یک  روی  بر 
در  گیگابیتی  ارتباط  یک  دارای   1000base�T فیزیکی  الیه 
جایگزینی رابط مستقل رسانه )MII( است که انتقال با سرعت 
همزمان  انتقال  با  حالت  این  می سازد.  امکان پذیر  را   1bGbps
4 سیگنال با سرعت 250fMbps صورت می گیرد. اگر براساس 
باالتر  سرعت  به  نیاز  اویونیک،  معین  زیرسیستم های  الزامات 

باشد تجمیع کننده ها به راحتی می توانند یک الیه فیزیکی فیبر 
را بدین منظور به کار برند. این نوع انعطاف پذیری در مشخصه 
ARINC 664 یافت می شود. بخش 7 از این مشخصه، تبدیل 
MIL� یا   ARINC 429 )نظیر  گذرگاهی   استانداردهای  سایر 

دیگر  با  ارتباط  همچنین  و  شبکه  روی  بر  را   )STD�1553B
طریق  از  را   ARINC�664 با  سازگار  اما  غیرقطعی  شبکه های 
با   AFDX پروتکل  می سازد.  امکان پذیر  روترها  و  گیت وی ها 
پهنای  با یک  رفتار قطعی  و   )QoS( افزودن کیفیت سرویس 
باند اختصاصی تضمین شده، استاندارد اترنت را توسعه می دهد. 
در  را   )MAC( رسانه  به  دسترسی  کنترل  الیه  پروتکل  این 

تعریف ARINC 664 اصالح می کند. 
نیز  و   1 شکل  زیرسیستمی  اتصال  الزامات  از  استفاده  با 
 3 شکل  به  نهایی  سیستم   ،AFDX شبکه  یک  از  استفاده 
است. اگر سیستم شامل توابع کنترل پرواز باشد، سه سوئیچ 
بود.  خواهد  نیاز  مورد  خرابی  نرخ  به  مربوط  الزامات  جهت 
کمک  و  خلبان  برای  داده  تامین  مسئول  که  زیرسیستم  هر 
فیزیکی  لینک  دو  دارای  است  سخت افزار  افزونگی  با  خلبان 
)زیرسیستم های 1-4( است. سیستم هایی که با یک جفت به 
منظور افزونگی سخت افزاری نصب می شوند تنها نیازمند یک 
لینک فیزیکی )زیرسیستم های 5-8( می باشند. زیرسیستم 9 
دستگاهی است که به افزونگی نیاز ندارد )برای مثال دستگاه 

پرینتر(.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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AFDX شکل 3. نمونه ساختاری سیستم اویونیک با استفاده از پروتکل

ظرفیت 12 مسافر صورت گرفته بود اما پس از تحقیقات تیم 
مهندسی و درخواست های مشتریان مبنی بر باالبردن ظرفیت 
کابین، طرحی جدید که توانایی حمل 16 مسافر و در حالت 
تراکم باال 20 مسافر را داراست، کلید خورد. اولین پرواز رسمی 
از دریافت  اواخر سال جاری میالدی و پس  برای  بالگرد  این 
گواهینامه های پروازی در سال 2015 میالدی برنامه ریزی شده 
است. هم اکنون این بالگرد در شهر اموریلو ایالت تگزاس در 
حال پشت سر گذاشتن آزمایشات و رفع نواقص برای دریافت 

گواهی نامه های پروازی است.

سیستم های  و  پروازی  عرشه  معرفی 
ناوبری و کنترلی

ARC Horizon (Awareness� پروازي  عرشه ي  از  استفاده 
Reactive�Control) در بالگرد Bell525 که شامل سیستم هاي 
آکاهي دهنده ي فوق پیشرفته و بي نظیر و همچنین سامانه ي 
ایمني  سطح  افزایش  موجب  است،   Fly�by�wire کنترلي 
نموده  فراهم  را  بالگرد  بودن  منظوره  چند  توانایي  و  گردیده 
زیر  موارد  به  می توان  بالگرد  این  ویژگی های  از  برخی  است. 

اشاره نمود:
آگاهي  افزایش  باعث  که  منظوره  چند  پروازي  عرشه ي   •

خلبانان از اطالعات پروازي گردیده است.
 )Side Stick( از دسته ي کنترلي جانبي  استفاده  بدلیل   •

بجاي اهرم فرمان دارای دید مقابل و جانبی وسیع است.
• استفاده از عرشه ي پروازي ارگونومیک با طراحي کارآمد 

و ضد پارازیت. 
بعدی،  سه  صدای  پیشرفته ي  سیستم هاي  از  استفاده   •
TCAS II، رادارهاي هشداردهنده و جلوگیري کننده از برخورد 
بالگرد به موانع و هواپیماهاي دیگر، سامانه ADS�B، نمایش 
سه بعدي محیط اطراف در صفحه ي نمایشگر)HSVT(، نمایش 
محیط اطراف بر روي صفحه ي نمایش با استفاده از تکنولوژي 

.)EVT( مادون قرمز براي دید در شب و شرایط نامناسب جوي
• استفاده از دوربین هاي ترکیبي چند جهته براي نمایش 

محیط اطراف به خلبانان.
• قابلیت مداخله ي سیستم اتوماتیک در شرایط اضطراري 
Reac� )و خطرناک در محدوده ي عملکردي پیشرفته و وسیع 

)tive

و  خودکار  حالت  به  بالگرد  کنترل  اتوماتیک  انتقال   •
این  بحراني که  به صورت خودکار در شرایط  اضطراري  فرود 
امکان باعث مدیریت بهتر شرایط اضطراری برای گروه خلبانی 

می شود.
بود  خواهد  قادر  که   Fly�by�wire سیستم  از  استفاده   •
افتادن  )از کار   OEI اتوماتیک و سریع حالت بحراني  بصورت 

یکي از موتورها( را مدیریت کند.
• افزایش ایمني پرواز با کاهش حجم کاري خلبانان.

• امکان دسترسي به کلیه ي اطالعات و ارتباط با سیستم هاي 
اویونیکي از طریق صفحه کنترل هاي لمسي

• زیر نظر گرفتن ترافیک هوایي، پیشنهاد مانورهاي گریز 
توسط سیستم  بحراني  شرایط  در  برخورد  از  جلوگیري  براي 

. TCAS IIهوشمند

استوار  و  ایمن  براي کنترل دقیق،  پیشرفته  قابلیت هاي   •
بالگرد در شرایط نامناسب جوي.

• استفاده از دسته کنترل کناري )Side Stick( ارگونومیک 
که موجب بهبود مانور پذیري بالگرد و دسترسي آسان خلبان 

به صفحه نمایش گردیده است.
انجام  از  که  مانور  شدت  کنترل  سیستم  از  استفاده   •
.)Envelop Protection( مانورهاي خطرناک جلوگیري مي کند

در  بالگرد  پایداري  افزایش دهنده ي  سیستم هاي  وجود   •
مقایل بادهاي ناگهاني.
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و هزینه ای، اغلب منجر به تجمیع کنندگان سیستمی شده اند 
با  قدیمی  استانداردهای شبکه سازی  از  ترکیبی  با  مطابق  که 
استفاده از سخت افزار موجود در بازار می باشند، که در شکل 1 

نشان داده شده است. 
صرفه  به  مقرون  عملکرد  هواپیما  تولیدکنندگان  از  برخی 
در  سرمایه گذاری  با  که  می سازند  محقق  را  باال  کارایی  با  و 
منفرد  مدل شبکه ای  بر  مبتنی  اویونیک  معماری های  توسعه 
ساختار  در  عملکرد  این  حالت  باصرفه ترین  می شوند.  نتیجه 
اویونیک ماژوالر مجتمع  ارائه می گردد. در این جا، ساختارهای 
ذینفعان  کلیدی  ارزیابی  معیارهای  اساس  بر  مهم  شبکه ای 

مقایسه می گردد.
مخابراتی،  سیستم های  )شامل  اویونیک  زیرسیستم های 
سرگرمی(  و  پشتیبانی  نظارت،  و  ایمنی  نمایشی،  ناوبری، 
کاماًل مجزا نبوده و به منظور ارائه قابلیت های مورد نظر برای 
کاربران و اپراتورها یکپارچه می باشند. زیرسیستم های مختلف 
توسط  که  بوده  جدید  عملکردی  تقاضاهای  دارای  اویونیک 
آن ها  روی  بر  مشتریان  و  زمینی  خدمه  هدایتگرها،  خلبانان، 
پهنای  عملیاتی،  توان  اصلی شامل  موضوعات  می رود.  کار  به 
خواهان  خلبانان  است.  دسترس پذیری  و  تأخیر  زمان  باند، 
اطالعات سیستمی بیشتر از طریق واسط های گرافیکی بصری 
می باشند. تیم کنترل زمینی خواهان داده های وضعیتی بیشتر 
از سیستم ها و سنسورهای هواپیما به صورت بالدرنگ است. 
رویدادهای  به  دسترسی  نیازمند  نگهداری  و  تعمیر  خدمه 
خرابی و عملیاتی و اطالعات مربوط به پیش بینی های عملیاتی 
اویونیک  معماری  عملکردی جدید،  تقاضاهای  این  می باشند. 
آن  انتظار  مورد  قابلیت  از  فراتر  ساختاری  سمت  به  را  فعلی 
پیش می برند. از این رو فناوری های جدید شبکه سازی جهت 
همگامی با نیازهای عملکردی امروزه و آمادگی برای رشدهای 
انعطاف پذیر  و  پرسرعت  شبکه های  می باشند.  نیاز  مورد  آتی 
کار  به  مصرف کنندگان  کاربردی  برنامه های  در  که  موجود 
می روند، اغلب مورد استفاده نمی باشند چرا که از نظر عملیاتی 

جهت برآورده سازی نیازهای ذینفعان مورد تأیید نبوده اند.
چارچوب  در  ذینفعان  گوناگون  نیازمندی های  برآوردن 
محدودیت های فناوری قدیمی بسیار دشوار است. در سیستم 
اطمینان،  قابلیت  عملکرد،  شامل  اصلی  معیار  اویونیک شش 
امنیت و قابلیت تایید، هزینه، قابلیت پشتیبانی و تدارکات و 
انعطاف پذیری و قابلیت تکامل مشخص شده است که در شکل 
توان  مفهوم  دربردارنده  عملکرد  معیار  شده اند.  داده  نشان   2
عملیاتی بوده در حالی که معیار قابلیت تکامل و انعطاف پذیری 
این شش معیار  تمامی  دارد.  اشاره  به دسترس پذیری داده ها 

بوده  اویونیک  سیستم های  در  ذینفعان  نیازهای  نشان دهنده 
و براساس مطالعه مشخصات چندین سیستم اویونیک تعریف 

شدند. 
مجموعه ای  دنبال  به   2 شکل  در  شده  معرفی  معیارهای 
از ویژگی های شبکه در نظر گرفته شده اند. هنگامی  مفروض 
ارزیابی  خصوصیات  این  اساس  بر  شبکه  دیگر  مفاهیم  که 
می شود، یک شبکه ممتاز به بهترین شکل این شش معیار را 
در خود جای می دهد. این شبکه برگزیده باید قادر به برآوردن 
و  امنیت  انداختن  به خطر  بدون  و سرعت،  هزینه  معیارهای 
قابلیت اطمینان باشد. همچنین معماری این شبکه باید قادر 
با  که  باشد  پویا  یک سیستم خودسازمانده  سریع  تشکیل  به 
از  پرسرعت  گذرگاه  و  انعطاف پذیر  پروتکل  یک  از  استفاده 

واسط  های ارتباط-ماشینی استفاده می کند.

مفاهیم شبکه سازی
نظامی(  کاربردهای  )در   MIL�STD�1553B استاندارد  دو 
در  گسترده  طور  به  تجاری(  کاربردهای  )در   ARINC 429 و 
سیستم های اویونیک به کار رفته اند. استاندراد ARINC 429 در 
آوریل 1978 منتشر شد، در حالی که استاندارد پیش از آن به 
 ARINC در سال  1966 انتشار یافت. ترویج ،ARINC 419 نام
و  مشترک  گذرگاه  یک  تعریف  به  نیاز  احساس  از  پس   429
پروتکل برای مشخصه های اختصاصی تجهیزات صورت گرفت. 
ایاالت  هوایی  نیروی  توسط   MIL�STD�1553B استاندارد 
استاندارد  کاربرد  نخستین  نهایی شد.  اوت 1973  در  متحده 
اولیه جنگنده F�16 بود. مفاهیم شبکه سازی قدیمی کاربردپذیر 
بوده و دارای ارزش قابل توجهی هستند اما در عین حال نقاط 

ضعف خود را نیز دارند.
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شکل 2 معیارهای کلیدی در معماری های سیستم اویونیک

Garmin G5000H  سیستم اویونیکي
چهار نمایشگر بزرگ و دو صفحه کنترل لمسي که اطالعات 
دسته بندي شده را با انتخاب گزینه هر بخش بر روي نمایشگرها 
رد اختیار خلبان قرار مي دهد. این ویژگی باعث کاهش تحرک 
چشم و دست خلبانان در طول پرواز گردیده است. همچنین 
فناوری دید مصنوعي بالگرد )HSVT( که تصویري سه بعدي از 
شرایط پستي و بلندي زمین و موانع موجود در تمامي شرایط 
آب و هوایي را فراهم می کند در اختیار خلبان قرار گرفته است.

Power Plant  موتور
این موتورها به استحکام، مصرف بهینه سوخت و عملکرد 
با   CT7�2F1 توربو شفت  بي نظیر شناخته شده اند. موتورهاي 
توان تولید  hp 1800 ساخت کمپاني جنرال الکتریک است که 
از هواي  و جداساز ذرات خارجي   FADEC به سیستم  مجهز 
ورودي به محفظه احتراق)IPS(  است. این موتور در محدوده 
قابل  عملکردي  جوي  شرایط  نامساعدترین  در  حتي  وسیعي 

قبولي ارائه مي دهد.

زمینه عملیاتی
حجم مفید باري بسیار و رنج عملکردي باال در شرایط آب  و 
هوایي گوناگون موجب شده که  این بالگرد به عنوان یک ابزار 
نفت  و سکوهاي  میان خشکي  انتقاالت  و  نقل  براي  سودمند 
اقیانوس ها معرفي  انجام عملیات هاي پاالیشگاهي در  و گاز و 
ایجاد  امکان  و  کابین  داخلي  فضاي  بي نظیر  طراحي  شود. 
تغییرات در چیدمان و دکوراسیون داخلي بالگرد و همچنین 
پرواز آرام و بدون سر و صدا این بالگرد موجب شده است که 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مدیران  و  پرسنل  انتقال  منظور  به 
یاب هاي  موقعیت  و  پروازي  دقیق  آالت  از  استفاده  دلیل  به 
همچنین  و  هوایي  و  آب  بد  شرایط  با  سازگاري  و  پیشرفته 

سرعت و شعاع عملیاتي باال، این بالگرد گزینه اي بسیار مناسب 
براي انجام عملیات هاي جستجو و امداد و نجات خواهد بود. 
عالوه بر این طراحي شیشه اي کابین خلبان باعث افزایش دید 
مقابل و جانبي براي خلبانان شده که در عملیات هاي جستجو 
امري مهم محسوب مي شود. ظرفیت بارگیري باال براي انتقال 
مواد آتش زدا و برد عملیاتي وسیع امکان استفاده از این بالگرد 

براي عملیات اطفاء حریق وجود دارد.

مشخصات فنی  بالگرد

مشخصات فنی بالگرد

287 کیلومتر بر ساعت
و  کروز  پرواز  حالت  در  سرعت  بیشینه 

وزن خالص
2400 لیتر ظرفیت مخزن سوخت استاندارد

8160 کیلوگرم وزن خالص بالگرد
1800 کیلوگرم وزن قابل حمل در کابین

926 کیلومتر
برد پروازي با وزن خالص در شرایط جوي 

استاندارد
مشخصات کابین

16مسافر + 2 گروه خلباني ظرفیت استاندارد صندلي
گروه   2 یا   1  + مسافر   20

خلباني
ظرفیت در حالت تراکم

137 سانتي متر ارتفاع کابین مسافري
2/8 متر مربع مساحت کف کابین
6/3 متر مکعب حجم محفظه بار

• نویسنده: مهندس محمد فردوسی
www.bellhelicopter.com                                 :منبع
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کنترل هواپیمای در حال پرواز با استفاده از 
گوشی های هوشمند

به  نسبت  پرواز  امنیت  کارشناسان  اخیر  سال های  در 
هواپیماهای  ارتباطی  و  ناوبری  سیستم های  آسیب پذیری 
امنیتی  ضعف  از  بخشی  این  از  پیش  داده اند.  هشدار  مدرن 
ارتباطات  در  تداخل  امکان  چگونگی  جمله  از  سیستم ها  این 
واقعی  غیر  هواپیماهای  نمایش  و حتی  هواپیما  زمین  به  هوا 
کنفرانس  در  بود.  شده  داده  نشان  راداری  صفحات  روی  بر 
امنیتی در آمستردام هلند، یک محقق اسپانیایی ابعاد تازه ای 
از آسیب پذیری سیستم ناوبری  مدرن را تشریح کرد که نشان 
می دهد، با استفاده از تلفن های همراه مبتنی بر سیستم عامل 
اندروید می توان کنترل یک هواپیمای تجاری در حال پرواز را 

بدست گرفته و در ناوبری آن تغییر ایجاد نمود.
از  بیش   N.Runs در  اطالعات  امنیت  محقق  تسو  هوگو 
مخصوصی  کد  توانسته  و  کرده  کار  پروژه  این  روی  سال   3
به دست  را  هواپیما  کنترل  می توان  آن  بوسیله  که  بنویسد  را 
استاندارد  ساله   35 امنیتی  ضعف  به  محقق  این  گرفت. 
انتقال  برای  که   ACARS به  موسوم  زمین  به  هوا  ارتباطات 
اشاره  می شود،  استفاده  مراقبت  برج  و  هواپیما  بین  اطالعات 
استفاده  مورد  ناوبری  داده های  اطالعات شامل  این  می نماید. 
سامانه های  است.   )FMS( هواپیما  پرواز  مدیریت  سیستم  در 
مدرن مدیریت پرواز در حقیقت ماژول های رایانه ای هستند که 
با اتاقک خلبان و سایر سامانه های رایانه ای هواپیما در ارتباط 
بوسیله  که  داده هایی  پیشرفته  سامانه های  این  اما  هستند، 
ACARS  از برج مراقبت دریافت می کنند را مورد بازبینی و 
تأیید قرار نمی دهند. از این رو سیستم ارتباطات هوا به زمین 
ضریب امنیتی پایینی داشته و هواپیما قادر به تشخیص صحت 
پیام دریافتی از برج مراقبت نیست. در این شرایط با نرم افزار 
را  نادرستی  داده های  می  توان  همراه  تلفن  اندروید  بر  مبتنی 

برای هواپیما ارسال کرد.
موسوم  مخرب  نرم افزاری  قطعه  یک  کمک  با  محقق  این 
به  SIMON، در اختیار گرفتن کنترل سیستم مدیریت پرواز 
یک  از  روش  این  در  است.  نموده  عملی  را   )FMS( هواپیما 

نرم افزار توسعه یافته اندرویدی و یک نرم افزار رادیویی استاندارد 
برای ساخت نرم افزار اندرویدی PlaneSploit  استفاده می شود؛ 
FlightRa�  این نرم افزار قادر به وارد کردن داده ها از نرم افزار
dar برای مکان یابی پروازها در محدوده رادیویی و استفاده از 
 SIMON برای آپلود کردن برنامه نرم افزاری مخرب ACARS

روی سامانه مدیریت پرواز هواپیمای هدف است.
هوگو تسو نشان داد چگونه می توان با گوشی هوشمند در 
سامانه ناوبری هواپیما نقشه جدید تعریف نشده را نشان داده 
و خلبان را به اشتباه انداخت. به دلیل نداشتن امنیت، هواپیما 
نمی داند پیام دریافتی صحت دارد یا خیر و اینکه پیام از چه 
جایی توسط خلبان دریافت شده است کنترل نمی گردد. هکر 
می تواند از روی حفره موجود در ACARS، به سیستم مدیریت 
پرواز دست برده و کدهای خود را جای کدهای استاندارد قرار 
آنچا خلبان  و  افتاده  بدست هکر  کامل  کنترل  بنابراین  دهد. 
چیزهایی  همان  ارتفاع،  و  سرعت  و  مقصد  جمله  از  می بیند، 

است که هکر می بیند.
پروازی  سیستم  کنترل  بر  تسلط  و  نفوذ  از  استفاده  با 
با  چرخاند.  نظر  مورد  جهت  به  را  هواپیما  می توان  همچنین 
کنترل  می توان  هوشمند  گوشی  روی   Accelerometer برنامه 
کامل را بدست گرفته و حتی سرعت هواپیما را باال و پایین 
برد. این روش در ابتدا، سیستم موسوم به ADS�B را مدیریت 
می کند. این سیستم با دیتا لینک یک مگابیت بر ثانیه بر اساس 
موقعیت هواپیما، گزارش خود را برای زمین ارسال می کند. به 
گفته تسو، این لینک فاقد امنیت الزم بوده و به راحتی هک 
می شود. به صورت غیرفعال می توان ارتباطات هواپیما را مختل 
به  اطالعات  انتقال  هنگام  در  می توان  فعال  به شکل  و  کرده 

زمین، آن را دستکاری کرد.
کدهای تسو می تواند نمایشگر خلبان را دوباره سازی کرده 
را  غیره  و  هواپیما  داخل  روشنایی  کنترل  اکسیژن،  کنترل  و 
دید عموم  را در معرض  تسو کدهای خود  نمایند.  دستکاری 
قرار نداده و مسئولین هواپیمایی در اروپا و امریکا را از موضوع 

مطلع کرده تا آن ها این مشکل را رفع نمایند.
http://www.intelligent�aerospace.com               :منبع

معرفی استانداردهای جدید از سوی

ARINC موسسه
در   )AEEC( هواپیمایی  الکترونیک  مهندسی  کمیسیون 
این  در  که  شد،  بروکسل  میزبان   2014 سال  اول  نیمسال 
چهار  داشته اند،  شرکت  سازمان   250 از  بیش  که  همایش 

و  )استانداردها  مختلف  شبکه ای  مفاهیم  شماره،  این  در 
شبکه  استاندارد  مقایسه  روی  بر  خاص  تأکید  با  پروتکل ها( 
ARINC 664 با شبکه های اویونیک قدیمی ارزیابی می گردد. 

برنامه های  و  نرم افزار(  و  )سخت افزار  ماژول ها  شبکه سازی 
کاربردی در هواپیما بسیار حائز اهمیت است و اغلب طرح های 
استناد  شبکه  قدیمی  معماری های  به  بروزرسانی ها  و  جدید 
می کنند. در گذشته، چنین سیستم هایی در کاربردهای دفاعی 
در قالب معماری گذرگاه MIL�STD�1553B به خوبی تلفیق 
می شدند، حال آن که در کاربردهای تجاری با تلفیق سیستم ها 
در قالب معماری گذرگاه ARINC 429، نیازمندی های سازمان 
قابلیت های  و  کاربردی  برنامه های  می گردید.  برآورده   FAA
افزایش  نیازمند  اویونیک  سیستم های  در  تقاضا  مورد  جدید 
پهنای باند و الزامات تأخیر می باشند که معماری های  قدیمی 
مناسب  شرایطی  چنین  برآورده سازی  جهت  داده  گذرگاه 
توسط  بیشتری  اطالعات  که  است  الزم  عالوه  به  نمی باشند. 
با قابلیت های بصری بیشتر  واسط ها و نمایشگرهای گرافیکی 
برای خلبانان نمایش داده شود. در عین حال، تیم های تدارکات 
و کنترل زمینی نیازمند اطالعات بیشتر و به موقع تر از وضعیت 
هواپیما می باشند. این اطالعات از زیرسیستم ها و سنسورهای 
روند  به  مربوط  داده های  شامل  و  شده  ادغام  هواپیما  داخل 

را  ما  جدید  تقاضاهای  این  می باشند.  آن ها  ثبت  و  رویدادها 
برآن می دارد که فناوری های نوینی را در جهت همگام شدن با 

انتظارات ذینفعان به کار بندیم.
 ARINC پیشرفت اخیر در فناوری شبکه سازی، استاندارد
تعریف  را  اترنت  شبکه  یک  از  معین  نسخه ای  که  است   664
می کند. شرکت های بوئینگ و ایرباس شبکه اترنت AFDX را 
برای هواپیماهای جدیدتر خود به کار برده اند و سازمان ناسا 
نیز استاندارد ARINC 664 را برای دستگاه CEV  جدید در نظر 
می گیرد. در هواپیمای B787، استفاده از 100 برنامه کاربردی 
باند شبکه ای بزرگتر مقرر  به سبب دسترس پذیری به پهنای 

شده است.
سازمان ناسا در نظر دارد که از اجزای اترنت "محصوالت 
توسعه  کمتر،  کلی  هزینه های  با  بازار"  در  مرسوم  تجاری 
برای  کم هزینه تر  نگهداری  و  تعمیر  و  سریع تر  سیستمی 
را  مطابقت  بهترین   ARINC 664 استاندارد  ببرد.  بهره  شبکه 
با سیستم های مبتنی بر استاندارد ARINC 653 دارد. تجمیع 
یک شبکه اترنت AFDX می تواند برای اویونیک صنایع دفاعی 
مناسب باشد چرا که سبب کاهش هزینه، افزایش طول عمر و 

انطباق با نیازمندی های رو به افزایش می گردد.
انعطاف پذیری  و  اطمینان  قابلیت  این قسمت، سرعت،  در 
برای  جدید  گزینه های  نیز  و  شبکه  جدید  پروتکل های 

معماری های اویونیک بررسی می گردد.
در کاربردهای مختلف از هواپیماهای جت تجاری کوچک 
زیرسیستم ها  از  بسیاری  بزرگ،  مسافربری  هواپیماهای  تا 
راه حل  های  بتوانند  تا  تجمیع شوند  باید  اویونیک  در سیستم 
ارائه  مختلف  ذینفعان  برای  را  نظر  مورد  و  الزم   end�to�end
عملکردی  اهداف  برآوردن  کوتاه مدت جهت  اصالحات  دهند. 

مقایسه مفاهیم شبکه ای 
تازه های اویونیکدر ساختار اویونیک
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شکل 1 شبکه سازی قدیمی اویونیک بدون استفاده از معماری اویونیک مجتمع
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این  نمودند.  ارائه  را   ARINC روز شده  به  و  استاندارد جدید 
استانداردها، شامل دستورالعمل هایی جهت توسعه سیستم ها 
و اجزای اویونیکی می باشند. همچنین این استانداردها، مزایای 
و  آمریکایی  هواپیماهای  پروازی  عملگرهای  برای  بسیاری 
مرکز  تکنولوژی  بطوریکه  داشت،  خواهد  همراه  به  اروپایی 
NEX� تحت عنوان برنامه های )ATM )مدیریت ترافیک هوایی 

می شوند.  روزرسانی  به  دائما   Single European Sky و  GEN
درحال  و  جدید  فناوری های  روی  بر   ARINC استانداردهای 
توسعه کابین خلبان مانند دید مصنوعی سیستم ها )SVS( و 

نشانگرهای لمسی کابین خلبان اثر گذاشته است. 
:ARINC 485 استاندارد

داخل  سرگرمی  سیستم های  و  کابین  مدیریت  استاندارد 
هواپیما، به منظور اطالع رسانی پیغام های سیستم های عملگر 
داخلی صندلی هواپیما به سیستم مدیریت کابین اطالع رسانی، 

به روز رسانی  شده است.
:ARINC 8-620 استاندارد

استاندارد سیستم دیتالینک زمینی و استاندارد مشخصات 
اطالعات  شش  نسخه  از  پشتیبانی  برای   )DGSS/IS( رابط ها 
هواشناسی هواپیما )AMDAR( که توسط سازمان هواشناسی 
 AMDAR سیستم  است.  شده  ارائه  شده،  تصویب  جهانی 
از  بیش  سنسورهای  از  آمده  بدست  هواشناسی  مشاهدات 
ایرالین شرکت کننده در این همایش  3000 هواپیما از 390 
رئیس   Paul Prisaznuk اعالم شده توسط قوانین  با  را مطابق 
 ،AEC اجرایی  مدیر  همچنین  و   ARINC استاندارد  توسعه 
 ACARS ارتباطات  پروتکل  با  داده ها  این  است.  نموده  ارائه 
منطبق می شوند. با استفاده از این خدمات، اطالعات مربوط 
دریافت  رادیویی  پروب های  و  ماهواره ها  از  که  هواشناسی  به 
صورت  به  اطالعات  این  همچنین  می گردد.  تکمیل  می شود 
می گیرد  قرار   NOAA مثل  دولتی  مراکز  اختیار  در  لحظه ای 
تا بتوانند به راحتی حوادث مربوط به هواشناسی را پیش بینی 
نمایند. این نوع اطالعات شامل طول و عرض جغرافیایی، زمان، 

توربوالنس  و  آب  بخار  باد،  و سرعت  ارتفاع(، جهت  )یا  فشار 
بیان داشت  ARINC همچنین  است. رئیس توسعه استاندارد 
بهبود گزارش وضعیت آب و هوا به NEXGEN، SESAR و قرار 

گرفتن در حریم هوایی ضروری است.
:ARINC 653 استاندارد

)بخش  اویونیکی  کاربردی  نرم افزارهای  رابط  استاندارد 
برای  هسته ای  قابلیت  دارای  که  است  استانداردی  پنجم(، 
ساختار  با  اویونیکی  بالدرنگ  عملیاتی  سیستم های  شرح 
یک  به  اخیر  دهه  یک  در   IMA ساختار  می باشند.   IMA
از  عظیمی  بخش  و  شده  تبدیل  استاندارد  اویونیکی  ساختار 
با  را   Line Replacement Unit (LRU)fو مجزا  پردازنده های 
نموده  جایگزین  کوچکتر  و  متمرکزتر  فرآیندسازی  واحدهای 

است.
استاندارد  درآینده  است؛  داشته  اظهار   Parisaznuk آقای 
قابلیت  با  کاربردی عملکرد سیستم ها  نرم افزار   ،ARINC 653
پشتیبانی از پردازنده های چندهسته ای را معرفی خواهد نمود. 
)قطب صنعتی   FACE از  بخشی   ARINC 653 عامل  سیستم 
در رابطه با نرم افزار کاربردی و استراتژی تجاری( است،که به 
منظوردست یابی به سیستم های نرم افزاری مقرون به صرفه تری 

مورد استفاده قرار می گیرند.
ARINC 702A-4 استاندارد

این استاندارد به معرفی سیستم پیشرفته تر FMC می پردازد 
که با استفاده از محاسبه درجه حرارت باد، اطالعات مورد نیاز 
برای مسیر چهاربعدی را دراختیار قرار می دهد بطوریکه این 
Single Eu� و NEXGEN  اطالعات باید مطابق با استانداردهای
ropean Sky باشند. این استاندارد موجب بهبود قابل توجهی 
عملکرد،  دقت  این  و  است  شده  هواپیما  مسیریابی  دقت  در 

باعث صرفه جویی در مصرف بنزین ایرالین ها خواهد شد. 
http://www.intelligent�aerospace.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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