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کامپیوتر ضبط دادههای شبکه

شرکت  Curtiss-Wrightزیر سیستم  CNS4را به عنوان
ذخیرهکننده مقادیر شبکه در کاربردهای اویونیک نظامی که
نیاز به ضبط دادهها با سرعت باال ،رمزنگاری و حافظه قابل جدا
شدن دارند پیشنهاد داده است.
این دستگاه از اترنت گیگابایت FPDP ،سریال و دیگر
رابطها پشتیبانی مینماید .با استفاده از این ضبطکننده
مقاوم و با ظرفیت باال میتوان از تجمیع دادههای حیاتی در
کاربردهای سخت مانند انتقال هواپیما و سیستمهای رادار
متحرک اطمینان حاصل نمود .برای اتصال ورودیهای بیشتر
به این سیستم ،شکاف  3U VPXدر آن تعبیه شده است.

فصلنامه برق و الکترونیک هوانوردی
سال چهارم  -شماره  - 17تابستان 94

بورد توسعه  FPGAبرای استفاده در
کاربردهای هوانوردی

شرکت  Microsemiیک بورد توسعه  FPGAرا برای کمک
به طراحان هوافضا به بازار عرضه کرده است .این بورد برای
ارزیابی و توسعه کاربردهایی مانند انتقال داده ،اتصال سریال،
واسط گذرگاه و طراحیهای با سرعت باال با استفاده زاز �Mi
 crosemi's RTG4که یک  FPGAمقاوم در برابر تشعشع
است ،به کار گرفته میشود .این بورد شامل پیکربندی flash
بوده ،بهطوریکه میتواند قابلیت برنامهریزی دوباره داشته
باشد.
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اویونیک

در سالیان اخیر ،رشد آموزش عالی به ویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی،
افزایش تعداد پژوهشگاهها و پژوهشکدهها در حوزههای موضوعی مختلف ،افزایش
حجم فعالیتهای پژوهشی و انتشار یافتههای حاصل از آنها ،موجب رشد کمی و
کیفی قابل مالحظهای در مجالت علمی کشور شده است .اين مجالت در سطوح
تخصصی علمی ،امکان ارتباط ميان صاحبنظران و عالقهمندان را فراهم نموده
و سبب ارتقای علمی رشتههای مرتبط با حوزه تحقیقاتی مورد نظر میشوند.
یکی از اولویتهای کشور ،پژوهش ،تحقیقات و پرورش محققان متخصص در
زمینههای مورد نیاز است .با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضای
کشور ،پژوهشهای حوزه برق و الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در سالهای اخیر
مورد توجه دوچندان قرار گرفتهاند .در همین راستا پژوهشکده برق و الکترونیک
هوانوردی (اویونیک) دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به زیرساختهای 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 تازههای این حوزه را در اختیار عالقهمندان قرار میدهد .در
پایان از همه همکارانی که در انتشار این مجله نقش داشتهاند سپاسگزاری نموده
و تالش آنها را در انتشار این مجله و به اشتراک گذاشتن یافتههای علمیشان
ارج مینهیم.
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مفاهیم کلیدی پروژه

مروری بر پروژه Alicia

 Aliciaیک پروژه تحقیقاتی و توسعه میباشد که توسط
کمیسیون اروپا تحت چارچوب برنامه هفتم حمایت مالی
میشود .پروژه  Aliciaبا هدف توسعه برنامههای کاربردی جدید
و مقیاسپذیر کابین خلبان که قادر به گسترش عملیاتهای
هواپیما در شرایط مختلف باشد ،تعریف شده است.
 Aliciaبه افزایش بهرهوری زمان در سیستم حمل و
نقل هوایی آینده اشاره دارد .هدف کلیدی ارائه برنامههای
توسعهپذیر است که میتواند بر روی بسیاری از انواع هواپیماها
اعمال شود .این مستلزم یک زیرساخت جدید از کابین خلبان
است که از وضعیت بهبود یافته خدمه اطالع دهد در حالی که
به طور همزمان باعث کاهش حجم کار خدمه و بهبود ایمنی
کلی هواپیما میشود.
 Aliciaمستقیما به چشم انداز  2020اشاره دارد که در آن
هدف از بهبود بهرهوری زمان در سیستم حمل و نقل هوایی از
طریق توسعه سیستمهای کابین خلبان جدید انجام میشود و
این امکان را فراهم میکند تا انتقاالت هواپیما بیشتر از امروز
امکانپذیر باشد .هدف در  Aliciaتوسعه سیستمهای جدید
است که به هواپیما در تمام شرایط هوایی اجازه کار خواهد
داد و در معرض خطر کمتر ،پرواز کنند در حالی که به طور
همزمان تاخیرهای حمل و نقل هوایی را کاهش دهند.

شرکتها ،سازمانها
و دانشگاههای
شرکتکننده در
پروژه Alicia

برنامه  Aliciaاین فرصت را برای بسیاری از سهامداران
کلیدی (عوامل مهم) در اروپا به منظور همکاری با یکدیگر به
سوی یک رویکرد جدید در طراحی کابین خلبان فراهم آورده
است .تمرکز این پروژه بر روی عملیات در تمام شرایط است
به این دلیل که در اجرای این سیستم یکپارچهسازی فنآوری،
ضمنی است و این طراحی کابین خلبان را به چالش میکشد.
با این حال عملیات در تمام شرایط تنها یکی از المانهای
طیف متنوع از سیستمهای جدید است که در کابین خلبان
نسل بعد خواهد بود و بنابراین کابین خلبان باید به اندازه
کافی انعطافپذیر باشد .بر این اساس ،در  Aliciaمفاهیم اصلی
جدید برای تمام پروازهای جدید قابل اعمال میباشد و این
به عنوان مقدمهای کارآمد از طیف وسیع از نیازمندیهای
عملیاتی شده است در حالی که کمترین هزینه ممکن را
داشته باشد .سودمندی و مقیاسپذیری از مفاهیم جدید با
استفاده از شبیه سازی/محیط مصنوعی نشان داده خواهد شد
و تست برای نشان دادن امکان سنجی انجام میشود:
•

نظارت استراتژیک از محیط هواپیما

•

ناوبری پیشرفته

•

عملیات قوی در سراسر جهان در شرایط پرواز خواسته

شده

تازههای اویونیک

مبدل های  DC - DCبا ولتاژ خروجی
باال

شرکت  .Pico Electronics Incماژول الکترونیک قدرت
مبدل  DC-DCسری  AVP/AVNرا برای کاربردهای
فضایی ارائه نموده است .این سری از مبدلها دارای ولتاژ
 DCخروجی  1000ولت و توان  1.25وات در یک بستهبندی
 0.25اینچ مکعب و وزن  9.5گرم است .همچنین دارای پنج
ورودی ولتاژ استاندارد و خروجیهای استاندارد مثبت یا منفی
است .محدوده دمایی کاری برای این ماژول از  -55تا 85
درجه سیلیسیوس است و نیاز به هیت سینک ندارد.

تقویت کننده قدرت  Solid Stateبا ابعاد
کوچک

شرکت  Comtech PSTماژول
تقویتکننده قدرت  solid-stateرا برای کاربردهای اویونیک،
مخابرات ،جنگ الکترونیک و سیستمهای انتقال راداری که
در آنها فضا ،توان و خنککنندگی دارای محدودیت است،
فراهم نموده است .این تقویتکننده در فرکانسهای1000
تا  2000مگاهرتز کار میکند و توان  RFخروجی آن برای
مقاومت  50اهم برابر  300وات است .توان خروجی اشباع در
این سختافزار  25وات و محدوده ورودی  RFاز -15hdBm
تا  -5hdBmاست .این سیستم دارای نمایشدهنده خطا به
صورت درون ساخت است.
BME1929-300

اهداف پروژه

این پروژه به دنبال رسیدن به دو هدف کلی است:
•

محدوده دمایی کار این ماژول  -40°Cتا  +70°Cاست .در این
ساختار چهار پردازنده  QorIQ™ P3041به کار رفته است که
هر کدام دارای حافظه  2GB DDR3Lهستند .پردازشهای
گرافیکی پیشرفته از طریق این سختافزار قابل حصول است.

توسعه قابلیت عملکرد در همه شرایط جهت کاهش

معرفی نسل جدید کامپیوترهای ماژوالر
اویونیک

2

شرکت  Creative Electronic Systems SAکامپیوتر
اویونیک ماژوالر مقاوم  ROCK-2را معرفی کرده است که
قدرت پردازشی از  3,000gDMIPSتا  170,000fDMIPSرا
دارد .این دستگاه قادر به تعامل با حسگرها ،دریافت و پردازش
دادهها و اشتراک آن بر روی شبکه یا گذرگاههای استاندارد
اویونیک است .این ماژول تمام مشخصههای الزم برای برآورده
کردن نیازمندیهای کاربردهای  C4ISTARرا دارا است.
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ورود فناوریهای جدید
به MRO
فناوری موبایل
مجتمع شدن و حرکت به سوی ایجاد سیستمهای
شبکهای مبتنی بر استانداردهای بینالمملی در سیستمهای
اویونیک موجب شده است روشهای جدید و سادهتری برای
انجام عملیات تست و نظارت تجهیزات اویونیکی هواپیماهای
مدرن ایجاد گردد .در هواپیماهایی مانند  A350 ،B787و
نسخههای جدید  A320و  B373خدمه  MROبرای نظارت و
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این فناوری با عنوان تجهیزات قابل حمل در MRO
شناخته میشود .فناوری موبایل اثر قابل توجهی در MRO

هوانوردی خواهد داشت .در این فناوری ،با یکپارچهسازی
برنامههای کاربردی موبایل به عنوان بخشی از یک سیستم
اطالعات کامل میتوان تمامی عملیات  MROرا انجام داد.
در این حالت ،خدمههای تعمیرونگهداری خطوط هوایی به
برنامههای کاربردی ضروری موبایل تجهیز شده تا در زمان نیاز
بتوانند بدون نیاز به مراجعه به دفتر یا انتظار جهت دستیابی
به اطالعات مربوطه به اطالعات مناسب دسترسی پیدا کنند.
این نسل جدید از تجهیزات موبایل دارای برنامههای
کاربردی با هدف بیشینهسازی کارایی ،حداقل کردن بار
کاربری و اجتناب از پیچیدگی است.

تاخیرهای مربوط به آب و هوا تا حدود
 20درصد.
 .1قابلیت عملکرد در سراسر
جهان را دارد و به هواپیما اجازه میدهد
تا از حداقل زمین ممکن فرودگاه در
طیف وسیعی از شرایط پرواز استفاده
نماید.
 .2عملکرد هواپیما به طور
مستقل از جمله پیشبینی و جلوگیری
از اختالالت آب و هوا و دیگر انحرافات
ممکن در پرواز و یا بر روی زمین.
 .3بهبود دقت در حالی که به
طور همزمان ایمنی افزایش مییابد.
• توسعه یک معماری جدید از
کابین خلبان که معرفی فنآوریهای
جدید و برنامههای کاربردی را تسهیل
میکند.
 .1ارائه یک معماری رقابتی و
مقیاسپذیر کابین خلبان که قابل اجرا
بر روی تمام انواع هواپیما است.
 .2یکپارچهسازی فنآوریهای نوآورانه هوایی و
برنامههای کاربردی جدید مانند عملیات در همه شرایط برای
پاسخ به چالشهای جدید از عملکرد هواپیما.
 .3ارائه این معماری گامی را به سوی عملیات خدمه تنها
برمیدارد.

نتایج مورد انتظار پروژه

تست سیستمهای اویونیکی از وسایل قابل حمل مانند تبلت
استفاده مینمایند .بدین ترتیب با اتصال رابط سیمی یا بیسیم
به شبکه هواپیما ،تکنسین بهراحتی میتواند اطالعات کاملی
از وضعیت سیستمها و وجود خرابی در آنها را بدست آورد.
با استفاده از یک واسط کاربری نظیر  ،eManاسناد و
اطالعات فنی مهم به طور مستقیم به کامپیوتر یا موبایل
ارسال میشود .با استفاده از این واسط بر روی دستگاههای
موبایل ،مهندسان میتوانند با در دست داشتن تمامی اطالعات
الزم در هر زمان و هر کجا از یک فرایند تعمیر و نگهداری
کارامد به عنوان بخشی از عملیات پرواز در حال انجام ،بیشتر
بهرهمند شوند.
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عینک گوگل
عینک گوگل ابزار دیگری است که میتواند در فرایند
تعمیرونگهداری هواپیما به کار رود .در این حالت ،مهندسینی
که در اطراف هواپیما مشغول به کار هستند این عینکها
را به چشم زده و تصاویری از هواپیما را جهت ارزیابی برای
متخصصین تعمیرونگهداری ارسال مینمایند .سپس این
مهندسین ،موارد دیده شده برگشتی را به مهندسین زمینی
انتقال میدهند .با این ابزار ،عملیات به سرعت انجام شده،
به صورت بالدرنگ ارزیابی و همچنین تمامی اطالعات جهت
ارزیابیهای بعدی ثبت میگردد.
• نویسنده :مهندس مرضیه کریمی

امروزه دید کم در مراحل بحرانی پرواز در نزدیکی و بر
روی زمین از عوامل مخل در حمل و نقل هوایی اروپا میباشد.
برآورد شده است که در سال  16800 ،2007از پروازهای
شرکت هواپیمایی در اروپا به دلیل شرایط دید کم لغو شده
است و در برخی از فرودگاههای بزرگ تقریبا  50درصد از
تاخیرها به علت ابر پایین و دید ضعیف است.
 Aliciaبا هدف پیشرفت در طراحی خلبان نسل بعدی،
با استفاده از رویکردی که در جهت افزایش اصول استاندارد
و مشترک در میان هواپیما پیش میرود ،شروع به کار کرده
است.
برخی از نوآوریهای کلیدی که در  Aliciaدنبال میشود

نمایی کلی از پروژه Alicia

شامل:
•

زمین.

مدیریت قوی از مراحل پرواز در نزدیکی و بر روی

•

سیستم بینایی پیشرفته و تصاویر مصنوعی.

•

رویکرد جامع برای طراحی  HMIو یکپارچهسازی.

•

یکپارچهسازی با زیر ساختهای حریم (فضای) هوایی

آینده.

• استفاده پیشرفته از محیط مصنوعی برای حمایت از
اعتبارسنجی مفهوم و صحت محصول
• صفحه نمایش جدید ،مفاهیم صوتی و کنترلی به
عنوان مثال :صفحه نمایش های سقفی ،ورودی صوتی مستقیم،
محیط زیست صوتی شامل صدای سه بعدی ،نمایشگر با وضوح
باال و صفحه بزرگ.
• بهبود فنآوریهای سنسور که از تمامی قابلیتهای
محیط پشتیبانی میکند.
•

معماری و پایگاه داده با یکپارچگی باال.

•

تکنیک های ناوبری پیشرفته
• نویسنده :ابوالفضل مظلوم بکاولی
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حرکت به سوی نسل جدید
خدمات ترافیک هوایی
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ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای شرکتکننده
از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت .سامانه خدمات
ترافیک هوایی ( )ATSUاز جمله سامانه های  FANSمیباشد
که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.

 1-1مقدمه
چکيده
مبنای تفکر جهانی ارائه خدمات هوانوردی که امروز در
قالب سامانههای جهانی ارتباطی ،ناوبری ،نظارت و مدیریت
ترافیک هوایی ایکائو ( )CNS/ATMاز آن نامبرده میشود به
اواخر سالهای  1940میالدی بر میگردد.
جنگ جهانی دوم تأثیر مهمی بر توسعه فنآوری ساخت
هواپیما داشت .پس از اتمام جنگ ،حملونقل هوایی به یکباره
رشد چشمگیری پیدا کرد اما شبکه وسیع ایجادشده برای
حملونقل بار و مسافر توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده
و فراوانی بود .سامانههای ارتباطی ،ناوبری ،نظارتی و مدیریت
ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه  80در دستور کار ایکائو
قرار داشت و در سپتامبر  1991در دهمین کنفرانس جهانی

در سال  1983ایکائو در راستای بهبود ترافیک گستردهی
جهانی و توسعه مفاهیم مدیریت ترافیک هوایی ( )ATMدر
آینده ،کمیته هوانوردی سیستمهای آینده ناوبری ()FANS
را تأسیس نمود .گزارشهای منتشرشده کمیته  FANSدر
سال  ،1988مبنایی برای استراتژیهای آینده صنعت مدیریت
ترافیک هوایی از طریق نظارت و ناوبری دیجیتال و با استفاده
از ماهواره و ارتباطات دیتالینک قرار گرفت .سیستمهای آینده
اویونیکی را به طور یکپارچه  FANSمینامند .در سال 1989
براساس تحقیقات قبلی ،دومین کمیته باهدف پیادهسازی
مفهوم  CNS/ATMایجاد گردید .تکنولوژی  CNSمخفف
کلمات ( Communicationارتباطات)( Navigation ،ناوبری)
و ( Surveillanceرادار نظارتی) بوده و  ATMمخفف Air
( Traffic Managementمدیریت ترافیک هوایی) است.

نمای کلی ازFANS(CNS/ATM)B

 ادامه عملکرد ،بدون نیاز به سوخت مقرون به صرفه بودن دارای عملکرد قابل اطمینان هنگام نیاز توانایی پوشش کامل پروازبه دالیلی که در باال ذکر شدRAT،ها معموال بهترین و
موثرترین روش برای تامین نیروی اضطراری هواپیما هستند.
مراحل مختلف عملکرد  RATبه اختصار شامل:
 ارسال سیگنالهای دستوری توسط کاکپیت ،که اینارسال ب ه صورت دستی یا خودکار به  RATارسال میشود .در
این مرحله قفل یا  lockسیستم  RATآزاد میشود.
 به کار بردن  actuatorبرای تامین نیرویی که بتواند درب RAT Compartmentرا باز کرده و آن را در جریان هوا قرار
دهد.
 توربین در جای خود قفل میشود تا Bladeها با هواپیمابرخورد نکنند.
 توربین آزاد میشود و برای رسیدن به نرخ سرعتمشخص شتاب میگیرد.
 پروانههای توربین برای کنترل سرعت مورد استفاده قرارمیگیرند.
  RATنیروی اضطراری برای هواپیما را تامین میکند. این توربین برای ادامه پرواز در جای خود مستقر خواهدماند و تا لندینگ کامل هواپیما قابل جمع شدن نیست و

بهصورت دستی این کار صورت میپذیرد.

مکانیزم کنترلکننده سرعت در RAT

توربین کنترلکننده سرعت ،زاویه Bladeها را برای کنترل
سرعت چرخش ثابت تنظیم میکند.
 -1در سرعتهای پایین :فنر نگاهدارنده bladeها را در
موقعیتی با یک زاویه کم قرار میدهد( .مصرف توان باال)
 -2در سرعتهای باال :وزنهها ( )Counter Weightبرای
فشردن فنر و چرخاندن Bladeها در موقعیتی با زاویه زیاد قرار
میگیرد(توان مصرفی کم).
این توربین بهطور عمده در قسمت میانی بدنه (،)Belly
زیر بال ( )Flap Track Fairingو یا در قسمت جلویی بدنه
( )Noseبسته به نوع هواپیما قرار میگیرد.
در برخی موارد توربین هوای رم ،آخرین امید یک خلبان
برای نجات جان افراد محسوب میشود .حوادثی از قبیل سانحه
 Boeing 767در آگوست  1983و نجات جان  69نفرCL600 ،
در مارس  1994و نجات جان دو نفر A310 ،در جوالی 2000
و نجات جان 150نفر و همچنین  A330در آگوست  2001و
نجات جان  304نفر از مواردی به شمار میروند که با استفاده
از این توربین از رخداد حوادث ناگواری جلوگیری به عمل
آمده که میتوانستند به یک فاجعه مرگبار تبدیل شوند و
امید به آن است که در آینده و با پیشرفت روزافزون این وسیله
بتوان از حوادث احتمالی آینده نیز پیشگیری کرد.
• نویسنده :مهندس لیال حسینی

سامانههای  FANSمورد استفاده توسط کمپانی ایرباس
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 RATبهطور خودکار وارد عمل میشود و ژنراتور اضطراری
را توسط موتور هیدرولیکی روشن میکند .ژنراتور اضطراری
( )EMER GENنیز برق مورد نیاز باس  AC ESSو DC ESS
را توسط  ESS TRتامین میکند .درواقع هم برق  DCو هم
برق  ACرا تولید میکند.
 :Wind Milling Engineدر هواپیماهای بوئینگ سری
 747از این روش برای تولید نیروی هیدرولیکی استفاده
میشود .در این روش هواپیما از چرخش BLADEهای موتور
خاموش در اثر برخورد با هوا استفاده میکند که در این حالت
مانند یک آسیاب بادی عمل خواهد نمود.
 -هواپیمای MD

در هواپیماهایی مانن د  MDاز �ADG(Air Driven Gen
 )eratorفقط برای تامین نیروی هیدرولیکی استفاده میشود
و پمپ هیدرولیکی با راهانداز الکتریکی که جزئی از ADG

نیست را نیز روشن میکند.

 -بوئینگ

در هیچ یک از مدلهای بوئینگ  747تا سری  747-400از
توربین هوای رم استفاده نشده است و تامین برق اضطراری از
طریق چرخش موتور خاموش که به یک آسیاب بادی تبدیلشده
صورت میگیرد ( .)wind milling engineباتری نیز در این
موارد دخیل است ،چراکه باتریها در هواپیماهای بوئینگ
سری  747با ظرفیت آمپرساعت بیشتری ساخته شدهاند.
وظیفه باتری تامین نیروی الکتریکی برای برخی از فرمانهای
آالت دقیق ضروری الکتریکی است .اما در بوئینگهای سری
نصب توربین در بخش جلویی بدنه
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جدید  787به دلیل باالتر بودن نسبت  Bypassو نسبت تراکم
باالتر نسبت به دیگر 747ها (در  GEnx-2Bمربوط به )787
هسته قادر به چرخش بیشتر برای رسیدن به  RPMمورد نیاز
برای راهاندازی پمپ هیدرولیک نصبشده بر روی موتور نیست.
بههمین دلیل در آنها  RATتعبیهشده است .به دلیل Fly by
 wireبودن این نوع جدید و مدرن از هواپیما ،دیگر نیازی به
تامین نیروی هیدرولیک نیست و فقط نیروی الکتریکی تولید
میشود .در  767و  757نیز تنها نیروی هیدرولیک و در 777
عالوه بر نیروی هیدرولیکی ،نیروی الکتریکی نیز تامین شده
خواهد شد .همچنین در مدلهای  737و  727به دلیل دارا
بودن فرمانها کنترلی بسیار قوی Elevator، Aileron، Flaps
کنترل کامل هواپیما را در مواقعی که به یک گالیدر تبدیل
شده میتوان به دست گرفت به همین علت دیگر نیازی به
وجود توربین هوای رم نخواهد داشت .از جمله مواردی که
باعث از کار افتادن موتورها میشود میتوان به کافی نبودن
سوخت مورد نیاز موتور ،آلودگی سوخت ،آسیبدیدگی ناشی از
خاکستر آتشفشان ،باران و یا تگرگ بسیار سنگین و خطاهای
انسانی اشاره نمود.
در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که آیا هواپیماهای
چهارموتوره نیز به  RATنیاز خواهد بود! برای پاسخ به این
سوال باید گفت حتی هواپیماهای چهارموتوره نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و دچار سانحه خواهند شد .علت استفاده از
 RATبه جای وسایل دیگری مانند باتری و یا  ،APUمواردی
نظیر:
 -مدت زمان تامین قدرت نامحدود

نصب توربین در زیر بال ها

نصب توربین در میانه بدنه

سامانههای  FANSمورد استفاده توسط کمپانی ایرباس
همچنین سامانههای  CNS/ATMدر بیست و هشتمین
کمیته حقوقی ایکائو در می  1992سازگاری آن با پیمان
شیکاگو تأیید و باالخره در سپتامبر  1992به تصویب بیست
و نهمین مجمع عمومی ایکائو رسید .این مصوبه کشورهای
متعاهد پیمان شیکاگو را ملزم ساخت تا اقدامات الزم در
جهت قرار دادن سامانههای هوانوردی خود در چارچوب آن
را اجرا نمایند .انتقال از سامانه موجود به سامانههای CNS/
 ATMتوسط اجالس فاز دوم  FANSدر اواخر سال 1993
نهایی گردید .در این اجالس منظور آگاهی کشورهای متعاهد
از راهکارهای مختلف و نیز بحثهای بیشتر و عمیقتر پیرامون
مسائل و مقرراتی که بر اثر اجرای آنها پیش خواهد آمد و نیاز
به حصول اطمینان از اینکه سامانههای جدید حداقل نیازهای
عملیاتی را پاسخگو باشند ،مطرح گردید.
مفهوم  CNS/ATMعمدتاً براساس تکنولوژی ماهواره و
ارتباطات دیجیتال و باهدف افزایش ظرفیت حریم هوایی،
بهبود انعطافپذیری عملکرد و امنیت جهانی ترافیک هوایی،
شکل گرفت.
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در دستیابی به اهداف کمیته  CNS/ATMارتباطات دیتا
لینک بر پایه ارتباطات ماهواره نقش اساسی را ایفا میکند.
ارتباطات بین هواپیما و ایستگاه زمینی از طریق ارتباطات دیتا
لینک انجام میشود.
در راستای کنترل ترافیک هوایی ،ارتباطات دیتا لینک
هواپیما بر عهده سامانه خدمات ترافیک هوایی ( )ATSUاست.
در کمپانی ایرباس سامانه  ATSUیکی از تجهیزات ضروری
برای امنیت پرواز محسوب میگردد و طراحی و پیادهسازی
آن انجام شده است.

2-1

سامانه  ATSUدر ساختار  FANS Aو FANS B

تطابق هواپیما با محیطهای  ،CNS/ATMسازگاری هواپیما
با منطقه در حال پرواز از لحاظ انعطافپذیری و پاسخ به
الزامات عملکردی متفاوت و در حال تغییر منطقهای ،کاهش
بار کاری خطوط هوایی و معرفی رابطهای کاربرپسند بین
هواپیما و انسان ( )HMIبرای ارتباطات دیتالینک از جمله
اهداف کمپانی ایرباس از توسعه سیستمهای  FANSمیباشد.
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اهمیت استفاده از توربین
هوای رم
توربین هوای رم وسیلهای شبیه آسیاب بادی کوچک است
که به یک پمپ هیدرولیکی یا یک ژنراتور الکتریکی متصل
شده است و بوسیله جریان هوا ،برق تولید میکند .هدف از
استفاده چنین توربینی این است که هنگام از کار افتادن تمام
موتورها ،برق اضطراری را برای سیستمهای ضروری پرواز تامین
نماید .تامین نیروی هیدرولیکی (فقط تامین )Blue System
برای محرکهای قدرتی سطوح کنترل پرواز ،تامین نیروی
الکتریکی برای کامپیوترهای کنترل پرواز ،آالت دقیق ضروری،
رادیو ،روشنایی کاکپیت ،شیشه جلو و لوله پیتوت  de-icingاز
موارد عملکرد این توربین است .البته این تامین نیرو با توجه
به نوع هواپیما متفاوت است که در ادامه به توضیح آن خواهیم
پرداخت .همچنین توربین هوای رم در مواقع سوخترسانی
هوایی ،نیروی مورد نیاز غالف سوخترسان هوایی را تامین
میکند.
سامانه  ATSUدر FANS A
کمپانی ایرباس برای هواپیماهای خود از سامانههای FANS
 Aو  FANS Bاستفاده میکند .سامانههای  FANS Aبر روی
اقیانوسها و نواحی دوردست براساس شبکههای ACARS
عمل میکند و سامانههای  FANS Bبر روی قارههایی با
ترافیک باالی هوایی استفاده میشود .سامانههای FANS A
یا  FANS A+در سال  2000میالدی در هواپیماهای A330/
 A340مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه سامانه
 FANS A+در سال  2004موفق به دریافت تاییدیه شد به
صورت اختیاری برای هواپیمای  A320و به صورت اجباری
برای هواپیمای  A330/A340پیشنهاد گردید .همچنین
سامانه  FANS Bبه صورت اختیاری در هواپیمای  A320قرار

داده میشوند.

برای ارتباطات اطالعات بین هواپیما و ایستگاه زمینی ،در
ساختار  FANS Aاز شبکههای  ACARSاستفاده میگردد.
این شبکهها از طریق ماهواره ،رسانه  HFو  VHFقابلدسترسی
میباشند .ارتباط اطالعات در هواپیمای A320/330/340
توسط سامانه خدمات ترافیک هوایی ( )ATSUو در هواپیمای
 A380توسط مسیریاب ارتباطات هوانوردی ( )ACRانجام

6

میگردد .در شکل باال ،ساختار  FANS Aدر هواپیماهای
 A330/340نشان داده شده است .البته این ساختار برای
هواپیماهای  A380نیز استفاده میشود با این تفاوت که از
سامانه  ACRبه جای سامانه  ATSUاستفاده میگردد.

سامانههای
A380

FANS

مورد استفاده توسط کمپانی
ایرباس

A330/340

A320

Oceanic
X

and

X

FANS A

remote
Oceanic

Oceanic

and

and

remote

remote

X

X

Oceanic and
remote
Continental

FANS A+
FANS B

در هواپیماهای قدیمیتر توربین هوای رم دائما به هواپیما
متصل بوده است و بهعنوان یک ژنراتور کوچک یا پمپ سوخت
از آن استفاده میکردند .اما در هواپیماهای جدیدتر ،این وسیله
تنها در مواقع ضروری که موتورهای اصلی  و �APU (Auxil
 )iary power unitاز کار میافتند ،ب ه کار برده میشود .امروزه
بسیاری از هواپیماهای مسافربری مدرن نیز به  RATمجهزند.
در دهه  ۱۹۶۰هواپیمای  Vickers VC10یکی از اولین
هواپیماهای مسافربری بوده که به این سیستم مجهز شده
است .هواپیمای ایرباس  ۳۸۰بزرگترین  RATدر جهان را
با قطر پروانه  ۱٫۶۳متر داراست درحالیکه در مدلهای قبلی
در حدود  ۸۰سانتیمتر معمول بوده است .یک توربین هوای
رم بزرگ معمولی بر روی یک هواپیمای مسافربری بر اساس
مولد آن ،قادر به تولید  ۵تا  ۷۰کیلووات توان است .مدلهای
کوچکتر با سرعت هوای کمتر ممکن است تا  ۴۰۰وات توان
داشته باشند .در دیگر استفادههای نظامی ،تجهیزاتی مانند
 M61والکان یا دستگاههای الکتریکی میتوانند از  RATبرای
عملکردهای استاندارد خود استفاده کنند .همچنین در بعضی
از تسلیحات اتمی سقوط آزاد ،از توربینهای هوای رم برای
انرژی ارتفاعسنجها یا مدارات آتش خود استفاده میکنند.
اینگونه سیستمها بسیار مطمئنتر از باتریها عمل خواهند
نمود .در فاصله زمانی بین از کار افتادن موتورها تا راهاندازی

این توربین برای تامین نیروها از باتری استفاده میشود .در
مواقعی که  RATنتواند به سرعت  RPMمشخصشده برای
عملکرد صحیح خود برسد ،تمامی بارهای الکتریکی نیروی
خود را از باتری هواپیما تامین میکنند تا زمانیکه توربین
بتواند به سرعت مورد نظر برسد .از معایب این توربین میتوان
به ایجاد محدودیت سرعت ،تولید  Dragو افزایش وزن هواپیما
اشاره نمود.
در ادامه مقایسهای بین چند نوع از هواپیماها در خصوص
استفاده از توربین هوای رم آورده شده است.

 -ایرباس

هواپیماهای ایرباس به دلیل پایداری کمتر نسبت به
بوئینگ ،مجبور به استفاده از توربین هوای رم میباشند چرا که
از روش ( Wind Milling Engineدر ادامه توضیح داده خواهد
شد) خلبان نمیتواند کنترل کامل پرواز را بر عهده بگیرد و بار
کاری بر دوش خلبان بسیار سنگین خواهد شد .توربین هوای
رم در هواپیماهای ایرباس سری A300-319-320-321-340-
 380مورد استفاده قرار گرفته است .توربین هوای رم در این
سری از هواپیماها عالوه بر تامین نیروی هیدرولیکی ،نیروی
الکتریکی مورد نیاز برای راهاندازی را نیز تولید میکند .در این
نوع از هواپیماها پمپ هیدرولیکی و ژنراتور هردو در RAT
جای گرفتهاند .در مواردی که تمامی ژنراتورها از دست بروند،
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 ARINC 650 AMUمطابق با جدول زیر است.
سایزهای معادل ماژول LRM

ATR

MCU

AMU

1/8fATR

1jMCU

1 AMU

1/4fATR

2hMCU

3/8fATR

3 MCU

1/2fATR

4jMCU

2 AMU
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برای تجمیع سیم ،باید پوششی بر روی محفظه در ساختار
بدنه هواپیما ایجاد گردد .سیمکشی هواپیما باید در این
ناحیه به ماژول  LRMوصل گردد .ناحیه تجمیع سیم باید به
گونهای قرار داده شود که دسترسی آسان به سیم اتصالدهنده
سیمکشی هواپیما به اتصاالت الکتریکی روی محفظه را فراهم
نماید.

3 AMU

 7-3-1-1هوای خنککننده

4 AMU

از آنجایی که خنکسازی برای بستهبندیهای IMA

5 AMU
6 AMU
7 AMU
8 AMU
9 AMU
10 AMU

 3-3-1-1محفظه
محفظه مربوط به ساختاری است که در آن ماژولهای
 LRMنصب میشوند .این محفظه باید به گونهای طراحی شود
که از فضای کف تا سقف استفاده نماید از این رو محفظهها
به صورت چندردیفی خواهند بود .محفظهها دارای مقررات
تطبیق و نصب میباشند تا به طور مکانیکی ماژولهای LRM
را در خود جای دهند حال آن که تدارکات خنکسازی و
واسطهای الکتریکی را فراهم نمایند.
 4-3-1-1دستورالعملهای ماژول LRM

این دستورالعملها به منظور اطمینان از تراز و نصب ماژول
 LRMبرای اتصال مناسب واسطها و اتصال پریز کانکتور به
پالگ کانکتور ارائه میگردد.
به عالوه ،دستورالعملهای  LRMباید به گونهای
طرحریزی شوند که رابط مناسبی را برای هوای محیط به
منظور خنکسازی موثر تجهیزات الکترونیکی بستهبندی شده
فراهم نمایند.

ضروری است ،افزایش جریان هوای خنککننده در سرتاسر
یا اطراف محفظه برای برآوردهسازی نیازمندیهای اتالف گرما
الزم میباشد.

 8-3-1-1مالحظات محیطی

یکی از اهداف مشخصه  ARINC 650فراهم نمودن شرایط
محیطی به منظور افزایش قابلیت اطمینان ماژول LRM
است .در این مشخصه ،مالحظات محیطی قابل کاربرد برای
سختافزار ویژه ماژولهای  ،LRMنصب پنل پشتی و چگونگی
تجمیع سیم ،فریم محفظه و  ...تعریف میگردد.
همچنین ،دستهبندیها و روشهای تست به منظور
دستیابی به عملکرد محیطی الزم جهت مطابقت با شرایط
صدور گواهینامه ارائه میگردد .روشها و شرایط تست از سند
 RTCA DO-160با عنوان “روشهای تست و شرایط محیطی
برای تجهیزات هوابردی” استخراج میشوند.

در هواپیمای  ،A320سامانه  ATSUبه عنوان یک پلتفرم
میزبان محسوب میشود که وظیفهی متمرکز کردن ارتباطات
اطالعات و مدیریت رابط بین هواپیما و خلبان را بر عهده دارد.
در هواپیمای  ،A380سامانه  ACRبرای مدیریت ارتباطات
دیتالینک هواپیما و برنامههای کاربردی  ATCبرای مدیریت
توابع دیتالینک  ATCاستفاده میشود .در این ساختار از VDL
 mode A/2 SATCOMیا  HFDLبرای دیتالینک بین زمین
و هواپیما استفاده میگردد .در مواقعی که پوشش  VHFوجود
ندارد ،برای دیتالینک بین ایستگاههای زمینی از ایستگاههای
زمینی ماهوارهای ( ) GESاستفاده میشود .برای ارتباط در
خط دید هواپیما از ایستگاههای زمینی کنترل از راه دور
 VHFو  HFاستفاده میشود.
در مناطقی که پوششهای رادار ثانویه و  VHFوجود داشته
باشد ،از طریق رسانه  VHFمیتوان به شبکه  ATNدسترسی
پیدا کرد؛ مانند ساختار  ،FANS Aدر معماری  FANS Bنیز
همچنان از سامانه  ATSUبرای مدیریت تمامی ارتباطات
استفاده میشود .در معماری  FANS Bبرای ارسال اطالعات
 ATCبه زمین از طریق شبکه  ،ATNاز رسانه VDL mode 2
استفاده میشود .در معماری  FANS Bبرای ارسال اطالعات

 AOCبه ایستگاه زمین مانند معماری  FANS Aاز رسانههای
 VDL mode A/2، SATCOMیا  HFDLاستفاده میشود.
البته باید توجه داشت که استفاده از  SATCOMیا HFDL
در معماری  FANS Bبه صورت اختیاری استVDL mode .
 2در مقایسه با  VDL mode Aارتباطات دیجیتال بهتری بین
هواپیما و ایستگاه زمین فراهم میکند .از  VDL mode 2به
عنوان اصلیترین رسانه در محیطهای  ATNو در معماری
 FANS Bاستفاده میشود.
در مقایسه با قابلیتهای دیتالینک از طریق شبکههای
 ACARSو با رسانه ارتباطی  ،VDL mode Aاستفاده از
رسانه  VDL mode 2نرخ ارسال را از  2.4gKbsتا 31.5gKbs
افزایش میدهد.
• نویسنده :مهندس زهرا ابوالفضلی

سامانه  ATSUدر FANS B

 4-1-1تعویضپذیری

هر ماژول  LRMساخته شده بر اساس این مشخصه باید
به صورت مکانیکی با ماژول  LRMبا همان فانکشن که توسط
تولیدکننده دیگر بر اساس همین مشخصه ساخته شده است،
قابل تعویض باشد .به عالوه ،محفظهها باید ماژول  LRMهر
سازنده را که برای یک فانکشن خاص طراحی شده است ،در
خود جای دهند.
• نویسنده :مهندس مرضیه کریمی

 5-3-1-1رابط الکتریکی

رابط الکتریکی میان  LRMو سیمکشی هواپیما توسط
یک کانکتور ایجاد میشود .به منظور تغذیه محفظه ،IMA
برق هواپیما در طول پنل پشتی بین ماژولهای مختلف توزیع
میگردد.

 6-3-1-1تجمیع سیم
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مروری بر استاندارد
ARINC 650

در این شماره از فصلنامه اویونیک پس از معرفی استانداردهای
 ،IMAبه توصیف یکی از استانداردها تحت عنوان ARINC
 650پرداخته و سایر استانداردها در شمارههای بعدی بررسی
خواهند شد.

 1استانداردهای

IMA

در دیاگرام پایین صفحه استانداردهای  IMAدستهبندی و
معرفی شدهاند .این استانداردها شامل استانداردهای اویونیکی،
صنعتی و شرکتی است .در این دستهبندی ،استانداردهای
اویونیکی تشریح میگردد که شامل استانداردهای مربوط به
گواهینامه و ایمنی ،شبکه ،سیستم نمایشگر کابین خلبان،
استانداردهای نرمافزاری و سختافزاری  IMAمیباشند.

1-1

ARINC 650

این استاندارد ،به واسطها و بستهبندی تجهیزات در معماری
 IMAمربوط میشود و جزئیات بستهبندی را برای این نوع
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معماری توصیف میکند .هدف از این استاندارد ،بهرهبرداری
کامل از پیشرفتهای فنی در بستهبندی تجهیزات الکترونیکی
و ارائه تکنیکهای بهبودیافتهی واسطهای مکانیکی ،الکتریکی
و محیطی برای نصب تجهیزات اویونیکی است .این تکنیکها
شامل پیشبردهایی در تکنولوژی نیمههادی است که میتواند
با مزایای ناشی از توسعه ماژولهای استاندارد ،منجر به
صرفهجویی قابل توجهی در وزن و فضا برای هواپیماها شود.
انتظار میرود که مفاهیم بستهبندی مشخصه ،ARINC 650
توسعه ،دستیابی ،نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات اویونیک
را در مقایسه با تجهیزات و سیستمهای پیشین ساده نماید.
در این مشخصه ،استانداردهای جدیدی برای بستهبندی
سختافزاری ارائه شدهاند .این مشخصه ،ماژولهای LRM
را که در هواپیماهای حمل و نقل عملیاتی نصب میشوند،
توصیف مینماید .به عالوه ،این استاندارد مشخصههای
 ARINC 404A , 600را دربردارد.

 1-1-1حوزه استاندارد

مشخصه  ،ARINC 650مفاهیم زیر را بیان میدارد:
• تعریف ،دستورالعمل و ارزیابی طراحی و تصویب
واسطهای مکانیکی ،الکتریکی و محیطی میان ماژولهای
 LRMو محفظههایی که در آنها نصب میشوند .بدین معنی
که استانداردهای طراحی و محیطی را برای نصب ماژول

 LRMدر اسمبلیهای محفظهای تعریف میکند .همچنین،
دستورالعملهای قابلیت تعویض و نصب مکانیکی را برای رابط
 LRMبه فریم محفظه و نصب پنل پشتی و چگونگی تجمیع
سیمها و نیز دستورالعملهای رابط الکتریکی برای سیم اتصال
کانکتور  LRMو پالگ اتصال آن تشریح مینماید.
• تعریف ،دستورالعمل و ارزیابی طراحی و تصویب
واسطهای مکانیکی ،الکتریکی و محیطی میان محفظهها
و هواپیمایی که در آن نصب میشوند .همچنین ،کاربرد
تکنیکهای قابلیت تعویض و نصب الکتریکی و مکانیکی برای
اسمبلی محفظه به واسط بدنه هواپیما ارائه میگردد.
در نتیجه ،سازندگان بدنه هواپیما قادر خواهند بود که
مجموعه ماژولهای  LRMو تدارکات نصب به بدنه هواپیما
را به بهترین روش تطبیق دهند .تصمیمگیریهای زیر برای
طراحی بر اساس صالحدید سازندگان بدنه هواپیماست و خارج
از حوزه مشخصه  ARINC 650میباشند:
•

پوشش اسمبلی محفظه

• چگونگی نصب محفظه به تجهیزات بست هواپیما
(برای مثال ،محل و سایز)
•

محل و سایز اسمبلی محفظه به کانکتورهای واسط هواپیما

•

سیمکشی هواپیما

 2-1-1اصول استاندارد
این مشخصه دربردارنده اصول زیر است:
•

سیستمی از تجهیزات ماژوالر

•

سیستمی از نصب ماژوالر در محفظهها

• مجموعهای از کانکتورها برای تأمین واسط الکتریکی
میان  LRMو محفظه
•

دستورالعملهای الزم برای کنترل محیطی تجهیزات

 3-1-1مجموعه اصطالحات و تعاریف

 1-3-1-1ماژول قابل تعویض خطی ()LRM

ماژول  LRMیک تجهیز سختافزاری است که مطابق با
این مشخصه بستهبندی شده و به منظور اجرای یک فانکشن
الکترونیکی طراحی میشود.

 2-3-1-1واحد ماژوالر اویونیک ()AMU

مفهوم نصب و بستهبندی کامل  LRMبراساس واحد
 AMUاست .این واحد دارای طول ،عرض و ارتفاع ثابت
است .ماژول  LRMبا حداقل عرض مجاز به عنوان 1 AMU
طراحی میشود .سایر ماژولهای  LRMبر حسب مضاربی از
 ،1 AMUبرای مثال  3 AMU ،2 AMUو  ...میباشند .روابط
بین سایزهای  ARINC 404 ATR، ARINC 600 MCUو

استانداردهای مختلف در
زمینه IMA
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 ARINC 404A , 600را دربردارد.

 1-1-1حوزه استاندارد

مشخصه  ،ARINC 650مفاهیم زیر را بیان میدارد:
• تعریف ،دستورالعمل و ارزیابی طراحی و تصویب
واسطهای مکانیکی ،الکتریکی و محیطی میان ماژولهای
 LRMو محفظههایی که در آنها نصب میشوند .بدین معنی
که استانداردهای طراحی و محیطی را برای نصب ماژول

 LRMدر اسمبلیهای محفظهای تعریف میکند .همچنین،
دستورالعملهای قابلیت تعویض و نصب مکانیکی را برای رابط
 LRMبه فریم محفظه و نصب پنل پشتی و چگونگی تجمیع
سیمها و نیز دستورالعملهای رابط الکتریکی برای سیم اتصال
کانکتور  LRMو پالگ اتصال آن تشریح مینماید.
• تعریف ،دستورالعمل و ارزیابی طراحی و تصویب
واسطهای مکانیکی ،الکتریکی و محیطی میان محفظهها
و هواپیمایی که در آن نصب میشوند .همچنین ،کاربرد
تکنیکهای قابلیت تعویض و نصب الکتریکی و مکانیکی برای
اسمبلی محفظه به واسط بدنه هواپیما ارائه میگردد.
در نتیجه ،سازندگان بدنه هواپیما قادر خواهند بود که
مجموعه ماژولهای  LRMو تدارکات نصب به بدنه هواپیما
را به بهترین روش تطبیق دهند .تصمیمگیریهای زیر برای
طراحی بر اساس صالحدید سازندگان بدنه هواپیماست و خارج
از حوزه مشخصه  ARINC 650میباشند:
•

پوشش اسمبلی محفظه

• چگونگی نصب محفظه به تجهیزات بست هواپیما
(برای مثال ،محل و سایز)
•

محل و سایز اسمبلی محفظه به کانکتورهای واسط هواپیما

•

سیمکشی هواپیما

 2-1-1اصول استاندارد
این مشخصه دربردارنده اصول زیر است:
•

سیستمی از تجهیزات ماژوالر

•

سیستمی از نصب ماژوالر در محفظهها

• مجموعهای از کانکتورها برای تأمین واسط الکتریکی
میان  LRMو محفظه
•

دستورالعملهای الزم برای کنترل محیطی تجهیزات

 3-1-1مجموعه اصطالحات و تعاریف

 1-3-1-1ماژول قابل تعویض خطی ()LRM

ماژول  LRMیک تجهیز سختافزاری است که مطابق با
این مشخصه بستهبندی شده و به منظور اجرای یک فانکشن
الکترونیکی طراحی میشود.

 2-3-1-1واحد ماژوالر اویونیک ()AMU

مفهوم نصب و بستهبندی کامل  LRMبراساس واحد
 AMUاست .این واحد دارای طول ،عرض و ارتفاع ثابت
است .ماژول  LRMبا حداقل عرض مجاز به عنوان 1 AMU
طراحی میشود .سایر ماژولهای  LRMبر حسب مضاربی از
 ،1 AMUبرای مثال  3 AMU ،2 AMUو  ...میباشند .روابط
بین سایزهای  ARINC 404 ATR، ARINC 600 MCUو

استانداردهای مختلف در
زمینه IMA
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 ARINC 650 AMUمطابق با جدول زیر است.
سایزهای معادل ماژول LRM

ATR

MCU

AMU

1/8fATR

1jMCU

1 AMU

1/4fATR

2hMCU

3/8fATR

3 MCU

1/2fATR

4jMCU

2 AMU
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برای تجمیع سیم ،باید پوششی بر روی محفظه در ساختار
بدنه هواپیما ایجاد گردد .سیمکشی هواپیما باید در این
ناحیه به ماژول  LRMوصل گردد .ناحیه تجمیع سیم باید به
گونهای قرار داده شود که دسترسی آسان به سیم اتصالدهنده
سیمکشی هواپیما به اتصاالت الکتریکی روی محفظه را فراهم
نماید.

3 AMU

 7-3-1-1هوای خنککننده

4 AMU

از آنجایی که خنکسازی برای بستهبندیهای IMA

5 AMU
6 AMU
7 AMU
8 AMU
9 AMU
10 AMU

 3-3-1-1محفظه
محفظه مربوط به ساختاری است که در آن ماژولهای
 LRMنصب میشوند .این محفظه باید به گونهای طراحی شود
که از فضای کف تا سقف استفاده نماید از این رو محفظهها
به صورت چندردیفی خواهند بود .محفظهها دارای مقررات
تطبیق و نصب میباشند تا به طور مکانیکی ماژولهای LRM
را در خود جای دهند حال آن که تدارکات خنکسازی و
واسطهای الکتریکی را فراهم نمایند.
 4-3-1-1دستورالعملهای ماژول LRM

این دستورالعملها به منظور اطمینان از تراز و نصب ماژول
 LRMبرای اتصال مناسب واسطها و اتصال پریز کانکتور به
پالگ کانکتور ارائه میگردد.
به عالوه ،دستورالعملهای  LRMباید به گونهای
طرحریزی شوند که رابط مناسبی را برای هوای محیط به
منظور خنکسازی موثر تجهیزات الکترونیکی بستهبندی شده
فراهم نمایند.

ضروری است ،افزایش جریان هوای خنککننده در سرتاسر
یا اطراف محفظه برای برآوردهسازی نیازمندیهای اتالف گرما
الزم میباشد.

 8-3-1-1مالحظات محیطی

یکی از اهداف مشخصه  ARINC 650فراهم نمودن شرایط
محیطی به منظور افزایش قابلیت اطمینان ماژول LRM
است .در این مشخصه ،مالحظات محیطی قابل کاربرد برای
سختافزار ویژه ماژولهای  ،LRMنصب پنل پشتی و چگونگی
تجمیع سیم ،فریم محفظه و  ...تعریف میگردد.
همچنین ،دستهبندیها و روشهای تست به منظور
دستیابی به عملکرد محیطی الزم جهت مطابقت با شرایط
صدور گواهینامه ارائه میگردد .روشها و شرایط تست از سند
 RTCA DO-160با عنوان “روشهای تست و شرایط محیطی
برای تجهیزات هوابردی” استخراج میشوند.

در هواپیمای  ،A320سامانه  ATSUبه عنوان یک پلتفرم
میزبان محسوب میشود که وظیفهی متمرکز کردن ارتباطات
اطالعات و مدیریت رابط بین هواپیما و خلبان را بر عهده دارد.
در هواپیمای  ،A380سامانه  ACRبرای مدیریت ارتباطات
دیتالینک هواپیما و برنامههای کاربردی  ATCبرای مدیریت
توابع دیتالینک  ATCاستفاده میشود .در این ساختار از VDL
 mode A/2 SATCOMیا  HFDLبرای دیتالینک بین زمین
و هواپیما استفاده میگردد .در مواقعی که پوشش  VHFوجود
ندارد ،برای دیتالینک بین ایستگاههای زمینی از ایستگاههای
زمینی ماهوارهای ( ) GESاستفاده میشود .برای ارتباط در
خط دید هواپیما از ایستگاههای زمینی کنترل از راه دور
 VHFو  HFاستفاده میشود.
در مناطقی که پوششهای رادار ثانویه و  VHFوجود داشته
باشد ،از طریق رسانه  VHFمیتوان به شبکه  ATNدسترسی
پیدا کرد؛ مانند ساختار  ،FANS Aدر معماری  FANS Bنیز
همچنان از سامانه  ATSUبرای مدیریت تمامی ارتباطات
استفاده میشود .در معماری  FANS Bبرای ارسال اطالعات
 ATCبه زمین از طریق شبکه  ،ATNاز رسانه VDL mode 2
استفاده میشود .در معماری  FANS Bبرای ارسال اطالعات

 AOCبه ایستگاه زمین مانند معماری  FANS Aاز رسانههای
 VDL mode A/2، SATCOMیا  HFDLاستفاده میشود.
البته باید توجه داشت که استفاده از  SATCOMیا HFDL
در معماری  FANS Bبه صورت اختیاری استVDL mode .
 2در مقایسه با  VDL mode Aارتباطات دیجیتال بهتری بین
هواپیما و ایستگاه زمین فراهم میکند .از  VDL mode 2به
عنوان اصلیترین رسانه در محیطهای  ATNو در معماری
 FANS Bاستفاده میشود.
در مقایسه با قابلیتهای دیتالینک از طریق شبکههای
 ACARSو با رسانه ارتباطی  ،VDL mode Aاستفاده از
رسانه  VDL mode 2نرخ ارسال را از  2.4gKbsتا 31.5gKbs
افزایش میدهد.
• نویسنده :مهندس زهرا ابوالفضلی

سامانه  ATSUدر FANS B

 4-1-1تعویضپذیری

هر ماژول  LRMساخته شده بر اساس این مشخصه باید
به صورت مکانیکی با ماژول  LRMبا همان فانکشن که توسط
تولیدکننده دیگر بر اساس همین مشخصه ساخته شده است،
قابل تعویض باشد .به عالوه ،محفظهها باید ماژول  LRMهر
سازنده را که برای یک فانکشن خاص طراحی شده است ،در
خود جای دهند.
• نویسنده :مهندس مرضیه کریمی

 5-3-1-1رابط الکتریکی

رابط الکتریکی میان  LRMو سیمکشی هواپیما توسط
یک کانکتور ایجاد میشود .به منظور تغذیه محفظه ،IMA
برق هواپیما در طول پنل پشتی بین ماژولهای مختلف توزیع
میگردد.

 6-3-1-1تجمیع سیم
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اهمیت استفاده از توربین
هوای رم
توربین هوای رم وسیلهای شبیه آسیاب بادی کوچک است
که به یک پمپ هیدرولیکی یا یک ژنراتور الکتریکی متصل
شده است و بوسیله جریان هوا ،برق تولید میکند .هدف از
استفاده چنین توربینی این است که هنگام از کار افتادن تمام
موتورها ،برق اضطراری را برای سیستمهای ضروری پرواز تامین
نماید .تامین نیروی هیدرولیکی (فقط تامین )Blue System
برای محرکهای قدرتی سطوح کنترل پرواز ،تامین نیروی
الکتریکی برای کامپیوترهای کنترل پرواز ،آالت دقیق ضروری،
رادیو ،روشنایی کاکپیت ،شیشه جلو و لوله پیتوت  de-icingاز
موارد عملکرد این توربین است .البته این تامین نیرو با توجه
به نوع هواپیما متفاوت است که در ادامه به توضیح آن خواهیم
پرداخت .همچنین توربین هوای رم در مواقع سوخترسانی
هوایی ،نیروی مورد نیاز غالف سوخترسان هوایی را تامین
میکند.
سامانه  ATSUدر FANS A
کمپانی ایرباس برای هواپیماهای خود از سامانههای FANS
 Aو  FANS Bاستفاده میکند .سامانههای  FANS Aبر روی
اقیانوسها و نواحی دوردست براساس شبکههای ACARS
عمل میکند و سامانههای  FANS Bبر روی قارههایی با
ترافیک باالی هوایی استفاده میشود .سامانههای FANS A
یا  FANS A+در سال  2000میالدی در هواپیماهای A330/
 A340مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه سامانه
 FANS A+در سال  2004موفق به دریافت تاییدیه شد به
صورت اختیاری برای هواپیمای  A320و به صورت اجباری
برای هواپیمای  A330/A340پیشنهاد گردید .همچنین
سامانه  FANS Bبه صورت اختیاری در هواپیمای  A320قرار

داده میشوند.

برای ارتباطات اطالعات بین هواپیما و ایستگاه زمینی ،در
ساختار  FANS Aاز شبکههای  ACARSاستفاده میگردد.
این شبکهها از طریق ماهواره ،رسانه  HFو  VHFقابلدسترسی
میباشند .ارتباط اطالعات در هواپیمای A320/330/340
توسط سامانه خدمات ترافیک هوایی ( )ATSUو در هواپیمای
 A380توسط مسیریاب ارتباطات هوانوردی ( )ACRانجام

6

میگردد .در شکل باال ،ساختار  FANS Aدر هواپیماهای
 A330/340نشان داده شده است .البته این ساختار برای
هواپیماهای  A380نیز استفاده میشود با این تفاوت که از
سامانه  ACRبه جای سامانه  ATSUاستفاده میگردد.

سامانههای
A380

FANS

مورد استفاده توسط کمپانی
ایرباس

A330/340

A320

Oceanic
X

and

X

FANS A

remote
Oceanic

Oceanic

and

and

remote

remote

X

X

Oceanic and
remote
Continental

FANS A+
FANS B

در هواپیماهای قدیمیتر توربین هوای رم دائما به هواپیما
متصل بوده است و بهعنوان یک ژنراتور کوچک یا پمپ سوخت
از آن استفاده میکردند .اما در هواپیماهای جدیدتر ،این وسیله
تنها در مواقع ضروری که موتورهای اصلی  و �APU (Auxil
 )iary power unitاز کار میافتند ،ب ه کار برده میشود .امروزه
بسیاری از هواپیماهای مسافربری مدرن نیز به  RATمجهزند.
در دهه  ۱۹۶۰هواپیمای  Vickers VC10یکی از اولین
هواپیماهای مسافربری بوده که به این سیستم مجهز شده
است .هواپیمای ایرباس  ۳۸۰بزرگترین  RATدر جهان را
با قطر پروانه  ۱٫۶۳متر داراست درحالیکه در مدلهای قبلی
در حدود  ۸۰سانتیمتر معمول بوده است .یک توربین هوای
رم بزرگ معمولی بر روی یک هواپیمای مسافربری بر اساس
مولد آن ،قادر به تولید  ۵تا  ۷۰کیلووات توان است .مدلهای
کوچکتر با سرعت هوای کمتر ممکن است تا  ۴۰۰وات توان
داشته باشند .در دیگر استفادههای نظامی ،تجهیزاتی مانند
 M61والکان یا دستگاههای الکتریکی میتوانند از  RATبرای
عملکردهای استاندارد خود استفاده کنند .همچنین در بعضی
از تسلیحات اتمی سقوط آزاد ،از توربینهای هوای رم برای
انرژی ارتفاعسنجها یا مدارات آتش خود استفاده میکنند.
اینگونه سیستمها بسیار مطمئنتر از باتریها عمل خواهند
نمود .در فاصله زمانی بین از کار افتادن موتورها تا راهاندازی

این توربین برای تامین نیروها از باتری استفاده میشود .در
مواقعی که  RATنتواند به سرعت  RPMمشخصشده برای
عملکرد صحیح خود برسد ،تمامی بارهای الکتریکی نیروی
خود را از باتری هواپیما تامین میکنند تا زمانیکه توربین
بتواند به سرعت مورد نظر برسد .از معایب این توربین میتوان
به ایجاد محدودیت سرعت ،تولید  Dragو افزایش وزن هواپیما
اشاره نمود.
در ادامه مقایسهای بین چند نوع از هواپیماها در خصوص
استفاده از توربین هوای رم آورده شده است.

 -ایرباس

هواپیماهای ایرباس به دلیل پایداری کمتر نسبت به
بوئینگ ،مجبور به استفاده از توربین هوای رم میباشند چرا که
از روش ( Wind Milling Engineدر ادامه توضیح داده خواهد
شد) خلبان نمیتواند کنترل کامل پرواز را بر عهده بگیرد و بار
کاری بر دوش خلبان بسیار سنگین خواهد شد .توربین هوای
رم در هواپیماهای ایرباس سری A300-319-320-321-340-
 380مورد استفاده قرار گرفته است .توربین هوای رم در این
سری از هواپیماها عالوه بر تامین نیروی هیدرولیکی ،نیروی
الکتریکی مورد نیاز برای راهاندازی را نیز تولید میکند .در این
نوع از هواپیماها پمپ هیدرولیکی و ژنراتور هردو در RAT
جای گرفتهاند .در مواردی که تمامی ژنراتورها از دست بروند،
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 RATبهطور خودکار وارد عمل میشود و ژنراتور اضطراری
را توسط موتور هیدرولیکی روشن میکند .ژنراتور اضطراری
( )EMER GENنیز برق مورد نیاز باس  AC ESSو DC ESS
را توسط  ESS TRتامین میکند .درواقع هم برق  DCو هم
برق  ACرا تولید میکند.
 :Wind Milling Engineدر هواپیماهای بوئینگ سری
 747از این روش برای تولید نیروی هیدرولیکی استفاده
میشود .در این روش هواپیما از چرخش BLADEهای موتور
خاموش در اثر برخورد با هوا استفاده میکند که در این حالت
مانند یک آسیاب بادی عمل خواهد نمود.
 -هواپیمای MD

در هواپیماهایی مانن د  MDاز �ADG(Air Driven Gen
 )eratorفقط برای تامین نیروی هیدرولیکی استفاده میشود
و پمپ هیدرولیکی با راهانداز الکتریکی که جزئی از ADG

نیست را نیز روشن میکند.

 -بوئینگ

در هیچ یک از مدلهای بوئینگ  747تا سری  747-400از
توربین هوای رم استفاده نشده است و تامین برق اضطراری از
طریق چرخش موتور خاموش که به یک آسیاب بادی تبدیلشده
صورت میگیرد ( .)wind milling engineباتری نیز در این
موارد دخیل است ،چراکه باتریها در هواپیماهای بوئینگ
سری  747با ظرفیت آمپرساعت بیشتری ساخته شدهاند.
وظیفه باتری تامین نیروی الکتریکی برای برخی از فرمانهای
آالت دقیق ضروری الکتریکی است .اما در بوئینگهای سری
نصب توربین در بخش جلویی بدنه
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جدید  787به دلیل باالتر بودن نسبت  Bypassو نسبت تراکم
باالتر نسبت به دیگر 747ها (در  GEnx-2Bمربوط به )787
هسته قادر به چرخش بیشتر برای رسیدن به  RPMمورد نیاز
برای راهاندازی پمپ هیدرولیک نصبشده بر روی موتور نیست.
بههمین دلیل در آنها  RATتعبیهشده است .به دلیل Fly by
 wireبودن این نوع جدید و مدرن از هواپیما ،دیگر نیازی به
تامین نیروی هیدرولیک نیست و فقط نیروی الکتریکی تولید
میشود .در  767و  757نیز تنها نیروی هیدرولیک و در 777
عالوه بر نیروی هیدرولیکی ،نیروی الکتریکی نیز تامین شده
خواهد شد .همچنین در مدلهای  737و  727به دلیل دارا
بودن فرمانها کنترلی بسیار قوی Elevator، Aileron، Flaps
کنترل کامل هواپیما را در مواقعی که به یک گالیدر تبدیل
شده میتوان به دست گرفت به همین علت دیگر نیازی به
وجود توربین هوای رم نخواهد داشت .از جمله مواردی که
باعث از کار افتادن موتورها میشود میتوان به کافی نبودن
سوخت مورد نیاز موتور ،آلودگی سوخت ،آسیبدیدگی ناشی از
خاکستر آتشفشان ،باران و یا تگرگ بسیار سنگین و خطاهای
انسانی اشاره نمود.
در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که آیا هواپیماهای
چهارموتوره نیز به  RATنیاز خواهد بود! برای پاسخ به این
سوال باید گفت حتی هواپیماهای چهارموتوره نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و دچار سانحه خواهند شد .علت استفاده از
 RATبه جای وسایل دیگری مانند باتری و یا  ،APUمواردی
نظیر:
 -مدت زمان تامین قدرت نامحدود

نصب توربین در زیر بال ها

نصب توربین در میانه بدنه

سامانههای  FANSمورد استفاده توسط کمپانی ایرباس
همچنین سامانههای  CNS/ATMدر بیست و هشتمین
کمیته حقوقی ایکائو در می  1992سازگاری آن با پیمان
شیکاگو تأیید و باالخره در سپتامبر  1992به تصویب بیست
و نهمین مجمع عمومی ایکائو رسید .این مصوبه کشورهای
متعاهد پیمان شیکاگو را ملزم ساخت تا اقدامات الزم در
جهت قرار دادن سامانههای هوانوردی خود در چارچوب آن
را اجرا نمایند .انتقال از سامانه موجود به سامانههای CNS/
 ATMتوسط اجالس فاز دوم  FANSدر اواخر سال 1993
نهایی گردید .در این اجالس منظور آگاهی کشورهای متعاهد
از راهکارهای مختلف و نیز بحثهای بیشتر و عمیقتر پیرامون
مسائل و مقرراتی که بر اثر اجرای آنها پیش خواهد آمد و نیاز
به حصول اطمینان از اینکه سامانههای جدید حداقل نیازهای
عملیاتی را پاسخگو باشند ،مطرح گردید.
مفهوم  CNS/ATMعمدتاً براساس تکنولوژی ماهواره و
ارتباطات دیجیتال و باهدف افزایش ظرفیت حریم هوایی،
بهبود انعطافپذیری عملکرد و امنیت جهانی ترافیک هوایی،
شکل گرفت.
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در دستیابی به اهداف کمیته  CNS/ATMارتباطات دیتا
لینک بر پایه ارتباطات ماهواره نقش اساسی را ایفا میکند.
ارتباطات بین هواپیما و ایستگاه زمینی از طریق ارتباطات دیتا
لینک انجام میشود.
در راستای کنترل ترافیک هوایی ،ارتباطات دیتا لینک
هواپیما بر عهده سامانه خدمات ترافیک هوایی ( )ATSUاست.
در کمپانی ایرباس سامانه  ATSUیکی از تجهیزات ضروری
برای امنیت پرواز محسوب میگردد و طراحی و پیادهسازی
آن انجام شده است.

2-1

سامانه  ATSUدر ساختار  FANS Aو FANS B

تطابق هواپیما با محیطهای  ،CNS/ATMسازگاری هواپیما
با منطقه در حال پرواز از لحاظ انعطافپذیری و پاسخ به
الزامات عملکردی متفاوت و در حال تغییر منطقهای ،کاهش
بار کاری خطوط هوایی و معرفی رابطهای کاربرپسند بین
هواپیما و انسان ( )HMIبرای ارتباطات دیتالینک از جمله
اهداف کمپانی ایرباس از توسعه سیستمهای  FANSمیباشد.

5
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حرکت به سوی نسل جدید
خدمات ترافیک هوایی
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ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای شرکتکننده
از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت .سامانه خدمات
ترافیک هوایی ( )ATSUاز جمله سامانه های  FANSمیباشد
که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.

 1-1مقدمه
چکيده
مبنای تفکر جهانی ارائه خدمات هوانوردی که امروز در
قالب سامانههای جهانی ارتباطی ،ناوبری ،نظارت و مدیریت
ترافیک هوایی ایکائو ( )CNS/ATMاز آن نامبرده میشود به
اواخر سالهای  1940میالدی بر میگردد.
جنگ جهانی دوم تأثیر مهمی بر توسعه فنآوری ساخت
هواپیما داشت .پس از اتمام جنگ ،حملونقل هوایی به یکباره
رشد چشمگیری پیدا کرد اما شبکه وسیع ایجادشده برای
حملونقل بار و مسافر توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده
و فراوانی بود .سامانههای ارتباطی ،ناوبری ،نظارتی و مدیریت
ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه  80در دستور کار ایکائو
قرار داشت و در سپتامبر  1991در دهمین کنفرانس جهانی

در سال  1983ایکائو در راستای بهبود ترافیک گستردهی
جهانی و توسعه مفاهیم مدیریت ترافیک هوایی ( )ATMدر
آینده ،کمیته هوانوردی سیستمهای آینده ناوبری ()FANS
را تأسیس نمود .گزارشهای منتشرشده کمیته  FANSدر
سال  ،1988مبنایی برای استراتژیهای آینده صنعت مدیریت
ترافیک هوایی از طریق نظارت و ناوبری دیجیتال و با استفاده
از ماهواره و ارتباطات دیتالینک قرار گرفت .سیستمهای آینده
اویونیکی را به طور یکپارچه  FANSمینامند .در سال 1989
براساس تحقیقات قبلی ،دومین کمیته باهدف پیادهسازی
مفهوم  CNS/ATMایجاد گردید .تکنولوژی  CNSمخفف
کلمات ( Communicationارتباطات)( Navigation ،ناوبری)
و ( Surveillanceرادار نظارتی) بوده و  ATMمخفف Air
( Traffic Managementمدیریت ترافیک هوایی) است.

نمای کلی ازFANS(CNS/ATM)B

 ادامه عملکرد ،بدون نیاز به سوخت مقرون به صرفه بودن دارای عملکرد قابل اطمینان هنگام نیاز توانایی پوشش کامل پروازبه دالیلی که در باال ذکر شدRAT،ها معموال بهترین و
موثرترین روش برای تامین نیروی اضطراری هواپیما هستند.
مراحل مختلف عملکرد  RATبه اختصار شامل:
 ارسال سیگنالهای دستوری توسط کاکپیت ،که اینارسال ب ه صورت دستی یا خودکار به  RATارسال میشود .در
این مرحله قفل یا  lockسیستم  RATآزاد میشود.
 به کار بردن  actuatorبرای تامین نیرویی که بتواند درب RAT Compartmentرا باز کرده و آن را در جریان هوا قرار
دهد.
 توربین در جای خود قفل میشود تا Bladeها با هواپیمابرخورد نکنند.
 توربین آزاد میشود و برای رسیدن به نرخ سرعتمشخص شتاب میگیرد.
 پروانههای توربین برای کنترل سرعت مورد استفاده قرارمیگیرند.
  RATنیروی اضطراری برای هواپیما را تامین میکند. این توربین برای ادامه پرواز در جای خود مستقر خواهدماند و تا لندینگ کامل هواپیما قابل جمع شدن نیست و

بهصورت دستی این کار صورت میپذیرد.

مکانیزم کنترلکننده سرعت در RAT

توربین کنترلکننده سرعت ،زاویه Bladeها را برای کنترل
سرعت چرخش ثابت تنظیم میکند.
 -1در سرعتهای پایین :فنر نگاهدارنده bladeها را در
موقعیتی با یک زاویه کم قرار میدهد( .مصرف توان باال)
 -2در سرعتهای باال :وزنهها ( )Counter Weightبرای
فشردن فنر و چرخاندن Bladeها در موقعیتی با زاویه زیاد قرار
میگیرد(توان مصرفی کم).
این توربین بهطور عمده در قسمت میانی بدنه (،)Belly
زیر بال ( )Flap Track Fairingو یا در قسمت جلویی بدنه
( )Noseبسته به نوع هواپیما قرار میگیرد.
در برخی موارد توربین هوای رم ،آخرین امید یک خلبان
برای نجات جان افراد محسوب میشود .حوادثی از قبیل سانحه
 Boeing 767در آگوست  1983و نجات جان  69نفرCL600 ،
در مارس  1994و نجات جان دو نفر A310 ،در جوالی 2000
و نجات جان 150نفر و همچنین  A330در آگوست  2001و
نجات جان  304نفر از مواردی به شمار میروند که با استفاده
از این توربین از رخداد حوادث ناگواری جلوگیری به عمل
آمده که میتوانستند به یک فاجعه مرگبار تبدیل شوند و
امید به آن است که در آینده و با پیشرفت روزافزون این وسیله
بتوان از حوادث احتمالی آینده نیز پیشگیری کرد.
• نویسنده :مهندس لیال حسینی

سامانههای  FANSمورد استفاده توسط کمپانی ایرباس
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ورود فناوریهای جدید
به MRO
فناوری موبایل
مجتمع شدن و حرکت به سوی ایجاد سیستمهای
شبکهای مبتنی بر استانداردهای بینالمملی در سیستمهای
اویونیک موجب شده است روشهای جدید و سادهتری برای
انجام عملیات تست و نظارت تجهیزات اویونیکی هواپیماهای
مدرن ایجاد گردد .در هواپیماهایی مانند  A350 ،B787و
نسخههای جدید  A320و  B373خدمه  MROبرای نظارت و
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این فناوری با عنوان تجهیزات قابل حمل در MRO
شناخته میشود .فناوری موبایل اثر قابل توجهی در MRO

هوانوردی خواهد داشت .در این فناوری ،با یکپارچهسازی
برنامههای کاربردی موبایل به عنوان بخشی از یک سیستم
اطالعات کامل میتوان تمامی عملیات  MROرا انجام داد.
در این حالت ،خدمههای تعمیرونگهداری خطوط هوایی به
برنامههای کاربردی ضروری موبایل تجهیز شده تا در زمان نیاز
بتوانند بدون نیاز به مراجعه به دفتر یا انتظار جهت دستیابی
به اطالعات مربوطه به اطالعات مناسب دسترسی پیدا کنند.
این نسل جدید از تجهیزات موبایل دارای برنامههای
کاربردی با هدف بیشینهسازی کارایی ،حداقل کردن بار
کاربری و اجتناب از پیچیدگی است.

تاخیرهای مربوط به آب و هوا تا حدود
 20درصد.
 .1قابلیت عملکرد در سراسر
جهان را دارد و به هواپیما اجازه میدهد
تا از حداقل زمین ممکن فرودگاه در
طیف وسیعی از شرایط پرواز استفاده
نماید.
 .2عملکرد هواپیما به طور
مستقل از جمله پیشبینی و جلوگیری
از اختالالت آب و هوا و دیگر انحرافات
ممکن در پرواز و یا بر روی زمین.
 .3بهبود دقت در حالی که به
طور همزمان ایمنی افزایش مییابد.
• توسعه یک معماری جدید از
کابین خلبان که معرفی فنآوریهای
جدید و برنامههای کاربردی را تسهیل
میکند.
 .1ارائه یک معماری رقابتی و
مقیاسپذیر کابین خلبان که قابل اجرا
بر روی تمام انواع هواپیما است.
 .2یکپارچهسازی فنآوریهای نوآورانه هوایی و
برنامههای کاربردی جدید مانند عملیات در همه شرایط برای
پاسخ به چالشهای جدید از عملکرد هواپیما.
 .3ارائه این معماری گامی را به سوی عملیات خدمه تنها
برمیدارد.

نتایج مورد انتظار پروژه

تست سیستمهای اویونیکی از وسایل قابل حمل مانند تبلت
استفاده مینمایند .بدین ترتیب با اتصال رابط سیمی یا بیسیم
به شبکه هواپیما ،تکنسین بهراحتی میتواند اطالعات کاملی
از وضعیت سیستمها و وجود خرابی در آنها را بدست آورد.
با استفاده از یک واسط کاربری نظیر  ،eManاسناد و
اطالعات فنی مهم به طور مستقیم به کامپیوتر یا موبایل
ارسال میشود .با استفاده از این واسط بر روی دستگاههای
موبایل ،مهندسان میتوانند با در دست داشتن تمامی اطالعات
الزم در هر زمان و هر کجا از یک فرایند تعمیر و نگهداری
کارامد به عنوان بخشی از عملیات پرواز در حال انجام ،بیشتر
بهرهمند شوند.
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عینک گوگل
عینک گوگل ابزار دیگری است که میتواند در فرایند
تعمیرونگهداری هواپیما به کار رود .در این حالت ،مهندسینی
که در اطراف هواپیما مشغول به کار هستند این عینکها
را به چشم زده و تصاویری از هواپیما را جهت ارزیابی برای
متخصصین تعمیرونگهداری ارسال مینمایند .سپس این
مهندسین ،موارد دیده شده برگشتی را به مهندسین زمینی
انتقال میدهند .با این ابزار ،عملیات به سرعت انجام شده،
به صورت بالدرنگ ارزیابی و همچنین تمامی اطالعات جهت
ارزیابیهای بعدی ثبت میگردد.
• نویسنده :مهندس مرضیه کریمی

امروزه دید کم در مراحل بحرانی پرواز در نزدیکی و بر
روی زمین از عوامل مخل در حمل و نقل هوایی اروپا میباشد.
برآورد شده است که در سال  16800 ،2007از پروازهای
شرکت هواپیمایی در اروپا به دلیل شرایط دید کم لغو شده
است و در برخی از فرودگاههای بزرگ تقریبا  50درصد از
تاخیرها به علت ابر پایین و دید ضعیف است.
 Aliciaبا هدف پیشرفت در طراحی خلبان نسل بعدی،
با استفاده از رویکردی که در جهت افزایش اصول استاندارد
و مشترک در میان هواپیما پیش میرود ،شروع به کار کرده
است.
برخی از نوآوریهای کلیدی که در  Aliciaدنبال میشود

نمایی کلی از پروژه Alicia

شامل:
•

زمین.

مدیریت قوی از مراحل پرواز در نزدیکی و بر روی

•

سیستم بینایی پیشرفته و تصاویر مصنوعی.

•

رویکرد جامع برای طراحی  HMIو یکپارچهسازی.

•

یکپارچهسازی با زیر ساختهای حریم (فضای) هوایی

آینده.

• استفاده پیشرفته از محیط مصنوعی برای حمایت از
اعتبارسنجی مفهوم و صحت محصول
• صفحه نمایش جدید ،مفاهیم صوتی و کنترلی به
عنوان مثال :صفحه نمایش های سقفی ،ورودی صوتی مستقیم،
محیط زیست صوتی شامل صدای سه بعدی ،نمایشگر با وضوح
باال و صفحه بزرگ.
• بهبود فنآوریهای سنسور که از تمامی قابلیتهای
محیط پشتیبانی میکند.
•

معماری و پایگاه داده با یکپارچگی باال.

•

تکنیک های ناوبری پیشرفته
• نویسنده :ابوالفضل مظلوم بکاولی
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مفاهیم کلیدی پروژه

مروری بر پروژه Alicia

 Aliciaیک پروژه تحقیقاتی و توسعه میباشد که توسط
کمیسیون اروپا تحت چارچوب برنامه هفتم حمایت مالی
میشود .پروژه  Aliciaبا هدف توسعه برنامههای کاربردی جدید
و مقیاسپذیر کابین خلبان که قادر به گسترش عملیاتهای
هواپیما در شرایط مختلف باشد ،تعریف شده است.
 Aliciaبه افزایش بهرهوری زمان در سیستم حمل و
نقل هوایی آینده اشاره دارد .هدف کلیدی ارائه برنامههای
توسعهپذیر است که میتواند بر روی بسیاری از انواع هواپیماها
اعمال شود .این مستلزم یک زیرساخت جدید از کابین خلبان
است که از وضعیت بهبود یافته خدمه اطالع دهد در حالی که
به طور همزمان باعث کاهش حجم کار خدمه و بهبود ایمنی
کلی هواپیما میشود.
 Aliciaمستقیما به چشم انداز  2020اشاره دارد که در آن
هدف از بهبود بهرهوری زمان در سیستم حمل و نقل هوایی از
طریق توسعه سیستمهای کابین خلبان جدید انجام میشود و
این امکان را فراهم میکند تا انتقاالت هواپیما بیشتر از امروز
امکانپذیر باشد .هدف در  Aliciaتوسعه سیستمهای جدید
است که به هواپیما در تمام شرایط هوایی اجازه کار خواهد
داد و در معرض خطر کمتر ،پرواز کنند در حالی که به طور
همزمان تاخیرهای حمل و نقل هوایی را کاهش دهند.

شرکتها ،سازمانها
و دانشگاههای
شرکتکننده در
پروژه Alicia

برنامه  Aliciaاین فرصت را برای بسیاری از سهامداران
کلیدی (عوامل مهم) در اروپا به منظور همکاری با یکدیگر به
سوی یک رویکرد جدید در طراحی کابین خلبان فراهم آورده
است .تمرکز این پروژه بر روی عملیات در تمام شرایط است
به این دلیل که در اجرای این سیستم یکپارچهسازی فنآوری،
ضمنی است و این طراحی کابین خلبان را به چالش میکشد.
با این حال عملیات در تمام شرایط تنها یکی از المانهای
طیف متنوع از سیستمهای جدید است که در کابین خلبان
نسل بعد خواهد بود و بنابراین کابین خلبان باید به اندازه
کافی انعطافپذیر باشد .بر این اساس ،در  Aliciaمفاهیم اصلی
جدید برای تمام پروازهای جدید قابل اعمال میباشد و این
به عنوان مقدمهای کارآمد از طیف وسیع از نیازمندیهای
عملیاتی شده است در حالی که کمترین هزینه ممکن را
داشته باشد .سودمندی و مقیاسپذیری از مفاهیم جدید با
استفاده از شبیه سازی/محیط مصنوعی نشان داده خواهد شد
و تست برای نشان دادن امکان سنجی انجام میشود:
•

نظارت استراتژیک از محیط هواپیما

•

ناوبری پیشرفته

•

عملیات قوی در سراسر جهان در شرایط پرواز خواسته

شده

تازههای اویونیک

مبدل های  DC - DCبا ولتاژ خروجی
باال

شرکت  .Pico Electronics Incماژول الکترونیک قدرت
مبدل  DC-DCسری  AVP/AVNرا برای کاربردهای
فضایی ارائه نموده است .این سری از مبدلها دارای ولتاژ
 DCخروجی  1000ولت و توان  1.25وات در یک بستهبندی
 0.25اینچ مکعب و وزن  9.5گرم است .همچنین دارای پنج
ورودی ولتاژ استاندارد و خروجیهای استاندارد مثبت یا منفی
است .محدوده دمایی کاری برای این ماژول از  -55تا 85
درجه سیلیسیوس است و نیاز به هیت سینک ندارد.

تقویت کننده قدرت  Solid Stateبا ابعاد
کوچک

شرکت  Comtech PSTماژول
تقویتکننده قدرت  solid-stateرا برای کاربردهای اویونیک،
مخابرات ،جنگ الکترونیک و سیستمهای انتقال راداری که
در آنها فضا ،توان و خنککنندگی دارای محدودیت است،
فراهم نموده است .این تقویتکننده در فرکانسهای1000
تا  2000مگاهرتز کار میکند و توان  RFخروجی آن برای
مقاومت  50اهم برابر  300وات است .توان خروجی اشباع در
این سختافزار  25وات و محدوده ورودی  RFاز -15hdBm
تا  -5hdBmاست .این سیستم دارای نمایشدهنده خطا به
صورت درون ساخت است.
BME1929-300

اهداف پروژه

این پروژه به دنبال رسیدن به دو هدف کلی است:
•

محدوده دمایی کار این ماژول  -40°Cتا  +70°Cاست .در این
ساختار چهار پردازنده  QorIQ™ P3041به کار رفته است که
هر کدام دارای حافظه  2GB DDR3Lهستند .پردازشهای
گرافیکی پیشرفته از طریق این سختافزار قابل حصول است.

توسعه قابلیت عملکرد در همه شرایط جهت کاهش

معرفی نسل جدید کامپیوترهای ماژوالر
اویونیک
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شرکت  Creative Electronic Systems SAکامپیوتر
اویونیک ماژوالر مقاوم  ROCK-2را معرفی کرده است که
قدرت پردازشی از  3,000gDMIPSتا  170,000fDMIPSرا
دارد .این دستگاه قادر به تعامل با حسگرها ،دریافت و پردازش
دادهها و اشتراک آن بر روی شبکه یا گذرگاههای استاندارد
اویونیک است .این ماژول تمام مشخصههای الزم برای برآورده
کردن نیازمندیهای کاربردهای  C4ISTARرا دارا است.
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