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با کاهش حجم  ایمنی پرواز است.  تاثیرگذار در  عامل مهم و 
کار کنترلر، تعداد هواپیماهایی که می توانند در یک محدوده 

فرودگاهی به طور ایمن مدیریت شوند %15 افزایش می یابد.

فعالیت ها  از  مجموعه ای  شامل  هواپیما  سالمت  مدیریت 
هواپیما  خرابی های  رفع  و  کاهش  شناسایی،  برای  که  است 
می شود.  انجام  مرحله  چهار  در  فعالیت ها  این  می شود.  انجام 
از  آن  در  که  است  نقلیه  وضعیت سالمت  تعیین  اول  مرحله 
خرابی های  شناسایی  و  کشف  برای  عیب یابی  الگوریتم های 
هواپیما بررسی می شود. مرحله دوم، کاهش خرابی است که 
وظیفه آن ارزیابی تاثیر خرابی بر عملکرد بالدرنگ و مامویت 
جاری هواپیماست. مرحله سوم، تعمیرات الزم است که شامل 
عملیاتی  وضعیت  به  هواپیما  بازگرداندن  برای  فعالیت هایی 
انجام می شود. مرحله چهارم و آخر بازبینی است که از تعمیرها 
وضعیت  به  سیستم  نتیجه  در  و  می کند  حاصل  اطمینان 
عملیاتی خود برمی گردد. برای نمونه می توان به سیستم های 
عملیات بالدرنگ مدیریت سالمت بوئینگ و جنرال الکتریک 

اشاره نمود.
عمر  چرخه  تمام  نقلیه،  وسیله  سالمت  یکپارچه  مدیریت 
وسیله نقلیه شامل طراحی، عملیات و بهبود را در بر می گیرد. 

وسیله  خود  بر  عالوه  نقلیه  وسیله  سالمت  یکپارچه  مدیریت 
به  برای  نیاز  مورد  پشتیبانی  زیرساخت های  شامل  نقلیه، 
IVHM یک  این اساس  بر  نیز است.  نقلیه  کارگیری وسیله 
)تولید  کار  و  کسب  چرخه  بر  عالوه  که  است  فراگیر  نگرش 
و  )برنامه ریزی  ماموریت  نقلیه(، چرخه  بهبود مداوم وسیله  و 

اجرای ماموریت وسیله نقلیه( را نیز شامل می شود.
برخی از گرایش های آینده در IVHM عبارتند از سیستم 
سیستم  این  در  که   787 بوئینگ  خدمه  اطالعاتی  نگهداری/ 
یک زیرساخت شبکه ای را فراهم نموده و می تواند کاربرد های 
هوایی را بصورت یکپارچه با کاربردهای زمینی در تعامل قرار 
مانند سیستم  مختلفی  کاربردهای  میزبان  این سیستم  دهد. 
نرم افزار،  توزیع  سیستم  الکترونیکی،  پرواز  کیف  نگهداری، 
بی سیم  محلی  شبکه  پشتیبانی  و  خدمه  اطالعاتی  سرویس 

است. 
پاسخ  و  تشخیص  برنامه  آینده،  گرایش های  از  دیگر  یکی 
هانی ول است. تشخیص دادن و پاسخ دادن به نقص ها و خرابی ها 
در زمان حقیقی به همراه توانایی تعامل با منابع و متخصصین 
جهانی برای حل مشکل، صنعت را قادر می سازد تا از استراتژی 
واکنشی به استراتژی فعال و سپس به استراتژی های پیشگویانه 
حرکت کند. در حال حاضر هانی ول به دنبال ساخت راه حل 
حس و پاسخ است تا بتواند حلقه ارتباطی بین وسیله نقلیه، 
اپراتور و تامین کننده را برقرار سازد. در این سیستم داده های 
تشخیص درون هواپیما از زیر سیستم های مختلف جمع آوری 
ارسال  مرکزی  داده  انباره  یک  به  خودکار  صورت  به  و  شده 

خواهد شد.
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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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از  استفاده  با  آینده  نسل  سیستم های  در  تحول  ایجاد 
در  نیست.  امکان پذیر  کنونی  صوتی  ارتباط  سیستم های 
زمینی  ایستگاه  و  هواپیماها  بین  فعلی  ارتباطی  سیستم های 
از  اطمینان  لزوم  ارتباط صوتی،  بودن کیفیت  پایین  به دلیل 
و  هوایی  ترافیک  حجم  افزایش  اطالعات،  صحت  و  دریافت 
که  می آید  پدید  مشکالتی  اصطالحات،  و  لهجه ها  در  تفاوت 
دلیل  به  صوتی  ارتباط  کانال  حد  از  بیش  اشغال  سبب  خود 
درخواست مجدد پیام و تاخیر در انجام آن شده است. بدین 
متنی  ارتباط  سیستم های  مشکالت،  این  حل  برای  و  منظور 

CPDLC جایگزین سیستم صوتی می شود. 

رادیویی  فرکانس  کانال های  محدودیت  مشکل  رفع  برای 
مورد استفاده در هوانوردی، افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد 
خدمات تبادل اطالعات هوایی و همچنین افزایش ایمنی، نظم و 
همچنین سرعت ترافیک هوایی، سازمان بین المللی هوانوردی 
کشوری، اتحادیه اروپا و سازمان EUROCONTROL، سیستم 
ارتباطات لینک داده بین خلبان و کنترلر را تصویب نمودند. این 
سیستم، امکان ارسال پیام متنی از طریق کانال های ارتباطی 
را   ATN توسط  زمینی  کنترل  مرکز  و  هواپیما  بین  دیجیتال 
فراهم می آورد. فناوری CPDLC رفته رفته جایگزین برخی از 
ارتباطات صوتی معمول و غیر ضروری بین خلبان و کنترلر در 
زمان فعالیت آن ها در هوا و بر روی زمین می گردد. جایگزینی 
سیستم صوتی کنونی با CPDLC می تواند در ایمنی سیستم 
حمل و نقل هوایی تاثیرگذار باشد. بر طبق نقشه راه ارتباطات 
داده ارائه شده توسط اداره هوانوردی فدرال CPDLC در قالب 
پیاده سازی  آمریکا   )NAS(ملی هوایی  سیستم  در  مرحله  دو 
خواهد شد. مرحله اول شامل خدمات برج های مراقبت هوایی 
است که در سال 2015 ارائه خواهد شد و مرحله دوم شامل 
سرویس های ارائه شده در طول مسیر است که تا سال 2018 

اجرایی می گردد.
مورد  کلیدی  راه های  از  یکی  عنوان  به   CPDLC سامانه 
استفاده در سیستم مدیریت ترافیک هوایی آینده، بر اساس دو 
روش انتقال اطالعات عمل می کند، روش اول انتقال اطالعات 
بین  اطالعات  انتقال  دوم  روش  و   ATC مرکز  و  هواپیما  بین 
یافته  انجام  مطالعه  است.  هوایی  ترافیک  کنترل  مرکزهای 
 ،)CNA( ناوبری هوایی  مرکز سنجش  توسط  در سال 2003 

کاهش 35-25 درصدی حجم کار خلبان در صورت استفاده 
ادامه به جمع بندی  CPDLC را نشان می دهد. در  از سیستم 
شده  پرداخته   CPDLC سیستم  شده  بررسی  مزایای  برخی 

است.
با توجه به نیاز این سیستم به تعداد بیت پایین برای   •
اشغال  زمان  مدت  سیستم صوتی،  با  مقایسه  در  داده  ارسال 
کانال رادیویی کاهش یافته و در نتیجه تعداد کاربران بیشتری 
می توانند از کانال رادیویی مورد نظر استفاده کنند به عبارت 
دیگر ظرفیت شبکه ارتباطی از نظر تعداد کاربران فعال افزایش 

پیدا می کند.

و  آشکارسازی  قابلیت  از  استفاده  به  توجه  با   •
اتوماتیک خطاهای ایجاد شده در پیام های متنی در  تصحیح 
سیستم های مخابرات دیجیتال، حتی در صورت وجود نویز و 
تداخل در کانال رادیویی، احتمال آسیب دیدن پیام به شدت 

پایین می آید و به ندرت نیاز به ارسال مجدد آن خواهد بود.
با پیام  از پیام متنی در مقایسه  خلبان درک بهتری   •
صوتی دارد مخصوصا زمانی که پیام صوتی کیفیت نامطلوبی 

داشته باشد.
کنترلرها اطالعات مربوط به هواپیمای در حال پرواز   •
را با سرعت و دقت بیشتری در اختیار خواهند داشت چرا که 
ارتباط رادیویی دیجیتال می تواند گزارش هایی مانند  سیستم 
در  اویونیکی موجود  و وضعیت سیستم های  هواپیما  موقعیت 

هواپیما را به صورت خودکار به ایستگاه زمینی ارسال نماید.
وضعیت  گزارش های  دوره ای  ارسال  امکان  علت  به   •
هواپیماها توسط این سیستم، تعداد کاربران و همچنین بازدهی 
کنترلر ترافیک فرودگاه افزایش می یابد. در صورت عدم وجود 
چنین گزارش هایی، این کار توسط مکالمات صوتی بین خلبان 

و ایستگاه زمینی انجام می گیرد.
حجم کاری خلبان و کنترلر کاسته می شود که یک   •

برای  طراحی  راهنمای  یک   ARINC-651 استاندارد 
برای  را  دستورالعملی  راهنما،  این  است.   IMA سیستم های 
برای  اویونیک  تجهیزات  پیاده سازی  و  سطح-باال  طراحی 
هواپیماهای جدید )طراحی شده پس از 1990( و نصب های 
مفهومی  ماهیتی  دارای  استاندارد  این  می دهد.  ارائه  مقاوم 
بوده و موضوعات گسترده ای از اهداف عملیاتی، تلرانس خطا، 
قطعات سخت افزاری، طراحی نرم افزار و مسائل مربوط به صدور 

گواهینامه را پوشش می دهد. 
و  پیاده سازی  طراحی،  برای  کلیدی  اهداف  ادامه،  در 
 ARINC-651 بر اساس استاندارد  IMA سرویس سیستم های

بیان می گردد.

اهداف طراحی
طراح باید سیستم اویونیکی که در آن مجموع تمامی عوامل 
وزن  یدکی،  وسایل  مواد،  استهالک،  توسعه،  هزینه-  در  مؤثر 
حجم، عملیات، تعمیر و نگهداری، تجهیزات تست، پیشرفت و 
غیره در طول عمر هواپیما کمینه شود را ارائه دهد. کاهش یک 
فاکتور هزینه و چشم پوشی از سایر فاکتورها قابل قبول نیست.

اهداف مجتمع سازی
بیشترین  مشترک  منابع  از  باید  سیستم  طراحی  در 
چنین  در  گردد.  کمینه  منابع  تکثیر  تا  شود  بهره برداری 
یدکی،  نیازمندی های  خرید،  هزینه  کاهش  با  مجتمع سازی، 
وزن و حجم تجهیزات اویونیکی، هزینه حق مالکیت کم خواهد 

شد. 
مادامی که مجتمع سازی سخت افزاری مد نظر باشد، استقالل 
کارکردی نرم افزاری ضروری بوده و یک روش قابل تأیید برای 
تفکیک این المان های نرم افزاری مستقل از یکدیگر مورد نیاز 
کمینه سازی  هدف  با  باید  سخت افزاری  مجتمع سازی  است. 

پیچیدگی و هزینه واحدهای یدکی صورت گیرد.
بر اساس سطح مجتمع سازی پیشنهادی در IMA، نرم افزار 
به  امکان  تا  باشد  بارگذاری  قابل   on-board صورت  به  باید 
امر  این  فراهم شود.  به یک کارکرد  نرم افزاری  روزرسانی های 
باید بدون برداشتن سخت افزار مربوط به آن فانکشن یا اجزای 

مجتمع با آن، انجام گیرد.

اهداف تلورانس خطا
دو  از  می تواند   IMA سیستم  یک  در  افزونگی  رویکرد 
سطح افزونگی سطح کارکردی و افزونگی اجزاء بررسی شود. 
سیستم های سنتی به افزونگی کارکردی دست یافتند که شامل 
کپی کردن کل سیستم است. ساختار شبکه IMA یک رویکرد 
مجتمع سخت افزاری را امکان پذیر می سازد و در نتیجه تعداد 
اجزای الزم را برای سطح معینی از دسترس پذیری کارکردی 
دسترس پذیری   ،IMA سیستم  یک  در  می دهد.  کاهش 
منبع  از  داده ها  برای  چندگانه  مسیرهای  تأمین  با  کارکردی 
یک  خواه  می شود؛  تضمین  آن ها  برای  نیاز  مورد  پردازش  تا 
نمایشگر، محرک یا فانکشن دیگر. در معماری IMA افزونگی 
اجزاء الزم است اما تأکید بر روی استفاده بیشتر از تکنیک های 
مهار خطا بوده تا به سایر اجزای سیستم اجازه ادامه عملکرد 

در حضور خطا را بدهد.
روش فیزیکی و سطح افزونگی به کار رفته در هر یک از 
باشد.  شفاف  کاربردی  نرم افزار  برای  کلی  طور  به  باید  اجزاء 
طراحی  کاربردی  نرم افزار  از  مستقل  طور  به  باید  سخت افزار 
اثر  دیگری  بر روی  در هر یک  تغییرات  گونه ای که  به  شود، 
نگذارد. یک رابط، این رویکرد را امکان پذیر می سازد. بنابراین 
در  را  رقابتی  و  مشابه  غیر  طرح های  استاندارد،  رابط  یک 
نرم افزار  طراحی  روی  بر  اثرگذاری  بدون  مختلف  قفسه های 
این  تجهیز  سازندگان  به  امر،  این  می سازد.  ممکن  کاربردی 
انعطاف پذیری  تجهیزات،  طراحی  در  که  می دهد  را  امکان 
بیشتری داشته باشند. درستی یکپارچه سازی باید در هر زمان 
که سخت افزار یا نرم افزار تغییر می کند، بررسی شود. جداسازی 
امکان  نرم افزار  و  سخت افزار  به  محیطی  و  برنامه ای  طراحی 

توسعه و رشد را می دهد.

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده
فلسفه تعمیر و نگهداری IMA بر پایه بازه های برنامه ریزی 
و  تعمیر  به  دست یابی  برای  است.  نگهداری  و  تعمیر  شده 
خطا  مهار  حوزه های  است  الزم  شده،  برنامه ریزی  نگهداری 
در کل ساختار ایجاد شود. با این رویکرد، آشکارسازی سریع 
هرگونه خرابی و جداسازی آن به یک حوزه مهار نقص معین 
آشکار  باید  نقص ها  از  باالیی  بسیار  درصد  است.  امکان پذیر 
داده  باید صحت  نقص  مهار  حوزه های  این  از  یک  هر  شوند. 
خود را برای تمامی کاربران آن داده آشکار نموده و به آن ها 
اطالع دهند. این روش به سیستم این امکان را می دهد که به 

CPDLC سامانه

15

مروری بر استاندارد 
ARINC 651

2
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دقت وضعیت بهبودی خود را گزارش داده و به کاربران امکان 
را  نبودند  دسترس  در  قباًل  که  مهاری  اهداف  به  دست یابی 
می دهد. از این رو، این امر هدفی است در جهت شفاف نمودن 
تمامی  اعالم  پرواز،  برای کارکنان  اویونیکی  اولین خرابی های 
خرابی ها پس از بررسی های انجام شده توسط کارکنان تعمیر و 
نگهداری و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در یک زمان مناسب.
تأمین سطحی از افزونگی منبع جهت توسعه میانگین زمان 
بین اعالم خطر/عمل تعمیر و نگهداری )MTBMA( الزم است. 
این افزونگی منبع برای توسعه MTBMA، وابسته به طول بازه 
تعمیر و نگهداری توسعه یافته و احتمال انجام موفقیت آمیز آن 
بازه پیش از خرابی کلی تجهیز است. افزونگی منبع می تواند از 
طریق افزونگی ثانویه در سطح اجزاء یا در سطح سیستمی ) به 
عنوان بخشی از ساختار هواپیما( با پیکربندی مجدد اتوماتیک 

در دسترس گذاشته شود.
بازه توسعه یافته تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان مورد 
هوایی  خط  منفرد  نگهداری  و  تعمیر  فلسفه  مبنای  بر  نظر 
است. برای یک مجموعه اویونیکی کامل مقاوم در برابر خطا، 
میانگین زمان  برای  اعالم خطر تعمیر و نگهداری جهت یک 
فانکشن اویونیکی منفرد باید حداقل 15000 ساعت باشد. به 
مدت  برای  اویونیکی  کامل  فانکشن  تداوم  می بایست  عالوه، 

موفقیت   %99 احتمال  با  نقص  اولین  از  پس  ساعت   200
فراهم باشد. طراحی ساختار کلی سیستم باید با هدف قابلیت 
اطمینان برای هر فانکشن اویونیکی همراه باشد. یکی از اهداف 
طراحی IMA این است که چنین فلسفه تعمیر و نگهداری را 
برای تمامی سیستم های هواپیما اعم از سنسورها و سیم کشی 

هواپیما تا زمانی که مقرون به صرفه باشد، به کار برد.

اهداف ماژوالریتی
حق  اویونیکی  هزینه  کاهش   ،IMA اصلی  اهداف  از  یکی 
مالکیت با کاهش هزینه خرید و افزایش قابلیت انعطاف جهت 
به  باید  ماژوالر  اویونیکی  سیستم های  است.  تغییرات  اعمال 
را  گونه ای طراحی شوند که هزینه مربوط به کاالهای یدکی 
هزینه  دهند.  کاهش  کاربردی  المان های جایگزین کوچک  با 
نتیجه  در  و  حجیم  بسیار  المان های  مجزای  تولید  با  خرید 
یافت.  خواهد  کاهش  مقیاسی  صرفه جویی های  به  دست یابی 
استاندارد  تعویض  قابل  ماژول های  که  آنجایی  از  عالوه،  به 
روند،  کار  به  آتی  هواپیماهای  انواع  در  تغییر  بدون  می توانند 

هزینه توسعه سیستم های اویونیک کاهش خواهد یافت.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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واقعیت  مجازي یک واسطه بین انسان و کامپیوتر است که 
محیط هاي واقعي را شبیه سازي کرده و امکان رویارویي با آن 
بررسي  مانند  فراهم مي  سازد. چنین سیستمي  کاربر  براي  را 

تصاویر سه بعدي بر 
نمایش  روي صفحه 
کامپیوتر،  بعدي  دو 
از  نگریستن  مشابه 
شیشه اي  کف  وراي 
درون  به  قایق  یک 
واقع  در  است.  آب 
که  است  این  مانند 
یک  پوشیدن  با 
دست لباس غواصي 
و فرو رفتن در آب، 
شدن،  خیس  بدون 
را  اطراف  محیط 
امروزه  بازبیني کرد. 
مجازی   واقعیت  از 
زمینه هاي  در 

گوناگون نظیر طراحي ساختمان ها و دکوراسیون داخلي توسط 
و  آموزش  ناسا(  )سازمان  ربات ها  دور  راه  از  کنترل  معماران، 
تمرین جراحي هاي مشکل توسط جراحان و همچنین هواپیما 

استفاده مي شود. 
واقعیت مجازي یک محیط الکترونیکي است که با استفاده 
از جلوه هاي بصري سه بعدي، واقعیت را مشابه سازي مي کند 
بطوریکه فاقد مادیت فیزیکي است. واقعیت مجازي با اختصار 
VR تولید نرم افزاري-رایانه اي از یک پنداره یا محیط که براي 
حواس )بیشتر بصري( معادل واقعیت، وانمود شود و به فضاي 
سه بعدي که توسط کامپیوتر ایجاد مي شود، اطالق مي شود. 
دنیاهاي مجازي با استفاده از زبان مدل سازي واقعیت مجازي 
دستورالعمل هایي  شامل  زبان  این  مي شود.  ایجاد   VRML یا 
و  برنامه نویسان  است .  بعدي  سه  هندسي  اشیاء  ساخت  براي 
هنرمندان در این زبان براي ساخت فضاهاي پیچیده از اشکال 

هندسي استفاده مي کنند.
شده  نصب  کاله  در  مجازی  واقعیت  کاربردهای  از  یکی 

تصویري  نمایشگرهاي  متداول ترین  است.  خلبان  سر  روی 
براي نمایش تصاویر مجازي است که از دو نمایشگر مجزا براي 
هر دو چشم تشکیل شده است و بر سر کاربر نصب مي شود. 
این نمایشگرها داراي کیفیت زاویه دید متفاوت هستند. سه 

کارکرد اصلي یک HMD عبارتند از:
نمایش محیط مجازي )تاثیر بینایي(  -1
صداي محیط مجازي)تاثیر شنوایي(  -2

اندازه گیري زاویه سر، جهت محاسبه و تصحیح زاویه   -3
)tracking system( دید توسط کامپیوتر

سیستم نمایشگر 
در  خلبان  کاله 
جنگي  پرنده هاي 
حال  و  گذشته 
کنار  در  نوعي  به 
تیرانداز  و  خلبان 
بوده و همواره باعث 
سرعت عمل و دقت 
و  خلبان  تیراندازي 
است.  شده  تیرانداز 
بدین منظور از قدیم 
این سیستم  تاکنون 
خدمت  در  بیشتر 
رزمي  یگان هاي 
است.  بوده  هوایي 
برای  از دیگر کاربردهای آن در شبیه سازهای پرواز است که 
شبیه سازهای  در  دارد.  بسیاری  کاربرد  خلبانی  آموزش های 
پرواز با فراهم نمودن محیط مناسب و همچنین با بهره گیری 
از کاله های نصب شده بر روی سر، شرایط واقعی را برای خلبان 
ایجاد می کنند تا بتوانند آموزش بسیار دقیقی برای کارآموزان 

فراهم نمایند.

واقعیت مجازی در 
HMD شبیه سازهای پرواز و
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در   4 مرتبه  افزونگی  رویکرد 
IMA معماری
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در هواپیماهای قدیمی، خلبان برای کنترل سطوح فرامین 
نیازمند یک کابل بسیار سخت برای اعمال تغییر وضعیت ها بوده 
است که در نتیجه آن بار کاری بسیار باالیی را بر دوش خلبان 
بزرگتر  دلیل  به  امروزی،  مدرن  هواپیماهای  در  می داد.  قرار 
شدن هواپیماها و به طبع آن افزایش اندازه و بزرگی سطوح 
 Aileron، elevator، Flap، Slat، Spoiler کنترل فرامین )مانند
و Rudder( این حرکت کابل به دلیل افزایش فشار باد وارده بر 
آ ن ها با مشقت بسیار بیشتری نسبت به قبل صورت می گیرد. 
با توجه به این موضوع در طراحی و ساخت هواپیماهای مدرن 
و پهن پیکر، طراحان توجه خود را به سمت کاهش وزن و باری 
کاری خلبان در هواپیما سوق دادند. در اواخر سال 1960 اولین 
هواپیمای آزمایشی که در آن از سیستم های الکتریکی به جای 
رابط های مکانیکی استفاده شده بود طراحی و ساخته شد. به 
الکتریکی به یک  با دستور خلبان، سیگنال های  بیان ساده تر 
از طریق  عملگر  و  منتقل شده  الکتروهیدرولیکی  عمل کننده 
خواسته  جهت  در  را  نظر  مورد  کنترلی  سطوح  دستور،  این 
شده به حرکت در می آورد. از مزایای این سیستم می توان به 

برداشته شدن بار کاری از دوش خلبان، کاهش وزن هواپیما، 
پیچیدگی کمتر، تعمیر و نگهداری آسان تر و در نهایت کاهش 
هزینه های عملیاتی خلبان اشاره نمود. در این مقاله به بررسی 

سیستم FBW در هواپیماهای ایرباس پرداخته شده است.

عملکرد سیستم FBW در ایرباس
Joy- با حذف   A320 بار در هواپیمای اولین  برای   ایرباس 

که  خلبان  کابین  طرفین  در   Side Stick دادن  قرار  و   stick
است،  کامپیوتری  بازی های  در  فرمان  دسته  به  شبیه  بسیار 
 Side توانست این سیستم را پیاده سازی نماید. از مزایای این
Stick می توان به افزایش دید جلو خلبان و همچنین به دلیل 
ساختاری ارگونومیک سبب راحتی عملکرد آن شده است. با 
تغییر وضعیت این اهرم کنترلی به جهت های مختلف توسط 
الکتریکی  به سیگنال های  جعبه ای که در زیر آن قرار گرفته 
تبدیل شده و پس از پردازش در کامپیتورهای مربوطه به یک 
با  نهایت  در  ارسال می شود که  الکتروهیدرولیکی  عمل کننده 
در جهت خواسته شده  را  نظر  مورد  فشار هیدرولیکی سطح 
دائما  مانیتورینگ  مدارهای  سیستم  این  در  می دهد.  حرکت 
عملکرد سامانه را کنترل می کنند. اهرم Side Stick در هواپیما 
 Lateral Axis ،Vertical مرجع  محور  سه  حول  حرکت  برای 

Axis و Longitudinal Axis مورد استفاده قرار می گیرد.
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عنوان: ایمني هواپیما و محیط هاي وابسته
گردآوري و تالیف:  مهندس امیر مهدوي

ناشر: انتشارات شهبازي
نوبت و سال چاپ: اول 1393 

شماره صفحات: 100
قیمت: 9800 تومان

اساس حمل و نقل هوایی در ایمن بودن آن است چرا که بدون آن 
هرگونه تالش و اقدامی با شکست رو به رو شده و اهداف مرتبط با ارائه 
خدمات مطلوب محقق نخواهد شد. در این کتاب مبحث ایمني در بخش 
نگهداري و تعمیر هواپیما مورد بررسي قرار مي گیرد و خطرات بالقوه در 
نگهداری، تعمیر و  انتظار پرسنل فني  محیط ها و شعبات کاري که در 
اورهال هواپیما مي باشند تشریح مي شوند. عالوه بر آن راهکارهاي مقابله 
با آن ها نیز بیان شده و تاکید مي شود که تنها راه حفظ سالمتي و عدم 
آسیب دیدن در محیط هاي کاري، رعایت قوانین ایمني در هر سطح و 

سابقه از سوي پرسنل فني است. 

کتاب ایمني هواپیما و محیط هاي وابسته دارای شش فصل است که 
ایمني  با  نهادهاي مرتبط  اهمیت آن،  و  ایمني  تعریف  ترتیب شامل  به 

هواپیمایی نظیر سازمان هاي بین المللي و منطقه ای هوانوردي، مؤلفه هاي 
اساسي نظارت بر ایمني، منابع اصلي ایجاد خطر براي تعمیرکاران هواپیما 
نظیر آتش و انفجار، سمي بودن و حساسیت زا بودن مواد، هشدارهاي 
ایمني در عملیات نگهداري و تعمیر هواپیما )شامل بخش های گروند کردن 
هواپیما، تعمیرات موتور و روغن کاری، گذرگاه ها و کنترلرهای هواپیما، 
شوخی های بیجا، خانه داری، ابزارها، پیشگیری از حریق، استندهای کاری، 
جک زدن هواپیما، وسایل باالبر، عملیات پاک سازی هواپیما، تعویض و 
زمینی،  مولد  واحدهای  سوخت،  مخازن  تعمیر  هواپیما،  تایرهای  نصب 
خطرهای هوای فشرده، مواد منعکس کننده نور، خطرات صوتی، اکسیژن 
مایع و گاز، تجهیزات اویونیک و ارتباطی، لباس ها و پوششها، خطرات کار 
با مواد رادیواکتیو، رنگ آمیزی هواپیما( و آشنایي با عالئم ایمني است. 
امید است تا پرسنل فنی، محققین و دانشجویان عزیز تمامي رشته هاي 
فني مربوط به صنعت هواپیمایي که روزي عهده دار مسئولیت هاي فني 
به  از پیش  این کتاب بیش  با مطالعه  در محیط هاي عملیاتي مي شوند 
اهمیت رعایت ایمني پي ببرند و با رعایت نکات مطرح شده در این کتاب 

هیچگاه دچار آسیب نگردند.

سیستم های کنترل
fFly By Wire(FBW)l 

معماری بخش پردازش و مانیتورینگ سیگنال های ارتباطی بین Side Stick و تجهیزات الکتروهیدرولیکی  
در هواپیماهای ایرباس
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Side Stick کنترل کننده
 Side حرکت  کنترل  برای  نامتقارنی  مکانیکی  اتصال های 
stick در سمت خلبان و کمک خلبان کابین قرار گرفته و با 
برای  الزم  فشار  آن  برای  گرفته  نظر  در  مشخصات  به  توجه 
حرکت دوار Side stick را کاهش می دهد. این سیستم کنترلی 

شامل بخش های زیر است:
1- کنترل کننده

این کنترل کننده برای دریافت حرکت در جهت های مختلف 
مورد استفاده قرار می گیرد.

2- مبدل  های حرکت
حرکت  توسط  شده  ایجاد  حرکات  واقع  در  مبدل ها،  این 
سیگنال  به  شده  تعبیه  سرووهای  از  استفاده  با  را   Stick
الکترکی تبدیل می کند. این سرووها موتورهای مبدلی هستند 
تبدیل می کنند.  الکترکی  به سیگنال  را  مکانیکی  که حرکت 
بطور مشابه در انتهای مسیر و در محل اتصال به محرک های 
سطوح کنترلی عملیاتی مشابه انجام می شود با این تفاوت که 
این بار سیگنال های الکتریکی به حرکت مکانیکی تبدیل شده 
اعمال  محرک ها  به  را  نظر  مورد  وضعیت  تغییر  نهایت  در  و 

می کنند.
 Side 3- رابط مکانیکی برای اتصال کنترل کننده

stick و مبدل ها:

در واقع سطح مورد نیاز برای جابه جایی Stick در جهت های 
است.  کمتر  داخلی  جهت  در  آن  حرکت  میزان  از  خارجی، 
بنابراین یک رابط مکانیکی ذوزنقه ای شکل چهار نواره تعبیه 
 Stick شده که با توجه به ویژگی های آن می تواند میزان حرکت

را به مقدار 25-30% کاهش دهد.

تاثیرات FBW در ایمنی
عنوان  به   آن  از  که  دیجیتال  پرواز  کنترل  سیستم های 
FEP )Flight Envelope Pro- ی پرواز  پوش  حفاظت  اسیستم 
)tection یاد می شود، با استفاده از پارامترهایی نظیر سرعت، 
انجام  باعث  که  دستورهایی  ارسال  از  را  خلبان  ارتفاع،  و  بار 
مانورهای خارج از محدوده تعیین شده برای هر هواپیما است، 
منع می کند. در واقع FEP به هواپیما اجازه عملکرد مانورهای 
شده  تعیین  محدوده  از  خارج  که  اضطراری  مواقع  در  الزم 
مجهز  می بایست   FBW سیستم  بنابراین  داد.  خواهد  نیست، 
به سنسورهایی با حساسیت بسیار باال در اطراف هواپیما برای 

سنجش پارامترهای ذکر شده باشد.

ناگهانی در   Turn یا   Climb مواقع، هواپیما یک  برخی  در 
یک سرعت باال برای جلوگیری از برخورد فشار هوا، و یا اعمال 
ماکزیمم قدرت در سرعت پایین هنگام رویارویی با قیچی باد 
)تغییر ناگهانی در حهت باد بصورت افقی یا عمودی( خواهد 
داشت، که بسیاری از این حوادث در صنعت هوانوردی ناشی 
از فقدان چنین سیستمی با ایمنی باال است. امروزه آمار ایمنی 
و اطمینان باالی ارائه شده در صنعت، حاکی از پیشرفتگی در 

فناوری سیستم های FBW در هواپیماهای مدرن بوده است.

FBW مزایای سیستم
در ادامه برخی از مزایای سیستم FBW اشاره خواهد شد:

کاهش وزن   •
با  قرقره،  و  کابل  میله،  قبیل  از  قدیمی  رابط های  حذف 
کامپیوترهای جدید همچنان  و  اضافه شدن سیستم ها  وجود 
بطور قابل توجهی وزن هواپیما را کاهش می دهد. عالوه بر آن 
از  و مشکالت حاصل  مکانیکی  پیچیدگی های   FBW سیستم 
آن مانند اصطکاک و مشکالت اتصال بین ساختار هواپیما را به 

طور کامل حذف نموده است.
کاهش بار کاری که در اثر وزش باد شدید  •

قرار می گیرد،  باد  تند  زمانی که هواپیما در معرض وزش 
معموال یک تمایل سوق به سمت باال در بال ها و به دنبال آن 
در هواپیما ایجاد می شود، این پدیده نه تنها شرایط نامطلوبی 
فشار  یک  ایجاد  باعث  بلکه  می کند،  ایجاد  مسافران  برای  را 
از  برای جلوگیری  قابل مالحظه در ساختار هواپیما می شود. 
این پدیده کامپیوترهای متصل به این سیستم با بهره گیری از 
نامطلوب  سنسورهای نصب شده بر روی هواپیما این حرکت 
را شناسایی می کنند و با تغییر وضعیت ایلرون ها از باال رفتن 

هواپیما جلوگیری کرده و اثرات وزش باد را خنثی می کنند.
کاهش مصرف سوخت و صرفه اقتصادی  •

یکی از مهم ترین دالیل اجرای سیستم FBW در هواپیماهای 
مسافربری، ذخیره سوخت و جلوگیری از مصرف بیش از حد 
ناپایداری  از  توجهی  قابل  میزان  به  سیستم  این  است.  آن 

هواپیما در پرواز Cruise کاسته است.
خلبان  سیستم  با  یکپارچگی  امر  در  آسانی   •

خودکار
انجام  فرمان  کنترل  الکتریکی،  رابط های  در  یکپارچگی 
مانورهای ارسالی از خلبان خودکار در سیستم FBW به یک 
امر ساده مبدل شده است، چرا که فرمان ها مستقیما به این 
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عنوان: صنعت نگهداري، تعمیر و اورهال هواپیما
گردآوري و تالیف: مهندس امیر مهدوي

ناشر: انتشارات شهبازي
نوبت و سال چاپ: اول 1394

شماره صفحات: 108
قیمت: 10800 تومان

  Aircraft Industry Of) صنعت نگهداري، تعمیر و اورهال هواپیما
Maintenance, Repair & Overhaul) بخش مهمي از صنعت حمل 
و نقل هوایي بوده که می تواند بطور مستقیم اثر بخشي باالیي بر کیفیت 
حمل و نقل هوایي از جمله ایمني، کارایي  و هزینه داشته باشد. همچنین 
این صنعت به علت ماهیت ساختاري مقدمه اي براي کسب سطوح باالتر 

مانند طراحي و ساخت هواپیما است.

 MRO این کتاب که اولین کتاب تخصصي- تحلیلي در مورد صنعت 
هواپیما به زبان فارسي است، صنعت نگهداري، تعمیر و اورهال هواپیما را 

بطور کامل مورد تحلیل قرار مي دهد و در آن بخش هاي چهارگانه صنعت 
شامل بخش بدنه )تعمیرات سنگین و اصالحات فني( بخش موتور، بخش 
)تعمیرات  پرواز  خط  بخش  و  مختلف(  )سیستم هاي  اجزاء  و  قطعات 

سبک( را بطور دقیق معرفي مي نماید. 

در این نگارش به معرفي ارائه دهندگان خدمات نگهداري، تعمیر و 
اورهال هواپیما شامل خطوط هواپیمایي و شرکت هاي مستقل، زنجیره 
تأمین بخش هاي مختلف صنعت )شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
تجهیزات اصلي هواپیمایي(، ساختار هزینه هاي صنعت نظیر بخش هاي 
قطعات  تعمیر  هزینه  و  مواد  و  قطعات  هزینه  انساني،  نیروي  هزینه اي 
موتور پرداخته مي شود. همچنین در این کتاب چگونگي تدوین و ارائه 
براي هواپیماها تشریح مي گردد و  اورهال  و  نگهداري، تعمیر  یک نظام 
انواع بازدیدها و بازرسي هاي دوره اي مورد بررسي قرار مي گیرند. در ادامه 
به انواع هواپیماهاي مختلفي که در صنعت MRO سهم قابل توجه دارند 
پرداخته شده و وضعیت شرکت ها و نیروي انساني فعال در صنعت بررسي 
مطروح شده  مباحث  که  است  فصل  نه  بر  مشتمل  کتاب  این  مي شود. 
نگارش همچنین پیش بیني ها  این  را در خود جاي داده است. در  فوق 
و تحلیلي هاي آماري انجمن هاي معتبر تعمیر و نگهداري صنعت هوایي 
با  قرار مي گیرد.  بررسي  تا سال 2024 مورد  نموداري  و  بصورت مصور 
توجه به تالش صورت گرفته انتظار مي رود مطالب این کتاب براي تمامي 
هوافضا،  هواپیما،  نگهداري  و  تعمیر  رشته هاي  دانشجویان  و  محققین 
صنعت  با  مرتبط  رشته هاي  سایر  و  هواپیما  اویونیک  هواپیما،  مکانیک 

هواپیمایي مفید باشد.

معرفی کتاب
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مضاعف  یک سیستم  به  نیازی  دیگر  و  می شود  وارد  سیستم 
جهت تعامل میان این دو نخواهد بود.

FBW معایب سیستم
از معایب این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

گران قیمت بودن  •
نیاز به دستیابی فناوری های جدید در این حوزه  •

و  خطا  نقص،  حوزه  در  موجود  چالش ها  و  مشکالت   •
خرابی سیستم های الکترونیکی

تعیین شده  از حرکت های خارج محدوده  جلوگیری   •
در سیستم کامپیوتری

اما  آید  شمار  به  مزیت  یک  اول  نگاه  در  شاید  مورد  این 
در برخی مواقع که هواپیما نیازمند تغییر وضعیت زیاد برای 
جلوگیری از برخورد است می تواند مشکل ساز باشد. بطور نمونه 
می توان به حادثه هواپیمای شرکت Air France  اشاره نمود که 
که در آن خلبان برای جلوگیری از برخورد با جنگل پیش رو 
سیستم  و  شده   Stick مجاز  حد  از  بیش  کشیدن  به  مجبور 
FBW خلبان را از این حرکت منع و در نتیجه تعداد زیادی از 

مسافران جان خود را از دست دادند.

سیستم  در  آن ها  وقوع  احتمال  که  خطاهایی  همچنین 
وجود دارد عبارتند از:

نواقصی که در اثر خطاهای فیزیکی مانند اتصال کوتاه   •
شدن مدار الکتریکی و یا قطع شدن مکانیکی ایجاد می گردند.

خطاهای کارخانه ای و طراحی  •
اشتباهات ارتباطی میان نیروی انسانی و سیستم  •

بنابراین سیستم ها می بایست از الزامات ایمنی بسیار باالیی 
سطوح  این  شدن  خارج  کنترل  از  که  چرا  باشند  برخوردار 
می تواند منجر به فاجعه گردد. با این وجود، در برخی مواقع از 
دست رفتن بخشی از قابلیت های سیستم مانع زیادی را ایجاد 
خانواده  می دهد.  افزایش  را  خدمه  کاری  بار  تنها  و  نمی کند 
ایرباس دارای تجربه ارائه خدمات و سرویس دهی بسیار باال و 
رضایت بخشی است که بیش از ده هزار خلبان با تجربه بیش 
پرواز  درحال  سیستم  این  با  پروازی  ساعت  میلیون  چهل  از 
می باشند. با این اوصاف ساختار این سیستم ها با بهره گیری از 
تجارب کاری دائما درحال پیشرفت می باشند بطوریکه در سری 
A400M طراحان برای دست یابی به سطح باالتر و پیشرفته تری 
از این سیستم فعالیت  می کنند. بنابراین رفع نقایص و درصد 
خطای این سیستم می تواند کمک قابل توجهی به کاهش هرچه 
ناگوار  حوادث  بیشتر 
همچنین  و  هواپیمایی 
و  پیشرفتگی  به  کمک 
هرچه  شدن  مدرنیته 

بیشتر هواپیماها باشد.
• نویسنده: مهندس 

لیال حسینی

که برای پیغام دهی ADS-C و CPDLC هوایی در طول نواحی 
اقیانوسی و دوردست به کار می رود. خطوط هوایی ده ها سال 
است که سیستم FANS را به کار می برند و در حال حاضر این 
سیستم برای جت های تجاری بیشتر در دسترس خواهد بود، 
این جت ها سیستم های ستکام کم هزینه تر نظیر سیستم های 
آینده  کارهای  دستور  برای  را   )Iridium( ایریدیوم  بر  مبتنی 
سیستم FANS در طول اقیانوس اطلس شمالی به کار می برند. 
برآورده  را   FANS نیازمندی های  که  ایریدیومی  سیستم های 
مخابرات  گروه  گوگو،  تجاری  هوانوردی  شرکت  در  می کنند 

بین المللی و شرکت اویونیک TrueNorth موجود می باشند.
شامل   NextGen لینک  دیتا  با  مرتبط  اصطالحات  سایر 
اصطالح  یک  دیتاکام  می باشند.   2000+ لینک  و  دیتاکام  
جامع سازمان FAA برای سوئیچ از مخابرات آنالوگ )خلبان ها 
دیتا  آینده  یک  به  رادیویی(  مکالمات  با  کنترل کننده ها  و 
و  است  کام  دیتا  اروپایی  نسخه   2000+ لینک  است.  لینکی 
اروپا  هوایی  فضای  در   FL285 از  بیش   ،CPDLC از  فرم  این 
نصب   2011 سال  از  جدید  )هواپیماهای  می باشد  نیاز  مورد 
به  نموده اند(.  روز  به   2015 فوریه  از  پس  را  خود  تجهیزات 
 ،FANS طور کلی، هواپیماهای جت تجاری مجهز به سیستم
نیازمندی های لینک +2000 را برآورده می کنند، بنابراین هیچ 
تجهیزات اضافی برای پرواز در فضای هوایی اروپا نیاز نخواهد 
بودن  دایر  با   FANS/CPDLC با  بود. هواپیماهای مجهز شده 
دیتا کام، خدمات بهتری را از ATC در آمریکا دریافت می کنند.

آمریکا  در  کام  دیتا  اولیه  پیاده سازی های  از  یکی 
جای  به  است.   )PDC( عزیمت  از  پیش  گواهینامه های 

خلبان  آن،  بازخوانی  سپس  و  گواهینامه  تحویل  درخواست 
به  هواپیما  داخل  اویونیکی  تجهیزات  طریق  از  را  گواهینامه 
دست می آورد. با یک تجهیز واقعی و درست، گواهینامه به طور 
خودکار برای سیستم FMS در دسترس خواهد بود و خلبان 
به سادگی گواهینامه را می پذیرد و تأیید می کند که FMS به 
درستی آن را به برنامه پرواز اضافه نموده است. آزمایش این 
قابلیت جدید PDC انجام شده و گسترش آن در سال آینده در 

51 فرودگاه شهری ایاالت متحده پیش بینی می شود.

حوزه سیستم های ناوبری
جت های تجاری جدید و آن هایی که با سیستم های اویونیک 
مدرن به روز شده اند، دارای سطوح باالی قابلیت عملکرد ناوبری 
الزم )RNP( به صورت توکار می باشند. بر اساس قوانین FAA و 
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته برای عملکرد RNP ، ناوبری 
ناحیه ای )RNAV( با هشدار و مانیتورینگ ناوبری داخل هواپیما 
است. به جای مسیریابی هواپیما بر روی خطوط هوایی از پیش 
تعریف شده، RNAV پروازهای مستقیم تر را با صرفه جویی در 
زمان و سوخت امکان پذیر می سازد. قابلیت RNP پرواز هواپیما 
 RNP را در بیرون از خطوط هوایی امکان پذیر ساخته و سطح
هواپیما، دقت این سیستم  را مشخص می کند. برای مثال در 
آمریکا، مسیرهای فرود RNP، بسته به نوع مسیر فرود، نیازمند 
مسیرهای  از  بسیاری  می باشند.   1.0 تا  از0.1   RNP سطوح 
و  تأییدیه  بنابراین  و  بوده   )AR( مجوز  نیازمند    RNP فرود 

آموزش های خاص برای آن ها نیاز است.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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یک  الکترومکانیکی  ساختار 
Side Stick و محل قرار گیری 

A340 آن در هواپیمای
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فضایی  و  هوایی  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  ششمین 
ایران در تاریخ 94/08/04 با حضور سازمان ها و صنایع بزرگ 
از  لشکری  و  کشوری  مقامات  همچنین  هوانوردی،  و  هوایی 
مجلس  رئیس  نایب  جمهور،  رئیس  علمی  معاون  جمله 
و  کشور  فضایی  و  هوایی  صنعت  مسئوالن  اسالمی،  شورای 
کار  به  آغاز  خارجی  کشورهای  سفرای  از  تن   35 همچنین 
نماینده دانشگاه صنعتی  به عنوان  اویونیک  نمود. پژوهشکده 
اصفهان در این نمایشگاه حضور یافته و دستاوردهای علمی و 
به نمایش گذاشته است. شایان  برای عموم  را  پژوهشی خود 
پژوهشکده  اولین  عنوان  به  اویونیک  پژوهشکده  است  ذکر 
تخصصی کشور در زمینه الکترونیک هوانوردی است که پیش 
از این با حضور در نمایشگاه های مختلف هوانوردی و برگزاری 
دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، نقش پر رنگی را در این 
عرصه ایفا نموده است. از جمله دستاوردهایی که برای اولین 
بار توسط پژوهشکده اویونیک ارائه گردید می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
طراحی و ساخت آزمایشگاه سیستم های چند عامله   •

هوایی
بر  سرنشین  بدون  پرنده های  پرواز  کامپیوتر  طراحی   •

IMA اساس معماری
سیستم تعیین موقعیت تصویری بالدرنگ در ناوبری   •

هواگردهای داخل اتاق
با  هوایی  ترافیک  کنترل  خودکار  ارزیابی  نظارت   •

ADS-B استفاده از سامانه
AFDX پیاده سازی هسته سخت افزاری واسطه شبکه  •

هواپیمای  کابین خلبان  پیکرنمای  و ساخت  طراحی   •
جت مسافری 150 نفره

سیستم خلبان خودکار ویژه سیستم های چند عامله  •
طراحی و ساخت بورد ثبت داده در پرنده های بدون   •

سرنشین
گذرگاه   واسط  کارت  و  هسته  پیاده سازی  و  طراحی   •

MIL-STD 1553

اساس  بر  اویونیکی  سامانه های  ایمنی  ارزیابی   -
استاندارهای هوایی و روش های فرمال

اورهال  و  نگهداری  تعمیر،  بخش های  در  نمایشگاه  این 
هواپیما، الکترونیک، اویونیک، مخابرات و رادار، صنایع هوایی 
بدون سرنشین، هوانوردی عمومی و هواپیماهای سرنشین دار، 
و  فنی  خدمات  مشاور،  مهندسی  و  استانداردسازی  آموزش، 
قطعه سازی )زنجیره تامین هوا فضا( و فضایی و هوافضا از 4 
تا 6 آذر میزبان عالقه مندان در این حوزه بود. در این نمایشگاه 
کشورهای  از  خارجی  شرکت   23 و  داخلی  شرکت   130
ترکیه،  سوئیس،  چک،  جمهوری  بلژیک،  آلمان،  انگلستان، 
چین، ایتالیا، اردن، روسیه و امارات متحده عربی؛ نوین ترین و 
جدیدترین دستاوردها، پیشرفت ها، تجهیزات، صنایع و قطعات 
مختلف صنایع هوایی واحدهای تولیدی، تجاری و تحقیقاتی را 

به نمایش گذاردند.

از جمله موضوعات مهمی که توجه بسیاری از بخش های 
نظامی را به سوی خود معطوف کرده است، جنگ الکترونیکی 
است. در این تکنولوژی اطالعات از طریق سنسورهای مختلفی 
سنسورهای  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  می شود  دریافت 
مادون قرمز، سنسورهای نور مرئی، رادار لیزری و سنسورهای 
صوتی اشاره نمود. برای پردازش اطالعات بدست آمده از این 
الگو، هوش  تصویر، تشخیص  پردازش  علم  به  نیاز  سنسورها، 
برای  همچنین  می شود.  احساس  فازی  منطق  و  مصنوعی 
الگوریتم های  از  می توان  سیستم هایی  چنین  بهینه سازی 
ژنتیک نیز استفاده نمود. الزم به ذکر است که هر کدام از این 

سیستم ها برای کاربردهای خاصی طراحی می شوند.
• نویسنده: مهندس زهرا نادعلیان

برای خلبان ها و صاحبان هواپیما و نیز اپراتورها، مشارکت 
و  دستورات  نمودن  تجهیز  معنای  به   NextGen حوزه  در 
به سه  مطلب  این  ادامه  در  است.  در چندین حوزه  فرمان ها 

مورد از این حوزه ها اشاره می گردد.

حوزه سیستم های نظارتی
است  مدرن   GPS بر  مبتنی  سیستم  یک   NextGen قلب 
هواپیماها  سایر  به  هواپیما  دقیق  موقعیت  ارسال  جهت  که 
 ADS-B(OUT) سیستم  می رود.  کار  به  زمینی  ایستگاه های  و 
موقعیت هواپیما، ارتفاع بارومتری، مشخصات و سایر اطالعات 
این  می کند.  منتشر  ثانیه  در  بار  یک  اتوماتیک  طور  به  را 
اتوماتیک  وابسته  نظارتی  سیستم  یک  عنوان  تحت  سیستم 
توصیف کننده  این سیستم  در  "وابسته"  واژه  نامیده می شود. 
به  مربوط   GPS از  آمده  به دست  موقعیت  به  اتکای سیستم 
خود هواپیما است تا بتواند اطالعات نظارتی را برای هر گیرنده 
دارای صالحیت منتشر نماید )سیستم ADS-C نیز وجود دارد 
که در آن یک هواپیما و سیستم ATC اطالعات را منحصراً از 
طریق ستکام در طول اقیانوس که هیچ ایستگاه زمینی وجود 

ندارد به اشتراک می گذارند(.
موقعیت  منبع  یک  شامل  اساساً   ADS-B(OUT) تجهیز 
دقیق است که از طریق سیم به یک ترانسپوندر ADS-B واجد 

شرایط متصل شده است. این سنسور یک سیستم ماهواره ای 
آمریکا،  ناوستار   GPS سیستم  نظیر   )GNSS( جهانی  ناوبری 
 GNSS سامانه گلوناس روسیه  و گالیله اروپا  است. سیستم
باید استانداردهایی با دقت خاص را برآورده نماید و بسیاری 
تجهیزات  به  باید  قدیمی تر   GPS سنسورهای  با  هواپیماها  از 
ADS-B(OUT) کار  دستور  با  تا  شوند  روزرسانی  به  مدرن تری 

 ،Waas سیستم  با  سازگار   GPS سامانه  یک  کنند.  مطابقت 
نیازمندی های ADS-B(OUT) را برآورده نموده اما گیرنده های 
استانداردهای  براساس  باید  تست  منظور  به  قدیمی تر   GPS
به  روزرسانی  به  حاالت،  اکثر  در  شوند.  بروزرسانی  جدید 
یک سیستم  WAAS GPS ارزان تر خواهد بود چرا که دارای 
مزایایی همچون قابلیت پرواز مسیرهای WAAS GPS است. به 
طور کلی، سامانه GPS نیز باید قادر به استفاده از سیگنال های 

SBAS باشد تا دقت سیستم بهبود یابد.

سیستم ADS-B بیش از 18000 پا در آمریکا و در تمامی 
ارتفاعات در هر جای دیگر دنیا، بر روی یک فرکانس منفرد 
آمریکا  در   .)1090ES عنوان  )تحت  می کند  کار   1090MHz
هواپیماهایی که در باالتر از18000 پا پرواز نمی کنند، می توانند 
انتشار ADS-B(OUT) را بر روی فرکانس 978MHz )تحت عنوان 
978UAT ( انتخاب کنند که نصب آن ارزان تر بوده و با تزویج 
اطالعات  دیگری همچون  مزایای   ADS-B(IN) گیرنده  به یک 
آمریکا،  در  داشت.  خواهند  همراه  به  را  ترافیک  و  هوا  و  آب 
فرکانس ها از هم جدا می شوند چرا که این نگرانی وجود دارد 
که تعداد زیاد هواپیماها در منطقه، فرکانس 1090MHz را در 
فرستاده شده  هوایی  و  آب  پیغام های  ساختار  و  هم شکسته 
فرکانس  روی  بر  ارسال  جهت   ADS-B(IN) سیستم  طریق  از 

1090MHz بسیار بزرگ باشند.

حوزه سیستم های مخابراتی
المان مخابراتی NextGen حول دیتا لینک  تغییر می کند. 
بدین معنی که به جای قطع متناوب یک میکروفن و صحبت با 
کنترل کننده های ترافیک هوایی از طریق سیستم HF/VHF یا 
رادیو ستکام، خلبان ها می توانند پیغام های شبیه به متن تحت 
عنوان CPDLC را ارسال و دریافت نمایند و از طریق پیغام دهی 
انحصاری ADS-C مخابره نمایند. ارسال پیغام در این سیستم 
به دو صورت است؛ در حالت اول پیغام ها ساختار یافته اند یعنی 
با انتخاب از یک مجموعه پیغام های از پیش تعیین شده نظیر 
درخواست برای تغییر ارتفاع، انحراف و غیره اطالعات را مبادله 
می کنند. در حالت دوم متون به صورت آزاد هستند که مبادله 

پیغام های بدون ساختار را امکان پذیر می سازند.
است   NextGen مخابرات  از حوزه  بخشی   FANS سیستم 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع هوایی و 

فضایی ایران
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در  متحرک(  اشیاء  )یا  متحرک  شئ  مکان یابی  عمل 
)یا  هدف  ردیابی  دوربین ،  چند  از  بهره گیری  با  زمان  طول 
اهداف( گفته می شود. ردیابی اهداف بر روی تصاویر دریافتی 
بینایی  حوزه  در  پرکاربرد  و  مهم  مسائل  از  یکی  دوربین،  از 
فراوانی  کاربردهای  ردیابی هدف  می شود.  محسوب  کامپیوتر 
کاربردهای  از  بعضی  که  دارد  غیرنظامی  و  نظامی  مسائل  در 
و  امنیت  سیستم های  کامپیوتر،  با  انسان  تعامل  شامل  آن 
و  )کشتی ها  دریایی  مراقبت  هوایی،  ترافیک  کنترل  نظارت، 
زیردریایی ها( و تصویربرداری پزشکی است. ویدئو باعث تولید 
حجم داده های زیادی می شود بنابراین معموال عمل ردیابی به 
انجام ردیابی، فریم های متوالی  برای  نیاز دارد.   زیادی  زمان 
از یک جریان ویدئویی توسط الگوریتم هایی که الگوریتم های 
فریم ها  در  محل هدف  و  تحلیل شده  می شود،  گفته  ردیابی 
دارد.  وجود  گوناگونی  ردیابی  الگوریتم های  می گردد.  تعیین 
آن گروه از الگوریتم ها که روی دوربین متحرک اجرا می شوند، 
به حرکت دوربین مقاوم و در عین حال ساده و  باید نسبت 
سریع باشند تا برای کاربردهای بالدرنگ قابل استفاده باشند.

عمل ردیابی را می توان به چند گروه تقسیم بندی نمود:
ردیابی یک هدف با استفاده از یک دوربین  •
ردیابی یک هدف با استفاده از چند دوربین  •

ردیابی چندین هدف با استفاده از یک دوربین  •
ردیابی چندین هدف با استفاده از چند دوربین  •

از  استفاده  کامپیوترها،  و  پردازش گرها  روزافزون  رشد  با 
چندین دوربین در سیستم های ردیابی چند هدفی به سرعت 
افزایش یافته است. این امر باعث افزایش فضای تحت پوشش، 
بهبود کیفیت ردیابی، افزایش قدرت تشخیص، افزایش قدرت 
تفکیک اهداف، کاهش ابهام و احتمال خطا و همچنین بهبود 
توانایی سیستم در دنبال کردن اهداف مانوردهنده می گردد. به 
عالوه ردیابی n هدف به طور همزمان مشکل تر و پرهزینه تر از 
n بار ردیابی یک هدف است. زیرا یافتن ارتباط بین رد اهداف 
مشاهدات مستلزم محاسبات پیچیده است. در سال های اخیر 
پیشرفت های مهم در زمینه های سخت افزار و الگوریتم ها باعث 
پیشرفت ها  این  است.  زمینه شده  این  در  قابلیت ها  گسترش 

میسر  ردیابی  در  را  متنوع  دوربین های  همزمان  کارگیری  به 
ساخته است.

ساده ای  کار  انسان  برای  اهداف(  )یا  هدف  ردیابی  گرچه 
است، اما برای ماشین ها که هیچ درکی از اشیاء ندارند، عمل 
به عنوان  مغز  بر  بود. عالوه  نخواهد  به سادگی میسر  ردیابی 
شبکه پیچیده ای از نورون ها، چشم نیز دارای قابلیت فراوانی 
است که انسان را در عمل ردیابی یاری می رساند. چشم انسان، 
دوربین های  پیشرفته ترین  حتی  که  دارد  قابلیت هایی  چنان 
ندارند.  گفتن  برای  حرفی  آن  مقابل  در  نیز  شده  ساخت 
بنابراین اگر بخواهیم با ماشین ها و دوربین های ردیابی موجود 
کار کنیم، با چالش های ردیابی روبه رو خواهیم بود که در ادامه 

به بررسی چنین چالش هایی می پردازیم.
است.  پردازنده  و  دوربین  از  متشکل  ردیابی  سیستم  یک 
هر چه دقت دوربین باالتر باشد، دقت الگوریتم ردیابی هدف 
نیز باالتر می رود. چالش های زیادی در ردیابی هدف با دوربین 

وجود دارد که از جمله این موارد عبارتند از:
به  تعادل سفیدی در دوربین؛ مفهوم آن  عدم وجود   •
و  تاریکی  در  خاکستری  رنگ  به  سفید  شئ  مشاهده  معنی 

همچنین تغییر فام بقیه رنگ ها در تغییرات روشنایی است.
نگاشت  این  که  دوبعدی  به  سه بعدی  دنیای  نگاشت   •

باعث از دست رفتن بسیاری از اطالعات می شود.
تغییر مقیاس شئ که از نتایج مورد قبل است. هر چه   •
شئ به دوربین نزدیک تر باشد، بزرگ تر و هرچه دورتر باشد، 

کوچک تر دیده می شود. 

تغییرات شدت رنگ در فریم های متوالی یک فضای   •
مشخص که به علت عدم دقت دوربین ایجاد می گردد. 

وجود سایه و تغییرات روشنایی شئ در حال حرکت.  •
تغییر دید شئ و شکل شئ.  •

حرکت اجزاء شئ عالوه بر حرکت خود شئ.  •
عدم تخمین حرکت شئ )برای نمونه اگر یک شئ از   •

پشت یک جسمی رد شود، گم می شود(.
هواپیما  یک  می تواند  متوالی  فریم های  در  متحرک  هدف 
ویدئویی  از یک جریان  فریم  زیر یک  باشد که در شکل های 
نشان داده شده است. با توجه به چالش های ذکر شده، عمل 
ردیابی هدف بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود الگوریتم های 
و  مزایا  دارای  کدام  هر  که  شده اند  ارائه  ردیابی  برای  زیادی 

معایبی می باشند.
که  است  این  بر  تالش  ردیابی  الگوریتم های  از  برخی  در 
پس زمینه را از شئ جدا کنند. جداسازی پس زمینه در صورتی 
دوربین های  در  اما  است  ساده  کاری  باشد،  ثابت  دوربین  که 
متحرک،  دوربین های  در  زیرا  است.  دشوار  کاری  متحرک 

پس زمینه همواره در حال تغییر است.
از  که  اولیه  اطالعات  از  ردیابی  الگوریتم های  از  بعضی 
شئ دارند، همانند شکل سه بعدی استفاده می کنند. این نوع 
که  است  مناسب  اشیاء  از  دسته  آن  ردیابی  برای  الگوریتم ها 
صلب بوده و تغییر شکل نداشته باشند. به عالوه این الگوریتم ها 
به ویژگی های شئ وابسته است، به این معنا که باید اطالعات 

اولیه ای از شئ داشته باشیم.

برخی دیگر از الگوریتم های ردیابی، ساده، سریع و مبتنی بر 
رنگ بوده و می توانند روی دوربین متحرک به صورت بالدرنگ 
اجرا شوند. همچنین این نوع الگوریتم ها به اطالعات اولیه از 
شئ  و هیچگونه حسگری به جز دوربین نیازی ندارند. برخی 
از این الگوریتم ها، با وجود سادگی و سرعت، هنگام عبور شئ 
از پس زمینه ای که حاوی رنگی از شئ باشد، با مشکل مواجه 

می شوند.
الگوریتم های ردیابی بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا 
و معایبی دارند. به عنوان نمونه می توان الگوریتم های ردیابی را 

به چند دسته تقسیم بندی نمود:
الگوریتم های ردیابی مبتنی بر تفریق پس زمینه  •

الگوریتم های ردیابی مبتنی بر ردیابی نقاط نماینده  •
الگوریتم های ردیابی با استفاده از یادگیری ماشین  •

الگوریتم های ردیابی مبتنی بر شار اپتیکی  •
الگوریتم های ردیابی مبتنی بر رنگ  •

الگوریتم های ردیابی مرکب  •
کاربردهای  دارای  رنگ  بر  مبتنی  ردیابی  الگوریتم های 
زیادی می باشند. رنگ ها به دلیل ماهیتی که دارند، مزایایی را 
فراهم می کنند که استفاده از آن ها برای امر ردیابی شئ بسیار 
مؤثر خواهد بود. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
روی  حتی  آن ها  بالدرنگ  اجرای  قابلیت  و  سادگی   •

سیستم های تعبیه شده
عدم نیاز به حسگر اضافه   •

اجرا بر روی دوربین متحرک   •
عدم وابستگی به شکل شئ   •

قابلیت بهبود  •
عدم حساسیت نسبت به مقیاس و تغییر دید شئ   •

اجرای عملیات ردیابی با وجود برخورد اشیاء با یکدیگر  •
عدم نیاز به یادگیری شئ   •

در برخی از سیستم های هوشمند، عمل ردیابی از بخش های 
نظامی  سیستم های  می شود.  محسوب  سیستم  این  عمده 
هوشمند و ربات ها نمونه هایی از این سیستم ها هستند. موارد 
ردیابی  رادار،  موقعیت،  تعیین  سیستم های  در  آن ها  استفاده 

هدف، ماشین بینایی و کاربردهایی مربوط به رباتیک است. 

ردیابی اهداف متحرک با 
پردازش تصویر
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در  متحرک(  اشیاء  )یا  متحرک  شئ  مکان یابی  عمل 
)یا  هدف  ردیابی  دوربین ،  چند  از  بهره گیری  با  زمان  طول 
اهداف( گفته می شود. ردیابی اهداف بر روی تصاویر دریافتی 
بینایی  حوزه  در  پرکاربرد  و  مهم  مسائل  از  یکی  دوربین،  از 
فراوانی  کاربردهای  ردیابی هدف  می شود.  محسوب  کامپیوتر 
کاربردهای  از  بعضی  که  دارد  غیرنظامی  و  نظامی  مسائل  در 
و  امنیت  سیستم های  کامپیوتر،  با  انسان  تعامل  شامل  آن 
و  )کشتی ها  دریایی  مراقبت  هوایی،  ترافیک  کنترل  نظارت، 
زیردریایی ها( و تصویربرداری پزشکی است. ویدئو باعث تولید 
حجم داده های زیادی می شود بنابراین معموال عمل ردیابی به 
انجام ردیابی، فریم های متوالی  برای  نیاز دارد.   زیادی  زمان 
از یک جریان ویدئویی توسط الگوریتم هایی که الگوریتم های 
فریم ها  در  محل هدف  و  تحلیل شده  می شود،  گفته  ردیابی 
دارد.  وجود  گوناگونی  ردیابی  الگوریتم های  می گردد.  تعیین 
آن گروه از الگوریتم ها که روی دوربین متحرک اجرا می شوند، 
به حرکت دوربین مقاوم و در عین حال ساده و  باید نسبت 
سریع باشند تا برای کاربردهای بالدرنگ قابل استفاده باشند.

عمل ردیابی را می توان به چند گروه تقسیم بندی نمود:
ردیابی یک هدف با استفاده از یک دوربین  •
ردیابی یک هدف با استفاده از چند دوربین  •

ردیابی چندین هدف با استفاده از یک دوربین  •
ردیابی چندین هدف با استفاده از چند دوربین  •

از  استفاده  کامپیوترها،  و  پردازش گرها  روزافزون  رشد  با 
چندین دوربین در سیستم های ردیابی چند هدفی به سرعت 
افزایش یافته است. این امر باعث افزایش فضای تحت پوشش، 
بهبود کیفیت ردیابی، افزایش قدرت تشخیص، افزایش قدرت 
تفکیک اهداف، کاهش ابهام و احتمال خطا و همچنین بهبود 
توانایی سیستم در دنبال کردن اهداف مانوردهنده می گردد. به 
عالوه ردیابی n هدف به طور همزمان مشکل تر و پرهزینه تر از 
n بار ردیابی یک هدف است. زیرا یافتن ارتباط بین رد اهداف 
مشاهدات مستلزم محاسبات پیچیده است. در سال های اخیر 
پیشرفت های مهم در زمینه های سخت افزار و الگوریتم ها باعث 
پیشرفت ها  این  است.  زمینه شده  این  در  قابلیت ها  گسترش 

میسر  ردیابی  در  را  متنوع  دوربین های  همزمان  کارگیری  به 
ساخته است.

ساده ای  کار  انسان  برای  اهداف(  )یا  هدف  ردیابی  گرچه 
است، اما برای ماشین ها که هیچ درکی از اشیاء ندارند، عمل 
به عنوان  مغز  بر  بود. عالوه  نخواهد  به سادگی میسر  ردیابی 
شبکه پیچیده ای از نورون ها، چشم نیز دارای قابلیت فراوانی 
است که انسان را در عمل ردیابی یاری می رساند. چشم انسان، 
دوربین های  پیشرفته ترین  حتی  که  دارد  قابلیت هایی  چنان 
ندارند.  گفتن  برای  حرفی  آن  مقابل  در  نیز  شده  ساخت 
بنابراین اگر بخواهیم با ماشین ها و دوربین های ردیابی موجود 
کار کنیم، با چالش های ردیابی روبه رو خواهیم بود که در ادامه 

به بررسی چنین چالش هایی می پردازیم.
است.  پردازنده  و  دوربین  از  متشکل  ردیابی  سیستم  یک 
هر چه دقت دوربین باالتر باشد، دقت الگوریتم ردیابی هدف 
نیز باالتر می رود. چالش های زیادی در ردیابی هدف با دوربین 

وجود دارد که از جمله این موارد عبارتند از:
به  تعادل سفیدی در دوربین؛ مفهوم آن  عدم وجود   •
و  تاریکی  در  خاکستری  رنگ  به  سفید  شئ  مشاهده  معنی 

همچنین تغییر فام بقیه رنگ ها در تغییرات روشنایی است.
نگاشت  این  که  دوبعدی  به  سه بعدی  دنیای  نگاشت   •

باعث از دست رفتن بسیاری از اطالعات می شود.
تغییر مقیاس شئ که از نتایج مورد قبل است. هر چه   •
شئ به دوربین نزدیک تر باشد، بزرگ تر و هرچه دورتر باشد، 

کوچک تر دیده می شود. 

تغییرات شدت رنگ در فریم های متوالی یک فضای   •
مشخص که به علت عدم دقت دوربین ایجاد می گردد. 

وجود سایه و تغییرات روشنایی شئ در حال حرکت.  •
تغییر دید شئ و شکل شئ.  •

حرکت اجزاء شئ عالوه بر حرکت خود شئ.  •
عدم تخمین حرکت شئ )برای نمونه اگر یک شئ از   •

پشت یک جسمی رد شود، گم می شود(.
هواپیما  یک  می تواند  متوالی  فریم های  در  متحرک  هدف 
ویدئویی  از یک جریان  فریم  زیر یک  باشد که در شکل های 
نشان داده شده است. با توجه به چالش های ذکر شده، عمل 
ردیابی هدف بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود الگوریتم های 
و  مزایا  دارای  کدام  هر  که  شده اند  ارائه  ردیابی  برای  زیادی 

معایبی می باشند.
که  است  این  بر  تالش  ردیابی  الگوریتم های  از  برخی  در 
پس زمینه را از شئ جدا کنند. جداسازی پس زمینه در صورتی 
دوربین های  در  اما  است  ساده  کاری  باشد،  ثابت  دوربین  که 
متحرک،  دوربین های  در  زیرا  است.  دشوار  کاری  متحرک 

پس زمینه همواره در حال تغییر است.
از  که  اولیه  اطالعات  از  ردیابی  الگوریتم های  از  بعضی 
شئ دارند، همانند شکل سه بعدی استفاده می کنند. این نوع 
که  است  مناسب  اشیاء  از  دسته  آن  ردیابی  برای  الگوریتم ها 
صلب بوده و تغییر شکل نداشته باشند. به عالوه این الگوریتم ها 
به ویژگی های شئ وابسته است، به این معنا که باید اطالعات 

اولیه ای از شئ داشته باشیم.

برخی دیگر از الگوریتم های ردیابی، ساده، سریع و مبتنی بر 
رنگ بوده و می توانند روی دوربین متحرک به صورت بالدرنگ 
اجرا شوند. همچنین این نوع الگوریتم ها به اطالعات اولیه از 
شئ  و هیچگونه حسگری به جز دوربین نیازی ندارند. برخی 
از این الگوریتم ها، با وجود سادگی و سرعت، هنگام عبور شئ 
از پس زمینه ای که حاوی رنگی از شئ باشد، با مشکل مواجه 

می شوند.
الگوریتم های ردیابی بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا 
و معایبی دارند. به عنوان نمونه می توان الگوریتم های ردیابی را 

به چند دسته تقسیم بندی نمود:
الگوریتم های ردیابی مبتنی بر تفریق پس زمینه  •

الگوریتم های ردیابی مبتنی بر ردیابی نقاط نماینده  •
الگوریتم های ردیابی با استفاده از یادگیری ماشین  •

الگوریتم های ردیابی مبتنی بر شار اپتیکی  •
الگوریتم های ردیابی مبتنی بر رنگ  •

الگوریتم های ردیابی مرکب  •
کاربردهای  دارای  رنگ  بر  مبتنی  ردیابی  الگوریتم های 
زیادی می باشند. رنگ ها به دلیل ماهیتی که دارند، مزایایی را 
فراهم می کنند که استفاده از آن ها برای امر ردیابی شئ بسیار 
مؤثر خواهد بود. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
روی  حتی  آن ها  بالدرنگ  اجرای  قابلیت  و  سادگی   •

سیستم های تعبیه شده
عدم نیاز به حسگر اضافه   •

اجرا بر روی دوربین متحرک   •
عدم وابستگی به شکل شئ   •

قابلیت بهبود  •
عدم حساسیت نسبت به مقیاس و تغییر دید شئ   •

اجرای عملیات ردیابی با وجود برخورد اشیاء با یکدیگر  •
عدم نیاز به یادگیری شئ   •

در برخی از سیستم های هوشمند، عمل ردیابی از بخش های 
نظامی  سیستم های  می شود.  محسوب  سیستم  این  عمده 
هوشمند و ربات ها نمونه هایی از این سیستم ها هستند. موارد 
ردیابی  رادار،  موقعیت،  تعیین  سیستم های  در  آن ها  استفاده 

هدف، ماشین بینایی و کاربردهایی مربوط به رباتیک است. 

ردیابی اهداف متحرک با 
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فضایی  و  هوایی  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  ششمین 
ایران در تاریخ 94/08/04 با حضور سازمان ها و صنایع بزرگ 
از  لشکری  و  کشوری  مقامات  همچنین  هوانوردی،  و  هوایی 
مجلس  رئیس  نایب  جمهور،  رئیس  علمی  معاون  جمله 
و  کشور  فضایی  و  هوایی  صنعت  مسئوالن  اسالمی،  شورای 
کار  به  آغاز  خارجی  کشورهای  سفرای  از  تن   35 همچنین 
نماینده دانشگاه صنعتی  به عنوان  اویونیک  نمود. پژوهشکده 
اصفهان در این نمایشگاه حضور یافته و دستاوردهای علمی و 
به نمایش گذاشته است. شایان  برای عموم  را  پژوهشی خود 
پژوهشکده  اولین  عنوان  به  اویونیک  پژوهشکده  است  ذکر 
تخصصی کشور در زمینه الکترونیک هوانوردی است که پیش 
از این با حضور در نمایشگاه های مختلف هوانوردی و برگزاری 
دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، نقش پر رنگی را در این 
عرصه ایفا نموده است. از جمله دستاوردهایی که برای اولین 
بار توسط پژوهشکده اویونیک ارائه گردید می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
طراحی و ساخت آزمایشگاه سیستم های چند عامله   •

هوایی
بر  سرنشین  بدون  پرنده های  پرواز  کامپیوتر  طراحی   •

IMA اساس معماری
سیستم تعیین موقعیت تصویری بالدرنگ در ناوبری   •

هواگردهای داخل اتاق
با  هوایی  ترافیک  کنترل  خودکار  ارزیابی  نظارت   •

ADS-B استفاده از سامانه
AFDX پیاده سازی هسته سخت افزاری واسطه شبکه  •

هواپیمای  کابین خلبان  پیکرنمای  و ساخت  طراحی   •
جت مسافری 150 نفره

سیستم خلبان خودکار ویژه سیستم های چند عامله  •
طراحی و ساخت بورد ثبت داده در پرنده های بدون   •

سرنشین
گذرگاه   واسط  کارت  و  هسته  پیاده سازی  و  طراحی   •

MIL-STD 1553

اساس  بر  اویونیکی  سامانه های  ایمنی  ارزیابی   -
استاندارهای هوایی و روش های فرمال

اورهال  و  نگهداری  تعمیر،  بخش های  در  نمایشگاه  این 
هواپیما، الکترونیک، اویونیک، مخابرات و رادار، صنایع هوایی 
بدون سرنشین، هوانوردی عمومی و هواپیماهای سرنشین دار، 
و  فنی  خدمات  مشاور،  مهندسی  و  استانداردسازی  آموزش، 
قطعه سازی )زنجیره تامین هوا فضا( و فضایی و هوافضا از 4 
تا 6 آذر میزبان عالقه مندان در این حوزه بود. در این نمایشگاه 
کشورهای  از  خارجی  شرکت   23 و  داخلی  شرکت   130
ترکیه،  سوئیس،  چک،  جمهوری  بلژیک،  آلمان،  انگلستان، 
چین، ایتالیا، اردن، روسیه و امارات متحده عربی؛ نوین ترین و 
جدیدترین دستاوردها، پیشرفت ها، تجهیزات، صنایع و قطعات 
مختلف صنایع هوایی واحدهای تولیدی، تجاری و تحقیقاتی را 

به نمایش گذاردند.

از جمله موضوعات مهمی که توجه بسیاری از بخش های 
نظامی را به سوی خود معطوف کرده است، جنگ الکترونیکی 
است. در این تکنولوژی اطالعات از طریق سنسورهای مختلفی 
سنسورهای  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  می شود  دریافت 
مادون قرمز، سنسورهای نور مرئی، رادار لیزری و سنسورهای 
صوتی اشاره نمود. برای پردازش اطالعات بدست آمده از این 
الگو، هوش  تصویر، تشخیص  پردازش  علم  به  نیاز  سنسورها، 
برای  همچنین  می شود.  احساس  فازی  منطق  و  مصنوعی 
الگوریتم های  از  می توان  سیستم هایی  چنین  بهینه سازی 
ژنتیک نیز استفاده نمود. الزم به ذکر است که هر کدام از این 

سیستم ها برای کاربردهای خاصی طراحی می شوند.
• نویسنده: مهندس زهرا نادعلیان

برای خلبان ها و صاحبان هواپیما و نیز اپراتورها، مشارکت 
و  دستورات  نمودن  تجهیز  معنای  به   NextGen حوزه  در 
به سه  مطلب  این  ادامه  در  است.  در چندین حوزه  فرمان ها 

مورد از این حوزه ها اشاره می گردد.

حوزه سیستم های نظارتی
است  مدرن   GPS بر  مبتنی  سیستم  یک   NextGen قلب 
هواپیماها  سایر  به  هواپیما  دقیق  موقعیت  ارسال  جهت  که 
 ADS-B(OUT) سیستم  می رود.  کار  به  زمینی  ایستگاه های  و 
موقعیت هواپیما، ارتفاع بارومتری، مشخصات و سایر اطالعات 
این  می کند.  منتشر  ثانیه  در  بار  یک  اتوماتیک  طور  به  را 
اتوماتیک  وابسته  نظارتی  سیستم  یک  عنوان  تحت  سیستم 
توصیف کننده  این سیستم  در  "وابسته"  واژه  نامیده می شود. 
به  مربوط   GPS از  آمده  به دست  موقعیت  به  اتکای سیستم 
خود هواپیما است تا بتواند اطالعات نظارتی را برای هر گیرنده 
دارای صالحیت منتشر نماید )سیستم ADS-C نیز وجود دارد 
که در آن یک هواپیما و سیستم ATC اطالعات را منحصراً از 
طریق ستکام در طول اقیانوس که هیچ ایستگاه زمینی وجود 

ندارد به اشتراک می گذارند(.
موقعیت  منبع  یک  شامل  اساساً   ADS-B(OUT) تجهیز 
دقیق است که از طریق سیم به یک ترانسپوندر ADS-B واجد 

شرایط متصل شده است. این سنسور یک سیستم ماهواره ای 
آمریکا،  ناوستار   GPS سیستم  نظیر   )GNSS( جهانی  ناوبری 
 GNSS سامانه گلوناس روسیه  و گالیله اروپا  است. سیستم
باید استانداردهایی با دقت خاص را برآورده نماید و بسیاری 
تجهیزات  به  باید  قدیمی تر   GPS سنسورهای  با  هواپیماها  از 
ADS-B(OUT) کار  دستور  با  تا  شوند  روزرسانی  به  مدرن تری 

 ،Waas سیستم  با  سازگار   GPS سامانه  یک  کنند.  مطابقت 
نیازمندی های ADS-B(OUT) را برآورده نموده اما گیرنده های 
استانداردهای  براساس  باید  تست  منظور  به  قدیمی تر   GPS
به  روزرسانی  به  حاالت،  اکثر  در  شوند.  بروزرسانی  جدید 
یک سیستم  WAAS GPS ارزان تر خواهد بود چرا که دارای 
مزایایی همچون قابلیت پرواز مسیرهای WAAS GPS است. به 
طور کلی، سامانه GPS نیز باید قادر به استفاده از سیگنال های 

SBAS باشد تا دقت سیستم بهبود یابد.

سیستم ADS-B بیش از 18000 پا در آمریکا و در تمامی 
ارتفاعات در هر جای دیگر دنیا، بر روی یک فرکانس منفرد 
آمریکا  در   .)1090ES عنوان  )تحت  می کند  کار   1090MHz
هواپیماهایی که در باالتر از18000 پا پرواز نمی کنند، می توانند 
انتشار ADS-B(OUT) را بر روی فرکانس 978MHz )تحت عنوان 
978UAT ( انتخاب کنند که نصب آن ارزان تر بوده و با تزویج 
اطالعات  دیگری همچون  مزایای   ADS-B(IN) گیرنده  به یک 
آمریکا،  در  داشت.  خواهند  همراه  به  را  ترافیک  و  هوا  و  آب 
فرکانس ها از هم جدا می شوند چرا که این نگرانی وجود دارد 
که تعداد زیاد هواپیماها در منطقه، فرکانس 1090MHz را در 
فرستاده شده  هوایی  و  آب  پیغام های  ساختار  و  هم شکسته 
فرکانس  روی  بر  ارسال  جهت   ADS-B(IN) سیستم  طریق  از 

1090MHz بسیار بزرگ باشند.

حوزه سیستم های مخابراتی
المان مخابراتی NextGen حول دیتا لینک  تغییر می کند. 
بدین معنی که به جای قطع متناوب یک میکروفن و صحبت با 
کنترل کننده های ترافیک هوایی از طریق سیستم HF/VHF یا 
رادیو ستکام، خلبان ها می توانند پیغام های شبیه به متن تحت 
عنوان CPDLC را ارسال و دریافت نمایند و از طریق پیغام دهی 
انحصاری ADS-C مخابره نمایند. ارسال پیغام در این سیستم 
به دو صورت است؛ در حالت اول پیغام ها ساختار یافته اند یعنی 
با انتخاب از یک مجموعه پیغام های از پیش تعیین شده نظیر 
درخواست برای تغییر ارتفاع، انحراف و غیره اطالعات را مبادله 
می کنند. در حالت دوم متون به صورت آزاد هستند که مبادله 

پیغام های بدون ساختار را امکان پذیر می سازند.
است   NextGen مخابرات  از حوزه  بخشی   FANS سیستم 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع هوایی و 

فضایی ایران
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مضاعف  یک سیستم  به  نیازی  دیگر  و  می شود  وارد  سیستم 
جهت تعامل میان این دو نخواهد بود.

FBW معایب سیستم
از معایب این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

گران قیمت بودن  •
نیاز به دستیابی فناوری های جدید در این حوزه  •

و  خطا  نقص،  حوزه  در  موجود  چالش ها  و  مشکالت   •
خرابی سیستم های الکترونیکی

تعیین شده  از حرکت های خارج محدوده  جلوگیری   •
در سیستم کامپیوتری

اما  آید  شمار  به  مزیت  یک  اول  نگاه  در  شاید  مورد  این 
در برخی مواقع که هواپیما نیازمند تغییر وضعیت زیاد برای 
جلوگیری از برخورد است می تواند مشکل ساز باشد. بطور نمونه 
می توان به حادثه هواپیمای شرکت Air France  اشاره نمود که 
که در آن خلبان برای جلوگیری از برخورد با جنگل پیش رو 
سیستم  و  شده   Stick مجاز  حد  از  بیش  کشیدن  به  مجبور 
FBW خلبان را از این حرکت منع و در نتیجه تعداد زیادی از 

مسافران جان خود را از دست دادند.

سیستم  در  آن ها  وقوع  احتمال  که  خطاهایی  همچنین 
وجود دارد عبارتند از:

نواقصی که در اثر خطاهای فیزیکی مانند اتصال کوتاه   •
شدن مدار الکتریکی و یا قطع شدن مکانیکی ایجاد می گردند.

خطاهای کارخانه ای و طراحی  •
اشتباهات ارتباطی میان نیروی انسانی و سیستم  •

بنابراین سیستم ها می بایست از الزامات ایمنی بسیار باالیی 
سطوح  این  شدن  خارج  کنترل  از  که  چرا  باشند  برخوردار 
می تواند منجر به فاجعه گردد. با این وجود، در برخی مواقع از 
دست رفتن بخشی از قابلیت های سیستم مانع زیادی را ایجاد 
خانواده  می دهد.  افزایش  را  خدمه  کاری  بار  تنها  و  نمی کند 
ایرباس دارای تجربه ارائه خدمات و سرویس دهی بسیار باال و 
رضایت بخشی است که بیش از ده هزار خلبان با تجربه بیش 
پرواز  درحال  سیستم  این  با  پروازی  ساعت  میلیون  چهل  از 
می باشند. با این اوصاف ساختار این سیستم ها با بهره گیری از 
تجارب کاری دائما درحال پیشرفت می باشند بطوریکه در سری 
A400M طراحان برای دست یابی به سطح باالتر و پیشرفته تری 
از این سیستم فعالیت  می کنند. بنابراین رفع نقایص و درصد 
خطای این سیستم می تواند کمک قابل توجهی به کاهش هرچه 
ناگوار  حوادث  بیشتر 
همچنین  و  هواپیمایی 
و  پیشرفتگی  به  کمک 
هرچه  شدن  مدرنیته 

بیشتر هواپیماها باشد.
• نویسنده: مهندس 

لیال حسینی

که برای پیغام دهی ADS-C و CPDLC هوایی در طول نواحی 
اقیانوسی و دوردست به کار می رود. خطوط هوایی ده ها سال 
است که سیستم FANS را به کار می برند و در حال حاضر این 
سیستم برای جت های تجاری بیشتر در دسترس خواهد بود، 
این جت ها سیستم های ستکام کم هزینه تر نظیر سیستم های 
آینده  کارهای  دستور  برای  را   )Iridium( ایریدیوم  بر  مبتنی 
سیستم FANS در طول اقیانوس اطلس شمالی به کار می برند. 
برآورده  را   FANS نیازمندی های  که  ایریدیومی  سیستم های 
مخابرات  گروه  گوگو،  تجاری  هوانوردی  شرکت  در  می کنند 

بین المللی و شرکت اویونیک TrueNorth موجود می باشند.
شامل   NextGen لینک  دیتا  با  مرتبط  اصطالحات  سایر 
اصطالح  یک  دیتاکام  می باشند.   2000+ لینک  و  دیتاکام  
جامع سازمان FAA برای سوئیچ از مخابرات آنالوگ )خلبان ها 
دیتا  آینده  یک  به  رادیویی(  مکالمات  با  کنترل کننده ها  و 
و  است  کام  دیتا  اروپایی  نسخه   2000+ لینک  است.  لینکی 
اروپا  هوایی  فضای  در   FL285 از  بیش   ،CPDLC از  فرم  این 
نصب   2011 سال  از  جدید  )هواپیماهای  می باشد  نیاز  مورد 
به  نموده اند(.  روز  به   2015 فوریه  از  پس  را  خود  تجهیزات 
 ،FANS طور کلی، هواپیماهای جت تجاری مجهز به سیستم
نیازمندی های لینک +2000 را برآورده می کنند، بنابراین هیچ 
تجهیزات اضافی برای پرواز در فضای هوایی اروپا نیاز نخواهد 
بودن  دایر  با   FANS/CPDLC با  بود. هواپیماهای مجهز شده 
دیتا کام، خدمات بهتری را از ATC در آمریکا دریافت می کنند.

آمریکا  در  کام  دیتا  اولیه  پیاده سازی های  از  یکی 
جای  به  است.   )PDC( عزیمت  از  پیش  گواهینامه های 

خلبان  آن،  بازخوانی  سپس  و  گواهینامه  تحویل  درخواست 
به  هواپیما  داخل  اویونیکی  تجهیزات  طریق  از  را  گواهینامه 
دست می آورد. با یک تجهیز واقعی و درست، گواهینامه به طور 
خودکار برای سیستم FMS در دسترس خواهد بود و خلبان 
به سادگی گواهینامه را می پذیرد و تأیید می کند که FMS به 
درستی آن را به برنامه پرواز اضافه نموده است. آزمایش این 
قابلیت جدید PDC انجام شده و گسترش آن در سال آینده در 

51 فرودگاه شهری ایاالت متحده پیش بینی می شود.

حوزه سیستم های ناوبری
جت های تجاری جدید و آن هایی که با سیستم های اویونیک 
مدرن به روز شده اند، دارای سطوح باالی قابلیت عملکرد ناوبری 
الزم )RNP( به صورت توکار می باشند. بر اساس قوانین FAA و 
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته برای عملکرد RNP ، ناوبری 
ناحیه ای )RNAV( با هشدار و مانیتورینگ ناوبری داخل هواپیما 
است. به جای مسیریابی هواپیما بر روی خطوط هوایی از پیش 
تعریف شده، RNAV پروازهای مستقیم تر را با صرفه جویی در 
زمان و سوخت امکان پذیر می سازد. قابلیت RNP پرواز هواپیما 
 RNP را در بیرون از خطوط هوایی امکان پذیر ساخته و سطح
هواپیما، دقت این سیستم  را مشخص می کند. برای مثال در 
آمریکا، مسیرهای فرود RNP، بسته به نوع مسیر فرود، نیازمند 
مسیرهای  از  بسیاری  می باشند.   1.0 تا  از0.1   RNP سطوح 
و  تأییدیه  بنابراین  و  بوده   )AR( مجوز  نیازمند    RNP فرود 

آموزش های خاص برای آن ها نیاز است.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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Side Stick کنترل کننده
 Side حرکت  کنترل  برای  نامتقارنی  مکانیکی  اتصال های 
stick در سمت خلبان و کمک خلبان کابین قرار گرفته و با 
برای  الزم  فشار  آن  برای  گرفته  نظر  در  مشخصات  به  توجه 
حرکت دوار Side stick را کاهش می دهد. این سیستم کنترلی 

شامل بخش های زیر است:
1- کنترل کننده

این کنترل کننده برای دریافت حرکت در جهت های مختلف 
مورد استفاده قرار می گیرد.

2- مبدل  های حرکت
حرکت  توسط  شده  ایجاد  حرکات  واقع  در  مبدل ها،  این 
سیگنال  به  شده  تعبیه  سرووهای  از  استفاده  با  را   Stick
الکترکی تبدیل می کند. این سرووها موتورهای مبدلی هستند 
تبدیل می کنند.  الکترکی  به سیگنال  را  مکانیکی  که حرکت 
بطور مشابه در انتهای مسیر و در محل اتصال به محرک های 
سطوح کنترلی عملیاتی مشابه انجام می شود با این تفاوت که 
این بار سیگنال های الکتریکی به حرکت مکانیکی تبدیل شده 
اعمال  محرک ها  به  را  نظر  مورد  وضعیت  تغییر  نهایت  در  و 

می کنند.
 Side 3- رابط مکانیکی برای اتصال کنترل کننده

stick و مبدل ها:

در واقع سطح مورد نیاز برای جابه جایی Stick در جهت های 
است.  کمتر  داخلی  جهت  در  آن  حرکت  میزان  از  خارجی، 
بنابراین یک رابط مکانیکی ذوزنقه ای شکل چهار نواره تعبیه 
 Stick شده که با توجه به ویژگی های آن می تواند میزان حرکت

را به مقدار 25-30% کاهش دهد.

تاثیرات FBW در ایمنی
عنوان  به   آن  از  که  دیجیتال  پرواز  کنترل  سیستم های 
FEP )Flight Envelope Pro- ی پرواز  پوش  حفاظت  اسیستم 
)tection یاد می شود، با استفاده از پارامترهایی نظیر سرعت، 
انجام  باعث  که  دستورهایی  ارسال  از  را  خلبان  ارتفاع،  و  بار 
مانورهای خارج از محدوده تعیین شده برای هر هواپیما است، 
منع می کند. در واقع FEP به هواپیما اجازه عملکرد مانورهای 
شده  تعیین  محدوده  از  خارج  که  اضطراری  مواقع  در  الزم 
مجهز  می بایست   FBW سیستم  بنابراین  داد.  خواهد  نیست، 
به سنسورهایی با حساسیت بسیار باال در اطراف هواپیما برای 

سنجش پارامترهای ذکر شده باشد.

ناگهانی در   Turn یا   Climb مواقع، هواپیما یک  برخی  در 
یک سرعت باال برای جلوگیری از برخورد فشار هوا، و یا اعمال 
ماکزیمم قدرت در سرعت پایین هنگام رویارویی با قیچی باد 
)تغییر ناگهانی در حهت باد بصورت افقی یا عمودی( خواهد 
داشت، که بسیاری از این حوادث در صنعت هوانوردی ناشی 
از فقدان چنین سیستمی با ایمنی باال است. امروزه آمار ایمنی 
و اطمینان باالی ارائه شده در صنعت، حاکی از پیشرفتگی در 

فناوری سیستم های FBW در هواپیماهای مدرن بوده است.

FBW مزایای سیستم
در ادامه برخی از مزایای سیستم FBW اشاره خواهد شد:

کاهش وزن   •
با  قرقره،  و  کابل  میله،  قبیل  از  قدیمی  رابط های  حذف 
کامپیوترهای جدید همچنان  و  اضافه شدن سیستم ها  وجود 
بطور قابل توجهی وزن هواپیما را کاهش می دهد. عالوه بر آن 
از  و مشکالت حاصل  مکانیکی  پیچیدگی های   FBW سیستم 
آن مانند اصطکاک و مشکالت اتصال بین ساختار هواپیما را به 

طور کامل حذف نموده است.
کاهش بار کاری که در اثر وزش باد شدید  •

قرار می گیرد،  باد  تند  زمانی که هواپیما در معرض وزش 
معموال یک تمایل سوق به سمت باال در بال ها و به دنبال آن 
در هواپیما ایجاد می شود، این پدیده نه تنها شرایط نامطلوبی 
فشار  یک  ایجاد  باعث  بلکه  می کند،  ایجاد  مسافران  برای  را 
از  برای جلوگیری  قابل مالحظه در ساختار هواپیما می شود. 
این پدیده کامپیوترهای متصل به این سیستم با بهره گیری از 
نامطلوب  سنسورهای نصب شده بر روی هواپیما این حرکت 
را شناسایی می کنند و با تغییر وضعیت ایلرون ها از باال رفتن 

هواپیما جلوگیری کرده و اثرات وزش باد را خنثی می کنند.
کاهش مصرف سوخت و صرفه اقتصادی  •

یکی از مهم ترین دالیل اجرای سیستم FBW در هواپیماهای 
مسافربری، ذخیره سوخت و جلوگیری از مصرف بیش از حد 
ناپایداری  از  توجهی  قابل  میزان  به  سیستم  این  است.  آن 

هواپیما در پرواز Cruise کاسته است.
خلبان  سیستم  با  یکپارچگی  امر  در  آسانی   •

خودکار
انجام  فرمان  کنترل  الکتریکی،  رابط های  در  یکپارچگی 
مانورهای ارسالی از خلبان خودکار در سیستم FBW به یک 
امر ساده مبدل شده است، چرا که فرمان ها مستقیما به این 
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  Aircraft Industry Of) صنعت نگهداري، تعمیر و اورهال هواپیما
Maintenance, Repair & Overhaul) بخش مهمي از صنعت حمل 
و نقل هوایي بوده که می تواند بطور مستقیم اثر بخشي باالیي بر کیفیت 
حمل و نقل هوایي از جمله ایمني، کارایي  و هزینه داشته باشد. همچنین 
این صنعت به علت ماهیت ساختاري مقدمه اي براي کسب سطوح باالتر 

مانند طراحي و ساخت هواپیما است.

 MRO این کتاب که اولین کتاب تخصصي- تحلیلي در مورد صنعت 
هواپیما به زبان فارسي است، صنعت نگهداري، تعمیر و اورهال هواپیما را 

بطور کامل مورد تحلیل قرار مي دهد و در آن بخش هاي چهارگانه صنعت 
شامل بخش بدنه )تعمیرات سنگین و اصالحات فني( بخش موتور، بخش 
)تعمیرات  پرواز  خط  بخش  و  مختلف(  )سیستم هاي  اجزاء  و  قطعات 

سبک( را بطور دقیق معرفي مي نماید. 

در این نگارش به معرفي ارائه دهندگان خدمات نگهداري، تعمیر و 
اورهال هواپیما شامل خطوط هواپیمایي و شرکت هاي مستقل، زنجیره 
تأمین بخش هاي مختلف صنعت )شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
تجهیزات اصلي هواپیمایي(، ساختار هزینه هاي صنعت نظیر بخش هاي 
قطعات  تعمیر  هزینه  و  مواد  و  قطعات  هزینه  انساني،  نیروي  هزینه اي 
موتور پرداخته مي شود. همچنین در این کتاب چگونگي تدوین و ارائه 
براي هواپیماها تشریح مي گردد و  اورهال  و  نگهداري، تعمیر  یک نظام 
انواع بازدیدها و بازرسي هاي دوره اي مورد بررسي قرار مي گیرند. در ادامه 
به انواع هواپیماهاي مختلفي که در صنعت MRO سهم قابل توجه دارند 
پرداخته شده و وضعیت شرکت ها و نیروي انساني فعال در صنعت بررسي 
مطروح شده  مباحث  که  است  فصل  نه  بر  مشتمل  کتاب  این  مي شود. 
نگارش همچنین پیش بیني ها  این  را در خود جاي داده است. در  فوق 
و تحلیلي هاي آماري انجمن هاي معتبر تعمیر و نگهداري صنعت هوایي 
با  قرار مي گیرد.  بررسي  تا سال 2024 مورد  نموداري  و  بصورت مصور 
توجه به تالش صورت گرفته انتظار مي رود مطالب این کتاب براي تمامي 
هوافضا،  هواپیما،  نگهداري  و  تعمیر  رشته هاي  دانشجویان  و  محققین 
صنعت  با  مرتبط  رشته هاي  سایر  و  هواپیما  اویونیک  هواپیما،  مکانیک 

هواپیمایي مفید باشد.

معرفی کتاب
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در هواپیماهای قدیمی، خلبان برای کنترل سطوح فرامین 
نیازمند یک کابل بسیار سخت برای اعمال تغییر وضعیت ها بوده 
است که در نتیجه آن بار کاری بسیار باالیی را بر دوش خلبان 
بزرگتر  دلیل  به  امروزی،  مدرن  هواپیماهای  در  می داد.  قرار 
شدن هواپیماها و به طبع آن افزایش اندازه و بزرگی سطوح 
 Aileron، elevator، Flap، Slat، Spoiler کنترل فرامین )مانند
و Rudder( این حرکت کابل به دلیل افزایش فشار باد وارده بر 
آ ن ها با مشقت بسیار بیشتری نسبت به قبل صورت می گیرد. 
با توجه به این موضوع در طراحی و ساخت هواپیماهای مدرن 
و پهن پیکر، طراحان توجه خود را به سمت کاهش وزن و باری 
کاری خلبان در هواپیما سوق دادند. در اواخر سال 1960 اولین 
هواپیمای آزمایشی که در آن از سیستم های الکتریکی به جای 
رابط های مکانیکی استفاده شده بود طراحی و ساخته شد. به 
الکتریکی به یک  با دستور خلبان، سیگنال های  بیان ساده تر 
از طریق  عملگر  و  منتقل شده  الکتروهیدرولیکی  عمل کننده 
خواسته  جهت  در  را  نظر  مورد  کنترلی  سطوح  دستور،  این 
شده به حرکت در می آورد. از مزایای این سیستم می توان به 

برداشته شدن بار کاری از دوش خلبان، کاهش وزن هواپیما، 
پیچیدگی کمتر، تعمیر و نگهداری آسان تر و در نهایت کاهش 
هزینه های عملیاتی خلبان اشاره نمود. در این مقاله به بررسی 

سیستم FBW در هواپیماهای ایرباس پرداخته شده است.

عملکرد سیستم FBW در ایرباس
Joy- با حذف   A320 بار در هواپیمای اولین  برای   ایرباس 

که  خلبان  کابین  طرفین  در   Side Stick دادن  قرار  و   stick
است،  کامپیوتری  بازی های  در  فرمان  دسته  به  شبیه  بسیار 
 Side توانست این سیستم را پیاده سازی نماید. از مزایای این
Stick می توان به افزایش دید جلو خلبان و همچنین به دلیل 
ساختاری ارگونومیک سبب راحتی عملکرد آن شده است. با 
تغییر وضعیت این اهرم کنترلی به جهت های مختلف توسط 
الکتریکی  به سیگنال های  جعبه ای که در زیر آن قرار گرفته 
تبدیل شده و پس از پردازش در کامپیتورهای مربوطه به یک 
با  نهایت  در  ارسال می شود که  الکتروهیدرولیکی  عمل کننده 
در جهت خواسته شده  را  نظر  مورد  فشار هیدرولیکی سطح 
دائما  مانیتورینگ  مدارهای  سیستم  این  در  می دهد.  حرکت 
عملکرد سامانه را کنترل می کنند. اهرم Side Stick در هواپیما 
 Lateral Axis ،Vertical مرجع  محور  سه  حول  حرکت  برای 

Axis و Longitudinal Axis مورد استفاده قرار می گیرد.
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اساس حمل و نقل هوایی در ایمن بودن آن است چرا که بدون آن 
هرگونه تالش و اقدامی با شکست رو به رو شده و اهداف مرتبط با ارائه 
خدمات مطلوب محقق نخواهد شد. در این کتاب مبحث ایمني در بخش 
نگهداري و تعمیر هواپیما مورد بررسي قرار مي گیرد و خطرات بالقوه در 
نگهداری، تعمیر و  انتظار پرسنل فني  محیط ها و شعبات کاري که در 
اورهال هواپیما مي باشند تشریح مي شوند. عالوه بر آن راهکارهاي مقابله 
با آن ها نیز بیان شده و تاکید مي شود که تنها راه حفظ سالمتي و عدم 
آسیب دیدن در محیط هاي کاري، رعایت قوانین ایمني در هر سطح و 

سابقه از سوي پرسنل فني است. 

کتاب ایمني هواپیما و محیط هاي وابسته دارای شش فصل است که 
ایمني  با  نهادهاي مرتبط  اهمیت آن،  و  ایمني  تعریف  ترتیب شامل  به 

هواپیمایی نظیر سازمان هاي بین المللي و منطقه ای هوانوردي، مؤلفه هاي 
اساسي نظارت بر ایمني، منابع اصلي ایجاد خطر براي تعمیرکاران هواپیما 
نظیر آتش و انفجار، سمي بودن و حساسیت زا بودن مواد، هشدارهاي 
ایمني در عملیات نگهداري و تعمیر هواپیما )شامل بخش های گروند کردن 
هواپیما، تعمیرات موتور و روغن کاری، گذرگاه ها و کنترلرهای هواپیما، 
شوخی های بیجا، خانه داری، ابزارها، پیشگیری از حریق، استندهای کاری، 
جک زدن هواپیما، وسایل باالبر، عملیات پاک سازی هواپیما، تعویض و 
زمینی،  مولد  واحدهای  سوخت،  مخازن  تعمیر  هواپیما،  تایرهای  نصب 
خطرهای هوای فشرده، مواد منعکس کننده نور، خطرات صوتی، اکسیژن 
مایع و گاز، تجهیزات اویونیک و ارتباطی، لباس ها و پوششها، خطرات کار 
با مواد رادیواکتیو، رنگ آمیزی هواپیما( و آشنایي با عالئم ایمني است. 
امید است تا پرسنل فنی، محققین و دانشجویان عزیز تمامي رشته هاي 
فني مربوط به صنعت هواپیمایي که روزي عهده دار مسئولیت هاي فني 
به  از پیش  این کتاب بیش  با مطالعه  در محیط هاي عملیاتي مي شوند 
اهمیت رعایت ایمني پي ببرند و با رعایت نکات مطرح شده در این کتاب 

هیچگاه دچار آسیب نگردند.

سیستم های کنترل
fFly By Wire(FBW)l 

معماری بخش پردازش و مانیتورینگ سیگنال های ارتباطی بین Side Stick و تجهیزات الکتروهیدرولیکی  
در هواپیماهای ایرباس
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دقت وضعیت بهبودی خود را گزارش داده و به کاربران امکان 
را  نبودند  دسترس  در  قباًل  که  مهاری  اهداف  به  دست یابی 
می دهد. از این رو، این امر هدفی است در جهت شفاف نمودن 
تمامی  اعالم  پرواز،  برای کارکنان  اویونیکی  اولین خرابی های 
خرابی ها پس از بررسی های انجام شده توسط کارکنان تعمیر و 
نگهداری و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در یک زمان مناسب.
تأمین سطحی از افزونگی منبع جهت توسعه میانگین زمان 
بین اعالم خطر/عمل تعمیر و نگهداری )MTBMA( الزم است. 
این افزونگی منبع برای توسعه MTBMA، وابسته به طول بازه 
تعمیر و نگهداری توسعه یافته و احتمال انجام موفقیت آمیز آن 
بازه پیش از خرابی کلی تجهیز است. افزونگی منبع می تواند از 
طریق افزونگی ثانویه در سطح اجزاء یا در سطح سیستمی ) به 
عنوان بخشی از ساختار هواپیما( با پیکربندی مجدد اتوماتیک 

در دسترس گذاشته شود.
بازه توسعه یافته تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان مورد 
هوایی  خط  منفرد  نگهداری  و  تعمیر  فلسفه  مبنای  بر  نظر 
است. برای یک مجموعه اویونیکی کامل مقاوم در برابر خطا، 
میانگین زمان  برای  اعالم خطر تعمیر و نگهداری جهت یک 
فانکشن اویونیکی منفرد باید حداقل 15000 ساعت باشد. به 
مدت  برای  اویونیکی  کامل  فانکشن  تداوم  می بایست  عالوه، 

موفقیت   %99 احتمال  با  نقص  اولین  از  پس  ساعت   200
فراهم باشد. طراحی ساختار کلی سیستم باید با هدف قابلیت 
اطمینان برای هر فانکشن اویونیکی همراه باشد. یکی از اهداف 
طراحی IMA این است که چنین فلسفه تعمیر و نگهداری را 
برای تمامی سیستم های هواپیما اعم از سنسورها و سیم کشی 

هواپیما تا زمانی که مقرون به صرفه باشد، به کار برد.

اهداف ماژوالریتی
حق  اویونیکی  هزینه  کاهش   ،IMA اصلی  اهداف  از  یکی 
مالکیت با کاهش هزینه خرید و افزایش قابلیت انعطاف جهت 
به  باید  ماژوالر  اویونیکی  سیستم های  است.  تغییرات  اعمال 
را  گونه ای طراحی شوند که هزینه مربوط به کاالهای یدکی 
هزینه  دهند.  کاهش  کاربردی  المان های جایگزین کوچک  با 
نتیجه  در  و  حجیم  بسیار  المان های  مجزای  تولید  با  خرید 
یافت.  خواهد  کاهش  مقیاسی  صرفه جویی های  به  دست یابی 
استاندارد  تعویض  قابل  ماژول های  که  آنجایی  از  عالوه،  به 
روند،  کار  به  آتی  هواپیماهای  انواع  در  تغییر  بدون  می توانند 

هزینه توسعه سیستم های اویونیک کاهش خواهد یافت.
• نویسنده: مهندس مرضیه کریمی
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واقعیت  مجازي یک واسطه بین انسان و کامپیوتر است که 
محیط هاي واقعي را شبیه سازي کرده و امکان رویارویي با آن 
بررسي  مانند  فراهم مي  سازد. چنین سیستمي  کاربر  براي  را 

تصاویر سه بعدي بر 
نمایش  روي صفحه 
کامپیوتر،  بعدي  دو 
از  نگریستن  مشابه 
شیشه اي  کف  وراي 
درون  به  قایق  یک 
واقع  در  است.  آب 
که  است  این  مانند 
یک  پوشیدن  با 
دست لباس غواصي 
و فرو رفتن در آب، 
شدن،  خیس  بدون 
را  اطراف  محیط 
امروزه  بازبیني کرد. 
مجازی   واقعیت  از 
زمینه هاي  در 

گوناگون نظیر طراحي ساختمان ها و دکوراسیون داخلي توسط 
و  آموزش  ناسا(  )سازمان  ربات ها  دور  راه  از  کنترل  معماران، 
تمرین جراحي هاي مشکل توسط جراحان و همچنین هواپیما 

استفاده مي شود. 
واقعیت مجازي یک محیط الکترونیکي است که با استفاده 
از جلوه هاي بصري سه بعدي، واقعیت را مشابه سازي مي کند 
بطوریکه فاقد مادیت فیزیکي است. واقعیت مجازي با اختصار 
VR تولید نرم افزاري-رایانه اي از یک پنداره یا محیط که براي 
حواس )بیشتر بصري( معادل واقعیت، وانمود شود و به فضاي 
سه بعدي که توسط کامپیوتر ایجاد مي شود، اطالق مي شود. 
دنیاهاي مجازي با استفاده از زبان مدل سازي واقعیت مجازي 
دستورالعمل هایي  شامل  زبان  این  مي شود.  ایجاد   VRML یا 
و  برنامه نویسان  است .  بعدي  سه  هندسي  اشیاء  ساخت  براي 
هنرمندان در این زبان براي ساخت فضاهاي پیچیده از اشکال 

هندسي استفاده مي کنند.
شده  نصب  کاله  در  مجازی  واقعیت  کاربردهای  از  یکی 

تصویري  نمایشگرهاي  متداول ترین  است.  خلبان  سر  روی 
براي نمایش تصاویر مجازي است که از دو نمایشگر مجزا براي 
هر دو چشم تشکیل شده است و بر سر کاربر نصب مي شود. 
این نمایشگرها داراي کیفیت زاویه دید متفاوت هستند. سه 

کارکرد اصلي یک HMD عبارتند از:
نمایش محیط مجازي )تاثیر بینایي(  -1
صداي محیط مجازي)تاثیر شنوایي(  -2

اندازه گیري زاویه سر، جهت محاسبه و تصحیح زاویه   -3
)tracking system( دید توسط کامپیوتر

سیستم نمایشگر 
در  خلبان  کاله 
جنگي  پرنده هاي 
حال  و  گذشته 
کنار  در  نوعي  به 
تیرانداز  و  خلبان 
بوده و همواره باعث 
سرعت عمل و دقت 
و  خلبان  تیراندازي 
است.  شده  تیرانداز 
بدین منظور از قدیم 
این سیستم  تاکنون 
خدمت  در  بیشتر 
رزمي  یگان هاي 
است.  بوده  هوایي 
برای  از دیگر کاربردهای آن در شبیه سازهای پرواز است که 
شبیه سازهای  در  دارد.  بسیاری  کاربرد  خلبانی  آموزش های 
پرواز با فراهم نمودن محیط مناسب و همچنین با بهره گیری 
از کاله های نصب شده بر روی سر، شرایط واقعی را برای خلبان 
ایجاد می کنند تا بتوانند آموزش بسیار دقیقی برای کارآموزان 

فراهم نمایند.

واقعیت مجازی در 
HMD شبیه سازهای پرواز و
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از  استفاده  با  آینده  نسل  سیستم های  در  تحول  ایجاد 
در  نیست.  امکان پذیر  کنونی  صوتی  ارتباط  سیستم های 
زمینی  ایستگاه  و  هواپیماها  بین  فعلی  ارتباطی  سیستم های 
از  اطمینان  لزوم  ارتباط صوتی،  بودن کیفیت  پایین  به دلیل 
و  هوایی  ترافیک  حجم  افزایش  اطالعات،  صحت  و  دریافت 
که  می آید  پدید  مشکالتی  اصطالحات،  و  لهجه ها  در  تفاوت 
دلیل  به  صوتی  ارتباط  کانال  حد  از  بیش  اشغال  سبب  خود 
درخواست مجدد پیام و تاخیر در انجام آن شده است. بدین 
متنی  ارتباط  سیستم های  مشکالت،  این  حل  برای  و  منظور 

CPDLC جایگزین سیستم صوتی می شود. 

رادیویی  فرکانس  کانال های  محدودیت  مشکل  رفع  برای 
مورد استفاده در هوانوردی، افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد 
خدمات تبادل اطالعات هوایی و همچنین افزایش ایمنی، نظم و 
همچنین سرعت ترافیک هوایی، سازمان بین المللی هوانوردی 
کشوری، اتحادیه اروپا و سازمان EUROCONTROL، سیستم 
ارتباطات لینک داده بین خلبان و کنترلر را تصویب نمودند. این 
سیستم، امکان ارسال پیام متنی از طریق کانال های ارتباطی 
را   ATN توسط  زمینی  کنترل  مرکز  و  هواپیما  بین  دیجیتال 
فراهم می آورد. فناوری CPDLC رفته رفته جایگزین برخی از 
ارتباطات صوتی معمول و غیر ضروری بین خلبان و کنترلر در 
زمان فعالیت آن ها در هوا و بر روی زمین می گردد. جایگزینی 
سیستم صوتی کنونی با CPDLC می تواند در ایمنی سیستم 
حمل و نقل هوایی تاثیرگذار باشد. بر طبق نقشه راه ارتباطات 
داده ارائه شده توسط اداره هوانوردی فدرال CPDLC در قالب 
پیاده سازی  آمریکا   )NAS(ملی هوایی  سیستم  در  مرحله  دو 
خواهد شد. مرحله اول شامل خدمات برج های مراقبت هوایی 
است که در سال 2015 ارائه خواهد شد و مرحله دوم شامل 
سرویس های ارائه شده در طول مسیر است که تا سال 2018 

اجرایی می گردد.
مورد  کلیدی  راه های  از  یکی  عنوان  به   CPDLC سامانه 
استفاده در سیستم مدیریت ترافیک هوایی آینده، بر اساس دو 
روش انتقال اطالعات عمل می کند، روش اول انتقال اطالعات 
بین  اطالعات  انتقال  دوم  روش  و   ATC مرکز  و  هواپیما  بین 
یافته  انجام  مطالعه  است.  هوایی  ترافیک  کنترل  مرکزهای 
 ،)CNA( ناوبری هوایی  مرکز سنجش  توسط  در سال 2003 

کاهش 35-25 درصدی حجم کار خلبان در صورت استفاده 
ادامه به جمع بندی  CPDLC را نشان می دهد. در  از سیستم 
شده  پرداخته   CPDLC سیستم  شده  بررسی  مزایای  برخی 

است.
با توجه به نیاز این سیستم به تعداد بیت پایین برای   •
اشغال  زمان  مدت  سیستم صوتی،  با  مقایسه  در  داده  ارسال 
کانال رادیویی کاهش یافته و در نتیجه تعداد کاربران بیشتری 
می توانند از کانال رادیویی مورد نظر استفاده کنند به عبارت 
دیگر ظرفیت شبکه ارتباطی از نظر تعداد کاربران فعال افزایش 

پیدا می کند.

و  آشکارسازی  قابلیت  از  استفاده  به  توجه  با   •
اتوماتیک خطاهای ایجاد شده در پیام های متنی در  تصحیح 
سیستم های مخابرات دیجیتال، حتی در صورت وجود نویز و 
تداخل در کانال رادیویی، احتمال آسیب دیدن پیام به شدت 

پایین می آید و به ندرت نیاز به ارسال مجدد آن خواهد بود.
با پیام  از پیام متنی در مقایسه  خلبان درک بهتری   •
صوتی دارد مخصوصا زمانی که پیام صوتی کیفیت نامطلوبی 

داشته باشد.
کنترلرها اطالعات مربوط به هواپیمای در حال پرواز   •
را با سرعت و دقت بیشتری در اختیار خواهند داشت چرا که 
ارتباط رادیویی دیجیتال می تواند گزارش هایی مانند  سیستم 
در  اویونیکی موجود  و وضعیت سیستم های  هواپیما  موقعیت 

هواپیما را به صورت خودکار به ایستگاه زمینی ارسال نماید.
وضعیت  گزارش های  دوره ای  ارسال  امکان  علت  به   •
هواپیماها توسط این سیستم، تعداد کاربران و همچنین بازدهی 
کنترلر ترافیک فرودگاه افزایش می یابد. در صورت عدم وجود 
چنین گزارش هایی، این کار توسط مکالمات صوتی بین خلبان 

و ایستگاه زمینی انجام می گیرد.
حجم کاری خلبان و کنترلر کاسته می شود که یک   •

برای  طراحی  راهنمای  یک   ARINC-651 استاندارد 
برای  را  دستورالعملی  راهنما،  این  است.   IMA سیستم های 
برای  اویونیک  تجهیزات  پیاده سازی  و  سطح-باال  طراحی 
هواپیماهای جدید )طراحی شده پس از 1990( و نصب های 
مفهومی  ماهیتی  دارای  استاندارد  این  می دهد.  ارائه  مقاوم 
بوده و موضوعات گسترده ای از اهداف عملیاتی، تلرانس خطا، 
قطعات سخت افزاری، طراحی نرم افزار و مسائل مربوط به صدور 

گواهینامه را پوشش می دهد. 
و  پیاده سازی  طراحی،  برای  کلیدی  اهداف  ادامه،  در 
 ARINC-651 بر اساس استاندارد  IMA سرویس سیستم های

بیان می گردد.

اهداف طراحی
طراح باید سیستم اویونیکی که در آن مجموع تمامی عوامل 
وزن  یدکی،  وسایل  مواد،  استهالک،  توسعه،  هزینه-  در  مؤثر 
حجم، عملیات، تعمیر و نگهداری، تجهیزات تست، پیشرفت و 
غیره در طول عمر هواپیما کمینه شود را ارائه دهد. کاهش یک 
فاکتور هزینه و چشم پوشی از سایر فاکتورها قابل قبول نیست.

اهداف مجتمع سازی
بیشترین  مشترک  منابع  از  باید  سیستم  طراحی  در 
چنین  در  گردد.  کمینه  منابع  تکثیر  تا  شود  بهره برداری 
یدکی،  نیازمندی های  خرید،  هزینه  کاهش  با  مجتمع سازی، 
وزن و حجم تجهیزات اویونیکی، هزینه حق مالکیت کم خواهد 

شد. 
مادامی که مجتمع سازی سخت افزاری مد نظر باشد، استقالل 
کارکردی نرم افزاری ضروری بوده و یک روش قابل تأیید برای 
تفکیک این المان های نرم افزاری مستقل از یکدیگر مورد نیاز 
کمینه سازی  هدف  با  باید  سخت افزاری  مجتمع سازی  است. 

پیچیدگی و هزینه واحدهای یدکی صورت گیرد.
بر اساس سطح مجتمع سازی پیشنهادی در IMA، نرم افزار 
به  امکان  تا  باشد  بارگذاری  قابل   on-board صورت  به  باید 
امر  این  فراهم شود.  به یک کارکرد  نرم افزاری  روزرسانی های 
باید بدون برداشتن سخت افزار مربوط به آن فانکشن یا اجزای 

مجتمع با آن، انجام گیرد.

اهداف تلورانس خطا
دو  از  می تواند   IMA سیستم  یک  در  افزونگی  رویکرد 
سطح افزونگی سطح کارکردی و افزونگی اجزاء بررسی شود. 
سیستم های سنتی به افزونگی کارکردی دست یافتند که شامل 
کپی کردن کل سیستم است. ساختار شبکه IMA یک رویکرد 
مجتمع سخت افزاری را امکان پذیر می سازد و در نتیجه تعداد 
اجزای الزم را برای سطح معینی از دسترس پذیری کارکردی 
دسترس پذیری   ،IMA سیستم  یک  در  می دهد.  کاهش 
منبع  از  داده ها  برای  چندگانه  مسیرهای  تأمین  با  کارکردی 
یک  خواه  می شود؛  تضمین  آن ها  برای  نیاز  مورد  پردازش  تا 
نمایشگر، محرک یا فانکشن دیگر. در معماری IMA افزونگی 
اجزاء الزم است اما تأکید بر روی استفاده بیشتر از تکنیک های 
مهار خطا بوده تا به سایر اجزای سیستم اجازه ادامه عملکرد 

در حضور خطا را بدهد.
روش فیزیکی و سطح افزونگی به کار رفته در هر یک از 
باشد.  شفاف  کاربردی  نرم افزار  برای  کلی  طور  به  باید  اجزاء 
طراحی  کاربردی  نرم افزار  از  مستقل  طور  به  باید  سخت افزار 
اثر  دیگری  بر روی  در هر یک  تغییرات  گونه ای که  به  شود، 
نگذارد. یک رابط، این رویکرد را امکان پذیر می سازد. بنابراین 
در  را  رقابتی  و  مشابه  غیر  طرح های  استاندارد،  رابط  یک 
نرم افزار  طراحی  روی  بر  اثرگذاری  بدون  مختلف  قفسه های 
این  تجهیز  سازندگان  به  امر،  این  می سازد.  ممکن  کاربردی 
انعطاف پذیری  تجهیزات،  طراحی  در  که  می دهد  را  امکان 
بیشتری داشته باشند. درستی یکپارچه سازی باید در هر زمان 
که سخت افزار یا نرم افزار تغییر می کند، بررسی شود. جداسازی 
امکان  نرم افزار  و  سخت افزار  به  محیطی  و  برنامه ای  طراحی 

توسعه و رشد را می دهد.

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده
فلسفه تعمیر و نگهداری IMA بر پایه بازه های برنامه ریزی 
و  تعمیر  به  دست یابی  برای  است.  نگهداری  و  تعمیر  شده 
خطا  مهار  حوزه های  است  الزم  شده،  برنامه ریزی  نگهداری 
در کل ساختار ایجاد شود. با این رویکرد، آشکارسازی سریع 
هرگونه خرابی و جداسازی آن به یک حوزه مهار نقص معین 
آشکار  باید  نقص ها  از  باالیی  بسیار  درصد  است.  امکان پذیر 
داده  باید صحت  نقص  مهار  حوزه های  این  از  یک  هر  شوند. 
خود را برای تمامی کاربران آن داده آشکار نموده و به آن ها 
اطالع دهند. این روش به سیستم این امکان را می دهد که به 

CPDLC سامانه
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مروری بر استاندارد 
ARINC 651
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پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر مسئول:
محسن فاضلی نیا

سردبیر:
محسن فاضلی نیا

صفحه آرایی و گرافیست:
ابوالفضل مظلوم بکاولی

طراحی جلد:
مهدی چنگانی
دبیران علمی:

مرضیه کریمی، لیال حسینی، زهرا نادعلیان، 

دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده اویونیک
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پست الکترونیکی:
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آدرس اینترنتی:

Avionics.iut.ac.ir 

با کاهش حجم  ایمنی پرواز است.  تاثیرگذار در  عامل مهم و 
کار کنترلر، تعداد هواپیماهایی که می توانند در یک محدوده 

فرودگاهی به طور ایمن مدیریت شوند %15 افزایش می یابد.

فعالیت ها  از  مجموعه ای  شامل  هواپیما  سالمت  مدیریت 
هواپیما  خرابی های  رفع  و  کاهش  شناسایی،  برای  که  است 
می شود.  انجام  مرحله  چهار  در  فعالیت ها  این  می شود.  انجام 
از  آن  در  که  است  نقلیه  وضعیت سالمت  تعیین  اول  مرحله 
خرابی های  شناسایی  و  کشف  برای  عیب یابی  الگوریتم های 
هواپیما بررسی می شود. مرحله دوم، کاهش خرابی است که 
وظیفه آن ارزیابی تاثیر خرابی بر عملکرد بالدرنگ و مامویت 
جاری هواپیماست. مرحله سوم، تعمیرات الزم است که شامل 
عملیاتی  وضعیت  به  هواپیما  بازگرداندن  برای  فعالیت هایی 
انجام می شود. مرحله چهارم و آخر بازبینی است که از تعمیرها 
وضعیت  به  سیستم  نتیجه  در  و  می کند  حاصل  اطمینان 
عملیاتی خود برمی گردد. برای نمونه می توان به سیستم های 
عملیات بالدرنگ مدیریت سالمت بوئینگ و جنرال الکتریک 

اشاره نمود.
عمر  چرخه  تمام  نقلیه،  وسیله  سالمت  یکپارچه  مدیریت 
وسیله نقلیه شامل طراحی، عملیات و بهبود را در بر می گیرد. 

وسیله  خود  بر  عالوه  نقلیه  وسیله  سالمت  یکپارچه  مدیریت 
به  برای  نیاز  مورد  پشتیبانی  زیرساخت های  شامل  نقلیه، 
IVHM یک  این اساس  بر  نیز است.  نقلیه  کارگیری وسیله 
)تولید  کار  و  کسب  چرخه  بر  عالوه  که  است  فراگیر  نگرش 
و  )برنامه ریزی  ماموریت  نقلیه(، چرخه  بهبود مداوم وسیله  و 

اجرای ماموریت وسیله نقلیه( را نیز شامل می شود.
برخی از گرایش های آینده در IVHM عبارتند از سیستم 
سیستم  این  در  که   787 بوئینگ  خدمه  اطالعاتی  نگهداری/ 
یک زیرساخت شبکه ای را فراهم نموده و می تواند کاربرد های 
هوایی را بصورت یکپارچه با کاربردهای زمینی در تعامل قرار 
مانند سیستم  مختلفی  کاربردهای  میزبان  این سیستم  دهد. 
نرم افزار،  توزیع  سیستم  الکترونیکی،  پرواز  کیف  نگهداری، 
بی سیم  محلی  شبکه  پشتیبانی  و  خدمه  اطالعاتی  سرویس 

است. 
پاسخ  و  تشخیص  برنامه  آینده،  گرایش های  از  دیگر  یکی 
هانی ول است. تشخیص دادن و پاسخ دادن به نقص ها و خرابی ها 
در زمان حقیقی به همراه توانایی تعامل با منابع و متخصصین 
جهانی برای حل مشکل، صنعت را قادر می سازد تا از استراتژی 
واکنشی به استراتژی فعال و سپس به استراتژی های پیشگویانه 
حرکت کند. در حال حاضر هانی ول به دنبال ساخت راه حل 
حس و پاسخ است تا بتواند حلقه ارتباطی بین وسیله نقلیه، 
اپراتور و تامین کننده را برقرار سازد. در این سیستم داده های 
تشخیص درون هواپیما از زیر سیستم های مختلف جمع آوری 
ارسال  مرکزی  داده  انباره  یک  به  خودکار  صورت  به  و  شده 

خواهد شد.
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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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