سخن سردبیر

اختصارات

20

AIRCRAFT CONDITION MONITORING SYSTEM
AIR DATA INERTIAL REFERENCE SYSTEM
AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST
AVIONICS FULL-DUPLEX SWITCHED ETHERNET
AIRCRAFT HEALTH MONITORING SYSTEM
ADS-B TRAFFC ADVISORY SYSTEM
CURSOR CONTROL PANEL
CONTROL DISPLAY UNIT
CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS
DATA LAN MANAGEMENT UNIT
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DATA MANAGEMENT UNIT
ELECTRONIC FLIGHT BAGS
ELECTRONIC FLIGHT INFORMATION SYSTEM
FUTURE AIR NAVIGATION SYSTEM
FLIGHT DATA INTERFACE MANAGEMENT UNIT
FLIGHT MANAGEMENT COMPUTERS
FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM
FLIGHT OPERATIONAL QUALITY ASSURANCE
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
INSTRUMENT LANDING SYSTEM
INERTIAL MEASUREMENT UNIT
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
LOCALIZER PERFORMANCE WITH VERTICAL GUIDANCE
MULTI-FUNCTION DISPLAY
MULTI-FUNCTION KEYBOARD PANEL
MULTI-MODE RECIEVER
MAINTENANCE, REPAIR AND OPERATIONS
OPTIMIZATION OF AIRSPACE AND PROCEDURES IN THE METROPLEX
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
OPTIMIZED PROFILE DESCENT
PERFORMANCE BASED NAVIGATION

ACMS
ADIRS
ADS-B
AFDX
AHMS
ATAS
CCP
CDU
CPDLC
DLMU
DME
DMU
EFB
EFIS
FANS
FDIMU
FMC
FMS
FOQA
GNSS
ILS
IMU
INS
LPV
MFD
MKP
MMR
MRO
OAPM
OEM
OPD
PBN

PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION

PCMCIA

PRECISION-AREA NAVIGATION
QUICK ACCESS RECORDING
AREA NAVIGATION
REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE
REMOTE TERMINAL UNIT
SWEDISH AEROSPACE AND DEFENCE COMPANY
SATELLITE-BASED AUGMENTATION SYSTEM
TACTICAL AIR NAV IGATION SYSTEM
TEMPORARY FLIGHT RESTRICTIONS
TECHNICAL STANDARD ORDER
VHF OMNIDIRECTIONAL RANGE
WIDE AREA AUGMENTATION SYSTEM
WGL-AIRCRAFT INTERFACE DEVICE

P-RNAV
QAR
RNAV
RNP
RTU
SAAB
SBAS
TACAN
TFR
TSO
VOR
WAAS
WGL-AID
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اویونیک

پیشرفتهای سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت
اویونیک تاثیرگذار هستند .در سالهای اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانههای
اویونیک بودهایم .شرکتهای سازنده سامانهها و تجهیزات اویونیک ،به صورت مداوم
با بهرهگیری از آخرین فناوریهای روز ،محصوالت جدیدی را به بازار ارائه میکنند تا
توان رقابتی خود را حفظ کنند .سامانههای جدید با مصرف توان پایینتر و وزن کمتر
قابلیتهای بیشتری را نسبت به نمونههای پیشین خود ارائه میکنند .نقشه راه اویونیک
نسل بعد ( )NextGen Avionicsنیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه حمل و
نقل هوایی نیازمندیهای پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است .فعالیتهای

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎ ز:

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اوﯾﻮﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮ ل:

را برآورده سازد .در کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .در حال حاضر گروههای فعالی از دانشگاه ،صنعت
و شرکتهای دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک کشور که از زیربخشهای مهم

دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﻏﻔﺎرى ﻧﯿﺎ

صنعت هوایی است مشارکت دارند .پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان در

ﺳﺮدﺑﯿﺮ :

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻧﯿﺎ

ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﻰ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ :
ﻣﻬﻨﺪس زﯾﻨﺐ رﺣﻤﺎﻧﻰ

سالهای اخیر تالش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است .مجله
پیش رو چکیدهای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم
صنعت اویونیک در سراسر جهان است .امید است این
مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت

ﻃﺮاﺣﻰ ﺟﻠﺪ :

اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع و سادهای

ﻣﻬﻨﺪس زﯾﻨﺐ رﺣﻤﺎﻧﻰ

برای آشنایی با پیشرفتهای روز حوزه اویونیک

دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﻰ :

فراهم کند.

ﻣﻬﻨﺪس زﯾﻨﺐ رﺣﻤﺎﻧﻰ

مطالب اين شماره:

دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
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بهبود ناوبری هواپیما با استفاده از NEXTGEN
دانش اویونیکی

محصول جدید

سیستم یکپارچه کنترل پرواز آتنا 311

از آنجــا کــه در صنعــت هوایــی و هوانــوردی اســتفاده بهینــه از
حریــم هوایــی موجــود بســیار حائــز اهمیــت اســت ،ســازندگان و
طراحــان سیســتمهای هوایــی ،خلبانــان و ســازمانهای کنتــرل
ترافیــک هوایــی بــا یکدیگــر همــکاری الزم را دارنــد تــا ناوبــری
ماهــوارهای بــه دقــت هــر چــه بیشــتر انجــام شــود .عملکــرد
ایــن سیســتمها تــا زمانــی کــه خطــوط و فضــای هوایــی شــلوغ
نشــده باشــد بســیار کارآمــد خواهــد بــود امــا بــا شــلوغ شــدن
ترافیــک هوایــی موجــود ،سیســتم ناوبــری دچــار پیچیدگیهــا و
مشــکالتی خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال برخــی از فرودگاههــای
ایالــت متحــده نیویــورک بــا چالــش عملیاتــی ناوبــری هواپیماهــا
درگیــر هســتند .از اینــرو در ســالهای اخیــر روشهایــی بــه
منظــور بهبــود ایــن پیچیدگیهــا ارائــه شــده اســت.
در ایــن روشهــا فاکتورهایــی همچــون فاصلــه زمینــی،
آبهــای اطــراف ،سیســتمهای موجــود در فرودگاههــا و  ...در
نظــر گرفتــه شــده اســت .یکــی از روشهایــی کــه اداره هوانــوردی
فــدرال ایــاالت متحــده ( )FAAبــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا
و محدودیتهــا بــه کار گرفتــه ،طراحــی مجــدد مســیرهای
هوایــی در اطــراف فرودگاههــا اســت .ایــن روش بــا بهینهســازی
فضــای هوایــی و روشهــای موجــود در ابتــکارات NEXTGEN
انجــام شــده اســت.
ایــن ابتــکار عمــل یــک منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل چندین
فــرودگاه و منطقــه شــهری میباشــد را پوشــش میدهــد .بــر
اســاس ایــن روش امــکان اســتفاده از کامپیوتــر مدیریــت پــرواز
( )FMCو سیســتمهای ناوبــری پیشــرفته بــرای پــرواز بهتــر و
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ایمنتــر هواپیماهــا فراهــم میشــود.
ناوبری نسل حاضر
در اواخــر ســال  ،2014اداره هوانــوردی فــدرال بــه بهینهســازی
روشهــای نــزول هواپیمــا در هنــگام فــرود و مســیرهای ورود و
حرکــت جدیــد پرداخــت تــا از هــم ردیــف شــدن هواپیماهــا در
مســیر ناوبــری مــورد نظرشــان جلوگیــری کنــد .در پــی ایــن
فعالیــت اداره هوانــوردی فــدرال یــک قــرارداد همــکاری در جهــت
بهینهســازی ناوبــری بــر اســاس ماهــواره جدیــد  141بــا ســایر
ســازمانها و نهادهــای مرتبــط ایــاالت متحــده منعقــد کــرد .بــر
اســاس ایــن روش دسترســی هواپیمــا بــه قابلیتهــای پیشــرفته
کامپیوتــر مدیریــت پــرواز امکانپذیــر شــد.
بــا ترکیــب ابزارهــای اندازهگیــری  FAAو قابلیتهــای
 FMCمصــرف ســوخت بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا
میکنــد امــا ایــن روش در هواپیماهایــی کــه از سیســتم مدیریــت
پــرواز قدیمــی بهــره میبرنــد کارآمــد نبــوده و دلیــل آن هزینــه
بــاال جهــت تغییــرات زیــاد در سیســتمها و تجهیــزات موجــود
اســت .بــه عــاوه اینکــه در ایــن نــوع از هواپیماهــا سیســتم
کنتــرل ترافیــک هوایــی ( )ATCبــه خوبــی کار میکنــد .در
روشهــای جدیــد  10تــا  15نقطهمســیر ()WAYPOINT
عمــودی وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا دارای یــک حداقــل
و حداکثــر ارتفــاع بــوده و سیســتمهای مدیریــت پــرواز قدیمــی
امــکان بــرآورده ســازی ایــن شــرایط را ندارنــد.
بــه همیــن منظــور ،برخــی از شــرکتهای خطــوط هوایــی

آتنــا  311محصولــی جدیــد ســاخت شــرکت راکــول کالینــز
اســت کــه بــه منظــور ناوبــری تاکتیکــی بــا کارایــی بــاال ،سیســتم
کنتــرل پــرواز یکپارچــه GPS ،و نمایــش شــاخصهای هوایــی
ابــداع شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن سیســتم اطالعــات و
شــاخصها بــا دقــت بیشــتر از ژایروســکوپهای قدیمــی نشــان
داده میشــوند.
ایــن محصــول شــامل ژایروســکوپ و شتابســنجهایی از نــوع
 ،MEMSپورتهــای فشــار جهــت اندازهگیــری ســرعت هوایــی
و زاویــه جریــان اســت کــه مطابــق بــا الزامــات دقیــق محیطــی
و عملکــرد تضمینــی در دجــه حــرارت بــاال و ارتفاعــات مختلــف
ابــداع شــده اســت .ایــن واحــد بــا ابعــاد کوچــک جهــت کنتــرل
در پهبادهــای تاکتیکــی مناســب اســت.
ایــن دســتگاه در بخشهــای مختلــف کارایــی قابــل توجهــی
دارد از جملــه در عملکــرد  IMU ،INS/GPSو دقــت شــاخص
هدینــگ ایفــای نقــش میکنــد .در جــدول هــای زیــر اطالعــات
مربــوط بــه هــر بخــش آورده شــده اســت کــه میتــوان بــه طــور
کامــل تاثیــر ایــن محصــول را مشــاهده کــرد.
IMU PERFORMANCE
+/- 200°/S

MAXIMUMANGULAR RATES

+/- 8 G

MAXIMUM G RANGE

ATTITUDE HEADING ACCURACY
(1 SIGMA) WITH GPS
0.1°

PITCH/ROLL ACCURACY

0.3°

HEADING ACCURACY

INS/GPS PERFORMANCE
50 HZ

UPDATE RATE

10 SEC (INITIAL

START-UP TIME

)ATTITUDE
1 MIN (FULL
)ALIGNMENT
+/- 180°

HEADING RANGE

-2,000 FT TO 50,000 FT

ALTITUDE

45 FT AT S.L., <250 FT

RANGE
ATTITUDE

AT

ACCURACY

40,000 FT ALTITUDE
WORLD WIDE

GPS RANGE

;GPS C/A CODE

LAT/LONG

DIFFERENTIAL READY,

POSITION

WAAS-ENABLED

ACCURACY

<2 KNOTS @ 40 KNOTS,

AIRSPEED

<1 KNOT @ 60 KNOTS
165 KNOTS STANDARD,

ACCURACY
MAX AIRSPEED

UP TO 650 KNOTS
OPTIONAL
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محصول جدید

خواهــد بــود .در ایــن سیســتم ورود بــه صــورت خــودکار و ارســال
داده بیســیم از طریــق رابــط کاربــری ســاده قابــل انجــام اســت.
عــاوه بــر ایــن قابلیتهــا ،زمانــی کــه پایــگاه داده جدیــدی در
دســترس باشــد از طریــق ایمیــل هشــدار الزم را دریافــت خواهیــد
کــرد و تنهــا بــا فشــار دادن یــک دکمــه قــادر بــه بارگــذاری
چندیــن پایــگاه داده بــرای هواپیمــا هســتید.
در عملیــات تعمیــر و نگهــداری تشــخیص خرابیهــا و
عیبهــای موجــود خیلــی ســریع انجــام شــده و همچنیــن
دانلــود و رمزگشــایی پایــگاه دادههــا در مــدت چنــد دقیقــه
توســط خلبــان قابــل انجــام خواهــد بــود ،در نتیجــه نیــاز کمتــری
بــه متخصصــان تعمیــر و نگهــداری احســاس میشــود.

معرفی نسل جدید  ADIRSتوسط هانیول

پیشــگویانه را نیــز دارد.
محصــول مــورد نظــر بــر خــاف نســخههای پیشــین طراحــی
شــده از ســوی هانــیول بــه صــورت کامــا اتوماتیــک تنظیــم
میشــود و نیــاز بــه تنظیمــات دســتی چــه در حیــن پــرواز و
چــه در هنــگام ارســال داده را نــدارد .همچنیــن ایــن دســتگاه
مجهــز بــه سیســتم کالیبراســیون خــودکار ژایروســکوپ و شــتاب
ســنج داخلــی اســت .ایــن ویژگــی ســبب میشــود در صــورت
وجــود نقــص و خطــا در سنســورها ،بــدون نیــاز بــه کالیبراســیون
مجــدد و تنهــا بــا جایگزینــی سنســورهای جدیــد بتــوان از
دســتگاه بهرهبــرداری کــرد.
ســایر ویژگیهــا و مزایایــی کــه هانــیول در نســل جدیــد
 ADIRSخــود ارائــه کــرده بدیــن شــرح اســت:
*کاهــش  60درصدی در تعداد مدارات و ارتباطات
*رابــط  AFDXبــرای سیســتمهای هواپیمــای A380
ایربــاس و حفــظ رابــط کاربــری  ARINCبــرای ســازگاری بــا
خانوادههــای هواپیماهــای  A320و A340
*بروزرســانی ســاده نرمافــزار حتــی زمانــی کــه دســتگاه بــر
روی هواپیمــا نصــب اســت.
*قابلیــت تلفیــق کامــل بــا دســتگاه  GPSهانــیول بــه
منظــور دســتیابی بــه نیازمندیهــای RNP-0.1
در جــدول زیــر مشــخصات دســتگاه بــه طــور کامــل قابــل
مشــاهده اســت.
اندازه

شــرکت هانــیول نســل ســوم از سیســتم مرجــع اینرســی
دادههــای هوایــی ( )ADIRSرا معرفــی و روانــه بــازار کــرده
اســت .ایــن دســتگاه بــا کمــک ژایروســکوپهای دیجیتالــی
قابلیــت اطمینــان و عملکــرد ناوبــری هواپیمــا را بطــور قابــل
مالحظ ـهای افزایــش داده اســت .محصــول مــورد نظــر در انــدازه
 4MCUطراحــی شــده و بنابرایــن بــه راحتــی قابلیــت تعویــض
بــا هــر نــوع دیگــر ایــن دســتگاه بــا انــدازه مشــابه و یــا حتــی
 10MCUرا داراســت.
طراحــی دســتگاه مــورد نظــر بــه گون ـهای انجــام گرفتــه کــه
عــاوه بــر افزایــش قابلیــت اطمینــان سیســتم ،موجــب کاهــش
وزن و هزینههــای تعمیــر و نگهــداری عملیــات بــرای اپراتورهــا
میشــود .از ســوی دیگــر بخــش تســت داخلــی دســتگاه ضمــن
نظــارت دقیــق بــر عملکــرد صحیــح و ارتباطــات مطمئــن بــا
ســایر دســتگاهها ،امــکان انتشــار پیامهــای تعمیــر و نگهــداری

18

سال چهارم  -شماره - 20مهرماه 95

اویونیک

وزن

مشخصات دستگاه
4 MCU

تغذیه ورودی
توان مصرفی

39 WATTS

استاندارد محیطی
استاندارد نرمافزاری
ژایروسکوب
شتاب سنج
قابلیت اطمینان
پردازنده
خروجیها

ناوبری نسل آینده
همانطــور کــه  FAAدائمــا در حــال مدرنســازی و بروز ســانی

)15.5 LBS (7 KG
115 VAC OR 28 VDC

رابطها

دائمــا سیســتمهای مدیریــت پــرواز نــاوگان خــود را بــروز رســانی
میکننــد تــا قابلیــت اســتفاده از امکانــات و روشهــای جدیــد
را داشــته باشــند .مزیــت ایــن روشهــا ،کاهــش مصــرف ســوخت
و توانایــی پــرواز بــا بهتریــن تجهیــزات و بهتریــن خدمــات و
ســرویسدهی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،متخصصــان تولیــد کننــده تجهیــزات هوایــی
دائمــا در حــال بــروز رســانی سیســتمهای اویونیکــی بــه منظــور
ارتقــاء کارایــی و اطمینــان ناوبــری هواپیمــا هســتند .بــه عنــوان
مثــال شــرکت  ،IS&Sبطــور مــداوم سیســتمهای بــروز مبتنــی
بــر  NEXTGENرا بــه منظــور ارتقــاء کارایــی ناوبــری طراحــی
و بــه بــازار ارائــه میکنــد .در نســل جدیــد بوئینــگ 737
کابیــن خلبــان مجهــز بــه سیســتمها و امکانــات بــروز از جملــه
پشــتیبانی از  RNAVو  PNRدر مســیرهای منحنــیGPS/ ،
 CPDLC ،LPV ،WAASو  ADS-Bشــده اســت.
بنابرایــن بهبودهــای مســتمر در کارایــی ناوبــری هواپیمــا از
ترکیــب سیســتمهای اویونیکــی مــدرن ،روشهــای  PBNو
ابزارهــای پشــتیبانی موجــود محقــق میشــود .از اینــروز خطــوط
هوایــی دائمــا بــا  FAAو تولیــد کننــدگان تجهیــزات بــه منظــور
اســتفاده از نســلهای بعــدی سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا
در ارتبــاط هســتند ،بــا ایــن حــال موانعــی وجــود دارد کــه
اســتفاده  100درصــدی از  NEXTGENرا فراهــم نمــی آورد.

سیســتمهای اویونیکــی هوایــی و طراحــی مجــدد مســیرهای
حرکــت در فضــای هوایــی شــلوغ اســت ،صنعــت در جهــت تغییــر
فنــاوری ناوبــری هواپیمــا در حرکــت اســت و هــدف آن ارائــه
یــک سیســتم ناوبــری جدیــد و موثــر جهــت اســتفاده در نســل
بعــد میباشــد .بــه عنــوان مثــال هواپیماهــای ایربــاس A350
 XWBکــه در خطــوط هوایــی قطــر حضــور دارنــد از آخریــن
فناوریهــای صنعتــی مــدرن بهــره میبرنــد.
یکــی از نــکات و محرکهــای اصلــی پیشــرفت در مدیریــت
ترافیــک هوایــی ،ناوبــری مبتنــی بــر عملکــرد و یــا همــان PBN
اســت کــه طبــق آن ناوبــری بــا دقــت بیشــتر انجــام میشــود.
بنابرایــن اســتفاده از ایــن محــرک میتوانــد در بهبــود سیســتم
ناوبــری تاثیرگــذار باشــد .سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره
( )SBASاز جملــه مــواردی اســت کــه توانســته بــه خوبــی در
چهارچوبهــای تعریــف شــده بــرای  PBNقــرار گیــرد.
سیســتم  SBASماهوارههــای اضافــی را بــه برجهایــی کــه
بطــور ثابــت در موقعیتــی مشــخص هســتند اضافــه میکنــد و
بــه همیــن دلیــل ،ناوبــری بهبــود یافتــه را ارائــه میدهــد .در
سیســتم  SBASســعی شــده از بیشــتر ماهوارههــای موجــود
اســتفاده شــود و در نتیجــه آن اطالعــات بیشــتری جهــت تقویــت
موقعیــت هواپیمــا ارائــه میشــود.
یکــی دیگــر از پیشــرفتهای نســل بعــدی ناوبــری هواپیماهــا،
مفهــوم ناوبــری  4بعــدی اســت کــه در آن بعــد چهــارم زمــان
بــه  3بعــد فضایــی کــه در حــال حاضــر بــه منظــور محاســبه
مســیر ناوبــری هواپیمــا اســتفاده میشــود ،اضافــه خواهــد شــد.

AFDX AND ARINC 429
DO-160D +
DO-178B LEVEL A
DIGITAL RING LASER
GYRO
QUARTZ
40,000 MTBF / 23,500
MTBUR
50X INCREASE IN
PROCESSOR MIPS
AIR DATA, INERTIAL, AND
HYBRID GPS
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سیستم بارگذار داده بیسیم

محصول جدید

ایــن قابلیــت میتوانــد بــه خطــوط هوایــی در زمــان رســیدن
هواپیماهــا کمــک کنــد .دقــت بســیار زیــاد ایــن روش بــه
ایــن دلیــل اســت کــه میتــوان مســیر ناوبــری هواپیمــا بیــن
فرودگاههــا را دقیــق تخمیــن زد ،از اینــرو مفهــوم مدیریــت
مســیر  4بعــدی یکــی دیگــر از جنبههــای مدیریــت ترافیــک
هوایــی اســت کــه بــه مــرور در سراســر جهــان فراگیــر خواهــد
شــد .بــا ارائــه ایــن روش ،شــرکتهای بســیاری در جهــت ســاخت
یــک سیســتم مناســب برآمدنــد کــه از ایــن میــان شــرکت راکــول
کالینــز یــک روش ناوبــری کامــل ،یکپارچــه و خیلــی دقیــق را
ارائــه کــرده اســت .ایــن روش توســط سیســتم مدیریــت پــرواز
و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا جهــت مدیریــت روش  4بعــدی
ناوبــری اســتفاده میشــود .از ایــن روش در هواپیمــایA350
اســتفاده شــده اســت.
شــاید تصــور بــر ایــن باشــد کــه مفهــوم ناوبــری  4بعــدی
مربــوط بــه آینــده خیلــی دور اســت امــا در واقــع مــی تــوان آن
را یــک حقیقــت کــه در  5تــا  10ســال آینــده رخ خواهــد داد
دانســت .در ســال  2013اداره هوانــوردی فــدرال دانشــگاه MIT
را مامــور کــرد تــا مطالعــه بــر روی سیســتمهای مدیریــت پــرواز
هواپیمــا را آغــاز کنــد و همچنــان تحقیقــات در ایــن زمینــه ادامــه
دارد .در ســال  2014ناســا و شــرکتهای مدیریــت ترافیــک

هوایــی گــروه  SAABتوافقنامــه جدیــدی مبنــی بــر تحقیــق
بــر روی تاثیــر روش  4بعــدی بــر کاهــش تراکــم سیســتمهای
هوایــی نیویــورک بســتند .همچنیــن ســازمان  AEECکــه
مســئول ارائــه اســتانداردهای  ARINCاســت در اکتبــر 2014
بروزرســانی  ARINC 702Aرا بــه تصویــب رســاند .طبــق ایــن
بــروز رســانی ،امکانــات مهــم و قابــل توجهــی همچــون دقــت
بــاد ،اطالعــات و دادههــای مربــوط بــه دمــا ،امــکان اجــرای روش
 4بعــدی ناوبــری بــه سیســتم مدیریــت پــرواز اضافــه شــد.
تحقیقــات آینــده در مفاهیمــی همچــون ناوبــری  4بعــدی،
تجزیــه و تحلیــل روشهــای جدیــد در بهینهســازی حریمهــای
هوایــی و دیگــر ابتــکارات سیســتم هوایــی ،منجــر بــه ادامــه
ارائــه روشهــای نســل بعــدی در سیســتم ناوبــری خواهــد شــد.
عملکــرد  NEXTGENدر زمینــه ارتباطــات ،ناوبــری ،نظــارت و
سیســتم هوانــوردی عمومــی منجــر بــه بهبودهایــی در تجهیــزات
مرتبــط بــا خلبــان و مســافران میشــود.

در سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا ،واحــد مدیریــت داده
بــه عنــوان یــک هــاب مرکــزی ،اطالعــات و دادههــای خروجــی
بــرای سیســتمهای مختلــف را فراهــم میکنــد .ایــن واحــد بــه
دلیــل ارتبــاط بــا سیســتمهای مختلــف نیازمنــد کابلکشــی و
بــه دنبــال آن پیچیدگــی در ارتباطــات اســت .در جهــت رفــع
ایــن پیچیدگیهــا ،شــرکت هانــیول دســتگاه بارگــذار داده
وایرلــس را جایگزیــن واحــد مدیریــت داده ( )DMUو واحــد
مدیریــت خطــوط داده ( )DLMUکــرده اســت .ایــن دســتگاه
اتصــال بیســیم ایمــن را بــرای کابیــن خلبــان فراهــم میکنــد
و امــکان بارگــذاری پایــگاه داده بــه صــورت بیســیم را بــرای
خلبــان فراهــم مــی آورد .در آینــدهای نــه چنــدان دور از ایــن
محصــول میتــوان بــرای اتصــال بــه برنامههــای تلفــن همــراه
نیــز اســتفاده کــرد.
در ســال  2015ایــن محصــول تنهــا هنگامــی کــه هواپیما روی
زمیــن قــرار داشــت اســتفاده میشــد تــا اینکــه شــرکت هانـیول
در ســال  2016بــا اضافــه کــردن ویژگیهــا و قابلیتهــای ایــن
دســتگاه همچــون افزایــش دامنــه انتقــال فایلهــا و برخــی
مالحظــات ایمنــی ،امــکان اســتفاده از آن را در حیــن پــرواز بــرای
خدمــه هواپیمــا فراهــم آورده اســت.
ایــن وســیله از طریــق یــک دســتگاه دیجیتــال ماننــد تبلــت
و برنامههــای کاربــردی مربوطــه بــه کابیــن خلبــان متصــل
میشــود و در نتیجــه کابــل کش ـیها و تجهیــزات اضافــه جهــت
اتصــال بیــن سیســتمها از بیــن مــیرود و خلبــان از طریــق

ایــن دســتگاه میتوانــد بروزرســانی پایــگاه داده را انجــام دهــد؛
از اینــرو حجــم کاری متخصصــان تعمیــر و نگهــداری کاهــش
پیــدا کــرده و آنهــا تنهــا کافیســت بــرای انجــام وظایــف خــود
مدیریــت داده را انجــام دهنــد.
پایــگاه داده از طریــق برنامههــای کاربــردی دســتگاههای
دیجیتــال همــراه ماننــد  MYHDMبــه راحتــی قابــل بارگــذاری
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پیش به سوی مدرنسازی کابین خلبان

دانش اویونیکی

زمینــی از طریــق یــک یــا چندیــن ماهــواره پیامهــا را ارســال
کــرده تــا بــه کاربــر نهایــی رســانده شــوند .بنابرایــن اســتفاده از
سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره بــه طــور قابــل مالحظـهای
در سراســر جهــان در حــال رشــد و ارتقــاء هســتند.
ایــن فنــاوری یــک بخــش مهــم از برنامــه نســل بعــدی اداره
هوانــوردی فــدرال و ابتــکارات EUROCONTROL SESAR
اســت .در سیســتم  SBAS-FMSتغییــرات جزئــی در نحــوه
سیمکشــی ،آنتنهــا ،پیکربنــدی و سیســتمهای موجــود ایجــاد
میشــود.
ایــن سیســتم بــه عنــوان یــک رابــط پیشــرفته در ارتباطــات و
ناوبــری ایمــن معرفــی شــده اســت و در واقــع میتــوان آن را بــه
عنــوان یــک سیســتم مدیریــت پــرواز همــه کاره در نظــر گرفــت.
از اینــرو قابلیــت ارتبــاط بــا سیســتم هدایــت پــرواز و نمایــش
اطالعــات پــرواز در دو فرمــت دیجیتــال و آنالــوگ را دارد .وجــود
سنســور ناوبــری چندگانــه در ایــن سیســتم نیازهــای عملیاتــی
عرشــه پــرواز را بــه راحتــی بــرآورده میســازد.
اضافــه کــردن  GPSخارجــی ،تجهیــزات انــدازه گیــری فاصلــه
( ،)DMEسیســتم  ،VORسیســتم  TACANو سنســورهای
ترکیبــی و  ...از قابلیتهــای ایــن سیســتم اســت .تــوان مصرفــی
ایــن سیســتم حداکثــر  56وات اســت و همــه ســیگنالهای
دیجیتــال و آنالــوگ را پشــتیبانی میکند.ایــن سیســتم تاکنــون
توســط متخصصــان اویونیــک بــه  50نــوع از هواپیماهــا از جملــه
پیالتــوس  PC-12تــا بوئینــگ  747اضافــه شــده اســت.
ایــن سیســتم بــه راحتــی امــکان دسترســی بــه انــواع

پایگاههــای داده ناوبــری ذخیــره شــده بــه منظــور بررســی
دقیــق SIDهــا ،بانــد فــرودگاه ،مســیرهای هوایــی و تقاطعهــا
را فراهــم میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،پایــگاه دادهای کــه از قبــل
توســط خلبــان تعریــف شــده قابــل دسترســی اســت و امــکان
ایجــاد و تغییــر در مســیرهای پــرواز ،فــرودگاه ،نقطهمســیر و
مســیرهای ذخیــره شــده وجــود دارد.
از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن سیســتم میتــوان بــه تاییــد و
بهرهگیــری از اطالعــات ورودی سیســتم  GPSهواپیمــا ،امــکان
یکپارچهســازی کامــل بــا ســامانه نظارتــی اتوماتيــك وابســته،
ســازگاری بــا نســخههای موجــود  SBASسراســر جهــان،
ســازگاری بــا برنامههــای ناوبــری پیشــرفته  PBN/RNPو البتــه
درگاههــای انتقــال داده اترنــت بــا ســرعت بســیار باال اشــاره نمود.
عــاوه بــر اینهــا اســتفاده از ایــن سیســتم میتوانــد مزایایــی
همچــون کاهــش حجــم کار خلبــان و افزایــش بهــرهوری عملیــات
پــرواز ،صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت از طریــق مســیریابی
مســتقیم و توانایــی تشــخیص مســیر کوتاهتــر بــه فــرودگاه بعــدی
در شــرایط آب و هوایــی نامســاعد را بــرای بهرهبــرداران هواپیمــا
بــه همــراه داشــته باشــد .مجموعــه ایــن ویژگیهــا و مزایــا
میتوانــد تضمینــی بــر کلیــدی بــودن سیســتم SBAS-FMS
در ناوبــری هوایــی آینــده جهــان باشــد.

شــرایط بــازار و میــزان تبــادالت آن نشــان میدهــد کــه
بروزرســانی تجهیــزات و سیســتمها در صنایــع هوایــی در
ســالهای  2015تــا  2016بــه اوج رســیده اســت .اکثــر
ســازندگان محصــوالت اویونیکــی و مراکــز تعمیــر و نگهــداری
هواپیماهــای قدیمــی نیــز بــر ایــن مهــم واقفنــد کــه تــا  5یــا 6
ســال آینــده تمامــی سیســتمها نیــاز بــه بروزرســانی و ارتقــاء
دارنــد.
در ایــن میــان کابیــن خلبــان از مهمتریــن بخشهــای
هواپیمــا بــوده کــه دائمــا در حــال بروزرســانی اســت .دو دلیــل
عمــده منجــر بــه تمایــل اپراتورهــا بــه بروزرســانی کابیــن خلبــان
نــاوگان هوایــی خــود میشــود .اولیــن دلیــل بــرای ایــن تغییــرات
بهبــود عملکــرد و کارایــی کلــی هواپیمــا اســت کــه عــاوه بــر
افزایــش ایمنــی موجــب رضایــت منــدی هرچــه بیشــتر خدمــه
پــرواز میشــود .بروزرســانی کابیــن خلبــان موجــب کاهــش
وزن ،حــذف همــه نمایشــگرهای المــپ کاتــدی ،شــاخصها و
هشــداردهندهها و ســایر ابزارهــای قدیمــی هوایــی در هواپیمــا
میشــود .پیــروی از قوانیــن و الزامــات بینالمللــی و منطقــهای
دلیــل دیگــری اســت کــه باعــث شــده شــرکتهای خطــوط
هوایــی اقــدام بــه بروزرســانی و ارتقــاء نــاوگان خــود کننــد.
مدیــر مشــاوره حمــل و نقــل هوایــی در  ICFبیــن المللــی
بیــان میکنــد کــه بــازار ارتقــاء تجهیــزات اویونیــک تــا ســال
 2023تنهــا بــرای هواپیماهــای تجــاری حــدود  1بیلیــون دالر
خواهــد بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه ســایر بخشهــا اعــم

از جتهــای تجــاری ،هواپیماهــای حمــل و نقــل عمومــی،
هلیکوپترهــا و هواپیماهــای نظامــی در ایــن پیشبینــی
محســوب نشــدهاند.
قوانین بروزرسانی میتواند در  3دسته خالصه شود:
سیستم WAAS

-1
 -2ناوبــری متمرکــز بــا هدایــت عمــودی ( )LPVکــه بــه
دلیــل مزایــای آن دائمــا در حــال ارتقــاء و بروزرســانی اســت.
 -3سیســتم الکترونیکــی اطالعــات پــرواز ( )EFISکــه
مســئول بروزرســانی برنامههــای کاربــردی میباشــد ماننــد
بروزرســانی .ADS-B
از جملــه دالیــل پویایــی بــازار در بخــش ارتقــاء و بروزرســانی
تجهیــزات نیــاز اصــاح و تغییــرات در جنبههــای مختلــف
تجهیــزات اویونیکــی یــک وســیله پرنــده اســت .بــه عنــوان
نمونــه در برنامههــای نســل بعــد ( ،)NEXTGENجهــت
بهــرهوری مناســبتر از نقاطــی کــه دارای ترافیــک هوایــی
زیــاد هســتند اپراتورهــا ملــزم بــه تجهیــز نــاوگان خــود بــه
برخــی از سیســتمها نویــن میشــوند .ایــن سیســتمها در
بخشهــای مختلــف سیســتمهای اویونیکــی ماننــد مخابــرات،
ناوبــری ،نظــارت و حتــی نمایشــگرهای داخــل کابیــن قــرار
دارنــد .بنابرایــن شــرکتهای خطــوط هوایــی کــه نــاوگان آنهــا
از نســلهای قدیــم تجهیــزات اویونیکــی در ایــن بخشهــا
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اســتفاده میکننــد نیازمنــد صــرف هزینههــای بســیار زیــادی
جهــت ارتقــاء هواپیماهــای خــود خواهنــد بــود.
در ایــن میــان شــرکتهای راکــول کالینــز و هانــیول
بیشتریــن نقــش را در تولیــد محصــوالت اویونیکــی جهــت
بــروز رســانی کابیــن خلبــان بــر عهــده دارنــد .ایــن دو شــرکت
توانســتهاند بــا پیــش بینــی صحیــح از نیــاز بــازار و البتــه نقــش

مهمــی کــه در تعییــن سیاســتهای ســازمانهای قانونگــذار
بیــن المللــی دارنــد ،ســهم عمــدهای از ایــن بــازار را از آن خــود
کننــد.

امــروزه بــا رشــد درخواسـتها در نسـل بعــدی سیســتم حمــل
و نقــل هوایــی ،الزم اســت سیســتمهای اویونیکــی قــادر بــه
پشــتیبانی از نســل بعــد ارتباطــات ،ناوبــری ،نظــارت و مدیریــت
ترافیــک هوایــی باشــند از اینــرو قــدرت پــردازش ،ســرعت و
حافظــه ایــن سیســتمها بســیار حائــز اهمیــت اســت .از زمــان
معرفــی سیســتم مدیریــت پــرواز چنــد حســگره در ســال ،1982
صنعــت اویونیــک پیشــرفتهایی را در سیســتمهای مربــوط بــه
کابیــن خلبــان داشــته اســت.
یــک بخــش مهــم در قوانیــن سراســری آینــده سیســتمهای
اویونیکــی ،سیســتم مدیریــت پــرواز همــراه بــا سیســتم تقویــت
مبتنــی بــر ماهــواره ( )SBAS-FMSخواهــد بــود .پیــش از ایــن
سیســتمها و پروژههایــی ماننــد ســامانه نظارتــی اتوماتيــك
وابســته ( CPDLC ،)ADSBو سیســتم ناوبری آینده ()FANS
دقــت و کیفیــت پــرواز را بــر اســاس قوانیــن برنامهریــزی شــده
و رایــج مشــخص میکردنــد ،امــا بــا برنامــه ارتقــاء SBAS-
 FMSدر ســال  2016تحولــی عظیــم در ایــن رابطــه ایجــاد شــد.
ایــن سیســتم بــه جهــت ارتبــاط بــا دیگــر بخشهــای هواپیمــا
مســیر رو بــه رشــدی را در بــرآوردن نیازهــای مربــوط بــه نســل
آینــده میپیمایــد .بــه عنــوان نمونــه ،UNS-1Wيــک مجموعــه
اســتاندارد از ســیگنالهای ورودي و خروجــي بــراي ارتبــاط بــا
بخشهــاي ضــروري پــرواز اســت کــه در طراحــی آن توابــع
کنترلــی ،واحــد کامپیوتــر ناوبــری و گیرنــده  GPSبــکار گرفتــه
شــده اســت.
سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره شــامل تجهیزاتــی اســت
کــه تقویــت منطقـهای و سراســری اطالعــات ناوبــری و نظارتــی را
از طریــق پیامهــای پخــش شــده از ســوی ماهوارههــا پشــتیبانی

میکنــد .ایــن سیســتم معمــوال از چندیــن ایســتگاه زمینــی کــه
در نقاطــی مشــخص و مناســب قــرار گرفتهانــد ،تشــکیل شــده
اســت .ایســتگاههای زمینــی کــه شــامل چندین ماهــواره GNSS
اســت ،ســیگنالهای ماهــوارهای و دیگــر فاکتورهــای محیطــی
کــه ممکــن اســت در ســیگنال دریافتــی کاربــر تاثیرگــذار باشــد،
اندازهگیــری میکننــد .بــا اندازهگیــری ایــن مــوارد ،پیامهــای
اطالعاتــی کمکــی ایجــاد میشــوند و ســپس ایســتگاههای

 UNS-1Wعضوي از خانواده SBAS-FMS
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محصول جدید

دانش اویونیکی

برنامه آموزشی سیستم مدیریت پرواز مجازی
امــروزه وســایل و تجهیــزات پیشــرفته هوانــوردی اطالعــات
و آگاهیهــای الزم از موقعیــت دقیــق هواپیمــا را در اختیــار
خلبــان قــرار میدهنــد ،امــا چالــش اصلــی موجــود پیچیدگــی
بیــش از حــد سیســتمها و بــه دنبــال آن نیــاز بــه آموزشهــای
تخصصــی و حرفــهای پرســنل اســت کــه در نهایــت منجــر بــه
افزایــش حجــم کاری خلبــان خواهــد شــد .در پــی حــل ایــن
چالــش ،شــرکت راکــول کالینــز نــوآوری خــود را کــه شبیهســازی
نرمافزارهــای پــرواز اســت ،ارائــه و روانــه بــازار کــرده اســت.
در ایــن محصــول سیســتم مدیریــت پــرواز بــه صــورت مجــازی
و تحــت دســکتاپ کامپیوترهــا قابــل تنظیــم و روئیــت اســت.
بــا ایــن نرمافــزار میتــوان بــا خیــال راحــت در یــک محیــط
کنتــرل ترافیــک هوایــی فعــال ،فعالیتهــای خــود را انجــام داد و
از قبــل پــرواز واقعــی را طراحــی و شبیهســازی کــرد .ایــن برنامــه
سیســتمهای موجــود در هواپیمــا را از طریــق یکپارچهســازی
کــد محصــوالت شبیهســازی میکنــد .محیــط ایــن نرمافــزار
بــه دلیــل شــباهت بــا محیــط واقعــی و نرمافزارهــای موجــود
در هواپیمــا بــه منظــور آمــوزش ،مقــرون بــه صرفــه و آســانتر
اســت.
ایــن نرمافــزار شبیهســازی نــه تنهــا یــک ابــزار قدرتمنــد
آموزشــی اســت بلکــه یــک قابلیــت ارزشــمند بــه پــرواز هواپیمــا
اضافــه میکنــد .بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتفاده از ایــن
نرمافــزار بــر روی لــپ تــاپ ،میتــوان پــرواز هواپیمــا را از قبــل
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طراحــی کــرده و ســپس دادههــای الزم را از طریــق سیســتم
مدیریــت پــرواز در هواپیمــا دانلــود کــرد.
ایــن روش موجــب صرفهجویــی در صــرف وقــت و هزینــه
میشــود و تنهــا الزم اســت طــرح و نقشــه پــرواز از طریــق
بارگــذاری یــک کارت حافظــه انجــام شــود .از فوایــد دیگــر ایــن
روش میتــوان بــه قابلیــت اجــرای نرمافــزار بــر روی تمــام
نســخههای وینــدوز و بروزرســانی پایــگاه دادههــای ناوبــری
اشــاره کــرد .همچنیــن میتــوان بــه امــکان دسترســی کامــل
بــه واحــد کنتــرل نمایشــگرها ( )CDUو فرمــت نمایــش مختلــف
در نمایشــگرهای چنــد منظــوره بــه صــورت مجــازی نیــز اشــاره
کــرد.
حداقــل نیازمندیهــای الزم جهــت راهانــدازی ایــن سیســتم،
 CPUبــا حداقــل ســرعت  2گیــگا هرتــز ،حافظــه  4گیــگا
بایــت ،وینــدوز  XPو در برخــی مدلهــا وینــدوز ســون1/5 ،
گیــگا بایــت فضــای دیســک خالــی ،کارت گرافیــک  ATIنســخه
 7.12اســت .ایــن برنامــه بــا صفحههــای نمایــش لمســی و رابــط
کاربــری گرافیکــی و همچنیــن ماژولهــای گیرنــده ILS/VOR
ســازگاری کامــل دارد .از ســوی دیگــر امــکان اضافــه کــردن
ســخت افزارهــای اویونیکــی همچــون  MKP ،RTU ،CDUو
 CCPیکپارچــه شــده بــا  FMSبــه ایــن برنامــه وجــود دارد.

عملیات تعمیر و نگهداری هواپیما با تجهیزات بیسیم
عملیــات تعمیــر و نگهــداری توانایــی انتخــاب رویکردهــا و
فعالیتهــای مختلــف پیــش از وقــوع یــک مشــکل و همچنیــن
در هنــگام وقــوع آن اســت .بــه دلیــل پیشــرفتهایی کــه در
ســالهای اخیــر در فناوریهــای مربــوط بــه هواپیمــا بــه وجــود
آمــده ،عملیــات تعمیــر و نگهــداری بــه صــورت بیســیم نیــز
قابــل انجــام اســت .هــدف از انجــام ایــن عملیــات ،کاهــش حجــم
کار و سادهســازی آن اســت .در روش تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا
بــه صــورت بیســیم ،تنهــا نــوع عملیــات تعمیــر و نگهــداری
تغییــر کــرده اســت و خرابیهــا و عیبهــای برنامهریــزی شــده
و برنامهریــزی نشــده ســریعتر قابــل تشــخیص خواهنــد بــود.
در حــال حاضــر ،متخصصــان فنــی هواپیمــا ،اطالعــات عملیاتی
هواپیمــا را از طریــق دســتگاههای دیجیتالــی ماننــد تبلتهــا
و در هواپیماهــای جدیــد از طریــق پردازنــده ســرور مرکــزی و
یــا سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ( )AHMSتجزیــه و
تحلیــل میکننــد .سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ،قــادر
بــه جمـعآوری ســریع اطالعــات در رابطــه بــا عملکــرد هواپیمــا و
عیبیابــی رویــدادی قبــل از رخــداد اســت ،بنابرایــن میتوانــد
بــه متخصصــان فنــی و مرکــز کنتــرل تعمیــر و نگهــداری در
تصمیــم گیــری صحیــح ،اجتنــاب از تاخیــر در تعمیــرات چــه
در هواپیمــا و چــه بــر روی زمیــن کمــک کنــد در واقــع ایــن
سیســتم امــکان بارگــذاری نرمافزارهــای کاربــردی را بــا روش

کارآمــد و ایمــن فراهــم میکنــد .همچنیــن در هواپیماهــای
قدیمــی از ایــن سیســتم بــه منظــور کاهــش حجــم کاری و
اطمینــان از ذخیــره داده تولیــد شــده بــا امنیــت بــاال در ســرور،
اســتفاده میکننــد.
امــروزه برخــی از ســازندگان همچــون راکــول کالینــز ،هانــی
ول TELEDYNE ،و  SATCOM DIRECTدســتگاهها و
سیســتمهای خــود را مجهــز بــه تعمیــر و نگهــداری بیســیم
کردهانــد .ایــن روش بــا هــدف تســهیل در دسترســی ســریع بــه
اطالعــات از طریــق شــبکه بیســیم ،کاهــش زمــان تعمیــر و
نگهــداری و سادهســازی عملیــات تعمیــر و نگهــداری دائمــا در
حــال پیشــرفت اســت .در حــال حاضــر ،گــروه تعمیــر و نگهــداری
خطــوط هوایــی اروپــا بــا همــکاری مرکــز تعمیــر و نگهــداری
و مهندســی  KLMفرانســه روش تعمیــر و نگهــداری بیســیم
را بــرای بیــش از  150هواپیمــا فراهــم کردهانــد .همچنیــن
تســهیالت  MROدر ایــاالت متحــده ،اروپــا ،آمریــکای جنوبــی،
آفریقــا و هنــد بــر اســاس فنــاوری جدیــد بــه اجــرا در آمــده
اســت.
فنــاوری تعمیــر و نگهــداری بیســیم ،اجــازه دسترســی
مســتقیم بــه تاریخچــه هواپیمــا و اطالعــات فنی را بــه متخصصان
فنــی میدهــد .در واقــع متخصصــان بــه راحتــی میتواننــد
از طریــق تبلــت و یــا رایانــه شــخصی خــود ،بــه اســناد فنــی،
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اســت .همچنیــن مشــکالت دیگــری بــه ویــژه در سیســتمهای
ماهــوارهای کــه در شــرایط آب و هوایــی بــد و شــبکه ماهــوارهای
ضعیــف تســت نشــدهاند وجــود دارد کــه مســتلزم تــاش ماهرانــه
و پرهزینــه متخصصــان فنــی میباشــد .امــا در نســلهای بعــد
ایــن سیســتمها در حــال بهبــود هســتند و در نتیجــه در صــرف
هزینــه و زمــان صرفهجویــی خواهــد شــد.

لیســت تجهیــزات و قطعــات موجــود دسترســی داشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن ،الگوریتمهــای تعمیــر و نگهــداری پیشــگویانه
از طریــق جمــعآوری داده و اطالعــات از هواپیماهــای جدیــد و
قدیــم توســط سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا در حــال
توســعه هســتند .همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد ،ایــن سیســتم
توانایــی تجزیــه و تحلیــل حجــم زیــادی داده را بــه منظــور بهبــود
عملکــرد موتورهــا و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا قبــل از رخــداد
یــک اتفــاق دارد.
بــا پیشــرفت ایــن فنــاوری خطــوط هوایــی آمریــکای التیــن
جهــت بهبــود هواپیماهــای نــاوگان خــود ،ایرباسهــای A320
را مجهــز بــه تجهیزاتــی از قبیــل سیســتم نظــارت بــر وضعیــت
هواپیمــا ( )ACMSو دســتگاههای انتقــال داده بیســیم کــرده
اســت .همچنیــن شــرکت  VIVA AEROBUSدر حــال حاضــر
 8هواپیمــای جدیــد نــاوگان خــود را بــا واحــد مدیریــت رابــط
داده پــرواز ( )FDIMUو سیســتم ارتباطــی انعطافپذیــر
بیســیم مجهــز کــرده اســت .هــدف از ایــن سیســتم جدیــد،
عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیازهــای فعلــی هواپیماهــا بــرای
سیســتم ثبــت داده بــا دسترســی ســریع ( )QARو سیســتم
نظــارت بــر وضعیــت هواپیمــا ،کاهــش حجــم کاری اپراتورهــای
تعمیــر و نگهــداری اســت.
واحــد مدیریــت رابــط داده پــرواز قابلیــت ارتبــاط بــا WGL
 COMM+کــه یــک سیســتم بیســیم  QAR/DARاســت را
فراهــم میکنــد بنابرایــن بــدون حضــور در هواپیمــا ،از طریــق
شــبکه  3G/4Gامــکان دسترســی بــه سیســتم تضمیــن کیفیــت
عملیاتــی پــرواز ( )FOQAو دادههــای سیســتم نظــارت بــر
وضعیــت هواپیمــا مهیــا میشــود ،در غیــر ایــن صــورت دریافــت
ایــن اطالعــات بــر روی لــپ تــاپ و حــذف فرایندهــای مربــوط
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بــه انجمــن بیــن المللــی کارتهــای حافظــه رایانههــای شــخصی
( )PCMCIAمیتوانــد مشــکالتی را بــه وجــود آورد .بنابرایــن
ایــن سیســتم بســیار مفیــد اســت و احتمــال خطــر از بیــن رفتــن
اطالعــات را نخواهــد داشــت.
همچنیــن ایــن سیســتم ،هواپیماهــا را بــرای تعمیــر و نگهداری
و عملیاتهــای آینــده آمــاده میســازد .سیســتم WGL
 COMM+دارای یــک رابــط بــه نــام  WGL-AIDمیباشــد
کــه در نهایــت اجــازه ارســال اطالعــات و پارامترهــا را بــه بخــش
جعبــه الکترونیکــی پــرواز ( )BFEو واحــد تعمیــر و نگهــداری
میدهــد .در واقــع میتــوان گفــت واحــد مدیریــت رابــط داده
پــرواز یــک ارتبــاط بیــن هواپیمــا ،جعبــه الکترونیکــی پــرواز و
سیســتمهای زمینــی فراهــم مــی آورد .بــا ایــن حــال تجزیــه
و تحلیــل اطالعــات و ارائــه روشهــای جدیــد جهــت بهبــود
عملکــرد تعمیــر و نگهــداری همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و در
نســلهای بعــد شــاهد پیشــرفتهایی در ایــن زمینــه خواهیــم
بــود.

بــا ارائــه روشهایــی از جملــه گســترش شــبکهی بیســیم
کــه دسترســی و اتصــال بــه اینترنــت را فراهــم کردهانــد،
فرصتــی مناســب بــرای تعمیــر و نگهــداری و عیــب یابــی
سیســتمهای ســامت هواپیمــا در آینــده فراهــم شــده اســت
و از آنجــا کــه سیســتمهای  IFEبــر اســاس تلفنهــای
همــراه و تبلتهــا شــروع بــه کار کردنــد ،نظــارت بــر
سیســتمهای ســامت هواپیمــا از طریــق دسترســی بــه
شــبکه بیســیم قابــل کنتــرل اســت .بنابرایــن در حــال
حاضــر متخصصــان فنــی از راه دور از طریــق لــپ تــاپ و یــا
تلفنهــای همــراه قــادر بــه عیــب یابــی هواپیمــا هســتند.
هنگامــی کــه نســل بعــدی  ADS-Bدر ســال 2020
معرفــی شــود روشهــای موجــود در  MROقدیمــی خواهنــد
شــد ،در نتیجــه خطــوط هوایــی دائمــا در تــاش بــرای مجهز
کــردن و ارتقــاء سیســتمهای خــود هســتند .امــا ســوال
ایــن اســت کــه چطــور نــوآوری نســل بعــد ()NEXTGEN
میتوانــد در عملیــات و عملکــرد سیســتمها تاثیــر داشــته

باشــد؟ پاســخ اصلــی وظایفــی اســت کــه بــرای  ADS-Bبــه
رســمیت شــناخته شــده اســت .بســیاری از ایــن وظایــف بــه
شــدت وابســته بــه سیســتم کنتــرل ترافیــک هوایــی اســت
کــه موجــب افزایــش قابلیتهــای  ADS-Bمیشــود .بــا
بهبــود و بروزرســانی سیســتمهای مربــوط بــه کنتــرل
ترافیــک هوایــی ADS-B ،دائمــا در حــال بروزرســانی خواهد
بــود در نتیجــه نیــاز بــه عملیاتهــای تعمیــر و نگهــداری
جدیــد خواهــد داشــت.
صــرف نظــر از وظایــف  ،ADS-Bقوانیــن هوایــی در
تــاش هســتند تــا هواپیماهــای جدیــد را وارد خطــوط
هوایــی کننــد ،ایــن اقــدام بــه شــدت بــر روی بــازار MRO
تاثیــر خواهــد گذاشــت .بنابرایــن بخشــی از تــوان عملیاتــی
شــرکتهای  MROو خطــوط هوایــی بــر روی تجهیــزات
نســل بعــد و ورود هواپیماهــای جدیــد بــه بــازار و تعمیــر و
نگهــداری  MROبــه کار گرفتــه میشــود .از اینــرو بیشــتر
خطــوط هوایــی جهــت عــدم صــرف هزینــه بــرای خریــد
تجهیــزات تســت و نگهــداری ،تعمیــرات و بازرســی نــاوگان
خــود را بــه شــرکتهای  MROواگــذار میکننــد .انجــام
چنیــن کاری بــه نوبــه خــود زمــان و هزینــه بســیار کمتــری
را صــرف میکنــد.
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خبــر شــرکت راکولکالینــز کــه پیشــتاز صنعــت نمایشــگرهای
پــرواز لمســی اســت بــه عنــوان تولیدکننــده ایــن تجهیــزات
در نســخه جدیــد هواپیمــای  B777Xمعرفــی شــده اســت.
قابلیتهــای صفحــه نمایشهــای لمســی پیشــرفته بــا ایجــاد
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خبر جدید

بــا توجــه بــه پیشبینــی بوئینــگ در ســال  2014تــا دو دهــه
آینــده بیــش از  36هــزار هواپیمــای جدیــد تولیــد خواهــد شــد.
بــه دلیــل تمایــل بــه ارتقــاء هواپیماهــا بــه مدلهــای جدیدتــر،
زیباتــر و بــا ســوخت کمتــر رونــد تولیــد هواپیماهــای جدیــد رو
بــه افزایــش اســت و ایــن ســبب جایگزینــی هواپیماهــای جدیــد
بــا هواپیماهــای قدیمــی خواهــد بــود.
در طراحــی هواپیماهــای نســل جدیــد ســازگاری بــا محیــط
زیســت بطــور قابــل مالحظـهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن هواپیماهــا حــدود  15تــا  20درصــد نســبت بــه مدلهــای
قدیمــی در مصــرف ســوخت صرفهجویــی میکننــد ،همیــن امــر
باعــث شــده تــا برخــی از خطــوط هوایــی زودتــر از موعــد بــه
هواپیماهــای جدیــد روی آورنــد .بــا ورود هواپیماهــای جدیــد،
ورود فناوریهــای جدیــد در شــرکتهای تعمیــر و نگهــداری
( )MROدور از انتظــار نیســت.
بــا روی کارآمــدن هواپیماهــای جدیــد ،رونــد تولیــد داده و
اطالعــات بــروز افزایــش پیــدا میکنــد .بــه عنــوان مثــال بــا
معرفــی هواپیمــای بوئینــگ  ،777حجــم زیــادی از اطالعــات
تبادلــی بیــن هواپیمــا و زمیــن مربــوط بــه نظــارت بــر ســامت
سیســتمهای مختلــف اویونیکــی بــود .ایــن اطالعــات جدیــد ،از
طریــق ارتباطــات ماهــوارهای و یــا لینــک داده بــا فرکانــس بــاال
بــرای بخــش تعمیــر و نگهــداری ارســال میشــود تــا مدیریــت

موثــر و خدمــات قبــل از رخــداد حادثــه ارائــه شــود.
بــا اســتفاده از سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ،آســتانه
نظارتــی سیســتم توســط متخصصــان فنــی تنظیــم میشــود تــا
هشــدار تعمیــر و نگهــداری قبــل از رخــداد یــک حادثــه اعــام
شــود .طبــق گفتــه مدیــر فــروش قطعــات صنایــع هوایــی فرانســه
ایــن سیســتم بــا هــدف دریافــت گــزارش از نواقــص ایجــاد شــده
در قطعــات و بخشهــای مختلــف در حیــن پــرواز ارائــه شــده
اســت.
بــا وجــود اینکــه در آینده پتانســیل عظیمــی در بهبــود عملیات
تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا طبــق اطالعــات بدســت آمــده وجــود
دارد ،ولــی ایــن حجــم زیــاد اطالعــات بــرای شــرکتهای تعمیــر
و نگهــداری مشــکالتی را ایجــاد میکنــد .بنابرایــن چالشــی کــه
وجــود دارد ،دریافــت داده و تبدیــل آن بــه اطالعــات مفیــد بــه
منظــور بهبــود عملیــات تعمیــر و نگهــداری ،ایجــاد عملیاتهــای
کارآمــد و بهبــود قابلیــت اســت.
امــروز مســافران هواپیمــا درخواســت اتصــال ثابــت و بــدون
عیــب بــه اینترنــت حتــی در ارتفــاع  30هــزار فــوت را دارنــد؛ بــه
همیــن خاطــر اپراتورهــا در حــال مجهــز کــردن خطــوط هوایــی
بــه سیســتم وای فــای هســتند .امــا مســاله مهــم ،وجــود تنــوع
در ایــن سیســتمها و طیــف گســترده آن اســت کــه چالــش
بزرگــی را بــرای خدمــات تعمیــر و نگهــداری  MROایجــاد کــرده

ویژگیهــای بصــری بیشــتر ،ســاختار عرشــه
پــرواز را بــرای خلبانــان کارآمدتــر و عملیــات
پــرواز را بــرای آنــان آســانتر خواهــد کــرد.
بــا اجــرای ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در
تاریــخ حمــل و نقــل هوایــی تجــاری جهــان
یــک هواپیمــا بــه نمایشــگرهای پــرواز لمســی
بــر روی عرشــه پــرواز تجهیــز خواهــد شــد.
راکولکالینــز مدتهاســت کــه در
صنعــت تولیــد نمایشــگرهای پــرواز بــا
صفحــات لمســی در بخــش دفاعــی و هوافضــا
پیشــتاز بــازار بــوده و اولیــن شــرکتی اســت
کــه گواهــی اســتفاده از ایــن تجهیــزات را
بــر روی هواپیماهــای مســافربری (تجــاری
نفوذ صفحه نمایشهای لمسی در کابین خلبان
و عمومــی) اخــذ کــرده اســت .مدیــر ارشــد
شــرکت راکولکالینــز در رابطــه بــا قــرارداد
همــکاری بــا بوئینــگ چنیــن گفتــه اســت”:
در ســالهای اولیــه اســتفاده از هواپیمــا ،خلبانــان میبایســت
نمایشــگرهای صفحــه لمســی امــروزه در همــه جــای زندگــی مــا
بــا اســتفاده از دیــد مســتقیم خــود از درون هواپیمــا عملیــات
حضــور دارنــد و مــا بــه بوئینــگ بــه جهــت برداشــتن ایــن گام
برخاســت ،فــرود و مســیریابی هوایــی را انجــام میدادنــد .عــدم
بلنــد تبریــک میگوییــم .نصــب صفحــات لمســی روی عرشــه
دیــد مناســب در شــرایط جــوی مختلــف ،تاریــک شــدن هــوا
پــرواز موجــب کنتــرل آســانتر آن بــرای خلبانــان ،مدیریــت
و یــا اشــتباه خلبانــان در مســیریابی صحیــح بارهــا موجــب
دقیقتــر اطالعــات و همچنیــن ســرعت بخشــیدن بــه انجــام
بــروز ســوانح هوایــی شــده بــود .اواســط نیمــه اول قــرن بیســتم
فرایندهــا و وظایــف خواهــد شــد”.
شــروعی بــرای توســعه تجهیــزات کمکــی پــرواز بــرای خلبانــان
بــر اســاس تفاهمنامــه منعقــد شــده ،راکولکالینــز
بــود .بــا گســترش مســافرتهای هوایــی و اهمیــت ایجــاد ایمنــی
میبایســت توابــع و نشــانههای گرافیکــی مشــترکی بــرای
در هواپیماهــا ،خطــوط هوایــی اقــدام بــه تجهیــز هواپیماهــای
تمامــی مــدل هــای هواپیمــای B737 MAX ،B787 ،B777X
خــود بــه برخــی نمایشــگرهای کمکــی پــرواز نمودنــد .در ســال
و  B747-8ارائــه دهــد .همچنیــن ایــن شــرکت بایــد یکپارچگــی
 1929آقــای جیمیدولیــت اولیــن پــرواز موفــق خــود را بــدون
کاملــی بیــن تجهیــزات نمایشــگر تولیــدی و سیســتمهای
داشــتن دیــد مســتقیم بــه بانــد پــرواز و تنهــا بــا اســتفاده از
نویــن اویونیکــی ماننــد ســامانه نظارتــی یکپارچــه شــده بــا رادار
تجهیــزات درون کابیــن هواپیمــای خــود انجــام داد.
هواشناســی از نــوع  ،MULTISCANسیســتم نمایشــگر بــاالی
از آن زمــان تــا کنــون شــاهد تحــول بزرگــی در ســاختار،
ســر ( )HUDو ســرورهای امــن اطالعاتــی هواپیمــا فراهــم آورد.
فنــاوری و حتــی چیدمــان نمایشــگرها و تجهیــزات کمکــی درون
طبــق اخبــار منتشــر شــده نمایشــگرهای مــورد اســتفاده
کابیــن خلبانــان بودهایــم .شــرکت بوئینــگ را میتــوان پیشــتاز
در  777Xاز فنــاوری چنــد لمســی برخــوردار خواهنــد بــود و
اســتفاده از فناوریهــای نویــن در تجهیــزات مربــوط بــه ارائــه
بنابرایــن خلبــان و کمــک او میتواننــد بطــور همزمــان آن را
اطالعــات پــرواز و ناوبــری هواپیمــا بــرای خلبانهــا دانســت.
لمــس و اســتفاده نماینــد .عــاوه بــر ایــن ،صفحــات مذکــور
مســئوالن ارشــد بوئینــگ بــه تازگــی اعــام کردهانــد قصــد دارنــد
از فنــاوری مقاومتــی برخــوردار بــوده و انعــکاس نــور در آنهــا
فناوریهــای مــدرن نمایشــگرهای لمســی را وارد دنیــای درون
وجــود نخواهــد داشــت.
کابیــن خلبــان هواپیماهــای مســافربری کننــد .بــر اســاس ایــن

محصول جدید

سیستم نظارتی LYNX
امــروزه بــه دلیــل تنــوع و گســتردگی سیســتمها و تجهیــزات
موجــود در کابیــن خلبــان همچــون ترانســپوندر (فرســتنده
گیرنــده) ،سیســتم ترافیــک هوایــی ،نمایشــگرهای چنــد منظــوره
پــرواز ( GPS/WAAS ،)MFDو سیســتم مربــوط بــه آب و هــوا
هزینــه الزم جهــت اضافــه کــردن ایــن تجهیــزات بــه کابیــن
خلبــان بســیار زیــاد میشــود .در واقــع بروزرســانی بخشهایــی
از کابیــن خلبــان مســتلزم صــرف هزینــه بــاال و البتــه پیچیدگــی
فرایندهــای طراحــی و اجــرا خواهــد بــود .از اینــرو بــه دنبــال
ارائــه روشهایــی در جهــت کاهــش هزینــه و پیچیدگیهــای
موجــود ،شــرکت  L3 AVIONICSمحصــول جدیــد خــود بــا
عنــوان  LYNX MSSرا معرفــی و وارد بــازار کــرد .این سیســتم
نظارتــی چنــد حالتــه هزینههــا و پیچیدگیهــای قبــل را بــه
طــور قابــل توجهــی کاهــش داده اســت.
بــه دلیــل قابلیتهــای بــاالی ایــن محصــول میتــوان از
آن بــه عنــوان یــک جایگزیــن مناســب بــرای ترانســپوندرهای
قدیمــی کــه فعالیتهــای مربــوط بــه  ADS-Bرا در خــود جــای
میدادنــد ،نــام بــرد .ایــن محصــول در قالــب یــک جعبــه مجــزا
و یــک صفحــه نمایــش لمســی طراحــی شــده اســت و در آن
تمامــی نیازمندیهــای الزم گنجانــده شــده و کامــا ســازگار
بــا محیطهــای پــرواز نســل بعــد ( )NEXTGENخواهــد بــود.
بــا اســتفاده از ایــن سیســتم برنامــه و اطالعــات ســامانههایی
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 L3 AVIONICSایــن سیســتم را در  4نــوع مختلــف بــا
عنوانهــای NGT-9000D ،NGT-9000+ ،NGT-9000
و  NGT-9000D+وارد بــازار کــرده اســت کــه هــر کــدام
قابلیتهــای مجزایــی دارنــد .بــه عنــوان نمونــه دســتگاه LYNX
 NGT-9000کــه ســادهترین نــوع ایــن سیســتم اســت اطالعــات
مربــوط بــه آب و هــوا را بــه صــورت گرافیکــی و متنــی نشــان
میدهــد .در ایــن سیســتم بــا لمــس هــر ناحیــه و مســیر و
حتــی فــرودگاه ،وضعیــت آب و هــوا آن مشــخص میشــود.
در مــدل  ،LYNX NGT-9000+اطالعــات  ADS-Bو
دادههــای مربــوط بــه سیســتم ترافیــک فعــال کــه بــا عنــوان
سیســتم مشــورتی ترافیــک ( )TASشــناخته میشــود ترکیــب
شــده و یــک مجموعــه یکپارچــه را تشــکیل میدهنــد و طبــق
آن نمایــش بــی وقفــه از هواپیمایــی کــه مجهــز بــه ترانســپوندر
مــد  C ،Aو  Sاســت را نشــان میدهــد .ترافیــک  ADS-Bو
اطالعــات مربــوط بــه آب و هــوا کامــا ســازگار بــا نمایشــگرهای
پــرواز و برنامههــای کاربــردی خلبــان اســت.
از قابلیتهــای اصلــی ایــن سیســتم میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:

خارجــی
*خروجــی  RS-232 ،ARINC 429و  RS-422و رابــط
ســاده بــا بیشــتر پنلهــای نمایــش
*سیســتم مشــاور ترافیکــی ) ADS-B (ATASبــا قابلیــت
اعــام هشــدار شــنیداری
*دارای بخش ترافیک فعال نسل بعد
*قابلیــت اتصــال بــه وای فــای جهــت مشــاهده ترافیــک
 ADS-Bو آب و هــوا بــر روی دســتگاههای اندرویــد و IOS
بــرای خدمــه و سرنشــینان هواپیمــا

همچــون ترافیــک  ،ADS-Bترانســپوندر مــد ، Sموقعیــت GPS/
 ،WAASنمایــش گرافیکــی آب و هــوا ،نقش ـه حرکــت هواپیمــا

و  ...قابــل دریافــت اســت .ایــن سیســتم کامــا منطبــق بــا
 ADS-Bو در قالبــی ســادهتر طراحــی شــده اســت بطوریکــه
در آن فرســتنده  ADS-B LYNXو سیســتمهای نمایشــی
روشــی ســاده ،مقــرون بــه صرفــه و البتــه بــا قابلیتهایــی زیــاد
را ارائــه میکننــد .ایــن سیســتم بــا افزایــش اطالعــات مربــوط
بــه موقعیــت هواپیمــا موجــب بروزرســانی و بهبــود کابیــن خلبــان
میشــود در نتیجــه میتــوان آن را یــک جهــش بــزرگ در
فناوریهــای مــدرن صفحــه نمایــش دانســت کــه تقریبــا بــرای
هــر نــوع هواپیمــا و در هــر محیطــی قابــل تعبیــه و پیکربنــدی
اســت.
 LYNXبــه گونـهای طراحــی شــده اســت کــه توانایــی دریافت
و ارســال اطالعــات را در دو بانــد فرکانســی مربــوط بــه ســامانه
 ADS-Bدارد .بنابرایــن ایــن سیســتم عــاوه بــر امــکان اســتفاده
در بانــد فرکانســی  1090میتوانــد در فرکانــس  978کــه بیشــتر
بــا عنــوان ســامانه  UATشــناخته میشــود نیــز اطالعــات را
دریافــت و ارســال نمایــد .از دیگــر ویژگیهــای ایــن دســتگاه
میتــوان بــه امــکان اســتفاده در دو خــط تغذیــه متفــاوت 14
و  28و همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه وای فــای و پشــتیبانی از
دایورســیتی آنتنهــا اشــاره کــرد.

نمایش اطالعات ترافیک و آب و هوا بر روی نمایشــگرهای پرواز
سازگار با LYNX

*امــکان اســتفاده در دو بانــد فرکانســی  978( ADS-Bو
 1090مگاهرتــز)
*اطالعــات کامــل مربــوط بــه ترافیــک و آب و هــوا بــرای
هواپیمــا در هــر ارتفاعــی
*صفحــه لمســی کامــا رنگــی و عملکــرد در حد گوشـیهای
هو شمند
*نقشــه متحــرک از TFRهــا بــه همــراه پایــگاه داده کامــل
ازفرودگاههــا
*نمایــش رنگی گرافیکی و متنی آب و هوا
*دارای  GPS/WAASبــدون نیــاز بــه اتصــال بــه GPS

 NGT-9000بــرای هــر نوع پیکربندی کابین خلبان اعم از قدیم
و جدید طراحی شده است.
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سیستم نظارتی LYNX
امــروزه بــه دلیــل تنــوع و گســتردگی سیســتمها و تجهیــزات
موجــود در کابیــن خلبــان همچــون ترانســپوندر (فرســتنده
گیرنــده) ،سیســتم ترافیــک هوایــی ،نمایشــگرهای چنــد منظــوره
پــرواز ( GPS/WAAS ،)MFDو سیســتم مربــوط بــه آب و هــوا
هزینــه الزم جهــت اضافــه کــردن ایــن تجهیــزات بــه کابیــن
خلبــان بســیار زیــاد میشــود .در واقــع بروزرســانی بخشهایــی
از کابیــن خلبــان مســتلزم صــرف هزینــه بــاال و البتــه پیچیدگــی
فرایندهــای طراحــی و اجــرا خواهــد بــود .از اینــرو بــه دنبــال
ارائــه روشهایــی در جهــت کاهــش هزینــه و پیچیدگیهــای
موجــود ،شــرکت  L3 AVIONICSمحصــول جدیــد خــود بــا
عنــوان  LYNX MSSرا معرفــی و وارد بــازار کــرد .این سیســتم
نظارتــی چنــد حالتــه هزینههــا و پیچیدگیهــای قبــل را بــه
طــور قابــل توجهــی کاهــش داده اســت.
بــه دلیــل قابلیتهــای بــاالی ایــن محصــول میتــوان از
آن بــه عنــوان یــک جایگزیــن مناســب بــرای ترانســپوندرهای
قدیمــی کــه فعالیتهــای مربــوط بــه  ADS-Bرا در خــود جــای
میدادنــد ،نــام بــرد .ایــن محصــول در قالــب یــک جعبــه مجــزا
و یــک صفحــه نمایــش لمســی طراحــی شــده اســت و در آن
تمامــی نیازمندیهــای الزم گنجانــده شــده و کامــا ســازگار
بــا محیطهــای پــرواز نســل بعــد ( )NEXTGENخواهــد بــود.
بــا اســتفاده از ایــن سیســتم برنامــه و اطالعــات ســامانههایی
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 L3 AVIONICSایــن سیســتم را در  4نــوع مختلــف بــا
عنوانهــای NGT-9000D ،NGT-9000+ ،NGT-9000
و  NGT-9000D+وارد بــازار کــرده اســت کــه هــر کــدام
قابلیتهــای مجزایــی دارنــد .بــه عنــوان نمونــه دســتگاه LYNX
 NGT-9000کــه ســادهترین نــوع ایــن سیســتم اســت اطالعــات
مربــوط بــه آب و هــوا را بــه صــورت گرافیکــی و متنــی نشــان
میدهــد .در ایــن سیســتم بــا لمــس هــر ناحیــه و مســیر و
حتــی فــرودگاه ،وضعیــت آب و هــوا آن مشــخص میشــود.
در مــدل  ،LYNX NGT-9000+اطالعــات  ADS-Bو
دادههــای مربــوط بــه سیســتم ترافیــک فعــال کــه بــا عنــوان
سیســتم مشــورتی ترافیــک ( )TASشــناخته میشــود ترکیــب
شــده و یــک مجموعــه یکپارچــه را تشــکیل میدهنــد و طبــق
آن نمایــش بــی وقفــه از هواپیمایــی کــه مجهــز بــه ترانســپوندر
مــد  C ،Aو  Sاســت را نشــان میدهــد .ترافیــک  ADS-Bو
اطالعــات مربــوط بــه آب و هــوا کامــا ســازگار بــا نمایشــگرهای
پــرواز و برنامههــای کاربــردی خلبــان اســت.
از قابلیتهــای اصلــی ایــن سیســتم میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:

خارجــی
*خروجــی  RS-232 ،ARINC 429و  RS-422و رابــط
ســاده بــا بیشــتر پنلهــای نمایــش
*سیســتم مشــاور ترافیکــی ) ADS-B (ATASبــا قابلیــت
اعــام هشــدار شــنیداری
*دارای بخش ترافیک فعال نسل بعد
*قابلیــت اتصــال بــه وای فــای جهــت مشــاهده ترافیــک
 ADS-Bو آب و هــوا بــر روی دســتگاههای اندرویــد و IOS
بــرای خدمــه و سرنشــینان هواپیمــا

همچــون ترافیــک  ،ADS-Bترانســپوندر مــد ، Sموقعیــت GPS/
 ،WAASنمایــش گرافیکــی آب و هــوا ،نقش ـه حرکــت هواپیمــا

و  ...قابــل دریافــت اســت .ایــن سیســتم کامــا منطبــق بــا
 ADS-Bو در قالبــی ســادهتر طراحــی شــده اســت بطوریکــه
در آن فرســتنده  ADS-B LYNXو سیســتمهای نمایشــی
روشــی ســاده ،مقــرون بــه صرفــه و البتــه بــا قابلیتهایــی زیــاد
را ارائــه میکننــد .ایــن سیســتم بــا افزایــش اطالعــات مربــوط
بــه موقعیــت هواپیمــا موجــب بروزرســانی و بهبــود کابیــن خلبــان
میشــود در نتیجــه میتــوان آن را یــک جهــش بــزرگ در
فناوریهــای مــدرن صفحــه نمایــش دانســت کــه تقریبــا بــرای
هــر نــوع هواپیمــا و در هــر محیطــی قابــل تعبیــه و پیکربنــدی
اســت.
 LYNXبــه گونـهای طراحــی شــده اســت کــه توانایــی دریافت
و ارســال اطالعــات را در دو بانــد فرکانســی مربــوط بــه ســامانه
 ADS-Bدارد .بنابرایــن ایــن سیســتم عــاوه بــر امــکان اســتفاده
در بانــد فرکانســی  1090میتوانــد در فرکانــس  978کــه بیشــتر
بــا عنــوان ســامانه  UATشــناخته میشــود نیــز اطالعــات را
دریافــت و ارســال نمایــد .از دیگــر ویژگیهــای ایــن دســتگاه
میتــوان بــه امــکان اســتفاده در دو خــط تغذیــه متفــاوت 14
و  28و همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه وای فــای و پشــتیبانی از
دایورســیتی آنتنهــا اشــاره کــرد.

نمایش اطالعات ترافیک و آب و هوا بر روی نمایشــگرهای پرواز
سازگار با LYNX

*امــکان اســتفاده در دو بانــد فرکانســی  978( ADS-Bو
 1090مگاهرتــز)
*اطالعــات کامــل مربــوط بــه ترافیــک و آب و هــوا بــرای
هواپیمــا در هــر ارتفاعــی
*صفحــه لمســی کامــا رنگــی و عملکــرد در حد گوشـیهای
هو شمند
*نقشــه متحــرک از TFRهــا بــه همــراه پایــگاه داده کامــل
ازفرودگاههــا
*نمایــش رنگی گرافیکی و متنی آب و هوا
*دارای  GPS/WAASبــدون نیــاز بــه اتصــال بــه GPS

 NGT-9000بــرای هــر نوع پیکربندی کابین خلبان اعم از قدیم
و جدید طراحی شده است.
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خبــر شــرکت راکولکالینــز کــه پیشــتاز صنعــت نمایشــگرهای
پــرواز لمســی اســت بــه عنــوان تولیدکننــده ایــن تجهیــزات
در نســخه جدیــد هواپیمــای  B777Xمعرفــی شــده اســت.
قابلیتهــای صفحــه نمایشهــای لمســی پیشــرفته بــا ایجــاد
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خبر جدید

بــا توجــه بــه پیشبینــی بوئینــگ در ســال  2014تــا دو دهــه
آینــده بیــش از  36هــزار هواپیمــای جدیــد تولیــد خواهــد شــد.
بــه دلیــل تمایــل بــه ارتقــاء هواپیماهــا بــه مدلهــای جدیدتــر،
زیباتــر و بــا ســوخت کمتــر رونــد تولیــد هواپیماهــای جدیــد رو
بــه افزایــش اســت و ایــن ســبب جایگزینــی هواپیماهــای جدیــد
بــا هواپیماهــای قدیمــی خواهــد بــود.
در طراحــی هواپیماهــای نســل جدیــد ســازگاری بــا محیــط
زیســت بطــور قابــل مالحظـهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن هواپیماهــا حــدود  15تــا  20درصــد نســبت بــه مدلهــای
قدیمــی در مصــرف ســوخت صرفهجویــی میکننــد ،همیــن امــر
باعــث شــده تــا برخــی از خطــوط هوایــی زودتــر از موعــد بــه
هواپیماهــای جدیــد روی آورنــد .بــا ورود هواپیماهــای جدیــد،
ورود فناوریهــای جدیــد در شــرکتهای تعمیــر و نگهــداری
( )MROدور از انتظــار نیســت.
بــا روی کارآمــدن هواپیماهــای جدیــد ،رونــد تولیــد داده و
اطالعــات بــروز افزایــش پیــدا میکنــد .بــه عنــوان مثــال بــا
معرفــی هواپیمــای بوئینــگ  ،777حجــم زیــادی از اطالعــات
تبادلــی بیــن هواپیمــا و زمیــن مربــوط بــه نظــارت بــر ســامت
سیســتمهای مختلــف اویونیکــی بــود .ایــن اطالعــات جدیــد ،از
طریــق ارتباطــات ماهــوارهای و یــا لینــک داده بــا فرکانــس بــاال
بــرای بخــش تعمیــر و نگهــداری ارســال میشــود تــا مدیریــت

موثــر و خدمــات قبــل از رخــداد حادثــه ارائــه شــود.
بــا اســتفاده از سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ،آســتانه
نظارتــی سیســتم توســط متخصصــان فنــی تنظیــم میشــود تــا
هشــدار تعمیــر و نگهــداری قبــل از رخــداد یــک حادثــه اعــام
شــود .طبــق گفتــه مدیــر فــروش قطعــات صنایــع هوایــی فرانســه
ایــن سیســتم بــا هــدف دریافــت گــزارش از نواقــص ایجــاد شــده
در قطعــات و بخشهــای مختلــف در حیــن پــرواز ارائــه شــده
اســت.
بــا وجــود اینکــه در آینده پتانســیل عظیمــی در بهبــود عملیات
تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا طبــق اطالعــات بدســت آمــده وجــود
دارد ،ولــی ایــن حجــم زیــاد اطالعــات بــرای شــرکتهای تعمیــر
و نگهــداری مشــکالتی را ایجــاد میکنــد .بنابرایــن چالشــی کــه
وجــود دارد ،دریافــت داده و تبدیــل آن بــه اطالعــات مفیــد بــه
منظــور بهبــود عملیــات تعمیــر و نگهــداری ،ایجــاد عملیاتهــای
کارآمــد و بهبــود قابلیــت اســت.
امــروز مســافران هواپیمــا درخواســت اتصــال ثابــت و بــدون
عیــب بــه اینترنــت حتــی در ارتفــاع  30هــزار فــوت را دارنــد؛ بــه
همیــن خاطــر اپراتورهــا در حــال مجهــز کــردن خطــوط هوایــی
بــه سیســتم وای فــای هســتند .امــا مســاله مهــم ،وجــود تنــوع
در ایــن سیســتمها و طیــف گســترده آن اســت کــه چالــش
بزرگــی را بــرای خدمــات تعمیــر و نگهــداری  MROایجــاد کــرده

ویژگیهــای بصــری بیشــتر ،ســاختار عرشــه
پــرواز را بــرای خلبانــان کارآمدتــر و عملیــات
پــرواز را بــرای آنــان آســانتر خواهــد کــرد.
بــا اجــرای ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در
تاریــخ حمــل و نقــل هوایــی تجــاری جهــان
یــک هواپیمــا بــه نمایشــگرهای پــرواز لمســی
بــر روی عرشــه پــرواز تجهیــز خواهــد شــد.
راکولکالینــز مدتهاســت کــه در
صنعــت تولیــد نمایشــگرهای پــرواز بــا
صفحــات لمســی در بخــش دفاعــی و هوافضــا
پیشــتاز بــازار بــوده و اولیــن شــرکتی اســت
کــه گواهــی اســتفاده از ایــن تجهیــزات را
بــر روی هواپیماهــای مســافربری (تجــاری
نفوذ صفحه نمایشهای لمسی در کابین خلبان
و عمومــی) اخــذ کــرده اســت .مدیــر ارشــد
شــرکت راکولکالینــز در رابطــه بــا قــرارداد
همــکاری بــا بوئینــگ چنیــن گفتــه اســت”:
در ســالهای اولیــه اســتفاده از هواپیمــا ،خلبانــان میبایســت
نمایشــگرهای صفحــه لمســی امــروزه در همــه جــای زندگــی مــا
بــا اســتفاده از دیــد مســتقیم خــود از درون هواپیمــا عملیــات
حضــور دارنــد و مــا بــه بوئینــگ بــه جهــت برداشــتن ایــن گام
برخاســت ،فــرود و مســیریابی هوایــی را انجــام میدادنــد .عــدم
بلنــد تبریــک میگوییــم .نصــب صفحــات لمســی روی عرشــه
دیــد مناســب در شــرایط جــوی مختلــف ،تاریــک شــدن هــوا
پــرواز موجــب کنتــرل آســانتر آن بــرای خلبانــان ،مدیریــت
و یــا اشــتباه خلبانــان در مســیریابی صحیــح بارهــا موجــب
دقیقتــر اطالعــات و همچنیــن ســرعت بخشــیدن بــه انجــام
بــروز ســوانح هوایــی شــده بــود .اواســط نیمــه اول قــرن بیســتم
فرایندهــا و وظایــف خواهــد شــد”.
شــروعی بــرای توســعه تجهیــزات کمکــی پــرواز بــرای خلبانــان
بــر اســاس تفاهمنامــه منعقــد شــده ،راکولکالینــز
بــود .بــا گســترش مســافرتهای هوایــی و اهمیــت ایجــاد ایمنــی
میبایســت توابــع و نشــانههای گرافیکــی مشــترکی بــرای
در هواپیماهــا ،خطــوط هوایــی اقــدام بــه تجهیــز هواپیماهــای
تمامــی مــدل هــای هواپیمــای B737 MAX ،B787 ،B777X
خــود بــه برخــی نمایشــگرهای کمکــی پــرواز نمودنــد .در ســال
و  B747-8ارائــه دهــد .همچنیــن ایــن شــرکت بایــد یکپارچگــی
 1929آقــای جیمیدولیــت اولیــن پــرواز موفــق خــود را بــدون
کاملــی بیــن تجهیــزات نمایشــگر تولیــدی و سیســتمهای
داشــتن دیــد مســتقیم بــه بانــد پــرواز و تنهــا بــا اســتفاده از
نویــن اویونیکــی ماننــد ســامانه نظارتــی یکپارچــه شــده بــا رادار
تجهیــزات درون کابیــن هواپیمــای خــود انجــام داد.
هواشناســی از نــوع  ،MULTISCANسیســتم نمایشــگر بــاالی
از آن زمــان تــا کنــون شــاهد تحــول بزرگــی در ســاختار،
ســر ( )HUDو ســرورهای امــن اطالعاتــی هواپیمــا فراهــم آورد.
فنــاوری و حتــی چیدمــان نمایشــگرها و تجهیــزات کمکــی درون
طبــق اخبــار منتشــر شــده نمایشــگرهای مــورد اســتفاده
کابیــن خلبانــان بودهایــم .شــرکت بوئینــگ را میتــوان پیشــتاز
در  777Xاز فنــاوری چنــد لمســی برخــوردار خواهنــد بــود و
اســتفاده از فناوریهــای نویــن در تجهیــزات مربــوط بــه ارائــه
بنابرایــن خلبــان و کمــک او میتواننــد بطــور همزمــان آن را
اطالعــات پــرواز و ناوبــری هواپیمــا بــرای خلبانهــا دانســت.
لمــس و اســتفاده نماینــد .عــاوه بــر ایــن ،صفحــات مذکــور
مســئوالن ارشــد بوئینــگ بــه تازگــی اعــام کردهانــد قصــد دارنــد
از فنــاوری مقاومتــی برخــوردار بــوده و انعــکاس نــور در آنهــا
فناوریهــای مــدرن نمایشــگرهای لمســی را وارد دنیــای درون
وجــود نخواهــد داشــت.
کابیــن خلبــان هواپیماهــای مســافربری کننــد .بــر اســاس ایــن

اســت .همچنیــن مشــکالت دیگــری بــه ویــژه در سیســتمهای
ماهــوارهای کــه در شــرایط آب و هوایــی بــد و شــبکه ماهــوارهای
ضعیــف تســت نشــدهاند وجــود دارد کــه مســتلزم تــاش ماهرانــه
و پرهزینــه متخصصــان فنــی میباشــد .امــا در نســلهای بعــد
ایــن سیســتمها در حــال بهبــود هســتند و در نتیجــه در صــرف
هزینــه و زمــان صرفهجویــی خواهــد شــد.

لیســت تجهیــزات و قطعــات موجــود دسترســی داشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن ،الگوریتمهــای تعمیــر و نگهــداری پیشــگویانه
از طریــق جمــعآوری داده و اطالعــات از هواپیماهــای جدیــد و
قدیــم توســط سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا در حــال
توســعه هســتند .همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد ،ایــن سیســتم
توانایــی تجزیــه و تحلیــل حجــم زیــادی داده را بــه منظــور بهبــود
عملکــرد موتورهــا و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا قبــل از رخــداد
یــک اتفــاق دارد.
بــا پیشــرفت ایــن فنــاوری خطــوط هوایــی آمریــکای التیــن
جهــت بهبــود هواپیماهــای نــاوگان خــود ،ایرباسهــای A320
را مجهــز بــه تجهیزاتــی از قبیــل سیســتم نظــارت بــر وضعیــت
هواپیمــا ( )ACMSو دســتگاههای انتقــال داده بیســیم کــرده
اســت .همچنیــن شــرکت  VIVA AEROBUSدر حــال حاضــر
 8هواپیمــای جدیــد نــاوگان خــود را بــا واحــد مدیریــت رابــط
داده پــرواز ( )FDIMUو سیســتم ارتباطــی انعطافپذیــر
بیســیم مجهــز کــرده اســت .هــدف از ایــن سیســتم جدیــد،
عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیازهــای فعلــی هواپیماهــا بــرای
سیســتم ثبــت داده بــا دسترســی ســریع ( )QARو سیســتم
نظــارت بــر وضعیــت هواپیمــا ،کاهــش حجــم کاری اپراتورهــای
تعمیــر و نگهــداری اســت.
واحــد مدیریــت رابــط داده پــرواز قابلیــت ارتبــاط بــا WGL
 COMM+کــه یــک سیســتم بیســیم  QAR/DARاســت را
فراهــم میکنــد بنابرایــن بــدون حضــور در هواپیمــا ،از طریــق
شــبکه  3G/4Gامــکان دسترســی بــه سیســتم تضمیــن کیفیــت
عملیاتــی پــرواز ( )FOQAو دادههــای سیســتم نظــارت بــر
وضعیــت هواپیمــا مهیــا میشــود ،در غیــر ایــن صــورت دریافــت
ایــن اطالعــات بــر روی لــپ تــاپ و حــذف فرایندهــای مربــوط
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بــه انجمــن بیــن المللــی کارتهــای حافظــه رایانههــای شــخصی
( )PCMCIAمیتوانــد مشــکالتی را بــه وجــود آورد .بنابرایــن
ایــن سیســتم بســیار مفیــد اســت و احتمــال خطــر از بیــن رفتــن
اطالعــات را نخواهــد داشــت.
همچنیــن ایــن سیســتم ،هواپیماهــا را بــرای تعمیــر و نگهداری
و عملیاتهــای آینــده آمــاده میســازد .سیســتم WGL
 COMM+دارای یــک رابــط بــه نــام  WGL-AIDمیباشــد
کــه در نهایــت اجــازه ارســال اطالعــات و پارامترهــا را بــه بخــش
جعبــه الکترونیکــی پــرواز ( )BFEو واحــد تعمیــر و نگهــداری
میدهــد .در واقــع میتــوان گفــت واحــد مدیریــت رابــط داده
پــرواز یــک ارتبــاط بیــن هواپیمــا ،جعبــه الکترونیکــی پــرواز و
سیســتمهای زمینــی فراهــم مــی آورد .بــا ایــن حــال تجزیــه
و تحلیــل اطالعــات و ارائــه روشهــای جدیــد جهــت بهبــود
عملکــرد تعمیــر و نگهــداری همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و در
نســلهای بعــد شــاهد پیشــرفتهایی در ایــن زمینــه خواهیــم
بــود.

بــا ارائــه روشهایــی از جملــه گســترش شــبکهی بیســیم
کــه دسترســی و اتصــال بــه اینترنــت را فراهــم کردهانــد،
فرصتــی مناســب بــرای تعمیــر و نگهــداری و عیــب یابــی
سیســتمهای ســامت هواپیمــا در آینــده فراهــم شــده اســت
و از آنجــا کــه سیســتمهای  IFEبــر اســاس تلفنهــای
همــراه و تبلتهــا شــروع بــه کار کردنــد ،نظــارت بــر
سیســتمهای ســامت هواپیمــا از طریــق دسترســی بــه
شــبکه بیســیم قابــل کنتــرل اســت .بنابرایــن در حــال
حاضــر متخصصــان فنــی از راه دور از طریــق لــپ تــاپ و یــا
تلفنهــای همــراه قــادر بــه عیــب یابــی هواپیمــا هســتند.
هنگامــی کــه نســل بعــدی  ADS-Bدر ســال 2020
معرفــی شــود روشهــای موجــود در  MROقدیمــی خواهنــد
شــد ،در نتیجــه خطــوط هوایــی دائمــا در تــاش بــرای مجهز
کــردن و ارتقــاء سیســتمهای خــود هســتند .امــا ســوال
ایــن اســت کــه چطــور نــوآوری نســل بعــد ()NEXTGEN
میتوانــد در عملیــات و عملکــرد سیســتمها تاثیــر داشــته

باشــد؟ پاســخ اصلــی وظایفــی اســت کــه بــرای  ADS-Bبــه
رســمیت شــناخته شــده اســت .بســیاری از ایــن وظایــف بــه
شــدت وابســته بــه سیســتم کنتــرل ترافیــک هوایــی اســت
کــه موجــب افزایــش قابلیتهــای  ADS-Bمیشــود .بــا
بهبــود و بروزرســانی سیســتمهای مربــوط بــه کنتــرل
ترافیــک هوایــی ADS-B ،دائمــا در حــال بروزرســانی خواهد
بــود در نتیجــه نیــاز بــه عملیاتهــای تعمیــر و نگهــداری
جدیــد خواهــد داشــت.
صــرف نظــر از وظایــف  ،ADS-Bقوانیــن هوایــی در
تــاش هســتند تــا هواپیماهــای جدیــد را وارد خطــوط
هوایــی کننــد ،ایــن اقــدام بــه شــدت بــر روی بــازار MRO
تاثیــر خواهــد گذاشــت .بنابرایــن بخشــی از تــوان عملیاتــی
شــرکتهای  MROو خطــوط هوایــی بــر روی تجهیــزات
نســل بعــد و ورود هواپیماهــای جدیــد بــه بــازار و تعمیــر و
نگهــداری  MROبــه کار گرفتــه میشــود .از اینــرو بیشــتر
خطــوط هوایــی جهــت عــدم صــرف هزینــه بــرای خریــد
تجهیــزات تســت و نگهــداری ،تعمیــرات و بازرســی نــاوگان
خــود را بــه شــرکتهای  MROواگــذار میکننــد .انجــام
چنیــن کاری بــه نوبــه خــود زمــان و هزینــه بســیار کمتــری
را صــرف میکنــد.
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محصول جدید

دانش اویونیکی

برنامه آموزشی سیستم مدیریت پرواز مجازی
امــروزه وســایل و تجهیــزات پیشــرفته هوانــوردی اطالعــات
و آگاهیهــای الزم از موقعیــت دقیــق هواپیمــا را در اختیــار
خلبــان قــرار میدهنــد ،امــا چالــش اصلــی موجــود پیچیدگــی
بیــش از حــد سیســتمها و بــه دنبــال آن نیــاز بــه آموزشهــای
تخصصــی و حرفــهای پرســنل اســت کــه در نهایــت منجــر بــه
افزایــش حجــم کاری خلبــان خواهــد شــد .در پــی حــل ایــن
چالــش ،شــرکت راکــول کالینــز نــوآوری خــود را کــه شبیهســازی
نرمافزارهــای پــرواز اســت ،ارائــه و روانــه بــازار کــرده اســت.
در ایــن محصــول سیســتم مدیریــت پــرواز بــه صــورت مجــازی
و تحــت دســکتاپ کامپیوترهــا قابــل تنظیــم و روئیــت اســت.
بــا ایــن نرمافــزار میتــوان بــا خیــال راحــت در یــک محیــط
کنتــرل ترافیــک هوایــی فعــال ،فعالیتهــای خــود را انجــام داد و
از قبــل پــرواز واقعــی را طراحــی و شبیهســازی کــرد .ایــن برنامــه
سیســتمهای موجــود در هواپیمــا را از طریــق یکپارچهســازی
کــد محصــوالت شبیهســازی میکنــد .محیــط ایــن نرمافــزار
بــه دلیــل شــباهت بــا محیــط واقعــی و نرمافزارهــای موجــود
در هواپیمــا بــه منظــور آمــوزش ،مقــرون بــه صرفــه و آســانتر
اســت.
ایــن نرمافــزار شبیهســازی نــه تنهــا یــک ابــزار قدرتمنــد
آموزشــی اســت بلکــه یــک قابلیــت ارزشــمند بــه پــرواز هواپیمــا
اضافــه میکنــد .بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتفاده از ایــن
نرمافــزار بــر روی لــپ تــاپ ،میتــوان پــرواز هواپیمــا را از قبــل
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طراحــی کــرده و ســپس دادههــای الزم را از طریــق سیســتم
مدیریــت پــرواز در هواپیمــا دانلــود کــرد.
ایــن روش موجــب صرفهجویــی در صــرف وقــت و هزینــه
میشــود و تنهــا الزم اســت طــرح و نقشــه پــرواز از طریــق
بارگــذاری یــک کارت حافظــه انجــام شــود .از فوایــد دیگــر ایــن
روش میتــوان بــه قابلیــت اجــرای نرمافــزار بــر روی تمــام
نســخههای وینــدوز و بروزرســانی پایــگاه دادههــای ناوبــری
اشــاره کــرد .همچنیــن میتــوان بــه امــکان دسترســی کامــل
بــه واحــد کنتــرل نمایشــگرها ( )CDUو فرمــت نمایــش مختلــف
در نمایشــگرهای چنــد منظــوره بــه صــورت مجــازی نیــز اشــاره
کــرد.
حداقــل نیازمندیهــای الزم جهــت راهانــدازی ایــن سیســتم،
 CPUبــا حداقــل ســرعت  2گیــگا هرتــز ،حافظــه  4گیــگا
بایــت ،وینــدوز  XPو در برخــی مدلهــا وینــدوز ســون1/5 ،
گیــگا بایــت فضــای دیســک خالــی ،کارت گرافیــک  ATIنســخه
 7.12اســت .ایــن برنامــه بــا صفحههــای نمایــش لمســی و رابــط
کاربــری گرافیکــی و همچنیــن ماژولهــای گیرنــده ILS/VOR
ســازگاری کامــل دارد .از ســوی دیگــر امــکان اضافــه کــردن
ســخت افزارهــای اویونیکــی همچــون  MKP ،RTU ،CDUو
 CCPیکپارچــه شــده بــا  FMSبــه ایــن برنامــه وجــود دارد.

عملیات تعمیر و نگهداری هواپیما با تجهیزات بیسیم
عملیــات تعمیــر و نگهــداری توانایــی انتخــاب رویکردهــا و
فعالیتهــای مختلــف پیــش از وقــوع یــک مشــکل و همچنیــن
در هنــگام وقــوع آن اســت .بــه دلیــل پیشــرفتهایی کــه در
ســالهای اخیــر در فناوریهــای مربــوط بــه هواپیمــا بــه وجــود
آمــده ،عملیــات تعمیــر و نگهــداری بــه صــورت بیســیم نیــز
قابــل انجــام اســت .هــدف از انجــام ایــن عملیــات ،کاهــش حجــم
کار و سادهســازی آن اســت .در روش تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا
بــه صــورت بیســیم ،تنهــا نــوع عملیــات تعمیــر و نگهــداری
تغییــر کــرده اســت و خرابیهــا و عیبهــای برنامهریــزی شــده
و برنامهریــزی نشــده ســریعتر قابــل تشــخیص خواهنــد بــود.
در حــال حاضــر ،متخصصــان فنــی هواپیمــا ،اطالعــات عملیاتی
هواپیمــا را از طریــق دســتگاههای دیجیتالــی ماننــد تبلتهــا
و در هواپیماهــای جدیــد از طریــق پردازنــده ســرور مرکــزی و
یــا سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ( )AHMSتجزیــه و
تحلیــل میکننــد .سیســتم نظــارت بــر ســامت هواپیمــا ،قــادر
بــه جمـعآوری ســریع اطالعــات در رابطــه بــا عملکــرد هواپیمــا و
عیبیابــی رویــدادی قبــل از رخــداد اســت ،بنابرایــن میتوانــد
بــه متخصصــان فنــی و مرکــز کنتــرل تعمیــر و نگهــداری در
تصمیــم گیــری صحیــح ،اجتنــاب از تاخیــر در تعمیــرات چــه
در هواپیمــا و چــه بــر روی زمیــن کمــک کنــد در واقــع ایــن
سیســتم امــکان بارگــذاری نرمافزارهــای کاربــردی را بــا روش

کارآمــد و ایمــن فراهــم میکنــد .همچنیــن در هواپیماهــای
قدیمــی از ایــن سیســتم بــه منظــور کاهــش حجــم کاری و
اطمینــان از ذخیــره داده تولیــد شــده بــا امنیــت بــاال در ســرور،
اســتفاده میکننــد.
امــروزه برخــی از ســازندگان همچــون راکــول کالینــز ،هانــی
ول TELEDYNE ،و  SATCOM DIRECTدســتگاهها و
سیســتمهای خــود را مجهــز بــه تعمیــر و نگهــداری بیســیم
کردهانــد .ایــن روش بــا هــدف تســهیل در دسترســی ســریع بــه
اطالعــات از طریــق شــبکه بیســیم ،کاهــش زمــان تعمیــر و
نگهــداری و سادهســازی عملیــات تعمیــر و نگهــداری دائمــا در
حــال پیشــرفت اســت .در حــال حاضــر ،گــروه تعمیــر و نگهــداری
خطــوط هوایــی اروپــا بــا همــکاری مرکــز تعمیــر و نگهــداری
و مهندســی  KLMفرانســه روش تعمیــر و نگهــداری بیســیم
را بــرای بیــش از  150هواپیمــا فراهــم کردهانــد .همچنیــن
تســهیالت  MROدر ایــاالت متحــده ،اروپــا ،آمریــکای جنوبــی،
آفریقــا و هنــد بــر اســاس فنــاوری جدیــد بــه اجــرا در آمــده
اســت.
فنــاوری تعمیــر و نگهــداری بیســیم ،اجــازه دسترســی
مســتقیم بــه تاریخچــه هواپیمــا و اطالعــات فنی را بــه متخصصان
فنــی میدهــد .در واقــع متخصصــان بــه راحتــی میتواننــد
از طریــق تبلــت و یــا رایانــه شــخصی خــود ،بــه اســناد فنــی،
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اســتفاده میکننــد نیازمنــد صــرف هزینههــای بســیار زیــادی
جهــت ارتقــاء هواپیماهــای خــود خواهنــد بــود.
در ایــن میــان شــرکتهای راکــول کالینــز و هانــیول
بیشتریــن نقــش را در تولیــد محصــوالت اویونیکــی جهــت
بــروز رســانی کابیــن خلبــان بــر عهــده دارنــد .ایــن دو شــرکت
توانســتهاند بــا پیــش بینــی صحیــح از نیــاز بــازار و البتــه نقــش

مهمــی کــه در تعییــن سیاســتهای ســازمانهای قانونگــذار
بیــن المللــی دارنــد ،ســهم عمــدهای از ایــن بــازار را از آن خــود
کننــد.

امــروزه بــا رشــد درخواسـتها در نسـل بعــدی سیســتم حمــل
و نقــل هوایــی ،الزم اســت سیســتمهای اویونیکــی قــادر بــه
پشــتیبانی از نســل بعــد ارتباطــات ،ناوبــری ،نظــارت و مدیریــت
ترافیــک هوایــی باشــند از اینــرو قــدرت پــردازش ،ســرعت و
حافظــه ایــن سیســتمها بســیار حائــز اهمیــت اســت .از زمــان
معرفــی سیســتم مدیریــت پــرواز چنــد حســگره در ســال ،1982
صنعــت اویونیــک پیشــرفتهایی را در سیســتمهای مربــوط بــه
کابیــن خلبــان داشــته اســت.
یــک بخــش مهــم در قوانیــن سراســری آینــده سیســتمهای
اویونیکــی ،سیســتم مدیریــت پــرواز همــراه بــا سیســتم تقویــت
مبتنــی بــر ماهــواره ( )SBAS-FMSخواهــد بــود .پیــش از ایــن
سیســتمها و پروژههایــی ماننــد ســامانه نظارتــی اتوماتيــك
وابســته ( CPDLC ،)ADSBو سیســتم ناوبری آینده ()FANS
دقــت و کیفیــت پــرواز را بــر اســاس قوانیــن برنامهریــزی شــده
و رایــج مشــخص میکردنــد ،امــا بــا برنامــه ارتقــاء SBAS-
 FMSدر ســال  2016تحولــی عظیــم در ایــن رابطــه ایجــاد شــد.
ایــن سیســتم بــه جهــت ارتبــاط بــا دیگــر بخشهــای هواپیمــا
مســیر رو بــه رشــدی را در بــرآوردن نیازهــای مربــوط بــه نســل
آینــده میپیمایــد .بــه عنــوان نمونــه ،UNS-1Wيــک مجموعــه
اســتاندارد از ســیگنالهای ورودي و خروجــي بــراي ارتبــاط بــا
بخشهــاي ضــروري پــرواز اســت کــه در طراحــی آن توابــع
کنترلــی ،واحــد کامپیوتــر ناوبــری و گیرنــده  GPSبــکار گرفتــه
شــده اســت.
سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره شــامل تجهیزاتــی اســت
کــه تقویــت منطقـهای و سراســری اطالعــات ناوبــری و نظارتــی را
از طریــق پیامهــای پخــش شــده از ســوی ماهوارههــا پشــتیبانی

میکنــد .ایــن سیســتم معمــوال از چندیــن ایســتگاه زمینــی کــه
در نقاطــی مشــخص و مناســب قــرار گرفتهانــد ،تشــکیل شــده
اســت .ایســتگاههای زمینــی کــه شــامل چندین ماهــواره GNSS
اســت ،ســیگنالهای ماهــوارهای و دیگــر فاکتورهــای محیطــی
کــه ممکــن اســت در ســیگنال دریافتــی کاربــر تاثیرگــذار باشــد،
اندازهگیــری میکننــد .بــا اندازهگیــری ایــن مــوارد ،پیامهــای
اطالعاتــی کمکــی ایجــاد میشــوند و ســپس ایســتگاههای

 UNS-1Wعضوي از خانواده SBAS-FMS
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پیش به سوی مدرنسازی کابین خلبان

دانش اویونیکی

زمینــی از طریــق یــک یــا چندیــن ماهــواره پیامهــا را ارســال
کــرده تــا بــه کاربــر نهایــی رســانده شــوند .بنابرایــن اســتفاده از
سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره بــه طــور قابــل مالحظـهای
در سراســر جهــان در حــال رشــد و ارتقــاء هســتند.
ایــن فنــاوری یــک بخــش مهــم از برنامــه نســل بعــدی اداره
هوانــوردی فــدرال و ابتــکارات EUROCONTROL SESAR
اســت .در سیســتم  SBAS-FMSتغییــرات جزئــی در نحــوه
سیمکشــی ،آنتنهــا ،پیکربنــدی و سیســتمهای موجــود ایجــاد
میشــود.
ایــن سیســتم بــه عنــوان یــک رابــط پیشــرفته در ارتباطــات و
ناوبــری ایمــن معرفــی شــده اســت و در واقــع میتــوان آن را بــه
عنــوان یــک سیســتم مدیریــت پــرواز همــه کاره در نظــر گرفــت.
از اینــرو قابلیــت ارتبــاط بــا سیســتم هدایــت پــرواز و نمایــش
اطالعــات پــرواز در دو فرمــت دیجیتــال و آنالــوگ را دارد .وجــود
سنســور ناوبــری چندگانــه در ایــن سیســتم نیازهــای عملیاتــی
عرشــه پــرواز را بــه راحتــی بــرآورده میســازد.
اضافــه کــردن  GPSخارجــی ،تجهیــزات انــدازه گیــری فاصلــه
( ،)DMEسیســتم  ،VORسیســتم  TACANو سنســورهای
ترکیبــی و  ...از قابلیتهــای ایــن سیســتم اســت .تــوان مصرفــی
ایــن سیســتم حداکثــر  56وات اســت و همــه ســیگنالهای
دیجیتــال و آنالــوگ را پشــتیبانی میکند.ایــن سیســتم تاکنــون
توســط متخصصــان اویونیــک بــه  50نــوع از هواپیماهــا از جملــه
پیالتــوس  PC-12تــا بوئینــگ  747اضافــه شــده اســت.
ایــن سیســتم بــه راحتــی امــکان دسترســی بــه انــواع

پایگاههــای داده ناوبــری ذخیــره شــده بــه منظــور بررســی
دقیــق SIDهــا ،بانــد فــرودگاه ،مســیرهای هوایــی و تقاطعهــا
را فراهــم میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،پایــگاه دادهای کــه از قبــل
توســط خلبــان تعریــف شــده قابــل دسترســی اســت و امــکان
ایجــاد و تغییــر در مســیرهای پــرواز ،فــرودگاه ،نقطهمســیر و
مســیرهای ذخیــره شــده وجــود دارد.
از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن سیســتم میتــوان بــه تاییــد و
بهرهگیــری از اطالعــات ورودی سیســتم  GPSهواپیمــا ،امــکان
یکپارچهســازی کامــل بــا ســامانه نظارتــی اتوماتيــك وابســته،
ســازگاری بــا نســخههای موجــود  SBASسراســر جهــان،
ســازگاری بــا برنامههــای ناوبــری پیشــرفته  PBN/RNPو البتــه
درگاههــای انتقــال داده اترنــت بــا ســرعت بســیار باال اشــاره نمود.
عــاوه بــر اینهــا اســتفاده از ایــن سیســتم میتوانــد مزایایــی
همچــون کاهــش حجــم کار خلبــان و افزایــش بهــرهوری عملیــات
پــرواز ،صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت از طریــق مســیریابی
مســتقیم و توانایــی تشــخیص مســیر کوتاهتــر بــه فــرودگاه بعــدی
در شــرایط آب و هوایــی نامســاعد را بــرای بهرهبــرداران هواپیمــا
بــه همــراه داشــته باشــد .مجموعــه ایــن ویژگیهــا و مزایــا
میتوانــد تضمینــی بــر کلیــدی بــودن سیســتم SBAS-FMS
در ناوبــری هوایــی آینــده جهــان باشــد.

شــرایط بــازار و میــزان تبــادالت آن نشــان میدهــد کــه
بروزرســانی تجهیــزات و سیســتمها در صنایــع هوایــی در
ســالهای  2015تــا  2016بــه اوج رســیده اســت .اکثــر
ســازندگان محصــوالت اویونیکــی و مراکــز تعمیــر و نگهــداری
هواپیماهــای قدیمــی نیــز بــر ایــن مهــم واقفنــد کــه تــا  5یــا 6
ســال آینــده تمامــی سیســتمها نیــاز بــه بروزرســانی و ارتقــاء
دارنــد.
در ایــن میــان کابیــن خلبــان از مهمتریــن بخشهــای
هواپیمــا بــوده کــه دائمــا در حــال بروزرســانی اســت .دو دلیــل
عمــده منجــر بــه تمایــل اپراتورهــا بــه بروزرســانی کابیــن خلبــان
نــاوگان هوایــی خــود میشــود .اولیــن دلیــل بــرای ایــن تغییــرات
بهبــود عملکــرد و کارایــی کلــی هواپیمــا اســت کــه عــاوه بــر
افزایــش ایمنــی موجــب رضایــت منــدی هرچــه بیشــتر خدمــه
پــرواز میشــود .بروزرســانی کابیــن خلبــان موجــب کاهــش
وزن ،حــذف همــه نمایشــگرهای المــپ کاتــدی ،شــاخصها و
هشــداردهندهها و ســایر ابزارهــای قدیمــی هوایــی در هواپیمــا
میشــود .پیــروی از قوانیــن و الزامــات بینالمللــی و منطقــهای
دلیــل دیگــری اســت کــه باعــث شــده شــرکتهای خطــوط
هوایــی اقــدام بــه بروزرســانی و ارتقــاء نــاوگان خــود کننــد.
مدیــر مشــاوره حمــل و نقــل هوایــی در  ICFبیــن المللــی
بیــان میکنــد کــه بــازار ارتقــاء تجهیــزات اویونیــک تــا ســال
 2023تنهــا بــرای هواپیماهــای تجــاری حــدود  1بیلیــون دالر
خواهــد بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه ســایر بخشهــا اعــم

از جتهــای تجــاری ،هواپیماهــای حمــل و نقــل عمومــی،
هلیکوپترهــا و هواپیماهــای نظامــی در ایــن پیشبینــی
محســوب نشــدهاند.
قوانین بروزرسانی میتواند در  3دسته خالصه شود:
سیستم WAAS

-1
 -2ناوبــری متمرکــز بــا هدایــت عمــودی ( )LPVکــه بــه
دلیــل مزایــای آن دائمــا در حــال ارتقــاء و بروزرســانی اســت.
 -3سیســتم الکترونیکــی اطالعــات پــرواز ( )EFISکــه
مســئول بروزرســانی برنامههــای کاربــردی میباشــد ماننــد
بروزرســانی .ADS-B
از جملــه دالیــل پویایــی بــازار در بخــش ارتقــاء و بروزرســانی
تجهیــزات نیــاز اصــاح و تغییــرات در جنبههــای مختلــف
تجهیــزات اویونیکــی یــک وســیله پرنــده اســت .بــه عنــوان
نمونــه در برنامههــای نســل بعــد ( ،)NEXTGENجهــت
بهــرهوری مناســبتر از نقاطــی کــه دارای ترافیــک هوایــی
زیــاد هســتند اپراتورهــا ملــزم بــه تجهیــز نــاوگان خــود بــه
برخــی از سیســتمها نویــن میشــوند .ایــن سیســتمها در
بخشهــای مختلــف سیســتمهای اویونیکــی ماننــد مخابــرات،
ناوبــری ،نظــارت و حتــی نمایشــگرهای داخــل کابیــن قــرار
دارنــد .بنابرایــن شــرکتهای خطــوط هوایــی کــه نــاوگان آنهــا
از نســلهای قدیــم تجهیــزات اویونیکــی در ایــن بخشهــا
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سیستم بارگذار داده بیسیم

محصول جدید

ایــن قابلیــت میتوانــد بــه خطــوط هوایــی در زمــان رســیدن
هواپیماهــا کمــک کنــد .دقــت بســیار زیــاد ایــن روش بــه
ایــن دلیــل اســت کــه میتــوان مســیر ناوبــری هواپیمــا بیــن
فرودگاههــا را دقیــق تخمیــن زد ،از اینــرو مفهــوم مدیریــت
مســیر  4بعــدی یکــی دیگــر از جنبههــای مدیریــت ترافیــک
هوایــی اســت کــه بــه مــرور در سراســر جهــان فراگیــر خواهــد
شــد .بــا ارائــه ایــن روش ،شــرکتهای بســیاری در جهــت ســاخت
یــک سیســتم مناســب برآمدنــد کــه از ایــن میــان شــرکت راکــول
کالینــز یــک روش ناوبــری کامــل ،یکپارچــه و خیلــی دقیــق را
ارائــه کــرده اســت .ایــن روش توســط سیســتم مدیریــت پــرواز
و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا جهــت مدیریــت روش  4بعــدی
ناوبــری اســتفاده میشــود .از ایــن روش در هواپیمــایA350
اســتفاده شــده اســت.
شــاید تصــور بــر ایــن باشــد کــه مفهــوم ناوبــری  4بعــدی
مربــوط بــه آینــده خیلــی دور اســت امــا در واقــع مــی تــوان آن
را یــک حقیقــت کــه در  5تــا  10ســال آینــده رخ خواهــد داد
دانســت .در ســال  2013اداره هوانــوردی فــدرال دانشــگاه MIT
را مامــور کــرد تــا مطالعــه بــر روی سیســتمهای مدیریــت پــرواز
هواپیمــا را آغــاز کنــد و همچنــان تحقیقــات در ایــن زمینــه ادامــه
دارد .در ســال  2014ناســا و شــرکتهای مدیریــت ترافیــک

هوایــی گــروه  SAABتوافقنامــه جدیــدی مبنــی بــر تحقیــق
بــر روی تاثیــر روش  4بعــدی بــر کاهــش تراکــم سیســتمهای
هوایــی نیویــورک بســتند .همچنیــن ســازمان  AEECکــه
مســئول ارائــه اســتانداردهای  ARINCاســت در اکتبــر 2014
بروزرســانی  ARINC 702Aرا بــه تصویــب رســاند .طبــق ایــن
بــروز رســانی ،امکانــات مهــم و قابــل توجهــی همچــون دقــت
بــاد ،اطالعــات و دادههــای مربــوط بــه دمــا ،امــکان اجــرای روش
 4بعــدی ناوبــری بــه سیســتم مدیریــت پــرواز اضافــه شــد.
تحقیقــات آینــده در مفاهیمــی همچــون ناوبــری  4بعــدی،
تجزیــه و تحلیــل روشهــای جدیــد در بهینهســازی حریمهــای
هوایــی و دیگــر ابتــکارات سیســتم هوایــی ،منجــر بــه ادامــه
ارائــه روشهــای نســل بعــدی در سیســتم ناوبــری خواهــد شــد.
عملکــرد  NEXTGENدر زمینــه ارتباطــات ،ناوبــری ،نظــارت و
سیســتم هوانــوردی عمومــی منجــر بــه بهبودهایــی در تجهیــزات
مرتبــط بــا خلبــان و مســافران میشــود.

در سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا ،واحــد مدیریــت داده
بــه عنــوان یــک هــاب مرکــزی ،اطالعــات و دادههــای خروجــی
بــرای سیســتمهای مختلــف را فراهــم میکنــد .ایــن واحــد بــه
دلیــل ارتبــاط بــا سیســتمهای مختلــف نیازمنــد کابلکشــی و
بــه دنبــال آن پیچیدگــی در ارتباطــات اســت .در جهــت رفــع
ایــن پیچیدگیهــا ،شــرکت هانــیول دســتگاه بارگــذار داده
وایرلــس را جایگزیــن واحــد مدیریــت داده ( )DMUو واحــد
مدیریــت خطــوط داده ( )DLMUکــرده اســت .ایــن دســتگاه
اتصــال بیســیم ایمــن را بــرای کابیــن خلبــان فراهــم میکنــد
و امــکان بارگــذاری پایــگاه داده بــه صــورت بیســیم را بــرای
خلبــان فراهــم مــی آورد .در آینــدهای نــه چنــدان دور از ایــن
محصــول میتــوان بــرای اتصــال بــه برنامههــای تلفــن همــراه
نیــز اســتفاده کــرد.
در ســال  2015ایــن محصــول تنهــا هنگامــی کــه هواپیما روی
زمیــن قــرار داشــت اســتفاده میشــد تــا اینکــه شــرکت هانـیول
در ســال  2016بــا اضافــه کــردن ویژگیهــا و قابلیتهــای ایــن
دســتگاه همچــون افزایــش دامنــه انتقــال فایلهــا و برخــی
مالحظــات ایمنــی ،امــکان اســتفاده از آن را در حیــن پــرواز بــرای
خدمــه هواپیمــا فراهــم آورده اســت.
ایــن وســیله از طریــق یــک دســتگاه دیجیتــال ماننــد تبلــت
و برنامههــای کاربــردی مربوطــه بــه کابیــن خلبــان متصــل
میشــود و در نتیجــه کابــل کش ـیها و تجهیــزات اضافــه جهــت
اتصــال بیــن سیســتمها از بیــن مــیرود و خلبــان از طریــق

ایــن دســتگاه میتوانــد بروزرســانی پایــگاه داده را انجــام دهــد؛
از اینــرو حجــم کاری متخصصــان تعمیــر و نگهــداری کاهــش
پیــدا کــرده و آنهــا تنهــا کافیســت بــرای انجــام وظایــف خــود
مدیریــت داده را انجــام دهنــد.
پایــگاه داده از طریــق برنامههــای کاربــردی دســتگاههای
دیجیتــال همــراه ماننــد  MYHDMبــه راحتــی قابــل بارگــذاری
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خواهــد بــود .در ایــن سیســتم ورود بــه صــورت خــودکار و ارســال
داده بیســیم از طریــق رابــط کاربــری ســاده قابــل انجــام اســت.
عــاوه بــر ایــن قابلیتهــا ،زمانــی کــه پایــگاه داده جدیــدی در
دســترس باشــد از طریــق ایمیــل هشــدار الزم را دریافــت خواهیــد
کــرد و تنهــا بــا فشــار دادن یــک دکمــه قــادر بــه بارگــذاری
چندیــن پایــگاه داده بــرای هواپیمــا هســتید.
در عملیــات تعمیــر و نگهــداری تشــخیص خرابیهــا و
عیبهــای موجــود خیلــی ســریع انجــام شــده و همچنیــن
دانلــود و رمزگشــایی پایــگاه دادههــا در مــدت چنــد دقیقــه
توســط خلبــان قابــل انجــام خواهــد بــود ،در نتیجــه نیــاز کمتــری
بــه متخصصــان تعمیــر و نگهــداری احســاس میشــود.

معرفی نسل جدید  ADIRSتوسط هانیول

پیشــگویانه را نیــز دارد.
محصــول مــورد نظــر بــر خــاف نســخههای پیشــین طراحــی
شــده از ســوی هانــیول بــه صــورت کامــا اتوماتیــک تنظیــم
میشــود و نیــاز بــه تنظیمــات دســتی چــه در حیــن پــرواز و
چــه در هنــگام ارســال داده را نــدارد .همچنیــن ایــن دســتگاه
مجهــز بــه سیســتم کالیبراســیون خــودکار ژایروســکوپ و شــتاب
ســنج داخلــی اســت .ایــن ویژگــی ســبب میشــود در صــورت
وجــود نقــص و خطــا در سنســورها ،بــدون نیــاز بــه کالیبراســیون
مجــدد و تنهــا بــا جایگزینــی سنســورهای جدیــد بتــوان از
دســتگاه بهرهبــرداری کــرد.
ســایر ویژگیهــا و مزایایــی کــه هانــیول در نســل جدیــد
 ADIRSخــود ارائــه کــرده بدیــن شــرح اســت:
*کاهــش  60درصدی در تعداد مدارات و ارتباطات
*رابــط  AFDXبــرای سیســتمهای هواپیمــای A380
ایربــاس و حفــظ رابــط کاربــری  ARINCبــرای ســازگاری بــا
خانوادههــای هواپیماهــای  A320و A340
*بروزرســانی ســاده نرمافــزار حتــی زمانــی کــه دســتگاه بــر
روی هواپیمــا نصــب اســت.
*قابلیــت تلفیــق کامــل بــا دســتگاه  GPSهانــیول بــه
منظــور دســتیابی بــه نیازمندیهــای RNP-0.1
در جــدول زیــر مشــخصات دســتگاه بــه طــور کامــل قابــل
مشــاهده اســت.
اندازه

شــرکت هانــیول نســل ســوم از سیســتم مرجــع اینرســی
دادههــای هوایــی ( )ADIRSرا معرفــی و روانــه بــازار کــرده
اســت .ایــن دســتگاه بــا کمــک ژایروســکوپهای دیجیتالــی
قابلیــت اطمینــان و عملکــرد ناوبــری هواپیمــا را بطــور قابــل
مالحظ ـهای افزایــش داده اســت .محصــول مــورد نظــر در انــدازه
 4MCUطراحــی شــده و بنابرایــن بــه راحتــی قابلیــت تعویــض
بــا هــر نــوع دیگــر ایــن دســتگاه بــا انــدازه مشــابه و یــا حتــی
 10MCUرا داراســت.
طراحــی دســتگاه مــورد نظــر بــه گون ـهای انجــام گرفتــه کــه
عــاوه بــر افزایــش قابلیــت اطمینــان سیســتم ،موجــب کاهــش
وزن و هزینههــای تعمیــر و نگهــداری عملیــات بــرای اپراتورهــا
میشــود .از ســوی دیگــر بخــش تســت داخلــی دســتگاه ضمــن
نظــارت دقیــق بــر عملکــرد صحیــح و ارتباطــات مطمئــن بــا
ســایر دســتگاهها ،امــکان انتشــار پیامهــای تعمیــر و نگهــداری
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وزن

مشخصات دستگاه
4 MCU

تغذیه ورودی
توان مصرفی

39 WATTS

استاندارد محیطی
استاندارد نرمافزاری
ژایروسکوب
شتاب سنج
قابلیت اطمینان
پردازنده
خروجیها

ناوبری نسل آینده
همانطــور کــه  FAAدائمــا در حــال مدرنســازی و بروز ســانی

)15.5 LBS (7 KG
115 VAC OR 28 VDC

رابطها

دائمــا سیســتمهای مدیریــت پــرواز نــاوگان خــود را بــروز رســانی
میکننــد تــا قابلیــت اســتفاده از امکانــات و روشهــای جدیــد
را داشــته باشــند .مزیــت ایــن روشهــا ،کاهــش مصــرف ســوخت
و توانایــی پــرواز بــا بهتریــن تجهیــزات و بهتریــن خدمــات و
ســرویسدهی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،متخصصــان تولیــد کننــده تجهیــزات هوایــی
دائمــا در حــال بــروز رســانی سیســتمهای اویونیکــی بــه منظــور
ارتقــاء کارایــی و اطمینــان ناوبــری هواپیمــا هســتند .بــه عنــوان
مثــال شــرکت  ،IS&Sبطــور مــداوم سیســتمهای بــروز مبتنــی
بــر  NEXTGENرا بــه منظــور ارتقــاء کارایــی ناوبــری طراحــی
و بــه بــازار ارائــه میکنــد .در نســل جدیــد بوئینــگ 737
کابیــن خلبــان مجهــز بــه سیســتمها و امکانــات بــروز از جملــه
پشــتیبانی از  RNAVو  PNRدر مســیرهای منحنــیGPS/ ،
 CPDLC ،LPV ،WAASو  ADS-Bشــده اســت.
بنابرایــن بهبودهــای مســتمر در کارایــی ناوبــری هواپیمــا از
ترکیــب سیســتمهای اویونیکــی مــدرن ،روشهــای  PBNو
ابزارهــای پشــتیبانی موجــود محقــق میشــود .از اینــروز خطــوط
هوایــی دائمــا بــا  FAAو تولیــد کننــدگان تجهیــزات بــه منظــور
اســتفاده از نســلهای بعــدی سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا
در ارتبــاط هســتند ،بــا ایــن حــال موانعــی وجــود دارد کــه
اســتفاده  100درصــدی از  NEXTGENرا فراهــم نمــی آورد.

سیســتمهای اویونیکــی هوایــی و طراحــی مجــدد مســیرهای
حرکــت در فضــای هوایــی شــلوغ اســت ،صنعــت در جهــت تغییــر
فنــاوری ناوبــری هواپیمــا در حرکــت اســت و هــدف آن ارائــه
یــک سیســتم ناوبــری جدیــد و موثــر جهــت اســتفاده در نســل
بعــد میباشــد .بــه عنــوان مثــال هواپیماهــای ایربــاس A350
 XWBکــه در خطــوط هوایــی قطــر حضــور دارنــد از آخریــن
فناوریهــای صنعتــی مــدرن بهــره میبرنــد.
یکــی از نــکات و محرکهــای اصلــی پیشــرفت در مدیریــت
ترافیــک هوایــی ،ناوبــری مبتنــی بــر عملکــرد و یــا همــان PBN
اســت کــه طبــق آن ناوبــری بــا دقــت بیشــتر انجــام میشــود.
بنابرایــن اســتفاده از ایــن محــرک میتوانــد در بهبــود سیســتم
ناوبــری تاثیرگــذار باشــد .سیســتم تقویــت مبتنــی بــر ماهــواره
( )SBASاز جملــه مــواردی اســت کــه توانســته بــه خوبــی در
چهارچوبهــای تعریــف شــده بــرای  PBNقــرار گیــرد.
سیســتم  SBASماهوارههــای اضافــی را بــه برجهایــی کــه
بطــور ثابــت در موقعیتــی مشــخص هســتند اضافــه میکنــد و
بــه همیــن دلیــل ،ناوبــری بهبــود یافتــه را ارائــه میدهــد .در
سیســتم  SBASســعی شــده از بیشــتر ماهوارههــای موجــود
اســتفاده شــود و در نتیجــه آن اطالعــات بیشــتری جهــت تقویــت
موقعیــت هواپیمــا ارائــه میشــود.
یکــی دیگــر از پیشــرفتهای نســل بعــدی ناوبــری هواپیماهــا،
مفهــوم ناوبــری  4بعــدی اســت کــه در آن بعــد چهــارم زمــان
بــه  3بعــد فضایــی کــه در حــال حاضــر بــه منظــور محاســبه
مســیر ناوبــری هواپیمــا اســتفاده میشــود ،اضافــه خواهــد شــد.

AFDX AND ARINC 429
DO-160D +
DO-178B LEVEL A
DIGITAL RING LASER
GYRO
QUARTZ
40,000 MTBF / 23,500
MTBUR
50X INCREASE IN
PROCESSOR MIPS
AIR DATA, INERTIAL, AND
HYBRID GPS
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بهبود ناوبری هواپیما با استفاده از NEXTGEN
دانش اویونیکی

محصول جدید

سیستم یکپارچه کنترل پرواز آتنا 311

از آنجــا کــه در صنعــت هوایــی و هوانــوردی اســتفاده بهینــه از
حریــم هوایــی موجــود بســیار حائــز اهمیــت اســت ،ســازندگان و
طراحــان سیســتمهای هوایــی ،خلبانــان و ســازمانهای کنتــرل
ترافیــک هوایــی بــا یکدیگــر همــکاری الزم را دارنــد تــا ناوبــری
ماهــوارهای بــه دقــت هــر چــه بیشــتر انجــام شــود .عملکــرد
ایــن سیســتمها تــا زمانــی کــه خطــوط و فضــای هوایــی شــلوغ
نشــده باشــد بســیار کارآمــد خواهــد بــود امــا بــا شــلوغ شــدن
ترافیــک هوایــی موجــود ،سیســتم ناوبــری دچــار پیچیدگیهــا و
مشــکالتی خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال برخــی از فرودگاههــای
ایالــت متحــده نیویــورک بــا چالــش عملیاتــی ناوبــری هواپیماهــا
درگیــر هســتند .از اینــرو در ســالهای اخیــر روشهایــی بــه
منظــور بهبــود ایــن پیچیدگیهــا ارائــه شــده اســت.
در ایــن روشهــا فاکتورهایــی همچــون فاصلــه زمینــی،
آبهــای اطــراف ،سیســتمهای موجــود در فرودگاههــا و  ...در
نظــر گرفتــه شــده اســت .یکــی از روشهایــی کــه اداره هوانــوردی
فــدرال ایــاالت متحــده ( )FAAبــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا
و محدودیتهــا بــه کار گرفتــه ،طراحــی مجــدد مســیرهای
هوایــی در اطــراف فرودگاههــا اســت .ایــن روش بــا بهینهســازی
فضــای هوایــی و روشهــای موجــود در ابتــکارات NEXTGEN
انجــام شــده اســت.
ایــن ابتــکار عمــل یــک منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل چندین
فــرودگاه و منطقــه شــهری میباشــد را پوشــش میدهــد .بــر
اســاس ایــن روش امــکان اســتفاده از کامپیوتــر مدیریــت پــرواز
( )FMCو سیســتمهای ناوبــری پیشــرفته بــرای پــرواز بهتــر و
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ایمنتــر هواپیماهــا فراهــم میشــود.
ناوبری نسل حاضر
در اواخــر ســال  ،2014اداره هوانــوردی فــدرال بــه بهینهســازی
روشهــای نــزول هواپیمــا در هنــگام فــرود و مســیرهای ورود و
حرکــت جدیــد پرداخــت تــا از هــم ردیــف شــدن هواپیماهــا در
مســیر ناوبــری مــورد نظرشــان جلوگیــری کنــد .در پــی ایــن
فعالیــت اداره هوانــوردی فــدرال یــک قــرارداد همــکاری در جهــت
بهینهســازی ناوبــری بــر اســاس ماهــواره جدیــد  141بــا ســایر
ســازمانها و نهادهــای مرتبــط ایــاالت متحــده منعقــد کــرد .بــر
اســاس ایــن روش دسترســی هواپیمــا بــه قابلیتهــای پیشــرفته
کامپیوتــر مدیریــت پــرواز امکانپذیــر شــد.
بــا ترکیــب ابزارهــای اندازهگیــری  FAAو قابلیتهــای
 FMCمصــرف ســوخت بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا
میکنــد امــا ایــن روش در هواپیماهایــی کــه از سیســتم مدیریــت
پــرواز قدیمــی بهــره میبرنــد کارآمــد نبــوده و دلیــل آن هزینــه
بــاال جهــت تغییــرات زیــاد در سیســتمها و تجهیــزات موجــود
اســت .بــه عــاوه اینکــه در ایــن نــوع از هواپیماهــا سیســتم
کنتــرل ترافیــک هوایــی ( )ATCبــه خوبــی کار میکنــد .در
روشهــای جدیــد  10تــا  15نقطهمســیر ()WAYPOINT
عمــودی وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا دارای یــک حداقــل
و حداکثــر ارتفــاع بــوده و سیســتمهای مدیریــت پــرواز قدیمــی
امــکان بــرآورده ســازی ایــن شــرایط را ندارنــد.
بــه همیــن منظــور ،برخــی از شــرکتهای خطــوط هوایــی

آتنــا  311محصولــی جدیــد ســاخت شــرکت راکــول کالینــز
اســت کــه بــه منظــور ناوبــری تاکتیکــی بــا کارایــی بــاال ،سیســتم
کنتــرل پــرواز یکپارچــه GPS ،و نمایــش شــاخصهای هوایــی
ابــداع شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن سیســتم اطالعــات و
شــاخصها بــا دقــت بیشــتر از ژایروســکوپهای قدیمــی نشــان
داده میشــوند.
ایــن محصــول شــامل ژایروســکوپ و شتابســنجهایی از نــوع
 ،MEMSپورتهــای فشــار جهــت اندازهگیــری ســرعت هوایــی
و زاویــه جریــان اســت کــه مطابــق بــا الزامــات دقیــق محیطــی
و عملکــرد تضمینــی در دجــه حــرارت بــاال و ارتفاعــات مختلــف
ابــداع شــده اســت .ایــن واحــد بــا ابعــاد کوچــک جهــت کنتــرل
در پهبادهــای تاکتیکــی مناســب اســت.
ایــن دســتگاه در بخشهــای مختلــف کارایــی قابــل توجهــی
دارد از جملــه در عملکــرد  IMU ،INS/GPSو دقــت شــاخص
هدینــگ ایفــای نقــش میکنــد .در جــدول هــای زیــر اطالعــات
مربــوط بــه هــر بخــش آورده شــده اســت کــه میتــوان بــه طــور
کامــل تاثیــر ایــن محصــول را مشــاهده کــرد.
IMU PERFORMANCE
+/- 200°/S

MAXIMUMANGULAR RATES

+/- 8 G

MAXIMUM G RANGE

ATTITUDE HEADING ACCURACY
(1 SIGMA) WITH GPS
0.1°

PITCH/ROLL ACCURACY

0.3°

HEADING ACCURACY

INS/GPS PERFORMANCE
50 HZ

UPDATE RATE

10 SEC (INITIAL

START-UP TIME

)ATTITUDE
1 MIN (FULL
)ALIGNMENT
+/- 180°

HEADING RANGE

-2,000 FT TO 50,000 FT

ALTITUDE

45 FT AT S.L., <250 FT

RANGE
ATTITUDE

AT

ACCURACY

40,000 FT ALTITUDE
WORLD WIDE

GPS RANGE

;GPS C/A CODE

LAT/LONG

DIFFERENTIAL READY,

POSITION

WAAS-ENABLED

ACCURACY

<2 KNOTS @ 40 KNOTS,

AIRSPEED

<1 KNOT @ 60 KNOTS
165 KNOTS STANDARD,

ACCURACY
MAX AIRSPEED

UP TO 650 KNOTS
OPTIONAL
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سخن سردبیر

اختصارات
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AIRCRAFT CONDITION MONITORING SYSTEM
AIR DATA INERTIAL REFERENCE SYSTEM
AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST
AVIONICS FULL-DUPLEX SWITCHED ETHERNET
AIRCRAFT HEALTH MONITORING SYSTEM
ADS-B TRAFFC ADVISORY SYSTEM
CURSOR CONTROL PANEL
CONTROL DISPLAY UNIT
CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS
DATA LAN MANAGEMENT UNIT
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DATA MANAGEMENT UNIT
ELECTRONIC FLIGHT BAGS
ELECTRONIC FLIGHT INFORMATION SYSTEM
FUTURE AIR NAVIGATION SYSTEM
FLIGHT DATA INTERFACE MANAGEMENT UNIT
FLIGHT MANAGEMENT COMPUTERS
FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM
FLIGHT OPERATIONAL QUALITY ASSURANCE
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
INSTRUMENT LANDING SYSTEM
INERTIAL MEASUREMENT UNIT
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
LOCALIZER PERFORMANCE WITH VERTICAL GUIDANCE
MULTI-FUNCTION DISPLAY
MULTI-FUNCTION KEYBOARD PANEL
MULTI-MODE RECIEVER
MAINTENANCE, REPAIR AND OPERATIONS
OPTIMIZATION OF AIRSPACE AND PROCEDURES IN THE METROPLEX
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
OPTIMIZED PROFILE DESCENT
PERFORMANCE BASED NAVIGATION

ACMS
ADIRS
ADS-B
AFDX
AHMS
ATAS
CCP
CDU
CPDLC
DLMU
DME
DMU
EFB
EFIS
FANS
FDIMU
FMC
FMS
FOQA
GNSS
ILS
IMU
INS
LPV
MFD
MKP
MMR
MRO
OAPM
OEM
OPD
PBN

PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION

PCMCIA

PRECISION-AREA NAVIGATION
QUICK ACCESS RECORDING
AREA NAVIGATION
REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE
REMOTE TERMINAL UNIT
SWEDISH AEROSPACE AND DEFENCE COMPANY
SATELLITE-BASED AUGMENTATION SYSTEM
TACTICAL AIR NAV IGATION SYSTEM
TEMPORARY FLIGHT RESTRICTIONS
TECHNICAL STANDARD ORDER
VHF OMNIDIRECTIONAL RANGE
WIDE AREA AUGMENTATION SYSTEM
WGL-AIRCRAFT INTERFACE DEVICE

P-RNAV
QAR
RNAV
RNP
RTU
SAAB
SBAS
TACAN
TFR
TSO
VOR
WAAS
WGL-AID
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پیشرفتهای سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت
اویونیک تاثیرگذار هستند .در سالهای اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانههای
اویونیک بودهایم .شرکتهای سازنده سامانهها و تجهیزات اویونیک ،به صورت مداوم
با بهرهگیری از آخرین فناوریهای روز ،محصوالت جدیدی را به بازار ارائه میکنند تا
توان رقابتی خود را حفظ کنند .سامانههای جدید با مصرف توان پایینتر و وزن کمتر
قابلیتهای بیشتری را نسبت به نمونههای پیشین خود ارائه میکنند .نقشه راه اویونیک
نسل بعد ( )NextGen Avionicsنیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه حمل و
نقل هوایی نیازمندیهای پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است .فعالیتهای

صاحب امتیاز:

پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:

را برآورده سازد .در کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .در حال حاضر گروههای فعالی از دانشگاه ،صنعت
و شرکتهای دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک کشور که از زیربخشهای مهم

دکتر وحید غفاری نیا

صنعت هوایی است مشارکت دارند .پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان در

سردبیر:

سالهای اخیر تالش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است .مجله

مهندس زینب رحمانی

صفحه آرایی و گرافیست:
مهندس زینب رحمانی

پیش رو چکیدهای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم
صنعت اویونیک در سراسر جهان است .امید است این
مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت

طراحی جلد:

اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع و سادهای

مهندس زینب رحمانی

برای آشنایی با پیشرفتهای روز حوزه اویونیک

دبیر علمی:

فراهم کند.

مهندس زینب رحمانی

مطالب اين شماره:

دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک

تلفن:

علمی و مهندسی قابل توجهی در کشورهای مختلف در جریان است تا این نیازمندیها

031-33911455
031-33919044

دورنگار031-33119045 :
پست الکترونیکی:
mag.avionics@of.iut.ac.ir
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