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کارل ولف نايب رئيس بخش بازاریابی و فروش شرکت گارمین
گفت :بالگرد  Enstrom 480Bبرای طیف وسیعی از ماموریتها از
جمله اجزای قانون ،جمعآوری اخبار ،استفادههای خصوصی و همچنین
پلتفرم آموزش عالی استفاده میگردد .هزاران نفر از خلبانان بالگرد،
پرواز را توسط سیستم  G1000شرکت ما آموختهاند و در حال حاضر
نیز دانش آموزان زیادی این فرصت را دارند تا دانش هوانوردی را پشت
عرشه پرواز تمام شیشهای که اطالعات جامعی در مورد افزایش ایمنی
و آگاهی موقعیتی و کاهش حجم کار در اختیار آنها قرار میدهد ،فرا
گیرند.
بیل تیلور مدیر فنی و مهندسی شرکت  Enstromدر این باره
گفت :عرشه پرواز یکپارچهسازی شده  G1000Hتمام اطالعات بصری
مورد نیاز کاربران ما را فراهم میآورد .ویژگیهای این محصول سبب
میگردد که خلبان به محیط کوچکتری توجه نماید و در نتیجه زمان
کمتری را در داخل کابین به دنبال اجزای مورد نیاز بگردد .ویژگی
چشم انداز مصنوعی ،صفحه نمایش ناوبری کامل و ارائه آگاهیهای
جامع موقعیتی به طرز چشمگیری حجم کار خلبان را کاهش میدهد.
اضافه شدن گزینههایی مانند وضعیت ترافیکی و آب و هوایی ایمنی
وسیله را بسیار بهبود میدهد.
معماری فیزیکی  G1000Hبا استفاده از دیتا باسهای مدرن شکل
گرفته است که عالوه بر کاهش شدید تعداد سیم های رابط و وزن آنها،
نصب و راه اندازی را ساده و هزینه های تعمیر و نگهداری را کاهش
داده است LRU.ها در این سیستم در برابر ارتعاشات زیاد بالگرد مقاوم
بوده و از لحاظ مکانیکی استحکام باالیی دارند.
www.avionics-intelligence.com
منبع:

تازه های دنیای اویونیک
اطالعات کامل پرواز بر روی iPad
شرک ت  Satcom Directاعالم کرد سامانهای جدید با نام
 Desk 360را برای  iPadراه اندازی نموده است که به وسیله آن کاربران
قادر خواهند بود زمان دقیق پروازها را قبل و حین پرواز از طریق ارتباط
 DataLinkدریافت کنند .عالوه بر این کاربران می توانند اطالعات آب
و هوایی مسیر پرواز ،نقشه های پروازی ،مسیر حرکت هواپیما را نیز در
اختیار داشته باشند.
 FlightDesk 360به کاربران این اجازه را میدهد تا اطالعات ذکر
�Flight

سردبیر:
محسن فاضلی نیا
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همکاران این شماره:
مهدی چنگانی

گرافیست:
ابوالفضل مظلوم
علی حسنی پور

شده را در مسیر پرواز حتی بر روی اقیانوس ها و یا قبل از حرکت
هواپیما و در داخل فرودگاه بدست آورند.
منبع :مجله  ،Avionicsفوریه 2013
ارتباط داخلی کامل با AFIRS 220
شرکت  FLYHTسیستم ارتباط جهانی جدید خود را با نام AFIRS
 220که دارای قابلیت ارائه سرویسهای داده و صوت میباشد را معرفی

نمود .این دستگاه با استفاده از یک مودم دوگانه اریدیوم ارتباط صوتی
کامل داخل کابین خلبان ،ارتباط بیسیم مسافران با خدمه و ارتباط
دادهای دوطرفه جهانی را برای خدمه و مسافران فراهم میآورد.
 AFIRS 220با استفاده از یک رابط دو سیمه یا هدست بیسیم
ارتباطات انعطافپذیری را با ویژگیهایی مانند تماسهای داخلی،
انتقال تماس ،انتظار تماس ،کنفرانس تلفنی و سیستم حذف نویز ایجاد
مینماید .همچنین توانایی دسترسی جهانی به  MedAireو یا سایر
سرویسهای اورژانس پزشکی توسط این دستگاه وجود دارد.
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آنچه در این شماره می خوانیم:

 jاویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
 jخبرهای داخلی

 دستاوردهای پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا ایران در تولید دستگاههای ضبط دیجیتالاطالعات پرواز خودکفا شد

 jخبرهای خارجی

 سیستم جدید رادار هواشناسی Honeywell -عرشه پرواز جدید شرکت Garmin

 jتازههای دنیای اویونیک

 اطالعات کامل پرواز بر روی iPad -ارتباط داخلی کامل با AFIRS 220

رابطهای گسترده این دستگاه این قابلیت را برای آن بوجود میآورد
تا به راحتی با سیستمهای مختلف هواپیما ارتباط برقرار نماید .از جمله
این سیستمها میتوان به آنالیزور دادههای پرواز ،سیستم گزارش زنده
اطالعات پرواز ،سیستم مدیریت پرواز ،سیستم ذخیره ارتباطات صوتی
کابین و سیستم مدیریت سوخت اشاره نمود .ارتباطات این دستگاه با
سیستمهای دیگر می تواند از طریق یک باس ارتباطی ARINC 717
یا دو باس  ARINC 429ایجاد شود .همچنین دو پورت  ،RS-232دو
پورت دوسیمه و یک پورت تلفنی برای اتصاالت هدستها و گوشیهای
داخل هواپیما وجود دارد .گفتنی است این دستگاه در مقایسه با سایر
محصوالت مشابه بسیار سبک بوده و حدود  kg 3.13وزن دارد.
http:\\www.flyht.com
منبع:

دااگشنه صنعتی اصفهان

و باز فرزندان خورشید در درهها وادیها کوهپایهها و
باغهای خندان به بشارت عید بهار و خوشحالی جوانه زدن
شاخههای پر نقش و نگار فاختهها و کبک دری و عندلیبان را
به نغمهسرایی میطلبد و پروانهها را به پذیرایی عطر شکوفهها
دعوت مینماید و غزالن دلفرین را که عشاق سرگردان به یاد
چشم مست معشوقه بیوفا و دلآزار خودشان بیابان در بیابان
میپرستند ،فرا میخواند تا سختیهای زمستان را به فراموشی
بسپارند و عید را با دیدار دوباره با فصل باران تجلیل کنند و با
شنیدن این سرود دلنشین همراز و هم صحبت با آنها گردند که
دل به عشق زنده دارند.
هنوز دير زماني از شكلگيري صنعت هوا فضا در كشورمان
نميگذرد كه نشانههاي رشد و بالندگي اين صنعت با به پرواز
درآمدن هواپيماهاي ساخت داخل و طرحهاي كوتاه و بلندمدت
براي اجراي پروژههاي بزرگ ،توجه كشورهاي منطقه را به خود
جلب كرده است .اكنون به گفته رئيس سازمان صنايع هوايي
كشورمان ،پيشرفتهاي به دست آمده در اين صنعت نه تنها
مايه مباهات هر ايراني است بلكه حتي مسئوالن كشورهاي
منطقه نيز با وجود اختالف مشي سياسي و اقتصادي با ايران
اسالمي از پرواز هواپيماي ايران  140متحیرند و كشورهايي كه
چند سال زودتر از ايران پا به اين عرصه گذاشته بودند اكنون در
رقابت با نبوغ و پشتكار ايراني حتي در شرايط تحريم اقتصادي،
جا ماندهاند.
عمدهترين چالش پيش روي صنايع هوايي چالش ذهني
است ،يعني اين كه باور به ضرورت فعاليت در اين حوزه شكل
گيرد .تنگناهاي مالي ،فناوري و يا اعمال تحريمها در رده بعدي
قرار دارند .چالش ديگر ،آن است كه يكپارچهسازي مجموعههاي
عظيم صنعت ،دانشگاه و بخش خصوصي فرآيندي سخت بوده و
انرژي بسيار بااليي الزم است تا اين مجموعهها همديگر را قبول
داشته باشند .امید است این روند رو به رشد در سالهای آینده
نیز با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد تا در نهایت
شاهد خودکفایی در صنعت هوانوردی باشیم.

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن 0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل:

Avionics@of.iut.ac.ir
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اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
 jگروه پژوهشی اویونیک دانشگاه صنعتی در راستای اهداف
خود و آموزش هرچه بهتر دانشجویان این رشته اقدامات گستردهای
را پایریزی نموده است که یکی از این اقدامات بسیار مفید و کارامد،
بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از شرکتهای هواپیمایی و تجهیزات
آنها میباشد .در اسفند ماه  91در اولین بازدیدی که توسط اساتید
و مسئولین محترم دانشگاه فراهم گردید ،بازدید از شرکت هواپیمایی
ایران ایر (تهران -مجاورت فرودگاه مهرآباد واقع در شرکت هواپیمایی
ایران ایر) بود که این بازدید بیشتر جنبه آشنایی و شناخت بهتر
تجهیزات اویونیکی هواپیما در پی داشت.
قسمت اویونیکی شرکت ایران ایر دارای بخشهای متعددی است
که در چند سالن تقسیمبندی میشود و هر بخش در زمینهای خاص
فعالیت دارد .زمینههای فعالیت آنها در حوزههایی همچون ،تعمیرات
قطعات معیوب ،به روز رسانی قطعات قدیمی ،تحقیقات برای ساخت
تجهیزات جدیدتر با کارایی بیشتر و تولید برخی قسمتهای طراحی
شده بدست متخصصان داخلی میباشد.
یکی از موارد مهمی که در طول بازدید بیان گردید استفاده از
قطعات جدید برای جایگزین نمودن قطعات و وسایل فرسوده بود.
برای اینکه بتوان یک قطعه جدید را در هواپیما استفاده کرد ،این
قطعه باید فرایندی را برای گرفتن تاییدیه ،طی کند .فرایند طراحی و
گرفتن گواهینامه و مجوزهای الزم برای هواپیماهای غیر نظامی روند
ثابتی دارد و این کار توسط  FAAو  JAAو هواپیمایی کشورها انجام
میشود .گرفتن گواهینامه در ایران به خوبی جا نیفتاده و روند کاری
بسیار سختی دارد چرا که تاکنون فعالیت زیادی در زمینه طراحی
و ساخت قطعه هواپیما در ایران نبوده است .با این وجود هواپیمایی
کشوری صالحیت دادن گواهینامه را دارد و در سطح بینالملل معتبر
میباشد.
یکی از نکاتی که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت
تعامل و همکاری هرچه بیشتر و بهتر بین دانشگاه و شرکتهای
هواپیمایی بود .با توجه به اینکه شرکتهای هواپیمایی در متن کار
و امور مربوط به هوایی و هواپیمایی هستند و همچنین پیشرفت روز
افزون این صنعت و در پی آن نیاز بیشتر ناوگان هوایی به تجهیزات
بهتر و دقیقتر ،باید یک همکاری خاصی وجود داشته باشد تا بتوان
این نیازها را با توجه به پتانسیلهای موجود در دانشگاه مرتفع کرد.
این کار عالوه بر اینکه میتواند یک اشتغالزایی بسیار خوبی را برای
این صنعت به وجود آورد ،میتواند وابستگی به تولیدکنندگان خارجی
را نیز کم کند و انحصاری بودن برخی بخشها و تولیدات صنعت
اویونیکی و هوایی را از بین ببرد.
این تعامل جز با حمایتهای دولت و همکاری مسئولین و
شرکتهای هوایی امکانپذیر نمیباشد و امید است در آینده شاهد
فعالیتهای نزدیکتر و بهتر دانشگاه و شرکتهای هوایی باشیم تا
بتوانیم در آینده به عنوان یکی از قطبهای مهم در عرصه هوانوردی
جهان فعالیت داشته باشیم.
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خبرهای داخلی
دستاوردهای پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا
دو دستاورد مهم پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا همزمان با
مراسم گشایش دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران رونمایی
شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز ،آیین رونمایی از پایگاه سنجش علم
و فناوری هوافضا و همچنین رونمایی از محموله تصویربرداری رنگی
میکرو ماهواره ،صبح سه شنبه یکم اسفندماه ،همزمان با آغاز به کار
دوازدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران در دانشگاه امیرکبیر
برگزار شد.
مهندس مهدی فرحی ،رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا در
این مراسم گفت :یکی از کارهای مهم صورت گرفته در سال جاری
در زمینه ساختار نرم هوافضا در کشورمان ،تدوین و تصویب سند
هوافضای کشور بود که  16بهمن و در روز فناوری فضایی توسط
رییس جمهور افتتاح شد و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را نیز
دریافت کرد .با این اقدام برای اولین بار سند توسعه هوافضای کشور
تصویب شد.
فرحی با اشاره به افتتاح پایگاه سنجش علم و فناوری هوافضا گفت:
کار روی این پایگاه علمی از  2سال قبل آغاز شده که فاز نخست آن
امروز به بهره برداری رسید .این پایگاه مجموعهای عظیم از اطالعات
هوافضا شامل مقاالت مختلف ،کتابهای هوافضایی ،پایان نامههای
دکترا و فوق لیسانس به زبانهای انگلیسی و فارسی ،استانداردهای
هوافضا و اطالعات روز دنیاست و بیش از دو و نیم میلیون رکورد در
حوزههای مختلف هوافضا را گردآوری کرده است و برای نخستین بار
در کشورمان راه اندازی شده است.
فرحی با بیان این که این پایگاه تمامی اطالعات آشکار دنیا در
حوزه هوافضا از سال  1962را در خود دارد اضافه کرد ،در فاز دوم
این طرح قرار است حدود دو میلیون رکورد دیگر به این پایگاه علمی
افزوده شود.
منبع :تین نیوز

ایران در تولید دستگاههای ضبط دیجیتال
اطالعات پرواز خودکفا شد

دستگاه «ضبط کننده دیجیتال اطالعات پرواز و مکالمات کابین
هواپیما» با تالش محققان صنعت هواپیمایی کشور طراحی و ساخته
شد.
مهندس صادقی از محققان این طرح در گفتوگو با ایسنا گفت:
سیستم ضبط اطالعات در هواپیما شامل اجزای مختلفی از قبیل
سیستم ضبطکننده و رایانه مبدل اطالعات است .دو نوع سیستم
ضبط کننده در هواپیماها وجود دارد؛ نوع اول ،سیستم محافظ شده
که جعبه آن در برابر شرایط بسیار سخت مقاوم است تا اطالعات آن

پس از بروز سانحه و سقوط هواپیما نیز سالم بماند و معموال به
موازات این نوع سیستمهای ضبطکننده که به جعبه سیاه ()FDR
موسوماند سیستم ضبط کننده دیگری هم وجود دارد که عملکردی
مشابه جعبه سیاه دارد؛ با این تفاوت که فاقد پوشش محافظ بوده و در
برابر سوانح آسیب پذیر است.
وی خاطرنشان کرد ،برخالف جعبه سیاه که بازیابی و استخراج
اطالعات آن بسیار سخت و زمانبر است ،اطالعات این نوع ضبطکنندههای
آماده بکار که به( mini QARرکوردر دسترسی سریع کوچک) موسومند
به سادگی قابل بازیابی است.
صادقی هدف از نصب موازی این نوع ضبطکنندههای مکالمات
و اطالعات پرواز را فراهم کردن امکان بررسی عملکرد خلبان و کادر
پروازی در هر پرواز عنوان و تصریح کرد ،اطالعات سیستم ضبط مکالمات
دیجیتال ( )CVRو سیستم ضبط اطالعات پرواز دیجیتال ( )FDRپس
از هر پرواز بررسی و آنالیز شده و اشتباهات احتمالی خلبان مشخص و
گزارش شده و توصیههای مقتضی به وی داده میشود تا از بروز هر گونه
سانحه هوایی پیشگیری شود.
وی با اشاره به این که سیستمهای ضبط کننده مکالمات کابین و
اطالعات پرواز که در شرکت خدمات هواپیمایی پارس ساخته شدهاند از
نوع دیجیتال میباشند اظهار داشت ،نسلهای قدیمیتر این ضبطکنندهها
از جنس نوارهای پالستیکی و سپس فلزی بودند که مشکالت زیادی
داشتند .ما در ساخت این دستگاهها در کشور از پیشرفتهترین نمونه
که مدل دیجیتالی بوده و اطالعات روی کارت حافظه ضبط میشود
استفاده کردهایم که سرعت بازخوانی اطالعات در آن فوقالعاده باالتر
است؛ به طوری که قادر است در مدت سه ،چهار دقیقه اطالعات 50
ساعت پرواز را بازخوانی کند ،در حالیکه بازیابی اطالعات  25ساعت پرواز
در سیستمهای قدیمی حدود چهار ساعت زمان میبرد.
صادقی با اشاره به این که سیستم های ضبط کننده دیجتال مکالمات
پرواز و اطالعات پرواز ایرانی در انواع هواپیماهای بدون سرنشین ترابری و
مسافربری از جمله فوکر  100با موفقیت استفاده شده است ،تصریح کرد،
حجم و وزن کم این دستگاهها باعث شده که ضریب ضربهپذیری و آسیب
دیدگی آن به مراتب کاهش یافته و مقاومت زیادی در مقابل آسیبهای
ناشی از سوانح داشته باشد .در این سیستم ،ضبط اطالعات به صورت
پشت سر هم انجام میشود و در صورت پر شدن کارت حافظه ،اطالعات
جدید بر روی اطالعات قدیم ضبط میشود.
منبع :سازمان هواپیمایی کشوری

خبرهای خارجی
سیستم جدید رادار هواشناسی Honeywell
 Honeywellاعالم نمود سیستم رادار هواشناسی  IntuVue 3-Dبا
بروز رسانی جدید این شرکت ،توسط کمپانی پگاسوس به منظور افزایش
ایمنی و راحتی مسافران بکار گرفته شده است .این انتخاب شرکت
هواپیمایی پگاسوس ویژگیهای جدیدی از جمله پیشبینی تگرگ و رعد

و برق از فاصلههای طوالنی را برای هواپیماهایشان به ارمغان میآورد .این
سیستم برای اولین بار در اروپا و پس از صدور گواهینامه های مربوطه
توسط آژانس ایمنی حمل و نقل اروپا مورد استفاده قرار گرفته شده
است.
کاپیتان مصطفی کمال نایب رئیس بخش ایمنی شرکت پگاسوس
در این رابطه افزود :با استفاده از این سیستم پیشرفته تشخیص آب و
هوا ،خلبانان میتوانند بهترین مسیر ممکن را در اطراف طوفانها انتخاب
نمایند و مهمتر از همه ما میتوانیم امنیت و راحتی مسافران را به حداکثر
مقدار خود رسانده و زمان برخی پروازها را نیز بهبود بخشیمIntuVue .
یک رادار هواشناسی است که امروزه بیشترین توانایی را برای هدایت ما
به سوی این اهداف دارد.
http://www.honeywellnow.com
منبع:
عرشه پرواز جدید شرکت Garmin
شرکت  Enstromکه در زمینه ساخت بالگرد فعالیت دارد از عرشه
پرواز جدید شرکت  Garminبا نام  G1000Hبرای محصوالت آینده خود
استفاده میکند که از جمله محصوالتی که از آن بهره میگیرد B480
میباشد.

این سیستم جدید شرکت گارمین در حالی در نمایشگاه 2013
بالگردها به نمایش در آمد که بر روی  B480نصب گردیده بود .این
سیستم از یکپارچگی کامل برخوردار بوده و تمام اطالعات اولیه پرواز،
دادههای ناوبری ،ارتباطات مخابراتی ،اطالعات عوارض زمین ،دادههای
ترافیک ،شرایط آب و هوایی و پارامترهای موتور را در دو نمایشگر10/4
اینچی و با وضوح باال به نمایش میگذارد .شایان ذکر است این نمایشگاه
امسال در شهر الس وگاس برگذار گردید.
سیستم مرجع جهت و وضعیت ( )AHRSاین محصول با دقت باال
و خروجی دیجیتال موقعیت و بردار سرعت و شتاب بالگرد را فراهم
میآورد .همچنین  G1000Hدارای قابلیت نمایش نقشههای حرکتی،
فناوری چشم انداز مصنوعی بالگرد ( ،)HSVTسیستم هشدار از برخورد
با عوارض زمینی بالگرد ( ،)HTAWSدیتا لینک دریافت دادههای آب
و هوا ،اطالعات ترافیکی شرکت گارمین ،سیستم اجتناب از برخورد و
برخی ویژگی های دیگر میباشد.
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