ماهناهم خبری ژپوهشکده اویونیک

شماره 5
خرداد 92

تازههای دنیای اویونیک
توسعه رابطهای کاربری برای نمایشگرها
 VAPS XTیک مجموعه نرمافزار برای پیادهسازی و توسعه
برنامههای گرافیکی برای نمایشگرها است .با استفاده از معماری باز و
قابلیتهای متعدد در زمینه یکپارچهسازی VAPS XT ،میتواند ابزاری
با ویژگیهای بسیار زیادی باشد که در زمینه توسعه برنامهها برای
نمایشگرهای داخل کابین خلبان کاربردی خواهد بود .تجهیزات آن
مطابق با استاندارد  ARINC 661و برنامهنویسی آن مطابق با استاندارد
 RTCA DO-178است.
از ویژگیهای کلیدی  VAPS XTمیتوان به موارد زیر اشاره نمود:
توسعه محیط گرافیکی سفارشی برای رابط بین انسان و ماشین (،)HMI
محیط برنامهنویسی خوشایند برای کاربر و مناسب برای افراد تازهکار
و همچنین متخصص ،شبیهسازی کل سیستم  embeddedبرای تست
 HMIطراحی شده ،طراحی نمایشگرها مطابق با استاندارد ARINC
 ،661دارای کتابخانه شامل نمونههای بسیار متنوع و مختلف ،تغییر
ظاهر و شکل برنامه در کوتاهترین زمان ،پشتیبانی از کتابخانههای
 OPEN GLبرای سرعت بخشیدن به پردازش با استفاده از سختافزار.
از کاربردهای آن مطابق با استاندارد ،میتوان به برنامه نویسی،
نمایشگرهای ایستگاههای زمینی و نمایشگرهای سیستمها ی�Embed
 dedاشاره نمود.
منبعwww.presagis.com                                               :
سامانه  IFEشرکت Thales
(in-flight

شرکت  Thalesنمایشی از سامانه سرگرمی حین پرواز
 )entertainmentخود را در نمایشگاه  Air Showپاریس به نمایش
گذاشت .در این نمایشگاه یک نمایشگر بزرگ با استفاده از حرکات
دست و چشم کنترل میشود.
استوارت دانلیوی رئیس بخش رسانه شرکت  Thalesبیان کرد که
این دو عملکرد خاص نتیجه  18ماه کار و تالش این بخش میباشد.
ویژگی کنترل با چشم این امکان را به کاربر میدهد که با حرکت چشم
خود بین فیلمها ،بازیها و یا کانالهای مختلف تلویزونی جستوجو
نماید.
آقای دانلیوی همچنین بیان کرد که در بخش نظامی مثل سامانه
سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم
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همکاران این شماره                  :
مهدی چنگانی  -الهه نیکدل  -علی حسنی پور

نمایشگر HUDاین فناوری کاربردهای خوبی دارد .کنترل حرکتی و
اشارهای این فناوری بزودی در نسل جدید سامانه  AVANTاین شرکت
به همراه دو دوربین اضافه استفاده خواهد شد .روش کار این سامانه
شباهت زیادی به سیستم کنترل حرکتی سرگرمی خانگی خواهد داشت
و این اجازه را به کاربر میدهد که با حرکت دادن دست به کنترل
دستگاه بپردازد و یا با استفاده از این فناوری با نشستن روی صندلی
و از راه دور قابلیت کنترل سیستم وجود خواهد داشت .از کاربردهای
دیگر این فناوری میتوان به مواردی همچون مجله الکتریکی ،نمایش
 360درجه ،نقشههای تعاملی و نمایش بازی ،فیلم و تلویزیون اشاره
نمود.
توسعه و گسترش این فناوری برای خطوط هوایی که خواهان
آخرین تکنولو ِژیها هستند ،فناوری جالبی خواهد بود .این فناوری در
بازه  12تا  18ماه آینده قابل بهرهبرداری است.
منبع :نسخه ژوئن مجله Avionics

کامپیوتر سرور هواپایه
شرکت  Kontronاز نسل جدید کامپوتر سرور هواپایه همه
منظوره خود به نام  ACE Flight 600رونمایی نمود .شرکت سازنده
بیان کرد که این کامپیوتر مرکزی به طور خاص برای برطرف نمودن
نیازهای شبکه های مبتنی بر اترنت نصب شده در هواپیماها ،طراحی
و ساخته شده است .کیفیت و عملکرد این کامپیتر مطابق استاندارد
 DO-160Fبوده و برای پروازهای دراز مدت ( )full rangeبهینه شده
است .از جمله کاربردهای کامپیوتر مرکزی  ACE Flight 600میتوان
به مواردی همچون ،وب سرور برای استفاده خدمه پرواز و همچنین
مسافران ،سرور مربوط به بازبینی و تعمیرات هواپیما ،سرور ارتباطی،
سرور مخصوص برای برقرای ارتباط بیسیم برای سامانههای سرگرمی
داخل هواپیما اشاره نمود.
سخت افزاری کامپیوتر  ،ACE Flight 600دارای پردازنده دو
هستهای  Intel Core i7با سرعت  ،1.5GHzحافظه  RAMنوع DDR3
با ظرفیت  16GBو حافظه ذخیره اطالعات از نوع  SATA SSDقابل
افزایش تا  1.8TBمیباشد.
منبعhttp://us.kontron.com                                           :
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آنچه در این شماره میخوانیم:
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 jخبرهای داخلی
 ساخت شبیهساز فوکر  100و ایرباس  320در کشوربرای اولین بار
 فرودگاههای بینالمللی کشور امسال به  SMSمجهزمیشوند
 jخبرهای خارجی

 کاهش محدودیت استفاده از گجتها صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیماها با استفاده ازفناوری سبز
 -پرواز با انرژی خورشیدی

 jتازههای دنیای اویونیک

 توسعه رابطهای کاربری برای نمایشگرها سامانه  IFEشرکت Thales -کامپیوتر سرور هواپایه

دااگشنه صنعتی اصفهان

معرفی سامانه ها
ناوبری کارایی محور بر اساس RNP/R-NAV
مقدمه
علم ناوبری از نخستین روزهای پرواز هواپیماها به عنوان مسالهای
بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت .این امر باعث گردید که سیاستگذاری
های مربوط به این موضوع با دقت هرچه تمام صورت پذیرد .بحث در
مورد نگرش کارایی محور یا   Performance-Based Approachاز سال
 2007آغاز گردید PBN .که اساساً بر پایه  RNP/R-NAVاستوار است
یکی از الزامات اصلی  PBAخواهد بود و علم ناوبری را دچار دگرگونی
و تحول کرده است.
امروزه تمام ارگانها و سازمانهای هوانوردی جهان از جمله
( )ICAOدر حال اندیشیدن به راه حلهایی جهت رفع بحران کمبود
فضای پروازی هستند .در این بین پیشرفته کردن سیستمها خصوصا
در بخش ناوبری از جمله مباحث اصلی هوانوردی نوین خواهد بود.
نگرش کارایی محور ،در بحث ناوبری ( )PBNراه حلی است که میتواند
مشکالت ناشی از افزایش تعداد پرواز و شلوغی مسیرهای هوایی را بهبود
بخشد .به بیان کلیتر  PBNتاکید میکند که الزامات سیستمهای R-
 NAV/RNPباید بر اساس یکپارچگی ،دقت ،در دسترس بودن و دوام
تعریف شوند و در واقع بیانکننده یک جهش از ناوبری Sensor-Base
به ناوبری  Performance-Baseاست .این مساله میتواند مزایای قابل
توجهی را عاید سازمانها کند .برای مثال از دیدگاه ایمنی استفاده از
 PBNمیتواند تا حد بسیار زیادی سوانح ناشی از   CFITرا که امروزه
یکی از دالیل اصلی سوانح هوایی است ،کاهش دهد .همچنین از نظر
اقتصادی استفاده از مسیرهای هوایی  R-NAVمیتوان سود قابل توجهی
را به سیستم عرضه کرد .به عنوان مثال فرودگاه بینالمللی Hartsfield-
 jacksonآتالنتا با اختصاص  16مسیر  R-NAVبرای پروازهای خروجی
و  3مسیر برای پروازهای ورودی توانست زمان رسیدن هواپیما به ارتفاع
دلخواه را سرعت بخشد و با کاهش میزان  ،Climbمصرف سوخت را تا
حد زیادی کاهش دهد .این کاهش مصرف سوخت حدود  34میلیون

نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3912450 :فاکس0311-3912451:
ایمیل   Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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دالر برای یک ایرالین صرفه اقتصادی خواهد داشت .از تبعات دیگر
کاهش مصرف سوخت ،کم شدن میزان  Co2هوا و کاهش آلودگیهای
زیست محیطی است.
با توجه به مزایای ذکر شده ،کشورهای زیادی در حال گرایش به
سمت این نوع روش ناوبری هستند و هر کشور بسته به نوع ساختار
و زیربنای هوانوردی خود در حال مطالعه یک برنامه پیادهسازی
 PBNاست .این مطالعات بر اساس مباحثی است که  ICAOدر قالب
 DOC9613در اختیار کشورهای عضو پیمان شیکاگو قرار داده است،
لذا مطالعه برنامه کشورهایی که ساختار هوانوردی آنها به ایران شبیه
است میتواند ما را در تهیه یک برنامه هرچه دقیقتر جهت پیادهسازی
 PBNراهنمایی کند.

تعیین شده که از  ICAO Navigation Specification Vol. IIانتخاب
میگردد از دید اقتصادی مقرون به صرفه نبود و سرمایهگذاری الزم
صورت نپذیرفت پس از  Trade-Offکردن فضای هوایی و ناوبری مورد
نیاز دوباره اقدام به انتخاب مشخصه و معیار ناوبری گردد.
مرحله سوم :برنامهریزی و پیادهسازی
در این مرحله است که  PBNاز مفهوم به واقعیت تبدیل میشود و
به مرحله اجرا میرسد .این مرحله خود شامل بخشهای قابل توجهی
مانند تعیین یک برنامه جهت برقراری ایمنی میباشد.

خبرهای داخلی

:Implementation Of PBN

همانطور که قبال نیز اشاره شد پروسه پیادهسازی  PBNیک پروسه
دشوار و زمان بر است و دقت در برنامهریزی و تعیین نیازها تاثیر
مستقیم بر روی اجرای عملی پروژه خواهد داشت DoC.9613 .ایکائو
مراحلی را جهت انجام این پروسه ارائه کرده است .این سند از دو
قسمت کلی تشکیل شده است:
•
  Part.Aتوضیحاتی جامع در ارتباط با مفهوم ناوبری کارایی
محور ایراد شده است .در این فصل پس از بیان کلیاتی در ارتباط با
روشهای ناوبری  RNP/RNAVبه توضیح مختصر مزایای این سیستم
پرداخته و مطالب قابل توجهی را ذکر کردهاند.
•  Part.Bکه در این مقاله به توضیح مختصر آن خواهیم
پرداخت ،به بیان رهنمودهایی جهت پیادهسازی  PBNاشاره کرده
است.

ساخت شبیهساز فوکر  100و ایرباس  320در کشور
برای اولین بار
ایرج ابراهیمی ،مدیرعامل شرکت فناوری هوایی شاهین در این باره
به تیننیوز گفت :طراحی و ساخت این شبیهسازها برای اولین بار در
داخل کشور و به دست نیروهای داخلی صورت گرفته است .ابراهیمی
با بیان اینکه سابقه تقریبا  20ساله شرکت فناوری هوایی شاهین در
تولید شبیهسازهای آموزشی خلبانی است گفت :با توجه به اینکه
حلقه تحریمها تنگتر شده و اکنون امکان تهیه و خرید شبیهسازهای
هواپیماهای مسافربری برای ایران بسیار سخت شده ،برای رفع نیازهای
کشور در این زمینه با تکیه بر سرمایه شخصی شرکت اقدام کردهایم.
وی ادامه داد :هماکنون ساخت شبیه ساز هواپیمای فوکر  100به پایان
رسیده و بخشی از کار ساخت شبیه ساز ایرباس  320نیز به دلیل
هزینههای باالی ساخت این هواپیمای گرانقیمت ،باقی مانده است و
امیدواریم یکی از شرکتهای هواپیمایی برای سفارش این شبیهساز
اقدام کند تا هزینه اتمام آن تامین شود.
منبع :تیننیوز
فرودگاههای بینالمللی کشور امسال به SMS

مجهز میشوند

مراحل پیادهسازی  PBNبه سه بخش تقسیم میشود و فعالیتهایی
در هر بخش باید صورت پذیرد.
مرحله اول  :مشخصکردن نیاز
در این مرحله هر کشور باید بر اساس تجهیزات موجود و ساختار
زیربنایی خود اصول کلی و استراتژیهای  PBNرا برای خود تعریف
کند.
مرحله دوم :بررسی معیار های ایکائو برای پیاده سازی PBN
نکته قابل توجه در مورد این مرحله این است که اگر معیار
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سامانه مدیریت ایمنی( )SMSگفته میشود ،مهمترین برنامهای
است که امسال در دستور کار دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت
فرودگاههای کشور قرار دارد .ایکائو به منظور تدوين و اجرای سامانه
مديريت ايمنی ،سند « »Doc9859را به عنوان سند مرجع تدوين و
منتشر کرده است .در این سند ،ایکائو تاکید میکند که در سامانه
مديريت ايمنی ،رويكرد "اقدام و اصالح بعد از وقوع سانحه و حادثه" به
رويكرد "پيشگيرانه" تغيير يافته است.
علیرضا عسکری ،مدیرکل دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت
فرودگاهها ،درباره سامانه مدیریت ایمنی گفت :عالوه بر رعایت
استانداردهای فیزیکی فرودگاه ،مهمترین مورد برای کسب گواهینامه
فرودگاهی و استانداردسازی فرودگاهها ،اجرای سامانه مدیریت ایمنی
است.
وی ادامه داد :این سامانه از سال  2005از سوی ایکائو و با انتشار

اولین ویرایش سند شماره  9859منتشر شد و بدین ترتیب ایکائوSMS ،

را برای فرودگاههایی که گواهینامه میگیرند ،الزامآور کرد .این سامانه
بدین معناست که بتوانیم ایمنی را در فرودگاهها به طور سیستماتیک
مدیریت و کنترل کنیم.
مدیرکل دفتر استانداردهای فرودگاهی افزود :البته دستیابی به SMS
به این معنا نيست كه بگوييم ايمنی تا قبل از آن وجود نداشته زیرا ایمنی
از ابتدا در صنعت هوانوردی بوده اما آنچه در سیستم  ،SMSجدید و یک
مزیت بهشمار میآید ،بحث سیستماتیک بودن آن است .بر این اساس
باید همه چیز در فرودگاه تحت کنترل و نظارت باشد ،خطرات شناسایی
شوند و ریسک آنها کاهش یابد تا بتوانیم بر اساس ساختار سازمانی
مناسب ،ایمنی را مدیریت کنیم.
عسکری با تاکید بر اهمیت وجود  SMSدر فرودگاهها گفت :سیستم
 SMSمساله بسیار مهمی است که ما پیش از این در فرودگاهها نداشتیم
و طی برنامهریزی انجام شده ظرف چند سالی که دفتر استانداردهای
فرودگاهی تشکیل شده ،یکی از وظایف آن ،پیادهسازی سامانه مدیریت
ایمنی یا  SMSبوده است.
وی ادامه داد :زیرساختهای این سامانه از چند سال گذشته
فراهم شده و انشاهلل امسال در فرودگاههای بینالمللی به صورت کامل
پیادهسازی میشود .پیادهسازی سامانه مدیریت ایمنی از الزامات ایکائو و
سازمان هواپیمایی کشوری است و مهمترین برنامهای است که امسال در
برنامه دفتر استانداردهای فرودگاهی قرار دارد.
منبع :تین نیوز

خبرهای خارجی
کاهش محدودیت استفاده از گجتها
سازمان هوانوردی فدرال ایاالت متحده ،محدودیت استفاده از
گجتها را در هواپیما کاهش میدهد .به گزارش وال استریت ژورنال28 ،
نفر از اعضاء تیم مشاوره سازمان هوانوردی امریکا ،خواستار کاهش این
محدودیتها شدهاند .آنها تاثیر گجتها در زمان بلند شدن و نشستن
هواپیما را مورد بررسی دقیق قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که این
دستگاههای الکترونیکی تاثیر منفی بر سیستم ناوبری هواپیما ندارند.
براساس قوانین فعلی که از سال  1966تا به امروز مورد استفاده قرار
میگیرد ،استفاده از ابزارهای الکترونیکی شخصی مسافران تا رسیدن به
ارتفاع  10هزار پایی ممنوع است.
تیم مشاوره این سازمان هنوز طرح پیشنهادی خود را نهایی ننموده
و جزئیات کامل را تهیه نکرده است .اما آنها به وضوح اعالم نمودهاند
که دلیلی برای محدودیتهای فعلی وجود ندارد .اگر سازمان هوانوردی
فدرال نیز به پیشنهاد آنها توجه کند ،احتماال شاهد محدودیتهای کمتر
در زمینه استفاده از ابزارهای الکترونیکی شخصی در پروازها خواهیم بود.
از جمله ابزارهایی که استفاده از آنها در زمان بلند شدن هواپیما مجاز
نیست میتوان به لپتاپ ،موبایل ،کتابخوانها و غیره اشاره کرد.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که مکالمه موبایل در هواپیما جزو

این بررسی به شمار نمیرود .سازمان فدرال هوانوردی برقراری تماس
تلفنی در هواپیما را ممنوع نموده ،چرا که آنها از بابت اینکه شاید
شبکههای موبایل با سیستم انتقال اطالعات بیسیم هواپیماها تداخل
ایجاد کند ترس دارند .البته در اینباره نیز بسیاری از کارشناسان باور
دارند که به دلیل اختالف فرکانسی بین ارتباطات تلفن همراه با ارتباطات
بیسیم مورد استفاده در هواپیماها ،هیچ مشکلی نیز در این رابطه ایجاد
نمیشود.
در نهایت از آنجایی که حتی پس از اعالم سازمان هوانوردی فدرال
ایاالت متحده مبنی بر آسان گرفتن استفاده از گجتها در پروازها باز هم
خود خطوط هوایی مجاز به ادامه ممنوعیتها هستند ،شاید بسیاری از
ایرالینها نسبت به حذف محدودیتها اقدام نکنند و شاید هم برخی به
اعمال محدودیتها ادامه دهند.
http://www.zoomit.ir
منبع:

صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیماها با استفاده
از فناوری سبز
صنعتگران بخش هوانوردی میگویند با توسعه نوعی فناوری سبز
که در حرکت هواپیماها بر روی باند فرودگاهها کاربرد دارد ،میتوان در
هزینه ساالنه هر هواپیما صدها هزار دالر صرفهجویی کرد.
صنعتگران بخش هوانوردی که در نمایشگاه هوانوردی بورژه واقع
در حومه پاریس شرکت کردهاند میگویند حمل و نقل هوایی ساالنه پنج
درصد افزایش مییابد .با توجه به این که هواپیماها با موتورهای روشن بر
روی باندهای فرودگاه منتظر اجازه پرواز میشوند ،و این مدت انتظار در
مواردی  20تا  30دقیقه طول میکشد ،میتوان با توسعه فناوری حرکت
سبز ( )green taxiingکاری کرد که هواپیماها بدون استفاده از سوخت
کروزن و با استفاده از یک مولد برق موتورهای خود را روشن نگه دارند
و به این ترتیب هزینه هر هواپیما ساالنه صدها هزار دالر کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ،دستاندرکاران سامانه حرکت
سبز میگویند یک فروند هواپیمای  747در هفده دقیقهای که روی باند
فرودگاه منتظر فرمان پرواز است یک تن سوخت کروزن مصرف میکند
که معادل یک هزار و  250لیتر است.
منبع :تین نیوز

پرواز با انرژی خورشیدی
در اوایل ماه می اولین پرواز هواپیما با انرژی خورشیدی و بدون
استفاده از سوخت جت ،در امریکا انجام گرفت .این هواپیمای Solar
 Impulseتک سرنشین بوده و توسط آقایان پیکارد و بروشبرگ ،دو
خلبان سوئیسی ،ساخته شده است .این هواپیما توان الکتریکی خود
را از  12000سلول خورشیدی که در طول بالهای آن نصب شده،
بدست میآورد .سلولهای خورشیدی انرژی بدست آمده از خورشید را
به صورت الکتریکی درآورده و عالوه بر تغذیه نمودن  4موتور هواپیما،
بطور همزمان در باتریهای لیتیوم -یون نیز ذخیره میشود .این هواپیما   
پرواز خود را از سانفرانسیکو آغز نموده و بعد از گذر از شهرهای فینیکس،
داالس  ،سنت لویس و واشینگتن در نهایت در نیویورک فرود بر زمین
نشسته است.
منبع  LoudounTimes.com                                                :
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