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بردهای  FPGA 6U VPXبرای رادار ،تشکیل پرتو و
مخابرات

شرکت  Pentekمدلهای  57xxxو  58xxxاز برد FPGA

 6U VPXرا ارائه کرده است .این برد دارای کامپیوترهای
 single boardبرای دریافت اطالعات ،رادیو نرم افزار و
پردازشگر سیگنال دیجیتال میباشد.
بردهای  6U VPXدارای اتصاالت سریال گیگابایتی
هستند .این بردها برای محیطهای آزمایشگاهی و rugged
طراحی شدهاند.
مدل  57xxxیک ماژول (Express Mezzanine Card
 (XMCدارد و مدل  58xxxدو ماژول  XMCدارد .این
محصوالت از ماژولهای  Cobalt Virtex-6 FPGAو

 Onyx Virtex-7 XMC FPGAبرای معماری باز و مطابق با
استانداردهای صنعتی استفاده میکنند.
بردهای  57xxxو  58xxxاز مزیت ورودی خروجی افزوده
به پنل پشت استفاده میکند .این کار به واسطه اتصال LVDS
اختیاری از  FPGAبه هر  XMCصورت میگیرد.
درایورهای  ReadyFlowشرکت  Pentekو کتابخانههای
بردها برای سیستمهای لینوکس و ویندوز وجود دارند.
 ReadyFlowشامل مثال و کد کامل است و دارای یک خط
ارتباط فرمان برای کنترل روی سختافزار ،تحلیلگر سیگنال
و نمایشگر سیگنال در حوزه زمان و فرکانس است.
منبع.www.pentek.com :
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در سالیان اخیر ،رشد آموزش عالی به ویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی،
افزایش تعداد پژوهشگاهها و پژوهشکدهها در حوزههای موضوعی مختلف ،افزایش
حجم فعالیتهای پژوهشی و انتشار یافتههای حاصل از آنها ،موجب رشد کمی و
کیفی قابل مالحظهای در مجالت علمی کشور شده است .اين مجالت در سطوح
تخصصی علمی ،امکان ارتباط ميان صاحبنظران و عالقهمندان را فراهم نموده
و سبب ارتقای علمی رشتههای مرتبط با حوزه تحقیقاتی مورد نظر میشوند.
یکی از اولویتهای کشور ،پژوهش ،تحقیقات و پرورش محققان متخصص در
زمینههای مورد نیاز است .با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضای
کشور ،پژوهشهای حوزه برق و الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در سالهای اخیر
مورد توجه دوچندان قرار گرفتهاند .در همین راستا پژوهشکده برق و الکترونیک
هوانوردی (اویونیک) دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به زیرساختهای موجود
و در اختیار داشتن نیروی متخصص مربوطه یکی از پیشتازان این عرصه است.
مجله برق و الکترونیک هوانوردی با در نظر گرفتن زمینه اصلی دانش اویونیک،
حاصل مطالعات و تازههای این حوزه را در اختیار عالقهمندان قرار میدهد .در
پایان از همه همکارانی که در انتشار این مجله نقش داشتهاند سپاسگزاری نموده
و تالش آنها را در انتشار این مجله و به اشتراک گذاشتن یافتههای علمیشان
ارج مینهیم.
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چالش های جدید برای
آینده معماری اویونیک

مجموعه دستگاههای الکترونیکی داخل هواپیما معموال با
عنوان "معماری اویونیک" نامیده میشود .از دهه  ،70معماری
اویونیک که از ماژولهای پردازش دیجیتال و باسهای
مخابراتی تشکیل شده است ،از کاربردهای اویونیکی بسیاری
مانند کنترل پرواز ،مدیریت پرواز و غیره پشتیبانی مینمایند.
از این رو ،معماری اویونیک به جزء اصلی یک هواپیما تبدیل
شده است .این معماری باید الزامات ضروری فراوانی را تامین
نماید :ایمنی ،استحکام در برابر خرابی تجهیزات ،قطعیت و
قابلیت عملکرد به صورت بالدرنگ از جمله این الزامات می
باشند .به منظور بهبود عملکرد و تأمین الزامات ،تولیدکنندگان
هواپیما چندین راه حل پیشنهاد نمودهاند .این مقاله ،در ابتدا
به بررسی جدیدترین تکنولوژی معماریهای اویونیک موجود
میپردازد از جمله معماری مجتمع ماژوالر  IMAو در ادامه
به بحث در مورد دو چالش برای نسل بعدی معماری اویونیک
میپردازد :قابلیت پیکربندی دوباره و یکپارچهسازی تجهیزات
پردازشی  COTSمانند پردازنده های چند هستهای .این دو
چالش ،هسته مرکزی نسل بعدی معماریهای مجتمع ماژوالر
(به نام  ) IMA-2Gمیباشند.

سیستم های هوا-فضا

سیستمهای اویونیک بخش بزرگی از هزینههای هواپیما
را به خود اختصاص میدهند .این هزینهها در هواپیماهای
غیرنظامی بین  35تا  40درصد هزینه کل هواپیما و در
هواپیماهای نظامی ،بالغ بر 50درصد هزینه کل هواپیما را
شامل میشود .این سیستمها که پیچیدگیشان روز به روز
در حال افزایش است ،کاربردهای مختلفی همچون ناوبری،
پایداری هواپیما ،مدیریت سوخت ،مخابره هوا-زمین و
سرگرمی مسافران را فراهم می نمایند.
به موازات آن ،تکنولوژیهای مدیریت اطالعات و ارتباطات
پدیدار شده و راه حلهای جدیدی در حوزه اویونیک

2

فصلنامه برق و الکترونیک هوانوردی
سال سوم  -شماره  - 15زمستان 93

مطرح گردید .پیادهسازی سیستمهای اویونیک هواپیماهای
غیرنظامی ( )A350, B787و نظامی ( Rafale،Gripenو
 )A400Mمدرن از معماری  IMAبه جای معماری کالسیک
به هم وابسته استفاده مینمایند .در معماری به هم وابسته هر
سیستم دارای منابع اویونیکی مربوط به خود است ،در حالیکه
در معماری  IMAمنابع توسط چندین سیستم مورد استفاده
قرار میگیرند .منظور از منابع ،کامپیوترهایی با سیستم عامل
یالدرنگ یا شبکه های محلی با پروتکلهای مخابراتی بالدرنگ
است .یکی از نتایج مهم پیدایش  IMAدر معماری هوا-فضا
این است که اجازه توسعه برنامههای کاربردی x-by-wire
توزیع شده را می دهد.
 X-by-wireاز تعداد زیادی تجهیزات (مانند سنسورها،
محرکها ،دستگاههای فیزیکی ،ماژولهای نرمافزاری،
ماژولهای حافظه و غیره) تشکیل می شود که توسط پلتفرم
معماری ماژوالر مجتمع پشتیبانی میشوند .این امر خود منجر
به پیچیده تر شدن سیستمها شده و مشکالت اعتبارسنجی را
بوجود میآورد x-by-wire .یک اصطالح عمومی برای توصیف
سیستمهای کنترلی است که از یک شبکه ارتباطی بالدرنگ
برای اتصال اجزای الکترونیکی مختلف استفاده مینماید .در
سیستمهای قبلی ،سیستم های کنترل اتصال مکانیکی یا
هیدرولیکی داشتند .هدف  x-by-wireجایگزینی هر سیستم
مکانیکی/هیدرولیکی با سیستم های الکترونیکی فوق العاده
قابل اعتماد است”X“ .در x-by-wireنشان دهنده هر گونه
برنامه مربوط به ایمنی مانند سیستم فرمان ،ترمز و کنترل
پرواز میباشد.
سیستمهای هوا-فضا اغلب توسط دو ویژگی مشخص
میشوند .اول آنکه آن ها یک زیرسیستم پردازش اطالعات
هستند .دوم آنکه تعاملی هستند و با محیط فیزیکی خود (به
عنوان مثال خدمه ،دستگاه های فیزیکی و غیره) تعامل دارند.
بنابراین آن ها باید توانایی رویارویی با طیف گستردهای از
محدودیت های سیستم و محیط را داشته باشند .محدودیتهای
مربوط به ایمنی ،قابلیت اطمینان و بالدرنگ بودن سیستمها
تأثیر مستقیمی بر معماری هواپیما و فرایندهای اعتبارسنجی و
صدور گواهینامه دارد .بنابراین شرکتهای سازنده هواپیما باید
نشان دهند اویونیک هواپیمایی که طراحی کرده و ساختهاند با
مقررات بین المللی سازگار است .در حقیقت شرکتهای سازنده
باید نشاندهند که الزامات ایمنی اجرا شدهاند ،عملکردهای
بالدرنگ محاسباتی و ارتباطی تعبیه شده اند و سخت افزار و

آیسی سنسور  8کاناله discrete to digital

بخش مدار مجتمع شرکت هالت یک آیسی سنسو ر �dis

 8 crete to digitalکاناله به نام  HI-8429برای کاربردهای
اویونیکی ارائه کرده است.
 HI-8429دارای کانالهایی با قابلیت برنامه نویسی میباشد
و نسبت به جرقه مقاومند .آستانههای ورودی توسط باس
 MHz SPI 10قابلیت برنامهریزی دارند .هر کانال میتواند
به تنهایی در دو حالت  GND/Openیا 28( Supply/Open
ولت) باشد.

 HI-8429بایک منبع تغذیه دیجیتال  3/3ولت و منبع
تغذیه آنالوگ  12تا  16/5ولت کار میکند .این آیسی با
مشخصات هواپیمای  Airbus ABD0100Hسازگاز است.
آستانههای ورودی  discreteدر محدودهی  2تا  14ولت قابل
برنامهریزی هستند.
در حالت  GND/Openمقدار جریان  1میلی آمپر وارد
ورودی میشود تا از برخورد رلهها جلوگیری کند .همچنین،
مدار  debounceپاسخ درست خروجی سنسور به ورودیهای
مکانیکی سنسور را بررسی میکند .یک پایه خروجی وقفه
برای هشدار تغییر ورودی سنسور تعبیه شده است.
تمام ورودیها نسبت به جرقه داخلی مقاومند بر اساس
استاندارد  RTCA/DO160Gطراحی شده است .برای
محافظت از جرقههای شدید ،میتوان از مجموعه مقاومت و
دیود محافظ روی هر ورودی استفاده کرد.
منبع.www.holtic.com :

تقویت کننده توان شرکت  NuWavesبرای
ارتباطات اویونیکی و کاربردهای جنگ الکترونیک

شرکت مهندسی  NuWavesدر اوهایو یک تقویت کننده
توان فرکانس باال به نام  NuPower 13G05Aبا اندازه کوچک،
وزن کم و کارایی بسیار باال ارائه کرده است .این تقویت کننده
برای کاربردهای مختلفی از قبیل ارتباط هوا به زمین با
تاسیسات تاکتیکی ،تست یا مقاصد آموزشی استفاده میگردد.
 NuPowe 13G05Aیک تقویت کننده میکروویو و RF
است که توان اشباع  RFآن ،برابر حداقل  35وات است که در
محدوده  800تا  2000مگاهرتز با بازدهی بیش از  40درصد
در این باند فرکانسی کار میکند.
این تقویت کننده میتواند برای سیستمهای مخابراتی
و مسافتسنج استفاده گردد تا گستره اندازه برد تعیین
شود .همچنین با سیستمهای جنگ الکترونیک برای حمله
الکترونیکی با دامنه کم در هواپیماهای بدون سرنشین قابل
استفاده است.
با مقدار نامی ورودی صفر  ، dBmاین تقویت کننده مقدار
بهرهای برابر  45دسی بل دارد .عالوه بر این ،بدنه آلومینیومی
این تقویت کننده باعث کاهش اتالف گرمایی در دماهای
باال میگردد .این سیستم الکترونیک قدرت ،اندازهای برابر
 4/5*3/5*0/61دارد.

منبعwww.nuwaves.com :
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تازه های اویونیک

پردازنده جدید شرکت

4DSP
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و ذخیرهسازی توسط  virtex-7صورت میگیرد .انتقال به
سیستم ذخیرهساز با استفاده از کابلهای نوری روی این کارت
س
انجام میشود .این عمل محدودیتهای ذاتی معماریهای با 
را ندارد .پردازنده  FM788کارایی مورد نظر را در اندازه کوچک
فراهم میکند و توان مصرفی کل سیستم را کاهش میدهد.
 FM788دارای حافظه  DDR3 SDRAMبا مقدار  10گیگا
بایت است که به صورت  tightly coupledبه  FPGAمتصل
است .همچنین ،این کارت توانایی همزمانسازی نمونهبرداری
سیگنال را دارد که باعث افزایش تعداد کانالهای دریافت
اطالعات شده است.
منبع www.intelligent-aerospace.com :

تقویت کننده میکروویو و  RFگالیوم نیترید ()GaN
برای رادارهای باند X

شرکت  Comtech PSTیک تقویت کننده گالیوم نیترید
 RFبرای رادار باند  Xبه نام  BMC858199-600ارائه کرده
است .طراحی خطی  ABدر حوزه فرکانسی  8/5تا 10
گیگاهرتز کار میکند و دارای قابلیت کنترل فاز و دامنه برای
سیستمهای توان باال را دارد .این کار توسط آرایه دودویی
یا فاز متداول و روشهای مختلف صورت میگیرد که برای
سیستمهای توان باال تا  10کیلو وات کاربرد دارد.
این تقویت کننده دارای محدوده دینامیکی توان خروجی
باال ،کاراییَ ،آشکارسازهای نمونههای خروجی و ورودی ،قابلیت
محافظت از  duty factorو عرض پالس ،قابلیت محافظت از بار
و گرمای  ،VSWRرابط دیجیتال برای کنترل و نظارت ،کنترل
فاز و دامنه میباشد و برای سیستمهای آرایه فاز مناسب است.
پردازنده جدید  FM788شرکت  ، 4DSPیک کارت
 COTSبر پایه  FPGAاست این پردازنده کارایی بینظیری
برای کاربردهای مختلفی مانند تشکیل پترن پرتو ،جهتیابی،
رادار و مخابرات ماهواره دارد.
این ماژول بر اساس مدل  virtex-7شرکت  Xilinxاست
و دارای  8کانال  16 A/Dبیتی است .این طراحی بیشترین
کانال در این حوزه فرکانسی و بیشترین حافظه  onboardبرای
بردارهای بزرگ اطالعات دارد .با چهار  transceiverنوری با
سرعت  ،4Gbpsمیتوان پردازنده  FM788را مستقیماً به یک
سیستم ذخیرهساز کنترل شده از دور ،متصل کرد و نیازی به
 CPUندارد.
دیجیتال کردن چندین کانال آنالوگ با پردازش سیگنال
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منبع.www.comtechpst.com :

نرم افزار مطابق دستورالعمل های خاص ،توسعه یابند.
از معماری به هم وابسته تا IMA

اولین تجهیزات اویونیک که داخل هواپیماها قرار گرفتند،
رادیوهایی برای اهداف مخابراتی و ناوبری بودند (دهه .)1940
از آن زمان ،کنترل کنندههای الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ
جایگزین تجهیزات و توابع مکانیکی هواپیما شدند .یکی از
بارزترین مثالها در مورد سیستمهای دیجیتال نهفته ،سیستم
کنترل پرواز ( )FCSاست .وظیفه این سیستم ،کنترل خودکار
مسیر هواپیما بر اساس دستورات ناوبری خلبان است .تا دهه
 1990معماری کلی سیستم اویونیک هواپیما (شامل )FCS
مطابق با اصول "معماری به هم وابسته" بود ،بدین گونه که
برای هر کارکرد ،یک کامپیوتر در نظر گرفته میشد .شکل 1
معماری  FCSپیوسته مربوط به هواپیمای  A340را نشان می
دهد .این سیستم از چندین تابع نرم افزاری ()..,FCPC,FCSC
تشکیل شده است .هر تابعی روی یک منبع اختصاص داده شده
به آن به همراه سنسورها و محرک های مخصوص خودش اجرا
می شود .به عبارت دیگر هر تابعی ،دارای تجهیزات مخصوص
به خودش از منابع پردازشی گرفته تا سنسورها و محرکها
است .در نتیجه هر تابع به همراه مجموعه منابع آن را می توان
به صورت یک زیرسیستم مستقل در نظر گرفت.

تا پایان دهه  ،1990بیشتر هواپیماهای مسافربری شامل
 A330 ،A320و  A340بر مبنای اصول معماری پیوسته
طراحی شده بودند .با این حال در دهه  1990خطوط هوایی
عملکرد بیشتر و دقیقتری مانند قابلیتهای مدیریت دقیق
پرواز ،سیستمهای نگهداری و تعمیر در حین کار و سیستمهای
سرگرمی وسیعتر برای مسافران را خواستار شدند .بنابراین
دیگر مفهوم یک زیرسیستم اختصاصی برای هرکارکرد ،دیگر
نمیتوانست دوام پیدا کند .محدودیت اساسی این بود که
حجم و وزن زیرسیستمهای اختصاصی منجر به محدودیت
های اساسی در هواپیما میگردیدند .مشکل دیگر این بود
که وجود تعداد زیادی از منابع ،هزینههای نگهداری را برای
خطوط هوایی از لحاظ تأمین و حمل قطعات یدکی کامپیوتر
به طور قابل توجهی افزایش می داد .بنابراین یک روش جدید
مورد نیاز بود.
این روش جدید  IMAنامیده شده و دارای دو اصل اساسی
است .اصل اول تجمیع چندین تابع نرم افزاری روی یک منبع
محاسباتی اویونیکی به منظور کاهش وزن ،حجم و هزینه های
مربوط به پیاده سازی معماری اویونیک است .با این حال ،با
توجه به اشتراکگذاری منابع ،این ایده اولیه منجر به عوارض
جانبی و وابستگیهای غیرعملکردی میان برنامههای کاربردی
هواپیما میگردد .به عنوان مثال عیب یابی و ایجاد تغییرات

شکل  :1مثالی از یک معماری پیوسته :معماری سیستم کنترل پرواز هواپیمای A340
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بسیار دشوار می گردد .عالوه بر این برای نشان دادن وضعیت
ایمن سیستم به اطالعاتی از کل سیستم نیاز است .بنابراین
اصل دوم برای سادگی فرایند طراحی و دریافت گواهیهای
الزم ،مورد نیاز است .اصل دوم ،پارتیشنبندی دقیق و قوی
میباشد .یعنی مجموعهای از اصول اجرا شده توسط سختافزار
و نرمافزار (مانند میانافزار) که از تداخل بین توابع جلوگیری
مینماید.

توصیف و بیان اصول

IMA

همانطور که اشاره شد ،به اشتراکگذاری منابع و
پارتیشنبندی قوی اصول اساسی معماری  IMAهستند .این
پارتیشنبندی بر مبنای دو استاندارد  ARINC 653برای
اصول پارتیشنبندی در ماژولهای پردازشی و ARINC 664
برای اصول پارتیشنبندی برای ارتباط میان توابع میباشد.
این دو استاندارد به طور کلی مفهوم  IMAای که در A380
و  B787پیادهسازی شده اند را تعریف مینمایند .شکل 2
یک پلتفرم معمولی معماری  IMAرا نشان میدهد .معماری
سختافزاری آن شامل مجموعهای از ماژولهای سختافزاری
( )CPMمیباشد که به سوئیچهای مخابراتی ARINC 664
متصل میشوند .کاربردهای اویونیکی ( A1تا  A3در CPM1
و  B1تا  B3در  )CPM2بر روی ماژولهای پردازشی اجرا
میشوند.

شکل  :2معماری  IMAنسل اول
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به طور کلی ،معماری  IMAمنجر به کاهش منابع فیزیکی
مورد نیاز میشود .کاهش منابع خود به معنای کاهش وزن
کلی و صرفه جویی توان در هواپیما میگردد .برای مثال تعداد
واحدهای پردازشی در هواپیمای  A380نصف تعداد واحدهای
پردازشی در هواپیماهای نسل های قبل از آن است .کاهش
تعداد کامپیوترها و کابلها (برای مخابرات و منبع تغذیه)
منجر به کاهش وزن کلی هواپیما و در نهایت بهرهوری مصرف
سوخت میگردد .انواع کمتر تجهیزات به معنی خرید و ذخیره
انواع کمتری از قطعات یدکی هواپیما است.
دو چالش جدید برای معماری IMA

چالش اول :قابلیت پیکربندی دوباره

همانگونه که بیان شد ،معماری  IMAبه طراحی یک پلتفرم
اویونیکی اطالق میشود که ارتباطات و منابع محاسباتی را
طبق دو استاندارد  ARINC 653و  ARINC 664به اشتراک
میگذارد .این دو استاندارد مربوط به تخصیص منابع ثابت و
ایستا میباشند .هنگامی که مثال یک خرابی سختافزاری رخ
میدهد ،توانایی پیکربندی مجدد از نکاتی است که باید به آن
توجه شود .این بدان معناست که توابع مجددا باید به ماژول
های امن اختصاص داده شوند .به منظور دستیابی به این هدف،
نسل بعدی پلتفرمهای  IMAدارای قابلیت پیکربندی مجدد
هستند .این قابلیت از تاثیر خرابی قطعات سخترافزاری بر
روی قابلیت اطمینان هواپیما میکاهد .قابلیت پیکربندی
دوباره یکی از چالشهای بزرگ برای معماران اویونیک در
آینده است .یک معماری  IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد
باید توانایی جابجایی یک برنامه کاربردی که بروی یک ماژول
پردازشی قرار دارد به ماژول های ذخیره فراهم نماید .مفهوم
 IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده در شکلهای
3و 4نشان داده میشود.

 2-4-1قسمت عملکردی پرواز

قسمت عملکرد پرواز عبارتند از:
• سرور خدمات شبکه  : ANSU-AFMRبرنامههای
کاربردی میزبان  OISبر روی این سرور نصب شده و مستندات
نیز بر روی آن ذخیره میگردند.
• مسیریاب  : ARU-AFMRاین مسیریاب وظیفه
تبادل اطالعات بین سه قسمت  ،NSSرابط هواپیما و خلبان
( )HMIمربوط به قسمت پرواز و سیستم ارتباطات بی سیم
هواپیما ( )WACSرا بر عهده دارد .سیستم  WACSدارای
قابلیت ارتباطات بیسیم بین مراکز عملیات شرکت هواپیمایی
(  )AOCو پردازنده میباشد.
• لپ تاپ  AFMRمربوط به خلبان و کمک خلبان :این
واحدها محاسبات و منابع حافظه را برای برنامههای کاربردی
 OISمیزبان و اسناد برعهده دارند.
• لپ تاپ پشتیبان  :AFMRاین لپ تاپ که در کنار لپ
تاپ  AFMRمربوط به ترمینال کمک خلبان قرار داده شده ،در
مواقع خرابی جایگزین لپ تاپ اصلی میشود.
قسمت عملکرد پرواز از طریق کابین خلبان و واسطهای
زیر قابل دسترسی هستند.
• ترمینالهای ( )OITبا صفحه کلید و وسایل کنترل
جانبی ()ACD
• از طریق پورت  USBلپ تاپ¬ها مخصوص خلبان
پرواز و پرسنل تعمیر و نگهداری به منظور بارگذاری اطالعات
• دو پرینتر (به صورت اختیاری) برای خلبان پرواز و
پرسنل تعمیر و نگهداری

 3-4-1قسمت کابین و ارتباطات

قسمتهای تشکیلدهنده قسمت کابین و ارتباطات
عبارتند از:
• سرور شبکه کابین )PAX ( CNSU-PAX
• مسیریاب کابین و ارتباطات ()CRU-COM
•  4واحد بیسیم کابین ( ) CWLUبه همراه آنتن¬های
مربوطه
واحد  CNSU-PAXانجام محاسبات و تامین منابع حافظه
برای برنامههای کاربردی  OISرا برعهده دارد .واحد CRU-
 COMوظیفه تبادل اطالعات بین واحدهای زیر بر عهده دارد:
• برنامه های حوزه عملکرد پرواز
• واحد CNSU-PAX
• سامانه ارتباطات ماهواره ()SATCOM
• سامانه مانیتورینگ تصویر کابین ()CVMS
• سامانه سرگرمی مسافران ( ) IFESکه اتصاالت PED
ها برای اینترنت و پست الکترونیکی را پشتیبانی می کند.
•نویسنده :زهرا ابوالفضلی

شکل  :3پیکربندی اولیه
طرح قسمت پرواز و قسمت ارتباطات و کابین در سیستم NSS1
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شكل 3-1ساختار سیستم OIS

 4-1ساختار سیستم سرور شبکه ()NSS

سیستم سرور شبکه( )NSSیک ساختار شبکه مبتنی بر
سرورهای پردازنده ،مسیریابها دارد .این سیستم به سه زیر
شبکه تقسیم میگردد .در ادامه این قسمتها بررسی میگردد.

 1-4-1قسمت اویونیکی

اجزای تشکیل دهنده این قسمت عبارتند از:
• دو واحد سرور شبکه هواپیما ( :)ANSU-OPSاین
سرور های کمکی ،محاسبات و منابع حافظه را برای برنامه
های کاربردی و پایگاه داده و اسناد فراهم میکنند.
• دو واحد مسیریاب هواپیما ( :)ARU-OPSاین
مسیریاب ها تبادل اطالعات بین محیط اویونیکی ،و سیستم
خدمات شبکه ( )NSSو رابط بین هواپیما و خلبان ( )HMIرا
فراهم میکنند.
• یک واحد مسیریاب واسط امن ( :)SIRUاین واحد به
پیام های سیستم گزارش دهی و آدرسدهی ارتباطات هواپیما
( )ACARSاختصاص داده شده است ،تا اتصال ترمینال های
دسترسی چند منظوره قابل حمل ( )PMATو پنل های خدمه
پرواز ( )FAPامن باشد .واحدهای فوق دسترسی به برنامه های
کاربردی میزبان در حوزه های اویونیکی  NSSرا فراهم میکنند.
• دو رابط ارتباطات امن ( :) SCIاین واحدها ارتباطات
دو جهته امن بین برنامههای کاربردی  OISو محیط اویونیکی
را تامین میکنند .این واحدها همچنین ارتباط امن دو جهته
بین برنامههای کاربردی  OISو مراکز  AOCاز طریق شبکه
 ACARSرا فراهم میکنند.
• ماژول استخراج اطالعات مرکزی ( :)CDAMاین
ماژول پارامترهای هواپیما و اطالعات اویونیکی را از محیط
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های اویونیکی به سیستم  NSSارسال میکند.
• واحد ارتباطات یک طرفه ( :)OWDاین واحد وظیفه
ارسال اطالعات قسمت اویونیکی به قسمتهای دیگر  NSSو
تعدادی از سیستمهای کابین را برعهده دارد .توجه کنید که
 OWDیک وسیله الکترونیکی است که یک مسیر ارتباطاتی از
چپ به راست (مطابق شکل  )1-3ایجاد میکند .این وسیله از
آمدن اطالعات مزاحم به حوزههای اویونیکی و محیط اویونیکی
خودداری میکنند.
قسمت اویونیکی ازطریق کابین خلبان و قسمتهایی از
هواپیما و از طریق  HMIهای مختلف قابل دسترسی می باشند
که عبارتند از:
• ترمینالهای اطالعات پردازنده خلبان ( )OITو کمک
خلبان
• ترمینالهای تعمیر و نگهداری نصب شده ()OMT
اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری
• ترمینالهای دسترسی چند منظوره قابل حمل
( )PMATاختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری
• پنلرهای خدمه پرواز ( )FAPدسته باال و اصلی
اختصاص داده شده به خلبان کابین
• چاپگر اختصاص داده شده به خلبان پرواز و پرسنل
تعمیر و نگهداری

شکل  :4پیکربندی پس از از دست دادن ماژول M

مفهوم  IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده
در شکل  3نشان داده می شود .پلتفرم نشان داده شده ،ترکیبی
از  5ماژول ( )M1,…M5و دو سوئیچ مخابراتی ( )S1 , S2می
باشد .ماژول  M5در شکل  ،3ماژول ذخیره است که دارای
برنامه کاربردی نیست و دارای حالت اولیه خاموش است .اگر
اشکالی در ماژول  M1اتفاق بیفتد ،برنامههای کاربردی آن بر
روی ماژول ذخیره  M5پیکربندی میشوند .تمام مخابرهها به
( M1 (VL1, VL2باید مطابق این پیکربندی مسیریابی مجدد
شوند .اهداف اصلی که پلتفرم قابل پیکربندی فراهم می نماید،
عبارتند از:
• بهبود قابلیت اطمینان عملکردی هواپیما با حفظ
ایمنی
• اجتناب از تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده و
هزینه های مرتبط
• محدود نمودن تاثیر پیکربندی دوباره بر روی تمرینات
مربوط به اخذگواهینامه
برای حصول اهداف پیکربندی مجدد ،یک فانکشن جدید
به نام " "Reconfiguration Supervisorبرای تعبیه در
هواپیما نیاز است .نقش  Supervisorتعیین زمانی است که
یک پیکربندی دوباره می تواند اتفاق بیفتد و تنظیمات الزم را
به منظور رسیدن به یک حالت امن تر و بهتر را انجام میدهد.

این ،پردازشگرهای چند هستهای فرصت های تازهای را پیش
روی طراحان هواپیما قرار میدهند .استفاده از سیستمهای
کنترل پرواز پیچیدهتر با زمان پاسخ کوتاه و محاسبات زیاد،
ساختارهای سبکتر و انعطافپذیرتری را فراهم مینمایند.
انتظار میرود سیستمهای چند هستهای توان محاسباتی الزم
برای کاربردهای پیچیده را فراهم نمایند و بدین طریق سبب
کاهش وزن ساختار هواپیما گردند .به هر حال معماری چند
هستهای یک چالش مهم محسوب میشود زیرا مدل خطای
آن ها مانند مدل خطای پردازشگرهای تک هستهای نیست و
اطمینان از مدت زمان قابل پیشبینی به دلیل اشتراک فشرده
منابع بسیار دشوار است .شرکت  Oneraبا همکاری  Thalesو
 Airbusاین چالش را مطرح نمودند .به دلیل اشتراکگذاری
میان هستهها ،این روش دارای ویژگی تجمیع باال و نسبت
عملکرد در هر وات خوبی است .یک پردازنده چند هستهای
استاندارد ،دارای  2تا  8هسته روی یک تراشه است .معموالً
هستهها یک یا دو سطح از دستورالعملها و کشهای داده
دارند و سطوح اضافی را مانند یک باس مشترک به حافظه
اصلی منتقل مینمایند .چنین معماریای اغلب روشهای
همسان کش سختافزاری را اجرا مینمایند .این روشها اجازه
اجرای برنامههای کاربردی را بصورت مجزا میدهند .متأسفانه،
اشتراک منابع ،تحلیل زمانبندی نرمافزارهای حساس را
پیچیده و در پارهای موارد غیرممکن مینماید .به همین دلیل
این باور وجود دارد که استفاده از پردازندههای چند هستهای
برای طراحی سیستمهای ایمنی حیاتی دشوار است.
• نویسنده :مینا مطهری
برگرفته از مقاله:

New Challenges for Future Avionic Architectures

ارائه شده در مجله Aeroapacelab, 2012

چالش دوم :کارایی باالی معماری اویونیک

شكل 4-1طرح قسمت اویونیکی سیستم NSS

در دهه گذشته معماری های چند هسته ای مانند
تراشههایی که چندین هسته را تجمیع مینمایند ،ظهور
پیدا کردند .این گونه معماری ها جایگزین پردازشگرهای
تک هستهای قدیمی در همه حوزهها از جمله حوزه اویونیک
شدند .تجمیع ماژولهای پردازشی تک هستهای در معماری
 IMAبه دلیل کمیابی این اجزا هزینهبر است .بنابراین
استفاده از پردازنده های چند هستهای در معماری نسل بعدی
اویونیک یعنی  IMA-2Gاجتناب ناپذیر خواهند بود .عالوه بر
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تعیین خطای حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری با استفاده از روش واریانس
آلن برای افزایش دقت ناوبری

چكيده

یکــی از مهمتریــن تجهیــزات موقعیتیابــی در
سیســتمهای ناوبــری ،اســتفاده از ژیروســکوپ فیبــر نــوری
اســت .همــواره خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری در شــرایط
مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت .در ایــن مقالــه ابتدا
بــه صــورت کامــل بــه بررســی واریانــس آلــن پرداختــه شــده
اســت ،و ســپس خطاهــای مختلــف ژیروســکوپ فیبــر نــوری
از جملــه خطــای ناپایــداری بایــاس ،خطــای ،Quantization
خطــای  ،angle random walkخطــای rate random walk
و خطــای  rate rampبــا اســتفاده از تحلیــل خطــای واریانــس
آلــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در بهبــود عملکرد
سیســتمهای ناوبــری در فرآینــد جهتیابــی نقــش موثــری
داشــته اســت .واریانــس آلــن ( ))σ2(τاطالعــات مســتقیمی
از نــوع و انــدازهی ترمهــای نویــزی مختلــف بــا تجزیــهی
مقادیــر اندازهگیــری اســتاتیکی بــه مقادیــر گروهــی بــه مــا
میدهــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد در استاندادســازی
حســگرهای ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد و قابلیــت اطمینــان اســتفاده از ایــن حســگرها در
کاربردهــای دقیــق را افزایــش دهــد.
واژه هــاي كليــدي :تحلیــل خطا-ژیروســکوپ فیبــر
نوری-موقعیتیابی-واریانــس آلــن

 -1مقدمه

یکــی از مهمتریــن تجهیــزات موقعیــت یابــی در
سیســتمهای ناوبــری حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری
اســت .همــواره خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری در
شــرایط مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت .عملکــرد
ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــر تداخــل دو پرتــوی نــور کــه در
جهــت عکــس یکدیگــر در یــک حلقـهی فیبــر نــوری انتشــار
مییابنــد ،مبتنــی اســت .در ابتــدا نــور گســیل شــده از یــک
منبــع نــور ،بــه دو پرتــو بــا شــدت مســاوی تقســیم میشــود،
و بــه دو ســر حلقـهی فیبــر نــوری وارد میگــردد .زمانــی کــه
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری میچرخــد ،بیــن پرتوهــای
نــوری منتشــر شــده در خــاف جهــت یکدیگــر اختــاف
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فــاز ایجــاد میشــود کــه در اصطــاح بــه آن اثــر
ســاگناک میگوینــد کــه عملکــرد کلــی ژیروســکوپ فیبــر
نــوری مبتنــی بــر همیــن اثــر اســت [.]1
بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی بــازدهی سیســتمهای
موقعیــت یابــی بســیار حائــز اهمیــت اســت .یکــی از مســائلی
کــه در بــازدهی ایــن سیســتمها نقــش مهمــی دارد ،خطاهای
عملکــردی حســگرهای مــورد اســتفاده در سیســتمهای
موقعیتیــاب اســت .بنابرایــن شناســایی و تشــخیص
خطاهــای ناوبــری ،گام اول در بهبــود عملکــرد سیســتمهای
موقعیتیــاب اســت .یکــی از روشهــای خطایابــی در ایــن
زمینــه ،اســتفاده از منحنــی تحلیلــی واریانــس آلن میباشــد.
واریانــس آلــن در نیمــهی اول دهــهی  1960توســعه و
تکامــل یافــت و بــا حالتهــای اســتاندارد زمانــی و فرکانســی
تطبیــق پیــدا کــرد .همچنیــن تحلیلهــای پایــداری فــازی و
فرکانســی نوسانســازهای دقیــق را بــا آن انجــام میدادنــد.
بــه خاطــر نزدیکــی تحلیــل خطــا در حســگرهای اینرســی
بــه آن ,ایــن روش بــرای تحلیــل راندگــی اتفاقــی (random
 )driftو دیگــر خطاهــا در حســگرهای اینرســی و بســیاری از
قطعــات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [.]2
در ایــن مقالــه در قســمت اول بــه بررســی واریــاس آلــن
و روابــط ریاضــی حاکــم بــر آن میپردازیــم .در قســمت دوم
روش دادهبــرداری از ژیروســکوپ فیبــر نــوری بیــان میشــود.
در قســمت ســوم روش واریانــس آلــن بــه دادههــای بــه
دســت آمــده از زیروســکوپ فیبــر نــوری ،اعمــال میگــردد
و نتایــج آن مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میگیــرد.

 -2واریانس آلن

یکــی از روشهــای محاســبهی خطــای ناپایــداری بایــاس،
خطــای  ،Quantizationخطــای ،angle random walk
خطــای  rate random walkو خطــای  rate rampاســتفاده
از منحنــی واریانــس آلــن اســت [ .]2شــکل  1نمونـهی کلــی
منحنــی واریانــس آلــن را نمایــش میدهــد .همانطــوری
کــه مشــاهده میشــود ،از هــر یــک از قســمتهای منحنــی
واریانــس آلــن ،ویژگیهــای عملکــردی ژیروســکوپ فیبــر
نــوری و انــواع خطاهــای مربــوط بــه آن اســتخراج میگــردد.

مراکز  AOCو با ارائهدهندگان خدمات اینترنتی مثل پست
الکترونیکی از جمله عملکردهای  NSSاست.
تهیه فرمها و اسناد الکترونیکی و ارائه مجموعهای از
برنامههای کاربردی سفارشی و اسناد توسعه یافته بوسیله
کارخانه سازنده هواپیما و شرکت های هواپیمایی بر عهده
 OISاست .طراحی سامانه ارتباطات دیتالینک مبتنی بر ،IMA
برای ارتباطات و برنامه های کاربردی دیتالینـک هواپیما در 
شكل 1-1و  شكل 2-1نشان داده شده است .سیستم ACR
وظیفه تبادل پیام ها بین سامانههای اویونیکی و شبکهها
و ایستگاههای زمین را برعهده دارد .این واحد اطالعات را
جمعآوری و به رابط ارتباطات امن به عنوان فایروال ارسال
مینماید.
در ادامه عملکرد برنامههای دیتالینک در محیط “Open
 ”Worldو تجهیزات این قسمت شامل  NSSو  OISبررسی می
گردد.

شكل 2-1طراحی مبتنی بر  IMAبرای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی

دیتالینک

 3-1سیستم اطالعات پردازنده ()OIS

شكل 1-1طراحی مبتنی بر  IMAبرای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی

دیتالینک

این سیستم شامل قسمت های اویونیکی ،عملکرد پرواز،
کابین و ارتباطات است ( شكل .) 3-1ارتباط مراکز پردازنده
و  ،AOCثبت پارامترهای هواپیما ،اسناد الکترونیکی مرتبط با
پرواز ،تعمیرو نگهداری و ابزار سرویس دهی اختصاص داده
شده به سوخت گیری جز وظایف  OISمیزبان در قسمت
اویونیکی است .ابزار محاسبه بازده ،اسناد الکترونیکی مرتبط با
عملکردهای پرواز ،ابزارهای پشتیبای ناوبری هواپیما ،سرویس
مدیریت ارتباطات برای تبادل اطالعات با مراکز  AOCو
پشتیبانی از تعمیر و نگهداری اختصاص داده شده به قسمت
عملکردی پرواز در  OISمیزبان در قسمت عملکرد پرواز
تامین می شود .فراهم کردن سرویس های اینترنت و پست
الکترونیکی ،سرویس های مدیریت ارتباطات برای تبادل داده
با مراکز  AOCو ارائه دهندگان خدمات و پشتیبانی از تعمیر
و نگهداری اختصاص داده شده به حوزه ارتباطات و کابین از
عملکرد های  OISمیزبان در قسمت ارتباطات کابین محسوب
می گردد.
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سامانه ارتباطات لینک
داده هواپیما

 1-1مقدمه
مبنای تفکر جهانی ارائه خدمات هوانوردی که امروز در
قالب سامانه های جهانی ارتباطی ،ناوبری ،نظارت و مدیریت
ترافیک هوایی ایکائو ( )CNS/ATMاز آن نامبرده میشود ،به
اواخر سالهای  1940میالدی بر میگردد .جنگ جهانی دوم
تأثیر مهمی بر توسعه فن آوری ساخت هواپیما داشت .پس از
اتمام جنگ ،حملو نقل هوایی ناگهان رشد چشمگیری پیدا
کرد اما شبکه وسیع ایجاد شده برای حملونقل بار و مسافر
توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده و فراوانی بود .لزوم حفظ
ایمنی پرواز ،یافتن راهحلهایی برای این مشکالت را مورد
توجه کشورهای مختلف قرارداد .سامانههای ارتباطی ،ناوبری،
نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه 80
در دستور کار ایکائو قرار داشت ،در سپتامبر  1991در دهمین
کنفرانس جهانی ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای
شرکتکننده از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
جهت کنترل ترافیک هوایی در هواپیما از ارتباطات VHF
و  ، HFبرای ارتباط هواپیما و ایستگاه زمینی استفاده میشود.
این ارتباطات با مشکل اختالالت جوی مواجه هستند .عالوه
بر آن شبکههای مخابراتی به دلیل افزایش ترافیک هوایی
اشباعشدهاند و امکان مبادله اطالعات پیچیده تر مانند اطالعات
مسیر و اطالعات هوا وجود ندارد .در ارتباطات دیتالینک،
امکان تبادل بعضی اطالعات از طریق کانال های صوتی،
کاهش تعداد خطا و ثبت اطالعات انتقال داده شده فراهم
می¬شود .ارتباطات دیتالینک بوسیله کاهش زمان گذرانده
شده برای انتقال ارتباطات ،بازده ترافیک هوایی را افزایش می
دهند .به عنوان مثال ،زمانی که سامانه های ناوبری هواپیما
از ارتباطات دیتالینک استفاده می کنند می توانند اطالعات
پیچیده تری مانند گزارشهای اختصاصی یا متناوب موقعیت
هواپیما در حریم های اقیانوس ها و گزارش های مجوز ایستگاه
های هوایی را به طور خودکار مبادله کنند.
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 2-1بررسی سامانه ارتباطات دیتالینک

بــا توجــه بــه بخشهــای مختلــف منحنــی میتــوان آهنــگ
مناســب دادهبــرداری و چگونگــی میانگینگیــری و در حالــت
کلــی ناحیــه عملکــردی بهین ـهی حســگر ژیروســکوپ فیبــر
نــوری را پیــدا نمایــد [ 2و .]3

سامانه ارتباطات دیتالینک در راستای کارکردهای
شرکتهای هواپیمایی و نیاز به ارسال پیامها و تبادل اطالعات
بین هواپیما با شبکهها و ایستگاه های زمین و همچنین نیازهای
شکل  -2تقسیمبندی دادهها در محاسبهی واریانس آلن
مسافران به استفاده از سرویس های خاص ،در هواپیماهای
ایرباس طراحی و پیاده سازی شده است .این سامانه براساس
در ایــن صــورت بــرای خوشــهی  kام میانگیــن زمانــی
دادههــا بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
معماری  IMAدر هواپیمای ایرباس  380پیاده سازی شده و از
دو قسمت مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک تشکیل
1 L
(				 )3
= ωk
∑ ωi
شده است .در هواپیمای ایرباس  ،380سیستم مسیریاب
L i =1
ارتباطات هوانوردی ( )ACRبرای مدیریت ارتباطات دیتالینک
بــه طــوری کــه در رابطــهی ( L = f sτ ،)3و
هواپیما و برنامههای کاربردی کنترل ترافیک هوایی()ATC
 i = 1, 2,3,..., Mمیباشــد .مقادیــر میانگیــن بــه دســت
برای مدیریت توابع دیتالینک کنترل ترافیک هوایی ()ATC
آمــده در محاســبهی واریانــس آلــن مــورد اســتفاده قــرار
استفاده میشود.
میگیرنــد .بنابرایــن واریانــس آلــن بــرای خوشــه از دادههــا
به عبارتی دیگر در هواپیمای ایرباس 380و براساس معماری
بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
شــکل  -1منحنــی انحــراف معیــار آلــن بــا توجــه بــه اســتاندارد
 ،IMAمسیریاب و برنامههای کاربردی دیتالینک در دو ساختار
 IEEEو اســتخراج پارامترهــای مختلــف خطــا [.]2
M
1
جدا قرار داده شدهاند .در این طراحی سیستم ها و تجهیزاتی
2
2
( AV AR (τ
()4
]( ∑ [ωi +1 (τ ( − ωi (τ
2( M − 1( i =1
که وظیفه برقراری ارتباط بین سامانههای اویونیکی با شبکهها
						
 -1-2روش محاسبه
و ایستگاه های زمین و فراهم کردن برنامه های دیتالینک برای
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر زمــان میانگینگیــری
روش محاســبهی ناپایــداری بایــاس و دیگــر خطاهــا بــه
کاربران را برعهده دارند ،تحت عنوان “ ”Open Worldو سیستم
کوتــاه باشــد ،واریانــس آلــن بــر مــدل نویــز حســگر غالــب
ایــن صــورت اســت کــه چندیــن بــار بایــاس ژیروســکوپ
های اویونیکی داخل هواپیما تحت عنوان “”Avionic World
میگــردد و تحلیــل نمــودار واریانــس آلــن بــه درســتی
فیبــر نــوری اندازهگیــری میشــود و تغییــرات آن در طــول
می نامند .در قسمت “ ،”Avionic Worldمسیریابی توسط
صــورت میگیــرد.
زمــان مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در طــی ایــن فرآینــد،
سیستم  ACRانجام می گیرد و در قسمت “”Open World
 -3داده برداری از ژیروسکوپ فیبر نوری
دادههــای ذخیــره شــده از خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری
برنامه های کاربردی دیتالینک قرار داده می شود .تجهیزات
را بــا (  ω (tبــر حســب درجــه بــر ثانیــه نشــان میدهنــد
اولیــن مرحلــه در رســم منحنــی واریانــس آلــن داده
“ ”Open Worldاز یک ساختار سخت افزاری پردازنده به
کــه تابعــی از زمــان اســت .همچنیــن بســامد دادههــای
بــرداری از حســگر اســت .در شــکل  3مراحــل و ابزارهــای بــه
نام سامانه سرور شبکه ( ) NSSو مجموعه ای از برنامه¬های
ذخیــره شــده برابــر هرتــز و کل زمــان دادهبــرداری از
کار رفتــه در اندازهگیــری دادههــای خروجــی ژیروســکوپ
کاربردی ،اسناد و مدارک الکترونیکی به نام سیستم اطالعات
خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری برابــر ثانیــه میباشــد .در
نشــان داده شــده اســت .مــدل ژیروســکوپ فیبــر نــوری
داخلی ( ) OISتشکیل شده است .این تجهیزات در راستای
نتیجــه تعــداد کل دادههــای ذخیــره شــده برابــر N = f sT
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش  VG910H15میباشــد کــه
اهداف زیر توسعه پیدا کرده اند:
میباشــد .بــرای تخمیــن منحنــی واریانــس آلــن ،بــردار
درون محفظـهای بــا دمــای ثابــت قــرار گرفتــه اســت .دمــای
• دسترسی آسان خلبان به اطالعات در تصمیمگیریها
زمــان متوســط بــه صــورت زیــر تعریــف میشــود [:]3
محفظ ـهی عایقبنــدی شــده در تمــام مــدت آزمایــش روی
• دسترسی آسان خلبان به اسناد و فرم های الکترونیکی
(					 )1
 27درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــده اســت .همچنیــن بــرای
• استفاده مسافران از سرویس اینترنت و ایمیل
راهانــدازی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری از یــک منبــع
T
]τ [1sec, 2 sec, ...., sec
• بهبود عملکرد هواپیما و کاهش زمان خرابی توسط
= تغذی ـهی جریــان مســقیم  5ولــت اســتفاده شــده اســت.
2
پرسنل پشتیبان با آسان تر شدن عملیات پشتیبانی
در ادامــه مطابــق شــکل  N ،2دادهی بــه دســت آمــده
در راستای اهداف فوق NSS ،باعث ارائه شبکه ای
را بــه  Mخوشــه بــرای هــر  τتقســیم میکنیــم کــه M
انعطافپذیر با هزینه کمتر گردید .ارتباط با واسط هواپیما و
عبــارت اســت از:
خلبان ( )HMIبرای کاربران نهایی مختلف مانند خلبان پرواز،
مسافران ،پرسنل هواپیما و پرسنل تعمیر و نگهداری بر عهده
T
		
()2
= 		M
τ
 NSSاست .ارتباطات امن داده ها با سامانههای هواپیما در
				
محیط اویونیکی از طریق رابط امن ،قابلیت ارتباطی داده با
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آزمایش دادهبرداری در مدت زمان  50دقیقه ،با بسامد 100
هرتز به وسیلهی حسگر اندازهگیر  Sentekانجام و دادهها به
وسیلهی رایانه جمع آوری و ذخیره میشوند .اندازهگی ر �Sen
 tekیک ابزار اندازهگیری دقیق ولتاژ با آهنگ دادهبرداری قابل
تنظیم (در این پژوهش برابر  100هرتز) به همراه مبدل آنالوگ
به دیجیتال است .بنابراین حسگر اندازهگیر  Sentekدر هر
 10میلی ثانیه ،خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری را اندازهگیری
میکند .مقادیر اندازهگیری شده در رایانه ذخیره میشوند.
پیش از شروع فرآیند دادهبرداری ،ضریب ثابت اندزهگیری
حسگر به همراه مجموعهی دادهبردار ،برای استفاده در مراحل
بعدی محاسبه ،اندازهگیری میشود .در منحنی شکل 4
دادههای اندازهگیری شده از خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری
مدل  VG910H15که به صورت یک سری زمانی است ،نشان
داده شده است.

پ فیبــر
شــکل  -4نمــودار کل دادههــای گرفتــه شــده از ژیروســکو 

نــوری مــدل VG910H15

 -4محاسبهی مقادیر خطا

بــا توجــه بــه دادههــای بــه دســت آمــده ،تعــداد
خوشــهها در ایــن تحلیــل برابــر تعییــن شــده اســت.
بــا اســتفاده از رابطــهی ( )4و خوشــهبندی دادههــای بــه
دســت آمــده از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری،
مــدل  VG910H15منحنــی واریانــس آلــن مربــوط بــه ایــن
ژیروســکوپ در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
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در اینجــا خطــای ناپایــداری بایــاس ،خطــای
 ،Quantizationخطــای  ، angle random walkخطــای
 rate random walkو خطــای  rate rampبــا اســتفاده از
منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت میآیــد .خطــای
 Angle random walkدر دســتهی نویزهــای فرکانــس بــاال
طبقهبنــدی میشــود کــه ســبب ایجــاد یــک طیــف نویــزی
ســفید در خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری میگــردد.
ایــن حالــت خطــا را میتــوان بــا طراحــی ژیروســکوپی بــا
ســاختار مناســب ،بــر طــرف نمــود [.]2
خطــای کوانتیــزه شــده از انــواع خطاهایــی اســت کــه در
تبدیــل ســیگنال آنالــوگ بــه دیجیتــال بــه وجــود میآیــد.
در تمــام ژیروســکوپها ایــن نــوع خطــا وجــود دارد ،چــون
همــواره در مــدارات  read-outیــک بلــوک تبدیــل ســیگنال
آنالــوگ بــه دیجیتــال وجــود دارد .ایــن خطــا از تفــاوت بیــن
دامنــهی حقیقــی نقــاط نمونهبــرداری شــده و رزولوشــن
مبــدل آنالــوگ بــه دیجیتــال ,ناشــی میشــود [.]4
از طــرف دیگــر منبــع اصلــی ایجــاد ناپایــداری بایــاس
یــا مــدارات الکترونیکــی هســتند ,یــا ســایر تجهیزاتــی اســت
کــه لرزشهــای تصادفــی ایجــاد میکننــد [ .]5بــه دلیــل
ایــن کــه ناپایــداری بایــاس یــک نویــز فرکانــس پاییــن
اســت ،بنابرایــن اثــرات آن همــواره در دادههــای خروجــی
ژیروســکوپ فیبــر نــوری نمایــان اســت.
بــه علــت وجــود اثــرات ترمومکانیکــی در ســاختار داخلــی
ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،در خروجــی حســگر ،نویــزی بــا
فرکانــس بســیار بــاال تولیــد میگــردد کــه بــه آن نویــز
ســفید بــا میانگیــن صفــر میگوینــد .بــا انتگرالگیــری از
خروجــی حســگر در یــک دورهی زمانــی ،ایــن نویــز اثــر خــود
را نشــان میدهــد کــه در اصطــاح بــه آن angle random
 walkگوینــد .همچنیــن بــه تغییــرات در ســرعت تغییــرات
بایــاس حســگر ،خطــای  rate rampگوینــد کــه بــه صــورت
تصادفــی در زمــان تغییــر میکنــد [.]6
بــا توجــه بــه عملکــرد و ســاختار داخلــی حســگرهای
ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،خطاهــا مقادیــر مختلفــی دارنــد.
در حالــت ایــدهآل بــرای محاســبهی انــواع خطــا میتــوان
منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــده را بــه بازههــای
مختلفــی تقســیم نمــود بــه طــوری کــه منحنــی در هــر بــازه
دارای شــیب معینــی باشــد .مهمتریــن بازههــا عبارتنــد از
بازههایــی بــا شــیب و و بخــش افقــی منحنــی بــا شــیب
صفــر ،کــه هــر ناحیــه معینکننــدهی اثــر غالــب یکــی از
انــواع خطاهــا اســت [ .]2خطاهــای غالــب در تقســیمبندی
منحنــی واریانــس آلــن حســگر  VG910H15در شــکل 6
نشــان داده شــده اســت.

پژوهشکده اویونیک دانشگاه
صنعتی اصفهان

در راستای سند چشمانداز ملی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و جهت نیل به خودکفایی ،یکی از اولویتهای
کشور ،پژوهش و تحقیقات و پرورش پژوهشگران متخصص
در زمینههای مورد نیاز کشور است .با توجه به رشد سریع
صنایع هواپیمایی و هوافضای کشور ،پژوهشهای حوزه برق و
الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در سالهای اخیر مورد توجه
دوچندان قرار گرفته است.
با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضایی کشور،
پژوهشهای حوزه برق و الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در
سالهای اخیر مورد توجه دو چندان قرار گرفته است .به
همین جهت در سال  1392با حمایت سازمان صنایع هوایی
و تصویب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشکده برق و
الکترونیک هوانوردی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اولین
پژوهشکده اویونیک کشور رسما افتتاح شد .در حال حاضر
محل این پژوهشکده در طبقه همکف قسمت شمالی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر است .پژوهشکده دارای سه سایت

شکل  1طراحی کابین خلبان هواپیما ی مسافری  150نفره

پژوهشی ،سالن جلسات ،کارگاه ساخت ،دفتر امور اداری ،دفتر
کنترل پروژه و اتاقهای اعضای هیئت علمی است.
استانداردسازی کلیه کتابچههای بخش اویونیک هواپیمای
جت مسافری بر اساس استانداردهای هواپیمایی کشوری و
همچنین برگزاری دورههای آموزشی گواهینامه تایید تشکیالت
طراحی ،از جمله مهمترین فعالیتها و اقدامات صورت گرفته
در زمینه استانداردسازی پژوهشکده اویونیک است.
پژوهشکده اویونیک در اولین گام خود توانسته است در
قسمت اویونیک پروژه کالن ملی "توسعه فناوریهای کلیدی
در طراحی و ساخت هواپیمای جت مسافربری 150نفره" که از
مهمترین طرحهای کالن مصوب شورای عالی عتف میباشد به
عنوان دانشگاه محوری فعالیت نماید .تاکنون فازهای مطالعات
اولیه و طراحی مفهومی این طرح بر اساس زمانبندی پروژه
انجام شده و برنامهریزی فاز طراحی مقدماتی نیز صورت گرفته
است.
در شکل  1طراحی کابین خلبان هواپیمای مسافری
 150نفره  J150نشان داده شده است که بر اساس آخرین
استانداردهای هوایی و عوامل انسانی طراحی شده است .در
شکل  2نیز پیکرنمای این هواپیما با توجه به طراحی انجام
گرفته در فاز طراحی مفهومی ساخته شده است که در
چشمانداز آینده قابلیت ساخت و تبدیل به شبیهساز پرواز را
دارد.

شکل  2ساخت پیکر نمای هواپیما مسافری  150نفره

شــکل  -5منحنــی تحلیلــی واریانــس آلــن بــرای ژیروســکوپ فیبــر

نــوری مــدل VG910H15
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جهانی ( )GNSSتعیین نموده و آن اطالعات را با استفاده از
رله ماهوارهای انتقال میدهند .در اکثر موارد به نظر میرسد
این محصوالت به دلیل کوچک بودن برخی از آنها که قابل
پیوست به بدنه هواپیما هستند ،برای مقاصد اویونیک مجتمع
گزینههای کم هزینهتری باشند .بر اساس اطالعات موجود ،در
صورت وجود صور فلکی ماهوارهای کامل در محل ،اکثریت
پوشش جهانی را ارائه خواهند داد .همچنین  ATTFبیان
کرد که شرایط صدور گواهینامه به طور بالقوه و قابل توجهی
میتواند بر روی هزینه و دسترسپذیری این محصوالت برای
استفاده هوانوردی تجاری تأثیر بگذارد.
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سرویس مسیر ماهوارهای سیار هوانوردی نیز اختصاص داده
شود .جهت نیل به این امر ،تالشهایی در جریان است.
ردیابی هواپیماها باید در سطح جهانی در نظر گرفته شود و
به صورت ناحیهای نباشد .هواپیماها در یک پرواز منفرد اغلب
از مرزهای منطقهای متعددی عبور میکنند .جهت اطمینان
از ردیابی هواپیماها از لحظه پرواز تا فرود ،پوشش ،قابلیتها
و شیوههای مختلفی ممکن است مورد نیاز باشد .به ویژه،
اپراتورهای هواپیما نیاز دارند که شبکه و عملیات خود را از
یک چشمانداز نقطه به نقطه در زمان پیادهسازی یا ارتقای
قابلیتهای ردیابی هواپیما ارزیابی نمایند.

شــکل  -6نمایــش خطاهــای غالــب در تقســیمبندی منحنــی
واریانــس آلــن بــه بازههــای مختلــف بــا شــیبهای  ±0.5 ، 0و . ±1

بــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــده
و روابــط موجــود در مرجــع [ ،]2مقادیــر خطاهــای مختلــف
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،بــا توجــه بــه شــیب
منحنــی در نواحــی مختلــف ،در جــدول  1آورده شــده اســت.
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 ADS-Bهوایی

 .5انتظار میرود که  ADS-Bهوایی اثر قابل توجهی بر
روی سرویسهای نظارتی  ATSجهانی و در نتیجه قابلیت
ردیابی جهانی هواپیماها داشته باشد ADS-B .هوایی،
سیگنالهای مد  Sترانسپوندرهایی را به کار خواهد برد که
پیش از این بر روی اکثر هواپیماهای تجاری نصب شده یا برای
نصب آنها برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
 ADS-Bهوایی باید در سال  2018در دسترس باشد.
عالوه بر راهاندازی ماهوارهها ،تخصیص فرکانس ،عاملی حیاتی
برای تبدیل این قابلیت به واقعیت است .درحال حاضر ،باند
 MHz 1090به سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی اختصاص
دارد .جهت دریافت سیگنالهای  ADS-Bارسال شده هواپیما
توسط ماهوارهها ،همانگونه که برای حداقل یک تدبیر ADS-B
الزم است ،این باند باید توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات به
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به تشخیص  ،ATTFمحصوالت و/یا سرویسهای بسیار
دیگری وجود دارند که در حال حاضر موجود بوده یا در آینده
در دسترس خواهند بود .این محصوالت و/یا سرویسها ممکن
است معیارهای عملکردی را برای ردیابی هواپیماهای معمولی
برآورده سازند.
این ارزیابی قابلیتها فراگیر نبوده و استفاده از سازندگان،
تکنولوژیها یا سرویسهای خاصی را توصیه نمیکند.
همچنین ،این ارزیابی به منظور کمک به اپراتورهای هواپیما در
زمان در نظر گرفتن گزینههای موجود و آتی جهت پیادهسازی
یا ارتقای ردیابی هواپیماها مطرح گردید.
•نویسنده:مرضیه کریمی حقیقی
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در ایــن مقالــه ابتــدا بــه صــورت کامــل بــه بررســی
واریانــس آلــن پرداختــه شــد و ســپس خطاهــای مختلــف

ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــدل  ،VG910H15شــامل خطــای
ناپایــداری بایــاس ،خطــای  ،Quantizationخطــای angle
 ، random walkخطــای  rate random walkو خطــای rate
 rampبــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــد.
بــرای انجــام ایــن کار بــا اســتفاده از حســگر دادهبــردار
 Sentekاز خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری
دادهبــرداری انجــام شــد و ســپس روش واریانــس آلــن بــر
روی دادههــای اســتخراج شــده اعمــال گردیــد .تحلیــل
خطــای ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــا اســتفاده از واریانــس
آلــن ،روشــی جدیــد ،کامــا مشــخص و بــدون ابهــام در
اســتخراج پارامترهــای تصادفــی اســت کــه کمــک شــایانی
بــه بهبــود عملکــرد سیســتمهای ناوبــری در فرآینــد جهــت
یابــی کــرده اســت .بــه طــوری کــه ایــن معیــار در ده ـهی
اخیــر بــه عنــوان اســتانداردی بــرای بیــان پارامترهــای آماری
حســگرهای ناوبــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن بــا اســتفاده از روش ذکــر شــده در ایــن مقالــه،
میتــوان انــواع مختلفــی از حســگرها را بــه راحتــی بــا
یکدیگــر مقایســه نمــود و حســگر مناســب جهــت اســتفاده
در کاربردهــای نظامــی و صنعتــی را انتخــاب نمــود.
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Avionics Full Duplex
Switched Ethernet
)(AFDX
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ساختار ،هر دو کانال یک جریان داده را در یک زمان عبور
میدهد .در هر زمان AFDX ،تنها یک جریان داده را به
الیههای باالتر میفرستد و به طور خودکار دادههای دارای
خطا را کنار میگذارد.

معماری شبکه AFDX

مهمترین مشخصههای یک شبکه داده هواپیما کیفیت
خدمات ( ،)QoSپهنای باند در دسترس ،وزن و هزینه الزم
برای توسعه آن است .هواپیماهای نسل جدید مانند ،A380
 A350، B787و  A400Mعملکردهای پیچیدهتری نسبت به
هواپیماهای نسل قبل دارند .جهت کاهش وزن ،فضای الزم و
هزینههای نگهداری ،مطلوبست که تا حد امکان ،عملکردهای
الزم به صورت اویونیک اجرا شوند .این مسأله منجر به
سیستمهای اویونیکی پیچیدهتری میشود که نیاز به پردازش
دادههای بیشتر و در نتیجه شبکه داده با پهنای باند باالتری
دارند .مشخصه مهم دیگر شبکه داده ،سیمبندی یا اتصاالت
شبکه است .سیمبندی کمتر ،منجر به کاهش وزن و در نتیجه
کاهش مصرف سوخت هواپیما میگردد.
قبل از هواپیمای  ،A380سه شبکه اصلی داده هواپیما
 ARINC 429،MIL-STD-155و  ARINC 629بودند که
به ترتیب دارای حداکثر پهنای باند  Mbps 1 ،Kbps 100و
 Mbps 2هستند .برای نسل جدید هواپیماها ،شبکههای قبلی
نیازهای الزم را تأمین نمیکنند .به همین منظور شبکه AFDX
برای رفع کاستیهای شبکههای قبلی پیشنهاد گردید.
 AFDXیک روش انتقال داده سریال بر مبنای استاندار
متداول  IEEE802.3اترنت است .با استفاده از این روش نرخ
انتقال داده روی سیم مسی یا فیبر نوری میتواند به 10Mbps
یا  100Mbpsبرسد .از آنجایی که شبکه متداول اترنت یک
شبکه قطعی نیست AFDX ،باید به نحوی توسعه داده شود تا
از رفتار قطعی و قابلیت اطمینان آن در مطابقت با نیازهای
شبکه داده هواپیما اطمینان حاصل گردد .این رفتار قطعی در
 AFDXبا استفاده از کنترل ترافیک صورت میپذیرد .کنترل
ترافیک با تضمین پهنای باند هر کانال ارتباطی منطقی ،که
لینک مجازی ( )VLنامیده میشود ،به دست میآید .در نتیجه
این کار ،ناپایداری و تأخیر انتقال کاهش مییابد.
برای بهبود قابلیت اطمینان ،در استاندارد  ،AFDXبرای
هر کانال  AFDXیک کانال اضافی وجود دارد .در این
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در شکل ( )1معماری شبکه  AFDXنمایش داده شده
است .هر سیستم انتهایی ( )ESبه دو شبکه مستقل  Aو B
متصل است .مرکز هر شبکه  AFDXسوئیچی است که اتصاالت
فیزیکی را بین ESهایی که به سوئیچ متصل هستند برقرار
مینماید .سوئیچ قادر به ارسال داده از هر کدام از ESهای
متصل به سوئیچ به یک یا تعداد بیشتر  ESدیگر متصل به آن
سوئیچ است.

خالصهای از این اطالعات میتواند برای شرکتهای ترابری
هوایی که نیاز به پیادهسازی یا ارتقای قابلیتهای ردیابی
دارند ،سودمند باشد .به طور مشابه ATTF ،تصدیق نمود که
فناوریهای در حال ظهور نظیر  ADS_Bهوایی میتوانند در
سه تا چهار سال آینده در دسترس باشند و اظهار نمود که
چنین موارد بلند مدتی نیز باید به طور خالصه بیان شوند.
به منظور ایجاد سطحی از هماهنگی در خالصهسازی
قابلیتهای موجود و برنامهریزی شده ATTF ،و ایکائو
ارزیابیای را مطرح نمودند که به تعداد محدودی از سازندگان
برنامههای کاربردی و/یا سیستمها ارسال شدند .محصوالت و/
یا سرویسهای این سازندگان در حال حاضر ردیابی هواپیماها
را پشتیبانی نموده یا انتظار میرود که در میان مدت تا بلند
مدت در دسترس قرار گیرند.
به دنبال تحلیل نتایج این ارزیابی ATTF ،از پاسخ دهندگانی
که محصوالت و سرویسهایشان به طور کامل و به بهترین نحو
آیتمهای موجود در پرسشنامه را مد نظر قرار داده ،همچنین
نمای دقیقی از محصوالت/سرویسهای خود ارائه داده و به
سؤاالت تعیین شده در طول ارزیابیها پاسخ داده بودند،
دعوت نمود .براساس مذاکرات و اطالعات این ارزیابی ،برآورد
قابلیتهای ردیابی کنونی و برنامهریزی شده هواپیماها به شرح
زیر است:

سیستمهای نظارتی سرویس ترافیک هوایی

شکل ( )1معماری شبکه AFDX

اینکه کدام داده ورودی به کدام  ESارسال شود بستگی به
پیکربندی سوئیچ دارد که لینکهای ارتباطی منطقی را بین
ESها برقرار مینماید .سوئیچ بسته به پیکربندی آن ،پهنای باند
تخصیص داده شده به هر لینک ارتباطی را کنترل مینماید تا
از حدی معین بیشتر نشود .اگر برای سوئیچ مشخص شود که
پهنای باند یک لینک ارتباطی بیشتر از حد مجاز است ،انتقال
داده تا زمانی که پهنای باند به محدوده مشخص خود برگردد،
متوقف میشود.

توپولوژی فیزیکی

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،هر کانال
یک  ESبه یک درگاه سوئیچ از طریق کابلی که شامل دو جفت
سیم به هم تابیده است ،متصل میشود .این سیمها درگاههای

 .1همانگونه که در ارزیابی وضعیت فعلی ذکر گردید،
بیشتر حریمهای هوایی اقلیمی با تراکم ترافیکی متوسط تا
زیاد دارای سیستمهای نظارتی  ATSدر مکانهایی همچون
رادار نظارتی ثانویه ( ،)SSRناوبری هذلولوی و/یا ADS-B
زمینی هستند .همچنین در آن ارزیابی بیان گردید که خطوط
هوایی تجاری وجود دارند که اطالعات نظارتی  ATSرا جهت
مکانیابی و شناسایی هواپیماهای خود به کار میبرند.
محدودیتهای این رویکرد در ردیابی هواپیماها این است
که این سیستمهای نظارتی در تمامی نقاط دنیا وجود ندارند
و در برخی مکانها که چنین سرویسی موجود است ،پوشش
میتواند مختل یا محدود شود.
نکته آخر اینکه ،اکثر سرویسهای نظارتی  ATSدارای
اجزای هوابردی نظیر ترانسپودرها هستند .همانگونه که در
ارزیابی وضعیت فعلی بیان گردید ،طراحی این تجهیزات به
گونهای است که غیرفعالسازی را در شرایط نیازهای ایمنی
یا عملیاتی هواپیما امکانپذیر میسازند .زمانی که یک
ترانسپوندر غیرفعال میگردد ،هواپیما برای نواحی بیرونی ATS

با پوشش رادار اولیه "نامرئی" میشود .اما ،دستورالعملهایی
برای کارکنان پرواز و  ATSوجود دارند تا موقعیت هواپیما را
تأیید کرده و جداسازی را تضمین نمایند .همچنین ATTF
موضوع غیرفعالسازی ترانسپوندر را در چارچوب وسیعتر
تداخل غیرقانونی برای سیستمهای پرواز مد نظر قرار داد و این
موضوع را به طور مفصل با سازندگان اویونیک و هواپیماها به
بحث گذاشت .بر اساس نتایج  ،ATTFهر گونه تغییر در قابلیت
غیرفعالسازی تجهیزات موجود در هواپیما یک چشمانداز بلند
مدت بر اساس طراحی قابل توجه ،مالحظات رویهای ،اخذ
گواهینامه و عملیات است.
 .2درصد قابل توجهی از ناوگان پهن پیکر کنونی
هواپیماها مجهز بوده و دارای قابلیت ارسال موقعیتهای
 ADS-Cبا استفاده از تجهیزات لینک داده  FANS 1/Aهستند.
این امر یک قابلیت کوتاه مدت را برای ردیابی هواپیماها در
مکانهایی که سیستمهای نظارتی  ATSموجود نیستند ،فراهم
مینماید.
ACARS

 .3گزارشهای موقعیتی  ACARSنیز میتواند معیارهای
کوتاه مدت ردیابی هواپیماها را مستقل از  ADS-Cبرآورده
نماید ACARS .اطالعات موقعیتی به دست آمده از  FMSرا
به کار میبرد و امروزه بسیاری از خطوط هوایی برای ردیابی
پروازهایشان از آن استفاده میکنند .کاربرد  ACARSهنوز
وابسته به استفاده از شبکههای تأمینکننده سرویس مخابراتی
موجود است و مستلزم هزینههایی است ACARS .برخالف
 ،ADS-Cنظارت انطباقی را تأمین نمیکند ،هرچند که برای
یک  ،OCCنظارت بر انطباق مسیر پرواز با استفاده از یک
نرمافزار دلخواه امکانپذیر است.
برخی خطوط هوایی قابلیتهای ردیابی را به سیستم
گزارش تعمیر و نگهداری  ACARSبا امکان تغییرات نرمافزاری
برای تجهیزات موجود در هواپیما افزودهاند .این تغییرات،
هر  10دقیقه گزارشهای موقعیتی را ارائه میدهند .به
عالوه ،انحرافات مسیر پرواز بر روی  OCOبه واسطه نرمافزار
اختصاصی نمایان میشود.

دستگاههای گزارش موقعیت  GNSSمستقل با
استفاده از مخابرات ماهوارهای

 .4بسیاری از هواپیماهای عملکننده در فراتر از محدوده
سیستمهای نظارتی  ،ATSمجهز به  ADS-Cیا در برخی
حاالت  ACARSنیستند .امروزه محصوالتی وجود دارند که
موقعیت هواپیماها را با استفاده از سیستم ماهوارهای ناوبری
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توصیهها و گزارش نیروی ردیابی هواپیماها ()ATTF
•ردیابی هواپیماها از طریق سرویسهای نظارتی
هواپیماهای تجاری در تمامی فازهای پروازشان تحت
خدمات ترافیک هوایی/کنترل ترافیک هوایی ()ATC/ATS
هستند .این خدمات شامل سرویسهای نظارتی ،ناوبری
و مخابراتی ضروری است .سرویس نظارتی جهت مدیریت
الزامات جداسازی هواپیماها به کار میرود.
همچنین سرویسهای نظارتی به دلیل تعیین موقعیت و
شناسایی یک هواپیما به منظور مدیریت جداسازی ،میتوانند
جهت ردیابی هواپیماها به کار روند .در حال حاضر و به ویژه
در فضایی با تراکم متوسط تا زیاد ،بسیاری از اپراتورهای
هواپیماهای تجاری سرویسهای نظارتی  ATSرا به منظور
ردیابی هواپیماهای خود به کار میبرند .اما به سبب موارد
برنامهریزی شده یا برنامهریزی نشده تعمیر و نگهداری
یا دسترسپذیری تجهیزات ،این نوع سرویسها ممکن
است دچار اختالل شوند .رادارهای زمینی که ارائه دهنده
سرویسهای نظارتی هستند ،به دلیل وجود موانع و انحنای
زمین ممکن است دارای محدودیتهای دید مستقیم (Line of
 )sightدورهای یا ثابت باشند .این اختالالت باید در زمان لحاظ
نمودن گزینههای ردیابی هواپیماها مد نظر قرار گیرند.
در فضای کم تراکم -حریم هوای اقیانوسی یا راه دور -
شناسایی و موقعیت هواپیما به گونهای دیگر به دست میآید.
این اطالعات اغلب توسط گزارشهای موقعیت دورهای و
ارتباطات صوتی میان کارکنان پرواز و ارائه دهندگان سرویس
ناوبری هوایی ( )ANSPارائه میگردد .در برخی حریمهای هوایی
کم تراکم ADS-C ،جهت دستیابی به گزارشهای موقعیت به
کار میرود ،اما این کاربرد  ADS-Cبه دلیل پشتیبانی نشدن
آن توسط  ANSPیا تجهیز نبودن هواپیما ،محدود است.

• ردیابی هواپیما توسط خطوط هوایی

در تالشی جهت بررسی شیوههای ردیابی مورد استفاده
امروزی ATTF ،ارزیابی محدودی از خطوط هوایی انجام داد
تا به اطالعات مبتنی بر نواحی عملکرد ،نوع و سایز ناوگان
و مدلهای تجاری دستیابد .نکات اصلی اشاره شده در این
ارزیابی شامل موارد زیر است:
• آیا در حال حاضر خطوط هوایی هواپیماهای خود را
ردیابی نموده یا طرحهایی را برای انجام این کار پیش رو دارند؟
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• آیا قابلیت راهاندازی وجود دارد؟
• کدامیک از تکنولوژیهای نظارتی ،ناوبری و/یا مخابراتی
به منظور تأمین تابع ردیابی مورد استفاده هستند؟
نتایج نشان دادند که بسیاری از خطوط هوایی ناوگانهای
خود را از طریق مرکز کنترل عملیات ( )OCCبا استفاده از
سیستم  ،ACARSکه یک سیستم لینک داده دیجیتال با
قابلیت انتقال پیامهای کوتاه میان هواپیماها و ایستگاههای
زمینی از طریق ارتباطات ماهوارهای یا رادیویی VHF/HF
است ،ردیابی میکنند.
این نتایج همچنین حاکی از وجود مناطقی جهانی بود
که در آنها قابلیتهای ردیابی هواپیماها به دلیل فقدان
زیرساختهای ارتباطاتی ،مسائل مربوط به تداخل یا سایر
فاکتورهای تأثیرگذار بر روی استفاده از تکنولوژی ،محدود
میشدند .این نتایج در توسعه معیارهای عملکردی مندرج در
گزارش در نظر گرفته شدند.
به منظور دستیابی به ارزیابی قویتر قابلیتهای برنامهریزی
شده و فعلی ردیابی هواپیماها توسط خطوط هوایی ،بررسی
سیستماتیک و دقیقتری مورد نیاز است .به عالوه تأکید بر این
موضوع حائز اهمیت است که ارزیابی وضعیت کنونی ،ارتقاء
برنامهریزی شده قابلیتهای نظارتی  ،ATSارتقاء ناوگان یا
هرگونه بهبود آتی تأثیرگذار بر روی قابلیتهای ردیابی توسط
ANSPها یا خطوط هوایی را به طور دقیق مورد بحث قرار
نمیدهد.
به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت کنونی ATTF ،همچنین
موضوع مداخله انسان را در رابطه با تجهیزات موجود در
هواپیماها در نظر گرفت .تجهیزاتی نظیر ترانسپوندرهای مورد
استفاده در نظارت  ATSمیتوانند به دالیل عملیاتی یا امنیتی
هواپیما توسط کارکنان پرواز غیرفعال شوند .یک جزء هوابردی
با عملکرد نادرست ممکن است به طور نامطلوبی بر روی
عملیات  ATCتأثیر بگذارد .به همین دلیل ،وجود ابزاری جهت
غیرفعال نمودن اجزایی با عملکرد نادرست الزم میباشد .از
دیدگاه ایمنی ،تمام اجزای الکتریکی موجود در هواپیماها باید
دارای قابلیت قطع منبع توان خود در شرایط خرابی سیستم
برق یا آتشسوزی باشند.

ورودی و خروجی  ESرا به سوئیچ وصل میکنند .با توجه به
اینکه  AFDXبر پایه استاندارد اترنت  IEEE802.3طراحی شده
است ،از کنترلکنندههای استاندارد اترنت یا کنترل دسترسی
به رسانه ( )MACبرای ارتباطات استفاده مینماید .در شکل
( )2به خاطر سادگی تنها یکی از دو شبکه (یعنی اتصاالت بین
کانالهای یک  ESو سوئیچ) نشان داده شده است .شبکه دوم
اتصاالت مشابهی دارد با این تفاوت که از کانال دوم  ESو یک
سوئیچ دوم استفاده مینماید.

هر شبکه مربوط به یک  ESاز  AFDXاز طریق یک کابل
تکی به سوئیچ متصل است .این مسأله به این معنی است که
ارتباط بین دو  ESاز  AFDXاز طریق تنها یک لینک ارتباطی
فیزیکی برقرار میشود .اما از دیدگاه سیستمی یا کاربردی ،این
امکان وجود دارد که تعداد زیادی لینک ارتباطی منطقی که
لینکهای مجازی نامیده میشوند ،برقرار گردد .این اتصاالت

شکل ( )2توپولوژی فیزیکی AFDX

توپولوژی منطقی ()logical

شکل ( )3مثالی از توپولوژی منطقی بین دو  ESکه با
هم در ارتباط هستند را نشان میدهد ES .شماره  1پیامهای
1،2و 3را با استفاده از اتصال مجازی مشترک به  ESشماره 2
ارسال مینماید .این پیامها در آدرس  MACمقصد کدگذاری
میشوند .یک پیام  AFDXبه طور یکتا توسط شماره درگاه
منبع و مقصد پروتکل برنامه داده کاربر ( ،)UDPآدرس منبع
و مقصد  IPو آدرس مقصد  MACکه در اتصال مجازی کد
میشود ،مشخص میگردد.

•ارزیابی قابلیتهای ردیابی هواپیما

در ارزیابی وضعیت کنونی ردیابی هواپیما ATTF ،وجود
محصوالت ،سرویسها و روشهای مورد استفاده امروزی را
تصدیق نمود که قابلیت مکانیابی و ردیابی هواپیماها را برای
شرکتهای ترابری هوایی فراهم مینمایند .به نقل از ،ATTF

مفاهیم ارتباطی AFDX
ارتباط مجازی ()VL

شکل ( )3توپولوژی منطقی AFDX

همانند اتصاالت فیزیکی عمل مینمایند اما تمام آنها تنها
همان لینک فیزیکی را مورد استفاده قرار میدهند .بنابراین
لینکهای مجازی برقراری یک شبکه ارتباطی پیچیده را
امکانپذیر میسازند .این شبکه رفتار قطعی را که حاصل
کنترل پهنای باند لینک مجازی توسط سوئیچ است ،تضمین
مینماید .در  AFDXارسال و دریافت از طریق لینک مجازی
امکان پذیر است .ارسال هر لینک مجازی تنها میتواند به یک
 ESتخصیص یابد و یک  ESتنها اجازه دارد که روی لینک
مجازی اختصاص داده شده داده ارسال نماید.

زمانبندی لینک مجازی

شکلدهی ترافیک  AFDXتوسط زمانبندی کننده لینک
مجازی  ESکه فریمهای تمام ارسالهای لینک مجازی  ESرا
روی لینک فیزیکی مالتی پلکس می کند ،مدیریت می شود.
هر لینک مجازی مانند جریانی از فریمها است .مالتی پلکس با
استفاده از شکاف تخصیص پهنای باند ( )BAGتنظیم میگردد
که برای هر لینک مجازی به طور یکتا وجود دارد BAG .با
تعریف حداقل شکاف بین دو فریم متوالی پهنای باند لینک
مجازی را به صورت زمانی محدود مینماید .مقدار  BAGباید
در محدوده بین  1تا  128میلی ثانیه و باید توانی از  2باشد.
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 jitterکران باالی تأخیر ارسال است که به عنوان آفست در
میان  BAGخود را نشان میدهد .آفست زمانی فریم توسط
اتصال داده در حین زمانبندی لیک مجازی و تأخیری که
توسط پردازش سوئیچ ایجاد میشود ،مشخص میگردد .شکل
( )4زمانبندی سه فریم را با jitterهای متفاوت بر روی یک
لینک مجازی نشان میدهد.

شکل ( )4زمانبندی لینک مجازی
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زیر لینکهای مجازی ()Sub-VL

همانطور که لینک مجازی وسیلهای برای تنظیم جریان
فریمها به لینک فیزیکی است ،زیر لینک مجازی وسیلهای
برای تنظیم جریان فریمها به لینک مجازی است .بنابراین
زیر لینک مجازی استفاده از پنهای باند لینک مجازی را بهینه
مینماید .به عنوان مثال زیر لینکهای مجازی میتوانند زمان
تأخیر پیامهای کوتاه را کاهش دهند.
لینک مجازی باید توانایی رسیدگی به حداقل چهار صف
 FIFOاز زیر لینک مجازی را داشته باشد .هر صف زیر لینک،
به روش  round-robinتوسط زمانبندیکننده لینک مجازی
خوانده میشود .استفاده از این روش تضمین مینماید که
فریمهای صف زیر لینک مجازی روی صف لینک مجازی و
سپس روی لینک فیزیکی به طور برابر توزیع شوند .شکل ()5
مفهوم زیر لینک مجازی را نمایش میدهد.
•نویسنده :محمد فرداد

شکل( )5مفهوم زیر لینک مجازی
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گزارش  ATTFدر
راستای ردیابی هواپیماها

در پی ناپدید شدن پرواز  MH370خطوط هوایی مالزی،
نشست ویژهای با محوریت موضوع ردیابی جهانی پرواز
( )MMGFTدر می  2014در سازمان ایکائو برگزار گردید .در
این نشست ،توصیههای ممکن و اقدامات آتی در این زمینه با
حضور اعضای ایاالت نماینده در شورای ایکائو ،ایاالت کاندید
اعضای هیئت کمیسیون ناوبری هوایی ( ،)ANCهمچنین
نمایندگان صنعت و پانلهای ایکائو به بحث گذاشته شد.
رئیس کمیسیون  ANCو سرپرست دیوان ناوبری هوایی
( ،)ANBیک گروه کاری را به منظور توسعه مفهوم عملیات
ردیابی هواپیماها ( )CONOPSدر طوالنی مدت و به صورت
استراتژیک در قالب فعالیتهای تیم نجات و جستجو تشکیل
دادند.

به عالوه ،یک نیروی کاری ردیابی هواپیماها با عنوان
 ATTFبه رهبری یاتا ( )IATAنیز به منظور بررسی پاسخ کوتاه
مدت ردیابی هواپیماها تشکیل شد .تیم  ،ATTFجست و جوی
تکنولوژیهای موجود و بازنگری بهترین تکنیکها را جهت
ایجاد توصیههایی برای معیارهای عملکردی ردیابی هواپیماها

آغاز نمود.
توصیهها و گزارش  ATTFدر دسامبر  2014به ایکائو
تحویل داده شد .در این گزارش ،ویژگیهای یک فرایند
معمول ردیابی پرواز با در نظر گرفتن قابلیتهای هواپیماهای
موجود توصیف میشود .این گزارش همچنین وجه تمایزی
بین سیستمهای نظارتی کنترل ترافیک هوایی ( )ATCو
سیستمهای به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی برای مقاصد
دیگر پرواز ،قائل میشود .سیستمهای نظارتی کنترل ترافیک
هوایی میتوانند برای اهداف ردیابی هواپیما به کار روند ،در
حالی که سیستمهای به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی
الزاماً شرایط الزم برای استفاده از  ATCرا برآورده نمیکنند.
گزارش  ATTFردیابی هواپیما را برحسب پوشش ،شیوهها
و فناوریهای موجود تشریح میکند .همچنین ،ارتباط خود
را با مفهوم عملیات ردیابی هواپیما به طور گسترده تر بیان
میکند که به نقش دولتها ،اپراتورهای هوایی و ارائهکنندگان
سرویسهای ناوبری هوایی در شرایط معمول و غیر معمول
ردیابی هواپیماها اشاره دارد.
درنهایت ،بر اساس بررسی بهترین شیوهها و فناوریهای

موجود ،گزارش  ATTFمعیارهای عملکردی مناسبی را بیان
نموده که این معیارها پایهای را برای اپراتورهای هوایی برقرار
مینماید تا پیادهسازی یا ارتقا قابلیتهای ردیابی را در کوتاه
مدت برگزینند .به عالوه ،این گزارش اشارات خوبی به وضعیت
صنعت در این زمینه دارد.
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توابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسمت قبل بیان
کردیم ،در کامپیوتر  FMGCمحاسبه می شود .قبل از حرکت
هواپیما ،خلبان از طریق واحد  MCDUنقشه پرواز را انتخاب
می کند .نقشه پرواز مسیری که هواپیما در این پرواز باید
طی کند را تعیین میکند .بعد از حرکت هواپیما ،خلبان از
طریق واحد  FCUمیتواند مد خلبان خودکار را فعال کند
و پارامترهایی پرواز را تغییر دهد .به عبارتی دیگر مدیریت و
انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و تغییر پارامترهای پرواز از
طریق واحد  FCUانجام می شود .در مقابل نمایش نقشه پرواز
و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت هواپیما از طریق
 MCDUانجام میشود.

شکل  :3کامپیوتر FMGC
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در ساختار بعدی که در هواپیمای مسافربری استفاده می
شود ،کنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانه کنترل پرواز
قرار می گیرد .بنابراین کنترل  rudderو دمپرها نیز از وظایف
و عملکردهای سامانه کنترل محسوب میشود .بنابراین سامانه
کنترل پرواز وظیفه کنترل تمامی سطوح پرواز و سامانه خودکار
پرواز وظیفه هدایت ،مدیریت و پوش پرواز را برعهده دارد .در
این ساختار کامپیوتر  FACحذف گردیده است و تابع پوش
پرواز ،مدیریت و هدایت پرواز را در داخل یک کامپیوتر انجام
می شود کنترل قسمت هدایت پرواز از طریق واحد کنترل
 FCUو کنترل قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد MCDU
انجام میگیرد.
•نویسنده :زهرا ابوالفضلی

سامانه خودکار پرواز

یکی از نقشهای اساسی خلبان ،هدایت و کنترل هواپیما
است .به منظور تضمین حرکت هواپیما در راستای دلخواه،
وجود انسان یا دستگاهی برای هدایت آن الزامی است .به طور
کلی سیستم کنترل هواپیما شامل خلبان ،سطوح سیستم
کنترل ،سیستم اعمال فرمان و سیستم اندازهگیری است.
کنترل پرواز ،به صورت تغییر حالت هواپیما از حالت تعادل
اولیه به تعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالت هواپیما
تعریف میگردد .بر طبق تعریفی دیگر ،کنترل پرواز ،مقطعی
ولی هدایت پرواز ،طوالنی مدت است.
سیستمهای کنترل پرواز مرسوم را میتوان به سه دسته
سیستم کنترل مکانیکی ،هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سیمی
( ) FBWتقسیم نمود .در معماری مکانیکی و هیدرولیکی
سامانه پرواز هواپیماها ،امکان هدایت و کنترل خودکار هواپیما
وجود ندارد و خلبان به تنهایی نقش هدایت و کنترل هواپیما
را به عهده دارد.
اولین سیستم کنترل پرواز در معماری  FBWبر روی
هواپیماهای تجاری و توسط کمپانی معروف ایرباس پیاده
سازی و اجرا شد .بعدها این معماری بر روی هواپیماهای
ایرباس  330و  340و هواپیماهای بویینگ  777پیاده سازی
گردید .مزایای این معماری عبارتند از:
• کاهش حجم کاری خلبان از طریق کنترل خودکار
هواپیما
• افزایش امنیت با داشتن قابلیت های پوش پرواز
• کاهش وزن هواپیما
• به حداقل رساندن بار های ساختاری توسط طراحی قانون
کنترل یا کنترل بار فعال
• امکان پیاده سازی قانون های جدید کنترل در این
ساختار
در معماری  ، FBWزمانی که خلبان به منظور کنترل
هواپیما ،دستههای کنترلی را جابه جا می کند ،یک سیگنال
الکتریکی تولید و به کامپیوترهای کنترل پرواز ارسال می
شود .بعد از انجام محاسبات مربوط به سامانه کنترل پرواز
در کامپیوترها ،سیگنال خروجی به محرک های سطوح کنترل
اعمال می گردد .در محرک های سطوح کنترل از پتانسیومترها
برای ارسال سیگنال فیدبک به کامپیوترها استفاده میشود.

در معماری  FBWعالوه بر پیچیدگی و پیشرفته بودن
تجهیزات و وسایل ،امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد.
این قابلیت مهمترین قابلیت طراحی سامانه کنترل پرواز در
معماری  FBWاست .هواپیماهای با معماری  ،FBWدارای
سامانه کنترل پرواز خودکار ( ،) AFSیا اصطالحاً تکنولوژی
کنترل فعال هستند .به کمک سامانه خودکار پرواز ،میتوان
بسیاری از کارهایی که باید هنگام پرواز توسط خلبان و
کمک خلبان و دیگر خدمه پروازی انجام شود را به صورت
اتوماتیک انجام داده و درنتیجه از حجم بار کاری خدمه پرواز
کاست .این موضوع باعث افزایش کیفیت پرواز ،افزایش ضریب
ایمنی ،کاهش بار کاری خدمه وکاهش ضریب خطای انسانی
میگردد .سامانه پرواز خودکار قادر است به صورت خودکار
هدایت و کنترل هواپیما را بر عهده بگیرد .حفظ هواپیما در
یک ارتفاع مشخص ،حفظ ارتفاع صعود یا فرود هواپیما ،تنظیم
و نگهداری سمت هواپیما در جهت مشخص ،هدایت هواپیما در
بین ایستگاه های بین راه و غیره از جمله وظایف اصلی سامانه
خودکار پرواز در هواپیما است .با توجه به اهمیت این سامانه،
نصب آن با توجه به نوع هواپیما صورت می گیرد .در ادامه با
بررسی سامانه خودکار پرواز در هواپیماهای مسافربری ،طرح
کلی برای این سامانه درهواپیما مسافربری را ارائه مینماییم.

عملکردهای سامانه خودکار پرواز
به طور کلی عملکردهای سامانه خودکار پرواز عبارتند از :
• مدیریت پرواز
• هدایت پرواز
• پوش پرواز
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عملکردها می
پردازیم.

مدیریت پرواز

ناوبری ،نقشه پرواز ،بهینه سازی و محاسبات عملکردی،
هدایت بلند مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحههای نمایش
از عملکردهای تابع مدیریت پرواز میباشند.
• ناوبری

تابع ناوبری یا تابع محاسبه موقعیت را میتوان به صورت
تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما و ارزیابی دقت تخمین
تعریف نمود .سیستم خودکار پرواز از اطالعات حسگرهای
اینرسی ،ناوبری و  GPSبرای محاسبه موقعیت استفاده می
کند .دقت محاسبه موقعیت توسط پارامتر  ANPبیان میگردد
که به صورت یک دایر ه حول موقعیت نمایش داده میشود.
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در هواپیماهای مدرن مجموعهای به نام  RNPتعریف شده
است که الزم است  ANPکمتر از  RNPباشد .تابع محاسبه
موقعیت باید میزان  RNPمطابق با استاندارد  DO-236را
برآورده کند و  EPUرا محاسبه کند .مقدار  RNPدر واقع
کمترین خواستهها برای سیستم مکانیابی هواپیما استEPU.
بر اساس مشخصات میزان خطای حسگرهای مورد استفاده و
واریانس خطای تک تک حسگرها با توجه به بقیه حسگرها
میباشد .دقت برخی حسگرهای مکانیابی مانند حسگرهای
اینرسی به زمان بستگی دارد .اطالعات بیشتری در ارتباط با
 EPUو خطای سیستمهای مکانیابی را میتوان در RTCA
 DO-236یافت.
• تابع نقشه پرواز

ارائه نقشه پرواز برای کمک به خلبان از جمله عملکردهای
سامانه خودکار پرواز محسوب می شود .نقشه پرواز شامل
مسیر عمودی و مسیر افقی هواپیما است .سیستم خودکار
پرواز ،پارامترهایی نقشه پرواز مانند سرعت ،ارتفاع ،زمان و
مقدار سوخت پیش بینی شده را محاسبه می نماید و نمایش
می دهد .خلبان قادر است نقشه پرواز را در هر زمان که
بخواهد تغییر دهد .در صورتی که خلبان مسیر پرواز را در
راستای افقی تغییر دهد ،این تغییر را اصالح در راستای افقی
یا اصالح افقی می نامند .تغییرات مسیر عمودی در نقشه پرواز،
اصالح عمودی نامیده میشود .نقشه پرواز اصلی ،برای هدایت
بلند مدت هواپیما در راستای افقی ،راستای عمودی و تنظیم
خودکار ناوبری استفاده میشود .نقشه های پرواز کمکی به
منظور مقایسه پیشبینیهای مسیر ،انحرافهای مسیر ،ذخیره
اطالعات کمپانیها و نقشه پرواز مراکز ترافیک هوایی در نظر
گرفته میشود.
• بهینه سازی و محاسبات عملکردی

سامانه خودکار پرواز ،سرعت و عدد ماخ بهینه را در تمام
مراحل پرواز شامل برخاست ،صعود ،کروز ،فرود محاسبه
میکند.
• هدایت بلند مدت

در زمان فعال بودن خلبان خودکار یا به عبارتی دیگر
هدایت مدیریت شده ،به منظور هدایت هواپیما مطابق با نقشه
پرواز و نمایش اطالعات ،تابع مدیریت پرواز اهداف را محاسبه
می کند و به عنوان ورودی به تابع هدایت پرواز ( )FGارسال
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می کند.
تابع هدایت پرواز
هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقی
و عمودی ،از جمله عملکردهای اصلی سامانه خودکار پرواز
محسوب میشود .این تابع از سه مد افقی خلبان خودکار و
هدایت کننده پرواز ( ،)AP/FDمد عمودی خلبان خودکار و
هدایت کننده پرواز ( )AP/FDو مد نیرو محرکه خودکار (A/
 )THRتشکیل میشود .در مد افقی خلبان خودکار و هدایت
کننده پرواز ( ،)AP/FDهواپیما در امتداد مسیرهای افقی
کنترل میگردد .کنترل هواپیما در امتداد مسیرهای عمودی
و همچنین کنترل سرعت و عدد ماخ در مد عمودی خلبان
خودکار و هدایت کننده پرواز ( )AP/FDوکنترل نیروی محرکه
هواپیما در مد نیرو محرکه خودکار ( )A/THRانجام میشود.
تابع پوش پرواز
محاسبه پوش پرواز ،ایجاد انسجام بین فازهای پرواز و
انجام تنظیمات پیکرهبندی ،تنظیم وزن و مرکز ثقل ،تشخیص
شرایط غیر عادی مانند تشخیص قیچی باد یا کمبود سوخت
هواپیما از جمله وظایف سامانه خودکار پرواز میباشد.

شکل  :1سامانه خودکار پرواز

ساختار سامانه خودکار پرواز
سامانه خودکار پرواز در هواپیمای مسافربری ،از کامپیوتر
هدایت و مدیریت پرواز( ) FMGCو کامپیوتر تکمیل پرواز
( )FACتشکیل شده است .واحد کنترل پرواز ( ) FCUو واحد
نمایش و کنترل چندمنظوره ( ) MCDUبه منظور کنترل
کامپیوتر  FMGCدر نظر گرفته شدهاند .کنترل کامپیوتر
 FACاز طریق کلیدهای قرار داده شده در پنل کنترل سطح
 rudderانجام می شود .همچنین توابع مربوط به پوش پرواز در
کامپیوتر  FACمحاسبه می شود .البته در ساختار فوق ،وظیفه
اصلی کامپیوتر  FACکنترل سطوح رادر ،دمپر ها و تشخیص
خطا در سیستم خودکار پرواز هواپیما است .کامپیوتر FAC
برای انجام عملکرد فوق به اطالعات سامانه های ناوبری و
سامانه کنترل پرواز نیاز دارد .اطالعات کامپیوتر  FACبر روی
پنل های در کابین خلبان نمایش داده خواهد شد.
شکل  :2کامپیوتر  FACسامانه خودکار پرواز
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در هواپیماهای مدرن مجموعهای به نام  RNPتعریف شده
است که الزم است  ANPکمتر از  RNPباشد .تابع محاسبه
موقعیت باید میزان  RNPمطابق با استاندارد  DO-236را
برآورده کند و  EPUرا محاسبه کند .مقدار  RNPدر واقع
کمترین خواستهها برای سیستم مکانیابی هواپیما استEPU.
بر اساس مشخصات میزان خطای حسگرهای مورد استفاده و
واریانس خطای تک تک حسگرها با توجه به بقیه حسگرها
میباشد .دقت برخی حسگرهای مکانیابی مانند حسگرهای
اینرسی به زمان بستگی دارد .اطالعات بیشتری در ارتباط با
 EPUو خطای سیستمهای مکانیابی را میتوان در RTCA
 DO-236یافت.
• تابع نقشه پرواز

ارائه نقشه پرواز برای کمک به خلبان از جمله عملکردهای
سامانه خودکار پرواز محسوب می شود .نقشه پرواز شامل
مسیر عمودی و مسیر افقی هواپیما است .سیستم خودکار
پرواز ،پارامترهایی نقشه پرواز مانند سرعت ،ارتفاع ،زمان و
مقدار سوخت پیش بینی شده را محاسبه می نماید و نمایش
می دهد .خلبان قادر است نقشه پرواز را در هر زمان که
بخواهد تغییر دهد .در صورتی که خلبان مسیر پرواز را در
راستای افقی تغییر دهد ،این تغییر را اصالح در راستای افقی
یا اصالح افقی می نامند .تغییرات مسیر عمودی در نقشه پرواز،
اصالح عمودی نامیده میشود .نقشه پرواز اصلی ،برای هدایت
بلند مدت هواپیما در راستای افقی ،راستای عمودی و تنظیم
خودکار ناوبری استفاده میشود .نقشه های پرواز کمکی به
منظور مقایسه پیشبینیهای مسیر ،انحرافهای مسیر ،ذخیره
اطالعات کمپانیها و نقشه پرواز مراکز ترافیک هوایی در نظر
گرفته میشود.
• بهینه سازی و محاسبات عملکردی

سامانه خودکار پرواز ،سرعت و عدد ماخ بهینه را در تمام
مراحل پرواز شامل برخاست ،صعود ،کروز ،فرود محاسبه
میکند.
• هدایت بلند مدت

در زمان فعال بودن خلبان خودکار یا به عبارتی دیگر
هدایت مدیریت شده ،به منظور هدایت هواپیما مطابق با نقشه
پرواز و نمایش اطالعات ،تابع مدیریت پرواز اهداف را محاسبه
می کند و به عنوان ورودی به تابع هدایت پرواز ( )FGارسال
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می کند.
تابع هدایت پرواز
هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقی
و عمودی ،از جمله عملکردهای اصلی سامانه خودکار پرواز
محسوب میشود .این تابع از سه مد افقی خلبان خودکار و
هدایت کننده پرواز ( ،)AP/FDمد عمودی خلبان خودکار و
هدایت کننده پرواز ( )AP/FDو مد نیرو محرکه خودکار (A/
 )THRتشکیل میشود .در مد افقی خلبان خودکار و هدایت
کننده پرواز ( ،)AP/FDهواپیما در امتداد مسیرهای افقی
کنترل میگردد .کنترل هواپیما در امتداد مسیرهای عمودی
و همچنین کنترل سرعت و عدد ماخ در مد عمودی خلبان
خودکار و هدایت کننده پرواز ( )AP/FDوکنترل نیروی محرکه
هواپیما در مد نیرو محرکه خودکار ( )A/THRانجام میشود.
تابع پوش پرواز
محاسبه پوش پرواز ،ایجاد انسجام بین فازهای پرواز و
انجام تنظیمات پیکرهبندی ،تنظیم وزن و مرکز ثقل ،تشخیص
شرایط غیر عادی مانند تشخیص قیچی باد یا کمبود سوخت
هواپیما از جمله وظایف سامانه خودکار پرواز میباشد.

شکل  :1سامانه خودکار پرواز

ساختار سامانه خودکار پرواز
سامانه خودکار پرواز در هواپیمای مسافربری ،از کامپیوتر
هدایت و مدیریت پرواز( ) FMGCو کامپیوتر تکمیل پرواز
( )FACتشکیل شده است .واحد کنترل پرواز ( ) FCUو واحد
نمایش و کنترل چندمنظوره ( ) MCDUبه منظور کنترل
کامپیوتر  FMGCدر نظر گرفته شدهاند .کنترل کامپیوتر
 FACاز طریق کلیدهای قرار داده شده در پنل کنترل سطح
 rudderانجام می شود .همچنین توابع مربوط به پوش پرواز در
کامپیوتر  FACمحاسبه می شود .البته در ساختار فوق ،وظیفه
اصلی کامپیوتر  FACکنترل سطوح رادر ،دمپر ها و تشخیص
خطا در سیستم خودکار پرواز هواپیما است .کامپیوتر FAC
برای انجام عملکرد فوق به اطالعات سامانه های ناوبری و
سامانه کنترل پرواز نیاز دارد .اطالعات کامپیوتر  FACبر روی
پنل های در کابین خلبان نمایش داده خواهد شد.
شکل  :2کامپیوتر  FACسامانه خودکار پرواز
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توابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسمت قبل بیان
کردیم ،در کامپیوتر  FMGCمحاسبه می شود .قبل از حرکت
هواپیما ،خلبان از طریق واحد  MCDUنقشه پرواز را انتخاب
می کند .نقشه پرواز مسیری که هواپیما در این پرواز باید
طی کند را تعیین میکند .بعد از حرکت هواپیما ،خلبان از
طریق واحد  FCUمیتواند مد خلبان خودکار را فعال کند
و پارامترهایی پرواز را تغییر دهد .به عبارتی دیگر مدیریت و
انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و تغییر پارامترهای پرواز از
طریق واحد  FCUانجام می شود .در مقابل نمایش نقشه پرواز
و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت هواپیما از طریق
 MCDUانجام میشود.

شکل  :3کامپیوتر FMGC
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در ساختار بعدی که در هواپیمای مسافربری استفاده می
شود ،کنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانه کنترل پرواز
قرار می گیرد .بنابراین کنترل  rudderو دمپرها نیز از وظایف
و عملکردهای سامانه کنترل محسوب میشود .بنابراین سامانه
کنترل پرواز وظیفه کنترل تمامی سطوح پرواز و سامانه خودکار
پرواز وظیفه هدایت ،مدیریت و پوش پرواز را برعهده دارد .در
این ساختار کامپیوتر  FACحذف گردیده است و تابع پوش
پرواز ،مدیریت و هدایت پرواز را در داخل یک کامپیوتر انجام
می شود کنترل قسمت هدایت پرواز از طریق واحد کنترل
 FCUو کنترل قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد MCDU
انجام میگیرد.
•نویسنده :زهرا ابوالفضلی

سامانه خودکار پرواز

یکی از نقشهای اساسی خلبان ،هدایت و کنترل هواپیما
است .به منظور تضمین حرکت هواپیما در راستای دلخواه،
وجود انسان یا دستگاهی برای هدایت آن الزامی است .به طور
کلی سیستم کنترل هواپیما شامل خلبان ،سطوح سیستم
کنترل ،سیستم اعمال فرمان و سیستم اندازهگیری است.
کنترل پرواز ،به صورت تغییر حالت هواپیما از حالت تعادل
اولیه به تعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالت هواپیما
تعریف میگردد .بر طبق تعریفی دیگر ،کنترل پرواز ،مقطعی
ولی هدایت پرواز ،طوالنی مدت است.
سیستمهای کنترل پرواز مرسوم را میتوان به سه دسته
سیستم کنترل مکانیکی ،هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سیمی
( ) FBWتقسیم نمود .در معماری مکانیکی و هیدرولیکی
سامانه پرواز هواپیماها ،امکان هدایت و کنترل خودکار هواپیما
وجود ندارد و خلبان به تنهایی نقش هدایت و کنترل هواپیما
را به عهده دارد.
اولین سیستم کنترل پرواز در معماری  FBWبر روی
هواپیماهای تجاری و توسط کمپانی معروف ایرباس پیاده
سازی و اجرا شد .بعدها این معماری بر روی هواپیماهای
ایرباس  330و  340و هواپیماهای بویینگ  777پیاده سازی
گردید .مزایای این معماری عبارتند از:
• کاهش حجم کاری خلبان از طریق کنترل خودکار
هواپیما
• افزایش امنیت با داشتن قابلیت های پوش پرواز
• کاهش وزن هواپیما
• به حداقل رساندن بار های ساختاری توسط طراحی قانون
کنترل یا کنترل بار فعال
• امکان پیاده سازی قانون های جدید کنترل در این
ساختار
در معماری  ، FBWزمانی که خلبان به منظور کنترل
هواپیما ،دستههای کنترلی را جابه جا می کند ،یک سیگنال
الکتریکی تولید و به کامپیوترهای کنترل پرواز ارسال می
شود .بعد از انجام محاسبات مربوط به سامانه کنترل پرواز
در کامپیوترها ،سیگنال خروجی به محرک های سطوح کنترل
اعمال می گردد .در محرک های سطوح کنترل از پتانسیومترها
برای ارسال سیگنال فیدبک به کامپیوترها استفاده میشود.

در معماری  FBWعالوه بر پیچیدگی و پیشرفته بودن
تجهیزات و وسایل ،امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد.
این قابلیت مهمترین قابلیت طراحی سامانه کنترل پرواز در
معماری  FBWاست .هواپیماهای با معماری  ،FBWدارای
سامانه کنترل پرواز خودکار ( ،) AFSیا اصطالحاً تکنولوژی
کنترل فعال هستند .به کمک سامانه خودکار پرواز ،میتوان
بسیاری از کارهایی که باید هنگام پرواز توسط خلبان و
کمک خلبان و دیگر خدمه پروازی انجام شود را به صورت
اتوماتیک انجام داده و درنتیجه از حجم بار کاری خدمه پرواز
کاست .این موضوع باعث افزایش کیفیت پرواز ،افزایش ضریب
ایمنی ،کاهش بار کاری خدمه وکاهش ضریب خطای انسانی
میگردد .سامانه پرواز خودکار قادر است به صورت خودکار
هدایت و کنترل هواپیما را بر عهده بگیرد .حفظ هواپیما در
یک ارتفاع مشخص ،حفظ ارتفاع صعود یا فرود هواپیما ،تنظیم
و نگهداری سمت هواپیما در جهت مشخص ،هدایت هواپیما در
بین ایستگاه های بین راه و غیره از جمله وظایف اصلی سامانه
خودکار پرواز در هواپیما است .با توجه به اهمیت این سامانه،
نصب آن با توجه به نوع هواپیما صورت می گیرد .در ادامه با
بررسی سامانه خودکار پرواز در هواپیماهای مسافربری ،طرح
کلی برای این سامانه درهواپیما مسافربری را ارائه مینماییم.

عملکردهای سامانه خودکار پرواز
به طور کلی عملکردهای سامانه خودکار پرواز عبارتند از :
• مدیریت پرواز
• هدایت پرواز
• پوش پرواز
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عملکردها می
پردازیم.

مدیریت پرواز

ناوبری ،نقشه پرواز ،بهینه سازی و محاسبات عملکردی،
هدایت بلند مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحههای نمایش
از عملکردهای تابع مدیریت پرواز میباشند.
• ناوبری

تابع ناوبری یا تابع محاسبه موقعیت را میتوان به صورت
تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما و ارزیابی دقت تخمین
تعریف نمود .سیستم خودکار پرواز از اطالعات حسگرهای
اینرسی ،ناوبری و  GPSبرای محاسبه موقعیت استفاده می
کند .دقت محاسبه موقعیت توسط پارامتر  ANPبیان میگردد
که به صورت یک دایر ه حول موقعیت نمایش داده میشود.

13

فصلنامه برق و الکترونیک هوانوردی
سال سوم -شماره  - 15زمستان 93

 jitterکران باالی تأخیر ارسال است که به عنوان آفست در
میان  BAGخود را نشان میدهد .آفست زمانی فریم توسط
اتصال داده در حین زمانبندی لیک مجازی و تأخیری که
توسط پردازش سوئیچ ایجاد میشود ،مشخص میگردد .شکل
( )4زمانبندی سه فریم را با jitterهای متفاوت بر روی یک
لینک مجازی نشان میدهد.

شکل ( )4زمانبندی لینک مجازی
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زیر لینکهای مجازی ()Sub-VL

همانطور که لینک مجازی وسیلهای برای تنظیم جریان
فریمها به لینک فیزیکی است ،زیر لینک مجازی وسیلهای
برای تنظیم جریان فریمها به لینک مجازی است .بنابراین
زیر لینک مجازی استفاده از پنهای باند لینک مجازی را بهینه
مینماید .به عنوان مثال زیر لینکهای مجازی میتوانند زمان
تأخیر پیامهای کوتاه را کاهش دهند.
لینک مجازی باید توانایی رسیدگی به حداقل چهار صف
 FIFOاز زیر لینک مجازی را داشته باشد .هر صف زیر لینک،
به روش  round-robinتوسط زمانبندیکننده لینک مجازی
خوانده میشود .استفاده از این روش تضمین مینماید که
فریمهای صف زیر لینک مجازی روی صف لینک مجازی و
سپس روی لینک فیزیکی به طور برابر توزیع شوند .شکل ()5
مفهوم زیر لینک مجازی را نمایش میدهد.
•نویسنده :محمد فرداد

شکل( )5مفهوم زیر لینک مجازی
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گزارش  ATTFدر
راستای ردیابی هواپیماها

در پی ناپدید شدن پرواز  MH370خطوط هوایی مالزی،
نشست ویژهای با محوریت موضوع ردیابی جهانی پرواز
( )MMGFTدر می  2014در سازمان ایکائو برگزار گردید .در
این نشست ،توصیههای ممکن و اقدامات آتی در این زمینه با
حضور اعضای ایاالت نماینده در شورای ایکائو ،ایاالت کاندید
اعضای هیئت کمیسیون ناوبری هوایی ( ،)ANCهمچنین
نمایندگان صنعت و پانلهای ایکائو به بحث گذاشته شد.
رئیس کمیسیون  ANCو سرپرست دیوان ناوبری هوایی
( ،)ANBیک گروه کاری را به منظور توسعه مفهوم عملیات
ردیابی هواپیماها ( )CONOPSدر طوالنی مدت و به صورت
استراتژیک در قالب فعالیتهای تیم نجات و جستجو تشکیل
دادند.

به عالوه ،یک نیروی کاری ردیابی هواپیماها با عنوان
 ATTFبه رهبری یاتا ( )IATAنیز به منظور بررسی پاسخ کوتاه
مدت ردیابی هواپیماها تشکیل شد .تیم  ،ATTFجست و جوی
تکنولوژیهای موجود و بازنگری بهترین تکنیکها را جهت
ایجاد توصیههایی برای معیارهای عملکردی ردیابی هواپیماها

آغاز نمود.
توصیهها و گزارش  ATTFدر دسامبر  2014به ایکائو
تحویل داده شد .در این گزارش ،ویژگیهای یک فرایند
معمول ردیابی پرواز با در نظر گرفتن قابلیتهای هواپیماهای
موجود توصیف میشود .این گزارش همچنین وجه تمایزی
بین سیستمهای نظارتی کنترل ترافیک هوایی ( )ATCو
سیستمهای به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی برای مقاصد
دیگر پرواز ،قائل میشود .سیستمهای نظارتی کنترل ترافیک
هوایی میتوانند برای اهداف ردیابی هواپیما به کار روند ،در
حالی که سیستمهای به کار رفته توسط اپراتورهای هوایی
الزاماً شرایط الزم برای استفاده از  ATCرا برآورده نمیکنند.
گزارش  ATTFردیابی هواپیما را برحسب پوشش ،شیوهها
و فناوریهای موجود تشریح میکند .همچنین ،ارتباط خود
را با مفهوم عملیات ردیابی هواپیما به طور گسترده تر بیان
میکند که به نقش دولتها ،اپراتورهای هوایی و ارائهکنندگان
سرویسهای ناوبری هوایی در شرایط معمول و غیر معمول
ردیابی هواپیماها اشاره دارد.
درنهایت ،بر اساس بررسی بهترین شیوهها و فناوریهای

موجود ،گزارش  ATTFمعیارهای عملکردی مناسبی را بیان
نموده که این معیارها پایهای را برای اپراتورهای هوایی برقرار
مینماید تا پیادهسازی یا ارتقا قابلیتهای ردیابی را در کوتاه
مدت برگزینند .به عالوه ،این گزارش اشارات خوبی به وضعیت
صنعت در این زمینه دارد.
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توصیهها و گزارش نیروی ردیابی هواپیماها ()ATTF
•ردیابی هواپیماها از طریق سرویسهای نظارتی
هواپیماهای تجاری در تمامی فازهای پروازشان تحت
خدمات ترافیک هوایی/کنترل ترافیک هوایی ()ATC/ATS
هستند .این خدمات شامل سرویسهای نظارتی ،ناوبری
و مخابراتی ضروری است .سرویس نظارتی جهت مدیریت
الزامات جداسازی هواپیماها به کار میرود.
همچنین سرویسهای نظارتی به دلیل تعیین موقعیت و
شناسایی یک هواپیما به منظور مدیریت جداسازی ،میتوانند
جهت ردیابی هواپیماها به کار روند .در حال حاضر و به ویژه
در فضایی با تراکم متوسط تا زیاد ،بسیاری از اپراتورهای
هواپیماهای تجاری سرویسهای نظارتی  ATSرا به منظور
ردیابی هواپیماهای خود به کار میبرند .اما به سبب موارد
برنامهریزی شده یا برنامهریزی نشده تعمیر و نگهداری
یا دسترسپذیری تجهیزات ،این نوع سرویسها ممکن
است دچار اختالل شوند .رادارهای زمینی که ارائه دهنده
سرویسهای نظارتی هستند ،به دلیل وجود موانع و انحنای
زمین ممکن است دارای محدودیتهای دید مستقیم (Line of
 )sightدورهای یا ثابت باشند .این اختالالت باید در زمان لحاظ
نمودن گزینههای ردیابی هواپیماها مد نظر قرار گیرند.
در فضای کم تراکم -حریم هوای اقیانوسی یا راه دور -
شناسایی و موقعیت هواپیما به گونهای دیگر به دست میآید.
این اطالعات اغلب توسط گزارشهای موقعیت دورهای و
ارتباطات صوتی میان کارکنان پرواز و ارائه دهندگان سرویس
ناوبری هوایی ( )ANSPارائه میگردد .در برخی حریمهای هوایی
کم تراکم ADS-C ،جهت دستیابی به گزارشهای موقعیت به
کار میرود ،اما این کاربرد  ADS-Cبه دلیل پشتیبانی نشدن
آن توسط  ANSPیا تجهیز نبودن هواپیما ،محدود است.

• ردیابی هواپیما توسط خطوط هوایی

در تالشی جهت بررسی شیوههای ردیابی مورد استفاده
امروزی ATTF ،ارزیابی محدودی از خطوط هوایی انجام داد
تا به اطالعات مبتنی بر نواحی عملکرد ،نوع و سایز ناوگان
و مدلهای تجاری دستیابد .نکات اصلی اشاره شده در این
ارزیابی شامل موارد زیر است:
• آیا در حال حاضر خطوط هوایی هواپیماهای خود را
ردیابی نموده یا طرحهایی را برای انجام این کار پیش رو دارند؟
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• آیا قابلیت راهاندازی وجود دارد؟
• کدامیک از تکنولوژیهای نظارتی ،ناوبری و/یا مخابراتی
به منظور تأمین تابع ردیابی مورد استفاده هستند؟
نتایج نشان دادند که بسیاری از خطوط هوایی ناوگانهای
خود را از طریق مرکز کنترل عملیات ( )OCCبا استفاده از
سیستم  ،ACARSکه یک سیستم لینک داده دیجیتال با
قابلیت انتقال پیامهای کوتاه میان هواپیماها و ایستگاههای
زمینی از طریق ارتباطات ماهوارهای یا رادیویی VHF/HF
است ،ردیابی میکنند.
این نتایج همچنین حاکی از وجود مناطقی جهانی بود
که در آنها قابلیتهای ردیابی هواپیماها به دلیل فقدان
زیرساختهای ارتباطاتی ،مسائل مربوط به تداخل یا سایر
فاکتورهای تأثیرگذار بر روی استفاده از تکنولوژی ،محدود
میشدند .این نتایج در توسعه معیارهای عملکردی مندرج در
گزارش در نظر گرفته شدند.
به منظور دستیابی به ارزیابی قویتر قابلیتهای برنامهریزی
شده و فعلی ردیابی هواپیماها توسط خطوط هوایی ،بررسی
سیستماتیک و دقیقتری مورد نیاز است .به عالوه تأکید بر این
موضوع حائز اهمیت است که ارزیابی وضعیت کنونی ،ارتقاء
برنامهریزی شده قابلیتهای نظارتی  ،ATSارتقاء ناوگان یا
هرگونه بهبود آتی تأثیرگذار بر روی قابلیتهای ردیابی توسط
ANSPها یا خطوط هوایی را به طور دقیق مورد بحث قرار
نمیدهد.
به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت کنونی ATTF ،همچنین
موضوع مداخله انسان را در رابطه با تجهیزات موجود در
هواپیماها در نظر گرفت .تجهیزاتی نظیر ترانسپوندرهای مورد
استفاده در نظارت  ATSمیتوانند به دالیل عملیاتی یا امنیتی
هواپیما توسط کارکنان پرواز غیرفعال شوند .یک جزء هوابردی
با عملکرد نادرست ممکن است به طور نامطلوبی بر روی
عملیات  ATCتأثیر بگذارد .به همین دلیل ،وجود ابزاری جهت
غیرفعال نمودن اجزایی با عملکرد نادرست الزم میباشد .از
دیدگاه ایمنی ،تمام اجزای الکتریکی موجود در هواپیماها باید
دارای قابلیت قطع منبع توان خود در شرایط خرابی سیستم
برق یا آتشسوزی باشند.

ورودی و خروجی  ESرا به سوئیچ وصل میکنند .با توجه به
اینکه  AFDXبر پایه استاندارد اترنت  IEEE802.3طراحی شده
است ،از کنترلکنندههای استاندارد اترنت یا کنترل دسترسی
به رسانه ( )MACبرای ارتباطات استفاده مینماید .در شکل
( )2به خاطر سادگی تنها یکی از دو شبکه (یعنی اتصاالت بین
کانالهای یک  ESو سوئیچ) نشان داده شده است .شبکه دوم
اتصاالت مشابهی دارد با این تفاوت که از کانال دوم  ESو یک
سوئیچ دوم استفاده مینماید.

هر شبکه مربوط به یک  ESاز  AFDXاز طریق یک کابل
تکی به سوئیچ متصل است .این مسأله به این معنی است که
ارتباط بین دو  ESاز  AFDXاز طریق تنها یک لینک ارتباطی
فیزیکی برقرار میشود .اما از دیدگاه سیستمی یا کاربردی ،این
امکان وجود دارد که تعداد زیادی لینک ارتباطی منطقی که
لینکهای مجازی نامیده میشوند ،برقرار گردد .این اتصاالت

شکل ( )2توپولوژی فیزیکی AFDX

توپولوژی منطقی ()logical

شکل ( )3مثالی از توپولوژی منطقی بین دو  ESکه با
هم در ارتباط هستند را نشان میدهد ES .شماره  1پیامهای
1،2و 3را با استفاده از اتصال مجازی مشترک به  ESشماره 2
ارسال مینماید .این پیامها در آدرس  MACمقصد کدگذاری
میشوند .یک پیام  AFDXبه طور یکتا توسط شماره درگاه
منبع و مقصد پروتکل برنامه داده کاربر ( ،)UDPآدرس منبع
و مقصد  IPو آدرس مقصد  MACکه در اتصال مجازی کد
میشود ،مشخص میگردد.

•ارزیابی قابلیتهای ردیابی هواپیما

در ارزیابی وضعیت کنونی ردیابی هواپیما ATTF ،وجود
محصوالت ،سرویسها و روشهای مورد استفاده امروزی را
تصدیق نمود که قابلیت مکانیابی و ردیابی هواپیماها را برای
شرکتهای ترابری هوایی فراهم مینمایند .به نقل از ،ATTF

مفاهیم ارتباطی AFDX
ارتباط مجازی ()VL

شکل ( )3توپولوژی منطقی AFDX

همانند اتصاالت فیزیکی عمل مینمایند اما تمام آنها تنها
همان لینک فیزیکی را مورد استفاده قرار میدهند .بنابراین
لینکهای مجازی برقراری یک شبکه ارتباطی پیچیده را
امکانپذیر میسازند .این شبکه رفتار قطعی را که حاصل
کنترل پهنای باند لینک مجازی توسط سوئیچ است ،تضمین
مینماید .در  AFDXارسال و دریافت از طریق لینک مجازی
امکان پذیر است .ارسال هر لینک مجازی تنها میتواند به یک
 ESتخصیص یابد و یک  ESتنها اجازه دارد که روی لینک
مجازی اختصاص داده شده داده ارسال نماید.

زمانبندی لینک مجازی

شکلدهی ترافیک  AFDXتوسط زمانبندی کننده لینک
مجازی  ESکه فریمهای تمام ارسالهای لینک مجازی  ESرا
روی لینک فیزیکی مالتی پلکس می کند ،مدیریت می شود.
هر لینک مجازی مانند جریانی از فریمها است .مالتی پلکس با
استفاده از شکاف تخصیص پهنای باند ( )BAGتنظیم میگردد
که برای هر لینک مجازی به طور یکتا وجود دارد BAG .با
تعریف حداقل شکاف بین دو فریم متوالی پهنای باند لینک
مجازی را به صورت زمانی محدود مینماید .مقدار  BAGباید
در محدوده بین  1تا  128میلی ثانیه و باید توانی از  2باشد.
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Avionics Full Duplex
Switched Ethernet
)(AFDX
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ساختار ،هر دو کانال یک جریان داده را در یک زمان عبور
میدهد .در هر زمان AFDX ،تنها یک جریان داده را به
الیههای باالتر میفرستد و به طور خودکار دادههای دارای
خطا را کنار میگذارد.

معماری شبکه AFDX

مهمترین مشخصههای یک شبکه داده هواپیما کیفیت
خدمات ( ،)QoSپهنای باند در دسترس ،وزن و هزینه الزم
برای توسعه آن است .هواپیماهای نسل جدید مانند ،A380
 A350، B787و  A400Mعملکردهای پیچیدهتری نسبت به
هواپیماهای نسل قبل دارند .جهت کاهش وزن ،فضای الزم و
هزینههای نگهداری ،مطلوبست که تا حد امکان ،عملکردهای
الزم به صورت اویونیک اجرا شوند .این مسأله منجر به
سیستمهای اویونیکی پیچیدهتری میشود که نیاز به پردازش
دادههای بیشتر و در نتیجه شبکه داده با پهنای باند باالتری
دارند .مشخصه مهم دیگر شبکه داده ،سیمبندی یا اتصاالت
شبکه است .سیمبندی کمتر ،منجر به کاهش وزن و در نتیجه
کاهش مصرف سوخت هواپیما میگردد.
قبل از هواپیمای  ،A380سه شبکه اصلی داده هواپیما
 ARINC 429،MIL-STD-155و  ARINC 629بودند که
به ترتیب دارای حداکثر پهنای باند  Mbps 1 ،Kbps 100و
 Mbps 2هستند .برای نسل جدید هواپیماها ،شبکههای قبلی
نیازهای الزم را تأمین نمیکنند .به همین منظور شبکه AFDX
برای رفع کاستیهای شبکههای قبلی پیشنهاد گردید.
 AFDXیک روش انتقال داده سریال بر مبنای استاندار
متداول  IEEE802.3اترنت است .با استفاده از این روش نرخ
انتقال داده روی سیم مسی یا فیبر نوری میتواند به 10Mbps
یا  100Mbpsبرسد .از آنجایی که شبکه متداول اترنت یک
شبکه قطعی نیست AFDX ،باید به نحوی توسعه داده شود تا
از رفتار قطعی و قابلیت اطمینان آن در مطابقت با نیازهای
شبکه داده هواپیما اطمینان حاصل گردد .این رفتار قطعی در
 AFDXبا استفاده از کنترل ترافیک صورت میپذیرد .کنترل
ترافیک با تضمین پهنای باند هر کانال ارتباطی منطقی ،که
لینک مجازی ( )VLنامیده میشود ،به دست میآید .در نتیجه
این کار ،ناپایداری و تأخیر انتقال کاهش مییابد.
برای بهبود قابلیت اطمینان ،در استاندارد  ،AFDXبرای
هر کانال  AFDXیک کانال اضافی وجود دارد .در این
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در شکل ( )1معماری شبکه  AFDXنمایش داده شده
است .هر سیستم انتهایی ( )ESبه دو شبکه مستقل  Aو B
متصل است .مرکز هر شبکه  AFDXسوئیچی است که اتصاالت
فیزیکی را بین ESهایی که به سوئیچ متصل هستند برقرار
مینماید .سوئیچ قادر به ارسال داده از هر کدام از ESهای
متصل به سوئیچ به یک یا تعداد بیشتر  ESدیگر متصل به آن
سوئیچ است.

خالصهای از این اطالعات میتواند برای شرکتهای ترابری
هوایی که نیاز به پیادهسازی یا ارتقای قابلیتهای ردیابی
دارند ،سودمند باشد .به طور مشابه ATTF ،تصدیق نمود که
فناوریهای در حال ظهور نظیر  ADS_Bهوایی میتوانند در
سه تا چهار سال آینده در دسترس باشند و اظهار نمود که
چنین موارد بلند مدتی نیز باید به طور خالصه بیان شوند.
به منظور ایجاد سطحی از هماهنگی در خالصهسازی
قابلیتهای موجود و برنامهریزی شده ATTF ،و ایکائو
ارزیابیای را مطرح نمودند که به تعداد محدودی از سازندگان
برنامههای کاربردی و/یا سیستمها ارسال شدند .محصوالت و/
یا سرویسهای این سازندگان در حال حاضر ردیابی هواپیماها
را پشتیبانی نموده یا انتظار میرود که در میان مدت تا بلند
مدت در دسترس قرار گیرند.
به دنبال تحلیل نتایج این ارزیابی ATTF ،از پاسخ دهندگانی
که محصوالت و سرویسهایشان به طور کامل و به بهترین نحو
آیتمهای موجود در پرسشنامه را مد نظر قرار داده ،همچنین
نمای دقیقی از محصوالت/سرویسهای خود ارائه داده و به
سؤاالت تعیین شده در طول ارزیابیها پاسخ داده بودند،
دعوت نمود .براساس مذاکرات و اطالعات این ارزیابی ،برآورد
قابلیتهای ردیابی کنونی و برنامهریزی شده هواپیماها به شرح
زیر است:

سیستمهای نظارتی سرویس ترافیک هوایی

شکل ( )1معماری شبکه AFDX

اینکه کدام داده ورودی به کدام  ESارسال شود بستگی به
پیکربندی سوئیچ دارد که لینکهای ارتباطی منطقی را بین
ESها برقرار مینماید .سوئیچ بسته به پیکربندی آن ،پهنای باند
تخصیص داده شده به هر لینک ارتباطی را کنترل مینماید تا
از حدی معین بیشتر نشود .اگر برای سوئیچ مشخص شود که
پهنای باند یک لینک ارتباطی بیشتر از حد مجاز است ،انتقال
داده تا زمانی که پهنای باند به محدوده مشخص خود برگردد،
متوقف میشود.

توپولوژی فیزیکی

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،هر کانال
یک  ESبه یک درگاه سوئیچ از طریق کابلی که شامل دو جفت
سیم به هم تابیده است ،متصل میشود .این سیمها درگاههای

 .1همانگونه که در ارزیابی وضعیت فعلی ذکر گردید،
بیشتر حریمهای هوایی اقلیمی با تراکم ترافیکی متوسط تا
زیاد دارای سیستمهای نظارتی  ATSدر مکانهایی همچون
رادار نظارتی ثانویه ( ،)SSRناوبری هذلولوی و/یا ADS-B
زمینی هستند .همچنین در آن ارزیابی بیان گردید که خطوط
هوایی تجاری وجود دارند که اطالعات نظارتی  ATSرا جهت
مکانیابی و شناسایی هواپیماهای خود به کار میبرند.
محدودیتهای این رویکرد در ردیابی هواپیماها این است
که این سیستمهای نظارتی در تمامی نقاط دنیا وجود ندارند
و در برخی مکانها که چنین سرویسی موجود است ،پوشش
میتواند مختل یا محدود شود.
نکته آخر اینکه ،اکثر سرویسهای نظارتی  ATSدارای
اجزای هوابردی نظیر ترانسپودرها هستند .همانگونه که در
ارزیابی وضعیت فعلی بیان گردید ،طراحی این تجهیزات به
گونهای است که غیرفعالسازی را در شرایط نیازهای ایمنی
یا عملیاتی هواپیما امکانپذیر میسازند .زمانی که یک
ترانسپوندر غیرفعال میگردد ،هواپیما برای نواحی بیرونی ATS

با پوشش رادار اولیه "نامرئی" میشود .اما ،دستورالعملهایی
برای کارکنان پرواز و  ATSوجود دارند تا موقعیت هواپیما را
تأیید کرده و جداسازی را تضمین نمایند .همچنین ATTF
موضوع غیرفعالسازی ترانسپوندر را در چارچوب وسیعتر
تداخل غیرقانونی برای سیستمهای پرواز مد نظر قرار داد و این
موضوع را به طور مفصل با سازندگان اویونیک و هواپیماها به
بحث گذاشت .بر اساس نتایج  ،ATTFهر گونه تغییر در قابلیت
غیرفعالسازی تجهیزات موجود در هواپیما یک چشمانداز بلند
مدت بر اساس طراحی قابل توجه ،مالحظات رویهای ،اخذ
گواهینامه و عملیات است.
 .2درصد قابل توجهی از ناوگان پهن پیکر کنونی
هواپیماها مجهز بوده و دارای قابلیت ارسال موقعیتهای
 ADS-Cبا استفاده از تجهیزات لینک داده  FANS 1/Aهستند.
این امر یک قابلیت کوتاه مدت را برای ردیابی هواپیماها در
مکانهایی که سیستمهای نظارتی  ATSموجود نیستند ،فراهم
مینماید.
ACARS

 .3گزارشهای موقعیتی  ACARSنیز میتواند معیارهای
کوتاه مدت ردیابی هواپیماها را مستقل از  ADS-Cبرآورده
نماید ACARS .اطالعات موقعیتی به دست آمده از  FMSرا
به کار میبرد و امروزه بسیاری از خطوط هوایی برای ردیابی
پروازهایشان از آن استفاده میکنند .کاربرد  ACARSهنوز
وابسته به استفاده از شبکههای تأمینکننده سرویس مخابراتی
موجود است و مستلزم هزینههایی است ACARS .برخالف
 ،ADS-Cنظارت انطباقی را تأمین نمیکند ،هرچند که برای
یک  ،OCCنظارت بر انطباق مسیر پرواز با استفاده از یک
نرمافزار دلخواه امکانپذیر است.
برخی خطوط هوایی قابلیتهای ردیابی را به سیستم
گزارش تعمیر و نگهداری  ACARSبا امکان تغییرات نرمافزاری
برای تجهیزات موجود در هواپیما افزودهاند .این تغییرات،
هر  10دقیقه گزارشهای موقعیتی را ارائه میدهند .به
عالوه ،انحرافات مسیر پرواز بر روی  OCOبه واسطه نرمافزار
اختصاصی نمایان میشود.

دستگاههای گزارش موقعیت  GNSSمستقل با
استفاده از مخابرات ماهوارهای

 .4بسیاری از هواپیماهای عملکننده در فراتر از محدوده
سیستمهای نظارتی  ،ATSمجهز به  ADS-Cیا در برخی
حاالت  ACARSنیستند .امروزه محصوالتی وجود دارند که
موقعیت هواپیماها را با استفاده از سیستم ماهوارهای ناوبری
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جهانی ( )GNSSتعیین نموده و آن اطالعات را با استفاده از
رله ماهوارهای انتقال میدهند .در اکثر موارد به نظر میرسد
این محصوالت به دلیل کوچک بودن برخی از آنها که قابل
پیوست به بدنه هواپیما هستند ،برای مقاصد اویونیک مجتمع
گزینههای کم هزینهتری باشند .بر اساس اطالعات موجود ،در
صورت وجود صور فلکی ماهوارهای کامل در محل ،اکثریت
پوشش جهانی را ارائه خواهند داد .همچنین  ATTFبیان
کرد که شرایط صدور گواهینامه به طور بالقوه و قابل توجهی
میتواند بر روی هزینه و دسترسپذیری این محصوالت برای
استفاده هوانوردی تجاری تأثیر بگذارد.
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سرویس مسیر ماهوارهای سیار هوانوردی نیز اختصاص داده
شود .جهت نیل به این امر ،تالشهایی در جریان است.
ردیابی هواپیماها باید در سطح جهانی در نظر گرفته شود و
به صورت ناحیهای نباشد .هواپیماها در یک پرواز منفرد اغلب
از مرزهای منطقهای متعددی عبور میکنند .جهت اطمینان
از ردیابی هواپیماها از لحظه پرواز تا فرود ،پوشش ،قابلیتها
و شیوههای مختلفی ممکن است مورد نیاز باشد .به ویژه،
اپراتورهای هواپیما نیاز دارند که شبکه و عملیات خود را از
یک چشمانداز نقطه به نقطه در زمان پیادهسازی یا ارتقای
قابلیتهای ردیابی هواپیما ارزیابی نمایند.

شــکل  -6نمایــش خطاهــای غالــب در تقســیمبندی منحنــی
واریانــس آلــن بــه بازههــای مختلــف بــا شــیبهای  ±0.5 ، 0و . ±1

بــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــده
و روابــط موجــود در مرجــع [ ،]2مقادیــر خطاهــای مختلــف
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،بــا توجــه بــه شــیب
منحنــی در نواحــی مختلــف ،در جــدول  1آورده شــده اســت.
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 ADS-Bهوایی

 .5انتظار میرود که  ADS-Bهوایی اثر قابل توجهی بر
روی سرویسهای نظارتی  ATSجهانی و در نتیجه قابلیت
ردیابی جهانی هواپیماها داشته باشد ADS-B .هوایی،
سیگنالهای مد  Sترانسپوندرهایی را به کار خواهد برد که
پیش از این بر روی اکثر هواپیماهای تجاری نصب شده یا برای
نصب آنها برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
 ADS-Bهوایی باید در سال  2018در دسترس باشد.
عالوه بر راهاندازی ماهوارهها ،تخصیص فرکانس ،عاملی حیاتی
برای تبدیل این قابلیت به واقعیت است .درحال حاضر ،باند
 MHz 1090به سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی اختصاص
دارد .جهت دریافت سیگنالهای  ADS-Bارسال شده هواپیما
توسط ماهوارهها ،همانگونه که برای حداقل یک تدبیر ADS-B
الزم است ،این باند باید توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات به
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به تشخیص  ،ATTFمحصوالت و/یا سرویسهای بسیار
دیگری وجود دارند که در حال حاضر موجود بوده یا در آینده
در دسترس خواهند بود .این محصوالت و/یا سرویسها ممکن
است معیارهای عملکردی را برای ردیابی هواپیماهای معمولی
برآورده سازند.
این ارزیابی قابلیتها فراگیر نبوده و استفاده از سازندگان،
تکنولوژیها یا سرویسهای خاصی را توصیه نمیکند.
همچنین ،این ارزیابی به منظور کمک به اپراتورهای هواپیما در
زمان در نظر گرفتن گزینههای موجود و آتی جهت پیادهسازی
یا ارتقای ردیابی هواپیماها مطرح گردید.
•نویسنده:مرضیه کریمی حقیقی
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در ایــن مقالــه ابتــدا بــه صــورت کامــل بــه بررســی
واریانــس آلــن پرداختــه شــد و ســپس خطاهــای مختلــف

ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــدل  ،VG910H15شــامل خطــای
ناپایــداری بایــاس ،خطــای  ،Quantizationخطــای angle
 ، random walkخطــای  rate random walkو خطــای rate
 rampبــا اســتفاده از منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــد.
بــرای انجــام ایــن کار بــا اســتفاده از حســگر دادهبــردار
 Sentekاز خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری
دادهبــرداری انجــام شــد و ســپس روش واریانــس آلــن بــر
روی دادههــای اســتخراج شــده اعمــال گردیــد .تحلیــل
خطــای ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــا اســتفاده از واریانــس
آلــن ،روشــی جدیــد ،کامــا مشــخص و بــدون ابهــام در
اســتخراج پارامترهــای تصادفــی اســت کــه کمــک شــایانی
بــه بهبــود عملکــرد سیســتمهای ناوبــری در فرآینــد جهــت
یابــی کــرده اســت .بــه طــوری کــه ایــن معیــار در ده ـهی
اخیــر بــه عنــوان اســتانداردی بــرای بیــان پارامترهــای آماری
حســگرهای ناوبــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن بــا اســتفاده از روش ذکــر شــده در ایــن مقالــه،
میتــوان انــواع مختلفــی از حســگرها را بــه راحتــی بــا
یکدیگــر مقایســه نمــود و حســگر مناســب جهــت اســتفاده
در کاربردهــای نظامــی و صنعتــی را انتخــاب نمــود.
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آزمایش دادهبرداری در مدت زمان  50دقیقه ،با بسامد 100
هرتز به وسیلهی حسگر اندازهگیر  Sentekانجام و دادهها به
وسیلهی رایانه جمع آوری و ذخیره میشوند .اندازهگی ر �Sen
 tekیک ابزار اندازهگیری دقیق ولتاژ با آهنگ دادهبرداری قابل
تنظیم (در این پژوهش برابر  100هرتز) به همراه مبدل آنالوگ
به دیجیتال است .بنابراین حسگر اندازهگیر  Sentekدر هر
 10میلی ثانیه ،خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری را اندازهگیری
میکند .مقادیر اندازهگیری شده در رایانه ذخیره میشوند.
پیش از شروع فرآیند دادهبرداری ،ضریب ثابت اندزهگیری
حسگر به همراه مجموعهی دادهبردار ،برای استفاده در مراحل
بعدی محاسبه ،اندازهگیری میشود .در منحنی شکل 4
دادههای اندازهگیری شده از خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری
مدل  VG910H15که به صورت یک سری زمانی است ،نشان
داده شده است.

پ فیبــر
شــکل  -4نمــودار کل دادههــای گرفتــه شــده از ژیروســکو 

نــوری مــدل VG910H15

 -4محاسبهی مقادیر خطا

بــا توجــه بــه دادههــای بــه دســت آمــده ،تعــداد
خوشــهها در ایــن تحلیــل برابــر تعییــن شــده اســت.
بــا اســتفاده از رابطــهی ( )4و خوشــهبندی دادههــای بــه
دســت آمــده از خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری،
مــدل  VG910H15منحنــی واریانــس آلــن مربــوط بــه ایــن
ژیروســکوپ در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
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در اینجــا خطــای ناپایــداری بایــاس ،خطــای
 ،Quantizationخطــای  ، angle random walkخطــای
 rate random walkو خطــای  rate rampبــا اســتفاده از
منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت میآیــد .خطــای
 Angle random walkدر دســتهی نویزهــای فرکانــس بــاال
طبقهبنــدی میشــود کــه ســبب ایجــاد یــک طیــف نویــزی
ســفید در خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری میگــردد.
ایــن حالــت خطــا را میتــوان بــا طراحــی ژیروســکوپی بــا
ســاختار مناســب ،بــر طــرف نمــود [.]2
خطــای کوانتیــزه شــده از انــواع خطاهایــی اســت کــه در
تبدیــل ســیگنال آنالــوگ بــه دیجیتــال بــه وجــود میآیــد.
در تمــام ژیروســکوپها ایــن نــوع خطــا وجــود دارد ،چــون
همــواره در مــدارات  read-outیــک بلــوک تبدیــل ســیگنال
آنالــوگ بــه دیجیتــال وجــود دارد .ایــن خطــا از تفــاوت بیــن
دامنــهی حقیقــی نقــاط نمونهبــرداری شــده و رزولوشــن
مبــدل آنالــوگ بــه دیجیتــال ,ناشــی میشــود [.]4
از طــرف دیگــر منبــع اصلــی ایجــاد ناپایــداری بایــاس
یــا مــدارات الکترونیکــی هســتند ,یــا ســایر تجهیزاتــی اســت
کــه لرزشهــای تصادفــی ایجــاد میکننــد [ .]5بــه دلیــل
ایــن کــه ناپایــداری بایــاس یــک نویــز فرکانــس پاییــن
اســت ،بنابرایــن اثــرات آن همــواره در دادههــای خروجــی
ژیروســکوپ فیبــر نــوری نمایــان اســت.
بــه علــت وجــود اثــرات ترمومکانیکــی در ســاختار داخلــی
ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،در خروجــی حســگر ،نویــزی بــا
فرکانــس بســیار بــاال تولیــد میگــردد کــه بــه آن نویــز
ســفید بــا میانگیــن صفــر میگوینــد .بــا انتگرالگیــری از
خروجــی حســگر در یــک دورهی زمانــی ،ایــن نویــز اثــر خــود
را نشــان میدهــد کــه در اصطــاح بــه آن angle random
 walkگوینــد .همچنیــن بــه تغییــرات در ســرعت تغییــرات
بایــاس حســگر ،خطــای  rate rampگوینــد کــه بــه صــورت
تصادفــی در زمــان تغییــر میکنــد [.]6
بــا توجــه بــه عملکــرد و ســاختار داخلــی حســگرهای
ژیروســکوپ فیبــر نــوری ،خطاهــا مقادیــر مختلفــی دارنــد.
در حالــت ایــدهآل بــرای محاســبهی انــواع خطــا میتــوان
منحنــی واریانــس آلــن بــه دســت آمــده را بــه بازههــای
مختلفــی تقســیم نمــود بــه طــوری کــه منحنــی در هــر بــازه
دارای شــیب معینــی باشــد .مهمتریــن بازههــا عبارتنــد از
بازههایــی بــا شــیب و و بخــش افقــی منحنــی بــا شــیب
صفــر ،کــه هــر ناحیــه معینکننــدهی اثــر غالــب یکــی از
انــواع خطاهــا اســت [ .]2خطاهــای غالــب در تقســیمبندی
منحنــی واریانــس آلــن حســگر  VG910H15در شــکل 6
نشــان داده شــده اســت.

پژوهشکده اویونیک دانشگاه
صنعتی اصفهان

در راستای سند چشمانداز ملی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و جهت نیل به خودکفایی ،یکی از اولویتهای
کشور ،پژوهش و تحقیقات و پرورش پژوهشگران متخصص
در زمینههای مورد نیاز کشور است .با توجه به رشد سریع
صنایع هواپیمایی و هوافضای کشور ،پژوهشهای حوزه برق و
الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در سالهای اخیر مورد توجه
دوچندان قرار گرفته است.
با توجه به رشد سریع صنایع هواپیمایی و هوافضایی کشور،
پژوهشهای حوزه برق و الکترونیک هوانوردی (اویونیک) در
سالهای اخیر مورد توجه دو چندان قرار گرفته است .به
همین جهت در سال  1392با حمایت سازمان صنایع هوایی
و تصویب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشکده برق و
الکترونیک هوانوردی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اولین
پژوهشکده اویونیک کشور رسما افتتاح شد .در حال حاضر
محل این پژوهشکده در طبقه همکف قسمت شمالی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر است .پژوهشکده دارای سه سایت

شکل  1طراحی کابین خلبان هواپیما ی مسافری  150نفره

پژوهشی ،سالن جلسات ،کارگاه ساخت ،دفتر امور اداری ،دفتر
کنترل پروژه و اتاقهای اعضای هیئت علمی است.
استانداردسازی کلیه کتابچههای بخش اویونیک هواپیمای
جت مسافری بر اساس استانداردهای هواپیمایی کشوری و
همچنین برگزاری دورههای آموزشی گواهینامه تایید تشکیالت
طراحی ،از جمله مهمترین فعالیتها و اقدامات صورت گرفته
در زمینه استانداردسازی پژوهشکده اویونیک است.
پژوهشکده اویونیک در اولین گام خود توانسته است در
قسمت اویونیک پروژه کالن ملی "توسعه فناوریهای کلیدی
در طراحی و ساخت هواپیمای جت مسافربری 150نفره" که از
مهمترین طرحهای کالن مصوب شورای عالی عتف میباشد به
عنوان دانشگاه محوری فعالیت نماید .تاکنون فازهای مطالعات
اولیه و طراحی مفهومی این طرح بر اساس زمانبندی پروژه
انجام شده و برنامهریزی فاز طراحی مقدماتی نیز صورت گرفته
است.
در شکل  1طراحی کابین خلبان هواپیمای مسافری
 150نفره  J150نشان داده شده است که بر اساس آخرین
استانداردهای هوایی و عوامل انسانی طراحی شده است .در
شکل  2نیز پیکرنمای این هواپیما با توجه به طراحی انجام
گرفته در فاز طراحی مفهومی ساخته شده است که در
چشمانداز آینده قابلیت ساخت و تبدیل به شبیهساز پرواز را
دارد.

شکل  2ساخت پیکر نمای هواپیما مسافری  150نفره

شــکل  -5منحنــی تحلیلــی واریانــس آلــن بــرای ژیروســکوپ فیبــر

نــوری مــدل VG910H15
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سامانه ارتباطات لینک
داده هواپیما

 1-1مقدمه
مبنای تفکر جهانی ارائه خدمات هوانوردی که امروز در
قالب سامانه های جهانی ارتباطی ،ناوبری ،نظارت و مدیریت
ترافیک هوایی ایکائو ( )CNS/ATMاز آن نامبرده میشود ،به
اواخر سالهای  1940میالدی بر میگردد .جنگ جهانی دوم
تأثیر مهمی بر توسعه فن آوری ساخت هواپیما داشت .پس از
اتمام جنگ ،حملو نقل هوایی ناگهان رشد چشمگیری پیدا
کرد اما شبکه وسیع ایجاد شده برای حملونقل بار و مسافر
توسط هواپیما دارای مشکالت عدیده و فراوانی بود .لزوم حفظ
ایمنی پرواز ،یافتن راهحلهایی برای این مشکالت را مورد
توجه کشورهای مختلف قرارداد .سامانههای ارتباطی ،ناوبری،
نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی که ساختار آن در دهه 80
در دستور کار ایکائو قرار داشت ،در سپتامبر  1991در دهمین
کنفرانس جهانی ناوبری هوایی مورد توافق اکثریت کشورهای
شرکتکننده از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
جهت کنترل ترافیک هوایی در هواپیما از ارتباطات VHF
و  ، HFبرای ارتباط هواپیما و ایستگاه زمینی استفاده میشود.
این ارتباطات با مشکل اختالالت جوی مواجه هستند .عالوه
بر آن شبکههای مخابراتی به دلیل افزایش ترافیک هوایی
اشباعشدهاند و امکان مبادله اطالعات پیچیده تر مانند اطالعات
مسیر و اطالعات هوا وجود ندارد .در ارتباطات دیتالینک،
امکان تبادل بعضی اطالعات از طریق کانال های صوتی،
کاهش تعداد خطا و ثبت اطالعات انتقال داده شده فراهم
می¬شود .ارتباطات دیتالینک بوسیله کاهش زمان گذرانده
شده برای انتقال ارتباطات ،بازده ترافیک هوایی را افزایش می
دهند .به عنوان مثال ،زمانی که سامانه های ناوبری هواپیما
از ارتباطات دیتالینک استفاده می کنند می توانند اطالعات
پیچیده تری مانند گزارشهای اختصاصی یا متناوب موقعیت
هواپیما در حریم های اقیانوس ها و گزارش های مجوز ایستگاه
های هوایی را به طور خودکار مبادله کنند.
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 2-1بررسی سامانه ارتباطات دیتالینک

بــا توجــه بــه بخشهــای مختلــف منحنــی میتــوان آهنــگ
مناســب دادهبــرداری و چگونگــی میانگینگیــری و در حالــت
کلــی ناحیــه عملکــردی بهین ـهی حســگر ژیروســکوپ فیبــر
نــوری را پیــدا نمایــد [ 2و .]3

سامانه ارتباطات دیتالینک در راستای کارکردهای
شرکتهای هواپیمایی و نیاز به ارسال پیامها و تبادل اطالعات
بین هواپیما با شبکهها و ایستگاه های زمین و همچنین نیازهای
شکل  -2تقسیمبندی دادهها در محاسبهی واریانس آلن
مسافران به استفاده از سرویس های خاص ،در هواپیماهای
ایرباس طراحی و پیاده سازی شده است .این سامانه براساس
در ایــن صــورت بــرای خوشــهی  kام میانگیــن زمانــی
دادههــا بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
معماری  IMAدر هواپیمای ایرباس  380پیاده سازی شده و از
دو قسمت مسیریاب و برنامه های کاربردی دیتالینک تشکیل
1 L
(				 )3
= ωk
∑ ωi
شده است .در هواپیمای ایرباس  ،380سیستم مسیریاب
L i =1
ارتباطات هوانوردی ( )ACRبرای مدیریت ارتباطات دیتالینک
بــه طــوری کــه در رابطــهی ( L = f sτ ،)3و
هواپیما و برنامههای کاربردی کنترل ترافیک هوایی()ATC
 i = 1, 2,3,..., Mمیباشــد .مقادیــر میانگیــن بــه دســت
برای مدیریت توابع دیتالینک کنترل ترافیک هوایی ()ATC
آمــده در محاســبهی واریانــس آلــن مــورد اســتفاده قــرار
استفاده میشود.
میگیرنــد .بنابرایــن واریانــس آلــن بــرای خوشــه از دادههــا
به عبارتی دیگر در هواپیمای ایرباس 380و براساس معماری
بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
شــکل  -1منحنــی انحــراف معیــار آلــن بــا توجــه بــه اســتاندارد
 ،IMAمسیریاب و برنامههای کاربردی دیتالینک در دو ساختار
 IEEEو اســتخراج پارامترهــای مختلــف خطــا [.]2
M
1
جدا قرار داده شدهاند .در این طراحی سیستم ها و تجهیزاتی
2
2
( AV AR (τ
()4
]( ∑ [ωi +1 (τ ( − ωi (τ
2( M − 1( i =1
که وظیفه برقراری ارتباط بین سامانههای اویونیکی با شبکهها
						
 -1-2روش محاسبه
و ایستگاه های زمین و فراهم کردن برنامه های دیتالینک برای
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر زمــان میانگینگیــری
روش محاســبهی ناپایــداری بایــاس و دیگــر خطاهــا بــه
کاربران را برعهده دارند ،تحت عنوان “ ”Open Worldو سیستم
کوتــاه باشــد ،واریانــس آلــن بــر مــدل نویــز حســگر غالــب
ایــن صــورت اســت کــه چندیــن بــار بایــاس ژیروســکوپ
های اویونیکی داخل هواپیما تحت عنوان “”Avionic World
میگــردد و تحلیــل نمــودار واریانــس آلــن بــه درســتی
فیبــر نــوری اندازهگیــری میشــود و تغییــرات آن در طــول
می نامند .در قسمت “ ،”Avionic Worldمسیریابی توسط
صــورت میگیــرد.
زمــان مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در طــی ایــن فرآینــد،
سیستم  ACRانجام می گیرد و در قسمت “”Open World
 -3داده برداری از ژیروسکوپ فیبر نوری
دادههــای ذخیــره شــده از خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری
برنامه های کاربردی دیتالینک قرار داده می شود .تجهیزات
را بــا (  ω (tبــر حســب درجــه بــر ثانیــه نشــان میدهنــد
اولیــن مرحلــه در رســم منحنــی واریانــس آلــن داده
“ ”Open Worldاز یک ساختار سخت افزاری پردازنده به
کــه تابعــی از زمــان اســت .همچنیــن بســامد دادههــای
بــرداری از حســگر اســت .در شــکل  3مراحــل و ابزارهــای بــه
نام سامانه سرور شبکه ( ) NSSو مجموعه ای از برنامه¬های
ذخیــره شــده برابــر هرتــز و کل زمــان دادهبــرداری از
کار رفتــه در اندازهگیــری دادههــای خروجــی ژیروســکوپ
کاربردی ،اسناد و مدارک الکترونیکی به نام سیستم اطالعات
خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری برابــر ثانیــه میباشــد .در
نشــان داده شــده اســت .مــدل ژیروســکوپ فیبــر نــوری
داخلی ( ) OISتشکیل شده است .این تجهیزات در راستای
نتیجــه تعــداد کل دادههــای ذخیــره شــده برابــر N = f sT
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش  VG910H15میباشــد کــه
اهداف زیر توسعه پیدا کرده اند:
میباشــد .بــرای تخمیــن منحنــی واریانــس آلــن ،بــردار
درون محفظـهای بــا دمــای ثابــت قــرار گرفتــه اســت .دمــای
• دسترسی آسان خلبان به اطالعات در تصمیمگیریها
زمــان متوســط بــه صــورت زیــر تعریــف میشــود [:]3
محفظ ـهی عایقبنــدی شــده در تمــام مــدت آزمایــش روی
• دسترسی آسان خلبان به اسناد و فرم های الکترونیکی
(					 )1
 27درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــده اســت .همچنیــن بــرای
• استفاده مسافران از سرویس اینترنت و ایمیل
راهانــدازی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری از یــک منبــع
T
]τ [1sec, 2 sec, ...., sec
• بهبود عملکرد هواپیما و کاهش زمان خرابی توسط
= تغذی ـهی جریــان مســقیم  5ولــت اســتفاده شــده اســت.
2
پرسنل پشتیبان با آسان تر شدن عملیات پشتیبانی
در ادامــه مطابــق شــکل  N ،2دادهی بــه دســت آمــده
در راستای اهداف فوق NSS ،باعث ارائه شبکه ای
را بــه  Mخوشــه بــرای هــر  τتقســیم میکنیــم کــه M
انعطافپذیر با هزینه کمتر گردید .ارتباط با واسط هواپیما و
عبــارت اســت از:
خلبان ( )HMIبرای کاربران نهایی مختلف مانند خلبان پرواز،
مسافران ،پرسنل هواپیما و پرسنل تعمیر و نگهداری بر عهده
T
		
()2
= 		M
τ
 NSSاست .ارتباطات امن داده ها با سامانههای هواپیما در
				
محیط اویونیکی از طریق رابط امن ،قابلیت ارتباطی داده با
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تعیین خطای حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری با استفاده از روش واریانس
آلن برای افزایش دقت ناوبری

چكيده

یکــی از مهمتریــن تجهیــزات موقعیتیابــی در
سیســتمهای ناوبــری ،اســتفاده از ژیروســکوپ فیبــر نــوری
اســت .همــواره خروجــی ژیروســکوپ فیبــر نــوری در شــرایط
مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت .در ایــن مقالــه ابتدا
بــه صــورت کامــل بــه بررســی واریانــس آلــن پرداختــه شــده
اســت ،و ســپس خطاهــای مختلــف ژیروســکوپ فیبــر نــوری
از جملــه خطــای ناپایــداری بایــاس ،خطــای ،Quantization
خطــای  ،angle random walkخطــای rate random walk
و خطــای  rate rampبــا اســتفاده از تحلیــل خطــای واریانــس
آلــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در بهبــود عملکرد
سیســتمهای ناوبــری در فرآینــد جهتیابــی نقــش موثــری
داشــته اســت .واریانــس آلــن ( ))σ2(τاطالعــات مســتقیمی
از نــوع و انــدازهی ترمهــای نویــزی مختلــف بــا تجزیــهی
مقادیــر اندازهگیــری اســتاتیکی بــه مقادیــر گروهــی بــه مــا
میدهــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد در استاندادســازی
حســگرهای ژیروســکوپ فیبــر نــوری مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد و قابلیــت اطمینــان اســتفاده از ایــن حســگرها در
کاربردهــای دقیــق را افزایــش دهــد.
واژه هــاي كليــدي :تحلیــل خطا-ژیروســکوپ فیبــر
نوری-موقعیتیابی-واریانــس آلــن

 -1مقدمه

یکــی از مهمتریــن تجهیــزات موقعیــت یابــی در
سیســتمهای ناوبــری حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری
اســت .همــواره خروجــی حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری در
شــرایط مختلــف دارای خطاهــای متفاوتــی اســت .عملکــرد
ژیروســکوپ فیبــر نــوری بــر تداخــل دو پرتــوی نــور کــه در
جهــت عکــس یکدیگــر در یــک حلقـهی فیبــر نــوری انتشــار
مییابنــد ،مبتنــی اســت .در ابتــدا نــور گســیل شــده از یــک
منبــع نــور ،بــه دو پرتــو بــا شــدت مســاوی تقســیم میشــود،
و بــه دو ســر حلقـهی فیبــر نــوری وارد میگــردد .زمانــی کــه
حســگر ژیروســکوپ فیبــر نــوری میچرخــد ،بیــن پرتوهــای
نــوری منتشــر شــده در خــاف جهــت یکدیگــر اختــاف
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فــاز ایجــاد میشــود کــه در اصطــاح بــه آن اثــر
ســاگناک میگوینــد کــه عملکــرد کلــی ژیروســکوپ فیبــر
نــوری مبتنــی بــر همیــن اثــر اســت [.]1
بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی بــازدهی سیســتمهای
موقعیــت یابــی بســیار حائــز اهمیــت اســت .یکــی از مســائلی
کــه در بــازدهی ایــن سیســتمها نقــش مهمــی دارد ،خطاهای
عملکــردی حســگرهای مــورد اســتفاده در سیســتمهای
موقعیتیــاب اســت .بنابرایــن شناســایی و تشــخیص
خطاهــای ناوبــری ،گام اول در بهبــود عملکــرد سیســتمهای
موقعیتیــاب اســت .یکــی از روشهــای خطایابــی در ایــن
زمینــه ،اســتفاده از منحنــی تحلیلــی واریانــس آلن میباشــد.
واریانــس آلــن در نیمــهی اول دهــهی  1960توســعه و
تکامــل یافــت و بــا حالتهــای اســتاندارد زمانــی و فرکانســی
تطبیــق پیــدا کــرد .همچنیــن تحلیلهــای پایــداری فــازی و
فرکانســی نوسانســازهای دقیــق را بــا آن انجــام میدادنــد.
بــه خاطــر نزدیکــی تحلیــل خطــا در حســگرهای اینرســی
بــه آن ,ایــن روش بــرای تحلیــل راندگــی اتفاقــی (random
 )driftو دیگــر خطاهــا در حســگرهای اینرســی و بســیاری از
قطعــات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [.]2
در ایــن مقالــه در قســمت اول بــه بررســی واریــاس آلــن
و روابــط ریاضــی حاکــم بــر آن میپردازیــم .در قســمت دوم
روش دادهبــرداری از ژیروســکوپ فیبــر نــوری بیــان میشــود.
در قســمت ســوم روش واریانــس آلــن بــه دادههــای بــه
دســت آمــده از زیروســکوپ فیبــر نــوری ،اعمــال میگــردد
و نتایــج آن مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میگیــرد.

 -2واریانس آلن

یکــی از روشهــای محاســبهی خطــای ناپایــداری بایــاس،
خطــای  ،Quantizationخطــای ،angle random walk
خطــای  rate random walkو خطــای  rate rampاســتفاده
از منحنــی واریانــس آلــن اســت [ .]2شــکل  1نمونـهی کلــی
منحنــی واریانــس آلــن را نمایــش میدهــد .همانطــوری
کــه مشــاهده میشــود ،از هــر یــک از قســمتهای منحنــی
واریانــس آلــن ،ویژگیهــای عملکــردی ژیروســکوپ فیبــر
نــوری و انــواع خطاهــای مربــوط بــه آن اســتخراج میگــردد.

مراکز  AOCو با ارائهدهندگان خدمات اینترنتی مثل پست
الکترونیکی از جمله عملکردهای  NSSاست.
تهیه فرمها و اسناد الکترونیکی و ارائه مجموعهای از
برنامههای کاربردی سفارشی و اسناد توسعه یافته بوسیله
کارخانه سازنده هواپیما و شرکت های هواپیمایی بر عهده
 OISاست .طراحی سامانه ارتباطات دیتالینک مبتنی بر ،IMA
برای ارتباطات و برنامه های کاربردی دیتالینـک هواپیما در 
شكل 1-1و  شكل 2-1نشان داده شده است .سیستم ACR
وظیفه تبادل پیام ها بین سامانههای اویونیکی و شبکهها
و ایستگاههای زمین را برعهده دارد .این واحد اطالعات را
جمعآوری و به رابط ارتباطات امن به عنوان فایروال ارسال
مینماید.
در ادامه عملکرد برنامههای دیتالینک در محیط “Open
 ”Worldو تجهیزات این قسمت شامل  NSSو  OISبررسی می
گردد.

شكل 2-1طراحی مبتنی بر  IMAبرای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی

دیتالینک

 3-1سیستم اطالعات پردازنده ()OIS

شكل 1-1طراحی مبتنی بر  IMAبرای ارتباطات و برنامه¬های کاربردی

دیتالینک

این سیستم شامل قسمت های اویونیکی ،عملکرد پرواز،
کابین و ارتباطات است ( شكل .) 3-1ارتباط مراکز پردازنده
و  ،AOCثبت پارامترهای هواپیما ،اسناد الکترونیکی مرتبط با
پرواز ،تعمیرو نگهداری و ابزار سرویس دهی اختصاص داده
شده به سوخت گیری جز وظایف  OISمیزبان در قسمت
اویونیکی است .ابزار محاسبه بازده ،اسناد الکترونیکی مرتبط با
عملکردهای پرواز ،ابزارهای پشتیبای ناوبری هواپیما ،سرویس
مدیریت ارتباطات برای تبادل اطالعات با مراکز  AOCو
پشتیبانی از تعمیر و نگهداری اختصاص داده شده به قسمت
عملکردی پرواز در  OISمیزبان در قسمت عملکرد پرواز
تامین می شود .فراهم کردن سرویس های اینترنت و پست
الکترونیکی ،سرویس های مدیریت ارتباطات برای تبادل داده
با مراکز  AOCو ارائه دهندگان خدمات و پشتیبانی از تعمیر
و نگهداری اختصاص داده شده به حوزه ارتباطات و کابین از
عملکرد های  OISمیزبان در قسمت ارتباطات کابین محسوب
می گردد.
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شكل 3-1ساختار سیستم OIS

 4-1ساختار سیستم سرور شبکه ()NSS

سیستم سرور شبکه( )NSSیک ساختار شبکه مبتنی بر
سرورهای پردازنده ،مسیریابها دارد .این سیستم به سه زیر
شبکه تقسیم میگردد .در ادامه این قسمتها بررسی میگردد.

 1-4-1قسمت اویونیکی

اجزای تشکیل دهنده این قسمت عبارتند از:
• دو واحد سرور شبکه هواپیما ( :)ANSU-OPSاین
سرور های کمکی ،محاسبات و منابع حافظه را برای برنامه
های کاربردی و پایگاه داده و اسناد فراهم میکنند.
• دو واحد مسیریاب هواپیما ( :)ARU-OPSاین
مسیریاب ها تبادل اطالعات بین محیط اویونیکی ،و سیستم
خدمات شبکه ( )NSSو رابط بین هواپیما و خلبان ( )HMIرا
فراهم میکنند.
• یک واحد مسیریاب واسط امن ( :)SIRUاین واحد به
پیام های سیستم گزارش دهی و آدرسدهی ارتباطات هواپیما
( )ACARSاختصاص داده شده است ،تا اتصال ترمینال های
دسترسی چند منظوره قابل حمل ( )PMATو پنل های خدمه
پرواز ( )FAPامن باشد .واحدهای فوق دسترسی به برنامه های
کاربردی میزبان در حوزه های اویونیکی  NSSرا فراهم میکنند.
• دو رابط ارتباطات امن ( :) SCIاین واحدها ارتباطات
دو جهته امن بین برنامههای کاربردی  OISو محیط اویونیکی
را تامین میکنند .این واحدها همچنین ارتباط امن دو جهته
بین برنامههای کاربردی  OISو مراکز  AOCاز طریق شبکه
 ACARSرا فراهم میکنند.
• ماژول استخراج اطالعات مرکزی ( :)CDAMاین
ماژول پارامترهای هواپیما و اطالعات اویونیکی را از محیط
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های اویونیکی به سیستم  NSSارسال میکند.
• واحد ارتباطات یک طرفه ( :)OWDاین واحد وظیفه
ارسال اطالعات قسمت اویونیکی به قسمتهای دیگر  NSSو
تعدادی از سیستمهای کابین را برعهده دارد .توجه کنید که
 OWDیک وسیله الکترونیکی است که یک مسیر ارتباطاتی از
چپ به راست (مطابق شکل  )1-3ایجاد میکند .این وسیله از
آمدن اطالعات مزاحم به حوزههای اویونیکی و محیط اویونیکی
خودداری میکنند.
قسمت اویونیکی ازطریق کابین خلبان و قسمتهایی از
هواپیما و از طریق  HMIهای مختلف قابل دسترسی می باشند
که عبارتند از:
• ترمینالهای اطالعات پردازنده خلبان ( )OITو کمک
خلبان
• ترمینالهای تعمیر و نگهداری نصب شده ()OMT
اختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری
• ترمینالهای دسترسی چند منظوره قابل حمل
( )PMATاختصاص داده شده به پرسنل تعمیر و نگهداری
• پنلرهای خدمه پرواز ( )FAPدسته باال و اصلی
اختصاص داده شده به خلبان کابین
• چاپگر اختصاص داده شده به خلبان پرواز و پرسنل
تعمیر و نگهداری

شکل  :4پیکربندی پس از از دست دادن ماژول M

مفهوم  IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده
در شکل  3نشان داده می شود .پلتفرم نشان داده شده ،ترکیبی
از  5ماژول ( )M1,…M5و دو سوئیچ مخابراتی ( )S1 , S2می
باشد .ماژول  M5در شکل  ،3ماژول ذخیره است که دارای
برنامه کاربردی نیست و دارای حالت اولیه خاموش است .اگر
اشکالی در ماژول  M1اتفاق بیفتد ،برنامههای کاربردی آن بر
روی ماژول ذخیره  M5پیکربندی میشوند .تمام مخابرهها به
( M1 (VL1, VL2باید مطابق این پیکربندی مسیریابی مجدد
شوند .اهداف اصلی که پلتفرم قابل پیکربندی فراهم می نماید،
عبارتند از:
• بهبود قابلیت اطمینان عملکردی هواپیما با حفظ
ایمنی
• اجتناب از تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده و
هزینه های مرتبط
• محدود نمودن تاثیر پیکربندی دوباره بر روی تمرینات
مربوط به اخذگواهینامه
برای حصول اهداف پیکربندی مجدد ،یک فانکشن جدید
به نام " "Reconfiguration Supervisorبرای تعبیه در
هواپیما نیاز است .نقش  Supervisorتعیین زمانی است که
یک پیکربندی دوباره می تواند اتفاق بیفتد و تنظیمات الزم را
به منظور رسیدن به یک حالت امن تر و بهتر را انجام میدهد.

این ،پردازشگرهای چند هستهای فرصت های تازهای را پیش
روی طراحان هواپیما قرار میدهند .استفاده از سیستمهای
کنترل پرواز پیچیدهتر با زمان پاسخ کوتاه و محاسبات زیاد،
ساختارهای سبکتر و انعطافپذیرتری را فراهم مینمایند.
انتظار میرود سیستمهای چند هستهای توان محاسباتی الزم
برای کاربردهای پیچیده را فراهم نمایند و بدین طریق سبب
کاهش وزن ساختار هواپیما گردند .به هر حال معماری چند
هستهای یک چالش مهم محسوب میشود زیرا مدل خطای
آن ها مانند مدل خطای پردازشگرهای تک هستهای نیست و
اطمینان از مدت زمان قابل پیشبینی به دلیل اشتراک فشرده
منابع بسیار دشوار است .شرکت  Oneraبا همکاری  Thalesو
 Airbusاین چالش را مطرح نمودند .به دلیل اشتراکگذاری
میان هستهها ،این روش دارای ویژگی تجمیع باال و نسبت
عملکرد در هر وات خوبی است .یک پردازنده چند هستهای
استاندارد ،دارای  2تا  8هسته روی یک تراشه است .معموالً
هستهها یک یا دو سطح از دستورالعملها و کشهای داده
دارند و سطوح اضافی را مانند یک باس مشترک به حافظه
اصلی منتقل مینمایند .چنین معماریای اغلب روشهای
همسان کش سختافزاری را اجرا مینمایند .این روشها اجازه
اجرای برنامههای کاربردی را بصورت مجزا میدهند .متأسفانه،
اشتراک منابع ،تحلیل زمانبندی نرمافزارهای حساس را
پیچیده و در پارهای موارد غیرممکن مینماید .به همین دلیل
این باور وجود دارد که استفاده از پردازندههای چند هستهای
برای طراحی سیستمهای ایمنی حیاتی دشوار است.
• نویسنده :مینا مطهری
برگرفته از مقاله:

New Challenges for Future Avionic Architectures

ارائه شده در مجله Aeroapacelab, 2012

چالش دوم :کارایی باالی معماری اویونیک

شكل 4-1طرح قسمت اویونیکی سیستم NSS

در دهه گذشته معماری های چند هسته ای مانند
تراشههایی که چندین هسته را تجمیع مینمایند ،ظهور
پیدا کردند .این گونه معماری ها جایگزین پردازشگرهای
تک هستهای قدیمی در همه حوزهها از جمله حوزه اویونیک
شدند .تجمیع ماژولهای پردازشی تک هستهای در معماری
 IMAبه دلیل کمیابی این اجزا هزینهبر است .بنابراین
استفاده از پردازنده های چند هستهای در معماری نسل بعدی
اویونیک یعنی  IMA-2Gاجتناب ناپذیر خواهند بود .عالوه بر
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بسیار دشوار می گردد .عالوه بر این برای نشان دادن وضعیت
ایمن سیستم به اطالعاتی از کل سیستم نیاز است .بنابراین
اصل دوم برای سادگی فرایند طراحی و دریافت گواهیهای
الزم ،مورد نیاز است .اصل دوم ،پارتیشنبندی دقیق و قوی
میباشد .یعنی مجموعهای از اصول اجرا شده توسط سختافزار
و نرمافزار (مانند میانافزار) که از تداخل بین توابع جلوگیری
مینماید.

توصیف و بیان اصول

IMA

همانطور که اشاره شد ،به اشتراکگذاری منابع و
پارتیشنبندی قوی اصول اساسی معماری  IMAهستند .این
پارتیشنبندی بر مبنای دو استاندارد  ARINC 653برای
اصول پارتیشنبندی در ماژولهای پردازشی و ARINC 664
برای اصول پارتیشنبندی برای ارتباط میان توابع میباشد.
این دو استاندارد به طور کلی مفهوم  IMAای که در A380
و  B787پیادهسازی شده اند را تعریف مینمایند .شکل 2
یک پلتفرم معمولی معماری  IMAرا نشان میدهد .معماری
سختافزاری آن شامل مجموعهای از ماژولهای سختافزاری
( )CPMمیباشد که به سوئیچهای مخابراتی ARINC 664
متصل میشوند .کاربردهای اویونیکی ( A1تا  A3در CPM1
و  B1تا  B3در  )CPM2بر روی ماژولهای پردازشی اجرا
میشوند.

شکل  :2معماری  IMAنسل اول
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به طور کلی ،معماری  IMAمنجر به کاهش منابع فیزیکی
مورد نیاز میشود .کاهش منابع خود به معنای کاهش وزن
کلی و صرفه جویی توان در هواپیما میگردد .برای مثال تعداد
واحدهای پردازشی در هواپیمای  A380نصف تعداد واحدهای
پردازشی در هواپیماهای نسل های قبل از آن است .کاهش
تعداد کامپیوترها و کابلها (برای مخابرات و منبع تغذیه)
منجر به کاهش وزن کلی هواپیما و در نهایت بهرهوری مصرف
سوخت میگردد .انواع کمتر تجهیزات به معنی خرید و ذخیره
انواع کمتری از قطعات یدکی هواپیما است.
دو چالش جدید برای معماری IMA

چالش اول :قابلیت پیکربندی دوباره

همانگونه که بیان شد ،معماری  IMAبه طراحی یک پلتفرم
اویونیکی اطالق میشود که ارتباطات و منابع محاسباتی را
طبق دو استاندارد  ARINC 653و  ARINC 664به اشتراک
میگذارد .این دو استاندارد مربوط به تخصیص منابع ثابت و
ایستا میباشند .هنگامی که مثال یک خرابی سختافزاری رخ
میدهد ،توانایی پیکربندی مجدد از نکاتی است که باید به آن
توجه شود .این بدان معناست که توابع مجددا باید به ماژول
های امن اختصاص داده شوند .به منظور دستیابی به این هدف،
نسل بعدی پلتفرمهای  IMAدارای قابلیت پیکربندی مجدد
هستند .این قابلیت از تاثیر خرابی قطعات سخترافزاری بر
روی قابلیت اطمینان هواپیما میکاهد .قابلیت پیکربندی
دوباره یکی از چالشهای بزرگ برای معماران اویونیک در
آینده است .یک معماری  IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد
باید توانایی جابجایی یک برنامه کاربردی که بروی یک ماژول
پردازشی قرار دارد به ماژول های ذخیره فراهم نماید .مفهوم
 IMAبا قابلیت پیکربندی مجدد با یک مثال ساده در شکلهای
3و 4نشان داده میشود.

 2-4-1قسمت عملکردی پرواز

قسمت عملکرد پرواز عبارتند از:
• سرور خدمات شبکه  : ANSU-AFMRبرنامههای
کاربردی میزبان  OISبر روی این سرور نصب شده و مستندات
نیز بر روی آن ذخیره میگردند.
• مسیریاب  : ARU-AFMRاین مسیریاب وظیفه
تبادل اطالعات بین سه قسمت  ،NSSرابط هواپیما و خلبان
( )HMIمربوط به قسمت پرواز و سیستم ارتباطات بی سیم
هواپیما ( )WACSرا بر عهده دارد .سیستم  WACSدارای
قابلیت ارتباطات بیسیم بین مراکز عملیات شرکت هواپیمایی
(  )AOCو پردازنده میباشد.
• لپ تاپ  AFMRمربوط به خلبان و کمک خلبان :این
واحدها محاسبات و منابع حافظه را برای برنامههای کاربردی
 OISمیزبان و اسناد برعهده دارند.
• لپ تاپ پشتیبان  :AFMRاین لپ تاپ که در کنار لپ
تاپ  AFMRمربوط به ترمینال کمک خلبان قرار داده شده ،در
مواقع خرابی جایگزین لپ تاپ اصلی میشود.
قسمت عملکرد پرواز از طریق کابین خلبان و واسطهای
زیر قابل دسترسی هستند.
• ترمینالهای ( )OITبا صفحه کلید و وسایل کنترل
جانبی ()ACD
• از طریق پورت  USBلپ تاپ¬ها مخصوص خلبان
پرواز و پرسنل تعمیر و نگهداری به منظور بارگذاری اطالعات
• دو پرینتر (به صورت اختیاری) برای خلبان پرواز و
پرسنل تعمیر و نگهداری

 3-4-1قسمت کابین و ارتباطات

قسمتهای تشکیلدهنده قسمت کابین و ارتباطات
عبارتند از:
• سرور شبکه کابین )PAX ( CNSU-PAX
• مسیریاب کابین و ارتباطات ()CRU-COM
•  4واحد بیسیم کابین ( ) CWLUبه همراه آنتن¬های
مربوطه
واحد  CNSU-PAXانجام محاسبات و تامین منابع حافظه
برای برنامههای کاربردی  OISرا برعهده دارد .واحد CRU-
 COMوظیفه تبادل اطالعات بین واحدهای زیر بر عهده دارد:
• برنامه های حوزه عملکرد پرواز
• واحد CNSU-PAX
• سامانه ارتباطات ماهواره ()SATCOM
• سامانه مانیتورینگ تصویر کابین ()CVMS
• سامانه سرگرمی مسافران ( ) IFESکه اتصاالت PED
ها برای اینترنت و پست الکترونیکی را پشتیبانی می کند.
•نویسنده :زهرا ابوالفضلی

شکل  :3پیکربندی اولیه
طرح قسمت پرواز و قسمت ارتباطات و کابین در سیستم NSS1
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تازه های اویونیک

پردازنده جدید شرکت
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و ذخیرهسازی توسط  virtex-7صورت میگیرد .انتقال به
سیستم ذخیرهساز با استفاده از کابلهای نوری روی این کارت
س
انجام میشود .این عمل محدودیتهای ذاتی معماریهای با 
را ندارد .پردازنده  FM788کارایی مورد نظر را در اندازه کوچک
فراهم میکند و توان مصرفی کل سیستم را کاهش میدهد.
 FM788دارای حافظه  DDR3 SDRAMبا مقدار  10گیگا
بایت است که به صورت  tightly coupledبه  FPGAمتصل
است .همچنین ،این کارت توانایی همزمانسازی نمونهبرداری
سیگنال را دارد که باعث افزایش تعداد کانالهای دریافت
اطالعات شده است.
منبع www.intelligent-aerospace.com :

تقویت کننده میکروویو و  RFگالیوم نیترید ()GaN
برای رادارهای باند X

شرکت  Comtech PSTیک تقویت کننده گالیوم نیترید
 RFبرای رادار باند  Xبه نام  BMC858199-600ارائه کرده
است .طراحی خطی  ABدر حوزه فرکانسی  8/5تا 10
گیگاهرتز کار میکند و دارای قابلیت کنترل فاز و دامنه برای
سیستمهای توان باال را دارد .این کار توسط آرایه دودویی
یا فاز متداول و روشهای مختلف صورت میگیرد که برای
سیستمهای توان باال تا  10کیلو وات کاربرد دارد.
این تقویت کننده دارای محدوده دینامیکی توان خروجی
باال ،کاراییَ ،آشکارسازهای نمونههای خروجی و ورودی ،قابلیت
محافظت از  duty factorو عرض پالس ،قابلیت محافظت از بار
و گرمای  ،VSWRرابط دیجیتال برای کنترل و نظارت ،کنترل
فاز و دامنه میباشد و برای سیستمهای آرایه فاز مناسب است.
پردازنده جدید  FM788شرکت  ، 4DSPیک کارت
 COTSبر پایه  FPGAاست این پردازنده کارایی بینظیری
برای کاربردهای مختلفی مانند تشکیل پترن پرتو ،جهتیابی،
رادار و مخابرات ماهواره دارد.
این ماژول بر اساس مدل  virtex-7شرکت  Xilinxاست
و دارای  8کانال  16 A/Dبیتی است .این طراحی بیشترین
کانال در این حوزه فرکانسی و بیشترین حافظه  onboardبرای
بردارهای بزرگ اطالعات دارد .با چهار  transceiverنوری با
سرعت  ،4Gbpsمیتوان پردازنده  FM788را مستقیماً به یک
سیستم ذخیرهساز کنترل شده از دور ،متصل کرد و نیازی به
 CPUندارد.
دیجیتال کردن چندین کانال آنالوگ با پردازش سیگنال
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منبع.www.comtechpst.com :

نرم افزار مطابق دستورالعمل های خاص ،توسعه یابند.
از معماری به هم وابسته تا IMA

اولین تجهیزات اویونیک که داخل هواپیماها قرار گرفتند،
رادیوهایی برای اهداف مخابراتی و ناوبری بودند (دهه .)1940
از آن زمان ،کنترل کنندههای الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ
جایگزین تجهیزات و توابع مکانیکی هواپیما شدند .یکی از
بارزترین مثالها در مورد سیستمهای دیجیتال نهفته ،سیستم
کنترل پرواز ( )FCSاست .وظیفه این سیستم ،کنترل خودکار
مسیر هواپیما بر اساس دستورات ناوبری خلبان است .تا دهه
 1990معماری کلی سیستم اویونیک هواپیما (شامل )FCS
مطابق با اصول "معماری به هم وابسته" بود ،بدین گونه که
برای هر کارکرد ،یک کامپیوتر در نظر گرفته میشد .شکل 1
معماری  FCSپیوسته مربوط به هواپیمای  A340را نشان می
دهد .این سیستم از چندین تابع نرم افزاری ()..,FCPC,FCSC
تشکیل شده است .هر تابعی روی یک منبع اختصاص داده شده
به آن به همراه سنسورها و محرک های مخصوص خودش اجرا
می شود .به عبارت دیگر هر تابعی ،دارای تجهیزات مخصوص
به خودش از منابع پردازشی گرفته تا سنسورها و محرکها
است .در نتیجه هر تابع به همراه مجموعه منابع آن را می توان
به صورت یک زیرسیستم مستقل در نظر گرفت.

تا پایان دهه  ،1990بیشتر هواپیماهای مسافربری شامل
 A330 ،A320و  A340بر مبنای اصول معماری پیوسته
طراحی شده بودند .با این حال در دهه  1990خطوط هوایی
عملکرد بیشتر و دقیقتری مانند قابلیتهای مدیریت دقیق
پرواز ،سیستمهای نگهداری و تعمیر در حین کار و سیستمهای
سرگرمی وسیعتر برای مسافران را خواستار شدند .بنابراین
دیگر مفهوم یک زیرسیستم اختصاصی برای هرکارکرد ،دیگر
نمیتوانست دوام پیدا کند .محدودیت اساسی این بود که
حجم و وزن زیرسیستمهای اختصاصی منجر به محدودیت
های اساسی در هواپیما میگردیدند .مشکل دیگر این بود
که وجود تعداد زیادی از منابع ،هزینههای نگهداری را برای
خطوط هوایی از لحاظ تأمین و حمل قطعات یدکی کامپیوتر
به طور قابل توجهی افزایش می داد .بنابراین یک روش جدید
مورد نیاز بود.
این روش جدید  IMAنامیده شده و دارای دو اصل اساسی
است .اصل اول تجمیع چندین تابع نرم افزاری روی یک منبع
محاسباتی اویونیکی به منظور کاهش وزن ،حجم و هزینه های
مربوط به پیاده سازی معماری اویونیک است .با این حال ،با
توجه به اشتراکگذاری منابع ،این ایده اولیه منجر به عوارض
جانبی و وابستگیهای غیرعملکردی میان برنامههای کاربردی
هواپیما میگردد .به عنوان مثال عیب یابی و ایجاد تغییرات

شکل  :1مثالی از یک معماری پیوسته :معماری سیستم کنترل پرواز هواپیمای A340
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چالش های جدید برای
آینده معماری اویونیک

مجموعه دستگاههای الکترونیکی داخل هواپیما معموال با
عنوان "معماری اویونیک" نامیده میشود .از دهه  ،70معماری
اویونیک که از ماژولهای پردازش دیجیتال و باسهای
مخابراتی تشکیل شده است ،از کاربردهای اویونیکی بسیاری
مانند کنترل پرواز ،مدیریت پرواز و غیره پشتیبانی مینمایند.
از این رو ،معماری اویونیک به جزء اصلی یک هواپیما تبدیل
شده است .این معماری باید الزامات ضروری فراوانی را تامین
نماید :ایمنی ،استحکام در برابر خرابی تجهیزات ،قطعیت و
قابلیت عملکرد به صورت بالدرنگ از جمله این الزامات می
باشند .به منظور بهبود عملکرد و تأمین الزامات ،تولیدکنندگان
هواپیما چندین راه حل پیشنهاد نمودهاند .این مقاله ،در ابتدا
به بررسی جدیدترین تکنولوژی معماریهای اویونیک موجود
میپردازد از جمله معماری مجتمع ماژوالر  IMAو در ادامه
به بحث در مورد دو چالش برای نسل بعدی معماری اویونیک
میپردازد :قابلیت پیکربندی دوباره و یکپارچهسازی تجهیزات
پردازشی  COTSمانند پردازنده های چند هستهای .این دو
چالش ،هسته مرکزی نسل بعدی معماریهای مجتمع ماژوالر
(به نام  ) IMA-2Gمیباشند.

سیستم های هوا-فضا

سیستمهای اویونیک بخش بزرگی از هزینههای هواپیما
را به خود اختصاص میدهند .این هزینهها در هواپیماهای
غیرنظامی بین  35تا  40درصد هزینه کل هواپیما و در
هواپیماهای نظامی ،بالغ بر 50درصد هزینه کل هواپیما را
شامل میشود .این سیستمها که پیچیدگیشان روز به روز
در حال افزایش است ،کاربردهای مختلفی همچون ناوبری،
پایداری هواپیما ،مدیریت سوخت ،مخابره هوا-زمین و
سرگرمی مسافران را فراهم می نمایند.
به موازات آن ،تکنولوژیهای مدیریت اطالعات و ارتباطات
پدیدار شده و راه حلهای جدیدی در حوزه اویونیک
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مطرح گردید .پیادهسازی سیستمهای اویونیک هواپیماهای
غیرنظامی ( )A350, B787و نظامی ( Rafale،Gripenو
 )A400Mمدرن از معماری  IMAبه جای معماری کالسیک
به هم وابسته استفاده مینمایند .در معماری به هم وابسته هر
سیستم دارای منابع اویونیکی مربوط به خود است ،در حالیکه
در معماری  IMAمنابع توسط چندین سیستم مورد استفاده
قرار میگیرند .منظور از منابع ،کامپیوترهایی با سیستم عامل
یالدرنگ یا شبکه های محلی با پروتکلهای مخابراتی بالدرنگ
است .یکی از نتایج مهم پیدایش  IMAدر معماری هوا-فضا
این است که اجازه توسعه برنامههای کاربردی x-by-wire
توزیع شده را می دهد.
 X-by-wireاز تعداد زیادی تجهیزات (مانند سنسورها،
محرکها ،دستگاههای فیزیکی ،ماژولهای نرمافزاری،
ماژولهای حافظه و غیره) تشکیل می شود که توسط پلتفرم
معماری ماژوالر مجتمع پشتیبانی میشوند .این امر خود منجر
به پیچیده تر شدن سیستمها شده و مشکالت اعتبارسنجی را
بوجود میآورد x-by-wire .یک اصطالح عمومی برای توصیف
سیستمهای کنترلی است که از یک شبکه ارتباطی بالدرنگ
برای اتصال اجزای الکترونیکی مختلف استفاده مینماید .در
سیستمهای قبلی ،سیستم های کنترل اتصال مکانیکی یا
هیدرولیکی داشتند .هدف  x-by-wireجایگزینی هر سیستم
مکانیکی/هیدرولیکی با سیستم های الکترونیکی فوق العاده
قابل اعتماد است”X“ .در x-by-wireنشان دهنده هر گونه
برنامه مربوط به ایمنی مانند سیستم فرمان ،ترمز و کنترل
پرواز میباشد.
سیستمهای هوا-فضا اغلب توسط دو ویژگی مشخص
میشوند .اول آنکه آن ها یک زیرسیستم پردازش اطالعات
هستند .دوم آنکه تعاملی هستند و با محیط فیزیکی خود (به
عنوان مثال خدمه ،دستگاه های فیزیکی و غیره) تعامل دارند.
بنابراین آن ها باید توانایی رویارویی با طیف گستردهای از
محدودیت های سیستم و محیط را داشته باشند .محدودیتهای
مربوط به ایمنی ،قابلیت اطمینان و بالدرنگ بودن سیستمها
تأثیر مستقیمی بر معماری هواپیما و فرایندهای اعتبارسنجی و
صدور گواهینامه دارد .بنابراین شرکتهای سازنده هواپیما باید
نشان دهند اویونیک هواپیمایی که طراحی کرده و ساختهاند با
مقررات بین المللی سازگار است .در حقیقت شرکتهای سازنده
باید نشاندهند که الزامات ایمنی اجرا شدهاند ،عملکردهای
بالدرنگ محاسباتی و ارتباطی تعبیه شده اند و سخت افزار و

آیسی سنسور  8کاناله discrete to digital

بخش مدار مجتمع شرکت هالت یک آیسی سنسو ر �dis

 8 crete to digitalکاناله به نام  HI-8429برای کاربردهای
اویونیکی ارائه کرده است.
 HI-8429دارای کانالهایی با قابلیت برنامه نویسی میباشد
و نسبت به جرقه مقاومند .آستانههای ورودی توسط باس
 MHz SPI 10قابلیت برنامهریزی دارند .هر کانال میتواند
به تنهایی در دو حالت  GND/Openیا 28( Supply/Open
ولت) باشد.

 HI-8429بایک منبع تغذیه دیجیتال  3/3ولت و منبع
تغذیه آنالوگ  12تا  16/5ولت کار میکند .این آیسی با
مشخصات هواپیمای  Airbus ABD0100Hسازگاز است.
آستانههای ورودی  discreteدر محدودهی  2تا  14ولت قابل
برنامهریزی هستند.
در حالت  GND/Openمقدار جریان  1میلی آمپر وارد
ورودی میشود تا از برخورد رلهها جلوگیری کند .همچنین،
مدار  debounceپاسخ درست خروجی سنسور به ورودیهای
مکانیکی سنسور را بررسی میکند .یک پایه خروجی وقفه
برای هشدار تغییر ورودی سنسور تعبیه شده است.
تمام ورودیها نسبت به جرقه داخلی مقاومند بر اساس
استاندارد  RTCA/DO160Gطراحی شده است .برای
محافظت از جرقههای شدید ،میتوان از مجموعه مقاومت و
دیود محافظ روی هر ورودی استفاده کرد.
منبع.www.holtic.com :

تقویت کننده توان شرکت  NuWavesبرای
ارتباطات اویونیکی و کاربردهای جنگ الکترونیک

شرکت مهندسی  NuWavesدر اوهایو یک تقویت کننده
توان فرکانس باال به نام  NuPower 13G05Aبا اندازه کوچک،
وزن کم و کارایی بسیار باال ارائه کرده است .این تقویت کننده
برای کاربردهای مختلفی از قبیل ارتباط هوا به زمین با
تاسیسات تاکتیکی ،تست یا مقاصد آموزشی استفاده میگردد.
 NuPowe 13G05Aیک تقویت کننده میکروویو و RF
است که توان اشباع  RFآن ،برابر حداقل  35وات است که در
محدوده  800تا  2000مگاهرتز با بازدهی بیش از  40درصد
در این باند فرکانسی کار میکند.
این تقویت کننده میتواند برای سیستمهای مخابراتی
و مسافتسنج استفاده گردد تا گستره اندازه برد تعیین
شود .همچنین با سیستمهای جنگ الکترونیک برای حمله
الکترونیکی با دامنه کم در هواپیماهای بدون سرنشین قابل
استفاده است.
با مقدار نامی ورودی صفر  ، dBmاین تقویت کننده مقدار
بهرهای برابر  45دسی بل دارد .عالوه بر این ،بدنه آلومینیومی
این تقویت کننده باعث کاهش اتالف گرمایی در دماهای
باال میگردد .این سیستم الکترونیک قدرت ،اندازهای برابر
 4/5*3/5*0/61دارد.

منبعwww.nuwaves.com :
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بردهای  FPGA 6U VPXبرای رادار ،تشکیل پرتو و
مخابرات

شرکت  Pentekمدلهای  57xxxو  58xxxاز برد FPGA

 6U VPXرا ارائه کرده است .این برد دارای کامپیوترهای
 single boardبرای دریافت اطالعات ،رادیو نرم افزار و
پردازشگر سیگنال دیجیتال میباشد.
بردهای  6U VPXدارای اتصاالت سریال گیگابایتی
هستند .این بردها برای محیطهای آزمایشگاهی و rugged
طراحی شدهاند.
مدل  57xxxیک ماژول (Express Mezzanine Card
 (XMCدارد و مدل  58xxxدو ماژول  XMCدارد .این
محصوالت از ماژولهای  Cobalt Virtex-6 FPGAو

 Onyx Virtex-7 XMC FPGAبرای معماری باز و مطابق با
استانداردهای صنعتی استفاده میکنند.
بردهای  57xxxو  58xxxاز مزیت ورودی خروجی افزوده
به پنل پشت استفاده میکند .این کار به واسطه اتصال LVDS
اختیاری از  FPGAبه هر  XMCصورت میگیرد.
درایورهای  ReadyFlowشرکت  Pentekو کتابخانههای
بردها برای سیستمهای لینوکس و ویندوز وجود دارند.
 ReadyFlowشامل مثال و کد کامل است و دارای یک خط
ارتباط فرمان برای کنترل روی سختافزار ،تحلیلگر سیگنال
و نمایشگر سیگنال در حوزه زمان و فرکانس است.
منبع.www.pentek.com :
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از متخصصان ،پژوهشگران ،دانشجویان و کارشناسان دعوت میشود مطالب و مقاالت
مورد نظر خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:
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دبیران علمی:
علی حسنی پور ،مینا مطهری ،محمدمجیدی
محمد فرداد ،زهرا ابوالفضلی ،مرضیه کریمی
دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
031-33911455
تلفن:
031-33919044
دورنگار0311-3119045 :
پست الکترونیکی:

mag.avionics@of.iut.ac.ir

آدرس اینترنتی:

اویونیک

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