ایران عضو فدراســیون انجمنهای الکترونیک ایمنی ترافیک
هوایی ( )IFATSEAشد

اخبار

ایــران بــا عضویــت در نهــاد بینالمللــی  IFATSEAمســیر توســعه
صنعــت هوایــی خــود را بــرای متخصصــان الکترونیــک هواپیمــا همــوار
کــرد .فدراســیون بینالمللــی انجمنهــای الکترونیــک ایمنــی
ترافیــک هوایــی در ســال  1974در راســتای ارتقــای ایمنــی ترافیــک
هوایــی تاســیس شــد .در ایــن نهــاد بینالمللــی از هــر کشــور یــک
انجمــن یــا یــک نهــاد ارایهدهنــده خدمــات ناوبــری هوایــی ()ANSP
عضویــت دارد .هــر عضــو  IFATSEAدارای یــک رای در مجمــع
عمومــی یــا اجالسهــای منطقـهای اســت .همچنیــن از جملــه وظایــف
 IFATSEAدریافــت گــزارش از کشــورها در مــورد نحــوه ارائــه خدمــات
ناوبــری هوایــی ،دریافــت گــزارش از رونــد پیادهســازی نقشــه راه ایکائــو
در مــورد گــذر از سیســتمهای کنونــی بــه سیســتمهای نویــن ناوبــری
هوایــی و بررســی موانــع احتمالــی در راه پیــاده ســازی آنهــا اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه ادارهكل ارتباطــات و ناوبــري هوايــي شــركت
فرودگاههــا و ناوبــري هوايــي ايــران بــه عنــوان نماینــده کشــور در
 IFATSEAاســت.

سخن سردبیر

بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.
در آزمایــش ســوم پــرواز بــا کمــک ربــات خلبــان از یــک هواپیمــای
توربوپــراب بــرای نمایــش قابلیــت رباتیــک دارپــا اســتفاده شــد .در
ایــن آزمایــش جایــگاه ربــات در صندلــی راســت کابیــن خلبــان کامــا
شــگفتانگیز بــه نظــر میرســید .ربــات خلبــان در حــال حاضــر
شــامل چنــد بــازو و پــای الکترونیــک بــرای گرفتــن اهــرم و پدالهــای
هواپیمــا اســت و هیــچ شــباهتی بــه خلبــان واقعــی نــدارد .پــروژه
تولیــد ربــات خلبــان بخشــی از برنامــه دولتــی آمریــکا بــرای جایگزینــی
ربــات در جایــگاه خلبــان دوم اســت .مهمتریــن ویژگــی خلبــان ربــات،
نداشــتن احساســات انســانی در جایــگاه خلبــان ماننــد اســترس،
حواسپرتــی و خســتگی اســت.

ســاخت ربات خلبان با فناوری هوش مصنوعی
بــه نقــل از دیلیمیــل آنالیــن ،مهمتریــن مشــکل شــرکتهای
هواپیمایــی تجــاری و نیــروی هوایــی در آمریــکا کمبــود خلبانــان ماهــر
و بــا تجربــه اســت .بــه همیــن منظــور از چنــد ســال قبــل تولیــد ربــات
خلبــان بــا فنــاوری هــوش مصنوعــی در دســتور کار دارپــا قــرار گرفــت.
ســازمان تحقیقــات پیشــرفته دفاعــی دارپــا بــا انجــام یــک پــرواز
آزمایشــی بــا ربــات کمــک خلبــان نشــان داد کــه میتــوان بــه فنــاوری
هــوش مصنوعــی در صــورت برنامهریــزی دقیــق و جامــع اعتمــاد کــرد.
در ایــن پــروژه تاکنــون ســه پــرواز آزمایشــی بــا ربــات کمــک خلبــان

اویونیــک تاثیرگــذار هســتند .در ســالهای اخیــر شــاهد ارتقــاء و توســعه ســریع ســامانههای اویونیــک
بودهایــم .شــرکتهای ســازنده ســامانهها و تجهیــزات اویونیــک ،بــه صــورت مــداوم بــا بهرهگیــری
از آخریــن فناوریهــای روز ،محصــوالت جدیــدی را بــه بــازار ارائــه میکننــد تــا تــوان رقابتــی خــود را
حفــظ کننــد .ســامانههای جدیــد بــا مصــرف تــوان پایینتــر و وزن کمتــر قابلیتهــای بیشــتری را
نســبت بــه نمونههــای پیشــین خــود ارائــه میکننــد .نقشــه راه اویونیــک نســل بعــد (NextGen
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پیــش رو در حــوزه اویونیــک را مشــخص کــرده اســت .فعالیتهــای علمــی و مهندســی قابــل توجهــی
در کشــورهای مختلــف در جریــان اســت تــا ایــن نیازمندیهــا را بــرآورده ســازد .در کشــور عزیــز
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دانش اویونیکی

خبر ویژه

انتخاب پلتفرم اتصال اترنت برای UAVها
اهمیــت هواپیمــا بــدون سرنشــین ) (UAVبــه دلیــل کاربردهــای
مختلــف بــه ویــژه در بخــش نظامــی ماننــد شناســایی ،جســتجو و
نجــات ،مبــارزه و جنــگ روز بــه روز بیشــتر نمایــان میشــود .همچنیــن
از ایــن گونــه پرندههــا در ماموریتهــای بیــش از حــد خطرنــاک
و دشــوار کــه امــکان فرســتادن خلبــان وجــود نــدارد یــا زمانــی کــه
نیــاز بــه پروازهــای طوالنــی و پیوســته اســت ،میتــوان اســتفاده
کــرد .ماموریتهــا و عملیاتهــای پیچیــده ایــن پرندههــا نیــاز بــه
پشــتیبانی دارنــد ،از اینــرو در سیســتمها و تجهیــزات مربــوط بــه
آنهــا بــه منظــور پشــتیبانی و حمایــت از ماموریتهــا ،کامپیوترهــای
پردازشــگر و تجهیــزات مهــم ماموریتــی تعبیــه شــده اســت.
1

اینگونــه هواپیماهــا از چنــد حســگر از جملــه حســگرهای دیــداری،
مــادون قرمــز ،تابشــی ،بیولوژیکــی و شــیمیایی در تجهیــزات خــود
اســتفاده میکننــد .در برخــی از پهپادهــا از چنــد دوربیــن بــرای
نمایــش  180درجـهای رو بــه جلــو و رو بــه پاییــن بــه منظــور هدایــت
از راه دور و ثبــت اطالعــات ماموریــت بهــره گرفتــه میشــود .همچنیــن
ممکــن اســت اتصــاالت و تجهیــزات الکترونیکــی داخــل آنهــا فراتــر از
سیســتمهای کنترلــی و ناوبــری بــوده و شــامل برخــی سیســتمهای
دیگــر ماننــد بوردهــای رادیویــی ،ارتباطــات ماهــوارهای ،پردازشــگرهای
قدرتمنــد ،رادار ،تجهیــزات موشــک و دیگــر دســتگاههای ارتباطــات
تاکتیکــی بــرای اتصــال بــا مرکــز فرماندهــی باشــد .همــهی ایــن
دســتگاهها بــه یــک اتصــال ســریع و انعطــاف پذیــر و قابــل اعتمــاد
بــرای هماهنگــی کامــل بــا پردازشــگر اصلــی  UAVنیــاز دارنــد .از
اینــرو طراحــان ،اترنــت را بــه عنــوان یــک پلتفــرم مناســب بــرای
اتصــال سیســتمهای  UAVمعرفــی کردنــد.
در حــال حاضــر در ارتباطــات سیســتمی فنــاوری اترنــت بــه عنــوان
1- Unmanned Aerial Vehicle
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یــک اســتاندارد شــناخته شــده و بــه ســرعت در حــال تبدلیــل بــه
اســتانداردی در بخــش نظامــی نیــز اســت .قابلیــت ســازگاری ،ســرعت
بــاال و امنیــت در انتقــال اطالعــات ایــن فنــاوری بــه اثبــات رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن در کاربردهــای نظامــی
از جملــه UAVهــا از معماریهایــی بــا گذرگاههــای داده اختصاصــی
اســتفاده میشــد کــه دارای معایــب زیــادی از جملــه پیچیدگــی،
انعطافپذیــری کــم ،عــدم ســازگاری بــا تجهیــزات مختلــف ،وزن و
حجــم زیــاد بودنــد.

چرا اترنت؟

طراحــان و طرفــداران عالقمنــد بــه اســتفاده از فنــاوری اترنــت چنــد
دلیــل را بــرای اســتفاده از آن در کاربردهــای نظامــی بیــان میکننــد
کــه مهمتریــن آنهــا بــه شــرح زیــر اســت.
 -1اترنــت و فنــاوری  IPبــه حــد بلــوغ خــود رســیده و امنیــت و
قابلیــت اطمینــان آن اثبــات شــده اســت.
 -2سیســتمهای اترنت ذاتا ماژوالر هستند.
 -3تجهیــزات تجــاری بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه از اترنــت
پشــتیبانی کــرده و میتواننــد بــه صــورت  COTSدر کاربردهــای
نظامــی اســتفاده شــوند.
2

مزایای اتصال اترنت در پهپادها
از مزایــای فنــاوری اترنــت میتــوان بــه اتصــال بســیار قــوی آن
اشــاره کــرد .نس ـلهای قبلــی اتصــاالت و گذرگاههــای داده در پهپادهــا
در شــرایط مختلــف عملیاتــی ،آســیبپذیر و دارای خطــا بودنــد.
عواملــی چــون خــاک ،رطوبــت ،تغییــر دمــا و ارتعاشــات میتوانســت
عملکــرد و بهــرهوری انتقــال اطالعــات را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .ایــن

برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران
از تاریــخ  26لغایــت  29آبــان مــاه جزیــره زیبــای کیــش هماننــد
ادوار گذشــته میزبــان هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی هوایــی ایــران
بــود .ایــن رویــداد بــزرگ بــا حضــور آقــای دکتــر ســتاری ،معاونــت
محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســردار ســرتيپ دكتــر
دهقــان وزيــر دفــاع و پشــتيباني نيروهــاي مســلح در ســاعت  10صبــح
چهارشــنبه  26آبــان بــه طــور رســمی آغــاز بــه کار کــرد .از مهمتریــن
شــخصیتهای سیاســی و اجرایــی کشــور کــه از نمایشــگاه مذکــور
بازدیــد بــه عمــل آوردنــد میتــوان بــه علــی عابــدزاده رئیــس ســازمان
هواپیمایــی کشــور ،امیــر خلبــان حســن شــاه صفــی فرمانــده نیــروی
هوایــی ارتــش ،محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،دکتــر منوچهــر منطقــی دبیــر ســتاد هوایــی معاونــت محتــرم
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دكتــر مونســان مديــر عامــل
ســازمان منطقــه آزاد كيــش اشــاره کــرد.
ایــن دوره از نمایشــگاه در فضایــی بــه وســعت  17000متــر مربــع و
بــا حضــور حــدود یکصــد شــرکت داخلــی از ســازمانها و موسســات
هوایــی و هوافضــا ،هوانــوردی ،مراکــز تحقیقاتــی و ســاخت ،موسســات
پژوهشــی ،دانشــگاهها و مراکزآمــوزش عالــی ،شــرکتهای تولیــدی،
صنعتــی و بازرگانــی و همچنیــن بيــش از  25نمایندگــی شــرکتهای
خارجــی از کشــورهای آلمــان ،روســیه ،ایتالیــا ،انگلیــس ،ژاپــن،
لیتوانــی ،مالــزی ،ترکیــه ،فرانســه و چــک تازهتريــن دســتاوردها
و فناوريهــاي خــود را در زمينــه صنايــع هوايــي و هوانــوردي در
معــرض ديــد عالقمنــدان قــرار دادنــد .در ایــن میــان پژوهشــکده
اویونیــک نیــز در فضایــی بــه مســاحت  15متــر مربــع مجموعــهای

از آخریــن محصــوالت و نتایــج تحقیقــات علمــی خــود را بــه معــرض
نمایــش گذاشــت .از جملــه مهمتریــن دســتاوردهای ارائــه شــده از
ســوی پژوهشــکده اویونیــک میتــوان بــه رادار هواشناســی از نــوع
اســات آرایـهای ،آنتــن لینــک داده ماهــوارهای و ســخت افــزار گــذرگاه
داده بــر اســاس اســتاندارد  MIL-STD 1553اشــاره کــرد.
مســالهای کــه بیــش از هر چیــز در ایــن دوره از نمایشــگاه خودنمایی
میکــرد ،عــدم حضــور بســیاری شــرکتهای خصوصــی فعــال در
زمینــه اویونیــک و قطعــات هواپیمــا بــود .درحالــی کــه نمایشــگاه
هوایــی کیــش بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد هوایــی ایــران محســوب
شــده و میتوانــد محلــی ویــژه بــرای معرفــی انــواع محصــوالت و
خدمــات شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان باشــد ،بازدیدکننــدگان
شــاهد تعــداد بســیار انــدک از ایــن مــوارد بودنــد .شــاید بهتــر اســت
تــا برگزارکننــدگان و ســازمانهای ذیربــط بــا برنامهریــزی دقیقتــر
و اطالعرســانی گســترده ،در ادوار بعــدی ایــن خــا بــزرگ را پوشــش
دهنــد.
بــا ایــن حــال نکتــه قابــل توجــه ایــن دوره از نمایشــگاه مربــوط
بــه اجــرای نمایــش هوایــی بــود کــه باعــث شــد عالقهمنــدان زیــادی
بــرای مشــاهده آن در محــل نمایشــگاه حاضــر شــوند .در بخــش
نمایــش هوایــی بــر خــاف ســالهای گذشــته کــه معمــوال توســط
خلبانــان و هواگردهــای داخلــی انجــام میگرفــت ،امســال گــروه
هایــی از کشــورهای روســیه و لیتوانــی نیــز بــه هنــر نمایــی پرداختنــد.
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معرفی کتاب

در حالــی اســت کــه در فنــاوری اترنــت تاثیــر چنیــن عواملــی بــه حــد
بســیار زیــادی کاهــش یافتــه و عــاوه بــر ایــن اتصــال بیــن ســوئیچها
میتوانــد قابلیــت اطمینــان ایــن پلتفــرم ارتباطــی را افزایــش دهــد.
بــه عنــوان مثــال در برخــی از پهپادهــا کــه از فنــاوری اترنــت بــرای
انتقــال اطالعــات اســتفاده شــده اســت از چنــد ســوئیچ بــرای افزونگــی
و جلوگیــری از امــکان خرابــی شــبکه بهــره گرفتــه میشــود؛ بــه ایــن
ترتیــب در صــورت خرابــی یکــی از ســوئیچها ،انتقــال اطالعــات از
طریــق آن انجــام نخواهــد شــد و ســوئیچ پشــتیبان ،مســیر مبــدا بــه
مقصــد اطالعــات را فراهــم میکنــد.
عنــوان فارســی :سیســتمهای عملیاتــی و اویونیکــی نــرم افــزار
محــور در آینــده هواگردهــا

عنــوان فارســی :تعمیــر و نگهــداری و بهرهبــرداری از کابیــن
شیشــهای خلبــان

یکــی دیگــر از ویژگیهــای اترنــت قابلیــت تشــخیص خــودکار
خرابــی و جلوگیــری از بــروز مشــکل اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده
از ســوئیچها بــه وجــود میآیــد .همچنیــن در فنــاوری اترنــت
میتــوان از ماژولهــای خــود تشــخیصی و خــود مدیریتــی نیــز
اســتفاده کــرد کــه ســبب افزایــش قابلیــت انعطافپذیــری مجموعــه
سیســتم خواهــد شــد.

تجهیــزات درون کابیــن خلبــان یــا همــان کابیــن شیشــهای اســت.
در واقــع نــگارش کتــاب بــه گونــهای اســت کــه میتوانــد بــرای
کارشناســان فنــی و افــراد عالقهمنــد بــه تجهیــزات جدیــد و پیچیــده
هواپیماهــای مــدرن ،مناســب باشــد .همچنیــن مطالعــه ایــن کتــاب
میتوانــد بــه درک و یادگیــری هــر چــه بیشــتر سیســتمهای نمایــش
اطالعــات پــرواز و ناوبــری کــه در انــواع پرندههــای امــروزی نصــب
شــدهاند ،کمــک کنــد .عــاوه بــر ایــن ،نویســنده کتــاب در مــورد نحــوه
کار سیســتمهای نمایشــگر المــپ اشــعه کاتــدیLED ،هــاLCD ،هــا
و همچنیــن نمایشــگرهای بــاالی ســر خلبــان نیــز اطالعــات مفیــدی
ارائــه کــرده اســت.

در برخــی از معماریهــای گــذرگاه ،ماژولهــای مختلــف از طریــق
اتصــاالت الکتریکــی مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .در ایــن مــوارد
بــا بــروز خرابــی در یــک مــاژول ممکــن اســت کل سیســتم دچــار
مشــکل شــده و حتــی موجــب ســقوط پرنــده شــود .در حالــی کــه در
معمــاری اترنــت ،ماژولهــا از یکدیگــر ایزولــه شــده و بنابرایــن اگــر
یکــی از آنهــا دچــار مشــکل شــود ،خســارت سیســتم محــدود بــه
از دســت دادن یــک مــاژول بــوده و دیگــر سیســتمها بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد .از ســوی دیگــر مــاژوالر بــودن فنــاوری اترنــت باعــث
ایجــاد قابلیــت طراحــی و پیادهســازی انعطافپذیــر در پرندههــا
میشــود .چنیــن ویژگــی بــه پهپادهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه
راحتــی بتواننــد تغییــر کاربــری داده و بــا توجــه بــه عملیــات محولــه،
تجهیزاتشــان اصــاح شــود.

عنوان انگلیسی:

عنوان انگلیسی:

Software-Defined Avionics and Mission Systems in

Aircraft Glass Cockpit Operation & Maintenance:

Future Vertical Lift Aircraft

An introduction into aircraft glass cockpit systems

در دو دهــه گذشــته معمــاری مــاژوالر یکپارچــه ( )IMAدر صنعــت

ایــن کتــاب مقدمــهای بــر سیســتمهای موجــود در نســل جدیــد

اویونیــک هواپیمــا رونــد قابــل توجهــی داشــته اســت و بــه علــت
ایجــاد ویژگیهایــی همچــون کاهــش انــدازه ،وزن ،تــوان مصرفــی و
هزینههــای پشــتیبانی ،نویــد بخــش تحولــی قابــل توجــه و اساســی
در حــوزه الکترونیــک هوانــوردی اســت .از اینــرو در ســالهای اخیــر
شــاهد موفقیتهــای چشــمگیری در اســتفاده از سیســتمهای IMA
در هواپیماهــای تجــاری همچــون ایربــاس  A-380و بوئینــگ 787
بودهایــم .پــروژهای مشــابه در رابطــه بــا مدرنســازی سیســتمهای
بالگردهــای نظامــی کــه بــا عنــوان  FVLشــناخته میشــود ،از ســال
 2008در ایــاالت متحــده آغــاز شــد.
1

نســل دوم فنــاوری (IMA 2G) IMAررویکــرد بیشــتری نســبت
بــه مجازیســازی و اســتفاده عملیاتهــای نــرم افــزار محــور دارد.
هــدف از ایــن رویکــرد صرفــه جویــی بیشــتر در انــدازه ،وزن و تعمیــر
و نگهــداری ،افزایــش تحمــل خطــا و بهبــود قابلیتهــای سیســتم
اســت .در حــال حاضــر تالشهــای بســیاری بــرای ادغــام ویژگیهــای
پیشــرفته  IMA 2Gو معمــاری  FVLدر حــال انجــام اســت .ایــن
کتــاب ،مســیر اصلــی فنــاوری  ،IMA 2Gهمتــرازی بیــن فوایــد IMA
 2Gو ویژگیهــای مطلــوب  FVLو شــرح سیســتمهای اویونیکــی و
عملیاتــی نرمافــزار محــور در آینــده بالگردهــا را مــورد ارزیابــی و بحــث
قــرار میدهــد.
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ایــن کتــاب بــا رونــد پیشــرفت نمایشــگرهای شیش ـهای در کابیــن
خلبــان و نحــوه ارتبــاط سیســتمهای پیچیــده بــا خدمــه پــرواز و
سیســتمهای مدیریــت پــرواز هواپیمــا شــروع میشــود .بررســی
نمایشــگرهای کابیــن در هواپیماهــای مختلــف ،تشــریح نحــوه کار
و عملیــات تعمیــر و نگهــداری نمایشــگرها و علــت خرابــی آنهــا
مباحــث دیگــری اســت کــه در ادامــه کتــاب آمــده اســت.
نویسنده:
ناشر:

Samuel Bessette
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ویراستار:
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چالــش کاهــش وزن ،حجــم ،هزینــه و تــوان مصرفــی پرنــده ارائــه
میدهــد.
انــرژی و تــوان مصرفــی اترنــت توســط مفهومــی بــه نــام تــوان
الکتریکــی بــر بســتر اترنــت )  (POEتامیــن میشــود .در ایــن
فنــاوری تنهــا یــک کابــل قــادر بــه انتقــال داده و تــوان الکتریکــی
بــه بخشهــای مختلــف شــبکه همچــون حســگرها و دوربینهــای
ویدئــو از نــوع  IPاســت.
1

فنــاوری  POEبــه صــورت مســتقیم از پورتهــای داده کــه
دســتگاههای شــبکه را بــه هــم متصــل میکنــد بــرای تامیــن انــرژی
آنهــا بهــره میبــرد .اســتفاده از ســوئیچهای  POEدر ایجــاد ارتبــاط
میــان تجهیــزات اویونیکــی پهپادهــا میتوانــد بطــور قابــل مالحظ ـهای
میــزان سیمکشــیها را کاهــش داده و فضــای زیــادی را بــرای
افزایــش ارتباطــات و پشــتیبانی از سیســتمهای جدیــد بــه وجــود
آورد.
نکتــه دیگــر در اســتفاده از اترنــت بــه عنــوان بســتر انتقــال داده
و تــوان الکتریکــی در پرندههــای بــدون سرنشــین ،عمــر بــاالی آن
اســت .تجهیــزات مربــوط بــه فنــاوری اترنــت دارای حــدود  40ســال
عمــر مفیــد بــوده و از اینــرو نیــاز کمتــری بــه تعمیــر و نگهــداری
خواهنــد داشــت.
فنــاوری اترنــت بــا هــر دســتگاهی و هــر ســرعت انتقــال اطالعــات
ســازگار اســت .همچنیــن تمــام دســتگاههایی کــه از اترنــت بــه عنــوان
یــک اتصــال اســتفاده میکننــد ،قــادر بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر خواهنــد
بــود .در نتیجــه اینکــه فنــاوری اترنــت بــرای کاربردهــای نظامــی
گزینـهای بســیار مناســب بــوده و قوانیــن  COTSو استانداردســازیها،
گامــی بلنــد بــرای فراگیــر شــدن آن در عرصــه هوافضــا خواهــد بــود.
منبــع:

www.mil-embedded.com

ویژگــی دیگــر فنــاوری اترنــت مقــرون بــه
صرفــه بــودن آن از لحــاظ وزن ،انــدازه و هزینــه
اســت .در هواپیماهــای بــدون سرنشــین کاهــش
هــر گــرم از وزن تجهیــزات معــادل بــا افزایــش
زمــان پــروازی آن اســت و از آنجــا کــه هــر
ســانتیمتر مربــع از فضــای  UAVبخشــی از
قابلیتهــای سیســتم را در بــر میگیــرد،
کاهــش حجــم اتصــاالت بیــن سیســتمها بــه
معنــی افزایــش عملکــرد پرنــده اســت .همچنیــن
مدیریــت انــرژی و تــوان در پهپادهــا چالشــی
مهــم و اساســی اســت و افزایــش راندمــان تــوان
مصرفــی تجهیــزات امــری حیاتــی محســوب
میشــود .فنــاوری اترنــت پاســخی مناســب بــه

فناوری

POE
1- Power Over Ethernet
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 Flight 2عمــل میکنــد .خلبــان از ایــن طریــق و بــدون نیــاز بــه
شبیهســازی قــادر بــه آمــوزش تجهیــزات هواپیمــا اســت.
منبع :

www.rockwellcollins.com

دانش اویونیکی

نسل جدید کامپیوترهای اویونیک
شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی یکــی از پیشــگامان در زمینــه توســعه

و عملکــرد بــاال ،از اســتانداردهای صنعتــی و بــاز پشــتیبانی میکننــد.

معمــاری و کامپیوترهــای تعبیهشــده اویونیــک اســت .ایــن شــرکت
بــا اســتفاده از رویکــرد سیســتم بــاز مــاژوالر (  )MOSAسیســتمهای
انعطــاف پذیــر و کاربــردی را ارائــه و معرفــی میکنــد .از ایــن
سیســتمها میتــوان در عملیاتهــای مهــم ماموریتــی و ایمنــی
اســتفاده کــرد .افزایــش میــل بــه معماریهــای بــاز و سیســتمهای
مــاژوالر موجــب شــده تــا مهندســان شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی دائمــا
در حــال توســعه و ارائــه سیســتمهای جدیــد در ایــن زمینــه باشــند.

در واقــع عنــوان  ORCCAبــه مفهــوم «معمــاری محاســبات قابــل
تاییــد و قابــل بازپیکرهبنــدی اســتاندارد بــاز» اســت .طبــق ایــن فنــاوری
بــا ترکیــب ماژولهــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ،معمــاری IMA
بطــور کامــل پشــتیبانی میشــود .عــاوه بــر ایــن میتــوان بــا ترکیــب
ماژولهــا بــا یکدیگــر در داخــل یــک محفظــه ،کامپیوترهایــی مســتقل
و واجــد شــرایط دریافــت گواهــی ســاخت.

1

یکــی از محصــوالت مهــم و پرکاربــرد ایــن شــرکت سیســتم
 ORCCAاســت .ایــن سیســتم دارای ویژگــی معمــاری بازپیکرهبنــدی
و اســتاندارد بــاز بــوده و توســط هــر دو اســتاندارد  Do-178Bو DO-
 254مــورد تاییــد اســت .محصــول دیگــر ریچلنــد تکنولــوژی کامپیوتــر
ســری  VIPURاســت کــه عــاوه بــر داشــتن قابلیتهــای محاســباتی
پیچیــده  ،ORCCAدارای پردازندههــای خــاص ویدئــو و گرافیــک
اســت .هــر دو ســری کامپیوترهــای ارائــه شــده دارای پردازندههــای
چنــد هســتهای بــوده و مجموعــه زیــادی از رابطهــای ورودی و
خروجــی را ارائــه میدهنــد.
2

بنــا بــر ادعــای مســئولین شــرکت ،هــدف از ارائــه و توســعه
کامپیوترهــای ســری  ORCCAحــل چالشهــای موجــود در اویونیــک
مــاژوالر یکپارچــه (  )IMAاســت .کامپیوترهــا بــر اســاس ایــن فنــاوری
بــه صــورت مجــزا و چنــد هســتهایطراحــی شــده کــه عــاوه بــر ایجــاد
ویژگیهایــی همچــون قابــل حمــل و جابجایــی بــودن ،مقیاسپذیــری
3

1- Modular Open Systems Approach

2- Open Standard Re-configurable & Certifiable Computing
Architecture
3- Integrated Modular Avionics

4

همچنیــن  ORCCAقــادر اســت روشــی را بــرای دسترســی
بــه ماژولهایــی بــا فنــاوری سیســتم روی یــک تراشــه ( )SOC
و پــردازش چنــد هســتهای ارائــه دهــد .عــاوه بــر ایــن اســتفاده از
قــدرت فناوریهــای بــاز از جملــه پردازشــگر  ،ARMقابلیــت برنامــه
نویســی گرافیکــی ( ،)Open GL/CLرابطهــای نــرم افــزاری FACE
و طراحــی ماژولهــای پــردازش ورودی /خروجــی قابــل پیکرهبنــدی،
فنــاوری  ORCCAرا بــه عنــوان یــک سیســتم چندمنظــوره ،توســعه
پذیــر و مقــرون بـه صرفــه معرفــی کــرده اســت .ایــن سیســتم همـهی
نیازهــای محاســباتی اویونیــک از نمایشــگرهای اولیــه پــرواز گرفتــه تــا
کنتــرل عملیــات در پروازهــای  UAVرا بــرآورده میکنــد .در ادامــه
دیگــر ویژگیهــای ایــن سیســتم بیــان شــده اســت.
4

5

نیازمندیهای فعلی

CNS/ATM

 سیســتمی انعطــاف پذیــر بــا عملکــرد بــاال و تــوان مصرفــی کــمدر معمــاری IMA
 تشــکیل شده از ماژولهای سخت افزاری و نرم افزاری -مورد تایید اســتانداردهای  Do-178 B/Cو Do-254

نقشه راه  CNS/ATMآینده

 پشــتیبانی از سیستمها و برنامههای متنوع اویونیکی4- System On Chip

5- Future Airborne Capability Environment
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حریــم هوایــی جهانــی بــا اطمینــان خاطــر انجــام میشــود .سیســتم
 Flight 2از طریــق واحدهــای کنتــرل نمایشــگر و مراکــز پــردازش بــا
سیســتمهای توســعه یافتــه جدیــد اویونیکــی ارتبــاط مســتقیم دارد.
همچنیــن ایــن سیســتم بــا امــکان اتصــال بــه شــبکه محلــی اترنــت،
قابلیــت عیــب یابــی داخلــی و افزایــش آســتانه تحمــل خطــا را دارد.
رویکــرد شــرکت راکــول کالینــز در معرفــی ایــن سیســتم ،ارائــه
روشهایــی بــرای حداقــل ســازی میــزان خرابــی در هواپیمــا اســت.
سیســتم  Flight 2نمایشــگرها و سیســتمهای اویونیکــی نســل
جدیــد را بــا سنســورهای آنالــوگ قدیمــی همچــون خلبــان خــودکار
و سیســتمهای رادیویــی و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا یکپارچــه و
ادغــام میکنــد .ایــن یکپارچگــی سیســتمها میزبــان خوبــی بــرای
ارتقــاء قابلیتهــای انــواع هواپیماهــای رایــج و بیــن المللــی از جملــه
 C-2A ،E-2C ،KC-135 ،P-3 ،C-130و  E-3خواهــد بــود .بنابرایــن
بــا مدرنســازی و ارتقــاء سیســتمهای نظارتــی ،ناوبــری و مخابراتــی
ســازگار اســت .همچنیــن امــکان نمایــش مجموعـهای از عملیاتهــای
اویونیکــی تاکتیکــی ماننــد ارتباطــات ماهــوارهای ،نمایشهــای
دیجیتالــی پــرواز و موقعیتهــای تاکتیکــی هواپیمــا وجــود دارد.
میتــوان اینطــور بیــان کــرد کــه سیســتم  Flight 2پیشــرفتهترین
قابلیتهایــی کــه امــروزه در دنیــای سیســتمهای هواپیمایــی وجــود
دارد را بــر اســاس معمــاری تمــام دیجیتالــی ارائــه میدهــد و امــکان
ادغــام فناوریهــا و قابلیتهــای جدیــد و نوظهــور را بــا سیســتمهای
موجــود در هواپیماهــا فراهــم میکنــد.
بنابرایــن زمانــی کــه هــدف ناوگانهــای هوایــی ،افزایــش ایمنــی،
عملکــرد و قابلیتهــای سیســتمهای موجــود و در عیــن حــال کاهــش
هزینــه باشــد ،تنهــا راه حــل مناســب اســتفاده از سیســتم Flight 2
اســت .در قلــب ایــن سیســتم ،معمــاری بــاز نهفتــه اســت کــه نــه تنهــا
تجهیــزات آنالــوگ قدیمــی و دیجیتالــی جدیــد بلکــه سیســتمهای
اویونیــک را یکپارچــه و ادغــام میکنــد تــا بتوانــد سیســتمها را بــه
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 -پیکربندی راحت برای پشــتیبانی از عوامل و کانکتورهای رایج

PFDهــا و MFDهــا نمایــش دهنــد.
2

 از آنجــا کــه ارتباطــات تمــام دیجیتــال ناوبــری ،نظــارت وواحدهــای مدیریــت ترافیــک هوایــی بخشهــای مهــم پــرواز یــک
هواپیمــا هســتند ،سیســتم  Flight 2دقیقتریــن و واضحتریــن
ارتباطــات را بــرای خدمــه پــرواز فراهــم میکنــد .ایــن سیســتم کامــا
بــا ســامانه کنتــرل ترافیــک هوایــی جهانــی ســازگار و منطبــق اســت.
 واحــد  CDU-7000مرکــز پــردازش سیســتم یکپارچــه مدیریــتپــرواز معمــاری  Flight 2اســت کــه توســط مجموعـهای از حســگرهای
ناوبــری سراســری و تاکتیکــی راهانــدازی میشــود و اطالعــات ناوبــری
را بــه صــورت دقیــق ارائــه میدهــد .عــاوه بــر ایــن سیســتم مدیریــت
پــرواز بــه صــورت خــودکار برخــی از محاســبات مــورد اســتفاده در
حریمهــای هوایــی را محاســبه میکنــد .بنابرایــن بــا وجــود CDU-
 7000حجــم کاری خدمــه هواپیمــا بــه شــدت کاهــش پیــدا خواهــد
کــرد.
 -در نســل بعــدی سیســتم  ،Flight 2عملکردهــای مربــوط بــه

 سیســتم  Flight 2امــکان نصــب صفحــه نمایشهایــی بــافرمتهــای بــزرگ  6x8 ،5x5و  9x12را بــه اپراتــور میدهــد تــا
برنامههــای کاربــردی نظامــی و تجــاری ،اطالعــات مهــم را بــر روی

 دارای مجــوز و مراجــع طراحــی ماژولهــای ســخت افــزاری ونــرم افــزاری بــه صــورت مجــزا
تیــم توســعه شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی بــه دلیــل مزایــا و
ویژگیهــای متنــوع سیســتم  ،ORCCAتصمیــم بــه ســاخت و
توســعه نمونــه کوچکــی از کامپیوتــر  ORCCAکــرده اســت تــا بتوانــد
شــروع ســریعی بــرای معرفــی و اثبــات قابلیتهــای کامــل ORCCA
داشــته باشــد.
کامپیوترهــای  VIPURبــه عنــوان اولیــن سیســتم پــردازش ویدئو و
پلتفــرم محاســباتی تعبیــه شــده اویونیکــی از شــرکت ریچلنــد تکنولوژی
اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد ،سیســتم VIPUR
از هــر دو اســتاندارد  DO-178و  DO-254پشــتیبانی میکنــد .ایــن
1

 CNS/ATMبــرای افزایــش ایمنــی پــرواز و موفقیــت در ماموریتهــا
توســعه داده میشــود .همچنیــن قابلیــت اطمینــان و نگهــداری ایــن
واحــد بــرای نظــارت بــر خرابیهــا و هشــدار بــه خدمــه پــرواز بــا بــروز
هــر گونــه مشــکلی افزایــش پیــدا میکنــد.
یکــی از بزرگتریــن چالشهــا در ماموریتهــای نظامــی ســرعت
یادگیــری خدمــه پــرواز در اســتفاده از سیســتمهای اویونیکــی جدیــد
اســت .از اینــرو  Flight 2بــا اســتفاده از سیســتم آموزشدهنــده
مجــازی فرایندهــای اویونیــک ( )VAPTمــدت یادگیــری را کاهــش
میدهــد .ســامانه  VAPTتنهــا سیســتمی اســت کــه بــه صــورت
یکســان بــر روی ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــای کابیــن خلبــان

همچنیــن واحــد  VIPURدر معمــاری مــاژوالر و توســعه برنامههــای
کاربــردی مهــم و ایمــن قابــل اســتفاده اســت .ایــن سیســتم عــاوه
بــر داشــتن تمامــی ویژگیهــای  ،ORCCAدارای قابلیــت پــردازش
تصاویــر بــا قــدرت زیــاد و پــردازش چنــد هســتهای اســت .از دیگــر
ویژگیهــای  VIPURمیتــوان بــه عملکــرد بــاال و کاهــش چش ـمگیر
انــدازه ،وزن ،تــوان مصرفــی و هزینــه اشــاره کــرد.
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نمونهای از سیستم

Flight 2

1- Primary Flight Display

2- Multi-Function Display

 کاربرد در نمایشــگرهای اولیه و نمایشگرهای چند منظورهویژگیهای این سیســتم به صورت خالصه عبارتند از:
 -مورد تایید توســط استانداردهای  Do-178و Do-254

 تــوان مصرفی پایین (کمتر از  30وات) هم تراز با اســتانداردهای ایمنی فنی FACE -دارای پردازشــگرهای دو هستهای مبتنی بر ARM

 دارای کنترلرهــای ورودی /خروجی با CPUهای اختصاصی پردازشگر اختصاصی ویدئو پشــتیبانی از سیستم عاملهای بالدرنگ رایج پشــتیبانی از کتابخانهها و درایورهای نمایش گرافیکی پشــتیبانی از چنــد ورودی /خروجــی از جملــه ،ARINC 429 ،ARINC 818اترنــت ،فیبــر نــوری DVI ،و آنالــوگ
منبع:

www.richlandtechnologies.com

پشــتیبانی  VIPURاز فرمتهــای مختلــف ورودی /خروجــی و
پردازشهــای گرافیکــی ،ایــن فنــاوری را مهــم و کاربــردی کــرده اســت
بــه همیــن دلیــل از آن بــرای کاربردهــای مبتنــی بــر ترکیــب سنســورها
اســتفاده میشــود .کامپیوتــر  VIPURداده تصویــر را از ورودیهــای
چنــد سنســور دریافــت کــرده و پــس از پــردازش ،خروجــی مــورد
نیــاز بــرای نمایــش ویدئویــی روی نمایشــگرهای سراســری کابیــن
یــا نمایشــگرهای بــاالی ســر تولیــد میشــود .همچنیــن ایــن واحــد
یــک رابــط دیجیتالــی اســتاندارد بــرای ســایر سیســتمهای اویونیکــی
هواپیمــا ارائــه میدهــد.
از مهمتریــن کاربردهــای ایــن سیســتم میتــوان بــه مــوارد
زیــر نیــز اشــاره کــرد:
 -پــردازش تصویر در کاربردهای هوایی

3- Virtual Avionics Procedures Trainer
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 -پلتفرم توســعه باز و همتراز با استاندارد

FACE

سیســتم در عیــن ســادگی توانایــی اجــرای پردازشهــای گرافیکــی
پیچیــده را داراســت و در زمینههــای مختلــف کاربردهــای هوایــی
از جملــه ارتقــا سیســتمهای دیــداری و نمایشــگرهای اولیــه پــرواز
( )PFDمناســب و کاربــردی اســت.

فناوریهــای جدیــد و نــو ظهــور تجهیــز کنــد .در ادامــه بخشهــا و
قابلیتهــای سیســتم  Flight 2شــرح داده میشــود.
 سیســتم  Flight 2قابلیــت انعطــاف پذیــری باالیــی دارد وراهحلــی بــرای مدرنســازی سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا اســت
و بــه خوبــی میتوانــد پاســخگوی نیازهــای اپراتورهــا باشــد .عملکــرد
ایــن سیســتم اینگونــه اســت کــه تجهیــزات جدیــد از نمایشــگرهای
دیجیتالــی ،واحدهــای کنتــرل ،سیســتمهای اویونیکــی گرفتــه تــا
سیســتم مدیریــت پــرواز را در معمــاری بــاز یکپارچــه میکنــد.

 مناســب بــرای محیطهایــی کــه وجــود سیســتم خنــک کننــده،مشــکل ســاز اســت.

 -تولید ســمبلهای مورد نیاز در نمایشــگرهای باالی سر خلبان

نمونه ای از یک سیســتم VIPUR

 سیستم بینایی پیشرفته1- Versatile Integrated Processing Unit Rev
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اویونیک

اویونیک

5

دانش اویونیکی

محصول جدید

صحت سنجی برنامههای کاربردی اویونیک با
امــروزه بــا مدرنســازی و افزایــش پیچیدگــی سیســتمهای
اویونیــک ،عملیــات صحــت ســنجی ســخت افزارهــای مربــوط بــه
آنهــا چالــش اساســی را بــرای طراحــان تجهیــزات هوایــی ایجــاد
کــرده اســت .یکــی از راهکارهــای مناســب مقابلــه بــا ایــن چالــش،
اســتفاده از ســختافزارهای از قبــل تاییــد شــده اســت .اگرچــه در
صنعــت روشهــای متعــددی بــرای صحــت ســنجی طراحیهــای
ســخت افــزاری وجــود دارد و میتــوان از هــر یــک از آنهــا بــرای تاییــد
یــک محصــول اســتفاده کــرد ،امــا در حــوزه هوانــوردی روش مــورد
اســتفاده بایــد فرایندهــای دقیقتــری بــرای صــدور گواهینامههــای
مختلــف ماننــد  DO-254طــی کنــد.
طبــق قوانیــن اســتاندارد  DO-254فرآینــد طراحــی ســخت افــزار
و صحــت ســنجی ســخت افــزار بایــد مســتقل از یکدیگــر انجــام
شــود .بــه عبارتــی از نظــر چرخــه حیــات طراحــی ،طراحــان بــرای
نیازهــای تعریــف شــده محصــول ،طراحــی خــود را انجــام میدهنــد
امــا مهندســان صحــت ســنجی اثبــات میکننــد کــه طراحــی انجــام
شــده مطابــق بــا الزامــات و نیازمندیهــای تعریــف شــده اســت کــه
در اصطــاح بــه آن صحــت ســنجی بــر اســاس نیازمندیهــا ()RBV
گفتــه میشــود.
1

بــا اینکــه ممکــن اســت تکنیکهــای صحــت ســنجی نویــن و بــه
ویــژه خــودکار بــرای فرآینــد صحــت ســنجی طراحیهــای اویونیکــی
اســتفاده شــوند امــا بــرای اهــداف تاییدیــه و صــدور گواهینامــه
مناســب نیســتند .بــه عنــوان نمونــه ،صحــت ســنجی بــر اســاس
تبــادل ( )TBVکــه معمــوال بــرای صحــت ســنجی نیازمندیهــای
ســطح بــاال اســتفاده میشــود ممکــن اســت بــرای صحــت ســنجی
2

1- Requirements-Based Verification
2- Transaction-Based Verification
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نیازمندیهــا و الزامــات ســطح پاییــن ماننــد تاییــد زمانبنــدی یــک
ســیگنال مجــزا مناســب نباشــد .بــا ایــن حــال دلیــل صحــت ســنجی
بــر اســاس تبــادل در طراحیهــای اویونیــک حــال و آینــده نقشــی
مهمــی دارد .پیچیدگیهــای رو بــه رشــد سیســتمهای اویونیکــی
صحــت ســنجی بــر اســاس نیازمندیهــا را بــه صحــت ســنجی بــر
اســاس تبــادل نزدیــک کــرده اســت و بــه احتمــال زیــاد نیازمندیهــا
از طریــق روشهایــی بیــان خواهنــد شــد کــه منجــر بــه صحــت
ســنجی بــر اســاس تبــادل میشــوند.

چــرا در فرآینــد صحــت ســنجی شبیهســازی بــه
تنهایــی کافــی نیســت؟
در فرآینــد صحــت ســنجی ســخت افــزار ،شــبیه ســازها نقــش
اساســی را ایفــا میکننــد .شــبیه ســازها ضمــن اینکــه ابــزاری مفیــد،
کاربــردی و البتــه ســریع هســتند ،فقــط میتواننــد بخشهــای
مشــخصی از سیســتم را تحلیــل کــرده و بــه تنهایــی نمیتواننــد
بیانگــر اطمینــان در مجموعــه سیســتم باشــند .از اینــرو بــرای صحــت
ســنجی طراحــی کل سیســتم نیــاز بــه تعــداد زیــادی شــبیه ســازی
بــا اســتفاده از شــبیه ســازهای متفــاوت احســاس میشــود .بــرای
نمونــه ،شــبیه ســاز  HDLعملکــرد و رفتارهــای در نظــر گرفتــه شــده
در طراحــی را صحــت ســنجی میکنــد .ایــن کار بــا تحلیــل و ســنتز
مجموعـهای از کدهــا در ســطح انتقــال ثبــات ( )RTLو بــا اســتفاده از
یــک تســت بنــچ  HDLانجــام میشــود.
3
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شــبیه ســازها بــه دلیــل اســتفاده از روابــط ریاضــی بــه طــور کامــل
قطعــی و معیــن هســتند و بــه عبارتــی بــرای طراحــی انجــام شــده
5
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سیستمهای اویونیک یکپارچه
سیســتم معمــاری اویونیــک مشــترک ( )CAASهمــان سیســتم
مدیریــت اویونیــک اســت کــه چنــد زیــر سیســتم نظارتــی ،ناوبــری
و مخابراتــی را بــا یکدیگــر در یــک معمــاری بــاز از سیســتمهای
انعطــاف پذیــر بــه نــام  Flight 2ادغــام و یکپارچــه میکنــد .ایــن
سیســتم معمــاری اویونیــک ،محصــول شــرکت راکــول کالینــز اســت و
بــا نــام  CASS Cockpitمعرفــی شــده اســت.
1

هــدف ایــن سیســتم افزایــش عملکــرد هواپیمــا و کاهــش میــزان
خطــرات و آســیبهای وارده اســت .از ویژگیهــای ایــن سیســتم
میتــوان بــه بهبــود نمایشــگرهای انعطــاف پذیــر کابیــن خلبــان و
نقــش چنــد ماموریتــی آن اشــاره کــرد .همچنیــن بــا بهرهگیــری از
سیســتم ،بــه دلیــل ایجــاد یکپارچگــی کامــل سیســتمهای مدیریتــی
اویونیــک هواپیماهــا ،حجــم کاری خلبانــان در ماموریتهــای تاکتیکــی
بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ویژگــی قابــل توجــه دیگــر ایــن سیســتم امــکان نمایــش اطالعــات
مهــم و حیاتــی پــرواز در شــرایط کاهــش دیــد از طریــق ســمبلهای
شــناور روی نمایشــگر پــرواز اســت .عــاوه بــر ایــن نقشــه دیجیتالــی
و اطالعــات از موقعیــت تاکتیکــی در عملیاتهــای نظامــی میــدان
جنــگ بــر روی نمایشــگر قــرار میگیــرد .ایــن عملکــرد موجــب دیــد
بهتــر در عملیــات و انجــام ماموریتــی اثــر بخــش خواهــد شــد .ایــن
فوایــد سیســتم  CASSرا روشــی مقــرون بــه صرفــه بــرای بــرآوردن
نیازهــا و تقاضاهــای خلبانــان کــرده اســت.

همانطــور کــه اشــاره شــد سیســتم  CASSاز یکپارچگــی زیــر
سیســتمها در یــک معمــاری بــاز از سیســتمها بــا نــام  Flight 2بــه
وجــود آمــده اســت .در اینجــا مختصــری در مــورد سیســتم Flight 2
توضیــح داده میشــود تــا نقــش ایــن سیســتم در معمــاری CASS
بــه خوبــی نمایــان شــود.
در ســال  1999شــرکت راکــول کالینــز از سیســتم اویونیکــی جدیــد
عرشــه پــرواز بــرای مدیریــت ترافیــک هوایــی هواپیمــای C/KC-135
رونمایــی کــرد .ایــن سیســتم در قــرن دوم پــرواز بــا نــام Flight 2
معرفــی شــد .سیســتم مذکــور عملیــات پــرواز را از حالــت رایــج و
ســنتی خــارج کــرد و بــه ارتقــاء سیســتمها پرداخــت.
بــر اســاس سیســتمهای قدیمــی مســئولیت تشــخیص و
جلوگیــری از اتفاقــات و رخدادهــای پــرواز از جملــه مســائل مربــوط
بــه ناوبــری ،ایســتگاههای زمینــی ،ترافیــک هوایــی و شــرایط آب و
هوایــی همــه بــه عهــده خلبــان بــود ،بــا روی کار آمــدن ایــن محصــول
سیســتمهای اویونیکــی هوشــمند ارائــه شــد کــه نــه تنهــا بــه صــورت
خــودکار ایــن اتفاقــات را تشــخیص میدهــد ،بلکــه روشهــای
پیشــگیری از ایــن اتفاقــات را بــرای خدمــه پــرواز ارائــه میدهــد .در
واقــع سیســتم  ،Flight 2تجهیــزات و سیســتمهای قبــل را بــه یــک
سیســتم دیجیتالــی مــدرن تبدیــل کــرد و همیــن یکپارچگــی موجــب
بهبــود عملکــرد تجهیــزات هواپیمــا شــد.
امــروزه بــا وجــود سیســتم یکپارچــه اویونیکــی  Flight 2ورود بــه
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و ارائــه دهنــده خدمــات ســاخته شــده اســت .ایــن سیســتم متکــی بــه
تامیــن کنندههــای ســرویسهای لینــک داده ()DSPماننــد  SITAو
 ARINCاســت .پیامهــا در فنــاوری  FANSاز طریــق یــک مســیریاب
ارســال خواهنــد شــد .مســیریابها بــه خوبــی نحــوه اتصــال بــه
مخاطــب را تعییــن کــرده و پیــام را بــه درســتی تحویــل میدهنــد.
1

2

مزایای فناوری

FANS 1/A

فنــاوری  FANS 1/Aراهحلهــای بالقــوهای را بــرای پاســخگویی
بــه نیازهــای سیســتم ناوبــری هوایــی ارائــه میدهــد .از اینــرو
هواپیماهایــی کــه مجهــز بــه سیســتم اویونیکــی  FANS 1/Aهســتند
کاهــش قابــل توجهــی را در مصــرف ســوخت تجربــه میکننــد.
همچنیــن بــه دلیــل امــکان مســیریابی هوایــی مســتقیم ،زمــان
پــرواز کمتــر خواهــد شــد .بنابرایــن هزینههــای مربــوط بــه خدمــه و
مهندســان تعمیــر و نگهــداری نیــز کاهــش پیــدا میکنــد.
از جملــه مهمتریــن مزایــای ایــن فنــاوری میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 در تفکیــک فضــای هوایــی مســیر هواپیماهایــی کــه از سیســتم FANSاســتفاده نمیکننــد ،بــه دلیــل ارتبــاط صوتــی بیــن خدمــه
پــرواز و کنترلــر ترافیــک هوایــی ممکــن اســت خطاهایــی رخ دهــد.
امــا بــا سیســتم  FANSارتبــاط بــه صــورت متنــی انجــام میشــود و
بنابرایــن احتمــال خطــا بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش مییابــد .در
سیســتم  FANSاطالعــات از طریــق لینکهــای ماهــوارهای مطمئــن
ایجــاد شــده و همچنیــن تعییــن موقعیــت و اعــام آن بــه وســیله
ســامانههایی همچــون  GPSو  ADSانجــام میشــود .بنابرایــن در
هــر لحظــه موقعیــت دقیــق هــر هواپیمــا مشــخص بــوده و میتــوان
فضــای هوایــی را بــا تراکــم بیشــتری تفکیــک کــرد .بــا اجــرای ایــن
سیســتم عــاوه بــر کاهــش ترافیــک هوایــی ،مصــرف ســوخت نیــز
کــم خواهــد شــد.

عبــوری نزدیــک میشــود ،بــرای جلوگیــری از برخــورد احتمالــی بــا
هواپیماهــای دیگــر بایــد از طریــق تغییــر ارتفــاع از آن مســیر خــارج
شــده و بــه مســیر دیگــری بــرود .در نتیجــه یکــی از دو هواپیمــا بایــد
حــدود  4هــزار پــا زیــر ارتفــاع مطلــوب پــرواز کننــد .امــا در صورتــی
کــه کنتــرل ترافیــک هوایــی بــه موقــع دادههــا و اطالعــات نظارتــی را
در اختیــار هواپیمــا قــرار دهــد ،خلبــان قــادر خواهــد بــود بــا تغییــر
ســرعت زمــان رســیدن بــه محــل تقاطــع را تغییــر دهــد .بدیــن ترتیــب
مســاله تفکیــک ارتفــاع کمتــر اســتفاده خواهــد شــد.
 تاکنــون بیشــتر مســیرهای پــروازی بــا توجــه بــه موقعیتهــایتحــت پوشــش سیســتمهای مخابراتــی ،کمــک ناوبــری زمینــی و
رادارهــا تعییــن میشــدند .ایــن کار ممکــن بــود موجــب افزایــش
مســیر پــروازی بیــن مبــدا و مقصــد شــود امــا بــا اســتفاده از سیســتم
 FANSو مزایــای ناوبــری مبتنــی بــر فضــا ،امــکان طراحــی مســیرهای
پــروازی مســتقیم بیشــتری فراهــم خواهــد شــد.
منبع:
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 در حــال حاضــر اطالعــات هواشناســی در مســیرهای رویاقیانوسهــا مربــوط بــه حــدود  12تــا  18ســاعت قبــل اســت .امــا
بــا اســتفاده از لینــک داده ماهــوارهای  ،FANSآخریــن اطالعــات از
وضعیــت مســیر ماننــد اطالعــات آب و هوایــی بــرای هواپیمــا ارســال
میشــود تــا خدمــه پــرواز بتوانــد از ایــن اطالعــات بــرای اســتفاده
بهینــه از مســیرهای پــرواز کمــک گرفتــه و بــه خوبــی تغییــر مســیر
دهنــد.
 کاهــش مصــرف ســوخت کــه از نتایــج سیســتم  FANSاســتمــی توانــد منجــر بــه افزایــش ظرفیــت هواپیماهــا شــود.

و تســت بنــچ داده شــده نتایــج یکســانی نشــان میدهنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه ســخت افزارهــا قطعــی نیســتند و نتایــج آنهــا در
حــال تغییــر اســت .در شبیهســازها کالک بصــورت ایــدهآل در نظــر
گرفتــه میشــود و اثراتــی ماننــد تناقضــات زمانــی ،نیمــه پایــداری و
انحــراف فرکانســی در نظــر گرفتــه نمیشــود .اگرچــه شبیهســازهای
زمانــی بســیار دقیــق هســتند ،امــا بــه نــدرت شــرایط واقعــی را در نظــر
مــی گیرنــد .دلیــل اصلــی ایــن امــر نیــز زمــان نامتناســب شبیهســازی
اســت کــه در مقایســه بــا زمــان فعالیــت  FPGAبســیار کوتــاه اســت.
همچنیــن اســتفاده از شــبیه ســاز  RTLدر طراحیهــای خیلــی بــزرگ
بــه دلیــل زمــان اجــرای شبیهســازی ممکــن اســت نتایــج واقعــی
در بــر نداشــته باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه برابرســازها بــرای
ســرعت دادن بــه فرآینــد صحــت ســنجی اســتفاده میشــوند .در
فراینــد صحــت ســنجی از طریــق برابرســاز ،کلیــه توابــع طراحــی اصلــی
بــر روی یــک مرجــع ســخت افــزاری دیگــر معادلســازی میشــود.
1

2

برابرســازها بــرای صحــت ســنجی طراحیهــا از چنــد
اســتفاده میکننــد و بــه عبارتــی بــا قــراردادن ســخت افــزاری در
حلقــه ،ضریــب اطمینــان صحــت ســنجی را افزایــش میدهنــد؛
بــا ایــن وجــود نمیتــوان گفــت اطمینــان از نتایــج بــه صــد درصــد
رســیده اســت .برابرســاز ممکــن اســت نتایــج قطعــی یــا واقعی داشــته
باشــد ،همچنیــن ممکــن اســت عواملــی ماننــد نیمــه پایــداری و غیــر
ایــدهآل بــودن کالک در برابرســاز لحــاظ شــده باشــد .همــه ایــن
عوامــل بــه کیفیــت نگاشــت و تطبیــق طراحــی اصلــی بــا طراحــی
برابرســازی شــده روی  FPGAو نحــوه تولیــد کالکهــا وابســته اســت.
FPGA

بــر اســاس ایــن فنــاوری امــکان مشــاهده رفتــار واقعــی ســخت
افــزار در حــال اجــرای عملیــات برابرســازی وجــود دارد .در برابرســازها
هیــچ فــرض قبلــی ماننــد مشــاهده پاســخ تســت روی یــک رابــط
معیــن و در زمــان مشــخص وجــود نــدارد .دلیــل ایــن امــر ایــن
اســت کــه در ســخت افزارهــای واقعــی ممکــن اســت بــه خاطــر

پاســخ غیرقطعــی برابرســاز ،پاســخها زودتــر یــا دیرتــر روی یــک
رابــط مشــاهده شــوند.
در تســت بنچهــای زمــان بنــدی شــده و جهتــی کــه تنهــا
در شبیهســازیها انجــام میشــود ،پیادهســازی و اجــرای
چنیــن فرضیاتــی بســیار آســان و امکانپذیــر اســت .در حالــی کــه
شــرکتهای نیمــه هــادی از تســت بنچهــای زمــان بنــدی نشــدهی
تبادلــی اســتفاده میکننــد ،در نتیجــه اجــرا و پیــاده ســازی هــر
کــدام از فرضیــات مربــوط بــه زمــان در ایــن تســت بنچهــا دشــوار
اســت .در ایــن روش ،پروتکلهــای رابــط مــورد نیــاز بــرای ارتبــاط بــا
طرحهایــی کــه در حــال تســت هســتند در بخــش تبــادل کننــده قــرار
دارنــد .بدیــن ترتیــب تنهــا تبــادل کنندههــا ممکــن اســت شــامل
مقــدار کمــی کــد  HDLزمانبنــدی شــده باشــند.
3

فواید صحت سنجی با سختافزار
طبعــا صحــت ســنجی بــا ســخت افــزار بــه فرآینــد کلــی صحــت
ســنجی نزدیکتــر اســت ،امــا بــرای یــک برنامــه کاربــردی اویونیکــی
مبتنــی بــر  ،FPGAدر واقــع نگاشــت طــرح اجــرا شــده روی تنهــا
یــک  FPGAبــه چنــد  FPGAبــی فایــده و نامناســب اســت .بــه
همیــن دلیــل قــرار دادن  FPGAمــورد هــدف و اتصــال رابــط آن در
یــک محیــط صحــت ســنجی بســیار آســانتر و کاربردیتــر اســت.
بــه تازگــی بســیاری از طراحــان و ســازندگان محصــوالت اویونیکــی از
پلتفــرم  DO-254/CTSکــه محصــول شــرکت  Aldecاســت ،بــرای
صحــت ســنجی طراحیهــای خــود اســتفاده میکننــد .ایــن پلتفــرم
عــاوه بــر صحتســنجی طراحیهــا ،بــرای بررســی و کســب اعتبــار
مــورد نیــاز صــدور گواهینامــه  RTCA/DO-254نیــز مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .ایــن محصــول دارای دو بخــش ســخت افــزاری
شــامل بــورد اصلــی و بــورد جانبــی و یــک بســته نرمافــزاری اســت.
در واقــع  Do-254/CTSیــک پلتفــرم ســختافزاری و نرمفــزاری
کامــل اســت کــه هــدف آن افزایــش پوشــش دامنــه صحــت ســنجی

واحد مدیریت ارتباطات ،ســازگار با فناوری FANS 1/A

تســت بنچهای تبادلی و جهتی

 در حــال حاضــر زمانــی کــه یــک هواپیمــا بــه محــل تقاطــع مســیر1- Data Link Service Providers

2- Aeronautical Radio, Incorporated

3- Automatic Dependent Surveillance

14

1- Metastability
2- Emulators

3- Transactional
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اویونیک

اویونیک

7

عنــوان پایــه مقایســه درنظــر گرفتــه میشــود.
 -2تســت مــورد هــدف بــا ســرعت زیــاد روی بوردهــای اصلــی و
جانبــی و بــا اســتفاده از بردارهــای ورودی بــه عنــوان بردارهــای مــورد
آزمایــش انجــام میشــود.

بورد اصلی در پلتفرم

 -4در مرحلــه آخــر بردارهــای خروجــی بــا بردارهــای طالیــی
مقایســه میشــوند.

Do-254/CTS

اســت .طراحــی مــورد هــدف از برنامههــای کاربــردی اویونیــک روی
بــورد جانبــی ( کــه بــه بــورد اصلــی متصــل اســت) بــا ســرعت اجــرا
میشــود .بــه منظــور پشــتیبانی از روش صحتســنجی مبتنــی بــر
نیازمنــدی ،تســت بنــچ شبیهســازی بــه صــورت بردارهــای تســت
بــه  CTSاعمــال میشــوند .فرآینــد تســت بــا کنتــرل صــد در صــد
 FPGAدر ســطح پیــن انجــام میشــود .نتایــج تســت  FPGAبــه
ســرعت ضبــط شــده و بــرای تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته و ایجــاد ســند،
بــه صــورت گرافیکــی قابــل نمایــش اســت.
مراحــل اجــرای یــک تســت توســط  DO-254/CTSبــه صــورت
زیــر اســت:
 -1ابتــدا بــا اســتفاده از شبیهســاز  RTLموجــود در بســته
نرمافــزاری ،عملیــات شــبیه ســازی انجــام میشــود .ســپس DO-
 254/CTSدو مجموعــه از بردارهــا را تولیــد میکنــد ،یــک دســته
بردارهــای ورودی کــه بــه عنــوان بردارهــای تســت بــرای آزمایــش
ســختافزار بــر اســاس تســت بنــچ در نظــر گرفتــه میشــود و یــک
دســته بردارهــای طالیــی کــه نتایــج شبیهســازی  RTLاســت و بــه

نحوه عملکرد پلتفرم

دانش اویونیکی

 -3نتایــج تســت بــه عنــوان بردارهــای خروجــی ذخیــره خواهنــد
شــد.

در اینجــا یــک ســوال مطــرح میشــود :آیــا میتــوان از روش رایــج
تســت بنــچ جهتــی کــه در صنعــت اویونیــک بســیار رایــج و محبــوب
اســت بــرای صحــت ســنجی ســخت افــزار واقعــی اســتفاده کــرد؟
,
پاســخ ایــن ســوال مثبــت اســت؛ بــه عنــوان مثــال در مــورد Aldec s
 Do-254/CTSبردارهــای تســت اســتفاده شــده در شبیهســازی بــه
صــورت خــودکار بــه ســختافزار واقعــی اعمــال میشــوند .همانطــور
کــه قبــا اشــاره شــد بــه دلیــل اینکــه رفتــار ســختافزار واقعــی،

قطعــی نیســت ممکــن اســت بیــن نتایــج شبیهســازی و تســتهای
ســختافزار واقعــی عــدم تطابــق وجــود داشــته باشــد .چنیــن
تفاوتهایــی را میتــوان بــا اســتفاده از ابــزار نمایــش گرافیکــی
سیســتم بررســی و مقایســه کــرد.
در فرآینــد صحــت ســنجی ،در صورت وجــود هرگونه اختــاف جزئی
عملیاتــی بیــن بردارهــای شبیهســازی و خروجیهــای ســختافزار
واقعــی ،مهنــدس صحــت ســنج بایــد تصمیمــات الزم و درســت را
اتخــاذ کنــد .بــه همیــن منظــور بــرای کمــک بــه فرآینــد تصمیــم
گیریهــا ،ابــزار مقایســه سیســتم میتوانــد بــرای نادیدهگرفتــن
برخــی از اختالفــات ناشــی از رفتــار
غیــر قطعــی ســختافزار واقعــی،
پیکرهبنــدی شــود.

,

Aldec s Do-254/CTS

از
زیــادی
مجموعــه
پیکرهبندیهــا بــرای تنظیــم
و
تلرانسهــا
آفســتها،
رفتارهــای سیســتم در مقابــل بــا
تشــخیص و تطبیــق تســتها
روی هــر کــدام از رابطهــا وجــود
دارد .هنگامــی کــه کل سیســتم بــه
درســتی پیکرهبنــدی شــود ،همــه
نیازمندیهــای سیســتم کــه توســط
تســت بنچهــای شبیهســازی
پوشــش داده شــده ،میتوانــد بــه
ســرعت بــا ســختافزار واقعــی

فناوری  FANSو نسل بعدی ارتباطات دادهای
امــروزه در سراســر جهــان تالشهــای زیــادی بــرای مدرنســازی
حریــم هوایــی و سیســتمهای موجــود در آن بــا اســتفاده از ارتباطــات
دیجیتالــی لینــک داده صــورت میگیــرد .یکــی از ایــن سیســتمهای
در حــال پیشــرفت و تاثیرگــذار ،سیســتم ناوبــری هوایــی آینــده
()FANSاســت.
1

ایــن سیســتم یــک ارتبــاط لینــک داده را بــه صــورت مســتقیم
بیــن خلبــان و مرکــز کنتــرل ترافیــک هوایــی ()ATCایجــاد میکنــد.
پیــش از ایــن از فناوریهــای رادیویــی و ماهــوارهای ( )Satcomبــرای
انتقــال دیجیتالــی پیامهــای نســبتا ســاده و کوتــاه بیــن هواپیمــا و
ایســتگاههای زمینــی اســتفاده میشــد کــه شــامل اطالعاتــی از
قبیــل ترافیــک هوایــی ،درخواســت و تقاضاهــای خلبــان و گــزارش
از موقعیــت هواپیمــا بــود .در واقــع هــدف اصلــی  ،FANSبهبــود
عملکــرد مربــوط بــه ارتباطــات ،ناوبــری و نظــارت (  )CNSو مدیریــت
ترافیــک هوایــی درون یــک محیــط عملیاتــی اســت.
2

3

روند توسعه و پیشرفت

طبــق گــزارش منتشــر شــده در ســال  ،1988یــک طراحــی
اســتراتژی آینــده بــرای مفاهیمــی چــون مدیریــت ترافیــک هوایــی ،
ناوبــری و نظــارت از طریــق ارتباطــات دیجیتالــی انجــام گرفــت .پــس
از آن توســعه اســتانداردهای فنــی مــورد نیــاز بــرای تحقــق بخشــیدن
بــه مفهــوم  FANSآغــاز شــد.
5

از اینــرو در ســال  ،1990شــرکت بوئینــگ بــه دنبــال صرفــه جویــی
در هزینــه کــه یکــی از مزایــای فنــاوری  FANSبــه شــمار میرفــت،
اعــام کــرد کــه حاضــر اســت اولیــن پیــاده ســازی و اجــرای ایــن
فنــاوری را تحــت عنــوان  FANS-1انجــام دهــد .هــدف FANS-1
انتخــاب مســیر پــروازی بهتــر بــرای اپراتورهــا و در نتیجــه کاهــش
مصــرف ســوخت بــود .بعدهــا محصــول مشــابهی توســط رقیــب
بوئینــگ یعنــی ایربــاس ارائــه شــد امــا امــروزه هــر دو فنــاوری در
مجمــوع تحــت عنــوان  FANS 1/Aشــناخته شــدهاند.

FANS

شــروع ایــن مســاله بــه ســال  1983بــر میگــردد ،زمانــی کــه
بــا افزایــش ترافیــک هوایــی و عملکــرد ضعیــف زیــر ســاختها
نگرانیهــای جــدی بــرای شــرکتهای خطــوط هوایــی و مســئولین
ســازمانهای مربوطــه ایجــاد شــد .از اینــرو شــورای ســازمان بیــن
المللــی هوانــوردی غیــر نظامــی ( )ICAOیــک کمیتــه ویــژه بــرای
بررســی  FANSتشــکیل داد کــه وظیفــه آن شناســایی فناوریهــای
4

1- Future Air Navigation System
2- Air Traffic Controller

3- Communication, Navigation and Surveillance
4- International Civil Aviation Organization

8

جدیــد و توســعه سیســتم ناوبــری آینــده در مدیریــت ترافیــک هوایــی
بــود.

در حــال حاضــر خدمــات کنتــرل ترافیــک هوایــی آمــاده مجهــز
شــدن بــه  FANS 1/Aدر حریمهــای هوایــی هســتند .از اینــرو
اخیــرا  FAAو دیگــر ســازمانهای صــدور گواهینامــه در ایــاالت
متحــده اعــام کردهانــد کــه بــرای کاهــش ترافیــک و بهبــود ایمنــی
بــه دنبــال اســتفاده از ایــن فنــاوری هســتند.
6

نحوه عملکرد

FANS 1/A

سیســتم لینــک داده از بخشهایــی شــامل ســختافزار ،نرمافــزار
5- Air Traffic Management

6- Federal Aviation Administration
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بــا عنــوان  AeroQتوانســته اســت راهــکاری مناســب بــرای ایــن
چالــش ارائــه دهــد .ایــن محصــول بــا اســتاندارد  DO-330ســازگاری
کامــل داشــته و بــرای تاییــد فرمــال شــبکههای هوافضایــی ناهمگــون
ماننــد  ARINC 429 ،ARINC 664و  ARINC 825کاربــرد دارد .بــا
اطمینــان میتــوان گفــت کــه وجــود ابزارهایــی همچــون TTTech’s
 AeroQبــرای تغییــر گذرگاههــای قدیمــی هواپیمــا بــه گذرگاههایــی
کــه کامــا بــر اســاس اترنــت باشــند ،حیاتــی و ضــروری اســت.

تکامل سیستمها
بــه دنبــال روی کار آمــدن معماریهــای دیجیتالــی جدیــد بــرای
سیســتمها و تجهیــزات اویونیکــی هواپیماهــا ،برخــی از شــرکتها
برنامههــای کاربــردی جدیــدی را بــرای گذرگاههــای داده معرفــی
میکننــد .وظیفــه اینگونــه برنامههــا پشــتیبانی از یکپارچــه ســازی
سیســتمها اســت .بــه دلیــل افزایــش تقاضاهــای اپراتورهــا مبنــی
بــر کارکــرد آســانتر و افزایــش قابلیتهــای دیــداری از عملکــرد
گذرگاههــای داده ،ابزارهــای تســت و شــبیه ســازی بــه صــورت دائــم
در حــال رشــد و تکامــل هســتند و بــه طــور پیوســته ویژگیهــا و
قابلیتهــای جدیــد بــه ابزارهــای پایــه اضافــه میشــود.
بــا افزایــش قیمــت تجهیــزات اویونیکــی و البتــه اهمیــت ایمنــی در
هواپیمــا ،کاربــران هواپیمــا ترجیــح میدهنــد بــا افزایــش دورههــای
تعمیــر و نگــهداری و اســتفاده از تجهیــزات تســت دقیقتــر ،چرخــه
حیــات سیســتمهای هواپیمــا را افزایــش دهنــد .از اینــرو ســازندگان
تجهیــزات تســت نیــز در رقابتــی تنگاتنــگ ویژگیهــای مختلفــی را بــه
محصــوالت خــود اضافــه میکننــد .یکــی از مهمتریــن فناوریهایــی
کــه اخیــرا در تجهیــزات تســت سیســتمهای اویونیکــی و بــه خصــوص
گذرگاههــای داده ظهــور کــرده ،نــرم افــزار در حلقــه اســت .بــا ایــن
فنــاوری امــکان تشــخیص خطــا بطــور قابــل مالحظــهای افزایــش
مییابــد .از ســوی دیگــر بــا تغییــر مــداوم فناوریهــای رایــج در
صنعــت هوایــی نیــاز اســت تــا خــود تجهیــزات تســت نیــز چرخــه
عمــر طوالنــی داشــته باشــند .بــه عبــارت دیگــر از یــک دســتگاه بتــوان
بــرای تســت نســلهای مختلــف یــک سیســتم اســتفاده کــرد.
شــرکت  GEکــه از پیشــتازان عرصــه تجهیــزات تســت هواپیمــا اســت
بــا بهرهگیــری از فنــاوری  FPGAپاســخ مناســبی را بــه ایــن چالــش
داده اســت .بدیــن ترتیــب بــا ظهــور نســل جدیــدی از یــک محصــول
اویونیکــی ،توســعه دهنــدگان ایــن شــرکت بــا روز آمــد کــردن
محصــول ،دســتگاههای تســت موجــود را بــا آن ســازگار میکننــد.

بــرای کاربــر فراهــم میکنــد .در واقــع دســتگاه رابــط هواپیمــا بــه
عنــوان یــک دیــوار آتــش بیــن قســمتهای بحرانــی و غیربحرانــی
شــبکههای اویونیکــی عمــل میکنــد .بــه عنــوان مثــال دســتگاه HI-
 3200کــه محصــول شــرکت هالــت اســت توانایــی ایجــاد ارتبــاط
بیــن شــبکه قدیمــی  ARINC 429و شــبکه جدیــد ( ARINC 825کــه
در محلهــای غیــر بحرانــی ماننــد ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه
هواپیمــا اســتفاده میشــود) را دارد.
در هــر دو بخــش هوافضــای نظامــی و تجــاری ،افزایــش پیچیدگــی
رابطهــای جدیــد و ابزارهــای تســت بــه خوبــی نمایــان اســت .در
ایــن میــان بخــش تجــاری بــه شــدت در حــال توســعه سیســتمها
اســت ،در حالــی کــه بخــش نظامــی کمتــر بــه توســعه سیســتمهای
جدیــد توجــه دارد .اپراتورهــای نظامــی بیشــتر بــه دنبــال تجــاری
کــردن فناوریهــا ( )COTSو کاهــش هزینههــا هســتند ،در نتیجــه
فعالیــت خــود را در زمینــه توســعه و یکپارچــه ســازی فنــاوری COTS
صــرف میکننــد .بــا توجــه بــه بررس ـیهای انجــام گرفتــه ،ســازندگان
و تولیــد کننــدگان تجهیــزات تســت نظامــی بــه ســمت فناوریهایــی
همچــون اترنــت CAN ،و ترکیــب پروتکلهــا درون سیســتمهای
تســت در حرکــت هســتند.
2

در انتهــا میتــوان گفــت بــا وجــود آینــده مبهــم فناوریهــای
اســتفاده شــده در تجهیــزات اویونیکــی و گذرگاههــای داده ،نیــاز بــه
یکپارچهســازی و ترکیــب سیســتمهای تســت وجــود دارد .انتقــال از
گذرگاههــای داده قدیمــی بــه نســل جدیــد گذرگاههــا و شــبکههای
اویونیکــی فرصــت مناســبی را پیــش روی بــازار تجهیــزات تســت و
مراقبــت ایجــاد کــرده اســت.
منبع:
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بورد جانبی در پلتفرم

Do-254/CTS

صحــت ســنجی شــود .ایــن فرآینــد بــه صــورت خــودکار و تکــرار پذیــر
انجــام میشــود .بــر ایــن اســاس بخشــی از کار مهندســان صحــت
ســنج بــه ســخت افزارهــا و بوردهــای کاربــردی  FPGAمحــول
میشــود و از اینــرو میتواننــد زمــان بیشــتری را بــرای بررســی
نیازمندیهــا در بخــش تســتهای فیزیکــی سیســتم طراحــی شــده
صــرف کننــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود ارائــه پلتفرمهایــی
ماننــد  ،CTSبــاز هــم نیــاز بــه انجــام برخــی تس ـتهای فیزیکــی بــا
یــک بــورد کاربــردی وجــود دارد .زیــرا در واقعیــت FPGA ،بــا ســایر
عناصــر موجــود روی بــورد نیــز در ارتبــاط خواهــد بــود.

اســتفاده از تســت بنچهــای تعاملــی در پلتفــرم

FPGA

مهندســان صحتســنجی مــدارات مجتمــع بــا کاربــرد خــاص
( ،)ASICمیتواننــد تســت بنچهــا را روی یــک برابرســاز کــه
رفتــاری مشــابه ســخت افــزار واقعــی دارنــد ،اجــرا کننــد .در ایــن
صحتســنجی ،تســت بنچهــا بــرای کار بــا ســخت افــزار غیــر قطعــی
طراحــی شــدهاند .صحــت نتایــج بــرای روش مذکــور در یــک ســطح
کلــی و خالصــه بررســی میشــود و عــدم قطعیــت بــه وجــود آمــده
توســط ســیگنالهای عبــور کــرده از محــدوده کالک (یــا دیگــر تاثیــرات
1

زمانــی) منجــر بــه تغییراتــی در موقعیــت تبــادالت نســبت بــه زمــان
میشــود .ایــن روش بــرای تســت بنچهــای تبادلــی زمانبنــدی

یکــی از چالشهــای دیگــر در زمینــه گذرگاههــای داده ،انتقــال
از عناصــر الکترونیکــی  5ولــت بــه  3/3ولــت اســت .محصــوالت
جدیــدی ماننــد دســتگاه رابــط هواپیمــا ( )AIDضمــن پاســخ گویــی
بــه ایــن چالــش ،قابــل حمــل بــوده و امکانــات نظارتــی زیــادی را
1- Aircraft Interface Device

نشــده اســت کــه نــه تنهــا مشــکلی بــه وجــود نمــیآورد بلکــه بــه
صــورت خــودکار در زمانهــای متفــاوت و تعامــات مختلــف قابــل
انجــام اســت.
تســت بنچهــای جهتــی رایــج نیــز میتواننــد بــه صــورت تعاملــی
باشــند و بــه وقفههــا و تاخیرهــای ایجــاد شــدهروی رابطههــای
سیســتم تحــت تســت واکنــش نشــان دهنــد .امــا چــرا از ایــن نــوع
تســت بنچهــا روی ســخت افزارهــای واقعــی اســتفاده نمیشــود؟
حتــی اگــر یــک تســت بنــچ جهتــی بتوانــد بــه صــورت تعاملــی عمــل
کنــد ،بــه دلیــل محدودیتهــای ســرعت نمیتــوان از آن روی ســخت
افــزار واقعــی اســتفاده کــرد .شــبیه ســازهای  HDLبــرای ارتبــاط بــا
ســخت افزارهــای واقعــی بــه انــدازه کافــی ســریع نیســتند بنابرایــن
اگــر تســت بنــچ شــبیه ســازی شــده بــرای ارائــه بردارهــای تســت بــه
ســخت افــزار خیلــی کنــد باشــد ،بردارهــای تســت بایــد در یــک فایــل
جمــع آوری شــده و ســپس روی ســخت افــزار بــا ســرعت واقعــی
اعمــال شــود .از بیــن ایــن روشهــا ،روش  TBVبســیار انعطــاف پذیــر
اســت .تســت بنــچ  TBVاز طریــق تبادلگرهــا بــا طراحــی تحــت
تســت ارتبــاط برقــرار میکنــد .همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان
شــد ،تبادلگرهــا بــر روی برابرســاز پیــاده ســازی و اجــرا میشــوند و
در ســرعت مشــابه بــا طراحــی تحــت تســت کار میکننــد.
تبادلگرهــا میتواننــد بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــی ســرعت بیــن
تســت بنــچ و طراحــی تحــت تســت عمــل کننــد .بنابرایــن اگــر تســت
بن ـچ خیلــی کنــد باشــد و ســرعت پایینــی داشــته باشــد ،تبادلگرهــا
ایــن قابلیــت را دارنــد کــه طراحــی در حــال تســت را در حالــت انتظــار
نگــه دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،تســت بنچهــای تبادلــی بــه دلیــل کوتــاه
بــودن انــدازه پیــام مخابــره شــده توســط تبادلگــر خیلــی ســریع
هســتند.
روش  TBVبطــور معمــول بــا زبانهــای  SystemCو
 Verilogو کتابخانههایــی همچــون OVM ،VMM ،SCV ،TLM
یــا  UVMپیادهســازی میشــود .در حــال حاضــر در صنعــت
System

نحوه ارتباطات در تســت بنچهای تبادلی
2- Controller Area Network

1- Application-Specific Integrated Circuit
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تحقق  IFCو  IFEبا اترنت

تبادلگرها در پلتفرم
اویونیــک تســت بنــچ  System Verilogهمــراه بــا کتابخانــه
 UVMاســتفاده میشــود ،بــا ایــن حــال روش  TBVمحــدود بــه
یــک زبــان و کتابخانــه خــاص نمیشــود .یــک تســت بنــچ VHDL
میتوانــد بــه صــورت تبادلــی باشــد و در ســطح باالتــر نوشــته شــود
و همچنیــن بــا طراحــی در حــال تســت از طریــق تبادلگرهــا در
ارتبــاط باشــد .شــکل بــاال نشــان میدهــد کــه چطــور میتــوان از
,
تکنیــک تبادلگرهــا در پلتفــرم  Aldec s Do-254/CTSاســتفاده
کــرد .چنیــن معمــاری از تســت بنــچ بــرای بهرهمنــدی از ســرعت
و انعطافپذیــری صحتســنجی بــا تکنیــک ســختافزار در حلقــه
کافــی و مناســب اســت .ایــن تکنیــک در حــال حاضــر در صنعــت
هوافضــا اســتفاده میشــود.
طبــق بررسـیهای انجــام شــده روی  50برنامـه کاربــردی اویونیکــی
,
مبتنــی بــر  FPGAبــا اســتفاده از پلتفــرم Aldec s Do-254/CTS،
مشــاهده شــده اســت کــه رابطهــای پــر ســرعتی ماننــد ARINC
 818بــا روش ســطح-تبادلی همیشــه مــورد تاییــد قــرار میگیرنــد.
دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه ســرعت بــاالی عملیــات در ایــن رابطهــا
در ســطح بیــت قابــل تجزیــه و تحلیــل نیســت .آنهــا بایــد در ابتــدا
رمزگشــایی شــده و بــرای تجزیــه و تحلیــل در ســطح باالتــر آمــاده
شــوند .از اینــرو روش ســطح-بیت رایــج تنهــا بــرای رابطهــا بــا
ســرعت پاییــن اســتفاده میشــود.

جمع بندی
 TBVتوســط طراحــان تجهیــزات اویونیکــی پذیرفتــه و بــه تصویــب
رســیده اســت .اگــر چــه  TBVغالبــا بــرای صحــت ســنجی رابطهایــی
بــا تعامــل و ســرعت بــاال اســتفاده میشــود امــا احتمــاال در آینــدهای
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,

Aldec s Do-254/CTS

نزدیــک تســت بنچهــای اویونیکــی کامــا تبادلــی خواهنــد بــود.
شــتاب وقــوع چنیــن اتفاقــی بــا محبوبیــت رو بــه رشــد System
 ،Verilogکتابخانــه  UVMو نزدیــک شــدن  SOC FPGAبــه
پروژههــای اویونیکــی بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،توســعه دهنــدگان تجهیــزات مبتنــی بــر
 FPGAبــه دنبــال ارائــه راهــکار بــرای مقابلــه بــا چالشهــای قابــل
توجــه  ،Do-254طراحــی مبتنــی بــر نیازمندیهــا و فرآینــد صحــت
ســنجی ســخت افــزار بــرای اطمینــان از عملکــرد محصــوالت جدیــد
هســتند .در ایــن راســتا بســیاری از تولیــد کننــدگان تجهیــزات اویونیکــی
,
از پلتفــرم  Aldec s Do-254/CTSکــه ســازگار بــا راهکارهــا و قواعــد
 Do-254اســت بــرای پشــتیبانی از صحتســنجی بــر اســاس
نیازمندیهــا اســتفاده میشــود.
منبع:

www.intelligent-aerospace.com

امــروزه بــا پیشــرفت سیســتمها و تجهیــزات هوایــی تقاضــا بــرای
ورود سیســتمهای جدیــد روز بــه روز بیشــتر میشــود .در نتیجــه هــر
روز شــاهد معرفــی و ارائــه سیســتمها و تجهیــزات جدیــد هســتیم .بــا
توجــه بــه تمایــل شــرکتهای خطــوط هوایــی بــه توســعه تجهیــزات
ســرگرمی حیــن پــرواز بــرای مســافران ،طراحــان سیســتمهای
اویونیکــی نیــز بــه فناوریهــای جدیــد انتقــال ســریع اطالعــات ماننــد
 MIL-STD-1760و  ARINC 664روی آوردهانــد .بنابرایــن میتــوان
گفــت افزایــش نیــاز بــه گذرگاههــای داده بــا ســرعت بــاال از جملــه
نتایــج ارتقــاء و مدرنســازی تجهیــزات اویونیکــی هواپیمــا اســت.
طبــق آمــار بدســت آمــده در ســال  ،2015نزدیــک بــه  72درصــد
از تقاضاهــای اعــام شــده بــه شــرکتهای تولیدکننــده تجهیــزات
تســت و آزمایــش هوایــی ،مربــوط بــه سیســتمهای اویونیکــی
تســت گذرگاههــای داده بــوده اســت .ازاینــرو نیــاز بــه یکپارچــه
ســازی سیســتمهای تســت گــذرگاه داده بــه عنــوان بخشــی جدیــد
در هواپیماهــای امــروزی در کنــار ســایر تجهیــزات قدیمــی احســاس
میشــود .همچنیــن طبــق گفتــه ســازندگان ،حــدود  70درصــد از
خریــداران تجهیــزات تســت ،مــاک انتخــاب خــود را وجــود امــکان
تســت نســلهای جدیــد گذرگاههــای داده در کنــار نســخههای
قدیمــی آنهــا بیــان کردهانــد .امــکان قابلیــت تســت سیســتمهای
اویونیکــی مبتنــی بــر نرمافــزار ،عامــل دیگــری اســت کــه بــر انتخــاب
مشــتریان تاثیرگــذار اســت .بــه همیــن علــت در آینــدهای نزدیــک
حــدود  50درصــد از ســازندگان ،ایــن مــوارد را بــه عنــوان یــک عامــل
اصلــی در رونــد توســعه محصوالتشــان در نظــر خواهنــد گرفــت.
یکــی از چالشهــای مهــم پیــش روی مهندســان تلفیــق سیســتمها
در هواپیمــا ،ایجــاد ارتبــاط مطمئــن و امــن بیــن نس ـلهای مختلــف
تجهیــزات اویونیکــی و البتــه گذرگاههــای داده اســت .بســیاری

همانطــور کــه اشــاره شــد ،رشــد ســریع امکانــات مربــوط بــه اتصــال
حیــن پــرواز ( )IFCو ســرگرمی حیــن پــرواز ( )IFEچشــمانداز
پیچیــدهای را پیــش روی تولیدکننــدگان و طراحــان تجهیــزات تســت
گذرگاههــای داده ایجــاد کــرده اســت .آقــای یاکولویــچ مدیــر ارشــد
بخــش طراحــی سیســتمهای یکپارچــه در شــرکت TTTech
(از شــرکتهای بــزرگ تولیــد کننــده کامپیوترهــای تعبیــه شــده و
پلتفرمهــای اویونیکــی) ضمــن تاییــد رشــد ســریع راهکارهــای مبتنــی
بــر اترنــت در هواپیماهــا ،بیــان میکنــد کــه در حــال حاضــر شــاهد
تمایــل شــدید بــه اســتفاده از برنامههــای کاربــردی نیازمنــد بــه
گذرگاههــای داده بــا پهنــای بانــد زیــاد هســتیم .در واقــع هــدف وی
از ایــن گفتــه ،بیــان اهمیــت اســتفاده از گــذرگاه داده  AFDXاســت.
1
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آقــای یاکولویــچ همچنیــن عنــوان میکنــد کــه بیشــتر مشــتریان
شرکتشــان مجــذوب توانایــی ادغــام توابــع مهــم و غیــر بحرانــی در یک
شــبکه فیزیکــی میشــوند .ســاختار یکپارچــه تجهیــزات و پلتفرمهــای
تعبیهشــده کــه از فنــاوری اترنــت اســتفاده میکننــد ،موجــب کاهــش
شــدید هزینههــای نهایــی تلفیــق سیســتمها میشــود .همچنیــن
بهرهمنــدی از فنــاوری اترنــت ســبب میشــود تــا طــراح بتوانــد بــا
پیکرهبندیهــای مختلــف (نقطــه بــه نقطــه ،نقطــه بــه ســوئیچ و
ســوئیچ بــه ســوئیچ) تجهیــزات را بــه یکدیگــر متصــل کنــد .بنابرایــن
اســتفاده از اترنــت موجــب ایجــاد شــبکهای بــه مراتــب قدرتمندتــر از
گذرگاههــای داده قدیمــی میشــود.
معماریهــای مبتنــی بــر فنــاوری اترنــت بــه دلیــل یکپارچــه کــردن
چنــد گــذرگاه داده کــه از نظــر فیزیکــی مجــزا هســتند ،پیچیدگــی
سیســتم را کاهــش میدهنــد .ایــن فنــاوری همچنیــن موجــب
کاهــش انــدازه ،وزن و تــوان مصرفــی نهایــی محصــول میشــود.
تــا زمانــی کــه کل سیســتمهای هواپیمــا بتوانــد بــه اترنــت مجهــز
شــوند ،الزم اســت جریــان داده بیــن گذرگاههــای قدیمــی و جدیــد بــا
ابزارهایــی مدیریــت شــوند .شــرکت  TTTechبــا معرفــی محصولــی
1- In-Flight Connectivity

2- In-Flight Entertainment

3- Avionics Full-Duplex Switched Ethernet
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از سیســتمهای قدیمــی از نســخههای قبلــی گذرگاههــای داده
پشــتیبانی میکننــد و هــم اکنــون بــا ظهــور گذرگاههــای داده پــر
ســرعت ،نیــاز بــه انجــام برخــی تغییــرات در سیســتمها احســاس
میشــود .بنابرایــن ســازندگان بــه منظــور حــل چالشهــای جدیــد در
حــال ارائــه و معرفــی مجموعـهای از راهحلهــا هســتند .ایــن روشهــا
علــی رغــم داشــتن محدودیتهایــی ماننــد وزن ،انــدازه و تــوان ،بــرای
مدیریــت جریــان داده بیــن گذرگاههــای قدیمــی و جدیــد کاربــرد
دارنــد.

تحقق  IFCو  IFEبا اترنت

تبادلگرها در پلتفرم
اویونیــک تســت بنــچ  System Verilogهمــراه بــا کتابخانــه
 UVMاســتفاده میشــود ،بــا ایــن حــال روش  TBVمحــدود بــه
یــک زبــان و کتابخانــه خــاص نمیشــود .یــک تســت بنــچ VHDL
میتوانــد بــه صــورت تبادلــی باشــد و در ســطح باالتــر نوشــته شــود
و همچنیــن بــا طراحــی در حــال تســت از طریــق تبادلگرهــا در
ارتبــاط باشــد .شــکل بــاال نشــان میدهــد کــه چطــور میتــوان از
,
تکنیــک تبادلگرهــا در پلتفــرم  Aldec s Do-254/CTSاســتفاده
کــرد .چنیــن معمــاری از تســت بنــچ بــرای بهرهمنــدی از ســرعت
و انعطافپذیــری صحتســنجی بــا تکنیــک ســختافزار در حلقــه
کافــی و مناســب اســت .ایــن تکنیــک در حــال حاضــر در صنعــت
هوافضــا اســتفاده میشــود.
طبــق بررسـیهای انجــام شــده روی  50برنامـه کاربــردی اویونیکــی
,
مبتنــی بــر  FPGAبــا اســتفاده از پلتفــرم Aldec s Do-254/CTS،
مشــاهده شــده اســت کــه رابطهــای پــر ســرعتی ماننــد ARINC
 818بــا روش ســطح-تبادلی همیشــه مــورد تاییــد قــرار میگیرنــد.
دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه ســرعت بــاالی عملیــات در ایــن رابطهــا
در ســطح بیــت قابــل تجزیــه و تحلیــل نیســت .آنهــا بایــد در ابتــدا
رمزگشــایی شــده و بــرای تجزیــه و تحلیــل در ســطح باالتــر آمــاده
شــوند .از اینــرو روش ســطح-بیت رایــج تنهــا بــرای رابطهــا بــا
ســرعت پاییــن اســتفاده میشــود.

جمع بندی
 TBVتوســط طراحــان تجهیــزات اویونیکــی پذیرفتــه و بــه تصویــب
رســیده اســت .اگــر چــه  TBVغالبــا بــرای صحــت ســنجی رابطهایــی
بــا تعامــل و ســرعت بــاال اســتفاده میشــود امــا احتمــاال در آینــدهای
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,

Aldec s Do-254/CTS

نزدیــک تســت بنچهــای اویونیکــی کامــا تبادلــی خواهنــد بــود.
شــتاب وقــوع چنیــن اتفاقــی بــا محبوبیــت رو بــه رشــد System
 ،Verilogکتابخانــه  UVMو نزدیــک شــدن  SOC FPGAبــه
پروژههــای اویونیکــی بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،توســعه دهنــدگان تجهیــزات مبتنــی بــر
 FPGAبــه دنبــال ارائــه راهــکار بــرای مقابلــه بــا چالشهــای قابــل
توجــه  ،Do-254طراحــی مبتنــی بــر نیازمندیهــا و فرآینــد صحــت
ســنجی ســخت افــزار بــرای اطمینــان از عملکــرد محصــوالت جدیــد
هســتند .در ایــن راســتا بســیاری از تولیــد کننــدگان تجهیــزات اویونیکــی
,
از پلتفــرم  Aldec s Do-254/CTSکــه ســازگار بــا راهکارهــا و قواعــد
 Do-254اســت بــرای پشــتیبانی از صحتســنجی بــر اســاس
نیازمندیهــا اســتفاده میشــود.
منبع:

www.intelligent-aerospace.com

امــروزه بــا پیشــرفت سیســتمها و تجهیــزات هوایــی تقاضــا بــرای
ورود سیســتمهای جدیــد روز بــه روز بیشــتر میشــود .در نتیجــه هــر
روز شــاهد معرفــی و ارائــه سیســتمها و تجهیــزات جدیــد هســتیم .بــا
توجــه بــه تمایــل شــرکتهای خطــوط هوایــی بــه توســعه تجهیــزات
ســرگرمی حیــن پــرواز بــرای مســافران ،طراحــان سیســتمهای
اویونیکــی نیــز بــه فناوریهــای جدیــد انتقــال ســریع اطالعــات ماننــد
 MIL-STD-1760و  ARINC 664روی آوردهانــد .بنابرایــن میتــوان
گفــت افزایــش نیــاز بــه گذرگاههــای داده بــا ســرعت بــاال از جملــه
نتایــج ارتقــاء و مدرنســازی تجهیــزات اویونیکــی هواپیمــا اســت.
طبــق آمــار بدســت آمــده در ســال  ،2015نزدیــک بــه  72درصــد
از تقاضاهــای اعــام شــده بــه شــرکتهای تولیدکننــده تجهیــزات
تســت و آزمایــش هوایــی ،مربــوط بــه سیســتمهای اویونیکــی
تســت گذرگاههــای داده بــوده اســت .ازاینــرو نیــاز بــه یکپارچــه
ســازی سیســتمهای تســت گــذرگاه داده بــه عنــوان بخشــی جدیــد
در هواپیماهــای امــروزی در کنــار ســایر تجهیــزات قدیمــی احســاس
میشــود .همچنیــن طبــق گفتــه ســازندگان ،حــدود  70درصــد از
خریــداران تجهیــزات تســت ،مــاک انتخــاب خــود را وجــود امــکان
تســت نســلهای جدیــد گذرگاههــای داده در کنــار نســخههای
قدیمــی آنهــا بیــان کردهانــد .امــکان قابلیــت تســت سیســتمهای
اویونیکــی مبتنــی بــر نرمافــزار ،عامــل دیگــری اســت کــه بــر انتخــاب
مشــتریان تاثیرگــذار اســت .بــه همیــن علــت در آینــدهای نزدیــک
حــدود  50درصــد از ســازندگان ،ایــن مــوارد را بــه عنــوان یــک عامــل
اصلــی در رونــد توســعه محصوالتشــان در نظــر خواهنــد گرفــت.
یکــی از چالشهــای مهــم پیــش روی مهندســان تلفیــق سیســتمها
در هواپیمــا ،ایجــاد ارتبــاط مطمئــن و امــن بیــن نس ـلهای مختلــف
تجهیــزات اویونیکــی و البتــه گذرگاههــای داده اســت .بســیاری

همانطــور کــه اشــاره شــد ،رشــد ســریع امکانــات مربــوط بــه اتصــال
حیــن پــرواز ( )IFCو ســرگرمی حیــن پــرواز ( )IFEچشــمانداز
پیچیــدهای را پیــش روی تولیدکننــدگان و طراحــان تجهیــزات تســت
گذرگاههــای داده ایجــاد کــرده اســت .آقــای یاکولویــچ مدیــر ارشــد
بخــش طراحــی سیســتمهای یکپارچــه در شــرکت TTTech
(از شــرکتهای بــزرگ تولیــد کننــده کامپیوترهــای تعبیــه شــده و
پلتفرمهــای اویونیکــی) ضمــن تاییــد رشــد ســریع راهکارهــای مبتنــی
بــر اترنــت در هواپیماهــا ،بیــان میکنــد کــه در حــال حاضــر شــاهد
تمایــل شــدید بــه اســتفاده از برنامههــای کاربــردی نیازمنــد بــه
گذرگاههــای داده بــا پهنــای بانــد زیــاد هســتیم .در واقــع هــدف وی
از ایــن گفتــه ،بیــان اهمیــت اســتفاده از گــذرگاه داده  AFDXاســت.
1

2

3

آقــای یاکولویــچ همچنیــن عنــوان میکنــد کــه بیشــتر مشــتریان
شرکتشــان مجــذوب توانایــی ادغــام توابــع مهــم و غیــر بحرانــی در یک
شــبکه فیزیکــی میشــوند .ســاختار یکپارچــه تجهیــزات و پلتفرمهــای
تعبیهشــده کــه از فنــاوری اترنــت اســتفاده میکننــد ،موجــب کاهــش
شــدید هزینههــای نهایــی تلفیــق سیســتمها میشــود .همچنیــن
بهرهمنــدی از فنــاوری اترنــت ســبب میشــود تــا طــراح بتوانــد بــا
پیکرهبندیهــای مختلــف (نقطــه بــه نقطــه ،نقطــه بــه ســوئیچ و
ســوئیچ بــه ســوئیچ) تجهیــزات را بــه یکدیگــر متصــل کنــد .بنابرایــن
اســتفاده از اترنــت موجــب ایجــاد شــبکهای بــه مراتــب قدرتمندتــر از
گذرگاههــای داده قدیمــی میشــود.
معماریهــای مبتنــی بــر فنــاوری اترنــت بــه دلیــل یکپارچــه کــردن
چنــد گــذرگاه داده کــه از نظــر فیزیکــی مجــزا هســتند ،پیچیدگــی
سیســتم را کاهــش میدهنــد .ایــن فنــاوری همچنیــن موجــب
کاهــش انــدازه ،وزن و تــوان مصرفــی نهایــی محصــول میشــود.
تــا زمانــی کــه کل سیســتمهای هواپیمــا بتوانــد بــه اترنــت مجهــز
شــوند ،الزم اســت جریــان داده بیــن گذرگاههــای قدیمــی و جدیــد بــا
ابزارهایــی مدیریــت شــوند .شــرکت  TTTechبــا معرفــی محصولــی
1- In-Flight Connectivity

2- In-Flight Entertainment

3- Avionics Full-Duplex Switched Ethernet
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از سیســتمهای قدیمــی از نســخههای قبلــی گذرگاههــای داده
پشــتیبانی میکننــد و هــم اکنــون بــا ظهــور گذرگاههــای داده پــر
ســرعت ،نیــاز بــه انجــام برخــی تغییــرات در سیســتمها احســاس
میشــود .بنابرایــن ســازندگان بــه منظــور حــل چالشهــای جدیــد در
حــال ارائــه و معرفــی مجموعـهای از راهحلهــا هســتند .ایــن روشهــا
علــی رغــم داشــتن محدودیتهایــی ماننــد وزن ،انــدازه و تــوان ،بــرای
مدیریــت جریــان داده بیــن گذرگاههــای قدیمــی و جدیــد کاربــرد
دارنــد.

بــا عنــوان  AeroQتوانســته اســت راهــکاری مناســب بــرای ایــن
چالــش ارائــه دهــد .ایــن محصــول بــا اســتاندارد  DO-330ســازگاری
کامــل داشــته و بــرای تاییــد فرمــال شــبکههای هوافضایــی ناهمگــون
ماننــد  ARINC 429 ،ARINC 664و  ARINC 825کاربــرد دارد .بــا
اطمینــان میتــوان گفــت کــه وجــود ابزارهایــی همچــون TTTech’s
 AeroQبــرای تغییــر گذرگاههــای قدیمــی هواپیمــا بــه گذرگاههایــی
کــه کامــا بــر اســاس اترنــت باشــند ،حیاتــی و ضــروری اســت.

تکامل سیستمها
بــه دنبــال روی کار آمــدن معماریهــای دیجیتالــی جدیــد بــرای
سیســتمها و تجهیــزات اویونیکــی هواپیماهــا ،برخــی از شــرکتها
برنامههــای کاربــردی جدیــدی را بــرای گذرگاههــای داده معرفــی
میکننــد .وظیفــه اینگونــه برنامههــا پشــتیبانی از یکپارچــه ســازی
سیســتمها اســت .بــه دلیــل افزایــش تقاضاهــای اپراتورهــا مبنــی
بــر کارکــرد آســانتر و افزایــش قابلیتهــای دیــداری از عملکــرد
گذرگاههــای داده ،ابزارهــای تســت و شــبیه ســازی بــه صــورت دائــم
در حــال رشــد و تکامــل هســتند و بــه طــور پیوســته ویژگیهــا و
قابلیتهــای جدیــد بــه ابزارهــای پایــه اضافــه میشــود.
بــا افزایــش قیمــت تجهیــزات اویونیکــی و البتــه اهمیــت ایمنــی در
هواپیمــا ،کاربــران هواپیمــا ترجیــح میدهنــد بــا افزایــش دورههــای
تعمیــر و نگــهداری و اســتفاده از تجهیــزات تســت دقیقتــر ،چرخــه
حیــات سیســتمهای هواپیمــا را افزایــش دهنــد .از اینــرو ســازندگان
تجهیــزات تســت نیــز در رقابتــی تنگاتنــگ ویژگیهــای مختلفــی را بــه
محصــوالت خــود اضافــه میکننــد .یکــی از مهمتریــن فناوریهایــی
کــه اخیــرا در تجهیــزات تســت سیســتمهای اویونیکــی و بــه خصــوص
گذرگاههــای داده ظهــور کــرده ،نــرم افــزار در حلقــه اســت .بــا ایــن
فنــاوری امــکان تشــخیص خطــا بطــور قابــل مالحظــهای افزایــش
مییابــد .از ســوی دیگــر بــا تغییــر مــداوم فناوریهــای رایــج در
صنعــت هوایــی نیــاز اســت تــا خــود تجهیــزات تســت نیــز چرخــه
عمــر طوالنــی داشــته باشــند .بــه عبــارت دیگــر از یــک دســتگاه بتــوان
بــرای تســت نســلهای مختلــف یــک سیســتم اســتفاده کــرد.
شــرکت  GEکــه از پیشــتازان عرصــه تجهیــزات تســت هواپیمــا اســت
بــا بهرهگیــری از فنــاوری  FPGAپاســخ مناســبی را بــه ایــن چالــش
داده اســت .بدیــن ترتیــب بــا ظهــور نســل جدیــدی از یــک محصــول
اویونیکــی ،توســعه دهنــدگان ایــن شــرکت بــا روز آمــد کــردن
محصــول ،دســتگاههای تســت موجــود را بــا آن ســازگار میکننــد.

بــرای کاربــر فراهــم میکنــد .در واقــع دســتگاه رابــط هواپیمــا بــه
عنــوان یــک دیــوار آتــش بیــن قســمتهای بحرانــی و غیربحرانــی
شــبکههای اویونیکــی عمــل میکنــد .بــه عنــوان مثــال دســتگاه HI-
 3200کــه محصــول شــرکت هالــت اســت توانایــی ایجــاد ارتبــاط
بیــن شــبکه قدیمــی  ARINC 429و شــبکه جدیــد ( ARINC 825کــه
در محلهــای غیــر بحرانــی ماننــد ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه
هواپیمــا اســتفاده میشــود) را دارد.
در هــر دو بخــش هوافضــای نظامــی و تجــاری ،افزایــش پیچیدگــی
رابطهــای جدیــد و ابزارهــای تســت بــه خوبــی نمایــان اســت .در
ایــن میــان بخــش تجــاری بــه شــدت در حــال توســعه سیســتمها
اســت ،در حالــی کــه بخــش نظامــی کمتــر بــه توســعه سیســتمهای
جدیــد توجــه دارد .اپراتورهــای نظامــی بیشــتر بــه دنبــال تجــاری
کــردن فناوریهــا ( )COTSو کاهــش هزینههــا هســتند ،در نتیجــه
فعالیــت خــود را در زمینــه توســعه و یکپارچــه ســازی فنــاوری COTS
صــرف میکننــد .بــا توجــه بــه بررس ـیهای انجــام گرفتــه ،ســازندگان
و تولیــد کننــدگان تجهیــزات تســت نظامــی بــه ســمت فناوریهایــی
همچــون اترنــت CAN ،و ترکیــب پروتکلهــا درون سیســتمهای
تســت در حرکــت هســتند.
2

در انتهــا میتــوان گفــت بــا وجــود آینــده مبهــم فناوریهــای
اســتفاده شــده در تجهیــزات اویونیکــی و گذرگاههــای داده ،نیــاز بــه
یکپارچهســازی و ترکیــب سیســتمهای تســت وجــود دارد .انتقــال از
گذرگاههــای داده قدیمــی بــه نســل جدیــد گذرگاههــا و شــبکههای
اویونیکــی فرصــت مناســبی را پیــش روی بــازار تجهیــزات تســت و
مراقبــت ایجــاد کــرده اســت.
منبع:
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صحــت ســنجی شــود .ایــن فرآینــد بــه صــورت خــودکار و تکــرار پذیــر
انجــام میشــود .بــر ایــن اســاس بخشــی از کار مهندســان صحــت
ســنج بــه ســخت افزارهــا و بوردهــای کاربــردی  FPGAمحــول
میشــود و از اینــرو میتواننــد زمــان بیشــتری را بــرای بررســی
نیازمندیهــا در بخــش تســتهای فیزیکــی سیســتم طراحــی شــده
صــرف کننــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود ارائــه پلتفرمهایــی
ماننــد  ،CTSبــاز هــم نیــاز بــه انجــام برخــی تس ـتهای فیزیکــی بــا
یــک بــورد کاربــردی وجــود دارد .زیــرا در واقعیــت FPGA ،بــا ســایر
عناصــر موجــود روی بــورد نیــز در ارتبــاط خواهــد بــود.

اســتفاده از تســت بنچهــای تعاملــی در پلتفــرم

FPGA

مهندســان صحتســنجی مــدارات مجتمــع بــا کاربــرد خــاص
( ،)ASICمیتواننــد تســت بنچهــا را روی یــک برابرســاز کــه
رفتــاری مشــابه ســخت افــزار واقعــی دارنــد ،اجــرا کننــد .در ایــن
صحتســنجی ،تســت بنچهــا بــرای کار بــا ســخت افــزار غیــر قطعــی
طراحــی شــدهاند .صحــت نتایــج بــرای روش مذکــور در یــک ســطح
کلــی و خالصــه بررســی میشــود و عــدم قطعیــت بــه وجــود آمــده
توســط ســیگنالهای عبــور کــرده از محــدوده کالک (یــا دیگــر تاثیــرات
1

زمانــی) منجــر بــه تغییراتــی در موقعیــت تبــادالت نســبت بــه زمــان
میشــود .ایــن روش بــرای تســت بنچهــای تبادلــی زمانبنــدی

یکــی از چالشهــای دیگــر در زمینــه گذرگاههــای داده ،انتقــال
از عناصــر الکترونیکــی  5ولــت بــه  3/3ولــت اســت .محصــوالت
جدیــدی ماننــد دســتگاه رابــط هواپیمــا ( )AIDضمــن پاســخ گویــی
بــه ایــن چالــش ،قابــل حمــل بــوده و امکانــات نظارتــی زیــادی را
1- Aircraft Interface Device

نشــده اســت کــه نــه تنهــا مشــکلی بــه وجــود نمــیآورد بلکــه بــه
صــورت خــودکار در زمانهــای متفــاوت و تعامــات مختلــف قابــل
انجــام اســت.
تســت بنچهــای جهتــی رایــج نیــز میتواننــد بــه صــورت تعاملــی
باشــند و بــه وقفههــا و تاخیرهــای ایجــاد شــدهروی رابطههــای
سیســتم تحــت تســت واکنــش نشــان دهنــد .امــا چــرا از ایــن نــوع
تســت بنچهــا روی ســخت افزارهــای واقعــی اســتفاده نمیشــود؟
حتــی اگــر یــک تســت بنــچ جهتــی بتوانــد بــه صــورت تعاملــی عمــل
کنــد ،بــه دلیــل محدودیتهــای ســرعت نمیتــوان از آن روی ســخت
افــزار واقعــی اســتفاده کــرد .شــبیه ســازهای  HDLبــرای ارتبــاط بــا
ســخت افزارهــای واقعــی بــه انــدازه کافــی ســریع نیســتند بنابرایــن
اگــر تســت بنــچ شــبیه ســازی شــده بــرای ارائــه بردارهــای تســت بــه
ســخت افــزار خیلــی کنــد باشــد ،بردارهــای تســت بایــد در یــک فایــل
جمــع آوری شــده و ســپس روی ســخت افــزار بــا ســرعت واقعــی
اعمــال شــود .از بیــن ایــن روشهــا ،روش  TBVبســیار انعطــاف پذیــر
اســت .تســت بنــچ  TBVاز طریــق تبادلگرهــا بــا طراحــی تحــت
تســت ارتبــاط برقــرار میکنــد .همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان
شــد ،تبادلگرهــا بــر روی برابرســاز پیــاده ســازی و اجــرا میشــوند و
در ســرعت مشــابه بــا طراحــی تحــت تســت کار میکننــد.
تبادلگرهــا میتواننــد بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــی ســرعت بیــن
تســت بنــچ و طراحــی تحــت تســت عمــل کننــد .بنابرایــن اگــر تســت
بن ـچ خیلــی کنــد باشــد و ســرعت پایینــی داشــته باشــد ،تبادلگرهــا
ایــن قابلیــت را دارنــد کــه طراحــی در حــال تســت را در حالــت انتظــار
نگــه دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،تســت بنچهــای تبادلــی بــه دلیــل کوتــاه
بــودن انــدازه پیــام مخابــره شــده توســط تبادلگــر خیلــی ســریع
هســتند.
روش  TBVبطــور معمــول بــا زبانهــای  SystemCو
 Verilogو کتابخانههایــی همچــون OVM ،VMM ،SCV ،TLM
یــا  UVMپیادهســازی میشــود .در حــال حاضــر در صنعــت
System

نحوه ارتباطات در تســت بنچهای تبادلی
2- Controller Area Network

1- Application-Specific Integrated Circuit
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عنــوان پایــه مقایســه درنظــر گرفتــه میشــود.
 -2تســت مــورد هــدف بــا ســرعت زیــاد روی بوردهــای اصلــی و
جانبــی و بــا اســتفاده از بردارهــای ورودی بــه عنــوان بردارهــای مــورد
آزمایــش انجــام میشــود.

بورد اصلی در پلتفرم

 -4در مرحلــه آخــر بردارهــای خروجــی بــا بردارهــای طالیــی
مقایســه میشــوند.

Do-254/CTS

اســت .طراحــی مــورد هــدف از برنامههــای کاربــردی اویونیــک روی
بــورد جانبــی ( کــه بــه بــورد اصلــی متصــل اســت) بــا ســرعت اجــرا
میشــود .بــه منظــور پشــتیبانی از روش صحتســنجی مبتنــی بــر
نیازمنــدی ،تســت بنــچ شبیهســازی بــه صــورت بردارهــای تســت
بــه  CTSاعمــال میشــوند .فرآینــد تســت بــا کنتــرل صــد در صــد
 FPGAدر ســطح پیــن انجــام میشــود .نتایــج تســت  FPGAبــه
ســرعت ضبــط شــده و بــرای تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته و ایجــاد ســند،
بــه صــورت گرافیکــی قابــل نمایــش اســت.
مراحــل اجــرای یــک تســت توســط  DO-254/CTSبــه صــورت
زیــر اســت:
 -1ابتــدا بــا اســتفاده از شبیهســاز  RTLموجــود در بســته
نرمافــزاری ،عملیــات شــبیه ســازی انجــام میشــود .ســپس DO-
 254/CTSدو مجموعــه از بردارهــا را تولیــد میکنــد ،یــک دســته
بردارهــای ورودی کــه بــه عنــوان بردارهــای تســت بــرای آزمایــش
ســختافزار بــر اســاس تســت بنــچ در نظــر گرفتــه میشــود و یــک
دســته بردارهــای طالیــی کــه نتایــج شبیهســازی  RTLاســت و بــه

نحوه عملکرد پلتفرم

دانش اویونیکی

 -3نتایــج تســت بــه عنــوان بردارهــای خروجــی ذخیــره خواهنــد
شــد.

در اینجــا یــک ســوال مطــرح میشــود :آیــا میتــوان از روش رایــج
تســت بنــچ جهتــی کــه در صنعــت اویونیــک بســیار رایــج و محبــوب
اســت بــرای صحــت ســنجی ســخت افــزار واقعــی اســتفاده کــرد؟
,
پاســخ ایــن ســوال مثبــت اســت؛ بــه عنــوان مثــال در مــورد Aldec s
 Do-254/CTSبردارهــای تســت اســتفاده شــده در شبیهســازی بــه
صــورت خــودکار بــه ســختافزار واقعــی اعمــال میشــوند .همانطــور
کــه قبــا اشــاره شــد بــه دلیــل اینکــه رفتــار ســختافزار واقعــی،

قطعــی نیســت ممکــن اســت بیــن نتایــج شبیهســازی و تســتهای
ســختافزار واقعــی عــدم تطابــق وجــود داشــته باشــد .چنیــن
تفاوتهایــی را میتــوان بــا اســتفاده از ابــزار نمایــش گرافیکــی
سیســتم بررســی و مقایســه کــرد.
در فرآینــد صحــت ســنجی ،در صورت وجــود هرگونه اختــاف جزئی
عملیاتــی بیــن بردارهــای شبیهســازی و خروجیهــای ســختافزار
واقعــی ،مهنــدس صحــت ســنج بایــد تصمیمــات الزم و درســت را
اتخــاذ کنــد .بــه همیــن منظــور بــرای کمــک بــه فرآینــد تصمیــم
گیریهــا ،ابــزار مقایســه سیســتم میتوانــد بــرای نادیدهگرفتــن
برخــی از اختالفــات ناشــی از رفتــار
غیــر قطعــی ســختافزار واقعــی،
پیکرهبنــدی شــود.

,

Aldec s Do-254/CTS

از
زیــادی
مجموعــه
پیکرهبندیهــا بــرای تنظیــم
و
تلرانسهــا
آفســتها،
رفتارهــای سیســتم در مقابــل بــا
تشــخیص و تطبیــق تســتها
روی هــر کــدام از رابطهــا وجــود
دارد .هنگامــی کــه کل سیســتم بــه
درســتی پیکرهبنــدی شــود ،همــه
نیازمندیهــای سیســتم کــه توســط
تســت بنچهــای شبیهســازی
پوشــش داده شــده ،میتوانــد بــه
ســرعت بــا ســختافزار واقعــی

فناوری  FANSو نسل بعدی ارتباطات دادهای
امــروزه در سراســر جهــان تالشهــای زیــادی بــرای مدرنســازی
حریــم هوایــی و سیســتمهای موجــود در آن بــا اســتفاده از ارتباطــات
دیجیتالــی لینــک داده صــورت میگیــرد .یکــی از ایــن سیســتمهای
در حــال پیشــرفت و تاثیرگــذار ،سیســتم ناوبــری هوایــی آینــده
()FANSاســت.
1

ایــن سیســتم یــک ارتبــاط لینــک داده را بــه صــورت مســتقیم
بیــن خلبــان و مرکــز کنتــرل ترافیــک هوایــی ()ATCایجــاد میکنــد.
پیــش از ایــن از فناوریهــای رادیویــی و ماهــوارهای ( )Satcomبــرای
انتقــال دیجیتالــی پیامهــای نســبتا ســاده و کوتــاه بیــن هواپیمــا و
ایســتگاههای زمینــی اســتفاده میشــد کــه شــامل اطالعاتــی از
قبیــل ترافیــک هوایــی ،درخواســت و تقاضاهــای خلبــان و گــزارش
از موقعیــت هواپیمــا بــود .در واقــع هــدف اصلــی  ،FANSبهبــود
عملکــرد مربــوط بــه ارتباطــات ،ناوبــری و نظــارت (  )CNSو مدیریــت
ترافیــک هوایــی درون یــک محیــط عملیاتــی اســت.
2

3

روند توسعه و پیشرفت

طبــق گــزارش منتشــر شــده در ســال  ،1988یــک طراحــی
اســتراتژی آینــده بــرای مفاهیمــی چــون مدیریــت ترافیــک هوایــی ،
ناوبــری و نظــارت از طریــق ارتباطــات دیجیتالــی انجــام گرفــت .پــس
از آن توســعه اســتانداردهای فنــی مــورد نیــاز بــرای تحقــق بخشــیدن
بــه مفهــوم  FANSآغــاز شــد.
5

از اینــرو در ســال  ،1990شــرکت بوئینــگ بــه دنبــال صرفــه جویــی
در هزینــه کــه یکــی از مزایــای فنــاوری  FANSبــه شــمار میرفــت،
اعــام کــرد کــه حاضــر اســت اولیــن پیــاده ســازی و اجــرای ایــن
فنــاوری را تحــت عنــوان  FANS-1انجــام دهــد .هــدف FANS-1
انتخــاب مســیر پــروازی بهتــر بــرای اپراتورهــا و در نتیجــه کاهــش
مصــرف ســوخت بــود .بعدهــا محصــول مشــابهی توســط رقیــب
بوئینــگ یعنــی ایربــاس ارائــه شــد امــا امــروزه هــر دو فنــاوری در
مجمــوع تحــت عنــوان  FANS 1/Aشــناخته شــدهاند.

FANS

شــروع ایــن مســاله بــه ســال  1983بــر میگــردد ،زمانــی کــه
بــا افزایــش ترافیــک هوایــی و عملکــرد ضعیــف زیــر ســاختها
نگرانیهــای جــدی بــرای شــرکتهای خطــوط هوایــی و مســئولین
ســازمانهای مربوطــه ایجــاد شــد .از اینــرو شــورای ســازمان بیــن
المللــی هوانــوردی غیــر نظامــی ( )ICAOیــک کمیتــه ویــژه بــرای
بررســی  FANSتشــکیل داد کــه وظیفــه آن شناســایی فناوریهــای
4

1- Future Air Navigation System
2- Air Traffic Controller

3- Communication, Navigation and Surveillance
4- International Civil Aviation Organization

8

جدیــد و توســعه سیســتم ناوبــری آینــده در مدیریــت ترافیــک هوایــی
بــود.

در حــال حاضــر خدمــات کنتــرل ترافیــک هوایــی آمــاده مجهــز
شــدن بــه  FANS 1/Aدر حریمهــای هوایــی هســتند .از اینــرو
اخیــرا  FAAو دیگــر ســازمانهای صــدور گواهینامــه در ایــاالت
متحــده اعــام کردهانــد کــه بــرای کاهــش ترافیــک و بهبــود ایمنــی
بــه دنبــال اســتفاده از ایــن فنــاوری هســتند.
6

نحوه عملکرد

FANS 1/A

سیســتم لینــک داده از بخشهایــی شــامل ســختافزار ،نرمافــزار
5- Air Traffic Management

6- Federal Aviation Administration
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13

و ارائــه دهنــده خدمــات ســاخته شــده اســت .ایــن سیســتم متکــی بــه
تامیــن کنندههــای ســرویسهای لینــک داده ()DSPماننــد  SITAو
 ARINCاســت .پیامهــا در فنــاوری  FANSاز طریــق یــک مســیریاب
ارســال خواهنــد شــد .مســیریابها بــه خوبــی نحــوه اتصــال بــه
مخاطــب را تعییــن کــرده و پیــام را بــه درســتی تحویــل میدهنــد.
1

2

مزایای فناوری

FANS 1/A

فنــاوری  FANS 1/Aراهحلهــای بالقــوهای را بــرای پاســخگویی
بــه نیازهــای سیســتم ناوبــری هوایــی ارائــه میدهــد .از اینــرو
هواپیماهایــی کــه مجهــز بــه سیســتم اویونیکــی  FANS 1/Aهســتند
کاهــش قابــل توجهــی را در مصــرف ســوخت تجربــه میکننــد.
همچنیــن بــه دلیــل امــکان مســیریابی هوایــی مســتقیم ،زمــان
پــرواز کمتــر خواهــد شــد .بنابرایــن هزینههــای مربــوط بــه خدمــه و
مهندســان تعمیــر و نگهــداری نیــز کاهــش پیــدا میکنــد.
از جملــه مهمتریــن مزایــای ایــن فنــاوری میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 در تفکیــک فضــای هوایــی مســیر هواپیماهایــی کــه از سیســتم FANSاســتفاده نمیکننــد ،بــه دلیــل ارتبــاط صوتــی بیــن خدمــه
پــرواز و کنترلــر ترافیــک هوایــی ممکــن اســت خطاهایــی رخ دهــد.
امــا بــا سیســتم  FANSارتبــاط بــه صــورت متنــی انجــام میشــود و
بنابرایــن احتمــال خطــا بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش مییابــد .در
سیســتم  FANSاطالعــات از طریــق لینکهــای ماهــوارهای مطمئــن
ایجــاد شــده و همچنیــن تعییــن موقعیــت و اعــام آن بــه وســیله
ســامانههایی همچــون  GPSو  ADSانجــام میشــود .بنابرایــن در
هــر لحظــه موقعیــت دقیــق هــر هواپیمــا مشــخص بــوده و میتــوان
فضــای هوایــی را بــا تراکــم بیشــتری تفکیــک کــرد .بــا اجــرای ایــن
سیســتم عــاوه بــر کاهــش ترافیــک هوایــی ،مصــرف ســوخت نیــز
کــم خواهــد شــد.

عبــوری نزدیــک میشــود ،بــرای جلوگیــری از برخــورد احتمالــی بــا
هواپیماهــای دیگــر بایــد از طریــق تغییــر ارتفــاع از آن مســیر خــارج
شــده و بــه مســیر دیگــری بــرود .در نتیجــه یکــی از دو هواپیمــا بایــد
حــدود  4هــزار پــا زیــر ارتفــاع مطلــوب پــرواز کننــد .امــا در صورتــی
کــه کنتــرل ترافیــک هوایــی بــه موقــع دادههــا و اطالعــات نظارتــی را
در اختیــار هواپیمــا قــرار دهــد ،خلبــان قــادر خواهــد بــود بــا تغییــر
ســرعت زمــان رســیدن بــه محــل تقاطــع را تغییــر دهــد .بدیــن ترتیــب
مســاله تفکیــک ارتفــاع کمتــر اســتفاده خواهــد شــد.
 تاکنــون بیشــتر مســیرهای پــروازی بــا توجــه بــه موقعیتهــایتحــت پوشــش سیســتمهای مخابراتــی ،کمــک ناوبــری زمینــی و
رادارهــا تعییــن میشــدند .ایــن کار ممکــن بــود موجــب افزایــش
مســیر پــروازی بیــن مبــدا و مقصــد شــود امــا بــا اســتفاده از سیســتم
 FANSو مزایــای ناوبــری مبتنــی بــر فضــا ،امــکان طراحــی مســیرهای
پــروازی مســتقیم بیشــتری فراهــم خواهــد شــد.
منبع:

www.uasc.com
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 در حــال حاضــر اطالعــات هواشناســی در مســیرهای رویاقیانوسهــا مربــوط بــه حــدود  12تــا  18ســاعت قبــل اســت .امــا
بــا اســتفاده از لینــک داده ماهــوارهای  ،FANSآخریــن اطالعــات از
وضعیــت مســیر ماننــد اطالعــات آب و هوایــی بــرای هواپیمــا ارســال
میشــود تــا خدمــه پــرواز بتوانــد از ایــن اطالعــات بــرای اســتفاده
بهینــه از مســیرهای پــرواز کمــک گرفتــه و بــه خوبــی تغییــر مســیر
دهنــد.
 کاهــش مصــرف ســوخت کــه از نتایــج سیســتم  FANSاســتمــی توانــد منجــر بــه افزایــش ظرفیــت هواپیماهــا شــود.

و تســت بنــچ داده شــده نتایــج یکســانی نشــان میدهنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه ســخت افزارهــا قطعــی نیســتند و نتایــج آنهــا در
حــال تغییــر اســت .در شبیهســازها کالک بصــورت ایــدهآل در نظــر
گرفتــه میشــود و اثراتــی ماننــد تناقضــات زمانــی ،نیمــه پایــداری و
انحــراف فرکانســی در نظــر گرفتــه نمیشــود .اگرچــه شبیهســازهای
زمانــی بســیار دقیــق هســتند ،امــا بــه نــدرت شــرایط واقعــی را در نظــر
مــی گیرنــد .دلیــل اصلــی ایــن امــر نیــز زمــان نامتناســب شبیهســازی
اســت کــه در مقایســه بــا زمــان فعالیــت  FPGAبســیار کوتــاه اســت.
همچنیــن اســتفاده از شــبیه ســاز  RTLدر طراحیهــای خیلــی بــزرگ
بــه دلیــل زمــان اجــرای شبیهســازی ممکــن اســت نتایــج واقعــی
در بــر نداشــته باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه برابرســازها بــرای
ســرعت دادن بــه فرآینــد صحــت ســنجی اســتفاده میشــوند .در
فراینــد صحــت ســنجی از طریــق برابرســاز ،کلیــه توابــع طراحــی اصلــی
بــر روی یــک مرجــع ســخت افــزاری دیگــر معادلســازی میشــود.
1

2

برابرســازها بــرای صحــت ســنجی طراحیهــا از چنــد
اســتفاده میکننــد و بــه عبارتــی بــا قــراردادن ســخت افــزاری در
حلقــه ،ضریــب اطمینــان صحــت ســنجی را افزایــش میدهنــد؛
بــا ایــن وجــود نمیتــوان گفــت اطمینــان از نتایــج بــه صــد درصــد
رســیده اســت .برابرســاز ممکــن اســت نتایــج قطعــی یــا واقعی داشــته
باشــد ،همچنیــن ممکــن اســت عواملــی ماننــد نیمــه پایــداری و غیــر
ایــدهآل بــودن کالک در برابرســاز لحــاظ شــده باشــد .همــه ایــن
عوامــل بــه کیفیــت نگاشــت و تطبیــق طراحــی اصلــی بــا طراحــی
برابرســازی شــده روی  FPGAو نحــوه تولیــد کالکهــا وابســته اســت.
FPGA

بــر اســاس ایــن فنــاوری امــکان مشــاهده رفتــار واقعــی ســخت
افــزار در حــال اجــرای عملیــات برابرســازی وجــود دارد .در برابرســازها
هیــچ فــرض قبلــی ماننــد مشــاهده پاســخ تســت روی یــک رابــط
معیــن و در زمــان مشــخص وجــود نــدارد .دلیــل ایــن امــر ایــن
اســت کــه در ســخت افزارهــای واقعــی ممکــن اســت بــه خاطــر

پاســخ غیرقطعــی برابرســاز ،پاســخها زودتــر یــا دیرتــر روی یــک
رابــط مشــاهده شــوند.
در تســت بنچهــای زمــان بنــدی شــده و جهتــی کــه تنهــا
در شبیهســازیها انجــام میشــود ،پیادهســازی و اجــرای
چنیــن فرضیاتــی بســیار آســان و امکانپذیــر اســت .در حالــی کــه
شــرکتهای نیمــه هــادی از تســت بنچهــای زمــان بنــدی نشــدهی
تبادلــی اســتفاده میکننــد ،در نتیجــه اجــرا و پیــاده ســازی هــر
کــدام از فرضیــات مربــوط بــه زمــان در ایــن تســت بنچهــا دشــوار
اســت .در ایــن روش ،پروتکلهــای رابــط مــورد نیــاز بــرای ارتبــاط بــا
طرحهایــی کــه در حــال تســت هســتند در بخــش تبــادل کننــده قــرار
دارنــد .بدیــن ترتیــب تنهــا تبــادل کنندههــا ممکــن اســت شــامل
مقــدار کمــی کــد  HDLزمانبنــدی شــده باشــند.
3

فواید صحت سنجی با سختافزار
طبعــا صحــت ســنجی بــا ســخت افــزار بــه فرآینــد کلــی صحــت
ســنجی نزدیکتــر اســت ،امــا بــرای یــک برنامــه کاربــردی اویونیکــی
مبتنــی بــر  ،FPGAدر واقــع نگاشــت طــرح اجــرا شــده روی تنهــا
یــک  FPGAبــه چنــد  FPGAبــی فایــده و نامناســب اســت .بــه
همیــن دلیــل قــرار دادن  FPGAمــورد هــدف و اتصــال رابــط آن در
یــک محیــط صحــت ســنجی بســیار آســانتر و کاربردیتــر اســت.
بــه تازگــی بســیاری از طراحــان و ســازندگان محصــوالت اویونیکــی از
پلتفــرم  DO-254/CTSکــه محصــول شــرکت  Aldecاســت ،بــرای
صحــت ســنجی طراحیهــای خــود اســتفاده میکننــد .ایــن پلتفــرم
عــاوه بــر صحتســنجی طراحیهــا ،بــرای بررســی و کســب اعتبــار
مــورد نیــاز صــدور گواهینامــه  RTCA/DO-254نیــز مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .ایــن محصــول دارای دو بخــش ســخت افــزاری
شــامل بــورد اصلــی و بــورد جانبــی و یــک بســته نرمافــزاری اســت.
در واقــع  Do-254/CTSیــک پلتفــرم ســختافزاری و نرمفــزاری
کامــل اســت کــه هــدف آن افزایــش پوشــش دامنــه صحــت ســنجی

واحد مدیریت ارتباطات ،ســازگار با فناوری FANS 1/A

تســت بنچهای تبادلی و جهتی

 در حــال حاضــر زمانــی کــه یــک هواپیمــا بــه محــل تقاطــع مســیر1- Data Link Service Providers

2- Aeronautical Radio, Incorporated

3- Automatic Dependent Surveillance
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1- Metastability
2- Emulators

3- Transactional
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اویونیک

اویونیک

7

دانش اویونیکی

محصول جدید

صحت سنجی برنامههای کاربردی اویونیک با
امــروزه بــا مدرنســازی و افزایــش پیچیدگــی سیســتمهای
اویونیــک ،عملیــات صحــت ســنجی ســخت افزارهــای مربــوط بــه
آنهــا چالــش اساســی را بــرای طراحــان تجهیــزات هوایــی ایجــاد
کــرده اســت .یکــی از راهکارهــای مناســب مقابلــه بــا ایــن چالــش،
اســتفاده از ســختافزارهای از قبــل تاییــد شــده اســت .اگرچــه در
صنعــت روشهــای متعــددی بــرای صحــت ســنجی طراحیهــای
ســخت افــزاری وجــود دارد و میتــوان از هــر یــک از آنهــا بــرای تاییــد
یــک محصــول اســتفاده کــرد ،امــا در حــوزه هوانــوردی روش مــورد
اســتفاده بایــد فرایندهــای دقیقتــری بــرای صــدور گواهینامههــای
مختلــف ماننــد  DO-254طــی کنــد.
طبــق قوانیــن اســتاندارد  DO-254فرآینــد طراحــی ســخت افــزار
و صحــت ســنجی ســخت افــزار بایــد مســتقل از یکدیگــر انجــام
شــود .بــه عبارتــی از نظــر چرخــه حیــات طراحــی ،طراحــان بــرای
نیازهــای تعریــف شــده محصــول ،طراحــی خــود را انجــام میدهنــد
امــا مهندســان صحــت ســنجی اثبــات میکننــد کــه طراحــی انجــام
شــده مطابــق بــا الزامــات و نیازمندیهــای تعریــف شــده اســت کــه
در اصطــاح بــه آن صحــت ســنجی بــر اســاس نیازمندیهــا ()RBV
گفتــه میشــود.
1

بــا اینکــه ممکــن اســت تکنیکهــای صحــت ســنجی نویــن و بــه
ویــژه خــودکار بــرای فرآینــد صحــت ســنجی طراحیهــای اویونیکــی
اســتفاده شــوند امــا بــرای اهــداف تاییدیــه و صــدور گواهینامــه
مناســب نیســتند .بــه عنــوان نمونــه ،صحــت ســنجی بــر اســاس
تبــادل ( )TBVکــه معمــوال بــرای صحــت ســنجی نیازمندیهــای
ســطح بــاال اســتفاده میشــود ممکــن اســت بــرای صحــت ســنجی
2

1- Requirements-Based Verification
2- Transaction-Based Verification
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نیازمندیهــا و الزامــات ســطح پاییــن ماننــد تاییــد زمانبنــدی یــک
ســیگنال مجــزا مناســب نباشــد .بــا ایــن حــال دلیــل صحــت ســنجی
بــر اســاس تبــادل در طراحیهــای اویونیــک حــال و آینــده نقشــی
مهمــی دارد .پیچیدگیهــای رو بــه رشــد سیســتمهای اویونیکــی
صحــت ســنجی بــر اســاس نیازمندیهــا را بــه صحــت ســنجی بــر
اســاس تبــادل نزدیــک کــرده اســت و بــه احتمــال زیــاد نیازمندیهــا
از طریــق روشهایــی بیــان خواهنــد شــد کــه منجــر بــه صحــت
ســنجی بــر اســاس تبــادل میشــوند.

چــرا در فرآینــد صحــت ســنجی شبیهســازی بــه
تنهایــی کافــی نیســت؟
در فرآینــد صحــت ســنجی ســخت افــزار ،شــبیه ســازها نقــش
اساســی را ایفــا میکننــد .شــبیه ســازها ضمــن اینکــه ابــزاری مفیــد،
کاربــردی و البتــه ســریع هســتند ،فقــط میتواننــد بخشهــای
مشــخصی از سیســتم را تحلیــل کــرده و بــه تنهایــی نمیتواننــد
بیانگــر اطمینــان در مجموعــه سیســتم باشــند .از اینــرو بــرای صحــت
ســنجی طراحــی کل سیســتم نیــاز بــه تعــداد زیــادی شــبیه ســازی
بــا اســتفاده از شــبیه ســازهای متفــاوت احســاس میشــود .بــرای
نمونــه ،شــبیه ســاز  HDLعملکــرد و رفتارهــای در نظــر گرفتــه شــده
در طراحــی را صحــت ســنجی میکنــد .ایــن کار بــا تحلیــل و ســنتز
مجموعـهای از کدهــا در ســطح انتقــال ثبــات ( )RTLو بــا اســتفاده از
یــک تســت بنــچ  HDLانجــام میشــود.
3

4

شــبیه ســازها بــه دلیــل اســتفاده از روابــط ریاضــی بــه طــور کامــل
قطعــی و معیــن هســتند و بــه عبارتــی بــرای طراحــی انجــام شــده
5

3- Harware Description Language
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5- Deterministic

سیستمهای اویونیک یکپارچه
سیســتم معمــاری اویونیــک مشــترک ( )CAASهمــان سیســتم
مدیریــت اویونیــک اســت کــه چنــد زیــر سیســتم نظارتــی ،ناوبــری
و مخابراتــی را بــا یکدیگــر در یــک معمــاری بــاز از سیســتمهای
انعطــاف پذیــر بــه نــام  Flight 2ادغــام و یکپارچــه میکنــد .ایــن
سیســتم معمــاری اویونیــک ،محصــول شــرکت راکــول کالینــز اســت و
بــا نــام  CASS Cockpitمعرفــی شــده اســت.
1

هــدف ایــن سیســتم افزایــش عملکــرد هواپیمــا و کاهــش میــزان
خطــرات و آســیبهای وارده اســت .از ویژگیهــای ایــن سیســتم
میتــوان بــه بهبــود نمایشــگرهای انعطــاف پذیــر کابیــن خلبــان و
نقــش چنــد ماموریتــی آن اشــاره کــرد .همچنیــن بــا بهرهگیــری از
سیســتم ،بــه دلیــل ایجــاد یکپارچگــی کامــل سیســتمهای مدیریتــی
اویونیــک هواپیماهــا ،حجــم کاری خلبانــان در ماموریتهــای تاکتیکــی
بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ویژگــی قابــل توجــه دیگــر ایــن سیســتم امــکان نمایــش اطالعــات
مهــم و حیاتــی پــرواز در شــرایط کاهــش دیــد از طریــق ســمبلهای
شــناور روی نمایشــگر پــرواز اســت .عــاوه بــر ایــن نقشــه دیجیتالــی
و اطالعــات از موقعیــت تاکتیکــی در عملیاتهــای نظامــی میــدان
جنــگ بــر روی نمایشــگر قــرار میگیــرد .ایــن عملکــرد موجــب دیــد
بهتــر در عملیــات و انجــام ماموریتــی اثــر بخــش خواهــد شــد .ایــن
فوایــد سیســتم  CASSرا روشــی مقــرون بــه صرفــه بــرای بــرآوردن
نیازهــا و تقاضاهــای خلبانــان کــرده اســت.

همانطــور کــه اشــاره شــد سیســتم  CASSاز یکپارچگــی زیــر
سیســتمها در یــک معمــاری بــاز از سیســتمها بــا نــام  Flight 2بــه
وجــود آمــده اســت .در اینجــا مختصــری در مــورد سیســتم Flight 2
توضیــح داده میشــود تــا نقــش ایــن سیســتم در معمــاری CASS
بــه خوبــی نمایــان شــود.
در ســال  1999شــرکت راکــول کالینــز از سیســتم اویونیکــی جدیــد
عرشــه پــرواز بــرای مدیریــت ترافیــک هوایــی هواپیمــای C/KC-135
رونمایــی کــرد .ایــن سیســتم در قــرن دوم پــرواز بــا نــام Flight 2
معرفــی شــد .سیســتم مذکــور عملیــات پــرواز را از حالــت رایــج و
ســنتی خــارج کــرد و بــه ارتقــاء سیســتمها پرداخــت.
بــر اســاس سیســتمهای قدیمــی مســئولیت تشــخیص و
جلوگیــری از اتفاقــات و رخدادهــای پــرواز از جملــه مســائل مربــوط
بــه ناوبــری ،ایســتگاههای زمینــی ،ترافیــک هوایــی و شــرایط آب و
هوایــی همــه بــه عهــده خلبــان بــود ،بــا روی کار آمــدن ایــن محصــول
سیســتمهای اویونیکــی هوشــمند ارائــه شــد کــه نــه تنهــا بــه صــورت
خــودکار ایــن اتفاقــات را تشــخیص میدهــد ،بلکــه روشهــای
پیشــگیری از ایــن اتفاقــات را بــرای خدمــه پــرواز ارائــه میدهــد .در
واقــع سیســتم  ،Flight 2تجهیــزات و سیســتمهای قبــل را بــه یــک
سیســتم دیجیتالــی مــدرن تبدیــل کــرد و همیــن یکپارچگــی موجــب
بهبــود عملکــرد تجهیــزات هواپیمــا شــد.
امــروزه بــا وجــود سیســتم یکپارچــه اویونیکــی  Flight 2ورود بــه

1- Common Avionics Architecture System
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حریــم هوایــی جهانــی بــا اطمینــان خاطــر انجــام میشــود .سیســتم
 Flight 2از طریــق واحدهــای کنتــرل نمایشــگر و مراکــز پــردازش بــا
سیســتمهای توســعه یافتــه جدیــد اویونیکــی ارتبــاط مســتقیم دارد.
همچنیــن ایــن سیســتم بــا امــکان اتصــال بــه شــبکه محلــی اترنــت،
قابلیــت عیــب یابــی داخلــی و افزایــش آســتانه تحمــل خطــا را دارد.
رویکــرد شــرکت راکــول کالینــز در معرفــی ایــن سیســتم ،ارائــه
روشهایــی بــرای حداقــل ســازی میــزان خرابــی در هواپیمــا اســت.
سیســتم  Flight 2نمایشــگرها و سیســتمهای اویونیکــی نســل
جدیــد را بــا سنســورهای آنالــوگ قدیمــی همچــون خلبــان خــودکار
و سیســتمهای رادیویــی و دیگــر سیســتمهای هواپیمــا یکپارچــه و
ادغــام میکنــد .ایــن یکپارچگــی سیســتمها میزبــان خوبــی بــرای
ارتقــاء قابلیتهــای انــواع هواپیماهــای رایــج و بیــن المللــی از جملــه
 C-2A ،E-2C ،KC-135 ،P-3 ،C-130و  E-3خواهــد بــود .بنابرایــن
بــا مدرنســازی و ارتقــاء سیســتمهای نظارتــی ،ناوبــری و مخابراتــی
ســازگار اســت .همچنیــن امــکان نمایــش مجموعـهای از عملیاتهــای
اویونیکــی تاکتیکــی ماننــد ارتباطــات ماهــوارهای ،نمایشهــای
دیجیتالــی پــرواز و موقعیتهــای تاکتیکــی هواپیمــا وجــود دارد.
میتــوان اینطــور بیــان کــرد کــه سیســتم  Flight 2پیشــرفتهترین
قابلیتهایــی کــه امــروزه در دنیــای سیســتمهای هواپیمایــی وجــود
دارد را بــر اســاس معمــاری تمــام دیجیتالــی ارائــه میدهــد و امــکان
ادغــام فناوریهــا و قابلیتهــای جدیــد و نوظهــور را بــا سیســتمهای
موجــود در هواپیماهــا فراهــم میکنــد.
بنابرایــن زمانــی کــه هــدف ناوگانهــای هوایــی ،افزایــش ایمنــی،
عملکــرد و قابلیتهــای سیســتمهای موجــود و در عیــن حــال کاهــش
هزینــه باشــد ،تنهــا راه حــل مناســب اســتفاده از سیســتم Flight 2
اســت .در قلــب ایــن سیســتم ،معمــاری بــاز نهفتــه اســت کــه نــه تنهــا
تجهیــزات آنالــوگ قدیمــی و دیجیتالــی جدیــد بلکــه سیســتمهای
اویونیــک را یکپارچــه و ادغــام میکنــد تــا بتوانــد سیســتمها را بــه
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 -پیکربندی راحت برای پشــتیبانی از عوامل و کانکتورهای رایج

PFDهــا و MFDهــا نمایــش دهنــد.
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 از آنجــا کــه ارتباطــات تمــام دیجیتــال ناوبــری ،نظــارت وواحدهــای مدیریــت ترافیــک هوایــی بخشهــای مهــم پــرواز یــک
هواپیمــا هســتند ،سیســتم  Flight 2دقیقتریــن و واضحتریــن
ارتباطــات را بــرای خدمــه پــرواز فراهــم میکنــد .ایــن سیســتم کامــا
بــا ســامانه کنتــرل ترافیــک هوایــی جهانــی ســازگار و منطبــق اســت.
 واحــد  CDU-7000مرکــز پــردازش سیســتم یکپارچــه مدیریــتپــرواز معمــاری  Flight 2اســت کــه توســط مجموعـهای از حســگرهای
ناوبــری سراســری و تاکتیکــی راهانــدازی میشــود و اطالعــات ناوبــری
را بــه صــورت دقیــق ارائــه میدهــد .عــاوه بــر ایــن سیســتم مدیریــت
پــرواز بــه صــورت خــودکار برخــی از محاســبات مــورد اســتفاده در
حریمهــای هوایــی را محاســبه میکنــد .بنابرایــن بــا وجــود CDU-
 7000حجــم کاری خدمــه هواپیمــا بــه شــدت کاهــش پیــدا خواهــد
کــرد.
 -در نســل بعــدی سیســتم  ،Flight 2عملکردهــای مربــوط بــه

 سیســتم  Flight 2امــکان نصــب صفحــه نمایشهایــی بــافرمتهــای بــزرگ  6x8 ،5x5و  9x12را بــه اپراتــور میدهــد تــا
برنامههــای کاربــردی نظامــی و تجــاری ،اطالعــات مهــم را بــر روی

 دارای مجــوز و مراجــع طراحــی ماژولهــای ســخت افــزاری ونــرم افــزاری بــه صــورت مجــزا
تیــم توســعه شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی بــه دلیــل مزایــا و
ویژگیهــای متنــوع سیســتم  ،ORCCAتصمیــم بــه ســاخت و
توســعه نمونــه کوچکــی از کامپیوتــر  ORCCAکــرده اســت تــا بتوانــد
شــروع ســریعی بــرای معرفــی و اثبــات قابلیتهــای کامــل ORCCA
داشــته باشــد.
کامپیوترهــای  VIPURبــه عنــوان اولیــن سیســتم پــردازش ویدئو و
پلتفــرم محاســباتی تعبیــه شــده اویونیکــی از شــرکت ریچلنــد تکنولوژی
اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد ،سیســتم VIPUR
از هــر دو اســتاندارد  DO-178و  DO-254پشــتیبانی میکنــد .ایــن
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 CNS/ATMبــرای افزایــش ایمنــی پــرواز و موفقیــت در ماموریتهــا
توســعه داده میشــود .همچنیــن قابلیــت اطمینــان و نگهــداری ایــن
واحــد بــرای نظــارت بــر خرابیهــا و هشــدار بــه خدمــه پــرواز بــا بــروز
هــر گونــه مشــکلی افزایــش پیــدا میکنــد.
یکــی از بزرگتریــن چالشهــا در ماموریتهــای نظامــی ســرعت
یادگیــری خدمــه پــرواز در اســتفاده از سیســتمهای اویونیکــی جدیــد
اســت .از اینــرو  Flight 2بــا اســتفاده از سیســتم آموزشدهنــده
مجــازی فرایندهــای اویونیــک ( )VAPTمــدت یادگیــری را کاهــش
میدهــد .ســامانه  VAPTتنهــا سیســتمی اســت کــه بــه صــورت
یکســان بــر روی ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــای کابیــن خلبــان

همچنیــن واحــد  VIPURدر معمــاری مــاژوالر و توســعه برنامههــای
کاربــردی مهــم و ایمــن قابــل اســتفاده اســت .ایــن سیســتم عــاوه
بــر داشــتن تمامــی ویژگیهــای  ،ORCCAدارای قابلیــت پــردازش
تصاویــر بــا قــدرت زیــاد و پــردازش چنــد هســتهای اســت .از دیگــر
ویژگیهــای  VIPURمیتــوان بــه عملکــرد بــاال و کاهــش چش ـمگیر
انــدازه ،وزن ،تــوان مصرفــی و هزینــه اشــاره کــرد.

3

نمونهای از سیستم

Flight 2

1- Primary Flight Display

2- Multi-Function Display

 کاربرد در نمایشــگرهای اولیه و نمایشگرهای چند منظورهویژگیهای این سیســتم به صورت خالصه عبارتند از:
 -مورد تایید توســط استانداردهای  Do-178و Do-254

 تــوان مصرفی پایین (کمتر از  30وات) هم تراز با اســتانداردهای ایمنی فنی FACE -دارای پردازشــگرهای دو هستهای مبتنی بر ARM

 دارای کنترلرهــای ورودی /خروجی با CPUهای اختصاصی پردازشگر اختصاصی ویدئو پشــتیبانی از سیستم عاملهای بالدرنگ رایج پشــتیبانی از کتابخانهها و درایورهای نمایش گرافیکی پشــتیبانی از چنــد ورودی /خروجــی از جملــه ،ARINC 429 ،ARINC 818اترنــت ،فیبــر نــوری DVI ،و آنالــوگ
منبع:

www.richlandtechnologies.com

پشــتیبانی  VIPURاز فرمتهــای مختلــف ورودی /خروجــی و
پردازشهــای گرافیکــی ،ایــن فنــاوری را مهــم و کاربــردی کــرده اســت
بــه همیــن دلیــل از آن بــرای کاربردهــای مبتنــی بــر ترکیــب سنســورها
اســتفاده میشــود .کامپیوتــر  VIPURداده تصویــر را از ورودیهــای
چنــد سنســور دریافــت کــرده و پــس از پــردازش ،خروجــی مــورد
نیــاز بــرای نمایــش ویدئویــی روی نمایشــگرهای سراســری کابیــن
یــا نمایشــگرهای بــاالی ســر تولیــد میشــود .همچنیــن ایــن واحــد
یــک رابــط دیجیتالــی اســتاندارد بــرای ســایر سیســتمهای اویونیکــی
هواپیمــا ارائــه میدهــد.
از مهمتریــن کاربردهــای ایــن سیســتم میتــوان بــه مــوارد
زیــر نیــز اشــاره کــرد:
 -پــردازش تصویر در کاربردهای هوایی

3- Virtual Avionics Procedures Trainer
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 -پلتفرم توســعه باز و همتراز با استاندارد

FACE

سیســتم در عیــن ســادگی توانایــی اجــرای پردازشهــای گرافیکــی
پیچیــده را داراســت و در زمینههــای مختلــف کاربردهــای هوایــی
از جملــه ارتقــا سیســتمهای دیــداری و نمایشــگرهای اولیــه پــرواز
( )PFDمناســب و کاربــردی اســت.

فناوریهــای جدیــد و نــو ظهــور تجهیــز کنــد .در ادامــه بخشهــا و
قابلیتهــای سیســتم  Flight 2شــرح داده میشــود.
 سیســتم  Flight 2قابلیــت انعطــاف پذیــری باالیــی دارد وراهحلــی بــرای مدرنســازی سیســتمهای اویونیکــی هواپیمــا اســت
و بــه خوبــی میتوانــد پاســخگوی نیازهــای اپراتورهــا باشــد .عملکــرد
ایــن سیســتم اینگونــه اســت کــه تجهیــزات جدیــد از نمایشــگرهای
دیجیتالــی ،واحدهــای کنتــرل ،سیســتمهای اویونیکــی گرفتــه تــا
سیســتم مدیریــت پــرواز را در معمــاری بــاز یکپارچــه میکنــد.

 مناســب بــرای محیطهایــی کــه وجــود سیســتم خنــک کننــده،مشــکل ســاز اســت.

 -تولید ســمبلهای مورد نیاز در نمایشــگرهای باالی سر خلبان

نمونه ای از یک سیســتم VIPUR

 سیستم بینایی پیشرفته1- Versatile Integrated Processing Unit Rev
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 Flight 2عمــل میکنــد .خلبــان از ایــن طریــق و بــدون نیــاز بــه
شبیهســازی قــادر بــه آمــوزش تجهیــزات هواپیمــا اســت.
منبع :

www.rockwellcollins.com

دانش اویونیکی

نسل جدید کامپیوترهای اویونیک
شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی یکــی از پیشــگامان در زمینــه توســعه

و عملکــرد بــاال ،از اســتانداردهای صنعتــی و بــاز پشــتیبانی میکننــد.

معمــاری و کامپیوترهــای تعبیهشــده اویونیــک اســت .ایــن شــرکت
بــا اســتفاده از رویکــرد سیســتم بــاز مــاژوالر (  )MOSAسیســتمهای
انعطــاف پذیــر و کاربــردی را ارائــه و معرفــی میکنــد .از ایــن
سیســتمها میتــوان در عملیاتهــای مهــم ماموریتــی و ایمنــی
اســتفاده کــرد .افزایــش میــل بــه معماریهــای بــاز و سیســتمهای
مــاژوالر موجــب شــده تــا مهندســان شــرکت ریچلنــد تکنولــوژی دائمــا
در حــال توســعه و ارائــه سیســتمهای جدیــد در ایــن زمینــه باشــند.

در واقــع عنــوان  ORCCAبــه مفهــوم «معمــاری محاســبات قابــل
تاییــد و قابــل بازپیکرهبنــدی اســتاندارد بــاز» اســت .طبــق ایــن فنــاوری
بــا ترکیــب ماژولهــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ،معمــاری IMA
بطــور کامــل پشــتیبانی میشــود .عــاوه بــر ایــن میتــوان بــا ترکیــب
ماژولهــا بــا یکدیگــر در داخــل یــک محفظــه ،کامپیوترهایــی مســتقل
و واجــد شــرایط دریافــت گواهــی ســاخت.

1

یکــی از محصــوالت مهــم و پرکاربــرد ایــن شــرکت سیســتم
 ORCCAاســت .ایــن سیســتم دارای ویژگــی معمــاری بازپیکرهبنــدی
و اســتاندارد بــاز بــوده و توســط هــر دو اســتاندارد  Do-178Bو DO-
 254مــورد تاییــد اســت .محصــول دیگــر ریچلنــد تکنولــوژی کامپیوتــر
ســری  VIPURاســت کــه عــاوه بــر داشــتن قابلیتهــای محاســباتی
پیچیــده  ،ORCCAدارای پردازندههــای خــاص ویدئــو و گرافیــک
اســت .هــر دو ســری کامپیوترهــای ارائــه شــده دارای پردازندههــای
چنــد هســتهای بــوده و مجموعــه زیــادی از رابطهــای ورودی و
خروجــی را ارائــه میدهنــد.
2

بنــا بــر ادعــای مســئولین شــرکت ،هــدف از ارائــه و توســعه
کامپیوترهــای ســری  ORCCAحــل چالشهــای موجــود در اویونیــک
مــاژوالر یکپارچــه (  )IMAاســت .کامپیوترهــا بــر اســاس ایــن فنــاوری
بــه صــورت مجــزا و چنــد هســتهایطراحــی شــده کــه عــاوه بــر ایجــاد
ویژگیهایــی همچــون قابــل حمــل و جابجایــی بــودن ،مقیاسپذیــری
3

1- Modular Open Systems Approach

2- Open Standard Re-configurable & Certifiable Computing
Architecture
3- Integrated Modular Avionics

4

همچنیــن  ORCCAقــادر اســت روشــی را بــرای دسترســی
بــه ماژولهایــی بــا فنــاوری سیســتم روی یــک تراشــه ( )SOC
و پــردازش چنــد هســتهای ارائــه دهــد .عــاوه بــر ایــن اســتفاده از
قــدرت فناوریهــای بــاز از جملــه پردازشــگر  ،ARMقابلیــت برنامــه
نویســی گرافیکــی ( ،)Open GL/CLرابطهــای نــرم افــزاری FACE
و طراحــی ماژولهــای پــردازش ورودی /خروجــی قابــل پیکرهبنــدی،
فنــاوری  ORCCAرا بــه عنــوان یــک سیســتم چندمنظــوره ،توســعه
پذیــر و مقــرون بـه صرفــه معرفــی کــرده اســت .ایــن سیســتم همـهی
نیازهــای محاســباتی اویونیــک از نمایشــگرهای اولیــه پــرواز گرفتــه تــا
کنتــرل عملیــات در پروازهــای  UAVرا بــرآورده میکنــد .در ادامــه
دیگــر ویژگیهــای ایــن سیســتم بیــان شــده اســت.
4

5

نیازمندیهای فعلی

CNS/ATM

 سیســتمی انعطــاف پذیــر بــا عملکــرد بــاال و تــوان مصرفــی کــمدر معمــاری IMA
 تشــکیل شده از ماژولهای سخت افزاری و نرم افزاری -مورد تایید اســتانداردهای  Do-178 B/Cو Do-254

نقشه راه  CNS/ATMآینده

 پشــتیبانی از سیستمها و برنامههای متنوع اویونیکی4- System On Chip

5- Future Airborne Capability Environment
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معرفی کتاب

در حالــی اســت کــه در فنــاوری اترنــت تاثیــر چنیــن عواملــی بــه حــد
بســیار زیــادی کاهــش یافتــه و عــاوه بــر ایــن اتصــال بیــن ســوئیچها
میتوانــد قابلیــت اطمینــان ایــن پلتفــرم ارتباطــی را افزایــش دهــد.
بــه عنــوان مثــال در برخــی از پهپادهــا کــه از فنــاوری اترنــت بــرای
انتقــال اطالعــات اســتفاده شــده اســت از چنــد ســوئیچ بــرای افزونگــی
و جلوگیــری از امــکان خرابــی شــبکه بهــره گرفتــه میشــود؛ بــه ایــن
ترتیــب در صــورت خرابــی یکــی از ســوئیچها ،انتقــال اطالعــات از
طریــق آن انجــام نخواهــد شــد و ســوئیچ پشــتیبان ،مســیر مبــدا بــه
مقصــد اطالعــات را فراهــم میکنــد.
عنــوان فارســی :سیســتمهای عملیاتــی و اویونیکــی نــرم افــزار
محــور در آینــده هواگردهــا

عنــوان فارســی :تعمیــر و نگهــداری و بهرهبــرداری از کابیــن
شیشــهای خلبــان

یکــی دیگــر از ویژگیهــای اترنــت قابلیــت تشــخیص خــودکار
خرابــی و جلوگیــری از بــروز مشــکل اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده
از ســوئیچها بــه وجــود میآیــد .همچنیــن در فنــاوری اترنــت
میتــوان از ماژولهــای خــود تشــخیصی و خــود مدیریتــی نیــز
اســتفاده کــرد کــه ســبب افزایــش قابلیــت انعطافپذیــری مجموعــه
سیســتم خواهــد شــد.

تجهیــزات درون کابیــن خلبــان یــا همــان کابیــن شیشــهای اســت.
در واقــع نــگارش کتــاب بــه گونــهای اســت کــه میتوانــد بــرای
کارشناســان فنــی و افــراد عالقهمنــد بــه تجهیــزات جدیــد و پیچیــده
هواپیماهــای مــدرن ،مناســب باشــد .همچنیــن مطالعــه ایــن کتــاب
میتوانــد بــه درک و یادگیــری هــر چــه بیشــتر سیســتمهای نمایــش
اطالعــات پــرواز و ناوبــری کــه در انــواع پرندههــای امــروزی نصــب
شــدهاند ،کمــک کنــد .عــاوه بــر ایــن ،نویســنده کتــاب در مــورد نحــوه
کار سیســتمهای نمایشــگر المــپ اشــعه کاتــدیLED ،هــاLCD ،هــا
و همچنیــن نمایشــگرهای بــاالی ســر خلبــان نیــز اطالعــات مفیــدی
ارائــه کــرده اســت.

در برخــی از معماریهــای گــذرگاه ،ماژولهــای مختلــف از طریــق
اتصــاالت الکتریکــی مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .در ایــن مــوارد
بــا بــروز خرابــی در یــک مــاژول ممکــن اســت کل سیســتم دچــار
مشــکل شــده و حتــی موجــب ســقوط پرنــده شــود .در حالــی کــه در
معمــاری اترنــت ،ماژولهــا از یکدیگــر ایزولــه شــده و بنابرایــن اگــر
یکــی از آنهــا دچــار مشــکل شــود ،خســارت سیســتم محــدود بــه
از دســت دادن یــک مــاژول بــوده و دیگــر سیســتمها بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد .از ســوی دیگــر مــاژوالر بــودن فنــاوری اترنــت باعــث
ایجــاد قابلیــت طراحــی و پیادهســازی انعطافپذیــر در پرندههــا
میشــود .چنیــن ویژگــی بــه پهپادهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه
راحتــی بتواننــد تغییــر کاربــری داده و بــا توجــه بــه عملیــات محولــه،
تجهیزاتشــان اصــاح شــود.

عنوان انگلیسی:

عنوان انگلیسی:

Software-Defined Avionics and Mission Systems in

Aircraft Glass Cockpit Operation & Maintenance:

Future Vertical Lift Aircraft

An introduction into aircraft glass cockpit systems

در دو دهــه گذشــته معمــاری مــاژوالر یکپارچــه ( )IMAدر صنعــت

ایــن کتــاب مقدمــهای بــر سیســتمهای موجــود در نســل جدیــد

اویونیــک هواپیمــا رونــد قابــل توجهــی داشــته اســت و بــه علــت
ایجــاد ویژگیهایــی همچــون کاهــش انــدازه ،وزن ،تــوان مصرفــی و
هزینههــای پشــتیبانی ،نویــد بخــش تحولــی قابــل توجــه و اساســی
در حــوزه الکترونیــک هوانــوردی اســت .از اینــرو در ســالهای اخیــر
شــاهد موفقیتهــای چشــمگیری در اســتفاده از سیســتمهای IMA
در هواپیماهــای تجــاری همچــون ایربــاس  A-380و بوئینــگ 787
بودهایــم .پــروژهای مشــابه در رابطــه بــا مدرنســازی سیســتمهای
بالگردهــای نظامــی کــه بــا عنــوان  FVLشــناخته میشــود ،از ســال
 2008در ایــاالت متحــده آغــاز شــد.
1

نســل دوم فنــاوری (IMA 2G) IMAررویکــرد بیشــتری نســبت
بــه مجازیســازی و اســتفاده عملیاتهــای نــرم افــزار محــور دارد.
هــدف از ایــن رویکــرد صرفــه جویــی بیشــتر در انــدازه ،وزن و تعمیــر
و نگهــداری ،افزایــش تحمــل خطــا و بهبــود قابلیتهــای سیســتم
اســت .در حــال حاضــر تالشهــای بســیاری بــرای ادغــام ویژگیهــای
پیشــرفته  IMA 2Gو معمــاری  FVLدر حــال انجــام اســت .ایــن
کتــاب ،مســیر اصلــی فنــاوری  ،IMA 2Gهمتــرازی بیــن فوایــد IMA
 2Gو ویژگیهــای مطلــوب  FVLو شــرح سیســتمهای اویونیکــی و
عملیاتــی نرمافــزار محــور در آینــده بالگردهــا را مــورد ارزیابــی و بحــث
قــرار میدهــد.
تدوینNaval Postgraduate School:

ویراستار:

Penny Hill Press Inc

ناشرCreateSpace Independent Publishing Platform:
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ایــن کتــاب بــا رونــد پیشــرفت نمایشــگرهای شیش ـهای در کابیــن
خلبــان و نحــوه ارتبــاط سیســتمهای پیچیــده بــا خدمــه پــرواز و
سیســتمهای مدیریــت پــرواز هواپیمــا شــروع میشــود .بررســی
نمایشــگرهای کابیــن در هواپیماهــای مختلــف ،تشــریح نحــوه کار
و عملیــات تعمیــر و نگهــداری نمایشــگرها و علــت خرابــی آنهــا
مباحــث دیگــری اســت کــه در ادامــه کتــاب آمــده اســت.
نویسنده:
ناشر:

Samuel Bessette

CreateSpace Independent Publishing Platform

ویراستار:

Lorence Bessette

سال انتشار:

2016

چالــش کاهــش وزن ،حجــم ،هزینــه و تــوان مصرفــی پرنــده ارائــه
میدهــد.
انــرژی و تــوان مصرفــی اترنــت توســط مفهومــی بــه نــام تــوان
الکتریکــی بــر بســتر اترنــت )  (POEتامیــن میشــود .در ایــن
فنــاوری تنهــا یــک کابــل قــادر بــه انتقــال داده و تــوان الکتریکــی
بــه بخشهــای مختلــف شــبکه همچــون حســگرها و دوربینهــای
ویدئــو از نــوع  IPاســت.
1

فنــاوری  POEبــه صــورت مســتقیم از پورتهــای داده کــه
دســتگاههای شــبکه را بــه هــم متصــل میکنــد بــرای تامیــن انــرژی
آنهــا بهــره میبــرد .اســتفاده از ســوئیچهای  POEدر ایجــاد ارتبــاط
میــان تجهیــزات اویونیکــی پهپادهــا میتوانــد بطــور قابــل مالحظ ـهای
میــزان سیمکشــیها را کاهــش داده و فضــای زیــادی را بــرای
افزایــش ارتباطــات و پشــتیبانی از سیســتمهای جدیــد بــه وجــود
آورد.
نکتــه دیگــر در اســتفاده از اترنــت بــه عنــوان بســتر انتقــال داده
و تــوان الکتریکــی در پرندههــای بــدون سرنشــین ،عمــر بــاالی آن
اســت .تجهیــزات مربــوط بــه فنــاوری اترنــت دارای حــدود  40ســال
عمــر مفیــد بــوده و از اینــرو نیــاز کمتــری بــه تعمیــر و نگهــداری
خواهنــد داشــت.
فنــاوری اترنــت بــا هــر دســتگاهی و هــر ســرعت انتقــال اطالعــات
ســازگار اســت .همچنیــن تمــام دســتگاههایی کــه از اترنــت بــه عنــوان
یــک اتصــال اســتفاده میکننــد ،قــادر بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر خواهنــد
بــود .در نتیجــه اینکــه فنــاوری اترنــت بــرای کاربردهــای نظامــی
گزینـهای بســیار مناســب بــوده و قوانیــن  COTSو استانداردســازیها،
گامــی بلنــد بــرای فراگیــر شــدن آن در عرصــه هوافضــا خواهــد بــود.
منبــع:

www.mil-embedded.com

ویژگــی دیگــر فنــاوری اترنــت مقــرون بــه
صرفــه بــودن آن از لحــاظ وزن ،انــدازه و هزینــه
اســت .در هواپیماهــای بــدون سرنشــین کاهــش
هــر گــرم از وزن تجهیــزات معــادل بــا افزایــش
زمــان پــروازی آن اســت و از آنجــا کــه هــر
ســانتیمتر مربــع از فضــای  UAVبخشــی از
قابلیتهــای سیســتم را در بــر میگیــرد،
کاهــش حجــم اتصــاالت بیــن سیســتمها بــه
معنــی افزایــش عملکــرد پرنــده اســت .همچنیــن
مدیریــت انــرژی و تــوان در پهپادهــا چالشــی
مهــم و اساســی اســت و افزایــش راندمــان تــوان
مصرفــی تجهیــزات امــری حیاتــی محســوب
میشــود .فنــاوری اترنــت پاســخی مناســب بــه

فناوری

POE
1- Power Over Ethernet
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دانش اویونیکی

خبر ویژه

انتخاب پلتفرم اتصال اترنت برای UAVها
اهمیــت هواپیمــا بــدون سرنشــین ) (UAVبــه دلیــل کاربردهــای
مختلــف بــه ویــژه در بخــش نظامــی ماننــد شناســایی ،جســتجو و
نجــات ،مبــارزه و جنــگ روز بــه روز بیشــتر نمایــان میشــود .همچنیــن
از ایــن گونــه پرندههــا در ماموریتهــای بیــش از حــد خطرنــاک
و دشــوار کــه امــکان فرســتادن خلبــان وجــود نــدارد یــا زمانــی کــه
نیــاز بــه پروازهــای طوالنــی و پیوســته اســت ،میتــوان اســتفاده
کــرد .ماموریتهــا و عملیاتهــای پیچیــده ایــن پرندههــا نیــاز بــه
پشــتیبانی دارنــد ،از اینــرو در سیســتمها و تجهیــزات مربــوط بــه
آنهــا بــه منظــور پشــتیبانی و حمایــت از ماموریتهــا ،کامپیوترهــای
پردازشــگر و تجهیــزات مهــم ماموریتــی تعبیــه شــده اســت.
1

اینگونــه هواپیماهــا از چنــد حســگر از جملــه حســگرهای دیــداری،
مــادون قرمــز ،تابشــی ،بیولوژیکــی و شــیمیایی در تجهیــزات خــود
اســتفاده میکننــد .در برخــی از پهپادهــا از چنــد دوربیــن بــرای
نمایــش  180درجـهای رو بــه جلــو و رو بــه پاییــن بــه منظــور هدایــت
از راه دور و ثبــت اطالعــات ماموریــت بهــره گرفتــه میشــود .همچنیــن
ممکــن اســت اتصــاالت و تجهیــزات الکترونیکــی داخــل آنهــا فراتــر از
سیســتمهای کنترلــی و ناوبــری بــوده و شــامل برخــی سیســتمهای
دیگــر ماننــد بوردهــای رادیویــی ،ارتباطــات ماهــوارهای ،پردازشــگرهای
قدرتمنــد ،رادار ،تجهیــزات موشــک و دیگــر دســتگاههای ارتباطــات
تاکتیکــی بــرای اتصــال بــا مرکــز فرماندهــی باشــد .همــهی ایــن
دســتگاهها بــه یــک اتصــال ســریع و انعطــاف پذیــر و قابــل اعتمــاد
بــرای هماهنگــی کامــل بــا پردازشــگر اصلــی  UAVنیــاز دارنــد .از
اینــرو طراحــان ،اترنــت را بــه عنــوان یــک پلتفــرم مناســب بــرای
اتصــال سیســتمهای  UAVمعرفــی کردنــد.
در حــال حاضــر در ارتباطــات سیســتمی فنــاوری اترنــت بــه عنــوان
1- Unmanned Aerial Vehicle
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یــک اســتاندارد شــناخته شــده و بــه ســرعت در حــال تبدلیــل بــه
اســتانداردی در بخــش نظامــی نیــز اســت .قابلیــت ســازگاری ،ســرعت
بــاال و امنیــت در انتقــال اطالعــات ایــن فنــاوری بــه اثبــات رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن در کاربردهــای نظامــی
از جملــه UAVهــا از معماریهایــی بــا گذرگاههــای داده اختصاصــی
اســتفاده میشــد کــه دارای معایــب زیــادی از جملــه پیچیدگــی،
انعطافپذیــری کــم ،عــدم ســازگاری بــا تجهیــزات مختلــف ،وزن و
حجــم زیــاد بودنــد.

چرا اترنت؟

طراحــان و طرفــداران عالقمنــد بــه اســتفاده از فنــاوری اترنــت چنــد
دلیــل را بــرای اســتفاده از آن در کاربردهــای نظامــی بیــان میکننــد
کــه مهمتریــن آنهــا بــه شــرح زیــر اســت.
 -1اترنــت و فنــاوری  IPبــه حــد بلــوغ خــود رســیده و امنیــت و
قابلیــت اطمینــان آن اثبــات شــده اســت.
 -2سیســتمهای اترنت ذاتا ماژوالر هستند.
 -3تجهیــزات تجــاری بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه از اترنــت
پشــتیبانی کــرده و میتواننــد بــه صــورت  COTSدر کاربردهــای
نظامــی اســتفاده شــوند.
2

مزایای اتصال اترنت در پهپادها
از مزایــای فنــاوری اترنــت میتــوان بــه اتصــال بســیار قــوی آن
اشــاره کــرد .نس ـلهای قبلــی اتصــاالت و گذرگاههــای داده در پهپادهــا
در شــرایط مختلــف عملیاتــی ،آســیبپذیر و دارای خطــا بودنــد.
عواملــی چــون خــاک ،رطوبــت ،تغییــر دمــا و ارتعاشــات میتوانســت
عملکــرد و بهــرهوری انتقــال اطالعــات را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .ایــن

برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران
از تاریــخ  26لغایــت  29آبــان مــاه جزیــره زیبــای کیــش هماننــد
ادوار گذشــته میزبــان هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی هوایــی ایــران
بــود .ایــن رویــداد بــزرگ بــا حضــور آقــای دکتــر ســتاری ،معاونــت
محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســردار ســرتيپ دكتــر
دهقــان وزيــر دفــاع و پشــتيباني نيروهــاي مســلح در ســاعت  10صبــح
چهارشــنبه  26آبــان بــه طــور رســمی آغــاز بــه کار کــرد .از مهمتریــن
شــخصیتهای سیاســی و اجرایــی کشــور کــه از نمایشــگاه مذکــور
بازدیــد بــه عمــل آوردنــد میتــوان بــه علــی عابــدزاده رئیــس ســازمان
هواپیمایــی کشــور ،امیــر خلبــان حســن شــاه صفــی فرمانــده نیــروی
هوایــی ارتــش ،محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،دکتــر منوچهــر منطقــی دبیــر ســتاد هوایــی معاونــت محتــرم
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دكتــر مونســان مديــر عامــل
ســازمان منطقــه آزاد كيــش اشــاره کــرد.
ایــن دوره از نمایشــگاه در فضایــی بــه وســعت  17000متــر مربــع و
بــا حضــور حــدود یکصــد شــرکت داخلــی از ســازمانها و موسســات
هوایــی و هوافضــا ،هوانــوردی ،مراکــز تحقیقاتــی و ســاخت ،موسســات
پژوهشــی ،دانشــگاهها و مراکزآمــوزش عالــی ،شــرکتهای تولیــدی،
صنعتــی و بازرگانــی و همچنیــن بيــش از  25نمایندگــی شــرکتهای
خارجــی از کشــورهای آلمــان ،روســیه ،ایتالیــا ،انگلیــس ،ژاپــن،
لیتوانــی ،مالــزی ،ترکیــه ،فرانســه و چــک تازهتريــن دســتاوردها
و فناوريهــاي خــود را در زمينــه صنايــع هوايــي و هوانــوردي در
معــرض ديــد عالقمنــدان قــرار دادنــد .در ایــن میــان پژوهشــکده
اویونیــک نیــز در فضایــی بــه مســاحت  15متــر مربــع مجموعــهای

از آخریــن محصــوالت و نتایــج تحقیقــات علمــی خــود را بــه معــرض
نمایــش گذاشــت .از جملــه مهمتریــن دســتاوردهای ارائــه شــده از
ســوی پژوهشــکده اویونیــک میتــوان بــه رادار هواشناســی از نــوع
اســات آرایـهای ،آنتــن لینــک داده ماهــوارهای و ســخت افــزار گــذرگاه
داده بــر اســاس اســتاندارد  MIL-STD 1553اشــاره کــرد.
مســالهای کــه بیــش از هر چیــز در ایــن دوره از نمایشــگاه خودنمایی
میکــرد ،عــدم حضــور بســیاری شــرکتهای خصوصــی فعــال در
زمینــه اویونیــک و قطعــات هواپیمــا بــود .درحالــی کــه نمایشــگاه
هوایــی کیــش بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد هوایــی ایــران محســوب
شــده و میتوانــد محلــی ویــژه بــرای معرفــی انــواع محصــوالت و
خدمــات شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان باشــد ،بازدیدکننــدگان
شــاهد تعــداد بســیار انــدک از ایــن مــوارد بودنــد .شــاید بهتــر اســت
تــا برگزارکننــدگان و ســازمانهای ذیربــط بــا برنامهریــزی دقیقتــر
و اطالعرســانی گســترده ،در ادوار بعــدی ایــن خــا بــزرگ را پوشــش
دهنــد.
بــا ایــن حــال نکتــه قابــل توجــه ایــن دوره از نمایشــگاه مربــوط
بــه اجــرای نمایــش هوایــی بــود کــه باعــث شــد عالقهمنــدان زیــادی
بــرای مشــاهده آن در محــل نمایشــگاه حاضــر شــوند .در بخــش
نمایــش هوایــی بــر خــاف ســالهای گذشــته کــه معمــوال توســط
خلبانــان و هواگردهــای داخلــی انجــام میگرفــت ،امســال گــروه
هایــی از کشــورهای روســیه و لیتوانــی نیــز بــه هنــر نمایــی پرداختنــد.
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ایران عضو فدراســیون انجمنهای الکترونیک ایمنی ترافیک
هوایی ( )IFATSEAشد

اخبار

ایــران بــا عضویــت در نهــاد بینالمللــی  IFATSEAمســیر توســعه
صنعــت هوایــی خــود را بــرای متخصصــان الکترونیــک هواپیمــا همــوار
کــرد .فدراســیون بینالمللــی انجمنهــای الکترونیــک ایمنــی
ترافیــک هوایــی در ســال  1974در راســتای ارتقــای ایمنــی ترافیــک
هوایــی تاســیس شــد .در ایــن نهــاد بینالمللــی از هــر کشــور یــک
انجمــن یــا یــک نهــاد ارایهدهنــده خدمــات ناوبــری هوایــی ()ANSP
عضویــت دارد .هــر عضــو  IFATSEAدارای یــک رای در مجمــع
عمومــی یــا اجالسهــای منطقـهای اســت .همچنیــن از جملــه وظایــف
 IFATSEAدریافــت گــزارش از کشــورها در مــورد نحــوه ارائــه خدمــات
ناوبــری هوایــی ،دریافــت گــزارش از رونــد پیادهســازی نقشــه راه ایکائــو
در مــورد گــذر از سیســتمهای کنونــی بــه سیســتمهای نویــن ناوبــری
هوایــی و بررســی موانــع احتمالــی در راه پیــاده ســازی آنهــا اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه ادارهكل ارتباطــات و ناوبــري هوايــي شــركت
فرودگاههــا و ناوبــري هوايــي ايــران بــه عنــوان نماینــده کشــور در
 IFATSEAاســت.

سخن سردبیر

بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.
در آزمایــش ســوم پــرواز بــا کمــک ربــات خلبــان از یــک هواپیمــای
توربوپــراب بــرای نمایــش قابلیــت رباتیــک دارپــا اســتفاده شــد .در
ایــن آزمایــش جایــگاه ربــات در صندلــی راســت کابیــن خلبــان کامــا
شــگفتانگیز بــه نظــر میرســید .ربــات خلبــان در حــال حاضــر
شــامل چنــد بــازو و پــای الکترونیــک بــرای گرفتــن اهــرم و پدالهــای
هواپیمــا اســت و هیــچ شــباهتی بــه خلبــان واقعــی نــدارد .پــروژه
تولیــد ربــات خلبــان بخشــی از برنامــه دولتــی آمریــکا بــرای جایگزینــی
ربــات در جایــگاه خلبــان دوم اســت .مهمتریــن ویژگــی خلبــان ربــات،
نداشــتن احساســات انســانی در جایــگاه خلبــان ماننــد اســترس،
حواسپرتــی و خســتگی اســت.

ســاخت ربات خلبان با فناوری هوش مصنوعی
بــه نقــل از دیلیمیــل آنالیــن ،مهمتریــن مشــکل شــرکتهای
هواپیمایــی تجــاری و نیــروی هوایــی در آمریــکا کمبــود خلبانــان ماهــر
و بــا تجربــه اســت .بــه همیــن منظــور از چنــد ســال قبــل تولیــد ربــات
خلبــان بــا فنــاوری هــوش مصنوعــی در دســتور کار دارپــا قــرار گرفــت.
ســازمان تحقیقــات پیشــرفته دفاعــی دارپــا بــا انجــام یــک پــرواز
آزمایشــی بــا ربــات کمــک خلبــان نشــان داد کــه میتــوان بــه فنــاوری
هــوش مصنوعــی در صــورت برنامهریــزی دقیــق و جامــع اعتمــاد کــرد.
در ایــن پــروژه تاکنــون ســه پــرواز آزمایشــی بــا ربــات کمــک خلبــان

اویونیــک تاثیرگــذار هســتند .در ســالهای اخیــر شــاهد ارتقــاء و توســعه ســریع ســامانههای اویونیــک
بودهایــم .شــرکتهای ســازنده ســامانهها و تجهیــزات اویونیــک ،بــه صــورت مــداوم بــا بهرهگیــری
از آخریــن فناوریهــای روز ،محصــوالت جدیــدی را بــه بــازار ارائــه میکننــد تــا تــوان رقابتــی خــود را
حفــظ کننــد .ســامانههای جدیــد بــا مصــرف تــوان پایینتــر و وزن کمتــر قابلیتهــای بیشــتری را
نســبت بــه نمونههــای پیشــین خــود ارائــه میکننــد .نقشــه راه اویونیــک نســل بعــد (NextGen

 )Avionicsنیــز بــه عنــوان جزئــی اساســی از برنامــه توســعه حمــل و نقــل هوایــی نیازمندیهــای
پیــش رو در حــوزه اویونیــک را مشــخص کــرده اســت .فعالیتهــای علمــی و مهندســی قابــل توجهــی
در کشــورهای مختلــف در جریــان اســت تــا ایــن نیازمندیهــا را بــرآورده ســازد .در کشــور عزیــز
مــا هــم همــواره صنعــت هوایــی بــه دلیــل جایــگاه راهبــردی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده

صاحب امتیاز:

منبع :خبرگزاری ایسنا

پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری مســابقه طراحی/ساخت و پرواز توسط پژوهشگاه
هوانوردی و فضانوردی آمریکا
پژوهشــگاه هوانــوردی و فضانــوردی آمریــکا (  )AIAAبــه منظــور
تشــویق دانشــجویان بــرای ورود بــه فضــای صنعتــی و کســب تجربــه
واقعــی ،مســابقات طراحــی هواپیمــا در موضوعــات مختلــف بــه
صــورت گروهــی و انفــرادی از بیســتم تــا بیســت و ســوم آوریــل 2017
برگــزار میکنــد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه نشــانی
ایــن مرکــز بــه آدرس زیــر مراجعــه نماییــد.
1

منبع :وبســایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

پیشــرفتهای ســریع و چشــمگیر در حــوزه بــرق و کامپیوتــر بــه صــورت مســتقیم بــر صنعــت
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پیشــرفتهای روز حــوزه اویونیــک فراهــم کنــد.
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