افزایش احتمال بروز خطاهای نرمفزاری و سختافزاری میشود.

سخن سردبیر

هوایی)( IEC 61508 ،مالحظات برای سیستمهای ایمنی محور) و ISO

مقامات نظارت بر هوانوردی غیرنظامی مجموعهای از قوانین ایمنی را
برای سیستمهای اویونیک ایمنی -بحرانی تعریف کردهاند تا از عدم وجود
ریسک به دلیل رفتار نامطلوب تجهیزات الکترونیک اطمینان حاصل شود .این
موضوع سبب شده است تا سیستمهای پیچیده اویونیک با چالشهای زیادی
در فرایند صدور گواهینامه مواجه شوند.
در این میان مواردی همچون بدترین حالت زمان اجرا ،رفتار قطعی ،اشتراک
حافظه بین چند اپلیکیشن و اشتراکگذاری حافظه پنهان منجر به بیشترین
ناپایداری و تاخیر میشود .اینتل به عنوان طراح و سازنده پردازندههای
چندهستهای و سیستمهای تعبیه شده در مورد ساخت سیستمهای کنترل
پرواز که دارای بیشترین نیازمندی در سطح تضمین طراحی هستند ،پیشنهاد
میکند از معماری ناهمگن و افزونگی ماژوالر استفاده شود.
همانطور که گفته شد فناوری پردازندههای چند هستهای باعث شده است
تعدادی از برنامههای اویونیک با سطوح تضمین طراحی مختلف روی یک
تراشه با منابع حافظه مشترک اجرا شوند .مجازیسازی یک راهکار مناسب
برای جلوگیری از تداخل بین برنامهها است .در همین راستا شرکت ویندریور
اخیرا پلتفرم مجازیسازی جدید خود با نام  Helixرا برای استفاده در
سیستمهای اویونیک معرفی کرد .پلتفرم مجازیسازی  Helixامکان استفاده
از چند سیستمعامل و اجرای ترکیبی از اپلیکیشنها با سطوح بحرانی متفاوت
را میدهد .محصول جدید ویندریور به کاربران امکان اجرای نرمافزارهای
مبتنی بر نسخههای قدیم سیستمعاملهای  VxWorksو لینوکس را در کنار
نرمافزارهای توسعه یافته برای سیستمعاملهای جدید فراهم میکند .پلتفرم
 Helixبا بهرهگیری از یک هایپروایزر بالدرنگ نوع  ،1امکان پارتیشنبندی
امن و کامل یک سیستم را دارد.
طبق اسناد منتشر شده از سوی ویندریور ،از مهمترین مزایای Helix

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

● ●کاهش هزینهها Helix :متناسب با نیازمندیهای تعریف شده در
استانداردهایی همچون ( DO-178Cمالحظات نرمافزاری سیستمهای

( 26262مالحظات ایمنی برای سیستمهای حمل و نقل جادهای) طراحی
شده است .معماری باز و ماژوالر آن باعث میشود پارتیشنها کامال از یکدیگر
مستقل بوده و این موجب کاهش نیاز به انجام تستهای مجدد در صورت
تغییر یک برنامه میشود .همچنین پشتیبانی از استانداردهای ARINC 653
 APEX API ،POSIXو  FACEباعث میشود توسعهدهندگان سیستم
بتوانند به راحتی از اپلیکیشنهای قبلی خود یا برنامههای تولید شده توسط
سایر شرکتها در سیستم جدید استفاده کنند.

پیشرفتهای سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت اویونیک
تاثیرگذار هستند .در سالهای اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانههای اویونیک بودهایم.
شرکتهای سازنده سامانهها و تجهیزات اویونیک ،به صورت مداوم با بهرهگیری از آخرین فناوریهای
روز ،محصوالت جدیدی را به بازار ارائه میکنند تا توان رقابتی خود را حفظ کنند .سامانههای جدید با
مصرف توان پایینتر و وزن کمتر قابلیتهای بیشتری را نسبت به نمونههای پیشین خود ارائه میکنند.

● ●انعطافپذیری :پلتفرم میتواند بهصورت ثابت یا پویا پیکربندی شود.
برنامهها با ویژگیها و سطوح بحرانی مختلف میتوانند از طریق این پلتفرم
روی یک سختافزار مشترک اجرا و با یکدیگر تبادل داشته باشند.
● ●پشتیبانی از سیستمعاملها :هایپروایزر  Helixقابلیت پشتیبانی از
سیستمعاملهای متعددی از جمله  ،VxWorksلینوکس ،ویندوز ،بیرمتال و
غیره را دارد .عالوه بر این  Helixامکان میزبانی از سیستمعاملهای نوشته
شده توسط خود کاربر را نیز دارد.
● ●افزایش ایمنی و امنیت :مجازیسازی  Helixباعث میشود برنامههای
ایمن و غیرایمن بتوانند بهطور موازی روی هستههای مختلف اجرا شوند.
● ●کارایی باال و جبرگرایی :هایپروایزر نوع  1تعبیه شده در Helix

امکان کنترل و پیکربندی کامل سختافزار را ایجاد میکند .این هایپروایزر
با استفاده از شتابدهندههای مجازیسازی سختافزار کارایی سیستم را
افزایش میدهد.

● ●پشتیبانی از طیف مختلفی از معماری و  :CPUپلتفرم  Helixاز
آخرین معماریهای موجود در  Armو  Intelپشتیبانی میکند .انواع مختلف
CPUهای تولیدی توسط  Intel ،NXPو  Xilinxنیز توسط این پلتفرم
پشتیبانی میشوند.
منبع:
https://windriver.com

نقشه راه اویونیک نسل بعد ( )NextGen Avionicsنیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه
حمل و نقل هوایی نیازمندیهای پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است .فعالیتهای علمی
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در حال حاضر گروههای فعالی از دانشگاه ،صنعت و شرکتهای دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک
کشور که از زیربخشهای مهم صنعت هوایی است مشارکت دارند .پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی
اصفهان در سالهای اخیر تالش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است .مجله پیش
رو چکیدهای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم صنعت اویونیک در سراسر جهان است .امید
است این مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع
و سادهای برای آشنایی با پیشرفتهای روز حوزه اویونیک فراهم کند.

مطالب اين شماره:
گزارش نمایشگاه هوایی پاریس2.....................................................................................................
بهینهسازی محاسبات تعبیه شده با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین16...................................
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کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.

دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک

تلفن:

معماری پلتفرم مجازیسازی Helix

و مهندسی قابل توجهی در کشورهای مختلف در جریان است تا این نیازمندیها را برآورده سازد .در
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بخشی از مطالب مجله با ذکر نام پژوهشکده اویونیک به
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خبر اویونیک

گزارش نمایشگاه هوایی پاریس

مفهوم همگرایی دیجیتال نظامی

تحول دیجیتال ،مفهومی جدید در دنیای صنایع دفاعی و نظامی نیست.
این عبارت ریشه در دیجیتالسازی فناوریهای حسگرها دارد .ادامه مسیر
این تغییرات ،نیازمند نسل جدیدی از معماری است که دادههای C4ISR
(دستور ،کنترل ،ارتباطات ،کامپیوتر ،هوش ،نظارت و شناسایی) را روی
پلتفرمهای نظامی همگرا خواهد کرد .تئوری اصلی در همگرایی دیجیتال،
متمرکزسازی منابع محاسباتی تمام حسگرهای اویونیک داخل یک کامپیوتر
ترکیبی ،پرواز و ماموریت است .نتیجه یک معماری نرمافزار-گرا (Software-
 )definedخواهد بود که مستقل از سختافزار عمل میکند .این پلتفرم
پردازشی متمرکز میتواند بهطور مداوم از طریق روشهای پردازش نرمافزاری
اطالعات ،ارتقاء یابد .در واقع نرمافزار اجرا شده روی این منابع پردازشی
متمرکز مشابه با اپلیکیشنهای یک تلفن همراه هوشمند است .معماری
سختافزار این پلتفرم نیز شامل افزونگی مورد نیاز برای گواهینامههای
ایمنی پرواز است .چنین سیستمی به بخشهای مختلفی تقسیم میشود
که هر کدام از آنها میتوانند دارای سطح متفاوتی از ایمنی و امنیت باشند.

ارائه راهکارها و قالبهایی برای دستیابی به این هدف هستند .هر چند در
حال حاضر این استانداردها در ابتدای راه هستند و تجهیزات زیادی سازگار
با آنها تولید نشده است ،اما انتظار میرود با نهایی شدن اسناد فنی آنها،
شاهد عرضه محصوالت سختافزاری و نرمافزاری متنوعی باشیم که منجر
به تلفیق بیشتر سیستمها و به خصوص سامانههای حسگری در پلتفرمهای
نظامی میشوند.
پینویسها:

1- Sensor Open System Architecture
2- Future Airborne Capability Environment

منابع:
http://mil-embedded.com, https://mrcy.com

محصول اویونیک

همگرایی دیجیتال در پلتفرمهای نظامی

پنجاهوسومین نمایشگاه هوایی پاریس از  27تا  31خرداد ماه سال جاری
در فرودگاه لوبورژه این شهر برگزار شد .این نمایشگاه را میتوان بزرگترین
رویداد هوایی جهان دانست که بهصورت دوساالنه میزبان صنایع مختلف
هوایی و فضایی است .نمایشگاه پاریس توسط ( SIAEیکی از شرکتهای
زیر مجموعه انجمن صنعت هوافضای فرانسه) ساماندهی و برگزار میشود .در
این گزارش قصد داریم مروری بر برخی از جدیدترین محصوالت ،خدمات و
فناوریهای مرتبط با اویونیک ارائه شده در نمایشگاه امسال پاریس داشته
باشیم.
پاریس را میتوان از قدیمیترین برگزارکنندگان نمایشگاههای هوایی
دانست .سال  1909اولین دوره این نمایشگاه برگزار شد و به دنبال آن از
سال  1949فرودگاهی در شمال پاریس بهصورت دوساالنه و منظم میزبان
این رویداد مهم است .نمایشگاه پاریس در واقع یک گردهمایی تجاری بزرگ
از بازیگران مختلف صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی است که منجر به توافق،
قراردادهای همکاری و همچنین خرید و فروش محصوالت مرتبط میشود.
جدیدترین فناوریها و یافتههای علمی در صنایع هوایی و تجهیزات
وابسته همچون موتور هواپیما ،فناوریهای ناوبری ماهوارهای ،تجهیزات
 ،CNSسیستمهای کنترلی انواع هواگردها ،تجهیزات کابین مسافران،
سیستمهای فرودگاهی ،همچنین تجهیزات سالح هواپیماهای نظامی و غیره
توسط مجموعه گستردهای از شرکتهای سراسر جهان در این نمایشگاه ارائه
میشود .عالوه بر این شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوایی از جمله تعمیر
و نگهداری هواپیما ،سرویسهای داده ،هندلینگ و غیره نیز حضوری فعال
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در نمایشگاه پاریس دارند.
در نمایشگاه امسال بیش از  2400شرکت از  48کشور جهان در فضایی به
وسعت  125هزار متر مربع به ارائه محصوالت و خدمات خود پرداختند .حدود
 140فروند هواپیما و بالگرد که تعدادی از آنها محصوالت جدید محسوب
میشوند در این نمایشگاه حضور داشتند .در طی  7روز برگزاری بیش از 300
هزار بازدید کننده در نمایشگاه حضور یافتند که حدود  40درصد از آنها را
افراد حرفهای و شاغل در حوزههای هوایی تشکیل میدادند.
طبق قوانین هر دوره ،امسال نیز  5روز ابتدایی نمایشگاه مختص بازدید
افراد حرفهای و شخصیتهای تجاری بود .در طی این روزها امکان حضور
افراد کمتر از  16سال در نمایشگاه وجود ندارد و سایر بازدیدکنندگان نیز
هنگام ورود باید از طریق کارتهای شناسایی و تجاری خود ،مرتبط بودن
زمینههای شغلیشان را با صنعت هوایی به اثبات برسانند .این محدودیتها
باعث میشود غرفهداران و بازدیدکنندگان بتوانند در محیطی آرامتر با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند .نکته جالب توجه در نمایشگاه امسال حضور
چشمگیر استارتآپها بود .حدود  150استارتآپ توانستند محصوالت نوین
خود را که بیشتر در حوزه تجهیزات هواپیماهای سبک و خدمات مرتبط با
آن است را به بازدیدکنندگان عرضه کنند.
در پایان نمایشگاه مسئولین برگزارکننده گزارش دادند که در طی این
رویداد حدود  140میلیارد دالر قرارداد خرید و همکاری بین شرکتهای
حاضر در نمایشگاه با یکدیگر و با بازدیدکنندگان به امضا رسیده است.

وزارت دفاع ایاالت متحده معماری سیستم باز ماژوالر ( )MOSAرا برای
نسل آینده کامپیوترهای ماموریت خود در نظر گرفته است .این رویکرد
با قابلیتهایی همچون مقیاسپذیری و قابلیت اطمینان باال ،مسیر انتقال
از یک پلتفرم وابسته به پلتفرم پردازشی همگرای دیجیتال خواهد بود.
در دنیای پلتفرمهای نظامی ،همگرایی دیجیتال را میتوان یک مجموعه
از توابع بحرانی در نظر گرفت که از منابع مشترک استفاده میکنند .در
چنین سیستمی نقش تلفیق منابع مورد نیاز در سامانههای حسگر ،اهمیت
زیادی دارد .تا چند سال گذشته استاندارد خاصی برای تلفیق سامانههای
حسگر وجود نداشت .اما اخیرا متخصصان سیستمهای هوایی به دنبال تهیه
چارچوبهایی برای تایید و تصدیق این سامانهها هستند.
کنسرسیوم «معماری سیستمهای باز حسگر» یا  SOSA1به دنبال
تعریف جنبههایی همچون معماری ،الکتریکی ،مکانیکی ،سختافزار،
نرمافزار و همچنین رابطها برای بخش پردازشی در سامانههای حسگر است.
از مهمترین این سامانههای حسگر میتوان به رادار ،جاسوسی سیگنال
( ،)SIGINTحسگرهای الکترونوری/مادون قرمز و جنگ الکترونیک اشاره
کرد .کنسرسیوم  SOSAبه دنبال ایجاد یک معماری مرجع سیستم باز برای
استفاده در سیستمهای حسگر تجاری و نظامی است .کاهش زمان توسعه
سیستم و هزینههای آن از جمله اهداف اصلی طرح  SOSAاست .در این
معماری که از طراحی ماژوالر استفاده میکند ،بخش حسگر و پردازش در هر
سامانه حسگر از هم جدا میشوند .در این معماری حسگرها از حالت مستقل
و مجزا خارج میشوند .هر حسگر به صورت یک  LRUتولید میشود که
امکان ارتقاء یا جایگزینی در سیستم را دارد .با توجه به اینکه سرعت رشد
و تحول در منابع پردازشی بسیار بیشتر از چرخه عمر حسگرها است ،این
نوع معماری امکان ارتقاء راحت منابع پردازشی بدون نیاز به تغییر در بخش
حسگر را فراهم میکند.
هزینههای باالی توسعه یک پلتفرم نظامی همچون یک جنگنده یا
UAVهای سنگین ،اهمیت قابلیت استفاده یک سامانه در چند پلتفرم را
دو چندان کرده است .استانداردهایی همچون  SOSAو  FACE2به دنبال

مجازیسازی سیستمهای اویونیک با
محصول جدید ویندریور
امروزه طراحان و تولیدکنندگان سیستمهای هوافضا به دنبال استفاده
از فناوریهای آینده برای ساخت هواپیماهایی با انعطافپذیری بیشتر در
معماری سیستمها هستند .مجازیسازی یکی از این فناوریها است که
میتواند بخشی از آینده سیستمهای اویونیک را تشکیل دهد.
گزارشهای منتشر شده در سالهای اخیر نشاندهنده نزدیکی حضور
تاکسیهای هوایی در سطح شهرها است .شرکتهای مختلفی در این
مدت مدلهای طراحیشده خود را آزمایش و رونمایی کردهاند .مروری
بر سیستمهای الکترونیک این وسایل نقلیه نشاندهنده بهرهگیری از
فناوریهای روز دنیا همچون سیستم کنترل  Fly-by-Wireدر آنها است.
به عنوان نمونه هانیول در سال جاری از پلتفرم تاکسی هوایی خود رونمایی
کرد .این پرنده از مدرنترین فناوریهای اویونیک برای ناوبری ،کنترل،
رادار ،نظارت و دیگر حسگرها بهره میبرد .کامپیوتر مدیریت این پلتفرم از
فناوری پردازندههای چند هستهای استفاده کرده و وظایف مختلفی از جمله
مدیریت پرواز ،پردازش نمایشگرها ،مدیریت باتری ،رابط کنترل پرواز ،ترکیب
داده حسگرها ،رابطهای انسان -ماشین و غیره را بر عهده دارد .هر چند
تلفیق مجموعه این وظایف یک امر حیاتی برای پلتفرمهای کوچکی مثل
تاکسیهای هوایی است ،اما پیچیدگی سختافزار و نرمافزار در آنها باعث
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نخواهند کرد .در واقع آنها به دنبال دستیابی به مفهومی تحت عنوان
همگرایی دیجیتال ( )digital convergenceدر معماری سیستمهای
خود هستند .مثالی از همگرایی دیجیتال ،تلفنهای همراه هوشمند است
که قابلیتهای مختلفی همچون دوربین فیلمبرداری ،تلویزیون ،اینترنت و
نقشههای مسیریابی را در خود گنجاندهاند.

بیشتر به چشم میآید .همچین این نوع معماری به لحاظ ذاتی پیچیده و
ریسکپذیر بوده که روند توسعه آن آهسته و رعایت نکات ایمنی و امنیتی
در آن دشوار است .بهطور کلی میتوان  5محدودیت کلیدی برای معماری
وابسته در نظر گرفت:
● ●حسگرها :در این معماری حسگرها اغلب بهصورت مستقل عمل
میکنند و استفاده از آنها در پلتفرمهای مختلف نیاز به سفارشیسازی
دارد .تعداد استانداردهای محدود برای رابطها ،پروتکلها و ارتباطات
دوجانبه محدودیت دیگر استفاده از حسگرها در معماری وابسته است.
● ●تکرار :حسگرهای مستقل در این معماری دارای منابع مختص به خود
هستند که بین سایر حسگرها تکرار میشود .از جمله این منابع میتوان به
تغذیه ،مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و بخش پردازشی اشاره کرد.
● ●امنیت :در معماری وابسته امنیت باید با درجههای مختلفی در هر یک
از زیر سیستمهای پردازشی پلتفرم اجرا شود .در بیشتر موارد امنیت باید
با فناوریهای گوناگون و برای سیستمهای تولید شده توسط شرکتهای
مختلف ایجاد شود .این مسئله خود باعث ایجاد نقاط آسیبپذیر در سطح
سیستم و شبکه آن میشود.

همگرایی برنامههای مختلف در یک تلفن همراه هوشمند

در بخش هوایی نیز شرکتهای تجاری مختلفی با رویکرد مشابه به
دنبال ساخت پلتفرمهای بدون خلبان برای به واقعیت تبدیل کردن رویای
تاکسیهای هوایی هستند .شرکتهایی نظیر گوگل ،اپل ،آمازون و تسال با
سرمایهگذاری زیاد در حال رفع موانع پیشروی سفر ایمن با هواگردهای
خودران هستند .رهبران این شرکتها میدانند برای گذر از این موانع نیاز به
یک همگرایی در حسگرها ،سیستمهای تصمیمساز و عملگرهای پرنده است.

محدودیتهای پردازشی در یک پلتفرم وابسته در محیط
توزیعشده

رویکرد معماری وابسته در پلتفرمهای امروزی نمیتواند پاسخگوی
نیازهای پردازشی و نیازمندیهای  SWaPباشد .این مسئله در مورد
پرندههای بدون سرنشین ( )UAVبه دلیل محدودیتهای وزن و فضا

توسعه یک سیستم تشخیص هوشمند سیگنال جدید
برای MQ-9

شرکت جنرال اتمیکز سازنده هواپیمای بدون سرنشین MQ-9 (Predator

) Bدر جریان نمایشگاه پاریس اعالم کرد یک سیستم تشخیص هوشمند
سیگنال ( )SIGINTجدید را روی هواپیمای  MQ-9با موفقیت تست کرده
است .این سیستم توسط شرکت  L3توسعه یافته و قرار است برای کاربردهای
 ISRروی هواپیمای کنترل از راه دور  Predator Bنصب و بهرهبرداری شود.
مدیر فروش شرکت  L3در مورد محصول جدید خود میگوید« :این
سیستم قابلیت نصب روی یکی از بالهای  MQ-9را داشته و میتواند در برابر
تهدیدهای مدرن جمینگ ،تیم عملیات را کمک کند .این محصول در طول 8
ماه توسعه یافته و در اوایل سال  2019مورد تست قرار گرفته است».
سیستم جدید شرکت  L3قابلیت مانیتورینگ و جاسوسی سیگنال در بازه
گستردهای از باند فرکانسی ( 1مگاهرتز تا بیش از  8گیگاهرتز) را دارد و
میتواند اطالعات دریافتی را ذخیره و سیگنالهای صوتی را بهصورت بالدرنگ
پخش کند.

● ●ایمنی :دریافت گواهینامه برای کامپیوترهای پرواز و ماموریت نیازمند
اثبات رعایت ایمنی و قابلیت اطمینان در سطوح مختلف هواپیما است .با
چند حسگر مجزا و بخشهای پردازش اختصاصی ،دریافت گواهینامههای
ایمنی دشوار خواهد بود.
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را در دسترس خطوط هوایی قرار دهد .در این پروژه هانیول به عنوان نماینده
فروش قانونی  ،SmartSkyسرویس مذکور را به عنوان یک گزینه انتخابی به
سرویسهای اتصال حین پرواز ( )1IFCخود افزوده و خطوط هوایی استفاده
کننده از  IFCهانیول میتوانند از آن بهرهمند شوند .تا پیش از این هانیول
سرویس اینترنت را با همکاری یک شرکت دیگر از طریق لینک ماهوارهای
اینمارست برای  IFCتهیه میکرد .در پروژه جدید یک یا دو آنتن در زیر سطح
هواپیما نصب شده و از طریق یک ارتباط امن و غیر اشتراکی با ایستگاههای
زمینی ،سرویس  5Gرا فراهم میکنند .هانیول اعالم کرده است به زودی
نرمافزار ،سختافزار و برنامههای کاربردی متناسب با این سرویس را توسعه
داده و در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

شرکت یونیورسال اویونیکز در حین برگزاری نمایشگاه هوایی پاریس از
سیستم دید مصنوعی ( )2SVSجدید خود رونمایی کرد .این سیستم جدید از
یک رویکرد تعاملی برای دستیابی بیشتر به مفهوم «پرواز مبتنی بر چشمانداز»
یا  Fly-By-Sightبهره میبرد.

ارائه سرویسهای  5Gبرای ایرالینهای امریکایی

شرکت  SmartSkyکه یکی از بزرگترین ارائهدهندگان سرویسهای
اینترنت در صنعت هوایی است ،در نمایشگاه پاریس اعالم کرد قصد دارد با
همکاری شرکت هانیول سرویس  5Gرا به مشتریان ارائه دهد.
شرکت  SmartSkyپیش از این سرویس  4G LTEرا با پهنای باند باال در

روند تغییر معماری در اویونیک

حال  SmartSkyقصد دارد با همکاری هانیول سرویسهای پرسرعت 5G

برنامهها و محصوالت جدید شرکت یونیورسیال اویونیکز

● ●عملکرد :ارسال داده حسگرها روی گذرگاه داده بدون انجام
پردازشهای نهایی ،باعث اشغال شدن بخش زیادی از پهنای باند موجود در
این شبکهها میشود.
یک هواپیمای معمولی در حال حاضر بیش از  15سامانه حسگری با زیر
سیستمهای پردازشی مجزا دارد .برای افزایش قابلیت اطمینان و دریافت
گواهی ایمنی ،هر یک از این زیر سیستمهای پردازشی ممکن است دارای
یک یا تعداد بیشتری از واحدهای پشتیبان باشند .بنابراین هواپیماهای
امروزی بیش از  30زیرسیستم پردازشی را در خود جای دادهاند.

اختیار مشتریان خود قرار میداد .نکته حائز اهمیت در مورد  SmartSkyاین
است که سرویس مذکور را بر خالف بسیاری از رقبای خود نه از طریق اتصال
ماهوارهای ،بلکه توسط ایستگاههای زمینی ایجاد میکند .خطوط هوایی طرف
قرارداد با  SmartSkyمیتوانند اینترنت را در اختیار مسافرین قرار داده یا
از آن برای عملیاتهای فنی هواپیما همچون نظارت بر عملکرد سیستمها و
موتور ،دریافت لحظهای اطالعات مسیر پرواز و شرایط آبوهوایی و ارتباط با
اپراتورهای تعمیر و نگهداری زمینی خود استفاده کنند.

یونیورسال اویونیکز یکی از زیر مجموعههای شرکت بزرگ البیت سیستمز
محسوب میشود که بیشتر روی توسعه سیستمهای کابین خلبان تمرکز دارد.
این شرکت در سالهای اخیر هزینه زیادی را صرف توسعه سیستمهای دید
مصنوعی ،نمایشگرهای باالی سر ( )HUDو همچنین نمایشگرهای نصب
شونده روی کاله خلبان کرده است .در واقع هدف این شرکت از سرمایهگذاری
در این بخش ،دستیابی بیشتر از بازار سیستم پیشرفته بینایی پرواز ()3EFVS
در حوزه هواپیماهای مسافری و نظامی است .در همین راستا ،این شرکت
اخیرا محصولی با عنوان  ClearVision EFVSرا برای نصب در هواپیماهای
ایرباس  320تولید کرده است که احتماال از اوایل سال 2020
میالدی فرایندهای ارتقاء این خانواده از هواپیماها به محصول
جدید آغاز شود .همچنین در حین برگزاری نمایشگاه هوایی
پاریس ،مسئولین یونیورسال اویونیکز اعالم کردند قرار است به
زودی اقدامات الزم برای دریافت گواهینامه نصب این محصول
روی برخی از هواپیماهای  ATRنیز انجام شود.
سیستم  ClearVision EFVSشامل یک نمایشگر روی کاله
خلبان با نام  SkyLensو یک نمایشگر باالی سر پیشرفته است.
نمایشگر موجود روی  SkyLensدارای شفافیت باالیی بوده و
عالئم و سمبلها را با تفکیکپذیری زیاد ارائه میدهد .در واقع
این کاله ترکیبی از یک سیستم دید پیشرفته ( ،)EVSسیستم
دید مصنوعی و سیستم دید ترکیبی ( )4CVSاست .مجموعه
این سیستمها به خلبان در انجام یک پرواز امن با ایستایی باال
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دانش اویونیک
اشاره کرد که ترکیب  InSightو  SkyLensنسل جدیدی از کابین خلبان
را ارائه میدهد و اطالعات ضروری پرواز در موقعیتهای زمانی مهم و در
مناسبترین مکان برای خلبان نمایش داده میشود .این قابلیتها موجب
افزایش ایمنی هواپیما و گامی بلند به سوی پشتیبانی از پروازهایی با تنها
یک خلبان خواهد بود.

در تمام شرایط آبوهوایی شبانهروز کمک میکند.

یونیورسال اویونیک همچنین در نمایشگاه پاریس از نسل جدید
سیستمهای مدیریت پرواز ( )FMSخود رونمایی کرد .این سیستم بهصورت
تعاملی و یکپارچه با  ClearVisionطراحی شده و  i-FMSنامگذاری شده
است .سیستم  i-FMSمبتنی بر نرمافزار بوده و برای استفاده در معماری
اویونیک ماژوالر یکپارچه طراحی شده است .سیستم مدیریت پرواز جدید
شرکت یونیورسال دارای یک رابط انسان-ماشین پیشرفته است که آن را با
 HUDو سیستم کاله خلبان مرتبط میکند.

یونیورسال اویونیکز همچنین در جریان برگزاری نمایشگاه پاریس اعالم
کرد بروزرسانیهایی در نرمافزار سیستم نمایشگر  InSightخود اعمال کرده
است .سیستم  InSightیک عرشه پرواز یکپارچه با قابلیتهای نمایش
نقشههای پیشرفته ،نمودارهای الکترونیکی و همچنین کنترل رادیوهای
هواپیما است.

آینده پلتفرمهای نظامی :همگرایی پردازشهای دیجیتال

در بروزرسانی جدید شرکت یونیورسال اویونیکز ،ارتباط بین InSight

و سیستم  SkyLensیکپارچگی بیشتری دارد .در هواپیماهایی که این دو
سیستم بهطور یکپارچه نصب شوند ،خلبان میتواند به راحتی توسط کاله
 SkyLensو تنها از طریق نگاه کردن به منوی مورد نظر در نمایشگرهای
 InSightو بدون نیاز به حرکت دست ،گزینههای خود را انتخاب و عرشه
پرواز را کنترل کند .این فناوری باعث کاهش حجم کاری خلبان شده و به
او اجازه میدهد مسیر پرواز ،باند فرود و دیگر دستورات را در فازهای حیاتی
فرود هواپیما بدون نیاز به کاهش تمرکز خود و به سادگی برنامهریزی یا
بروزرسانی کند.
سیستم دید مصنوعی در هر دو سامانه  InSightو  SkyLensدادهها و
اطالعات مشابهی را در اختیار خلبان قرار میدهند .بنابراین خلبان و کمک او
میتوانند متناسب بر هر فاز از پرواز خود ،از نمایشگر مناسب استفاده کنند.
مدیر ارشد شرکت یونیورسال اویونیکز در جریان نمایشگاه پاریس اعالم کرد
در بروزرسانیهای جدید ،سیستم  SVSدر  SkyLensبه قابلیتهای تعاملی
جدید تجهیز شده است و از طریق آن خلبان میتواند گزینههای بیشتری
از جمله باند فرود ،نوع تقرب انتخاب شده ،نقطه مسیرها و غیره را با تنها
نگاه کردن روی یک نمایش مجازی از مسیر پرواز تغییر دهد .وی همچنین
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سیستم  i-FMSبهصورت ماژوالر طراحی شده و برای استفاده در هر
پلتفرم سازگار با استاندارد  ARINC 653آماده است .این ویژگی سبب
میشود یکپارچهسازان سیستمهای اویونیک بتوانند به راحتی برنامههای
کاربردی خود را برای  FMSتوسعه دهند یا از برنامههای آماده تولید شده
از سوی سایر شرکتها برای آن استفاده کنند .رابط پیشرفته انسان -ماشین
این سیستم مطابق با استاندارد  ARINC 661بوده و امکان ارتباط ساده بین
خلبان و برنامههای روی  FMSرا ایجاد میکند .این ویژگیها سبب میشود
مشتریان بتوانند عرشه پرواز مد نظر خود را طراحی و پیادهسازی کنند .از
سوی دیگر ساختار ماژوالر  i-FMSدر بخشهای نرمافزاری و سختافزاری
باعث میشود کاربران بتوانند به راحتی در آینده سیستم را ارتقاء داده و آن
را با نیازمندیهای اعالم شده سازگار کنند.

محصوالت جدید شرکت کورتیسرایت

شرکت کورتیسرایت به عنوان یکی از رهبران دنیای دیجیتال صنعت
هوانوردی در نمایشگاه امسال پاریس محصوالت مختلفی را معرفی کرد .از
جمله جدیدترین محصوالت این شرکت میتوان به یک دستگاه ذخیرهکننده
دادههای دیجیتال اشاره کرد .این دستگاه که با نام تجاری HSR40-CC
به بازار عرضه خواهد شد اولین محصول در صنعت هوایی است که توانایی
ذخیره دادههای یک شبکه اترنت را بهصورت دوکاناله با پهنای باند باال
دارد .دستگاه  HSR40-CCبهصورت کامال  ruggedطراحی شده و میتواند
دادههایی با قالبهای  UDPیا  TCP/IPرا از دو پورت  40GbEبا نرخی
بیشتر از  6 GB/sذخیره کند.
این محصول کورتیس رایت توانایی ذخیره  48ترابایت اطالعات را داشته
و برای استفاده در پلتفرمهای  ISRمناسب است .بخش حافظه دستگاه شامل
دو کارت قابل جدا شدن است که امکان انتقال سریع دادهها را پس از انجام

از اولین روزهای آغاز پرواز در ابتدای قرن بیستم ،هواپیماها از واحدهای
حسگر آنالوگ و مجزا برای تامین اطالعات مورد نیاز خلبانان استفاده
میکردند .در سالهای اول دستیابی انسان به حملونقل هوایی ،دادههای
خروجی این واحدهای حسگر هر کدام بهصورت جداگانه روی نمایشگرهای
خلبان قرار میگرفت .اما با پیشرفت و تکامل الکترونیک و به دنبال آن
پردازش دیجیتال ،قابلیت سامانههای حسگر و امکانات استفاده از دادههای
خروجی آنها بیشتر شده است.

که باعث پدید آمدن یک معماری وابسته ( )Federated Arch.در محیطی
توزیعشده شامل مجموعهای از گذرگاههای داده برای اتصال سامانههای
حسگر مستقل میشود .این نوع از معماری هر چند گامی به سوی تلفیق
بیشتر سیستمها است ،اما هنوز معایبی همچون عدم استفاده از منابع
مشترک را دارد.

امروزه به لطف سامانههای حسگر الکترونیکی ،در کنار اطالعاتی از
قبیل سرعت هوایی ،ارتفاع ،جهت حرکت و دما ،خلبان به طیف وسیعی
از دادههای کمکی دسترسی دارد که میتوانند او را در آگاهی محیطی،
شناسایی تهدیدات ،نظارت و غیره کمک کنند .اما این پایان راه نیست ،چرا
که با وجود هوشمند شدن این سامانههای حسگر ،همچنان هر یک از آنها
محدود به استفاده برای یک تهدید یا یک فناوری خاص بوده و در نتیجه
یک گزاره مستقل محسوب میشوند.
فقدان یک معماری جامع ،مقیاسپذیر ،قابل ارتقاء و با امکان
اشتراکگذاری منابع در بیشتر پلتفرمهای هوایی امروزی به این معناست
که هر سامانه حسگر بهطور مستقل نیازمند زنجیره پردازش اختصاصی خود
شامل توابع جمعآوری دادهها ،دیجیتالسازی ،پردازش ،استخراج و انتشار
است .این شرایط منجر به حجم و وزن زیاد و همچنین هزینه باالی تولید و
تعمیر و نگهداری چنین پلتفرمهایی میشود.

زنجیره پردازش حسگرها

در بیشتر پلتفرمهای کنونی ،تلفیق الکترونیکی سامانههای حسگر از
طریق گذرگاههای داده همچون  MIL-STD-1553و  ARINC-429اجرا
میشود .نتیجه این پیادهسازی ایجاد یک توپولوژی پردازش  ad-hocاست

در معماری وابسته هر سامانه حسگر از منابع اختصاصی خود استفاده میکند.

همگام با افزایش نیاز سیستمها به اجرای توابع پیشرفتهتر ،سیستمهای
الکترونیکی و کامپیوترها نیز وارد میدان شدهاند و بخش زیادی از مسئولیت
عملیاتهای محاسباتی را به خود اختصاص دادهاند .کامپیوترهای ماموریت
و پرواز به خلبان در اجرای توابع بحرانی اویونیک ،تسلیحات و مقابله با
حمالت الکترونیک کمک میکنند.
در همین حال شرکتهای تجاری با سرمایهگذاری چند میلیارد دالری
به دنبال دستیابی به پلتفرمهایی با معماری پردازش دیجیتال برای ساخت
خودروهای بدون راننده و حوزههای مرتبط هستند .این شرکتها با اطالع
از نیازمندیهای سیستم خود هرگز از رویکرد معماری وابسته استفاده
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رونمایی از Hermes 45

تاثیر آنتنهای شکلدهی پرتو در پرواز تجمعی UAVها
امروزه فناوری پرواز تجمعی در جهان در حال توسعه الگوریتمهای
هوشمند برای اجرای عملیاتهای پیچیده است .پرواز تجمعی UAVها
میتواند در بردارنده هوش گروهی باشد که در آن قوانینی ساده رفتار هر
یک از اعضا را تعریف میکند .هنگامی که هر یک از پرندهها از این رفتارهای
ساده پیروی کنند ،رفتارهایی یکپارچه و پیچیده ایجاد خواهد شد .برای
این منظور تمامی پرندههای گروه باید همگن باشند .آنها باید مشخصات
فیزیکی ،برنامه یکسان و حتی حسگرهای مشابهی داشته باشند .در این میان
تشابه حسگرها از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا قوانین حاکم بر رفتار
گروه اغلب بر مبنای عوامل محیطی خارج از گروه است .در نسخه شماره 26
مجله اویونیک فناوری پرواز تجمعی پرندههای بدون سرنشین به طور کامل
شرح داده شده است.
در حال حاضر با پیشرفت فناوریهای تاکتیکی ،نسل بعدی پروازهای
تجمعی پرندههای بدون سرنشین با تحول عظیمی روبهرو خواهد شد .یکی از
این فناوریها که مورد توجه محققان قرار گرفته است ،جهتدهی پرتو آنتنها
(شکلدهی پرتو) است .شکلدهی پرتو در واقع یک روش انتقال سیگنال
رادیویی است که مشخصات خروجی هر آنتن در طول ارسال داده کنترل
میشود .در واقع هر آنتن با کمی تفاوت در مشخصات خروجی عمل ارسال
داده را انجام میدهد .بنابراین جمع آثار امواج ارسال شده توسط مجموعهای
از آنتنها ،آرایه فازی را تشکیل میدهد .از اینرو شکلدهی پرتو بر مبنای
ترکیب عناصر در یک آرایه فازی کار میکند ،بهطوریکه سیگنالهایی که در
یک جهت خاص با یکدیگر تداخل سازنده داشته تقویت میشوند و در غیر
این صورت اگر تداخل مخرب داشته باشند ،تضعیف میشوند .بنابراین هدف
شکلدهی پرتو ارسال سیگنالهایی سریعتر و محدوده پوششدهی بیشتر
برای هر دستگاه است.
در همین راستا نیروی هوایی ایالت متحده آمریکا درخواست خود را از
شرکت  Intelligent Automationمبنی بر استفاده از قابلیتهای فناوری
شکلدهی پرتو در نسل بعدی پرواز تجمعی پرندههای بدون سرنشین ارائه
کرده است .از اینرو آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی یک قرارداد 1/4
میلیون دالری را با شرکت  Intelligent Automationبرای استفاده از
سیستم آنتن آرایه فازی توزیع شده توسط مجموعهای از UAVهای کوچک،
منعقد کرده است.
در این پروژه قرار است مهندسان شرکت Intelligent Automation

قابلیتهای شکلدهی پرتو توزیع شده را با حداقل هزینه و به وسیله گروهی
از آنتنهای همه جهته طراحی کنند تا از این طریق رفتار تجمعی و همکاری
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بین پرندههای بدون سرنشین فراهم شود .به همین منظور از سیستمهای
رادیویی همه جهته برای همکاری و ایجاد یک آرایه شبه فازی با المانهای
توزیعشده استفاده میشود تا در آن آنتنهای همه جهته بتوانند سیگنالهای
خود را در برد طوالنیتری هدایت کنند .به عبارت دیگر هر  UAVدارای
یک آنتن همه جهته است و باید متناسب با موقعیتش در پرواز تجمعی،
مشخصات سیگنال خروجی آنتن را تنظیم کند.
این کار بخشی از پروژه  Autonomous Swarmsاست که در اواخر
سال  2017برای توسعه فناوریهای مقرونبهصرفه پرواز تجمعی هواپیماهای
بدون سرنشین کوچک شروع شده است .یکی از این فناوریها شکلدهی پرتو
توزیعشده است که از الزامات تبادل اطالعات برای برنامههای فعلی نیروی
هوایی ایاالت متحده است.

شرکت اسرائیلی البیت در نمایشگاه پاریس از هواپیمای بدون سرنشین
جدید خود با نام هرمس  45رونمایی کرد .این پلتفرم تاکتیکی کوچک
برای انجام عملیاتهای دریایی و زمینی طراحی شده است و توانایی اجرای
ماموریتهایی با برد زیاد و حمل محموله را دارد .هدف اصلی شرکت البیت
از توسعه این پلتفرم بهرهگیری برای انجام ماموریتهای جاسوسی ،تجسس،
هدفیابی و شناسایی ( )ISTARاست که نیازمند مداومت پروازی زیاد
هستند.
عملیات به ایستگاه زمینی فراهم میکند .قابلیت دیگر دستگاه مذکور امکان
رمزگذاری اطالعات است که برای آن روش  AESبا قالب  256بیتی در نظر
گرفته شده است .دستگاه  HSR40-CCبر خالف نسخههای قدیمی خود که
از روش خنکسازی با هوا بهره میبردند ،از روش هدایت گرما روی صفحات
خنک ( )conduction cooledاستفاده میکند.
یکی دیگر از محصوالت کورتیس رایت که در نمایشگاه پاریس رو نمایی
شد ،دوربین فیلمبرداری  HDC-430-1است .این دوربین قابلیت پشتیبانی از
قالب فشردهسازی  H.265را داشته و سازگار با اترنت 100/1000BASE-T
است .مسئولین کورتیسرایت معتقدند قابلیتهای باالی این دوربین آن را
برای استفاده در کاربردهای تست پرواز و نظارت بر کابین خلبان ایدهآل
میکند.
پهپاد هرمس  45میتواند عملیاتهای  ISRو جنگ الکترونیک را با برد
 200کیلومتر در صورت دید مستقیم و برد بیشتر در صورت استفاده از
لینکهای ماهوارهای را با مداومت پروازی حدود  22ساعت انجام دهد .بخش
محفظه نصب محموله این پهپاد از تجهیزاتی با وزن بیش از  20کیلوگرم
شامل حسگرهای الکترونوری/مادون قرمز ،رادارهای دریایی ،سامانههای
جاسوسی سیگنال ،جاسوسی مخابرات ،تجهیزات رله مخابراتی VHF/UHF
و غیره پشتیبانی میکند.

شرکت  Intelligent Automationمالحضات متعددی را برای شکلدهی
پرتو توزیع شده در پرواز تجمعی UAVها و در هنگام برقراری ارتباط در نظر
میگیرد .این مالحظات عبارتند از:
● ●هماهنگسازی و زمانبندی دقیق در طول پرواز تجمعی با وجود اثرات
نسبی داپلر و عدم دسترسی به سیگنالهای ناوبری ماهوارهای GPS
● ●روشهای کارآمد و مقیاسپذیر برای تعیین وزن انتقال به صورت پویا
به گرهها برای خواص الگوی پرتو قوی مانند حداقل نشت در بیم جانبی
( )sidelobeو عرض پرتو باریک
● ●انتشار موثر داده و کنترل پیامها به پرندههای بدون سرنشین حاضر
در پرواز تجمعی
● ●شکلدهی پالس ،کنترل مشارکت یا استفاده از روشهای دیگر برای
ایجاد تاخیر زمانی به گرههایی که فاصله آنها از سایر اعضای گروه بیش از
چند طول موج است.
در این پروژه محققان برای حرکت خودآگاه UAVها از حسگرهای نصب
شده روی آنها و پردازش سیگنال پیام پرنده استفاده میکنند .عالوه بر
محققان برای ارزیابی موقعیت آگاهانه پرندهها مانند حرکت پیشبینی شده
همسایهها ،از حسگرهای نوری ،واحدهای اندازهگیری اینرسی ( )IMUو رادار
استفاده خواهند کرد.
قرار است شرکت مجری پروژه فناوریهای شبکه تجمعی خود را با استفاده
از پهپادهای ارزان قیمت کالس  Iو  IIثابت کرده تا به وسیله آن مزایای
فناوری شکلدهی پرتو توزیعشده را با استفاده از پرواز تجمعی UAVها در
محیطهای تاکتیکی نشان دهد.

با توجه به محدودیتهای پهنای باند اطالعات در شبکه سیستمهای
اویونیک هواپیما ،دوربین  HDC-430-1از ُکدک  H.265استفاده میکند که
موجب کاهش حجم قابل توجه تصاویر نسبت به  H.264شده و پهنای باند
کمتری را مصرف میکند .تصاویر خروجی این دوربین دارای تگ زمانی بوده
و مطابق با استاندارد  IEEE 1588است .کیفیت تصاویر خروجی میتواند
متناسب با نیاز کاربر  1080p ،720pیا  SDبا  60فریم در ثانیه باشد.
عالوه بر محصوالت عنوان شده ،کورتیسرایت در حین برگزاری نمایشگاه
پاریس از یک سیستم ارائه محیط مجازی برای بالگردها و یک کارت XMC
برای تبدیل قالبهای ویدئویی رونمایی کرد .سیستم ارائه محیط مجازی با
استفاده از چند حسگر نصب شده روی سطح یک بالگرد ،آگاهی از وضعیت
خلبان را افزایش داده و موجب افزایش ایمنی پروازهای یک بالگرد نظامی
میشود .کارت مبدل ویدئو نیز با پشتیبانی از انواع فرمتهای ویدئویی و
سرعت تبدیل باال ،یک گزینه مناسب برای استفاده در انواع پلتفرمهای
سرنشیندار و بدون سرنشین است.

پهپاد هرمس  45میتواند از پلتفرمهای زمینی و دریایی پرتاب شود و یک
سیستم بازیابی خودکار به این هواپیما در فرود امن روی سطح کوچک (بدون
نیاز به باند فرود) کمک میکند .فرایند بازیابی و پرتاب مجدد این پهپاد کمتر
از  30دقیقه زمان نیاز دارد .این پرنده  30کیلوگرمی دارای لینکهای داده
دیجیتال  VHF ،UHFو ماهوارهای با افزونگی دوگانه است .فاصله انتهای دو
بال هرمس  45از یکدیگر حدود  5متر بوده و میتواند تا ارتفاع  18هزار پا
از سطح دریا پرواز کند.

رادار الکترونوری شرکت رافائل

در حال حاضر نظارت بر هواپیماها در دنیای عمومی و نظامی وابسته
به سیستمهای راداری است .پیشرفتهای اخیر در حوزه جمینگ و فریب،
قابلیت اطمینان سامانههای راداری فعلی را کاهش داده است .عالوه بر این
کاهش سطح مقطع راداری پلتفرمها و پرواز در ارتفاع و سرعت کم این چالش
را دوچندان کرده است.
شرکت رافائل برای مقابله با این چالش یک سیستم نظارتی الکترونوری
غیرفعال و غیرقابل جمینگ را ارائه داده است .این سیستم با استفاده از
حسگرهای مادون قرمز موج متوسط و کوتاه در کنار حسگرهای نور مرئی،
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مدلهای  R20و  R30محصوالتی سبک (حدود  800گرم) با اندازه کوچک
هستند که به راحتی روی یک  Droneنصب و راه اندازی میشوند .این رادارها
با استفاده از مجموعهای حسگر وجود پرنده بدون سرنشین دیگر یا مانع را
تشخیص داده و اطالعات را برای خلبان زمینی پلتفرم ارسال میکند .هوش
مصنوعی بکار رفته در این محصول امکان تفکیک بین پرندگان ،انسانها،
اشیاء ،هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین را فراهم میکند.

هنگامیکه یک مزاحم در حریم هوایی شناسایی شود ،مرکز فرماندهی
 SkyDomeمیتواند پاسخ مناسب را بسته به سطح تهدید ارائه کند .گزینه
پاسخ شامل هشدار نفوذ و استفاده از یک  DroneHunterبرای مقابله فیزیکی
سریع و خودکار است .پلتفرم  DroneHunterخانوادهای از هواپیماهای
هوشمند است که برای مقابله فیزیکی با نفوذگران هوایی طراحی شدهاند.
این هواگردها میتوانند بهطور خودکار و با هدایت نرمافزار  SkyDomeیا از
طریق کنترل خلبان اقدام الزم برای رفع تهدید را انجام دهند.

● ●حسگرهای قدرتمند برای کار در روز و شب و در تمام شرایط آبوهوایی
از جمله دود ،ابر و مه

بنابراین پلتفرم  TrueViewکه وزنی کمتر از  2پوند دارد ،با کمک
 SkyDomeیک نمای  360درجه و دیجیتالی از حریم هوایی ارائه میدهد.
طبق گفته مدیر عامل شرکت سازنده این دو محصول در کنار یکدیگر
مرزهای جغرافیایی و قوانین را برای هشداردهی ایجاد میکنند .نرمافزار در
صورت مشاهده هرگونه تهدید قابلیت ارسال یک هشدار به دستگاههای تلفن
همراه و ارسال دادههای  3بعدی موقعیت ،تصاویر و ویدئو از پرندههای بدون
سرنشین نفوذی را دارد.

از مهمترین ویژگیهای رادار  TrueViewمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:

توافق برای ساخت یک سامانه هشدار اولیه هوایی

امکان نظارت کامل بر یک ناحیه مشخص با شعاع یک تا چند ده کیلومتر
را فراهم میکند .استفاده از حسگرهای الکترونوری با حساسیت باال میتواند
برخی از چالشهای رایج در رادارهای نظارتی همچون نویز پسزمینه
( ،)Background Clutterناهنجاریهای چند مسیری و همچنین ناتوانی
در تشخیص اهداف با سطح مقطع کم مثل پهپادهای کوچک را رفع کند.
در حال حاضر این سیستم که با نام  Sky Spotterشناخته میشود
در رژیم اشغالگر قدس به عنوان بخشی از شبکه نظارتی در هر دو بخش
نظامی و غیر نظامی اجرایی شده است .این سیستم میتواند به عنوان یک
سامانه نظارتی ثابت همچون رادارهای منطقهای ،به عنوان یک سامانه برای
پشتیبانی از یک حفره بدون پوشش ( )Gap areaیا به عنوان یک سامانه
برای راهاندازی سریع و موقت نظارت بر حریم هوایی استفاده شود .در واقع
میتوان گفت سیستم  Sky Spotterبرای نواحی با حساسیت باال و نیاز به
تفکیکپذیری زیاد مناسب است .از مهمترین برنامههای کاربردی این سیستم
میتوان به حوزههای دفاع هوایی و ماموریتهای ضد  UAVاشاره کرد.

شرکت التا سیستمز اعالم کرد قصد دارد با همکاری امبرائر یک سامانه
هشدار اولیه هوایی ( )5AEWبرای نسخههای مختلف جت تجاری Praetor
 600توسعه دهد .هدف از این همکاری توسعه یک  AEWارزان قیمت برای
ارائه به کشورهایی با بودجه دفاعی کم است.
براساس این توافق ،امبرائر وظیفه ایجاد تغییرات الزم در جت ،P600
توسعه پشتیبانیهای زمینی و همچنین بازاریابی را دارد .از طرف دیگر التا
سیستمز وظیفه ساخت بخشهای الکترونیک شامل یک رادار آرایهای با
اسکن الکترونیکی ( )6AESAدر باند  ،Sیک سیستم جاسوسی سیگنال و
سایر تجهیزات الکترونیک مورد نیاز را بر عهده خواهد داشت .بر این اساس
التا سیستمز باید یک رادار  AESAنسل چهارم شامل مجموعهای از ماژول
رادار که بهطور فشرده و به شکل چیدمان کاشی در کنار هم قرار گرفتهاند،
تولید کند .تفاوت عمده این رادار با سایر نسخههای ساخته شده توسط التا
سیستمز ،پوشش  240درجهای آن نسبت به پوشش  360درجه در دیگر
نمونهها است.

این سیستم شامل یک مجموعه حسگر است که به یک زاویه ثابت با
وسعت دید زیاد خیره شدهاند .بخش پردازنده داخل دستگاه قرار داشته و
توانایی شناسایی و ردگیری چند هدف را بهطور همزمان دارد .با توجه به نیاز
برای پوششدهی کلی منطقه و ایجاد یک محیط شبکهای ،تعداد حسگرهای
سیستمها میتواند افزایش یابد .شرکت رافائل در نمایشگاه پاریس آخرین
نسخه از این سامانه نظارتی را به نمایش گذاشت.

تجهیز تایفون به سیستم جنگ الکترونیک جدید

مدیر شرکت لئوناردو در نمایشگاه پاریس سیستم جنگ الکترونیک
جدید طراحی شده برای جنگنده یوروفایتر تایفون را معرفی کرد .لئوناردو
این سیستم معماری باز و قابل برنامهریزی را  digital stealthنامگذاری
کرده است .این سیستم قابلیتهای مخفیکاری تایفون را بهطور چشمگیری
افزایش خواهد داد .طبق گفته مدیر لئوناردو ،سیستم جدید توانایی زیادی در
تشخیص سیگنالهای رادیویی و لیزری دشمن و همچنین موشکهای شلیک
شده به سمت هواپیما را دارد .برنامههای نرمافزاری زیادی برای عملیاتهای
ضد شناسایی و ضد-ضد شناسایی در آن وجود دارد .عالوه بر این کاربران
تایفون میتوانند برنامههای مورد نظر خود را مطابق با سامانههای دفاعی و
تهاجمی دشمن توسعه و روی آن بارگذاری کنند.
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● ●رادار موثر  3بعدی که میتواند اشیاء را با دقت شناسایی و تشخیص
دهد.
● ●رابط کاربری ساده و بصری که گزینههای تشخیص و هشداردهنده را
فراهم میکند.
● ●ارائه مکان دقیق اشیاء در محدوده طوالنی
● ●ارائه هشدار اولیه در مورد هواپیماهای بدون سرنشین نفوذی یا غیر
مشارکتی

پلتفرم نرمافزاری SkyDome

این پلتفرم نرمافزاری وظیفه نظارت بر حریم هوایی از پیش تعریف شده
را دارد و میتواند به صورت بالدرنگ حضور droneهای مخرب و نفوذی
را تشخیص دهد .از این پلتفرم میتوان برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت
UAVها برای زندانها ،استادیومها ،پاالیشگاههای نفت ،مراکز داده،
فرودگاهها ،ساختمانهای دولتی ،نیروگاهها و موارد دیگر استفاده کرد.
پلتفرم  SkyDomeاز رادار  TrueViewبرای نظارت بر حریم هوایی به
منظور ایجاد دادههای بالدرنگ و هشداردهی استفاده میکند .بدین ترتیب
یک نمای  360درجه از ناحیه مورد نظارت و ترافیک هوایی موجود در آن در
اختیار نرمافزار قرار گرفته و  SkyDomeبا توجه به قوانین تعریف شده برای
آن ناحیه ،در صورت تشخیص هرگونه تهدید عکس العمل نشان خواهد داد.
در واقع  SkyDomeیک راهحل اثبات شده نظامی است که قادر به نظارت و
برقراری امنیت در طول روز وشب و در تمام شرایط آب و هوایی است .کاربر
میتواند در این نرمافزار نواحی مجاز یا غیرمجاز پرواز Droneها را تعیین و
قوانین مختلفی را برای آنها تعریف کند.

مدیرعامل شرکت  Fortemهمچنین در مورد اهمیت اینگونه محصوالت
و رقابت شکلگرفته برای تولید آن گفت« :نقصهای امنیتی اخیر موجب
شده تقاضا برای نظارت بر حریم هوایی دیجیتال شده به سرعت افزایش
پیدا کند .این رشد به ویژه برای محصوالتی که قادر به شناسایی پرندههای
بدون سرنشین بدون انتشار سیگنال  RFهستند ،چشمگیرتر بوده است .در
حال حاضر مکانهای زیادی در محیطهای شهری وجود دارد که نیازمند
حریم هوایی محافظت شده هستند و سامانههای قدیمی نمیتواند پاسخگوی
بسیاری از تهدیدهای امروزی باشد».
عالوه بر پرندههای بدون سرنشین ،تاکسیهای هوایی در آینده برای ادغام
حریم هوایی نیاز به ردیابی قابل اعتماد از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه
اطراف فرودگاهها ،سالنها ،پارکهای تفریحی و تاسیسات نفت و گاز خواهند
داشت.
پینویسها:

1- Unmanned Traffic Management
2- Unifly's Broadcast Location and Identify Platform
3- Detect Assistance Non-Cooperative

منابع:
https://aviationtoday.com, https://unifly.aero

التا سیستمز اعالم کرده است این سامانه راداری را تنها به کشورهای
خاصی ارائه خواهد داد و مشتریان از سایر کشورها باید نمونههای دیگر
تولیدی این شرکت را خریداری کنند.

استفاده از  UAVبرای نظارت بر حریمهای دریایی اروپا

آژانس ایمنی دریایی اروپا قصد دارد مزایای استفاده از UAVها در
پشتیبانی امنیتی و عملیاتهای علمی اجرایی داخل حریمهای دریایی تحت
نظرش را مورد بررسی قرار دهد .این تصمیم به دنبال درخواست چند کشور
اتحادیه اروپا برای استفاده از چنین سرویسهایی اتخاذ شده است.
در همین راستا آژانس ایمنی دریایی اروپا چند نوع  UAVکه برای
عملیاتهای نظارت دریایی همچون مهاجرتهای غیرقانونی ،انتشار و گسترش
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ردیابی پرندههای بدون سرنشین و شناسایی الکترونیکی
()BLIP

طرح  UTMشرکت  Uniflyبرای ایمنسازی ادغام پرندههای بدون
سرنشین داخل حریم هوایی ،مقامات مدیریت ترافیک هوایی شهری یا
منطقهای را به خلبانها متصل میکند .از این طریق مقامات میتوانند پرواز
پرندههای بدون سرنشین را ببینند و تایید کنند و نواحی غیرممکن پرواز
را به صورت بالدرنگ مدیریت کنند .همچنین خلبانهای پرندههای بدون
سرنشین میتوانند پرندههای خود را مدیریت کنند و برای آنها برنامهریزی
الزم را انجام دهند .عالوه بر این تاییدیههای پروازی را به صورت برخط با
مقررات محلی و بینالمللی دریافت کنند.

بهطور سراسری انتشار دهد .این پلتفرم برای انجام عملیات خود همه توابعی
که ممکن است مورد نیاز باشند را ترکیب میکند .این توابع شامل موارد زیر
است:
● ●پشتیبانی بسیار دقیق از تمام سیستمهای ماهوارهای ناوبری
جهانی( )GNSSاز جمله  GPS، Galileo، Glonassو Beidou
● ●ارتباطات سلولی چندباندی ()LTE Category 1
● ●باتری یکپارچه با پشتیبانی شارژ بیسیم
● ●شتابسنج  +ژایروسکوپ  +مغناطیسسنج
● ●حسگر فشار (ارتفاعسنج)
● ●حسگر دما
● ●حافظه  FRAMبرای حافظه پنهان پرواز
● ●ارتباط امن با استفاده از پروتکل TLS v1.2

در واقع پلتفرم  BLIPیک دستگاه شناسایی الکترونیکی خودکار است
و از لحظهای که دستگاه حرکت عمودی پرنده را حس میکند ،اطالعات
ردیابی را از طریق شبکه بیسیم  LTEبه  UTMارسال میکند .عالوه بر این،
 BLIPاز پروتکل بلوتوث با انرژی کم ( )BLEبرای انتشار شناسه الکترونیکی
 ،droneموقعیت سه بعدی و موقعیت مکان برخاست مطابق با الزامات قانونی
اروپا برای پروازهای  droneاستفاده میکند.

پلتفرم  BLIPمناسب نیازهای خاص ارائهدهندگان سرویس ،UTM
مقامات محلی و اپراتورهای پرندههای بدون سرنشین است .برای تضمین
ایمنی ترافیک پرندههای بدون سرنشین ،الزم است که موقعیت دقیق این
پرندهها شناسایی شود .بنابراین ردیابی برای پرندههای بدون سرنشین به
ویژه در مواردی که پرنده خارج از دید اپراتور پروازمیکند ،یک قابلیت
کلیدی محسوب میشود .پلتفرم  BLIPیک دستگاه کوچک و سبک است
که مستقل از سیستمهای یک هواگرد ،میتواند مکان دقیق آن را مشخص و
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طبق اعالم تالس ،این شرکت قصد دارد نسبت به نمونه قبلی حداکثر
وزن پرنده در هنگام برخاست را از  15به  25کیلوگرم افزایش دهد .از سایر
تفاوتهای بین دو نسخه  SpyRangerمیتوان به افزایش باتریها از یک به
دو بسته اشاره کرد .با این حال تغییر چندانی در حداکثر سرعت پرنده (90
کیلومتر در ساعت) ایجاد نخواهد شد .همانند نسخه قبلی ،در این نمونه نیز
زمان آمادهسازی برای پرتاب هواپیما حدود  20دقیقه است .ایستگاه کنترل
زمینی خانواده  SpyRangerشامل یک آنتن و یک لپتاپ ویژه است که به
راحتی قابل حمل هستند.

رادار TrueView

خانواده رادار  TrueViewبا استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای
طیف گستردهای از برنامههای کاربردی هوایی و زمینی ارائه شده است.
این رادار برای شناسایی ،ردیابی ،دستهبندی اشیاء هوایی و موانع طراحی
شده است .همچنین  TrueViewبه
صورت بالدرنگ آگاهی از وضعیت
و اطالعات موقعیتی را برای نظارت،
اجرا و حفاظت از هر حریم هوایی ارائه
میکند .این محصول یک دستگاه کوچک
و سبک است که توانایی شناسایی تمام
Droneهای اطراف خود را دارد.
رادار  TrueViewدر سه مدل
 R20، R30و رادار  3DAN-Cعرضه
میشود .رادار  DAN-Cبرای استفاده در
هواپیماهای سرنشین دار به عنوان بخشی
از یک راهحل اویونیک که با فناوریهایی
مانند  ADS-Bادغام شده ،سازگار است؛
درحالیکه دیگر مدلها هواپیماهای بدون
سرنشین و راهحلهای مبتنی بر زمین را
مورد هدف قرار میدهند.

تالس در نمایشگاه پاریس اعالم کرد در حال توسعه نسخه جدیدی از
هواپیمای بدون سرنشین  SpyRangerاست .نمونه قبلی این پرنده با نام
 SpyRanger 330بود که دارای مداومت پرواز  3ساعت در شعاع 30
کیلومتر است (در نسخه شماره  31مجله اویونیک بهطور کامل ویژگیهای
این هواپیمای کوچک تشریح شد) .حال تالس طراحی نمونه توسعه یافته از
این هواپیما با نام  SpyRanger 550است .نسخه جدید توانایی  5ساعت
پرواز مداوم در شعاع  50کیلومتر را خواهد داشت.

پلتفرم دیگر مد نظر آژانس ایمنی دریایی اروپا ،پهپاد بال ثابت هرمس
 900است .این پرنده توانایی پرواز در ارتفاع بیشتری نسبت به V-200
بوده و محدوده وسیعتری را پوشش میدهد .پهپاد هرمس  900توانایی 30
ساعت پرواز مداوم را داشته و میتواند تا  300کیلوگرم محموله را حمل
کند .گزینههای فعلی قابل انتخاب به عنوان محموله در این پهپاد شامل
حسگرهای مادونقرمز /الکترونوری ،رادار روزنه مصنوعی ،سامانه تشخیص
اهداف متحرک زمینی ،سامانه جنگ الکترونیک ،حسگرهای فراطیفی و
سامانههای جاسوسی سیگنال است.

این اطالعات به صورت بالدرنگ از طریق برنامههای کاربردی ایمن برای
مقامات مربوطه قابل دسترسی است .به عنوان مثال یک گشت پلیس میتواند
تمام جزئیات هواپیماهای بدون سرنشین در حال پرواز در فاصله  200متری
خود را دریافت کند.

رادار  TrueViewساخت شرکت  Fortemبرای نصب روی هواپیماهای بدون سرنشین کوچک
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آلودگیها و همچنین شناسایی فعالیتهای غیرقانونی توسعه یافتهاند را مورد
بررسی قرار داده است .در نمایشگاه پاریس نمایندگان این آژانس اعالم
کردند در حال حاضر دو پلتفرم را برای این هدف انتخاب کردهاند .اولین
مورد یک پهپاد بال متحرک به نام  V-200ساخت شرکت  Skeldarاست.
این پرنده دارای قابلیت نشست و برخاست خودکار بوده و مرکز کنترل آن
میتواند روی کشتی یا در یک خودرو تعبیه شود .بخش محموله در این پرنده
ماژوالر طراحی شده و امکان نصب تجهیزاتی مثل نشانگر لیزری ،اندازهگیر
فاصله ،حسگرهای مادونقرمز /الکترونوری و و همچنین سامانههای جاسوسی
سیگنال در آن وجود دارد.

نسخه جدید SpyRanger

نسخه جدید این هواپیما در موقعیتهای نبرد توانایی دریافت دستورات
سطح باال برای کمک در مانورهای غیرمستقیم را داراست .همچنین از این
هواپیما میتوان برای پشتیبانی نیروهای ویژه ،رله مخابراتی ،گشت مرزی و
حفاظت از زیرساختهای حیاتی استفاده کرد .پلتفرم SpyRanger 550
به حسگر پیشرفته مادونقرمز /الکترونوری ،اشارهگر لیزری ،پایدارساز سه
محوره از نوع ژایرو و سیستم پردازش سیگنال برای ردگیری اهداف متحرک
تجهیز خواهد شد.

بکارگیری هوش مصنوعی برای تعمیر و نگهداری CV-22

وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد قصد دارد با همکاری شرکت رایتئون
از فناوری هوش مصنوعی ( )AIبرای هوشمندسازی فرایندهای تعمیر ناوگان
 CV-22استفاده کند .این پلتفرم یک تیلتروتور دو ملخه نظامی است که
نیروی هوایی ایاالت متحده از آن برای حمل تجهیزات یا نیروهای نظامی
استفاده میکند.
در حال حاضر آژانس ایمنی دریایی اروپا چند مورد از این پلتفرمها را در
اختیار برخی از کشورهای عضو قرارداد داده است تا عملکرد آنها را مورد
ارزیابی قرار دهند.

در نسخههای شماره  26 ،25و  31مجله بهطور کامل در مورد ورود
فناوری هوش مصنوعی به صنعت هوایی و بهخصوص بخش تعمیرونگهداری
هواپیما پرداختیم .با این حال باید اشاره کرد بیشتر فعالیتهای انجام شده در
این زمینه مربوط به حوزههای غیرنظامی بوده است .میتوان گفت همکاری
وزارت دفاع ایاالت متحده و رایتئون از اولین گامهای ورود این فناوری به
حوزه تعمیرونگهداری نظامی است.
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گفت FlytX« :نقطه اوج فعالیتهای قبلی تالس در برنامه اویونیک 2020
خود است .هدف از توسعه این پلتفرم ایجاد یک تغییر اساسی در سیستمهای
کابین بالگردهای نظامی و تجاری بود .نتیجه حاصل از این تالش تنها یک
عرشه پرواز با تعداد زیادی از نمایشگرهای لمسی نیست ،بلکه این مجموعه
دارای رابطهای منحصربهفردی است که عالوه بر بصریتر کردن عملیاتهای
روی سیستمهای اویونیک ،قابلیتهای هوش مصنوعی را برای کمک به
خلبانان به ویژه در شرایطی با حجم کاری زیاد ،در دسترس قرار میدهد».

استفاده از دادههای مربوط به عملکرد اجزا و سیستمهای هواگرد برای
تشخیص زمان مناسب یک عملیات تعمیر میتواند نسبت به برنامههای
زمانبندی تعمیرونگهداری ،مقدار زمانهای غیرعملیاتی بودن پلتفرم را
کاهش دهد .در این روش هوش مصنوعی با بررسی دادههای مربوط به عملکرد
و کارایی هر جزء از هواگرد ،احتمال بروز خرابی در آن را بررسی میکند و در
صورت وجود این احتمال ،پرسنل تعمیرونگهداری را آگاه میکند.
وزارت دفاع قصد دارد در مرحله اول این فناوری را برای استفاده در پلتفرم
 CV-22مورد بررسی قرار داده و در ادامه از آن برای تعداد بیشتری از ناوگان
دریایی و هوایی ایاالت متحده استفاده کند.

انتخاب مجموعه اویونیک  FlytXبرای بالگرد H160M

شرکت تالس در نمایشگاه پاریس و در جریان معرفی مجموعه سیستم
اویونیک  FlytXاعالم کرد ایرباس به عنوان اولین مشتری این محصول قصد
دارد از آن در بالگرد تحت توسعه  H160Mاستفاده کند.
همچنین تالس در نمایشگاه پاریس برای اولینبار نسخه غیرنظامی این
محصول را نیز به نمایش گذاشت ،اما پیشبینی میشود گواهینامههای
استفاده از آن در سال  2022تهیه شود .در حال حاضر تالس قصد دارد
بهینهسازیهای الزم برای استفاده از این مجموعه اویونیک را برای نصب در
بالگرد نظامی  H160Mانجام دهد.

حل مشکالت فضای هوایی پرندههای بدون سرنشین

وی همچنین توضیح داد  FlytXبر اساس چهار ستون کلیدی توسعه
یافته است؛ اولین مورد ،انتقال هر چه بیشتر سختافزارهای محاسباتی داخل
نمایشگرها به جای اتصال هر نمایشگر از طریق ارتباطات کابلی به سختافزار
مربوطه در مخزن تجهیزات اویونیک است .این مسئله باعث کاهش اندازه،
وزن و مصرف انرژی به مقدار  30تا  40درصد نسبت به پیکربندیهای
اویونیک قدیمی میشود .مورد بعدی تمرکز بر طراحی با محوریت خدمه
پرواز است .این باعث کاهش حجم کاری خلبانان ،نیاز کمتر به آموزش و
همچنین بهبود در آگاهی وضعیتی پرواز میشود .برای این کار ما دقت
کردهایم که اطالعات صحیح در زمان مناسب ارائه شود.
سومین ستون کلیدی در طراحی  FlytXامکان سفارشیسازی محصول
است .این بدان معناست که کارخانه سازنده هواپیما یا بالگرد آزادی عمل
بیشتری در انتخاب وضعیت ظاهری و عملکردی مجموعه اویونیک در کابین
خلبان خواهد داشت .تالس مجموعهای از ابزار را در اختیار مشتری قرار
میدهد تا آنها بتوانند  FlytXرا متناسب با طرح خود شخصیسازی کنند.
یک عنصر کلیدی در رسیدن به این هدف ،فناوری تایید شده اویونیک ماژوالر
یکپارچه ( )IMAتالس بوده است .تالس با بهرهگیری از این فناوری در
طراحی  FlyxTبه سازندگان هواپیما و بالگردها اجازه میدهد تا اویونیک
را بدون تاثیرگذاری در گواهینامههای سیستم مرکزی ،اصالح کنند .عالوه
بر این معماری ماژوالر  FlyxTبه شرکتهای ثالث اجازه میدهد برنامههای
کاربردی خود را در پارتیشنهای نرمافزاری جداگانه و بدون نیاز به سختافزار
اضافی روی آن اجرا کنند.

در سالیان اخیر افزایش پرواز پرندههای بدون سرنشین کوچک ( )Droneبر فراز شهرها باعث ایجاد یک چالش برای مراجع ذیصالح مدیریت حریم هوایی
شده است .در یک محیط شهری مناطق مختلفی از جمله زندانها ،مراکز پلیس و برخی از ساختمانهای دولتی وجود دارد که حریم هوایی آنها به دلیل
مسائل امنیتی محافظت شده هستند .از سوی دیگر گسترش مفهوم تاکسیهای هوایی و حملونقل درون شهری با هواگردهای خودران این نگرانی را دوچندان
کرده است .در همین راستا  FAAتالش زیادی برای ارائه قوانین و چارچوبهای پرواز در حریمهای شهری انجام داده است .عالوه بر این  FAAدر این سالها
از شرکتهای فعال در زمینه هوانوردی و فناوریهای نوین درخواست ارائه راهکارهایی برای مدیریت ایمن ترافیک هوایی این هواگردها کرده است.
اخیرا شرکتهای  Fortem Technologiesو  Uniflyبه دنبال ارائه راه حلی برای مشکل مدیریت ترافیک سیستمهای بدون سرنشین )UTM( 1هستند.
آنها طرحهایی برای بررسی ورود و خروج پرندههای بدون سرنشین و تاکسیهای هوایی به منظور فراهم کردن حریم هوایی دولتی و نظامی ارائه کردهاند.
راهحل این شرکتها برای حل مشکل مدیریت ترافیک پرندههای بدون سرنشین ارائه پلتفرم  SkyDome AIو رادار  TrueViewاز شرکت  Fortemو همچنین
پلتفرم شناسایی و موقعیتیابی )BLIP( 2از شرکت  Uniflyاست.

آقای الپیرونی مدیر فروش شرکت تالس در مورد این محصول جدید

و در نهایت چهارمین مورد اساسی در طراحی این مجموعه اویونیک،
قابلیت اتصال به دنیای بیرون است .اویونیک  FlyxTاین امکان را فراهم
میکند تا خلبانان یا خدمه زمینی در محیطی امن و به دور از تهدیدهای
سایبری ،از محصوالت تجاری همچون تبلتها برای اجرای برنامههای
کاربردی هوانوردی استفاده کنند.
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یک ویژگی منحصربهفرد دیگر  FlytXاپلیکیشن «دستیار مجازی» است
که از فناوری هوش مصنوعی بهره میبرد .این اپلیکیشن با مرور مکالمات بین
خلبان و کاربر مرکز کنترل ترافیک هوایی ،درخواست تغییر در فرکانسهای
ارتباطی را تشخیص داده و بالفاصله با قراردادن یک پنجره کوچک در یکی از
نمایشگرها به خلبان اجازه میدهد با تنها یک لمس ،فرکانس یا فرکانسهای
مذکور روی رادیوها تنظیم شوند .یکی دیگر از قابلیتهای این برنامه توانایی
آن در تشخیص اعالم مسیر پروازی جدید از سوی کاربر مرکز کنترل و
نمایش سریع این مسیر روی نمایشگر نقشه متحرک است .هوش مصنوعی
در این برنامه فراتر از اینها بوده و با تحلیل سریع شرایط آبوهوایی در مسیر
پیشنهادی یا برنامهریزی شده ،میتواند مسیرهای جایگزین بهتر را به عنوان
یک گزینه انتخابی در دسترس خلبان قرار دهد.

فرستنده/گیرنده ستکام با قابلیتهای منحصربهفرد

شرکت اویونیکا در نمایشگاه پاریس اعالم کرد یک ترمینال
(فرستنده/گیرنده) ستکام جدید توسعه داده است که عالوه بر امکان اتصال
به شبکه  SwiftBroadbandاینمارست (این شبکه در نسخه شماره 23
مجله بهطور کامل تشریح شد) ،توانایی ارتباط با مخابرات ماهوارهای ایریدیوم
را نیز دارد .با توجه به اعالم شرکت سازنده ،این دستگاه میتواند به بالک 1
شبکه ایریدیوم با سرعت  2400بیت بر ثانیه و شبکه  SwiftBroadbandبا
سرعت  300کیلوبیت بر ثانیه متصل شود.

مجموعه اویونیک  FlytXاز یک سیستم مدیریت پرواز ( )FMSمبتنی بر
نرمافزار بهره میبرد که فرصتهای جدیدی را برای رابط انسان -ماشین در
سادهسازی ارتباط  FMSبا فناوریهای جدید ایجاد میکند.

بهینهسازی محاسبات تعبیه شده با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
امروزه هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین و یادگیری عمیق از عناصر مهم
در دنیای دیجیتال محسوب میشوند .پیشرفتهای اخیر در این فناوریها
و بلوغ نسبی آنها باعث شده تا بسیاری از کارشناسان صنعت هوایی و
تولیدکنندگان تجهیزات به دنبال بهرهگیری از آنها در جنبههای مختلف
پلتفرمهای اویونیک باشند .هرچند این موضوع میتواند آینده صنعت
هوانوردی را با تحول اساسی مواجه کند ،اما آغاز آن چالشهایی را با خود
به همراه دارد .پیادهسازی الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
نیازمند دسترسی به سختافزارهای قدرتمند و پیشرفته است .افزایش تعداد
پردازندهها و حافظه در یک سیستم موجب باال رفتن قیمت ،وزن ،اندازه و
توان مصرفی سیستم خواهد شد .این درحالیست که تجهیزات اویونیک به
خاطر محدودیتهای یک هواپیما باید تا حد ممکن کوچک ،سبک و با مصرف
انرژی پایین طراحی و پیادهسازی شوند.
بر همین اساس محققان نیروی هوایی ایاالت متحده برنامهریزی کردهاند
که در طول  5سال آینده نزدیک به  100میلیون دالر برای کاهش در اندازه،
وزن و توان مصرفی ( )Swapسیستمهای اویونیک محاسباتی تعبیه شده
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای انواع هواپیماهای نظامی صرف کنند.
هدف اصلی دستیابی به بهبودهای قابل توجه در اندازه ،وزن و توان مصرفی
سیستمها و معماری محاسباتی پیشرفته و همچنین برنامهها و الگوریتمهای
قدرتمند است تا قابلیتهای قدرتمند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
( )AI/MLدر یک محیط محاسباتی تعبیه شده گسترش پیدا کند .اهداف
دقیقتر این تحقیقات عبارتند از:
● ●معماریهای محاسباتی نیاز دارند به قابلیتهای پیشرفته و جدید در
شناسایی الگو ،استدالل رویداد ،تصمیمگیری قوی و یادگیری سازگار برای
سرعت بخشیدن به پلتفرمهای نیروی هوایی ،دست پیدا کنند .محققان برای
دسترسی به این قابلیتها ،محاسبات نورمورفیک یعنی همان معماریهای
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محاسباتی ،مدلها ،الگوریتمها و برنامههای کاربردی الهام گرفته از مغز
را انتخاب کردهاند .معماری و مدارات مجهز به عناصر نانو فناوری مانند
ممریستور (مقاومت حافظهدار) و نانوفوتونیک میتوانند برای پیشرفت در این
زمینه همکاری کنند.
● ●هدف محققان نیروی هوایی توسعه و اثبات برنامهها و معماریهای
سیستم محاسباتی ماژوالر نوآورانه است تا در آینده نیازمندیهای نیروی
هوایی برای قابلیتهای  Plug-and-Playتعبیه شده به صورت بالدرنگ
برآورده شوند .طرحهای ماژوالر باید از حسگرهای قابل تعویض و سایر
دستگاهها با قابلیت تنظیم مجدد نرمافزار به صورت خودکار بر اساس منابع
موجود پشتیبانی کنند .همچنین سیستمهای آینده نیاز به افزایش در پهنای
باند داده خواهند داشت .عالوه بر این روشهای محاسباتی و رابطهایی باید
انتخاب شوند که مقیاسپذیر باشند .بنابراین بهینهسازی وزن ،اندازه و توان
مصرفی یک اولویت خواهد بود.
● ●آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی نیازمند فناوریها و روشهای
صحتسنجی ،اعتبارسنجی و بهبود مقیاسپذیری ،قابلیت اطمینان و
امنیت فناوری  AI/MLبه ویژه روشها و الگوریتمهای یادگیری عمیق
است .مباحث تحقیقاتی ممکن است شامل روشهای توسعه ،بهرهبرداری
و افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای یادگیری عمیق باشد .همچنین تاثیر
آسیبپذیری سیستمهای یادگیری روی پلتفرمهای سختافزاری مختلف
باید در نظر گرفته شود.
محققان قصد دارند  30میلیون دالر برای این پروژه در سال 30 ،2019
میلیون دالر در سال  15 ،2020میلیون دالر در  15 ،2021میلیون دالر در
سال  2022و  9میلیون دالر در سال  2023صرف کنند.
منبعhttps://militaryaerospace.com :

تالس صفحه نمایشهای لمسی  FlytXو همچنین شبیهسازهای  6محوره
را برای مدت زیادی در پرواز مورد آزمایش قرار داده است تا اطمینان حاصل
شود که خلبانان میتوانند این نمایشگرها با فناوری لمسی را در شرایط
پیچیده پرواز کنترل کنند .تالس چهار نمایشگر  15اینچی را در نسخه به
نمایش گذاشته شده در پاریس گنجانده است و اعالم کرد این ساختار برای
هواپیماهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و در پلتفرمهای کوچک ،از
نمایشگرهای  10اینچی استفاده خواهد شد .تالس همچنین اعالم کرد در
حال بررسی امکان بکارگیری از  FlytXدر بالگرد  Tiger Mk.3است.

معرفی نسل جدید سیستم هشدار تهدید توسط لئوناردو

شرکت لئوناردو در نمایشگاه امسال پاریس یک سیستم مادون قرمز چند
روزنهای ( )7MAIRبرای شناسایی و ردگیری تهدیدهایی همچون موشک
را معرفی کرد .سیستم  MAIRبا استفاده از روش روزنههای توزیع شده
میتواند نزدیک شدن موشک یا زیرساختهای آتش دشمن را هشدار دهد.
این سیستم میتواند روی جنگندهها ،بالگردها ،هواپیماهای ترابری ،جتهای
تجاری و هواپیماهای بدون سرنشین نصب و راهاندازی شود.

سیستم  MAIRبا استفاده از چند دوربین مادون قرمز با تفکیکپذیری
باال که دور یک هواپیما نصب شدهاند ،یک پوشش کروی برای شناسایی
تهدیدها فراهم میکند .این سیستم در چند ماه گذشته روی یک بالگرد تست
شده و نتایج نشاندهنده قدرت زیاد آن در شناسایی و هشدار سریع نزدیک
شدن موشک حتی در محیطهایی با نویز محیطی زیاد بوده است.

اویونیکا در توضیح ویژگیهای این دستگاه اعالم کرد امکان اتصال به دو
شبکه ماهوارهای میتواند ارتباطات مبتنی بر  HFدر نواحی قطبی و روی
اقیانوسها را بهطور کامل حذفکند .مزیت دیگر این محصول امکان نصب آن
در فاصله نزدیک با آنتن هواپیما است .در این شرایط ترمینال از طریق یک
کابل اترنت سبک به دستگاه رابط هواپیما در بخش اویونیک متصل میشود.
این پیکربندی در نصب ،میتواند وزن مجموعه سیستم را به حداقل رسانده
و فرآیند راهاندازی آن را ساده کند.

نگاهی به آینده F-35

در سالهای اخیر بحثهای گوناگونی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت
پروژه ساخت پر هزینهترین جنگنده حال حاضر دنیا یعنی  F-35شده است.
منتقدان پروژه با استناد به هزینههای بسیار باالی توسعه ،ساخت ،نگهداری
و هر ساعت پرواز این جنگنده نسبت به سایر هواپیماهای نظامی ،آن را یک
پروژه شکست خورده میدانند .اما از سوی دیگر موافقان انجام پروژه معتقدند
مسیر انجام پروژه همراه با دستیابی به فناوریهای بسیار پیشرفتهای بوده
است که ایاالت متحده و همکارانش در توسعه  F-35میتوانند از آن در
حوزههای مختلف هوایی و فضایی استفاده کنند .آنها همچنین تاکید دارند
که با برنامههای آینده ،میتوان هزینههای هر ساعت پرواز  F-35را به مقدار
قابل قبولی کاهش داد.
با توجه به اعالم اداره مدیریت پروژه ،هزینه هر ساعت پرواز جنگنده
 F-35Aدر سال گذشته میالدی حدود  44هزار دالر بوده است .سخنگوی
این اداره در نمایشگاه پاریس اعالم کرد قصد دارند این عدد را تا سال 2025
به  25هزار دالر کاهش دهد .این عدد در مقایسه با هزینه هر ساعت پرواز
( F-16C/Dحدود  25.5هزار دالر) قابل قبول خواهد بود .این در حالی است
که اداره تحلیل هزینهها و ارزیابی برنامه در پنتاگون ،دستیابی به این عدد را
مشکل و زمانبر میداند.
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طبق اعالم این شرکتها ،هر دو
پروژه برای بهرهبرداری در سال
 2022برنامهریزی شدهاند .در پروژه
اول یونایتدتکنولوژی قصد دارد با
همکاری شرکت رایتئون (یکی از
مطرحترین تولید کننده پلتفرمهای
نظامی و دفاعی دنیا) یک هواپیما
با بدنه متوسط برای کاربردهای
منطقهای تولید کند .این هواپیما
از موتورهای هیبریدی توربوپراب
و باتریهای  2مگاواتی استفاده
خواهد کرد.

اعالم شرکت مطالعات نشان داده است که افزودن این تانکر  600گالنی
میتواند تا  40درصد برد عملیاتی  F-35که در حال حاضر حدود 1200
ناتیکال مایل است را افزایش دهد.

ترکیه به دنبال ساخت جنگنده نسل آینده

از چند ماه گذشته زمزمههای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه مشترک F-35

و عدم تحویل این جنگنده به ترکیه از سوی مقامات نظامی ایاالت متحده به
گوش میرسید .در همین راستا ترکیه در نمایشگاه پاریس از ماکت جنگنده
نسل آینده خود با نام  TF-Xرونمایی کرد.

از منظر فناوریها ،الکهیدمارتین و شرکای صنعتیاش برنامههای بهبود
قابلیتها و تواناییهای  F-35را ادامه میدهند .آنها قصد دارند با تکیه بر
 200هزار ساعت پرواز انجام شده با نسخههای مختلف  ،F-35ویژگیهای این
جنگنده را متناسب با نیازمندی مشتریان ارتقاء دهند .شرکت اعالم کرده تا
چند هفته آینده ،نرمافزار پروفایل پرواز عملیاتی ( )OFPرا با سیستم خودکار
اجتناب از برخورد با موانع زمینی ( )AutoGCASیکپارچه خواهد کرد .با
این حال بخش عمدهای از تغییرات و ارتقاءها در اویونیک  F-35به عنوان
بخشی از برنامه بروزرسانی فناوریها ( )8TR3در این هواپیما اجرا خواهند
شد .برنامه  TR3شامل یک پردازنده مرکزی با توان محاسباتی بیشتر ،یک
واحد حافظه و یک نمایشگر جدید برای کابین با عرض زیاد است .سختافزار
مورد نظر برای  TR3احتماال در نسخه شماره  15از جنگنده  F-35که در
سال  2023ساخته میشود ،استفاده خواهد شد .این سختافزار همچنین
میتواند برای بیشتر نسخههای قبلی از این هواپیما در مدت  2هفته نصب
و راهاندازی شود.
برنامه  TR3توانایی پشتیبانی از طیف وسیعی سالح و محمولههای جدید
را خواهد داشت .در همین راستا الکهید مارتین قصد دارد تعداد موشکهای
هوا-به-هوا از نوع  AMRAAMرا از  4به  6مورد برساند .از دیگر سالحهای
مورد نظر الکهیدمارتین برای  F-35در نرمافزار بلوک  4میتوان به سالح ضد
کشتی  ،JSOW-C1بمبهای  ،SDB IIموشکهای هوا-به-زمین ،SPEAR
موشکهای هوا-به-هوا از نوع  Meteorو  ASRAAMو همچنین سالح
ضد رادار  AARGM-ERاشاره
کرد .عالوه بر موضوع سالح،
این برنامه تغییرات زیادی در
نقش  F-35به عنوان جمعآوری
کننده اطالعات برای سایر
پلتفرمهای دوست در میدان
نبرد ایجاد خواهد کرد.
برخی از مشتریان F-35

تمایل به افزایش برد عملیاتی
آن داشتهاند و از این رو
الکهیدمارتین اعالم کرد قصد
دارد امکان افزودن یک تانکر
سوخت به بالهای جنگنده را
مورد بررسی قرار دهد .طبق
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آقای کوتیل مدیرعامل شرکت پیمانکار ساخت  TF-Xدر ترکیه میگوید:
«ما به ملتمان قول دادهایم که این هواپیما بهترین جنگنده در سطح اروپا
باشد .همچنین ما امیدواریم این محصول یک گزینه مناسب برای متحدان
اروپاییمان باشد ».با توجه به گفتههای آقای کوتیل ،تجربیات شرکتشان
در برنامههای دفاعی بینالمللی مشترک همچون  A400Mو  F-35نشان
میدهد که توانایی ساخت یک جنگنده پیشرفته جدید توسط صنایع هوایی
ترکیه وجود دارد .وی اشاره کرد که اولین پرواز  TF-Xبرای سال 2025
برنامهریزی شده است و این کشور قصد دارد هواپیما را از سال 2028
عملیاتی کند.
طبق اطالعات منتشر شده ،انگلیس طی توافقنامههای به امضا رسیده در
سال  ،2017ترکیه را در ساخت این جنگنده همراهی خواهد کرد .بر این
اساس شرکت  BAE Systemsدر بخش طراحی هواپیما کمک خواهد کرد
و شرکت رولز-رویس با ایجاد یک تیم مشترک با شرکت  Kaleترکیه ،روی
توسعه یک موتور بومی کار خواهند کرد .با این حال در اوایل سال جاری
اعالم شده که طرف انگلیسی به دلیل اختالف در انتقال مالکیت فکری و
سهم کم در توسعه موتور ،شرایط جدیدی را به دولت ترکیه اعالم کرده است.
شایان ذکر است طی  20روز پس از رونمایی ماکت  TF-Xتوسط ترکیه
در نمایشگاه  2019پاریس ،دولت ایاالت متحده اعالم کرد ترکیه به دلیل
تحویل سامانه موشکی  S-400از روسیه ،قادر به همکاری در برنامه مشترک
 F-35نخواهد بود و بهطور کامل از این پروژه چندملیتی کنار گذاشته شده
است .عالوه بر این سفارش  100فروند از این هواپیما که قرار بود طی
سالهای آینده به ترکیه تحویل داده شود منحل شده است.

هواپیمای هیبریدی کاسیو 1

ساختار سسنا  337ساخته شده است ،کاسیو  1نام دارد .روی هر یک از
بالهای این هواپیما دو موتور الکتریکی با توان  60کیلووات نصب شده است.
همچنین در پشت این هواپیما یک موتور حرارتی (سوخت بنزین) با حداکثر
توان  170کیلووات قرار دارد که با یک موتور تمام الکتریکی  150کیلوواتی
ترکیب شده است .در واقع هر دو موتور پشتی هواپیما به یک ملخ متصل
بوده و متناسب با شرایط پرواز و انرژی مورد نیاز ،بهطور خودکار جایگزین
یکدیگر میشوند .به منظور کاهش نویز صوتی ،موتورهای الکتریکی هواپیما
بدون صدا و ساکت طراحی شدهاند.

ایرباس نیز اعالم کرد با همکاری
شرکتهای داهر و سافران در سال
 2022از یک هواپیمای هیبریدی
رونمایی خواهد کرد .قرار است
سیستمهای الکتریکی هواپیما توسط داهر ،سیستم پیشران توسط سافران و
همچنین بدنه و ایرودینامیک توسط شرکت ایرباس طراحی و اجرا شود .این
هواپیما احتماال  6تا  12نفره خواهد بود و برای مسافتهای برد متوسط بین
شهری از آن استفاده خواهد شد.

موتور حرارتی کاسیو  1معموال در مرحله  cruiseپرواز مورد استفاده
قرار میگیرد و بخشی از انرژی تولیدی آن صرف شارژ باتریهای هواپیما
میشود .عالوه بر این ،موتور حرارتی به عنوان یک پشتیبان در صورت خرابی
موتورهای الکتریکی و کاهش توان مجموع آنها استفاده میشود.
کاسیو  1یک هواپیمای  4تا  9نفره خواهد بود که توانایی پرواز تا بیش از
 150کیلومتر را با مصرف خالص انرژی الکتریکی دارد .عالوه بر این در صورت
استفاده از سوخت ،برد پروازی هواپیما به بیش از  500کیلومتر افزایش
خواهد یافت .مجموع وزن باتریها به همراه سیستم مدیریت باتری حدود
 10کیلوگرم خواهد بود که در داخل بالها و نوک هواپیما توزیع شدهاند.
● ●سایر موارد
عالوه بر موارد یاد شده شرکتهای یونایتدتکنولوژی و ایرباس در
نمایشگاه پاریس دو طرح هواپیمای مسافری هیبریدی را معرفی کردند.

پینویسها:

1- In-Flight Connectivity
2- Synthetic Vision System
3- Enhanced Flight Vision System
4- Combined Vision System
5- Airborne Early Warning
6- Active Electronically-Scanned Array
7- Multi-Aperture Infrared
8- Technology Refresh 3
9- Optionally Piloted Vehicle
10- Vehicle Management Computer
11- counter-unmanned aerial systems
12- Tactical High Energy Laser
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در حالی که ایرباس در سالهای گذشته پروژههای
زیادی را در رابطه با طراحی و توسعه هواپیماهای
الکتریکی و هیبریدی آغاز کرده است ،در نمایشگاه
پاریس یکی از مهمترین آنها به نام واهانا را به نمایش
گذاشت .این هواپیماهای خودران از نوع بال متحرک
و عمود پرواز بوده و از  8موتور الکتریکی  45کیلوواتی
بهره میبرد.
ایرباس پروژه واهانا را در سال  2016آغاز کرد و
هدف از آن ارائه یک راهکار مقرون بهصرفه در مقابل
سفرهای کوتاه درون شهری از طریق خودرو یا قطار
بوده است .موتورهای ملخی این هواپیما روی دو بال
ثابت نصب شدهاند .در هنگام برخاست یا نشست پرنده،
موتورها در وضعیت افقی (برای تولید نیروی عمودی)
قرار گرفته و در هنگام حرکت رو به جلوی پرنده،
با ایجاد زاویه در بالهای ثابت ،موتورها در وضعیت
عمودی (برای تولید نیروی پیشران) قرار میگیرند.
هواپیماهای الکتریکی آلیس

مشابه آلیس همچون پیالتوس  PC-12و بیچکرفت کینگایر بسیار مقرون به
صرفه است .باتریهای این هواپیما برای بیش از  1000دوره آزمایش شدهاند
و معادل با  3000ساعت پرواز است؛ پس از این مدت باتریها باید با هزینه
 250هزار دالر تعویض شوند .شایان ذکر است در جریان نمایشگاه پاریس
اعالم شد شرکت ( Cape Airیک ایرالین منطقهای در ایاالت متحده) اولین
مشتری آلیس شده است.
● ●واهانا

نسخه اولیه واهانا توانایی حمل یک مسافر را
دارد و احتماال در نسخههای بعدی تعداد مسافر به
 2نفر افزایش یابد .حداکثر سرعت حرکت واهانا 200
کیلومتر در ساعت است و برد پروازی آن  50کیلومتر
معرفی شده است .باتریها تعبیه شده در واهانا توانایی ذخیرهسازی 38
کیلووات ساعت انرژی را دارند.
● ●کاسیو 1
یک شرکت فرانسوی با نام  VoltAeroدر جریان نمایشگاه پاریس اولین
تست پرواز هواپیمای هیبریدی خود را انجام داد .این هواپیما که بر اساس

ارتقاء بالگردهای قدیمی سیکورسکی اس 70-به FBW

شرکت سیکورسکی پس از موفقیت اخیر در تستهای پروازی روی یک
ورژن ارتقاء یافته از بالگرد اس 70-خود ،از آن در نمایشگاه پاریس رو نمایی
کرد .با ارتقاء اس 70-به فناوری پرواز با سیم ( ،)FBWاین بالگرد تبدیل به
یک پلتفرم با خلبان اختیاری ( )9OPVشده است .پلتفرمهای  OPVترکیبی
بین هواگردهای دارای خلبان و یک هواگرد کنترلشونده از راه دور (بدون
خدمه داخلی) است.
از مدتی قبل شرکت راکولکالینز و سیکورسکی روی یک پروژه برای
جایگزینی رویکرد ارتباطات مکانیکی در سیستم کنترل پرواز با یک سیستم
کنترل پرواز پیشرفته کار کردهاند .نتیجه این همکاری ساخت یک کیت
 FBWشامل کامپیوتر کنترل پرواز ،پنل کنترلی سیستم و همچنین واحد
کنترل عملگرهای الکترومکانیکی بوده است.

آقای فیلیپس (مدیر شرکت تکسترون) در نمایشگاه پاریس اعالم کرد«:
بخشی از این ارتقاء باعث میشود  Shadowبتواند در شرایط هوای بارانی تا
 2اینچ باران در ساعت عملیات خود را ادامه دهد که این عدد  4برابر مقدار
قبلی است .همچنین یکی از مهمترین تغییرات در این پلتفرم ،امکان حمل
دوربین بسیار پیشرفته الکترونوری  L3 Wescam MX-10است.
در حالی که پیش از این  Shadowبه دلیل تولید صدای زیاد مورد نقد
زیادی قرار گرفته بود ،حاال با استفاده از موتور جدید نویز صوتی کمتری را
ایجاد میکند .این موتور همچنین قدرت بیشتری داشته و میتواند پایداری
بیشتری در پرواز ایجاد کند.

ارتقاء سامانه تصویربرداری شرکت البیت

البیت سیستمز از قابلیت جدید سامانه تصویربرداری برد بلند LOROP

کیت  FBWبه صورت یک سیستم با افزونگی سهگانه و «»Jam Free
طراحی شده است که با استفاده از روش کوپلینگ مغناطیسی ،نیاز به
چرخدنده ،بال اسکرو و کالچ را از بین میبرد .همچنین مجموعه سیستم
به گونهای طراحی شده است که به دلیل عدم نیاز به تغییرات در سیستمها
و عملگرهای هیدورلیکی ،به راحتی نصب و راهاندازی میشود .طبق اعالم
کالینز ،کیت  FBWدر آینده با کامپیوتر مدیریت پرنده ( )10VMCنسل
آینده این شرکت یکپارچه خواهد شد .این کامپیوتر نسبت به نمونههای
قبلی دارای  20مرتبه توان محاسباتی بیشتر بوده و امکان پرواز خودران را
به  FBWاضافه میکند.

رونمایی کرد .این سامانه شامل تلفیقی از هوش مصنوعی و انواع مختلفی
از حسگرهای مادون قرمز /الکترونوری میشود .در نسخه جدید این سامانه
اطالعات دوربینهای مرئی و نزدیک مادون قرمز ،مادون قرمز موج متوسط
و همچنین مادون قرمز موج کوتاه با یکدیگر ترکیب شده و از طریق
الگوریتمهای جدید و قابلیتهای درک موقعیت جغرافیایی ،اهداف متحرک
با نرخ باالتری شناسایی میشوند.

راکولکالینز اعالم کرد کیت  FBWمیتواند به عنوان یک گزینه برای
ارتقاء تعدادی از هواپیماها و بالگردهای قدیمی استفاده شود .این شرکت در
حال مذاکره با برخی از کاربران این پلتفرمها بوده و بالگرد  UH60Mیکی از
محتملترین گزینهها برای انجام این ارتقاء است .کالینز همچنین قصد دارد
امکان دریافت گواهینامههای الزم برای استفاده از کیت  FBWجدید در
کاربردهای تجاری را نیز مورد بررسی قرار دهد.

تکمیل تستهای پروازی نسخه ارتقاء یافته از Shadow

طرح شماتیک هواپیمای واهانا
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شرکت امریکایی تکسترون در جریان برگزاری نمایشگاه پاریس اعالم کرد
که ارتقاءهای مربوط به بلوک  3هواپیمای بدون سرنشین RQ-7 Shadow
را با موفقیت پشت سر گذاشته است .طبق اعالم شرکت 5 ،هفته تستهای
مختلف برای این ارتقاءها که شامل موتور جدید ،محموله تصویربرداری
جدید ،دوام بیشتر در طراحی برای استفاده در شرایط آبوهوایی ناسازگار
و همچنین قابلیت انجام پیشرفته عملیات رله مخابراتی میشود ،به پایان
رسیده است.

طبق گفته مسئولین شرکت البیت ،این سامانه با استفاده از قابلیتهای
چندطیفی ،پایداری و ثبات باال و همچنین بهبود خودکار تصاویر ،ناحیه
تحت پوشش برای تصویربرداری را در شرایط آبوهوایی خاص در هر ساعت
از شبانهروز افزایش داده است.
در حال حاضر این سامانه تصویربرداری در هواپیماهایی همچون سوخو
 Su-30و  F-16 A/B/C/D/Iو همچنین بوئینگ  737مورد استفاده قرار
گرفته است.
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سامانههای ضد هواگردهای بدون سرنشین برای فرودگاهها

درجه و پوششدهی عمودی  90درجه و برد بیش از  400کیلومتر تولید کند.

بروز حوادث اخیر لزوم گسترش استفاده از سامانههای ضد هواگردهای
بدون سرنشین ( )11C-UASرا در فرودگاهها افزایش داده است و ارائه برخی
محصوالت مرتبط در نمایشگاه پاریس نشاندهنده بازار در حال رشد آن
است.

نگاهی به جنگندههای نسل ششم

در سالهای گذشته طرحهای مختلفی برای جنگندههای نسل ششم یا
نفوذگران آسمان ( )Penetrating Counter Airارائه شده است .با این حال
هیچکدام از شرکتهای مطرح سازنده هواپیماهای نظامی همچون بوئینگ،
الکهیدمارتین و نورثروپ گرومن اقدامی برای پیادهسازی این طرحها انجام
ندادهاند.

در ماه دسامبر گذشته گزارشهای مربوط به مشاهده هواگردهای بدون
سرنشین در فرودگاه گاتویک لندن باعث لغو صدها پرواز در آستانه تعطیالت
کریسمس شد .این اتفاق هفته گذشته در فرودگاههای هیترو در شهر لندن
و نیوآرک در شهر نیوجرسی تکرار شد.
شرکت رایتئون با اتکا بر خط تولید لیزر تاکتیکی با انرژی باال ()12THEL
راهکارهایی برای ساخت  C-UASارائه داده است .این شرکت پیش از این
محصولی با نام « »Laser Dune Buggyرا ساخته است که با شناسایی
پرندههای بدون سرنشین کوچک در منطقه تحت نظر ،آنها را ردگیری کرده
و با تابش بیم لیزری قوی مورد هدف قرار میدهد.

تمام تالشهای فعلی در این زمینه ناشی از طرح پژوهشی «برتری هوایی
 »2030است که در آن نیروی هوایی ایاالت متحده برای یک هواپیمای
تاکتیکی نسل بعد اعالم نیاز کرده است .این هواپیما جدید باید جایگزین
جنگندههای  F-15 Eagle ،F-22و در نهایت  F-35Aنیروی هوایی شود.
 Black Sageبا شناسایی هدف و اعمال یک جمینگ در سیستم موقعیتیاب
ماهوارهای آن ،هدف را مجبور به فرود امن میکند.

معرفی نسخه جدید از رادار Ground Master 200

تالس در نمایشگاه پاریس اعالم کرد به دنبال توسعه یک نسخه All in

 oneاز رادار نظارت هوایی  Ground Master 200است .این نسخه جدید
دارای برد عملیاتی بیشتر بوده و توانایی شناسایی اهداف کوچک و سریع را
داراست.

مدیر شرکت رایتئون در رابطه با ارائه محصوالت مشابه برای حوزه
فرودگاههای غیرنظامی میگوید« :پس از حوادث اخیر ،در نمایشگاه پاریس
شاهد عالقه زیادی برای نصب سامانههای ضد  UAVدر فرودگاههای
غیرنظامی بودیم .در واقع قیمت بسیار پایین این هواگردها و کاربردهای
گسترده آن حتی برای مصارف سرگرمی کودکان ،تهدید علیه حریم هوایی
محدود شده را گسترش داده است .واضح است که جامعه و مسئولین
ذیصالح به خوبی خطرات ناشی از تهدیدهای این هواگردها را درک کرده و
به دنبال راهکارهای مناسب هستند و این موضوع باعث ایجاد یک بازار جذاب
برای  C-UASشده است».
رایتئون اعالم کرده است به دنبال طراحی یک سامانه جدید فرودگاهی
است تا با سرعت و دقت باال تهدیدهای مربوط به UAVها را شناسایی کند.
این سامانه احتماال مبتنی بر سیستم فعلی این شرکت با نام Windshear
 C-UASخواهد بود .سیستم  Windshearبا استفاده از تعداد زیادی حسگر
و بررسی اثرات جنبشی و غیرجنبشی ،حضور پرندههای بدون سرنشین را
تشخیص و ردگیری میکند .در این سیستم از رادارهای  Skylerو Mesmer
ساخت خود شرکت رایتئون استفاده شده است .سیستم Windshear
میتواند از طریق جمینگ  RFیا روشهای سایبری پرنده شناسایی شده را
تحت کنترل قرار داده و آن را بهطور ایمن فرود آورد.
عالوه بر رایتئون ،شرکتهای  Black Sageو  Hensoldtدر نمایشگاه
پاریس محصوالت  C-UASخود را به نمایش گذاشتند .محصول شرکت
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سخنگوی نیروی هوایی ایاالت متحده در نمایشگاه پاریس در مورد این
طرح پژوهشی توضیح داد که هدف آنها بررسی یک پلتفرم با قابیلتهای
ارتباطی ،جاسوسی ،نظارتی و شناسایی پیشرفته و مجهز به سیستمهای
کنترل و دستور است .این پلتفرم باید توانایی پشتیبانی از سالحهای فعلی
و نسل آینده و همچنین تجهیزات نظامی با اثرات غیرجنبشی مثل جنگ
سایبری و حمله الکترونیک را داشته باشد.

انتظار میرود چنین جنگندهای از سطح باالی پنهانکاری و ترکیب
حسگرها ( )Sensor Fusionبهره ببرد و به موشکهای برد بسیار زیاد و
سالحهای انرژی مستقیم تجهیز شود .با اطمینان میتوان گفت در این نسل
از جنگندهها هوش مصنوعی نقش بزرگی در مدیریت ماموریت بر عهده
خواهد داشت و احتماال باعث میشود هواپیما تنها با یک خلبان کنترل
شود .همچنین این فناوری میتواند در ایجاد یک ارتباط تعاملی قوی با پرواز
تجمعی یک گروه از UAVها و انجام عملیات مشترک ،به خلبان کمک کند.

تالس اعالم کرد بازار هدف اصلی این محصول کشورهای عضو ناتو هستند
و در طراحی آن ،نیازمندیهای این سازمان مد نظر قرار گرفته است .تالس
همچنین قصد دارد به درخواست ناتو یک رادار کنترل آتش برای شناسایی
و درگیری اهدافی همچون موشکهای بالستیک با پوششدهی افقی 360

در نمایشگاه امسال میشد تعداد زیادی از هواپیماهای هیبریدی و
الکتریکی را مشاهده کرد که توسط شرکتهای مختلف ساخته شده بودند.
همگام با شرکتهای بزرگ و غولهای صنعت ،تعداد زیادی از شرکتهای
کوچک و استارتآپها به ارائه فناوریها و راهکارهای جدید برای دستیابی
به طراحیهایی کارآمدتر و بهتر در این نوع هواپیماها هستند.
تمرکز زیاد روی هواپیماهای الکتریکی نشاندهنده عجله صنعت برای
توسعه تاکسیهای هوایی در سطح شهرها برای طرحهای کوتاه مدت و
هواپیماهای مسافری الکتریکی برای برنامههای بلندمدت است.
بر اساس گفتههای یکی از کارشناسان صنعت هوایی ،تعداد هواپیماهای
الکتریکی در حال توسعه نسبت به سال گذشته با  50درصد افزایش به حدود
 170مورد افزایش یافته است و پیشبینی میشود تا پایان سال  2019این
عدد به  200برسد .از دالیل اصلی برای این رشد سریع میتوان به مسئله
زیست محیطی (صنعت هوایی  3درصد از کل دیاکسید کربن جهان را
تولید میکند) ،هزینههای زیاد سوخت (ساالنه  180میلیارد دالر صرف خرید
سوخت برای جتهای مسافری میشود) و همچنین مسئله ترافیک و افزایش
سرعت انتقال در مسافرتهای درون شهری اشاره کرد.
● ●آلیس

رادار  Ground Master 200یک سیستم برد متوسط دو محوره و چند-
بیمی است که برای انجام چند عملیات همزمان طراحی شده است .نسخه
جدید این رادار با نام  MM/Aامکان شناسایی و ردگیری UAVهای کوچک
و همچنین  40درصد افزایش برد عملیاتی نسبت به نسخههای قبلی اعمال
شده است .بر این اساس رادار توانایی تشخیص و تفکیک بین یک پرنده و یک
 UAVکوچک در فاصله بیش از  30کیلومتر را خواهد داشت.

طبق اعالم مسئولین شرکت تالس ،اولین نسخه از این رادار در اواخر سال
 2020در دسترس خواهد بود .همچنین امکان ارتقاء نمونههای قدیمی این
رادار به نسخه جدید تنها با تغییر در آنتن آنها وجود خواهد داشت.

برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ بود ،اما چیزی که بیش از هر موردی
توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب میکرد ،حضور گسترده طرحها یا
نمونههای اجرا شده از هواپیماهای آینده بود.

اجرای چنین پروژهای با اعمال فناوریهای مختلف نیازمند صرف هزینه
و زمان زیادی است .یکی از نگرانیهای نیروی هوایی ایاالت متحده همین
موضوع است ،چرا که زمانبر بودن یک پروژه ممکن است باعث عقب افتادگی
فناوریها شود .بنابراین انتخاب صحیح و رو به آینده ابزار و نیازمندیهای
پروژه نیاز به انجام تحقیقات زیاد دارد.

نمایش قدرت هواپیماهای الکتریکی

هر چند نمایشگاه پاریس شاهد صرف میلیاردها دالر توسط خطوط هوایی

در بخش هواپیماهای الکتریکی بیشترین توجه به هواپیمای آلیس ساخت
شرکت  Eviation Aircraftمعطوف بود .این هواپیمای مسافری  9نفره
میتواند به یک بار شارژ شدن بیش از  1000کیلومتر را با حداکثر سرعت
 482کیلومتر در ساعت پرواز کند .آلیس در حال حاضر یکی از بزرگترین
هواپیماهای تمام الکتریکی جهان محسوب میشود .شرکت  Eviationمدعی
شده است خطوط هوایی میتوانند از طریق این هواپیما تا  70درصد در
هزینههای خود صرفه جویی کنند .آلیس دارای  3موتور الکتریکی با توان
 260کیلووات است که دو مورد از آنها در انتهای بالها و دیگری در روی
دم هواپیما نصب شدهاند .این موتورها میتوانند هواپیما را در ارتفاع مفید
 10000پا از سطح دریا قرار دهند .این هواپیما قرار است در دو مدل روانه
بازار شود .مدل اول با هدف تاکسی هوایی طراحی شده و از باتریهای
لیتیوم-یون بهره میبرد.
مدل دوم برای پرواز در مسافتهای بیشتر در نظر گرفته شده است
و به همین دلیل نیاز به توان بیشتری دارد .در این هواپیما از باتریهای
آلومینیوم-ایر همراه با یک باتری کمکی از نوع لیتیوم-پلیمر استفاده خواهد
شد .برای سیستم اویونیک کابین خلبان نیز سیستم کابین یکپارچه G5000
ساخت شرکت گارمین در نظر گرفته شده است .سیستم کنترل پرواز توسط
شرکت هانیول تهیه میشود که توانایی فرود خودکار را دارد و مطابق با
فناوری  Fly-by-Wireطراحی میشود .این نسخه از هواپیما که در سال
 2023روانه بازار میشود حدود  2.9میلیون دالر قیمت خواهد داشت.
اجازه دهید برای درک بهتر هزینههای پرواز این هوایپما یک مثال را
بررسی کنیم .با توجه به تعرفههای برق در ایاالت متحده ،هزینههای انرژی
برای پرواز هواپیما با  9مسافر و دو خلبان با سرعت  440کیلومتر بر ساعت،
حدود  200دالر برای هر ساعت پرواز خواهد بود .این مبلغ در مقایسه با
هزینه  600تا  1000دالری برای هر ساعت پرواز توسط هواپیماهایی با قیمت
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سامانههای ضد هواگردهای بدون سرنشین برای فرودگاهها

درجه و پوششدهی عمودی  90درجه و برد بیش از  400کیلومتر تولید کند.

بروز حوادث اخیر لزوم گسترش استفاده از سامانههای ضد هواگردهای
بدون سرنشین ( )11C-UASرا در فرودگاهها افزایش داده است و ارائه برخی
محصوالت مرتبط در نمایشگاه پاریس نشاندهنده بازار در حال رشد آن
است.

نگاهی به جنگندههای نسل ششم

در سالهای گذشته طرحهای مختلفی برای جنگندههای نسل ششم یا
نفوذگران آسمان ( )Penetrating Counter Airارائه شده است .با این حال
هیچکدام از شرکتهای مطرح سازنده هواپیماهای نظامی همچون بوئینگ،
الکهیدمارتین و نورثروپ گرومن اقدامی برای پیادهسازی این طرحها انجام
ندادهاند.

در ماه دسامبر گذشته گزارشهای مربوط به مشاهده هواگردهای بدون
سرنشین در فرودگاه گاتویک لندن باعث لغو صدها پرواز در آستانه تعطیالت
کریسمس شد .این اتفاق هفته گذشته در فرودگاههای هیترو در شهر لندن
و نیوآرک در شهر نیوجرسی تکرار شد.
شرکت رایتئون با اتکا بر خط تولید لیزر تاکتیکی با انرژی باال ()12THEL
راهکارهایی برای ساخت  C-UASارائه داده است .این شرکت پیش از این
محصولی با نام « »Laser Dune Buggyرا ساخته است که با شناسایی
پرندههای بدون سرنشین کوچک در منطقه تحت نظر ،آنها را ردگیری کرده
و با تابش بیم لیزری قوی مورد هدف قرار میدهد.

تمام تالشهای فعلی در این زمینه ناشی از طرح پژوهشی «برتری هوایی
 »2030است که در آن نیروی هوایی ایاالت متحده برای یک هواپیمای
تاکتیکی نسل بعد اعالم نیاز کرده است .این هواپیما جدید باید جایگزین
جنگندههای  F-15 Eagle ،F-22و در نهایت  F-35Aنیروی هوایی شود.
 Black Sageبا شناسایی هدف و اعمال یک جمینگ در سیستم موقعیتیاب
ماهوارهای آن ،هدف را مجبور به فرود امن میکند.

معرفی نسخه جدید از رادار Ground Master 200

تالس در نمایشگاه پاریس اعالم کرد به دنبال توسعه یک نسخه All in

 oneاز رادار نظارت هوایی  Ground Master 200است .این نسخه جدید
دارای برد عملیاتی بیشتر بوده و توانایی شناسایی اهداف کوچک و سریع را
داراست.

مدیر شرکت رایتئون در رابطه با ارائه محصوالت مشابه برای حوزه
فرودگاههای غیرنظامی میگوید« :پس از حوادث اخیر ،در نمایشگاه پاریس
شاهد عالقه زیادی برای نصب سامانههای ضد  UAVدر فرودگاههای
غیرنظامی بودیم .در واقع قیمت بسیار پایین این هواگردها و کاربردهای
گسترده آن حتی برای مصارف سرگرمی کودکان ،تهدید علیه حریم هوایی
محدود شده را گسترش داده است .واضح است که جامعه و مسئولین
ذیصالح به خوبی خطرات ناشی از تهدیدهای این هواگردها را درک کرده و
به دنبال راهکارهای مناسب هستند و این موضوع باعث ایجاد یک بازار جذاب
برای  C-UASشده است».
رایتئون اعالم کرده است به دنبال طراحی یک سامانه جدید فرودگاهی
است تا با سرعت و دقت باال تهدیدهای مربوط به UAVها را شناسایی کند.
این سامانه احتماال مبتنی بر سیستم فعلی این شرکت با نام Windshear
 C-UASخواهد بود .سیستم  Windshearبا استفاده از تعداد زیادی حسگر
و بررسی اثرات جنبشی و غیرجنبشی ،حضور پرندههای بدون سرنشین را
تشخیص و ردگیری میکند .در این سیستم از رادارهای  Skylerو Mesmer
ساخت خود شرکت رایتئون استفاده شده است .سیستم Windshear
میتواند از طریق جمینگ  RFیا روشهای سایبری پرنده شناسایی شده را
تحت کنترل قرار داده و آن را بهطور ایمن فرود آورد.
عالوه بر رایتئون ،شرکتهای  Black Sageو  Hensoldtدر نمایشگاه
پاریس محصوالت  C-UASخود را به نمایش گذاشتند .محصول شرکت
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سخنگوی نیروی هوایی ایاالت متحده در نمایشگاه پاریس در مورد این
طرح پژوهشی توضیح داد که هدف آنها بررسی یک پلتفرم با قابیلتهای
ارتباطی ،جاسوسی ،نظارتی و شناسایی پیشرفته و مجهز به سیستمهای
کنترل و دستور است .این پلتفرم باید توانایی پشتیبانی از سالحهای فعلی
و نسل آینده و همچنین تجهیزات نظامی با اثرات غیرجنبشی مثل جنگ
سایبری و حمله الکترونیک را داشته باشد.

انتظار میرود چنین جنگندهای از سطح باالی پنهانکاری و ترکیب
حسگرها ( )Sensor Fusionبهره ببرد و به موشکهای برد بسیار زیاد و
سالحهای انرژی مستقیم تجهیز شود .با اطمینان میتوان گفت در این نسل
از جنگندهها هوش مصنوعی نقش بزرگی در مدیریت ماموریت بر عهده
خواهد داشت و احتماال باعث میشود هواپیما تنها با یک خلبان کنترل
شود .همچنین این فناوری میتواند در ایجاد یک ارتباط تعاملی قوی با پرواز
تجمعی یک گروه از UAVها و انجام عملیات مشترک ،به خلبان کمک کند.

تالس اعالم کرد بازار هدف اصلی این محصول کشورهای عضو ناتو هستند
و در طراحی آن ،نیازمندیهای این سازمان مد نظر قرار گرفته است .تالس
همچنین قصد دارد به درخواست ناتو یک رادار کنترل آتش برای شناسایی
و درگیری اهدافی همچون موشکهای بالستیک با پوششدهی افقی 360

در نمایشگاه امسال میشد تعداد زیادی از هواپیماهای هیبریدی و
الکتریکی را مشاهده کرد که توسط شرکتهای مختلف ساخته شده بودند.
همگام با شرکتهای بزرگ و غولهای صنعت ،تعداد زیادی از شرکتهای
کوچک و استارتآپها به ارائه فناوریها و راهکارهای جدید برای دستیابی
به طراحیهایی کارآمدتر و بهتر در این نوع هواپیماها هستند.
تمرکز زیاد روی هواپیماهای الکتریکی نشاندهنده عجله صنعت برای
توسعه تاکسیهای هوایی در سطح شهرها برای طرحهای کوتاه مدت و
هواپیماهای مسافری الکتریکی برای برنامههای بلندمدت است.
بر اساس گفتههای یکی از کارشناسان صنعت هوایی ،تعداد هواپیماهای
الکتریکی در حال توسعه نسبت به سال گذشته با  50درصد افزایش به حدود
 170مورد افزایش یافته است و پیشبینی میشود تا پایان سال  2019این
عدد به  200برسد .از دالیل اصلی برای این رشد سریع میتوان به مسئله
زیست محیطی (صنعت هوایی  3درصد از کل دیاکسید کربن جهان را
تولید میکند) ،هزینههای زیاد سوخت (ساالنه  180میلیارد دالر صرف خرید
سوخت برای جتهای مسافری میشود) و همچنین مسئله ترافیک و افزایش
سرعت انتقال در مسافرتهای درون شهری اشاره کرد.
● ●آلیس

رادار  Ground Master 200یک سیستم برد متوسط دو محوره و چند-
بیمی است که برای انجام چند عملیات همزمان طراحی شده است .نسخه
جدید این رادار با نام  MM/Aامکان شناسایی و ردگیری UAVهای کوچک
و همچنین  40درصد افزایش برد عملیاتی نسبت به نسخههای قبلی اعمال
شده است .بر این اساس رادار توانایی تشخیص و تفکیک بین یک پرنده و یک
 UAVکوچک در فاصله بیش از  30کیلومتر را خواهد داشت.

طبق اعالم مسئولین شرکت تالس ،اولین نسخه از این رادار در اواخر سال
 2020در دسترس خواهد بود .همچنین امکان ارتقاء نمونههای قدیمی این
رادار به نسخه جدید تنها با تغییر در آنتن آنها وجود خواهد داشت.

برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ بود ،اما چیزی که بیش از هر موردی
توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب میکرد ،حضور گسترده طرحها یا
نمونههای اجرا شده از هواپیماهای آینده بود.

اجرای چنین پروژهای با اعمال فناوریهای مختلف نیازمند صرف هزینه
و زمان زیادی است .یکی از نگرانیهای نیروی هوایی ایاالت متحده همین
موضوع است ،چرا که زمانبر بودن یک پروژه ممکن است باعث عقب افتادگی
فناوریها شود .بنابراین انتخاب صحیح و رو به آینده ابزار و نیازمندیهای
پروژه نیاز به انجام تحقیقات زیاد دارد.

نمایش قدرت هواپیماهای الکتریکی

هر چند نمایشگاه پاریس شاهد صرف میلیاردها دالر توسط خطوط هوایی

در بخش هواپیماهای الکتریکی بیشترین توجه به هواپیمای آلیس ساخت
شرکت  Eviation Aircraftمعطوف بود .این هواپیمای مسافری  9نفره
میتواند به یک بار شارژ شدن بیش از  1000کیلومتر را با حداکثر سرعت
 482کیلومتر در ساعت پرواز کند .آلیس در حال حاضر یکی از بزرگترین
هواپیماهای تمام الکتریکی جهان محسوب میشود .شرکت  Eviationمدعی
شده است خطوط هوایی میتوانند از طریق این هواپیما تا  70درصد در
هزینههای خود صرفه جویی کنند .آلیس دارای  3موتور الکتریکی با توان
 260کیلووات است که دو مورد از آنها در انتهای بالها و دیگری در روی
دم هواپیما نصب شدهاند .این موتورها میتوانند هواپیما را در ارتفاع مفید
 10000پا از سطح دریا قرار دهند .این هواپیما قرار است در دو مدل روانه
بازار شود .مدل اول با هدف تاکسی هوایی طراحی شده و از باتریهای
لیتیوم-یون بهره میبرد.
مدل دوم برای پرواز در مسافتهای بیشتر در نظر گرفته شده است
و به همین دلیل نیاز به توان بیشتری دارد .در این هواپیما از باتریهای
آلومینیوم-ایر همراه با یک باتری کمکی از نوع لیتیوم-پلیمر استفاده خواهد
شد .برای سیستم اویونیک کابین خلبان نیز سیستم کابین یکپارچه G5000
ساخت شرکت گارمین در نظر گرفته شده است .سیستم کنترل پرواز توسط
شرکت هانیول تهیه میشود که توانایی فرود خودکار را دارد و مطابق با
فناوری  Fly-by-Wireطراحی میشود .این نسخه از هواپیما که در سال
 2023روانه بازار میشود حدود  2.9میلیون دالر قیمت خواهد داشت.
اجازه دهید برای درک بهتر هزینههای پرواز این هوایپما یک مثال را
بررسی کنیم .با توجه به تعرفههای برق در ایاالت متحده ،هزینههای انرژی
برای پرواز هواپیما با  9مسافر و دو خلبان با سرعت  440کیلومتر بر ساعت،
حدود  200دالر برای هر ساعت پرواز خواهد بود .این مبلغ در مقایسه با
هزینه  600تا  1000دالری برای هر ساعت پرواز توسط هواپیماهایی با قیمت
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در حالی که ایرباس در سالهای گذشته پروژههای
زیادی را در رابطه با طراحی و توسعه هواپیماهای
الکتریکی و هیبریدی آغاز کرده است ،در نمایشگاه
پاریس یکی از مهمترین آنها به نام واهانا را به نمایش
گذاشت .این هواپیماهای خودران از نوع بال متحرک
و عمود پرواز بوده و از  8موتور الکتریکی  45کیلوواتی
بهره میبرد.
ایرباس پروژه واهانا را در سال  2016آغاز کرد و
هدف از آن ارائه یک راهکار مقرون بهصرفه در مقابل
سفرهای کوتاه درون شهری از طریق خودرو یا قطار
بوده است .موتورهای ملخی این هواپیما روی دو بال
ثابت نصب شدهاند .در هنگام برخاست یا نشست پرنده،
موتورها در وضعیت افقی (برای تولید نیروی عمودی)
قرار گرفته و در هنگام حرکت رو به جلوی پرنده،
با ایجاد زاویه در بالهای ثابت ،موتورها در وضعیت
عمودی (برای تولید نیروی پیشران) قرار میگیرند.
هواپیماهای الکتریکی آلیس

مشابه آلیس همچون پیالتوس  PC-12و بیچکرفت کینگایر بسیار مقرون به
صرفه است .باتریهای این هواپیما برای بیش از  1000دوره آزمایش شدهاند
و معادل با  3000ساعت پرواز است؛ پس از این مدت باتریها باید با هزینه
 250هزار دالر تعویض شوند .شایان ذکر است در جریان نمایشگاه پاریس
اعالم شد شرکت ( Cape Airیک ایرالین منطقهای در ایاالت متحده) اولین
مشتری آلیس شده است.
● ●واهانا

نسخه اولیه واهانا توانایی حمل یک مسافر را
دارد و احتماال در نسخههای بعدی تعداد مسافر به
 2نفر افزایش یابد .حداکثر سرعت حرکت واهانا 200
کیلومتر در ساعت است و برد پروازی آن  50کیلومتر
معرفی شده است .باتریها تعبیه شده در واهانا توانایی ذخیرهسازی 38
کیلووات ساعت انرژی را دارند.
● ●کاسیو 1
یک شرکت فرانسوی با نام  VoltAeroدر جریان نمایشگاه پاریس اولین
تست پرواز هواپیمای هیبریدی خود را انجام داد .این هواپیما که بر اساس

ارتقاء بالگردهای قدیمی سیکورسکی اس 70-به FBW

شرکت سیکورسکی پس از موفقیت اخیر در تستهای پروازی روی یک
ورژن ارتقاء یافته از بالگرد اس 70-خود ،از آن در نمایشگاه پاریس رو نمایی
کرد .با ارتقاء اس 70-به فناوری پرواز با سیم ( ،)FBWاین بالگرد تبدیل به
یک پلتفرم با خلبان اختیاری ( )9OPVشده است .پلتفرمهای  OPVترکیبی
بین هواگردهای دارای خلبان و یک هواگرد کنترلشونده از راه دور (بدون
خدمه داخلی) است.
از مدتی قبل شرکت راکولکالینز و سیکورسکی روی یک پروژه برای
جایگزینی رویکرد ارتباطات مکانیکی در سیستم کنترل پرواز با یک سیستم
کنترل پرواز پیشرفته کار کردهاند .نتیجه این همکاری ساخت یک کیت
 FBWشامل کامپیوتر کنترل پرواز ،پنل کنترلی سیستم و همچنین واحد
کنترل عملگرهای الکترومکانیکی بوده است.

آقای فیلیپس (مدیر شرکت تکسترون) در نمایشگاه پاریس اعالم کرد«:
بخشی از این ارتقاء باعث میشود  Shadowبتواند در شرایط هوای بارانی تا
 2اینچ باران در ساعت عملیات خود را ادامه دهد که این عدد  4برابر مقدار
قبلی است .همچنین یکی از مهمترین تغییرات در این پلتفرم ،امکان حمل
دوربین بسیار پیشرفته الکترونوری  L3 Wescam MX-10است.
در حالی که پیش از این  Shadowبه دلیل تولید صدای زیاد مورد نقد
زیادی قرار گرفته بود ،حاال با استفاده از موتور جدید نویز صوتی کمتری را
ایجاد میکند .این موتور همچنین قدرت بیشتری داشته و میتواند پایداری
بیشتری در پرواز ایجاد کند.

ارتقاء سامانه تصویربرداری شرکت البیت

البیت سیستمز از قابلیت جدید سامانه تصویربرداری برد بلند LOROP

کیت  FBWبه صورت یک سیستم با افزونگی سهگانه و «»Jam Free
طراحی شده است که با استفاده از روش کوپلینگ مغناطیسی ،نیاز به
چرخدنده ،بال اسکرو و کالچ را از بین میبرد .همچنین مجموعه سیستم
به گونهای طراحی شده است که به دلیل عدم نیاز به تغییرات در سیستمها
و عملگرهای هیدورلیکی ،به راحتی نصب و راهاندازی میشود .طبق اعالم
کالینز ،کیت  FBWدر آینده با کامپیوتر مدیریت پرنده ( )10VMCنسل
آینده این شرکت یکپارچه خواهد شد .این کامپیوتر نسبت به نمونههای
قبلی دارای  20مرتبه توان محاسباتی بیشتر بوده و امکان پرواز خودران را
به  FBWاضافه میکند.

رونمایی کرد .این سامانه شامل تلفیقی از هوش مصنوعی و انواع مختلفی
از حسگرهای مادون قرمز /الکترونوری میشود .در نسخه جدید این سامانه
اطالعات دوربینهای مرئی و نزدیک مادون قرمز ،مادون قرمز موج متوسط
و همچنین مادون قرمز موج کوتاه با یکدیگر ترکیب شده و از طریق
الگوریتمهای جدید و قابلیتهای درک موقعیت جغرافیایی ،اهداف متحرک
با نرخ باالتری شناسایی میشوند.

راکولکالینز اعالم کرد کیت  FBWمیتواند به عنوان یک گزینه برای
ارتقاء تعدادی از هواپیماها و بالگردهای قدیمی استفاده شود .این شرکت در
حال مذاکره با برخی از کاربران این پلتفرمها بوده و بالگرد  UH60Mیکی از
محتملترین گزینهها برای انجام این ارتقاء است .کالینز همچنین قصد دارد
امکان دریافت گواهینامههای الزم برای استفاده از کیت  FBWجدید در
کاربردهای تجاری را نیز مورد بررسی قرار دهد.

تکمیل تستهای پروازی نسخه ارتقاء یافته از Shadow

طرح شماتیک هواپیمای واهانا
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شرکت امریکایی تکسترون در جریان برگزاری نمایشگاه پاریس اعالم کرد
که ارتقاءهای مربوط به بلوک  3هواپیمای بدون سرنشین RQ-7 Shadow
را با موفقیت پشت سر گذاشته است .طبق اعالم شرکت 5 ،هفته تستهای
مختلف برای این ارتقاءها که شامل موتور جدید ،محموله تصویربرداری
جدید ،دوام بیشتر در طراحی برای استفاده در شرایط آبوهوایی ناسازگار
و همچنین قابلیت انجام پیشرفته عملیات رله مخابراتی میشود ،به پایان
رسیده است.

طبق گفته مسئولین شرکت البیت ،این سامانه با استفاده از قابلیتهای
چندطیفی ،پایداری و ثبات باال و همچنین بهبود خودکار تصاویر ،ناحیه
تحت پوشش برای تصویربرداری را در شرایط آبوهوایی خاص در هر ساعت
از شبانهروز افزایش داده است.
در حال حاضر این سامانه تصویربرداری در هواپیماهایی همچون سوخو
 Su-30و  F-16 A/B/C/D/Iو همچنین بوئینگ  737مورد استفاده قرار
گرفته است.
سال هفتم  -شماره  - 36خرداد و تیر ماه 98

اویونیک

11

طبق اعالم این شرکتها ،هر دو
پروژه برای بهرهبرداری در سال
 2022برنامهریزی شدهاند .در پروژه
اول یونایتدتکنولوژی قصد دارد با
همکاری شرکت رایتئون (یکی از
مطرحترین تولید کننده پلتفرمهای
نظامی و دفاعی دنیا) یک هواپیما
با بدنه متوسط برای کاربردهای
منطقهای تولید کند .این هواپیما
از موتورهای هیبریدی توربوپراب
و باتریهای  2مگاواتی استفاده
خواهد کرد.

اعالم شرکت مطالعات نشان داده است که افزودن این تانکر  600گالنی
میتواند تا  40درصد برد عملیاتی  F-35که در حال حاضر حدود 1200
ناتیکال مایل است را افزایش دهد.

ترکیه به دنبال ساخت جنگنده نسل آینده

از چند ماه گذشته زمزمههای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه مشترک F-35

و عدم تحویل این جنگنده به ترکیه از سوی مقامات نظامی ایاالت متحده به
گوش میرسید .در همین راستا ترکیه در نمایشگاه پاریس از ماکت جنگنده
نسل آینده خود با نام  TF-Xرونمایی کرد.

از منظر فناوریها ،الکهیدمارتین و شرکای صنعتیاش برنامههای بهبود
قابلیتها و تواناییهای  F-35را ادامه میدهند .آنها قصد دارند با تکیه بر
 200هزار ساعت پرواز انجام شده با نسخههای مختلف  ،F-35ویژگیهای این
جنگنده را متناسب با نیازمندی مشتریان ارتقاء دهند .شرکت اعالم کرده تا
چند هفته آینده ،نرمافزار پروفایل پرواز عملیاتی ( )OFPرا با سیستم خودکار
اجتناب از برخورد با موانع زمینی ( )AutoGCASیکپارچه خواهد کرد .با
این حال بخش عمدهای از تغییرات و ارتقاءها در اویونیک  F-35به عنوان
بخشی از برنامه بروزرسانی فناوریها ( )8TR3در این هواپیما اجرا خواهند
شد .برنامه  TR3شامل یک پردازنده مرکزی با توان محاسباتی بیشتر ،یک
واحد حافظه و یک نمایشگر جدید برای کابین با عرض زیاد است .سختافزار
مورد نظر برای  TR3احتماال در نسخه شماره  15از جنگنده  F-35که در
سال  2023ساخته میشود ،استفاده خواهد شد .این سختافزار همچنین
میتواند برای بیشتر نسخههای قبلی از این هواپیما در مدت  2هفته نصب
و راهاندازی شود.
برنامه  TR3توانایی پشتیبانی از طیف وسیعی سالح و محمولههای جدید
را خواهد داشت .در همین راستا الکهید مارتین قصد دارد تعداد موشکهای
هوا-به-هوا از نوع  AMRAAMرا از  4به  6مورد برساند .از دیگر سالحهای
مورد نظر الکهیدمارتین برای  F-35در نرمافزار بلوک  4میتوان به سالح ضد
کشتی  ،JSOW-C1بمبهای  ،SDB IIموشکهای هوا-به-زمین ،SPEAR
موشکهای هوا-به-هوا از نوع  Meteorو  ASRAAMو همچنین سالح
ضد رادار  AARGM-ERاشاره
کرد .عالوه بر موضوع سالح،
این برنامه تغییرات زیادی در
نقش  F-35به عنوان جمعآوری
کننده اطالعات برای سایر
پلتفرمهای دوست در میدان
نبرد ایجاد خواهد کرد.
برخی از مشتریان F-35

تمایل به افزایش برد عملیاتی
آن داشتهاند و از این رو
الکهیدمارتین اعالم کرد قصد
دارد امکان افزودن یک تانکر
سوخت به بالهای جنگنده را
مورد بررسی قرار دهد .طبق
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آقای کوتیل مدیرعامل شرکت پیمانکار ساخت  TF-Xدر ترکیه میگوید:
«ما به ملتمان قول دادهایم که این هواپیما بهترین جنگنده در سطح اروپا
باشد .همچنین ما امیدواریم این محصول یک گزینه مناسب برای متحدان
اروپاییمان باشد ».با توجه به گفتههای آقای کوتیل ،تجربیات شرکتشان
در برنامههای دفاعی بینالمللی مشترک همچون  A400Mو  F-35نشان
میدهد که توانایی ساخت یک جنگنده پیشرفته جدید توسط صنایع هوایی
ترکیه وجود دارد .وی اشاره کرد که اولین پرواز  TF-Xبرای سال 2025
برنامهریزی شده است و این کشور قصد دارد هواپیما را از سال 2028
عملیاتی کند.
طبق اطالعات منتشر شده ،انگلیس طی توافقنامههای به امضا رسیده در
سال  ،2017ترکیه را در ساخت این جنگنده همراهی خواهد کرد .بر این
اساس شرکت  BAE Systemsدر بخش طراحی هواپیما کمک خواهد کرد
و شرکت رولز-رویس با ایجاد یک تیم مشترک با شرکت  Kaleترکیه ،روی
توسعه یک موتور بومی کار خواهند کرد .با این حال در اوایل سال جاری
اعالم شده که طرف انگلیسی به دلیل اختالف در انتقال مالکیت فکری و
سهم کم در توسعه موتور ،شرایط جدیدی را به دولت ترکیه اعالم کرده است.
شایان ذکر است طی  20روز پس از رونمایی ماکت  TF-Xتوسط ترکیه
در نمایشگاه  2019پاریس ،دولت ایاالت متحده اعالم کرد ترکیه به دلیل
تحویل سامانه موشکی  S-400از روسیه ،قادر به همکاری در برنامه مشترک
 F-35نخواهد بود و بهطور کامل از این پروژه چندملیتی کنار گذاشته شده
است .عالوه بر این سفارش  100فروند از این هواپیما که قرار بود طی
سالهای آینده به ترکیه تحویل داده شود منحل شده است.

هواپیمای هیبریدی کاسیو 1

ساختار سسنا  337ساخته شده است ،کاسیو  1نام دارد .روی هر یک از
بالهای این هواپیما دو موتور الکتریکی با توان  60کیلووات نصب شده است.
همچنین در پشت این هواپیما یک موتور حرارتی (سوخت بنزین) با حداکثر
توان  170کیلووات قرار دارد که با یک موتور تمام الکتریکی  150کیلوواتی
ترکیب شده است .در واقع هر دو موتور پشتی هواپیما به یک ملخ متصل
بوده و متناسب با شرایط پرواز و انرژی مورد نیاز ،بهطور خودکار جایگزین
یکدیگر میشوند .به منظور کاهش نویز صوتی ،موتورهای الکتریکی هواپیما
بدون صدا و ساکت طراحی شدهاند.

ایرباس نیز اعالم کرد با همکاری
شرکتهای داهر و سافران در سال
 2022از یک هواپیمای هیبریدی
رونمایی خواهد کرد .قرار است
سیستمهای الکتریکی هواپیما توسط داهر ،سیستم پیشران توسط سافران و
همچنین بدنه و ایرودینامیک توسط شرکت ایرباس طراحی و اجرا شود .این
هواپیما احتماال  6تا  12نفره خواهد بود و برای مسافتهای برد متوسط بین
شهری از آن استفاده خواهد شد.

موتور حرارتی کاسیو  1معموال در مرحله  cruiseپرواز مورد استفاده
قرار میگیرد و بخشی از انرژی تولیدی آن صرف شارژ باتریهای هواپیما
میشود .عالوه بر این ،موتور حرارتی به عنوان یک پشتیبان در صورت خرابی
موتورهای الکتریکی و کاهش توان مجموع آنها استفاده میشود.
کاسیو  1یک هواپیمای  4تا  9نفره خواهد بود که توانایی پرواز تا بیش از
 150کیلومتر را با مصرف خالص انرژی الکتریکی دارد .عالوه بر این در صورت
استفاده از سوخت ،برد پروازی هواپیما به بیش از  500کیلومتر افزایش
خواهد یافت .مجموع وزن باتریها به همراه سیستم مدیریت باتری حدود
 10کیلوگرم خواهد بود که در داخل بالها و نوک هواپیما توزیع شدهاند.
● ●سایر موارد
عالوه بر موارد یاد شده شرکتهای یونایتدتکنولوژی و ایرباس در
نمایشگاه پاریس دو طرح هواپیمای مسافری هیبریدی را معرفی کردند.

پینویسها:

1- In-Flight Connectivity
2- Synthetic Vision System
3- Enhanced Flight Vision System
4- Combined Vision System
5- Airborne Early Warning
6- Active Electronically-Scanned Array
7- Multi-Aperture Infrared
8- Technology Refresh 3
9- Optionally Piloted Vehicle
10- Vehicle Management Computer
11- counter-unmanned aerial systems
12- Tactical High Energy Laser
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دانش اویونیک
یک ویژگی منحصربهفرد دیگر  FlytXاپلیکیشن «دستیار مجازی» است
که از فناوری هوش مصنوعی بهره میبرد .این اپلیکیشن با مرور مکالمات بین
خلبان و کاربر مرکز کنترل ترافیک هوایی ،درخواست تغییر در فرکانسهای
ارتباطی را تشخیص داده و بالفاصله با قراردادن یک پنجره کوچک در یکی از
نمایشگرها به خلبان اجازه میدهد با تنها یک لمس ،فرکانس یا فرکانسهای
مذکور روی رادیوها تنظیم شوند .یکی دیگر از قابلیتهای این برنامه توانایی
آن در تشخیص اعالم مسیر پروازی جدید از سوی کاربر مرکز کنترل و
نمایش سریع این مسیر روی نمایشگر نقشه متحرک است .هوش مصنوعی
در این برنامه فراتر از اینها بوده و با تحلیل سریع شرایط آبوهوایی در مسیر
پیشنهادی یا برنامهریزی شده ،میتواند مسیرهای جایگزین بهتر را به عنوان
یک گزینه انتخابی در دسترس خلبان قرار دهد.

فرستنده/گیرنده ستکام با قابلیتهای منحصربهفرد

شرکت اویونیکا در نمایشگاه پاریس اعالم کرد یک ترمینال
(فرستنده/گیرنده) ستکام جدید توسعه داده است که عالوه بر امکان اتصال
به شبکه  SwiftBroadbandاینمارست (این شبکه در نسخه شماره 23
مجله بهطور کامل تشریح شد) ،توانایی ارتباط با مخابرات ماهوارهای ایریدیوم
را نیز دارد .با توجه به اعالم شرکت سازنده ،این دستگاه میتواند به بالک 1
شبکه ایریدیوم با سرعت  2400بیت بر ثانیه و شبکه  SwiftBroadbandبا
سرعت  300کیلوبیت بر ثانیه متصل شود.

مجموعه اویونیک  FlytXاز یک سیستم مدیریت پرواز ( )FMSمبتنی بر
نرمافزار بهره میبرد که فرصتهای جدیدی را برای رابط انسان -ماشین در
سادهسازی ارتباط  FMSبا فناوریهای جدید ایجاد میکند.

بهینهسازی محاسبات تعبیه شده با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
امروزه هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین و یادگیری عمیق از عناصر مهم
در دنیای دیجیتال محسوب میشوند .پیشرفتهای اخیر در این فناوریها
و بلوغ نسبی آنها باعث شده تا بسیاری از کارشناسان صنعت هوایی و
تولیدکنندگان تجهیزات به دنبال بهرهگیری از آنها در جنبههای مختلف
پلتفرمهای اویونیک باشند .هرچند این موضوع میتواند آینده صنعت
هوانوردی را با تحول اساسی مواجه کند ،اما آغاز آن چالشهایی را با خود
به همراه دارد .پیادهسازی الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
نیازمند دسترسی به سختافزارهای قدرتمند و پیشرفته است .افزایش تعداد
پردازندهها و حافظه در یک سیستم موجب باال رفتن قیمت ،وزن ،اندازه و
توان مصرفی سیستم خواهد شد .این درحالیست که تجهیزات اویونیک به
خاطر محدودیتهای یک هواپیما باید تا حد ممکن کوچک ،سبک و با مصرف
انرژی پایین طراحی و پیادهسازی شوند.
بر همین اساس محققان نیروی هوایی ایاالت متحده برنامهریزی کردهاند
که در طول  5سال آینده نزدیک به  100میلیون دالر برای کاهش در اندازه،
وزن و توان مصرفی ( )Swapسیستمهای اویونیک محاسباتی تعبیه شده
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای انواع هواپیماهای نظامی صرف کنند.
هدف اصلی دستیابی به بهبودهای قابل توجه در اندازه ،وزن و توان مصرفی
سیستمها و معماری محاسباتی پیشرفته و همچنین برنامهها و الگوریتمهای
قدرتمند است تا قابلیتهای قدرتمند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
( )AI/MLدر یک محیط محاسباتی تعبیه شده گسترش پیدا کند .اهداف
دقیقتر این تحقیقات عبارتند از:
● ●معماریهای محاسباتی نیاز دارند به قابلیتهای پیشرفته و جدید در
شناسایی الگو ،استدالل رویداد ،تصمیمگیری قوی و یادگیری سازگار برای
سرعت بخشیدن به پلتفرمهای نیروی هوایی ،دست پیدا کنند .محققان برای
دسترسی به این قابلیتها ،محاسبات نورمورفیک یعنی همان معماریهای

16

سال هفتم  -شماره  - 36خرداد و تیر ماه 98

اویونیک

محاسباتی ،مدلها ،الگوریتمها و برنامههای کاربردی الهام گرفته از مغز
را انتخاب کردهاند .معماری و مدارات مجهز به عناصر نانو فناوری مانند
ممریستور (مقاومت حافظهدار) و نانوفوتونیک میتوانند برای پیشرفت در این
زمینه همکاری کنند.
● ●هدف محققان نیروی هوایی توسعه و اثبات برنامهها و معماریهای
سیستم محاسباتی ماژوالر نوآورانه است تا در آینده نیازمندیهای نیروی
هوایی برای قابلیتهای  Plug-and-Playتعبیه شده به صورت بالدرنگ
برآورده شوند .طرحهای ماژوالر باید از حسگرهای قابل تعویض و سایر
دستگاهها با قابلیت تنظیم مجدد نرمافزار به صورت خودکار بر اساس منابع
موجود پشتیبانی کنند .همچنین سیستمهای آینده نیاز به افزایش در پهنای
باند داده خواهند داشت .عالوه بر این روشهای محاسباتی و رابطهایی باید
انتخاب شوند که مقیاسپذیر باشند .بنابراین بهینهسازی وزن ،اندازه و توان
مصرفی یک اولویت خواهد بود.
● ●آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی نیازمند فناوریها و روشهای
صحتسنجی ،اعتبارسنجی و بهبود مقیاسپذیری ،قابلیت اطمینان و
امنیت فناوری  AI/MLبه ویژه روشها و الگوریتمهای یادگیری عمیق
است .مباحث تحقیقاتی ممکن است شامل روشهای توسعه ،بهرهبرداری
و افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای یادگیری عمیق باشد .همچنین تاثیر
آسیبپذیری سیستمهای یادگیری روی پلتفرمهای سختافزاری مختلف
باید در نظر گرفته شود.
محققان قصد دارند  30میلیون دالر برای این پروژه در سال 30 ،2019
میلیون دالر در سال  15 ،2020میلیون دالر در  15 ،2021میلیون دالر در
سال  2022و  9میلیون دالر در سال  2023صرف کنند.
منبعhttps://militaryaerospace.com :

تالس صفحه نمایشهای لمسی  FlytXو همچنین شبیهسازهای  6محوره
را برای مدت زیادی در پرواز مورد آزمایش قرار داده است تا اطمینان حاصل
شود که خلبانان میتوانند این نمایشگرها با فناوری لمسی را در شرایط
پیچیده پرواز کنترل کنند .تالس چهار نمایشگر  15اینچی را در نسخه به
نمایش گذاشته شده در پاریس گنجانده است و اعالم کرد این ساختار برای
هواپیماهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و در پلتفرمهای کوچک ،از
نمایشگرهای  10اینچی استفاده خواهد شد .تالس همچنین اعالم کرد در
حال بررسی امکان بکارگیری از  FlytXدر بالگرد  Tiger Mk.3است.

معرفی نسل جدید سیستم هشدار تهدید توسط لئوناردو

شرکت لئوناردو در نمایشگاه امسال پاریس یک سیستم مادون قرمز چند
روزنهای ( )7MAIRبرای شناسایی و ردگیری تهدیدهایی همچون موشک
را معرفی کرد .سیستم  MAIRبا استفاده از روش روزنههای توزیع شده
میتواند نزدیک شدن موشک یا زیرساختهای آتش دشمن را هشدار دهد.
این سیستم میتواند روی جنگندهها ،بالگردها ،هواپیماهای ترابری ،جتهای
تجاری و هواپیماهای بدون سرنشین نصب و راهاندازی شود.

سیستم  MAIRبا استفاده از چند دوربین مادون قرمز با تفکیکپذیری
باال که دور یک هواپیما نصب شدهاند ،یک پوشش کروی برای شناسایی
تهدیدها فراهم میکند .این سیستم در چند ماه گذشته روی یک بالگرد تست
شده و نتایج نشاندهنده قدرت زیاد آن در شناسایی و هشدار سریع نزدیک
شدن موشک حتی در محیطهایی با نویز محیطی زیاد بوده است.

اویونیکا در توضیح ویژگیهای این دستگاه اعالم کرد امکان اتصال به دو
شبکه ماهوارهای میتواند ارتباطات مبتنی بر  HFدر نواحی قطبی و روی
اقیانوسها را بهطور کامل حذفکند .مزیت دیگر این محصول امکان نصب آن
در فاصله نزدیک با آنتن هواپیما است .در این شرایط ترمینال از طریق یک
کابل اترنت سبک به دستگاه رابط هواپیما در بخش اویونیک متصل میشود.
این پیکربندی در نصب ،میتواند وزن مجموعه سیستم را به حداقل رسانده
و فرآیند راهاندازی آن را ساده کند.

نگاهی به آینده F-35

در سالهای اخیر بحثهای گوناگونی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت
پروژه ساخت پر هزینهترین جنگنده حال حاضر دنیا یعنی  F-35شده است.
منتقدان پروژه با استناد به هزینههای بسیار باالی توسعه ،ساخت ،نگهداری
و هر ساعت پرواز این جنگنده نسبت به سایر هواپیماهای نظامی ،آن را یک
پروژه شکست خورده میدانند .اما از سوی دیگر موافقان انجام پروژه معتقدند
مسیر انجام پروژه همراه با دستیابی به فناوریهای بسیار پیشرفتهای بوده
است که ایاالت متحده و همکارانش در توسعه  F-35میتوانند از آن در
حوزههای مختلف هوایی و فضایی استفاده کنند .آنها همچنین تاکید دارند
که با برنامههای آینده ،میتوان هزینههای هر ساعت پرواز  F-35را به مقدار
قابل قبولی کاهش داد.
با توجه به اعالم اداره مدیریت پروژه ،هزینه هر ساعت پرواز جنگنده
 F-35Aدر سال گذشته میالدی حدود  44هزار دالر بوده است .سخنگوی
این اداره در نمایشگاه پاریس اعالم کرد قصد دارند این عدد را تا سال 2025
به  25هزار دالر کاهش دهد .این عدد در مقایسه با هزینه هر ساعت پرواز
( F-16C/Dحدود  25.5هزار دالر) قابل قبول خواهد بود .این در حالی است
که اداره تحلیل هزینهها و ارزیابی برنامه در پنتاگون ،دستیابی به این عدد را
مشکل و زمانبر میداند.
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دانش اویونیک
گفت FlytX« :نقطه اوج فعالیتهای قبلی تالس در برنامه اویونیک 2020
خود است .هدف از توسعه این پلتفرم ایجاد یک تغییر اساسی در سیستمهای
کابین بالگردهای نظامی و تجاری بود .نتیجه حاصل از این تالش تنها یک
عرشه پرواز با تعداد زیادی از نمایشگرهای لمسی نیست ،بلکه این مجموعه
دارای رابطهای منحصربهفردی است که عالوه بر بصریتر کردن عملیاتهای
روی سیستمهای اویونیک ،قابلیتهای هوش مصنوعی را برای کمک به
خلبانان به ویژه در شرایطی با حجم کاری زیاد ،در دسترس قرار میدهد».

استفاده از دادههای مربوط به عملکرد اجزا و سیستمهای هواگرد برای
تشخیص زمان مناسب یک عملیات تعمیر میتواند نسبت به برنامههای
زمانبندی تعمیرونگهداری ،مقدار زمانهای غیرعملیاتی بودن پلتفرم را
کاهش دهد .در این روش هوش مصنوعی با بررسی دادههای مربوط به عملکرد
و کارایی هر جزء از هواگرد ،احتمال بروز خرابی در آن را بررسی میکند و در
صورت وجود این احتمال ،پرسنل تعمیرونگهداری را آگاه میکند.
وزارت دفاع قصد دارد در مرحله اول این فناوری را برای استفاده در پلتفرم
 CV-22مورد بررسی قرار داده و در ادامه از آن برای تعداد بیشتری از ناوگان
دریایی و هوایی ایاالت متحده استفاده کند.

انتخاب مجموعه اویونیک  FlytXبرای بالگرد H160M

شرکت تالس در نمایشگاه پاریس و در جریان معرفی مجموعه سیستم
اویونیک  FlytXاعالم کرد ایرباس به عنوان اولین مشتری این محصول قصد
دارد از آن در بالگرد تحت توسعه  H160Mاستفاده کند.
همچنین تالس در نمایشگاه پاریس برای اولینبار نسخه غیرنظامی این
محصول را نیز به نمایش گذاشت ،اما پیشبینی میشود گواهینامههای
استفاده از آن در سال  2022تهیه شود .در حال حاضر تالس قصد دارد
بهینهسازیهای الزم برای استفاده از این مجموعه اویونیک را برای نصب در
بالگرد نظامی  H160Mانجام دهد.

حل مشکالت فضای هوایی پرندههای بدون سرنشین

وی همچنین توضیح داد  FlytXبر اساس چهار ستون کلیدی توسعه
یافته است؛ اولین مورد ،انتقال هر چه بیشتر سختافزارهای محاسباتی داخل
نمایشگرها به جای اتصال هر نمایشگر از طریق ارتباطات کابلی به سختافزار
مربوطه در مخزن تجهیزات اویونیک است .این مسئله باعث کاهش اندازه،
وزن و مصرف انرژی به مقدار  30تا  40درصد نسبت به پیکربندیهای
اویونیک قدیمی میشود .مورد بعدی تمرکز بر طراحی با محوریت خدمه
پرواز است .این باعث کاهش حجم کاری خلبانان ،نیاز کمتر به آموزش و
همچنین بهبود در آگاهی وضعیتی پرواز میشود .برای این کار ما دقت
کردهایم که اطالعات صحیح در زمان مناسب ارائه شود.
سومین ستون کلیدی در طراحی  FlytXامکان سفارشیسازی محصول
است .این بدان معناست که کارخانه سازنده هواپیما یا بالگرد آزادی عمل
بیشتری در انتخاب وضعیت ظاهری و عملکردی مجموعه اویونیک در کابین
خلبان خواهد داشت .تالس مجموعهای از ابزار را در اختیار مشتری قرار
میدهد تا آنها بتوانند  FlytXرا متناسب با طرح خود شخصیسازی کنند.
یک عنصر کلیدی در رسیدن به این هدف ،فناوری تایید شده اویونیک ماژوالر
یکپارچه ( )IMAتالس بوده است .تالس با بهرهگیری از این فناوری در
طراحی  FlyxTبه سازندگان هواپیما و بالگردها اجازه میدهد تا اویونیک
را بدون تاثیرگذاری در گواهینامههای سیستم مرکزی ،اصالح کنند .عالوه
بر این معماری ماژوالر  FlyxTبه شرکتهای ثالث اجازه میدهد برنامههای
کاربردی خود را در پارتیشنهای نرمافزاری جداگانه و بدون نیاز به سختافزار
اضافی روی آن اجرا کنند.

در سالیان اخیر افزایش پرواز پرندههای بدون سرنشین کوچک ( )Droneبر فراز شهرها باعث ایجاد یک چالش برای مراجع ذیصالح مدیریت حریم هوایی
شده است .در یک محیط شهری مناطق مختلفی از جمله زندانها ،مراکز پلیس و برخی از ساختمانهای دولتی وجود دارد که حریم هوایی آنها به دلیل
مسائل امنیتی محافظت شده هستند .از سوی دیگر گسترش مفهوم تاکسیهای هوایی و حملونقل درون شهری با هواگردهای خودران این نگرانی را دوچندان
کرده است .در همین راستا  FAAتالش زیادی برای ارائه قوانین و چارچوبهای پرواز در حریمهای شهری انجام داده است .عالوه بر این  FAAدر این سالها
از شرکتهای فعال در زمینه هوانوردی و فناوریهای نوین درخواست ارائه راهکارهایی برای مدیریت ایمن ترافیک هوایی این هواگردها کرده است.
اخیرا شرکتهای  Fortem Technologiesو  Uniflyبه دنبال ارائه راه حلی برای مشکل مدیریت ترافیک سیستمهای بدون سرنشین )UTM( 1هستند.
آنها طرحهایی برای بررسی ورود و خروج پرندههای بدون سرنشین و تاکسیهای هوایی به منظور فراهم کردن حریم هوایی دولتی و نظامی ارائه کردهاند.
راهحل این شرکتها برای حل مشکل مدیریت ترافیک پرندههای بدون سرنشین ارائه پلتفرم  SkyDome AIو رادار  TrueViewاز شرکت  Fortemو همچنین
پلتفرم شناسایی و موقعیتیابی )BLIP( 2از شرکت  Uniflyاست.

آقای الپیرونی مدیر فروش شرکت تالس در مورد این محصول جدید

و در نهایت چهارمین مورد اساسی در طراحی این مجموعه اویونیک،
قابلیت اتصال به دنیای بیرون است .اویونیک  FlyxTاین امکان را فراهم
میکند تا خلبانان یا خدمه زمینی در محیطی امن و به دور از تهدیدهای
سایبری ،از محصوالت تجاری همچون تبلتها برای اجرای برنامههای
کاربردی هوانوردی استفاده کنند.
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ردیابی پرندههای بدون سرنشین و شناسایی الکترونیکی
()BLIP

طرح  UTMشرکت  Uniflyبرای ایمنسازی ادغام پرندههای بدون
سرنشین داخل حریم هوایی ،مقامات مدیریت ترافیک هوایی شهری یا
منطقهای را به خلبانها متصل میکند .از این طریق مقامات میتوانند پرواز
پرندههای بدون سرنشین را ببینند و تایید کنند و نواحی غیرممکن پرواز
را به صورت بالدرنگ مدیریت کنند .همچنین خلبانهای پرندههای بدون
سرنشین میتوانند پرندههای خود را مدیریت کنند و برای آنها برنامهریزی
الزم را انجام دهند .عالوه بر این تاییدیههای پروازی را به صورت برخط با
مقررات محلی و بینالمللی دریافت کنند.

بهطور سراسری انتشار دهد .این پلتفرم برای انجام عملیات خود همه توابعی
که ممکن است مورد نیاز باشند را ترکیب میکند .این توابع شامل موارد زیر
است:
● ●پشتیبانی بسیار دقیق از تمام سیستمهای ماهوارهای ناوبری
جهانی( )GNSSاز جمله  GPS، Galileo، Glonassو Beidou
● ●ارتباطات سلولی چندباندی ()LTE Category 1
● ●باتری یکپارچه با پشتیبانی شارژ بیسیم
● ●شتابسنج  +ژایروسکوپ  +مغناطیسسنج
● ●حسگر فشار (ارتفاعسنج)
● ●حسگر دما
● ●حافظه  FRAMبرای حافظه پنهان پرواز
● ●ارتباط امن با استفاده از پروتکل TLS v1.2

در واقع پلتفرم  BLIPیک دستگاه شناسایی الکترونیکی خودکار است
و از لحظهای که دستگاه حرکت عمودی پرنده را حس میکند ،اطالعات
ردیابی را از طریق شبکه بیسیم  LTEبه  UTMارسال میکند .عالوه بر این،
 BLIPاز پروتکل بلوتوث با انرژی کم ( )BLEبرای انتشار شناسه الکترونیکی
 ،droneموقعیت سه بعدی و موقعیت مکان برخاست مطابق با الزامات قانونی
اروپا برای پروازهای  droneاستفاده میکند.

پلتفرم  BLIPمناسب نیازهای خاص ارائهدهندگان سرویس ،UTM
مقامات محلی و اپراتورهای پرندههای بدون سرنشین است .برای تضمین
ایمنی ترافیک پرندههای بدون سرنشین ،الزم است که موقعیت دقیق این
پرندهها شناسایی شود .بنابراین ردیابی برای پرندههای بدون سرنشین به
ویژه در مواردی که پرنده خارج از دید اپراتور پروازمیکند ،یک قابلیت
کلیدی محسوب میشود .پلتفرم  BLIPیک دستگاه کوچک و سبک است
که مستقل از سیستمهای یک هواگرد ،میتواند مکان دقیق آن را مشخص و
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طبق اعالم تالس ،این شرکت قصد دارد نسبت به نمونه قبلی حداکثر
وزن پرنده در هنگام برخاست را از  15به  25کیلوگرم افزایش دهد .از سایر
تفاوتهای بین دو نسخه  SpyRangerمیتوان به افزایش باتریها از یک به
دو بسته اشاره کرد .با این حال تغییر چندانی در حداکثر سرعت پرنده (90
کیلومتر در ساعت) ایجاد نخواهد شد .همانند نسخه قبلی ،در این نمونه نیز
زمان آمادهسازی برای پرتاب هواپیما حدود  20دقیقه است .ایستگاه کنترل
زمینی خانواده  SpyRangerشامل یک آنتن و یک لپتاپ ویژه است که به
راحتی قابل حمل هستند.

رادار TrueView

خانواده رادار  TrueViewبا استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای
طیف گستردهای از برنامههای کاربردی هوایی و زمینی ارائه شده است.
این رادار برای شناسایی ،ردیابی ،دستهبندی اشیاء هوایی و موانع طراحی
شده است .همچنین  TrueViewبه
صورت بالدرنگ آگاهی از وضعیت
و اطالعات موقعیتی را برای نظارت،
اجرا و حفاظت از هر حریم هوایی ارائه
میکند .این محصول یک دستگاه کوچک
و سبک است که توانایی شناسایی تمام
Droneهای اطراف خود را دارد.
رادار  TrueViewدر سه مدل
 R20، R30و رادار  3DAN-Cعرضه
میشود .رادار  DAN-Cبرای استفاده در
هواپیماهای سرنشین دار به عنوان بخشی
از یک راهحل اویونیک که با فناوریهایی
مانند  ADS-Bادغام شده ،سازگار است؛
درحالیکه دیگر مدلها هواپیماهای بدون
سرنشین و راهحلهای مبتنی بر زمین را
مورد هدف قرار میدهند.

تالس در نمایشگاه پاریس اعالم کرد در حال توسعه نسخه جدیدی از
هواپیمای بدون سرنشین  SpyRangerاست .نمونه قبلی این پرنده با نام
 SpyRanger 330بود که دارای مداومت پرواز  3ساعت در شعاع 30
کیلومتر است (در نسخه شماره  31مجله اویونیک بهطور کامل ویژگیهای
این هواپیمای کوچک تشریح شد) .حال تالس طراحی نمونه توسعه یافته از
این هواپیما با نام  SpyRanger 550است .نسخه جدید توانایی  5ساعت
پرواز مداوم در شعاع  50کیلومتر را خواهد داشت.

پلتفرم دیگر مد نظر آژانس ایمنی دریایی اروپا ،پهپاد بال ثابت هرمس
 900است .این پرنده توانایی پرواز در ارتفاع بیشتری نسبت به V-200
بوده و محدوده وسیعتری را پوشش میدهد .پهپاد هرمس  900توانایی 30
ساعت پرواز مداوم را داشته و میتواند تا  300کیلوگرم محموله را حمل
کند .گزینههای فعلی قابل انتخاب به عنوان محموله در این پهپاد شامل
حسگرهای مادونقرمز /الکترونوری ،رادار روزنه مصنوعی ،سامانه تشخیص
اهداف متحرک زمینی ،سامانه جنگ الکترونیک ،حسگرهای فراطیفی و
سامانههای جاسوسی سیگنال است.

این اطالعات به صورت بالدرنگ از طریق برنامههای کاربردی ایمن برای
مقامات مربوطه قابل دسترسی است .به عنوان مثال یک گشت پلیس میتواند
تمام جزئیات هواپیماهای بدون سرنشین در حال پرواز در فاصله  200متری
خود را دریافت کند.

رادار  TrueViewساخت شرکت  Fortemبرای نصب روی هواپیماهای بدون سرنشین کوچک
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آلودگیها و همچنین شناسایی فعالیتهای غیرقانونی توسعه یافتهاند را مورد
بررسی قرار داده است .در نمایشگاه پاریس نمایندگان این آژانس اعالم
کردند در حال حاضر دو پلتفرم را برای این هدف انتخاب کردهاند .اولین
مورد یک پهپاد بال متحرک به نام  V-200ساخت شرکت  Skeldarاست.
این پرنده دارای قابلیت نشست و برخاست خودکار بوده و مرکز کنترل آن
میتواند روی کشتی یا در یک خودرو تعبیه شود .بخش محموله در این پرنده
ماژوالر طراحی شده و امکان نصب تجهیزاتی مثل نشانگر لیزری ،اندازهگیر
فاصله ،حسگرهای مادونقرمز /الکترونوری و و همچنین سامانههای جاسوسی
سیگنال در آن وجود دارد.

نسخه جدید SpyRanger

نسخه جدید این هواپیما در موقعیتهای نبرد توانایی دریافت دستورات
سطح باال برای کمک در مانورهای غیرمستقیم را داراست .همچنین از این
هواپیما میتوان برای پشتیبانی نیروهای ویژه ،رله مخابراتی ،گشت مرزی و
حفاظت از زیرساختهای حیاتی استفاده کرد .پلتفرم SpyRanger 550
به حسگر پیشرفته مادونقرمز /الکترونوری ،اشارهگر لیزری ،پایدارساز سه
محوره از نوع ژایرو و سیستم پردازش سیگنال برای ردگیری اهداف متحرک
تجهیز خواهد شد.

بکارگیری هوش مصنوعی برای تعمیر و نگهداری CV-22

وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد قصد دارد با همکاری شرکت رایتئون
از فناوری هوش مصنوعی ( )AIبرای هوشمندسازی فرایندهای تعمیر ناوگان
 CV-22استفاده کند .این پلتفرم یک تیلتروتور دو ملخه نظامی است که
نیروی هوایی ایاالت متحده از آن برای حمل تجهیزات یا نیروهای نظامی
استفاده میکند.
در حال حاضر آژانس ایمنی دریایی اروپا چند مورد از این پلتفرمها را در
اختیار برخی از کشورهای عضو قرارداد داده است تا عملکرد آنها را مورد
ارزیابی قرار دهند.

در نسخههای شماره  26 ،25و  31مجله بهطور کامل در مورد ورود
فناوری هوش مصنوعی به صنعت هوایی و بهخصوص بخش تعمیرونگهداری
هواپیما پرداختیم .با این حال باید اشاره کرد بیشتر فعالیتهای انجام شده در
این زمینه مربوط به حوزههای غیرنظامی بوده است .میتوان گفت همکاری
وزارت دفاع ایاالت متحده و رایتئون از اولین گامهای ورود این فناوری به
حوزه تعمیرونگهداری نظامی است.
سال هفتم  -شماره  - 36خرداد و تیر ماه 98
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مدلهای  R20و  R30محصوالتی سبک (حدود  800گرم) با اندازه کوچک
هستند که به راحتی روی یک  Droneنصب و راه اندازی میشوند .این رادارها
با استفاده از مجموعهای حسگر وجود پرنده بدون سرنشین دیگر یا مانع را
تشخیص داده و اطالعات را برای خلبان زمینی پلتفرم ارسال میکند .هوش
مصنوعی بکار رفته در این محصول امکان تفکیک بین پرندگان ،انسانها،
اشیاء ،هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین را فراهم میکند.

هنگامیکه یک مزاحم در حریم هوایی شناسایی شود ،مرکز فرماندهی
 SkyDomeمیتواند پاسخ مناسب را بسته به سطح تهدید ارائه کند .گزینه
پاسخ شامل هشدار نفوذ و استفاده از یک  DroneHunterبرای مقابله فیزیکی
سریع و خودکار است .پلتفرم  DroneHunterخانوادهای از هواپیماهای
هوشمند است که برای مقابله فیزیکی با نفوذگران هوایی طراحی شدهاند.
این هواگردها میتوانند بهطور خودکار و با هدایت نرمافزار  SkyDomeیا از
طریق کنترل خلبان اقدام الزم برای رفع تهدید را انجام دهند.

● ●حسگرهای قدرتمند برای کار در روز و شب و در تمام شرایط آبوهوایی
از جمله دود ،ابر و مه

بنابراین پلتفرم  TrueViewکه وزنی کمتر از  2پوند دارد ،با کمک
 SkyDomeیک نمای  360درجه و دیجیتالی از حریم هوایی ارائه میدهد.
طبق گفته مدیر عامل شرکت سازنده این دو محصول در کنار یکدیگر
مرزهای جغرافیایی و قوانین را برای هشداردهی ایجاد میکنند .نرمافزار در
صورت مشاهده هرگونه تهدید قابلیت ارسال یک هشدار به دستگاههای تلفن
همراه و ارسال دادههای  3بعدی موقعیت ،تصاویر و ویدئو از پرندههای بدون
سرنشین نفوذی را دارد.

از مهمترین ویژگیهای رادار  TrueViewمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:

توافق برای ساخت یک سامانه هشدار اولیه هوایی

امکان نظارت کامل بر یک ناحیه مشخص با شعاع یک تا چند ده کیلومتر
را فراهم میکند .استفاده از حسگرهای الکترونوری با حساسیت باال میتواند
برخی از چالشهای رایج در رادارهای نظارتی همچون نویز پسزمینه
( ،)Background Clutterناهنجاریهای چند مسیری و همچنین ناتوانی
در تشخیص اهداف با سطح مقطع کم مثل پهپادهای کوچک را رفع کند.
در حال حاضر این سیستم که با نام  Sky Spotterشناخته میشود
در رژیم اشغالگر قدس به عنوان بخشی از شبکه نظارتی در هر دو بخش
نظامی و غیر نظامی اجرایی شده است .این سیستم میتواند به عنوان یک
سامانه نظارتی ثابت همچون رادارهای منطقهای ،به عنوان یک سامانه برای
پشتیبانی از یک حفره بدون پوشش ( )Gap areaیا به عنوان یک سامانه
برای راهاندازی سریع و موقت نظارت بر حریم هوایی استفاده شود .در واقع
میتوان گفت سیستم  Sky Spotterبرای نواحی با حساسیت باال و نیاز به
تفکیکپذیری زیاد مناسب است .از مهمترین برنامههای کاربردی این سیستم
میتوان به حوزههای دفاع هوایی و ماموریتهای ضد  UAVاشاره کرد.

شرکت التا سیستمز اعالم کرد قصد دارد با همکاری امبرائر یک سامانه
هشدار اولیه هوایی ( )5AEWبرای نسخههای مختلف جت تجاری Praetor
 600توسعه دهد .هدف از این همکاری توسعه یک  AEWارزان قیمت برای
ارائه به کشورهایی با بودجه دفاعی کم است.
براساس این توافق ،امبرائر وظیفه ایجاد تغییرات الزم در جت ،P600
توسعه پشتیبانیهای زمینی و همچنین بازاریابی را دارد .از طرف دیگر التا
سیستمز وظیفه ساخت بخشهای الکترونیک شامل یک رادار آرایهای با
اسکن الکترونیکی ( )6AESAدر باند  ،Sیک سیستم جاسوسی سیگنال و
سایر تجهیزات الکترونیک مورد نیاز را بر عهده خواهد داشت .بر این اساس
التا سیستمز باید یک رادار  AESAنسل چهارم شامل مجموعهای از ماژول
رادار که بهطور فشرده و به شکل چیدمان کاشی در کنار هم قرار گرفتهاند،
تولید کند .تفاوت عمده این رادار با سایر نسخههای ساخته شده توسط التا
سیستمز ،پوشش  240درجهای آن نسبت به پوشش  360درجه در دیگر
نمونهها است.

این سیستم شامل یک مجموعه حسگر است که به یک زاویه ثابت با
وسعت دید زیاد خیره شدهاند .بخش پردازنده داخل دستگاه قرار داشته و
توانایی شناسایی و ردگیری چند هدف را بهطور همزمان دارد .با توجه به نیاز
برای پوششدهی کلی منطقه و ایجاد یک محیط شبکهای ،تعداد حسگرهای
سیستمها میتواند افزایش یابد .شرکت رافائل در نمایشگاه پاریس آخرین
نسخه از این سامانه نظارتی را به نمایش گذاشت.

تجهیز تایفون به سیستم جنگ الکترونیک جدید

مدیر شرکت لئوناردو در نمایشگاه پاریس سیستم جنگ الکترونیک
جدید طراحی شده برای جنگنده یوروفایتر تایفون را معرفی کرد .لئوناردو
این سیستم معماری باز و قابل برنامهریزی را  digital stealthنامگذاری
کرده است .این سیستم قابلیتهای مخفیکاری تایفون را بهطور چشمگیری
افزایش خواهد داد .طبق گفته مدیر لئوناردو ،سیستم جدید توانایی زیادی در
تشخیص سیگنالهای رادیویی و لیزری دشمن و همچنین موشکهای شلیک
شده به سمت هواپیما را دارد .برنامههای نرمافزاری زیادی برای عملیاتهای
ضد شناسایی و ضد-ضد شناسایی در آن وجود دارد .عالوه بر این کاربران
تایفون میتوانند برنامههای مورد نظر خود را مطابق با سامانههای دفاعی و
تهاجمی دشمن توسعه و روی آن بارگذاری کنند.
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● ●رادار موثر  3بعدی که میتواند اشیاء را با دقت شناسایی و تشخیص
دهد.
● ●رابط کاربری ساده و بصری که گزینههای تشخیص و هشداردهنده را
فراهم میکند.
● ●ارائه مکان دقیق اشیاء در محدوده طوالنی
● ●ارائه هشدار اولیه در مورد هواپیماهای بدون سرنشین نفوذی یا غیر
مشارکتی

پلتفرم نرمافزاری SkyDome

این پلتفرم نرمافزاری وظیفه نظارت بر حریم هوایی از پیش تعریف شده
را دارد و میتواند به صورت بالدرنگ حضور droneهای مخرب و نفوذی
را تشخیص دهد .از این پلتفرم میتوان برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت
UAVها برای زندانها ،استادیومها ،پاالیشگاههای نفت ،مراکز داده،
فرودگاهها ،ساختمانهای دولتی ،نیروگاهها و موارد دیگر استفاده کرد.
پلتفرم  SkyDomeاز رادار  TrueViewبرای نظارت بر حریم هوایی به
منظور ایجاد دادههای بالدرنگ و هشداردهی استفاده میکند .بدین ترتیب
یک نمای  360درجه از ناحیه مورد نظارت و ترافیک هوایی موجود در آن در
اختیار نرمافزار قرار گرفته و  SkyDomeبا توجه به قوانین تعریف شده برای
آن ناحیه ،در صورت تشخیص هرگونه تهدید عکس العمل نشان خواهد داد.
در واقع  SkyDomeیک راهحل اثبات شده نظامی است که قادر به نظارت و
برقراری امنیت در طول روز وشب و در تمام شرایط آب و هوایی است .کاربر
میتواند در این نرمافزار نواحی مجاز یا غیرمجاز پرواز Droneها را تعیین و
قوانین مختلفی را برای آنها تعریف کند.

مدیرعامل شرکت  Fortemهمچنین در مورد اهمیت اینگونه محصوالت
و رقابت شکلگرفته برای تولید آن گفت« :نقصهای امنیتی اخیر موجب
شده تقاضا برای نظارت بر حریم هوایی دیجیتال شده به سرعت افزایش
پیدا کند .این رشد به ویژه برای محصوالتی که قادر به شناسایی پرندههای
بدون سرنشین بدون انتشار سیگنال  RFهستند ،چشمگیرتر بوده است .در
حال حاضر مکانهای زیادی در محیطهای شهری وجود دارد که نیازمند
حریم هوایی محافظت شده هستند و سامانههای قدیمی نمیتواند پاسخگوی
بسیاری از تهدیدهای امروزی باشد».
عالوه بر پرندههای بدون سرنشین ،تاکسیهای هوایی در آینده برای ادغام
حریم هوایی نیاز به ردیابی قابل اعتماد از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه
اطراف فرودگاهها ،سالنها ،پارکهای تفریحی و تاسیسات نفت و گاز خواهند
داشت.
پینویسها:

1- Unmanned Traffic Management
2- Unifly's Broadcast Location and Identify Platform
3- Detect Assistance Non-Cooperative

منابع:
https://aviationtoday.com, https://unifly.aero

التا سیستمز اعالم کرده است این سامانه راداری را تنها به کشورهای
خاصی ارائه خواهد داد و مشتریان از سایر کشورها باید نمونههای دیگر
تولیدی این شرکت را خریداری کنند.

استفاده از  UAVبرای نظارت بر حریمهای دریایی اروپا

آژانس ایمنی دریایی اروپا قصد دارد مزایای استفاده از UAVها در
پشتیبانی امنیتی و عملیاتهای علمی اجرایی داخل حریمهای دریایی تحت
نظرش را مورد بررسی قرار دهد .این تصمیم به دنبال درخواست چند کشور
اتحادیه اروپا برای استفاده از چنین سرویسهایی اتخاذ شده است.
در همین راستا آژانس ایمنی دریایی اروپا چند نوع  UAVکه برای
عملیاتهای نظارت دریایی همچون مهاجرتهای غیرقانونی ،انتشار و گسترش
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رونمایی از Hermes 45

تاثیر آنتنهای شکلدهی پرتو در پرواز تجمعی UAVها
امروزه فناوری پرواز تجمعی در جهان در حال توسعه الگوریتمهای
هوشمند برای اجرای عملیاتهای پیچیده است .پرواز تجمعی UAVها
میتواند در بردارنده هوش گروهی باشد که در آن قوانینی ساده رفتار هر
یک از اعضا را تعریف میکند .هنگامی که هر یک از پرندهها از این رفتارهای
ساده پیروی کنند ،رفتارهایی یکپارچه و پیچیده ایجاد خواهد شد .برای
این منظور تمامی پرندههای گروه باید همگن باشند .آنها باید مشخصات
فیزیکی ،برنامه یکسان و حتی حسگرهای مشابهی داشته باشند .در این میان
تشابه حسگرها از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا قوانین حاکم بر رفتار
گروه اغلب بر مبنای عوامل محیطی خارج از گروه است .در نسخه شماره 26
مجله اویونیک فناوری پرواز تجمعی پرندههای بدون سرنشین به طور کامل
شرح داده شده است.
در حال حاضر با پیشرفت فناوریهای تاکتیکی ،نسل بعدی پروازهای
تجمعی پرندههای بدون سرنشین با تحول عظیمی روبهرو خواهد شد .یکی از
این فناوریها که مورد توجه محققان قرار گرفته است ،جهتدهی پرتو آنتنها
(شکلدهی پرتو) است .شکلدهی پرتو در واقع یک روش انتقال سیگنال
رادیویی است که مشخصات خروجی هر آنتن در طول ارسال داده کنترل
میشود .در واقع هر آنتن با کمی تفاوت در مشخصات خروجی عمل ارسال
داده را انجام میدهد .بنابراین جمع آثار امواج ارسال شده توسط مجموعهای
از آنتنها ،آرایه فازی را تشکیل میدهد .از اینرو شکلدهی پرتو بر مبنای
ترکیب عناصر در یک آرایه فازی کار میکند ،بهطوریکه سیگنالهایی که در
یک جهت خاص با یکدیگر تداخل سازنده داشته تقویت میشوند و در غیر
این صورت اگر تداخل مخرب داشته باشند ،تضعیف میشوند .بنابراین هدف
شکلدهی پرتو ارسال سیگنالهایی سریعتر و محدوده پوششدهی بیشتر
برای هر دستگاه است.
در همین راستا نیروی هوایی ایالت متحده آمریکا درخواست خود را از
شرکت  Intelligent Automationمبنی بر استفاده از قابلیتهای فناوری
شکلدهی پرتو در نسل بعدی پرواز تجمعی پرندههای بدون سرنشین ارائه
کرده است .از اینرو آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی یک قرارداد 1/4
میلیون دالری را با شرکت  Intelligent Automationبرای استفاده از
سیستم آنتن آرایه فازی توزیع شده توسط مجموعهای از UAVهای کوچک،
منعقد کرده است.
در این پروژه قرار است مهندسان شرکت Intelligent Automation

قابلیتهای شکلدهی پرتو توزیع شده را با حداقل هزینه و به وسیله گروهی
از آنتنهای همه جهته طراحی کنند تا از این طریق رفتار تجمعی و همکاری
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بین پرندههای بدون سرنشین فراهم شود .به همین منظور از سیستمهای
رادیویی همه جهته برای همکاری و ایجاد یک آرایه شبه فازی با المانهای
توزیعشده استفاده میشود تا در آن آنتنهای همه جهته بتوانند سیگنالهای
خود را در برد طوالنیتری هدایت کنند .به عبارت دیگر هر  UAVدارای
یک آنتن همه جهته است و باید متناسب با موقعیتش در پرواز تجمعی،
مشخصات سیگنال خروجی آنتن را تنظیم کند.
این کار بخشی از پروژه  Autonomous Swarmsاست که در اواخر
سال  2017برای توسعه فناوریهای مقرونبهصرفه پرواز تجمعی هواپیماهای
بدون سرنشین کوچک شروع شده است .یکی از این فناوریها شکلدهی پرتو
توزیعشده است که از الزامات تبادل اطالعات برای برنامههای فعلی نیروی
هوایی ایاالت متحده است.

شرکت اسرائیلی البیت در نمایشگاه پاریس از هواپیمای بدون سرنشین
جدید خود با نام هرمس  45رونمایی کرد .این پلتفرم تاکتیکی کوچک
برای انجام عملیاتهای دریایی و زمینی طراحی شده است و توانایی اجرای
ماموریتهایی با برد زیاد و حمل محموله را دارد .هدف اصلی شرکت البیت
از توسعه این پلتفرم بهرهگیری برای انجام ماموریتهای جاسوسی ،تجسس،
هدفیابی و شناسایی ( )ISTARاست که نیازمند مداومت پروازی زیاد
هستند.
عملیات به ایستگاه زمینی فراهم میکند .قابلیت دیگر دستگاه مذکور امکان
رمزگذاری اطالعات است که برای آن روش  AESبا قالب  256بیتی در نظر
گرفته شده است .دستگاه  HSR40-CCبر خالف نسخههای قدیمی خود که
از روش خنکسازی با هوا بهره میبردند ،از روش هدایت گرما روی صفحات
خنک ( )conduction cooledاستفاده میکند.
یکی دیگر از محصوالت کورتیس رایت که در نمایشگاه پاریس رو نمایی
شد ،دوربین فیلمبرداری  HDC-430-1است .این دوربین قابلیت پشتیبانی از
قالب فشردهسازی  H.265را داشته و سازگار با اترنت 100/1000BASE-T
است .مسئولین کورتیسرایت معتقدند قابلیتهای باالی این دوربین آن را
برای استفاده در کاربردهای تست پرواز و نظارت بر کابین خلبان ایدهآل
میکند.
پهپاد هرمس  45میتواند عملیاتهای  ISRو جنگ الکترونیک را با برد
 200کیلومتر در صورت دید مستقیم و برد بیشتر در صورت استفاده از
لینکهای ماهوارهای را با مداومت پروازی حدود  22ساعت انجام دهد .بخش
محفظه نصب محموله این پهپاد از تجهیزاتی با وزن بیش از  20کیلوگرم
شامل حسگرهای الکترونوری/مادون قرمز ،رادارهای دریایی ،سامانههای
جاسوسی سیگنال ،جاسوسی مخابرات ،تجهیزات رله مخابراتی VHF/UHF
و غیره پشتیبانی میکند.

شرکت  Intelligent Automationمالحضات متعددی را برای شکلدهی
پرتو توزیع شده در پرواز تجمعی UAVها و در هنگام برقراری ارتباط در نظر
میگیرد .این مالحظات عبارتند از:
● ●هماهنگسازی و زمانبندی دقیق در طول پرواز تجمعی با وجود اثرات
نسبی داپلر و عدم دسترسی به سیگنالهای ناوبری ماهوارهای GPS
● ●روشهای کارآمد و مقیاسپذیر برای تعیین وزن انتقال به صورت پویا
به گرهها برای خواص الگوی پرتو قوی مانند حداقل نشت در بیم جانبی
( )sidelobeو عرض پرتو باریک
● ●انتشار موثر داده و کنترل پیامها به پرندههای بدون سرنشین حاضر
در پرواز تجمعی
● ●شکلدهی پالس ،کنترل مشارکت یا استفاده از روشهای دیگر برای
ایجاد تاخیر زمانی به گرههایی که فاصله آنها از سایر اعضای گروه بیش از
چند طول موج است.
در این پروژه محققان برای حرکت خودآگاه UAVها از حسگرهای نصب
شده روی آنها و پردازش سیگنال پیام پرنده استفاده میکنند .عالوه بر
محققان برای ارزیابی موقعیت آگاهانه پرندهها مانند حرکت پیشبینی شده
همسایهها ،از حسگرهای نوری ،واحدهای اندازهگیری اینرسی ( )IMUو رادار
استفاده خواهند کرد.
قرار است شرکت مجری پروژه فناوریهای شبکه تجمعی خود را با استفاده
از پهپادهای ارزان قیمت کالس  Iو  IIثابت کرده تا به وسیله آن مزایای
فناوری شکلدهی پرتو توزیعشده را با استفاده از پرواز تجمعی UAVها در
محیطهای تاکتیکی نشان دهد.

با توجه به محدودیتهای پهنای باند اطالعات در شبکه سیستمهای
اویونیک هواپیما ،دوربین  HDC-430-1از ُکدک  H.265استفاده میکند که
موجب کاهش حجم قابل توجه تصاویر نسبت به  H.264شده و پهنای باند
کمتری را مصرف میکند .تصاویر خروجی این دوربین دارای تگ زمانی بوده
و مطابق با استاندارد  IEEE 1588است .کیفیت تصاویر خروجی میتواند
متناسب با نیاز کاربر  1080p ،720pیا  SDبا  60فریم در ثانیه باشد.
عالوه بر محصوالت عنوان شده ،کورتیسرایت در حین برگزاری نمایشگاه
پاریس از یک سیستم ارائه محیط مجازی برای بالگردها و یک کارت XMC
برای تبدیل قالبهای ویدئویی رونمایی کرد .سیستم ارائه محیط مجازی با
استفاده از چند حسگر نصب شده روی سطح یک بالگرد ،آگاهی از وضعیت
خلبان را افزایش داده و موجب افزایش ایمنی پروازهای یک بالگرد نظامی
میشود .کارت مبدل ویدئو نیز با پشتیبانی از انواع فرمتهای ویدئویی و
سرعت تبدیل باال ،یک گزینه مناسب برای استفاده در انواع پلتفرمهای
سرنشیندار و بدون سرنشین است.

پهپاد هرمس  45میتواند از پلتفرمهای زمینی و دریایی پرتاب شود و یک
سیستم بازیابی خودکار به این هواپیما در فرود امن روی سطح کوچک (بدون
نیاز به باند فرود) کمک میکند .فرایند بازیابی و پرتاب مجدد این پهپاد کمتر
از  30دقیقه زمان نیاز دارد .این پرنده  30کیلوگرمی دارای لینکهای داده
دیجیتال  VHF ،UHFو ماهوارهای با افزونگی دوگانه است .فاصله انتهای دو
بال هرمس  45از یکدیگر حدود  5متر بوده و میتواند تا ارتفاع  18هزار پا
از سطح دریا پرواز کند.

رادار الکترونوری شرکت رافائل

در حال حاضر نظارت بر هواپیماها در دنیای عمومی و نظامی وابسته
به سیستمهای راداری است .پیشرفتهای اخیر در حوزه جمینگ و فریب،
قابلیت اطمینان سامانههای راداری فعلی را کاهش داده است .عالوه بر این
کاهش سطح مقطع راداری پلتفرمها و پرواز در ارتفاع و سرعت کم این چالش
را دوچندان کرده است.
شرکت رافائل برای مقابله با این چالش یک سیستم نظارتی الکترونوری
غیرفعال و غیرقابل جمینگ را ارائه داده است .این سیستم با استفاده از
حسگرهای مادون قرمز موج متوسط و کوتاه در کنار حسگرهای نور مرئی،
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اشاره کرد که ترکیب  InSightو  SkyLensنسل جدیدی از کابین خلبان
را ارائه میدهد و اطالعات ضروری پرواز در موقعیتهای زمانی مهم و در
مناسبترین مکان برای خلبان نمایش داده میشود .این قابلیتها موجب
افزایش ایمنی هواپیما و گامی بلند به سوی پشتیبانی از پروازهایی با تنها
یک خلبان خواهد بود.

در تمام شرایط آبوهوایی شبانهروز کمک میکند.

یونیورسال اویونیک همچنین در نمایشگاه پاریس از نسل جدید
سیستمهای مدیریت پرواز ( )FMSخود رونمایی کرد .این سیستم بهصورت
تعاملی و یکپارچه با  ClearVisionطراحی شده و  i-FMSنامگذاری شده
است .سیستم  i-FMSمبتنی بر نرمافزار بوده و برای استفاده در معماری
اویونیک ماژوالر یکپارچه طراحی شده است .سیستم مدیریت پرواز جدید
شرکت یونیورسال دارای یک رابط انسان-ماشین پیشرفته است که آن را با
 HUDو سیستم کاله خلبان مرتبط میکند.

یونیورسال اویونیکز همچنین در جریان برگزاری نمایشگاه پاریس اعالم
کرد بروزرسانیهایی در نرمافزار سیستم نمایشگر  InSightخود اعمال کرده
است .سیستم  InSightیک عرشه پرواز یکپارچه با قابلیتهای نمایش
نقشههای پیشرفته ،نمودارهای الکترونیکی و همچنین کنترل رادیوهای
هواپیما است.

آینده پلتفرمهای نظامی :همگرایی پردازشهای دیجیتال

در بروزرسانی جدید شرکت یونیورسال اویونیکز ،ارتباط بین InSight

و سیستم  SkyLensیکپارچگی بیشتری دارد .در هواپیماهایی که این دو
سیستم بهطور یکپارچه نصب شوند ،خلبان میتواند به راحتی توسط کاله
 SkyLensو تنها از طریق نگاه کردن به منوی مورد نظر در نمایشگرهای
 InSightو بدون نیاز به حرکت دست ،گزینههای خود را انتخاب و عرشه
پرواز را کنترل کند .این فناوری باعث کاهش حجم کاری خلبان شده و به
او اجازه میدهد مسیر پرواز ،باند فرود و دیگر دستورات را در فازهای حیاتی
فرود هواپیما بدون نیاز به کاهش تمرکز خود و به سادگی برنامهریزی یا
بروزرسانی کند.
سیستم دید مصنوعی در هر دو سامانه  InSightو  SkyLensدادهها و
اطالعات مشابهی را در اختیار خلبان قرار میدهند .بنابراین خلبان و کمک او
میتوانند متناسب بر هر فاز از پرواز خود ،از نمایشگر مناسب استفاده کنند.
مدیر ارشد شرکت یونیورسال اویونیکز در جریان نمایشگاه پاریس اعالم کرد
در بروزرسانیهای جدید ،سیستم  SVSدر  SkyLensبه قابلیتهای تعاملی
جدید تجهیز شده است و از طریق آن خلبان میتواند گزینههای بیشتری
از جمله باند فرود ،نوع تقرب انتخاب شده ،نقطه مسیرها و غیره را با تنها
نگاه کردن روی یک نمایش مجازی از مسیر پرواز تغییر دهد .وی همچنین
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سیستم  i-FMSبهصورت ماژوالر طراحی شده و برای استفاده در هر
پلتفرم سازگار با استاندارد  ARINC 653آماده است .این ویژگی سبب
میشود یکپارچهسازان سیستمهای اویونیک بتوانند به راحتی برنامههای
کاربردی خود را برای  FMSتوسعه دهند یا از برنامههای آماده تولید شده
از سوی سایر شرکتها برای آن استفاده کنند .رابط پیشرفته انسان -ماشین
این سیستم مطابق با استاندارد  ARINC 661بوده و امکان ارتباط ساده بین
خلبان و برنامههای روی  FMSرا ایجاد میکند .این ویژگیها سبب میشود
مشتریان بتوانند عرشه پرواز مد نظر خود را طراحی و پیادهسازی کنند .از
سوی دیگر ساختار ماژوالر  i-FMSدر بخشهای نرمافزاری و سختافزاری
باعث میشود کاربران بتوانند به راحتی در آینده سیستم را ارتقاء داده و آن
را با نیازمندیهای اعالم شده سازگار کنند.

محصوالت جدید شرکت کورتیسرایت

شرکت کورتیسرایت به عنوان یکی از رهبران دنیای دیجیتال صنعت
هوانوردی در نمایشگاه امسال پاریس محصوالت مختلفی را معرفی کرد .از
جمله جدیدترین محصوالت این شرکت میتوان به یک دستگاه ذخیرهکننده
دادههای دیجیتال اشاره کرد .این دستگاه که با نام تجاری HSR40-CC
به بازار عرضه خواهد شد اولین محصول در صنعت هوایی است که توانایی
ذخیره دادههای یک شبکه اترنت را بهصورت دوکاناله با پهنای باند باال
دارد .دستگاه  HSR40-CCبهصورت کامال  ruggedطراحی شده و میتواند
دادههایی با قالبهای  UDPیا  TCP/IPرا از دو پورت  40GbEبا نرخی
بیشتر از  6 GB/sذخیره کند.
این محصول کورتیس رایت توانایی ذخیره  48ترابایت اطالعات را داشته
و برای استفاده در پلتفرمهای  ISRمناسب است .بخش حافظه دستگاه شامل
دو کارت قابل جدا شدن است که امکان انتقال سریع دادهها را پس از انجام

از اولین روزهای آغاز پرواز در ابتدای قرن بیستم ،هواپیماها از واحدهای
حسگر آنالوگ و مجزا برای تامین اطالعات مورد نیاز خلبانان استفاده
میکردند .در سالهای اول دستیابی انسان به حملونقل هوایی ،دادههای
خروجی این واحدهای حسگر هر کدام بهصورت جداگانه روی نمایشگرهای
خلبان قرار میگرفت .اما با پیشرفت و تکامل الکترونیک و به دنبال آن
پردازش دیجیتال ،قابلیت سامانههای حسگر و امکانات استفاده از دادههای
خروجی آنها بیشتر شده است.

که باعث پدید آمدن یک معماری وابسته ( )Federated Arch.در محیطی
توزیعشده شامل مجموعهای از گذرگاههای داده برای اتصال سامانههای
حسگر مستقل میشود .این نوع از معماری هر چند گامی به سوی تلفیق
بیشتر سیستمها است ،اما هنوز معایبی همچون عدم استفاده از منابع
مشترک را دارد.

امروزه به لطف سامانههای حسگر الکترونیکی ،در کنار اطالعاتی از
قبیل سرعت هوایی ،ارتفاع ،جهت حرکت و دما ،خلبان به طیف وسیعی
از دادههای کمکی دسترسی دارد که میتوانند او را در آگاهی محیطی،
شناسایی تهدیدات ،نظارت و غیره کمک کنند .اما این پایان راه نیست ،چرا
که با وجود هوشمند شدن این سامانههای حسگر ،همچنان هر یک از آنها
محدود به استفاده برای یک تهدید یا یک فناوری خاص بوده و در نتیجه
یک گزاره مستقل محسوب میشوند.
فقدان یک معماری جامع ،مقیاسپذیر ،قابل ارتقاء و با امکان
اشتراکگذاری منابع در بیشتر پلتفرمهای هوایی امروزی به این معناست
که هر سامانه حسگر بهطور مستقل نیازمند زنجیره پردازش اختصاصی خود
شامل توابع جمعآوری دادهها ،دیجیتالسازی ،پردازش ،استخراج و انتشار
است .این شرایط منجر به حجم و وزن زیاد و همچنین هزینه باالی تولید و
تعمیر و نگهداری چنین پلتفرمهایی میشود.

زنجیره پردازش حسگرها

در بیشتر پلتفرمهای کنونی ،تلفیق الکترونیکی سامانههای حسگر از
طریق گذرگاههای داده همچون  MIL-STD-1553و  ARINC-429اجرا
میشود .نتیجه این پیادهسازی ایجاد یک توپولوژی پردازش  ad-hocاست

در معماری وابسته هر سامانه حسگر از منابع اختصاصی خود استفاده میکند.

همگام با افزایش نیاز سیستمها به اجرای توابع پیشرفتهتر ،سیستمهای
الکترونیکی و کامپیوترها نیز وارد میدان شدهاند و بخش زیادی از مسئولیت
عملیاتهای محاسباتی را به خود اختصاص دادهاند .کامپیوترهای ماموریت
و پرواز به خلبان در اجرای توابع بحرانی اویونیک ،تسلیحات و مقابله با
حمالت الکترونیک کمک میکنند.
در همین حال شرکتهای تجاری با سرمایهگذاری چند میلیارد دالری
به دنبال دستیابی به پلتفرمهایی با معماری پردازش دیجیتال برای ساخت
خودروهای بدون راننده و حوزههای مرتبط هستند .این شرکتها با اطالع
از نیازمندیهای سیستم خود هرگز از رویکرد معماری وابسته استفاده
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نخواهند کرد .در واقع آنها به دنبال دستیابی به مفهومی تحت عنوان
همگرایی دیجیتال ( )digital convergenceدر معماری سیستمهای
خود هستند .مثالی از همگرایی دیجیتال ،تلفنهای همراه هوشمند است
که قابلیتهای مختلفی همچون دوربین فیلمبرداری ،تلویزیون ،اینترنت و
نقشههای مسیریابی را در خود گنجاندهاند.

بیشتر به چشم میآید .همچین این نوع معماری به لحاظ ذاتی پیچیده و
ریسکپذیر بوده که روند توسعه آن آهسته و رعایت نکات ایمنی و امنیتی
در آن دشوار است .بهطور کلی میتوان  5محدودیت کلیدی برای معماری
وابسته در نظر گرفت:
● ●حسگرها :در این معماری حسگرها اغلب بهصورت مستقل عمل
میکنند و استفاده از آنها در پلتفرمهای مختلف نیاز به سفارشیسازی
دارد .تعداد استانداردهای محدود برای رابطها ،پروتکلها و ارتباطات
دوجانبه محدودیت دیگر استفاده از حسگرها در معماری وابسته است.
● ●تکرار :حسگرهای مستقل در این معماری دارای منابع مختص به خود
هستند که بین سایر حسگرها تکرار میشود .از جمله این منابع میتوان به
تغذیه ،مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و بخش پردازشی اشاره کرد.
● ●امنیت :در معماری وابسته امنیت باید با درجههای مختلفی در هر یک
از زیر سیستمهای پردازشی پلتفرم اجرا شود .در بیشتر موارد امنیت باید
با فناوریهای گوناگون و برای سیستمهای تولید شده توسط شرکتهای
مختلف ایجاد شود .این مسئله خود باعث ایجاد نقاط آسیبپذیر در سطح
سیستم و شبکه آن میشود.

همگرایی برنامههای مختلف در یک تلفن همراه هوشمند

در بخش هوایی نیز شرکتهای تجاری مختلفی با رویکرد مشابه به
دنبال ساخت پلتفرمهای بدون خلبان برای به واقعیت تبدیل کردن رویای
تاکسیهای هوایی هستند .شرکتهایی نظیر گوگل ،اپل ،آمازون و تسال با
سرمایهگذاری زیاد در حال رفع موانع پیشروی سفر ایمن با هواگردهای
خودران هستند .رهبران این شرکتها میدانند برای گذر از این موانع نیاز به
یک همگرایی در حسگرها ،سیستمهای تصمیمساز و عملگرهای پرنده است.

محدودیتهای پردازشی در یک پلتفرم وابسته در محیط
توزیعشده

رویکرد معماری وابسته در پلتفرمهای امروزی نمیتواند پاسخگوی
نیازهای پردازشی و نیازمندیهای  SWaPباشد .این مسئله در مورد
پرندههای بدون سرنشین ( )UAVبه دلیل محدودیتهای وزن و فضا

توسعه یک سیستم تشخیص هوشمند سیگنال جدید
برای MQ-9

شرکت جنرال اتمیکز سازنده هواپیمای بدون سرنشین MQ-9 (Predator

) Bدر جریان نمایشگاه پاریس اعالم کرد یک سیستم تشخیص هوشمند
سیگنال ( )SIGINTجدید را روی هواپیمای  MQ-9با موفقیت تست کرده
است .این سیستم توسط شرکت  L3توسعه یافته و قرار است برای کاربردهای
 ISRروی هواپیمای کنترل از راه دور  Predator Bنصب و بهرهبرداری شود.
مدیر فروش شرکت  L3در مورد محصول جدید خود میگوید« :این
سیستم قابلیت نصب روی یکی از بالهای  MQ-9را داشته و میتواند در برابر
تهدیدهای مدرن جمینگ ،تیم عملیات را کمک کند .این محصول در طول 8
ماه توسعه یافته و در اوایل سال  2019مورد تست قرار گرفته است».
سیستم جدید شرکت  L3قابلیت مانیتورینگ و جاسوسی سیگنال در بازه
گستردهای از باند فرکانسی ( 1مگاهرتز تا بیش از  8گیگاهرتز) را دارد و
میتواند اطالعات دریافتی را ذخیره و سیگنالهای صوتی را بهصورت بالدرنگ
پخش کند.

● ●ایمنی :دریافت گواهینامه برای کامپیوترهای پرواز و ماموریت نیازمند
اثبات رعایت ایمنی و قابلیت اطمینان در سطوح مختلف هواپیما است .با
چند حسگر مجزا و بخشهای پردازش اختصاصی ،دریافت گواهینامههای
ایمنی دشوار خواهد بود.
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را در دسترس خطوط هوایی قرار دهد .در این پروژه هانیول به عنوان نماینده
فروش قانونی  ،SmartSkyسرویس مذکور را به عنوان یک گزینه انتخابی به
سرویسهای اتصال حین پرواز ( )1IFCخود افزوده و خطوط هوایی استفاده
کننده از  IFCهانیول میتوانند از آن بهرهمند شوند .تا پیش از این هانیول
سرویس اینترنت را با همکاری یک شرکت دیگر از طریق لینک ماهوارهای
اینمارست برای  IFCتهیه میکرد .در پروژه جدید یک یا دو آنتن در زیر سطح
هواپیما نصب شده و از طریق یک ارتباط امن و غیر اشتراکی با ایستگاههای
زمینی ،سرویس  5Gرا فراهم میکنند .هانیول اعالم کرده است به زودی
نرمافزار ،سختافزار و برنامههای کاربردی متناسب با این سرویس را توسعه
داده و در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

شرکت یونیورسال اویونیکز در حین برگزاری نمایشگاه هوایی پاریس از
سیستم دید مصنوعی ( )2SVSجدید خود رونمایی کرد .این سیستم جدید از
یک رویکرد تعاملی برای دستیابی بیشتر به مفهوم «پرواز مبتنی بر چشمانداز»
یا  Fly-By-Sightبهره میبرد.

ارائه سرویسهای  5Gبرای ایرالینهای امریکایی

شرکت  SmartSkyکه یکی از بزرگترین ارائهدهندگان سرویسهای
اینترنت در صنعت هوایی است ،در نمایشگاه پاریس اعالم کرد قصد دارد با
همکاری شرکت هانیول سرویس  5Gرا به مشتریان ارائه دهد.
شرکت  SmartSkyپیش از این سرویس  4G LTEرا با پهنای باند باال در

روند تغییر معماری در اویونیک

حال  SmartSkyقصد دارد با همکاری هانیول سرویسهای پرسرعت 5G

برنامهها و محصوالت جدید شرکت یونیورسیال اویونیکز

● ●عملکرد :ارسال داده حسگرها روی گذرگاه داده بدون انجام
پردازشهای نهایی ،باعث اشغال شدن بخش زیادی از پهنای باند موجود در
این شبکهها میشود.
یک هواپیمای معمولی در حال حاضر بیش از  15سامانه حسگری با زیر
سیستمهای پردازشی مجزا دارد .برای افزایش قابلیت اطمینان و دریافت
گواهی ایمنی ،هر یک از این زیر سیستمهای پردازشی ممکن است دارای
یک یا تعداد بیشتری از واحدهای پشتیبان باشند .بنابراین هواپیماهای
امروزی بیش از  30زیرسیستم پردازشی را در خود جای دادهاند.

اختیار مشتریان خود قرار میداد .نکته حائز اهمیت در مورد  SmartSkyاین
است که سرویس مذکور را بر خالف بسیاری از رقبای خود نه از طریق اتصال
ماهوارهای ،بلکه توسط ایستگاههای زمینی ایجاد میکند .خطوط هوایی طرف
قرارداد با  SmartSkyمیتوانند اینترنت را در اختیار مسافرین قرار داده یا
از آن برای عملیاتهای فنی هواپیما همچون نظارت بر عملکرد سیستمها و
موتور ،دریافت لحظهای اطالعات مسیر پرواز و شرایط آبوهوایی و ارتباط با
اپراتورهای تعمیر و نگهداری زمینی خود استفاده کنند.

یونیورسال اویونیکز یکی از زیر مجموعههای شرکت بزرگ البیت سیستمز
محسوب میشود که بیشتر روی توسعه سیستمهای کابین خلبان تمرکز دارد.
این شرکت در سالهای اخیر هزینه زیادی را صرف توسعه سیستمهای دید
مصنوعی ،نمایشگرهای باالی سر ( )HUDو همچنین نمایشگرهای نصب
شونده روی کاله خلبان کرده است .در واقع هدف این شرکت از سرمایهگذاری
در این بخش ،دستیابی بیشتر از بازار سیستم پیشرفته بینایی پرواز ()3EFVS
در حوزه هواپیماهای مسافری و نظامی است .در همین راستا ،این شرکت
اخیرا محصولی با عنوان  ClearVision EFVSرا برای نصب در هواپیماهای
ایرباس  320تولید کرده است که احتماال از اوایل سال 2020
میالدی فرایندهای ارتقاء این خانواده از هواپیماها به محصول
جدید آغاز شود .همچنین در حین برگزاری نمایشگاه هوایی
پاریس ،مسئولین یونیورسال اویونیکز اعالم کردند قرار است به
زودی اقدامات الزم برای دریافت گواهینامه نصب این محصول
روی برخی از هواپیماهای  ATRنیز انجام شود.
سیستم  ClearVision EFVSشامل یک نمایشگر روی کاله
خلبان با نام  SkyLensو یک نمایشگر باالی سر پیشرفته است.
نمایشگر موجود روی  SkyLensدارای شفافیت باالیی بوده و
عالئم و سمبلها را با تفکیکپذیری زیاد ارائه میدهد .در واقع
این کاله ترکیبی از یک سیستم دید پیشرفته ( ،)EVSسیستم
دید مصنوعی و سیستم دید ترکیبی ( )4CVSاست .مجموعه
این سیستمها به خلبان در انجام یک پرواز امن با ایستایی باال
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خبر اویونیک

گزارش نمایشگاه هوایی پاریس

مفهوم همگرایی دیجیتال نظامی

تحول دیجیتال ،مفهومی جدید در دنیای صنایع دفاعی و نظامی نیست.
این عبارت ریشه در دیجیتالسازی فناوریهای حسگرها دارد .ادامه مسیر
این تغییرات ،نیازمند نسل جدیدی از معماری است که دادههای C4ISR
(دستور ،کنترل ،ارتباطات ،کامپیوتر ،هوش ،نظارت و شناسایی) را روی
پلتفرمهای نظامی همگرا خواهد کرد .تئوری اصلی در همگرایی دیجیتال،
متمرکزسازی منابع محاسباتی تمام حسگرهای اویونیک داخل یک کامپیوتر
ترکیبی ،پرواز و ماموریت است .نتیجه یک معماری نرمافزار-گرا (Software-
 )definedخواهد بود که مستقل از سختافزار عمل میکند .این پلتفرم
پردازشی متمرکز میتواند بهطور مداوم از طریق روشهای پردازش نرمافزاری
اطالعات ،ارتقاء یابد .در واقع نرمافزار اجرا شده روی این منابع پردازشی
متمرکز مشابه با اپلیکیشنهای یک تلفن همراه هوشمند است .معماری
سختافزار این پلتفرم نیز شامل افزونگی مورد نیاز برای گواهینامههای
ایمنی پرواز است .چنین سیستمی به بخشهای مختلفی تقسیم میشود
که هر کدام از آنها میتوانند دارای سطح متفاوتی از ایمنی و امنیت باشند.

ارائه راهکارها و قالبهایی برای دستیابی به این هدف هستند .هر چند در
حال حاضر این استانداردها در ابتدای راه هستند و تجهیزات زیادی سازگار
با آنها تولید نشده است ،اما انتظار میرود با نهایی شدن اسناد فنی آنها،
شاهد عرضه محصوالت سختافزاری و نرمافزاری متنوعی باشیم که منجر
به تلفیق بیشتر سیستمها و به خصوص سامانههای حسگری در پلتفرمهای
نظامی میشوند.
پینویسها:

1- Sensor Open System Architecture
2- Future Airborne Capability Environment

منابع:
http://mil-embedded.com, https://mrcy.com

محصول اویونیک

همگرایی دیجیتال در پلتفرمهای نظامی

پنجاهوسومین نمایشگاه هوایی پاریس از  27تا  31خرداد ماه سال جاری
در فرودگاه لوبورژه این شهر برگزار شد .این نمایشگاه را میتوان بزرگترین
رویداد هوایی جهان دانست که بهصورت دوساالنه میزبان صنایع مختلف
هوایی و فضایی است .نمایشگاه پاریس توسط ( SIAEیکی از شرکتهای
زیر مجموعه انجمن صنعت هوافضای فرانسه) ساماندهی و برگزار میشود .در
این گزارش قصد داریم مروری بر برخی از جدیدترین محصوالت ،خدمات و
فناوریهای مرتبط با اویونیک ارائه شده در نمایشگاه امسال پاریس داشته
باشیم.
پاریس را میتوان از قدیمیترین برگزارکنندگان نمایشگاههای هوایی
دانست .سال  1909اولین دوره این نمایشگاه برگزار شد و به دنبال آن از
سال  1949فرودگاهی در شمال پاریس بهصورت دوساالنه و منظم میزبان
این رویداد مهم است .نمایشگاه پاریس در واقع یک گردهمایی تجاری بزرگ
از بازیگران مختلف صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی است که منجر به توافق،
قراردادهای همکاری و همچنین خرید و فروش محصوالت مرتبط میشود.
جدیدترین فناوریها و یافتههای علمی در صنایع هوایی و تجهیزات
وابسته همچون موتور هواپیما ،فناوریهای ناوبری ماهوارهای ،تجهیزات
 ،CNSسیستمهای کنترلی انواع هواگردها ،تجهیزات کابین مسافران،
سیستمهای فرودگاهی ،همچنین تجهیزات سالح هواپیماهای نظامی و غیره
توسط مجموعه گستردهای از شرکتهای سراسر جهان در این نمایشگاه ارائه
میشود .عالوه بر این شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوایی از جمله تعمیر
و نگهداری هواپیما ،سرویسهای داده ،هندلینگ و غیره نیز حضوری فعال
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در نمایشگاه پاریس دارند.
در نمایشگاه امسال بیش از  2400شرکت از  48کشور جهان در فضایی به
وسعت  125هزار متر مربع به ارائه محصوالت و خدمات خود پرداختند .حدود
 140فروند هواپیما و بالگرد که تعدادی از آنها محصوالت جدید محسوب
میشوند در این نمایشگاه حضور داشتند .در طی  7روز برگزاری بیش از 300
هزار بازدید کننده در نمایشگاه حضور یافتند که حدود  40درصد از آنها را
افراد حرفهای و شاغل در حوزههای هوایی تشکیل میدادند.
طبق قوانین هر دوره ،امسال نیز  5روز ابتدایی نمایشگاه مختص بازدید
افراد حرفهای و شخصیتهای تجاری بود .در طی این روزها امکان حضور
افراد کمتر از  16سال در نمایشگاه وجود ندارد و سایر بازدیدکنندگان نیز
هنگام ورود باید از طریق کارتهای شناسایی و تجاری خود ،مرتبط بودن
زمینههای شغلیشان را با صنعت هوایی به اثبات برسانند .این محدودیتها
باعث میشود غرفهداران و بازدیدکنندگان بتوانند در محیطی آرامتر با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند .نکته جالب توجه در نمایشگاه امسال حضور
چشمگیر استارتآپها بود .حدود  150استارتآپ توانستند محصوالت نوین
خود را که بیشتر در حوزه تجهیزات هواپیماهای سبک و خدمات مرتبط با
آن است را به بازدیدکنندگان عرضه کنند.
در پایان نمایشگاه مسئولین برگزارکننده گزارش دادند که در طی این
رویداد حدود  140میلیارد دالر قرارداد خرید و همکاری بین شرکتهای
حاضر در نمایشگاه با یکدیگر و با بازدیدکنندگان به امضا رسیده است.

وزارت دفاع ایاالت متحده معماری سیستم باز ماژوالر ( )MOSAرا برای
نسل آینده کامپیوترهای ماموریت خود در نظر گرفته است .این رویکرد
با قابلیتهایی همچون مقیاسپذیری و قابلیت اطمینان باال ،مسیر انتقال
از یک پلتفرم وابسته به پلتفرم پردازشی همگرای دیجیتال خواهد بود.
در دنیای پلتفرمهای نظامی ،همگرایی دیجیتال را میتوان یک مجموعه
از توابع بحرانی در نظر گرفت که از منابع مشترک استفاده میکنند .در
چنین سیستمی نقش تلفیق منابع مورد نیاز در سامانههای حسگر ،اهمیت
زیادی دارد .تا چند سال گذشته استاندارد خاصی برای تلفیق سامانههای
حسگر وجود نداشت .اما اخیرا متخصصان سیستمهای هوایی به دنبال تهیه
چارچوبهایی برای تایید و تصدیق این سامانهها هستند.
کنسرسیوم «معماری سیستمهای باز حسگر» یا  SOSA1به دنبال
تعریف جنبههایی همچون معماری ،الکتریکی ،مکانیکی ،سختافزار،
نرمافزار و همچنین رابطها برای بخش پردازشی در سامانههای حسگر است.
از مهمترین این سامانههای حسگر میتوان به رادار ،جاسوسی سیگنال
( ،)SIGINTحسگرهای الکترونوری/مادون قرمز و جنگ الکترونیک اشاره
کرد .کنسرسیوم  SOSAبه دنبال ایجاد یک معماری مرجع سیستم باز برای
استفاده در سیستمهای حسگر تجاری و نظامی است .کاهش زمان توسعه
سیستم و هزینههای آن از جمله اهداف اصلی طرح  SOSAاست .در این
معماری که از طراحی ماژوالر استفاده میکند ،بخش حسگر و پردازش در هر
سامانه حسگر از هم جدا میشوند .در این معماری حسگرها از حالت مستقل
و مجزا خارج میشوند .هر حسگر به صورت یک  LRUتولید میشود که
امکان ارتقاء یا جایگزینی در سیستم را دارد .با توجه به اینکه سرعت رشد
و تحول در منابع پردازشی بسیار بیشتر از چرخه عمر حسگرها است ،این
نوع معماری امکان ارتقاء راحت منابع پردازشی بدون نیاز به تغییر در بخش
حسگر را فراهم میکند.
هزینههای باالی توسعه یک پلتفرم نظامی همچون یک جنگنده یا
UAVهای سنگین ،اهمیت قابلیت استفاده یک سامانه در چند پلتفرم را
دو چندان کرده است .استانداردهایی همچون  SOSAو  FACE2به دنبال

مجازیسازی سیستمهای اویونیک با
محصول جدید ویندریور
امروزه طراحان و تولیدکنندگان سیستمهای هوافضا به دنبال استفاده
از فناوریهای آینده برای ساخت هواپیماهایی با انعطافپذیری بیشتر در
معماری سیستمها هستند .مجازیسازی یکی از این فناوریها است که
میتواند بخشی از آینده سیستمهای اویونیک را تشکیل دهد.
گزارشهای منتشر شده در سالهای اخیر نشاندهنده نزدیکی حضور
تاکسیهای هوایی در سطح شهرها است .شرکتهای مختلفی در این
مدت مدلهای طراحیشده خود را آزمایش و رونمایی کردهاند .مروری
بر سیستمهای الکترونیک این وسایل نقلیه نشاندهنده بهرهگیری از
فناوریهای روز دنیا همچون سیستم کنترل  Fly-by-Wireدر آنها است.
به عنوان نمونه هانیول در سال جاری از پلتفرم تاکسی هوایی خود رونمایی
کرد .این پرنده از مدرنترین فناوریهای اویونیک برای ناوبری ،کنترل،
رادار ،نظارت و دیگر حسگرها بهره میبرد .کامپیوتر مدیریت این پلتفرم از
فناوری پردازندههای چند هستهای استفاده کرده و وظایف مختلفی از جمله
مدیریت پرواز ،پردازش نمایشگرها ،مدیریت باتری ،رابط کنترل پرواز ،ترکیب
داده حسگرها ،رابطهای انسان -ماشین و غیره را بر عهده دارد .هر چند
تلفیق مجموعه این وظایف یک امر حیاتی برای پلتفرمهای کوچکی مثل
تاکسیهای هوایی است ،اما پیچیدگی سختافزار و نرمافزار در آنها باعث
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افزایش احتمال بروز خطاهای نرمفزاری و سختافزاری میشود.

سخن سردبیر

هوایی)( IEC 61508 ،مالحظات برای سیستمهای ایمنی محور) و ISO

مقامات نظارت بر هوانوردی غیرنظامی مجموعهای از قوانین ایمنی را
برای سیستمهای اویونیک ایمنی -بحرانی تعریف کردهاند تا از عدم وجود
ریسک به دلیل رفتار نامطلوب تجهیزات الکترونیک اطمینان حاصل شود .این
موضوع سبب شده است تا سیستمهای پیچیده اویونیک با چالشهای زیادی
در فرایند صدور گواهینامه مواجه شوند.
در این میان مواردی همچون بدترین حالت زمان اجرا ،رفتار قطعی ،اشتراک
حافظه بین چند اپلیکیشن و اشتراکگذاری حافظه پنهان منجر به بیشترین
ناپایداری و تاخیر میشود .اینتل به عنوان طراح و سازنده پردازندههای
چندهستهای و سیستمهای تعبیه شده در مورد ساخت سیستمهای کنترل
پرواز که دارای بیشترین نیازمندی در سطح تضمین طراحی هستند ،پیشنهاد
میکند از معماری ناهمگن و افزونگی ماژوالر استفاده شود.
همانطور که گفته شد فناوری پردازندههای چند هستهای باعث شده است
تعدادی از برنامههای اویونیک با سطوح تضمین طراحی مختلف روی یک
تراشه با منابع حافظه مشترک اجرا شوند .مجازیسازی یک راهکار مناسب
برای جلوگیری از تداخل بین برنامهها است .در همین راستا شرکت ویندریور
اخیرا پلتفرم مجازیسازی جدید خود با نام  Helixرا برای استفاده در
سیستمهای اویونیک معرفی کرد .پلتفرم مجازیسازی  Helixامکان استفاده
از چند سیستمعامل و اجرای ترکیبی از اپلیکیشنها با سطوح بحرانی متفاوت
را میدهد .محصول جدید ویندریور به کاربران امکان اجرای نرمافزارهای
مبتنی بر نسخههای قدیم سیستمعاملهای  VxWorksو لینوکس را در کنار
نرمافزارهای توسعه یافته برای سیستمعاملهای جدید فراهم میکند .پلتفرم
 Helixبا بهرهگیری از یک هایپروایزر بالدرنگ نوع  ،1امکان پارتیشنبندی
امن و کامل یک سیستم را دارد.
طبق اسناد منتشر شده از سوی ویندریور ،از مهمترین مزایای Helix

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

● ●کاهش هزینهها Helix :متناسب با نیازمندیهای تعریف شده در
استانداردهایی همچون ( DO-178Cمالحظات نرمافزاری سیستمهای

( 26262مالحظات ایمنی برای سیستمهای حمل و نقل جادهای) طراحی
شده است .معماری باز و ماژوالر آن باعث میشود پارتیشنها کامال از یکدیگر
مستقل بوده و این موجب کاهش نیاز به انجام تستهای مجدد در صورت
تغییر یک برنامه میشود .همچنین پشتیبانی از استانداردهای ARINC 653
 APEX API ،POSIXو  FACEباعث میشود توسعهدهندگان سیستم
بتوانند به راحتی از اپلیکیشنهای قبلی خود یا برنامههای تولید شده توسط
سایر شرکتها در سیستم جدید استفاده کنند.

پیشرفتهای سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت اویونیک
تاثیرگذار هستند .در سالهای اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانههای اویونیک بودهایم.
شرکتهای سازنده سامانهها و تجهیزات اویونیک ،به صورت مداوم با بهرهگیری از آخرین فناوریهای
روز ،محصوالت جدیدی را به بازار ارائه میکنند تا توان رقابتی خود را حفظ کنند .سامانههای جدید با
مصرف توان پایینتر و وزن کمتر قابلیتهای بیشتری را نسبت به نمونههای پیشین خود ارائه میکنند.

● ●انعطافپذیری :پلتفرم میتواند بهصورت ثابت یا پویا پیکربندی شود.
برنامهها با ویژگیها و سطوح بحرانی مختلف میتوانند از طریق این پلتفرم
روی یک سختافزار مشترک اجرا و با یکدیگر تبادل داشته باشند.
● ●پشتیبانی از سیستمعاملها :هایپروایزر  Helixقابلیت پشتیبانی از
سیستمعاملهای متعددی از جمله  ،VxWorksلینوکس ،ویندوز ،بیرمتال و
غیره را دارد .عالوه بر این  Helixامکان میزبانی از سیستمعاملهای نوشته
شده توسط خود کاربر را نیز دارد.
● ●افزایش ایمنی و امنیت :مجازیسازی  Helixباعث میشود برنامههای
ایمن و غیرایمن بتوانند بهطور موازی روی هستههای مختلف اجرا شوند.
● ●کارایی باال و جبرگرایی :هایپروایزر نوع  1تعبیه شده در Helix

امکان کنترل و پیکربندی کامل سختافزار را ایجاد میکند .این هایپروایزر
با استفاده از شتابدهندههای مجازیسازی سختافزار کارایی سیستم را
افزایش میدهد.

● ●پشتیبانی از طیف مختلفی از معماری و  :CPUپلتفرم  Helixاز
آخرین معماریهای موجود در  Armو  Intelپشتیبانی میکند .انواع مختلف
CPUهای تولیدی توسط  Intel ،NXPو  Xilinxنیز توسط این پلتفرم
پشتیبانی میشوند.
منبع:
https://windriver.com

نقشه راه اویونیک نسل بعد ( )NextGen Avionicsنیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه
حمل و نقل هوایی نیازمندیهای پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است .فعالیتهای علمی

اگــر ژرفیابــی و پژوهــش نباشــد؛
نتیجــهاش یــک جــا ایســتادن ،در جــا زدن
و بــا دنیــای پیرامــون خــود بــه تدریــج
بیگانهتــر شــدن اســت.
حضــرت آیتاهلل امام خامنهای (مدظله العالی)

صاحب امتیاز:
پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر وحید غفارینیا
سردبیر:
مهندس محسن فاضلینیا
صفحه آرایی و دبیر علمی:
مهندس زینب رحمانی

دورنگار:

031-33911455
031-33919044
031-33919045

پست الکترونیکی:
آدرس اینترنتی:
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در حال حاضر گروههای فعالی از دانشگاه ،صنعت و شرکتهای دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک
کشور که از زیربخشهای مهم صنعت هوایی است مشارکت دارند .پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی
اصفهان در سالهای اخیر تالش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است .مجله پیش
رو چکیدهای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم صنعت اویونیک در سراسر جهان است .امید
است این مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع
و سادهای برای آشنایی با پیشرفتهای روز حوزه اویونیک فراهم کند.

مطالب اين شماره:
گزارش نمایشگاه هوایی پاریس2.....................................................................................................
بهینهسازی محاسبات تعبیه شده با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین16...................................

www.avionics.iut.ac.ir
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کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.

دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک

تلفن:

معماری پلتفرم مجازیسازی Helix

و مهندسی قابل توجهی در کشورهای مختلف در جریان است تا این نیازمندیها را برآورده سازد .در

ISSN 2476-6003

«تمام حقوق مادی و معنوی مجله متعلق به پژوهشکده
اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان است .استفاده از تمام یا
بخشی از مطالب مجله با ذکر نام پژوهشکده اویونیک به
عنوان منبع اصلی بالمانع است».

حل مشکالت فضای هوایی پرندههای بدون سرنشین17.................................................................
تاثیر آنتنهای شکلدهی پرتو در پرواز تجمعی UAVها20....................................................
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