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

عنوان منبع اصلی بالمانع است.«

سخن سردبیر

از مهم ترین بخش های صنعت هوایی حوزه اویونیک است.  بدون شک یکی 

طراحی و ساخت سیستم های جدید هوایی مورد نیاز انواع پرنده های نظامی و غیر 

نظامی، ارتقاء سیستم های قدیمی و تعمیر و نگهداری آن ها از جمله فعالیت هایی 

بوده  دانشگاهی  مراکز  و  هوایی  صنایع  توجه  مورد  اخیر  سال های  در  که  است 

است. پیشرفت های قابل توجهی در این عرصه نیز حاصل شده که همگی متکی بر 

دانش فنی و تالش متخصصان داخلی است. پژوهشکده اویونیک نیز به عنوان 

یکی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیز همواره در تالش برای ارتقاء سطح دانش 

هوایی کشور به ویژه در حوزه اویونیک بوده بطوریکه تاکنون به موفقیت های قابل 

اولین و  به عنوان  اویونیک  پیدا کرده است. مجله  این عرصه دست  توجهی در 

تنها مجله تخصصی در حوزه اویونیک در تالش برای معرفی فناوری های روز دنیا 

در این حوزه و ارتقاء دانش فنی کارشناسان است. امید است این مجله بتواند 

بخشی از نیازمندی های موجود در این عرصه از فناوری را برطرف کند.
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ــارت اســت  ــروز کشــور عب ــاز اســاس ام نی
فنــاوری،  و  تحقیقــات  دانــش،  توســعه  از 
پــرورش اســتعداد ها و جــاری شــدن روز 
ــران. ــت ای ــزون اســتعدادهای برجســته مل اف
حضــرت آیت اهلل امام خامنه ای )مد ظله العالی(

خواهند  استفاده  پیشرفته  سالح های  کدام  از  ششم  نسل  جنگنده های 

کردن  منهدم  برای  دوربرد  هوابه هوای  موشک های  سالح  مهم ترین  کرد؟ 

رادارهای سنتی نصب شده  از فاصله زیاد خواهد بود.  جنگنده های دشمن 

در بسیاری از جنگنده ها می توانند تا فاصله 300 مایلی را ببینند. از بهترین 

پیشرفته  )موشک   AIM-120 AMRAAM به  می توان  موشک حال حاضر 

هوابه هوای برد متوسط( با برد 100 مایل و سرعتی حدود 4 ماخ )3045 مایل 

بر ساعت( و همچنین موشک انگلیسی Meteor با برد مشابه و سرعت 5 

ماخ اشاره کرد.

AIM-260 است،  نیروی هوایی ایاالت متحده در حال کار روی موشک 

با این حال کارشناسان  اما تاکنون مشخصات آن کامال پنهان مانده است. 

آن  عملیاتی  برد  و  ماخ   5 از  بیش  موشک  این  سرعت  می کنند  پیش بینی 

باالتر از 100 مایل باشد. هدف قرار دادن یک جنگنده دشمن در فاصله 100 

مایلی با چنین موشکی تنها 1 دقیقه و 34 ثانیه طول می کشد.

با رشد فناوری احتماال ما شاهد استفاده از سالح های لیزری با قدرت بسیار 

باال در جنگنده های نسل ششم خواهیم بود. در نظر داشته  باشید انهدام یک 

جنگنده دشمن در فاصله 100 مایلی با چنین تسلیحاتی تنها 0.00054 ثانیه 

به طول خواهد انجامید. سالح EMP )پالس الکترومغناطیس( مورد دیگری 

استفاده  مورد  آینده  نسل  جنگنده های  در  می شود  پیش بینی  که  است 

)رادار،  حسگرها  می تواند  اسلحه  این  سوی  از  ارسالی  موج های  گیرد.  قرار 

پرواز  کنترل  کامپیوترهای  و  ناوبری  سیستم های   ،)IRr،SIGINT ،ELINT

هواپیماها یا موشک های دشمن را از بین ببرد.

احتماال  زمینی  اهداف  به  حمله  برای  همچنین  نسل ششم  جنگنده های 

قادر به رهاسازی انبوهی از پهپادهای کوچک خواهند بود. در سال 2016 یک 

جنگنده F/A-18 نیروی دریایی ایاالت متحده در یک برنامه آزمایشی 103 

پهپاد کوچک را بر روی یک دریاچه در ایالت کالیفرنیا رها کرد. آن ها به طور 

هدف  به  تجمعی  چینش  یک  در  و  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  خودکار  کامال 

زمینی حمله می کنند. برای دشمن مقابله با تعداد بسیار زیادی پرنده کوچک 

هوشمند بسیار دشوار خواهد بود

سیستم های الکترونیک جنگنده نسل ششم

تمام برنامه ها و فناوری های عنوان شده برای جنگنده نسل ششم نیازمند 

سیگنال های  سیستم ها  این  بود.  خواهند  قدرتمند  بسیار  کامپیوترهای 

راداری و ارتباطی دشمن را بررسی و تهدیدها را شناسایی می کنند. در کنار 

با  الکترونیک متناسب  این وظیفه، این کامپیوترها باید سیگنال های جنگ 

امواج دریافتی را ساخته و برای سردرگم کردن اهداف، به سوی آن ها منتشر 

تخریب  برای  را  بدافزار  بسته های  باید  جنگنده  سایبری  سیستم های  کنند. 

سیگنال های  باید  جنگنده  همزمان  به طور  کنند.  ارسال  دشمن  حسگرهای 

رادار، IR ،IMING )شناسایی تصویری( و SIGINT را از نیروهای خودی در 

زمین، هوا، دریا و فضا دریافت و با یکدیگر ترکیب کند. سیستم های کابین 

خلبان باید آگاهی وضعیتی شفاف و کامل از میدان نبرد را در اختیار خلبان 

به  ممکن  حد  بیشترین  تا  باید  کنترلی  و  ناوبری  سیستم های  دهند.  قرار 

خلبان در پرواز هواپیما کمک کنند.

2 میلیون خط کد وجود دارد.  از  F-22 بیش  پردازنده  کامپیوترهای  در 

از  استفاده  با  می رسد.  میلیون   8 از  بیش  به   F-35 جنگنده  در  مقدار  این 

تراشه های هوش مصنوعی، کامپیوترهای جنگنده های نسل ششم می توانند 

با خطوط کد بسیار کمتر، برنامه های پیشرفته تری را اجرا کنند.

حاال وقت آن است از خودمان بپرسیم با وجود این سیستم  های پیشرفته، 

آیا واقعا جنگنده های نسل ششم به یک خلبان در کابین خود نیاز دارند؟

پی نویس ها: 

1- laser shock peening

2- ADaptive Versatile ENgine Technology

http://mil-embedded.com :منبع

برنامه Skyborg از هوش مصنوعی برای ترکیب عملیات پهپاد XQ-58A با جنگنده هایF-35  و F-15EX استفاده خواهد کرد.
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سال 2019 میالدی صنعت هوانوردی شاهد اتفاقات تلخ و شیرین مختلفی 

یا سقوط  اتیوپی  در   737 MAX بوئینگ  از سقوط دومین هواپیمای  بود؛ 

لحظات  تا  گرفته  کرج  نزدیکی  در  ساها  شرکت   707 بوئینگ  هواپیمای 

شیرین و خبرهای خوب همچون افتتاح فرودگاه های مدرن در چین و آلمان 

پرواز های همزمان مسافری و تجاری سراسر  رکورد تعداد  یا شکسته شدن 

دنیا در ماه ژوالی. 

و  جذاب ترین  بر  مروری  اختصاصی  به طور  داریم  قصد  ما  مقاله  این  در 

توسط  که  میالدی   2019 سال  در  اویونیک  حوزه  خبرهای  پربازدیدترین 

موسسه Avionics International منتشر شده اند، داشته باشیم.

درخواست شرکت آمازون از FAA برای اخذ تاییدیه سرویس 

ارسال و تحویل کاال با پهپادهای کوچک

کرد  درخواست   FAA از  رسمی  به طور  آمازون  امسال  تابستان  اوایل  در 

تا با سرویس ِپرایم ِایر )Prime Air( این شرکت در چارچوب قوانین پارت 

135 برای ارائه خدمات ارسال و تحویل کاال در ایاالت متحده موافقت کند. 

در این درخواست 29 صفحه ای آمازون از مقامات FAA خواسته است تا به 

این شرکت اجازه استفاده از هواپیماهایی بدون گواهینامه صالحیت پرواز 

را دهد.

فعالیت  که  است  فروشگاه هایی  نوآورترین  از  آمازون  اینترنتی  فروشگاه 

امکان  که  کاالهایی  تمام  امروز  و  کرد  آغاز  کتاب  فروش  با  را  خود  آنالین 

فروش دارند را به صورت آنالین در وبسایت خود ارائه می کند. در سال 2013 

ایر  پرایم  آمازون  ارائه سرویس جدیدی تحت عنوان  از  آمازون خبر  شرکت 

داد که امکان تحویل هوایی سفارشات به کمک پهپادها را میسر خواهد کرد. 

بالفاصله پس از انتشار این خبر، منتقدان زيادي برای طرح هوایی آمازون 

اعالم نظر کردند و با ذکر خطرات ناشی از این طرح، موانع زیادی را پیش 

روی آن قرار دادند. از جمله این منتقدان می توان به تعدادی از کارشناسان 

آذر ماه  اولین پرواز نمایشی این سرویس در  این حال  با  FAA اشاره کرد. 

صورت  به  و  خلبان  دخالت  بدون  پهپاد  یک  که  جایی  شد.  انجام   1395

کامال خودکار یک بسته را از محل انبار شرکت به نشانی مشتری در کمبریج 

انگلستان انتقال داد. با این حال به دلیل محدودیت های قانونی و فنی این 

 موتورهای جنگنده نسل ششم

مافوق  سرعت  به  رسیدن  برای  پنجم  نسل  پنهانکار  هواپیماهای  بیشتر 

صوت باید از ویژگی پس سوز یا Reheat در موتورهای خود استفاده کنند. 

این کار باعث افزایش قابل توجه مصرف سوخت و کاهش شعاع عملیاتی 

F-22 در سرعت زیر صوت دارای  هواپیما می شود. به عنوان مثال جنگنده 

سوپرکروز  قابلیت  از  استفاده  صورت  در  است،  مایل   680 عملیاتی  شعاع 

موتورها، سرعت جنگنده به 1.8 ماخ رسیده و شعاع عملیاتی به 530 مایل 

اگر قابلیت پس سوز هواپیما فعال شود، سرعت به 2.25 ماخ  اما  می رسد. 

خواهد رسید و شعاع عملیاتی به زیر 400 مایل کاهش می یابد.

در مورد موتور جت هواپیماها یکی از پارامترهای قابل توجه نرخ کنارگذر 

مجراهای  از  عبوری  هوای  جریان  نسبت  بیانگر  عدد  این  است.   )BPR(

است.  احتراق  محفظه  از  عبوری  هوای  حجم  با  مقایسه  در  موتور  کنارگذر 

BPR حدود 0.36:1  یک هواپیمای جنگنده نوعی با موتور توربوجت دارای 

با  مسافربری  هواپیماهای  مورد  در  است.  خود  قدرت  بیشینه  حالت  در 

 10:1 BPR حدود  موتورهای توربوفن، برای حالت بیشترین بازدهی موتور، 

 2ADVENT است. هواپیماهای جنگنده نسل ششم از موتورهایی با فناوری

از  ترکیبی  دارند.  سیکل  تغییر  قابلیت  موتورها  این  می کنند.  استفاده 

بازدهی  بیشترین  برای  توربوفن  و  قدرت  بیشینه سازی  برای  توربوجت 

را  با توجه به شرایط عملیات خود، موتور  مصرف سوخت. خلبان می تواند 

در وضعیت بیشترین سرعت یا بیشترین بازدهی مصرف سوخت قرار دهد.

سطوح  حرکت  توسط  هواپیما  مانور  قدیمی  جنگنده  هواپیماهای  در 

این سطوح  اما  ایجاد می شود.  عمودی  و سکان  بالچه  بال ها،  روی  کنترلی 

باعث افزایش زیاد سطح مقطع راداری جنگنده می شوند. جنگنده های نسل 

ششم دارای سکان عمودی نبوده و بنابراین Rudder حذف خواهد شد. در 

هواپیماها  این  در  شد.  خواهند  حذف  نیز  Elevatorها  و   Aileron ادامه 

هوای  فشار  انحراف  باعث   )Trust-Vectoring( نازل ها  برداری  رانش 

موتور های  است  ممکن  اما  می شود.  با جهت های خاص  موتورها  خروجی 

و سراغ روش های  نکرده  اتکا  فناوری  از  این سطح  به  جنگنده  نسل ششم 

در  جزئیاتی  می توانید   US10144532B2 شماره  پتنت  در  برود.  جدیدتر 

با ویژگی های ضد-جاذبه مطالعه کنید؛ چیزی  مورد یک موتور ضد-اینرسی 

شبیه بشقاب پرنده!!

سالح های جنگنده نسل ششم

شعاع  دارد:  وجود  اساسی  مشکل  دو  جنگنده  هواپیماهای  تمام  در 

عملیاتی کم و ظرفیت کم حمل محموله. برای حل این مشکالت دو راه حل 

این  یا  شوند،  ساخته  بزرگ تر  ششم  نسل  جنگنده های  است:  شده  ارائه 

جنگنده ها تعدادی هواپیمای بدون سرنشین مانند XQ-58 Valkyrie را در 

کنار خود کنترل کنند.

همانطور که گفته شد جنگنده های پنهانکار به منظور کاهش RCS خود، 

باعث  این  می کنند.  مخفی  بدنه  داخل  در  را  خود  تسلیحات  و  محموله 

  F-35 کاهش حجم قابل حمل تسلیحات و مخازن سوخت می شود. جنگنده

می تواند حدود 2500 کیلوگرم بمب و موشک را با خود حمل کند. جنگنده 

F-22 می تواند تا دو برابر این مقدار را با خود حمل کند. پهپادها می توانند 

یک شعاع عملیاتی بیش از 1000 مایل داشته و تعداد زیادی بمب و موشک 

را با خود حمل کنند. عالوه بر این ساخت پهپادها بسیار ارزان تر از جنگنده ها 

بوده و نیازی به آموزش خلبانان ندارند. بر اساس یک تحقیق انجام شده 

 F-35 یا   F-22 جنگنده  خلبان  یک  آموزش  هزینه   ،RAND شرکت  توسط 

از 10 میلیون دالر است. در مورد چگونگی و اهمیت پیوستن  چیزی بیش 

نیروی   Skyborg برنامه آینده، می توانید  به یک جنگنده نسل  پهپاد  چند 

هوایی ایاالت متحده را مطالعه کنید.
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مروری بر مهم ترین 

اخبار حوزه اویونیک در سال 2019   

خبر اویونیک

در سال جاری شرکت GE اعالم کرد فرایند طراحی جزئیات موتور XA100 با فناوری 
ADVENT را به پایان رسانده است. این موتور به سفارش نیروی هوایی ایاالت متحده 

ساخته خواهد شد.

F-35 احتماال در هواپیماهای نسل ششم سطوح کنترلی متحرک هواپیما حذف و از اثرات تالطم هوای باقی مانده از هواپیمای
فناوری رانش برداری برای مانور هواپیما استفاده خواهد شد.
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سرویس به طور رسمی آغاز به کار نکرده است.

پروژه پرایم ایر برای انجام عملیات خود از پهپاد MK27 استفاده می کند. 

آمازون چند سالی روی طراحی و توسعه این پهپاد کار کرده و حتی تعدادی 

به  آمازون  است.  کرده  اخذ  آن  برای   FAA از سوی  نیز  آزمایشی  گواهینامه 

 15 فاصله  در  که  مشتریانی  سفارشات  تا  بود  خواهد  قادر  پهپاد  این  کمک 

 30 از  کمتر  در  را  هستند  شرکت  این  مراکز  از  کیلومتر(   24 )تقریبا  مایلی 

در  همچنان  پهپاد  این  که  آنجا  از  حال  این  با  دهد.  آن ها  تحویل  دقیقه 

اخذ  برای  ذی صالح  نهادهای  سوی  از  مختلف  آزمایش های  گذراندن  حال 

این  معافیت  درخواست  آمازون  شرکت  است،  پرواز  صالحیت  گواهینامه 

گواهینامه را برای انجام عملیات های پروازی در حیطه پارت 135 کرده است.

در  تنها  آمازون   ،FAA سوی  از  گرفته  پرونده صورت  تشکیل  به  توجه  با 

را  ایر  پرایم  سرویس  می تواند  زیر  شرایط  شدن  برآورده  از  اطمینان  صورت 

اجرایی کند:

پهپاد مورد نظر باید از لحاظ صالحیت پرواز و ایمنی مورد تایید باشد. ●

اطمینان  ● و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  پرواز  هر  برای  آب وهوایی  شرایط 

حاصل شود که پهپاد می تواند شرایط ایمنی را فراهم کند.

رعایت  ● و  مشخص  کامل  به طور  هوایی  حریم  محدودیت های  همه 

شوند.

اطمینان باالیی از تعهد تحویل 30 دقیقه ای کاالها حاصل شود. ●

این  دارد.  را  کیلوگرم   2/3 تا  محموله هایی  حمل  توانایی   MK27 پهپاد 

که  است  و صوتی  حرارتی  تصویری،  از حسگرهای  دارای مجموعه ای  پرنده 

حاضر  انسان های  یا  اشیاء  کامپیوتری  الگوریتم های  با  راحتی  به  می توانند 

در مسیر حرکت پرنده را تشخیص داده و از برخورد با آن ها جلوگیری کند. 

این الگوریتم های پردازش اطالعات می توانند اشیاء کوچک، پرنده ها و حتی 

پردازش  از  حجم  این  دهند.  تشخیص  نیز  را  لباس ها  روی  باریک  خطوط 

تراشه های  و  بوده  ضروری  پرنده  ایمن  و  خودکار  حرکت  برای  اطالعات 

MK27 به راحتی می توانند در زمان های بسیار کوتاه تصمیم مناسب را اخذ 

در طی  »ما  باره می گوید:  این  در  آمازون  ارشد  از مدیران  ویلک  آقای  کنند. 

این  عملکرد صحیح  از  تا  کرده ایم  اجرا  را  شبیه سازی  میلیون ها  سال ها  این 

سرویس در هر وضعیتی مطمئن شویم.«

ماهواره ای  ناوبری  مبنای سیستم  بر   MK27 موقعیت یابی  اصلی   رویکرد 

استفاده   Galileo یا   GPS سامانه های  از  می تواند  که  است   )GNSS(

مبتنی  دقیق  بسیار  ناوبری  سیستم  یک  آمازون  مهندسان  حال  این  با  کند. 

عدم  هنگام  در  تا  کرده اند  پیش بینی   MK27 در  را  اینرسی  حسگرهای  بر 

به  مشکل  بدون  بتواند  پهپاد   ،GNSS صحیح  سیگنال های  به  دسترسی 

عملیات خود ادامه دهد.

پرایم  با سایر هواگردها،  از برخورد  بر مجموعه حسگرهای اجتناب  عالوه 

3

متر   1/2 تا حدود  را   RCS ِفرومغناطیس می تواند  رنگ  با  آن ها  پوشاندن 

کاهش دهد. اما اصطکاک هوا، بارش باران و تغییرات دمایی باعث از بین 

رفتن رنگ شده و نیاز به نگهداری دائم دارند.

نیروی دریایی ایاالت متحده از فناوری كوبش شوك ليزري )LSP1( برای 

ایجاد سطوح یکنواخت و عاری از نقص استفاده می کند، این فرایند عالوه 

سیگنال های  بازتاب  ترک،  و  خوردگی  برابر  در  مقاومت سطوح  افزایش  بر 

از  اسمیت  دیوید  دکتر   2006 سال  در  می دهد.  کاهش  نیز  را  راداری 

اشیاء کوچک  فراماده شد که می تواند  ایجاد یک  به  دانشگاه دوک موفق 

از سیگنال های راداری مایکروویو پنهان کند. در سال 2019 نیز پروفسور  را 

شیانگانگ از آکادمی علوم چین با ایجاد نقش های میکروسکوپی با الگوی 

خاص روی یک تکه فلز، موفق شد طیف گسترده ای از فرکانس های راداری 

انتظار  می توان  بنابراین  کند.  جذب  آهن  توپ  دارای  رنگ های  از  بهتر  را 

آلومینیوم  از  استفاده  جای  به  ششم  نسل  جنگنده  هواپیماهای  داشت 

رنگ شده، از فناوری های جدید و فراماده های پیشرفته برای جذب انرژی 

سیگنال های راداری استفاده کنند.

بیشتر  سرعتی  با  پنهانکار  جت های  که  هنگامی   می دانیم  همچنین  ما 

اصطکاک  اثر  بر  آن ها  بال های  لبه  و  دماغه  کنند،  از سرعت صوت حرکت 

هوا گرم  می شوند. این باعث می شود هواپیما به راحتی توسط حسگرهای 

مادون قرمز دشمن قابل شناسایی باشد. بنابراین جنگنده های نسل ششم 

باشند.  خود  بال های  و  دماغه  در  خنک کننده  سیستم های  به  مجهز  باید 

بمب افکن جدید B-21 از این فناوری برای کاهش اثر IR استفاده می کند. 

به  ثانویه  هوای  جریان  یک  کردن  وارد  با  جدید  جنگنده های  همچنین 

اثرات  نتیجه  در  و  داده  کاهش  را  گازهای خروجی  دمای  اگزوز،  نازل های 

با  ششم  نسل  جنگنده های  شناسایی  بنابراین  می کنند.  کم  را  هواپیما   IR

استفاده از حسگرهای مادون قرمز بسیار دشوار خواهد بود.

مسئله دیگر سروصدای زیاد موتورهای جنگنده است. در واقع هنگامی 

به  می توان  که  معناست  این  به  شنید  را  جنگنده  یک  صدای  بتوان  که 

آالباما  دانشگاه  از  آگراوال  آجای  پروفسور  کرد.  شلیک  موشک  آن  سمت 

و  سیلیکون  کاربید  از  استفاده  با  آکوستیک  اسفنج  یک  ساخت  به  موفق 

کاربید هافنیوم شده است. این اسفنج در مقابل فشار و دما مقاوم بوده و 

می تواند در داخل محفظه احتراق موتور جای گیرد. اسفنج می تواند بدون 

تاثیرگذاری روی نیروی رانش و مصرف سوخت، امواج صوتی را جذب کرده 

 B-2 و تالطم گازهای خروجی از اگزوز را کاهش دهد. موتورهای بمب افکن

اکنون با این فناوری اصالح شده و بسیار ساکت هستند.

در  شدن  دیده   قابلیت  ششم،  نسل  جنگنده  چالش های  از  دیگر  یکی 

طیف نور مرئی است. در دهه گذشته تالش های زیادی برای دستیابی به 

پوشش های نامرئی با استفاده از فراماده شده است. این پوشش ها مواد 

جامدی هستند که نور را به دور یک جسم خم می کنند یا مانند آینه، رنگ ها 

پوشش های  ایده ی  بهتر  درک  برای  می کنند.  منعکس  را  اطراف  اشکال  و 

نامرئی می توانید فیلم درنده )Predator( را مشاهده کنید.

منتشر  هواپیما  داخل  سیستم های  توسط  نیز  الکترومغناطیس  امواج 

این  امواج هستند.  این  از جمله  ارتباطی  و  راداری  می شوند. سیگنال های 

 )ELINT( الکترونیک  شناسایی  سیستم های  توسط  می توانند  سیگنال ها 

یا شناسایی سیگنال )SIGINT( دریافت و محل، سرعت و مسیر هواپیما 

را به دشمن بفهماند. این آسیب پذیری می تواند با انتشار سیگنال هایی با 

قدرت کمتر ارسال داده در یک طیف از فرکانس، استفاده از شکل موج های 

روش های  از  استفاده  یابد.  کاهش  پالس  نرخ  مداوم  تغییر  و  متفاوت 

جنگنده های  از  را  رادیویی  امواج  انتشار  مقدار  می تواند  امروزی  مختلف 

نسل ششم بسیار کم کند.

و سرانجام به اثر تالطم هوا می رسیم؛ کشف گرداب هایی که پس از پرواز 

هواشناسی  رادارهای  که  می دانید  احتماال  می ماند.  باقی  هوا  در  هواپیما 

داپلر می توانند microburstها مانند جریانات رو به پایین هوا در نزدیکی 

در  شده  منتشر  مقاالت  برخی  دهند.  تشخیص  را  گردبادها  یا  فرودگاه ها 

ساخته  تالطم های  می تواند  رادار  یک  چگونه  که  می دهد  نشان  اینترنت 

شده توسط بشر را شناسایی کند و البته اینکه هر هواپیمای جنگنده یک اثر 

گردابی منحصربه فرد در هوا ایجاد می کند. بنابراین نحوه تشخیص تالطم 

نسل  هواپیمای  یک  ساختار  و  فیزیک  طراحی  در  نیز  رادارها  توسط  هوا 

فناوری های  با  می توانند  ماهواره ها  رادارهای  بود.  خواهد  تاثیرگذار  ششم 

روز، زیردریایی ها را توسط بررسی مسیر آشفتگی که روی آب ها می گذارند، 

شناسایی و ردگیری کنند. به دلیل شباهت های زیاد بین آب و هوا، برخی از 

این روش ها می تواند برای شناسایی جنگنده ها نیز استفاده شوند.

تصویری از اولین تحویل کاال با پهپاد در ســرویس پرایم ایر آمازون

22

نیروی دریایی ایاالت متحده در سال جاری اعالم کرد زیرساخت هایی برای اعمال 
فناوری كوبش شوك ليزري روی هواپیمای F-35 تاسیس کرده است. همچنین یک 
قرارداد 75 میلیون دالری برای تقویت سیستم های جنگ الکترونیک این هواپیما با 

شرکت BAE بسته شده است.

در سال 2018 شبکه CCTV چین اعالم کرد این کشور به دنبال ساخت یک جنگنده 
با پوشش نامرئی است.
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برنامه های  و  روی طرح ها  کشور   14 حاضر  حال  در  می شود  پیش بینی 

طرح های  روی  متحده  ایاالت  می کنند.  کار  ششم  نسل  جنگنده  توسعه 

روی  هند  احتماال  و  ایتالیا  سوئد،  انگلستان،   ،NGAD و   PCA ،F/A-XX

روی  ژاپن   ،FCAS طرح  روی  اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،   ،Tempest طرح 

 ،KF-X کره جنوبی و اندونزی روی طرح ،ADF تایوان روی طرح ،F-3 طرح

روسیه روی طرح های سوخو S-70 و میگ 41  و در نهایت چین روی طرح 

J-XX فعالیت دارند. در ادامه به ویژگی های یک جنگنده نسل ششم که در 

بیشتر این طرح ها مد نظر قرار گرفته است اشاره می کنیم.

بهبود  پنهانکاری در جنگنده های نسل ششم

شش عامل مختلف برای پنهانکاری )Stealth( یک هواپیمای جنگنده 

اثر  قرمز،  مادون  اثر  فیزیکی(،  )شکل  راداری  اثر  می شود:  گرفته  نظر  در 

اثر   ،)EMR( الکترومغناطیسی  انتشارات  اثر  )مرئی(،  بصری  اثر  صوتی، 

)RCS( یک جنگنده چه  راداری  مورد سطح مقطع  در  )تاوه(.  تالطم هوا 

کارهایی می توان انجام داد؟

از دید جلو حدود 0/005 متر مربع   F-35 راداری جنگنده  سطح مقطع 

متر   0/0001 حدود  و  کمتر  بسیار   F-22 جنگنده  برای  مقدار  این  است. 

در  سوخت  مخازن  و  بمب  موشک،  نصب  اینکه  به  توجه  با  است.  مربع 

زیر بال های هواپیما سطح مقطع راداری را به شدت افزایش می دهند، در 

هر دو جنگنده اشاره شده این تجهیزات در داخل خود هواپیما و مخازن 

بال،  زیر  موتور  نصب  که  می دانیم  ما  تعبیه شده اند. همچنین  مخصوص 

سکان عمودی انتهای هواپیما و نازل های اگزوز RCS یک جنگنده را افزایش 

جنگنده های  از  شده  ارائه   طرح های  بیشتر  در  دلیل  همین  به  می دهند. 

نسل ششم شاهد یکپارچه سازی ورودی های هوا روی بدنه و بال ها، حذف 

نازل  پایین  در  پوششی  یک صفحه  وجود  همچنین  و  دم  عمودی  سکان 

اگزوز هستیم. در گذشته حسگرها به صورت یک حباب یا زائده روی بدنه 

راداری می شد.  هواپیما قرار داشتند که باعث منعکس شدن سیگنال های 

اما امروزه این حسگرها و آنتن ها به عنوان پوسته هوشمند صاف و مخفی 

هواپیما هستند. همچنین طرح هایی فیزیکی همچون بال های پیوسته در 

این جنگنده ها باعث کاهش چشمگیر RCS از طرفین، باال و پایین و عقب 

پلتفرم می شوند.

ِفرومغناطیس  رنگ  یک  با  پنجم(  )نسل  جنگنده ها  فعلی  نسل  بدنه   

باعث  ترکیب  این  شده اند؛  پوشانده  میکروسکوپی  آهن  توپ های  حاوی 

دشمن  راداری  سیگنال های  در  موجود  انرژی  از  عمده ای  بخش  جذب 

پنهانکار  صورت  به  هرگز   F-16 مثل  چهارم  نسل  جنگنده های  می شود. 

حال  این  با  دارند،  مربع  متر   5 تا   3 مقطع  سطح  و  نشده اند  طراحی 

این سرویس  از یک سرویس مدیریت ترافیک هوایی استفاده می کند.  ایر 

لینک  و   ADS-B شامل  مختلف  منابع  دو  از  را  هوایی  ترافیک  اطالعات 

ارتباطی دوطرفه با مرکز کنترل ترافیک هوایی منطقه بدست می آورد.

تحویل  در محل  ایر عمال  پرایم  در سرویس  گرفته شده  بکار  پهپاد های   

کاال فرود نمی آیند، آن ها در واقع در یک فاصله امن از سطح زمین مستقر 

شده و بسته پستی را رها کرده و به مبدا خود برمی گردند. بالفاصله پس از 

رهاسازی بسته، مشتری از تحویل کاال مطلع می شود.

آمازون عنوان کرده است یکی از نگرانی آن ها در مورد عملیاتی شدن این 

آینده  در  حال  این  با  است،  مناطق  برخی  در  باال  جمعیت  تراکم  سرویس، 

این مشکل نیز می تواند با هوش مصنوعی و الگوریتم های یادگیری ماشین 

رفع شود.

گواهینامه  دریافت  برای  ایرالین  امریکن  نهایی  گام های 

ADS-B In

امریکن ایرالین به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی دنیا در مرحله نهایی 

یک  سامانه  این  است.   ADS-B In سامانه  از  استفاده  گواهینامه  دریافت 

عنوان  تحت   FAA هوایی  حریم های  مدرن سازی  برنامه  در  کلیدی  فناوری 

این  به  مربوط  تجهیزات  نصب  با  اخیرا  ایرالین  امریکن  است.   NextGen

سامانه روی تعدادی از هواپیماهای ناوگان هوایی خود، تست های زمینی و 

پروازی را برای اطمینان از عملکرد صحیح انجام داده است.

را محدود به یک سامانه نظارتی یکطرفه   ADS-B از ما مفهوم  بسیاری 

هوا به زمین می دانیم که در آن هواپیما اطالعات شناسایی و ناوبری خود 

در  بگوییم  باید  می کند.  ارسال  زمینی  ایستگاه های  برای  مداوم  به طور  را 

واقع این تنها بخشی از پروژه با عنوان ADS-B Out است که در آن مسیر 

انتقال اطالعات تنها از هواپیما به سمت بیرون است و ما در نسخه  شماره 

 ADS-B 35 مجله اویونیک به طور مفصل به آن پرداختیم. اما بخش دیگر

به  بیرون  از  آن  اطالعات  جریان  جهت  که  می شود  سامانه هایی  به  مربوط 

امن تر  پروازی  انجام  برای  اطالعات  این  از  خلبان  و  هواپیماست  داخل 

استفاده می کند و با نام ADS-B In شناخته می شود.

یک ADS-B In بخشی از سیستمی است که به هواپیما قابلیت دریافت 

و  داده  را  هواپیماها  سایر   ADS-B Out فرستنده  از  منتشر شده  اطالعات 

الکترونیکی خلبان  پرواز  کیف  یا  نماشگر مخصوص  روی یک  اطالعات  این 

از  مستقیما  می تواند  اطالعات  این  منبع  می شود.  داده  نمایش   )EFB1(

ترافیکی  اطالعات  فرستنده  زمینی  ایستگاه های  از  یا  مجاور  هواپیمای  یک 

 ADS-B Out در عمل به یک سیستم استاندارد ADS-B In باشد. بنابراین

نیاز دارد. نکته قابل  این سامانه  با جریان اطالعاتی  و یک نمایشگر سازگار 

ADS-B In امکان دریافت شرایط آب وهوایی پیش  اهمیت دیگر در مورد 

کامال  به صورت  ترافیکی،  اطالعات  کنار  در  که می تواند  است  روی هواپیما 

گرافیکی روی نمایشگر مخصوص کابین خلبان ارائه شود. البته بهره مندی از 

1090MHz استفاده می کنند  از فرکانس  این قابلیت برای گیرنده هایی که 

اطالعات  می توانند   UAT با  سازگار  گیرنده های  تنها  و  نیست  امکان پذیر 

 UAT آب وهوایی را دریافت کنند. بنابراین باید یادآور شد که از طریق لینک

جمله  از  دیگری  ارزشمند  اطالعات  هواشناسی،  داده های  بر  عالوه  می توان 

اطالعیه های هوانوردی، NOTAM ،METAR و غیره را دریافت کرد.

امریکن ایرالین قصد دارد در طی سه سال آینده بیش از 300 هواپیمای 

A321 خود را به یک نمایشگر ADS-B In تجهیز کند. طبق اطالعات منتشر 

شده احتماال از نمایشگر +SafeRoute ساخت شرکت L3Harris برای این 

منظور استفاده شود. این نمایشگر مخصوص این سامانه طراحی شده است 

و می تواند به طور همزمان اطالعات TIS-B و FIS-B را ارائه دهد.

بر  ADS-B In روی هواپیماها  نصب تجهیزات و تست عملکرد صحیح 

عهده یک شرکت با نام ACSS قرار گرفته که سهام آن بین امریکن ایرالین 

از  تعدادی  همراه  به   ACSS مهندسی  گروه  است.  مشترک   L3Harris و 

از نیمه دوم سال 2019 اقدام به انجام تست های پروازی   FAA کارشناسان 

مختلف روی یک هواپیمای A321 کرده اند.

خلبانانی که در تست های اولیه این سامانه شرکت  کرده اند از نتایج مثبت 

 ADS-B In از  دریافتی  اطالعات  که  داشته اند  تاکید  و  گفته اند  سخن  آن 

می تواند در مراحل مختلف پرواز، فرایند تصمیم گیری صحیح را بهبود دهد. 

در مورد فرودگاه هایی با حجم ترافیکی باال، این اطالعات به خلبانان در حفظ 

فاصله مناسب از سایر هواپیماهای اطراف فرودگاه بسیار کمک می کند. 

4

                                   )الف(                                                                                                         )ب(

)FIS-B3( دریافت اطالعات پرواز -)(. شکل )بTIS-B2( دریافت اطالعات ترافیکی -)شکل )الف :ADS-B In دو سرویس متفاوت در سامانه
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دانش اویونیک

برنامه های ساخت جنگنده  نسل ششم

مقایسه سطح مقطع راداری چند هواپیما از دید مقابل با پرنده و حشره
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را تقویت کنند و وارد هر موضوعی نشوند و تنها در حوزه تخصصی خود به 

تولید دانش بپردازند. یک موضوع دیگر آن است که دانشگاه ها می بایست 

در حوزه تخصصی خود، آزمایشگاه های تخصصی خود را به روز نگه دارند و 

مورد دیگر افزایش ارتباط بین دانشگاه ها و پارک های علمی و فناوری است 

و در مراحل بعدی ارتباط با مراکز توسعه فناوری خواهد بود.

مراسم اختتامیه

طبق معمول تمامی کنفرانس ها، آخرین برنامه اختتامیه بود که در زمان 

تعیین شده، اجرا شد. در این برنامه دکتر نجفی، دبیر چهارمین کنفرانس ملی 

اویونیک، گزارشی در مورد برنامه های کنفرانس ارائه کرد و از دست اندرکاران 

تشکر و قدردانی به عمل آورد. پس از آن گزارشی به شرح زیر در مورد روند 

برگزاری کنفرانس ارائه کرد.

مجموعه مقاالت کنفرانس اویونیک 57 مقاله بوده که از این مجموع 40 

درصد آن دانشگاهی و 60 درصد آن صنعتی بوده است. این تعداد مقاله در 

تاریخ 30ام مهرماه با حضور 43 نفر کمیته علمی از دانشگاه و صنعت در یک 

روز مورد داوری قرار گرفت و تعداد 32 مقاله انتخاب شد و عالوه بر آن یک 

مقاله invited، در این کنفرانس ارائه شد. 

کنفرانس  این  در  تنها  که  این موضوع  به  اشاره  با  دکتر نجفی همچنین 

محور  )چهار  است  بوده  شده  تعیین  محور  نه  از  محور  چهار  در  مقاالت 

هوایی  ترافیک  مدیریت  یکپارچه،  ماژوالر  اویونیک  مخابراتی،  سامانه های 

و سامانه های مخابراتی(، به دوستان دانشگاهی و صنعت تذکر داد که اگر 

نیاز کشور روی محورهای دیگر هم است، می بایست همت و سرمایه گذاری 

بیشتری در این زمینه انجام پذیرد. 

دکتر  که  بود  نکاتی  دیگر  از  کنفرانس  برگزاری  با  کشور  توسعه  به  کمک 

در  که  دانشجویی  مقاالت  از  »برخی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آن  به  نجفی 

به  کنفرانس  چهارمین  در  است،  شده  ارائه  اویونیک  کنفرانس  دومین 

محصوالت صنعتی تبدیل شدند که در نمایشگاه جانبی قابل مشاهده است 

و کنفرانس سال 93 منجر به تولید این محصوالت شده است.«

در انتهای برنامه نیز از ارائه دهندگان کارگاه، حامیان کنفرانس و همچنین 

شرکت کنندگان در نمایشگاه جانبی با اهدای هدایایی قدردانی به عمل آمد. 

در ادامه با معرفی مقاالت برتر در بخش دانشجویی و صنعتی، از نویسندگان 

آن ها با اهدای جوایزی تقدیر شد.
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در واقع یکی از اهداف اصلی امریکن ایرالین از انجام این پروژه دستیابی 

به مفهوم مدیریت فاصله ها در عرشه  پرواز )FIM4( است. در این روش خلبان 

می تواند  و  دارد  خود  اطراف  هواپیماهای  سایر  با  فاصله  از  بیشتری  درک 

حال  در  کند.  حفظ  خود  پیش روی  هواپیمای  با  را  فاصله اش  دقیق  به طور 

یک  مقصد  به  رسیدن  زمان  می تواند  هوایی  ترافیک  کنترل  فناوری  حاضر 

هواپیما را با تقریب 1 دقیقه تخمین بزند، اما با FIM کنترلرها و مسئولین 

فرودگاه می توانند با تقریب 5 تا 10 ثانیه زمان فرود هواپیما را محاسبه کنند. 

فاصله  کاهش  در  خلبانان  و  هوایی  ترافیک  کنترلرهای  به   FIM نتیجه  در 

مورد نیاز بین هواپیماهای در حال فرود کمک خواهد کرد.

 ADS-B با اهمیت عملیاتی شدن سامانه  رابطه  ACSS در  مدیر شرکت 

ایمنی  افزایش  برای  فناوری  این  »توانایی  می گوید:  هواپیماها  روی   In

ترافیک هوایی به خصوص در اطراف فرودگاه ها و همچنین افزایش ظرفیت 

حمل و نقل هوایی شگفت انگیز است. با این حال پیاده سازی کامل آن نیازمند 

اما به نظر می رسد  ابتدای راه است.  ایرالین هنوز در  زمان است و امریکن 

مزایای زیاد آن برای خلبانان این شرکت و مدیریت 

در  محرکه  بهترین  متحده  ایاالت  هوایی  ترافیک 

تحقق آن است.«

هوش  از  استفاده  به  تمایل  افزایش 

مصنوعی در تعمیر و نگهداری هواپیما

شرکت های  از  بسیاری  برای  هنوز  هرچند 

نگهداری  و  تعمیر  از  صحبت  هواپیمایی 

پیشگویانه5 بسیار زود باشد، اما برخی ایرالین های 

نگاه  ضرورت  یک  عنوان  به  آن  به  جهان  مطرح 

را نیز  اولیه برای دستیابی به آن  کرده و اقدامات 

هوش  از  استفاده  میان  این  در  داده اند.  انجام 

مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند تصمیم گیری 

برای تیم های تعمیر و نگهداری، به سرعت درحال گسترش است.

با وجود مزایای تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط )که در آن راهبرد تعمیر 

شرکت های  است(،  سیستم  هر  عملکرد  شاخص های  اساس  بر  نگهداری  و 

هواپیمایی همچنان در تالش برای رسیدن به نسل آینده راهکارهای مدیریت 

دارایی و تجهیزات خود هستند. بنابراین آن ها در حال تغییر رویکرد از تعمیر 

و نگهداری مبتنی بر شرایط به تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی هستند. در 

از  الگوهای داده های حاصل  بررسی  با  روش جدید، شرکت های هواپیمایی 

دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء، می توانند خرابی های بالقوه  را پیش از 

وقوع شناسایی کرده و آن ها را به طور موثر اصالح کنند.

اینترنت  فناوری  بکارگیری  با   MRO شرکت های  و  هواپیما  اپراتورهای 

اشیاء و روش تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی می توانند داده های عملیاتی 

خود  هزینه های  تا  بگذارند  اشتراک  به  یکدیگر  با  را  نگهداری  و  تعمیر  و 

و  تعمیر  بخش  به  هواپیما  سیستم های  اطالعات  ارائه  با  دهند.  کاهش  را 

توسط  کاری  برنامه  تنظیم  و   )EAM( شرکت6  دارایی  مدیریت  یا  نگهداری 

مهندسان بهینه ساز هواپیما، بروز خطا می تواند تا حد زیادی کاهش یابد. 

در کنار این اقدامات، برخی از ایرالین های مستقر در ایاالت متحده، اروپا 

شبیه سازی  و  داده ها  مدل سازی  برای  مصنوعی  هوش  ابزارهای  از  آسیا  و 

محاسبات شناختی )Cognitive Computing( استفاده می کنند. مهندسین 

و  تعمیر  استراتژی های  در  را  مصنوعی  هوش  از  بهره گیری  شرکت ها  این 

نگهداری هواپیما امری ضروری می دانند. اما حجم باالی داده های تولیدی 

توسط نسل جدید هواپیماها یک چالش بزرگ را پیش روی این مهندسین 

قرار داده است. نیاز به یک اپلیکیشن هوشمند، ربات یا برنامه کامپیوتری که 

بتواند این حجم باالی داده را تحلیل و تکنسین های تعمیرونگهداری بتوانند 

با بررسی ساده نتایج خروجی آن، یک برنامه قابل اجرا و عملی را برنامه ریزی 

کنند. در برخی موارد ممکن است حتی تحلیل این حجم از اطالعات به یک 

برنامه تعمیر ختم نشود و تکنسین ها نتیجه بگیرند هیچ عیبی در سیستم 

یا بخش مورد بررسی وجود ندارد.

از دلتا ایرالین می توان به عنوان یکی از پیشتازان استفاده از فناوری های 

تالش های  اخیر  سال های  در  شرکت  این  برد.  نام   MRO بخش  در  نوین 

5

 نمونه ای از نمایش اطالعات ADS-B In روی کیف الکترونیکی پرواز خلبان
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یک  و  کرد  ایجاد  تغییر  طراحی  در  می توان  نیز  بعد  مرحله  در  داد.  انجام 

صنعت  نقش  فرایند،  این  اولیه  مراحل  در  آورد.  وجود  به  جدید  سامانه 

پررنگ تر است و مراحل بعدی باید به دانشگاه سپرده شود.«

مهم  ارکان  همه ی  تقریبا  هوایی  صنعت  »در  داد:  ادامه  معمار  مهندس 

طراحی از دانشگاه تا صنعت و ستاد مشترک وجود دارند، ولی یک موضوع 

اگر  باید به آن توجه ویژه ای کرد. به عنوان مثال  بازار است که  اندازه  مهم 

یک سامانه هوایی را چند ارگان استفاده کند، این موضوع می تواند یک بازار 

خوب برای یک شرکت خصوصی باشد.«

را  اویونیک  صنعت  در  شرکت ها  همکاری  مدل  غفاری نیا  دکتر  ادامه  در 

مدیرعامل  نجات بخش،  مهندس  پرسیدند.  سوال  نجات بخش  مهندس  از 

برای  مهم  پارامترهای  از  یکی  سپاهان،  پرتوسازان  بنیان  دانش  شرکت 

مسئولیت پذیری  را  اویونیک  صنعت  در  محصوالت  ساخت  و  بومی سازی 

بومی سازی،  روند  در  »برای تسریع  ایشان،  نظر  شرکت ها می دانست. طبق 

شرکت های دانش بنیان می توانند نقش بسزایی داشته باشند و واسطه بین 

دانشگاه و صنعت باشند.«

به  ما  پروژه ها،  انجام  در  تسهیل  راستای  »در  داد:  ادامه  نجات بخش 

عنوان یک شرکت دانش بنیان تالش بسیاری کردیم که بتوانیم پروژه های 

دانشگاهی را در مسیر پروژه های صنعت تعریف کنیم، چرا که بهترین نیروی 

انسانی را می توان در دانشگاه پیدا کرد.«

رئیس پرتوسازان اهداف بومی سازی را عالوه بر کاهش ارزبری، برند ملی 

و به احتزاز در آوردن پرچم ملی و سرافزاری کشور دانست.

موسسه  هوایی  کارگروه  رئیس  علیخانی،  مهندس  از  غفاری نیا  دکتر 

و  دانشگاه ها  و  شرکت ها  همکاری  مدل  مورد  در  دفاعی  صنایع  تحقیقاتی 

لزوم تعریف یک محدوده خاص از پروژه سوال پرسید.

را  بومی سازی  اهداف  دوستان،  ادامه صحبت های  در  علیخانی  مهندس 

اقتدار و امنیت ملی برشمرد که این امنیت و اقتدار تنها با ساخت محصوالت 

ما  محصوالت  طراحی  از  دشمن  که  دلیل  این  به  است؛  امکان پذیر  بومی 

اطالعی ندارد حتی اگر این محصوالت داخلی یک یا دو درجه ضعیف تر از 

محصول خارجی باشد. آقای مهندس اضافه کرد: »برای مبحث بومی سازی 

چهار مسئله اساسی وجود دارد؛ گروه کاالی هدف-باید گروه کاالی هدف و 

ریسک های  سیاست گذاری،  ریسک های  بشناسیم،  را  موردنظر  فناوری های 

تحریم های  از  ناشی  ریسک های   ،... و  ملی  پول  ارزش  از  اقتصادی-ناشی 

بین المللی. با این چهار مسئله می توان هرکدام از ذینفعان را مشخص نمود 

نداشته  همپوشانی  باهم،  و  باشند  خود  سرجای  در  ذینفعان  از  هرکدام  که 

باشند.«

از  علیخانی مطرح شد، جلوگیری  مهندس  توسط  که  دیگری  مهم  بحث 

انحصارطلبی در فناوری یک محصول است؛ به این دلیل که فناوری به طور 

آن در بخش های مختلف  با گسترش  و  افزایش است  چشمگیری در حال 

)صنایع و دانشگاه(، می توان با این سیر سریع تغییر، پیش رفت.

دکتر غفاری نیا از اعضای میزگرد در مورد روش های موجود ملموس برای 

برطرف کردن این چالش ها سوال کرد.

که:  کرد  مطرح  اینگونه  را  سوال  این  به  پاسخ  سیرت  علوی  مهندس 

دیگر  با  را  خود  تجربه  می بایست  فناوری  و  دانش  دارای  »شرکت های 

شرکت ها به اشتراک بگذارند و شرکت های دیگر در مسیر شرکت های قبلی 

قدم برداند و الزم نباشد از ابتدا همان مسیر را طی کنند.«

آن  با  شرکت ها  همیشه  که  دیگری  »موضوع  داد:  ادامه  سیرت  علوی 

دست و پنجه نرم می کنند، تبعیت و رعایت استانداردهای هوایی است؛ در 

صورتی که در مراحل طراحی این موضوع را مدنظر قرار دهند، خیلی زودتر 

با شکست  پروژه  رعایت،  عدم  صورت  در  ولی  رسید،  خواهند  محصول  به 

مواجه می شود.«

امیر خواجه فرد پیشنهادی که برای رفع چالش های موجود داشت، رعایت 

و پیاده سازی دستورالعمل های تصویب شده توسط ارگان  ها و شرکت ها بود؛ 

بنابر نظر ایشان، »دستورالعمل های زیادی در این حوزه تدوین شده که هیچ 

موقع اجرایی نشده است و در صورت اجرایی شدن آن ها، می تواند نتایج 

اثربخشی به همراه داشته باشد.«

پیشنهادی  روش  بومی سازی  چالش های  رفع  برای  معمار  مهندس  اما 

کرد: »موضوعی که شرکت ها، مخصوصا شرکت های  اینگونه مطرح  را  خود 

خصوصی باید در نظر داشته باشند، کیفیت ساخت محصول است. درصورتی 

که محصولشان دارای کیفیت مرغوب نباشد، سریع از رده خارج خواهد شد 

و از اعتبارات شرکت سازنده نیز کاسته می شود؛ در برابر آن یک محصول با 

کیفیت می تواند سالهای زیادی برای شرکت سازنده سودآوری داشته باشد.«

بومی سازی،  در  تسریع  برای  داد،  پیشنهاد  نیز  نجات بخش  مهندس 

می توان ساخت محصوالت با فناوری جدید را به شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاه سپرد و تولید انبوه آن را به صنعت واگذار کرد. اما مهندس علوی 

سیرت نظر کامال مخالف با این موضوع را مطرح کردند.

مهندس علیخانی نیز برای رفع چالش های موجود، اینگونه پاسخ داد که 

یکی از کارهای مهم انجام شده در کشور، قطب بندی دانشگاه ها بوده است 

و پیشنهاد ایشان این بود که دانشگاه ها باید در زمینه این قطب بندی خود 
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در  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  بکارگیری  برای  زیادی 

اواسط  در  است.  داشته  خود  نگهداری  و  تعمیر  استراتژی های 

فناوری های  مدیر  عنوان  به  جکسون  جیمز  آقای   2019 سال 

و  تعمیر  موضوع  با  همایش  یک  در طی  ایرالین  دلتا  مهندسی 

گفت:  شرکت  این  آینده  برنامه های  مورد  در  هوشمند  نگهداری 

»ما قصد داریم برخی از فناوری های پیشرفته همچون یادگیری 

یادگیری  و  طبیعی  زبان های  پردازش  ماشین، هوش مصنوعی، 

عمیق را در فرایندهای نگهداری پیشگویانه خود تلفیق کنیم. با 

افزایش دیجیتالی شدن داده ها، ما می خواهیم متخصصان فنی 

هواپیما از این اطالعات ارزشمند برای اعتبارسنجی پیش بینی ها 

بیشتر استفاده کنند.«

جایگزینی  روی  ویژه  به طور  جکسون  آقای  سخنرانی  این  در 

با پردازش های قدرتمند و  انسانی  کارهای وقت گیر و پیچیده نیروهای 

سریع هوش مصنوعی روی داده های خام و دریافت نتایج دقیق تر تمرکز 

داشت. در نتیجه این کار، متخصصان این شرکت به جای صرف وقت برای 

تمام  و قطعات یک هواپیما،  از سیستم ها  زیادی  در حجم  یافتن خرابی ها 

تمرکزشان را روی نحوه رفع خرابی ها و انجام صحیح این کار قرار می دهند.

در این سخنرانی آقای جکسون همچنین اشاره کرد که یکی از دالیل مهم 

تنها  نه  نگهداری  و  تعمیر  در  از هوش مصنوعی  استفاده  برای  ایرالین  دلتا 

تعداد زیاد هواپیماها است، بلکه تنوع باالی هواپیماها در ناوگان این شرکت 

باعث می شود نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی و تجهیزات یدکی باشد. 

هوش مصنوعی می تواند این نیاز را تا حد زیادی کاهش دهد و این عالوه 

بر افزایش ایمنی، از لحاظ اقتصادی به شرکت کمک خواهد کرد. شرکت دلتا 

در  از هوش مصنوعی  استفاده  برنامه  آینده  دارد طی 5 سال  ایرالین قصد 

عملیات های تعمیر و نگهداری پیشگویانه خود را پیاده سازی کند.

در  فرانسه   KLM نماینده شرکت عنوان  به  آقای متز  در همان همایش، 

 MRO در  نوین  فناوری های  از  استفاده  برای  شرکت  این  برنامه های  مورد 

و   MRO کارشناسان  شامل  تحقیقاتی  گروه  یک  قبل  چندی  از  »ما  گفت: 

اساتید دانشگاهی تشکیل داده ایم که هدف آن ها توسعه یک نرم افزار برای 

این  است.  هواپیما  یک  مختلف  حسگرهای  از  دریافتی  داده های  تحلیل 

نرم افزار می تواند به طور بالدرنگ داده ها را حتی در حین پرواز از سیستم ها 

و اجزای مختلف هواپیما دریافت و کارشناسان ما را از خطرات احتمالی آگاه 

کاهش  نشده  برنامه ریزی  تعمیر  عملیات های  می شود  باعث  کار  این  کند. 

یافته و صرفه جویی اقتصادی برای شرکت به همراه داشته باشد.«

هوش  از  استفاده  به  نیز  هواپیماسازی  شرکت های  ایرالین ها،  کنار  در 

مصنوعی در فرایندهای تعمیر و نگهداری هواپیماها توجه دارند. در این میان 

شرکت ایرباس به عنوان یکی از رهبران هواپیماسازی جهان با ارائه نرم افزار 

نرم افزار  کند.  جذب  خود  به  را  ایرالین ها  توجه  است  توانسته   Skywise

تعمیرونگهداری  عملیات  برای  ایرباس  سوی  از  رسمی  به طور   Skywise

پیشگویانه و تحلیل پیشرفته داده ها ارائه شده است. این نرم افزار می تواند 

داده ها را از منابع مختلفی و توسط لینک های امن ابری دریافت و به صورت 

را  نیاز  مورد  یدکی  لوازم  و  نگهداری  و  تعمیر  تکنسین های  وظایف  خودکار 

تعیین کند.

نرم افزار ایرباس از فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص دقیق عیب های 

احتمالی استفاده می کند. این شرکت اعالم کرده است Skywise می تواند 

که  است  درحالی  این  کند.  تحلیل  ثانیه   0/1 در  را  داده  هزار   600 از  بیش 

نرم افزار قبلی ایرباس با نام Airman برای تحلیل 7 هزار رویداد به 30 ثانیه 

به طور  اویونیک  مجله   32 نسخه  در  است  ذکر  به  الزم  داشت.  نیاز  زمان 

مفصل به تشریح قابلیت های Skywise پرداختیم.

در  کلیدی  فناوری  دو  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  شک  بدون 

برنامه های آینده تعمیر و نگهداری هواپیما خواهند بود.

تحویل اولین بالگرد H160M ایرباس در سال 2026

 تابستان سال 2019 آقای رومن ترپ به عنوان رئیس بخش بالگردهای 

تولید  تاسیسات  بزرگترین  از  یکی  در  که  مصاحبه  یک  طی  ایرباس  شرکت 

 H160M بالگرد  تحویل  اولین  از  داشت،  متحده  ایاالت  در  ایرباس  بالگرد 

برای بازارهای نظامی در سال 2026 سخن گفت. این در حالی است که طبق 

اشاره وی، نسخه تجاری این بالگرد )H160( فرایند های اخذ گواهینامه ها 

را می گذارند و زودتر از نسخه نظامی وارد بازار خواهد شد.

نمایشگاه  در   H160 بالگرد تجاری دو موتوره  از  بار  اولین  برای  ایرباس 

ارائه  بالگرد  این  از  مختلفی  نسخه های  کرد.  رونمایی   2015 هلی اکسپو 

می شود که می توان از آن ها برای حمل و نقل بار و مسافر یا خدمات عمومی، 

خصوصی یا تجاری استفاده کرد. ایرباس در سال 2018 توانست گواهینامه 
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نوع )Type Certification( را برای H160 از آژانس ایمنی هوایی اتحاده 

اروپا )EASA( دریافت کند. در اوایل سال 2019 نیز گواهینامه معادل از سوی 

FAA برای این بالگرد صادر شد. ایرباس امیدوار است تا سال 2022 بتواند 

ساالنه 30 نسخه از این بالگرد را تولید و روانه بازار کند.

اولین و مهم ترین مشتری نسخه نظامی این بالگرد کشور فرانسه است 

که حدود 170 فروند از H160M را برای نیروی دریایی، هوایی و ارتش خود 

طراحی  مالک های  از  زیادی  بخش  ایرباس  این رو  از  است.  داده  سفارش 

بالگرد را با توجه به نیازمندی های اعالم شده از سوی دولت فرانسه انتخاب 

کرده است. نسخه نظامی نیز مشابه با نسخه تجاری بالگرد از فناوری های 

پیشرفته مانند محیط کابین کامال دیجیتالی استفاده می کند و طراحی آن 

به گونه ای بوده است که برنامه ریزی و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آن 

در بخش های موتور، سیستم ها و بدنه، ساده و بهینه باشد. 

عنوان  با  سافران  شرکت  جدید  توربوشفت  موتورهای  بالگرد،  این  در 

مشابه  مدل های  به  نسبت  موتور  این  است.  شده  گرفته  کار  به   Arrano

دارای 15 درصد کاهش مصرف سوخت هستند و می توانند تا 970 کیلووات 

کابین  قرار دهند. سیستم های  را در خروجی خود   ) توان )1300 اسب بخار

تامین  تالس  شرکت  توسط  خلبان 

اویونیک  مجموعه  این  شد.  خواهد 

می شوند،  شناخته   FlytX عنوان  با  که 

اینچی   15 لمسی  نمایشگر   4 دارای 

اطالعات  تمامی  نمایش  برای  که  است 

زنده،  تصاویر  ناوبری،  داده های  شامل 

حسگرها،  خروجی  متحرک،  نقشه های 

استفاده  غیره  و  تاکتیکی  اطالعات 

بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می شوند. 

 FlytX اویونیک  مجموعه  مورد  در 

 36 شماره  نسخه  به  می توانید  تالس 

مجله مراجعه کنید.

 H160M ،طبق اطالعات منتشر شده

الکترونوری  حسگرهای  سیستم  با 

Euroflir 410 و یک رادار تاکتیکی چندمنظوره شرکت تالس تجهیز خواهد 

توانایی های  تالس  گفته های  طبق  و  است  توسعه  حال  در  رادار  این  شد. 

دارای  رادار  این  داشت.  خواهد  اهداف  ردگیری  و  جستجو  در  مختلفی 

به گونه ای  آنتن ها  این  و  است  الکترونیکی  اسکن  با  تخت  آنتنی  آرایه  سه 

تنظیم می شوند تا یک پوشش 360 درجه ای از اطراف بالگرد را ارائه دهند. 

همچنین در این بالگرد یک سیستم محافظت از خود نصب خواهد شد، اما 

هنوز اطالعاتی از سازنده یا قابلیت های آن منتشر نشده است.

بالگرد H160M مجهز به یک سیستم اسلحه نصب شده در محور بدنه و 

یک مجموعه موشک با قابلیت هدایت لیزری است. در نسخه دریایی بالگرد 

شد.  خواهد  استفاده   MBDA Sea Venom کشتی   ضد  موشک های  از 

همچنین یک مسلسل یا اسلحه تک تیرانداز می تواند در درب بالگرد نصب 

شود. کابین بالگرد ظرفیت 12 سرنشین را دارد، در این فضا می تواند حداقل 

5 کماندو با تجهیزات کامل حاضر شوند. همچنین برای کاربردهای امداد و 

نجات، 2 برانکارد و 5 نفر نیرو می توانند در کابین قرار گیرند.

دسترسی بالدرنگ به اطالعات هواشناسی برای خلبانان شرکت 

اتحاد ایرویز

این  خلبانان  کردند  اعالم  ایرویز  اتحاد  شرکت  مسئولین   2019 تابستان 

شرکت در حین پرواز به اطالعات بالدرنگ هواشناسی مسیر دسترسی دارند. 

برای این منظور یک اپلیکیش پیش بینی وضعیت آب وهوا برای کیف پرواز 

الکترونیکی خلبان )EFB( توسعه داده شده است. این اپلیکیشن که مبتنی 

هواپیماهای  از  فروند   100 از  بیش  روی  و  بوده  ابری  ارتباطات  فناوری  بر 

راه اندازی شده است، می تواند عالوه بر نمایش اطالعات کامل  این شرکت 

که  بسیار سرد  با هوای  مواجهه  مانند  تبلت، هشدارهایی  روی  هواشناسی 

ممکن است باعث یخ زدگی شوند یا هوای متالطم را به خلبانان اعالن کند.

 eWAS نام تجاری  با  و   SITAONAIR اپلیکیشن مذکور توسط شرکت

اطالعات  مداوم  بروزرسانی  برای  اپلیکیشن  ارتباطات  است.  شده  عرضه 

ارتباطات   ،ACARS ،Wi-Fi از جمله  مختلفی  لینک های  طریق  از  می تواند 

شرکت  شود.  برقرار  ستکام  ماهواره ای  اتصال  یک  یا   4G و   3G موبایل 

باید  و  می کند  بازی  بهره بردار  را  نقش  اولین  مورد  این  در  شود؛  مشخص 

غیرنظامی  و  نظامی  حوزه  در  عملیاتی  به صورت  و  خوبی  به  را  آن  بتواند 

تعریف کند. پس از آن، این تعریف تبدیل به پیشنهادهای فنی می شود که 

حال تعریف این موارد نیز مهم است و باید مشخص شود که از چه نگاهی 

آینده نگری  حوزه  هم  و  عملیاتی  حوزه  هم  که  دانشی  کار  می شود؛  تعریف 

متخصصین  کارشناسی  نگاه  با  روز  نیازهای  با  متناسب  و  بگیرد  نظر  در  را 

باشد.« بنابر نظر ایشان مسئله مالی نیز در کنار این موارد باید در نظر گرفته 

شود، در غیر اینصورت پروژه ها با مشکل و چالش روبه رو خواهند شد.

مهندس علوی سیرت ادامه داد: »به دلیل تفاوت میان مدل دانشگاه و 

صنعت، دانشگاه و شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی و خصوصی، 

هنوز این مدل تعریف جا افتاده و مشخصی پیدا نکرده است. ایشان علت 

زمانبندی  به  باتوجه  هوایی،  استانداردهای  صحیح  تعریف  عدم  نیز  را  آن 

محدود پروژه می دانست که در نهایت سبب می شود محصول خوبی ارائه 

نشود.«

امیر  از  غفاری نیا  دکتر  علوی سیرت،  مهندس  پایان صحبت های  از  پس 

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  اجرایی  معاون  خواجه فرد، 

خواست تا از دیدگاه خود به بررسی این مدل همکاری بپردازند.

سیرت  علوی  مهندس  صحبت های  ادامه  را  سوال  این  به  پاسخ  امیر 

دانست و ادامه داد: »چرخه عمر محصوالت در راستای بومی سازی قطعات 

در  توفیقات دوچندانی  این چرخه می توانیم  کردن  کامل  با  و  کامل نیست 

بحث بومی سازی داشته باشیم.«

بنابر نظر ایشان، »اگر ما در صنعت اویونیک توسعه پیدا کنیم و چرخه 

کنیم  پیدا  TRL9 دست  با  به محصوالتی  می توانیم  گردد،  کامل  تولیدمان 

این  با  حتی  باشد.  کشور  نیاز  جوابگوی  تواند  می  محصوالت  همین  و 

 F35 داخلی، می تواند با F5 روش طبق گفته مجالت امریکایی، هواپیمای

آمریکایی رقابت کند.«

زیرساخت هایی  هواپیما،  ساخت  چرخه  »در  داد:  ادامه  خواجه فرد  امیر 

را می توان به عنوان دشواری های راه شناخت؛ منتها در حوزه اویونیک باید 

بیشتر از اینها پیشرفت کنیم. موضوعی که در بومی سازی محصول باید به 

این  که  الکترونیکی  المان ها است. خوشبختانه  کرد، بحث  زیادی  آن توجه 

روزها ما مشاهده می کنیم، الکترونیکی است که ماژوالر شده است و طراحی 

سیستم اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است؛ یعنی می توان با المان های 

مشخصی، سیستم های مختلفی را توسعه داد که هسته این سیستم ها، یک 

نرم افزار است. اما کمتر دیده شده است که به نرم افزارهای تخصصی توجهی 

شود. ما باید یاد بگیریم که در بحث نرم افزار نیز هم افزایی کنیم، چون ایراد 

یک نرم افزار ممکن است سال ها طول کشد تا برطرف شود؛ از آن به بعد باید 

آن نرم افزار پایه قرار گیرد و نرم افزارهای دیگر توسعه پیدا کنند.«

امیر همچنین اضافه کرد: »چون ما در الکترونیک امروزه بسیار به نرم افزار 

وابسته شده ایم، اگر در حوزه نرم افزار بیشتر کار کنیم، سخت افزارهای بسیار 

زیادی را می توانیم راه اندازی کنیم و در بحث بومی سازی، قشر دانشجویی 

می تواند در نرم افزار نتایج خوبی داشته باشد؛ به این ترتیب به سمت ایجاد 

سیستم عامل های  به  نیازمان  مراتب  به  که  برویم  بومی  سیستم عامل های 

خارجی کمتر شود.«

این مبحث  در  که  این موضوع  به  اشاره  با  اویونیک  پژوهشکده  رئیس 

نگاه از دیدگاه بازیگران است، سوال دیگر خود را از امیر اینگونه مطرح کرد 

که برای ورود دانشگاه به این مبحث، آیا دانشگاه باید به راه های مشارکت 

صورت  اقداماتی  می بایست  باال  مقامات  از  یا  کند  پیدا  آگاهی  بیشتری 

پذیرد؟؛ همچنین در مورد حضور شرکت ها، آیا شرکت ها استانداردهای الزم 

را ندارند یا باید باز از سمت دیگر کارهایی انجام گیرد؟

کردن  »درگیر  کرد:  بیان  اینگونه  را  سوال  این  به  پاسخ  خواجه فرد  امیر 

دانشگاهیان در پروژه های صنعتی کار صحیحی نیست؛ پروژه های صنعتی 

از  را  دانشگاهی  قشر  است  ممکن  بودن  گیر  دست و پا  و  حجیم  دلیل  به 

توسعه فناوری غافل کند و باید باتوجه به رشد فناوری که داریم، دانشگاه ها 

را درگیر فناوری کنیم.«

دانشگاه  به  صنعتی  پروژه های  »سپردن  ایشان،  تجربه  و  نظر  بنابر 

دانشگاه ها  در  باید  و  می شود  آموزش  بحث  به  شدن  وارد  لطمه  باعث 

آزمایشگاه های تحقیقاتی توسعه داده شود و روی محصوالتی با TRL های 

پایین کار شود.«

دانشگاه  اینکه  صرف  که  موضوع  این  توضیح  با  غفاری نیا  دکتر  آقای 

فناوری خاص خود را شرح دهد و اقدامات خود را روی نرم افزار و سخت افزار 

نشود،  جذب  و  نکند  توجهی  صنعت  بخش  است  ممکن  دهد،  توضیح 

بنابراین دانشگاه مجبور است مرتب به سطوح باالتر رود و نقش های دیگری 

ایفا کند. آقای دکتر در سوال بعدی خود از مهندس معمار در مورد موانعی 

که سبب می شود دانشگاه تنها نتواند در موضوع فناوری درگیر شود، پرسید. 

مهندس معمار، مدیر بومی سازی صنایع هوایی قدس در ابتدای صحبت 

خود به تعریف بومی سازی پرداختند. بنابر نظر ایشان، »هدف از بومی سازی 

کاهش ارزبری است. این روند را در ابتدا می توان با تعمیرات آغاز کرد، بعد 

از آن شاید بتوان مهندسی معکوس  از آن می توان کپی برداری کرد و پس 

FlytX مجهز به مجموعه اویونیک H160M تصویری از کابین بالگرد 

 سیستم الکترونوری Euroflir 410 ساخت شرکت سافران که به عنوان چشم 
تیزبین H160M انتخاب شده است.
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نوبت  دو  در  مقاالت  ارائه  اویونیک  ملی  کنفرانس  چهارمین  کار  آغاز  با 

صبح و عصر انجام شد. همچنین در حاشیه این رویداد بزرگ علمی کارگا های 

الکترونیک  صنایع  نوین  یافته های  و  دستاوردها  نمایشگاه  و  آموزشی 

و  مرتبط  دستگاه های  دانشگاهی،  پژوهشی  مراکز  توسط  کشور  هوانوردی 

شرکت های صنعتی و دانش بنیان برگزار شد. 

میزگرد اویونیک

روز  در  اویونیک،  کنفرانس  شده  تعیین  قبل  از  برنامه ریزی های  طبق 

»چالش های  عنوان  تحت  میزگردی   1398 آذرماه   14 تاریخ  در  و  پنج شنبه 

این  در  بزرگ  اساتید  از  جمعی  حضور  با  اویونیک«  صنعت  در  بومی سازی 

اویونیک، مهندس  حوزه همچون دکتر غفاری نیا رئیس محترم پژوهشکده 

دفاعی،  صنایع  تحقیقاتی  موسسه  هوایی  کار گروه  محترم  رئیس  علیخانی 

هوایی  نیروی  اجرایی  محترم  معاون  خواجه فرد  افشین  دوم  سرتیپ  امیر 

ارتش جمهوری اسالمی ایران، مهندس علوی سیرت رئیس محترم صنعت 

اویونیک هسا، مهندس معمار مدیر محترم بومی سازی صنایع هوایی قدس، 

پرتو سازان  بنیان  دانش  شرکت  محترم  مدیرعامل  نجات بخش  مهندس 

سپاهان برگزار شد. 

اویونیک  رئیس پژوهشکده  آقای دکتر غفاری نیا،  این جلسه،  ابتدای  در 

دانشگاه صنعتی اصفهان، در مورد اهمیت و لزوم بومی سازی و تولید داخل 

ارائه  توضیحاتی  مبحث  این  به  ورود  برای  نیاز  مورد  شرایط  همچنین  و 

کردند. بنابر نظر ایشان، »الزمه بومی سازی در یک کشور، حاکم بودن فرهنگ 

بومی سازی است و می بایست عزم جدی در این مورد وجود داشته باشد؛ 

همچنین برای بومی سازی در یک کشور باید منابع کافی مالی و انسانی در 

نیز وجود  این موضوع  به  وارد شدن  برای  نیز  کافی  توجیه  و  باشد  اختیار 

هر  در  ایران  کشور  در  خوشبختانه  افزودند،  ادامه  در  ایشان  باشد.  داشته 

فرهنگ  نظر  از  است؛  و شرایط خوبی حاکم  مورداشاره شده، وضعیت  سه 

می توان گفت سال های زیادی است که بومی سازی و تولید داخل مدنظر 

مسئولین کشور و به طور خاص مقام معظم رهبری است؛ از نظر منابع نیز 

هرساله  که  مهندسانی  کیفیت  و  کمیت  نظر  از  و  دنیا  در  ممتازی  جایگاه 

تربیت و وارد بازار کار می شوند، داراست؛ در وضعیت به نسبت خوبی از نظر 

منابع مالی است. 

دلیل  به  اویونیک،  خاص  مسئله  مورد  در  بومی سازی  توجیه  منظر  از 

تحریم ها و جایگاه راهبردی که اویونیک دارد، می توان گفت تولید داخل در 

این موضوع توجیه مضاعفی دارد؛ بنابراین می توان گفت در مجموع شرایط 

خوبی برای بومی سازی در کشورمان حاکم است و در این مورد موفقیت ها 

و دستاوردهایی حاصل شده است که بخش کوچکی از آن ها در نمایشگاه 

جانبی کنفرانس قابل مشاهده است. اما با وجود پیشرفت ها ممکن است 

دلیل  همین  به  و  شود  بیان  حوزه  این  فعاالن  طرف  از  گالیه هایی  یا  نقد 

بتوان  تا  دارد  افکار وجود  تبادل  و  این حوزه  در  برای صحبت  فراوانی  نیاز 

بومی سازی را هم از نظر سرعت و هم از نظر سطح کاری که می توان انجام 

داد، تقویت کرد.«

میزگرد  »این  کرد:  اضافه  ادامه  در  اویونیک  پژوهشکده  محترم  رئیس 

اساتید،  از  هرکدام  تا  است  شده  تشکیل  کشور  برجسته  مدیران  حضور  با 

چالش های بومی سازی در صنعت اویونیک را از دیدگاه خود بررسی و اظهار 

نظر بفرمایند.«

در همین راستا آقای دکتر غفاری نیا اولین سوال خود را از آقای مهندس 

علوی سیرت، رئیس صنعت اویونیک هسا، بدین شکل مطرح کرد، آیا برای 

بومی سازی مدل همکاری نیز می بایست بومی باشد؟ اگر جواب این سوال 

مثبت است، آیا هم اکنون مدل خوبی برای همکاری وجود دارد؟

باید  ابتدا  در  بومی سازی  »مسئله  سیرت:  علوی  مهندس  نظر  بنابر 

بنیان  دانش  شرکت های  آن،  درست  تعریف  با  شود.  تعریف  درستی  به 

علم  داشتن  به  باتوجه  دانشگاه ها  و  تحقیقاتی  مراکز  خصوصی،  و  دولتی 

از این تعریف باید نقش ها  پایه، می توانند به این مبحث ورود کنند. پس 

توسعه دهنده اپلیکیشن اعالم کرده است عالوه بر اتحاد ایرویز، شرکت های 

درحال تست  نیز  ایرفرانس  و  ایرالینز،  از جمله سنگاپور  دیگری  هواپیمایی 

eWAS هستند.

پیش بینی  قالب  یک  طریق  از  اپلیکیشن  این  در  هواشناسی  اطالعات 

Meteo- و   Jeppesen ،NOAA جمله  از  معتبر  و  مختلف  منبع  چند  با 

France تامین می شود. اطالعات جمع آوری از این منابع با یکدیگر ترکیب 

فرودگاه  یا  پیش رو  مسیر  آب وهوای  وضعیت  از  دقیق  پیش بینی  یک  و 

مقصد در اختیار خلبان قرار می گیرد. آگاهی از وضعیت لحظه ای هواشناسی 

اتخاذ سریع تر تصمیم های صحیح کمک می کند. درحالی که  به خلبانان در 

رادارهای هواشناسی موجود روی هواپیماها برای تشخیص وضعیت هوای 

این  از  اطالعات حاصل  نزدیک شوند،  آن  به  زیادی  تا حد  باید  ناحیه  یک 

اپلیکیشن می تواند از فواصل بسیار دور شرایط آب وهوای منطقه را هنگام 

در  می تواند  خلبان  ترتیب  بدین  کند.  پیش بینی  آنجا  به  هواپیما  رسیدن 

از مواجهه با یک شرایط آب وهوایی نامطلوب،  صورت لزوم برای جلوگیری 

این  نهایت  در  دهد.  تغییر  را  هواپیما  حرکت  مسیر  قبل  مایل  چند صد  از 

مسئله می تواند عالوه بر افزایش سطح ایمنی پروازها، به کاهش زمان پرواز 

و مصرف سوخت کمک کند.

EASA 737 به آسمان توسط Max بررسی امکان بازگشت 

 در ماه مارس سال 2019 برخی از سازمان ها از جمله FAA و EASA به 

دنبال دو سانحه مربوط به MAX 737 که منجر به مرگ بیش از 340 نفر 

از سوی  اقدامات مشابه  کردند.  لغو  را  هواپیما  این  پروازی  شد، صالحیت 

سازمان های ذی صالح در سایر مناطق دنیا سبب شد 387 هواپیما که به طور 

هفتگی 8600 پرواز را برای 59 ایرالین انجام می دادند، به طور کامل زمین گیر 

شوند. 

تحقیقات اولیه کارشناسان وجود یک نقص در سیستم تقویت ویژگی های 

مانور هواپیما )MCAS7( را دلیل بروز این سانحه اعالم کرد. این سیستم به 

از استال هواپیما  MAX 737 برای جلوگیری  ایمنی در  عنوان یک مکانیزم 

یا از دست دادن نیروی لیفت طراحی شده است. درصورتی که حسگرهای 

از حد معمول  بیشتر  زاویه ای  پرواز،  در هنگام   )AoA( زاویه حمله هواپیما 

باشد،  داشته  وجود  استال  شرایط  به  ورود  احتمال  خطر  و  دهند  نشان  را 

صورت  به  سنسورها  این  از  دریافتی  سیگنال  به  توجه  با   MCAS سیستم 

استال  از  تا  را به سمت پایین منحرف می گرداند  اتوماتیک دماغه هواپیما 

جلوگیری شود.

این  دارنده  باعث شد شرکت های  این مشکل  از  ناشی  ضررهای سنگین 

نوع هواپیما به طور پیوسته خواهان رفع مشکالت فنی موجود در هواپیما و 

بازگشت سریع آن ها به چرخه حمل و نقل هوایی باشند.

اوایل پاییز سال گذشته آژانس ایمنی هوایی اروپا )EASA( در بیانه ای 

صدور  و   737 MAX هواپیمای  بازگشت  برای  بررسی  حال  در  کرد  اعالم 

گواهینامه های مربوطه برای آن است. در بیانیه مذکور آمده بود که آژانس در 

گام بعدی خود قرار است تحقیقات مختلفی از جمله یک هفته آزمایش روی 

شبیه ساز اصالح شده MAX 737 انجام دهد. در این آزمایش ها بیش از 70 

و غیرعادی پیش بینی  کلیه شرایط عادی  برای پوشش دهی  تست مختلف 

هواپیما،  پایدارسازی  بخش  در  نقص  وجود  دلیل  به  واقع  در  است.  شده 

حساسیت  با  بوئینگ،  سوی  از  گرفته  صورت  اصالحات  بررسی  فرایند های 

بیشتری توسط FAA و EASA دنبال می شود.

یکی دیگر از عوامل سقوط پروازهای MAX 737 عدم آشنایی خلبانان با 

سیستم MCAS عنوان شده است. چرا که این سیستم به دلیل ویژگی های 

آیرودینامیکی MAX 737، مختص این هواپیما طراحی و نصب شده است 
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مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی اویونیک و ششمین کنفرانس رادار 

دانشگاه  ریاست  ابطحی،  دکتر  آقای  جناب  ایران،  مراقبتی  سامانه های  و 

اساتید  شرکت کنندگان،  حضور  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  اصفهان  صنعتی 

جایگاه  خصوص  در  را  مطالبی  دانشجویان  و  کنفرانس  حامیان  دانشگاه، 

دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با صنعت ارائه کردند. 

دکتر ابطحی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان براساس دسته بندی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک دانشگاه فراملی با ماموریت اثربخشی 

از  را  کشور  آتی  نیازهای  به  توجه  و  آینده نگری  است،  المللی  بین  و  ملی 

مهمترین ویژگی های این دانشگاه برشمرد. 

کشور  در  اویونیک  راهبردی  اهمیت  بودن  ناشناخته  به  اشاره  با  ایشان 

ایجاد  و  اویونیک  نشریه  منظم  انتشار  ما شاهد  امروز  افزود: »خوشبختانه 

برگزاری  شاهد  نیز  اینک  و  هستیم  رشته  این  در  ارشد  کارشناسی  دوره 

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک می باشیم.«

دکتر ابطحی تسلط دانشگاه به مفاهیم نوآوری و فناوری را دومین ویژگی 

کلیدی و مهم دانشگاه دانست. تشکیل دفتر انتقال فناوری )TTO( به عنوان 

شکل گیری  دانشگاه،  فکری  مالکیت  کمیته  بودن  فعال  دانشگاه ها،  اولین 

بنیان  دانش  شرکت های  وجود  دانشگاه،  در  فناوری  هسته های  و  واحدها 

بسیار فعال در مرکز رشد دانشگاه از مواردی است که تحقق این ویژگی را در 

دانشگاه به اثبات می رساند.

توجه  و  گروهی  کار  روحیه  و  انسجام  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  رئیس 

قابل  ویژگی های  ازجمله  را  پژوهشی  خط  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  به 

توجه در دانشگاه دانست و ادامه داد: »این دانشگاه یک ساختار منسجم و 

سیستماتیک دارد و خود را ملزم به تضمین محصوالتش می داند.«

آن ها  تقویت  و  دانشگاه  مزیت های  به  توجه  لزوم  بیان  با  ابطحی  دکتر 

پاسخ  و  فناوری  مختلف  حوزه های  در  موقع  به  تصمیم گیری  کرد،  بیان 

از  استفاده حداکثری  برای  این حوزه در دانشگاه  آینده نگری در  به  به موقع 

توانمندی های مختلف ضروری است.

اویونیک  ملی  کنفرانس  چهارمین  رئیس  مدرس هاشمی  دکتر  ادامه  در 

به  اشاره  ضمن  ایران،  مراقبتی  سامانه های  و  رادار  کنفرانس  ششمین  و 

پیشرفت های بسیار خوب کشور در رادار، این حوزه را یک عرصه استراتژیک 

و راهبردی در کشور دانست و در ادامه افزود: »اگر در این بخش اتفاقات 

رادار نخواهد ماند. همانطور که  خوبی رخ دهد، تاثیر آن منحصر به حوزه 

در سراسر دنیا وقتی که یک فناوری در بستر نظامی شکل می گیرد، سرریز 

وجود  به  پیشرفت هایی  نیز  غیرنظامی  قسمت های  بقیه  در  آن  تحقیقات 

می آورد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.«

آقای دکتر با با اشاره به تاخیر زیاد آغاز به کار حوزه اویونیک نسبت به 

انجام  اویونیک  زمینه  در  خوبی  فعالیت های  »گرچه  گفت:  کشور  در  رادار 

گرفته است، اما راه طوالنی باید طی شود. خوشبختانه مجموعه های زیادی 

به وجود آمده است و در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز پژوهشکده اویونیک 

در حین طرح بزرگ ساخت هواپیمای 150 نفره شکل گرفته و فعالیت های 

خوبی نیز تاکنون داشته است که این نیز می تواند تجربه ی بسیار خوبی از 

ارتباط بین دانشگاه و صنعت باشد.«

دستاوردهای  نمایشگاه  و  میزگرد  آموزشی،  کارگاه  دو  مقاالت،  ارائه  وی 

کنفرانس  چهارمین  برنامه های  جمله  از  را  شرکت ها  و  دانشگاه ها  صنایع، 

ارائه شده به چهارمین کنفرانس ملی  ایران برشمرد و افزود: تعداد مقاالت 

اویونیک 57 مقاله بوده است که کمیته علمی از این میان تعداد 33 مقاله 

نظران  صاحب  نظر  تبادل  است.  پذیرفته  کنفرانس  این  در  ارائه  برای  را 

آخرین  از  امیدواریم  و  است  کنفرانس  برگزاری  از  ما  اهداف  مهمترین  از 

دستاورد هایی که محققان در کشور به دست آورده اند بهره مند شویم.

دکتر  دائمی،  کمیته  دبیر  نایبی  دکتر  از  مدرس هاشمی،  دکتر  نیز  آخر  در 

کنفرانس،  دو  هر  اجرایی  کمیته  و  علمی  کمیته  ایشان،  معاونین  و  ابطحی 

و  تشکر  کردند،  کمک  کنفرانس  این  برپایی  به  که  کسانی  همه  و  حامیان 

قدردانی نمود.
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از این با نحوه عملکرد آن آشنایی زیادی نداشته اند. طبق  و خلبانان پیش 

گفته خلبانان، در آموزش های مرتبط با این هواپیما اشاره زیادی به سیستم 

MCAS و رفتار آن در شرایط مختلف نشده است. حال قصد دارد در مراحل 

بعدی به بررسی نیازمندی های آموزشی خلبانان و اطمینان از آموزش کافی 

آن ها در این خصوص بپردازد.

ایمنی حمل ونقل  کمیته   ،EASA از سوی  خبر  این  نشر  از  ماه پس  یک 

بر  را مبنی  اندونزی در یک گزارش 322 صفحه ای گزارش کارشناسان خود 

دالیل سقوط هواپیمای JT610 شرکت Lion Air منتشر کرد. در این گزارش 

دلیل بروز سانحه ترکیبی از اطالعات اشتباه در خروجی حسگر AoA، نقص 

اطالعات  در  بوئینگ  و   FAA بین  شکاف  همچنین  و  خلبانان  آموزش  در 

شده  عنوان   MCAS سیستم  طراحی  مسیر  و  ایمنی  بر  نظارت  به  مربوط 

است. در این گزارش به طور خاص یک عامل به عنوان دلیل سقوط هواپیما 

بروز  برای  کارشناسان  یافته توسط   89 از  لیست  اما یک  بیان نشده است، 

سانحه آورده شده است.

در گزارش مذکور یک افشای جدید مبنی بر دلیل ارسال اطالعات اشتباه 

احتمال  به  معتقدند  کارشناسان  است.  شده  آورده   AoA حسگر  سوی  از 

ایاالت  در  این حسگر توسط یک مرکز تعمیرونگهداری  نادرست  تعمیر  زیاد 

متحده باعث انتقال داده ای نادرست از AoA به کامپیوتر کنترل پرواز شده 

است. ورودی های نادرست از حسگر AoA به این کامپیوتر می تواند سیستم 

MCAS را فعال و هواپیما به طور خودکار دماغه هواپیما را به سمت پایین 

حرکت دهد.

کارشناسان با بررسی سوابق تعمیر هواپیما با یک مورد مهم مواجه شدند. 

راست  سمت   AoA حسگر   2017 سال  اکتبر  در  می دهد  نشان  سوابق  این 

Xtra Aerospace تعمیر شده است. در  امریکایی  هواپیما توسط شرکت 

ظهور  از  جلوگیری  تعمیر  این  از  هدف  است  آمده  تعمیر  این  دستورالعمل 

بوده است.  پرواز  اولیه  نمایشگر  روی  نادرست  ارتفاع  و  نشانه های سرعت 

دستورالعمل همچنین نشان می دهد برای حل این مشکل یک تیغه فرسوده 

 Lion Air روی حسگر نصب، آزمایش و کالیبره شده و سپس برای شرکت

ارسال می شود. در سوابق این تعمیر اطالعاتی در رابطه با نحوه کالیبراسیون 

حسگر پیدا نشده است.

تا   AoA تعمیر، حسگر  از  پس  می دهند  نشان   Lion Air شرکت  اسناد 

یک روز قبل از سانحه )28 اکتبر 2018( روی هواپیمای JT610 نصب نبوده 

است. تا پیش از آن حسگر روی هواپیمای دیگری با نام LNI043 )بوئینگ 

مذکور  هواپیمای  که  جایی  است،  بوده  عملیاتی  و  نصب   )900 سری   737

مشکالت مشابهی با آنچه در نهایت باعث سقوط JT610 شد، داشته است. 

جعبه سیاه هواپیمای JT610 نشان می دهد پس از نصب حسگر مذکور، 

از حسگرهای چپ و  زاویه های خوانده شده  بین  21 درجه ای  اختالف  یک 

راست هواپیما وجود دارد. این اختالف در زاویه نشان می دهد به احتمال 

از  پس  روز  یک  تنها  است.  نشده  کالیبره   Xtra شرکت  توسط  زیاد حسگر 

انتشار این گزارش، FAA گواهی پارت 145 شرکت Xtra را باطل اعالم کرد.

تاکنون زمان دقیقی برای بازگشت کامل MAX 737 اعالم نشده است، 

موانع  بتواند  بوئینگ  شرکت  جاری  سال  اواسط  می شود  پیش بینی  اما 

پیش رو برای پرواز دوباره این هواپیمای مدرن را حذف کند.

بازار  به  ورود  برای  هلیکوپترسازی  بزرگ  شرکت های  آمادگی   

حمل و نقل شهری

هیبریدی  و  الکتریکی  پرواز  عمود  هواگردهای  توسعه  سریع   روند 

)eVTOL8( وعده ایجاد بازارهای جدید را به صنعتگران داده است. در ادامه 

ایرباس  شامل  هلیکوپتر  بزرگ  تولیدکننده  دو  رویکرد  و  برنامه  می خواهیم 

کنیم. هر دو شرکت  بررسی  بازار eVTOL شهری  به  ورود  در مورد  را  بل  و 

MCAS 737 در رابطه با سیستم MAX نمایی از ارتباطات اجزای هواپیمای
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سرمایه گذاری زیادی در قالب پروژه های عمومی برای حرکت در لبه فناوری 

و تصاحب بازار حمل ونقل هوایی شهری داشته اند.

ایرباس

و   eVTOL فناوری های مختلف به  برای دستیابی  ایرباس  قبل  از چندی 

رسیدن به یک طراحی نهایی، دو پروژه با نام های هاوانا و سیتی ایرباس را 

است  نهایی  گذراندن تست های  در حین  که  واهانا  پروژه  است.  کرده  آغاز 

نوین(  فناوری های  توسعه  در  ایرباس  زیرمجموعه های  از  )یکی   A3 توسط 

نظر  زیر  مستقیما  سیتی ایرباس  توسعه  که  حالی  در  می شود،  مدیریت 

هلیکوپترسازی ایرباس است.

در  نوآوری  و  تحقیقات  بخش  مدیر  کریسینسکی  توماس  آقای 

 eVTOL هلیکوپترسازی ایرباس در رابطه با برنامه های این شرکت در توسعه

می گوید: »ما تصمیم گرفتیم خودمان توسعه و آزمایش ها را آغاز کنیم. این 

مسیری است که انتخاب کرده ایم و به مهندسین خود می آموزیم. برای رهبر 

بودن باید فناوری ها را بدست آورد و یاد گرفت چگونه کار را انجام داد.«

تا  را  که می تواند یک سرنشین  است  کوچک  بالگرد خودکار  یک  واهانا 

مسافت 50 کیلومتر )حداکثر 100 کیلومتر در نسخه بتا( با سرعت کروز 200 

به طور مفصل در  کند. در نسخه شماره 36 مجله  بر ساعت جابجا  کیلومتر 

مورد این بالگرد و ویژگی های آن توضیح دادیم.

می شود  محسوب  بزرگ  بالگرد  یک  سیتی ایرباس  واهانا،  با  مقایسه  در 

که عالوه بر خلبان، می تواند تا 4 مسافر را حمل کند. این بالگرد از 8 موتور 

دارای  و  می کند  استفاده  کیلوواتی   140 باتری   4 و  کیلوواتی   100 الکتریکی 

بیشینه سرعت کروز 120 کیلومتر بر ساعت است. در حال حاضر ایرباس در 

حال گذراندن تست های مقدماتی پرواز این بالگرد است و احتماال معرفی 

رسمی آن در سال 2023 انجام شود.

بل

شرکت بل در سال 2018 با حذف عبارت هلیکوپتر از نام شرکت خود نشان 

داد اهدافی فراتر از توسعه و ساخت بالگردها دارد. این شرکت در چند سال 

داشته   eVTOL فناوری های  توسعه  روی  زیادی  بسیار  سرمایه گذاری  اخیر 

است و در همین راستا دو پروژه V-280 و بل نکسوس را آغاز کرده است. 

به  رسیدن  این شرکت  در   eVTOL توسعه  رویکرد  است  کرده  اعالم  بل 

فناوری هایی است که بتواند هرچه سریع تر پرواز ایمن در محیط های شهری 

 V-22 را تحقق بخشد. این شرکت پیش از این با توسعه هواپیمای نظامی

با فناوری تیلت روتور نشان داد از پیشتازان صنعت هواپیماهای عمودپرواز 

است. همچنین بل اخیرا پروژه ای با نام APT9 به منظور توسعه پهپادهای 

را آغاز کرده  بار در حوزه های تجاری و نظامی  الکتریکی برای حمل  خودکار 

است.

با قابلیت پرواز کامال خودکار است و  نکسوس یک هواپیمای هیبریدی 

فناوری تیلت روتور این امکان را ایجاد می کند که پرنده بتواند با سرعت زیاد 

از حالت بالگردی به هوپیما تغییر وضعیت دهد. سه فن بزرگ در هر سمت 

این پرنده به راحتی نیروی محرکه الزم برای حمل یک خلبان و 4 مسافر را 

برد  بر ساعت و  فراهم می کند. بیشینه سرعت کروز نکسوس 288 کیلومتر 

عملیاتی آن 240 کیلومتر است. بل اعالم کرده است اواسط سال 2020 به طور 

رسمی نکسوس را معرفی و احتماال از آن برای پروژه تاکسی هوایی شرکت 

اوبر استفاده شود. 

A350 پرچم دار جدید ایرباس

اوایل سال 2019 مدیران ایرباس در کنفرانس ساالنه خود اعالم کردند با 

پایان تولید A380 در آینده نزدیک، A350 پرچم دار هواپیماهای مسافربری 

این شرکت شده است.
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گزارش چهارمین کنفرانس ملی اویونیک

هماهنگی  با  ایران  اویونیک  ملی  کنفرانس  دوره  چهارمین 

دانشگاه  در   1398 ماه  آذر   14 و   13 در  هوایی  صنایع  سازمان 

صنعتی اصفهان و به میزبانی پژوهشکده اویونیک برگزار شد.

کشور  صنعتی  و  علمی  جایگاه  ارتقاء  هدف  با  کنفرانس  این 

الکترونیک  و  برق  مهندسی  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

حوزه  پژوهشگران  ارتباطات  افزایش  منظور  به  و  هوانوردی 

در  بیشتر  همگرایی  برای  کشور  صنعتی  متخصصین  و  دانشگاه 

فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی برپا شد. در این کنفرانس 

دستاوردهای  آخرین  ارائه  و  چالش ها  نیاز ها،  شناسایی  ضمن 

در  تخصصی  کارگاه های  و  پنل ها  حوزه،  این  صنعتی  و  علمی 

کنفرانس،  این  در حاشیه  برگزار شد. همچنین  مرتبط  زمینه های 

حوزه  در  فعال  شرکت های  دستاوردهای  آخرین  از  نمایشگاهی 

اویونیک برقرار شد. 

شایان ذکر است، چهارمین کنفرانس ملی اویونیک و ششمین 

با  همزمان  طور  به  ایران  مراقبتی  سامانه های  و  رادار  کنفرانس 

هدف فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصان، 

در  اما  برگزار شد.  این حوزه ها  در  و صاحبان صنایع  دانشمندان 

کنفرانس  برگزاری چهارمین  روند  از  گزارشی  به طور خاص  اینجا 

ملی اویونیک ارائه می شود. 

کنفرانس  اصلی  محورهای  عنوان  به  که  موضوعاتی  جمله  از 

این خصوص  در  که  کرد  اشاره  زیر  موارد  به  مطرح شد می توان 

دانشجویان، اساتید و صاحبان صنایع مقاالتی ارائه دادند و پس 

از بررسی در کمیته علمی کنفرانس نتایج به شرکت کنندگان ابالغ 

و اطالع داده شد.  

● )CNS( سامانه های مخابراتی، ناوبری و نظارتی

● )FMS( مدیریت و کنترل پرواز

● )IMA( اویونیک ماژوالر یکپارچه

فناوری طراحی کابین خلبان ●

● )UAS( پرنده های بدون سرنشین

● )ATM( مدیریت ترافیک هوایی

تضمین کیفیت و طراحی ●

سیاست گذاری و مدیریت راهبردی در اویونیک ●

 اولین نمایش از نکسوس در نمایشگاه فناوری های الکترونیک 2019 الس وگاس

A3 VahanaCityAirbus
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در حالی که A380 به دلیل ایمنی باال و ظاهر داخلی زیبا نزد مسافران از 

محبوبیت باالیی برخوردار است، ایرباس نتوانسته است مشتری های کافی 

برای آن پیدا کند. اواخر سال 2018 سفارش بیش از 70 فروند از هواپیمای 

A380 توسط شرکت های مختلف از جمله هواپیمایی امارات لغو  غول پیکر 

شد. ایرباس اعالم کرد تحویل این هواپیما تا سال 2021 ادامه خواهد داشت 

و ایرالین های دارنده آن تا هنگامی که هواپیما به پرواز خود ادامه می دهد 

از خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی بهره مند خواهند بود.

اقتصادی  مسائل  را   A380 تولید  پایان  دلیل  ایرباس  است  ذکر  شایان 

بیان کرده و در حال حاضر تنها 9 سفارش تحویل نشده از این هواپیما وجود 

از این قصد داشت موتورهای جدیدی برای هواپیمای  دارد. ایرباس پیش 

لغو  البته  و  خرید  استقبال  کاهش  اما  بگیرد،  نظر  در  خود  صندلی   525

سفارش ها، مسئولین این شرکت را متقاعد به اتمام تولید کرد.

متوجه  تنها  بزرگ  چهارموتوره  هواپیماهای  سفارش  به  تمایل  کاهش 

 B747-8 شرکت ایرباس نشده و بوئینگ نیز با کاهش سفارش هواپیمای 

مواجه شده است. در حال حاضر تنها سفارش 17 فروند از این هواپیما باقی 

مانده است و احتماال بوئینگ نیز به زودی آن را از تولید خارج کند.

از  بسیاری  استفاده  شاهد  همچنان  ما   A380 تولید  یافتن  پایان  با 

فناوری های آن در هواپیماهای A350 و A320neo خواهیم بود. به عنوان 

مثال A380 اولین هواپیمایی بود که از شبکه انتقال داده AFDX و فناوری 

اویونیک ماژوالر یکپارچه استفاده کرد. این فناوری ها همچنان به عنوان دو 

عنصر کلیدی در اویونیک هواپیماهای امروزی محسوب می شوند.

 با نزدیک شدن به پایان تولید A380، اکنون هواپیمای A350 به عنوان 

نسخه   2018 ایرباس شناخته می شود. سال  هواپیمای مسافربری  بزرگترین 

وارد سرویس شد.   )A350-1000( بزرگتر  ابعاد  با  این هواپیما  از  جدیدی 

کاهش  روی  زیادی  تمرکز  هواپیما  این  جدید  نسخه های  تولید  در  ایرباس 

مصرف سوخت، افزایش ایمنی و کاهش بار کاری خلبان دارد. 

از  زیادی  تعداد  که  حالی  در  امارات  هواپیمایی  است  ذکر  شایان 

A350- و   A330-900 فروند   40 حدود  کرد،  لغو  را    A380 سفارش های 

900 را ثبت سفارش کرد.

آزمایش فرود خودکار روی یک هواپیمای سبک

از چند  به همراه گروه هایی  از دانشگاه فنی مونیخ  یک گروه تحقیقاتی 

دانشگاه دیگر آلمان موفق به فرود خودکار و بدون دخالت انسان یک فروند 

هواپیمای اصالح شده DA-42 شدند. در این پروژه که C2Land نام دارد، 

از یک سیستم ناوبری ماهواره ای ترکیبی شده با روش های تصویری برای قرار 

دادن هواپیما روی خط مرکز باند فرود استفاده شده است. 

برخی  روی  قبل  سال  چند  از  که  خودکار  فرود  سیستم های  برخالف   

ناوبری  ورودی های   C2Land شده اند،  نصب  مسافربری  هواپیماهای 

مزیت  می کند.  ترکیب  تصویری  ناوبری  اطالعات  با  را  رادیویی  و  اینرسی 

باند  نوع  هر  روی  می تواند  هواپیما  که  است  این  خودکار  فرود  روش  این 

در  این  آید.  فرود  دقیق  به طور  باشد،  سازگار  هواپیما  فیزیکی  شرایط  با  که 

حالی است که روش های قبلی فرود خودکار هواپیما مستلزم تجهیز فرودگاه 

ناوبری همچون ILS هستند و در حال حاضر تعداد  به سیستم های کمک 

محدودی از فرودگاه ها به آن مجهز شده اند.

امروز  دنیای  »در  می گوید:  برنامه  این  مورد  در   C2Land پروژه  مدیر 

بهره مندی هواپیماها به سیستم های فرود خودکار ضروری است، چرا که به 

 )eVTOL( زودی شاهد استفاده گسترده از هواپیماهای عمودپرواز الکتریکی

خواهیم بود. عالوه بر این بیشتر هواپیماهای جت امروزی از سیستم کنترل 

بخش  بنابراین  می کنند،  استفاده   )FBW( سیم«  با  »پرواز  فناوری  با  پرواز 

یابند.  توسعه  فناوری ها  این  با  همگام  باید  نیز  هواپیما  فرود  سیستم های 

هوانوردی  بیشتر  گسترش  به  منجر  خاص  به طور  می تواند  خودکار  فرود 

عمومی و استفاده از هواپیماهای کوچک شود. ما در این پروژه قصد داریم 

مزایا و قابلیت های استفاده از فرود خودکار را در هواپیماهای کوچک نشان 

دهیم.«

پرواز،  ادامه  به  خلبان  ناتوانی  صورت  در  می تواند   C2Land سیستم 

دیگر  کاربرد  آورد.  فرود  نظر  مورد  فرودگاه  در  را  ایمن هواپیما  کامال  به طور 

این سیستم در مواقعی است که فرود دستی هواپیما دشوار خواهد بود یا 

از حداقل های تعیین شده است، در این موارد  شرایط آب وهوایی پایین تر 

C2Land می تواند به خلبان در فرود ایمن هواپیما کمک کند.

با هدف  را  فرود خودکار  برنامه   2013 از سال  دانشگاه مونیخ  مهندسین 

آغاز  خودکار  کامال  فرود  قابلیت  با   FBW پرواز  کنترل  سیستم  یک  توسعه 

کرده اند. آن ها برای آزمایش طرح های خود هواپیمای 4 نفره DA42 ساخت 

شرکت دایموند را درنظر گرفته و یک سیستم کنترل پرواز FBW به آن اضافه 

با  به کالچ  الکترومکانیکی مجهز  از طریق محرک های  این سیستم  کرده اند. 

سطوح کنترل هواپیما روی بال ها، سکان عمودی و همچنین سیستم کنترل 

از  کامل  مجموعه  یک  ایمنی،  برای حفظ  است.  ارتباط  در  موتورها  خودکار 

شرکت بل اعالم کرد نام V-247 به این دلیل انتخاب شده است که دو 

هواگرد از این نوع می توانند ISR را در طول 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته 

برای یک ناحیه از قبل تعیین شده انجام دهند. شرکت بل برای طراحی این 

 V-22، هواگرد بدون سرنشین از تجربیات قبلی خود در ساخت هواگردهای

V-280 و هواگرد بدون سرنشین HV-911 استفاده می کند.

و  کرده است  آغاز  از سال 2015  را  این هواگرد  برنامه توسعه  بل  شرکت 

جنگ   ،ISR عملیات های  در  می تواند   V-247 شده  منتشر  اطالعات  طبق 

و  زمینی  نیروهای  سایر  از  پشتیبانی  و  هوایی  اولیه  هشدار  الکترونیک، 

نمایشگاه  در  بل  شرکت  مسئولین  از  یکی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هوایی 

هوایی سال گذشته پاریس اعالم کرد این شرکت برنامه ویژه ای برای توسعه 

هواگردهای نظامی با قابلیت انجام عملیات های چندگانه و عدم نیاز به باند 

وی  است.  اهداف  این  به  رسیدن  برای  بلند  گام  یک   V-247 و  دارد  فرود 

همچنین اشاره کرد بسیاری از فناوری های مورد استفاده در V-247 مشابه 

از جمله آن ها می توان به سیستم کنترل پرواز  V-280 است که  با هواگرد 

اشاره کرد.

اعضای  قالب  در  تیمی  عملیات های  انجام  قابلیت   V-247 هواگرد 

سرنشین دار و بدون سرنشین را دارد. به این صورت که خلبان یک بالگرد 

نظامی به راحتی در حین انجام عملیات می تواند یک یا تعداد بیشتری از 

آن ها  به  را  و وظایف مختلف  کنترل  را   V-247 بدون سرنشین  بالگردهای 

محول کند. ارتباط بین این هواگردها در عملیات های تیمی توسط یک لینک 

داده تاکتیکی امن فراهم می شود.

V-247 مشخصات فنی

با  مقدار  این  که  باشد  وزن  کیلوگرم   7300 دارای  احتماال   V-22 بالگرد 

خواهد  کیلوگرم  هزار   13 به  و حسگرها  تسلیحات  گرفتن سوخت،  نظر  در 

رسید. این هواگرد از موتورهایی با قدرت حدود 4000 کیلووات بهره می برد 

کروز  سرعت  است.  متر   20 حدود  یکدیگر  از  آن  بال های  انتهای  فاصله  و 

را در  بر ساعت است و می تواند عملیات هایی  کیلومتر   460 V-247 حدود 

سوخت  با  می تواند  بالگرد  این  دهد.  انجام  کیلومتر   800 از  بیشتر  شعاع 

داخلی خود 17 ساعت و برد 2600 کیلومتر را پرواز کند. طبق اطالعات منتشر 

شده از سوی شرکت بل، V-247 دارای سه محفظه حمل محموله است. دو 

مورد از این محفظه ها در زیر بال ها و یک مورد دیگر در خط مرکزی پرنده 

قرار دارد. از این محفظه ها می توان برای حمل سوخت اضافی، سیستم های 

از  برخی  یا  پرتابی  محموله های  لیزری(،  )رادار   LiDAR ماژول های  راداری، 

موشک های هوا به زمین مانند AGM-114 استفاده کرد. 

از   V-247 بالگرد  اویونیک  سیستم  شده،  منتشر  اطالعات  اساس  بر 

معماری باز و ماژوالر استفاده می کند و سیستم های حیاتی آن مانند کنترل 

پرواز دارای افزونگی سه گانه است. تعداد زیادی حسگر الکترونوری و مادون 

قرمز یک آگاهی از وضعیت کامل را برای تیم مدیریت عملیات فراهم می کند 

و اطالعات جمع آوری شده از محیط اطراف هواگرد می تواند برای بهره برداری 

به سایر نیروهای همکار در عملیات ارسال شود.

V-247 در سال 2023 انجام و  پیش بینی می شود اولین پرواز آزمایشی 

تا اواخر دهه 2020 میالدی به بخش های مختلف ارتش ایاالت متحده وارد 

شود.

پی نویس: 

1- Intelligence, Surveillance and Reconnaissance  

 منابع:

 https://flightglobal.com، https://thedrive.com

عنوان کتاب: 

اصول فناوری یکپارچه سازی در سیستم های اویونیک

عنوان انگلیسی: 

 The Principles of Integrated Technology in
Avionics Systems

تاثیر  نحوه  با  رابطه  در  کتاب  این 

بهبود عملیات های  در  یکپارچگی سیستم ها 

و  سیستم  پردازش  کارایی  ارتقاء  پرواز، 

واقع  در  می دهد.  توضیح  منابع  تجهیز 

سیستم  معماری  منظم  طور  به  کتاب  این 

را  زمینی  سیستم های  با  ادغام  و  اویونیک 

پوشش می دهد. 

همچنین با نگاهی فراتر از اشتراک منابع 

سخت افزاری، خواننده را با مزایا و جنبه های 

یک سیستم اویونیک یکپارچه مدرن آشنا می کند. فناوری یکپارچه سازی با 

بهبود ظرفیت سیستم و افزایش کارایی، عملکرد سیستم ها را ارتقاء می دهد. 

از آنجا که سیستم های اویونیک مرکز عملیاتی سیستم های هواپیما هستند، 

فناوری یکپارچه سازی سیستم، نقش مهمی در دنیای پیچیده اویونیک ایفا 

می کند و یک سیستم اویونیک یکپارچه به طور کامل به سیستم ها، اطالعات 

مناسبی  راهنمای  می تواند  مذکور  کتاب  این رو  از  می کند.  اشاره  فرآیندها  و 

برای درک اصول یکپارچگی سیستم ها باشد. 

 Academic Press این کتاب درتاریخ 3 فوریه 2020 توسط انتشارات

منتشر شده است. قیمت این کتاب 556 صفحه ای، 157 دالر است.

11 14

طراحی مفهومی بالگرد بدون سرنشین V-247 که احتماال در نیروی دریایی 
ایاالت متحده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معرفی کتاب
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نام شرکت بل برای عالقه مندان به صنعت هوایی و بخصوص دوستداران 

این  محصوالت  پرواز  می توان  امروزه  است.  شده  شناخته  بسیار  بالگردها، 

دنیا  سراسر  در  نظامی  بخش  در  چه  و  تجاری  بخش  در  چه  را  شرکت 

بوئینگ  همکاری  با  شد  موفق  بل  شرکت   21 قرن  اوایل  در  کرد.  مشاهده 

اولین هواپیمای نظامی عمودپرواز با تیلت روتور )روتور با قابلیت کج شدن( 

را با موفقیت آزمایش و به نیروی دریایی ایاالت متحده تحویل دهد.

وزارت  عملیات طبس،  در  ایاالت متحده  ارتش  از شکست سنگین  پس 

دفاع این کشور تصمیم به توسعه یک هواپیمای عمود پرواز گرفت که دارای 

قرارداد  یک  نیاز،  این  به  پاسخ  در  باشد.  زیاد  عملیاتی  برد  و  باال  سرعت 

 V-22 مشترک بین شرکت بل و بوئینگ برای توسعه هواپیمای عمودپرواز 

پیچیدگی ها  اما  درآمد  پرواز  به   1989 در   V-22 نمونه  اولین  گرفت.  شکل 

دارای  نظامی  هواگرد  نخستین  ساخت  راه  در  که  فراوانی  دشواری های  و 

تیلت روتور در تاریخ هوانوردی وجود داشت، باعث شد تا معرفی رسمی آن 

دارای 4  این هواپیما  تا سال 2007 طول بکشد.  آمریکا  نیروهای مسلح  به 

خدمه پرواز )2 خلبان و 2 مهندس پرواز( و قابلیت حمل 24 تا 32 نفر است.

V-247 ظهور

پس از این موفقیت و بکارگیری V-22 در نیروی دریایی و نیروی هوایی، 

نوع  از   )UAV( بدون سرنشین  پرنده  توسعه یک  امریکا درخواست  ارتش 

و  کیلوگرم   600 از  بیشتر  وزن  دارای  سرنشین  بدون  )هواپیماهای   4 گروه 

یا گروه 5 )هواپیماهای بدون سرنشین  پا(  18 هزار  از  پروازی کمتر  ارتفاع 

را  پا(  هزار   18 از  بیشتر  پروازی  ارتفاع  و  کیلوگرم   600 از  بیشتر  وزن  دارای 

به یک  این درخواست دستیابی  از  داد. هدف  این کشور  به صنایع هوایی 

)ISR1(، جنگ  نظارت  و  اطالعات، شناسایی  انجام عملیات های  برای   UAV

از نیروهای زمینی اعالم شد. در پاسخ به این نیاز،  الکترونیک و پشتیبانی 

شرکت بل پیشنهاد توسعه پرنده بدون سرنشین V-247 را ارائه کرد.

سمت  صندلی  روی  هواپیما  معمولی  کنترل  تجهیزات 

چپ خلبان در نظر گرفته شده است.

وظیفه  پروژه  این  در  برانشوایگ  فنی  دانشگاه 

در  دارد.  عهده  بر  را  تصویری  ناوبری  سیستم  توسعه 

با نور مرئی و یک دوربین  از یک دوربین  این سیستم 

مادون قرمز استفاده شده است و اطالعات آن ها در یک 

باند  به  نسبت  هواپیما  موقعیت  تعیین  برای  کامپیوتر 

فرود پردازش می شود.

در مرحله اول پروژه C2Land، سیستم ناوبری تنها 

ایستگاه های  با  تقویت شده   GPS اطالعات  بر  مبتنی 

در  توانستند  پروژه  کارشناسان  بود.   )GBAS( زمینی 

ناوبری  این سیستم  با  را   DA42 هواپیمای   2016 سال 

به  باند  روی  خودکار  صورت  به  جدید  پرواز  کنترل  و 

 GPS زمین بنشانند. در مرحله بعد سیستم ناوبری به

از  پس  یافت.  ارتقاء   )SBAS( ماهواره  با  تقویت شده 

به سیستم اضافه شد، چرا که  ناوبری تصویری  نیز  آن 

خودکار  فرود  سیستم  برای  گواهینامه  دریافت  امکان 

ارتفاع  با   IFR اپروچ های  در   GBAS/SBAS بر مبتنی 

تصمیم گیری 200 پا وجود ندارد. 

در ماه می سال 2019 اولین فرود خودکار با سیستم 

و  ماهواره ای  اطالعات  از  ترکیبی  که  جدید  ناوبری 

تصاویر دوربین های هواپیما بود، صورت گرفت. در این 

مرحله از آزمایش ها هنوز دستور بازشدن چرخ ها توسط 

C2Land انجام نمی شود و خلبان به صورت دستی این 

کار را انجام می دهد. با این حال در نسخه فعلی سیستم 

به خوبی می تواند زمان وقوع این کار را تعیین و آن را 

به خلبان گزارش دهد. مسئول پروژه اعالم کرده است 

به زودی قابلیت بازشدن خودکار چرخ ها نیز به سیستم 

آزمایش نشان می دهد  این  نتایج  افزوده خواهد شد. 

فاصله  از  خوبی  به  است  توانسته   C2Land سیستم 

مناسب  زمان  در  و  تشخیص  را  فرود  باند  دور  بسیار 

همچنین  کند.  همسو  باند  مرکزی  خط  با  را  هواپیما 

کاهش ارتفاع هواپیما نیز به طور دقیق و لمس چرخ ها 

روی باند در مکان درستی انجام شده است. در نسخه 

فعلی این سیستم اعمال خودکار ترمز هنگام قرارگرفتن 

 C2Land هواپیما روی باند وجود ندارد و برنامه بعدی

افزودن این قابلیت به هواپیما خواهد بود.

پی نویس ها:

1- Electronic Flight Bag  
2- Traffic Information Services - Broadcast

3- Flight Information Services - Broadcast

4- Flight Deck Interval Management

5- Predictive maintenance

6- Enterprise Asset Management

  

7- maneuvering characteristic augmentation system

8- electric Vertical Take-Off and Landing

9- Autonomous Pod Transport
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به دلیل ایمنی باال و ظاهر داخلی زیبا نزد مسافران از A380 در حالی که

کافی  مشتریهای است نتوانسته ایرباس است، برخوردار باالیی محبوبیت

فروند از هواپیمای سفارش بیش از 70 برای آن پیدا کند. اواخر سال 2018

لغو  امارات هواپیمایی جمله از مختلف شرکتهای توسط A380 غولپیکر

ادامه خواهد داشت شد. ایرباس اعالم کرد تحویل این هواپیما تا سال 2021

و ایرالینهای دارنده آن تا هنگامی که هواپیما به پرواز خود ادامه میدهد

بود. خواهند بهرهمند پشتیبانی و نگهداری و تعمیر خدمات از

اقتصادی  مسائل را A380 تولید  پایان  دلیل  ایرباس  است  ذکر  شایان 

سفارش تحویل نشده از این هواپیما وجود بیان کرده و در حال حاضر تنها 9

از این قصد داشت موتورهای جدیدی برای هواپیمای دارد. ایرباس پیش 

لغو  البته و خرید استقبال کاهش اما بگیرد، نظر در خود صندلی 525

کرد. تولید اتمام به متقاعد را شرکت این مسئولین سفارشها،

متوجه  تنها بزرگ چهارموتوره هواپیماهای سفارش به تمایل کاهش

B747-8 هواپیمای سفارش کاهش با نیز بوئینگ و نشده ایرباس شرکت

فروند از این هواپیما باقی مواجه شده است. در حال حاضر تنها سفارش 17

به زودی آن را از تولید خارج کند. مانده است و احتماال بوئینگ نیز

از  بسیاری استفاده شاهد همچنان ما A380 تولید یافتن پایان با

خواهیم بود. به عنوان A320neo و A350 فناوریهای آن در هواپیماهای

فناوری  و AFDX اولین هواپیمایی بود که از شبکه انتقال داده A380 مثال

اویونیک ماژوالر یکپارچه استفاده کرد. این فناوریها همچنان به عنوان دو

میشوند. محسوب امروزی هواپیماهای اویونیک در کلیدی عنصر

عنوان  به A350 اکنون هواپیمای ،A380 با نزدیک شدن به پایان تولید

نسخه  2018 سال میشود. شناخته ایرباس مسافربری هواپیمای بزرگترین

وارد سرویس شد.  )A350-1000( بزرگتر  ابعاد  با  این هواپیما  از  جدیدی 

کاهش روی  زیادی  تمرکز  هواپیما  این  جدید  نسخههای  تولید  در  ایرباس 

مصرف سوخت، افزایش ایمنی و کاهش بار کاری خلبان دارد.

از زیادی  تعداد  که  حالی  در  امارات  هواپیمایی  است  ذکر  شایان 

A350- و  A330-900 فروند  40 حدود  کرد،  لغو  را  A380 سفارشهای

را ثبت سفارش کرد. 900

آزمایش فرود خودکار روی یک هواپیمای سبک

چند  از گروههایی همراه به مونیخ فنی دانشگاه از تحقیقاتی گروه یک

دانشگاه دیگر آلمان موفق به فرود خودکار و بدون دخالت انسان یک فروند

نام دارد، C2Land شدند. در این پروژه که DA-42 هواپیمای اصالح شده

از یک سیستم ناوبری ماهوارهای ترکیبیشده با روشهای تصویری برای قرار

دادن هواپیما روی خط مرکز باند فرود استفاده شده است.

برخی روی  قبل  سال  چند  از  که  خودکار  فرود  سیستمهای  برخالف 

ناوبری ورودیهای  C2Land شدهاند، نصب مسافربری هواپیماهای

مزیت میکند.  ترکیب  تصویری  ناوبری  اطالعات  با  را  رادیویی  و  اینرسی 

باند نوع  هر  روی  میتواند  هواپیما  که  است  این  خودکار  فرود  روش  این 

در این  آید.  فرود  دقیق  بهطور  باشد،  سازگار  هواپیما  فیزیکی  شرایط  با  که 

فرودگاه  تجهیز مستلزم هواپیما خودکار فرود قبلی روشهای که است حالی

تعداد  حاضر حال در و هستند ILS همچون ناوبری کمک سیستمهای به

محدودی از فرودگاهها به آن مجهز شدهاند.

امروز دنیای  »در  میگوید:  برنامه  این  مورد  در  C2Land پروژه  مدیر 

به  که چرا است، ضروری خودکار فرود سیستمهای به هواپیماها بهرهمندی

 )eVTOL( زودی شاهد استفاده گسترده از هواپیماهای عمودپرواز الکتریکی

کنترل  سیستم از امروزی جت هواپیماهای بیشتر این بر عالوه بود. خواهیم

بخش  بنابراین میکنند، استفاده )FBW( سیم«  با  »پرواز  فناوری  با  پرواز 

یابند.  توسعه فناوریها این با همگام باید نیز هواپیما فرود سیستمهای

هوانوردی  بیشتر گسترش به منجر خاص بهطور میتواند خودکار فرود

عمومی و استفاده از هواپیماهای کوچک شود. ما در این پروژه قصد داریم

مزایا و قابلیتهای استفاده از فرود خودکار را در هواپیماهای کوچک نشان

دهیم.«

پرواز، ادامه  به  خلبان  ناتوانی  صورت  در  میتواند  C2Land سیستم

دیگر کاربرد  آورد.  فرود  نظر  مورد  فرودگاه  در  را  ایمن هواپیما  کامال  بهطور 

این سیستم در مواقعی است که فرود دستی هواپیما دشوار خواهد بود یا

از حداقلهای تعیین شده است، در این موارد شرایط آبوهوایی پایینتر 

کند. کمک هواپیما ایمن فرود در خلبان به میتواند C2Land

با هدف را  فرود خودکار  برنامه  2013 سال از مونیخ دانشگاه مهندسین

آغاز خودکار  کامال  فرود  قابلیت  با  FBW پرواز کنترل سیستم یک توسعه

ساخت  DA42 نفره کردهاند. آنها برای آزمایش طرحهای خود هواپیمای 4

آن اضافه به FBW شرکت دایموند را درنظر گرفته و یک سیستم کنترل پرواز

با  کالچ به مجهز الکترومکانیکی محرکهای طریق از سیستم این کردهاند.

کنترل  سیستم همچنین و عمودی سکان بالها، روی هواپیما کنترل سطوح

از کامل  مجموعه  یک  ایمنی،  برای حفظ  است.  ارتباط  در  موتورها  خودکار 

شرکت بل اعالم کرد نام V-247 به این دلیل انتخاب شده است که دو 

هواگرد از این نوع می توانند ISR را در طول 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته 

برای یک ناحیه از قبل تعیین شده انجام دهند. شرکت بل برای طراحی این 

 V-22، هواگرد بدون سرنشین از تجربیات قبلی خود در ساخت هواگردهای

V-280 و هواگرد بدون سرنشین HV-911 استفاده می کند.

و  کرده است  آغاز  از سال 2015  را  این هواگرد  برنامه توسعه  بل  شرکت 

جنگ   ،ISR عملیات های  در  می تواند   V-247 شده  منتشر  اطالعات  طبق 

و  زمینی  نیروهای  سایر  از  پشتیبانی  و  هوایی  اولیه  هشدار  الکترونیک، 

نمایشگاه  در  بل  شرکت  مسئولین  از  یکی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هوایی 

هوایی سال گذشته پاریس اعالم کرد این شرکت برنامه ویژه ای برای توسعه 

هواگردهای نظامی با قابلیت انجام عملیات های چندگانه و عدم نیاز به باند 

وی  است.  اهداف  این  به  رسیدن  برای  بلند  گام  یک   V-247 و  دارد  فرود 

همچنین اشاره کرد بسیاری از فناوری های مورد استفاده در V-247 مشابه 

از جمله آن ها می توان به سیستم کنترل پرواز  V-280 است که  با هواگرد 

اشاره کرد.

اعضای  قالب  در  تیمی  عملیات های  انجام  قابلیت   V-247 هواگرد 

سرنشین دار و بدون سرنشین را دارد. به این صورت که خلبان یک بالگرد 

نظامی به راحتی در حین انجام عملیات می تواند یک یا تعداد بیشتری از 

آن ها  به  را  و وظایف مختلف  کنترل  را   V-247 بدون سرنشین  بالگردهای 

محول کند. ارتباط بین این هواگردها در عملیات های تیمی توسط یک لینک 

داده تاکتیکی امن فراهم می شود.

V-247 مشخصات فنی

با  مقدار  این  که  باشد  وزن  کیلوگرم   7300 دارای  احتماال   V-22 بالگرد 

خواهد  کیلوگرم  هزار   13 به  و حسگرها  تسلیحات  گرفتن سوخت،  نظر  در 

رسید. این هواگرد از موتورهایی با قدرت حدود 4000 کیلووات بهره می برد 

کروز  سرعت  است.  متر   20 حدود  یکدیگر  از  آن  بال های  انتهای  فاصله  و 

را در بر ساعت است و می تواند عملیات هایی  کیلومتر   460 V-247 حدود 

سوخت  با  می تواند  بالگرد  این  دهد.  انجام  کیلومتر   800 از  بیشتر  شعاع 

داخلی خود 17 ساعت و برد 2600 کیلومتر را پرواز کند. طبق اطالعات منتشر 

شده از سوی شرکت بل، V-247 دارای سه محفظه حمل محموله است. دو 

مورد از این محفظه ها در زیر بال ها و یک مورد دیگر در خط مرکزی پرنده 

قرار دارد. از این محفظه ها می توان برای حمل سوخت اضافی، سیستم های 

از  برخی  یا  پرتابی  محموله های  لیزری(،  )رادار   LiDAR ماژول های  راداری، 

موشک های هوا به زمین مانند AGM-114 استفاده کرد. 

از   V-247 بالگرد  اویونیک  سیستم  شده،  منتشر  اطالعات  اساس  بر 

معماری باز و ماژوالر استفاده می کند و سیستم های حیاتی آن مانند کنترل 

پرواز دارای افزونگی سه گانه است. تعداد زیادی حسگر الکترونوری و مادون 

قرمز یک آگاهی از وضعیت کامل را برای تیم مدیریت عملیات فراهم می کند 

و اطالعات جمع آوری شده از محیط اطراف هواگرد می تواند برای بهره برداری 

به سایر نیروهای همکار در عملیات ارسال شود.

V-247 در سال 2023 انجام و  پیش بینی می شود اولین پرواز آزمایشی 

تا اواخر دهه 2020 میالدی به بخش های مختلف ارتش ایاالت متحده وارد 

شود.

پی نویس: 

1- Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

 منابع:

 https://flightglobal.com، https://thedrive.com

عنوان کتاب: 

اصول فناوری یکپارچه سازی در سیستم های اویونیک

عنوان انگلیسی: 

 The Principles of Integrated Technology in
Avionics Systems

تاثیر  نحوه  با  رابطه  در  کتاب  این 

بهبود عملیات های  در  یکپارچگی سیستم ها 

و  سیستم  پردازش  کارایی  ارتقاء  پرواز، 

واقع  در  می دهد.  توضیح  منابع  تجهیز 

سیستم  معماری  منظم  طور  به  کتاب  این 

را  زمینی  سیستم های  با  ادغام  و  اویونیک 

پوشش می دهد. 

همچنین با نگاهی فراتر از اشتراک منابع 

سخت افزاری، خواننده را با مزایا و جنبه های 

یک سیستم اویونیک یکپارچه مدرن آشنا می کند. فناوری یکپارچه سازی با 

بهبود ظرفیت سیستم و افزایش کارایی، عملکرد سیستم ها را ارتقاء می دهد. 

از آنجا که سیستم های اویونیک مرکز عملیاتی سیستم های هواپیما هستند، 

فناوری یکپارچه سازی سیستم، نقش مهمی در دنیای پیچیده اویونیک ایفا 

می کند و یک سیستم اویونیک یکپارچه به طور کامل به سیستم ها، اطالعات 

مناسبی  راهنمای  می تواند  مذکور  کتاب  این رو  از  می کند.  اشاره  فرآیندها  و 

برای درک اصول یکپارچگی سیستم ها باشد. 

 Academic Press این کتاب درتاریخ 3 فوریه 2020 توسط انتشارات

منتشر شده است. قیمت این کتاب 556 صفحه ای، 157 دالر است.
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طراحی مفهومی بالگرد بدون سرنشین V-247 که احتماال در نیروی دریایی 
ایاالت متحده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معرفی کتاب
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سرمایه گذاری زیادی در قالب پروژه های عمومی برای حرکت در لبه فناوری 

و تصاحب بازار حمل ونقل هوایی شهری داشته اند.

ایرباس

و   eVTOL فناوری های مختلف به  برای دستیابی  ایرباس  قبل  از چندی 

رسیدن به یک طراحی نهایی، دو پروژه با نام های هاوانا و سیتی ایرباس را 

است  نهایی  گذراندن تست های  در حین  که  واهانا  پروژه  است.  کرده  آغاز 

نوین(  فناوری های  توسعه  در  ایرباس  زیرمجموعه های  از  )یکی   A3 توسط 

نظر  زیر  مستقیما  سیتی ایرباس  توسعه  که  حالی  در  می شود،  مدیریت 

هلیکوپترسازی ایرباس است.

در  نوآوری  و  تحقیقات  بخش  مدیر  کریسینسکی  توماس  آقای 

 eVTOL هلیکوپترسازی ایرباس در رابطه با برنامه های این شرکت در توسعه

می گوید: »ما تصمیم گرفتیم خودمان توسعه و آزمایش ها را آغاز کنیم. این 

مسیری است که انتخاب کرده ایم و به مهندسین خود می آموزیم. برای رهبر 

بودن باید فناوری ها را بدست آورد و یاد گرفت چگونه کار را انجام داد.«

تا  را  که می تواند یک سرنشین  است  کوچک  بالگرد خودکار  یک  واهانا 

مسافت 50 کیلومتر )حداکثر 100 کیلومتر در نسخه بتا( با سرعت کروز 200 

به طور مفصل در  کند. در نسخه شماره 36 مجله  بر ساعت جابجا  کیلومتر 

مورد این بالگرد و ویژگی های آن توضیح دادیم.

می شود  محسوب  بزرگ  بالگرد  یک  سیتی ایرباس  واهانا،  با  مقایسه  در 

که عالوه بر خلبان، می تواند تا 4 مسافر را حمل کند. این بالگرد از 8 موتور 

دارای  و  می کند  استفاده  کیلوواتی   140 باتری   4 و  کیلوواتی   100 الکتریکی 

بیشینه سرعت کروز 120 کیلومتر بر ساعت است. در حال حاضر ایرباس در 

حال گذراندن تست های مقدماتی پرواز این بالگرد است و احتماال معرفی 

رسمی آن در سال 2023 انجام شود.

بل

شرکت بل در سال 2018 با حذف عبارت هلیکوپتر از نام شرکت خود نشان 

داد اهدافی فراتر از توسعه و ساخت بالگردها دارد. این شرکت در چند سال 

داشته   eVTOL فناوری های  توسعه  روی  زیادی  بسیار  سرمایه گذاری  اخیر 

است و در همین راستا دو پروژه V-280 و بل نکسوس را آغاز کرده است. 

به  رسیدن  این شرکت  در   eVTOL توسعه  رویکرد  است  کرده  اعالم  بل 

فناوری هایی است که بتواند هرچه سریع تر پرواز ایمن در محیط های شهری 

 V-22 را تحقق بخشد. این شرکت پیش از این با توسعه هواپیمای نظامی

با فناوری تیلت روتور نشان داد از پیشتازان صنعت هواپیماهای عمودپرواز 

است. همچنین بل اخیرا پروژه ای با نام APT9 به منظور توسعه پهپادهای 

را آغاز کرده  بار در حوزه های تجاری و نظامی  الکتریکی برای حمل  خودکار 

است.

با قابلیت پرواز کامال خودکار است و  نکسوس یک هواپیمای هیبریدی 

فناوری تیلت روتور این امکان را ایجاد می کند که پرنده بتواند با سرعت زیاد 

از حالت بالگردی به هوپیما تغییر وضعیت دهد. سه فن بزرگ در هر سمت 

این پرنده به راحتی نیروی محرکه الزم برای حمل یک خلبان و 4 مسافر را 

برد  بر ساعت و  فراهم می کند. بیشینه سرعت کروز نکسوس 288 کیلومتر 

عملیاتی آن 240 کیلومتر است. بل اعالم کرده است اواسط سال 2020 به طور 

رسمی نکسوس را معرفی و احتماال از آن برای پروژه تاکسی هوایی شرکت 

اوبر استفاده شود. 

A350 پرچم دار جدید ایرباس

اوایل سال 2019 مدیران ایرباس در کنفرانس ساالنه خود اعالم کردند با 

پایان تولید A380 در آینده نزدیک، A350 پرچم دار هواپیماهای مسافربری 

این شرکت شده است.

10

گزارش چهارمین کنفرانس ملی اویونیک

هماهنگی  با  ایران  اویونیک  ملی  کنفرانس  دوره  چهارمین 

دانشگاه  در   1398 ماه  آذر   14 و   13 در  هوایی  صنایع  سازمان 

صنعتی اصفهان و به میزبانی پژوهشکده اویونیک برگزار شد.

کشور  صنعتی  و  علمی  جایگاه  ارتقاء  هدف  با  کنفرانس  این 

الکترونیک  و  برق  مهندسی  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

حوزه  پژوهشگران  ارتباطات  افزایش  منظور  به  و  هوانوردی 

در  بیشتر  همگرایی  برای  کشور  صنعتی  متخصصین  و  دانشگاه 

فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی برپا شد. در این کنفرانس 

دستاوردهای  آخرین  ارائه  و  چالش ها  نیاز ها،  شناسایی  ضمن 

در  تخصصی  کارگاه های  و  پنل ها  حوزه،  این  صنعتی  و  علمی 

کنفرانس،  این  در حاشیه  برگزار شد. همچنین  مرتبط  زمینه های 

حوزه  در  فعال  شرکت های  دستاوردهای  آخرین  از  نمایشگاهی 

اویونیک برقرار شد. 

شایان ذکر است، چهارمین کنفرانس ملی اویونیک و ششمین 

با  همزمان  طور  به  ایران  مراقبتی  سامانه های  و  رادار  کنفرانس 

هدف فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصان، 

در  اما  برگزار شد.  این حوزه ها  در  و صاحبان صنایع  دانشمندان 

کنفرانس  برگزاری چهارمین  روند  از  گزارشی  به طور خاص  اینجا 

ملی اویونیک ارائه می شود. 

کنفرانس  اصلی  محورهای  عنوان  به  که  موضوعاتی  جمله  از 

این خصوص  در  که  کرد  اشاره  زیر  موارد  به  مطرح شد می توان 

دانشجویان، اساتید و صاحبان صنایع مقاالتی ارائه دادند و پس 

از بررسی در کمیته علمی کنفرانس نتایج به شرکت کنندگان ابالغ 

و اطالع داده شد.  

● )CNS( سامانه های مخابراتی، ناوبری و نظارتی

● )FMS( مدیریت و کنترل پرواز

● )IMA( اویونیک ماژوالر یکپارچه

فناوری طراحی کابین خلبان ●

● )UAS( پرنده های بدون سرنشین

● )ATM( مدیریت ترافیک هوایی

تضمین کیفیت و طراحی ●

سیاست گذاری و مدیریت راهبردی در اویونیک ●

 اولین نمایش از نکسوس در نمایشگاه فناوری های الکترونیک 2019 الس وگاس

A3 VahanaCityAirbus
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مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی اویونیک و ششمین کنفرانس رادار 

دانشگاه  ریاست  ابطحی،  دکتر  آقای  جناب  ایران،  مراقبتی  سامانه های  و 

اساتید  شرکت کنندگان،  حضور  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  اصفهان  صنعتی 

جایگاه  خصوص  در  را  مطالبی  دانشجویان  و  کنفرانس  حامیان  دانشگاه، 

دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با صنعت ارائه کردند. 

دکتر ابطحی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان براساس دسته بندی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک دانشگاه فراملی با ماموریت اثربخشی 

از  را  کشور  آتی  نیازهای  به  توجه  و  آینده نگری  است،  المللی  بین  و  ملی 

مهمترین ویژگی های این دانشگاه برشمرد. 

کشور  در  اویونیک  راهبردی  اهمیت  بودن  ناشناخته  به  اشاره  با  ایشان 

ایجاد  و  اویونیک  نشریه  منظم  انتشار  ما شاهد  امروز  افزود: »خوشبختانه 

برگزاری  شاهد  نیز  اینک  و  هستیم  رشته  این  در  ارشد  کارشناسی  دوره 

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک می باشیم.«

دکتر ابطحی تسلط دانشگاه به مفاهیم نوآوری و فناوری را دومین ویژگی 

کلیدی و مهم دانشگاه دانست. تشکیل دفتر انتقال فناوری )TTO( به عنوان 

شکل گیری  دانشگاه،  فکری  مالکیت  کمیته  بودن  فعال  دانشگاه ها،  اولین 

بنیان  دانش  شرکت های  وجود  دانشگاه،  در  فناوری  هسته های  و  واحدها 

بسیار فعال در مرکز رشد دانشگاه از مواردی است که تحقق این ویژگی را در 

دانشگاه به اثبات می رساند.

توجه  و  گروهی  کار  روحیه  و  انسجام  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  رئیس 

قابل  ویژگی های  ازجمله  را  پژوهشی  خط  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  به 

توجه در دانشگاه دانست و ادامه داد: »این دانشگاه یک ساختار منسجم و 

سیستماتیک دارد و خود را ملزم به تضمین محصوالتش می داند.«

آن ها  تقویت  و  دانشگاه  مزیت های  به  توجه  لزوم  بیان  با  ابطحی  دکتر 

پاسخ  و  فناوری  مختلف  حوزه های  در  موقع  به  تصمیم گیری  کرد،  بیان 

از  استفاده حداکثری  برای  این حوزه در دانشگاه  آینده نگری در  به  به موقع 

توانمندی های مختلف ضروری است.

اویونیک  ملی  کنفرانس  چهارمین  رئیس  مدرس هاشمی  دکتر  ادامه  در 

به  اشاره  ضمن  ایران،  مراقبتی  سامانه های  و  رادار  کنفرانس  ششمین  و 

پیشرفت های بسیار خوب کشور در رادار، این حوزه را یک عرصه استراتژیک 

و راهبردی در کشور دانست و در ادامه افزود: »اگر در این بخش اتفاقات 

رادار نخواهد ماند. همانطور که  خوبی رخ دهد، تاثیر آن منحصر به حوزه 

در سراسر دنیا وقتی که یک فناوری در بستر نظامی شکل می گیرد، سرریز 

وجود  به  پیشرفت هایی  نیز  غیرنظامی  قسمت های  بقیه  در  آن  تحقیقات 

می آورد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.«

آقای دکتر با با اشاره به تاخیر زیاد آغاز به کار حوزه اویونیک نسبت به 

انجام  اویونیک  زمینه  در  خوبی  فعالیت های  »گرچه  گفت:  کشور  در  رادار 

گرفته است، اما راه طوالنی باید طی شود. خوشبختانه مجموعه های زیادی 

به وجود آمده است و در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز پژوهشکده اویونیک 

در حین طرح بزرگ ساخت هواپیمای 150 نفره شکل گرفته و فعالیت های 

خوبی نیز تاکنون داشته است که این نیز می تواند تجربه ی بسیار خوبی از 

ارتباط بین دانشگاه و صنعت باشد.«

دستاوردهای  نمایشگاه  و  میزگرد  آموزشی،  کارگاه  دو  مقاالت،  ارائه  وی 

کنفرانس  چهارمین  برنامه های  جمله  از  را  شرکت ها  و  دانشگاه ها  صنایع، 

ارائه شده به چهارمین کنفرانس ملی  ایران برشمرد و افزود: تعداد مقاالت 

اویونیک 57 مقاله بوده است که کمیته علمی از این میان تعداد 33 مقاله 

نظران  صاحب  نظر  تبادل  است.  پذیرفته  کنفرانس  این  در  ارائه  برای  را 

آخرین  از  امیدواریم  و  است  کنفرانس  برگزاری  از  ما  اهداف  مهمترین  از 

دستاورد هایی که محققان در کشور به دست آورده اند بهره مند شویم.

دکتر  دائمی،  کمیته  دبیر  نایبی  دکتر  از  مدرس هاشمی،  دکتر  نیز  آخر  در 

کنفرانس،  دو  هر  اجرایی  کمیته  و  علمی  کمیته  ایشان،  معاونین  و  ابطحی 

و  تشکر  کردند،  کمک  کنفرانس  این  برپایی  به  که  کسانی  همه  و  حامیان 

قدردانی نمود.
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از این با نحوه عملکرد آن آشنایی زیادی نداشته اند. طبق  و خلبانان پیش 

گفته خلبانان، در آموزش های مرتبط با این هواپیما اشاره زیادی به سیستم 

MCAS و رفتار آن در شرایط مختلف نشده است. حال قصد دارد در مراحل 

بعدی به بررسی نیازمندی های آموزشی خلبانان و اطمینان از آموزش کافی 

آن ها در این خصوص بپردازد.

ایمنی حمل ونقل  کمیته   ،EASA از سوی  خبر  این  نشر  از  ماه پس  یک 

بر  را مبنی  اندونزی در یک گزارش 322 صفحه ای گزارش کارشناسان خود 

دالیل سقوط هواپیمای JT610 شرکت Lion Air منتشر کرد. در این گزارش 

دلیل بروز سانحه ترکیبی از اطالعات اشتباه در خروجی حسگر AoA، نقص 

اطالعات  در  بوئینگ  و   FAA بین  شکاف  همچنین  و  خلبانان  آموزش  در 

شده  عنوان   MCAS سیستم  طراحی  مسیر  و  ایمنی  بر  نظارت  به  مربوط 

است. در این گزارش به طور خاص یک عامل به عنوان دلیل سقوط هواپیما 

بروز  برای  کارشناسان  یافته توسط   89 از  لیست  اما یک  بیان نشده است، 

سانحه آورده شده است.

در گزارش مذکور یک افشای جدید مبنی بر دلیل ارسال اطالعات اشتباه 

احتمال  به  معتقدند  کارشناسان  است.  شده  آورده   AoA حسگر  سوی  از 

ایاالت  در  این حسگر توسط یک مرکز تعمیرونگهداری  نادرست  تعمیر  زیاد 

متحده باعث انتقال داده ای نادرست از AoA به کامپیوتر کنترل پرواز شده 

است. ورودی های نادرست از حسگر AoA به این کامپیوتر می تواند سیستم 

MCAS را فعال و هواپیما به طور خودکار دماغه هواپیما را به سمت پایین 

حرکت دهد.

کارشناسان با بررسی سوابق تعمیر هواپیما با یک مورد مهم مواجه شدند. 

راست  سمت   AoA حسگر   2017 سال  اکتبر  در  می دهد  نشان  سوابق  این 

Xtra Aerospace تعمیر شده است. در  امریکایی  هواپیما توسط شرکت 

ظهور  از  جلوگیری  تعمیر  این  از  هدف  است  آمده  تعمیر  این  دستورالعمل 

بوده است.  پرواز  اولیه  نمایشگر  روی  نادرست  ارتفاع  و  نشانه های سرعت 

دستورالعمل همچنین نشان می دهد برای حل این مشکل یک تیغه فرسوده 

 Lion Air روی حسگر نصب، آزمایش و کالیبره شده و سپس برای شرکت

ارسال می شود. در سوابق این تعمیر اطالعاتی در رابطه با نحوه کالیبراسیون 

حسگر پیدا نشده است.

تا   AoA تعمیر، حسگر  از  پس  می دهند  نشان   Lion Air شرکت  اسناد 

یک روز قبل از سانحه )28 اکتبر 2018( روی هواپیمای JT610 نصب نبوده 

است. تا پیش از آن حسگر روی هواپیمای دیگری با نام LNI043 )بوئینگ 

مذکور  هواپیمای  که  جایی  است،  بوده  عملیاتی  و  نصب   )900 سری   737

مشکالت مشابهی با آنچه در نهایت باعث سقوط JT610 شد، داشته است. 

جعبه سیاه هواپیمای JT610 نشان می دهد پس از نصب حسگر مذکور، 

از حسگرهای چپ و  زاویه های خوانده شده  بین  21 درجه ای  اختالف  یک 

راست هواپیما وجود دارد. این اختالف در زاویه نشان می دهد به احتمال 

از  پس  روز  یک  تنها  است.  نشده  کالیبره   Xtra شرکت  توسط  زیاد حسگر 

انتشار این گزارش، FAA گواهی پارت 145 شرکت Xtra را باطل اعالم کرد.

تاکنون زمان دقیقی برای بازگشت کامل MAX 737 اعالم نشده است، 

موانع  بتواند  بوئینگ  شرکت  جاری  سال  اواسط  می شود  پیش بینی  اما 

پیش رو برای پرواز دوباره این هواپیمای مدرن را حذف کند.

بازار  به  ورود  برای  هلیکوپترسازی  بزرگ  شرکت های  آمادگی   

حمل و نقل شهری

هیبریدی  و  الکتریکی  پرواز  عمود  هواگردهای  توسعه  سریع   روند 

)eVTOL8( وعده ایجاد بازارهای جدید را به صنعتگران داده است. در ادامه 

ایرباس  شامل  هلیکوپتر  بزرگ  تولیدکننده  دو  رویکرد  و  برنامه  می خواهیم 

کنیم. هر دو شرکت  بررسی  بازار eVTOL شهری  به  ورود  در مورد  را  بل  و 

MCAS 737 در رابطه با سیستم MAX نمایی از ارتباطات اجزای هواپیمای
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نوبت  دو  در  مقاالت  ارائه  اویونیک  ملی  کنفرانس  چهارمین  کار  آغاز  با 

صبح و عصر انجام شد. همچنین در حاشیه این رویداد بزرگ علمی کارگا های 

الکترونیک  صنایع  نوین  یافته های  و  دستاوردها  نمایشگاه  و  آموزشی 

و  مرتبط  دستگاه های  دانشگاهی،  پژوهشی  مراکز  توسط  کشور  هوانوردی 

شرکت های صنعتی و دانش بنیان برگزار شد. 

میزگرد اویونیک

روز  در  اویونیک،  کنفرانس  شده  تعیین  قبل  از  برنامه ریزی های  طبق 

»چالش های  عنوان  تحت  میزگردی   1398 آذرماه   14 تاریخ  در  و  پنج شنبه 

این  در  بزرگ  اساتید  از  جمعی  حضور  با  اویونیک«  صنعت  در  بومی سازی 

اویونیک، مهندس  حوزه همچون دکتر غفاری نیا رئیس محترم پژوهشکده 

دفاعی،  صنایع  تحقیقاتی  موسسه  هوایی  کار گروه  محترم  رئیس  علیخانی 

هوایی  نیروی  اجرایی  محترم  معاون  خواجه فرد  افشین  دوم  سرتیپ  امیر 

ارتش جمهوری اسالمی ایران، مهندس علوی سیرت رئیس محترم صنعت 

اویونیک هسا، مهندس معمار مدیر محترم بومی سازی صنایع هوایی قدس، 

پرتو سازان  بنیان  دانش  شرکت  محترم  مدیرعامل  نجات بخش  مهندس 

سپاهان برگزار شد. 

اویونیک  رئیس پژوهشکده  آقای دکتر غفاری نیا،  این جلسه،  ابتدای  در 

دانشگاه صنعتی اصفهان، در مورد اهمیت و لزوم بومی سازی و تولید داخل 

ارائه  توضیحاتی  مبحث  این  به  ورود  برای  نیاز  مورد  شرایط  همچنین  و 

کردند. بنابر نظر ایشان، »الزمه بومی سازی در یک کشور، حاکم بودن فرهنگ 

بومی سازی است و می بایست عزم جدی در این مورد وجود داشته باشد؛ 

همچنین برای بومی سازی در یک کشور باید منابع کافی مالی و انسانی در 

نیز وجود  این موضوع  به  وارد شدن  برای  نیز  کافی  توجیه  و  باشد  اختیار 

هر  در  ایران  کشور  در  خوشبختانه  افزودند،  ادامه  در  ایشان  باشد.  داشته 

فرهنگ  نظر  از  است؛  و شرایط خوبی حاکم  مورداشاره شده، وضعیت  سه 

می توان گفت سال های زیادی است که بومی سازی و تولید داخل مدنظر 

مسئولین کشور و به طور خاص مقام معظم رهبری است؛ از نظر منابع نیز 

هرساله  که  مهندسانی  کیفیت  و  کمیت  نظر  از  و  دنیا  در  ممتازی  جایگاه 

تربیت و وارد بازار کار می شوند، داراست؛ در وضعیت به نسبت خوبی از نظر 

منابع مالی است. 

دلیل  به  اویونیک،  خاص  مسئله  مورد  در  بومی سازی  توجیه  منظر  از 

تحریم ها و جایگاه راهبردی که اویونیک دارد، می توان گفت تولید داخل در 

این موضوع توجیه مضاعفی دارد؛ بنابراین می توان گفت در مجموع شرایط 

خوبی برای بومی سازی در کشورمان حاکم است و در این مورد موفقیت ها 

و دستاوردهایی حاصل شده است که بخش کوچکی از آن ها در نمایشگاه 

جانبی کنفرانس قابل مشاهده است. اما با وجود پیشرفت ها ممکن است 

دلیل  همین  به  و  شود  بیان  حوزه  این  فعاالن  طرف  از  گالیه هایی  یا  نقد 

بتوان  تا  دارد  افکار وجود  تبادل  و  این حوزه  در  برای صحبت  فراوانی  نیاز 

بومی سازی را هم از نظر سرعت و هم از نظر سطح کاری که می توان انجام 

داد، تقویت کرد.«

میزگرد  »این  کرد:  اضافه  ادامه  در  اویونیک  پژوهشکده  محترم  رئیس 

اساتید،  از  هرکدام  تا  است  شده  تشکیل  کشور  برجسته  مدیران  حضور  با 

چالش های بومی سازی در صنعت اویونیک را از دیدگاه خود بررسی و اظهار 

نظر بفرمایند.«

در همین راستا آقای دکتر غفاری نیا اولین سوال خود را از آقای مهندس 

علوی سیرت، رئیس صنعت اویونیک هسا، بدین شکل مطرح کرد، آیا برای 

بومی سازی مدل همکاری نیز می بایست بومی باشد؟ اگر جواب این سوال 

مثبت است، آیا هم اکنون مدل خوبی برای همکاری وجود دارد؟

باید  ابتدا  در  بومی سازی  »مسئله  سیرت:  علوی  مهندس  نظر  بنابر 

بنیان  دانش  شرکت های  آن،  درست  تعریف  با  شود.  تعریف  درستی  به 

علم  داشتن  به  باتوجه  دانشگاه ها  و  تحقیقاتی  مراکز  خصوصی،  و  دولتی 

از این تعریف باید نقش ها  پایه، می توانند به این مبحث ورود کنند. پس 

توسعه دهنده اپلیکیشن اعالم کرده است عالوه بر اتحاد ایرویز، شرکت های 

درحال تست  نیز  ایرفرانس  و  ایرالینز،  از جمله سنگاپور  دیگری  هواپیمایی 

eWAS هستند.

پیش بینی  قالب  یک  طریق  از  اپلیکیشن  این  در  هواشناسی  اطالعات 

Meteo- و   Jeppesen ،NOAA جمله  از  معتبر  و  مختلف  منبع  چند  با 

France تامین می شود. اطالعات جمع آوری از این منابع با یکدیگر ترکیب 

فرودگاه  یا  پیش رو  مسیر  آب وهوای  وضعیت  از  دقیق  پیش بینی  یک  و 

مقصد در اختیار خلبان قرار می گیرد. آگاهی از وضعیت لحظه ای هواشناسی 

اتخاذ سریع تر تصمیم های صحیح کمک می کند. درحالی که  به خلبانان در 

رادارهای هواشناسی موجود روی هواپیماها برای تشخیص وضعیت هوای 

این  از  اطالعات حاصل  نزدیک شوند،  آن  به  زیادی  تا حد  باید  ناحیه  یک 

اپلیکیشن می تواند از فواصل بسیار دور شرایط آب وهوای منطقه را هنگام 

در  می تواند  خلبان  ترتیب  بدین  کند.  پیش بینی  آنجا  به  هواپیما  رسیدن 

از مواجهه با یک شرایط آب وهوایی نامطلوب،  صورت لزوم برای جلوگیری 

این  نهایت  در  دهد.  تغییر  را  هواپیما  حرکت  مسیر  قبل  مایل  چند صد  از 

مسئله می تواند عالوه بر افزایش سطح ایمنی پروازها، به کاهش زمان پرواز 

و مصرف سوخت کمک کند.

EASA 737 به آسمان توسط Max بررسی امکان بازگشت 

 در ماه مارس سال 2019 برخی از سازمان ها از جمله FAA و EASA به 

دنبال دو سانحه مربوط به MAX 737 که منجر به مرگ بیش از 340 نفر 

از سوی  اقدامات مشابه  کردند.  لغو  را  هواپیما  این  پروازی  شد، صالحیت 

سازمان های ذی صالح در سایر مناطق دنیا سبب شد 387 هواپیما که به طور 

هفتگی 8600 پرواز را برای 59 ایرالین انجام می دادند، به طور کامل زمین گیر 

شوند. 

تحقیقات اولیه کارشناسان وجود یک نقص در سیستم تقویت ویژگی های 

مانور هواپیما )MCAS7( را دلیل بروز این سانحه اعالم کرد. این سیستم به 

از استال هواپیما  MAX 737 برای جلوگیری  ایمنی در  عنوان یک مکانیزم 

یا از دست دادن نیروی لیفت طراحی شده است. درصورتی که حسگرهای 

از حد معمول  بیشتر  زاویه ای  پرواز،  در هنگام   )AoA( زاویه حمله هواپیما 

باشد،  داشته  وجود  استال  شرایط  به  ورود  احتمال  خطر  و  دهند  نشان  را 

صورت  به  سنسورها  این  از  دریافتی  سیگنال  به  توجه  با   MCAS سیستم 

استال  از  تا  را به سمت پایین منحرف می گرداند  اتوماتیک دماغه هواپیما 

جلوگیری شود.

این  دارنده  باعث شد شرکت های  این مشکل  از  ناشی  ضررهای سنگین 

نوع هواپیما به طور پیوسته خواهان رفع مشکالت فنی موجود در هواپیما و 

بازگشت سریع آن ها به چرخه حمل و نقل هوایی باشند.

اوایل پاییز سال گذشته آژانس ایمنی هوایی اروپا )EASA( در بیانه ای 

صدور  و   737 MAX هواپیمای  بازگشت  برای  بررسی  حال  در  کرد  اعالم 

گواهینامه های مربوطه برای آن است. در بیانیه مذکور آمده بود که آژانس در 

گام بعدی خود قرار است تحقیقات مختلفی از جمله یک هفته آزمایش روی 

شبیه ساز اصالح شده MAX 737 انجام دهد. در این آزمایش ها بیش از 70 

و غیرعادی پیش بینی  کلیه شرایط عادی  برای پوشش دهی  تست مختلف 

هواپیما،  پایدارسازی  بخش  در  نقص  وجود  دلیل  به  واقع  در  است.  شده 

حساسیت  با  بوئینگ،  سوی  از  گرفته  صورت  اصالحات  بررسی  فرایند های 

بیشتری توسط FAA و EASA دنبال می شود.

یکی دیگر از عوامل سقوط پروازهای MAX 737 عدم آشنایی خلبانان با 

سیستم MCAS عنوان شده است. چرا که این سیستم به دلیل ویژگی های 

آیرودینامیکی MAX 737، مختص این هواپیما طراحی و نصب شده است 
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نوع )Type Certification( را برای H160 از آژانس ایمنی هوایی اتحاده 

اروپا )EASA( دریافت کند. در اوایل سال 2019 نیز گواهینامه معادل از سوی 

FAA برای این بالگرد صادر شد. ایرباس امیدوار است تا سال 2022 بتواند 

ساالنه 30 نسخه از این بالگرد را تولید و روانه بازار کند.

اولین و مهم ترین مشتری نسخه نظامی این بالگرد کشور فرانسه است 

که حدود 170 فروند از H160M را برای نیروی دریایی، هوایی و ارتش خود 

طراحی  مالک های  از  زیادی  بخش  ایرباس  این رو  از  است.  داده  سفارش 

بالگرد را با توجه به نیازمندی های اعالم شده از سوی دولت فرانسه انتخاب 

کرده است. نسخه نظامی نیز مشابه با نسخه تجاری بالگرد از فناوری های 

پیشرفته مانند محیط کابین کامال دیجیتالی استفاده می کند و طراحی آن 

به گونه ای بوده است که برنامه ریزی و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آن 

در بخش های موتور، سیستم ها و بدنه، ساده و بهینه باشد. 

عنوان  با  سافران  شرکت  جدید  توربوشفت  موتورهای  بالگرد،  این  در 

مشابه  مدل های  به  نسبت  موتور  این  است.  شده  گرفته  کار  به   Arrano

دارای 15 درصد کاهش مصرف سوخت هستند و می توانند تا 970 کیلووات 

کابین  قرار دهند. سیستم های  را در خروجی خود   ) توان )1300 اسب بخار

تامین  تالس  شرکت  توسط  خلبان 

اویونیک  مجموعه  این  شد.  خواهد 

می شوند،  شناخته   FlytX عنوان  با  که 

اینچی   15 لمسی  نمایشگر   4 دارای 

اطالعات  تمامی  نمایش  برای  که  است 

زنده،  تصاویر  ناوبری،  داده های  شامل 

حسگرها،  خروجی  متحرک،  نقشه های 

استفاده  غیره  و  تاکتیکی  اطالعات 

بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می شوند. 

 FlytX اویونیک  مجموعه  مورد  در 

 36 شماره  نسخه  به  می توانید  تالس 

مجله مراجعه کنید.

 H160M ،طبق اطالعات منتشر شده

الکترونوری  حسگرهای  سیستم  با 

Euroflir 410 و یک رادار تاکتیکی چندمنظوره شرکت تالس تجهیز خواهد 

توانایی های  تالس  گفته های  طبق  و  است  توسعه  حال  در  رادار  این  شد. 

دارای  رادار  این  داشت.  خواهد  اهداف  ردگیری  و  جستجو  در  مختلفی 

به گونه ای  آنتن ها  این  و  است  الکترونیکی  اسکن  با  تخت  آنتنی  آرایه  سه 

تنظیم می شوند تا یک پوشش 360 درجه ای از اطراف بالگرد را ارائه دهند. 

همچنین در این بالگرد یک سیستم محافظت از خود نصب خواهد شد، اما 

هنوز اطالعاتی از سازنده یا قابلیت های آن منتشر نشده است.

بالگرد H160M مجهز به یک سیستم اسلحه نصب شده در محور بدنه و 

یک مجموعه موشک با قابلیت هدایت لیزری است. در نسخه دریایی بالگرد 

شد.  خواهد  استفاده   MBDA Sea Venom کشتی   ضد  موشک های  از 

همچنین یک مسلسل یا اسلحه تک تیرانداز می تواند در درب بالگرد نصب 

شود. کابین بالگرد ظرفیت 12 سرنشین را دارد، در این فضا می تواند حداقل 

5 کماندو با تجهیزات کامل حاضر شوند. همچنین برای کاربردهای امداد و 

نجات، 2 برانکارد و 5 نفر نیرو می توانند در کابین قرار گیرند.

دسترسی بالدرنگ به اطالعات هواشناسی برای خلبانان شرکت 

اتحاد ایرویز

این  خلبانان  کردند  اعالم  ایرویز  اتحاد  شرکت  مسئولین   2019 تابستان 

شرکت در حین پرواز به اطالعات بالدرنگ هواشناسی مسیر دسترسی دارند. 

برای این منظور یک اپلیکیش پیش بینی وضعیت آب وهوا برای کیف پرواز 

الکترونیکی خلبان )EFB( توسعه داده شده است. این اپلیکیشن که مبتنی 

هواپیماهای  از  فروند   100 از  بیش  روی  و  بوده  ابری  ارتباطات  فناوری  بر 

راه اندازی شده است، می تواند عالوه بر نمایش اطالعات کامل  این شرکت 

که  بسیار سرد  با هوای  مواجهه  مانند  تبلت، هشدارهایی  روی  هواشناسی 

ممکن است باعث یخ زدگی شوند یا هوای متالطم را به خلبانان اعالن کند.

 eWAS نام تجاری  با  و   SITAONAIR اپلیکیشن مذکور توسط شرکت

اطالعات  مداوم  بروزرسانی  برای  اپلیکیشن  ارتباطات  است.  شده  عرضه 

ارتباطات   ،ACARS ،Wi-Fi از جمله  مختلفی  لینک های  طریق  از  می تواند 

شرکت  شود.  برقرار  ستکام  ماهواره ای  اتصال  یک  یا   4G و   3G موبایل 

باید  و  می کند  بازی  بهره بردار  را  نقش  اولین  مورد  این  در  شود؛  مشخص 

غیرنظامی  و  نظامی  حوزه  در  عملیاتی  به صورت  و  خوبی  به  را  آن  بتواند 

تعریف کند. پس از آن، این تعریف تبدیل به پیشنهادهای فنی می شود که 

حال تعریف این موارد نیز مهم است و باید مشخص شود که از چه نگاهی 

آینده نگری  حوزه  هم  و  عملیاتی  حوزه  هم  که  دانشی  کار  می شود؛  تعریف 

متخصصین  کارشناسی  نگاه  با  روز  نیازهای  با  متناسب  و  بگیرد  نظر  در  را 

باشد.« بنابر نظر ایشان مسئله مالی نیز در کنار این موارد باید در نظر گرفته 

شود، در غیر اینصورت پروژه ها با مشکل و چالش روبه رو خواهند شد.

مهندس علوی سیرت ادامه داد: »به دلیل تفاوت میان مدل دانشگاه و 

صنعت، دانشگاه و شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی و خصوصی، 

هنوز این مدل تعریف جا افتاده و مشخصی پیدا نکرده است. ایشان علت 

زمانبندی  به  باتوجه  هوایی،  استانداردهای  صحیح  تعریف  عدم  نیز  را  آن 

محدود پروژه می دانست که در نهایت سبب می شود محصول خوبی ارائه 

نشود.«

امیر  از  غفاری نیا  دکتر  علوی سیرت،  مهندس  پایان صحبت های  از  پس 

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  اجرایی  معاون  خواجه فرد، 

خواست تا از دیدگاه خود به بررسی این مدل همکاری بپردازند.

سیرت  علوی  مهندس  صحبت های  ادامه  را  سوال  این  به  پاسخ  امیر 

دانست و ادامه داد: »چرخه عمر محصوالت در راستای بومی سازی قطعات 

در  توفیقات دوچندانی  این چرخه می توانیم  کردن  کامل  با  و  کامل نیست 

بحث بومی سازی داشته باشیم.«

بنابر نظر ایشان، »اگر ما در صنعت اویونیک توسعه پیدا کنیم و چرخه 

کنیم  پیدا  TRL9 دست  با  به محصوالتی  می توانیم  گردد،  کامل  تولیدمان 

این  با  حتی  باشد.  کشور  نیاز  جوابگوی  تواند  می  محصوالت  همین  و 

 F35 داخلی، می تواند با F5 روش طبق گفته مجالت امریکایی، هواپیمای

آمریکایی رقابت کند.«

زیرساخت هایی  هواپیما،  ساخت  چرخه  »در  داد:  ادامه  خواجه فرد  امیر 

را می توان به عنوان دشواری های راه شناخت؛ منتها در حوزه اویونیک باید 

بیشتر از اینها پیشرفت کنیم. موضوعی که در بومی سازی محصول باید به 

این  که  الکترونیکی  المان ها است. خوشبختانه  کرد، بحث  زیادی  آن توجه 

روزها ما مشاهده می کنیم، الکترونیکی است که ماژوالر شده است و طراحی 

سیستم اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است؛ یعنی می توان با المان های 

مشخصی، سیستم های مختلفی را توسعه داد که هسته این سیستم ها، یک 

نرم افزار است. اما کمتر دیده شده است که به نرم افزارهای تخصصی توجهی 

شود. ما باید یاد بگیریم که در بحث نرم افزار نیز هم افزایی کنیم، چون ایراد 

یک نرم افزار ممکن است سال ها طول کشد تا برطرف شود؛ از آن به بعد باید 

آن نرم افزار پایه قرار گیرد و نرم افزارهای دیگر توسعه پیدا کنند.«

امیر همچنین اضافه کرد: »چون ما در الکترونیک امروزه بسیار به نرم افزار 

وابسته شده ایم، اگر در حوزه نرم افزار بیشتر کار کنیم، سخت افزارهای بسیار 

زیادی را می توانیم راه اندازی کنیم و در بحث بومی سازی، قشر دانشجویی 

می تواند در نرم افزار نتایج خوبی داشته باشد؛ به این ترتیب به سمت ایجاد 

سیستم عامل های  به  نیازمان  مراتب  به  که  برویم  بومی  سیستم عامل های 

خارجی کمتر شود.«

این مبحث  در  که  این موضوع  به  اشاره  با  اویونیک  پژوهشکده  رئیس 

نگاه از دیدگاه بازیگران است، سوال دیگر خود را از امیر اینگونه مطرح کرد 

که برای ورود دانشگاه به این مبحث، آیا دانشگاه باید به راه های مشارکت 

صورت  اقداماتی  می بایست  باال  مقامات  از  یا  کند  پیدا  آگاهی  بیشتری 

پذیرد؟؛ همچنین در مورد حضور شرکت ها، آیا شرکت ها استانداردهای الزم 

را ندارند یا باید باز از سمت دیگر کارهایی انجام گیرد؟

کردن  »درگیر  کرد:  بیان  اینگونه  را  سوال  این  به  پاسخ  خواجه فرد  امیر 

دانشگاهیان در پروژه های صنعتی کار صحیحی نیست؛ پروژه های صنعتی 

از  را  دانشگاهی  قشر  است  ممکن  بودن  گیر  دست و پا  و  حجیم  دلیل  به 

توسعه فناوری غافل کند و باید باتوجه به رشد فناوری که داریم، دانشگاه ها 

را درگیر فناوری کنیم.«

دانشگاه  به  صنعتی  پروژه های  »سپردن  ایشان،  تجربه  و  نظر  بنابر 

دانشگاه ها  در  باید  و  می شود  آموزش  بحث  به  شدن  وارد  لطمه  باعث 

آزمایشگاه های تحقیقاتی توسعه داده شود و روی محصوالتی با TRL های 

پایین کار شود.«

دانشگاه  اینکه  صرف  که  موضوع  این  توضیح  با  غفاری نیا  دکتر  آقای 

فناوری خاص خود را شرح دهد و اقدامات خود را روی نرم افزار و سخت افزار 

نشود،  جذب  و  نکند  توجهی  صنعت  بخش  است  ممکن  دهد،  توضیح 

بنابراین دانشگاه مجبور است مرتب به سطوح باالتر رود و نقش های دیگری 

ایفا کند. آقای دکتر در سوال بعدی خود از مهندس معمار در مورد موانعی 

که سبب می شود دانشگاه تنها نتواند در موضوع فناوری درگیر شود، پرسید. 

مهندس معمار، مدیر بومی سازی صنایع هوایی قدس در ابتدای صحبت 

خود به تعریف بومی سازی پرداختند. بنابر نظر ایشان، »هدف از بومی سازی 

کاهش ارزبری است. این روند را در ابتدا می توان با تعمیرات آغاز کرد، بعد 

از آن شاید بتوان مهندسی معکوس  از آن می توان کپی برداری کرد و پس 

FlytX مجهز به مجموعه اویونیک H160M تصویری از کابین بالگرد 

 سیستم الکترونوری Euroflir 410 ساخت شرکت سافران که به عنوان چشم 
تیزبین H160M انتخاب شده است.
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یک  و  کرد  ایجاد  تغییر  طراحی  در  می توان  نیز  بعد  مرحله  در  داد.  انجام 

صنعت  نقش  فرایند،  این  اولیه  مراحل  در  آورد.  وجود  به  جدید  سامانه 

پررنگ تر است و مراحل بعدی باید به دانشگاه سپرده شود.«

مهم  ارکان  همه ی  تقریبا  هوایی  صنعت  »در  داد:  ادامه  معمار  مهندس 

طراحی از دانشگاه تا صنعت و ستاد مشترک وجود دارند، ولی یک موضوع 

اگر  باید به آن توجه ویژه ای کرد. به عنوان مثال  بازار است که  اندازه  مهم 

یک سامانه هوایی را چند ارگان استفاده کند، این موضوع می تواند یک بازار 

خوب برای یک شرکت خصوصی باشد.«

را  اویونیک  صنعت  در  شرکت ها  همکاری  مدل  غفاری نیا  دکتر  ادامه  در 

مدیرعامل  نجات بخش،  مهندس  پرسیدند.  سوال  نجات بخش  مهندس  از 

برای  مهم  پارامترهای  از  یکی  سپاهان،  پرتوسازان  بنیان  دانش  شرکت 

مسئولیت پذیری  را  اویونیک  صنعت  در  محصوالت  ساخت  و  بومی سازی 

بومی سازی،  روند  در  »برای تسریع  ایشان،  نظر  شرکت ها می دانست. طبق 

شرکت های دانش بنیان می توانند نقش بسزایی داشته باشند و واسطه بین 

دانشگاه و صنعت باشند.«

به  ما  پروژه ها،  انجام  در  تسهیل  راستای  »در  داد:  ادامه  نجات بخش 

عنوان یک شرکت دانش بنیان تالش بسیاری کردیم که بتوانیم پروژه های 

دانشگاهی را در مسیر پروژه های صنعت تعریف کنیم، چرا که بهترین نیروی 

انسانی را می توان در دانشگاه پیدا کرد.«

رئیس پرتوسازان اهداف بومی سازی را عالوه بر کاهش ارزبری، برند ملی 

و به احتزاز در آوردن پرچم ملی و سرافزاری کشور دانست.

موسسه  هوایی  کارگروه  رئیس  علیخانی،  مهندس  از  غفاری نیا  دکتر 

و  دانشگاه ها  و  شرکت ها  همکاری  مدل  مورد  در  دفاعی  صنایع  تحقیقاتی 

لزوم تعریف یک محدوده خاص از پروژه سوال پرسید.

را  بومی سازی  اهداف  دوستان،  ادامه صحبت های  در  علیخانی  مهندس 

اقتدار و امنیت ملی برشمرد که این امنیت و اقتدار تنها با ساخت محصوالت 

ما  محصوالت  طراحی  از  دشمن  که  دلیل  این  به  است؛  امکان پذیر  بومی 

اطالعی ندارد حتی اگر این محصوالت داخلی یک یا دو درجه ضعیف تر از 

محصول خارجی باشد. آقای مهندس اضافه کرد: »برای مبحث بومی سازی 

چهار مسئله اساسی وجود دارد؛ گروه کاالی هدف-باید گروه کاالی هدف و 

ریسک های  سیاست گذاری،  ریسک های  بشناسیم،  را  موردنظر  فناوری های 

تحریم های  از  ناشی  ریسک های   ،... و  ملی  پول  ارزش  از  اقتصادی-ناشی 

بین المللی. با این چهار مسئله می توان هرکدام از ذینفعان را مشخص نمود 

نداشته  همپوشانی  باهم،  و  باشند  خود  سرجای  در  ذینفعان  از  هرکدام  که 

باشند.«

از  علیخانی مطرح شد، جلوگیری  مهندس  توسط  که  دیگری  مهم  بحث 

انحصارطلبی در فناوری یک محصول است؛ به این دلیل که فناوری به طور 

آن در بخش های مختلف  با گسترش  و  افزایش است  چشمگیری در حال 

)صنایع و دانشگاه(، می توان با این سیر سریع تغییر، پیش رفت.

دکتر غفاری نیا از اعضای میزگرد در مورد روش های موجود ملموس برای 

برطرف کردن این چالش ها سوال کرد.

که:  کرد  مطرح  اینگونه  را  سوال  این  به  پاسخ  سیرت  علوی  مهندس 

دیگر  با  را  خود  تجربه  می بایست  فناوری  و  دانش  دارای  »شرکت های 

شرکت ها به اشتراک بگذارند و شرکت های دیگر در مسیر شرکت های قبلی 

قدم برداند و الزم نباشد از ابتدا همان مسیر را طی کنند.«

آن  با  شرکت ها  همیشه  که  دیگری  »موضوع  داد:  ادامه  سیرت  علوی 

دست و پنجه نرم می کنند، تبعیت و رعایت استانداردهای هوایی است؛ در 

صورتی که در مراحل طراحی این موضوع را مدنظر قرار دهند، خیلی زودتر 

با شکست  پروژه  رعایت،  عدم  صورت  در  ولی  رسید،  خواهند  محصول  به 

مواجه می شود.«

امیر خواجه فرد پیشنهادی که برای رفع چالش های موجود داشت، رعایت 

و پیاده سازی دستورالعمل های تصویب شده توسط ارگان  ها و شرکت ها بود؛ 

بنابر نظر ایشان، »دستورالعمل های زیادی در این حوزه تدوین شده که هیچ 

موقع اجرایی نشده است و در صورت اجرایی شدن آن ها، می تواند نتایج 

اثربخشی به همراه داشته باشد.«

پیشنهادی  روش  بومی سازی  چالش های  رفع  برای  معمار  مهندس  اما 

کرد: »موضوعی که شرکت ها، مخصوصا شرکت های  اینگونه مطرح  را  خود 

خصوصی باید در نظر داشته باشند، کیفیت ساخت محصول است. درصورتی 

که محصولشان دارای کیفیت مرغوب نباشد، سریع از رده خارج خواهد شد 

و از اعتبارات شرکت سازنده نیز کاسته می شود؛ در برابر آن یک محصول با 

کیفیت می تواند سالهای زیادی برای شرکت سازنده سودآوری داشته باشد.«

بومی سازی،  در  تسریع  برای  داد،  پیشنهاد  نیز  نجات بخش  مهندس 

می توان ساخت محصوالت با فناوری جدید را به شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاه سپرد و تولید انبوه آن را به صنعت واگذار کرد. اما مهندس علوی 

سیرت نظر کامال مخالف با این موضوع را مطرح کردند.

مهندس علیخانی نیز برای رفع چالش های موجود، اینگونه پاسخ داد که 

یکی از کارهای مهم انجام شده در کشور، قطب بندی دانشگاه ها بوده است 

و پیشنهاد ایشان این بود که دانشگاه ها باید در زمینه این قطب بندی خود 
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در  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  بکارگیری  برای  زیادی 

اواسط  در  است.  داشته  خود  نگهداری  و  تعمیر  استراتژی های 

فناوری های  مدیر  عنوان  به  جکسون  جیمز  آقای   2019 سال 

و  تعمیر  موضوع  با  همایش  یک  در طی  ایرالین  دلتا  مهندسی 

گفت:  شرکت  این  آینده  برنامه های  مورد  در  هوشمند  نگهداری 

»ما قصد داریم برخی از فناوری های پیشرفته همچون یادگیری 

یادگیری  و  طبیعی  زبان های  پردازش  ماشین، هوش مصنوعی، 

عمیق را در فرایندهای نگهداری پیشگویانه خود تلفیق کنیم. با 

افزایش دیجیتالی شدن داده ها، ما می خواهیم متخصصان فنی 

هواپیما از این اطالعات ارزشمند برای اعتبارسنجی پیش بینی ها 

بیشتر استفاده کنند.«

جایگزینی  روی  ویژه  به طور  جکسون  آقای  سخنرانی  این  در 

با پردازش های قدرتمند و  انسانی  کارهای وقت گیر و پیچیده نیروهای 

سریع هوش مصنوعی روی داده های خام و دریافت نتایج دقیق تر تمرکز 

داشت. در نتیجه این کار، متخصصان این شرکت به جای صرف وقت برای 

تمام  و قطعات یک هواپیما،  از سیستم ها  زیادی  در حجم  یافتن خرابی ها 

تمرکزشان را روی نحوه رفع خرابی ها و انجام صحیح این کار قرار می دهند.

در این سخنرانی آقای جکسون همچنین اشاره کرد که یکی از دالیل مهم 

تنها  نه  نگهداری  و  تعمیر  در  از هوش مصنوعی  استفاده  برای  ایرالین  دلتا 

تعداد زیاد هواپیماها است، بلکه تنوع باالی هواپیماها در ناوگان این شرکت 

باعث می شود نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی و تجهیزات یدکی باشد. 

هوش مصنوعی می تواند این نیاز را تا حد زیادی کاهش دهد و این عالوه 

بر افزایش ایمنی، از لحاظ اقتصادی به شرکت کمک خواهد کرد. شرکت دلتا 

در  از هوش مصنوعی  استفاده  برنامه  آینده  دارد طی 5 سال  ایرالین قصد 

عملیات های تعمیر و نگهداری پیشگویانه خود را پیاده سازی کند.

در  فرانسه   KLM نماینده شرکت عنوان  به  آقای متز  در همان همایش، 

 MRO در  نوین  فناوری های  از  استفاده  برای  شرکت  این  برنامه های  مورد 

و   MRO کارشناسان  شامل  تحقیقاتی  گروه  یک  قبل  چندی  از  »ما  گفت: 

اساتید دانشگاهی تشکیل داده ایم که هدف آن ها توسعه یک نرم افزار برای 

این  است.  هواپیما  یک  مختلف  حسگرهای  از  دریافتی  داده های  تحلیل 

نرم افزار می تواند به طور بالدرنگ داده ها را حتی در حین پرواز از سیستم ها 

و اجزای مختلف هواپیما دریافت و کارشناسان ما را از خطرات احتمالی آگاه 

کاهش  نشده  برنامه ریزی  تعمیر  عملیات های  می شود  باعث  کار  این  کند. 

یافته و صرفه جویی اقتصادی برای شرکت به همراه داشته باشد.«

هوش  از  استفاده  به  نیز  هواپیماسازی  شرکت های  ایرالین ها،  کنار  در 

مصنوعی در فرایندهای تعمیر و نگهداری هواپیماها توجه دارند. در این میان 

شرکت ایرباس به عنوان یکی از رهبران هواپیماسازی جهان با ارائه نرم افزار 

نرم افزار  کند.  جذب  خود  به  را  ایرالین ها  توجه  است  توانسته   Skywise

تعمیرونگهداری  عملیات  برای  ایرباس  سوی  از  رسمی  به طور   Skywise

پیشگویانه و تحلیل پیشرفته داده ها ارائه شده است. این نرم افزار می تواند 

داده ها را از منابع مختلفی و توسط لینک های امن ابری دریافت و به صورت 

را  نیاز  مورد  یدکی  لوازم  و  نگهداری  و  تعمیر  تکنسین های  وظایف  خودکار 

تعیین کند.

نرم افزار ایرباس از فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص دقیق عیب های 

احتمالی استفاده می کند. این شرکت اعالم کرده است Skywise می تواند 

که  است  درحالی  این  کند.  تحلیل  ثانیه   0/1 در  را  داده  هزار   600 از  بیش 

نرم افزار قبلی ایرباس با نام Airman برای تحلیل 7 هزار رویداد به 30 ثانیه 

به طور  اویونیک  مجله   32 نسخه  در  است  ذکر  به  الزم  داشت.  نیاز  زمان 

مفصل به تشریح قابلیت های Skywise پرداختیم.

در  کلیدی  فناوری  دو  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  شک  بدون 

برنامه های آینده تعمیر و نگهداری هواپیما خواهند بود.

تحویل اولین بالگرد H160M ایرباس در سال 2026

 تابستان سال 2019 آقای رومن ترپ به عنوان رئیس بخش بالگردهای 

تولید  تاسیسات  بزرگترین  از  یکی  در  که  مصاحبه  یک  طی  ایرباس  شرکت 

 H160M بالگرد  تحویل  اولین  از  داشت،  متحده  ایاالت  در  ایرباس  بالگرد 

برای بازارهای نظامی در سال 2026 سخن گفت. این در حالی است که طبق 

اشاره وی، نسخه تجاری این بالگرد )H160( فرایند های اخذ گواهینامه ها 

را می گذارند و زودتر از نسخه نظامی وارد بازار خواهد شد.

نمایشگاه  در   H160 بالگرد تجاری دو موتوره  از  بار  اولین  برای  ایرباس 

ارائه  بالگرد  این  از  مختلفی  نسخه های  کرد.  رونمایی   2015 هلی اکسپو 

می شود که می توان از آن ها برای حمل و نقل بار و مسافر یا خدمات عمومی، 

خصوصی یا تجاری استفاده کرد. ایرباس در سال 2018 توانست گواهینامه 
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را تقویت کنند و وارد هر موضوعی نشوند و تنها در حوزه تخصصی خود به 

تولید دانش بپردازند. یک موضوع دیگر آن است که دانشگاه ها می بایست 

در حوزه تخصصی خود، آزمایشگاه های تخصصی خود را به روز نگه دارند و 

مورد دیگر افزایش ارتباط بین دانشگاه ها و پارک های علمی و فناوری است 

و در مراحل بعدی ارتباط با مراکز توسعه فناوری خواهد بود.

مراسم اختتامیه

طبق معمول تمامی کنفرانس ها، آخرین برنامه اختتامیه بود که در زمان 

تعیین شده، اجرا شد. در این برنامه دکتر نجفی، دبیر چهارمین کنفرانس ملی 

اویونیک، گزارشی در مورد برنامه های کنفرانس ارائه کرد و از دست اندرکاران 

تشکر و قدردانی به عمل آورد. پس از آن گزارشی به شرح زیر در مورد روند 

برگزاری کنفرانس ارائه کرد.

مجموعه مقاالت کنفرانس اویونیک 57 مقاله بوده که از این مجموع 40 

درصد آن دانشگاهی و 60 درصد آن صنعتی بوده است. این تعداد مقاله در 

تاریخ 30ام مهرماه با حضور 43 نفر کمیته علمی از دانشگاه و صنعت در یک 

روز مورد داوری قرار گرفت و تعداد 32 مقاله انتخاب شد و عالوه بر آن یک 

مقاله invited، در این کنفرانس ارائه شد. 

کنفرانس  این  در  تنها  که  این موضوع  به  اشاره  با  دکتر نجفی همچنین 

محور  )چهار  است  بوده  شده  تعیین  محور  نه  از  محور  چهار  در  مقاالت 

هوایی  ترافیک  مدیریت  یکپارچه،  ماژوالر  اویونیک  مخابراتی،  سامانه های 

و سامانه های مخابراتی(، به دوستان دانشگاهی و صنعت تذکر داد که اگر 

نیاز کشور روی محورهای دیگر هم است، می بایست همت و سرمایه گذاری 

بیشتری در این زمینه انجام پذیرد. 

دکتر  که  بود  نکاتی  دیگر  از  کنفرانس  برگزاری  با  کشور  توسعه  به  کمک 

در  که  دانشجویی  مقاالت  از  »برخی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آن  به  نجفی 

به  کنفرانس  چهارمین  در  است،  شده  ارائه  اویونیک  کنفرانس  دومین 

محصوالت صنعتی تبدیل شدند که در نمایشگاه جانبی قابل مشاهده است 

و کنفرانس سال 93 منجر به تولید این محصوالت شده است.«

در انتهای برنامه نیز از ارائه دهندگان کارگاه، حامیان کنفرانس و همچنین 

شرکت کنندگان در نمایشگاه جانبی با اهدای هدایایی قدردانی به عمل آمد. 

در ادامه با معرفی مقاالت برتر در بخش دانشجویی و صنعتی، از نویسندگان 

آن ها با اهدای جوایزی تقدیر شد.
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در واقع یکی از اهداف اصلی امریکن ایرالین از انجام این پروژه دستیابی 

به مفهوم مدیریت فاصله ها در عرشه  پرواز )FIM4( است. در این روش خلبان 

می تواند  و  دارد  خود  اطراف  هواپیماهای  سایر  با  فاصله  از  بیشتری  درک 

حال  در  کند.  حفظ  خود  پیش روی  هواپیمای  با  را  فاصله اش  دقیق  به طور 

یک  مقصد  به  رسیدن  زمان  می تواند  هوایی  ترافیک  کنترل  فناوری  حاضر 

هواپیما را با تقریب 1 دقیقه تخمین بزند، اما با FIM کنترلرها و مسئولین 

فرودگاه می توانند با تقریب 5 تا 10 ثانیه زمان فرود هواپیما را محاسبه کنند. 

فاصله  کاهش  در  خلبانان  و  هوایی  ترافیک  کنترلرهای  به   FIM نتیجه  در 

مورد نیاز بین هواپیماهای در حال فرود کمک خواهد کرد.

 ADS-B با اهمیت عملیاتی شدن سامانه  رابطه  ACSS در  مدیر شرکت 

ایمنی  افزایش  برای  فناوری  این  »توانایی  می گوید:  هواپیماها  روی   In

ترافیک هوایی به خصوص در اطراف فرودگاه ها و همچنین افزایش ظرفیت 

حمل و نقل هوایی شگفت انگیز است. با این حال پیاده سازی کامل آن نیازمند 

اما به نظر می رسد  ابتدای راه است.  ایرالین هنوز در  زمان است و امریکن 

مزایای زیاد آن برای خلبانان این شرکت و مدیریت 

در  محرکه  بهترین  متحده  ایاالت  هوایی  ترافیک 

تحقق آن است.«

هوش  از  استفاده  به  تمایل  افزایش 

مصنوعی در تعمیر و نگهداری هواپیما

شرکت های  از  بسیاری  برای  هنوز  هرچند 

نگهداری  و  تعمیر  از  صحبت  هواپیمایی 

پیشگویانه5 بسیار زود باشد، اما برخی ایرالین های 

نگاه  ضرورت  یک  عنوان  به  آن  به  جهان  مطرح 

را نیز  اولیه برای دستیابی به آن  کرده و اقدامات 

هوش  از  استفاده  میان  این  در  داده اند.  انجام 

مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند تصمیم گیری 

برای تیم های تعمیر و نگهداری، به سرعت درحال گسترش است.

با وجود مزایای تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط )که در آن راهبرد تعمیر 

شرکت های  است(،  سیستم  هر  عملکرد  شاخص های  اساس  بر  نگهداری  و 

هواپیمایی همچنان در تالش برای رسیدن به نسل آینده راهکارهای مدیریت 

دارایی و تجهیزات خود هستند. بنابراین آن ها در حال تغییر رویکرد از تعمیر 

و نگهداری مبتنی بر شرایط به تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی هستند. در 

از  الگوهای داده های حاصل  بررسی  با  روش جدید، شرکت های هواپیمایی 

دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء، می توانند خرابی های بالقوه  را پیش از 

وقوع شناسایی کرده و آن ها را به طور موثر اصالح کنند.

اینترنت  فناوری  بکارگیری  با   MRO شرکت های  و  هواپیما  اپراتورهای 

اشیاء و روش تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی می توانند داده های عملیاتی 

خود  هزینه های  تا  بگذارند  اشتراک  به  یکدیگر  با  را  نگهداری  و  تعمیر  و 

و  تعمیر  بخش  به  هواپیما  سیستم های  اطالعات  ارائه  با  دهند.  کاهش  را 

توسط  کاری  برنامه  تنظیم  و   )EAM( شرکت6  دارایی  مدیریت  یا  نگهداری 

مهندسان بهینه ساز هواپیما، بروز خطا می تواند تا حد زیادی کاهش یابد. 

در کنار این اقدامات، برخی از ایرالین های مستقر در ایاالت متحده، اروپا 

شبیه سازی  و  داده ها  مدل سازی  برای  مصنوعی  هوش  ابزارهای  از  آسیا  و 

محاسبات شناختی )Cognitive Computing( استفاده می کنند. مهندسین 

و  تعمیر  استراتژی های  در  را  مصنوعی  هوش  از  بهره گیری  شرکت ها  این 

نگهداری هواپیما امری ضروری می دانند. اما حجم باالی داده های تولیدی 

توسط نسل جدید هواپیماها یک چالش بزرگ را پیش روی این مهندسین 

قرار داده است. نیاز به یک اپلیکیشن هوشمند، ربات یا برنامه کامپیوتری که 

بتواند این حجم باالی داده را تحلیل و تکنسین های تعمیرونگهداری بتوانند 

با بررسی ساده نتایج خروجی آن، یک برنامه قابل اجرا و عملی را برنامه ریزی 

کنند. در برخی موارد ممکن است حتی تحلیل این حجم از اطالعات به یک 

برنامه تعمیر ختم نشود و تکنسین ها نتیجه بگیرند هیچ عیبی در سیستم 

یا بخش مورد بررسی وجود ندارد.

از دلتا ایرالین می توان به عنوان یکی از پیشتازان استفاده از فناوری های 

تالش های  اخیر  سال های  در  شرکت  این  برد.  نام   MRO بخش  در  نوین 

5
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برنامه های  و  روی طرح ها  کشور   14 حاضر  حال  در  می شود  پیش بینی 

طرح های  روی  متحده  ایاالت  می کنند.  کار  ششم  نسل  جنگنده  توسعه 

روی  هند  احتماال  و  ایتالیا  سوئد،  انگلستان،   ،NGAD و   PCA ،F/A-XX

روی  ژاپن   ،FCAS طرح  روی  اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،   ،Tempest طرح 

 ،KF-X کره جنوبی و اندونزی روی طرح ،ADF تایوان روی طرح ،F-3 طرح

روسیه روی طرح های سوخو S-70 و میگ 41  و در نهایت چین روی طرح 

J-XX فعالیت دارند. در ادامه به ویژگی های یک جنگنده نسل ششم که در 

بیشتر این طرح ها مد نظر قرار گرفته است اشاره می کنیم.

بهبود  پنهانکاری در جنگنده های نسل ششم

شش عامل مختلف برای پنهانکاری )Stealth( یک هواپیمای جنگنده 

اثر  قرمز،  مادون  اثر  فیزیکی(،  )شکل  راداری  اثر  می شود:  گرفته  نظر  در 

اثر   ،)EMR( الکترومغناطیسی  انتشارات  اثر  )مرئی(،  بصری  اثر  صوتی، 

)RCS( یک جنگنده چه  راداری  مورد سطح مقطع  در  )تاوه(.  تالطم هوا 

کارهایی می توان انجام داد؟

از دید جلو حدود 0/005 متر مربع   F-35 راداری جنگنده  سطح مقطع 

متر   0/0001 حدود  و  کمتر  بسیار   F-22 جنگنده  برای  مقدار  این  است. 

در  سوخت  مخازن  و  بمب  موشک،  نصب  اینکه  به  توجه  با  است.  مربع 

زیر بال های هواپیما سطح مقطع راداری را به شدت افزایش می دهند، در 

هر دو جنگنده اشاره شده این تجهیزات در داخل خود هواپیما و مخازن 

بال،  زیر  موتور  نصب  که  می دانیم  ما  تعبیه شده اند. همچنین  مخصوص 

سکان عمودی انتهای هواپیما و نازل های اگزوز RCS یک جنگنده را افزایش 

جنگنده های  از  شده  ارائه   طرح های  بیشتر  در  دلیل  همین  به  می دهند. 

نسل ششم شاهد یکپارچه سازی ورودی های هوا روی بدنه و بال ها، حذف 

نازل  پایین  در  پوششی  یک صفحه  وجود  همچنین  و  دم  عمودی  سکان 

اگزوز هستیم. در گذشته حسگرها به صورت یک حباب یا زائده روی بدنه 

راداری می شد.  هواپیما قرار داشتند که باعث منعکس شدن سیگنال های 

اما امروزه این حسگرها و آنتن ها به عنوان پوسته هوشمند صاف و مخفی 

هواپیما هستند. همچنین طرح هایی فیزیکی همچون بال های پیوسته در 

این جنگنده ها باعث کاهش چشمگیر RCS از طرفین، باال و پایین و عقب 

پلتفرم می شوند.

ِفرومغناطیس  رنگ  یک  با  پنجم(  )نسل  جنگنده ها  فعلی  نسل  بدنه   

باعث  ترکیب  این  شده اند؛  پوشانده  میکروسکوپی  آهن  توپ های  حاوی 

دشمن  راداری  سیگنال های  در  موجود  انرژی  از  عمده ای  بخش  جذب 

پنهانکار  صورت  به  هرگز   F-16 مثل  چهارم  نسل  جنگنده های  می شود. 

حال  این  با  دارند،  مربع  متر   5 تا   3 مقطع  سطح  و  نشده اند  طراحی 

این سرویس  از یک سرویس مدیریت ترافیک هوایی استفاده می کند.  ایر 

لینک  و   ADS-B شامل  مختلف  منابع  دو  از  را  هوایی  ترافیک  اطالعات 

ارتباطی دوطرفه با مرکز کنترل ترافیک هوایی منطقه بدست می آورد.

تحویل  در محل  ایر عمال  پرایم  در سرویس  گرفته شده  بکار  پهپاد های   

کاال فرود نمی آیند، آن ها در واقع در یک فاصله امن از سطح زمین مستقر 

شده و بسته پستی را رها کرده و به مبدا خود برمی گردند. بالفاصله پس از 

رهاسازی بسته، مشتری از تحویل کاال مطلع می شود.

آمازون عنوان کرده است یکی از نگرانی آن ها در مورد عملیاتی شدن این 

آینده  در  حال  این  با  است،  مناطق  برخی  در  باال  جمعیت  تراکم  سرویس، 

این مشکل نیز می تواند با هوش مصنوعی و الگوریتم های یادگیری ماشین 

رفع شود.

گواهینامه  دریافت  برای  ایرالین  امریکن  نهایی  گام های 

ADS-B In

امریکن ایرالین به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی دنیا در مرحله نهایی 

یک  سامانه  این  است.   ADS-B In سامانه  از  استفاده  گواهینامه  دریافت 

عنوان  تحت   FAA هوایی  حریم های  مدرن سازی  برنامه  در  کلیدی  فناوری 

این  به  مربوط  تجهیزات  نصب  با  اخیرا  ایرالین  امریکن  است.   NextGen

سامانه روی تعدادی از هواپیماهای ناوگان هوایی خود، تست های زمینی و 

پروازی را برای اطمینان از عملکرد صحیح انجام داده است.

را محدود به یک سامانه نظارتی یکطرفه   ADS-B از ما مفهوم  بسیاری 

هوا به زمین می دانیم که در آن هواپیما اطالعات شناسایی و ناوبری خود 

در  بگوییم  باید  می کند.  ارسال  زمینی  ایستگاه های  برای  مداوم  به طور  را 

واقع این تنها بخشی از پروژه با عنوان ADS-B Out است که در آن مسیر 

انتقال اطالعات تنها از هواپیما به سمت بیرون است و ما در نسخه  شماره 

 ADS-B 35 مجله اویونیک به طور مفصل به آن پرداختیم. اما بخش دیگر

به  بیرون  از  آن  اطالعات  جریان  جهت  که  می شود  سامانه هایی  به  مربوط 

امن تر  پروازی  انجام  برای  اطالعات  این  از  خلبان  و  هواپیماست  داخل 

استفاده می کند و با نام ADS-B In شناخته می شود.

یک ADS-B In بخشی از سیستمی است که به هواپیما قابلیت دریافت 

و  داده  را  هواپیماها  سایر   ADS-B Out فرستنده  از  منتشر شده  اطالعات 

الکترونیکی خلبان  پرواز  کیف  یا  نماشگر مخصوص  روی یک  اطالعات  این 

از  مستقیما  می تواند  اطالعات  این  منبع  می شود.  داده  نمایش   )EFB1(

ترافیکی  اطالعات  فرستنده  زمینی  ایستگاه های  از  یا  مجاور  هواپیمای  یک 

 ADS-B Out در عمل به یک سیستم استاندارد ADS-B In باشد. بنابراین

نیاز دارد. نکته قابل  این سامانه  با جریان اطالعاتی  و یک نمایشگر سازگار 

ADS-B In امکان دریافت شرایط آب وهوایی پیش  اهمیت دیگر در مورد 

کامال  به صورت  ترافیکی،  اطالعات  کنار  در  که می تواند  است  روی هواپیما 

گرافیکی روی نمایشگر مخصوص کابین خلبان ارائه شود. البته بهره مندی از 

1090MHz استفاده می کنند  از فرکانس  این قابلیت برای گیرنده هایی که 

اطالعات  می توانند   UAT با  سازگار  گیرنده های  تنها  و  نیست  امکان پذیر 

 UAT آب وهوایی را دریافت کنند. بنابراین باید یادآور شد که از طریق لینک

جمله  از  دیگری  ارزشمند  اطالعات  هواشناسی،  داده های  بر  عالوه  می توان 

اطالعیه های هوانوردی، NOTAM ،METAR و غیره را دریافت کرد.

امریکن ایرالین قصد دارد در طی سه سال آینده بیش از 300 هواپیمای 

A321 خود را به یک نمایشگر ADS-B In تجهیز کند. طبق اطالعات منتشر 

شده احتماال از نمایشگر +SafeRoute ساخت شرکت L3Harris برای این 

منظور استفاده شود. این نمایشگر مخصوص این سامانه طراحی شده است 

و می تواند به طور همزمان اطالعات TIS-B و FIS-B را ارائه دهد.

بر  ADS-B In روی هواپیماها  نصب تجهیزات و تست عملکرد صحیح 

عهده یک شرکت با نام ACSS قرار گرفته که سهام آن بین امریکن ایرالین 

از  تعدادی  همراه  به   ACSS مهندسی  گروه  است.  مشترک   L3Harris و 

از نیمه دوم سال 2019 اقدام به انجام تست های پروازی   FAA کارشناسان 

مختلف روی یک هواپیمای A321 کرده اند.

خلبانانی که در تست های اولیه این سامانه شرکت  کرده اند از نتایج مثبت 

 ADS-B In از  دریافتی  اطالعات  که  داشته اند  تاکید  و  گفته اند  سخن  آن 

می تواند در مراحل مختلف پرواز، فرایند تصمیم گیری صحیح را بهبود دهد. 

در مورد فرودگاه هایی با حجم ترافیکی باال، این اطالعات به خلبانان در حفظ 

فاصله مناسب از سایر هواپیماهای اطراف فرودگاه بسیار کمک می کند. 

4
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21

دانش اویونیک

برنامه های ساخت جنگنده  نسل ششم

مقایسه سطح مقطع راداری چند هواپیما از دید مقابل با پرنده و حشره
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سرویس به طور رسمی آغاز به کار نکرده است.

پروژه پرایم ایر برای انجام عملیات خود از پهپاد MK27 استفاده می کند. 

آمازون چند سالی روی طراحی و توسعه این پهپاد کار کرده و حتی تعدادی 

به  آمازون  است.  کرده  اخذ  آن  برای   FAA از سوی  نیز  آزمایشی  گواهینامه 

 15 فاصله  در  که  مشتریانی  سفارشات  تا  بود  خواهد  قادر  پهپاد  این  کمک 

 30 از  کمتر  در  را  هستند  شرکت  این  مراکز  از  کیلومتر(   24 )تقریبا  مایلی 

در  همچنان  پهپاد  این  که  آنجا  از  حال  این  با  دهد.  آن ها  تحویل  دقیقه 

اخذ  برای  ذی صالح  نهادهای  سوی  از  مختلف  آزمایش های  گذراندن  حال 

این  معافیت  درخواست  آمازون  شرکت  است،  پرواز  صالحیت  گواهینامه 

گواهینامه را برای انجام عملیات های پروازی در حیطه پارت 135 کرده است.

در  تنها  آمازون   ،FAA سوی  از  گرفته  پرونده صورت  تشکیل  به  توجه  با 

را  ایر  پرایم  سرویس  می تواند  زیر  شرایط  شدن  برآورده  از  اطمینان  صورت 

اجرایی کند:

پهپاد مورد نظر باید از لحاظ صالحیت پرواز و ایمنی مورد تایید باشد. ●

اطمینان  ● و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  پرواز  هر  برای  آب وهوایی  شرایط 

حاصل شود که پهپاد می تواند شرایط ایمنی را فراهم کند.

رعایت  ● و  مشخص  کامل  به طور  هوایی  حریم  محدودیت های  همه 

شوند.

اطمینان باالیی از تعهد تحویل 30 دقیقه ای کاالها حاصل شود. ●

این  دارد.  را  کیلوگرم   2/3 تا  محموله هایی  حمل  توانایی   MK27 پهپاد 

که  است  و صوتی  حرارتی  تصویری،  از حسگرهای  دارای مجموعه ای  پرنده 

حاضر  انسان های  یا  اشیاء  کامپیوتری  الگوریتم های  با  راحتی  به  می توانند 

در مسیر حرکت پرنده را تشخیص داده و از برخورد با آن ها جلوگیری کند. 

این الگوریتم های پردازش اطالعات می توانند اشیاء کوچک، پرنده ها و حتی 

پردازش  از  حجم  این  دهند.  تشخیص  نیز  را  لباس ها  روی  باریک  خطوط 

تراشه های  و  بوده  ضروری  پرنده  ایمن  و  خودکار  حرکت  برای  اطالعات 

MK27 به راحتی می توانند در زمان های بسیار کوتاه تصمیم مناسب را اخذ 

در طی  »ما  باره می گوید:  این  در  آمازون  ارشد  از مدیران  ویلک  آقای  کنند. 

این  عملکرد صحیح  از  تا  کرده ایم  اجرا  را  شبیه سازی  میلیون ها  سال ها  این 

سرویس در هر وضعیتی مطمئن شویم.«

ماهواره ای  ناوبری  مبنای سیستم  بر   MK27 موقعیت یابی  اصلی   رویکرد 

استفاده   Galileo یا   GPS سامانه های  از  می تواند  که  است   )GNSS(

مبتنی  دقیق  بسیار  ناوبری  سیستم  یک  آمازون  مهندسان  حال  این  با  کند. 

عدم  هنگام  در  تا  کرده اند  پیش بینی   MK27 در  را  اینرسی  حسگرهای  بر 

به  مشکل  بدون  بتواند  پهپاد   ،GNSS صحیح  سیگنال های  به  دسترسی 

عملیات خود ادامه دهد.

پرایم  با سایر هواگردها،  از برخورد  بر مجموعه حسگرهای اجتناب  عالوه 

3

متر   1/2 تا حدود  را   RCS ِفرومغناطیس می تواند  رنگ  با  آن ها  پوشاندن 

کاهش دهد. اما اصطکاک هوا، بارش باران و تغییرات دمایی باعث از بین 

رفتن رنگ شده و نیاز به نگهداری دائم دارند.

نیروی دریایی ایاالت متحده از فناوری كوبش شوك ليزري )LSP1( برای 

ایجاد سطوح یکنواخت و عاری از نقص استفاده می کند، این فرایند عالوه 

سیگنال های  بازتاب  ترک،  و  خوردگی  برابر  در  مقاومت سطوح  افزایش  بر 

از  اسمیت  دیوید  دکتر   2006 سال  در  می دهد.  کاهش  نیز  را  راداری 

اشیاء کوچک  فراماده شد که می تواند  ایجاد یک  به  دانشگاه دوک موفق 

از سیگنال های راداری مایکروویو پنهان کند. در سال 2019 نیز پروفسور  را 

شیانگانگ از آکادمی علوم چین با ایجاد نقش های میکروسکوپی با الگوی 

خاص روی یک تکه فلز، موفق شد طیف گسترده ای از فرکانس های راداری 

انتظار  می توان  بنابراین  کند.  جذب  آهن  توپ  دارای  رنگ های  از  بهتر  را 

آلومینیوم  از  استفاده  جای  به  ششم  نسل  جنگنده  هواپیماهای  داشت 

رنگ شده، از فناوری های جدید و فراماده های پیشرفته برای جذب انرژی 

سیگنال های راداری استفاده کنند.

بیشتر  سرعتی  با  پنهانکار  جت های  که  هنگامی   می دانیم  همچنین  ما 

اصطکاک  اثر  بر  آن ها  بال های  لبه  و  دماغه  کنند،  از سرعت صوت حرکت 

هوا گرم  می شوند. این باعث می شود هواپیما به راحتی توسط حسگرهای 

مادون قرمز دشمن قابل شناسایی باشد. بنابراین جنگنده های نسل ششم 

باشند.  خود  بال های  و  دماغه  در  خنک کننده  سیستم های  به  مجهز  باید 

بمب افکن جدید B-21 از این فناوری برای کاهش اثر IR استفاده می کند. 

به  ثانویه  هوای  جریان  یک  کردن  وارد  با  جدید  جنگنده های  همچنین 

اثرات  نتیجه  در  و  داده  کاهش  را  گازهای خروجی  دمای  اگزوز،  نازل های 

با  ششم  نسل  جنگنده های  شناسایی  بنابراین  می کنند.  کم  را  هواپیما   IR

استفاده از حسگرهای مادون قرمز بسیار دشوار خواهد بود.

مسئله دیگر سروصدای زیاد موتورهای جنگنده است. در واقع هنگامی 

به  می توان  که  معناست  این  به  شنید  را  جنگنده  یک  صدای  بتوان  که 

آالباما  دانشگاه  از  آگراوال  آجای  پروفسور  کرد.  شلیک  موشک  آن  سمت 

و  سیلیکون  کاربید  از  استفاده  با  آکوستیک  اسفنج  یک  ساخت  به  موفق 

کاربید هافنیوم شده است. این اسفنج در مقابل فشار و دما مقاوم بوده و 

می تواند در داخل محفظه احتراق موتور جای گیرد. اسفنج می تواند بدون 

تاثیرگذاری روی نیروی رانش و مصرف سوخت، امواج صوتی را جذب کرده 

 B-2 و تالطم گازهای خروجی از اگزوز را کاهش دهد. موتورهای بمب افکن

اکنون با این فناوری اصالح شده و بسیار ساکت هستند.

در  شدن  دیده   قابلیت  ششم،  نسل  جنگنده  چالش های  از  دیگر  یکی 

طیف نور مرئی است. در دهه گذشته تالش های زیادی برای دستیابی به 

پوشش های نامرئی با استفاده از فراماده شده است. این پوشش ها مواد 

جامدی هستند که نور را به دور یک جسم خم می کنند یا مانند آینه، رنگ ها 

پوشش های  ایده ی  بهتر  درک  برای  می کنند.  منعکس  را  اطراف  اشکال  و 

نامرئی می توانید فیلم درنده )Predator( را مشاهده کنید.

منتشر  هواپیما  داخل  سیستم های  توسط  نیز  الکترومغناطیس  امواج 

این  امواج هستند.  این  از جمله  ارتباطی  و  راداری  می شوند. سیگنال های 

 )ELINT( الکترونیک  شناسایی  سیستم های  توسط  می توانند  سیگنال ها 

یا شناسایی سیگنال )SIGINT( دریافت و محل، سرعت و مسیر هواپیما 

را به دشمن بفهماند. این آسیب پذیری می تواند با انتشار سیگنال هایی با 

قدرت کمتر ارسال داده در یک طیف از فرکانس، استفاده از شکل موج های 

روش های  از  استفاده  یابد.  کاهش  پالس  نرخ  مداوم  تغییر  و  متفاوت 

جنگنده های  از  را  رادیویی  امواج  انتشار  مقدار  می تواند  امروزی  مختلف 

نسل ششم بسیار کم کند.

و سرانجام به اثر تالطم هوا می رسیم؛ کشف گرداب هایی که پس از پرواز 

هواشناسی  رادارهای  که  می دانید  احتماال  می ماند.  باقی  هوا  در  هواپیما 

داپلر می توانند microburstها مانند جریانات رو به پایین هوا در نزدیکی 

در  شده  منتشر  مقاالت  برخی  دهند.  تشخیص  را  گردبادها  یا  فرودگاه ها 

ساخته  تالطم های  می تواند  رادار  یک  چگونه  که  می دهد  نشان  اینترنت 

شده توسط بشر را شناسایی کند و البته اینکه هر هواپیمای جنگنده یک اثر 

گردابی منحصربه فرد در هوا ایجاد می کند. بنابراین نحوه تشخیص تالطم 

نسل  هواپیمای  یک  ساختار  و  فیزیک  طراحی  در  نیز  رادارها  توسط  هوا 

فناوری های  با  می توانند  ماهواره ها  رادارهای  بود.  خواهد  تاثیرگذار  ششم 

روز، زیردریایی ها را توسط بررسی مسیر آشفتگی که روی آب ها می گذارند، 

شناسایی و ردگیری کنند. به دلیل شباهت های زیاد بین آب و هوا، برخی از 

این روش ها می تواند برای شناسایی جنگنده ها نیز استفاده شوند.

تصویری از اولین تحویل کاال با پهپاد در ســرویس پرایم ایر آمازون

22

نیروی دریایی ایاالت متحده در سال جاری اعالم کرد زیرساخت هایی برای اعمال 
فناوری كوبش شوك ليزري روی هواپیمای F-35 تاسیس کرده است. همچنین یک 
قرارداد 75 میلیون دالری برای تقویت سیستم های جنگ الکترونیک این هواپیما با 

شرکت BAE بسته شده است.

در سال 2018 شبکه CCTV چین اعالم کرد این کشور به دنبال ساخت یک جنگنده 
با پوشش نامرئی است.



سال هفتم - شماره 39 - آذر و دی ماه 98

اویونیک
سال هفتم - شماره 39 - آذر و دی ماه 98

اویونیک

مختلفی  شیرین و تلخ اتفاقات شاهد هوانوردی صنعت میالدی سال 2019

سقوط  یا اتیوپی در 737 MAX بوئینگ  از سقوط دومین هواپیمای  بود؛ 

لحظات  تا گرفته کرج نزدیکی در ساها شرکت 707 بوئینگ هواپیمای

شیرین و خبرهای خوب همچون افتتاح فرودگاههای مدرن در چین و آلمان

پروازهای همزمان مسافری و تجاری سراسر رکورد تعداد  یا شکسته شدن 

دنیا در ماه ژوالی.

و جذابترین  بر  مروری  اختصاصی  بهطور  داریم  قصد  ما  مقاله  این  در 

توسط  که میالدی 2019 سال  در  اویونیک  حوزه  خبرهای  پربازدیدترین 

باشیم. داشته شدهاند، منتشر Avionics International موسسه

برای اخذ تاییدیه سرویس  FAA درخواست شرکت آمازون از

ارسال و تحویل کاال با پهپادهای کوچک

کرد درخواست  FAA از  رسمی  بهطور  آمازون  امسال  تابستان  اوایل  در 

تا با سرویس ِپرایم ِایر )Prime Air( این شرکت در چارچوب قوانین پارت

برای ارائه خدمات ارسال و تحویل کاال در ایاالت متحده موافقت کند. 135

به  تا است خواسته FAA صفحهای آمازون از مقامات در این درخواست 29

این شرکت اجازه استفاده از هواپیماهایی بدون گواهینامه صالحیت پرواز

را دهد.

فعالیت که  است  فروشگاههایی  نوآورترین  از  آمازون  اینترنتی  فروشگاه 

امکان که  کاالهایی  تمام  امروز  و  کرد  آغاز  کتاب  فروش  با  را  خود  آنالین 

فروش دارند را به صورت آنالین در وبسایت خود ارائه میکند. در سال 2013

ایر پرایم  آمازون  ارائه سرویس جدیدی تحت عنوان  از  آمازون خبر  شرکت 

داد که امکان تحویل هوایی سفارشات به کمک پهپادها را میسر خواهد کرد.

بالفاصله پس از انتشار این خبر، منتقدان زيادي برای طرح هوایی آمازون

اعالم نظر کردند و با ذکر خطرات ناشی از این طرح، موانع زیادی را پیش

روی آن قرار دادند. از جمله این منتقدان میتوان به تعدادی از کارشناسان

اولین پرواز نمایشی این سرویس در آذر ماه این حال  با  اشاره کرد.  FAA

صورت به  و  خلبان  دخالت  بدون  پهپاد  یک  که  جایی  شد.  انجام  1395

کمبریج  در مشتری نشانی به شرکت انبار محل از را بسته یک خودکار کامال

انگلستان انتقال داد. با این حال به دلیل محدودیتهای قانونی و فنی این

 موتورهای جنگنده نسل ششم

مافوق  سرعت  به  رسیدن  برای  پنجم  نسل  پنهانکار  هواپیماهای  بیشتر 

صوت باید از ویژگی پس سوز یا Reheat در موتورهای خود استفاده کنند. 

این کار باعث افزایش قابل توجه مصرف سوخت و کاهش شعاع عملیاتی 

F-22 در سرعت زیر صوت دارای  هواپیما می شود. به عنوان مثال جنگنده 

سوپرکروز  قابلیت  از  استفاده  صورت  در  است،  مایل   680 عملیاتی  شعاع 

موتورها، سرعت جنگنده به 1.8 ماخ رسیده و شعاع عملیاتی به 530 مایل 

اگر قابلیت پس سوز هواپیما فعال شود، سرعت به 2.25 ماخ  اما  می رسد. 

خواهد رسید و شعاع عملیاتی به زیر 400 مایل کاهش می یابد.

در مورد موتور جت هواپیماها یکی از پارامترهای قابل توجه نرخ کنارگذر 

مجراهای  از  عبوری  هوای  جریان  نسبت  بیانگر  عدد  این  است.   )BPR(

است.  احتراق  محفظه  از  عبوری  هوای  حجم  با  مقایسه  در  موتور  کنارگذر 

BPR حدود 0.36:1  یک هواپیمای جنگنده نوعی با موتور توربوجت دارای 

با  مسافربری  هواپیماهای  مورد  در  است.  خود  قدرت  بیشینه  حالت  در 

 10:1 BPR حدود  موتورهای توربوفن، برای حالت بیشترین بازدهی موتور، 

 2ADVENT است. هواپیماهای جنگنده نسل ششم از موتورهایی با فناوری

از  ترکیبی  دارند.  سیکل  تغییر  قابلیت  موتورها  این  می کنند.  استفاده 

بازدهی  بیشترین  برای  توربوفن  و  قدرت  بیشینه سازی  برای  توربوجت 

را  با توجه به شرایط عملیات خود، موتور  مصرف سوخت. خلبان می تواند 

در وضعیت بیشترین سرعت یا بیشترین بازدهی مصرف سوخت قرار دهد.

سطوح  حرکت  توسط  هواپیما  مانور  قدیمی  جنگنده  هواپیماهای  در 

این سطوح  اما  ایجاد می شود.  عمودی  و سکان  بالچه  بال ها،  روی  کنترلی 

باعث افزایش زیاد سطح مقطع راداری جنگنده می شوند. جنگنده های نسل 

ششم دارای سکان عمودی نبوده و بنابراین Rudder حذف خواهد شد. در 

هواپیماها  این  در  شد.  خواهند  حذف  نیز  Elevatorها  و   Aileron ادامه 

هوای  فشار  انحراف  باعث   )Trust-Vectoring( نازل ها  برداری  رانش 

موتور های  است  ممکن  اما  می شود.  با جهت های خاص  موتورها  خروجی 

و سراغ روش های  نکرده  اتکا  فناوری  از  این سطح  به  جنگنده  نسل ششم 

در  جزئیاتی  می توانید   US10144532B2 شماره  پتنت  در  برود.  جدیدتر 

با ویژگی های ضد-جاذبه مطالعه کنید؛ چیزی  مورد یک موتور ضد-اینرسی 

شبیه بشقاب پرنده!!

سالح های جنگنده نسل ششم

شعاع  دارد:  وجود  اساسی  مشکل  دو  جنگنده  هواپیماهای  تمام  در 

عملیاتی کم و ظرفیت کم حمل محموله. برای حل این مشکالت دو راه حل 

این  یا  شوند،  ساخته  بزرگ تر  ششم  نسل  جنگنده های  است:  شده  ارائه 

جنگنده ها تعدادی هواپیمای بدون سرنشین مانند XQ-58 Valkyrie را در 

کنار خود کنترل کنند.

همانطور که گفته شد جنگنده های پنهانکار به منظور کاهش RCS خود، 

باعث  این  می کنند.  مخفی  بدنه  داخل  در  را  خود  تسلیحات  و  محموله 

F-35 کاهش حجم قابل حمل تسلیحات و مخازن سوخت می شود. جنگنده

می تواند حدود 2500 کیلوگرم بمب و موشک را با خود حمل کند. جنگنده 

F-22 می تواند تا دو برابر این مقدار را با خود حمل کند. پهپادها می توانند

یک شعاع عملیاتی بیش از 1000 مایل داشته و تعداد زیادی بمب و موشک 

را با خود حمل کنند. عالوه بر این ساخت پهپادها بسیار ارزان تر از جنگنده ها 

بوده و نیازی به آموزش خلبانان ندارند. بر اساس یک تحقیق انجام شده 

 F-35 یا   F-22 جنگنده  خلبان  یک  آموزش  هزینه   ،RAND شرکت  توسط 

از 10 میلیون دالر است. در مورد چگونگی و اهمیت پیوستن  چیزی بیش 

نیروی   Skyborg برنامه آینده، می توانید  به یک جنگنده نسل  پهپاد  چند 

هوایی ایاالت متحده را مطالعه کنید.

23 2

مروری بر مهمترین 

اخبار حوزه اویونیک در سال 2019

خبر اویونیک

در سال جاری شرکت GE اعالم کرد فرایند طراحی جزئیات موتور XA100 با فناوری 
ADVENT را به پایان رسانده است. این موتور به سفارش نیروی هوایی ایاالت متحده 

ساخته خواهد شد.

F-35 احتماال در هواپیماهای نسل ششم سطوح کنترلی متحرک هواپیما حذف و از اثرات تالطم هوای باقی مانده از هواپیمای
فناوری رانش برداری برای مانور هواپیما استفاده خواهد شد.
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»تمام حقوق مادی و معنوی مجله متعلق به پژوهشکده 
اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان است. استفاده از تمام یا 
به  اویونیک  پژوهشکده  نام  ذکر  با  مجله  مطالب  از  بخشی 

عنوان منبع اصلی بالمانع است.«

سخن سردبیر

از مهم ترین بخش های صنعت هوایی حوزه اویونیک است.  بدون شک یکی 

طراحی و ساخت سیستم های جدید هوایی مورد نیاز انواع پرنده های نظامی و غیر 

نظامی، ارتقاء سیستم های قدیمی و تعمیر و نگهداری آن ها از جمله فعالیت هایی 

بوده  دانشگاهی  مراکز  و  هوایی  صنایع  توجه  مورد  اخیر  سال های  در  که  است 

است. پیشرفت های قابل توجهی در این عرصه نیز حاصل شده که همگی متکی بر 

دانش فنی و تالش متخصصان داخلی است. پژوهشکده اویونیک نیز به عنوان 

یکی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیز همواره در تالش برای ارتقاء سطح دانش 

هوایی کشور به ویژه در حوزه اویونیک بوده بطوریکه تاکنون به موفقیت های قابل 

اولین و  به عنوان  اویونیک  پیدا کرده است. مجله  این عرصه دست  توجهی در 

تنها مجله تخصصی در حوزه اویونیک در تالش برای معرفی فناوری های روز دنیا 

در این حوزه و ارتقاء دانش فنی کارشناسان است. امید است این مجله بتواند 

بخشی از نیازمندی های موجود در این عرصه از فناوری را برطرف کند.
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مروری بر مهم ترین اخبار حوزه اویونیک در سال 2019...............................................2 
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1

ــارت اســت  ــروز کشــور عب ــاز اســاس ام نی
فنــاوری،  و  تحقیقــات  دانــش،  توســعه  از 
پــرورش اســتعداد ها و جــاری شــدن روز 
ــران. ــت ای ــزون اســتعدادهای برجســته مل اف
حضــرت آیت اهلل امام خامنه ای )مد ظله العالی(

خواهند  استفاده  پیشرفته  سالح های  کدام  از  ششم  نسل  جنگنده های 

کردن  منهدم  برای  دوربرد  هوابه هوای  موشک های  سالح  مهم ترین  کرد؟ 

رادارهای سنتی نصب شده  از فاصله زیاد خواهد بود.  جنگنده های دشمن 

در بسیاری از جنگنده ها می توانند تا فاصله 300 مایلی را ببینند. از بهترین 

پیشرفته  )موشک   AIM-120 AMRAAM به  می توان  موشک حال حاضر 

هوابه هوای برد متوسط( با برد 100 مایل و سرعتی حدود 4 ماخ )3045 مایل 

بر ساعت( و همچنین موشک انگلیسی Meteor با برد مشابه و سرعت 5 

ماخ اشاره کرد.

AIM-260 است،  نیروی هوایی ایاالت متحده در حال کار روی موشک 

با این حال کارشناسان  اما تاکنون مشخصات آن کامال پنهان مانده است. 

آن  عملیاتی  برد  و  ماخ   5 از  بیش  موشک  این  سرعت  می کنند  پیش بینی 

باالتر از 100 مایل باشد. هدف قرار دادن یک جنگنده دشمن در فاصله 100 

مایلی با چنین موشکی تنها 1 دقیقه و 34 ثانیه طول می کشد.

با رشد فناوری احتماال ما شاهد استفاده از سالح های لیزری با قدرت بسیار 

باال در جنگنده های نسل ششم خواهیم بود. در نظر داشته  باشید انهدام یک 

جنگنده دشمن در فاصله 100 مایلی با چنین تسلیحاتی تنها 0.00054 ثانیه 

به طول خواهد انجامید. سالح EMP )پالس الکترومغناطیس( مورد دیگری 

استفاده  مورد  آینده  نسل  جنگنده های  در  می شود  پیش بینی  که  است 

)رادار،  حسگرها  می تواند  اسلحه  این  سوی  از  ارسالی  موج های  گیرد.  قرار 

پرواز  کنترل  کامپیوترهای  و  ناوبری  سیستم های   ،)IRr،SIGINT ،ELINT

هواپیماها یا موشک های دشمن را از بین ببرد.

احتماال  زمینی  اهداف  به  حمله  برای  همچنین  نسل ششم  جنگنده های 

قادر به رهاسازی انبوهی از پهپادهای کوچک خواهند بود. در سال 2016 یک 

جنگنده F/A-18 نیروی دریایی ایاالت متحده در یک برنامه آزمایشی 103 

پهپاد کوچک را بر روی یک دریاچه در ایالت کالیفرنیا رها کرد. آن ها به طور 

هدف  به  تجمعی  چینش  یک  در  و  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  خودکار  کامال 

زمینی حمله می کنند. برای دشمن مقابله با تعداد بسیار زیادی پرنده کوچک 

هوشمند بسیار دشوار خواهد بود

سیستم های الکترونیک جنگنده نسل ششم

تمام برنامه ها و فناوری های عنوان شده برای جنگنده نسل ششم نیازمند 

سیگنال های  سیستم ها  این  بود.  خواهند  قدرتمند  بسیار  کامپیوترهای 

راداری و ارتباطی دشمن را بررسی و تهدیدها را شناسایی می کنند. در کنار 

با  الکترونیک متناسب  این وظیفه، این کامپیوترها باید سیگنال های جنگ 

امواج دریافتی را ساخته و برای سردرگم کردن اهداف، به سوی آن ها منتشر 

تخریب  برای  را  بدافزار  بسته های  باید  جنگنده  سایبری  سیستم های  کنند. 

سیگنال های  باید  جنگنده  همزمان  به طور  کنند.  ارسال  دشمن  حسگرهای 

رادار، IR ،IMING )شناسایی تصویری( و SIGINT را از نیروهای خودی در 

زمین، هوا، دریا و فضا دریافت و با یکدیگر ترکیب کند. سیستم های کابین 

خلبان باید آگاهی وضعیتی شفاف و کامل از میدان نبرد را در اختیار خلبان 

به  ممکن  حد  بیشترین  تا  باید  کنترلی  و  ناوبری  سیستم های  دهند.  قرار 

خلبان در پرواز هواپیما کمک کنند.

2 میلیون خط کد وجود دارد.  از  F-22 بیش  پردازنده  کامپیوترهای  در 

از  استفاده  با  می رسد.  میلیون   8 از  بیش  به   F-35 جنگنده  در  مقدار  این 

تراشه های هوش مصنوعی، کامپیوترهای جنگنده های نسل ششم می توانند 

با خطوط کد بسیار کمتر، برنامه های پیشرفته تری را اجرا کنند.

حاال وقت آن است از خودمان بپرسیم با وجود این سیستم  های پیشرفته، 

آیا واقعا جنگنده های نسل ششم به یک خلبان در کابین خود نیاز دارند؟

پی نویس ها: 

1- laser shock peening

2- ADaptive Versatile ENgine Technology

http://mil-embedded.com :منبع

برنامه Skyborg از هوش مصنوعی برای ترکیب عملیات پهپاد XQ-58A با جنگنده هایF-35  و F-15EX استفاده خواهد کرد.
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