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 معرفی اویونيکفصل اول:  1

 مقدمه 1-1

 اویونیگک  تجهیزات به پرنده کارکردهای اکثر تاریبا. است بالگرد و هواپیما اصلی  زء سه از یکی موتور و سازه کنار در اویونیک

 شده تمام قیمت در اویونیک همچنین. کنند می تعیین اویونیک در رفته کار به های فناوری را پرواز کارایی ایمنی و است وابسته آی

 بگه  مربگوو  شگده  تمگام  هزینگه  درصگد  30 تگا  20 حگدود  غیرنظگامی  هواپیماهایی در که طوری به دارد ای کننده تعیین ناش پرنده

 از بسگیاری . باشگد  پرنگده  هزینگه  کل درصد 70 تا تواند می اویونیک تجهیزات ارزش نظامی هواپیماهای در. است اویونیک تجهیزات

 ها فناوری این البته. دارند کاربرد نیز پهپاد و زیردریایی تانک، در بالگرد، و هواپیما بر عالوه اویونیک در شده داده توسعه های فناوری

 .شوند گرفته کار به نیز نظامی غیر کاربردهای در توانند می

 الکترونیگک  آی لفظگی  معنگای  بنگابراین . اسگت  شده ایجاد Electronics و Aviation هکلم دو ترکیب از Avionics اصطالح

 و عملگرهگا  حسگگرها،  کامپیوترهگا،  نمایشگگرها،  ماننگد  هواپیمگا  الکترونیکگی  تجهیگزات  بگرای  اصطالح این معموال. است هوانوردی

 و ولتگاژ  تبگدیل  الکتریکگی،  انگرژی  تولیگد  بگه  مربوو که برقی تجهیزات اطالق برای. گیرد می قرار استفاده مورد ها گیرنده-فرستنده

 برقگی  تجهیگزات  بگرای  تر  امع اصطالح بنابراین. شود می استفاده Electric اصطالح از هستند انرژی ذخیره و انرژی توزیع  ریای،

 “اویونیگک  الکترو” ادلمع اصطالح از مواقع برخی. است “هوانوردی الکترونیک و برق” معنای به Avionics and Electric ها پرنده

 .شود می استفاده زمینه این در نیز

 قگدرت،  مخگابرات،  بگه  مربگوو  دیگر های فناوری الکترونیک،  ز به است، “هوانوردی الکترونیک” اویونیک لفظی معنای اینکه با

اویونیگک هواپیمگا شگامل    . گیرنگد  می قرار استفاده مورد اویونیک تجهیزات در ای گسترده صورت به نیز افزار نرم و افزار سخت کنترل،
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تگوای تجهیگزات    با یکدیگر در ارتباو هستند. بگر اسگاس نگوا کگارکرد مگی      های داده های مختلفی است که از طریق گذرگاه سیستم

داده،  هگای ذخیگره   های الکتریکگی، سیسگتم   ناوبری، سیستم کنترل پرواز، سیستمهای  مخابراتی، سیستم های سیستم اویونیک را به

نمگایش داده شگده اسگت.     1-1 شگکل   در به صورت تصگویری  بندی این دسته بندی نمود. تاسیم های حفاظتی گرها و سیستمنمایش

که مجموعه سیستم وظایف محوله خگود را   طوری لف بههای مخت و کنترل زیرسیستم های مختلف، برقراری ارتباطات ترکیب سیستم

هگا وزی، حجگم و تگوای مصگرفی      سگازی سیسگتم   در تلفیق و یکپارچه شود. یاد میهای اویونیک  ی تلفیق سیستمانجام دهند به عنوا

 .های اصلی مطرح بوده است تجهیزات همیشه به عنوای چالش

 
 از نظر کارکرد های اویونيکی هواپيما تمبندی سيس تقسيم 1-1 شکل 

 های مخابراتی تمسيس 1-2

هواپیماها و خدمه هواپیمگا  دیگر  ،های زمینی در هواپیما به منظور تبادل اطالعات، صوت و داده با ایستگاه مخابراتیهای  سیستم

برای ارتباطگات   و پنل مدیریت رادیویی و HF ،VHFهای  برای ارتباطات گفتاری در هواپیما از سیستم د.نگیر مورد استفاده قرار می

 طگوالنی  هگای  مسگافت  برای صدایی و داده ارتباطات برای HF سامانهشود.  استفاده می ACARS1و  SATCOMهای  از سیستمداده 

 بگرای  VHF سگامانه . گیگرد  مگی  قگرار  اسگتفاده  مگورد  زمینی ایستگاه چند یا یک و هواپیما بین همچنین و مختلف هواپیماهای بین

 اتمسگفر  از VHF امگواج  چراکه رود می بکار کوتاه بردهای برای مختلف هواپیماهای ینب و زمینی های ایستگاه و خلبای بین مکالمات

 ارتباطی های سرویس که بوده  هانی سیار مخابراتی سامانه یک واقع در SATCOM سامانه .است مستایم دید بصورت و کرده عبور

 استفاده با و SATCOM توسط هواپیما یک برای مخابراتی ارتباو ترین اطمینای قابل. آورد می فراهم هواپیماها برای را صوت و داده

 ارتباطگات  دهگی آدرس و دهگی  گگزارش  سامانه. گردد می فراهم( INMARSAT) دریایی/ای ماهواره المللی بین سازمای های ماهواره از

 فگراهم  زمینگی  هگای  تگاهایسگ  و هواپیمگا  بگین  را هاگزارش و هاپیام ارسال امکای که است دیجیتال سیستم یک( ACARS) هواپیما

برای برقگراری ارتباطگات    .رودمی کار به هوایی خطوو و هواپیما بین داده نگهداری و پرواز یناشه هایداده مدیریت برای و کندمی
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در  نمونگه  طگور  بهکه شود  داخلی هواپیما مانند تماس خلبای با خدمه پرواز، از تجهیزات تلفنی در نااو مختلف هواپیما استفاده می

هشت محل برای آی در نظر گرفته شده است. این نوا ارتباو از طریق خطوو صوتی که در هواپیمگا نصگب    320هواپیمای ایرباس 

 های مخابراتی نشای داده شده است.  یستممختلف س های بخش 2-1 شکل در  شود. اند برقرار می شده
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 های مخابراتی های مختلف سيستم بخش 2-1 شکل 

 های ناوبری سيستم 1-3

. نگاوبری اینرسگیایی و   شود میناوبری استفاده  برای تعیین موقعیت و مسیریابی وسیله نالیه مانند هواپیما، کشتی و فضاپیما از 

 از 1کگور  نگاوبری  و ناشه نما، قطب هوانوردی، صنعت ابتدایی های سال در .یویی دو روش اصلی برای ناوبری استناوبری با هدایت راد

 ناوبری و برای VOR3 و INS، GPS، DME2 های نوین نظیر امروزه از سیستم .است  بوده ناوبری برای استفاده مورد های روش  مله

شود، بلکه باید هواپیما را از برخورد بگه عگوارز زمینگی و     ر مسیریابی آی خالصه نمیناوبری هواپیما فاط د شود. هوایی استفاده می

و سیستم هشدار نزدیکی زمین به ترتیب برای  لوگیری از برخورد  4ا تناب از برخورد هوایی  سیستمهواپیماهای دیگر حفظ نمود. 

وش ناوبری کامال مستال برای هدایت هواپیمگا اسگت کگه بگا     یک ر INSسامانه  گیرد. هوایی و زمینی هواپیما مورد استفاده قرار می

یگک سگامانه    GPSهگا دقگت آی بگه حگد قابگل قبگولی افگزایش یافتگه اسگت. سگامانه            یهای  دید و تلفیق آ استفاده از دیگر سامانه

 اریدسگت یگک   DMEنه سگاما دهد.  موقعیت را بر اساس طول و عرز  غرافیایی ارائه مییاب  هانی بر پایه ماهواره است که  موقعیت

                                                      
1 Dead reckoning 
2 Distance Measuring Equipment 
3 Very High Frequency Omnidirectional Range 
4 Traffic Alert and Collision Avoidance System 
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و بگا تو گه بگه     ردیگ گ یرا اندازه مگ  DMEتجهیزات  ستگاهیاتا  مایهواپ مستایمبرد متوسط است که فاصله برد  یناوبر یبرا ییویراد

یک سیستم کمک ناوبری اسگت کگه  هگت نشگای دادی      VORامانه شود. س موقعیت  غرافیایی تجهیزات آی عملیا ناوبری انجام می

تگرین   سامانه ا تناب از برخورد هوایی یکی از مهگم  .شود یک ایستگاه زمینی و ناوبری بین مسیرها استفاده می سمت پرواز به سوی

های مو ود در هر هواپیمای مسافربری برای نظارت بر اطراف خود است. در این سامانه با شناسگایی هواپیماهگا و مشخصگات    سامانه

ای از هشگدار و یگا اعگالم    کند. ایگن سگامانه در گه   زی ایمن را برای هواپیما فراهم میها نظیر سرعت، ارتفاا و  هت، پروا پروازی آی

برای  لوگیری از برخورد هواپیما با عوارز زمین  EGPWSکنند. سامانه  فرمای و مانور الزم را برای  لوگیری از برخورد تامین می

در  کنگد.  را بصورت دیداری و شنیداری برای خلبگای ارسگال مگی   سامانه در هنگام خطر اخطارهایی گیرد. این  مورد استفاده قرار می

 .است شده داده نشای ناوبری تجهیزات مختلف های بخش 3-1 شکل 

Air Data Module 
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Temperature (TAT) 

Sensors
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(AOA) Sensors 
Static Probes

Head-up Display 

(HUD)

ILS System

MLS  System 

GPS  

Weather Radar 

Antenna  

Radio Altimeter

Traffic Collision 

Avoidance System 

Antenna 

EGPWS Control 

Panel

 

DME System 

Air Traffic Control  

ADF System 

VOR System 

Navigation

 

 

 اوبریبندی تجهيزات ن تقسيم 3-1 شکل 

 های کنترل پرواز سيستم 1-4

 بسگیاری  تگالش  عرصه این های فناوری پیشرفت با و است بوده هواپیما سازندگای تو ه مورد ابتدا از که است امری پرواز کنترل

 یگک  طگول  در و شگده  کنتگرل   در خلبگای  ناش شدی کمرنگ سبب پیشرفت این. است گرفته انجام کنترلی های روش بهبود  هت

 پگرواز،  کنتگرل  واحگد  نظیگر  های سامانه کلی بطور. دهند می انجام را هدایت به مربوو امور از بسیاری خودکار خلبای تتجهیزا پرواز

 پرواز؛ هدایت و مدیریت سیستم. کنند می ایفا هواپیما کنترل در اساسی ناش پرواز کنترلی سطوح و پرواز هدایت و مدیرت سیستم

 را کگابین  هگای  فعالیگت  سیسگتم  ایگن . کند می محاسبه را هواپیما ارتفاا و ی بهینه های فهمول سرعت، شده، طی مسافت پرواز، زمای

 کنتگرل  واحگد . کنگد  می حذف را گیرید انجام خلبای توسط باید معمول صورت به که اعمالی از بسیاری و افزایش را بازدهی کاهش،

 پگرواز  ی سگامانه  ا زای از یکی و امروزی نظامی و تجاری ایهواپیماه اغلب در پرواز هدایت و کنترل اساسی های بخش از یکی پرواز
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 نظگم  و ایمنگی  بهبگود  و خلبای کاری بار کاهش راستای در خود ا زای سایر و پرواز کنترل واحد همراه به سامانه این. است خودکار

 ناگش  کنتگرل  سطوح هواپیما هر در .دارند عهده به را پرواز پایداری و هدایت ناش کنترل سطوح هواپیما هر در. کند می عمل پرواز

 THS و Rudder، Aileron، Flap، Slat، Spoiler، Elevator شگامل  کنترلگی  سطوح. دارند عهده به را پرواز پایداری و هدایت

در هر هواپیما سطوح کنترلی ناش هدایت و پایداری  .دارند ناش هواپیما راست و چپ انحراف و پیچ رول، در نحوی به کدام هر که

 شگود.  یها از کامپیوترهای کنترل پرواز استفاده مگ  دارند که برای کنترل آی بر عهده 3و گردش 2، تاب1رواز را  حول سه محور غلتپ

های  که تغییرات اعمالی توسط تجهیزات کنترلی به سیگنال طوری برند به می  بهره 4میباسپرواز  های کنترلی  دید از فناوری سیستم

 .اند شده داده نشای هواپیما کنترلی های سامانه 4-1 شکل در  شوند. منتال می والکتریکی تبدیل شده 

Rudder Actuation Aileron Actuation Flap Actuation Slat Actuation 

Elevator ActuationSpoiler Actuation
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Flight Control 
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Flight Control Data 
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System

 
 های کنترلی سيستم های مختلف بخش 4-1 شکل 

 های الکتریکی سيستم 1-5

های الکتریکی از نظگر   سیستم. دشو انجام می های الکتریکی سیستمسازی و تبدیل انرژی در هواپیما توسط  نتاال، ذخیرهتولید، ا

ناش تامین انگرژی و  . شوند بندی می دسته DCو  ACو از نظر ولتاژ الکتریکی به دو گروه  دهی به دو گروه اصلی و اضطراری سرویس

ژنراتورهگای اصگلی هواپیمگا     شوند. یم  دارند. منابع تامین انرژی به دسته اصلی و اضطراری تاسیم مورد نیاز هواپیما را بر عهدهتوای 

نگد. در صگورت قطگع تگوای ژنراتورهگای اصگلی، ژنراتورهگای        کن هرتز را تولید می 400را در فرکانس  VAC 115/200برق سه فاز 

 هواپیمگا  متنگاوب   ریگای  برق ن انرژی هواپیما را برعهده دارند.ها هستند، وظیفه تامی اضطراری که شامل واحد توای کمکی و باتری

                                                      
1 Roll 
2 Pitch 
3 Yaw 
4 Fly-By-Wire 
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 ژنراتورهگای  هگردوی  یگا  یگک   ایگزین پرواز حین در میتواند ژنراتور این. گردد می تامین APU ژنراتور طریق از اضطراری مواقع در

. کنگد  می تامین را هواپیما برق ر ی،خا ولتاژ منبع نبودی صورت در هم زمین روی در ژنراتور این همچنین. شود( اصلی) موتورگرد

 بگرای  اصگوال  تغذیه منابع این. دارند ساعت آمپر 23 نامی توای ها آی از کدام هر که شود می تأمین باتری دو توسط هواپیما DC برق

 هگای  بخگش  5-1 شگکل  ر د .شگوند  مگی  اسگتفاده  اضگطراری  DC/AC شبکه تغذیه و زمین روی در و پرواز در APU اندازی راه موارد

 نشای داده شده است. الکتریکی های سیستم مختلف
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 های الکتریکی سيستم های مختلف بخش 5-1 شکل 

تواند  اطالعات میروند. این  بکار میهای هواپیما  العات برخی از سیستمبه منظور حفظ و نگهداری اط های ذخیره اطالعات سیستم

کمک نماید. همچنین سیستم نمایشگر  ها ، تصادفات و همچنین امور تعمیر و نگهداری هواپیما به تکنسینهنگام بررسی رخدادها

یک پنل کنترلی نیز در کابین گیرد.  قرار می خطا مرکزی یکی از تجهیزاتی است که برای انجام امور تعمیر و نگهداری مورد استفاده

های حاصل از آزمایش در  کند و داده های مختلف را در آی وارد می خلبای و ود دارد که خلبای دستورات مربوو به آزمایش سیستم

 شود. ذخیره اطالعات نگهداری می  سیستم

 های اویونيک روند پيشرفت معماری سيستم 1-6

ها کارکردهای  بیشتر مبتنی بر قطعات و مدارهای آنالوگ بودند. این سیستم های اویونیک ، سیستممیالدی 1960تا قبل از دهه 

بگرای  . همچنین چندای مناسب نبودند های امروزی دادند و از نظر اندازه، وزی و مصرف توای نسبت به سیستم سطح باالیی ارائه نمی

هگای   به مگرور سیسگتم   ،های دیجیتال توسعه فناوریل کشی نیاز بود. با های مختلف به یکدیگر به حجم زیادی از کاب اتصال سیستم

های اویونیک تبادل داده بگین    ایگزین شدند. بدین ترتیب عالوه بر افزایش کارایی سیستم های دیجیتال اویونیک آنالوگ با سیستم

وظایف و ارتباو تجهیزات الکترونیکی با یکگدیگر  پذیر شد. بر اساس نحوه تاسیم  های داده دیجیتال امکای ها نیز از طریق گذرگاه آی

 سازی سیستم اویونیک کلی ارائه شده مورد استفاده قرار گرفت. های مختلفی برای پیاده معماری
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 مشخصگات  سگریع  بسگیار  پیشرفت سبب مسافربری هواپیمای اویونیکی های سیستم در دیجیتالی محاسباتی فناوری از استفاده

 ارتاگای  نیازمنگد  هسگتند  ارتبگاو  در ای مگاهواره  ناوبری های سیستم با که هوایی ترافیک افزایش. است شده ای پیچیدگی و هواپیما

 بگا  کار این. باشند می باال بسیار دقت با پرواز پیچیده مسیرهای پیگیری برای محاسباتی قدرت افزایش همراه به نظارتی های سیستم

 توانگا  و محگور  شگبکه  دیجیتگالی  ارتباطگات  و افگزار  نرم توسعه پردازشی، های مینهز شامل که دیجیتال اویونیکی فناوری در پیشرفت

 حاضر حال در هواپیما اویونیک های سیستم .است پذیر امکای شده یکپارچه بزرگ بسیار مایاس یک در هواپیما های سیستم ساختن

 محاسگباتی،  قگدرت  عملکگرد،  بهبود نظیر هایی  نبه زا ها فناوری این پیشرفت. اند داشته گیری چشم رشد پیچیدگی و توانایی نظر از

 هگا  پیشگرفت  ایگن  کگه  هرچند است، پشتیبانی های هزینه و بندی سیم مصرفی، توای حجم، وزی، کاهش اطمینای، قابلیت پیچیدگی،

از ابتدا تاکنوی نشگای داده شگده اسگت.     های اویونیک عماری سیستمتوسعه م روند 6-1  شکل در .دارد همراه به نیز را قیمت افزایش

 2و معماری یکپارچه و مگاژوالر دیجیتگال   1این سیر تکامل شامل معماری آنالوگ، معماری دیجیتال، معماری به هم وابسته دیجیتال

 است. 

 
 های اویونيک ستمروند توسعه معماری سي 6-1  شکل

 آنالوگ شده توزیع معماری 1-6-1

 اصگلی  هگای قسمت ها،سیستم از نوا این در. گردید ارائه 1960 و 1950 های دهه در بار اولین برای آنالوگ شده توزیع معماری

 در کشگی سیم از زیادی حجم نتیجه در. ندارد و ود آی در ایداده گذرگاه نوا هیچ و داشته ارتباو باهم سخت کشیسیم وسیله به

 کگار  از و خطا مستعد همواره آنالوگ های سیستم. است مشکل بسیار آی ساختار در تغییر یا دستکاری هرگونه و دارد و ود سیستم

                                                      
1 Federated 
2 Integrated Modular Avionics 

Federated Architecture IMA Architecture Next Generation Design 
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)الگف( یگک نمونگه از     7-1 شگکل  در  .ندارد را بعدی دیجیتال هایسیستم محاسبات پایداری و دقت هاآی با محاسبه و بوده افتادگی

 شده آنالوگ نشای داده شده است. معماری توزیع

 دیجيتال شده توزیع معماری 1-6-2

 نگوا  ایگن . شگود  اسگتفاده  عملیات دقت و سرعت افزایش برای هاآی از تا آمد و ود به قابلیت این دیجیتال، هایسیستم رشد با

 را خود به مخصوص حافظه و کامپیوتر عملیاتی، واحد هر و بوده حافظه دیتمحدو دارای و حجیم سنگین، بسیار ابتدا در هاسیستم

 انتاگال  توانگایی  و گود  ایگن  با و باشند می مجزا یکدیگر از کاربردشای نوا به تو ه با سیستم تجهیزات و واحدها مرحله این در. دارد

 نشگای  خگود  از بگاالیی  پگذیری  انعطاف هاسیگنال انتاال هزمین در تنها نه داده گذرگاه. است شده داده بهبود خوبی به ا زا بین داده

 روش ایگن  بگه  هگا  کشگی سگیم  از زیادی حجم اگرچه. شود می معماری این در هاسیم حجم مالحظه قابل کاهش باعث بلکه دهد،می

)ب( یگک   7-1 شگکل  در  .شگود مگی  محسوب دشواری و پیچیده کار شبکه به  زء یک نمودی اضافه همچنای ولی است شده کاسته

 شده دیجیتال نشای داده شده است. نمونه از معماری توزیع

 

 دیجيتال شده توزیع معماری( ب آنالوگ شده توزیع معماری( الف 7-1 شکل 

 معماری به هم وابسته دیجيتال 1-6-3

گرفگت. در ایگن    ، معماری به هم وابسته دیجیتال در طراحی و تلفیق تجهیزات اویونیک مورد اسگتفاده قگرار مگی   1980 در دهه

، یک کامپیوتر برای پردازش اطالعات قرار داده شده است و قطعات به صگورت وابسگته و توزیگع شگده در     معماری متناظر هر وظیفه

زات بوسلیه گذرگاه داده با یکگدیگر ارتبگاو دارنگد. امگا ایگن سگاختار مو گب        شوند. همچنین کلیه تجهی سطح هواپیما  انمایی می

های اویونیک خواهد شد. برای اولین بار در این معماری مفهومی  دید از قطعات اویونیک به نام واحگد   افزایش وزی و حجم سیستم

 )الف( )ب(
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استه شده است. در حایات یک معماری به هگم  گر تکامل یافته برای انجام وظایف خوارائه گردید که نوعی پردازش 1 ایگزینی خط

در طول فرآینگد بگه بلگو      تشکیل شده است. که با یک گذرگاه داده با یکدیگر در ارتباو هستند LRUوابسته از تعداد نسبتا زیادی 

سی مجدد در بسیاری نویهای غیر فرار، معماری به هم وابسته توانست از قابلیت برنامههای الکترونیک به ویژه حافظهرسیدی حافظه

شگود.  های داده برخوردار گردد که این یک پیشرفت بسیار موثر در زمینه نگهداری محسگوب مگی  های سیستمی و گذرگاه LRUاز 

های فیبر نوری با پهنای بانگد بگاال توانسگتند امکگای     تر و به کارگیری شبکهسازی عمیق های به هم وابسته با میزای یکپارچهسیستم

 ته دیجیتال نشای داده شده است.ای از معماری به هم وابس نمونه 8-1  شکلدر . زیادی از اطالعات را به و ود آورند پردازش حجم

 
 معماری به هم وابسته دیجيتال 8-1  شکل

 (IMA) معماری ماژوالر 1-6-4

افگزاری از چنگدین   های هواپیمایی مفهومی را توسعه دادند که در آی چندین عملیگات نگرم  میالدی شرکت 1990اوایل دهه  در

این کار باعث کاهش وزی و حجم گردید اما انتشار خطا روی یگک   شد.سطح مختلف روی یک قطعه محاسباتی اویونیک مجتمع می

بگرد.  های نگهداری را بگاال مگی  داد و هزینه ها را کاهش میکننده یت اطمینای کنترلپردازنده خطای بیشتری را در پی داشت که قابل

افگزاری   سگازی شگود کگه وظگایف نگرم     سازی نیازمند شرایط خاصی روی سیستم عامل است. یک واسط باید پیگاده در واقع، یکپارچه

تگر، ارائگه   هایی را برای تشخیص خطگای پیچیگده  سرویس افزار تفکیک نماید و ها را از سختمتفاوت را از یکدیگر  دا نگه دارد و آی

بگا ارائگه    1995سازی، استاندارد نمودی مفاهیم ضروری است. اولین گام در این راستا در سال  های یکپارچهدهد. برای کاهش هزینه

نده، ورودی/خرو ی، منبع برداشته شد. این مفهوم  داسازی قطعات اویونیک به ا زای سازنده آی یعنی پرداز IMAمفهومی به نام 

هگا عبارتنگد از:   های مجزایی تخصیص داده شده اسگت. ایگن مگاژول   تغذیه و درگاه شبکه را به همراه داشت. این عملکردها به ماژول

هگا داخگل یگک محفظگه مونتگاژ      هسته ماژول پردازشگر، ماژول ورودی/خرو ی، ماژول منبع تغذیه و ماژول درگاه شبکه. این ماژول

 گیگرد. ها از طریق یک گذرگاه داده با قابلیت تحمل خطا )به  ای متوقف کردی فرآیند( صگورت مگی  . ارتباو بین این ماژولاند شده

                                                      
1 Line Replacement Unit 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 اویونیکعرفی م 16 دانشگاه صنعتی اصفهان

هگای نگهگداری و در   سطوح باالتری از کارایی و ظرفیت سیستمی، بیشتر در دسترس بودی تجهیزات، کاهش هزینگه  IMAمعماری 

دار فناوری اویونیک به دلیگل عگواملی    نماید. در واقع پیشرفت سریع و ادامهفراهم میها در طول عمر سیستم را نتیجه کاهش هزینه

ها و پیچیدگی کاربردها، کاهش متگوالی نسگبت   های الکترونیک، افزایش خواستهچوی، پیشرفت تکنولوژی ساخت قطعات و سیستم

ای از معماری یکپارچه شده و  نمونه 9-1  شکلزی است. سا افزاری و مزایای مجتمع سازی و استانداردافزاری به نرمهای سختهزینه

 دهد. ماژوالر دیجیتال را نشای می

 
 معماری یکپارچه شده و ماژوالر دیجيتال 9-1  شکل

کنگد تگا یگک بسگتر      افزار محاسباتی معرفی مگی  ترک با معماری باز را برای سختاصول اویونیک ماژوالر مجتمع یک رویکرد مش

عامگل بالدرنگگ مگدیریت     یسگتم سی اویونیک فراهم نمایگد. یگک   ها سامانهافزار کاربردی  منبع با محاسبات غنی را  هت ا رای نرم

ید. ماگررات و اخگذ گواهینامگه مربگوو بگه      نما تخصیص منبع محاسباتی را به عهده داشته و افراز و تفکیک سیستمی را تضمین می

باشند. یک شبکه ارتباطی با پهنای بانگد زیگاد وظیفگه تبگادل اطالعگات میگای منگابع محاسگباتی و          افزار مستال می افزار و نرم سخت

در محگل   1هگای داده از راه دور  دارد. تبادل اطالعات مربوو به منگابع ورودی/خرو گی در متمرکزکننگده    بر عهدهورودی/خرو ی را 

 از: اند عبارتدر این سطح از تجمیع  تو ه قابلشود. مزایای  های هواپیما انجام می و محرک گرها حس

 تعمیر و نگهداری و وزی  ویی در حجم، صرفه. 

 کارکردی. های ماژول از تعدادی میای تغذیه منابع مانند گذاری منابع اشتراک به 

 تجهیزات. طراحی در تر یکپارچه بی به یک رویکردیا دست منظور به ماژول استاندارد های طراحی 

 کاربردی.افزار  نرم وافزار  سخت ارتااء گواهینامه صدور 

 شده منسوختجهیزات  مدیریت. 

                                                      
1 Remote Data Concentrator (RDC) 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 اویونیکعرفی م 17 دانشگاه صنعتی اصفهان

 16 از تحایاگاتی  موسسه و کمپانی 40 از متشکل کنسرسیومی ،SCARLETT پروژه عنوای تحت اویونیک، معماری بعدی نسل

. گیگرد  مگی  قگرار  اسگتفاده  مورد IMA2G نام با IMA دوم نسل پروژه این در. است شده تاسیس ااروپ اتحادیه توسط که است کشور

 در .گگردد  می هواپیما الکترونیکی های سامانه افزایش حال در پیچیدگی مدیریت و ها هزینه بیشتر کاهش باعث IMA2G از استفاده

 زیگر  مگوارد  در توانگد  مگی  IMA مفهگوم  ،SCARLETT حوزه دربیای شده است. همچنین  IMAوثر در توسعه عوامل م 10-1 شکل 

 :یابد بهبود

 های ماژول و نماید می  دا محاسباتی های ماژول از را خرو ی/ورودی که انعطاف قابل افزاری سخت مفهوم یک معرفی 

، انگد  شگده  متصگل   AFDX توسگط  کگه  شگده  توزیگع  رماژوال الکترونیکی ا زای بجای ،هسته پردازش خرو ی/ورودی

 .گردد می  ایگزین

 شود می زیرین ی الیه پلتفرم و کاربردها بین بیشتر وابستگی عدم باعث که افزاری، نرم مفهوم یک  . 

 دهند می افزایش را عملیاتی قابلیت خطا تحمل مکانیزم از استفاده با که بازپیکربندی قابل سازوکارهای. 

 (عملکرد صحت تائید و تلفیق شامل) ها فعالیت تمام توسعه برای بتثا زنجیره یک 

 بگیرند قرار دوباره استفاده مورد هواپیماها مختلف انواا در توانند می که الکترونیکی ا زای تعداد کاهش. 

 ای هسته چند  دید فناوری همچوی هایی روش از استفاده با کارایی بهبود. 

�          

                 �       

                                        

                                    

  �                    �    

                             

      �   
          

�              
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 IMAعوامل موثر در توسعه  10-1 شکل 

 مگورد  تجهیگزات  ایگن  ساخت برای که است هایی فناوری به مربوو یکی. دارد و ود اصلی بحث دو الکتریک و اویونیک مورد در

 انجگام  کگامپیوتر  و بگرق  دانگش  از اسگتفاده  با و ها زمندینیا به تو ه با ها سامانه طراحی. هاست سامانه تلفیق بحث دیگر و است نیاز

 نهادهگای  اینصگورت  غیگر  در. شود انجام هوایی گیرانه سخت بسیار مالحظات و استنانداردها اساس بر طراحی این باید البته. شود می

. کگرد  نخواهنگد  صگادر  یمگا هواپ روی بگر  را تجهیگزات  ایگن  نصب مجوز امریکا در FAA و ایرای در کشوری هواپیمایی مانند مسئول



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 اویونیکعرفی م 18 دانشگاه صنعتی اصفهان

 اسگتانداردهای  بگر  هگا  کننده نظارت و ها کننده وضع ترین مهم  مله از FAA و ARINC، RTCA، SAE، EUROCAE های موسسه

 تگرین  مطمگئن  و تگرین  پیشگرفته   ملگه  از اویونیگک  تجهیگزات  کگه  گرفت نتیجه توای می استانداردها این به تو ه با. هستند هوایی

 .هستند بشر توسط شده ساخته نیکیالکترو های سامانه

 هواپیمگا  اویونیگک  بگرای  آمگاده  تجگاری  تجهیزات از اگر حتی یعنی. است باالیی فنی دانش و تجربه نیازمند نیز ها سامانه تلفیق

 یهواپیماهگا  در. باالسگت  سگطح  مهندسگی  مسگاله  یگک  نیگز  یکدیگر به ها آی اتصال و ها آی پیکربندی ها، آی  انمایی شود، استفاده

 شگده  اسگتفاده  تجهیگزات  بگین  شگبکه  ایجاد برای داده گذرگاه عنوای به ARINC 429 گذرگاه از B737 و A320 مانند تر قدیمی

 اسگتفاده  هگا  سگامانه  تلفیگق  و شگبکه  ایجگاد  برای AFDX داده گذرگاه از B787 و A380 مانند مدری هواپیماهای در امروزه. است

 طراحگی  بگاالتر  بسگیار  اطمینگای  قابلیت با البته اترنت های شبکه به مربوو IEEE 802.11 داستاندار اساس بر گذرگاه این. شود می

 .است شده

 زمینه این در ها فعالیت بیشتر کنوی تا ما کشور در شد، برشمرده آی برای که مزایایی و اویونیک باالی  ایگاه و اهمیت رغم علی

 مشگکالت  به تو ه با هم همین البته. است بوده هواپیماها از برخی اویونیک تجهزات ارتااء و تجهیزات نگهداری و تعمیر به معطوف

 عالقمنگدی  از کشگور  داخگل  در اویونیگک  پژوهشگی  و آموزشی سطح ارتااء طوالنی مدت برای. است باالیی اهمیت حایز ها تحریم و

 بگا  مجگاورت  دلیگل  بگه  اصگفهای  صگنعتی  هدانشگگا . است بوده کشوری هواپیمایی و هوایی صنایع سازمای مانند مربوطه های سازمای

 دار عهگده  را کشگور  اویونیگک  توسعه در محوری ناش کامپیوتر و برق زمینه در باال پتانسیل دلیل به و کشور هوایی صنایع ترین مهم

 .است شده



 

 جهان ایران وفصل دوم: تاریخچه آکادميک اویونيک در  2

 رشته اویونيک در ایران 2-1

 یورکش ییمايهواپدانشکده صنعت  2-1-1

صنعت  ازیتامین کننده نیروی انسانی متخصص مورد ن یقدیمی ترین مرکز آموزش عنوایه بدانشکده صنعت هواپیمایی کشوری 

های آموزشی آکادمیک خود را همسو بگا   دانشکده برنامه این. خود را آغاز نموده است تیفعال 1328بوده که از سال  راییا یهوانورد

تعمیر  یرشته اصل 4نماید و در حال حاضر در  ا را می یصنعت هوانورد یها یازمندیو با تو ه به ن وزارت علوم، تحایاات وفناوری

با تو گه بگه    نیهمچن .ردیپذ یم جودانش یو کارشناس یو نگهداری هواپیما، مراقبت پرواز، الکترونیک و مخابرات و در مااطع کاردان

مرا ع  ریسازمای هواپیمائی کشوری و سا دییتخصصی و ضمن خدمت مورد تاهای کوتاه مدت  دوره یروز افزوی صنعت هوانورد ازین

 .گردد یم هیمرکز ارا نی( در ا)ایکائو و یاتا یالملل نیب

 تعميرو نگهداری هواپيما 2-1-1-1

فنی و استانداردها و ماگررات الزم  هگت تگامین و     ،یاز علوم مهندس یا توای مجموعه یهواپیما را م یو نگهدار ریتعم یمهندس

مهنگدس   کیگ است  دهیچیپ ستمیسابر مایمختلف هواپیما دانست. با تو ه به اینکه هواپ یها ستمیین شرایط مناسب کارکرد ستضم

هوافضا و اویونیک را داشته باشگد   ک،یمکان یدر علوم مهندس شده از مباحث مطروح ی امع عاتاطال دیبا مایو نگهداری هواپ ریتعم

مجگرب و بگا اسگتفاده از     دیبر اسگات  هیهواپیما با تک یو نگهدار ریتعم یمهندس گروهآشنا باشد.  ربط و با ماررات و استانداردهای ذی

 یو کارشناسگ  یداوطلبای از ماطع دیپلم را پذیرش و پس از آموزش در دو ماطع کگاردان  ،در کشور رینظ یب یها و کارگاه شگاهیآزما



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 20 دانشگاه صنعتی اصفهان

لیسگت دروس ارائگه    1-2   گدول در  کنگد.  یم صنایعفعالیت در این  یراه یقابل، در صنایع مختلف هواپیمای یبه صورت متخصصان

 شده برای گرایش تعمیر و نگهداری در ماطع کارشناسی ارشد نشای داده شده است. 

 

 نگهداریليست دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی تعمير و  1-2  جدول
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 آیرودینامیک و مکانیک پرواز 

 ابزار هواپیمایی 

 سیستم های الکتریکی هواپیما و آزمایشگاه 

 موتورهای پیستونی هواپیما 

 موتور  ت 

 ساختمای هواپیما 

 ملخ و کارگاه ملخ 

 سیستم های هواپیما 

  سیستم های اندازه گیری آالت دقیق

 هواپیما

 ارگاه تعمیر بال و بدنهگ 

 گارگاه موتورهای پیستونی هواپیما 

 گارگاه سیستم های هواپیما 

 گارگاه موتور  ت 

 گارگاه ساختمای هواپیما 

 گارگاه ماشین ابزار 

  آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری آالت

 دقیق هواپیما
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 خوردگی و کنترل مبانی 

 سیاالت مکانیک 

 مکانیکی ارتعاشات 

 ایمنی مدیریت سامانه(SMS) 

 آئرودینامیک 

 دینامیک ترمو 

 اتوماتیک کنترل 

 غیرمخرب های تست 

 آئرودینامیک آزمایشگاه 

 پرواز مکانیک 

 پرواز مکانیک 

 نیوماتیک و هیدرولیک 

 

 مراقبت پرواز 2-1-1-2

خلبانای در  ییو راهنما گریکدیها با  از برخورد آی یریپروازها و به منظور کنترل و  لوگ شیافزا لیبه دل یالدیم 1941از سال 

در آمگده اسگت. از    یدر صنعت هوانورد یتخصص یها از حرفه یکیامر مراقبت و کنترل پرواز به صورت  ،ییهوا یها ها و راه فرودگاه

 کیگ رشته به صگورت آکادم  نیامرکز اقدام به آموزش  نیحرفه، گروه مراقبت پرواز ا نیا یتصد  هتد اافر یآماده ساز یرو برا نیا

 یهگا  مختلگف مگرتبط ماننگد دوره    یتخصصگ  یهگا  دوره یبرگزار نیچن( و هموستهیو ناپ وستهی)پ یو کارشناس یدر دو ماطع کاردان

خگود   یاهگداف آموزشگ   یگگروه در راسگتا   نیا نموده است.روازدوره تارب پ و ( دوره برج کنترل پروازSMS) یمنیا تیریمد ستمیس

 ازیمورد ن یانسان یروین تیآموزش و ترب فهیو وظ بودهمجهز برج کنترل، تارب پرواز، مرکز کنترل پرواز و رادار  ازهایس شبیه یدارا

لیست دروس ارائه شده برای گرایش مراقبت پرواز در ماطع کارشناسگی   2-2   دولدر  عهده دارد.ه فرودگاه کشور را ب 54از  شیب

 ای داده شده است.ارشد نش

 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 21 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ليست دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی مراقبت پرواز  2-2  جدول
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 یمائیحاوق هواپ 

 1 یهواشناس 

 2 انکس 

 11 انکس 

 یهوانورد یکش ناشه 

 1 یناوبر 

 کیبرق و الکترون یمهندس یمبان 

 پرواز کیمکان 

 15 انکس – یاطالعات هوانورد سیسرو 

 کنترل برج 

 برج کنترل موالتوریس 

 یکمک ناوبر یستمهایس 

 12 انکس –و نجات  تجسس 

 (14)انکس  -فرودگاهها 

 یتارب و ارتفاا سنج کنترل 

 کنترل تارب موالتوریس 

 یمنطاه ا کنترل 

 2 یناوبر 

یل
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ص
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س 
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د
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ت 

اقب
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 2 یسهواشنا 

 6 انکس 

 یتخصص یانسان عوامل 

 تیریمد یمبان 

 پرواز اصول 

 با پرواز یآشنائ 

 با رادار مایکنترل هواپ دستورالعمل 

 15انکس  راموییپ قیتحا 

 رادار اصول 

 مخابرات اصول 

 یهوائ کیدر تراف وییاتوماس 

 یسوانح هوائ یبررس 

 با رادار یعمل آموزش 

 8 انکس 

 یمنیا تیریمد سامانه SMS 

 

 ک هواپيماالکتروني 2-1-1-3

سگالمت پروازهگا، نصگب و     نیکنتگرل و تگام   نهیخالق و کارآمد در زم یروهاین تیترب کیالکترون یهدف گروه آموزش یبطور کل

توای بگه سگه    یارائه شده توسط گروه را م یها است. آموزش یوکمک ناوبر یو مخابرات یکیالکترون یهاستمیس یو نگهدار یانداز راه

اسگت.   ییمگا یهواپ کیگ الکترون وسگته یناپ یو کارشناسگ  یکگاردان  یهگا  که شامل دوره کیمآکاد یها وزشکرد. آم میتاس یدسته کل

 یهگا  رشگته  کیگ آکادم الییفار  التحصگ  ی( و دوره فشرده فوق براB2) کیونیساله او آزاد که عمدتاً مربوو به دوره دو یها آموزش

کگه   ییمایمرتبط با صنعت هواپ یها ارگای ریها و سا فرودگاهکارمندای شرکت  یخدمت برا نیح یها آموزش نیمرتبط است. همچن

 .شود یارائه م ازیمختلف بسته به ن یها در دوره

 مخابرات هواپيما 2-1-1-4

هگای   های آموزشی اصلی دانشگکده صگنعت هواپیمگایی کشگوری اسگت کگه دوره       گروه آموزشی مخابرات هواپیمایی یکی از گروه

گردد. در حال حاضر، تنهگا   ا مخابرات هواپیمایی تحت نظارت این گروه آموزشی ارائه میهای تخصصی آزاد مرتبط ب آکادمیک و دوره

ی کاردانی مخابرات هواپیمگایی اسگت کگه از طریگق کنکگور       شود دوره ی آکادمیک که توسط گروه مخابرات هواپیمایی ارائه می دوره

های تخصصی آزاد مرتبط با مخابرات هواپیمایی  شود. دوره پذیرد و تحت مجموعه قوانین وزارت علوم برگزار می سراسری دانشجو می

های هواپیمایی است( نیز تحت نظگارت   های مخابرات هواپیمایی که مورد نیاز شرکت ی آشنایی با ماررات و دستورالعمل )نظیر دوره

هگای   لیسگت دروس تخصصگی کگاردانی گگرایش     3-2   دولدر  شود. های ایکائو برگزار می لعمل این گروه و مطابق ماررات و دستورا



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 22 دانشگاه صنعتی اصفهان

هگای کگاردانی    لیسگت دروس گگرایش   4-2   گدول همچنگین در   است. الکترونیک هواپیمایی و مخابرات هواپیمایی نشای داده شده

 هواپیمایی ارائه شده است.اویونیک و کارشناسی الکترونیک 

 های الکترونيک هواپيمایی و مخابرات هواپيمایی ليست دروس تخصصی کاردانی گرایش 3-2  جدول
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 وتریکامپ یسیبرنامه نو 

 یانسان عوامل 

 1 کیالکترون 

 یصنعت یکش ناشه 

 یکیالکتر ینهایماش 

 1 یکیالکتر یمدارها 

 یمنطا رمدا 

 2 کیالکترون 

 1 کیالکترون شگاهیآزما 

 رندهیفرستنده و گ اصول 

 1 یکیالکتر یمدارها شگاهیآزما 

 2 یکیالکتر یمدارها 

 ییمایمخابرات هواپ ستمیس 

 یمدار منطا شگاهیآزما 

 2 کیالکترون شگاهیآزما 

 رندهیاصول فرستنده و گ شگاهیآزما 

 یکیالکتر یریگ اندازه 

 یکمک ناوبر یها ستمیس 

 ییویراد نینقوا 

یل
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ص
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د
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 ی
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ی
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 وتریکامپ یسیبرنامه نو 

 یانسان عوامل 

 1 کیالکترون 

 1 ییمایمخابرات هواپ ماررات 

 اطالعات پرواز سیسرو 

 1 یکیالکتر یمدارها 

 یمنطا مدار 

 و کدها یهواشناس 

 1 کیالکترون شگاهیآزما 

 ییمایهواپ حاوق 

 1 یکیالکتر یمدارها شگاهیآزما 

 مخابرات اصول 

 ییمایمخابرات هواپ ستمیس 

 یمدار منطا شگاهیآزما 

 2 ییمایمخابرات هواپ ماررات 

 مخابرات نگیچیسوئ ستمیس 

 کائویا یاستنادها 

 یکمک ناوبر یها ستمیس 

 هواپيماییکترونيک های کاردانی اویونيک و کارشناسی ال ليست دروس گرایش 4-2  جدول
یل
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س

 
ص

ص
تخ
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رو

د
 ی

دان
کار

یونیاو ی
 ک

 یوتریکامپ یسیبرنامه نو 

 1 یکیالکتر یمدارها 

 1کیالکترون 

 یانسان عوامل 

 مایهواپ یریاندازه گ ستمیس 

 مایهواپ کیالکتر شگاهیآزما 

 مایهواپ کیالکتر ستمیس 

 2 کیالکترون 

 مایهواپ مخابرات 

 یمنطا یمدارها 

 ییمایهواپ حاوق 

 قیآالت دق شگاهیآزما 

 مایهواپ یناوبر اصول 

 مایو کاربرد آی در هواپ رادار 

 رندهیفرستنده گ شگاهیآزما 

 مایو ساختمای هواپ ستمیس 

 یمدار منطا شگاهیآزما 

 2 کیالکترون شگاهیآزما 

 مایهواپ وتریکامپ 
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 (3) کیالکترون 

 کروپروسسوریم 

 سیالکترومغناط 

 ها ستمیس لیو تحل هیجزت 

 (3) کیالکترون شگاهیآزما 

 کروپروسسوریم شگاهیآزما 

 شرفتهیپ یسینو برنامه 

 پالس کیتکن 

 و امواج وخطوو انتفال دانهایم 

 ( 1)  مخابرات 

 و سنتز مدار لتریف 

 یخط کنترل   

 آی یو کاربردها رادار 

 ویکروویآنتن و ما شگاهیآزما 

 آنتن 

 پالس کیتکن شگاهیآزما 

 ویکروویم 

 (2) یناوبر 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 23 دانشگاه صنعتی اصفهان

 مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد 2-1-2

 کند. زیر را در صنعت هوانوردی ارائه می یها رشتهمرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد 

 مایهواپ یو نگهدار ریگروه تعم 

 مایهواپ کیونیگروه او 

 مایهواپ کیونیاو یتکنولوژ یگروه مهندس 

 مایهواپ کیمکان یگروه مهندس 

 دانشگاه هوایی شهيد سرلشگر ستاری 2-1-3

رشگته کارشناسگی و دو رشگته     13افتتاح گردید. هم اکنگوی دانشگگاه هگوایی شگهید سگتاری بگا        1367دانشگاه هوایی در سال 

هگای دانشگگاه    در ادامگه اسگامی رشگته    .اسگت ها  کارشناسی ارشد مشغول تربیت نیروی متخصص برای نیروی هوایی و سایر سازمای

 هید ستاری آورده شده است.هوایی ش

 

 کارشناسی هوانوردی گ خلبانی هواپیما 

 گ ناوبری هواپیماارشناسی هوانوردی ک 

 ی هوانوردی گ مراقبت پروازکارشناس   

 کارشناسی مهندسی برق گ الکترونیک 

 مخابرات                             کارشناسی مهندسی برق گ 

                            کارشناسی مهندسی هوافضا 

 ارشناسی مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما                      ک 

 (افزار شناسی مهندسی رایانه )نرمکار 

 بازرگانی( -کارشناسی مدیریت )دولتی 

 (کنترل شکاری) کارشناسی مهندسی تکنولوژی فرماندهی وکنترل هوایی 

 عملیات موشک(کارشناسی مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی( 

 اطالعات عملیات( ندسی تکنولوژی فرماندهی وکنترل هواییکارشناسی مه( 

  



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 24 دانشگاه صنعتی اصفهان

 های مختلف دنيا ه اویونيک در دانشگا 2-2

تو گه بگه   شگود. بگا    تدریس میهوافضا  دانشکده زیرمجموعه دانشکده برق و به عنوایهای مختلف دنیا  رشته اویونیک در دانشگا

مختلف و های  اد درسی متفاوتی است. در ادامه این فصل دانشگاهمااطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( دارای مف

مختلف دنیا که زمینه اویونیک فعالیت دارند،  های لیست دانشگاه 5-2  دول  در ها مورد بررسی قرار داده شده است. مفاد درسی آی

   مورد بررسی قرار داده شده است.

 

 دانشگاه های مختلف دنيا دراویونيک  5-2 جدول 

 
 اسم دانشگاه

 

 کشور

 شهر
 اسم رشته -گروه مقطع وب سایت

1 Queen Mary, University of 
London 

 انگلستای

- 

 لندی

http://www.qmul.ac.u
k 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

Electronic 
Engineering - 

Avionics 

2 University of York 

 انگلستای

- 

 یورک

http://www.york.ac.u
k 

کارشناسی ارشد 

 )چهار سال(
Electronics - 

Avionics 

3 University of Manchester 

 انگلستای

- 

 منچستر

http://www.manches
ter.ac.uk 

 کارشناسی ارشد

Electronic 
Engineering- 

Electronic 
Engineering 

4 University of Surrey 
 انگلستای

 گیلدفورد-
http://www.surrey.ac

.uk 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

Electronic 
Engineering- 

Electronic 
Engineering 

5 University of Liverpool 

 انگلستای

- 

 لیورپول

http://www.liverpool.

ac.uk/ 

 کارشناسی

کارشناسی ارشد)چهار 

 سال(

Electrical 
Engineering and 

Electronics -
Avionic Systems 

Engineering 

6 University of Sheffield 

 انگلستای

- 

 شفیلد

http://www.sheffield.
ac.uk/ 

کارشناسی ارشد )یک 

 سال(

Electronic and 
electrical 

Engineering - 
Avionic Systems 

Engineering 

7 University of Glasgow 

 اسکاتلند

- 

 گالسگو

http://www.gla.ac.uk
/ 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
Avionics 

Engineering 

8 Cranfield University 

 انگلستای

- 

 کرنفیلد

http://www.cranfield.
ac.uk/ 

کارشناسی ارشد )یک 

 سال(

Aerospace 
Engineering - 

Avionic Systems 
Design 

9 University of Bristol 

 انگلستای

- 

 بریستول

http://www.bristol.ac

.uk/ کارشناسی ارشد Aerospace 
Engineering 

10 University of Salford 
 انگلستای

 منچستر -
http://www.salford.a

c.uk/ کارشناسی 
Aeronautical 
Engineering 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 25 دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 اسم دانشگاه

 

 کشور

 شهر
 اسم رشته -گروه مقطع وب سایت

11 Sheffield Hallam University 

 انگلستای

-  

 شفیلد

http://www.shu.ac.uk

 کارشناسی /
Aeronautical 
Engineering 

 

12 OHIO University 

 آمریکا

- 

 اوهایو

http://www.ohio.edu/ 
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
Avionics 

Engineering 

13 University of Adelaide 

 استرالیا

- 

 ادلید

http://www.adelaide.
edu.au/ 

 کارشناسی

Electrical and 
Electronic - 

Avionics 
Engineering 

 

14 Queensland University of 
Technology 

 استرالیا

- 

 بریسبای

https://www.qut.edu.
au/ 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

Aerospace 
Avionic 

Engineering 
 

14 McGill University 

 کانادا

- 

 منترال

http://www.mcgill.ca
/ 

 کارشناسی ارشد

Aerospace 
Engineering -
Avionics and 

Control 

15 Concordia University 

 کانادا

- 

 منترال

http://www.concordi
a.ca/ 

 کارشناسی 

)برق، کامپیوتر، 

 مکانیک(

کارشناسی ارشد 

 فضا(-)هوا

Bsc: 
 Electrical 

Engineering - 

Avionics and 

Control 

 Computer 

Engineering - 

Avionics and 

Embedded 

systems 

 Mechanical 

Engineering -

Aerospace and 

Propulsion 

Msc: 
 Aerospace 

Engineering 

16 
Saint Petersburg State 

University of Aerospace 
Instrumentation 

 روسیه

-  

 سنت پترزبورگ

http://suai.ru/m_univ
_rect.shtml 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

Avionics and 
measuring-
computing 

complexes of 
aircraft – 

Engineering and 
Technology 

17 Kazan National Research 
Technical University 

http://www.kai.ru/en کازای -روسیه
/ 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

Automation, 
Control, Avionics 

& 
Instrumentation 

Engineering 

18 
ISAE (Institut Supérieur de 

l’Aéronautiqueetde
l’espace) 

 فرانسه

- 

 تولوز

http://www.isae.fr/e
n 

 کارشناسی ارشد
Aerospace 

Mechanics and 
Avionics 

19 Air University 
 پاکستای

 اسالم آباد
http://www.au.edu.p

k/ 

 کارشناسی ارشد

 دکتری
Avionics 

Engineering 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 26 دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 اسم دانشگاه

 

 کشور

 شهر
 اسم رشته -گروه مقطع وب سایت

20 Southern Illinois University 

 آمریکا

- 

 کاربندیل
http://siu.edu/ کارشناسی Aviation 

Technologies 

21 Utah State University 

 آمریکا

- 

 لگای
http://www.usu.edu/ کارشناسی 

Aviation 
Technology- 
Maintenance 
Management 

 های مختلف واحدهای درسی در دانشگاه 2-3

ی رشگته  ، دروس متفگاوتی را بگرا  کننگده  های مختلف با تو ه مصوبه خود، ماطع تحصگیلی و همچنگین دانشگکده ارائگه     دانشگاه

نیز بگا یکگدیگر متفگاوت اسگت. در ادامگه چنگدین       های مختلف  دهند. همچنین مدت زمای تحصیل آی در دانشگاه اویونیک ارائه می

 دانشگاه از لحاظ واحدهای درسی مورد بررسی قرار داده شده است.

 Queen Maryمفاد درسی دانشگاه لندن  2-3-1

 Queen Mary مفاد درسی دانشگاه لندن 6-2  جدول
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1
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A

 

DEN101 
(4) 

Mechanics 
of Fluids I 

DEN102 (4) 
Stress 

Analysis 

DEN121 (4) 
Mathematics 
for Engineers 

1 

DEN118 (4) 
Aspects of 
Aerospace 

Engineering 

MAT4444 (4) 
Transferable Skills for Engineers 

& Materials Scientists 

S
e

m
e

st
e

r 
B

 

DEN107 
(4) 

Thermodyn
amics 1 

DEN108 (4) 
Dynamics 

DEN122 (4) 
Mathematics 
for Engineers 

2 

DEN118 (4) 
Aspects of 
Aerospace 

Engineering 

MAT4444 (4) 
Transferable Skills for Engineers 

& Materials Scientists 

Y
e

a
r 

2
 

S
e

m
e
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r 
A

 

DEN109 
(4) 

Electrical 
Technology 

I 

DEN218 (5) 
Graphic 

Communicati
on, Design 

and 
Manufacture 

DEN223 (5) 
Mathematics 
for Engineers 

3 

ELE161 (4) 
Programming Fundamentals 

or 
DCS200 (5) 

Essential Networks and Operating Systems 
DEN109 (4) 

Electrical Technology I 

S
e

m
e

st
e

r 
B

 

ELE202 (4) 
Digital 
Circuit 
Design 

DEN202 (5) 
Engineering 

Design 

DEN211 (5) 
Vibrations 

and Control 
of Dynamic 

Systems 

PHY4210 (4) 
Electric and Magnetic Fields 
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r 

3
 S
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m
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A

 

DEN318 
(6) 

Individual 
Project 

DEN303 (6) 
Stability and 

Control of 
Aircraft 

ELE335 (5) 
Digital Systems Design 

or 
ELE374 (5) 

Signals and Systems Theory 
 

S
e

m
e

st
e

r 
B

 DEN318 
(6) 

Individual 
Project 

 

DEN317 (6) 
Avionics 
Design 

 

ELE366 (5) 
Microwave and Optical Transmission 

or 
DEN408 (7) 

Robotics 
 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 27 دانشگاه صنعتی اصفهان

Y
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a
r 

4
 

S
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A

 MAT7400 
(7) 

Research 
and Design 

Team 
Project 

MAT7400 (7) 
Research and 
Design Team 

Project 

ECS616U (6) 
Microwave 
Electronics 

or 
ECS602U (6) 
Digital Signal 

Processing 
or 

DEN7335 (7) 
Advanced 
Spacecraft 

Design: 
Maneuvering 
and Orbital 
Mechanics 

or 
IPLM701U (7) 
Introduction to 
Law for Science 
and Engineering 

ECS616U (6) 
Microwave Electronics 

or 
ECS602U (6) 

Digital Signal Processing 
or 

DEN7335 (7) 
Advanced Spacecraft Design: Maneuvering 

and Orbital Mechanics 
or 

IPLM701U (7) 
Introduction to Law for Science and 

Engineering 

S
e

m
e

st
e

r 
B

 MAT7400 
(7) 

Research 
and Design 

Team 
Project 

MAT7400 (7) 
Research and 
Design Team 

Project 

DEN410 (7) 
Aero elasticity 

or 
DEN7305 (7) 

Advanced 
Aircraft Design 

or 
DENM013 (7) 

Spacecraft 
Mission 

Engineering 
or 

ECS606U (6) 
Communication 

Systems 
Electronics 

DEN410 (7) 
Aero elasticity 

or 
DEN7305 (7) 

Advanced Aircraft Design 
or 

DENM013 (7) 
Spacecraft Mission Engineering 

or 
ECS606U (6) 

Communication Systems Electronics 

Site http://www.sems.qmul.ac.uk/ugadmissions/programmes/structure.php?avionics 

 Sheffieldدانشگاه  مفاد درسی 2-3-2

 Sheffieldمفاد درسی دانشگاه  7-2  جدول
Main courses 

Introduction to Avionics 

Reliability and Failure 

Power Electronics 

Motion Control and Servo Drive Systems 

Electromagnetic Compatibility 

Antennas, Radar and Navigation 

Flight Dynamics and Control 

Multi-Sensor Data Fusion Distributed Real-time Control Systems 

Advanced Instrumentation 

Safety Critical Software Systems 

Research Techniques and Thesis Preparation 

Substantial industry-relevant individual research project leading to a dissertation 

 )کارشناسی ارشد(
Site: https://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses/engineering/electronic/avionic-

systems-msc 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 28 دانشگاه صنعتی اصفهان

 Yorkمفاد درسی دانشگاه  2-3-3

 Yorkمفاد درسی دانشگاه  8-2  جدول
FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR FOURTH YEAR 

Principles of Flight Control Theory Flight Control 
Major 

Industrial/Research 
Project (2 terms) 

Computing 
Digital Circuit Design 

and Programming 
Modern & Digital 

Control 
Project Management 

Communications 
Analysis of Frequency 

and Filters 
Design & Construction 

Project 
Optional: 

Automatic Flight Control 
Systems 

Transducers, Sensors 
and Actuation 

Embedded Computer 
Systems 

Electronics for Medicine 
Personal and Mobile 

Communications 
Biologically Inspired 

Computation 
Radio Frequency and 

Microwave Circuit 
Design 

Signal Processing 
Information and Coding 
Strategic Management 

Enterprise 

Circuit Design (Analogue 
and Digital) 

Electromagnetic Fields 
and Transmission Lines 

Wireless Principles 

Major Circuit 
Components Design and 

Application 

Noise and Interference 
in Circuits 

Software Engineering 
Project 

Computer Programming 
in Java/C 

Software Engineering Laboratory Practical 

Mathematics Mathematics Optional: 
Distributed Computer 

Systems 
Neural Networks 
Wireless Modems 

Environmental 
Engineering 

Analogue / Digital 
Filters 

DSP Architectures 
Digital Engineering 

Laboratory Practical Laboratory Practical 

Optional: 
Computer Modelling 

Computer Architectures 
Semiconductor Devices 

Analogue Circuitry 
Internet Protocols 

 )کارشناسی ارشد(
Site: http://www.elec.york.ac.uk/ugrad/course/avionics.htm 

 Cranfieldمفاد درسی دانشگاه  2-3-4

 Cranfieldمفاد درسی دانشگاه  9-2  جدول
Main courses 

Navigation 1 - Inertial and Satellite Navigation Systems 
Control Systems 
Avionics Data Networking, Hardware Integration and Testing 
Aerospace Software Engineering and ADA 
Radio Systems 
The Cockpit Environment 
Aircraft Stability and Control 
Aircraft Performance 
Airframe System Design 
Modelling of Dynamic Systems 
Air Traffic Control 
Fault Tolerant Avionics Design 
Navigation 2 - Integrated Navigation Systems 
Flight Experimental Methods (Jetstream Flight Labs) 

(طراحی سیستم های اویونیک – )کارشناسی ارشد  

Site: http://www.cranfield.ac.uk/courses/masters/avionic-systems-design.html 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 29 دانشگاه صنعتی اصفهان

 Liverpoolمفاد درسی دانشگاه  2-3-5

 Liverpoolمفاد درسی دانشگاه  10-2  جدول
FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR 

Digital and 
Integrated 
Electronics Design 

Signals and Systems 
Electronics for Instrumentation and 

Communication 

Electrical Circuits 
and Systems 

Electronic Circuits 
and Systems 

Image Processing 

Mathematics 
Instrumentation and 
Control 

Antennas 

Experimental 
Skills/Engineering 
Skills 

Digital Electronics 
and Microprocessor 
System 

RF Engineering and Applied Electromagnetics 

Electronic Circuits 
Communication 
Systems 

Flight Dynamics and Control 

C Programming 
Applied 
Design/Project 

Project Management 

Electro mechanics 
and 
Electromagnetism 

Electrical Circuits 
and Power System 

Avionic Systems Design 

Aerospace 
Engineering 

Field Theory 
Aircraft Performance 
Avionic Systems 

Electromagnetics 

Compulsory modules 
-Introduction To 
Programming In C 
-Electrical Circuits and 
Systems 
-Experimental Skills 
-Electromagnetism & 
Electro mechanics 
-Electronic Circuits 
-Mathematics I for 
Electrical Engineers 
-Mathematics Ii for 
Electrical Engineers 
Optional modules 
-Introduction To 
Aerospace Engineering 
 

Compulsory modules 
-Instrumentation & 
Control 
Electrical Circuits & 
Power Systems 
-Signals and Systems 
-Communication Systems 
-Electronic Circuits and 
Systems 
-Aircraft Performance A 
-Avionic Systems 
-Field Theory and Partial 
Differential Equations 

Optional modules 
-Aircraft Performance B 
-Aircraft Performance A 
-Project, Problem Solving 
& Industrial Awareness 
-Electromagnetics 

 

Compulsory modules 
-Electronics for Instrumentation and 
Communications 
-Image Processing 
-RF Engineering and Applied Electromagnetics 
-Antennas 
-Flight Dynamics and Control 
-Project Management 
-Avionic Systems Design 
Optional modules 
-Power Generation,  Transmission and Distribution 
-Integrated Circuits - Concepts and Design 
-Integrated Circuits - Concepts and Design 
-Photonics and Optical Information Systems 
-Application Development With C++ 
-Digital Control 
-Signal Processing & Digital Filtering 
-Neural Networks 
-Manufacturing Strategy (MNGT309) 
-Advanced Modern Management (MNGT352) 
-Total Quality Management 1 

 )کارشناسی ارشد(
Site: http://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/avionic-systems-meng-hons/module-details 

 Adelaideدرسی دانشگاه  مفاد 2-3-6

 Adelaideمفاد درسی دانشگاه  11-2  جدول
دتا مربوط به واحد پروژه کارشناسی که عم 6واحد اختیاری و  12واحد درس های اصلی  78واحد در کارشناسی می باشد.  96این رشته در کارشناسی دارای 

 مستقیما مربوط به گرایش اویونیک است. Avionic Sensors and Systemباشند. از بین دروس اصلی تنها یک درس به نام  گرایش الکترونیک می

 )کارشناسی(

Site: http://www.adelaide.edu.au/degree-finder/beng_beelec&es2.html 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 30 دانشگاه صنعتی اصفهان

 Bristolمفاد درسی دانشگاه  2-3-7

 Bristolمفاد درسی دانشگاه  12-2  جدول
Avionics stream 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 
Common first 

year 
Aerodynamics, 

Structures & 
Materials 2, 

Space 
Systems, 

Flight 
Mechanics 

In Industry  
Aerospace Vehicle 

Design and 
Systems Integration 
AENGM2023 (30cp) 

 
Sensors, Signals & 

Control 
AENG31300 (20cp) 

 

 
Aircraft Dynamics and Control 

AENGM1300 (10cp) 
 

Avionic Systems & Design 3 
AENG30004 (10cp) 

 
Energy Management 
EENGM7031 (10cp) 

 

 )کارشناسی ارشد(
Site: http://www.bristol.ac.uk/engineering/interdisciplinary/engineering-design/programme-

structure/specialist-streams/streama3.html/view 

 

  Concordiaمفاد درسی دانشگاه  2-3-8

 )الف( Concordiaمفاد درسی دانشگاه  13-2  جدول

ی(کارشناس)  

 Avionics and Control ق:بر رشته

واحد  29.5 نیواحد است. از ا 29.5واحدها  ماندهیهمه گروه ها مشترک است. باق نیب یواحد رشته برق در کارشناس 60: یاصل دروس

است کیونیاو شیگرا یواحد آی دروس تخصص 16برق بوده و  یاریواحد، از دروس اخت 13.5 . 

Main courses Credits 
Flight Control Systems 3.5 
Avionic Navigation systems 3 
Real Time Computer Control Systems 3.5 
Standard, Regulation and Certification 3 
Integration of Avionic Systems 3 

 (ب) Concordiaمفاد درسی دانشگاه  14-2  جدول

(یکارشناس)  

 Avionics and Embedded Systemsرشته کامپیوتر: 

واحد از دروس  9، باقیمانده واحد 25.5 نیهمه گروه ها مشترک است. از ا نیکه ببوده واحد  64 یدر کارشناس وتریرشته کامپ یدروس اصل

است. کیونیاو شیگرا یواحد آی، دروس تخصص 9و  بودهبرق  یاریاخت  

Main courses Credits 
Flight Control Systems 3.5 
Avionic Navigation systems 3 
Real Time Computer Control Systems 3.5 
Standard, Regulation and Certification 3 
Integration of Avionic Systems 3 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 31 دانشگاه صنعتی اصفهان

 (پ) Concordiaمفاد درسی دانشگاه  15-2  جدول

 ی ارشد هوافضا(کارشناس)

 شیو هر کس با تو ه به نوا گرا می باشند یواحد 4 وساست. تمام در یاریواحد آی اخت 4که  بودهواحد  16ماطع  نیا یکل واحدها

 Avionics and دانشگاه نیهوافضا در ا یها شیاز گرا کی. دنکن یرا انتخاب م ریز یهوافضا، سه درس از  دروس اصل یمهندس

control  است. ریارشد هوافضا به شرح ز یها شیگرا یدروس اصل هی. کلاست 

Main courses Credits 
Flight Control Systems 4 
Aerodynamics  4 
Gas Turbine Design 4 
Turbo machinery and Propulsion 4 
Helicopter Flight Dynamics 4 
Operational Performance of Aircraft 4 
Fluid Mechanics 4 
Standards, Regulations and Certification 4 
Materials Engineering for Aerospace 4 
Avionic Navigation Systems 4 
Site:http://www.mie.concordia.ca/prospectivestudents/graduateprograms/graduatecertificate

mechanicalengineering/#Aerospace 

 McGillمفاد درسی دانشگاه  2-3-9

واحد با مشورت یگک مهنگدس مشگاور هوافضگا      36واحد آی ثابت است. مابای  9باشد که  واحد می 45کل واحدهای این ماطع 

 واحد به شرح زیر است. 9گردد که این  انتخاب می

 McGillمفاد درسی دانشگاه  16-2  جدول
Credits Main courses 

3  Aerospace Case Studies 
6 Industrial Stage 

(آموزش محور-ارشد هوافضا یکارشناس)  
Site: http://www.mcgill.ca/study/2013-2014/courses/mech-687 

 ISAEمفاد درسی دانشگاه  2-3-10

 ISAEدانشگاه مفاد درسی  17-2  جدول
First Semester Second Semester Third Semester Fourth Semester 

Aerospace and mechanical engineering Design - 
aerodynamics & 
fluid dynamics 

Advanced fluid 
dynamics 

MSc. Thesis 
 

Design - 
aerodynamics & 
fluid dynamics 

Flight control - 
Guidance 

Aeronautical 
structures 

Aerospace 
structures 

Aeronautical 
engineering 
Helicopter 

engineering 

مکانیک و اویونیک( -)کارشناسی ارشد هوافضا  

Site: http://masters.isae.fr/en/msc_programs/master_aerospace_mechanics_and_avionics.html 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 32 دانشگاه صنعتی اصفهان

 Air university مفاد درسی دانشگاه 2-3-11

 )الف( Air universityمفاد درسی دانشگاه  18-2  جدول

 )کارشناسی ارشد(

واحد نیز پروژه ارشد  6واحد و  24شود. تعداد واحدهای درسی  در این ماطع، سه شاخه تخصصی از اویونیک به دانشجویای پیشنهاد می

 است.

Main courses 
Fundamental of Adhesives, sealants, and coatings 
Linear Systems Theory 
Linear Feedback Control Systems 
Random Processes 
Digital Signal Processing 
Digital Communications 
Wireless Communications I 
Software Engineering 
Electromagnetic Field Theory 
Transmission Lines and Waveguides 
Optimal Control 
Robust Control 
Non-Linear Systems 
Flight Dynamics and Control 
Adaptive Control 
Soft Computing Systems 
System Identification 
Neural Networks 
Stochastic Systems 
Detection & Estimation 
Embedded System Design 
Communication Networks 
Array Signal Processing 
Wireless Communications II 
Design and Analysis of Algorithms 
Optimization 
Image Processing 
Adaptive Filter Theory 
RF and Microwave Circuit Design 
Microwave Engineering 
Microwave Electronic Devices 
Analog IC Design (Bipolar) 
Semiconductor Device Technology 
Analog IC Design (MOS) 
Power Electronics 
Instrumentation and Measurement for Aerospace Applications 
Navigation Systems 
Missile Guidance 
Information Theory 
Model based Software Testing 
Advanced Antenna Engineering 
Microwave Design 
Advanced Topics in Control Engineering 
Advanced Topics in Communications 
Advanced Topics in Microwave Engineering 

Site: http://www.au.edu.pk/avi_course.aspx 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 آکادمیک اویونیک در ایران و جهاناریخچه ت 33 دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 

 )ب( Air universityمفاد درسی دانشگاه  19-2  جدول

 (دکتری)

واحد آی از  18و  ینامه دکتر اییواحد آی پا 30 می گذراند بطوریکه یواحد درس 48. هر دانشجو حدود استسال  6تا  3 نیماطع ب نیا

 .است ریدروس ز

Main courses 
Linear Systems Theory 
Linear Feedback Control Systems 
Random Processes 
Digital Signal Processing 
Digital Communications 
Wireless Communications I 
Electromagnetic Field Theory 
Transmission Lines and Waveguides 
Optimal Control 
Flight Dynamics and Control 
Adaptive Control 
Communication Networks 
RF and Microwave Circuit Design 
Microwave Engineering 
Microwave Electronic Devices 

Site: http://www.au.edu.pk/ms_avionics_course_desc.aspx 

 

 



 

 

 های کاری مرتبط با اویونيک فصل سوم: زمينه 3

 مقدمه 3-1

دهد در حالی که برخاستن و فرود آمدی تنها  رخاستن و فرود هواپیما رخ می% حوادث هوایی به هنگام ب68 بنا بر آمار، در حدود

این در حالی است که بیشگترین خطگای خلبگای در هنگگام فگرود و بگه علگت خسگتگی رخ          دهد. % از عملیات هوایی را تشکیل می6

هگای هگر شگرکت هواپیمگا سگاز       رنامههای نظازتی از مهمترین ب دهد. لذا کاهش هرچه بیشتر وظایف یک خلبای و افزایش سامانه می

های هوشمند بدوی سرنشین  های صنعتی بسیار زیادی برای تولید و ارتااء سامانه های گذشته  اذبه باشد. از سویی دیگر در سال می

و الکتریگک   های مخابراتی، ناوبری، هدایت و کنترل ها نیاز به تلفیق سیستم در تمامی کشورهای دنیا به و ود آمده است. این سامانه

هگای هگوایی بگر عهگده      هگای مگورد نیگاز در سگامانه      هت دستیابی به یک سامانه هوشمند دارد. وظایف طراحی و سگاخت سیسگتم  

 باشد. مهندسای اویونیک می

هوایی هگر کشگوری    های در سازمای ییهای اویونیک، الکترونیک و مخابرات هوا تخصصنیازمندی به بیانگر آی است که  مطالب 

در ایگن راسگتا    .ناپگذیر اسگت   های یاد شده، یک ضرورت ا تناب ای دارد و  ذب نیروی کارآمد و توانمند در زمینه العاده فوقاهمیت 

های متعددی نیاز به  ذب نیروی متخصص در زمینه مهندسی اویونیک دارند که در ادامگه بگه اهگم آنهگا اشگاره       ها و شرکت سازمای

 خواهد شد.

 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 مرتبط با اویونیکهای کاری  مینهز 35 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ریسازمان هواپيمایی کشو 3-2

های مورد نیاز، هر ساله تعگدادی دانشگجو در    سازمای هواپیمایی کشوری ایرای نیز برای تأمین نیروی ماهر و توانمند در تخصص

کنگد کگه تعگداد قابگل      های تعمیر و نگهداری هواپیما، الکترونیک هواپیمایی، اویونیک هواپیما و مخابرات هواپیمایی  ذب مگی  رشته

های مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمگایی، اویونیگک هواپیمگا و مخگابرات هواپیمگایی، در       ویژه در رشته بهتو هی از این دانشجویای، 

 شوند. صورت داشتن توانایی و دانش الزم،  ذب سازمای هواپیمایی کشوری می

 سازمان صنایع هوایی 3-1

 یانگواا پرنگده هگا    یاساسگ  راتیگ و تعم سال ساباه درخشای در امور ساخت 35از  شیمسلح با ب یروهاین ییهوا عیسازمای صنا

و  ینظگام  یاهگ  انگواا پرنگده   یاساسگ  راتیگ ساخت و تعم سازمای، نیا فهیوظ نیمهمترشد.  سیتاس 1345در سال  یو تجار ینظام

هسگا و قگدس انجگام     پنهگا،  چهار شرکت صگها،  قیسازمای از طر نیمحصوالت ا دیفروش و خر .استقطعات مربوو  دیو تول یتجار

بگرای هگر    های مرتبط با هگوا فضگا   سازمای صنایع هوایی برای تامین نیروی کاری خود بر اساس فار  التحصیلین در زمینه .ردیگ یم

 کند. یاقدام به  ذب نیرو م های خود کدام از بخش

 خطوط هوایی 3-2

نیازمنگد نیروهگای   شرکت های هواپیمایی برای انجام امور تعمیر و نگهداری سیستم های هواپیما و سیستم های مگرتبط بگا آی   

ای اقدام به برگزاری کالس هگای   متخصص در زمینه هوانوردی است. در مباحث آموزش به کارمندای و پرسنل پرواز به صورت دوره

. پیراموی موضوعات ترافیگک هگوایی و ارتباطگات    آموزشی می کنند که برای این منظور از متخصصین در این بخش بهره می گیرند

رواز، نیازمند کادر مجرب در این زمینه می باشند که تمامی این نیروها از میای افراد آموزش دیده انتخگاب مگی   مخابراتی با خدمه پ

 شوند.

 شرکت های خصوصی و دانش بنيان 3-3

اهگداف   وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست  مهگوری اسگت.   یو هوانورد ییهوا اییبن دانش عیو صنا یستاد توسعه فناور

 یی و هوانوردی عبارتند از: کلی حوزه هوا

 هانی با استفاده از توای علمگی و فنگاوری دانشگگاهها و مراکگز       تبدیل شدی به قطب منطاه ای و دارای  ایگاه بر سته 

 علمی و صنعتی



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 مرتبط با اویونیکهای کاری  مینهز 36 دانشگاه صنعتی اصفهان

  نفره و هواپیماهای هوانوردی عمومی متناسب با نیازهگای   150و  100توسعه طراحی و تولید هواپیماهای  ت منطاه ای

 بازار  هانی کشور و

 طراحی و تولید بالگرد متوسط و نیمه سنگین 

 خدمات تعمیر و نگهداری و ارتاای هواگردها 

  10الگی   1طراحی و تولید موتور مینی توربو ت ، توربوفن سبک ،توربوفن سنگین و توربو کمپرسورهای گازی با ظرفیت 

 مگا وات

 طراحی ، توسعه و ساخت سیستم های اویونیک 

  فناوری و تربیت منابع انسانیتولید علم و 

 منطاه در هوانوردی قطب حضور موثر در هوانوردی  هانی با تبدیل فرودگاه بین المللی امام خمینی به دومین 

  و داخلگی  بار تن هزار 550 و مسافر میلیوی 50ایجاد ظرفیت های سخت افزار و نرم افزاری  هت تحاق ترافیک هوایی 

 بار در سطح بین المللی و ترانزیت  تن زاره 950 و مسافر میلیوی 50

 دست یابی به استاندارد ها و شاخص های ایمنی و کیفیت خدمات پروازی در سطح باالتر از میانگین  هانی 

 عبارتند از: یو هوانورد ییکالی حوزه هوا یراهبردهابر همین اساس 

 نهادهگا و   یگی و هم افزا ییکارا ی، ارتاا یکار یوازاز م یری لوگ یدر راستا ینهاد ماتیو تنظ یسامانده ،یانسجام بخش

 گریکدی، ا را و نظارت از  یگذار استیامور س اییمتول کیتفک تیبا رعا اراتیها و اخت تیمامور نیتناسب ب

 یو فراهم نمودی بستر الزم بگرا  یبخش خصوص یحضور حداکثر یالزم برا یکسب و کار و ارائه مشوق ها یفضا لیتسه 

 ییهوا یدر حوزه فناور اییدانش بن یو شرکت ها عیصنا جادیا

 یو هوانورد ییهوا یبرنامه ها ازیمورد ن یعلم یو قطب ها یو پژوهش یآموزش یها تیهدفمند از فعال تیحما، 

 یو ارتاا با اتکا به بخش خصوص اتی، عمل ینگهدار رات،ییقطعات ، تعم نیتام رهیزنج لیتوسعه و تکم 

 سامانه ها ریمشترک در توسعه ز یها هیبر پا یمبتن یاز طرح ها یریبهره گ 

 یفعال در عرصه هوانورد یشرکت ها نیب تیفیک یرقابت سازنده در ارتاا جادیا 

 یالمللگ  نیو بگ  یدر سطح ملگ  دیو تول یااتیو توسعه در سطح دانشگاهها و مراکز تحا قیتحا یها ندیدر فرآ یشبکه ساز 

 ارزش رهیزنج یبر شکل ده دیبا تاک

 یتیترانز یرهایبخصوص مس یپرواز یرهایدر مس یو بهره ور از آسمای کشور با بازنگر یاقتصاد استفاده 

 یو حضور موثر در مجامع  هان یالملل نیو ب ی، فناورانه و نوآورانه منطاه ا یها و تعامالت علم یتوسعه هدفمند  همکار 

 مرتبط یالملل نیب رگذاریتاث یو نهادها



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 مرتبط با اویونیکهای کاری  مینهز 37 دانشگاه صنعتی اصفهان

 یمنیا تیریامع مد   ستمیو استارار س جادیا 

 ییهوا کیتراف تیریمد نینو یها ستمیس یساز ادهیپ 

 یاز بخش خصوص یبا استفاده حداکثر یعموم یتوسعه خدمات هوانورد 

و اهداف کلی حوزه هوایی و هوانوردی تمامی نیروهای فار  التحصیل در زمینگه هگای    ییکالی حوزه هوا یراهبردهابا تو ه به 

ه تاسیس شرکت های دانش بنیای نمایند. همچنین بگر اسگاس مصگوبه هگای شگرکت هگای دانگش بنیگای         مرتبط می توانند اقدام ب

 تسهیالت ویژه ای نیز برای شرکت های مرتبط در نظر گرفته می شود.

 های نظامی ارگان 3-4

 یرویگ ذب ن هگت اسگتفاده و  گ    راییا یاسالم یمسلح  مهور یروهاین یبانیدفاا وابسته به وزارت دفاا و پشت عیسازمای صنا

 یرویگ در صگنعت تحگت عنگوای ن    ی هگت همکگار   های مرتبط با هوا فضا ی در زمینه رشتهیها استفاده از تخصص ازمندیمتخصص ن

  .است یمانیو پ یقرارداد ،یساعت

هگا و تجهیگزات الکترونیکگی     موضوعات و مباحثی که در حوزه اویونیک مطرح است عمدتا پیراموی مسگائل هوانگوردی، سیسگتم   

ترین این موضگوعات شگامل مباحگث تعمیگر و نگهگداری، تسگت و        نظامی و بدوی سرنشین مطرح است. مهماهای مسافربری، هواپیم

هگای کگاری    ه ها، هواپیماهای بدوی سرنشین، تولید و ساخت قطعگات اسگت. در ادامگه عمگده تگرین زمینگه      آزمایشگاه، تلفیق سامان

 اویونیک در ایرای بیای شده است.

 بیه سازهای پرواز، هدایت و کنترلطراحی و توسعه ش 

 های اویونیکی و الکترومکانیک تولید دستگاه 

 کنترل رادیو تن وهواپیماهای مدل با 6طراحی وساخت هواپیماهای سبک زیر 

 های غیر مخرب در صنعت هواپیمایی خدمات بازرسی و آموزش آزموی 

 طراحی و توسعه ا زای دقیق مخابراتی و مکانیکی 

 ،بازرسی و انجام اصالحات کیفی انواا هواپیماها ،تعمیرات مهندسی 

 ها هاوسامانه سازی سیستم های بهینه تولید محصوالت هوایی وا رای پروژه 

 تعمیر و نگهداری کابین هواپیما 

 الکترونیک و مخابرات هوایی 

 ،انواا وسایل پرنده فوق سبک و آموزشگاه خلبانی مونتاژ ساخت و طراحی 

  های پیشرانش هواپیماهای پهن پیکر و سیستمخدمات مهندسی در زمینه 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 مرتبط با اویونیکهای کاری  مینهز 38 دانشگاه صنعتی اصفهان

 های خلبای خودکار هدایت و ناوبری و طراحی سامانه 

 رادارهوایی و دریایی اندازه گیری ،مخابرات 

 الکترونیک و مخابرات هوایی، رادارهای ردگیری هوایی و مراقبت، تسترهای راداری 

 اتیهای الکتریکی و مخابر تحایق، توسعه، طراحی و ساخت سامانه 

 های تست ها، مهندسی معکوس و دستگاه های سیستم طراحی، ساخت، مهندسی در زمینه 

 تهیه و تأمین، ساخت و تولید انواا قطعات لوازم و تجهیزات مرتبط با صنایع هوایی 

  ،و آموزش سازی شبیهکنترل ترافیک هوایی 

 های هوا فضایی مشاوره، طراحی، ساخت و تعمیرنگهداری سیستم 

 



 

 

 های تحقيقاتی رم: زمينهفصل چها 4

 

سگازی   اویونیگک در ایگرای یگک رشگته نگو پگا اسگت و بگا تو گه بگه فگراهم            –رشته مهندسی برق تر بیای شد  همانطور که پیش

بگا گذشگت زمگای و     .تواند در آینده بسیاری از نیازهای مرتبط با مبحث اویونیک و هوانگوردی را مرتفگع سگازد    های آی می زیرساخت

ای در عرصه های مختلف علمی، دانش اویونیک نیز از این حیث مستثنی نبگوده و پیشگرفت هگای زیگادی در آی     پیشرفت های فراو

در ایرای نیز با تو ه به قدیمی بودی و عمر زیاد ناوگای هوایی مباحث اویگونیکی نیگز همگواره بگه عنگوای یگک        صورت پذیرفه است.

تگرین   ایفگا نمایگد. مهگم   در پژوهش و تحایق  ناش بسیار زیادیتواند  ای میچالش و ود داشته است. بنابراین مبحث اویونیک در ایر

 توای بطور خالصه در زیر بیای نمود: های تحایااتی در اویونیک ر ا می مباحث و زمینه

 های اویونیک هواگردهای مسافری، نظامی، فضایی و بدوی سرنشین سامانه 

 های ناوبری سامانه 

 های مخابراتی سامانه 

 ی هدایت و کنترل، پرواز خودکار ها سامانه 

 های نظارت و مراقبت سامانه 

 گیری، پردازش، جمع آوری، نمایش و امنیت اطالعات های اندازه سامانه 

 های الکتریکی سامانه 

 سخت افزارها و نرم افزارهای هوایی و استانداردهای مرتبط 

 ضایی و بدوی سرنشینهای اویونیک در هواگردهای مسافری، نظامی، ف سازی سامانه یکپارچه 

 سازی و یکپارچه  ها و استانداردهای تلفیق روش 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 حقیقاتیتهای  مینهز 40 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ها   سازی و اعتبار سنجی تلفیق سامانه مدل 

 های ارتباطی نسل آینده تلفیق و شبکه 

  مدیریت ترافیک هوایی 

  راهکارهای عملیاتی درCNS & GATM 

  ناوبری مبتنی بر عملکردPBN 

 ،ها ه فرودگا سطح در هدایت و نظارت ایمنی 

 پرواز تجمعی 

 سیستم ها و آرایش بندی خودمختار 

 )سامانه های مشارکتی )کنترل، مخابرات ، ناوبری 

 کنترل پوشش 

 پروازهای دسته جمعی 

 مدیریت دانش و فناوری اویونیک 

 های اویونیک در ایران ها و گلوگاه چالش 

  فناوریCOTS و تجاری سازی در حوزه اویونیک 

  مهندسی سیستم 

 ین استراتژی و راهبردهانقشه راه, تدو 

 سازهای پرواز شبیه 

 شبیه سازی سامانه های هوایی 

 مدلسازی ارتباطات بین سامانه های هواگردها 

 شبیه سازهای پروازی کم هزینه 

ارشد اویونیک تعریف شده و توسط دانشجویای در حال انجام اسگت   هایی که تاکنوی برای دانشجویای کارشناسی نامه لیست پایای

اویونیک در ایرای و  هگای اسگت و ایگن مباحگث     های  موضوعات تعریف شده همگی پیراموی مسائل و چالشذکر شده است. در زیر 

 گشایی برای مسائل اویونیک باشد. تواند راه می

 سازی و تحلیل فرمال سامانه کنترل پرواز هواپیما با استفاده از زبای  مدلAADL 

 یای طراحی و تحلیل دقت یک سیستم ناوبری تلفINS/GPS ای مبتنی بر فیلتر ذره 

 واگذاری وظیفه مشارکتی به چند هواپیمای بدوی سرنشین 

 سامانه فرود خودکار برای هواپیمای بدوی سرنشین 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 حقیقاتیتهای  مینهز 41 دانشگاه صنعتی اصفهان

 کننده توای  سازی تاویت دهنده دیجیتال برای خطی افزار یک پیش اعو اج سازی سخت طراحی و پیادهRF دار حافظه 

 ثابت برای الگوریتم تشکیل تصویر در رادار روزنه مصنوعیافزار ممیز  سازی سخت پیاده 

 افزار واسط  افزار و نرم سازی سخت طراحی و پیادهAFDX 

 افزاری واسط گذرگاه داده  سختسازی  سازی و پیاده شبیهMIL-STD 1553 

 های کنترل پرواز برای یک پهباد با استفاده از  افزاری الگوریتم سازی سخت پیادهFPGA 

  ساخت اتوپایلوت کوادراتور با استفاده از کنترل مااومطراحی و 

 بررسی و تصحیح انحراف تراز در سیستم ناوبری اینرسی 

 فضا -های دو هته ایزوله توای باال برای کاربردهای هوا طراحی و ساخت مبدل 

 های مخابراتی همکارانه در  سازی سیستم بهینهUAV 

آمریکا اویونیک بسیار پیشرفته تر و گسترده تر مطرح بوده است. از  مله مهگم  در کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و همچنین 

شگود.   یگاد مگی   IMAها است که از آی با عنوای  ها، ماژوالر شدی سیستمسازی سیستم در حوزه یکپارچه اویونیکهای  ترین پیشرفت

ذشگت زمگای دسگت خگوش تغییراتگی شگده کگه در        های ارتباطی، ناوبری، الکتریکی نیگز بگا گ  های اویونیک اعم از حوزهدیگر بخش

ها مورد استفاده قرار گرفته اسگت. بگا   ترین این تغییرات و دانش به روز B787و  A380 ،A350هواپیماهای پیشرفته امروزی مانند 

مباحگث،   که در برخگی از  بحث و بررسی قرار گرفته است در سطح دنیا مدت زمای زیادی موردتو ه به آنچه که گفته شد اویونیک 

 پروژه ها و موضوعات مورد مطالعه مورد بررسی قرار داده شده است.

 ها و موضوعات مورد مطالعه در اویونيک مباحث، پروژه 1-4  جدول
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 Analysis Study on Avionics System 
 compositional scheduling framework for digital avionics systems 
 DESIGN OF AVIONICS AND CONTROLLERS FOR AUTONOMOUS TAKEOFF 
 Implementing logical synchrony in integrated modular avionics 
 compositional framework for avionics 
 Towards an industrial use of fluctuate on safety-critical avionics software 
 Dynamic reconfiguration in NoC-based MPSoCs in the avionics domain 
 Criticality and Confidence Issues in Avionics 
 Network Centric Core Avionics 
 Future trends in UAS avionics 
 MADES Embedded systems engineering approach in the avionics domain 
 COTS-based applications in space avionics 
 Leveraging the Space Plug-and-Play Avionics 
 Towards Scalable Verification of Commercial Avionics Software 
 Helicopter Avionics and Tactical Vehicles 
 Worst-case end-to-end delay analysis of an avionics AFDX network 
 Connecting commercial computers to avionics systems 
 fiber optic network for avionics applications 
 Defensive Avionics System on Future Operations 
 The effect of requirements prioritization on avionics system conceptual design 
 Managing triads in a military avionics service maintenance network 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 حقیقاتیتهای  مینهز 42 دانشگاه صنعتی اصفهان
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 Commercial Spaceport Range Safety  
 Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) 
 Distance Measuring Equipment (DME) / DME-P  
 FAA Airworthiness Assurance Center of Excellence  
 FAA/NASA Joint University Program  
 FAA Runway Incursion Reduction Program  
 Flight Inspection  
 Global Positioning System (GPS) 
 Guidance and Control  
 Inertial Navigation Systems/ Inertial Reference Systems  
 Instrument Landing System (ILS) 
 LAAS VHF Data Broadcast (VDB) 
 Loran-C  
 Microwave Landing System (MLS) 
 NASA Flight Critical Systems  
 NASA Reusable Launch Vehicles (RLV) 
 NASA Runway Incursion Prevention System  
 NASA Synthetic Vision  
 NEXCOM (Next Generation Communications) 
 Radar  
 Radio Frequency Interference Detection  
 The Revolutionary Vehicle System  
 Safe Flight 21  
 SATCOM (Satellite Communications) 
 Site surveys  
 Spectrum Engineering  
 Standards Organizations  
 Tactical Targeting Network Technology (TTNT) 
 Transponder Landing System (TLS) 
 UAT  
 VHF Data Link  
 Virginia SATS Lab Consortium  
 Volpe Omni IV CNS Contract  
 VOR/ TACAN/ NDB   
 Weather Communications (WINCOMM) 
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CLEANER FLIGHT OPERATION 
 Clean Sky 
 Clean Flight 

AIRCRAFT GROUND & TERMINAL AREA 
MOVEMENT GUIDANCE AND SUPPORT 
TECHNOLOGIES 

 RAID 
 FLYSAFE 
 ALICIA 
 ACROSS 

INNOVATIVE COCKPIT TECHNOLOGIES  ODICIS TOUCH-FLIGHT 

 

 



 

 

 در دانشگاه صنعتی اصفهان رشته اویونيک فصل پنجم: واحدهای درسی 5

انشگاه خار ی اولین دوره کارشناسی ارشد اویونیگک در دانشگگاه   با پیشنهاد سازمای صنایع هوایی و کمک یک د1390در سال 

های اویونیگک   های اویونیک و تلفیق سامانه صنعتی اصفهای ارائه شد. ناوبری اینرسی، سازگاری الکترومغناطیس، سنسورها و سیستم

ا دانشگگاه صگنعتی اصگفهای در سگال     های ارائه شده در این دوره بودند. برگزاری موفایت آمیز این دوره باعث شگد تگ   از  مله درس

از طریق کنکور سراسری سازمای سنجش در این رشته دانشجو بپذیرد. همچنین دومین دوره رسمی پذیرش دانشجو نیز در  1391

رشگته درس   7اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهای در ماطع کارشناسی ارشد در  -انجام گرفته است. رشته مهندسی برق 1392سال 

درس انتخابی از بین دروس اویونیک و یک درس به اختیار دانشجو از میای  3درس آی اصلی،  3درس ارائه شده  7ود. از ش ارائه می

 در ادامه هر درس به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده شده است.شود.  دروس دانشکده برق و کامپیوتر انتخاب می

 دروس رشته اویونيک در دانشگاه صنعتی اصفهان 1-5  جدول

 واحد اصلی/ اختیاری نام درس ردیف

 3 اصلی ویونیکیاهای  سازی سیستم یکپارچه 1

 3 اصلی ها و سنسورهای اویونیکی سیستم 2

 3 اصلی ییهوا یناوبر یها ستمیس 3

 3 انتخابی های الکتریکی هواپیما سیستم 4

 3 تخابیان رادار هوا پایه 5

 3 انتخابی سازگاری الکترومغناطیس 6

 3 انتخابی کنترل و پایدارسازی پرواز 7

  

 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 44 دانشگاه صنعتی اصفهان

 نيکیوهای اوی سازی سيستم یکپارچه 5-1

کگار،   نیگ کگه بگا انجگام ا    یمجموعه است بطور کی زاتیها وتجه ستمیس قیو تلف یساز کپارچهیبه مفهوم  Integrationواژه 

ارزش  یهوانگورد  زاتیگ تجه یبگرا  Integrationمفهگوم   ریگ بل ا را گردد. در چند سگال اخ آی مجموعه همانند ق نیشیپ اتیعمل

 یهگا  نگه یمختلف، عالوه بر کگاهش هز  یبخش ها قیبرآی دارند تا با تلف یسع یکیونیاو یها ستمیکرده و طراحای س دایپ یشتریب

 کیدر  یکیونیمتعدد او یها ستمیبه س ازیو ن شیتا حد امکای کاهش دهند. افزا زیآی را ن یدگیچیمجموعه، وزی و پ کی زاتیتجه

به ابعاد مختلگف   قیدق یبررس کی دیبا جهیداده و در نت شیافزا شیاز پ شیدر آی ها را ب یساز کپارچهیلزوم  یمسافربر یمایهواپ

 یکیونیگ او یهگا  سگتم یس نیارتباطات ب یساز نهیو به قیتلف نهیمباحث مختلف در زم Integrationموضوا داشت. در درس  نیا

 یمگ  لیگ و تحل ییشناسگا  یماسگاز یبگزرگ هواپ  یارائه شده توسط شرکت هگا  یراهکارها نیقرار گرفته و بهتر یمورد بررس مایهواپ

 گردد اشاره شده است. یدرس ارائه م نیکه در ا ییسرفصل ها ادامهشوند. در 

 های اویونيکی یکپارچه سازی سيستمهای  درس سيستم  سرفصل 5-1-1

  افزاری و سخت افزاری تجهیزات اویونیکیویژگی های نرم 

 مروری بر انواا لینک های ارتباطی استاندارد در سیستم های اویونیکی 

 بررسی راهکار تلفیق ماژوالر سیستم های اویونیکی 

 شناخت روش ها و نحوه  بررسی پیشگیری از بروز خطا در سیستم های اویونیکی 

 زیع شدهبررسی ساختار پیشرفته تجهیزات اویونیکی تو 

 بررسی طراحی ساختار تجهیزات دروی کابین خلبای مطابق با استانداردهای مو ود 

 تست و شبیه سازی سیستم های اویونیکی هواپیما 

 بررسی استانداردها و گواهی نامه های تایید تجهیزات اویونیکی 

 های اویونيکی یکپارچه سازی سيستم مراجع درس 5-1-2

 Digital Avionics Handbook: Elements, Software and Functions. Edited by C. R. Spitzer, CRC 

Press, 2007. 

 Digital Avionics Handbook: Development and Implementation. Edited by C. R. Spitzer, CRC 

Press, 2007. 

 Introduction to Avionics Systems. R. P. G. Collinson, Springer, 2011. 

 Standard Documents: MIL‐STD‐1553B, ARINC 429,  ARINC 629,  ARINC 664, DO‐297,DO‐

178,DO‐254 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 45 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ها و سنسورهای اویونيکی سيستم 5-2

هگای و   باشگد بگه بیگای و تشگریح سیسگتم      ها و سنسورهای الکتریکی هواپیما که یکی از دروس پایه اویونیگک مگی   درس سیستم

تگوای بگه دو دسگته کلگی مخگابرات رادیگویی و نگاوبری         ت. مباحث این بخش را مگی های مو ود در هواپیما پرداخته شده اس سامانه

های مختلف پرداخته شگده   بندی نمود. در قسمت مخابرات رادیویی به بیای ارتباطات مختلف در داخل و خارج هواپیما در باند دسته

هگای زمینگی ماننگد سگامانه      مو ود در ایسگتگاه های  است. در بخش ناوبری انواا سامانه های مو ود در هواپیما و همچنین سیستم

INS ،ATC ،TCAS  وEGPWS .نام برد که مورد بررسی قرار گرفته است 

 ها و سنسورهای اویونيکی های درس سيستم سرفصل 5-2-1

 Communication Systems 

 Radio Navigation and Surveillance Systems including 

 Avionics Sensors Systems including 

 Displays and Instrumentation 

 Flight Control Systems 

 Future Air Navigation Systems 

 Integrated Modular Avionics (Avionics Architecture and configuration) 

 Avionics Design/Development processes 

 ها و سنسورهای اویونيکی مراجع درس سيستم 5-2-2

 Digital Avionics Handbook, SECOND EDITION, AVIONICS DEVELOPMENT AND 

IMPLEMENTATION, CARY R. SPITZER, Taylor & Francis Group, 2007. 

 Digital Avionics Handbook, SECOND EDITION, AVIONICS ELEMENTS, SOFTWARE AND 

FUNCTIONS, Edited by CARY R. SPITZER, Taylor & Francis Group, 2007. 

 Avionics Handbook Edited by CARY R. SPITZER. 

 Aeronautical Radio Communication Systems and Networks, Dale Stacey, John Wiley & Sons, 

Ltd,2008. 

 Aircraft radio system by James powell, 1982. 

 Avionic network design, by john R Newport, 1994. 

 Civil Avionics Systems, by Ian Moir , Allan G Seabridge,  Professional Engineering Publishing 

Limited, UK, 2003. 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 46 دانشگاه صنعتی اصفهان

 های ناوبری هوایی سيستم 5-3

 نیبگ  یو کشگت  مایدر مورد هواپ شتریب تیهدا نیاست. به طور خاص ا دو ناطه نیب هینال طیوسا یابیو راه تیدانش هدا یناوبر

در ایگن درس   .کنند یاستفاده م یمشابه یها از سامانه زین ماهایهرچند فضاپ گیرد، ر میمورد استفاده قرا نیکره زم یدو ناطه بر رو

ها و مرا ع این  فصلگیرد. سر  ها مورد بررسی قرار می های ناوبری و کمک ناوبری به همراه روابط ریاضی آی ها  و سیستم انواا روش

 درس شامل موارد زیر است.

 یهای ناوبری هوای درس سيستم  سرفصل 5-3-1

 مادمه 

 یناوبر یها ستمیس ازیمورد ن یاضیبر مباحث ر یمرور 

 ینرسیا یناوبر (INS) 

 ستمیس یسنسورها INS 

 یکمک ناوبر یها ستمیس 

 ستمیس ییکار آ زیآنال INS  یو کمک ناوبر 

  روشAllan variance سنسورها زینو زی هت آنال 

 پرواز تیریمد ستمیبر س یمادمه ا FMS (Flight Management System) 

 Attitude and Heading Reference System(AHRS) 

 های ناوبری هوایی مراجع درس سيستم 5-3-2

 یاصل مر ع 

 Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors, Jay.A.Farrel, 2008 

 گرید  عامر 

 Introduction to Modern Navigation Systems, Esmat Bekir, 2007 

 Strapdown Inertial Navigation Technology (IEE Radar, Sonar, Navigation and Avionics 

Series),  D. Titterton, J. Weston 2nd Edition 2004 

 Principles of GNSS, Inertial, and Multi-Sensor Integrated Navigation Systems (GNSS 

Technology and Applications), Paul D. Groves 2008 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 47 دانشگاه صنعتی اصفهان

 یکی هواپيماهای الکتر سيستم 5-4

 دیگ ها شامل بخش تول ستمیس نیباشد. ا یم یکیالکتر یها ستمیبخش س ما،یهواپ کی کیونیاو یاز مباحث مهم در طراح یکی

گگردد.   لیگ و تحل یبررسگ  مگا یهواپ گرید زاتیتجه یتمام یمصرف یها یژگیو دیآی ها با یبوده که در طراح یکیتوای الکتر عیو توز

 یبحگث مهمگ   زیگ توای ن عیتوز نیگردد. همچن یم نییتع مایهواپ یها ستمیمجموعه س یمصرف توا زاییبا تو ه به م یدیتوای تول

توسگط   مگا یدر هواپ یاز تگوای مصگرف   یبه آی تو ه نمود. همانطور که مشخص است بخشگ  دیبا کیبخش الکتر یاست که در طراح

 نیتوسط انواا ژنراتورهگا تگام   مایپهوا کیدر  یدیتول یتوای ها هیگردد. کل یم عیتوز DCتوسط خطوو  گرید یو بخش ACخطوو 

حگداقل   عیگ . شگبکه توز ردیگ گ یتوای قرار مگ  عیشبکه توز یو بر رو لیتبد DCمبدل به  یتوای توسط مدارها نیاز ا یشده که بخش

 یبگه برخگ   ازیگ ن زات،یتجه نی. عالوه بر ادینما یپخش م مایمختلف را در سطح هواپ یبخش ها ازیتوسط دو خط مجزا، توای مورد ن

از  یهگا  اتیگ اخطارهگا و عمل  ازیگ و در صگورت ن  یرا بررس مایشده در هواپ عیتوای توز تیو کم تیفیاست تا ک ینظارت یها ستمیس

 یمختلف برا یها ستمیتوای توسط س عیو توز دینحوه تول مایهواپ یکیالکتر یها ستمی. در درس سندیشده را ا را نما نییتع شیپ

 شده اند. ستیگردد ل یدرس ارائه م نیکه در ا یی. در ادامه سرفصل هاردیگ یم قرار یمورد بررس یمسافربر یمایهواپ کی

 الکتریکی هواپيماهای  درس سيستم  سرفصل 5-4-1

  ویژگی های سیستم های الکتریکی هواپیما 

 بررسی استانداردهای مو ود در بحث تولید، توزیع و مصرف توای در هواپیماهای مسافربری 

   ریای مستایم و  ریای متناوبژنراتورهای 

 سیستم های توزیع توای در هواپیما 

 مبدل های توای و سیستم های ذخیره انرژی 

 بارهای الکتریکی در هواپیما 

 سیستم های اضطراری تولید انرژی 

 مثال هایی از سیستم های الکتریکی هواپیماهای مختلف 

 سیستم های تولید توای زمینی 

 یسیستم های نظارتی کیفیت توا 

 

 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 48 دانشگاه صنعتی اصفهان

 الکتریکی هواپيماهای  مراجع درس سيستم  5-4-2

 Ian Moir, Allan G Seabridge, Civil Avionics Systems, Springer, 2003. 

 M. Tooley, D. Wyatt, Aircraft Electrical and Electronic Systems, 2009. 

 G.K. Dubai, Fundamentals of electrical drive, Alpha Science International Ltd, 2001. 

 M. Rashid, Fundamentals of power electronics. 

 N. Mohan, Advanced Electric Drives: Analysis, Control and Modeling using 

Simulink,Mnpere, 2001. 

 Bimal K. Boss. Power Electronics and Motor Drives: Advanced and Trends, Academic 

Press. 2006. 

 P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery and Drive 

Systems, Wiley-IEEE Press, 2002. 

 W. Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer, 2001. 

 P. Vass, Sensorless vector and direct control, NewYork, Oxford University press. 1998. 

 Y. Dote, R. G. Hoft, Intelligent control power electronic system, Oxford University Press, 

1998. 

 پایه رادار هوا 5-5

از  SARگیگرد.  رادار هواشناسگی و رادار    برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار مگی  در هواپیما چندین رادار بکار رفته بطوریکه

توای به رادارهای  سگتجوگر و ردیگابی اشگاره نمگود کگه هرکگدام دارای        در کاربردهای نظامی می. همچنین  مله این رادارها است

در این درس مفاهیم ابتگدایی و پیشگرفته رادار بگویژه رادار هواپایگه بگه       باشند. های خود می های خاصی برای انجام ماموریت تکنیک

ها و مرا ع درس بیای  د. در ادامه سرفصلشو و بررسی قرار داده میمورد مطالعه رفته شهای پی عنوای یکی ار حسگرهای اصلی پرنده

 شده است.

 رادار هواپایههای  درس سيستم  سرفصل 5-5-1

 رادار هواپایه 

 هگای طراحگی و    افزاری، اصول کار، محگدودیت  سازی سخت معرفی و بررسی رادار هواپایه، روند طراحی، چگونگی پیاده

 های آینده ساخت، مفاهیم نوین و افق

 را( دار روزنه مصنوعیSAR) 

 هگا   معرفی و بررسی کوتاه تصویربرداری راداری به کمک رادار روزنه مصنوعی، ا زای اصلی رادار، روش کار، محدودیت

 های مرتبط و مفاهیم پیشرفته و روش طراحی، کاربردها، پژوهش



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 49 دانشگاه صنعتی اصفهان

  نگ الکترونیک (EW) 

 هگای شگنود    ، پدافنگد یگا دفگاا الکترونیکگی و سگامانه     معرفی و بررسی کوتاه  نگ الکترونیم شامل حمله الکترونیکی

 (Stealthهای آشکارگریزی ) های  مینگ، ساختار  مرهای پیشرفته و روش الکترونیکی، روش

 ها ای از این سامانه نمونه 

 رو های پیش های عملیاتی، طراحی  اری و افق ترین سازندگای رادار، سامانه معرفی و مرور مهم 

 رادار هواپایهی ها مراجع درس سيستم 5-5-2

 Introduction to Airborne radar by G. W. stimson, 2014. 

 “DigitalProcessingofSyntheticApertureRadarData”,byI.G.Cuming,2005 

 “ElectronicWeatherintheInformationAge”,byD.C.Schleher,1998 

 یسازگاری الکترومغناطيس 5-6

نوا گسترده محصوالت الکتریکی، الکترونیکی، مخابراتی و الکترومکانیکی که با اهداف مختلف در یگک هگواگرد   امروزه به دلیل ت

گگردد، ضگرورت دارد از کیفیگت، ایمنگی و سگازگاری       گیرد و هر روز بر پیچیدگی و کاربردهای آنها افزوده می مورد استفاده قرار می

کترومغناطیسی مشترک بدوی تاثیر مخگرب روی عملکگرد یکگدیگر قابگل اطمینگای      الکترومغناطیسی برخوردار باشند تا در محیط ال

هگای   هگای مگایکروویوی و بمگب    هگای مگذکور در معگرز تهدیگد  نگگ الکترونیگک، فریگب        باشند. به خصوص، زمانی کگه سیسگتم  

مربگوو بگه سگامانه هگای      DO-160الکترومغناطیسی قرار دارند. در این درس عالوه بر اسگتانداردهای تجگاری بگه اسگتاندارد مهگم      

 بررسی شده و  با استانداردهای تجاری و نظامی ماایسه می گردد. EMCاویونیکی اشاره می شود و آزمونهای مربوو به 

 درس سازگاری الکترومغناطيسی  سرفصل 5-6-1

 یالکترومغناطیس یبر سازگار یا مادمه 

 بر انتشار امواج و آنتن یمادمه ا 

 یا و هسته ینابع طبیعاز م یناش یتداخل الکترومغناطیس 

 یاز مصنوعات بشر یناش یتداخل الکترومغناطیس 

 یتست فضا یها سایت ( بازOATS) 

 یتداخالت تشعشع یگیر اندازه 

 یتداخالت هدایت یگیر اندازه 



 

 

 

 

 پژوهشکده اویونیک
 واحدهای درسی رشته اویونیک در  دانشگاه صنعتی اصفهان 50 دانشگاه صنعتی اصفهان

 و گذرا یمصونیت در برابر تداخالت پالس 

 یبند کردی، شیلدکردی و سیم زمین یها روش 

 یفیلترکردی تداخالت الکترومغناطیس 

 ها، کانکتورها و درزگیرها ابلک 

 یکامپیوتر یساز و شبیه یمدلساز EMC 

 Signal Integrity 

 یاستانداردها EMC 

 مراجع درس سازگاری الکترومغناطيسی 5-6-2

 V. P. Kodali, “Engineering Electronic Compatibility: Principles, Measurements and

Technologies,andComputerModels”,2ndEd., 2001, IEEE Press. 

 C.A.Clarke,andW.E.Larsen,“AircraftElectromagneticCompatibility”,June1987. 

 IanMoir,andAllanG.Seabridge,“CivilAvionicsSystems”,2003,ProfessionalEngineering

Publishing Limited, UK 

 C. R. Paul, “Introduction to Electromagnetic Compatibility”, 2nd Ed., 2006, JohnWiley &

Sons. 

 T.Williams,“EMCforProductDesigners”,3rdEd.,2001,Newnes. 

 H.W.Ott,“NoiseReductionTechniquesinElectronicSystems”,2ndEd.,1986,JohnWiley&

Sons. 

 D. L. Sengupta, and V. V. Liepa, “Applied Electromagnetics and Electromagnetic 

Compatibility”,2006,JohnWiley&Sons. 

 راد. یرضای یو غالمعل یاحمد چلداو ،یالکترومغناطیس یبر سازگار یمادمه ا 

 دیجیتگال فرکگانس بگاال(، عبگاس      یمگدارها  ی)طراحگ  یو مخابرات یالکترونیک یدر سیستم ها یالکترومغناطیس یسازگار

 .1386امیرکبیر،  یانتشارات دانشگاه صنعت ،یمتنع

 انتشارات دیباگرای تهرای. ،یو الهه رضای یمطاع یمصطف ،یالکترونیک یکاهش نویز در سیستم ها یتکنیکها 
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 و پایدارسازی پرواز کنترل  5-7

هایی است کگه ایگن    دانشگای اویونیک در اکثر  های کالسیک ارائه شده برای رشته درس کنترل و پایدارسازی پرواز یکی از درس

نمایند. از آنجا که دانشجویای ورودی رشته مهندسی اویونیگک معمگوال دارای مگدرک     رشته را در ماطع تحصیالت تکمیلی ارائه می

باشند و اطالعات زیادی از دینامیک پرواز ندارند، در این درس ابتدا مادماتی از مبانی دینامیگک پگرواز    کارشناسی مهندسی برق می

های پیشرفته در کنترل و  روش همچنینائه خواهد شد. در ادامه و پس از آشنایی با مادمات کنترل پیشرفته، مبانی کنترل پرواز و ار

های هگدایت و   شود. دانشجویای این درس عالوه بر مباحث فوق با پیاده سازی سامانه های هوایی آموزش داده می پایدار سازی سامانه

هگای فگوق العگاده پژوهشگی و      های بدوی سرنشین آشنا خواهند شد. همچنین با تو ه به  اذبه رگ و پرندهکنترل در هواگردهای بز

هگای   های هوایی، قسمت نهایی این درس به ارائه مبانی سیستم های چند عامله در سامانه های اخیر در زمینه سیستم تحایااتی سال

 . چندعامله و همچنین کنترل همکارانه پرداخته خواهد شد

 پرواز یدارسازیکنترل و پاهای درس  سرفصل 5-7-1

 Introduction to advance control 

 Introduction to Flight Dynamics 

 Flight Stabilization and Control 

 Advance flight control methods  

 Flight Assisting and management systems 

 Unmanned aerial vehicles dynamics and control 

 Flight Guidance and Guidance Algorithms 

 Cooperative Control of Multi-Agent Systems 

 پرواز یدارسازیکنترل و پامراجع درس  5-7-2

 B.L.StevensandFrankL.Lewis,“AircraftControlandSimulation”,JohnWileyandSons

Inc., USA,2003 

 N.Moir,A.Seabridge,M.Jukes,” CivilAvionicsSystems”,2013,Wiley. 

 SecondEditionS.D.JenieandAgusBudiyono,“AutomaticFlightControlSystemClassical

approachandmoderncontrolperspective”,BandungInstituteofTechnology,2006. 

 Balint,“ADVANCESINFLIGHTCONTROLSYSTEMS”,2010. 

 F.L.Lewis,H.Zhang,K.H.Movric,A.Das,“CooperativeControlofMulti-AgentSystems”,

2014, springer 


