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طراحی سامانهی پرواز خودکار در هواپیمای مسافربری
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 -3پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چكیده
یکی از مباحث بسیار حیاتی در طراحی اویونیک هواپیما تعیین معماری
مناسب است .معماری اویونیک هواپیما نقش بسزایی در چگونگی ارتباط
بین سیستمها ،قابلیت اطمینان و امنیت پرواز دارد .هدایت و کنترل
هواپیما یکی از نقشهای اساسی خلبان میباشد ،بنابراین میتوان بیان
کرد سامانه کنترل پرواز یکی از سامانههای اویونیکی مهم موجود در
هواپیما است .امکان کنترل اتوماتیک هواپیما یکی از قابلیتهای مهم
طراحی سامانه کنترل پرواز در معماری پرواز سیمی یا به اختصار FBW
(  )Fly By Wireاست ،که تحت عنوان سامانه پرواز خودکار از آن نام برده
میشود .در این مقاله سعی کردیم با بررسی عملکردهای سامانهی پرواز
خودکار در هواپیماهای مسافربری ،طرح کلی برای این سامانهها مطابق با
معماری  FBWارائه کنیم .توابع پرواز خودکار شامل توابع هدایت پرواز،
پوش پرواز و مدیریت پرواز میباشند .در این مقاله کنترل سطوحی مانند
رادر که جز وظایف سامانهی پرواز خودکار بود ،از سامانهی پرواز خودکار
حذف نمودیم و بر عهده سامانهی کنترل پرواز قرار دادیم .در طرح ارائه
شده در این مقاله ،پردازندههای مربوط به توابع هدایت و پوش پروازی را
در داخل کامپیوترهای کنترل پرواز قرار دادهایم .همچنین پردازندهی تابع
مدیریت پرواز را با پردازندههای نمایشگرهای داخل کاکبیت ،در داخل یک
کامپیوتر تلفیق نمودیم .کاهش وزن ،کاهش بار کاری خلبان ،بهبود امنیت
و کنترل خودکار هواپیما از جمله مزیت طراحی این سامانه میباشد .از
ساختار پیشنهاد شده ،می توان در طراحی معماری ماژوالر مجتمع یا به
اختصار  ) Integrated Modular Avionic( IMAدر سامانههای هوایی
استفاده کرد.

واژه های کلیدی :سامانهی پرواز خودکار – سامانهی کنترل پرواز -
معماریFBW
مقدمه
یکی از نقشهای اساسی خلباان هادایت و کنتارل هواپیماا میباشاد .باه
منظور تضمین حرکت هواپیما در راستای دلخواه ،وجود انسان یا دستگاهی
برای هدایت آن الزامی است .به طور کلی سیستم کنتارل هواپیماا شاامل
خلبان ،سطوح سیستم کنترل ،سیستم اعمال فرمان و سیستم اندازهگیری
است .کنترل پرواز ،به صورت تغییر حالت هواپیما از حالت تعادل اولیه به
تعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالات هواپیماا تعریاف میگاردد
].[1-3
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بر طبق تعریفی دیگر ،کنتارل پارواز ،مقطعای ولای هادایت پارواز،
طوالنی مدت است ].[1-3
سیستمهای کنترل پرواز مرسوم را میتوان به ساه دساته سیساتم
کنترل مکانیکی ،هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سایمی ( )FBWتقسایم
نمود .در معماری مکانیکی و هیدرولیکی سامانهی پرواز هواپیماها ،امکان
هدایت و کنترل خودکار هواپیما وجود ندارد و خلباان باه تنهاایی نقاش
هدایت و کنترل هواپیما را به عهده دارد .اولین سیستم کنتارل پارواز در
معماری  FBWبر روی هواپیماهای تجاری و توسط کمپانی معروف ایرباس
پیادهسازی و اجرا شد .بعدها این معماری بر روی هواپیماهای ایرباس 333
و  343و هواپیماهای بویینگ 777پیادهسازی گردید .در معمااری ،FBW
زمانی که خلبان به منظور کنترل هواپیما ،سایداستیکها را جابجا میکند،
یک سایگنال الکتریکای تولیاد و باه کامپیوترهاای کنتارل پارواز ارساال
مینماید  .بعد از انجاام محاسابات مرباوط باه ساامانهی کنتارل پارواز در
کامپیوترها ،سیگنال خروجی به محرکهای سطوح کنترل اعمال میگردد
] .[1-5مزایای این معماری عبارتند از:
 کاهش حجم کاری خلبان از طریق کنترل خودکار هواپیما
 افزایش امنیت با داشتن قابلیتهای پوش پرواز
 کاهش وزن هواپیما
 به حداقل رساندن بارهای ساختاری توسط طراحی قانون
کنترل یا کنترل بار فعال
 امکان پیادهسازی قانونهای جدید کنترل در این ساختار
در معماری  FBWعالوه بر پیچیدگی و پیشرفته بودن تجهیزات و
وسایل ،امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد .این قابلیت مهمتارین
قابلیت طراحی سامانهی کنترل پرواز در معماری  FBWاست .هواپیماهای
با معماری  ،FBWدارای سامانهی کنترل پارواز خودکاار یاا Auto ( AFS
 ، )Flight Systemیا اصطالحاً تکنولوژی کنترل فعال هستند .باه کماک
سامانهی پرواز خودکار ،میتوان بسیاری از کارهایی که باید هنگاام پارواز
توسط خلبان و کمک خلبان و دیگر خدمه پروازی انجام شود را به صورت
اتوماتیک انجام داده و در نتیجه از حجم بار کاری خدمه پرواز کاست .این
موضوع باعث افزایش کیفیت پرواز ،افزایش ضریب ایمنی ،کاهش بار کاری
خدمه و کاهش ضریب خطای انسانی میگاردد .ساامانهی پارواز خودکاار
خوب قادر است به صورت خودکار هدایت و کنترل هواپیماا را بار عهاده
بگیرد .حفظ هواپیما در یک ارتفاع مشخص ،حفظ ارتفاع صاعود یاا فارود
هواپیما ،تنظیم و نگاه داری جهات هواپیماا در جهات مشاخص ،هادایت
هواپیما در بین ایستگاههای بین راه و...از جمله وظاایف اصالی ساامانهی
پرواز خودکار در هواپیما است .با توجه به اهمیت این سامانه ،نصب آن ،با
درنظر گرفتن نوع هواپیما صورت میگیرد  .در این مقاله سعی میکنیم باا
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بررسی سامانهی پرواز خودکار در هواپیماهای مسافربری ،طرح کلی برای

مد افقی خلبان خودکاار و هادایت کنناده پارواز یاا باه اختصاار AP/FD

این سامانه در هواپیمای مسافربری را ارائه کنیم .در طرح ارائه شده در این
مقاله تعدادی از توابع پرواز خودکار که قبال در یک کامپیوترانجام میگرفت
در داخل کامپیوترهای کنترل پرواز انجام شود .همچنین کنتارل ساطوح
مانند رادر که جز وظایف سامانهی پرواز خودکار باود ،از ساامانهی پارواز
خودکار حذف کردیم و بر عهده سامانهی کنترل پرواز قرار دادیم .در ادامه
ابتدا توابع و عملکردهای سامانهی پرواز خودکار را بررسی میکنیم .سپس
با بررسی دو ساختار سامانهی کنتارل پارواز در هواپیماهاای مساافربری،
ساختاری برای سامانهی پرواز خودکار ارائه میکنیم .از سااختار پیشانهاد
شده ،میتوان در طراحی معماری ماژوالر مجتمع ( )IMAدر سامانههاای
هوایی استفاده کرد ].[3-5

( ،) Autopilot/Flight Directorمد عمودی خلباان خودکاار و هادایت
کننااده پاارواز ( ) AP/FDو مااد نیاارو محرکااه خودکااار Auto-( A/THR
 )Thrustتشکیل میشود ].[1] , [4], [5
در مد افقی خلبان خودکار و هدایت کننده پرواز ،هواپیما در امتداد
مسیرهای افقی ،کنترل میگاردد  .کنتارل هواپیماا در امتاداد مسایرهای
عمودی و همچنین کنترل سارعت و عادد مااخ ،در ماد عماودی خلباان
خودکار و هدایت کننده پرواز و کنترل نیروی محرکه هواپیما ،در مد نیرو
محرکه خودکار انجام میشود ].[5

عملكردهای سامانهی پرواز خودکار
به طور کلی عملکردهای سامانهی پرواز خودکار عبارتند از ]: [4
 مدیریت پرواز یا به اختصار )Flight Management ( FM
 هدایت پرواز یا به اختصار )Flight Guidance( FG
پوش پرواز یا به اختصار(Flight Envelope) FE

در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر یک از آنها میپردازیم.
مدیریت پرواز
ناوبری ،نقشهی پرواز ،بهینه سازی و محاسبات عملکاردی ،هادایت بلناد
مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحههای نماایش از عملکردهاای تاابع
مدیریت پرواز میباشند ]. [1] , [4], [5
 ناوبری :تابع ناوبری یا تابع محاسابه موقعیات را میتاوان باه
صورت تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما و ارزیابی دقت
تخمااین تعریااف نمااود .سیسااتم پاارواز خودکااار از اطالعااات
سنسورهای اینرسیایی ،ناوبری و سیستم موقعیت یاب جهانی
یا  (Global Position System) GPSبرای محاسبه موقعیت
استفاده میکند.
 تابع نقشهی پرواز :ارائه نقشهی پرواز برای کمک به خلباان از
جمله عملکردهای سامانهی پرواز خودکار محساوب میشاود.
نقشهی پرواز شامل مسیر عمودی و مسیر افقی هواپیما اسات.
سیستم پرواز خودکار ،پارامترهای نقشهی پرواز مانند سرعت،
ارتفاع ،زمان و مقدار سوخت پیش بینی شده را محاسبه نموده
و نمایش میدهد .الزم به ذکر است خلبان قادر است نقشاهی
پرواز را در هر زمان که بخواهد تغییر دهد.
 بهینه سازی و محاسبات عملکردی :ساامانهی پارواز خودکاار،
سرعت و عدد ماخ بهیناه را در تماام مراحال پاروازی شاامل
برخاست ،صعود ،کروز و فرود را محاسبه میکند.
 هدایت بلند مدت :در زمان فعال بودن خلبان خودکاار یاا باه
عبارتی دیگ ر هدایت مدیریت شده ،به منظور هدایت هواپیماا
مطابق باا نقشاهی پارواز و نماایش اطالعاات ،تاابع مادیریت
پرواز،اهداف را محاسبه میکناد و باه عناوان ورودی باه تاابع
هدایت پرواز ارسال مینماید.
تابع هدایت پرواز
هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقی و عمودی ،از جمله
عملکردهای اصلی سامانهی پرواز خودکار محسوب میشود .این تابع از سه
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تابع پوش پرواز
محاسبهی پوش پرواز ،ایجاد انسجام بین فازهای پرواز و انجاام تنظیماات
پیکره بندی ،تنظیم وزن و مرکز ثقل ،تشخیص شرایط غیار عاادی مانناد
تشخیص قیچی باد یا کمبود سوخت هواپیما،از جملاه وظاایف ساامانهی
پرواز خودکار میباشد ].[1] , [4], [5
ساختار سامانهی پرواز خودکار
سامانهی پرواز خودکاار در هواپیماای مساافربری ،از کاامپیوتر هادایت و
مادیریت پارواز یاا باه اختصاارFlight Management and ( FMGC
 ) Guidance Computerو کاامپیوتر تکمیال پارواز یاا Flight ( FAC
)Augmentation Computerتشکیل شده است ] . [5واحد کنترل پرواز یا
باه اختصاار  )Flight Control Unit ( FCUو واحاد نماایش و کنتارل
چندمنظوره یا )Multipurpose Control and Display Unit ( MCDU
به منظور کنترل کامپیوتر هدایت و مدیریت پرواز در نظر گرفته شادهاناد
(شکل  .)1کنترل کامپیوتر تکم یل پرواز از طریق کلیدهای قرار داده شده
در پنل کنترل سطح رادر انجام میشود .همچنین توابع مربوط باه پاوش
پرواز در کامپیوتر تکمیل پرواز محاسبه میشود .البتاه در سااختار فاوق،
وظیفه اصلی کامپیوتر تکمیل پرواز کنترل سطوح رادر ،دمپرها و تشخیص
خطا در سیستم پرواز خودکار هواپیما است .کامپیوتر تکمیل پارواز بارای
انجام عملکرد فوق به اطالعات سامانههای ناوبری و سامانهی کنترل پرواز
نیاز دارد .اطالعات کامپیوتر تکمیل پرواز بر روی پنلها ،در کابین خلبان
نمایش داده خواهد شد (شکل .)2
توابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسمتهای قبل بیان شد،
در کامپیوتر هدایت و مدیریت پارواز محاسابه مایشاود .قبال از حرکات
هواپیما ،خلبان از طریق واحد نمایش و کنترل چندمنظوره ،نقشهی پرواز
را انتخاب میکند .نقشه پرواز ،مسیری که هواپیما در این پرواز بایاد طای
کند را تعیین میکند .بعد از حرکت هواپیما ،خلبان از طریق واحد کنترل
پرواز میتواند مد خلبان خودکار را فعال نمایاد و پارامترهاایی از پارواز را
تغییر دهد .به عبارتی دیگر مدیریت و انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و
تغییر پارامترهای پرواز از طریق واحد کنترل پرواز انجام میشود ].[5],[6
در مقابل نمایش نقشه پرواز و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت
هواپیما از طریاق واحاد نماایش و کنتارل چنادمنظوره انجاام مایشاود
(شکل .)3
در ساختار بعدی که در هواپیماای مساافربری اساتفاده مایشاود،
کنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانهی کنترل پرواز قرار مایگیارد.
بنابراین کنترل را در و دمپرها نیز از وظاایف و عملکردهاای آن محساوب
میشود .پس میتوان گفت ،سامانهی کنترل پرواز وظیفه کنتارل تماامی

Archive of SID

سطوح پرواز و سامانهی پرواز خودکار وظیفه هدایت ،مدیریت و پوش پرواز

اصلی پرواز ،اهداف هدایتی مانند سرعت و ارتفاع ،دستورات هدایتی،

را برعهده دارد ].[7-8
در این ساختار کامپیوتر تکمیل پرواز حذف گردیده است و تواباع
پوش پرواز ،مدیریت و هدایت پرواز در داخل یک کامپیوتر انجام میشاود.
این کامپیوتر را کامپیوترهای هدایت  /مدیریت و پوش پرواز یا FMGEC
( )Flight Management Guidance and Envelope Computer
مینامند ] . [7-8کنترل قسمت هدایت پرواز از طریق واحد کنترل پرواز و
کنترل قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد نمایش و کنترل چنادمنظوره
انجام میگیرد (شکل .)4

هدایت کننده پرواز و ...بر روی دو عدد نمایشگر پرواز اولیه یا به اختصار
 )Primary Flight Display( PFDنمایش داده میشوند .دو نمایشگر
ناوبری یا  )Navigation Display( NDنیز برای نمایش اطالعات ناوبری
و بخش های عمودی و افقی نقشه پرواز در نظر گرفته شده است .کلیدهای
فشاری برای قطع وضعیت خلبان خودکار بر روی دسته ساید استیکها و
کلید فشاری قطع مد نیرو محرکه خودکار نیز در نظر گرفته میشوند.
در شکل  6طرح کلی پیشنهاد شده بارای ساامانهی پارواز خودکاار ارائاه
گردیده است .با توجه به شکل ،سامانهی پرواز خودکار را به دو قسمت کلی
میتوان تقسیم کرد :سیستم مدیریت پرواز و سیستمهای هدایت و پاوش
پرواز در کامپیوترهای اصلی کنترل پرواز.

ساختار پیشنهاد شده
کامپیوترهای اصلی کنترل پارواز قلاب ساامانهی کنتارل پارواز محساوب
میشوند .این کامپیوترها دارای دو قسمت محاسابات و اجارا مایباشاند.
دستورات چه از قسمت خلبان و چه از سامانهی پارواز خودکاار ،باه تاابع
محاسبات ارسال شود ،تابع محاسبات ،دستورات را باه دساتورهای هادف
پرواز و کنترل سطوح مورد نیااز هادف تبادیل مایکناد .تاابع اجارا نیاز
تنظیمات خودکار سطوح را برآورده میسازد .به عبارتی دیگر برای تعیین
این که آیا هواپیما در موقعیت مورد نظر قرار گرفته ،تاابع اجارا موقعیات
هواپیما را مانیتور میکند.
ورودیهایی که سامانهی پرواز خودکار به کامپیوترهای اصلی کنترل

مهمترین وظیفهی این سیستم ،مدیریت نقشهی هواپیما در هنگام پرواز
میباشد .سیستم مدیریت پرواز با استفاده از سیستمهای موقعیتیابی،
محل هواپیما را تعیین کرده و به کمک نقشهی پرواز ،آن را به سمت
مقصد میبرد.
عملکردهای کلی سیستم مدیریت پرواز در طرح پیشنهاد شده ،عبارتند از:
 مکانیابی که شامل محاسبهی موقعیت هواپیما و تنظیم
مکانیابی رادیویی میباشد.

پرواز میدهد ،خروجیهای توابع هدایت پرواز و پوش پرواز مایباشاند .در
قسمت قبل عملکردهای توابع هدایت پرواز و پوش پرواز بیان گردیاد .باه
طور خالصه میتوان گفت سیستم هدایت پرواز و سیستم پوش پرواز امکان
هدایت کوتاه مدت هواپیما و سیستم مدیریت پارواز امکاان هادایت بلناد
مدت هواپیما را فراهم میکنند .بنابراین میتوان در طراحی سامانهی پرواز
خودکار برای هواپیمای مسافربری ،سیستم هدایت پرواز و سیساتم پاوش
پرواز را با توجه به نزدیکی حوزه عملکردشان ،در داخال کاامپیوتر اصالی
کنترل پرواز مجتمع کرد .بنابراین این کامپیوتر را کامپیوتر اصلی کنترل و
هدایت پرواز یاا باه اختصاار Primary Flight Control and ( PRIM
 )Guidance Computerمی نامیم .به این ترتیب از کاهش بار محاسبات
در کامپیوترهای هدایت  /مادیریت و پاوش پارواز سااختار قبلای کاساته
میشود و تنها توابع مدیریت پرواز در این کامپیوترها انجام میشوند.
در این مقاله با توجه به جدا کردن توابع هدایت پرواز و پوش پرواز،
ساخ تار کامپیوتر اصلی کنترل و هدایت پرواز به صورت شاکل  5طراحای
میشود .در طراحی مفهومی سامانه پرواز خودکاار ،ساه کاامپیوتر اصالی
کنترل و هدایت پرواز در نظر گرفته شده است .یکای از ایان کامپیوترهاا
همواره در وضعیت اصلی قرار دارد.
با توجه به تغییراتی که در این مقاله انجام داده شد اجزای تشکیل دهنده

 نقشه پرواز که شامل ایجاد ،تصحیح و پیشگویی نقشهپرواز
است.
 محاسبه هزینه و بهینهسازی
 هدایت بلندمدت
به عبارت دیگر سیستم مدیریت پرواز ،هدایت بلند مدت هواپیما را
به کمک ارسال اهداف کوتاه مدت برای سیستم هدایت پرواز برعهده دارد
و سیستم هدایت پرواز ،هدایت افقی و عمودی هواپیما را بر اساس
پارامترهای تعیین شده توسط خلبان یا سیستم مدیریت پرواز انجام
میدهد .جهت ا نجام عملکردهای هدایتی ،اطالعات سیستم مدیریت پرواز
بر روی نمایشگرهایی ،درکابین برای خلبان نمایش داده میشود .در
کاکپیت ،هر نمایشگر نیاز به یک پردازنده دارد .برای کاهش وزن و افزایش
قدرت پردازشی ،در طرح پیشنهاد شده ،سیستم مدیریت پرواز که در
کامپیوترهای هدایت  /مدیریت و پوش پرواز انجام میشد ،را با سیستم
نمایشگرها تلفیق نمودیم و در کامپیوتر مدیریت پرواز یا Flight ( FMC
 )Management Computerقرار دادیم.
در این طراحی ،دو سیستم مدیریت پرواز یکی در سمت خلبان و
دیگری در سمت کمک خلبان در نظر گرفته میشود .در شکل  7طرح
مفهومی از سیستم مدیریت پرواز ارائه گردیده است .با توجه به شکل

سامانهی پرواز خودکار عبارتند از:
 کامپیوترهای اصلی کنترل و هدایت پرواز

اجزای تشکیل دهنده هر سیستم مدیریت پرواز عبارتند از:
 کامپیوتر مدیریت پرواز
 رابطهایی به منظور ارتباط سیستم با خلبان
در طراحی پیشنهادی سیستم مدیریت پرواز ،از سه کامپیوتر
مدیریت پرواز استفاده میشود که در سه مد مختلف عمل میکنند .در
طراحی مفهومی ،کامپیوتر  Aبرای سیستم مدیریت پرواز سمت خلبان و
کامپیوتر  Bبرای سیستم مدیریت پرواز سمت کمک خلبان و کامپیوتر C
به عنوان کامپیوتر جایگزین در نظر گرفته میشوند  .با توجه به فعال بودن
مد خلبان خودکار ،یکی از کامپیوترهای مدیریت پرواز در وضعیت اصلی و
کامپیوتر دیگر در وضعیت فرعی قرار داده میشود .دو کامپیوتر مدیریت
پرواز که در وضعیت اصلی و فرعی هستند ،به طور مستقل اطالعات را



کامپیوترهای مدیریت پرواز

همچنین در طرح ارائه شده ،برای ارتباط خلبان با سامانهی پرواز
خودکار ،رابطهایی در نظر گرفته شده است .پنل کنترل سامانهی پرواز
خودکار یا به اختصار،)Auto Flight System Control Panel( AFS CP
به عنوان اصلیترین رابط بین خلبان و سیستم هدایت پرواز است .این پنل
در واحد کنترل پرواز قرار داده شده است ،که در شکل  6در قالب واحد
کنترل پرواز نشان داده میشود .همچنین پنل نمایشگر چند منظوره یا
 )Multi Function Display( MFDبه عنوان یک رابط اصلی برای
ارتباط خلبان با کامپیوتر مدیریت پرواز در نظر گرفته میشود .پارامترهای
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محاسبه و مبادله میکنند .در صورت خراب شدن یکی از دو کامپیوتر  Aو

پوش پرواز برای نمایشگر صوتی ،هشدارهای پدیدهی قیچیباد را تولید

 ،Bکامپیوتر  Cجایگزین میگردد.
همچنین در این طراحی نمایشگر چند منظوره ،صفحه کلید و واحد
کنترل مکان نما یا به اختصار Keyboard and Cursor ( KCCU
 ،)Control Unitنمایشگر ناوبری ،نمایشگر پرواز اولیه و پنل کنترل
سیستم ابزار پرواز الکترونیکی یا Electronic Flight ( EFIS
 )Instrument Systemرابطهایی هستند که به منظور ارتباط سیستم
مدیریت پرواز با خلبان در نظر گرفته میشوند.

میکند  .سیگنال هشدار دهنده براساس پارامترهایی مانند پدیدهی طولی
قیچیباد ،موقعیت اسلتها و فلپها ،میانگین سرعت باد و ...محاسبه
میگردد .مقدار شدت قیچی باد و حداقل انرژی هواپیما در هشدارها در نظر
گرفته میشود.

سیستم هدایت پرواز در کامپیوترهای اصلی کنترل پرواز
هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقای و عماودی ،مانناد
کنترل سرعت براساس اهداف تعریف شده ،عملکرد اصلی سیستم هادایت
پرواز محسوب میشود  .به این منظور در طراحی مفهومی سیستم هدایت
پرواز ،بلوکهای خلبان خودکار ،هدایت کننده پارواز یاا باه اختصاار FD
( )Flight Directorو نیرو محرکه خودکار در نظر گرفته میشوند (شکل
 . )8عملکرد این قسمتها به شرح زیر است.
 خلبان خودکار  :این قسمت امکان هدایتهای پروازی را فراهم
مینماید.
 هدایت کننده پرواز :نمایش دستورات هادایتی پارواز بار روی
نمایش دهندههای پرواز اولیه بر عهده این قسمت میباشد.
 نیروی محرکه خودکار :این بلوک نیز به منظور کنترل نیروی
محرکه موتورها طراحی میشود.
وضعیت مدهای سیستم هدایت پرواز در کامپیوترهای اصلی کنترل
و هدایت پرواز در شکل  9نشان داده شده است .همان طور که ذکر گردید
در این طراحی ،سه کامپیوتر اصلی کنترل و هدایت پرواز در نظار گرفتاه
شده است .یکی از کامپیوترهای اصلی کنترل و هادایت پارواز هماواره در
وضعیت اصلی قرار دارد .به بیان دیگر زمانی که هر سه کاامپیوتر اصالی،
کنترل و هدایت پرواز سالم باشند ،کامپیوتر اصلی کنترل و هادایت پارواز
شماره یک در وضعیت اصلی ،کامپیوتر اصلی کنترل و هدایت پرواز شماره
دو در وضعیت کمکی شماره 1و کامپیوتر اصالی کنتارل و هادایت پارواز
شماره سه در وضعیت کمکی شماره  2قرار میگیرد .اگر کاامپیوتر اصالی
کنترل و هدایت پرواز شماره یک دچار مشکل شود ،به ترتیب کامپیوترهای
شماره دو و سه در وضعیت اصلی قرار میگیرند.
محاسبه پوش پرواز در کامپیوترهای اصلی کنترل و هدایت پرواز
به منظور طراحی سیستم پوش پرواز عملکردهای اصلی این سیستم را
میتوان به صورت زیر خالصه نمود.
 محاسبه محدودهی سرعت

 انسجام و ادغام دادهها برای پرواز خودکار
انسجام و ادغام اطالعات مربوط به فازهای پرواز ،موقعیت چرخ
دندهها ،تنظیمات اسلتها و فلپها ،اطالعات اختالل در اسلتها و
فلپها ،خرابیهای موتور ،دادههای وزن و مرکز ثقل هواپیما از جمله
عملکرد اصلی سیستم پوش پرواز است.
 تشخیص پدیدهی قیچیباد
پدیدهی قیچی باد را می توان به صورت تغییرات ناگهانی سرعت یا
جهت باد تعریف نمود .در نتیجه هواپیمایی که در ارتفاع کم در پرواز است
شاهد باد شدید از جلو و لذا افزایش نیروی باال برنده و سپس باد عقب و
کاهش نیروی باال برنده خواهد بود که میتواند خطرناک باشد .سیستم
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 تشخیص مرکز ثقل هواپیما
کامپیوترهای کنترل سوخت در سامانهی سوخت ،تنظیم نقطه ثقل
هواپ یما را با انتقال سوخت بین مخازن هواپیما انجام میدهند .مستقل از
کامپیوترهای سامانهی سوخت ،سیستم پوش پرواز با نظارت بر نقطه ی
ثقل هواپیما ،قرار گرفتن نقطهی ثقل هواپیما را در محدودهی مشخص
کنترل میکند .سیستم پوش پرواز برای انجام عملکردهای ذکر گردیده به
اطالعات دیگر سامانهها مانند سامانههای ناوبری ،نیاز دارد .اطالعات دیگر
سامانهها از طریق سیستم مدیریت پرواز ،در اختیار سیستم پوش پرواز قرار
میگیرد (شکل .)13
مطابق شکل ،13براساس هر کدام از عملکردهای ذکر گردیده،
بلوکهایی در سیستم پوش پرواز طراحی کردهایم .به منظور محاسبه
دستورات هدایت کوتاه مدت هواپیما و اعمال آنها به تابع محاسبات در
سامانه کنترل پرواز  ،خروجی تابع پوش پرواز به تابع هدایت پرواز اعمال
میگردند .در این مقاله تابع پوش پرواز را نیز در داخل کامپیوتر اصلی
کنترل و هدایت پرواز طراحی کردیم.

نتیجه گیری
قابلیت پرواز خودکار مهمترین قابلیت طراحی سامانهی کنترل پارواز در
معماری  FBWمیباشد ،که باعث افزایش ضریب امنیت هواپیما و کااهش
بار کاری خلبان میگردد  .در این مقاله سعی کردیم طرحی برای سامانهی
پرواز خودکار در هواپیمای مسافربری پیشنهاد دهیم .در طارح پیشانهاد
شده کامپیوتر تکمیل پرواز که به منظور کنترل رادر و انجام تواباع پاوش
پرواز در نظر گرفته شده است  ،حذف گردید .کنترل کلیه سطوح پارواز را
بر عهده سامانه کنترل پرواز قرار دادیم .در این مقاله ،محاسبه توابع هدایت
پرواز که شامل مدهای خلبان خودکار و هادایت کننادهی هواپیماا و ماد
کنترل نیرو محرکه هواپیما است ،در داخل کامپیوترهای اصالی کنتارل و
هدایت پرواز قرار داده شده است .همچنین توابع پوش پرواز را نیز در این
کامپیوترها مجتمع نمودیم.
توابع مدیریت پرواز که عمدتا بیشترین ارتبااط را باا نمایشاگرهای
اویونیکی هواپیما دارند در سیستم مدیریت پرواز انجام میشوند .به عبارتی
دیگر توابع مدیریت پرواز را با پردازندههای مربوط باه نمایشاگرها تلفیاق
نمودیم و تحت سیستم مدیریت پرواز در نظر گرفتیم.
از دیادگاه ساختافزاری نیاز در طراحاای پیشانهاد شاده 3 ،عاادد
کامپیوتر مدیریت پرواز قرار داده شده ،که در واقع هستهی اصلی محاسبات
سیستم مدیریت پرواز میباشد و میتواند به عنوان یک تابع در نظر گرفت.
بنابراین سیستم مدیریت پرواز را میتوان بر روی مجموعه سختافزارهای
سیستم مانند معماری ماژوالر مجتمع (  (IMAپیادهساازی کارد (شاکل
 .)11مزایای طراحی معماری ماژوالر مجتمع سامانههای اویونیکی هواپیما،
وزن و اتالف توان  ،افزایش ک ارایی و قابلیت اطمینان  ،انعطااف در تحقاق
نیازهای مشتری و بهبود عملکرد کلای ساامانه و قابلیات بااز پیکربنادی
کاربردها بر روی ماژولها میباشد ].[9
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 سیستم مدیریت پرواز به عنوان تابعی در معماری ماژوالر-11 شكل
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