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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

در هواپیمای مسافربری  پرواز خودکار یسامانهطراحی 
 3محمد مجیدی ،2 محسن کاظمی ،1زهرا ابوالفضلی

دانشگاه صنعتی اصفهان و کامپیوتر دانشکده برق -1

  دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری -2

 پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان  -3

 چكیده 
 یمعمار نییتع مایهواپ کیونیاو یدر طراح یاتیح اریاز مباحث بس یکی

ارتباط  یدر چگونگ یینقش بسزا مایهواپ کیونیاو یمناسب است. معمار

. هدایت و کنترل پرواز دارد تیو امن نانیاطم تیقابل ها،ستمیس نیب

توان بیان باشد، بنابراین میخلبان میهای اساسی هواپیما یکی از نقش

های اویونیکی مهم موجود در کرد سامانه کنترل پرواز یکی از سامانه

های مهم هواپیما است. امکان کنترل اتوماتیک هواپیما یکی از قابلیت

 FBWی پرواز سیمی یا به اختصار معمارطراحی سامانه کنترل پرواز در 

(Fly By Wire) ان سامانه پرواز خودکار از آن نام برده است، که تحت عنو

 پرواز یسامانه یعملکردهای با بررس میکرد یمقاله سع نیدر اشود. می

 مطابق با هاسامانه نیا یبرا یطرح کل ،یمسافربر یماهایدر هواپ خودکار

توابع پرواز خودکار شامل توابع هدایت پرواز، . میارائه کن  FBWی معمار

مانند  یکنترل سطوح باشند. در این مقالهپرواز می پوش پرواز و مدیریت

پرواز خودکار  یپرواز خودکار بود، از سامانه یسامانه فیرادر که جز وظا

. در طرح ارائه میکنترل پرواز قرار داد یو بر عهده سامانه میحذف نمود

های مربوط به توابع هدایت و پوش پروازی را پردازنده ،مقاله نیشده در ا

ی تابع همچنین پردازنده .ایمقرار دادهکامپیوترهای کنترل پرواز  ر داخلد

های نمایشگرهای داخل کاکبیت، در داخل یک مدیریت پرواز را با پردازنده

 تیخلبان، بهبود امن یکاهش وزن، کاهش بار کارکامپیوتر تلفیق نمودیم. 

از  .باشدیم سامانهاین  یطراح تیاز جمله مز مایو کنترل خودکار هواپ

یا به توان در طراحی معماری ماژوالر مجتمع ساختار پیشنهاد شده، می

های هوایی ( در سامانهIntegrated Modular Avionic ) IMAاختصار 

 استفاده کرد.

 - کنترل پرواز یسامانه – خودکار پرواز یسامانه :واژه های کلیدی
FBWیمعمار

 مقدمه 
باشاد. باه خلباان هادایت و کنتارل هواپیماا میهای اساسی یکی از نقش

منظور تضمین حرکت هواپیما در راستای دلخواه، وجود انسان یا دستگاهی 

برای هدایت آن الزامی است. به طور کلی سیستم کنتارل هواپیماا شاامل 

گیری خلبان، سطوح سیستم کنترل، سیستم اعمال فرمان و سیستم اندازه

تغییر حالت هواپیما از حالت تعادل اولیه به است. کنترل پرواز، به صورت 

   گارددتعادل ثانویه و هدایت به معنای تعیین حالات هواپیماا تعریاف می

[1-3]. 

بر طبق تعریفی دیگر، کنتارل پارواز، مقطعای ولای هادایت پارواز، 

 . [3-1]طوالنی مدت است 

توان به ساه دساته سیساتم های کنترل پرواز مرسوم را میسیستم

( تقسایم FBWکنترل مکانیکی، هیدرولیکی و الکتریکی یا پرواز سایمی )

ی پرواز هواپیماها، امکان نمود. در معماری مکانیکی و هیدرولیکی سامانه

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 

روف ایرباس بر روی هواپیماهای تجاری و توسط کمپانی مع FBWمعماری 

 333بعدها این معماری بر روی هواپیماهای ایرباس  سازی و اجرا شد.پیاده

، FBWدر معمااری  .سازی گردیدپیاده777و هواپیماهای بویینگ  343و 

، کندمیجا را جاب هازمانی که خلبان به منظور کنترل هواپیما، سایداستیک

کنتارل پارواز ارساال  کامپیوترهااییک سایگنال الکتریکای تولیاد و باه 

کنتارل پارواز در  یساامانه. بعد از انجاام محاسابات مرباوط باه دنمایمی

 گرددمیهای سطوح کنترل اعمال کامپیوترها، سیگنال خروجی به محرک

مزایای این معماری عبارتند از:. [1-5]

 کاهش حجم کاری خلبان از طریق کنترل خودکار هواپیما 

 های پوش پروازلیتافزایش امنیت با داشتن قاب

 کاهش وزن هواپیما

 قانون  طراحی توسط یساختار هایبه حداقل رساندن بار

کنترل بار فعال ایکنترل 

 های جدید کنترل در این ساختارسازی قانونامکان پیاده

عالوه بر پیچیدگی و پیشرفته بودن تجهیزات و  FBWدر معماری  

وسایل، امکان کنترل اتوماتیک هواپیما وجود دارد. این قابلیت مهمتارین 

است. هواپیماهای  FBWکنترل پرواز در معماری  یسامانهقابلیت طراحی 

 AFS (Autoیاا  کنترل پارواز خودکاار یسامانه، دارای FBWبا معماری 

Flight System) .باه کماک ، یا اصطالحاً تکنولوژی کنترل فعال هستند

بسیاری از کارهایی که باید هنگاام پارواز  توانمی، خودکارپرواز  یسامانه

صورت ه برا انجام شود توسط خلبان و کمک خلبان و دیگر خدمه پروازی 

کاری خدمه پرواز کاست. این  نتیجه از حجم بار داده و دراتوماتیک انجام 

باعث افزایش کیفیت پرواز، افزایش ضریب ایمنی، کاهش بار کاری موضوع 

پارواز خودکاار  یساامانه .گارددمیکاهش ضریب خطای انسانی  خدمه و

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 

داری جهات هواپیماا در جهات مشاخص، هادایت و نگاههواپیما، تنظیم 

 یساامانههای بین راه و...از جمله وظاایف اصالی هواپیما در بین ایستگاه

با  ،آن، نصب سامانهدر هواپیما است. با توجه به اهمیت این خودکار پرواز 

باا  کنیممی. در این مقاله سعی گیردمینوع هواپیما صورت درنظر گرفتن 
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خودکار در هواپیماهای مسافربری، طرح کلی برای پرواز  یسامانهبررسی 

ارائه کنیم. در طرح ارائه شده در این  را مسافربری یهواپیما در سامانهاین 

گرفت خودکار که قبال در یک کامپیوترانجام میپرواز مقاله تعدادی از توابع 

رل ساطوح کنترل پرواز انجام شود. همچنین کنتا کامپیوترهایدر داخل 

 پارواز یساامانهباود، از خودکار پرواز  یسامانهمانند رادر که جز وظایف 

کنترل پرواز قرار دادیم. در ادامه  یسامانهحذف کردیم و بر عهده  خودکار

کنیم. سپس می بررسی راخودکار پرواز  یسامانهابتدا توابع و عملکردهای 

کنتارل پارواز در هواپیماهاای مساافربری،  یسامانهبا بررسی دو ساختار 

از سااختار پیشانهاد  کنیم.خودکار ارائه میپرواز  یسامانهساختاری برای 

هاای سامانه( در IMAدر طراحی معماری ماژوالر مجتمع ) توانمیشده، 

 . [5-3]هوایی استفاده کرد

 

 خودکار پرواز یسامانهعملكردهای 

 : [4]خودکار عبارتند ازپرواز  یسامانهبه طور کلی عملکردهای 

  مدیریت پرواز یا به اختصارFM (Flight Management) 

  هدایت پرواز یا به اختصارFG (Flight Guidance ) 

 پوش پرواز یا به اختصارFE (Flight Envelope)  

 پردازیم.میاز آنها هر یک عملکرد در ادامه به توضیح مختصری از 

 

 مدیریت پرواز

پرواز، بهینه سازی و محاسبات عملکاردی، هادایت بلناد  یناوبری، نقشه

های نماایش از عملکردهاای تاابع مدت و نمایش اطالعات بر روی صفحه

 .[5] ,[4] , [1] باشندمدیریت پرواز می

 باه  تاوانمیتابع ناوبری یا تابع محاسابه موقعیات را : ناوبری

و ارزیابی دقت صورت تعیین بهترین تخمین موقعیت هواپیما 

خودکااار از اطالعااات  پاارواز تخمااین تعریااف نمااود. سیسااتم

 سیستم موقعیت یاب جهانیسنسورهای اینرسیایی، ناوبری و 

برای محاسبه موقعیت  GPS (Global Position System)یا 

 .کندمیاستفاده 

 پرواز برای کمک به خلباان از  یارائه نقشه: پرواز یتابع نقشه

. شاودمیخودکار محساوب پرواز  یسامانهجمله عملکردهای 

پرواز شامل مسیر عمودی و مسیر افقی هواپیما اسات.  ینقشه

پرواز مانند سرعت،  ینقشه یخودکار، پارامترهاپرواز سیستم 

 نمودهارتفاع، زمان و مقدار سوخت پیش بینی شده را محاسبه 

 یخلبان قادر است نقشاهالزم به ذکر است دهد. و نمایش می

 پرواز را در هر زمان که بخواهد تغییر دهد. 

 پارواز خودکاار یساامانه: بهینه سازی و محاسبات عملکردی ،

شاامل  یسرعت و عدد ماخ بهیناه را در تماام مراحال پارواز

 .کندمیمحاسبه  را فرود و برخاست، صعود، کروز

 در زمان فعال بودن خلبان خودکاار یاا باه : هدایت بلند مدت

ر هدایت مدیریت شده، به منظور هدایت هواپیماا عبارتی دیگ

پارواز و نماایش اطالعاات، تاابع مادیریت  یمطابق باا نقشاه

و باه عناوان ورودی باه تاابع  کنادمیاهداف را محاسبه ،پرواز

 . نمایدمیهدایت پرواز ارسال 

 

 تابع هدایت پرواز

جمله هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقی و عمودی، از 

این تابع از سه  .شودمیخودکار محسوب پرواز  یسامانههای اصلی عملکرد

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

(Autopilot/Flight Director مد عمودی خلباان خودکاار و هادایت ،)

-A/THR (Auto( و مااد نیاارو محرکااه خودکااار AP/FDکننااده پاارواز )

Thrust) [5] ,[4] , [1]شودتشکیل می. 

در مد افقی خلبان خودکار و هدایت کننده پرواز، هواپیما در امتداد  

. کنتارل هواپیماا در امتاداد مسایرهای گارددمیکنترل  ،مسیرهای افقی

در ماد عماودی خلباان  ،عمودی و همچنین کنترل سارعت و عادد مااخ

در مد نیرو  ،هواپیماکنترل نیروی محرکه  خودکار و هدایت کننده پرواز و

 . [5]شودمیانجام  محرکه خودکار

 

 پوش پرواز تابع

پوش پرواز، ایجاد انسجام بین فازهای پرواز و انجاام تنظیماات  یمحاسبه

بندی، تنظیم وزن و مرکز ثقل، تشخیص شرایط غیار عاادی مانناد پیکره

 یساامانهاز جملاه وظاایف ،تشخیص قیچی باد یا کمبود سوخت هواپیما

  .[5] ,[4] , [1]باشدخودکار میپرواز 

 

 خودکار پرواز  یسامانهساختار 

در هواپیماای مساافربری، از کاامپیوتر هادایت و خودکاار ی پرواز سامانه

 FMGC (Flight Management andیاا باه اختصاار مادیریت پارواز

Guidance Computer و کاامپیوتر تکمیال پارواز یاا )FAC (Flight 

Augmentation Computerواحد کنترل پرواز یا [5]است (تشکیل شده .

( و واحاد نماایش و کنتارل Flight Control Unit) FCUباه اختصاار 

MCDU  (Multipurpose Control and Display Unit )یاچندمنظوره 

اناد در نظر گرفته شاده به منظور کنترل کامپیوتر هدایت و مدیریت پرواز

یل پرواز از طریق کلیدهای قرار داده شده (. کنترل کامپیوتر تکم1)شکل 

شود. همچنین توابع مربوط باه پاوش در پنل کنترل سطح رادر انجام می

شود. البتاه در سااختار فاوق، پرواز در کامپیوتر تکمیل پرواز محاسبه می

ها و تشخیص وظیفه اصلی کامپیوتر تکمیل پرواز کنترل سطوح رادر، دمپر

خودکار هواپیما است. کامپیوتر تکمیل پارواز بارای پرواز خطا در سیستم 

کنترل پرواز  یهای ناوبری و سامانهانجام عملکرد فوق به اطالعات سامانه

در کابین خلبان  ،هانیاز دارد. اطالعات کامپیوتر تکمیل پرواز بر روی پنل

 (.2نمایش داده خواهد شد )شکل 

های قبل بیان شد، تتوابع هدایت پرواز و مدیریت پرواز که در قسم

شاود. قبال از حرکات در کامپیوتر هدایت و مدیریت پارواز محاسابه مای

ی پرواز هواپیما، خلبان از طریق واحد نمایش و کنترل چندمنظوره، نقشه

مسیری که هواپیما در این پرواز بایاد طای  ،کند. نقشه پروازرا انتخاب می

لبان از طریق واحد کنترل کند. بعد از حرکت هواپیما، خکند را تعیین می

پارواز را  از و پارامترهاایی نمایادتواند مد خلبان خودکار را فعال پرواز می

تغییر دهد. به عبارتی دیگر مدیریت و انتخاب مد هدایت پرواز و تنظیم و 

. [6],[5] شودتغییر پارامترهای پرواز از طریق واحد کنترل پرواز انجام می

پرواز و تنظیم پارامترهای مربوط به توابع مدیریت در مقابل نمایش نقشه 

    شاود هواپیما از طریاق واحاد نماایش و کنتارل چنادمنظوره انجاام مای

 (.3)شکل 

شاود، در ساختار بعدی که در هواپیماای مساافربری اساتفاده مای

گیارد. ی کنترل پرواز قرار مایکنترل تمامی سطوح پرواز به عهده سامانه

در و دمپرها نیز از وظاایف و عملکردهاای آن محساوب بنابراین کنترل را

ی کنترل پرواز وظیفه کنتارل تماامی سامانه ،توان گفتپس می شود.می
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پرواز خودکار وظیفه هدایت، مدیریت و پوش پرواز  یسطوح پرواز و سامانه

 .[8-7]را برعهده دارد

ع اباوحذف گردیده است و ت در این ساختار کامپیوتر تکمیل پرواز 

شاود. پوش پرواز، مدیریت و هدایت پرواز در داخل یک کامپیوتر انجام می

 FMGECاین کامپیوتر را کامپیوترهای هدایت / مدیریت و پوش پرواز یا 

(Flight Management Guidance and Envelope Computer) 

. کنترل قسمت هدایت پرواز از طریق واحد کنترل پرواز و [8-7] نامندمی

قسمت مدیریت پرواز از طریق واحد نمایش و کنترل چنادمنظوره کنترل 

 (.4گیرد )شکل انجام می

 

 ساختار پیشنهاد شده

کنتارل پارواز محساوب  یکامپیوترهای اصلی کنترل پارواز قلاب ساامانه

باشاند. دارای دو قسمت محاسابات و اجارا مایاین کامپیوترها  شوند.می

، باه تاابع پارواز خودکاار یمانهسادستورات چه از قسمت خلبان و چه از 

هادف  دساتورهایمحاسبات ارسال شود، تابع محاسبات، دستورات را باه 

کناد. تاابع اجارا نیاز پرواز و کنترل سطوح مورد نیااز هادف تبادیل مای

به عبارتی دیگر برای تعیین  .سازدتنظیمات خودکار سطوح را برآورده می

این که آیا هواپیما در موقعیت مورد نظر قرار گرفته، تاابع اجارا موقعیات 

 کند. هواپیما را مانیتور می

پرواز خودکار به کامپیوترهای اصلی کنترل  یهایی که سامانهورودی

در  باشاند.های توابع هدایت پرواز و پوش پرواز مایدهد، خروجیپرواز می

قبل عملکردهای توابع هدایت پرواز و پوش پرواز بیان گردیاد. باه قسمت 

سیستم هدایت پرواز و سیستم پوش پرواز امکان توان گفت طور خالصه می

بلناد  هدایت کوتاه مدت هواپیما و سیستم مدیریت پارواز امکاان هادایت

 ی پروازتوان در طراحی سامانهبنابراین می کنند.مدت هواپیما را فراهم می

سیستم هدایت پرواز و سیساتم پاوش  ،خودکار برای هواپیمای مسافربری

در داخال کاامپیوتر اصالی  ،را با توجه به نزدیکی حوزه عملکردشان پرواز

کنترل پرواز مجتمع کرد. بنابراین این کامپیوتر را کامپیوتر اصلی کنترل و 

 PRIM  (Primary Flight Control andهدایت پرواز یاا باه اختصاار 

Guidance Computerنامیم. به این ترتیب از کاهش بار محاسبات ( می

کاساته  یقبلا سااختاردر کامپیوترهای هدایت / مادیریت و پاوش پارواز 

  شوند.و تنها توابع مدیریت پرواز در این کامپیوترها انجام می شودمی

در این مقاله با توجه به جدا کردن توابع هدایت پرواز و پوش پرواز، 

طراحای  5تار کامپیوتر اصلی کنترل و هدایت پرواز به صورت شاکل ساخ

در طراحی مفهومی سامانه پرواز خودکاار، ساه کاامپیوتر اصالی  شود.می

کنترل و هدایت پرواز در نظر گرفته شده است. یکای از ایان کامپیوترهاا 

  قرار دارد. اصلی وضعیتهمواره در 

اجزای تشکیل دهنده  شد انجام داده در این مقاله با توجه به تغییراتی که

 خودکار عبارتند از: پرواز  یسامانه

 پرواز و هدایت اصلی کنترل  کامپیوترهای 

 مدیریت پرواز  کامپیوترهای 

پرواز  یسامانهبرای ارتباط خلبان با  ،شده ارائه همچنین در طرح

پرواز  یسامانه هایی در نظر گرفته شده است. پنل کنترلرابطخودکار، 

 ،AFS CP (Auto Flight System Control Panel)یا به اختصارخودکار 

. این پنل است هدایت پرواز سیستمترین رابط بین خلبان و به عنوان اصلی

قالب واحد در  6که در شکل  ،در واحد کنترل پرواز قرار داده شده است

 یا چند منظوره گرپنل نمایشهمچنین . شودکنترل پرواز نشان داده می

MFD (Multi Function Display)  اصلی برای  رابطبه عنوان یک

پارامترهای  .دشومیر نظر گرفته دارتباط خلبان با کامپیوتر مدیریت پرواز 

 ،مانند سرعت و ارتفاع، دستورات هدایتی یاصلی پرواز، اهداف هدایت

یا به اختصار اولیه پرواز  گرهدایت کننده پرواز و... بر روی دو عدد نمایش

PFD  (Primary Flight Displayنمایش داده می )گرشوند. دو نمایش 

( نیز برای نمایش اطالعات ناوبری Navigation Display) NDناوبری یا 

 هایهای عمودی و افقی نقشه پرواز در نظر گرفته شده است. کلیدو بخش

و  هاساید استیکبر روی دسته  فشاری برای قطع وضعیت خلبان خودکار

 .شونددر نظر گرفته میکلید فشاری قطع مد نیرو محرکه خودکار نیز 

پارواز خودکاار ارائاه  یساامانهپیشنهاد شده بارای کلی طرح  6شکل  در

پرواز خودکار را به دو قسمت کلی  یسامانهبا توجه به شکل، گردیده است. 

های هدایت و پاوش تقسیم کرد: سیستم مدیریت پرواز و سیستم توانمی

  .اصلی کنترل پرواز کامپیوترهایپرواز در 

 

 سیستم مدیریت پرواز

در هنگام پرواز  هواپیما یاین سیستم، مدیریت نقشه یمهمترین وظیفه

یابی، های موقعیتبا استفاده از سیستمسیستم مدیریت پرواز باشد. می

پرواز، آن را به سمت  یمحل هواپیما را تعیین کرده و به کمک نقشه

  برد.مقصد می

 در طرح پیشنهاد شده، عبارتند از:سیستم مدیریت پرواز های کلی عملکرد 

 موقعیت هواپیما و تنظیم  ییابی که شامل محاسبهمکان

 باشد.یابی رادیویی میمکان

 پرواز گویی نقشهنقشه پرواز که شامل ایجاد، تصحیح و پیش

 است.

 سازیهینههزینه و ب محاسبه 

 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 

پرواز  اطالعات سیستم مدیریتنجام عملکردهای هدایتی، جهت ادهد. می

شود. در رکابین برای خلبان نمایش داده مید ،گرهاییبر روی نمایش

برای کاهش وزن و افزایش نیاز به یک پردازنده دارد.  گرکاکپیت، هر نمایش

سیستم مدیریت پرواز که در قدرت پردازشی، در طرح پیشنهاد شده، 

شد، را با سیستم / مدیریت و پوش پرواز انجام میکامپیوترهای هدایت 

 FMC  (Flightکامپیوتر مدیریت پرواز یا  درنمایشگرها تلفیق نمودیم و 

Management Computer ).قرار دادیم 

یکی در سمت خلبان و  سیستم مدیریت پروازدر این طراحی، دو 

طرح  7. در شکل شودمیدیگری در سمت کمک خلبان در نظر گرفته 

 ارائه گردیده است. با توجه به شکلسیستم مدیریت پرواز مفهومی از 

 عبارتند از:سیستم مدیریت پرواز اجزای تشکیل دهنده هر 

 کامپیوتر مدیریت پرواز 

 هایی به منظور ارتباط سیستم با خلبانرابط 

سیستم مدیریت پرواز، از سه کامپیوتر  پیشنهادی در طراحی

در . کنندمیکه در سه مد مختلف عمل  شودمیمدیریت پرواز استفاده 

سمت خلبان و مدیریت پرواز برای سیستم  A طراحی مفهومی، کامپیوتر

 Cسمت کمک خلبان و کامپیوتر مدیریت پرواز برای سیستم  Bکامپیوتر 

. با توجه به فعال بودن شوندمیبه عنوان کامپیوتر جایگزین در نظر گرفته 

و  اصلی در وضعیتمدیریت پرواز  کامپیوترهایمد خلبان خودکار، یکی از 

مدیریت  دو کامپیوتر .شودمیقرار داده فرعی کامپیوتر دیگر در وضعیت 

هستند، به طور مستقل اطالعات را  اصلی و فرعیکه در وضعیت  پرواز
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و A ن یکی از دو کامپیوتر . در صورت خراب شددنکنمی محاسبه و مبادله

B کامپیوتر ،C  گرددمیجایگزین . 

صفحه کلید و واحد چند منظوره، در این طراحی نمایشگر همچنین 

 KCCU  (Keyboard and Cursorیا به اختصار کنترل مکان نما 

Control Unit اولیه و پنل کنترلپرواز  گر، نمایشناوبری(، نمایشگر 

 EFIS (Electronic Flightسیستم ابزار پرواز الکترونیکی یا 

Instrument System )ی هستند که به منظور ارتباط سیستم یهارابط

 .شوندمیبا خلبان در نظر گرفته  مدیریت پرواز

 

 اصلی کنترل پرواز کامپیوترهایدر سیستم هدایت پرواز 

هدایت کوتاه مدت هواپیما در راستای محورهای افقای و عماودی، مانناد 

کنترل سرعت براساس اهداف تعریف شده، عملکرد اصلی سیستم هادایت 

هدایت . به این منظور در طراحی مفهومی  سیستم شودمیپرواز محسوب 

 FDیاا باه اختصاار  های خلبان خودکار، هدایت کننده پارواز، بلوکپرواز

(Flight Director)  شکل  شوندمیو نیرو محرکه خودکار در نظر گرفته(

 ها به شرح زیر است.. عملکرد این قسمت(8

 های پروازی را فراهم خلبان خودکار : این قسمت امکان هدایت

 نماید.می

  هدایت کننده پرواز: نمایش دستورات هادایتی پارواز بار روی

 باشد.بر عهده این قسمت می های پرواز اولیهدهنده نمایش

  نیروی محرکه خودکار: این بلوک نیز به منظور کنترل نیروی

 .شودمیمحرکه موتورها طراحی 

کامپیوترهای اصلی کنترل وضعیت مدهای سیستم هدایت پرواز در 

همان طور که ذکر گردید  .نشان داده شده است 9در شکل و هدایت پرواز 

در نظار گرفتاه اصلی کنترل و هدایت پرواز  در این طراحی، سه کامپیوتر

هماواره در  کامپیوترهای اصلی کنترل و هادایت پاروازشده است. یکی از 

 ،کاامپیوتر اصالیدیگر زمانی که هر سه  بیانبه  قرار دارد. وضعیت اصلی

 کامپیوتر اصلی کنترل و هادایت پاروازسالم باشند، کنترل و هدایت پرواز 

شماره  کامپیوتر اصلی کنترل و هدایت پرواز ،اصلیشماره یک در وضعیت 

 کامپیوتر اصالی کنتارل و هادایت پاروازو  1کمکی شمارهدو در وضعیت 

کاامپیوتر اصالی  . اگرگیردمیقرار  2کمکی شماره شماره سه در وضعیت 

کامپیوترهای دچار مشکل شود، به ترتیب  شماره یک کنترل و هدایت پرواز

 گیرند.قرار میاصلی در وضعیت  شماره دو و سه

 

 پرواز و هدایت اصلی کنترل کامپیوترهایدر  پوش پرواز محاسبه
به منظور طراحی سیستم پوش پرواز عملکردهای اصلی این سیستم را 

 به صورت زیر خالصه نمود. توانمی

 ی سرعتمحاسبه محدوده 

 ها برای پرواز خودکارانسجام و ادغام داده 

 انسجام و ادغام اطالعات مربوط به فازهای پرواز، موقعیت چرخ 

ها و اسلت ها، اطالعات اختالل درها و فلپها، تنظیمات اسلتدنده

های وزن و مرکز ثقل هواپیما از جمله های موتور، دادهها، خرابیفلپ

 عملکرد اصلی سیستم پوش پرواز است.

 بادقیچی یتشخیص پدیده 

توان به صورت تغییرات ناگهانی سرعت یا قیچی باد را می یپدیده

در پرواز است  در نتیجه هواپیمایی که در ارتفاع کمجهت باد تعریف نمود. 

از جلو و لذا افزایش نیروی باال برنده و سپس باد عقب و  شاهد باد شدید

سیستم . تواند خطرناک باشدکاهش نیروی باال برنده خواهد بود که می

باد را تولید قیچی یهشدارهای پدیده ،صوتی گررواز برای نمایشپوش پ

طولی  یپدیده ی مانندی. سیگنال هشدار دهنده براساس پارامترهاکندمی

ها، میانگین سرعت باد و... محاسبه ها و فلپباد، موقعیت اسلتقیچی

باد و حداقل انرژی هواپیما در هشدارها در نظر . مقدار شدت قیچیگرددمی

 .شودمیگرفته 

 تشخیص مرکز ثقل هواپیما 

سوخت، تنظیم نقطه ثقل  یسامانهکنترل سوخت در  کامپیوترهای

دهند. مستقل از هواپیما انجام مییما را با انتقال سوخت بین مخازن هواپ

 یظارت بر نقطهسوخت، سیستم پوش پرواز با ن یسامانه کامپیوترهای

ی مشخص ثقل هواپیما را در محدوده یثقل هواپیما، قرار گرفتن نقطه

برای انجام عملکردهای ذکر گردیده به پوش پرواز سیستم  .کندمیکنترل 

های ناوبری، نیاز دارد. اطالعات دیگر سامانهها مانند سامانهاطالعات دیگر 

قرار پوش پرواز طریق سیستم مدیریت پرواز، در اختیار سیستم  ها ازسامانه

 . (13)شکل  گیردمی

 ،هر کدام از عملکردهای ذکر گردیده براساس ،13شکل مطابق

به منظور محاسبه  .ایمطراحی کرده سیستم پوش پروازدر  هاییبلوک

 در و اعمال آنها به تابع محاسبات کوتاه مدت هواپیما دستورات هدایت

اعمال  پرواز ، خروجی تابع پوش پرواز به تابع هدایتسامانه کنترل پرواز

تابع پوش پرواز را نیز در داخل کامپیوتر اصلی  در این مقاله گردند.می

 کنترل و هدایت پرواز طراحی کردیم.

 

 نتیجه گیری
کنترل پارواز در  یسامانهخودکار مهمترین قابلیت طراحی پرواز قابلیت  

که باعث افزایش ضریب امنیت هواپیما و کااهش  ،باشدمی FBWمعماری 

 یسامانه. در این مقاله سعی کردیم طرحی برای گرددمیبار کاری خلبان 

خودکار در هواپیمای مسافربری پیشنهاد دهیم. در طارح پیشانهاد پرواز 

که به منظور کنترل رادر و انجام تواباع پاوش تکمیل پرواز شده کامپیوتر 

، حذف گردید. کنترل کلیه سطوح پارواز را در نظر گرفته شده استپرواز 

 هدایتمحاسبه توابع در این مقاله، قرار دادیم. سامانه کنترل پرواز بر عهده 

 ی هواپیماا و مادپرواز که شامل مدهای خلبان خودکار و هادایت کنناده

و کنتارل اصالی  کامپیوترهایکنترل نیرو محرکه هواپیما است، در داخل 

همچنین توابع پوش پرواز را نیز در این پرواز قرار داده شده است. هدایت 

 کامپیوترها مجتمع نمودیم.

نمایشاگرهای که عمدتا بیشترین ارتبااط را باا  پرواز توابع مدیریت

به عبارتی  .شوندمیاویونیکی هواپیما دارند در سیستم مدیریت پرواز انجام 

های مربوط باه نمایشاگرها تلفیاق ردازندهبا پرا دیگر توابع مدیریت پرواز 

 نمودیم و تحت سیستم مدیریت پرواز در نظر گرفتیم.

عاادد  3، در طراحاای پیشانهاد شاده نیاز افزاریاز دیادگاه ساخت 

اصلی محاسبات  یکامپیوتر مدیریت پرواز قرار داده شده، که در واقع هسته

به عنوان یک تابع در نظر گرفت. د توانمیو  باشدسیستم مدیریت پرواز می

 افزارهایبر روی مجموعه سخت توانمیبنابراین سیستم مدیریت پرواز را 

کارد )شاکل  ساازیپیاده IMA) معماری ماژوالر مجتمع ) مانند سیستم

های اویونیکی هواپیما، سامانهمزایای طراحی معماری ماژوالر مجتمع  . (11

، انعطااف در تحقاق ارایی و قابلیت اطمینان ، افزایش کوزن و اتالف توان 

و قابلیات بااز پیکربنادی  ساامانه کلای نیازهای مشتری و بهبود عملکرد

 . [9] باشدها میکاربردها بر روی ماژول
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 [5]خودکارپرواز   یسامانه -1شكل 

 

 
 [5]خودکارپرواز  یسامانه FACکامپیوتر  -2شكل 

 

 
 FMGC [5]کامپیوتر  -3شكل 

 

 
 FMGEC [8],[7]کامپیوتر  -4شكل 

 

 
 پرواز و هدایت کامپیوتر اصلی کنترلطرح مفهومی  -5شكل 

 

 
 خودکار پرواز  یسامانهطرح مفهومی  -6شكل 
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FE 
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Flight Control
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Flight Control Unit
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 طرح مفهومی سیستم مدیریت پرواز -7شكل 

 

 
 سیستم هدایت پروازمفهومی  طرح -8شكل 

 

 
 PRIMطرح مدهای هدایت پرواز در کامپیوتر  -9شكل 

 

 

 
 سیستم پوش پرواز مفهومیطرح  -11شكل 

 

 

 
در معماری ماژوالر  یسیستم مدیریت پرواز به عنوان تابع -11شكل 

 [9] مجتمع
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