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1. ВОВЕД

1.1.Проблем и цели на истражувањето

Предмет на магистерскиот труд е анализирање на навигацискиот концепт
заснован на перформанси т.н. PBN концепт и RNP AR APCH – техниката, заснована
на потребните навигациски перформанси и неопходна авторизација.
Цел на истражувањето е практична примена од пронајденото решение за
надминување на проблемот со мал коефициент на употребливост на скопскиот
аеродром при неповолни временски услови од аспект на намалена видливост
предизвикан од големата вредност на висината на одлука, која пак е условена од
релјефното опкружување на аеродромот.
Според инсталираниот ILS CAT I – Instrument Landing System Category I
(Инструментален систем за прецизно слетување – прва категорија) теоретските
аеродромски минимуми би требало да бидат RVR– Runway Visual Range
(Хоризонтална видливост долж полетно – слетната патека) = 550 метри и/или DH–
Decision Height (висина на одлука) = 60 метри (200 стапки). Но, поради релјефот,
аеродромот не може да ги искористи можностите на ILS и има практично многу
високи аеродромски минимуми изразени преку RVR која изнесува најмалку 1300
метри и/или DH која e над 120 метри (420 стапки).
Крајната цел на овој труд е да се докаже дека предложеното решение за
надминување на проблемот со големата вредност на висината на одлука при
слетување по ILS може да се постигне со воведување на RNP AR APCH, со
воведување на кружен сегмент на летот во завршниот приод и користење на VEB –
Vertical Error Budget (варијабилно надвишување на препреки) со помош на
способноста на FMS – Flight Management System (компјутерскиот систем за
управување со летот) за корекција на висината заснована на системот за
барометарска вертикална навигација (Baro- VNAV – Barometric - Vertical Navigation).
Во трудот ќе се направи системска анализа на компаративните предности на
овој вид техника за инструментално слетување во повеќе сегменти, од иницијален,
преку завршен приод до неуспешен приод. Исто така, во истражувањето ќе биде
опфатена и потребата од посебна авторизација на навигациската опрема во
современите воздухоплови и авторизацијата на летачкиот екипаж.
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1.2.Преглед на досегашните истражувања

Зголемениот раст на воздушниот сообраќај побарува постојано да се зголемува
ефикасноста на летовите за што е потребно да се оптимизира расположливиот
воздушен простор. Оптимизацијата е можна со користење на технолошките иновации
во полето на комуникациите, навигацијата и надзорот на воздушниот простор.
Поконкретно, примената на техниките на просторната навигација во сите фази на
летот најмногу придонесоа за оптимална искоритеност на воздушниот простор.
Примената на просторните навигациски системи се во основата на навигацискиот
концепт PBN – Performance Based Navigation (Навигација заснована врз
перформанси). PBN овозможува раздвојувањето на авионите и рутите да биде
вградено при дизајнот на воздушниот простор.
Во Република Македонија сè уште не се спроведени истражувањa кои се
поврзани со примената на навигацискиот PBN концепт. За разлика од состојбата во
нашата земја, истражувањата поврзани со овој концепт, особено во Европа и САД, се
започнати пред дваесетина години со развојот на просторната навигација RNAV –
Area Navigation (Просторна навигација) која се смета за негов претходник, како и
примената на основниот глобален навигациски сателитски систем и техниката
базирана на RNP – Required Navigation Performance (Потребни навигациски
перформанси) од 2001 година.
За разлика од конвенционалната навигација, според која курсот на летот на
авионите е одреден директно од едно до друго земско навигациско средтсво,
просторната навигација т.н. RNAV како навигациски метод овозможува да се лета по
кој било курс во рамките на покриеноста на земската мрежа на достапни навигациски
средства или во рамките на способноста на авионските автономни системи или во
комбинација на претходните два система.
Постојат два вида на навигациска спецификација:
1. Просторна навигација – RNAV; и
2. Потребни навигациски перформанси – RNP.
Просторната навигација RNAV најде примена во намалување на должината и
времето на летот, помала сепарација меѓу сообраќајните текови во воздушниот
простор, а со тоа придонесе кон поголем проток на воздушниот сообраќај и
воведување на инструментални процедури на аеродроми кои немаат инсталирано
системи за инструментално слетување.
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Потребните навигациски перформанси RNP се вториот дел на PBN концептот,
кој овозможува летање по специфична патека определена меѓу две 3Д – дефинирани
точки во просторот.
Иако во основа двата системи RNAV и RNP се слични, клучната разлика меѓу
нив е во способноста на RNP системот за мониторирање на навигациските
перформанси и алармирање во случај на отстапувања надвор од границите.
PBN концептот се состои од три компоненти:




Навигациска апликација, која се постигнува со примена на навигациската
инфраструктура и навигациската спецификација;
Навигациска инфраструктура (која се состои од земски и сателитски
базирани средства), и
Навигациска спецификација, која се состои од технички и оперативни
спецификации кои ги идентификуваат навигациските перформанси и
функционалности на системот.

PBN концептот е особено значаен за приод базиран на RNP AR APCH –
Required Navigation Performance Authorization Required Approach (Потребни
навигациски перформанси засновани на претходна авторизација) бидејќи користи 3Д
навигациска спецификација, која пак се заснова на примена на сателитски
навигациски систем.
Примери за примена на PBN има низ целиот свет од северна преку јужна
Америка, Европа, Азија до Австралија. Конкретно разгледуваниот RNP AR APCH е
искористен како единствено решение за инструментален приод кај тешко пристапни
аеродроми како: Ласа (Тибет, Кина), Квинсленд (Австралија), Манадо (Индонезија),
Јуно (Аљаска, САД), Гетеборг (Шведска), Инсбрук (Австрија) и други.
Во споредба со овие претходни навигациски техники, приодната процедура
базирана на неопходна авторизација на потребните навигациски перформанси така
наречени RNP AR APCH, се карактеризира со следниве специфики:






Можност за кружен пат на летање пред и после завршниот приоден фикс /
точка т.н. FAF – Final Approach Fix/Point (Фикс/точка за завршен приод);
RNP вредности еднакви или помали од 0.3 наутички милји;
Заштитни области кои се латерално ограничени на вредност 2 х RNP;
Вклучување на процедури за инструментално полетување и неуспешен
приод со намалена вредност на RNP помала од 1 наутичка милја;
Неопходна е авторизација на авионот и летачкиот екипаж во согласност со
специфичните стандарди за пловидбеност.
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Во 2008 година, со препораките на американските FAA – Federal Aviation
Administration (Федерални воздухопловни власти) и европските EASA – European
Aviation Safety Agency (Европски власти за воздухопловна безбедност), ICAO –
International Civil Aviation Organization (Меѓународната организација за цивилно
воздухопловство) усвои одредени меѓународни стандарди за примена на оваа
навигациска спецификација.
Предностите што ги нуди PBN концептот во однос на конвенционалниот метод
базиран на сензори, при дефинирање на воздушниот простор и специфичните
критериуми за надвишување на препреките се пред сè во зголеменото на ниво на
безбедност и поефикасното користење на воздушниот простор. Тоа се постигнува со
дизајнирање на пократки рути, подобрен пристап до аеодромите што се сместени во
потешко пристапен терен особено при лоши метео услови, помала потрошувачка на
гориво и помало негативно влијание врз околината.

1.3.Научни методи во истражувањето

Во подготовката и изработката на тезата ќе се применат и комбинираат повеќе
познати научно – истражувачки методи. Композицијата и структурата на поголемиот
дел од трудот ќе се базира на статистички, аналитички и истражувачки методи. При
теориското дефинирање на проблематиката ќе се применуваат:





Методот на дескрипција со кој се презентираат елементите на PBN концептот;
Компаративниот метод со кој се прави компаративна анализа на постоечки
научни сознанија и факти за обработуваното подрачје со податоците добиени
во истражувањето;
Методот на анализа и синтеза со кој врз основа на собраните информации и
податоци се предлагаат оптимални решенија.

1.4.Очекувани резултати и нивна примена

По пат на детална анализа и со примена на изнесената методологија на работа,
се очекува од ова истражување да произлезат следниве оригинални придонеси во
науката, и тоа:
4

1) Развиен математички модел, соодветен за анализа на перформансите на
воздухоплов со помош на симулации;
2) Моделирање на нарушувањата и нивно користење во симулациските
експерименти;
3) Развиен симулациски модел на системот на водење соодветен за испитување
на перформансите во процесот на слетување;
4) Развиен алгоритам за водење при слетување кој обезбедува стабилност и
висока точност при слетување во услови на дејство на надворешни
нарушувања;
5) Создадена теориска основа за натамошни истражувања на проблемот на
слетување и примена на современи навигациски системи.
Методолошкиот придонес на дисертацијата се огледа во начинот на примена на
научната методологија во спроведувањето на истражувањата који се однесуваат на
слетувањето на воздухоплов во нарушени метеоролошки услови, обработката на
резултатите математички и со примена на симулациски модели во MATLAB/Simulink
и на крај комплетната презентација на трудот во писмена форма. Практичен
придонес на трудот се согледа во следното:





Применливост на резултатите од истражувањето во развојот и
усовршувањето на системите за слетување на аеродромите во Република
Македонија;
Примена на системите за слетување базирани на GPS на малите аеродроми,
каде нема инсталирани класични системи за инструментално слетување;
Примена во едукативни цели – во наставниот процес на насоката за
воздушен сообраќај.

1.5.Структура на трудот

Планот за работа на магистерската теза е практички утврден со претходно
дадената ориентациона структура на трудот.
Во воведот ќе се даде образложение на проблемот на истражување, намената и
целите на истражувањето, преглед на досегашните истражувања, преглед на
применетите научни методи, а ќе се наведат и очекуваните резултати и можностите
за нивна примена.

5

Во вториот дел ќе се даде објаснување на ограничувањата на постоечкиот
инструментален систем за слетување ILS категорија I, кој нема решение за
намалување на висината на одлука што е дел од предметот на истражување во овој
труд.
Додека, во третиот дел ќе се анализираат метеоролошките услови кои влијаат
при слетување на воздухопловите.
А пак во четвртиот дел ќе се обработи PBN концептот со осврт на сите составни
елементи.
Во петтиот дел ќе се обработи навигациската спецификација RNP AR APCH
системите.
Во шестиот дел ќе се обработи примената на RNP AR APCH и придобивките од
имплементацијата во Република Македонија.
Во седмиот, последниот дел, ќе се евалуира ефективноста од примената на
концептот.
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2. КОНВЕНЦИОНАЛЕН
СЛЕТУВАЊЕ

СИСТЕМ

ЗА

ИНСТРУМЕНТАЛНО

2.1.Инструментален систем за слетување

Системот за инструментално слетување (Instrument Landing System – ILS) е
основен систем за прецизен приод, кој е наменет за цивилното воздухопловство. Овој
систем датира од 1929 година кога биле извршени првите тестирања. Во 1941 година
овој систем бил овластен од граѓанската аеронаутичка администрација и бил
поставен на шест локации. Повеќето од овие системи се користат во комбинација со
други системи за да се добијат поточни податоци.1
ILS системот е способен да го обезбеди водењето за сите наведени категории,
со оглед дека на земјата е инсталирана соодветна опрема. Некои аеродроми имаат
квалитетен ILS сигнал за категорија II/III, но некои други фактори како што е
осветлувањето на полетно – слетната патека не ги исполнуваат сите барања за
слетувањата на авионите кои треба да се извршат за категорија II/III. Различните
категории на слетување се дефинираат според условите на видливост. ICAO ги има
дефинирано критериумите за секој вид на слетување.
ILS – сигналите се пренесуваат со цел да му обезбедат на пилотот
континуирано водење за правецот при приод на воздухопловот. Кога се врши
слетување со ваков систем за приод, пилотот всушност се спушта до висина на
одлука, на која тој донесува одлука дали да започне со процедурата на слетување или
пак да оди наоколу односно да кружи. Сите инсталации мора да одговараат на
стандардите што се утврдени од страна на ICAO, Annex 10 со соодветно и ефикасно
поделена категорија. Секој исклучок од овие стандарди се објавува во извештајот на
пилотот.2
Повеќето ILS – инсталации се користат со системите за мерење на растојанието
за да се обезбедат повеќе точни и континуирани податоци. Движењето на објектите
се предвидува со маркерите. Овие системи можат да бидат комплетирани со
ненасочен радио – фар систем, кој е познат како локатор светилник чија функција е

Превземено од:
http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Doktorski/Doktorska%20disertacija_Olivera%20Petrovska%2027.10.201
4.pdf,пристапено на ден 20.12.2015
2
Ibid.
1
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да ги обезбедува насоките за време на меѓуприодот. Во финалниот приод, патот е
означен од страна на ILS–от.
Овој систем дава сигнали кои му овозможуваат на пилотот континуирано
водење при приодот. Се добиваат два сигнала, и тоа сигнал од локалајзерот, кој ја
обезбедува латералната насока, и сигнал од планираната патека на слетување (агол на
понирање) односно glideslope, кој ја обезбедува вертикалната насока. Овие сигнали ја
даваат информацијата за водењето на воздухопловот, додека нформацијата за опсегот
ја даваат маркерите, при што постојат надворешен, средишен и внатрешен маркер.
Од технички аспект, ILS – опремата се состои од: кутија за контрола на
фреквенцијата, локалајзер – приемник, glideslope – приемник, маркерски приемник и
ILS – индикатор. Индикаторот се наоѓа во кабината на воздухопловот, при што
поместувањето на иглата на индикаторот му покажува на пилотот на која страна
треба да се движи. Првото слетување на патничкиот воздухоплов со користење на
овој систем бил во САД, во 1938 година, кога воздухопловот Боинг (Boeing) 247–D
на Пенсилваниа Аирлајнс летнал од Вашингтон и слетал во Питсбург. Инаку,
ваквиот систем првпат бил инсталиран за тестирање на аеродромот во
Индијанаполис во 1940 година. Единствената разлика меѓу тогашниот и денешниот
систем е во тоа што внатрешниот маркер на денешните системи е среден маркер.
Првото целосно автоматско слетување со примена на ILS – системот се случило на
аеродромот во Бредфорд, Велика Британија, во 1964 година.3
Во 1974 година, ILS – системите биле ополномоштени од страна на
Федералните цивилни воздухопловни власти во САД (Federal Aviation Administration
– FAA) за две главни полетно – слетни патеки на сите регионални и
интернационални аеродроми. При летање со ILS – системот мора да се следат два
сигнала, и тоа: сигнал од локалајзерот за латерална (бочна) насока и планираната
патека на слетување (агол на понирање) за вертикална насока. Кога навигацискиот
приемник е вклучен, фреквенцијата од локалајзерот претставува секундарен
приемник, при што приемникот на glideslope-от автоматски се вклучува и ја
покажува приоритетната фреквенција. Системот е автоматски. Водењето на
воздухопловот е обезбедено од страна на ILS – приемникот, кој се наоѓа во
воздухопловот преку вршење на споредба на длабочината на модулацијата. Според
категоризацијата на Федералните цивилни воздухопловни власти во САД, постојат
следните компоненти што го сочинуваат ILS – системот:
 Информации за водењето: локалајзер и glidepath,
 Информации за опсегот: надворешен маркер и средишен маркер,

3

Ibid.

8

 Визуелни информации: светла за приод, светла на централната линија и на
прагот и светла на полетно – слетната патека (ПСП).
Треба уште да се објасни поврзаноста на двата сигнала, како тие
функционираат т.е. принципот на работа на целиот систем. Принципот на работа се
базира на спојување на двете пренесени фреквенции од локалајзерот и glideslope-от,
при што за адаптација на приемниците потребен е избор на само една од нив. Овие
сигнали се покажуваат на инструменталната табла, која е наречена индикатор.
Пилотите во воздухопловот ја следат инструменталната табла. Ова овозможува
воздухопловот да ја следи централната линија на ILS односно со користење на
компонентите на овој систем, воздухопловот да слета и во лоши временски услови.4

2.2.Ограничувања во споредба со најсовремената технологија

2.2.1. ICAO препораки за воздухопловна навигација

Меѓународната организација за цивилно воздухопловство, стандардите за
Глобалниот навигациски сателитски систем ги опишува во Стандардите и
препорачаните постапки. ICAO ги прецизира препорачаните перформанси на
навигацискиот систем на воздухопловот во смисла на четири параметри:
-

точност (разлика меѓу пресметаната позиција и вистинската позиција),
целокупност (вистинска големина која може да биде ставена во точноста на
наведените податоци од целокупниот систем),
непрекинатост (способност да обезбеди навигациска услуга без прекин за
време на назначена операција) и
расположливост (дел од времето на навигацискиот систем кој обезбедува
сигурна навигациска услуга).

За да бидат потврдени, воздухопловните навигациски системи мора да
задоволат одредени големини за наведените параметри. ICAO – стандардите и
препорачаните постапки ги прецизираат соодветните големини за фазите на
полетување до фаза на приод. ICAO прават напори за редефинирање на регионалните
разлики на различни навигациски области и спецификациите на препорачаните
навигациски перформанси во глобално усогласено множество на апликациите на
4
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перформансите на основната навигација. Глобалната заедница за авијација се соочува
со значајни предизвици, како што е зголемувањето на потребата за воздухопловни
транспортни услуги. Членките на ICAO се соочуваат со изнаоѓање решенија за
безбедно зголемување на капацитетот, ефикасноста, и пристапот. Овие ограничувања
во голема мера се резултат на потпирање врз конвенционални копнени навигациски
уреди.5

2.2.2. Локалајзер

Локалајзерот обезбедува водење на воздухопловот по должината на полетно –
слетната патека односно дава сигнал за латерална (бочна) насока. Тој се бележи со
LOC или во Европа со LLZ. Антенскиот предавател на локалајзерот е во согласност
со централната линија на ПСП (полетно – слетна патека) на 300 метри оддалеченост
од крајот на истата. Антената може да биде 20 метри широка и 3 метри висока. Таа се
состои од голем број диполи и рефлектори. Радио сигналот што е емитиран од
локалајзерот прави структура на композитни полнежи кои се состојат од преклопени
„лобови“ (заоблени делови). Лобот на левата страна е модулуран со тон на 90 Hz,
додека лобот од десната страна – со тон на 150 Hz.
Приемникот на локалајзерот е поставен на леталото и ја мери разликата во
длабочина на сигналите модулирани на 90Hz и 150Hz. Разликата помеѓу двата
модулирани сигнали варира во зависност од приближувањето на воздухопловот до
централната линија.6
Ако имаме доминација на еден од лобовите односно на лобот од 90 Hz или на
лобот од 150 Hz, воздухопловот се наоѓа надвор од централната линија. Во
пилотската кабина, иглата на хоризонталниот индикатор или на девијацискиот
индикатор ќе покажува дека воздухопловот ќе треба да оди во лево или во десно за
да се исправи грешката и да се спушта по центарот на ПСП. Ако иглата е во
центарот, разликата во длабочината на модулацијата е нула. Тогаш воздухопловот се
наоѓа на централната линија на локалајзерот, при што се поклопува со централната
линија на ПСП. Лобовите се произведуваат поради тоа што зракот од ILS –
локалајзерот се насочува кон несакани страни. Кога се зборува за ILS – сигналите,
треба да се напомене сличноста на овие сигнали со сигналите од подрачјето на доста
висока фреквенција на зрачење. Информацијата од локалајзерот се покажува на ист

5
6
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индикатор како и кај VOR – информацијата. Индикаторот на локалајзерот реагира
различно од VOR– индикаторот на неколку начини, и тоа:
1) Локалајзерот се состои од само еден курс.
2) Иглата на курсот на локалајзерот е четири пати почувствителна од иглата кај
VOR-от. Степенот на корекција мора да биде многу помал, бидејќи е поголема
осетливоста. При работа на VOR – индикаторот, секоја точка на иглата под 2
степени претставува отстапување, додека кај локалајзерот секоја точка на
иглата под 0.5 степени претставува отстапување.
3) Бидејќи локалајзерот обезбедува информации за само еден радијал, на
навигацискиот приемник автоматски се прекинува бирачот на радијали на
VOR – индикаторот. Вртливиот бирач на радијали уште ротира на курсот на
инструментот, но без ефекти на иглата.
ILS локалајзерот покрива:



±10 степени од централната линија во опсег од 25 NM
± 35 степени од централната линија во oпсег од 17 NM.7

Максималната сила на полето е насочена кон централната линија до низа од 10
наутички милји (NM). Ако некој воздухоплов се наоѓа надвор од покриеноста на
курсот, ќе се примат невистинити сигнали од локалајзерот. Во некои случаи овие
сигнали се предизвикани од лобовите и можат да дадат спротивни индикации.
Сигналите од локалајзерот се заштитени до низа од 25 NM на висина од 6.250 стапки.
Точноста на локалајзерот се проверува до низа од 10 NM. Горенаведените
критериуми треба да им овозможат на воздухопловите да можат да прават маневри,
кои се неопходни за да го прифатат курсот на локалајзерот во надворешна граница на
покриеност и да го извршат последното спуштање по glideslope – от.
Сигналите од локалајзерот и glideslope– от се повикуваат со помош на опремата
што е сместена во воздухопловот, така што пилотот може директно да комуницира со
нив. Магнитудата на струјата на локалајзерот iloc зависи од аголот rloc [rad] меѓу
референтната рамнина на локалајзерот и вертикалната рамнина што ја пресекува
воздухопловот.8
Индикатор на линијата на слетување Glideslope –от или попознат како Glidepath
е дел од ILS – системот во форма на сигнал кој обезбедува движење на
воздухопловот по вертикална насока. Glideslope –от претставува уред кој го дава
утврдениот агол на понирање на соодветен аеродром во идеални услови, односно
планираната (референтната) патека (линија) на слетување. Тој е поставен на 300
7
8
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метри од прагот и на 150 метри од централната линија. Сместен е на оптималната
точка на допир, така што неговата ширина ја сече полетно – слетната патека. Ова
обезбедува дозвола дека тркалото може да го пречекори прагот на ПСП, како и
другите објекти на теренот за време на слетувањето.
Стандарниот агол на понирање (слетување) е 3º во завршниот приод на полетно
– слетната патека.
Секој од овие сигнали е прикажан со индикатори на таблата. Инструментите со
кои се прикажуваат овие сигнали се наречени навигациски индикатори. Пилотите ги
управуваат воздухопловите врз основа на отстапувањата што се исчитуваат на
инструментите за индикација. Со нивна помош се обезбедува воздухопловот лесно да
се постави по ILS – централната линија. Вертикалната насока што е прикажана на
инструментот од страна на glideslopе – индикаторот му помага на пилотот во
постигнување на соодветна точка на допирливата зона. Како дополнување на
споменатите сигнали, локалајзерот обезбедува уште еден сигнал за идентификација
на ILS со периодично повторување на морзеов код со фреквенција од 1020 Hz. Ова
обезбедува сигурност за пилотите дека се наоѓаат на вистинскиот ILS – систем.
Сигналите од glideslope–от не обезбедуваат идентификација, па затоа ILS –
системите го користат само сигналот од локалајзерот за оваа намена. Преносот со
glideslope–от спаѓа во групата на 40-те UHF фреквенции од 329.15 – 335 MHz. Овие
фреквенции се користат за креирање на точен зрак. Преносот на сигналот е означен
на вертикална рамнина во два лоба, слично како и кај локалајзерот. Горниот лоб има
модулација од 90 Hz, додека долниот т.е понискиот лоб има модулација од 150 Hz.9
Разликата во длабочината на модулацијата ја поттикнува хоризонталната игла
на инструментот да укаже дали воздухопловот е во лоб со 90 Hz или со 150 Hz. На
овој начин се дава позицијата на централната линија на Glideslope–от. Линијата која
во двете модулации е еднаква во длабочина, ја дефинира централната линија на
glideslope–от. Тоа е 3º од хоризонталата, но би можело да се приспособи меѓу 2 и 4
степени за да се прилагоди на соодветните локални услови. Во близината на прагот
за слетување, планираниот наклон т.е glideslope–от станува закривен и постепено се
израмнува. Ова е последица кога се преклопува целосното автоматско слетување. Тоа
е една од причините зошто Категоријата на слетување III бара да се користи и
алтиметар. Локацијата на glideslope–от, како и изборот на аголот на планираниот
наклон ќе зависат од повеќе интерациски фактори и тоа:


9

Прифатливи оцени за брзината на воздухопловот при спуштање и приод
користејќи воздушни полнежи;
Позицијата на пречките и резултатот од отстранување на пречките;
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Хоризонтална покриеност;
Локацијата на технички проблеми;
Желбата за посигнување на ILS референцата да биде 50 стапки над прагот од
централната линија;
Должината на ПСП.



Покриеноста која ја опфаќа glideslope–от или планираниот наклон е
распостранета на 8 степени од двете страни на централната линија на локалајзерот на
растојание од 10 NM.10
Треба да се каже дека glideslope–от е почувствителен од локалајзерот. На
надворешниот маркер, секоја точка од девијацијата на glideslope–от е еднаква на 50
метарско оддалечување од пропишаниот планиран наклон. На средниот маркер
чувствителноста е 8 стапки по точка.

2.2.3. Маркери

Радио – фаровите се маркери кои со својата снага емитираат радио сигнали
вертикално кон небото. Сите маркери емитираат сигнали на иста фреквенција,
работат на фреквенција од 75 MHz. Радио – фаровите можат да се добијат само кога
воздухопловот е горе во воздух. Овие радио – фарови не можат да се користат како
придружни средства за навигациски цели. Работат на следниот принцип:
емитираниот зрак формира поларен дијаграм во форма на вентилатор или инка во
вертикална форма. Постојат четири вида на маркери и тоа:
1)
2)
3)
4)

Надворешен маркер
Средиштен маркер
Внатрешен маркер
Маркер на воздушен пат.

Надворешен маркер – овој маркер треба да се наоѓа на 7.2 km (3.9 NM) на
прагот; доколку оваа далечина не е изводлива, тој треба да биде лоциран меѓу 6.5 и
11.1 km (3.5 и 6 NM) на прагот. Модулацијата се повторува во Морзеов код со
цртички на тон од 400 Hz. Индикаторот во пилотската кабина го обележува овој
маркер со сина светилка што дава согласност за примениот аудио код. Целта на овој
светилник е да ја обезбеди висината, растојанието и функционирањето на опремата
на воздухопловот во меѓуприодот и финалниот приод. Фреквенцијата на модулирање

10

Ibid.

13

кај овој маркер е 400 Hz со аудио тон и континуирана стапка од 2 цртички во
секунда. Дава знак со палење на плавата лампа на индикаторот.11
Средиштен маркер – средишниот маркер треба да биде лоциран така што да се
покажат условите на ниска видливост на точката на неуспешен приод и неминовната
точка на визуелен контакт со ПСП. Идеалното растојание е околу 3500 стапки на
прагот. Овој маркер е модулиран со тон на 1.3 kHz како наизменичен Морсеов стил
на точки и цртички со брзина од два во секунда. Во пилотската кабина маркерот е
покажан најчесто како жолта светилка што укажува на пилотот за примен аудио код.
Внатрешен маркер – внатрешниот маркер е инсталиран и лоциран за да ги
покаже условите на ниска видливост и опасноста од пристигнување на прагот на
ПСП. Ова е типично за позицијата на воздухопловот на ILS за достигнување
минимум на Категорија II. Лоциран е на растојание од околу 1000 стапки (300 m) од
прагот. Маркерот е модулиран со Морзеов стил со точки од 3 kHz. Во пилотската
кабина овој маркер е прикажан како бела светилка што укажува на примање на аудио
код. Овој маркер најмногу се наоѓа во воените инсталации т.е се употребува за воени
цели.12
Зраците преку кои се емитуваат овие сигнали се насочени вертикално нагоре
кон патеката на спуштање. Тие се кодирани така што кога воздухопловот ќе помине
над нив, ги прима со соодветни приемници. Пилотот се известува со светлосен и
звучен сигнал дека во тој момент се наоѓа над референтната точка со што пилотот
проверува дали воздухопловот се наоѓа на соодветната висина, пропишана над таа
точка. Бидејќи сите маркери пренесуваат иста фреквенција, нема потреба од
селектирање на фреквенцијата од примачот. Освен единицата на примачот, оваа
опрема се состои од три обоени светилки. Аудио излезот се канализира преку аудио
алатките на навигациската инсталација на воздухопловот. Сигналите од маркерот
првин поминуваат низ 75 MHz филтер, потоа во RF засилувач и детектор. Детекторот
на излезот се активира со аудио тонот, кој е на модулација на воздухопловот. Три
аудио филтри ги дискриминираат аудио тоновите. Надворешниот, средниот и
внатрешниот маркер се делови од ILS – системот и се користат за спроведување на
ILS – пристапот на аеродромот. Овие маркери се инсталирани по централната линија
на крајот од ПСП. Надворешниот и средишниот маркер се инсталирани на не повеќе
од 75 метри раширени по централната линија. Внатрешниот маркер е инсталиран на
не повеќе од 30 метри раширен по централната линија.
Еден од факторите според коишто е направена поделбата е висината на
одлучување. Тоа е висина, при која, пред да се спушти леталото, пилотот мора да
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одлучи во зависност од видливоста и временските услови дали ќе го заврши процесот
на слетување или ќе го откаже слетувањето. Поделбата на категории е следната:
 Категорија I – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување над 200 ft (60m) и видливост на ПСП над 800 m.
 Категорија II – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување над 100 ft (30m) и видливост на ПСП над 400 m.
 Категорија III A – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување под 100 ft (30m) и видливост на ПСП над 200 m.
 Категорија III B – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување под 50 ft (15 m) и видливост на ПСП над 50 m.
 Категорија III C – прецизно приближување до ПСП за слетување и слетување
без висина на одлучување и без граници за видливоста на ПСП.13
Да се напомене дека кај категориите I и II, слетувањето мора да се заврши
визуелно, односно од страна на пилотот. Само категоријата ILS III може да се
користи за целосно автоматско слетување. Тоа се должи на фактот дека колку е
категоријата од повисок тип, толку и самата опрема мора да биде поверодостојна во
својата работа. Така, во Т. 2.3 претставени се дозволените вредности на стационарни
грешки, кои овие системи мора да ги задоволат. Секако тие се најстроги (најмали) за
категоријата III. При тоа да се забележи дека γgs претставува аголот што го зафаќа
сигналот на патеката на слетување со земјата.
Маркер на воздушниот пат. Со овој маркер се добива многу попрецизно
наведување на воздухопловот. Се избегнува добивањето на ILS – маркерите при
висока надморска височина, при што чувствителноста на ILS – маркерот се става на
ниско ниво. Маркерот на воздушен пат се користи при летање по воздушните
патишта.
Тој се користи:
 За да ги идентификува одредените фиксови по рутите каде не постојат други
средства за воспоставување на фикс,
 Може да се користи во планински области каде што е тешко или неможно да
се примат сигнали од други навигациски средства,
 Да се надополни со системот NDB и да обезбеди вертикално покривање и над
конусот на овој систем.14
Овие маркери стануваат сѐ поретки, како и внатрешните маркери на ILS –
системите. Во области со лоша радио покриеност како што се планинските области,
13
14

Ibid.
Ibid.

15

овие маркери можат да го обезбедат изворот на точката на фиксот. Чувствителноста
им е на завидно ниво, така што сигналите можат да ги добијат и на 50 000 стапки.
Кога glideslope–от или планираниот наклон ќе биде пресечен од надворешниот
маркер, висината ќе биде апроксимативна од 1500 до 2000 стапки во зависност од
аголот на glideslope–от. Средишниот маркер ќе биде апроксимативно пресечен за 200
стапки што ја затвора висината на одлука за Категорија I на ILS – приодот.

2.2.4. Проблеми кои се јавуваат кај ILS – от

Секој навигациски систем самиот по себе има ограничувања и посебни
оперативни критериуми кои мора да се почитуваат системот да работи правилно. Во
текот на изминатите 20 години, забележано е дека има значителни проблеми на ILS
перформансите. САД и земјите членки на ICAO спроведуваа истражувања за да се
подобри или замени ILS – от.
Постојат четири главни фактори за утврдување на одржливоста на ILS –
операциите. Тие се: задушување на ILS – радио фреквенцијата, повеќестепени
пречки, мешање на радиофреквенција од станица за пренесување на фреквенциска
модулација и ILS ограничувањата. Двете најголеми области на загриженост се радио
пречките и задушување на фреквенцијата. Локалајзерот е поосетлив на радио
пречките и задушување на фреквенцијата отколку glideslope–от.15

15

Ibid.

16

3. ВЛИЈАНИЕ
НА
МЕТЕОРОЛОШКИТЕ
УПОТРЕБЛИВОСТА НА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

УСЛОВИ

ВРЗ

Аеродромот „Александар Велики“ е лоциран во близина на градот Скопје и
тој е главниот меѓународен аеродром на Република Македонија. Сместен е во
котлината низ која што протекуваат реките Вардар и Пчиња, а оддалечен е 17 km од
градот Скопје во правец на југоисток (107°).
Надморската висина на аеродромот изнесува 238 метри, а неговите географски
координати се 41 ° 57 ‘ 42 “ N и 21 ° 37 ‘ 17 “ Е. Магнетната варијација изнесува 2 Е.
Најблиското повисоко возвишување што се наоѓа западно од аеродромот е
планината Водно (832m релативна висина) на воздушна оддалеченост од 19km.16
Холдингот ТАВ Аеродроми кој е основан во Истанбул во 1997 година како
заедничко вложување на групациите Тепе и Акфен, ја заврши изградбата на
меѓународниот терминал на аеродромот Ататурк во Истанбул за период од само две
години. 10-годишната приказна на ТАВ започна со отворањето на меѓународниот
терминал во 2000 година. Откривајќи го модерното лице на Турција, овој проект
беше првиот конкретен чекор во успешната приказна на ТАВ.17
Развивајќи се со претходно незабележан успех во рамките на краток
временски период преку употребата на техничко знаење, високо-квалификувана
работна сила и напредна технологија, ТАВ сега е глобален бренд, како за проекти за
изградба на аеродроми, така и за аеродромско работење.
Во согласност со корпоративните цели на компанијата, во 2006 година ТАВ
направи реконструкција организирајќи ги оперативниот дел и изградбата соодветно
во ТАВ Аеродроми и ТАВ Констракшн. Со постојаните напори да ги подобри
своите постигнувања и да ја претстави Турција на најдобар можен начин, ТАВ
Аеродроми јавно се презентираше во 2007 година по спроведената реорганизација.
Денес, опслужувајќи во просек 420 илјади летови и 48 милиони патници од
300 авиопревозници годишно преку многуте свои филијали, ТАВ Аеродроми уште
повеќе ја зајакнува својата позиција на пазарот во Турција, Источна Европа, Кавказ,
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Велики“ – Скопје 2000-2012, 2013, стр. 7
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Блискиот Исток и Северна Африка, преземајќи одлучни чекори и успешни
проекти.18
Управувајќи со домашните и меѓународните терминали на аеродромите
Ататурк во Истанбул и Анкара Есенбога, меѓународниот терминал на аерoдрoмот
Аднан Мендерес во Измир и меѓународниот аеродром Газипаша во Анталија, ТАВ
Аеродроми, исто така, ги раководи аеродромите во Тбилиси и Батуми во Грузија,
аеродромите Монастир и Енфидха во Тунис и меѓународните аеродроми во Скопје
и Охрид во Македнија.
Под чадорот на ТАВ Аеродроми е собран широк опсег на услужни компании
кои го отсликуваат концептот за интегрирани услуги на ТАВ. ТАВ Аеродроми
управува со етаблираната компанија Хаваш и придружните компании ТГС и Норт
Хаб Сервисес. Исто така, ТАВ Аеродроми за бесцаринските продавници соработува
со АТУ, за услугите за храна и пијалоци преку БТА Кетеринг, а ги наплаќа
неавијациските услуги под ТАВ Оперативни Услуги. ТАВ ИТ управува со
информатичката техологија на ТАВ, а услугите за приватно обезбедување ги
користи од ТАВ Приватно Обезбедување. Дополнително, ТАВ Аеродроми го
презема управувањето со безцаринските продавници, одделите за храна и пијалоци
и комерцијалните делови од аеродромот Рига во Летонија за период од 10 години,
почнувајќи на 1 јануари, 2011 година.
Како водечки аеродромски оператор во Турција, холдингот ТАВ Аеродроми
продолжува да спроведува проекти за доброто на луѓето во согласност со неговите
некомпромитирачки цели и принципи, вработувајќи повеќе од 18 илјади вработени
на три континенти.19
Во аеродромското работење, пулсот е интензивен 24 часа на ден. Наоружан со
својата свесност, холдингот ТАВ Аеродроми ги опслужува своите потрошувачи со
искусниот и срдечен персонал на секој чекор: од паркингот до безбедносната
проверка, од пријавувањето до кафулињата, од бесцаринските продавници до
излезните порти.
Стремејќи се да обезбеди исклучителни улуги со интегрирана структура на
аеродромите низ кои минуваат илјадници луѓе секој ден – прераснувајќи од локална
во глобална компанија – ТАВ Аеродроми си постави цел да постигне опслужување
на 100 милиони патници во следните десет години.20
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3.1.Коефициент на употребливост на аеродромот

 ТАВ Македонија објави зголемување на бројот на патници на скопскиот
аеродром.
Според статистичките податоци на операторот на македонските аеродроми
„Александар Велики“ Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, ТАВ Македонија, во
месец август бројот на превезени патници преку македонските аеродроми се
зголемил за 20.5% во споредба со истиот месец минатата година. Низ скопскиот
аеродром патувале 115.023 патници, што претставува зголемување од 23.1%, а низ
охридскиот 16.463, односно вкупно 131.486 патници на двата аеродроми.21
Во текот на првите осум месеци од 2013 година во споредба со претходната,
има зголемување на бројот на патници од 17.5% со вкупно 732.831 превезени
патници. Исто така, се зголеми и бројот на летови, односно движења на
воздухоплови. Од јануари до август биле реализирани 8.489 операции на
воздухоплови што е зголемување од 9.9% во споредба со истиот период од 2012
година, додека пак во месец август има значително зголемување од дури 16.2 % во
споредба со истиот месец минатата година.
Зголемувањето на бројките се должи на воведувањето повеќе фреквенции
неделно од страна на Туркиш ерлајнс, Аустриан ерлајнс, Кроација ерлајнс, и Флај
Дубаи. Дополнително, во текот на летната сезона неколку пати неделно имаше
летови до летните дестинации Анталија и Измир во Турција со авиокомпаниите
Корендон и Санекспрес, како и неколку чартер летови до Катанија, Сицилија.
Патниците и понатаму покажуваат особен интерес за линиите на Визер.
Најпопуларна дестинација од скопскиот аеродром во месец август била
Истанбул, па потоа следат Виена, Цирих, Лондон и Малме. Помеѓу јануари и август,
петте најпопуларни дестинации се Истанбул,Виена, Цирих, Лондон и Љубљана.
Најмногу патници патувале со Визер, Туркиш Ерлајнс, Аустриан Ерлајнс, Адриа
Ервејс и Пегасус Ерлајнс.22


,,ТАВ Македонија’’: Двата аеродроми со 20% пораст на бројот на патници
во првите девет месеци.

Превземено од: http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=444&id=207, пристапено на ден
27.06.2016
22
Ibid.
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Двата македонски аеродроми, скопскиот ,,Александар Велики“ и oхридскиот
,,Св. Апостол Павле“, првите девет месеци годинава ги завршија со вкупно
1.183.728 патници, што е пораст од 20%, споредено со истиот период минатата
година, информираат од ,,ТАВ Македонија“, компанијата која оперира со
македонските авиопристаништа.
Од ТАВ Македонија велат дека очекуваат трендот на зголемување на
сообраќајот на скопскиот аеродром ,,Александар Велики“ и на охридскиот аеродром
,,Св. Апостол Павле“ да продолжи и натаму, како резултат на новите 8 линии кои се
воведоа годинава од двете авиопристаништа – шесте од Скопје за Женева,
Фридрихсхафен, Осло, Барселона, Хамбург и Нинберг, како и двете од Охрид – за
Лондон и Базел.
Во првите девет месеци преку скопскиот аеродром ,,Александар Велики“ и
охридскиот аеродром ,,Св. Апостол Павле“ патувале вкупно 1.183.728 патници, што е
зголемување за 20% во однос на истиот период минатата година.
Во истиот период, од јануари до септември, на двата аеродроми се реализирани
вкупно 11.695 летови, при што порастот на годишно ниво е 10%.
Најфрекфентна дестинација од ,,Александар Велики“ и натаму e Истанбул
(двата аеродроми ,,Ататурк“ и ,,Сабиха Гокчен“) со 14,4% пазарен удел во вкупниот
сообраќај, а потоа следуваат Цирих, Виена, Малме, Базел и Лондон (Лутон). Меѓу
авиокомпаниите, ,,Виз ер“ има пренесено најголем број патници во периодот
јануари-септември со 49% пазарен удел, а по него следуваат ,,Туркиш ерлјанс’’,
,,Аустриан ерлајнс’’, ,,Пегасус ерлајнс’’, ,,Ер Србија’’ и ,,Еделвејс’’.23


На македонските аеродроми менаџирани од ТАВ во 2016 поминале 1.8
милиони патници.

Преку двата македонски аеродрома, „Александар Велики“ во Скопје и „Св.
Апостол Павле“ во Охрид во 2016 година патувале 1.8 милиони патници,
соопштуваат од „ТАВ Македонија“, сумирајќи ги податоците за авиосообраќајот за
изминатата година.
Според податоците за патничкиот сообраќај, Истанбул (со двата аеродрома
„Ататурк“ и „Сабиха Гокчен“) е најфреквентната дестинација од Аеродромот
„Александар Велики“ – Скопје во 2016, со 12,6% пазарен удел, потоа следат Цирих
со 10,2%, Виена – 6,3%, Базел – 5%, Малме – 4,8% и Лондон со 4,3% удел на пазарот.
Превземено од: http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=444&id=283, пристапено на ден
20.10.2016
23
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Во однос на уделот на авиокомпаниите во патничкиот сообраќај, Wizz Air има
превезено најголем број од патниците со 54,8% пазарен удел, а потоа следат Turkish
Airlines, Austrian Airlines, Germania Flug, Pegasus Airlines и Edelweiss.
Најфреквентниот ден на скопскиот аеродром во 2016 година беше 12. август,
кога преку скопскиот аеродром патуваа 5.641 патник, додека вкупниот број на
движења на воздухоплови беше 50, а потоа и 21. јули кога вкупно 5.604 патници беа
превезени за еден ден со вкупно 51 движење на воздухоплови.
Карго – сообраќајот на аеродромот во Скопје има значителен пораст од 10,9%
во 2016 година, со вкупно 3.090 тони превезени авионски пратки. Ова зголемување
главно се должи на зголемениот извоз на стоки, но исто така и на популаризацијата
на индивидуалните нарачки преку интернет превезени преку воздушен пат.
Изминатата 2016 година беше многу успешна година за зголемување на
сообраќајот на аеродромот во Охрид, каде што бројот на патници порасна
извонредни 39,2% на годишно ниво, поради што Меѓународниот совет на аеродроми
(Airports Council International – ACI) во неколку последователни квартали го прогласи
„Св. Апостол Павле“ за аеродром со најбрз раст во својата категорија.
Покрај значајниот пораст на сообраќајот на годишно ниво, минатата година ќе
биде забележана како успешна за „ТАВ Македонија“ и поради добиената ASQ
награда (Airport Service Quality), односно наградата за квалитет на аеродромски
услуги доделена на аеродромот во Скопје по трет пат во изминативе 5 години, од
страна на Меѓународниот совет на аеродроми (Airports Council International – ACI).
Аеродромот во Скопје беше прогласен за најдобар аеродром во Европа во однос на
квалитетот на аеродромските услуги, во категоријата на аеродроми под 2 милиона
патници.24

3.2.Влијание на метеоролошките услови



Носител, користена опрема и методи за климатолошките обработки во
монографијата

Воздухопловна Метеоролошка служба при „М-НАВ“ АД Скопје.
24

http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=444&id=327
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Одговорна служба за обезбедување на воздухопловни метеоролошки услуги за
потребите на воздухопловството во Република Македонија е метеоролошката
воздухопловна служба при „М-НАВ“ АД, а која работи во составот на Секторот за
воздухопловна навигација како Одделение за метеоролошко обезбедување на
воздушната пловидба. Целта на обезбедувањето на метеоролошките услуги за
потребите на меѓународната воздушна пловидба е да се придонесува кон
безбедноста, редовноста и ефикасноста на меѓународната воздушна пловидба.25
Во нашата национална стручна метеоролошка литература оваа аеродромска
климатолошка монографија е прв обид за поцелосно и покомплексно прикажување
на кпиматските особености на аеродромот во Скопје, користејќи долгогодишна низа
на метеоролошки податоци за периодот 2000-2012 год. Изработката на
монографијата е во согласност со континуираните настојувања на воздухопловната
метеоролошка служба која работи на обезбедување услуги за потребите на
меѓународната воздушна пловидба, целосно да се придржува кон стандардите и
препораките на ICAO Annex 3 и Светската метеоролошка организација (барања
содржани во WMO Publication No. 49 Technical regulation, Volume I – General
Meteorological Standards and Recommended Practices). Едно од тие барања е
расположивост на аеродромски климатолошки прегледи за воздухопловните
корисници, кои што сега се дел од овие климатолошки обработки 2000-2012.


Воздухопловни климатолошки информации

Воздухопловната метеоролошка служба при „М-НАВ“ АД Скопје, врши
прибирање, чување и обработка на опсервиранираните МЕТ податоци. По претходно
барање од корисниците, врши и подготвување на климатолошки анализи и прегледи
за двата меѓународни аеродроми на својата територија.
Собирањето, чувањето и статистистичката обработка на опсервираните МЕТ
податоци се врши со помош на компјутерска опрема CLDB од Microstep-MIS.
Воздухопловните климатолошки информации се подготвуваат во форма на
аеродромски климатолошки табели и аеродромски климатолошки прегледи, а според
барањата пропишани од страна на Светската Метеоролошка Организација, а детално
опишани во Додаток 7 на ICAO Annex 3.26


Инструменти и нивна поставеност за МЕТ мерења и опсервации

Честината на МЕТ опсервациите за меѓународна размена на аеродромот Скопје
е на секој половина час. МЕТ опсервациите се вршат со помош на автоматскиот

25
26

Ibid, стр. 20
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систем за метеоролошки опсервации Automatic Weather Observing System AWOS
2000 набавен во 1996 год. од америчката фирма ARTAIS.27
MET кругот е сместен во правец 110° на растојание од околу 800m од точката
на полетување и слетување, на одалеченост 350m од аеродромската писта која се
протега во правец 167° / 347°.
Автоматскиот систем за опсервации се состои од:
-

Анемометри (три) од кои двa се поставени во МЕТ кругот, 300m од THR
RWY34, а еден во близина на THR RWY16
два RVR MITRAS трансмисиометри, еден поставен на 350m од THR
RWY34, а другиот поставен од страна на средина на писта
Видливост/RVR опрема - Forward-scatter Visibility Metеr FD12P со present
weather sensor, поставени во МЕТ круг во близина на TDZ
Сензори за температура, воздушен притисок и влага поставени во МЕТ
кругот.28

3.3.Краток осврт и анализа на метеоролошките податоци за периодот 2000 до
2012

Во оваа климатолошка анализа на метеоролошките елементи обработени се
податоци за периодот од 13 години (2000-2012). Обработката е направена за секој
метеоролошки елемент посебно, како и збирни годишни и повеќегодишни анализи.
За повеќето МЕТ елементи/појави беа изработувани табеларни и графички
прикази. Користени се получасовните МЕТ податоци од редовните метеоролошки
опсервации од AWOS станицата Artais 2000. Имаше релативно мал број на случаи со
недостиг на податоци, прекини предизвикани најчесто од техничка природа. Онаму
каде што недостигаа одредени податоци, истите беа рачно внесувани во CLDB базата
со користење на бекап вредностите за соодветните МЕТ елементи. Пред да се
пристапи на климатолошката обработка на метеоролошките елементи, правена е
проверка на квалитетот на податоците (quality check), при што сомнителните
податоци во базата беа рачно корегирани.29


Анализа на температурата на воздухот

Ibid, стр. 21
Ibid., стр. 22
29
Ibid, стр. 23
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28
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Извршените статистички обработки на МЕТ податоците за периодот 2000-2012,
покажуваат дека средната годишна температура на воздухот на Аеродромот
Александар Велики изнесува 12.4 °С. Во текот на годината, просечно најладен месец
е јануари, а најтопол јули. Во разгледуваната низа на години, апсолутна минимална
температура е забележана на 21.12.2001 год. со вредност од -22.6 °С, апсолутна
максимална температура е забележана во јули 2007 година, со вредност од + 42.7 °С.
Референтната температура за скопскиот аеродром изнесува +35.0°С (јули).


Анализа на атмосферскиот притисок

Воздушниот притисок како климатолошки елемент не игра некоја значајна
улога, но е од посебна важност за безбедноста на летањето.
Кога реонот на аеродромот е изложен на тивко и ведро време (обично под
влијание на антициклон) во текот на денот се јавуваат два мимимума во 04 и во 16
часот и два максимума во 10 и во 22 часот или доста често само еден минимум и еден
максимум. Дневниот тек на притисокот доста често се деформира под дејство на
струењето на воздухот предизвикано најмногу од циклонска активност, па така
притисокот во скопската котлина зависи пред се од преовладувачкото баричко поле
за дадениот ден, од годишното време и од температурата на воздухот. Максимални
вредности на просечниот атмосферскиот притисок се забележуваат во зимските
месеци, односно јануари, а минимални во топлиот период од годината, односно јули.
Апсолутниот максимум со вредност од 1021,1 hPa е забелeжан на 30.12.2008, додека
апсолутен минимум со вредност од 918,1 hPa е забележан на 05.09.2007.30


Анализа на влажноста

Од анализите на средната годишна влажност на воздухот, како најсува се
одвојува последната 2012 год, а со најголема просечна влажност на воздухот се
одликувале 2002 и 2005 година. Просечната средна вредност на влажноста на
воздухот за разгледуваниот период изнесува 71%. Релативна влажност над 75%
имаат само месеците јануари, февруари, октомври, ноември и декември, според што
тие не спаѓаат во суви месеци.


Анализа на видливоста

Покрај информациите за маглата, во воздухопловството многу корисни
информации дава зачестеноста кога хоризонталната видливост е помала од некои
одредени вредности. Во оваа монографија климатолошките прегледи на честините на
појавување на хоризонталната видливост на аеродромот се опфатени за следните
прагови на хорозонталната видливост: 200, 400, 600, 800, 1500, 3000, 5000 и 8000m.
30

Ibid, стр. 24
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Покрај анализата на хоризонталнатата видливост, направена е комбинирана
табеларна анализа со висината на базата на облаците кога покриеноста со облаци
била над 4/8 за прагови од 50, 200, 350, 550 и 1500m.
Од податоците може да се заклучи дека најголем број на денови со смалена
видливост се јавуваат во ноември и декември, додека видливост под 200m се
појавува само од октомври до февруари. Смалената приземна видливост е
најзачестена од полноќ до раните утрински часови, а особено во периодот помеѓу 07
и 08 часот наутро, кога видливоста е најмала. Кон пладне најчесто се бележи
зголемување на видливоста.31


Анализа на висината на базата на облаците

Анализата на висината на базата на облаците претставена е со помош на табели
на кои се претставени честините на појавување (за покриеност на небото поголема од
4/8) на висината на базата на облаци за одредени прагови од 50, 200, 350, 550 и
1500m. Во монографијата дадени се месечни и часовни вредности по години и збирна
табела по часови за целиот период од 2000 до 2012 година.
Во текот на годината, просечно најмногу облачни денови биле забележани во
декември и јануари, а најмалку во јули и август.32


Анализа на Врнежите

Веднаш да појасниме дека во анализата за врнежите разгледуван е бројот на
денови со забележани врнежи и количина на врнежи, пооделно. Притоа, како ден со
врнежи е земан ден кога воопшто била регистрирана појава на врнежи, без разлика на
нивното времетраење и интензитетот.
Според анализата на врнежите од дожд може да се каже дека најврнежливи
месеци се април и мај, но добар дел од вкупните годишни врнежи од дожд отпаѓа на
периодот септември – декември.
Средниот број на денови со врнежи од дожд по месеци е прикажан во следната
табела:
Mont
h
Rain
(mm)
31
32

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

8.7

8.4

11.3

14

13.7

10.2

7

6.5

10.4

9.9

10.2

11.7
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Врнежите од снег се многу поретко забележани на скопскиот аеродром, но
формираниот снежен покривач во некои години се задржал и по повеќе денови.
Најголема зачестеност на денови со појава на врнежи од снег е забележана во
декември и јануари, а најдоцна забележана појава на снег е регистрирана во мај.
Средниот број на денови со врнежи од снег по месеци е даден во следната табела:

Month

Jan

Feb

Mar

Apr

Ma
y

Jun

Ju
l

Aug Sep

Oct

Nov Dec

Snow (days) 7.3

5.9

2.8

0.2

0.2

0

0

0

0.2

1.6

0

6.7

Како најврнежливи години забележани се 2002, 2010 и 2009, а во 2011 година е
забележана најниска вредност на врнежите од 272.4 mm. Во следната табела се
дадени годишните суми на врнежи за периодот 2000-2012:

Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Average

Precipitation Accumulation (mm)
315.6
310.5
678.4
413.1
451.4
554
471.1
540.4
349.5
640.4
652.9
272.4
356.6
430,2
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Анализа на ветерот

Ветерот како климатски елемент е еден од најважните елементи и често се вели
дека тој e еден од главните фактори што ја одредуваат климата на дадено подрачје.
Помеѓу останатото, преку струењето на воздухот во поголеми размери се
пренесуваат и термичките и други особини на некоја воздушна маса. На пример, при
јужно струење, ветерот најчесто е со особини на топло струење и донесува
затоплување, додека ветер со насока од северниот континентален дел носи влијание
од поладните континентални воздушни маси.33
На скопскиот аеродром најзастапен е ветерот од северен и северозападен
правец. Следни по зачестеност се јужниот – југоисточниот правец, особено застапени
во месеците април и мај. Според брзината на ветерот, на аеродромот најзачестена е
појавата на тивко или време со слаб ветер. Како особено важен метеоролошки
елемент, во монографијата покрај табеларните прегледи, дадени се и графички
прегледи (ружа на ветар) со информации за правецот и брзината на ветерот.

33

Ibid, стр. 26
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4. АНАЛИЗА НА PBN КОНЦЕПТ




Концептот за навигација заснован на реализацијата на (PBN)
Опис на навигација заснован на реализацијата на (PBN)

Концептот PBN наведува дека барањата за реализација на авионскиот систем
RNAV или RNP се дефинираат во однос на точноста, интегритетот, континуитетот и
функционалноста кои се потребни за реализација на предложените операции во
контекст на одреден концепт на воздушниот простор, кога е поддржан од
соодветната NAVAID инфраструктура. Усогласеност со WGS 84 и квалитетот на
податоците пропишани во Анекс 15 се составен дел на PBN.
Концептот PBN претставува промена заснованa на сензорот кон PBN. Барањата
за изведба се идентификувани со навигациските спецификации, кои исто така го
идентификуваат изборот на навигациски сензори и опрема што може да се користи за
да се исполнат барања за изведба. Овие навигациски спецификации обезбедуваат
конкретни насоки за имплементација на во државите и операторите со цел да се
олесни глобалната хармонизација.
Според PBN, општите барања за навигација прво се дефинираат врз основа на
оперативните барања. Операторите потоа оценуваат опции во однос на достапната
технологија и навигација. Избраното решение ќе биде поефективно за операторот,
спротивно на решението основано како дел од оперативните барања. Технологијата
може да се развива со текот на времето без самата да бара оперативност за да се
разгледа колку од потребните перформанси се обезбедени преку RNAV или RNP
системите.


Предности

PBN нуди голем број на предности во однос на специфичниотначин на работа
на сензорот за развој на критериумите за воздушниот простор и дозвола за пречките.


Контекст на PBN

PBN е еден од неколкуте кои го овозможуваат концептот на воздушниот
простор. Комуникациите, ATS надзор и ATM се, исто така, основни елементи на
концептот на воздушниот простор.



Предмет на PBN
Странични перформанси
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За океанските / далечинските, енрут и терминалните фази на летот, PBN е
ограничена на операции со барања за линеарна странична реализација и временски
ограничувања поради наследените причини поврзани со досегашниот концепт на
RNP. Во фаза на пристап на летот, PBN располага со линеарни и аголни странично
водени операции. Насоките за да се лета согласно постапката за ILS / МЛС / GLS не
се предвидени со системот на RNP, следствено, операции за прецизен приод и
слетување ILS / МЛС / GLS не се вклучени во овој прирачник.


Вертикална изведба

Некои навигациски спецификации вклучуваат барања за вертикално водење
преку примена на зголемени GNSS или барометарскиот VNAV (Баро-VNAV). Сепак,
овие барања не претставуваат вертикална RNP која ниту е дефинирана ниту е
вклучена во PBN концептот.

4.1.Навигациска спецификација

Спецификација за навигација се користи од државата, како основа за развој на
нивниот материјал за пловидбеност и оперативно одобрување. Деталите за
реализацијата од навигациската спецификација се потребни за системот за RNAV
или RNP во однос на точноста, интегритетот и континуитет; кои навигациски
функционалности, системите RNAV или RNP мора да ги имаат; кои навигациски
сензори мора да бидат интегрирани во RNAV или RNP системот; и кои се барањата
за екипажот.
Спецификацијата за навигација е или спецификација RNP или спецификација
RNAV. Спецификацијата RNP вклучува барање за следење и известување за
реализацијата на ектранот, додека ова не е случај и со спецификација RNAV.


Пристап

Пристапот на навигациски спецификации ги покрива сите сегменти на пристап
на инструментот. RNP спецификациите се назначени со RNP како префикс и
скратениот текстуален суфикс на пример, RNP APCH или RNP AR APCH. Нема
спецификација за RNAV пристапот.


Разбирање на RNAV и RNP ознаките
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Во случај кога навигациската точност се користи како дел од назначувањето на
спецификацијата за навигација, треба да се забележи дека навигациската точност е
само една од функционалните барања за реализација кои се вклучени во
спецификацијата за навигација.


Планирање на лет за RNAV и RNP ознаките

Рачните или автоматските известувања за квалификација на авион да
функционира согласно рутата ATS, за постапка или за воздушниот простор е
предвидено со АТС преку планот на летот. Процедурите за планот на лет се
опфатени во Процедурите за услуги на воздухопловна навигација - Управување со
воздушниот сообраќај (PANS-ATM) (Док 4444).


Усогласување со различните RNP ознаки

Постоечката RNP 10 ознака не е во согласност со спецификаците за PBN RNP и
RNAV. RNP 10 не ги вклучува барањата за следење на перформансите на екранот и
алармирање. За потребите на конзистентноста со концептот на PBN, RNP 10 се
нарекува RNAV 10 во овој прирачник. Преименување на тековната RNP 10 патеки,
оперативните одобренија и слично за RNAV 10 ознака ќе биде обемна и скапа задача,
која не е ефективна. Како резултат на тоа, сите постоечки или нови оперативни
одобренија ќе продолжат да се означуваат како RNP 10, а сите забелешки за
трасирањето ќе бидат претставени како RNP 10.
Во минатото, САД и земјите - членки на ECAC ги користеле Регионалните
спецификации RNAV заедно различни ознаки. ECAC апликации (P-RNAV и БBRNAV) ќе продолжат да се користат само во овие држави. Со текот на времето,
ECAC апликации RNAV ќе мигрираат кон меѓународните спецификации за
навигацијана RNAV 1 и RNAV 5. Во САД мигрирале од типот А и Б на USRNAV кон
спецификација RNAV на 1 март 2007.


MNPS

Сé додека не се примени PBN во Северниот Атлантик, авиони кои работат во
овој воздушен простор се бара да се усогласени со MNPS. MNPS намерно беше
исклучен од горенаведената шема на ознаки поради задолжителната природа и затоа
не е предвидена идна MNPS имплементација. Барањата за MNPS се утврдени во
Насоките кои се однесуваат на воздухопловна навигација во и пред
Северноатлантскиот MNPS воздушен простор (NAT Doc 007) (достапно на
www.paris.icao.int).


NAVAID ИНФРАСТРУКТУРА
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Инфраструктурата NAVAID се однесува на NAVAIDs заснован на копно или
простор. Копнените NAVAIDs вклучуваат DME и VOR.NAVAIDs засновани на
простор ги вклучуваат GNSS елементи како што е дефинирано во Анекс 10 воздухопловни телекомуникации.


ПРИМЕНА НА НАВИГАЦИЈА

Примената на навигација претставува употребата на навигациската
спецификација и соодветната NAVAID инфраструктура за ATS рутите, процедури за
приод според инструменти и / или дефинираниот волумен на воздушниот простор во
согласност со концептот на воздушниот простор. Примената на RNP е поддржана со
спецификација RNP; апликацијата RNAV е поддржана со спецификација RNAV.


ВРСКАТА
МЕЃУ
ИНФРАСТРУКТУРА
НАВИГАЦИЈАТА

НАВИГАЦИСКАТА
НА
NAVAID
И

СПЕЦИФИКАЦИЈА,
ПРИМЕНАТА
НА

Трите компоненти на PBN не може да се спроведат изолирано; мора да има
поврзаност помеѓу нив.
Секоја приемна на навигацијата мора да биде врз основа на одредена
навигациска спецификација и поврзана со NAVAID инфраструктура, која може да
биде различна во различен концепт на воздушниот простор.
Навигациската спецификација, соодветната NAVAID инфраструктура и
примената на навигацијата може да поддржува голем број на концепти на воздушен
простор.


ИДНИ РАЗВОИ

Во моментов, PBN има за цел да ги усогласи надолжните и странични барања за
изведба (т.е. 2D) и за RNAV и RNP спецификации и во иднина, се очекува да се
вклучат 4D операции засновани на траекторија.
Иако, имплементацијата на PBN ќе продолжи и понатаму да се заснова на двете
RNAV и RNP спецификации, идниот развој на настаните ќе се фокусира на новите
спецификации RNP.
Како што се поголем фокус е ставен на GNSS, развој на концептите за
воздушен простор се повеќе ќе треба да се обезбедат кохерентна интеграција на
навигацијата, комуникацијата и ATS овозможувачите на надзор.


КОНЦЕПТИ ЗА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР
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Концептот на воздушниот простор ги опишува предложените операции во
рамките на воздушниот простор. Концептите на воздушниот простор се развиени за
да се задоволат експлицитните и имплицитните стратешки цели како да се подобри
или одржи безбедноста, за да се зголеми капацитетот на воздушниот сообраќај, да се
подобри ефикасноста, да обезбедат повеќе точни прелети и за ублажување на
влијанието врз животната средина. Концептот на воздушниот простор ги може да
вклучува детали за практичната организација на воздушниот простор и на
корисниците врз основа на одредени претпоставки CNS/ATM, на пример, структура
на ATS рутата, минимум поделба, проред на рутата и одобрување на пречките. Може
да се забележи дека концептот на воздушниот простор во своето јадро го има
дизајнот на воздушниот простор.
Стратешки цели произлегуваат од општата визија за концептот на воздушниот
простор. Овие цели обично се идентификувани од страна на корисниците на
воздушниот простор, ATM, аеродромите, како и политиката за животна средина и
владата. Тоа е функција на концептот на воздушниот простор и на концептот на
операции за да се одговори на овие барања. Стратешките цели кои најчесто
произлегуваат од концептот за воздушен простор се безбедноста, капацитет,
ефикасност, пристап и животната средина.


Концепти за воздушниот простор и примена на навигацијата

Каскадниот ефект од стратешките цели на концептот за воздушниот простор
создава барања за разни „овозможувачи“, како што се комуникација, навигација,
надзор ATS, АТМ и воздушни операции. Функционалните барања на навигацијата сега во рамките на PBN контекст – се да се идентификува потреба. Овие
функционалности на навигацијата се формализирани во спецификација за
навигација, која заедно со NAVAID инфраструктура преставуваат поддршка на
одредена примена на навигацијата.
Горенаведениот пристап е од значајните кон помалку значајните: почнува на
генеричко ниво (Кои се стратешките цели? Кој концепт за воздушниот простор е
потребен) со цел да се идентификуваат специфични барања, односно како CNS/ATM
ќе одговорат на барањата од концепт и концептот на работа.
Улогата на секој од овозможувачите во вкупниот концепт е идентификувана.
Ниту еден „овозможувач“ може да се развива во изолација, односно комуникацијата,
ATS надзорот и навигациските овозможувачи треба да се формираат сеопфатна
целина.


Континентална патека
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Концептите за континенталната патека на прелетот на воздушниот простор се
поддржани од RNAV и RNP апликации. RNAV 5 се користи во Блискиот Исток
(MID), Јужна Америка (SAM) и Европа (EUR) Региони, но на денот на објавувањето
на овој прирачник, што е означен како B-RNAV (Основен RNAV во Европа и RNP 5
во Блискиот Исток (види 1.2.5.5). Во САД, примената на RNAV 2 го поддржува
концептот за континенталните патеки на прелетите над воздушен простор. Во
моментов, континенталната апликација на RNAV ги поддржи концептите за
воздушен простор, кои вклучуваат надзор со радар и DCPC (гласовен). Во текот на
следните неколку години, А-RNP операциите се очекуваат да се применат во Европа,
додека RNP 0,3 операции за хеликоптери и бавно - движечките авион се очекуваат во
САД.


Терминал воздушен простор: пристигнување и заминување

Постојните концепти за воздушниот простор на терминалот, кои ги вклучуваат
пристигнувањата и заминувањат се поддржани од апликациите RNAV и RNP кои се
користат во регионот на Европа (EUR), САД, и останатите други места. Примена на
Европската RNAV над воздушниот простор на терминал е позната како P-RNAV
(Прецизен RNAV), иако се очекува да се мигрираат на А-RNP.


Пристап

Концептите за пристап ги покриваат сите сегменти на инструменталниот
пристап, односно почетниот, средниот, конечниот и пропуштениот пристап. Тие
вклучуваат RNP спецификации кои бараат навигација со точност од 0,3 nm до 0,1 nm
или помала.


УПОТРЕБА НА НАВИГАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ОД СТРАНА НА ЧИНИТЕЛИТЕ (PBN)

Различните чинители се вклучени во развојот на концептот на воздушниот
простор и соодветната навигација. Тие засегнати страни се планерите на воздушниот
простор, дизајнери на постапката, производители на авиони, пилотите и
контролорите на воздушниот сообраќај; секој акционер има поинаква улога и збир на
одговорности. Ова поглавје обезбедува не-технички (лаички) објаснување за тоа како
овие чинители го користат PBN со цел подобрување на крос-дисциплинска
вреднување на "интересот" на различните чинители во PBN. Подетални информации
за професионалците се наоѓа во други документи ICAO или додатоци на овој
документ, на пример, Информации за експерти за за оперативните одобрување кое е
дел од Прилог В на оваа книга.
Чинителите кои се дел од навигацијата заснована на реализацијата го користат
концептот во различни фази.
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Сите чинители ги користат сите елементите на концептот на PBN, сепак, секој
од нив има тенденција да се фокусира на одреден дел од концептот на PBN.
Позицијата на пилотите и контролорите е малку различна. Како крајни
корисници на концептот на PBN, контролорите и пилотите се повеќе вклучени во
примената на навигацијата и вклучува спецификација за навигација и
инфраструктурата NAVAID.


Безбедност при спроведувањето на PBN

Сите корисници на концептот на PBN се засегнати со безбедноста. Планерите
на воздушниот простор и дизајнерите на постапката, како и производители на авиони
и ANSP, треба да се осигураат дека нивниот дел од концептот на воздушниот
простор ги исполнува релевантните барања за безбедност. Земјите на операторите ги
наведуваат барања за опрема и тие треба да се уверат дека овие барања всушност, се
исполнети од страна на производителите. Други органи ги наведуваат барањата за
безбедност на ниво на концепт на воздушниот простор. Овие барања се користат како
основа за воздушниот простор и постапката за дизајн и, повторно, овластините лица
треба да се увери дека нивните барања се исполнети.
Потврдата дека безбедносни барања се исполнети се остварува на различни
начини од страна на различните чинители во согласност со важечките национални
закони. Средствата кои се користат за да се потврди безбедноста на концептот на
воздушниот простор не се исти со оние кои се користат за да се покаже дека барања
за безбедност на ниво на авионите се исполнети. Кога сите безбедносни барања се
задоволени, контролори на воздушниот сообраќај и пилотите мора да се придржуваат
до соодветните постапки со цел да се осигури безбедноста на операцијата.


ПЛАНИРАЊЕ НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Утврдувањето на минималната поделба и растојанието на патеката за
употребата на авионот е главен елемент при планирање на воздушниот простор.
Прирачникот за планирање на воздушниот простор Методологија за определување на
минималната поделба (Doc 9689) и Упатството за употреба на навигација заснована
на реализација (PBN) при дизајнирање на воздушниот простор (Doc 9992)) се
клучните референтни документи кои планери треба да ги консултираат.
Минималната поделба и растојанието на патеката генерално може да се опише
како функција заснована на три фактори: реализацијата на навигацијата, изложеноста
на авионот на ризик и расположливите мерки за ублажување кои се на располагање
за намалување на ризикот.
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Поделба од авион до авион, на пример, обично се применува помеѓу два авиони
и како последица на ова е делот за ризик за густината на сообраќајот и вообичаено се
смета за еден пар авиони. За потребите на проред патеката, ова не е случај: густината
на сообраќај се утврдува од страна на обемот на воздушниот сообраќај распореден по
останатите ATS рути. Ова значи дека ако авиони во воздушниот простор можат да
остварат истите содржини на перформансите, може да се очекува минимална
поделбата помеѓу еден пар авиони да биде помала од растојанието потребно за ATS
паралелните патеки.
Комплексноста на одредување на растојанието на патеката и минималната
поделба е под влијание на достапноста на услугата надзор преку радар и видот на
комуникација се користи. Ако услугата за надзор ATS е на располагање, тоа значи
дека ризикот може да се ублажи со вклучување на барањата за интервенција АТС.


Влијание на PBN врз планирање на воздушниот простор

Минималната поделбата и проред на патеката се определува со користење на
конвенционален пристап заснована на сензор, податоци за перформансите на
навигацијата кои се користат за да се утврди минимум издвојување или растојанието
на патеката зависи од точноста на необработените податоци од одредени NAVAIDs
како VOR, DME или NDB . Спротивно на тоа, PBN бара RNAV или RNP систем, кој
ќе ги интегрира необработените податоци за навигација за да се обезбеди
позиционирање и решение за навигацијата.
Во процедурално контролиран воздушен простор, минималната поделба и
растојанието на патеката врз основа на RNP спецификации се очекува да дадат
поголема корист отколку оние кои се засновани на спецификациите RNAV. Тоа е
затоа што со следење на перформансите на екранот и функцијата за алармирање
може да го ублажат отсуството на услугата за надзор ATS со обезбедување на
алтернативни средства за ублажување на ризикот.


IFP ДИЗАЈН

IFP дизајнот вклучува изградба на патеката, како и пристигнувањата,
заминувањата и процедурите за пристап. Овие постапки се состојат од серија на
однапред определени маневри да се спроведат само со помош на инструменти за
летање со специјална заштита од пречки.
Секоја држава е одговорна за обезбедување дека сите објавени IFPs во нивниот
воздушен простор може да биде безбедно при користењето на релевантните авиони.
Безбедност не се постигнува со примена на техничките критериуми во PANS-OPS
(Doc 8168) и поврзани одредбите на ICAO, туку исто така, бара мерки кои го
контролираат квалитетот на процесот кој се користи да ги применат критериумите
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кои може да вклучуваат регулатива, следење на воздушниот сообраќај , валидација
од копно и валидација на летот. Овие мерки мора да обезбедат квалитет и безбедност
на постапката за дизајн на производи преку ревизија, проверка, координација и
валидација во соодветните точки во процесот, така што корекција ќе може да се
направи што е можно побрзо во рамките на процесот.


Не-RNAV: дизајн на конвенционална постапка

Дизајнот на конвенционална постапка се применува на апликации кои не се
RNAV кога авионот скористи навигација врз основа на директни сигнали од
копнените радио NAVAIDs. Недостаток на овој тип на навигација е дека патеките се
зависни од локацијата на навигациските светилници. Ова често резултира во подолги
рути затоа што оптималните правци на пристигнување и заминување се непрактични
заради поставувањата и ограничувањата за инсталирање на копнени радио NAVAIDs.
Покрај тоа, заштитените подрачја се пречка и се релативно бројни и употребата на
NSE се зголемува како функција за растојанието на авионот од NAVAID.
Воведување на сензорот-специфична постапка област навигација дизајн.
Првично, областа на навигација беше воведена со корисење на дизајн на специфични
критериуми за сензор. Основен чекор кон областа на навигација беше создавањето на
точки кои се дефинирани со името, ширината и должината. Со точките во областа на
навигација се овозможи проектирање на патеките да биде помалку зависно од
локацијата на NAVAIDs, според тоа, дизајнот може подобро да се приспособат на
условите за планирање на воздушниот простор Флексибилност во дизајнот на
патеката варира од вклученоста на одредени радио навигациски системи како што
DME / VOR или GNSS. Дополнителни бенефиции вклучуваат можност за зачување
на правци во базата на податоци за навигација, намалување на обемот на работа на
пилот и резултираат со поголема усогласеност на летање од номиналната патека во
однос на случаите кога постапката дизајн на не-RNAV беше врз основа на насловот,
време, или DME лаковите. Со примената на PBN се постигнува со користење база на
податоци за навигација на воздухопловот, а голема промена за дизајнерите е
зголемена потреба за обезбедување на квалитет во процесот на дизајнирање на
процесот.
Покрај предностите, областа на навигација создаде голем број на прашања и
карактеристики кои треба да се разгледаат.
Како се зголемува искуство со примената на RNAV, се откриваат и други важни
разлики и карактеристики. Опремата RNAV во авионот, функциите и системските
конфигурации се движи од едноставни до комплексни.


Дизајн на постапката RNP (пред PBN)
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RNP процедури беа воведени во PANS-OPS (Doc 8168) и се применуваше од
1998 година. Овие RNP постапки беа претходник на сегашниот концепт PBN, во кој
се дефинирани ефикасноста на примената на патеката, наместо едноставно
идентификување на потребните радио навигациски системи. Сепак, поради
недоволниот опис на перформанси на навигацијата и оперативни барања, таму е
малку согледува разликата помеѓу RNAV и RNP.


Дизајнирање на постапка PBN

Областа на навигација во која се користи PBN е операција заснована на
реализацијата во која карактеристиките за реализацијата на навигацијата на авионот
се добро утврдени и проблемите кои што се опишано погоре за оригиналните
критериуми RNAV и RNP. Со описите заснован и на реализација се решававаат
различни карактеристики авионите, кои се предизвикуваат промени во траекториите
на летот што доведува до повеќе повторлив, сигурно и предвидлво следење на летот
како и проценка на помалите области со пречки.
Главната промена за дизајнерите е што нема да дизајнираат за одреден сензор
туку според спецификација за навигација (на пример, RNAV 1). Изборот на
соодветна спецификација е навигација се прави основа на барањата на воздушниот
простор, на располагање NAVAID инфраструктура, како и опремата и оперативна
способност на воздухопловот кои се очекува да се користат. На пример, ако барањето
е воздушен простор е за RNAV-1 или RNAV-2, NAVAID инфраструктура која е на
располагање ќе треба да биде основен GNSS или DME / DME и ќе треба авионот да
ги користат или да ги изведува овие операции.
Интеграција на воздухопловот и оперативни критериуми во овој прирачник ќе
овозможат да се ажурира постапката за критериумите за дизајн. Првиот обид да се
создаде ваков критериум е за спецификацијата на навигација RNP AR APCH. Во овој
случај, критериумите за дизајн ги земаат во предвид можностите на авионот и се
целосно интегрирани со одобрување на воздухопловот и барања за квалификации. На
цврсто интегрираниот односот помеѓу функција и постапката за критериумите за
проектирање воздухопловот и за RNP AR APCH бара подетално испитување на
квалификација на авионите и одобрување на оператор, бидејќи не се бара посебно
овластување. Ова дополнително барање, ќе направи дополнителни трошоци на
авиокомпаниите и овие видови на постапки ќе бидат корисни само во случаи каде
што други критериуми за постапката дизајн и решенија нема да одговараат.


ПЛОВИДБЕНОСТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА РАБОТА

Авионот мора да биде опремен со RNAV или RNP систем со можност за
поддршка на саканата апликација за навигација. Системот RNAV и операциите на
авионите мора да биде во согласност со регулаторниот материјал кој е дел од
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спецификацијата за навигација развиена за одредена примена на навигација и да
бидат одобрени од страна на соодветно регулаторно тело за операцијата.
Деталите од спецификација за навигација ги прикажуваат потребните барања
за екипажот и авиони кои се потребни за поддршка на примената на навигација. Оваа
спецификација вклучува ниво на перформанси на навигација, функционални
способности, како и оперативните аспекти потребни за системот на RNAV. RNAV и
RNP системските инсталации треба да бидат заверен согласност со Анекс 8.
Пловидбеност на воздухоплови и оперативните постапки треба да ги почитуваат
важечките ограничувања АФМ, ако ги има.
Системот треба да се управува во согласност со препорачаните практики
опишани во Анекс 6 - Лет на воздухоплови и PANS-OPS (Doc 8168), том I. Екипаж за
летање и / или оператори и треба да ги почитува оперативни ограничувања потребни
за примената на навигацијата.
Сите претпоставки во врска со барањето за навигација се наведени во
спецификацијата за навигација. Потребно е преглед на овие претпоставки за да се
започне со процесот на пловидбеноста и оперативното одобрување.
Оператори и екипажот се одговорни за проверка дали инсталираниот систем
RNAV е функционален во областите каде што се исполнети концептот на
воздушниот простор и NAVAID инфраструктура опишани во спецификацијата за
навигацијата. За да се олесни овој процес, сертификацијата и / или оперативната
документација треба да биде дефинирана согласност со сродните содржини на
спецификацијата.
Спецификациите за навигација сами по себе не претставуваат регулаторни
упатства според кои ќе се оценува и одобрува или воздухопловот или операторот.
ОЕМ ги креира своите производи со користење на изворниот код за пловидбеност за
типот на воздухопловот и во согласност со релевантните упатства. Операторите се
одобрени со примена на нивните национални правила за работа. Спецификацијата за
навигација обезбедува технички и оперативни критериуми. Затоа, се уште постои
потреба да имаат инструментите за одобрување. Ова може да се постигне или преку
посветено одобрување на документот или преку признавање дека постоечките
документи имаат регионална примена при RNAV или RNP сертификација (на
пример, FAA AC или EASA АМС) и може да се применат за да ги задоволат целите
утврдени во спецификацијата PBN.


Процесот на одобрување на пловидбеноста

Процесот на одобрување на пловидбеноста потврдува дека секоја точка од
областа на навигациската опрема која е инсталирани е од видот и дизајнот соодветен
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за наменетата функција и дека инсталационите функции се правилни согласно
предвидените услови за работа. Покрај тоа, со процесот на одобрување на
пловидбеноста се идентификува кои и да било ограничувања на инсталацијата која
треба да се смета за оперативно одобрување. Таквите ограничувања и други
информации релевантни за одобрување на инсталациите за RNAV и RNP системите
се документираат во AFM или AFM Забелешка, како што е применливо.
Информациите може да се повторат и да се прошират на други документи, како што
се POHs или оперативни прирачници за екипажот. Процесот на одобрување на
пловидбеност е добро воспоставен меѓу државите на оператори / регистрите и ако е
можно овој процес се однесува на планираната функција на спецификација за
навигација која треба да примени.


Одобрување на RNAV системи за RNAV-X операции

Инсталираниот систем за RNAV треба да биде во согласност со збирот на
основни барања за изведба, како што е опишано во спецификацијата за навигација со
кој се дефинира точноста, интегритетот и континуитетот на критериумите. Исто
така, треба да биде во согласност со збирот на специфичните функционални барања,
да има база на податоци за навигација, како и поддршка за секоја конкретна патека
како што се бара со спецификацијата за навигација.
За систем на RNAV заснован на повеќе сензори, треба да се спроведе проценка
за да се утврди кои од сензорите се во согласност со барањето за реализација,
опишано во спецификацијата за навигација.
Спецификација за навигација генерално укажува дали е потребна една или
двојна инсталација за да се исполнат барањата за достапност и / или континуитет.
Концептот на воздушниот простор и NAVAID инфраструктурата се клучни елементи
при одлучувањето дали е потребна една или двојна инсталација.


Оперативно одобрување

Авионот мора да бидат опремен со системот RNAV што ќе му овозможи на
екипажот да се функционира во согласност со оперативните критериуми како што е
дефинирани во спецификацијата за навигација.
Државата на Операторот мора да биде убедена дека оперативните програми се
соодветни. Програмите за обука и оперативните прирачници треба да се оценат.


Процесот на општо одобрување PBN

Со процесот на одобрување прво се претпоставува дека се добиени соодветните
одобрување на инсталацијата / пловидбеност.
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Обука на екипаж за летање

Секој пилот мора да добиет соодветна обука, брифинзи и упатства со цел
безбедно да ја спроведе операцијата.


Управување со база на податоци за навигација

Кои било специфични барања во врска со база на податоци за навигација треба
да бидат обезбедени во спецификацијата за навигација, особено ако интегритетот на
базата на податоци за навигација треба да докаже согласност со воспоставениот
процес на обезбедување на квалитетот на податоците, како што е наведено во DO
200A/EUROCAE ED 76.


ПЕРСОНАЛОТ И ОПЕРАЦИИТЕ НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

Пилоти и контролорите на воздушниот сообраќај се крајните корисници на
PBN, секој од нив има свои очекувања за начинот на користење и способноста на
RNAV или RNP системите кои влијаа на нивните методи на работа и секојдневните
операции.
Што пилотите треба да знааат за операции PBN е дали екипажот на авионот и
авионот се квалификувани да работат согласно постапката во воздушниот простор
или по должината на рутата АТС. Од своја страна, контролорите претпоставуваат
дека екипажот за летање и авионите се соодветно квалификувани за операции PBN.
Сепак, тие исто така, бараат основно познавање на областа концепти за навигација,
односот помеѓу RNAV и RNP операциите, како и начинот на нивното спроведување
кое влијае на процедури за контрола, поделба и фразеологија. Уште поважно, за
контролорите и пилотите неопходно е разбирање како работат RNAV и RNP
системите, како и нивните предности и ограничувања.
За пилоти, една од главните предности на користење на RNAV или RNP
системите е тоа што функцијата за навигација се врши преку особено прецизна и
софистицирана опрема на екранот со што се овозможува намалување на обемот на
работа во пилотската кабина, а во некои случаи и зголемена безбедност. Во
ситуацијата на контролерите, главната предност на авионот со помош од RNAV или
RNP системите е тоа што ATS правци може да се исправат, затоа што не е потребно
со патетите за преминување на локации обележани со конвенционалните NAVAIDs.
Друга предност е тоа RNAV е заснован на правците на пристигнување и заминување
и може да се надополнуваат, па дури и да се заменат, радарско векторирање, а со тоа
се намалува обемот на работа на контролорот за пристап и заминување. Како
резултат на ова, паралелните мрежи на ATS рутите обично се карактеристика на
воздушниот простор во кој се користат RNAV и / или RNP. Овие паралелни системи
на патеката може да бидат еднонасочни или двонасочни. Од перспектива на
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довивање на одобрение за пречките, употребата на RNP може да дозволи или да се
зголеми пристапот до аеродромот преку средина со разновиден терен , пристап кој
претходно бил ограничен или не бил можен.
Контролорите на воздушниот сообраќај понекогаш претпоставуваат дека, во
ситуациите во кои може да се бара одобрување со управувањето на авионот при исто
ниво на реализација во воздушниот простор, овие авиони систематски ќе обезбедат
целосно и точно, повторливо и предвидливо одржување на реализацијата на патеката.
Ова не е точна претпоставка, бидејќи различни алгоритми се користат во различни
ФМС и се користат различни начини на кодирање на податоци во базата на податоци
за навигација кои што може да влијае на начинот на кој воздухоплов го спроведува
вртењето. Исклучоци се во делот на користени типови на RF и / или FRTs.
Искуството стекнато во државите кои веќе ги спроведуваат RNAV и RNP системите
покажува дека таквата грешка за претпоставки може да се реши со соодветна обука
за PBN. ATC обука за примена на RNAV и RNP сисѕемите е од суштинско значење
пред самото спроведување и има за цел да се подобри разбирањето и довербата на
контролорите и да се здобијат со стекнато знаење за ATC. Имплементација на PBN
без соодветна акцент на обука за контролорот, може да има сериозно влијание на кој
било распоред RNP или RNAV проектиран распоред.


Процедури на екипажот

Процедурите за екипажот ја дополнуваат техничката содржина на
спецификација за навигација. Процедурите за екипажот обично се дадени во
упатството на компанијата. Овие постапки може да вклучуваат, на пример, екипажот
да извести потенцијалните обврски на ATC (на пример откажување на опрема и / или
временските услови) кои можат да влијаат на способноста на авионот да ја задржи
точноста на навигацијата. Овие постапки, исто така, ќе бараат од екипажот да ги
наведат своите намери, координираат акционите планови и да добијат ревидирана
ATC дозвола во случај на непредвидени ситуации. На регионално ниво, треба да
бидат достапни воспоставените процедури за непредвидени ситуации за да се
овозможи екипажот да ги следат ваквите постапки во случај кога тоа не е можно да
го извести ATC за нивните проблеми.


ATS процедури

Потребни се ATS процедурите за користење на RNAV и RNP системите во
воздушниот простор. Примерите вклучуваат постапки за да се овозможи употреба на
паралелни информации на екраните за функционалноста (види Прилог A) или да им
овозможи на преминот меѓу воздушни простори со различни перформанси и
функционални барања (на пример различни спецификации за навигација).
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Воздушниот сообраќај контролори треба да преземат соодветни мерки за да се
обезбеди зголемување на поделба и да се координираат со други единици на АТЦ
како што е соодветно, кога беше информиран дека летот е во можност да се одржи на
пропишаното ниво на перформанси навигација.

4.2.Инфраструктура од навигациски средства



RNAV RNP И СИСТЕМИ

RNAV се дефинира како „метод за навигација кој овозможува работењето на
авионот на која било саканата патека на лет во опсегот на станицата референцирана
во NAVAIDs или во рамките на ограничувањата на способноста на автономни
помагала, или комбинација од нив.“ Со него се отстранува ограничувањето на
конвенционалните начини и постапки со што се дозволува оперативна
флексибилност и ефикасност.
Разлики во типови на авионските системи и нивните способности,
карактеристики и функции резултираат со одреден степен на несигурност и
конфузија за тоа како да се реализираат RNAV операции. Во овој прилог се даваат
информации за да се помогне да се разбират RNAV и RNP системи.
RNAV и RNP системи движат од системи засновани на еден сензор до системи
со повеќе типови на RNP системот или RNAV исто така може да бидат поврзани со
други системи, како што авто-гас и автоматски пилот / лет со што се овозможува
поавтоматизирано работење на летот и ефикасноста. И покрај разликите во
архитектурата и опрема, основни видови на функции содржани во системите за
RNAV се заеднички.


RNAV И RNP СИСТЕМИ - ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

RNAV и RNP системите се дизајнирани за да се обезбеди одредено ниво на
точност, со повторлива и предвидлива дефиниција на патека, соодветно на барањето.
RNAV и RNP системите обично интегрираат информации од сензорите, податоци за
воздухот, инертен референца, радио навигација и сателитска навигација, заедно со
влез од интерни бази на податоци и податоците внесени од страна на екипажот да ги
извршува соодветните
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4.3.Навигациска примена

Функцијата за навигација ги пресметува податоци и вклучуваат позиција на
авионот, брзина, агол на патеката, вертикален лет, аголна патека, аголно лебдење,
магнетна варијација, барометарски коригирана надморска височина и правецот и
јачианта на ветерот. Исто така може да се изврши автоматско подесување на радио,
како и поддршка за рачно подесување.
Иако навигација може да биде заснована на еден тип на сензор за навигација
како што е GNSS, многу системи се мулти-сензорни RNAV и RNP системите.
Ваквите системи користа разновидни сензори вклучувајќи GNSS, DME, VOR и IRS
за пресметување на позицијата и брзината на леталото. Иако спроведувањето може
да се разликува, системот вообичаено ги заснова своите пресметки на повеќето точни
сензори за позиционирање.
RNAV и RNP системите ќе ја потврди веродостојноста на индивидуалните
податоци од сензорот, во повеќето системи, исто така ќе се потврди доследноста на
различни групи на податоци пред да се користат. GNSS податоците обично се
подложени на ригорозни проверки на интегритетот и точност пред да биде
прифатени. DME и VOR податоците обично се подложени на серија на проверки на
"разумност" пред да биде прифатени. Оваа разлика во строгост се должи на
можности и карактеристики дизајнирани во технологија за навигациски сензори и
опрема. За RNAV и RNP системи со мулти-сензор, ако GNSS не е достапен за
пресметување на позиција / брзина, системот може автоматски да одберете помала
приоритет за ажурирање преку DME / DME или VOR / DME. Ако истите не се
достапни или се отселектирани, тогаш системот може автоматски да се врати на
инертен каботажа.
Како авионот напредува по својата патека на лет, ако RNAV или RNP систем
користи теренски NAVAIDs, ја користи тековната проценка на позицијата на
воздухопловот и неговата внатрешна база на податоци за автоматско нагодување на
станиците на земјата, со цел да се добие најточна позиција.
Странично и вертикално водење е ставено на располагање на пилотот или е дел
од други инструменти на екранот на екранот од RNAV или RNP системите. Во многу
случаи, водењето исто така се испорачува со автоматско FGS. Во својата најнапредна
форма, овој приказ се состои од електронска карта со симболот на авион, планирата
патека на летот и земјените објекти, како што се NAVAIDs и аеродроми.
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База на податоци за навигација

Системот на RNAV или RNP се очекува да имаат пристап до база на податоци
за навигација, доколку се достапни. Базата на податоци за навигација содржи
однапред зачувани информации за NAVAID локации, ATS рути и терминални
процедури, како и други соодветни информации. RNP и RNAV системите ќе ги
користат овие информации за планирање на лет, а може и де се спроведат проверки
помеѓу информациите од сензорот и базата на податоци.


Планирање на лет

Функцијата за планирање на лет ги создава и составува страничните и
вертикалните планови за летот. Еден клучен аспект на планот на летот е
спецификација на летот за користење на географска ширина и должина, без оглед на
локацијата на која било основа на NAVAIDs.
Понапредните RNAV и RNP системи вклучуваат способноста за управување со
перформанси и користат аеродинамичен и погонски модели за да се пресмета
вертикалниот профил на летот да одговараат на авионот и да може да ги задоволи
ограничувањата наметнати од контролата на летање.
RNAV и RNP системите рутински обезбедуваат информации како се одвива
летот, за терминалните постапките, пристапот и потеклото и дестинацијата. Во овие
информациите се и приближното време на пристигнување и растојанието кое
престои и истите се корисни во тактичко планирање и координација со АТС.


Насоки и контрола

RNAV и RNP системите обезбеди странични насоки, и во многу случаи,
вертикално водење. Функцијата за странични насоки ја споредува позицијата на
авионот генерирана со помош на функцијата за навигација со саканата странична
патека на летот и потоа создава команди за управување кои се користат за
управување со авионот по должината на саканата патека. Геодетски или големите
кружни патеки се дел од планот на лет. Грешка на патека на летот се пресметува со
споредување на сегашната позиција и насока на авионот со референцата за патеката.
Функцијата за вертикално водење, каде што се вклучена, се користи за контрола на
авионот по вертикален профил во рамките на ограничувањата наметнати од планот
на летот.


Екран и контрола на системот

Екранот и систем за контрола обезбедуваат средства за иницијализација на
системот, планирање на лет, отстапувањата од патеката, следење на напредокот,
активна контрола и презентирање на податоци за навигација за летот.
44



RNP СИСТЕМ - ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Системот RNP е RNAV систем чија функционалност нуди поддршка за
мониторинг и известување на екранот за перформанси.
Не екранот се обезбедува мониторинг и известувања способностите во
различни форми, во зависност од инсталација на системот, аструктура и
конфигурации.
RNP систем ги користи своите сензори за навигација, системската
структутираност и начини на работа за да ги задоволи барањата на RNP
навигациската спецификација. Работи според проверката за интегритет и разумност
на сензорите и податоците.


СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ НА RNAV И RNP СИСТЕМИТЕ

Операциите за летот засновани на изведбата се засновани на способноста да се
обезбедат сигурни, повторливи и предвидливи патеки на летање за подобрување на
капацитетот и ефикасноста на планираните активности. Спроведувањето на
операциите за летот засновани на изведбата бараат не само функциите кои се
традиционално се предвидени преку системот RNAV или RNP, туку и специфични
функции за подобрување на процедурите, како и воздушниот простор и операциите
во воздушниот сообраќај.


Фиксни радиусни патеки

Фиксните радиусни патеки имаа две форми: една е типот RF. Типот RF треба да
се користи кога постои барање за одредени криви радиусни патеки во постапка на
терминалот или за пристап. Типот RF е дефиниран со радиусот, должината на лакот
и фисната точка. RNP системи за поддршка на овој тип RF ја нудат истата
способност за да се приспособат на точноста на патеката и за одржување во текот на
вретењето што е во согласност праволиниските сегменти.
Друга форма на фиксната радиусна патека е наменет да се користи со
процедурите на прелети. Поради техничкиот аспект и начинот на кој се дефинирани
податоци на постапката, оставено е на RNP системот да создаде фиксено радиусно
вртење (исто така познато како фиксна радиусна транзиција или FRT) помеѓу двата
сегмента на патеката.
Овие вртења имаат два можни радиуси, 22,5 NM за патеките на голема
височина (над FL 195) и 15 NM за патеките на ниска надморска височина. Со
користење на овие елементи на патеката во RNAV ATS се овозможува подобрување
на употребата на воздушниот простор низ тесно распоредени паралелни патеки.
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Вртења со прелет

За вртењата со прелет, RNAV и RNP системите користат информации за
брзината на авионот, аголот, ветерот и ги следат промените аголот, за да ја
пресметаат патека на летот без да се премине од еден сегмент на патеката на
следниот. Меѓутоа, бидејќи параметри кои влијаат на радиусната кривина може да
варираат од еден авион до друг, како и поради променливите услови во брзината и
ветер, точка за иницирање на вретењето и областа на вретење може да се
разликуваат.


Зачувување на шема

Системската спецификација на RNAV го олеснува одржувањето на шемата
преку дозволување на дефиницијата на дојдовниот тек на времето за зачувување на
точки на патека, насока на вретење и времете потребно за еден лет или растојанието
на правите сегменти, како и способноста да се планира излез при чекање.


Урамнотежена патека на летот

RNAV и RNP системи може да обезбедат можност за екипажот на летот да го
одредат странични поместување од дефинираната патека. Општо земено, странични
урамнотежувања може да се специфицираат во чекори на зголемување од 1 nm до 20
NM. Кога странични урамнотежувања се активирани во RNAV или RNP системите,
авионот ќе ја напушти дефинираната патека и вообичаено ќе се постави кон аголот
на урамнотежување за 45 степени или помалку. Кога урамнотежувањето ќе се
откаже, авионот се враќа на дефинираната патека. Ваквите урамнотежувања може да
се користат и за стратешки и за тактички цели. Повеќето RNAV и RNP системи
автоматски го откажуваат урамнотежувањето во областа на терминал или на
почетокот на постапката за пристап, на чекање RNAV, или за време на промените на
пактекаат за 90 степени или повеќе. Варијабилност во овие видови на операции на
RNAV треба да се сметаат како оперативна примена на постапката.
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5. ОПИС НА НАВИГАЦИСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА RNP AR APCH

5.1.Примена на RNP AR APCH

Спецификација RNP AR APCH претставува глобален стандард на ICAO за
развој IAPs на аеродромите, каде што постојат ограничине попречувања и / или каде
што може да се добие значителна оперативната ефикасност.
Овие процедури се потребни дополнителнителните нивоа на надзор, контрола и
овластување. Зголемените ризици и комплексноста поврзани со овие постапки се
ублажуваат преку построгите критериуми RNP, напредни способности на авиони и
зголемената обука на екипажот.
На FАА објави Прирачник за одобрување за постапки RNP со посебни
воздухоплови и екипаж. Потребна е авторизација преку AC 90-101A. EASA разви
еквивалентен прирачник, АМЦ 20-26. Во согласност со концептот на PBN, оваа
навигациска спецификација е развиена за да се усогласат стандардите и барањата за
високо специјализирани IAPs.

5.2.Имплементација и размислувања



NAVAID размислувања инфраструктура

Овластување RNP AR APCH е засновано на GNSS како примарна NAVAID
инфраструктура. Употребата на DME / DME како алтернативно средство за
постигнување на обласната навигација може да биде овластено за индивидуални
оператори кога инфраструктура DME поддржува RNP. RNP AR APCH не смее да се
користи во области за кои се знае дека постои мешање на навигацискиот сигнал
(GNSS).


Комуникации и размислувања за ATS надзор

За имплементацијата на RNP AR APCH не е потребна посебна комуникација
или размислувања за ATS надзор.
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Одобрување за пречки и просторот на патеката

Во The ICAO Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR)
Procedure Design Manual (Doc 9905) има упатство за изработка на процедури RNP
AR APCH, кои се сметаат за нормални операции.
Податоците за теренот и пречките во непосредна близина на постапката за
RNP AR APCH треба да бидат објавени во согласност со Анекс 15 - Воздухопловни
информациски услуги.
Препреките мора да бидат во согласност со Doc 9905. Море да се спроведе
проценката за сигурност на АТМ за да се утврди SSR и простор на патеката кои се
однесуваат на специфични процедури на RNP AR.


Објавување

Државниот AIP треба јасно да укаже дека барањето за навигација е постапка
RNP AR APCH и е потребно посебно одобрение. Доколку се потребни посебни
одобренија за специфични RNP AR APCH постапки или аеродроми, ова барање треба
да биде одредено од страна на државата.
Треба јасно да се објави минималната точност на навигација потребна за
време на било кој дел од постапката за RNP AR APCH.
Податоци за навигација објавени во државната AIP за процедурите и
поддршка NAVAIDs (ако се користи) мора да ги исполнува барањата од Анекс 15 и
Анекс 4 - Воздухопловни карти (како што е соодветно). Конкретно, овие податоци
треба да бидат достапни на начин соодветен за верификација на податоците за
управување со авион.


Обука за контролор

Контролорите на воздушниот сообраќај кои обезбедуваат услуги за контрола
на аеродромите каде што се распоредени RNP AR APCH операции, треба да завршат
курс за обука, кој ги опфаќа следниве ставки.
 Основна обука
1) Како работат RNP системите:
- вклучува функционални способности и ограничувања на ова
навигациска спецификација;
- точност, интегритет, достапност и континуитет вклучувајќи следење на
перформанси и известување на таблата;
- GPS приемник, RAIM, FDE,, и предупредувања за интегритетот;
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Лет до определена точка наспроти концептот на прелет (и поинаков тек
перформанси); и
- Примената на RF при еден лет во постапка RNP AR APCH;
- Барањата за план на летот;
2) ATC постапки:
- ATC постапки за непредвидени ситуации;
- минимална сепарација;
- мешана структура на срединате;
- транзиција меѓу различни оперативни средини; и
- фразеологија.
-

 Обука специфична за оваа навигациски спецификација
1) сродни постапки за контрола на:
- техники на векторирање (каде што е соодветно):
- Ограничувањата RF;
- ограничувања на врзина низ воздухот;
2) бпостапките RNP AR APCH:
- минимум пристап; и
- дополнителните барања за поставувања на висиномери;
3) влијанието на барање за промена на рутирање во текот на постапката.


ATS систем за следење

Ако се забележи губење на дозвола за поделба или пречка преку ATS системот
за следење / анализа, треба да се идентификуваат причина за отстапување од патеката
или надморска височина и да се преземена чекори за да се спречи повторување.
Треба да се следи за да се потврди дека системот ATS ќе ги исполни потребните SSR.

5.3.Спецификација и навигација

Во овој дел се идентификуваат оперативните барања за операции RNP AR
APCH. Оперативната согласност за овие барања ќе се реши преку националните
оперативни прописи.
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Процес на одобрение

Оваа спецификација за навигацијата самата по себе не претставува регулаторно
упатство според кое ќе се оценуваат и одобруваат воздухопловот или операторот.
Авион е овластен од земјата на производителот. Оператори се одобрени во
согласност со нивните национални оперативни правила. Ова спецификација на
навигацијата обезбедува технички и оперативни критериуми, и не мора да значи дека
има потреба за повторно сертифицирање.
Секој оператор со соодветно оперативно одобрение може да ги спроведе RNP
AR APCH IAPs, на сличен начин на кој операторите со соодветно овластување може
да изврши CAT II и ILS CAT III операции. Ова овластување може да биде во форма
на едно одобрение за сите постапки RNP AR APCH во рамки на државата, посебни
одобренија за секоја постапка RNP AR APCH, или комбинација од овие методи.
Како резултат на специфични барања на операции RNP AR APCH и
побарувачката за постапки на екипажот кои се специфични за секој посебен систем
во авиони и навигација, се бара документација за оперативна поддршка RNP AR
APCH од производителот. Документацијата треба да ги опише можностите за
навигација на авионите во контекст на RNP AR APCH за кои се бара одобрување и да
се обезбедат сите претпоставки, ограничувања и дополнителни информации
неопходни за безбедно одвивање на операции RNP AR APCH. Таквата документација
е наменет за поддршка на барањата за оперативни одобренија од соодветни
регулаторни органи.
Во рамките на подготовките за оперативно одобрение за спроведување на RNP
AR APCH процедурите, операторите треба да ги следат препораки и насоките за
авионите и авионика издадени од производителот. Инсталација на опрема или
признавање на подобноста на авион не се доволни само по себе за да се дојде до
оперативно одобрение за RNP AR APCH за промет од националниот надлежен орган.


Подобност на авионите

Подобноста на воздухопловот мора да се одреди преку демонстрација на
сообразност со релевантните критериуми за пловидбеност и барањата од 6.3.3. ОЕМ
или носителот на одобрението за вградување за авионот, на пр. носителот STC ќе се
демонстрира усогласеност на нивната NAA (на пр. EASA, FAA) и одобрувањето
може да биде документирани во документација на производителот.



Оперативно одобрување
Опис на воздухопловна опрема
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Операторот треба да има листа на конфигурација и, доколку е потребно, MEL
детали за потребната опрема во авионите за примена на RNP AR APCH.


Документација за обука

Комерцијалните оператори мора да има тренинг програма за решавање на
оперативни практики, процедури и предмети за обука во врска со работењето RNP
AR APCH (на пример, почетна, повисока или повторлива обука за пилоти, диспечери
или персоналот за одржување).


OMs и листи за проверка

OMs и листи за проверка за комерцијалните оператори мора да се однесуваат на
информации / насоки за SOP кои се детално опишани.
Соодветните прирачници треба да содржат инструкции за навигација, работа
процедури за непредвидени ситуации, каде што е наведено. Кога ќе се бара од страна
на државата на операторот / регистар, операторот мора да ги достават своите
прирачници и листи за проверка, како дел од процесот на апликација.
Приватните оператори треба да работат со користење на практиките и
процедурите утврдени во 6.3.5, „Знаење и обука за пилотот /диспечерот/
опреаторот“.


Размислувања за MEL

Кои било MEL ревизии мора да бидат одобрени за да се реализираат одредбите
за операции RNP AR APCH. Операторите мора да се прилагодат на MEL, или сличен
на него и да ги одредат потребните услови за испраќање.


Постојана пловидбеност

Операторот треба да ги достави упатствата за постојана пловидбеност кои се
применуваат за конфигурацијата на воздухопловот и квалификација на авионот за
оваа навигациска спецификација. Покрај тоа, постои услов за оператори да достават
програма за нивно одржување, вклучувајќи и безбедносна програма за следење на
опрема.


Поднесување на одобрување

По успешното завршување на горните чекори, материјалите мора да бидат
прифатени од страна на регулаторното тело членка; оперативното одобрение
(предмет на какви било услови или ограничувања) треба да се добие во согласност со
националните правила за работа.
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Оперативното одобрение RNP AR APCH се издавт од страна на
државата.

Откако одобрение се добива од земјата на регистрација, операторите треба да
биде во можност да ги реализираат RNP AR APCH операции во други држави.


Потребни услови за авионот

Во овој дел се опишува работата на авионот и функционални критериуми за
авиони за да се квалификуваат за RNP AR APCH. Во прилог на конкретни насоки во
ова поглавје, авионот треба да се усогласи со FAA AC 20-129 и или FAA AC 20-130
или AC 20-138, или еквивалентно.


Специјалистичко вршење на мониторинг и известување

Во овој дел се утврдени општите барања за изведба за квалификација на
авионите. Барањата за RNP AR APCH се единствени и се должат на намалување на
Одобрувањата за пречки и напредна функционалност, па затоа условите во овој дел
не ја користат истата структура како и за други содржини на спецификација за
навигација, како што се на пример, RNP 4, RNP 1 и RNP APCH.
o Дефиниција за патеката. Перформансите авиони се оценува околу
патеката што е дефинирано од страна на објавената постапка и RTCA /
DO-236B Дел 3.2; EUROCAE ED-75B. Сите вертикални патеки кои се
користат во комбинација со FAS ќе бидат дефинирана со аголна патека
на летот (RTCA / DO 236B, дел 3.2.8.4.3) како права линија која
произлегува од точка и надморска височина.
o Странична точност. Сите авиони кои работат со RNP AR APCH
постапките мора да имаат грешка во попречната патека на навигацијата
која не е поголема од применливата вредност на точност (0,1 nm до 0.3
nm) за 95 проценти од времето на летање. Тука е вклучена и грешката во
позиционирање, FTE, PDE и прикажување на грешка. Исто така,
грешката во позиционирање на авиони долж патека не смее да биде
поголема од применливата вредност на точност за 95 проценти од
времето на летање.
o Вертикална точност. Системот на вертикална грешка ја вклучува и
грешкаѕа на висинометарот, ефектот на грешката дож патеката,
пресметаната системска грешка, решавање на грешките со податоци, и
FTE.
o Мониторинг систем. Една суштинска компонента на RNP е способноста
на системот за управување со авион да ја следи неговата постигната
изведба на навигација, како и да се идентификуваат, за пилот, дали
оперативното барање е или не е исполнето за време на операцијата.
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o Ажурирање на GNSS е потребно за предупредување на екипажот при
ажурирање на GNSS е изгубено, освен ако системот за навигација не
обезбедува предупредување кога избранотот RNP повеќе не ги
исполнува условите за продолжување на навигација.



Функционални барања
Дефиниција патеката и планирање на лет

Демонстрација на управување со перформансите на патеката. Демонстрација на
ефикасноста на управувањето со патеката (FTE) мора да се заврши во различни
оперативни услови, односно ретки нормални услови и не-нормални услови. Треба да
се користат реални и преставнички процедури.


Приказ

Поврда за дизајн. Потвдувањето на дизајн на системот мора да биде во
согласност со најмалку главен услов за неуспех за приказот на погрешното
странично или вертикално водење на постапка за RNP AR APCH.
Авионот мора да обезбеди средства за да се прикаже на периодот на важност на
навигација база со податоци за пилот.


Знаење и обука за пилот / диспечер / оператор

Операторот треба да обезбеди обука за клучниот персонал (на пример, пилоти и
диспечерите) при користењето и примената на постапките RNP AR APCH.
Темелното разбирање на оперативните процедури и најдобрите практики е од клучно
значење за безбедно летање на воздухопловот за време на спроведување на
операциите RNP AR APCH. Оваа програма треба да обезбеди доволно детали за
системите за навигација и контрола на летањето на авионот за да се овозможи на
пилотите да ги идентификуваат пропустите кои влијаат на RNP способност на
воздухопловот и соодветните процедури абнормална / вонредна состојба. Обуката
мора да вклучува и знаење и вештина проценки на членовите на екипажот и
диспечерите должности.



Обврски на операторот


Содржина за сегментите на теренската обука

Теренската обука за сегменти мора да одговори на следниве предмети, како
модули за обука, во одобрена програма за обука RNP AR APCH за време на
почетното воведување на членот на екипажот во RNP AR APCH системи и операции.
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За повторливи програми, наставниот план треба да ги разгледа само почетните
барања на наставната програма и да укаже на новите, изменетите или нагласените
предмети.
Општи концепти на работа RNP AR APCH. Обуката за RNP AR APCH мора да
ја покрие теоријата за RNP AR APCH системите до соодветен степен за да се
обезбеди соодветна оперативна употреба. Пилотот мора да ги разбере основните
концепти на RNP AR APCH оперативните системи, класификациите и
ограничувањата. Обуката треба да содржи општи знаења и оперативно спроведување
на постапките RNP AR.
ATC комуникација и координација за користење на RNP AR APCH. Теренската
обука мора да им укаже на пилотите на соодветниот класификациски план за летање
и сите постапки на ATC кои се однесуваат на примената на RNP AR APCH. Пилотите
мора да добијат инструкции за потребата да се советуваат за ATC веднаш кога
преформансот на систем за навигација на авионот не е повеќе погоден за поддршка и
продолжување на постапката за RNP AR APCH. Пилоти исто така мора да знаат за
навигациските сензори кои се основа за нивната RNP AR согласност со APCH и мора
да бидат способни да го проценати влијанието на неуспешноста позната како губење
на теренските системи.
RNP AR APCH компоненти на опремата, контроли, дисплеи, и сигнали.
Академската обука мора да вклучува дискусија за RNP терминологија, симболи,
работа, можност за контрола и прикажување на функции, вклучувајќи какви било
предмети кои се од значење за имплементација или системи на операторот. Обуката
мора да ги опфати и сигналите за неуспех и ограничување на опрема. Пилотите и
диспечерите треба да имаат темелно разбирање на опремата која се користи при
применат на RNP и какви било ограничувања на употребата на опремата во текот на
овие операции.
AFM информации и оперативни процедури. АФМ или друг доказ за подобноста
на авионот се однесува на нормален и невообичаени опреативни процедури за
екипажот при летање, да одговори на сигналите за неуспех и какви било
ограничувања опрема, вклучувајќи ги и соодветните информации за RNP начините
на работа. Обуката мора да се однесува и процедури за итни мерки за загуба или
деградација на способност на RNP. Прирачниците за операциите за одобрување на
летот кои ги користат пилотите (на пример, ФОМ или POH) треба да ги содржат овие
информации.
MEL оперативни одредби. Пилотите мора да имаат темелно разбирање на
барањата за MEL поддршка при примената на RNP AR APCH.


Обука за сегментите на летот – содржина
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Програмите за обука мора да ги покриваат соодветното извршување на
постапки RNP AR APCH во согласност со документацијата за ОЕМ. Оперативните
обуки мора да содржат: RNP AR APCH процедури и ограничувања; стандардизација
на поставеност на електронски дисплеи во пилотската кабина за време на
спроведување на постапката RNP AR APCH; препознавање на известувањата и други
најави кои може да влијаат врз постапка на RNP AR APCH; и навремено и точно да
реагираат при губење на способност на RNP AR APCH во различни сценарија,
прифаќање на обемот на постапките за RNP AR APCH кои операторот планира да
заврши. Ваквата обука исто така може да користи одобрени уреди при обука за
летање или симулатори.


Модул за оценување

Првичната оценка на знаењето и процедурите за RNP AR APCH операциите.
Треба да се оцени познавање на процедурите RNP AR APCH а операторот пред
примената на RNP AR APCH процедурите, соодветно секој од пилотите поединечно.
Во најмала рака, мора да опфати темелна евалуација на постапките на пилот и
специфичните барања на авионот за изведба за операциите RNP AR APCH.



Содржина на проценката
Повторна обука

Операторот треба да се вклучи во повторна обука за RNP во која ќе бидат
опфатени уникатните карактеристики на AR за одобрени процедури на операторот,
како дел од целокупната програма.
А најмалку две RNP AR APCHs, ако е можно, мора да биде пренесен до секој
пилот за секоја позиција на должност (пилот за летање и пилот за мониторинг), со
што една ќе се фокусира на слетување, а втората на неуспешен приод, и може да биде
замени за кој било потребен „прецизен“ пристап.


База на податоци за навигација

Постапката зачувана во базата на податоци за навигација ја дефинира
страничната и вертикалната патека. Ажурирањето на содржините во базата на
податоци се реализира на секои 28 дена, а податоците за навигација при секое
ажурирање се од клучно значење за интегритетот на секоја постапка RNP AR APCH.
Со оглед на намалените одобрувања за пречка поврзани со овие постапки, потребно е
особено внимание при потврдување на налози за податоците за навигацијата. Во овој
дел се дадени упатства за постапките на операторот при потврдување на податоците
за навигација поврзани со постапките RNP AR APCH.


Обработка на податоци
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Операторот мора да идентификува одговорен менаџер за процесот на
ажурирање на податоците во рамките на своите постапки.
Операторот мора да го документира процесот за прифаќање, потврдување и
вчитување на навигациските податоци во авионот. Операторот треба да ги постави
податоци од својот документиран процес под контрола на конфигурацијата.
Потврдување на првичните податоци. Операторот треба да ја провери секоја
постапка RNP AR пред да лет согласно инструментот за временските услови (МОС)
за да се обезбеди усогласеност со нивните авиони и да се обезбеди соодветна патека
која ќе се совпаѓа со објавената постапка.
Ажурирање на податоците. По добивањето на информацијата за секое
ажурирање на навигациските податоци и пред да се користат податоците за
навигација во авионот, операторот мора да ја спореди надградбата на потврдената
постапка. Со оваа споредба се идентификуваат и се решаваат кои било разлики во
податоците за навигација. Ако има значајни промени (која било промена која влијае
врз патеката на пристап или изведба) во кој било дел од постапката за процедури и
потврда на изворот на промени, операторот мора да ја провери изменетата постапка
во согласност со првичните податоци за потврда.
Добавувачи на податоци. Добавувачи на податоци мора да имаат LOA за
обработка на податоци за навигација (на пример, FAA AC 20 153, Условите за
издавање на Писма за прифаќање на добавувачи на базата за навигациски податоци
од страна на Агенцијата, или еквивалентно ЕАСА). Со LOA се признава снабдувач на
податоци како еден квалитет, и неговите податоци, интегритет и практиките за
управување со квалитетот се во согласност со критериумите на DO-200A/ED-76..
Снабдувач на операторот (на пример, компанијата ФМС) мора да има тип 2 LOA, а
снабдувачите мора да има тип 1 или 2 LOA.
Измени на воздухопловите. Ако системот на авион за кој се потребни за
операциите RNP AR APCH се менува (на пример, промена на софтверот), операторот
е одговорен за потврдување на RNP AR APCH процедури со користење на базата на
податоци за навигација и изменетиот систем. Ова може да се постигне без каква било
директна проценка, ако производителот потврдува дека промената да влијае врз база
на податоци за навигација или пресметката на патека. Ако нема таква гаранција од
производителот кој е на располагање, операторот мора да спроведе почетна
валидација на податоци со користење на изменетиот систем и да напомене дека
контролата на летање, компјутерите, ФМС OPS и прикажување на софтверските
промени се во особено критична состојба.


Надзор на операторите

56

Регулаторно тело може да ги разгледа сите извештаи и аномалии при
одредувањето на корективните активности. Повторната појава на навигациска
грешка се припишува на одреден дел од опрема за навигација и може да резултира со
укинување на одобрението за користење на таа опрема.
Информациите кои укажуваат на потенцијал за повторни грешки може да
бараат измена на програмата за обука на операторот. Информации за повеќе грешки
на одреден пилот и екипаж укажуваат да се побара корективни обука или преглед на
лиценцата.
Оператори треба да има програма за следење RNP за да се обезбеди
континуирана усогласеност со насоките од ова поглавје и да се утврдат какви било
негативни појави на перформансите. Оваа програма мора минимум да одговори на
овие информации. За време на привременот одобрување, операторите мора да ги
достават следните податоци на секои 30 дена до органот за доделување на дозволата.
После тоа, операторите мора да продолжи да ги собираат и периодично да
гиразгледуваат овие податоци за идентификување на потенцијалните безбедносни
проблеми, како и одржување на резимеата на овие податоци.

5.4.Барометарски VNAV (BARO -VNAV)

Ова спецификација за навигација се однесува оние системи кои се засновани на
употреба на барометарска надморска височина и RNAV информации при
дефинирањето на вертикалните патеки на летање и вертикалното следење на
патеката.


Примена на baro-VNAV

Баро-VNAV се применува кога вертикално водење и информации се обезбедени
за пилот.

5.5.Општи забелешки за развој на спецификација за BRAVO-NAV



Размислувања за NAVAID инфраструктура
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Дизајн на постапката нема единствени барања инфраструктура. Овие
критериуми се базираат на употреба на барометарскиот висинометар од преки
воздушните RNP систем чии перформанси може да ја поддржат бараната операција.


Мониторинг и истражување на навигација и системските грешки

Ако со набљудување / анализа се покаже дека се случила загуба на поделба или
дозволените пречки, причината за очигледното отстапување од патеката или треба да
се утврди надморската височина и чекорите кои ќе се преземат за да се спречи
повторување.


Извештаи за грешка во навигацијата

Регулаторно тело може да се разгледа сите извештаи за навигациска грешка
при одредувањето на корективни активности. Повторената појава на навигациска
грешка се припишува на одреден дел од опрема за навигација и може резултира со
укинување на одобрението за користење на таа опрема.


Претпоставки за давателот на услугата

Се очекува дека ANSP ќе обезбеди податоци и информации за да се овозможи
точни и прецизни подесувања на висиномерот во авионот, како и локалната
температура.


Координација на АТС

Се очекува дека АТС ќе бидат запознаени со baro-VNAV способности на
авионот како и прашања поврзани со поставување на висиномерот и податоци за
температурата.


Спецификација на навигацијата

Во овој дел се идентификуваат оперативните барања за baro-VNAV во врска со
работењето RNP APCH. Се претпоставува дека е издадено одобрување аа
пловидбеноста на воздухопловот. Ова значи дека основата за функциионирањето на
baro-VNAV и перформанси се веќе воспоставени и одобрени врз основа на соодветни
нивоа на анализа, тестирање и демонстрација.


Процес одобрување

Неколкуте чекори мора да бидат завршени пред употребата на baro-VNAV при
активирањето на работата на RNP AR APCH.


Барања за авионите
 Прифатливост на авионите
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Мора да биде на располагање соодветната документација за прифатливост за
земјата која ја води операција да утврди дека воздухопловот е опремен со систем за
RNP и покажаната способност на baro-VNAV. Подобност може да се утврди во два
чекори, преку признавање на квалитети и квалификации на воздухоплови и опрема, а
вториот преку утврдување на прифатливоста за операции.


Размислувања за MEL

Секоја уникатна MEL ревизија мора да биде одобрена за да се реализираат baroVNAV одредбите за пристап. Операторите мора да се прилагодат на Мел, или
еквивалент и да ги одредат потребните услови за испраќање.


Системски барања за авионите

BARO-VNAV перформансите на системот се засновани на употреба на RNAV
опрема со која се одредува позицијата на авиони во вертикална рамнина преку
користење на податоци од опремата.


Системска точност

За операции засновани на инструментите, грешката на воздушната baro-VNAV
опрема, со исклучок на висинометарот, треба да имаат докажано дека се помала од
онаа што е прикажано подолу, 99,7 по основа проценти веројатност.


Непрекинатост на функција

За работење засновано на употреба на способност на baro-VNAV е потребен
најмалку еден RNP систем.


Вертикални ограничувања

Надморски височини и / или брзина поврзани со објавени постапки мора да
бидат автоматски извлечени од базата на податоци за навигација врз основа на
изборот на постапката за пристап.


Создавање на патеката

Системот мора да биде во можност да се изгради патека за да обезбеди водство
од моменталната позиција кон вертикална ограничена точка.


Способност да се вчита постапката од базата на податоци за
навигација
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Системот за навигација мора да има способност да ја вчита и да менува целата
постапка за да се изврши врз основа на упатствата ATC, во системот на RNP од база
со податоци за навигацијата.


Ограничувањата на температурата

Авионите кои користат baro-VNAV без температурен надомест за водење на
пристап, ниските температурни лимити се рефлектираат на дизајнот на постапката и
се идентификуваат заедно со сите високи температурни лимити на мапираната
постапка. Ниските температури го намалуваат реалното GPA додека високите
температури го зголемуваат GPA.


Насоки и контрола

За потребите на вертикална изведба, управување буџетот за грешка на патеката
мора да ја рефлектира референца за надморска височина, како и други фактори, како
што се надомест за лизгањето и заштита на брзина, како што е применливо.


Кориснички интерфејс


Дисплеи и контрола

Резолуцијата на екранот (отчитување) и резолуција за влезните информации
VNAV треба да бидат:
Пaраметар

Резолуцијата
на резолуција за
екранот (отчитување)
информации

Висина

Ниво на лет или (1 Ниво на лет или (1 стапка)
стапка)

Отстапување
вертикалната патека

од 10 ft

Не е применливо

Аголна патека на летот

0.1°

0.1°

Температура

1°

1°

-

влезните

Отстапување на патеката и следење

Системот за навигација мора да обезбеди можност за постојан приказ на пилот
преку примарните инструментите за навигација на авионот, позицијата авионот во
однос на вертикалната патека.
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Барометарска надморска височина

Авионот треба да ги прикаже барометарската висина од два независни извори
за мерење на висината. Процедурите на операторот треба да ги обезбеди тековните
поставки на висинометарот за избраната постапка за инструменти и писта.


Работни процедури

Сертификатот за пловидбеност не може да ги овласти операторите да ја
користат способноста на baro-VNAVпри извршување на летачките операции.
Оперативното одобрување се бара за да се потврди соодветноста на нормалните и
вонредните постапки на операторот кој ја инсталирал опремата.

5.6.Конструкција и публикување на процедурата

Пилотот треба да ги усогласи сите инструкции или процедури утврдени од
страна на производителот, колку што е потребно да се усогласат со условите за
извршување во ова поглавје.


Поставување на висиномер

Пилотите треба да преземат мерки на претпазливост за да префрлат
поставувањата за висиномерот во соодветно време или локации и да побараат
тековни подесувања за висиномерот.


Студено време

Кога постојат ниски температури времето, пилотот треба да провери на
табелата за IAP за да ги утврди на ограничување на температурата за користење на
способноста baro-VNAV.


Постапки за вонредни ситуации

Кога постапката за вонредни ситуации бара враќање на конвенционална
постапка, неопходните подготовки треба да заврша пред започнувањето на
постапката за RNAV, во согласност со практиките на операторот.


Знаење и обука за пилотот
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Во програмата за обука треба да се обезбеди доволно обука (на пример
симулатор, обука за уред или воздухоплов) на примената на baro-VNAV во
воздухопловот до степен до кој пилотите нема да бидат насочени само кон задачата.


База на податоци за навигација

Базата на податоци за навигација треба да се добие од снабдувач на ЕАСА или
FAA LOA. Ова LOA покажува согласност со документот EUROCAE / RTCA ED76/DO-200A, Стандарди за обработка на воздухопловни податоци.
Разликите со кои се поништува постапката мора да се пријавени до
обезбедувачот на содржини на базата на податоци и мора да се забранат соодветните
постапки со известување на операторот со пилотот.
Операторите на воздухоплови треба да ја разгледаат потребата да вршат
периодични проверки на оперативноста на базите на податоци аа навигација со цел
да се задоволат барањата на системот за квалитет.

5.7.Радиус од точка RF – терминаторската патека и процена на безбедноста
на процедурата

Овој додаток се однесува на функционалност ARINC 424 RF терминаторската
патека кога се користи во комбинација со RNP 1, RNP 0,3, RNP APCH, и
спецификациите A-RNP. RF се изборна способност за употреба на RNP 1 RNP 0,3 и
RNP APCH наместо минималните барања. Оваа функција може да се користи во
почетните и средните сегменти на пристапот и на последната фаза на неуспешниот
приод, SIDs и STARs.


Цел

Овој додаток обезбедува инструкции за земјите кои го спроведуваат IFPs каде
што RF се вградени во терминалните процедури.

 Размислувања за имплементацијата
 Примена на RF
RF треба да се користи кога постои барање за одреден фиксен радиус на
закривена патека во терминалната постапка.
62

RF може да се користи во кој било сегмент на терминалната постапка, освен во
FAS. Критериуми за дизајнирање на RF постапки се детално опишани во PANS-OPS
(Doc 8168).


Размислувања и претпоставки за дизајн на IFP

Радиусот на вртење зависи од копнената брзина на авиони и применетиот
страничен агол. Од гледна точка на дизајн на IFP, максималната брзина на авионот е
определен од максималната дозволена МСС, висина на кривина и максималната
ветер опашка.

 Општи забелешки за користење на RF
 Предности
RF обезбедува предвидлива и повторлива копнена патека за време на вретња и
да се спречи дисперзија на патеките кои се одлики различно конструираните вртења
во разлилни ситуации.

 Услови за воздухопловот
 Специфични информации за RNP системот
Системот за навигација не треба да овозможи пилотот да избере постапка која
не е поддржан од опремата, рачна или автоматска.


Функционални барања

Потребен е автоматски пилот или раководител со летот со најмалку способност
да управува со лизгачкиот управувач кој е управувано од системот за RNP.
Автоматскиот пилот или раководителот со летот мора да управува со соодветни
точност за да ги следи на странични и, како што е соодветно, вертикални патишта
кои се потребни според посебната постапка RNP.

 Оперативни барања
Во овој дел се идентификува оперативните барања поврзани со употребата на
RF. Се претпоставува дека одобрението за пловидбеност на воздухопловот и
системот е завршена. Ова значи дека основната функција RF и перформансите на
системот се веќе е утврдени и одобрен врз основа на соодветни нивоа на анализа,
тестирање и демонстрација.
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Оперативно одобрување

Проценката на одреден оператор е направен од државата на операторот /
регистар за операторот и е во согласност со националните правила за работа (на
пример 14 CFR Part 121) поддржани преку советодавни и помошни материјали дел од
документите како што е FAA AC 90-105.


Работни процедури

Пилотот мора да користи или раководител на летот или автоматскипило кога
лета со RF. Пилотот треба да се усогласи со сите инструкции или процедури
утврдени од страна на производителот, колку што е потребно за да се усогласат
барања за изведба во овој додаток.

 Знаење и обука на пилотот
 База на податоци за навигација
Од операторите на воздухоплови ќе се бара да управуваат со содржините на
нивните бази на податоци или преку пакување или преку постапка за екипажот, каде
имаат авионски системи способни за поддршка на функционалноста на РФ, но како
оператори кога тие немаат одобрение за сооветната употреба.
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6. ПРИМЕНА И ПРИДОБИВКИ ОД ВОВЕДУВАЊЕ НА RNP AP APCH

6.1.Примена во Европа и останати делови на светот како и придобивки од
воведување во Република Македонија

Во Република Македонија сеуште не се спроведени истражувањ а кои се
поврзани со примената на навигацискиот ПБН концепт . За разлика од состојбата во
нашата земја, истраж увањата поврзани со овој концепт, особено во Европа и САД,
се започнати пред дваесетина години со развојот на просторната навигација (RNAV),
која се смета за негов претходник.
RNP AR APCH е 3-Д навигациска спецификација која со користење на
сателитски навигациски систем наоѓа навигациски примена во приод и заминување.
Овој пристап е класифициран како инструментален пристап со вертикално водење на
т.н. АПВ приод.
Навигациската област (RNAV) е метод за навигација на инструменти за летање
(IFR) што им овозможува на авионот да избере било кој курс во рамките на мрежата
навигациски светилки , наместо да се движи директно до и од светилници. Ова може
да го зачува дистанцирањето на летот, да ја намали застојот и да дозволи летови во
аеродроми без светилници. Површина навигација се користи за да се нарече
"случајна навигација", па оттука и акронимот RNAV. [1]
RNAV може да се дефинира како метод за навигација кој дозволува работење
на авион на кој било посакуван курс во рамките на покриеноста на сигнали за
навигација на референтните станици или во границите на автономната системска
способност или комбинација од нив.
Во САД , RNAV беше развиен во 1960-тите, а првите такви правци беа објавени
во 1970-тите. Во јануари 1983 година Федералната администрација за
воздухопловство ги отповика сите правци на RNAV во соседните Соединетите
Американски Држави, поради наодите дека авионите користеле системи за
инерцијална навигација, а не копнените светла, и затоа анализата на трошоци и
придобивки не беше во корист на одржување на маршрутите на RNAV систем. [2]
RNAV беше повторно воведена по големото воведување на сателитска навигација.
Областа за навигација (RNAV) може да се дефинира како метод за навигација
кој дозволува работење на воздухопловот по кој било посакуван курс во рамките на
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опфатот на навигациските сигнали на кои се повикува станица или во границите на
автономната системска способност или комбинација од нив.
RNAV беше развиен за да обезбеди пострана слобода и со тоа да се направи
целосна употреба на расположливиот воздушен простор. Овој метод на навигација не
бара патека директно до или од која било специфична помош за радио навигација и
има три главни апликации:
− Структура на маршрута може да се организира помеѓу секоја дадена точка
на поаѓање и пристигнување за да се намали растојанието на летот и
одвојувањето на сообраќајот;
− Авионите можат да се пренесат во терминални области на различни
претходно програмирани патеки за пристигнување и заминување за да се
забрза протокот на сообраќај; и
− Пристапите за инструменти може да се развијат и да се сертифицираат на
одредени аеродроми, без помош на локални инструменти за слетување на
тој аеродром.
Континуираниот развој на воздухопловството ги зголемува барањата за
капацитетот на воздушниот простор, нагласувајќи ја потребата за оптимално
искористување на достапниот воздушен простор. Подобрената оперативна
ефикасност која произлегува од примената на техники за навигација на површината
резултираше со развој на апликации за навигација во различни региони во светот и за
сите фази на летот. Овие апликации потенцијално би можеле да се прошират за да
обезбедат насоки за движење на теренот.
Барањата за навигациски апликации на одредени правци или во рамките на
одреден воздушен простор мора да бидат дефинирани на јасен и концизен начин. Ова
е за да се осигури дека екипажот на летање и контролорите на летање се свесни за
способностите на системот за RNAV во авионот со цел да се утврди дали
перформансите на системот RNAV се соодветни за специфичните барања за
воздушниот простор.

6.1.1. Предмет и цел на истражување

Потребната навигациска изведба (RNP) е вид на навигација базирана на
перформанси (PBN) која им овозможува на авионот да лета специфичен пат помеѓу
две 3D дефинирани точки во вселената. RNAV и RNP системите се фундаментално
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слични. Клучната разлика меѓу нив е условот за следење на перформансите на
возилото и алармирање. Спецификацијата за навигација која вклучува барање за
контрола на навигацијата и алармирање во авионот се нарекува RNP спецификација.
Еден што нема такво барање се нарекува RNAV спецификација.
Генерална авијација претстава важен сектор во воздухопловот и има
незаменлива улога во транспортниот систем и економијата за некои земји. Улогата на
генералната авијација во транспортен систем на една земја се рефлектира во
зголемување на неговата ефикасност и намалување на неефикасноста на главните
аеродроми и подобра сообраќајна поврзаност.
Воздушниот транспорт со мали авиони или авиони од генералната авијација е
безбедна алтернатива, која ги ослободува патниците и товарот што се превезува од
недостатоците на денешните транспортни системи, како што се задоцнување односно
одложување во пристапот на повеќе аеродроми во помал временски период. Новите
технологии односно побрзите и подобро опремените авиони од генералната авијација
овозможуваат поголема мобилност и подобра регионална поврзаност.
Предмет на магистерскиот труд е анализа на развојот на генералната авијација
и нејзиниот влијание врз општествено-економскиот развој во земјата. Во таа смисла
ќе се разгледува и утврдува состојбата на генералната авијација глобално во светот и
локално во Република Македонија.
Ќе се разгледа и анализира глобалниот навигациски сателит систем и РНП АР
техника базирана на потребните навигациски перформанси и неопходна
авторизација.
Цел на ова истражување е и да се дефинираат потребите и можностите за развој
на генералната авијација во Република Македонија, со оглед на факт дека таа може
да биде значаен фактор во целокупниот општествено- економски развој на Република
Македонија.
Исто така, треба да се најде решение за надминување на проблемот со мал
коефициент на употребливост на скопскиот аеродром при неповолни временски
услови од аспект на намалена видливост.
Истражувањето на состојбата, потребите и условите за развој на генералната
авијација во Република Македонија може да се поткрепи со следната аргументација
потврдена во развиениот свет, а е значајна и за нашата земја:
− Генералната авијација ги растоварува големите системи на воздушниот
сообраќај, префрлајќи дел од воздушниот сообраќај на помалите
аеродроми;
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− Потребите од воздушен транспорт на патници и стока се во постојан
пораст, а развојот на технологијата и пристапните цени во воздушниот
сообраќај овозможува сé повеќе и повеќе луѓето да патуваат со авион;
− Генералната авијација овозможува поврзување на помалите места и градови
со што се избегнува непотребната циркулација низ главните сообраќајни
текови;
− Генералната авијација се залага за комерцијална авијација, каде што
транспортот со комерцијалните превозници не е оправдан;
− Генералната авијација е еден од клучните сегменти на транспортот во
светот, без разлика дали таа се користи за деловни патувања, интервенции,
прва помош, потрага и спасување, или за туристички цели;
− Позитивно и мерливо е економскиот влијание на генералната авијација во
економијата на земјата, како и подобрената поврзаност на региони што не
се поврзани со главните рути и аеродроми , и областите каде што нема
големи регионални или национални аеродроми;
− Статусот на генералната авијација во Република Македонија од
организациски и законски аспект не е близу до потребното ниво.
Поставената цел на овој труд е евалуацијата на развојните трендови и проекции
на генералната авијација како и условите, односно постојниот потенцијал за развој на
генералната авијација во Република Македонија Во трудот ќе се направи системска
анализа на компаративните предности на генералната авијација во пове ќе сегменти,
како што се деловната бизнис авијација, туристичкиот сегмент, спортскиот, обуката
на пилоти, спасувачката улога при природни катастрофи и пожари, и слично. Исто
така, во истражувањето ќе се опфати и технолошкиот развој на современите авиони и
летала на генералната авијација и нивното влијание врз развојот на воздушниот
сообраќај.
Евалуацијата на состојбата на генералната авијација во Република Македонија
треба да ги открие главните слабости на нејзиниот развој и примена, што во голема
мерка се резултат на недостаток на законска регулатива, несистемско стратегиско
планирање на националниот воздушен сообраќај, отсутвото на стимулирање на
приватниот воздухопловен сектор за формирање соодветна флота на мали авиони,
кои би нуделе услуги на специфичните потреби на локалната средина.
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7. ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИВНОСТА
СИСТЕМИТЕ ЗА НАВИГАЦИЈА

ОД

ПРИМЕНАТА

НА

7.1.GNSS системи

Овој прирачник ги опишува концептите на работа што ги користат основните
сателитски саталит системи (т.е. Глобалниот Систем за позиционирање (ГПС) и
GLObal NAvigation сателитски систем (ГЛОНАСС)) и системи за зголемување.
Тоа вклучува основно објаснување на технологијата за сателитска навигација,
вклучувајќи сателитски системи, зголемување и авионика. Ги разгледува услугите
што ги нуди Глобалниот навигациски сателитски систем (GNSS) и го опишува
спроведувањето, кои ќе им помогне на глобален план за уредно воведување на
услугата врз основа на GNSS насоки. Конечно, ги истакнува идните изгледи за
еволуцијата на GNSS.
GNSS приемникот се состои од антена и процесор кој ја пресметува позицијата,
времето и, веројатно, други информации во зависност од апликацијата. Мерења од
минимум четири сателити се потребни за воспоставување на тридимензионална
позиција и време. Точноста зависи од прецизноста на мерења од сателитите и
релативните позиции (геометрија) на користените сателити.
Најчеста ABAS техника се нарекува мониторирање на автономниот интегритет
на приемникот (RAIM).
RAIM бара непотребни мерења на сателитскиот опсег за откривање на
погрешни сигнали и известување на пилотот. На условот за редундантни сигнали
значи дека упатствата за навигација со интегритет обезбедени од RAIM можеби не се
достапни 100 проценти од времето. Достапноста на РАИМ зависи од видот на
операцијата; тоа е пониско за не-прецизен пристап отколку за терминал, и понизок за
терминал отколку за en-route. Тоа е поради оваа причина GPS / RAIM одобрувањата
обично да имаат оперативни ограничувања. Друга ABAS техника вклучува
интеграција на GNSS со други воздушни сензори, како што се системи за
инерцијални навигации.
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7.1.1. Систем за следење / зголемување на авион (ABAS)

Целта на ABAS е да ги зголеми и / или интегрира информациите добиени од
GNSS со информации за воздухопловот. Ова зголемување или интеграција е
потребно за да се обезбеди исполнување на перформансите.
RAIM алгоритмите бараат минимум пет видливи сателити со цел да се изврши
детекција на дефекти и да се открие присуството на неприфатливо голема грешка во
позиција за даден режим на летот. FDE користи минимум шест сателити не само за
откривање на погрешен сателит, туку и за исклучување од навигациското решение,
така што функцијата за навигација може да продолжи без прекин.
Барометарски алтиметар може да се користи како дополнително мерење така
што бројот на опсегот изворите потребни за RAIM и FDE можат да се намалат за
еден. Помошта на Барометарскиот алтиметар може исто така да помогне да се
зголеми достапноста кога има доволно видливи сателити, но нивната геометрија не е
соодветна за извршување на функцијата на интегритет. Основно Примателите на
GNSS бараат употреба на баро помагање за операции со прецизен пристап.
1) ABAS Авионика / техника
ABAS бара употреба на една од следниве техники за подобрување на
перформансите (точност, интегритет, континуитет и / или достапност) на
неопределен GNSS и / или на навигацискиот систем на воздухопловот:
a) RAIM, техника која користи потребни GNSS информации за да обезбеди
интегритет на GPS податоци;
b) Мониторинг на самостојниот интегритет на авиони (AAIM), кој користи
информации од дополнителни вградени сензори за да обезбедат
интегритет на GPS податоци; и
c) Интеграција на GNSS со други сензори за да се обезбеди подобар систем
за навигација на авионските перформанси.
2) GNSS приемници
Суштински елемент на ABAS е основен GNSS ресивер кој обезбедува, како
минимум, RAIM функција за детекција на грешка. Во зависност од нејзината
класификација, основниот GNSS ресивер може да поддржува еден или повеќе од
следните фази на летот: пат на пат, терминален и не-прецизен пристап. За
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подобрување на целокупната изведба на системот за навигација на воздухопловот,
може да биде инкорпориран како сензор во интегриран навигационен систем.

7.2.Карактеристики и перформанси

1) Точност
Точноста на позицијата на GNSS е разликата помеѓу проценетата и фактичката
позиција на воздухопловот.
2) Интегритет и време за сигнализација
Интегритетот е мерка на довербата што може да се стави во точноста на
информациите обезбедени од страна на вкупниот систем. Интегритет вклучува
способност на системот да го предупреди корисникот кога системот не треба да се
користат за планираната операција (или фаза на летот). Потребното ниво на
интегритет за секоја операцијата е воспоставена во однос на специфични
хоризонтални / странични (и за некои пристапи, вертикални) аларми / граници. Кога
проценките на интегритетот ги надминуваат овие граници, пилотот треба да биде
предупреден во пропишаното временски период.
3) Континуитет
Континуитет е способноста на системот да ја извршува својата функција без
непланирани прекини за време на планираната операција. Ова се изразува како
веројатност. На пример, треба да има високо ниво веројатност дека услугата останува
достапна низ целосна процедура за пристап до инструменти.
4) Достапност
Достапноста на услугата е дел од времето во кое системот истовремено ја
испорачува потребната точност, интегритет и континуитет. Достапноста на GNSS е
комплицирана од страна на движење на сателити во однос на покриеноста и со
потенцијално долго време потребно за обновување на сателит во случај на неуспех.
Треба да се определи нивото на достапност за одреден воздушен простор во одредено
време преку проектирање, анализа и моделирање, а не преку мерење. Материјал за
упатства во врска со сигурноста и достапноста се содржани во Анекс 10, Том I,
Прилог Ф.
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7.2.1. CASA – GNSS – ABAS – поврзаност

Зголемувањето на авионите се постигнува со карактеристики на опремата
наменета за надминување на перформансите и ограничувањата на GNSS
соѕвездијата. ABAS опрема за датумот е дизајниран да ги реши недостатоците на
интегритетот, иако идните системи можат да се осврнат на други аспекти. Двата
системите кои се користат во моментов се со Автономниот Интегритет на
Приемникот.


Навигација базирана на перформанси (PBN)

Концептот PBN одредува дека барањата за перформанси на системот за RNAV
се дефинираат во однос на точноста, интегритет, достапност, континуитет и
функционалност, кои се потребни за предложените операции во контекст на посебен
концепт на воздушен простор. Концептот PBN претставува промена од навигација
базирана на сензор врз база на перформанси.
Барањата за изведба се идентификувани во спецификациите за навигација, кои
исто така го идентификуваат изборот на сензори за навигација и опрема која може да
се користи за исполнување на барањата за изведба. Овие спецификации за навигација
се дефинирани во доволно ниво на детали за да се олесни глобалното усогласување
со обезбедување конкретни упатства за спроведување за државите и операторите.


Потребна е авторизација

Сите операции вклучуваат некоја форма на овластување, било конкретно или
имплицитно, и следствено често се поставуваат прашања во врска со употребата на
терминот овластување, потребно во контекст на операциите на RNP AR APCH.
Раната развојна работа на RNP пристап процедури беше спроведена во
Соединетите Американски Држави. Според Федералните правила за воздухопловство
на САД, сите процедури за пристап до инструменти кои се во јавен домен се
развиваат според ДЕЛ 97. Каде што пристапните процедури (од која било причина)
не се во согласност со ДЕЛ 97, ФАА може да одобри операција (за одреден оператор)
како специјална пловидбеност и воздухопловна авторизација.


Потребна процедура (SAAAR).

Соодветно на тоа, како во тоа време (1995), започнала првичната работа за
развој на пристапот на РНП немаше превземена одредба во ДЕЛ Дел 97 за овој тип
на операција, FAA одобри операции за пристап на RNP како процедури со SAAAR.
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Потоа FAA разви правила за проектирање постапки и пловидбеност и
оперативни правила (FAA AC90-101) за поддршка на FAA Дел 97 RNP SAAAR
операции, се однесуваат на јавниот RNP SAAAR.
Во 2005 година, кога тогашниот панел за пречка (сега процедури за
инструменти за летање) во ICAO одлучи да ги усогласи правилата на ICAO
процедурата за дизајн со одобрение на FAA, беше признаено дека не постоеше
еквивалентен процес во ICAO во врска со неусогласени или специјални постапки.
Како резултат на тоа, беше одлучено да се скрати неопходен рок за овластување или
AR за ICAO апликација.
Импликацијата (без разлика дали SAAAR или AR) е тоа подобрување на
оперативната безбедност и ефикасноста стекнато со искористување на способноста
за напредна навигациска способност се усогласени со соодветно ниво на детална
евалуација на воздухоплови, операции и процедура за дизајн.
Постапката за пристап базирана на GNSS првично беше наменета да се користи
во средина која бара (пр. Пристапност до аеродромите на планински терен) поради
можностите за прилагодување ("крива") пристап со висока точност за навигација.
Покрај тоа, постои голем потенцијал за зголемување на ефикасноста на
горивото / намалувањето на емисиите / намалување на бучавата во средина која не се
бара, со приспособени / искривени пристапи, односно скратување на пистите (пр.
RNP AR APCH е со дефиницирање на 3D пристап и работи со RNP вредност од
0,3nm и пониска).
Сепак, наскоро стана јасно дека процедурите на RNP ја подобрија безбедност,
но тие исто така може да донесат значајни еколошки и оперативни придобивки.
Способност да кривата на пристапната патека овозможува авион да се маневрира
околу пречките или изградени области, што често резултира со пократок пристап
кога ќе се спореди со цик-заглавната шема на конвенционалните копнени
навигациски процедури.

7.3.RNP AR систем

Пристапите на RNP AR ги користат напредните RNP способности на одредени
модерни авиони за да обезбедат подобар пристап до писти со теренски или еколошки
ограничувања. Тие користат специфична пречка, критериуми за одобрување и да
побараат одобрение за воздухопловот за одредено RNP. RNP AR е дизајниран за
најсовремени, најсофистицирани авиони, способни за Навигација базирана на
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перформанси и бара посебна обуката на екипажот и одреден вид на проценка на
безбедноста (ФОСА) за оперативно одобрување.
1) Клучни елементи на RNP
− Пат сообразност со висок степен на точност и повторливост
− Закривени летови
− Прецизно упатство за пропуштен пристап
− Внатрешноста на авиони го одржува авионот во одредено време коридор
на воздушниот простор
− RNP додава монитор за одржување на позицијата на воздухопловот и
алармирање како чекор подалеку од RNAV
2) RNP оперативни придобивки
− Подобрен пристап до аеродроми и воздушен простор
− Ослободување на пречки овозможувајќи подобар пристап до теренот на
аеродромот
− Контрастирани воздушни простори
− Ограничениот воздушен простор предизвикан од аеродромите
− Пониски минимуми
− Пристап до IFR
3) Ефикасност на операциите
− Заштеда на време
− Пократки правци
− Заштеда на гориво
− Подобрен шумски отпечаток
− Безбедност
− Јасно дефиниран страничен и вертикален лет / патеки = стабилизиран
пристап
− Подобрена ситуациона свест
Јасно е дека процедурите за пропуштен пристап, односно дефиниран РНП АР
се користи за креирање пристапи на аеродромите





Како додаток на постојните пристапи на ИЛС
Како приодна алатка за терен предизвик на аеродромите
Како алатка за приод за сообраќај предизвикани од аеродромите
Како алатка за пристап кој користи RF за да ги скрати растојанијата

Авиокомпаниите го користат RNP AR за да ги намалат времето на летање, но не
сите авиони се опремени за RNP AR
− Двоен GPS
− Двојна ФМС
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−
−
−
−

ИРУ
Заедно VNAV
CDI Scaling
RF Можности за движење

Барања за опрема
Потребна е FMS

Да

GPS

Двоен

Потребен е WAAS

Не

ИРУ задолжително

Да (или пропуштен

Потребна е поврзана VNAV

ограничувања)

Оперативни барања
Заоблени патишта

Да

RNP <0.3

Да

Средно пуфер за пречка

Не

Оперативно одобрување

Да

Авионски сертификат за RNP AR имаат добиено типовите на воздухоплови,
како:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ербас 320
Боинг бизнис авион
Боинг 737
Боинг 747
Боинг 757/767
Боинг 777
Боинг 787
Embraer 170/190
Gulfstream 350/450 / 500/550
Falcon 900EASy
Hawker 4000
Cessna Sovereign
Bombardier Q400
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AC се состои од 7 додатоци:








Додаток 1 - Процедури за приод на инструмент за прибирање на RNP AR
Прилог 2 - Квалификација на воздухоплови
Додаток 3 - Валидација на навигациски податоци
Додаток 4 - Оперативни размислувања
Додаток 5 - Обука
Додаток 6 - Програма за мониторинг на RNP
Додаток 7 - Барања за валидација

Оперативни размислувања (Прилог 4)
1) Листа на минимум опрема
2) Автопилот и директор за летови
3) Диспечерски RNP проценка
4) Исклучување на NAVAID
5) Навигација
6) Ограничувања за модификација на летот
7) Документирана листа на опрема (брз референтен водич)
8) Постапка за управување со RNP
9) GNSS ажурирање на верификација на екипажот
10) Радио ажурирање барања
11) Потврдување на процедурата за пристап
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12) Отстапувања во следењето на записите
13) Пилот системот се вкрстува
14) Употреба на RF систем
15) Употреба на температурна компензација
16) Поставување на алтиметар и вкрстени чекори
17) Нестандардни градиенти на искачување
18) Постапки за моторирање
19) Одење околу пропуштениот пристап на барања
20) Постапки за непредвидени околности и неуспеси на пат и на пристап
RNP AR, исто така, се нарекува RNP SAAAR (Специјални авиони и
воздухопловни овластување задолжително) и е понатамошен развој на
конвенционалниот RNP APCH. Постапките за RNP AR бараат специфична
функционалност на летала како што се закривени сегменти на летот и обука на
екипажот за да се искористат. RNP AR, највисокиот врв на PBN, нуди најмногу
корист за корисниците со тоа што дозволува претходно одредување и прецизни
закривени летачки патеки во финални и пропуштени фази на пристап. Најчесто се
користи за намалување при пристап, заокружува географски предизвикувачки терен,
го зголемува капацитетот на воздушниот простор, зачувување на горивото и
зачувување на животната средина.
-

Нацрт
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Истото не може да се каже за операции RNP AR APCH. Во повеќето случаи,
авионска техника беа инсталирани пред да се развие концептот на RNP пристапи и
опремата се прилагодени за да обезбедат RNP AR APCH способност. Како резултат
на тоа, не постои заеднички стандард сеуште достапен за RNP AR APCH техника,
дисплеи од пилотската кабина, алармирање и други функции. Во некои случаи
модификација на надградбата на системите за летање може да биде достапна, но
може да се бара евалуација на други случаи за системи кои не можат да се надградат.
Оперативните процедури, исто така, треба да се совпаѓаат со авионот,
техниката, дисплејот од пилотската кабина, итн, и ќе се разликуваат значително
помеѓу типот на авионот, моделите и конфигурациите. И двете оперативните
процедури и опремата / способноста на воздухопловот треба да се евалуираат против
основа врз која се дизајнирани RNP AR APCH процедури, а со тоа и разгледување на
принципите на основната постапка треба да бидат вклучени во процес на
оперативното одобрување.
Затоа е неопходно да се добијат податоци за да се потврдат перформансите на
VNAV. Основа од дизајнот на постапката е ВЕБ кој ги содржи следните елементи:
-

Системска грешка на Altimetry (ASE)
Техничка грешка во лет (FTE)
Хоризонтална спојка или грешка во реалноста на навигацијата (ANPE)
Грешка во резолуцијата на точката (WPR)
Вертикална аголна грешка (VAE)
Грешка на Атис

VEB се пресметува со следнава формула:
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Каде:
-

BG е Тело геометрија (додаток за крило распон за време на вртење на
летот)
ISAD е ISA отстапување, што е додаток за температурен ефект
Грешките ANPE, WPR и ATIS се фиксни или независни од авионот.

На елементи кои треба да се оценува се:
-

Висинометарот - систем грешка (ASE);
Лет - техничка грешка, вертикална аголна грешка

Постојат пет главни критериуми за навигациски перформанси:
1) Точноста е разликата помеѓу вистинска и посочка позиција и висна
2) Интегритет е способноста да се обезбедат навремени предупредувања кога
системот не е безбеден за употреба
3) Достапност е способноста на вкупниот систем за извршување на неговата
функција при започнувањето на предвидената работа
4) Континуитетот е способноста на системот за навигација за да им ги
обезбеди своите услуги без прекин за време на операција
5) Ранливоста е осетливоста на ненамерно или намерно попречување
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Клучниот услов на RNP-X спецификација е точност изразена како грешка на
вкупниот систем (ТСЕ) на X nm или помалку за повеќе од 95% од вкупното време на
летот

RNP AR патеки може да работи со намалување во сегменти, обично 7-10 nm од
самиот почеток на целниот систем на инструмент, до 4nm или помалку. потенцијални
области на примена, вклучувајќи терен односно оспорени области како што се
наоѓаат во Норвешка, Фјордови, далматинскиот брег и Алпски региони.
Барањето, односно Европа дозволи да воведе RNP пристап на конференцијата
во Инсбрук во 2005 година.
Воведување на 20% PBN ECAC
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2013- воведување PBN

Иако првиот пристап на Европската RNP, односно барањето за посебно
овластување беше објавен во 2005 година, воведување на RNP AR APCH навистина
започна во 2010 година. Еволуција PBN е поставена да се продолжи со воведување на
други содржини специфични како напредни RNP, а можеби и RNP 1 заедно со RNP
0,3 (за операции на хеликоптер).
Меѓузависност на RPN AR системот:

Комплексноста на системот за RNP AR е изведен делумно со софистицирана
постапка и дизајн на критериуми. Сега постојат три типа на RNP AR критериуми
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постапка - дизајн; јавност - заштитени и хибрид. Двете јавни критериуми во
моментов на располагање, се добиени од FAA и од ICAO (Doc 9613 PBN Прирачник
Глава 6 и ICAO Doc 9905 Прирачник RNP AR постапка дизајн). Сепак, и двете од
овие јавни критериуми се однесуваат само дизајн RNP AR пристап.
Исто така, овие критериуми може да биде изменета од страна на NASA кои им
овозможуваат користење на RNP AR во нивниот воздушен простор. Комерцијалните
критериуми може да биде сосема различен од јавните критериуми и може да вклучат
критериуми на поаѓање и нефункционални критериуми.
 PBN и APV PBN и APV
APV заробени од страна на две барања за изведба (навигација и спецификации):
− RNP APCH
− RNP AR APCH
Главните предности на "AR":



Подобар пристап и пониски минимум преку построги барања интегритет и
посебни барања за обука на пилоти
Додатни функционалности, како што контролирање во финалниот пристап.

Главниот недостаток на "AR":



Трошоци за обука на пилоти и системот (на пример податоци) за да се
обезбеди повисок интегритет
Повисоки трошоци за одобрување

 RNP APCH првиот потоа RNP AR APCH
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Политика за примена:

RNP AR APCH е инструмент пристап на навигација "high-end". RNP AR
обезбедува дополнително ниво на уверување во текот на стандардни операции и како
ознака укажува на тоа, посебно да се бара одобрение. ICAO ги идентификуваше
специфичните инструмент, критериуми за дефиниран пристап во Прирачникот за
RNP.
Напредни карактеристики на RNP AR вклучуваат операции со навигациска
точност помалку од 0,3 NM, употреба на радиус за да го надминете (RF) пат во сите
сегменти на летање и намалени критериуми за оценување на пречки одраз на
сигурност појавени во лет.
 Проценка – операции безбедност (FOSA).
Воздушниот простор, односно контрола на летање и аеродромот во прва
прилика треба да разговараат со АЦВ / CAA за какви било планови за спроведување
на процедури со користење на RNP AR навигација. Инструмент-дизајн постапка,
способност на авиони, квалификација-летот на екипажот, процедури ATC и
безбедност, проценката на сите ќе треба посебно да се решаваат според посветени
критериуми како дел од оваа посебно овластување.
Навигациски системи кои обезбедуваат способност RNAV вклучуваат VOR /
DME, DME / DME, Лоран C (постепено во февруари 2010 година), GPS, OMEGA
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(веќе не е во употреба) и во себе содржи инертен навигациски системи (ИНС) или
инертен референтни системи (IRS) .
RNAV системи еволуирале на начин сличен на конвенционалните копнени рути
и процедури. Посебен систем RNAV беше идентификуван и неговите перформанси
се оценува со помош на комбинација на анализа и тестирање на летот . За земните
работи, првичните системи кои се користат со многу висока фреквенција
omnidirectional радио спектар (VOR) и мерна опрема растојание (DME) за проценка
на позиција; на океанските операции, инерцијални навигациски системи (ИНС).
Воздушниот простор и пречка/дозвола критериуми беа развиени врз основа на
перформансите на расположливата опрема, и спецификациите за барањата беа врз
основа на достапните можности. Таквите нормативен барања резултира со
одложување на воведувањето на нови можности RNAV систем и повисоки трошоци
за одржување на соодветни сертификати. За да се избегнат таквите нормативен
спецификации на барањата, алтернативен метод за дефинирање на барањата за
опрема е воведен. Ова им овозможува на спецификација на перформансните барања,
независно од достапните можности - опрема, и се нарекува изведба-базирана
навигација (PBN). Така, RNAV сега е еден од навигациони техники на PBN; во
моментов се потребните перформанси за навигација (RNP).
RNAV и RNP системите се фундаментално слични. Клучната разлика меѓу нив
е и услов за следење и известување на-табла перформанси. А спецификација за
навигација кој вклучува барање за следење и известување на-табла навигациските
перформанси се нарекува спецификација на RNP. Додека, ако нема такви барања се
нарекува спецификација на RNAV. Еден систем за навигација способен за
постигнување на барањето за извршување на спецификација на RNP се нарекува
систем - RNP.
Како резултат на одлуките донесени во индустријата во 1990-тите, повеќето
модерни системи RNAV обезбедија следење и известување на-табла перформанси,
затоа спецификациите за навигација, што се користат од страна на овие системи
може да бидат назначени како RNP.
Многу RNAV системи, нудиат многу висока точност и поседуваат многу од
функциите предвидени од страна RNP системи, но не се во состојба да обезбедат
осигурување на нивните перформанси. Признавајќи го ова, и да се избегнат
непотребните трошоци на операторите, каде што условот на воздушниот простор не
бара употреба на системот RNP, многу нови, како и постојните барања за навигација
ќе придонесат да се користи RNAV наместо RNP системот. Според тоа, се очекува
дека операциите RNAV и RNP ќе коегзистираат за многу години.

84

Сепак, RNP системот ќе обезбеди подобрување на интегритетот на работа, што
му овозможува можеби пократок пат и проред, и може да обезбеди доволно
интегритет да се овозможи само системите за RNP да се користат за навигација во
одредена воздушен простор. Употребата на RNP системи затоа може да понуди
значајни бенефиции безбедност, оперативни и ефикасност. Додека RNAV и RNP
апликации ќе коегзистираат во текот на наредните години, се очекува дека ќе има
постепена транзиција кон RNP апликации како дел на авиони кои се опремени со
RNP системи.
RNP, исто така, се однесува на ниво на перформанси потребни за одредена
постапка или одреден блок на воздушниот простор. Еден RNP на 10 значи дека
системот за навигација мора да бидат способни да ја пресмета својата позиција во
круг со радиус од 10 наутички милји. Еден RNP од 0,3 значи систем за навигација на
авионот мора да биде во можност да ја пресмета својата позиција во рамките на круг
со радиус од 3 десетинки од наутички милји.
ANP се однесува на моменталната изведба на систем за навигација, додека
"RNP" се однесува на точноста потребни за даден блок на воздушниот простор или
одредена постапка.
Во 1996 година, Алјаска ерлајнс стана првата авиокомпанија во светот која
почна да користи RNP пристап.
Беа воведени процедури RNP во PANS-OPS (ICAO Doc 8168), која се
применува во 1998 година Овие RNP постапки биле претходник на сегашниот
концепт PBN, при што е дефиниран на перформансите за работа на пат, наместо на
летот во еден елементи, како на пример постапки при слетувањето, варијабилност на
патеки во лет, и додаден тампон воздушен простор кој не резултирала со значајни
предности.
Се наведува дека RNP на авионот и барањата за изведба на RNAV системи да се
дефинира во однос на точноста, интегритетот, достапност, континуитет и
функционалноста, што е услов за предложените операции во контекст на одредена
воздушен простор, кога е поддржано од страна на соодветните инфраструктури.
Под PBN, општите барања за навигација прво се дефинира врз основа на
оперативните барања. тогаш цивилните воздухопловните власти оценуваат опции во
однос на достапната технологија и навигација. Избраното решение ќе биде на
повеќето ефекти на цивилното воздухопловство. Технологија може да се развива со
текот на времето без да се бара работа сама по себе, и да се разгледуваат потребните
перформанси кои се обезбедени од страна на RNAV или RNP систем.
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8. ЗАКЛУЧОК

Според претходно образложеното, може да се констатира дека навигациските
системи континуирано се развиваат, при што се овозможува поквалитетно водење и
следење на воздухопловите од почетокот на летот, во текот на самиот лет, како и при
слетување, односно завршување на самиот лет.
Со воведување на RNP AR APCH, се овозможува подобрени карактеристики на
самиот лет односно водење на воздухопловот дури и при отежнати временски
услови.
Во денешно време скоро и да нема воздухоплов од поновата генерација кој
нема вградено систем за RNP AR APCH. Со што преостанува да се направат напори и
современите аеродроми да ја инсталираат потребната инсталација и апаратура.
Тука исто така се наметнува и прашањето, дали аеродромот „Александар
Велики“ – Скопје, треба да почне да размислува за воведување, модернизација и
инаталација на овој систем. Исто така се наметнува и прашањето што и колку би се
подобрила ефикасноста при полетување и слетување на воздухопловите на овој
аеродром.
Разбирливо е дека оваа апаратура и инсталација би коштала, но во споредба со
метео условите кои ги имаме во нашето подрачје сепак би била од голема помош и
значење при одвивањето на воздушниот сообраќај. Би се намалиле откажаните или
пренасочени летови кон други аеродроми во периодите кога аеродромот во Скопје е
зафатен од магла, односно е намалена видливоста. Исто така би се олеснила и
процедурата за слетување во однос на препреките кои се јавуваат од околината.
Сепак потребни се и дополнителни испитувања и истражувања, како на
метеоролошките услови, релјефот, така и на фреквенцијата на сообраќај, односно
зголемувањето на бројот на летови, пред да се донесе конечната одлука за
модернизирање, односно поставување на оваа инсталација и апаратура, која во
последен период се повеќе се користи и применува на современите воздухоплови и
аеродроми.
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