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Xülasə – Məqalədə plan məlumatları əsasında hava gəmiləri 

arasında münaqişələrin aşkarlanması zamanı hava məkanındakı 

vəziyyətin əks etdirilməsi üçün üsul təklif olunur.  

Açar sözlər – hava gəmisi,  münaqişə vəziyyəti, uçuş planı. 

I. GİRİŞ 

Havadakı hərəkətin intensivliyinin artması şəraitində hava 

məkanının buraxma qabiliyyətini artırmaq və HG-nin (hava 

gəmisi) hərəkətinin təhlükəsizliyini maksimum təmin etmək 

üçün havadakı hərəkətin müasir avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sistemləri (HHAİS) radar məlumatını emal edir, HG-nin 

koordinatlarını göstərir, uçuş planlarını emal və idarə edir, 

uçuşlar zamanı münaqişələri xəbər verir və dispetçer 

sorğularını yerinə yetirir [1,2]. HHAİS-in tərkibində olan 

münaqişələrin qabaqcadan xəbərdarlıq funksiyası əvvəlki 

sistemlərdə yalnız radar məlumatından istifadə edərək qısa 

müddət üçün (STCA) [3,4]  nəzərdə tutulsa da, hazırki 

sistemlərdə həm də plan məlumatları əsasında HG arasında 

orta müddətli münaqişələri (MTCD) [5,6] aşkarlama 

funksiyasından istifadə olunur. Lakin araşdırmalar [7,8] 

göstərir ki, bu funksiyanın həm dəqiqlik baxımından, həm də 

münaqişənin baş verə biləcəyi zaman anında hava 

məkanındakı vəziyyəti əks etdirmə baxımından çatışmazlıqları 

mövcuddur. Buna görə də havadakı hərəkətin idarə 

olunmasının effektivliyini təmin etmək məqsədilə hərəkətin 

idarə edilməsi sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün SESAR 

[9] proqramında bir çox yeniliklərin tətbiqi və bəzi 

funksiyaların yenidən işlənməsi planlaşdırılır. HG 

koordinatlarının hesablanması dəqiqliyinin artırılması üçün 

[10]-da Vincenty üsulunun hesablamalara tətbiqi, [11]-də isə 

bu üsuldan istifadə edərək uçuş planları əsasında HG arasında 

münaqişələrin aşkarlanması alqoritmi verilmişdir.  

II. TƏKLİF OLUNAN MODEL 

Hava məkanında plan məlumatları əsasında münaqişələrin 

aşkarlanması zamanı vəziyyətin əks olunması üçün təklif 

etdiyimiz funksiyanın plan məlumatlarını idarə edən 

dispetçerin monitorunda ayrıca bir pəncərədə verilməsi 

nəzərdə tutulur. Şəkil 1-də verilmiş proqram pəncərəsi Delphi 

[12] proqramlaşdırma dilinin imkanlarından istifadə olunaraq 

hazırlanmışdır. HG-nin hərəkəti və HG arasında münaqişələrin 

aşkarlanması [11]-də təklif etdiyimiz alqoritm əsasında həyata 

keçirilir. Proqram eyni zamanda verilənlər bazası faylının 

tərkibinə daxil olan “xəritə”, “nöqtələr”, “hava yolları” və 

“uçuş planları” cədvəllərindən istifadə edir. “Nöqtələr” 

cədvəlində nöqtələrin coğrafi koordinatları verilir. “Hava 

yolları” cədvəlində hansı nöqtələr arasında hava xətlərinin 

olması göstərilir. “uçuş planları” cədvəlində isə uçuş 

planlarının idarə olunması sistemindən qəbul olunmuş uçuş 

planları saxlanılır. Əgər cari vaxta uyğun uçuş planı varsa 

həmin HG-nin hərəkəti ekranda əks olunur.  

Proqnozlaşdırılan vaxt ilkin halda cari vaxta bərabər 

götürülür. Biz proqnozlaşdırılan vaxtı 30 dəq-dək irəli çəkərək 

HG-nin harada olacağı haqda vizual məlumat ala bilərik. Eyni 

zamanda proqrama miqyas, xəritənin sağ, sol, yuxarı, aşağı 

hərəkət etdirilməsi funksiyaları əlavə edilmişdir. Münaqişə 

vəziyyətləri pəncərəsində 30 dəqiqə ərzində münaqişə 

vəziyyətində ola biləcək HG-nin siyahısı əks olunur. Burada 

HG-nin adları, münaqişə baş verəcək zaman anı göstərilir və 

həmin sətri seçdikdə proqnozlaşdırılan vaxt həmin zamana 

dəyişəcək və həmin zaman anında hava məkanındakı vəziyyət 

əks olunacaq. Şəkil 1-də AHY252 və THY234 HG arasında 

03:19-da münaqişə vəziyyətinin yaranacağı görünür. Dispetçer 

bu HG-dən hər hansı birinin hündürlük və ya istiqamətinin 

dəyişməsi haqda qərar qəbul etməlidir. Lakin dispetçer 

əvvəlcə proqnozlaşdırılan vaxtı münaqişənin baş verə biləcəyi 

zamana yaxınlaşdıraraq hava məkanındakı gözlənilən 

vəziyyəti müşahidə edir (şəkil 2). Bu ona qərar qəbul etməkdə 

kömək göstərəcək. Şəkil 2-dən göründüyü kimi münaqişə 

vəziyyətində olan, 11000m hündürlükdə uçan HG-dən hər 

hansı birinin hündürlüyünün dəyişdirilməsinə qərar verərkən 

həmin hava gəmiləri ilə yolları kəsişən və yaxınlıqda olan, 

10500m hündürlükdə uçan AFL043 HG-nin hündürlüyü 

nəzərə alınacaq və bu HG ilə də münaqişənin yaranmaması 

üçün mütləq digər hündürlüklərin seçilməsinə qərar veriləcək. 
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Şəkil 1. Cari vaxtda hava məkanındakı vəziyyətin əks olunması. 

.  

 

Şəkil 2. Proqnozlaşdırılan vaxta uyğun hava məkanındakı vəziyyətin əks olunması. 
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