
Jó napot az új félévhez!!!

LirKom-II., 1. előadás,



A légiforgalmi irányítás

A légiforgalmi irányítás folyamata

(szóban…)





Moduláris ATC rendszer és elemei

Légtérfelderítési

adatok

Repülésiterv-

adatok

Egyéb adatok

•Primary

•Secondary

•(Egyéb SUR eszköz)

•FPL

•Módosításai (CHG, 

CNL, DLA, ARR, stb.)

•Helyesbítések (FDA)
•Egyéb (pl. AFTN)

• Légtér

• Útvonalak

• MET

• Rendszer- adatok 
(default)

• Típus-jellemzők

• Kódkiosztása, stb...

Feldolgozás Feldolgozás Feldolgozás

Komplex feldolgozás

(korreláció, vizualizáció, archiválás, stb.)



Egy komplex rendszer-megoldás



A kezdeti idők 4 legfontosabb segédeszköze…
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Forrás: „Kijevi repülő-és irányítási múzeum”, internet





A grafikus módszer… út-idő grafikon
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A ’60-as éves „sztárja”…

• Eljárás-irányítás

• Procedural control







• Pl. ferihegyi induló kinyomtatott strip-je



Elsődleges radarkép                     Másodlagos radarkép

A ’70-es éveskben indul a radar…



Járatnyilvántartó szalagok
Flight Progress Strips



Elektronikus adatbevitel strip-en 2010-ben



Az abszolút hőskor

• Mátyásföld, távírász 
munkahely 1920 körül



A „ZZ eljárás” a budaörsi repülőtéren 1930 körül

• Az IFR (ILS) őse, csak egy irány /QDM 268o/, , motorfigyelő, 
stopper, repülési napló… nem a legpontosabb, de működött!

(oldalprofil)

(felülnézet)



A két legfontosabb ember:

• Az iránymérő 
rádiótávírász Budaörsön

• A motorfigyelő

A „ZZ eljárás” a budaörsi repülőtéren 1930 körül



• A „MIRÁKULUM”

A hőskor: a magyar útvonal-irányítás (kb. 1961)



A hőskor: a magyar ACC egyik szektora  (kb. 1982)



• A Szigma rendszer

A hőskor: az APP  (1981-ben)



• A EUROCAT 2000 képernyője 
elektronikus strip-ekkel



A modern rendszerek néhány ATC-t segítő 
megoldása



Alerts, riasztások



Riasztások, eszközök (Tool-ok)… 

1. Short-term Conflict Alert – Rövidtávú 
konfliktus riasztás

• a riasztási funkció az ATC rendszer eleme, 
megelőzi az elkülönítési minimum 
lecsökkenéséből eredő összeütközési 
kockázatokat 

Hosszirányú távolság
(NM-ben, sec-ban)

Idő (sec-ban)
Előre tekintés (sec-ban)



Az STCA  jelzése 
a MATIAS ernyőn

• A 2 egymásra mérvadó légijármű 
(WZZ580 és SWR242)

• A közöttük mért és dinamikusan 
frissülő adatok a találkozás 
legközelebbi pontját jelzik (a két 
folytonos, vastag vörös vonal), és 
percben és távolságban ki is írják (a 
példánkon: 1 perc, 0,2 NM)

• Vagyis: ha az irányító nem 
avatkozik be, súlyos összeütközési 
veszély áll elő…



MSAW = Minimum Safe Altitude Warning

Minimális biztonságos magasság-figyelmeztetés



Riasztások, eszközök (Tool-ok)… 

2. Minimum Safe Altitude Warning (MSAW) – Minimális 
biztonságos magasság figyelmeztetés

• Figyelmeztetés arra, ha a légijármű mozgási tendenciája 
alapján veszélyesen alacsony magassággal halad a 
terephez vagy a légtér(elem)hez képest; 

MSAW

MSAW
A rendszer-paraméterek 
természetesen 
esetenként változnak…



DAIW = Danger Area Infringement Warning
Veszélyes légtér megsértés-figyelmeztetés

Danger Area



Riasztások, eszközök (Tool-ok)… 

3. Pl.: még néhány MATIAS funkció (csak felsorolás szintjén):

• Flight Leg - grafikusan megmutatja (kirajzolja) egy, a rendszerben szereplő FPL-lel rendelkező 

légijármű tervezett útvonalát (profil) a rendszer által ismert pontokig. Adott esetekben 

megfelelő színkóddal jelöli a Flight Leg-en, ha a repülés tervezett útvonalán MTCD riasztás, 

vagy elkülönített légtér (TRA) megsértése várható.

• Conflict Filter - egy gombnyomással választható, hogy csak azoknak a légijárműveknek a

radarcímkéi legyenek láthatók a radarernyőkön, melyek a kiválasztott légijárműre az AFL, 

CFL/PEL magasságokat tekintve mérvadóak lehetnek. Nem szűrhetők a speciális (pl. a 

kényszerhelyzeti kódokkal) repülő légijárművek , valamint azon track-ek, melyek valamilyen 

riasztás alatt állnak.

• Speed Vector - megmutatja egy légijárműnek a pillanatnyi helyzetéhez és irányához képesti 

jövőbeni helyét percenkénti osztással. Az időtáv az összes track-re állítható be 1 és 10 perc 

között.

• QDM – a mérővonallal az irányítónak lehetősége van a radarernyőn irányt és távolságot mérni 

(1) két track között, (2) két fix pont között, illetve (3) egy radartrack és egy fix pont között.

• Graph - a Grafikus szerkesztő segítségével különféle színes ábrákat és feliratokat lehet készíteni 

a radarernyőre, valamint a Graph és a Geo segítségével a valóságnak megfelelő térképelemek 

is rajzolhatóak a képernyőre.





Valamikori felirat a londoni TMA Központjában…




