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AH
HungarroContrrol CRD
DS közp
pontjában teszztelték a
CP
PDLC te
echnoló
ógia bevvezetés
sének módsze
m
ereit a
bollgár és a romá
án légté
érbe
Danube FA
AB orszá
ágainak lé
éginavigáciiós szolgá
áltatói álttal alkalm
mazott
A D
szofttverek kezzelőfelülete
eiről és a
az országo
ok egymás
ssal határo
os szektorairól
készzítettek má
ásolatokat Budapeste
en, hogy a CPDLC (C
Controller--Pilot Data-Link
Com
mmunications) technológia bev
vezetéséne
ek módsze
ereit tesztteljék. A közel
k
kéthetes szim
muláció sorozat
s
v
vizsgálta az új adatkapcso
a
olati rend
dszer
repü
ülésbiztons
ságra, az irányítók munkaterh
helésére és
é a légtéér kapacitá
ására
gyak
korolt hatá
ását a bollgár és a román lég
gtérben. A valós id
dejű szimu
uláció
ered
dményei biizonyítják, hogy a C
CPDLC tec
chnológia használatáával csökk
ken a
légifforgalmi irá
ányítók álta
al használt frekvenciá
ák terhelés
se.
A Da
anube FAB CPDLC Va
alidation Re al-Time Sim
mulation (RT
TS) elnevezzésű, valós idejű
szimuláció sorá
án, a világo
on első alka
alommal ké
észítettek mérnökök
m
ppontos másolatot
AB (Danube FAB) lé
éginavigáció
ós szolgálttatóinak – ROMATSA
A és
egy egész FA
BULA
ATSA – eg
gymástól elttérő légiforg
galmi irányító rendsze
ereiről. A m
mindössze három
h
hóna
ap alatt előá
állított, az eredetivel
e
90
0%-ig egyező környezetben a Buudapestre érkező
külfö
öldi irányító
ók és szak
kértők a l ehető legjo
obb hatásffokkal tudtá
ták elvégez
zni a
teszttelést. Az elektronikus
e
s úton edd
dig feldolgozott visszajelzések szzerint a CP
PDLC
techn
nológia teszteléséhez lemásolt p
platform a jelenleg
j
is használt ro
román és bolgár
b
rendsszerek mind
den fontos jellemzőjét
j
rögzítette.
A Hu
ungaroConttrol budape
esti K+F és szimuláció
ós központjában (Centtre of Rese
earch,
Deve
elopment and Simulattion – CRD
DS) 2014. november
n
második
m
fellében, köze
el két
héten
n keresztü
ül tesztelté
ék a CDP
PLC techn
nológiát, amely
a
leheetővé tesz
zi az
irányyítóközponto
ok és a légijármű
űvek fedé
élzeti rend
dszere köözötti közv
vetlen
adatkkapcsolatott. A CPDL
LC a jelen leg haszná
álatos besz
zédüzemű összekötte
etésre
haszznált frekven
nciáktól független, digiitális adatka
apcsolati cs
satornát nyitt az informá
ációk,
utasíítások továbbításához az irányító
ók és a piló
óták között. A léginaviigációs terü
ületen
újnakk számító kommunik
káció alka lmazásávall növelhető
ő a repül ésbiztonság
g és
csökkkenthető a beszédü
üzemű frekkvenciák foglaltsága.
f
nálata
A rendsszer haszn
Euró
ópában 2015 februárjá
ától kötelez ő az európ
pai integrác
ciós (Singlee European Sky,
SES) követelm
ményekkel és
é a légifforgalmi sz
zolgáltatáso
ok moderniizálását sü
ürgető
AR kutatássi tervezetb
ben foglalta
akkal összh
hangban. A Danube F
FAB valós idejű
SESA
teszttsorozata előkészítette
e a szolgálta
atás beveze
etését a bo
olgár és a ro
román légté
érben,
és ezzáltal hozzá
ájárul a régió légiközlekkedési infra
astruktúráján
nak fejleszté
téséhez.
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A CR
RDS a szim
mulációval egy időben, november 26-27-én re
endezte meeg a „Short--Term
ATM Challenge
es” szakmai workshopo
ot. A kétnap
pos eseményen részt vettek a ro
omán,
bolgá
ár, osztrák, cseh, szlo
ovák, maced
dón, szerb és magyarr léginavigáációs szolgá
álatok
küldö
öttei, valam
mint az Euró
ópai Közössség, az EU
UROCONTR
ROL, a HELLIOS, a spanyol
Indra
a Sistemass és PildoLabs kép
pviselői. A meghívott vendégeek előadásokat
hallg
gathattak meg a jelenle
eg a szakm
mai érdeklőd
dés középp
pontjában áálló témakörrökről
(CPD
DLC, Perfo
ormance Ba
ased Navig
gation, Fre
ee-Route Airspace),
A
aamelyek kö
öré a
CRD
DS portfoliój
óját alkotó termékek i s épülnek. Megismerrhették a hhazai fejlesztésű
Merg
geStrip eszzközt, valam
mint megte kinthették a CRDS-be
en éppen zajló szimu
uláció
bemu
utató gyako
orlatait is.
– vége –
A Hu
ungaroCon
ntrolról
A Hu
ungaroContro
ol Magyar Légiforgalmi
L
Szolgálat Zrrt. világszínv
vonalú technnológiája, éle
enjáró
fejlessztései és szzolgáltatásaii révén a n emzetközi lé
égiforgalmi irányítás
i
egy
gyik legponto
osabb,
legha
atékonyabb és
é legmegbíz
zhatóbb szollgáltatója, az
z Egységes Európai
E
Égboolt keretében
n zajló
unióss integráció aktív
a
regionális kezdemén
nyezője, egy
yüttműködő partnere.
p
Az EUROCONTR
ROL statisztik
kái és előrejjelzései szerrint Európa fe
elett évente ccsaknem 10
0 millió
járat közlekedik, ám ez a sz
zám a követtkező 20 év
vben akár meg
m
is duplázzódhat. Az elmúlt
évekb
ben a Hunga
aroControl tö
öbb olyan je
elentős beruh
házást indíto
ott el, amelyeek légi navig
gációs
szolg
gáltatásainakk fejlesztésé
ét célozzák, garantálják
k a növekvő
ő légi forgaalom biztonságos
kezellését, és egyyben elősegíttik a küszöbö
ön álló uniós
s integráció sikerét.
s
Hagyyományos légiforgalmi
l
irányító sszolgáltatása
ainak, műs
szaki-technollógiai hátté
érének
továb
bbfejlesztése
e mellett a HungaroCont
H
trol egyik strratégiai célk
kitűzése, hoggy az elköve
etkező
két-három évben partnereiivel közöse
en egy reg
gionális, köz
zép-európai légi navig
gációs
tudássközpontot hozzon létrre. Az új iirányító köz
zpont átadá
ása lehetővéé teszi, ho
ogy a
Hung
garoControl egy
e
helyre - a felszabad
duló épületb
be - telepítse
e innovációss vállalkozás
sait. A
tudássközpont kia
alakítását a légi
l
navigáciiót támogató
ó kutatás-fejllesztés, szim
muláció és képzés
k
iránti növekvő ne
emzetközi piaci kereslett alapozza meg,
m
amelye
et részben ééppen az eu
urópai
unkcionális lé
égtérblokkok létrehozása generál.
integrráció és a fu
Valam
mennyi beruházásával a HungaroCo
ontrol célja, hogy
h
a 7 köz
zép-európai országot töm
mörítő
regionális együtttműködés, a közép-e urópai funk
kcionális lég
gtérblokk (F
FAB CE) kiváló
szolg
gáltatásokat nyújtson
n
és a legmagasa
abb műszaki--technológiaii színvonalonn működjön.

Tová
ábbi inform
máció:
ke Katalin
Szők
Komm
munikációs vezető,
v
Hung
garoControl Z
Zrt.
Emaiil: katalin.j.szzoke@hunga
arocontrol.hu
u
Teleffon:+36-1-29
93-4034
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