






 
 
 
 
 

 

  
في طبعات منفصلة باللغات العربية واالنجليزية والصـينية   ،تنشُر هذه الوثيقة

  واالسبانية والفرنسية والروسية
  منظمة الطيران المدني الدولي

 999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7  
    
اء للحصول على معلومات عن تقديم طلبات الشراء واالطالع على جميع أسم  

  www.icao.intالتالي لاليكاو  وكالء البيع وبائعي الكتب، يرجى زيارة الموقع
    
    
  ٢٠١٠الطبعة األولى   
    
    
    
    
    
  دليل ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران، Doc 9906الوثيقة رقم   

  التحقق من برمجيات تصميم إجراءات الطيران — الثالثالمجلد 
 Order Number: 9906-3  
 ISBN 978-92-9231-688-4  
    
    
  ICAO 2010  
    
ال يجوز استنساخ أي جزء مـن هـذا المنشـور    .  جميع الحقوق محفوظة  

من األشـكال،   شكل أي تخزينه في نظام السترجاع الوثائق أو تداوله في أو
  .بدون إذن مكتوب سلفاً من منظمة الطيران المدني الدولي

    
   

    
    
  

http://www.icao.int




 
 
 
 
 

(iii) 

  التالتعدي
ويمكن االطالع على  .تكتالوج االيكاو للمطبوعا مالحقتعلن التعديالت في 

والجدول  . www.icao.intالكتالوج ومالحقه في موقع االيكاو على االنترنت 
  .أدناه مخصص لتسجيل مثل هذه التعديالت

  سجل التعديالت والتصويبات 
 التصويبات  التعديالت

 أدخل بواسطة التاريخ قمالر  أدخل بواسطة التاريخ الرقم

 االيكاو ٢٢/٢/٢٠١١ ١    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

http://www.icao.int




 
 
 
 
 

(v) 

  تصدير

  :من أربعة مجلدات (Doc 9906) الطيراندليل ضمان الجودة في تصميم إجراءات يتكون 

  نظام ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران  — ١المجلد 

  تدريب مصممي إجراءات الطيران  — ٢المجلد 

  التحقق من برمجيات تصميم إجراءات الطيران  — ٣المجلد 

  إعداد تصميم إجراءات الطيران  — ٤المجلد 

. ة على المساعدات المالحية األرضية التقليدية دائما وجود نظام رفيع المستوى لمراقبة الجودةاقتضت إجراءات الطيران اآللي القائم
غير أن تنفيذ نظام مالحة المنطقة وما يرتبط به من نظم قواعد البيانات المالحية المحمولة على متن الطائرات، يعني أن وقوع أقل 

مثل دقة البيانات (لواقع أن هذا التغير المهم في متطلبات جودة البيانات وا. خطأ في البيانات يمكن أن تنتج عنه عواقب وخيمة
 —جراءات خدمات المالحة الجوية إ"والوثيقة . أفضى إلى الحاجة إلى وجود عملية نظامية لضمان الجودة) ووضوحها وصحتها
ير إلى ، تشضمان الجودة: ، بعنوان٤لفصل ، ا٢في المجلد الثاني، الجزء األول، القسم  (PANS-OPS, Doc 8168) عمليات الطائرات

ولبلوغ هذا الغرض، . جودة العمليات المرتبطة بإعداد إجراءات الطيران اآللي" لمراقبة"تتخذ الدولة التدابير هذا الدليل، وتنص على أن 
وتتناول المجلدات . إلجراءاتا ُأعد هذا الدليل لتوفير اإلرشادات للوفاء بهذه المتطلبات الصارمة لضمان الجودة في عملية تصميم

. األربعة مجاالت حاسمة مرتبطة بتحقيق الجودة في تصميم اإلجراءات واإلبقاء على مستوى الجودة هذا وتحسين مستواه باستمرار
  .برنامج ضمان الجودةجزءا ال يتجزأ من وتدريب مصممي اإلجراءات، واعتماد البرمجيات، كلها  عتبر إدارة جودة البيانات،وت

يقدم إرشادات لضمان الجودة في عناصر تصميم اإلجراءات، مثل نظام ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران،   — ١المجلد 
وثائق تصميم اإلجراءات وطرائق التحقق من اإلجراءات وتدقيقها، ومبادئ توجيهية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات األساسية 

  .أيضا شكال بيانيا عاما لسير العملية الخاصة بتصميم إجراءات الطيران وتنفيذهاد هذا المجلويقدم . ومعالجتها

فالتدريب هو . مصممي إجراءات الطيران يقدم إرشادات بصدد إعداد برنامج تدريبتدريب مصممي إجراءات الطيران،   — ٢المجلد 
  .حول إنشاء برنامج تدريب إرشادات ويقدم هذا المجلد. نقطة البداية في أي برنامج لمراقبة الجودة

من أدوات  تصميم ) ترخيصالوليس ( قيقدم إرشادات عن التحق التحقق من برمجيات تصميم إجراءات الطيران،  — ٣المجلد 
  .اإلجراءات، ال سيما فيما يتعلق بالمعايير

  .)يضاف الحقا(، إعداد التصميم الخاص بإجراءات الطيران  — ٤المجلد 

في سياق هذه الوثيقة بدون تعريف إضافي، يعني " الدليل"من المجلدات، اإلشارة إلى مصطلح  في كل مجلد —مالحظة 
  .دليل ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيرانافتراضا أنه يشير إلى هذا المجلد من 

  ـــــــــــــــ
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 المختصرات

AIXM Aeronautical information exchange model  معلومات الطيرانتبادل نموذج 
ARP Aerodrome reference point نقطة المطار المرجعية  
ATS Air traffic services خدمات الحركة الجوية  
ATT Along-track tolerance على طول المسارتحمل ال  
CAD Computer-aided design التصميم بمساعدة الحاسوب  
CMMI Capability maturity model integration  نضج القدراتتكامل نموذج 
CRM Collision risk model نموذج مخاطر تصادم الطائرات  
CTR Control zone المراقبة منطقة 
DAFIF Digital aeronautical flight information files الرقمية ناملفات معلومات الطير   
DME Distance measurement equipment جهاز قياس المسافة  
DTM Digital terrain model لتضاريسالنموذج الرقمي ل  
eTOD electronic terrain and obstacle data البيانات اإللكترونية بشأن التضاريس والعوائق  
FTA Fix tolerance area منطقة التحمل المحيطة بالنقطة الثابتة  
GIS Geographic information system  نظام المعلومات الجغرافية  
IAS Indicated air speed المحددة ةالسرعة الهوائي  
IEEE Institute of electrical and electronic engineers  ينواإللكتروني ينالكهربائيمعهد المهندسين  
ILS Instrument landing system نظام الهبوط اآللي  
LOC Localizer محدد محور المدرج  
MOC Minimum obstacle clearance الحد األدنى للخلوص من العوائق  
MOCA Minimum obstacle clearance altitude  لخلوص من العوائقلأدنى ارتفاع  
MSA Minimum sector altitude أدنى ارتفاع في القطاع  
NDB Non-directional radio beacon  اتجاهيةالالالمنارة الالسلكية  
OAS Obstacle assessment surface سطح تقييم العوائق  
OCA/H Obstacle clearance altitude/height علو الخلوص من العوائق/ارتفاع  
OLS Obstacle limitation surfaces أسطح حد العوائق  
PDG Procedure design gradient انحدار تصميم اإلجراءات  
RNAV Area navigation مالحة المنطقة  
SI International system of units (Système 

International) ي للوحداتالنظام الدول 

TACAN (UHF) tactical air navigation aid المساعد المالحي الجوية التعبوي  
TMA Terminal area المنطقة النهائية  
UTM Universal transverse mercator النظام المركاتوري المستعرض الشامل  
VOR VHF Omnidirectional radio range منارة فور لجميع االتجاهات  
WGS-84 World Geodesic System — 1984 ١٩٨٤لعام  النظام الجيوديسي العالمي  
WP Waypoint نقطة الطريق  
XTT Cross-track tolerance تحمل تقاطع المسارات  
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(xi) 

  التعاريف

  ).موات استالم(الفعل الذي ينطوي على القبول مع الموافقة الرسمية  — قبولال

  .تشغيل أو مراقبة المعدات، أو العمليات أو النظم بشكل آلي — لياآلتشغيل ال

  .ة معينةوظيفالعنصر األقل مستوى المحدد ضمن  — ساسياألعنصر ال

  .تر مرجعي أو ثابت محدد في المعيار المطبق على حسابات تصميم اإلجراءاتبارام — ساسياألتر بارامال

التي تأخذ في االعتبار المقومات التي تميزها ويمكن استخدامه في زيادة دراسة الوصف التخطيطي للمعايير  — وضع نماذج المعايير
  . أو تطبيق خصائصه

عنصر من عناصر برمجيات تصميم اإلجراءات ينفذ مهمة محدد مسبقا ويقدم مدخالت إلى مصمم  — وظيفة تصميم اإلجراءات
  . اإلجراءات

ووصف ) القيم والشكل وغير ذلك(ة اميزاج جميع المدخالت اإللات إلى إدريحتاج وصف وظيفة تصميم اإلجراء –مالحظة 
  :مثال، قد تشمل المخرجات ما يلي. شامل للمخرجات المتوقعة

 نتيجة عمليات التدقيق المتعلقة بمطابقة المدخالت مع التنظيم المعمول به؛ •
 ؛)عرض المنطقة وغير ذلك، وأدنى ارتفاع للخلوص من العوائق(نتائج مختلف الحسابات  •
  .رسم منطقة الحماية •

  .أو التصاميم واألشكال في مجال تصميم اإلجراءات/التشغيل اآللي الذي يقدم الحسابات و — أداة تصميم اإلجراءات

  .برمجيات مستخدمة لدعم أداة آلية، من قبيل النظام التشغيلي، أو نظام إدارة قاعدة البيانات — بيئة البرمجيات

  .، مستمد من مجموعة من االختبارات، المتثال التشغيل اآللي للقواعد القياسية المعمول بهاإقرار — التحقق من البرمجيات

  .تأكيد التنفيذ الصحيح للوظائف اآللية وامتثال التفاعل بين اإلنسان واآللة لمتطلبات المستخدم .التحقق الوظيفي

  .  ثال النتائج باإلشارة إلى المعايير المعمول بهاتأكيد بواسطة مجموعة من اختبارات امت :التحقق باإلشارة إلى المعايير

  .أساس للتقييم الحاسم — ختباراال

انظر الملحق (محدد ستخدام أو تطبيق منشود المحددة ال متطلباتالوفاء بالعلى ، التأكيد، من خالل توفير دليل موضوعي — تحققال
يق في أحد عناصر البيانات لتأكيد قيمته التي تنطبق بالكامل النشاط الذي بموجبه يجري التدق). خدمات معلومات الطيران — ١٥

مقبولة للغرض الذي  على الهوية التي يحظى بها عنصر البيانات، أو مجموعة من عناصر البيانات التي يدقق فيها على أنها
  .أجله  وضعت من

النشاط الذي بموجبه يجري ). ١٥انظر الملحق (ة محددال متطلباتالعلى الوفاء ب ،التأكيد، من خالل توفير دليل موضوعي — تدقيقال
  .التدقيق في القيمة الجارية لعنصر من عناصر البيانات مقابل القيمة التي وضعت أصال

____________________  





 
 
 
 
 

(xiii) 

  تمهيدال

نفيذ اإلجراءات تقع على أن مسؤولية ت"، المجلد الثاني على (Doc 8168) "العمليات –جراءات المالحة الجوية إ"ينص التمهيد إلى الوثيقة 
  .وهذا يعني أن سلطات الدولة تتولى المسؤولية النهائية عن اإلجراءات المنشورة داخل إقليمها". سلطات الدول المتعاقدة

ويجوز أن تقوم الدول نفسها بعملية تصميم اإلجراءات أو وفود من الدول إلى األطراف الثالثة مثل مقدمي خدمات الحركة الجوية، أو 
  .    كات القطاع الخاص أو دولة أخرىشر

وعند تطبيق التشغيل اآللي على عملية تصميم اإلجراءات، يجب على الدول أن تتحقق من صحة وظائف تطبيق التشغيل اآللي لضمان 
  .امتثال النتائج النهائية للمعايير المعمول بها

مثال دولة أخرى، أو أحد مقدمي خدمات الحركة (معترف به ويجوز أن تقوم الدول نفسها بتنفيذ التحقق أو وفود إلى طرف ثالث 
  ).الجوية أو شركة من القطاع الخاص

. الوسيلة الوحيدة، للتحقق من وظائف أدوات تصميم اإلجراءات تويشكل هذا الدليل مادة إرشادية؛ بحيث يتيح وسيلة واحدة، ولكن ليس
وى ضمان جودة مست متطلباتوتشمل (كجزء من نظام إدارة السالمة  أما الوسائل األخرى فتشمل نظام ضمان سالمة البرمجيات،

البرمجيات، وضمان صحة متطلبات  متطلباتالبرمجيات، وضمان تتبع إعداد البرمجيات، وضمان إدارة الحية ضمان صالبرمجيات، و
  ).البرمجيات

براز التطابق مع المعايير المعمول قد يفيد هذا الدليل الشركات المعنية بوضع البرمجيات التي ترغب في إ –مالحظة 
  .وقد يكتسي أيضا أهمية بالنسبة ألي شخص أو منظمة معنية بمجال تصميم اإلجراءات  .بها

وهناك إقرار بوجود الوثائق األخرى المتعلقة . وقد ُأعد هذا الدليل بفضل إسهامات فعالة من ممثلي صناعة برمجيات تصميم اإلجراءات
معهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين، غير المتصلة بمجال تصميم البرمجيات، مثل تلك التي يحددها بالتحقق من البرمجيات 

  .واللجنة الفنية الالسلكية للمالحة الجوية ،، واليوروكونترولنضج القدراتتكامل نموذج و

الدول والبعثات الميدانية اق تغطيته، بتقدير وستحظى التعليقات المبداة على هذا الدليل، ال سيما فيما يخص تطبيقه، وجدواه ونط
التعليقات إلى وينبغي أن ترسل  . وستؤخذ هذه التعليقات في االعتبار في سياق إعداد الطبعات الالحقة . مجال التعاون الفني  في

  :التالي العنوان

The Secretary General 
International Civil Aviation 
Organization 
999 University Street 
Montréal, Quebec, Canada 
H3C 5H7 

  ــــــــــــــــ
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  هيكل الدليل

  :يجري تنظيم هذا الدليل على النحو التالي

البرمجيات والحاجة إلى التحقق يمثل منطقا أساسيا فيما يخص تطبيق التشغيل اآللي في مجال تصميم  .المقدمة"  —الفصل األول 
  .المبادئ الرئيسية بشأن تطبيق الدليل عرضيو. أدوات تصميم اإلجراءات  من

ويتضمن . يحدد هدف الدليل ويستعرض مختلف أنواع التحقق وتطبيق ذلك على أدوات تصميم اإلجراءات .النطاق"  —الفصل الثاني 
الت شادات بشأن اإلبالغ عن حاهذا الفصل متطلبات بخصوص اإلبالغ عن التحقق والعملية المتكررة للتحقق، وكذلك بعض اإلر

  .(Doc 8168) "العمليات –إجراءات المالحة الجوية "االتساق داخل الوثيقة   عدم

يقدم معلومات عامة عن هذه األدوات، ووظائفها الرئيسية وأهم أنواع األدوات ". استعراض تصميم اإلجراءات"  —الفصل الثالث 
  .المعمول بها

عملية إلعداد وتنفيذ برنامج فعلي للتحقق يسري على أدوات تصميم يقدم إرشادات ". تنفيذ برنامج التحقق"  —الفصل الرابع 
  .اإلجراءات

يحدد المتطلبات العامة بشأن توثيق األدوات، وإدارة المعلومات الجغرافية، وحسابات ". بيئة تصميم اإلجراءات"  —الفصل الخامس 
  .١٩٨٤لعام  النظام الجيوديسي العالمي

  .يقدم المتطلبات بشأن مدخالت البيانات المتعلقة بالطيران والتضاريس وتحديثها. "األدوات مدخالت  —الفصل السادس 

 : ويحتوي على أربعة أجزاء رئيسية. يشكل الجزء الرئيسي من الدليل". التحقق من وظائف تصميم اإلجراءات"  —الفصل السابع 
األساسية، والتحقق من العناصر األساسية ووضع النماذج  تراتاماالعتبارات بشأن وحدات وعمليات تدوير األرقام، والتحقق من البار

  .المتعلقة بمعايير التحقق

  اتفاقيات الصياغة

  :فيما يلي اتفاقيات الصياغة المستخدمة في هذه الدليل

 ، حيث يكون االمتثال له ضروريا لتحقيق تنفيذ عملية التحديد؛مواصفاتيشير إلى بيان ال" يجب"فعل  •

 توصية أو أفضل الممارسات؛ يشير إلى" ينبغي"فعل  •

 .يارياختيشير إلى عنصر " يجوز"فعل  •

  ــــــــــــــــ
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  الفصل األول

  المقدمة
  التشغيل اآللي في مجال تصميم اإلجراءات   ١-١

بفضل أحدث التطورات في مجال تقنيات الحاسوب، أصبح المصممون يستخدمون أدوات تصميم اإلجراءات بشكل   ١- ١- ١
  .الجودة وتعزيز السالمة في مجال تصميم اإلجراءات متزايد لمراقبة

أو التصاميم واألشكال في مجال /إلى أي نظام آلي رقمي يقدم الحسابات و" أداة تصميم اإلجراءات"ويوحي مصطلح   ٢- ١- ١
 .ةويشمل ذلك مواد تتراوح بين الصيغ اآللية المدرجة في الكشوفات ومجموعات البرمجيات المخصص. تصميم اإلجراءات

أو إجراءات مالحة المنطقة فيما /وترمي أدوات تصميم اإلجراءات إلى المساعدة على تصميم اإلجراءات التقليدية و  ٣- ١- ١
أو مرحلة االقتراب، بواسطة مجموعة من الوظائف المتكاملة /يخص مراحل المغادرة، وأثناء الطريق، والوصول، والمرحلة النهائية و

عمل التصميم بواسطة مستوى معين من التشغيل اآللي في الحسابات وإعداد أشكال اإلجراءات وفقا  وتيسر هذه األدوات. المخصصة
 .كما أن هذا التشغيل اآللي يساهم في تحسين مستوى سالمة البيانات. للمعايير المعمول بها

برمتها، انطالقا من وتشمل أدوات تصميم اإلجراءات أجهزة تيسير عمل المصمم خالل عملية تصميم اإلجراءات   ٤- ١- ١
 ).إعداد المنشور(إدارة البيانات وصوال إلى المخرجات النهائية 

  . التشغيل اآللي إلى االستعاضة عن خبرة مصمم اإلجراءاتوال يرمي   ٥- ١- ١

  الحاجة إلى التحقق من أدوات تصميم اإلجراءات   ٢-١
ممين ويمكن أن توفر الوقت الكثير عند إعداد بالرغم من إتاحة أدوات تصميم اإلجراءات بشكل متزايد للمص  ١- ٢- ١

للة إذا ما انطوت على أخطاء، أو إذا لم يتحقق االمتثال ضالتصاميم، وتحسن من مستوى االمتثال للعمل التعاوني، فيمكن أن تكون م
ة إلى تحديد عملية التحقق وبناء عليه، توجد حاجة كبير. لمعايير تصميم اإلجراءات بواسطة جميع الوظائف التي تؤديها هذه األدوات

  .ويعتبر التحقق أيضا وسيلة تساعد المستخدمين على كسب الثقة في األداة. فيما يخص أدوات تصميم اإلجراءات

٢- ٢- ١  مقدم برمجيات /ويوصى بأن تشارك المؤسسة المعنية بتصميم اإلجراءات التي تستخدم أداة من األدوات وكذلك معد
  .التحقق منهاتصميم اإلجراءات في عملية 

  تطبيق الدليل   ٣-١
 جراءات خدمات المالحة الجويةإ" يستند هذا الدليل إلى المعايير التي تحددها اإليكاو، ال سيما تلك الواردة في الوثيقة  ١- ٣- ١
  ).PANS-OPS, Doc 8168( "الطائرات عمليات —

المشار إليها في هذا الدليل هي )" PANS-OPS( العمليات/جراءات خدمات المالحة الجويةإ"نسخة الوثيقة  —مالحظة 
  .األول والثاني مجلدانالطبعة الخامسة، ال

22/2/11 
ـــــــــــ ـــــ ـــــ  ــ

Corr. 
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  .يجب التعجيل بإظهار التعديالت على المعايير المرجعية في أدوات البرمجيات  ٢- ٣- ١

) يير الوطنيةمثال المعا(وتشكل المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل إطارا يمكن تكييفه مع المعايير األخرى   ٣- ٣- ١
  .حسبما يكون ذلك مناسبا

  ــــــــــــــــ
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  الفصل الثاني

  النطاق
  هدف الدليل   ١-٢

  .يرمي الدليل إلى تقديم مبادئ توجيهية للتحقق من أدوات تصميم اإلجراءات امتثاال للمعايير  ١- ١- ٢

وعة من االختبارات، وال يتطلب التحقق إقرار بأنه جرى االمتثال للقواعد القياسية المستمدة من مجم —مالحظة 
والمقصود بالتحقق من أداة تصميم اإلجراءات اإلقرار باالمتثال للقواعد القياسية فيما يخص أهم حاالت   .أي عملية لتقديم الشهادات

ات المحدد واالختبار اإلرشادات(وتفترض عملية التحقق وجود قواعد قياسية معمول بها وكذلك منهجية معينة   .استخدام األدوات
  . واستخدامها" جاهزة" منتجات يحدث التحقق بعد إعداد  وقد). مسبقا

  .أما نطاق هذا الدليل فيستبعد ترخيص أدوات تصميم اإلجراءات  ٢- ١- ٢

يعرف الترخيص على أنه إقرار بأنه جرى االمتثال للقواعد القياسية المستمدة من إجراء معين  —مالحظة 
وعلى هذا النحو، قد يكون المقصود بتصميم اإلجراءات أن األداة تمتثل . قديم شهادة االمتثال، ويتطلب ت)إجراء الترخيص(

وتفترض عملية التحقق وجود القواعد . لدراسات التي يمكن إجراؤها باستخدام هذه األداةللقواعد القياسية المعمول بها في جميع ا
ي ذلك مرحلة إعداد البرمجيات الترخيص األداة ككل، بما ف كما يجب أن يشمل. ا وإجراء للترخيصهالقياسية المعمول ب

  ).إعداد الخوارزمية(ولي لألداة انطالقا من اإلعداد األويجب أن يتم  ،)DO-278Bاتباع على شكل   مع(

  التحقق الوظيفي   ٢-٢
عند اختيار بند في قائمة، مثال (يتشكل التحقق الوظيفي من تأكيد تنفيذ وظائف التشغيل اآللي في األداة بشكل صحيح   ١- ٢- ٢

وهكذا، يعتمد نوع التحقق على احتياجات المستخدم ويمكن أن . ، وامتثال التفاعل بين اإلنسان واآللة لمتطلبات المستخدم)يظهر البند
 إلىبل  كما أن التحقق الوظيفي ال يشير إلى معيار تصميم اإلجراءات،. يجري خالل مرحلة القبول من جانب المستخدمين النهائيين

  ).وما إلى ذلك ،باستخدام الحاسوب لألدوات العامةنومية، والمواصفات التفاعل واإلرغو(المواصفات العامة 

غير أنه قد يأخذه المستخدمون في االعتبار إلى جانب المبادئ . ويندرج التحقق الوظيفي خارج نطاق هذا الدليل  ٢- ٢- ٢
  .التوجيهية الواردة في هذا الدليل

  قق من المعاييرالتح   ٣-٢
األداة التي تجري على ختبارات االالتحقق من المعايير يشمل التحقق من االمتثال للنتائج المحصل عليها في مجموعة   ١- ٣- ٢

بما في ذلك الوظائف العامة وبعض (وظائف ذات الصلة باألداة جميع الويجب أن تشمل االختبارات المطبقة . وفقا للمعايير المعمول بها
وينبغي أن تشمل هذه االختبارات مقارنة بين النتائج المحصل عليها باألداة والنتائج المحصل ). المخرجات/خالتدالمتعلقة بالم الوظائف

  .ويجب إجراء هذه االختبارات وفقا لقائمة ومواد إرشادية محددة مسبقا. عليها يدويا أو بأداة مستقلة جرى التحقق منها مسبقا
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جموعة االختبارات الواردة في هذا الدليل كحد أدنى، وقد يتضمن التحقق الفعلي اختبارات إضافية وينبغي النظر في م  ٢- ٣- ٢
  .حسب االقتضاء

الجغرافية المستخدمة بيانات الطيران والبيانات    ٤-٢
  أدوات تصميم اإلجراءات في

وبفضل ظهور . خدمها المصممتعتمد نوعية عمل مصمم اإلجراء اعتمادا كبيرا على نوعية المعلومات التي يست  ١- ٤- ٢
  .نات الجغرافيةات الطيران والبياالتشغيل اآللي، يجري حاليا تخزين معظم المعلومات في قاعدة البيانات، فيما يخص بيان

، فإن الطرائق المستخدمة إلدراج )ي يخرج عن نطاق هذا الدليلاألمر الذ(نوعية البيانات نفسها وبغض النظر عن   ٢- ٤- ٢
ومن ثم، ترد في هذه الوثيقة . ديثها تشكل عنصرا حاسما في الحصول على النتائج الصحيحة المحسوبة إلكترونيا باألدواتالبيانات وتح

  .إرشادات للتحقق من مدخالت البيانات وتحديثها

، ١٩٨٤لعام لنظام الجيوديسي العالمي مثال الحسابات الجيوديسية ل(ويمكن أن تشكل عملية تجهيز بيانات الطيران   ٣- ٤- ٢
ويتضمن هذا . عنصرا حاسما بالنسبة لمدى صحة تصميم اإلجراءات) سقاطاتاإلوالتحول بين النظم المرجعية والنظم القائمة على 

  .الدليل إرشادات عن هذه العمليات

قمية النماذج الر(وفيما يخص البيانات الجغرافية، تستخدم بعض أدوات تصميم اإلجراءات البيانات بشأن التضاريس   ٤- ٤- ٢
أخرى كجزء من الحساب  غرض عرضها، في حين تستخدمها أدواتب) للتضاريس، والشبكات الثالثية غير المنتظمة، وما إلى ذلك

وال يتناول التحقق من استخدام البيانات بشأن التضاريس سوى األدوات التي تستخدم البيانات . الداخلي وإلعداد أشكال اإلجراءات
  .حقق من استخدام البيانات الجغرافية ألغراض العرض فقط فيندرج خارج نطاق هذا الدليلأما الت. الحساباتألغراض 

فيما يخص مدى اتساق (واتضح أن بعض أوجه التضارب التي تشوب المدخالت الصحيحة للبيانات بشأن التضاريس   ٥- ٤- ٢
تؤدي إلى تفاوت كبير في النتائج النهائية عند قد ال يكتشفها مصممي اإلجراءات، بل تحدث بالفعل ويمكن أن ) المراجع الجغرافية

عملية وبالنظر إلى النتائج المحتملة لهذه األخطاء، وصعوبة اكتشافها، يجب إيالء اهتمام خاص . استخدام هذه البيانات في الحسابات
  .اباتالتحقق من إدراج البيانات بشأن التضاريس في أدوات تصميم اإلجراءات، كلما استُخدمت كجزء من الحس

  تطبيق التحقق على أدوات تصميم اإلجراءاتمجال    ٥-٢
وهناك إقرار بأن أي . قد ينطبق هذا الدليل المتعلق بالتحقق على كل وظيفة من وظائف أداة معينة، أو على األداة ككل  ١- ٥- ٢

ود التحقق على كل أداة من أداة من األدوات قد ال تنطوي على جميع وظائف تصميم اإلجراءات وبالتالي قد ال ينطبق بعض بن
مجال ومن ثم، ينبغي تحديد . بحاجة إلى وظيفة تنطوي عليها أداة معينة عينومن المسلم به أيضا أنه قد ال يكون مستخدم م. األدوات

  .تطبيق كل بند من بنود هذا الدليل المتعلق بالتحقق وقت تنفيذ التحقق

ئف الحاسمة في عملية تصميم اإلجراءات، غير أنه يمكن أن تُستمد بعض التحقق جميع الوظا وينبغي أن تشمل تشكيلة  ٢- ٥- ٢
  ).مثال نوعية بيانات الطيران المستمدة من مجال خدمات معلومات الطيران(البنود، خالل مرحلة أولية على األقل، من مجاالت أخرى 

ام التشغيلي، أو نظام المعلومات الجغرافي النظ(وينبغي أن يجري التحقق من األداة فيما يخص بيئة معينة للبرمجيات   ٣- ٥- ٢
وفي حالة تغيير هذه البيئة، قد يكون من ). وما إلى ذلك ،أو نظام مساندة التصميم بمساعدة الحاسوب، ونظام إدارة قاعدة البيانات

  .الضروري إجراء تحقق آخر
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  المعاييرفيما يتعلق بتقرير التحقق    ٦-٢
مع التواريخ واإلشارة إلى آخر (تقرير يحدد بوضوح المعايير التي اعتُبرت مراجع يجب تسجيل عملية التحقق في   ١- ٦- ٢

  .، ونطاق تغطية أداة البرمجيات فيما يخص هذه المعايير)تعديل جرى النظر فيه

والبنود التي ) مع تقديم النتائج المفصلة(ويجب أن يشير التقرير بوضوح إلى جميع البنود التي خضعت لالختبار   ٢- ٦- ٢
  ).مثال قيود االرتفاع الخاصة بدوائر االنتظار(ويجب تسجيل أي حدود تتعلق بوظيفة ما . ستُبعدت من عملية التحققا

وما إلى  ،األشخاص الذين أجروا االختبار اءسمواريخ، وأالت(ويجب أن يشير تقرير التحقق إلى خصائص االختبارات   ٣- ٦- ٢
 ،نظام المعلومات الجغرافية، والتصميم بمساعدة الحاسوب، ونظام إدارة قاعدة البيانات(ت أما نسخة األداة، ونسخة بيئة البرمجيا). ذلك

  .في التقرير سجل، ونسخة نظام التشغيل التي استُخدمت فيجب أن تُ)وما إلى ذلك

  .رير التحققوينبغي تسجيل المالحظات والتعليقات الواردة من المستخدمين النهائيين بشأن االمتثال للمعايير في تق  ٤- ٦- ٢

  .تقرير التحققلنموذج ) هاء(ويتضمن التذييل   ٥- ٦- ٢

  تطلبات إعادة التحققم   ٧-٢
معد برمجيات تصميم اإلجراءات /تصميم اإلجراءات، يجب أن يقوم مقدملكلما جرى تحديث المعايير المعمول بها   ١- ٧- ٢

ييرات على وظائف أداة تصميم اإلجراءات، يجب إعادة التحقق من وإذا ما أثرت التغ. بتحديد وتقييم األثر على أداة تصميم اإلجراءات
  .الوظائف المقابلة لألداة

كلما صدرت نسخة جديدة من أداة البرمجيات، يجب تحديد التغييرات التي طرأت على النسخة القديمة ويجب تقييم   ٢- ٧- ٢
  .تعديالت على الوظائف السابقة، يجب إعادة التحقق من األداة وإذا ما تضمنت النسخة الجديدة وظائف جديدة أو. هاتبة عليالنتائج المتر

النظام التشغيلي، أو نظام المعلومات الجغرافية، أو نظام مساندة التصميم (ومع تطور البيئة الحاسوبية للبرمجيات   ٣- ٧- ٢
وإذا ما دعت الضرورة، ينبغي (*). ان ، يجب تحديد وتقييم النتائج المترتبة على األداة، قدر اإلمك)وما إلى ذلك ،بمساعدة الحاسوب

  .إعادة التحقق بشكل كامل أو جزئي

وفي هذه الحاالت، ال يمكن تحديد . هناك إقرار بأنه قد ال يجري توثيق بعض عمليات التحديث أو اإلبالغ عنها(*) 
  .وتقييم النتائج المترتبة

  أوجه الغموض التي تشوب المواد المرجعية   ٨-٢
جراءات إ" بأن عملية التحقق قد تؤدي إلى إبراز أوجه الغموض التي تشوب الصيغة الحالية للوثيقة هناك إقرار  ١- ٨- ٢

  ).PANS-OPS(" العمليات/خدمات المالحة الجوية

تعزى إلى أوجه الغموض التي  نهاوينبغي اطالع اإليكاو على أي مشكلة تُطرح خالل عملية التحقق والتي يفترض أ  ٢- ٨- ٢
  .بكاملهاوذلك للنظر فيها خالل العملية المناسبة ) PANS-OPS( "العمليات/جراءات خدمات المالحة الجويةإ"تشوب الوثيقة 

  ــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث

  استعراض أدوات تصميم اإلجراءات
  دوات تصميم اإلجراءاتالرئيسية ألوظائف ال   ١-٣

  المقدمة
فئات رئيسية هي بيئة التصميم،  ٣بوظائف يمكن أن تقسيمها إلى تزود أدوات تصميم اإلجراءات المستخدمين   ١- ١- ٣

  .والمدخالت والمخرجات، وتصميم محدد لإلجراءات

  بيئة التصميم
م اإلجراءات في االعتبار خالل مكل مجموعة الجوانب العامة التي ينبغي أن يأخذها مص" بيئة التصميم"تقابل فئة   ٢- ١- ٣

  .بالمعايير القياسية غير مرتبطة تحديدا هاالتصميم، لكن
 :ويشمل ذلك الجوانب التالية  ٣- ١- ٣

، ١٩٨٤لعام ج النظام المرجعي لإلحداثيات، وحسابات النظام الجيوديسي العالمي راإد : المعلومات الجغرافية •
 ، وما إلى ذلك؛الخرائط إسقاطاتوالتحويل بين مختلف النظم المرجعية، و

، والعرض ثنائي )القطاعات، والمنحنيات، والنصوص، وغير ذلك(وإدارتها إعداد مواد بيانية   :األدوات البيانية •
 األبعاد أو ثالثي األبعاد للمعلومات الجغرافية؛ 

 المباشر إلى المعايير المرجعية والوثائق المستخدمة في أغراض التصميم؛ الوصول  :المواد المرجعية •

 م للدراسات الالحقة؛معمل المص حفظتسجيل و  •

 اسات عن تصميم اإلجراءات؛تقارير الدر •

ومن ثم، يعتبر التحقق من هذه الوظائف أمرا . ويساهم التنفيذ الصحيح للوظائف البيئية في األداء الصحيح لألدوات  ٤- ١- ٣
  .ضروريا، ويتضمنه هذا الدليل

الجغرافية، ونظم وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الوظائف تصدر عموما عن نظم جرى التحقق منها مثل نظام المعلومات   ٥- ١- ٣
ة، والنُسخ الرقمية للمواد المرجعية المطبوعة والوظائف العامة للتشغيل اآللي في مجالي بيانيالتصميم بمساعدة الحاسوب لألدوات ال

 .حفظ الوثائقالتسجيل و

 مدخالت ومخرجات األدوات

وتشمل هذه . إلى أدوات البرمجيات/من تقابل مدخالت ومخرجات األدوات إدراج ونشر المعلومات الرقمية والبيانات  ٦- ١- ٣
س التي يستخدمها المصممون الوظائف إدارة شكل بيانات المدخالت والمخرجات بالنسبة لبعض البيانات بشأن الطيران والتضاري

  ).لرقميةملفات معلومات الطيران ا، وARINC 424 المعيارنموذج مخاطر تصادم الطائرات، ونموذج تبادل معلومات الطيران، و عوائق(
وتشمل هذه . أو البيانات المفيدة لتصميم اإلجراءات/وتقابل وظيفة المدخالت القدرات المتعلقة بإدراج المعلومات و  ٧- ١- ٣

  .البيانات، وعمليات التحديث/الوظيفة الحصول األولي على المعلومات
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  :ويشمل ذلك البنود التالية  ٨- ١- ٣

 ذلك؛ ما إلىو ،، والصور، والنماذج الرقمية للتضاريس"لنقاطمصفوفة ا"خرائط : إدراج بيانات خطوط المسح •

 ، والبيانات الطوبوغرافية وغيرها؛اتمتجهللالرقمية التضاريس نماذج : متجهاتإدراج ملفات ال •

 .الجوي وغير ذلك الحية، والمطارات، والعوائق، والمجالالمساعدات الم: إدراج وإدارة وتحديث معلومات الطيران •

إدخال البيانات في أداة تصميم اإلجراءات سواء بواسطة التحميل اآللي من قاعدة البيانات أو بواسطة الحصول ويمكن   ٩- ١- ٣
لمتطلبات المحددة وفي اا الحالتين، من المهم جدا التأكد من أن سالمة البيانات المنقولة إلى األداة تستتوفي كل. يدويا على البيانات

  ).المطارات - ١٤والملحق  خدمات الحركة الجوية – ١١الملحق (كاو المعمول بها للبيانات في القواعد القياسية لإل

فمثال، إذا لم يجر تناول . وتكتسي وظائف المدخالت أهمية بالنسبة لألداء الوظيفي الصحيح ألدوات البرمجيات  ١٠- ١- ٣
. فات أوانها معلومات األساسية التيلتخدام ابشكل صحيح، فقد تكون النتائج خاطئة بسبب اسبيانات الطيران عمليات تحديث قاعدة 

  .ولهذا السبب يتناول دليل التحقق وظائف المدخالت

) األشكال أو الملفات(ات مصممي اإلجراءات من الحصول على بعض نتائج المخرجات خرجوتمكّن وظائف الم  ١١- ١- ٣
 ).ARINC 424 المعيارمثال (وفقا ألشكال مختلفة  عروض األشكال؛ وملفات نتائج الحسابات؛ وترميز تصميم اإلجراءات: للتصميم

  :وتشمل هذه الوظائف ما يلي

 العرض ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد ألشكال تصميم اإلجراءات؛ •

 ملف المخرجات ويشمل جميع نتائج الحسابات؛ •

 ؛)التصميم إلى خريطة الطيراننمط من (لإلجراءات  بيانيالتمثيل ال •

  ).ومات الطيران، وما إلى ذلك، ونموذج تبادل معلARINC 424ل الشك(ترميز اإلجراءات  •

غير أن مواءمة . ويعتبر دليل التحقق المخرجات كجزء من النتائج المحصل عليها من أدوات تصميم اإلجراءات  ١٢- ١- ٣
تندرج خارج نطاق ) ط الطيرانخرائ -  ٤على النحو المبين في الملحق (ي لإلجراءات مع القواعد القياسية المعمول بها بيانالتمثيل ال
  .هذا الدليل

  تصميم اإلجراءات
، ورسومات اإلجراءات المرجعية االمتثال فيما يخص المعايير: صلب عملية التصميم" تصميم اإلجراءات"تقابل فئة   ١٣- ١- ٣
  ).٢- ٣قسم انظر ال(وستعتمد الوظائف المتاحة على نوع األداة . ، وحسابات اإلجراءات)نماذج منطقة الحماية  مع(

  :ويشمل ذلك الجوانب التالية  ١٤- ١- ٣

 .إدراج بارامترات اإليكاو ألغراض الحسابات •

تنفيذ خوارزمية المعايير، وعمليات  :)حسبما يكون ذلك منطبقا(وضع نماذج المعايير التي جرى النظر فيها  •
وبالنسبة ). ل اإلنذار واألخطاءرسائ(تدقيق االمتثال، والمعلومات المقدمة إلى المستخدم في حالة عدم االمتثال 

لبعض األدوات، قد ال تُدرج عملية وضع النماذج، أو تُدرج بشكل جزئي، وفي هذه الحاالت يستعاض عن 
 بعمليات تدقيق االتساق؛ اتموالخوارزميات بأدوات الرس

الحماية، بالنسبة إلى  االقتراب، مع مناطق/مبنى الركاب/التقليدية، أثناء الطريق/المنطقة إجراءات مالحة تفاصيل •
 جميع عناصر اإلجراءات؛
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  .دوائر االنتظار  —
  .عكس االتجاه  —
  .عمليات الوصول والمغادرة  —
  .القطاعات األولية والوسيطة والنهائية  —
  .االقتراب الدقيق  —
  .االقتراب الفاشل  —
  .مراحلالروابط بين ال  —
  .الدوران  —
   .اتجاهيةالالالسلكية المنارة ال/فور لجميع االتجاهات منارةالجوية  الطرق  —

 االقتراب؛/مبنى الركاب/التقليدية، أثناء الطريق/المنطقة حسابات إجراءات مالحة •

  .علو الخلوص من العوائق/ارتفاع  —
  .انحدار تصميم اإلجراءات  —
  .نزولأو معدل ال نزولمنحدر ال  —
  .ارتفاع اإلجراءات –الحد األدنى من ارتفاعات السالمة   —
  .، وزاوية االنحدار الجانبيمراحلترات األخرى بما في ذلك السرعة الهوائية المحددة، بداية ونهاية ارتفاع الرامالبا  —

 حسابات نموذج مخاطر تصادم الطائرات؛ •

 .، والرسوم والتقييمات المتعلقة بالعراقيل والتضاريس)أسطح الحد من العوائق( ١٤حساب األسطح الواردة في الملحق  •

وتكمن الصعوبة في أن حجم . ل التنفيذ الصحيح لوظائف التصميم الجزء األساسي للتدقيق في عملية التحققيشك  ١٥- ١- ٣
  .قد يتفاوت تفاوتا كبيرا من أداة ألخرى ائفالتشغيل اآللي لهذا النوع من الوظ

  النوعان الرئيسيان من أدوات تصميم اإلجراءات   ٢-٣
، يمكن تحديد نوعين رئيسين من أدوات )١- ٣انظر القسم (يم اإلجراءات ظائف أدوات تصموبالرغم من مختلف   ١- ٢- ٣

  .اءتصميم اإلجراءات وهما األدوات المساعدة وأدوات الخبر

  األدوات المساعدة

بالنسبة لهذه الفئة، يعتبر مستوى التشغيل اآللي غير شامل، وهناك عدد محدود من القيود المرتبطة بالمعايير المعمول بها،   ٢- ٢- ٣
  .م يتوفر على معارف وخبرات كافية، في كفاءة العمل من حيث النوعية والوقتوظائف مساعدة تساهم، مادام المصم ير أن لدى المستخدمغ

 ص االمتثال للقواعد العامةومع ذلك، فإن أداة البرمجيات تتضمن عموما بعض عمليات تدقيق االتساق فيما يخ  ٣- ٢- ٣
  ) .وما إلى ذلك ،مع المدرجالنهائي القتراب ا مرحلة اتساق مراحل،طول ال  أقصى(

بارامترات كون تألن أدوات البرمجيات التي تنتمي إلى هذه الفئة تتوقف باألساس على خبرة المصمم، فقد  اونظر  ٤- ٢- ٣
ج خارج نطاق غير أنه ال تزال هناك حاجة إلى التحقق للتأكد من أن التصاميم ال تندر. نطبق عليها أقل شموالت عملية التحقق التي

 المخرجات/أو بسبب المسائل المرتبطة ببيئة األداة ووظائف المدخالت) انظر أعاله(المعايير بسبب التنفيذ غير الصحيح للقواعد العامة 
  ).وما إلى ذلك ،إدارة المعلومات الجغرافية، وإدراج بيانات الطيران والبيانات الجغرافية(
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  اءأدوات الخبر

والهدف هو تحقيق امتثال أفضل للمعايير التي جرى . فئة، يعتبر مستوى التشغيل اآللي مرتفعافيما يخص هذه ال  ٥- ٢- ٣
  .زمياتعداد الخوارثم إالنظر فيها، وأن معظم المعايير تنفذ بالفعل في البرمجيات بواسطة وضع نماذج للمعايير 

م بمعلومات عن االمتتثال الصارم للمعايير، أما المجموعة الواسعة من عمليات التدقيق المتكاملة فتزود المستخد  ٦- ٢- ٣
  ).تمن خالل االستثناءا(ز نطاق بعض المعايير تيح أيضا قدرات تتجاووت

ونظرا ألن أدوات البرمجيات التي تنتمي إلى هذه الفئة تشمل وضع نماذج شاملة لبعض المعايير، فإن عملية   ٧- ٢- ٣
  .اكتشاف خطا من األخطاء ى على مصممي اإلجراءات من ذوي الخبرةة، ألنه يتعذر حتحيويالتحقق المطبقة عليها تعتبر 

  ــــــــــــــــ
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  الفصل الرابع

 تنفيذ برنامج التحقق

وينطبق على التحقق األولي . يقدم هذا الفصل إرشادات عملية إلعداد وتنفيذ برنامج فعلي للتحقق يتنطبق على أدوات تصميم اإلجراءات
  . أو بيئة النظام/أو عمليات التحديث المتعلقة بأداة تصميم اإلجراءات و/النسبة للوظائف الجديدة ووكذلك على إعادة التحقق ب

  اإلعداد   ١-٤
وينبغي إعداده في وقت مبكر كاف لضمان تنفيذه على   .اجهدا ويتطلب التحقق من أدوات تصميم اإلجراءات وقت  ١- ١- ٤

  .النحو السليم

  :خطة عمل تحدد ما يليولهذا الغرض، يوصى بإعداد   ٢- ١- ٤

  تغطية التحقق من البرمجيات؛  —

  لهدف العام؛لزمني الجدول ال  —

  الموارد المتاحة؛  —

  فريق التحقق المعني بعملية التحقق، بما في ذلك الخبرة حسب تغطية التحقق؛  —

  التي ينبغي االضطالع بها؛ مهامال  —

  يخص كل مهمة؛ األدوار والمسؤوليات المنوطة بكل عضو من الفريق فيما  —

  ).الزمني طاربنود العمل واإل(برنامج عمل مفصل مؤقت   —

  تغطية التحقق من البرمجيات   ٢-٤
برنامج العمل العام المرتبط بالتحقق من أدوات تصميم اإلجراءات ويجب أن تقابل تغطية التحقق من البرمجيات  إن  ١- ٢- ٤

  ).١- ٥- ٢ الفقرة انظر(ءات تستند إلى حجم الوظائف المتعلقة بأداة تصميم اإلجرا

  .وينبغي تحديد تغطية التحقق من البرمجيات لمواكبة التحقق من األداة الفعلية لتصميم اإلجراءات التي تخضع للتحقق  ٢- ٢- ٤

  متطلبات اختبار األدوات   ٣-٤
  .يشمل تنفيذ التحقق مجموعة من االختبارات التي ينبغي إجراؤها حسب تغطية التحقق  ١- ٣- ٤
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 قبل االضطالع بأي مهمة من مهام التحقق، يجب أن يؤكد معد برمجيات تصميم اإلجراءات تركيب معداتو  ٢- ٣- ٤
  .الحاسوب والبرمجيات وتصميمها حسب مواصفات معدات الحاسوب والبرمجيات

ي قدر اإلمكان وينبغ. قد قام بها معد برمجيات تصميم اإلجراءات كونوينبغي أن يراعي التحقق االختبارات التي قد ي  ٣- ٣- ٤
ى ويمكن لمعد هذه البرمجيات .تكرار أي عمليات تقييم أجراها بالفعل معد برمجيات تصميم اإلجراءات وذلك على موقع المستخدم

  . د المستخدم ببعض مجموعات بيانات االختبارات الستخدامها لهذا الغرضيزو أن

. سبقا مع موجز رسمي لالختبار وسجل يتضمن القبول الرسميم ةوينبغي أن يتبع اختبار األدوات خطة مكتوبة محدد  ٤- ٣- ٤
وينبغي أن تغطي االختبارات النطاق الكامل للظروف التشغيلية كي يتسنى للنظام احتواء مجموعة واسعة من الظروف واألحداث 

  ).اكتشاف أي أخطاء كامنة ال تظهر خالل األنشطة العادية جدا(

وينبغي إنجاز . ات في موقع المستخدم، فيما يخص جزء من برنامج التحقق على األقلوينبغي إجراء اختبارات األدو  ٥- ٣- ٤
وينبغي إنجاز . ذي تم تركيبهالمستخدم داخل بيئة العمل الفعلية التي ستكون جزءا من تصميم النظام ال مكان وجوداالختبارات على 

المستخدم، ينبغي الحفاظ  كان وجودخالل عملية اختبار مو. األداة ستعمل فيهاالختبارات باستخدام األداة ضمن السياق الذي 
أما مراجعة النظام من أجل التعويض عن األخطاء . السجالت سواء بالنسبة لألداء السليم للنظام أو أي أعطال قد تصيب النظام على

داة آخر في أ ي تغييرتبعة ألالمالتي جرى اكتشافها خالل اختبار موقع المستخدم فينبغي أن تتبع اإلجراءات والضوابط نفسها 
  .جراءاتاإل تصميم

. تخطيط االختبارات، وتحديد النتائج المتوخاة من االختبارات، وتسجيل جميع مخرجات االختباراتوالبد من اإللمام ب  ٦- ٣- ٤
مقدم برمجيات تصميم اإلجراءات/وسيكون من المفيد توفير الدعم لهذه المجاالت من جانب معد.  

  لتحققمنهجية ا   ٤-٤
 المعاييرترات والعناصر األساسية وكذلك وضع نماذج للتحقق من ويشمل التحقق من البارام. التحققيتضمن الفصل السابع منهجية 

  .دقيق البيانيةوعمليات الت ،بواسطة تقييم الطرائق والمفاهيم، وبيانات المدخالت، وبيانات المخرجات

  وثائق التحقق   ٥-٤
وينبغي أن تشمل هذه الوثائق سجل تاريخ . ق، ينبغي جمع الوثائق المفصلة لالختبارات الجاريةخالل تنفيذ التحق  ١- ٥- ٤

  .عينة من وثائق التحقق) هاء(ويتضمن التذييل . االختبارات، بما في ذلك بيانات المدخالت ونتائج االختبارات

مقدم برمجيات /ئق التحقق إلى معدبغرض مواصلة تحسين مستوى البرمجيات، يشجع المستخدم على إتاحة وثا  ٢- ٥- ٤
  .التصميم

  ــــــــــــــــ
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  الفصل الخامس

  بيئة تصميم اإلجراءات
  وثائق األدوات   ١-٥

مع وثائق األدوات المقدمة  تطابقويجب أن ت. ينبغي أن تتماشى وثائق األدوات مع المعايير والمواد المرجعية الفنية  ١- ١- ٥
  .لألداة الوظيفيةلخصائص ا

 .للمعايير المرجعية شاملويجب أن يجري التحقق من وثائق األدوات بواسطة استعراض   ٢- ١- ٥

وفي حالة وجود   .ين هذه المعايير ووثائق األدواتباالمقارنة مع المعايير المعمول بها عدم وجود ت بينويجب أن ت  ٣- ١- ٥
بتصميم المترتبة فيما يتعلق  ئم، ويجب توضيح أن اآلثار، يجب أن تقدم نتائج التحقق وصفا عن الفروق واألساس المنطقي المالتباين

 . اإلجراءات مقبولة

  المعلومات الجغرافية   ٢-٥
من معالجة البيانات الجغرافية بشكل ) حسبما يكون ذلك منطبقا(يرمي التحقق من المعلومات الجغرافية إلى التأكد   ١- ٢- ٥

ع اإلحداثيات المستخدمة في مجال المالحة الجوية في النظام الجيوديسي وحسب اإليكاو، يجب التعبير عن جمي. صحيح في األداة
  ).(Doc 9674) ١٩٨٤ لعامدليل النظام الجيوديسي العالمي لإليكاو للمزيد من المعلومات، انظر ( ١٩٨٤لعام العالمي 

  .القياسية الجغرافية المرجعيةالجغرافية للقواعد  سقاطاتواإلالنظم المرجعية الجيودسية  بارامتراتويجب أن تمتثل   ٢- ٢- ٥

مقابل  سقاطاتاإلالتحول بين مختلف النظم المرجعية أو اإلحداثيات القائمة على  بارامتراتوينبغي التأكد أيضا من   ٣- ٢- ٥
معروفة ط المعينة التمثيلية الوهناك طريقة بديلة للتأكد من التحول الصحيح هي مقارنة إحداثيات مجموعة من النقا. المواد المرجعية

وينبغي تطبيق هذه العملية . مع اإلحداثيات التي جرى معالجتها بواسطة تحول فعلي في األداة سقاطاتلإلنظامين /نظامين مرجعيين  في
  .المستخدمة لتصميم اإلجراءات سقاطاتاإلعلى جميع النظم المرجعية ونظم 

يوديسية موحدة وجداول التحويل من اإلحداثيات جداول للتحويالت بين عدة نظم مرجعية ج) ألف(ويقدم التذييل   ٤- ٢- ٥
  .سقاطاتاإلإلى اإلحداثيات القائمة على  ١٩٨٤لعام بالنظام الجيوديسي العالمي  المتعلقةالجغرافية 

  ١٩٨٤لعام النظام الجيوديسي العالمي  حسابات   ٣-٥
حسبما ( التي تُحسب باألداة ١٩٨٤لعام مي يجب تقييم صحة الحسابات الجيوديسية المتعلقة بالنظام الجيوديسي العال  ١- ٣- ٥

  .)يكون ذلك منطبقا

  :وتشمل الحسابات الجيوديسية التي ينبغي النظر فيها األمور التالية على األقل  ٢- ٣- ٥

 نقطة معروفة؛ ومسافة انطالقا منإحداثيات نقطة محددة بواسطة السمت  •
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 السمت والمسافة الجيوديسية الفاصلة بين نقطتين معروفتين؛ •

 .إحداثيات نقطة محددة بواسطة تقاطع خطين جيوديسيين •

تنفيذ عينة تمثيلية لحسابات  ١٩٨٤لعام وتقتضي العملية الرئيسية للتحقق من نتائج حسابات النظام الجيوديسي العالمي   ٣- ٣- ٥
ائية في الميدان ت االستقصينبغي مقارنة هذه النتائج بالنتائج المحصل عليها من الدراسامن ثم، و). ٢- ٣- ٥انظر (أنواع مختلفة 

منها بواسطة معهد جيوديسي رسمي، أو مقارنتها بالنتائج المحصل عليها من أداة حساب جيوديسية جرى التحقق  قحقالتي جرى الت  أو
  .منها مسبقا

متعلقة بها جداول للحسابات الجيوديسية والنتائج الخاصة بعينة لبيانات المدخالت والوظائف ال) باء(ويقدم التذييل   ٤- ٣- ٥
 .والتي يمكن استخدامها أيضا كعناصر تكميلية للتحقق

  طيسيالتباين المغن   ٤-٥
  .)حسبما يكون ذلك منطبقا( ي في األداةمغنطيسيجب تقييم صحة النموذج ال

ة ينبغي أن يستند التحقق من النموذج المغنطيسي إلى تقييم القيم المغنطيسية في عينة تمثيلية من مواقع محدد  ٢- ٤- ٥
مثل النموذج الوطني أو (ينبغي مقارنة النتائج بالقيم المحصل عليها من مختلف المصادر من ثم، و  .في مواعيد معينة) اإلحداثيات(

  .أو بنتائج الدراسات االستقصائية في الميدان) معلومات الخرائط

  ــــــــــــــــ
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  الفصل السادس

  مدخالت األدوات
  وتحديثهاإدراج بيانات الطيران    ١-٦

والخصائص (انات على نحو صحيح يرمي إدراج بيانات الطيران وتحديثها إلى التأكد من إدراج عناصر البي  ١- ١- ٦
  .بين قاعدة البيانات األصلية واألداة نفسها) الصلة  ذات

قد تُستخدم  التيات جها في أدوات تصميم اإلجراءات جميع البيانلبيانات التي جرى النظر فيها إلدراوينبغي أن تشمل ا  ٢- ١- ٦
  :خالل عملية تصميم اإلجراءات، مثل

التغطية التشغيلية ) في حالة استخدامها باألداة(وتشمل خصائصها النوع، واإلحداثيات، و  —المساعدات المالحية  •
 المعلن عنها؛

قياس المسافة،  مثال أداة تحديد المسار، واالنحدار، ومعدات(وتشمل خصائصها النوع والعناصر  —مساعدات الهبوط  •
 ؛)الفئة، والزاوية، وما إلى ذلك(مع اإلحداثيات الخاصة بها، وفي حالة استخدامها باألداة، الخصائص اإلضافية ) وغيرها

أو أداة تحديد الموقع، وإحداثيات نقطة المطار المرجعية، ومنسوب /وتشمل خصائصها االسم و —المطارات   •
 المطار، وأدوات تحديد المدارج؛

 المدارج وغيرها مع اإلحداثيات الخاصة بها؛أطراف العتبات،  —المدارج سمات  •

 ؛)حسبما يكون ذلك منطبقا(وتشمل خصائصها اإلحداثيات، والمنسوب، واالرتفاع  —العوائق  •

حدود المناطق المقيدة، منطقة المراقبة، والمنطقة النهائية، وإقليم معلومات الطيران  —سمات المجال الجوي  •
 ؛)مثال أدوات الوصف الهندسية(الخصائص ذات الصلة وغيرها، و

 .وتشمل خصائصها االسم، والنوع واإلحداثيات –نقاط الطريق، وتقاطع الطرق، والنقاط الثابتة، ونقاط اإلبالغ  •

البيانات بشأن (البيانات المعلومات عن وللتأكد من إدراج البيانات بصورة صحيحة في األدوات، يوصى بإدراج   ٣- ١- ٦
 :البيانات البنود التاليةالمعلومات عن وينبغي أن تشمل على األقل . المرتبطة بقاعدة البيانات في األداة) المعنية جموعة البياناتالم

 مصدر البيانات؛ •

 ؛)١٩٨٤لعام مثال النظام الجيوديسي العالمي (النظام المرجعي األفقي  •

 ؛)لبحرمستوى سطح امثال متوسط (المرجع الرأسي  •

  .الوحدات •

ية في األداة، وإجراء مقارنة ويجب إجراء التحقق من إدارج البيانات بواسطة إدراج مجموعة تمثيلية للبيانات األول  ٤- ١- ٦
ين المجموعتين اتأما المسائل الحاسمة التي قد ينجم عنها فرق كبير بين ه. مجموعة بيانات األدوات ومجموعة البيانات األولية  بين
 .المتعلقة بنظم الوحدات والفروق ،، وتدوير القيم الرقميةسقاطاتاإلعية أو اإلحداثيات القائمة على فروق بين النظم المرج  فهي
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ويجب إجراء المقارنة فيما يخص كل عنصر من عناصر البيانات، سواء بشكل مستفيض أو بشكل تمثيلي   ٥-١-٦
 .هذه العمليةأن تسهل " صحيفة التسجيل"أو " ملفطباعة ال"ويمكن للوظائف مثل  . عشوائي

ويجب إجراء التحقق من عملية تحديث البيانات بطريقة مماثلة، بمقارنة المجموعة األولية المستحدثة والبيانات   ٦-١-٦
ويجب إيالء اهتمام خاص لمسألة التأكد من أن عملية . ويجب تناول كل عنصر من عناصر البيانات. المستحدثة في األداة

 .ولية، ومن ثم يجب أيضا إدراج التحقق من البيانات غير المستحدثة في عملية المقارنةالتحديث ال تغير البيانات األ

ببيانات الطيران على النتائج النهائية المحصل عليها بواسطة  ا الدليل آثار التغييرات المتعلقةوال يتناول هذ  ٧-١-٦
  .مختلف وظائف األدوات

  التحقق من مدخالت بيانات التضاريس   ٢-٦
تناول هذا القسم التحقق من إدراج بيانات التضاريس، غير أن التحقق الفعلي لبيانات التضاريس يندرج خارج ي  ١-٢-٦

 .نطاق هذا الدليل

وال ينطبق إدراج بيانات التضاريس إال على تلك األدوات حيث تُستخدم بيانات التضاريس في عملية حسابات   ٢-٢-٦
 ).من الفصل الثاني ٤-٤-٢انظر الفقرة ). (حساسية في مجال معين مثال لتحديد أكثر نقطية(تصميم اإلجراءات 

النظام المرجعي : وكلما استُخدمت بيانات التضاريس في حسابات األداة، يجب اإلشارة إلى الخصائص التالية   ٣-٢-٦
ة األخرى منطقة ضافيوتشمل الخصائص اإل. األفقي والرأسي؛ والدقة األفقية والرأسية؛ ووضوح مجموعة بيانات التضاريس

 :وفيما يلي معلومات إضافية عن خصائص بيانات التضاريس  .وخواتم تبين الوقتالتغطية، ومصدر البيانات، 

  األفقية لنقاط البيانات؛ المناسيب/الرأسي هو المعلم الذي تشير إليه المواقع/النظام المرجعي األفقي  —

  ة والقيمة الحقيقية؛المقيسبق بين القيمة التقديرية أو الدقة هي مدى التطا  —

—  ف ياورتين من جبين نقطتين متمتوسطة ية أو خطية وزامسافة بيانات التضاريس على أنه وضوح عر
  ؛اسيبمنال

  بيانات التضاريس؛ حدمنطقة التغطية هي أداة لوصف   —

  نات؛امصدر البيانات هو أداة تحديد منشأ البي  —

 .أو تعديل البياناتتاريخ ل ت هي معلومات عن أصيخواتم تبين التوق  —

ويرمي التحقق من إدراج بيانات التضاريس إلى التأكد من أن بيانات التضاريس المدرجة في األداة ال تختلف   ٤-٢-٦
وينبغي إجراء التحقق من إدراج بيانات التضاريس في أدوات تصميم اإلجراءات من خالل  . عن بيانات التضاريس األصلية

ثالثية األبعاد المقدمة لمجموعة من النقاط التمثيلية في األداة مع تلك المقدمة في المجموعة األولية لبيانات مقارنة اإلحداثيات 
أما المسائل الحاسمة التي ). ةمثال مقارنة مجموعتي البيانات في نظام المعلومات الجغرافي(التضاريس باتباع طريقة بديلة 

والتغيير في وضوح بيانات  اإلسقاطاتلتحوالت المرتبطة بالنظم المرجعية أو ينجم عنها فرق كبير بين القيم فتشمل ا  قد
  .التضاريس

ويعتبر عرض مجموعات بيانات التضاريس المدرجة في األداة وسيلة إضافية للتحقق من الدقة ذات الصلة   ٥-٢-٦
  .مالئمةوالطريقة التي تدير بها البرمجيات البيانات، مثال من خالل المقارنة مع الخرائط ال
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القواعد والتوصيات الدولية ) البيانات اإللكترونية بشأن التضاريس والعوائق( ١٥لفصل العاشر من الملحق ويحدد ا  ٦- ٢- ٦
  .فيد عملية التحققعوائق، ويتضمن إرشادات عامة قد تالمتعلقة بالبيانات اإللكترونية بشأن التضاريس وال

جموعة من البيانات اإللكترونية بشأن التضاريس والعوائق وتسجيلها ، بوجه خاص، على جمع م١٥وينص الملحق   ٧- ٢- ٦
 ٨  من المرفق A8-2التغطية التالية، وعلى استجابتها للمتطلبات الرقمية الواردة في الجدول  ناطقفي قواعد البيانات وفقا لم

 .٨من المرفق  A8-2في حين تستجيب بيانات العوائق للمتطلبات الرقمية الواردة في الجدول  ١٥  الملحق  من

 الهليكوبتر؛طارات م/الطائرات تشمل إقليم الدولة ككل، بما في ذلك مطارات )إقليم الدولة ككل( ١المنطقة  •

تتمثل في منطقة المراقبة النهائية بالصيغة المنشورة في دليل الطيران للدولة  )منطقة المراقبة النهائية( ٢المنطقة  •
 طاراتم/الطائرات انطالقا من النقطة المرجعية مطارات الومتركي ٤٥أو تتحدد في مساحة قطرها في 

قواعد الطيران اآللي لتي تخضع لالهليكوبتر اطارات م/الطائرات وفي مطارات). أيهما أصغر مساحةً(الهيلكوبتر 
ة من النقطة المرجعي امتركيلو ٤٥في مساحة قطرها  ٢منطقة للمراقبة النهائية، تتحدد المنطقة  حيث لم تُنشأ

 الهليكوبتر؛  طاراتم/الطائرات لمطارات

مطارات ( ٣المنطقة المتعلقة بقواعد الطيران اآللي، تغطي  الهيلكوبترمطارات /مطارات الطائراتفي  •
 )خطوط(من خط  ارمت ٩٠إلى ) المدارج(المدرج ) فاوح(المنطقة الممتدة من حافة  )مطارات الهيلكوبتر/الطائرات

مطارات /مطارات الطائراتحركة ) مناطق(يع األجزاء األخرى لمنطقة مركز المدرج، وفيما يخص جم
 المحددة؛) المناطق(المنطقة  وافح) حافة(كيلومتر من   ٥٠، والهيلكوبتر

تقتصر على تلك المدارج حيث تمت عمليات  )منطقة العمليات من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة( ٤المنطقة  •
ر معلومات مفصلة عن التضاريس ة أو الثالثة وحيث يطلب المشغلون توفياالقتراب الدقيق من الفئة الثاني

ويبلغ . التقرير علويمكنهم من تقييم، باستخدام مقاييس االرتفاع الالسكلية، أثر التضاريس على تحديد   بما
متر انطالقا  ٩٠٠ن يبلغ الطول مترا في جانبي امتداد خط مركز المدرج، في حي ٦٠عرض المنطقة 

 .على امتداد طول خط مركز المدرجيس المدرج المق عتبة  من

  :مالحظتان

بالنسبة  ٢٠٠٨نوفمبر اعتبارا من شهر  ١٥تسري األحكام الواردة في الفصل العاشر من الملحق   —
  .٣و  ٢ بالنسبة للمنطقتين ٢٠١٠، وستسري اعتبارا من شهر نوفمبر ٤و   ١  للمنطقتين

 "علومات اإللكترونية عن التضاريس والعوائق ورسم خرائط المطاراتية للمهالمبادئ التوجي"تقدم الوثيقة   —
(Doc 9881) مواد إرشادية مفصلة عن بيانات التضاريس والعوائق.  

  ــــــــــــــــ
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  الفصل السابع

  وظائف تصميم اإلجراءات

تصميم اإلجراءات عملية تتبعها أداة  ووظيفة. يقدم هذا الفصل مبادئ توجيهية للتحقق من وظائف تصميم إجراءات أدوات البرمجيات
  . من أجل تحقيق نتيجة من مجموعة محددة من ببيانات المدخالت

  :وينقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء هي

  وحدات القياس واعتبارات تدوير األرقام؛ •

ة والثوابت التي يتناول هذا القسم وما يتصل به من تذييالت المعايير المرجعي . التحقق من البارامترات األساسية •
  ينبغي استخدامها في حسابات تصميم اإلجراءات؛

يحدد هذا القسم الرسومات األساسية وطرائق الحساب التي يجب التدقيق فيها قبل  . التحقق من العناصر األساسية •
  التحقق النهائي من النتائج ويقدم أمثلة في المرفقات؛

سم منهجية لوضع نماذج للتحقق من المعايير بواسطة التقييم يقترح هذا الق . وضع نماذج للتحقق من المعايير •
. أربعة مجاالت هي الطرائق والمفاهيم؛ وبيانات المدخالت؛ وبيانات المخرجات؛ وعمليات التدقيق البيانية في

 صوص وظائف أدوات تصميم اإلجراءات،ويتضمن البيانات الالزمة للمدخالت والبيانات المتوقعة للمخرجات بخ
  .بعض األمثلة على المخرجات البيانية ألغراض اإليضاح وكذلك

  االعتبارات بشأن الوحدات   ١-٧
  رقاموتدوير األ

يمكن أن تجري معظم أدوات البرمجيات حسابات باستخدام أي نظام للوحدات، غير أن العديد من األدوات   ١- ١- ٧
تتحول إلى قيم وحدات غير وحدات ثم ت لتسهيل الحساب عبر العالم تستخدم عموما قيم النظام الدولي للوحدا) والمستخدمين(

. غير أن بعض األدوات قد تُجري الحسابات استنادا إلى نظام الوحدات الذي يختاره المستخدم. النظام الدولي لعرض النتائج
ضا عملية تدوير البيانات، وقد تختلف أي وضوحوستتناول مختلف األدوات أيضا بعض القيم على مستويات متفاوتة من الدقة و

ومع ذلك، ستستخدم، عموما، أدوات تصميم اإلجراءات القيم وتجري حسابات بشكل أدق مما هو متاح بواسطة  . أرقام القيم
  .عمليات الحساب اليدوية

وهكذا، وخالل عملية التحقق، فإن تنفيذ نظم الوحدات، وعوامل التحويل المستخدمة، ودقة البيانات المستخدمة   ٢- ١- ٧
ء التحقق وفيما يخص احها، واعتبارات تدوير األرقام تعتبر جميعها عوامل ينبغي أخذها في االعتبار من حيث كيفية إجرووضو

  .تقييم النتائج

التي ينبغي  وحدات القياس — ٥ويجب أن تمتثل عملية التحويل بين نظم الوحدات المنفذة في البرمجيات للمرفق   ٣- ١- ٧
  .في عملية تصميم اإلجراءات ستخداماأكثر عوامل التحويل ا ١-٧ويقدم الجدول . ية والجويةاستخدامها في العلميات األرض
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  عوامل التحويل المشتركة   ١-٧الجدول 

 عامل التحويل
 

 المصدر القيمة
 

 ٣- ٣، الجدول ٥الملحق  852.0 1 من الميل البحري إلى المتر

 ٣- ٣، الجدول ٥الملحق  0.3048 من القدم إلى المتر* 

  0.3048 / 1 = من المتر إلى القدم

 ٣- ٣، الجدول ٥الملحق  0.514444 الثانية/مترالى العقدة إلمن 

جراءات خدمات إ"على المجلد الثاني من الوثيقة ) ١٣(يجب االهتمام بعامل التحويل من القدم إلى المتر الذي تغير في التعديل رقم (*) 
  .(Doc 8168)، "العمليات - المالحة الجوية

  التحقق من البيانات والبارامترات األساسية   ٢-٧
  .إلجراء عمليات التدقيق البارامتراتقائمة البيانات األولية المستخدمة للحسابات في األداة، ويجب تيسير إتاحة قيم  تقديميجب   ١- ٢- ٧

أدوات تصميم اإلجراءات، والقيمة  عينة تمثيلية للبيانات األولية التي قد تستخدم في) جيم(من التذييل  ١ويقدم القسم   ٢- ٢- ٧
  .أو مجموعة من القيم المرتبطة بهذه العناصر) حسبما يكون ذلك منطبقا(المرجعية 

جراءات خدمات إ"الحد األدنى من قيم الخلوص من العوائق المدرجة في الوثيقة ) جيم(من التذييل  ٢ويقدم القسم   ٣- ٢- ٧
  ".العمليات — المالحة الجوية 

  من العناصر األساسية التحقق   ٣-٧
، ، بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقق من الحسابات المنفذة إلنشاء المناطق)دال(يقدم هذا القسم، إلى جانب التذييل   ١- ٣- ٧

  .داةوقد يجمع بعض هذه العناصر في وظيفة من وظائف األ. وللتحقق من المفاهيم األولية المرتبطة بتصميم إجراءات الطيران اآللي

وينبغي لألداة أن تتحقق من أن قيم البيانات هذه وكذلك النتائج . بيانات المدخالت وتقدم نتيجةا لتطلب الوظائف قيموت  ٢- ٣- ٧
وإذا ما سمحت الوظيفة بقيم المدخالت خارج نطاق هذه الحدود، ينبغي إتاحة هذه . تندرج في الحدود المنصوص عليها في المعايير

  .اإلجراءاتالمعلومات إلى مصمم 

 —اجراءات خدمات المالحة الجوية " وخالل عملية التحقق، ينبغي التدقيق في الحسابات التالية باإلشارة إلى الوثيقة  ٣- ٣- ٧
  :"العمليات

 الحقيقية؛ هوائيةسرعة الالمراعاة االرتفاع عند   —

 الحقيقية؛ هوائيةسرعة الالالمحددة إلى هوائية سرعة الالتحويل   —

 قُطر الدوران؛نصف حساب   —

 حساب أثر الريح خالل الدوران، والرسومات المقابلة؛  —

 حساب انجراف الريح على طول المسار المباشر غير الموجه، والرسومات المقابلة؛  —

حساب منطقة التحمل المحيطة بالنقطة الثابتة ألغراض التوجيه والتقاطع، بالنسبة لجميع النقاط المعروفة   —
 ؛ديةفي المالحة التقلي
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 .بالنسبة لجميع أنواع نقاط الطريق (ATT)والتحمل على طول المسار  (XTT)حساب تحمل تقاطع المسارات   —

تفاصيل عن المعايير المرجعية  ٧إلى  ١من األقسام من ) دال(ولتيسير تنفيذ التوصية الواردة أعاله، يقدم التذييل   ٤- ٣- ٧
 ضبطتوصيات بشأن تحديد االقتراب المباشر، و ١٠إلى  ٨كما تتضمن األقسام من . والقيم والمعادالت المقابلة لعدة وظائف أساسية

  .نزولعلو الخلوص من العوائق، واحتساب منحدر ومعدل ال

وخالل عملية التحقق، فإن الطريقة المستخدمة في بعض المفاهيم األولية حيث يصعب جدا وضع نماذج للمعايير   ٥- ٣- ٧
جهاز قياس المسافة، والمساعدات المالحية الجوية (وتشمل األمثلة مراعاة المسافات المائلة . ى طلبالمرجعية ينبغي وصفها بناء عل

  .، وإدارة االرتفاعاتى المراحلحدهبوط، وتوزيع المنطقة المرتبطة بإ، وحساب معدل ال)التعبوية للترددات العالية جدا

  التحقق من وضع نماذج للمعايير   ٤-٧
استخدام األداة تمتثل حصل عليها بلمعايير على التحقق من أن النتائج المالتحقق من اع نماذج تنطوي عملية وض  ١- ٤- ٧

  .ولبلوغ هذه الغاية، يحتوي هذا الدليل على مبادئ توجيهية وأمثلة تمثيلية. للمعايير

واألمثلة . ا تغطي جميع الحاالتوتعتبر األمثلة الواردة في هذا الدليل تمثيلية غير أنه ال ينبغي اعتبارها شاملة أو أنه  ٢- ٤- ٧
ويمكن أن تؤدي عملية التحقق فيما بعد إلى نتائج مختلفة في حالة . لمجموعة معينة من البيانات األوليةمقدمة الواردة في هذا الدليل 
  .تغيير البيانات األولية

خدام األداة مع النتائج تعليها باس أما التحقق من وضع نماذج للمعايير فيجب أن يستند إلى مقارنة النتائج المحصل  ٣- ٤- ٧
ويجب تحديد . فيما يخص األمثلة الحقيقية) وما إلى ذلك ،الرسومات، ونتائج الحساب(المحصل عليها بواسطة التنفيذ اليدوي للمعايير 

  .م اإلجراءاتوتحليل الفروق بين هذه النتائج، وذلك حتى يتسنى قبولها أو رفضها، على أساس المشورة المقدمة من خبراء تصمي

  :ويجب أن يراعي تحليل الفروق المصادر المحتملة المعروفة العديدة للفروق التي ترد أدناه  ٤- ٤- ٧

هناك إقرار بأن مختلف نظم الوحدات قد تؤدي إلى فروق طفيفة في   .المستخدمة في الحسابات(*) الوحدات  •
 . النتائج عند تحويلها إلى نظام واحد للوحدات

مثال (تطبيق عامل تنظيمي صارم أو عامل للتحويل يستخدم بشكل تقليدي   .بين الوحداتعوامل التحويل  •
 قد يؤدي إلى فروق في النتائج النهائية؛) متر ٣٠٠قدم لتحويل  ١٠٠٠قدم مقابل  ٩٨٤,٢٥

قات ق نهائي واحد أو تطبيتطبي(حسب عملية التدوير قد تختلف النتائج اختالفا طفيفا،  . األرقام تدوير قواعد •
 ؛)وسيطة

ت المستخدمة لعرض النتائج إلى فروق طفيفة عند مقارنة نتائج األداة مع النتائج سقاطاقد تؤدي اإل. اإلسقاطات •
 اليدوية؛

ت اآللية، يجري استعراض النموذج من الناحية الحسابية باستخدام فيما يخص بعض األدوا . الخطوات الوسيطة •
يجري حساب (البيانية  تناول المعلوماتدائما خطوات إلزامية لالحاسوب، في حين يشمل التصميم اليدوي 

؛ وقد ينجم عن ذلك )الدوامات الهوائية وكذلك القالب قبل وضع رسومات لها واستخدامها لتصميم منطقة محددة
 ة مباشرة مع نموذج القالب؛بصريصعوبة في إجراء مقارنة 

النظام  وحداتوحدات غير إلى موض من خالل تدوير وحدات النظام الدولي غ يشوبها Doc 8168تجدر اإلشارة إلى أن الوثيقة(*)  
  ).قدم ١٠٠٠= متر  ٣٠٠مثال (الدولي والعكس وذلك بطريقة غير متجانسة 
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باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث فروق في حاالت حيث ال تكون المعايير المرجعية واضحة على نحو كاف، ألن   ٥- ٤- ٧
وتؤخذ هذه الحالة في االعتبار في حالة استخدام النظام التشغيلي ألن المعايير (*). االت تنفيذ مختلفة ذلك يمكن أن يؤدي إلى ح

  .المرجعية المخصصة في االساس للتنفيذ يدويا يمكن تطبيقها على جميع أنواع الحاالت، بما في ذلك الحاالت غير الواقعية
لحساب عدم اليقين المتعلق بالطابع الرأسي للمساعدات المالحية قابلة للتفسير ويمكن مثال، تبقى مسألة النظر في االرتفاع بالنسبة   (*)

  .أن تؤدي إلى تضارب في النتيجة النهائية
وهكذا، يجب أن يجري تحليل فروق النتائج النهائية مع توخي حذر خاص، ألنه من غير المرجح أن تتطابق النتائج   ٦- ٤- ٧

غير أن .  بي تطابقا كبيرا مع تلك المحصل عليها يدويا أو بواسطة برنامج حاسوبي مستقل آخرالمحصل عليها بواسطة برنامج حاسو
ستند تويجب أن . الهدف من هذه المقارنة يجب أن يحدد ما إذا كانت الفروق مقبولة أو أن ليس لديها مصادر معروفة للفروق المحتملة

ل أو تتجاوز نطاق الحماية المقدمة بواسطة التصميم اليدوي أو من خالل ن نتائج األدوات توفر حماية تعادأمقبولية الفروق إلى 
  .ويمكن قبولها(*) مستقلة جرى التحقق منها مسبقا، أو أن الفروق طفيفة   ةاأد

هناك إقرار بأن زيادة الدقة في الحساب اإللكتروني بواسطة أدوات البرمجيات قد تؤدي في بعض الحاالت إلى نتائج أكثر (*)  
   .ال من النتائج اليدويةتفاؤ
بالنسبة لكل نوع من أنواع ) مقارنة النتائج(ويجب أن تشمل عملية وضع نماذج للتحقق من المعايير اختبارات   ٧- ٤- ٧

  :ويجب أن تحدد االختبارات بشكل منهجي ما يلي. التصميم، أو الشكل أو الحساب المتاح لألداة
ورقم التعديل " العمليات/جراءات خدمات المالحة الجويةإ" طبعة الوثيقة(المرجعية، بما في ذلك رقم النسخة  المعايير •

 ؛)عليها

 الوصف؛/شكلفقرة المواد المرجعية التي تحتوي على ال •

 ؛)بيانات الطيران والبيانات الجغرافية، حسبما يكون ذلك مناسبا(بيانات المدخالت  •

 جميع البارامترات المتعلقة باإلعداد؛ •

  .ائيةرعلقة بالدراسة االستقبيانات العناصر المت •
  .تشملها عملية الحساب التيعندما تستخدم التضاريس ألغراض االختبارات، يجب تسجيل نقاط التضاريس  —مالحظة 

ويجب أن تشمل جميع نتائج االختبارات قائمة كاملة عن أهم نقاط البيانات التي استُخدمت بشأن التضاريس أو   ٨- ٤- ٧
حسبما يكون ذلك (ذه القائمة على اإلحداثيات، واالرتفاعات، والحد األدنى المطلوب للخلوص من العوائق ويجب أن تحتوي ه. العوائق
وينبغي لإلحداثيات والمواقع . وينبغي إعداد ملف للسجل لكل اختبار من االختبارات). حسبما يكون ذلك منطبقا(واالختراق ) منطبقا

  .   البياني تيسيرا للتدقيقالواردة في قائمة النتائج أن تظهر في الرسم 
وترد تفاصيل تطبيق العملية المقترحة للتحقق من وضع نماذج قياسية في األقسام التالية الخاصة بالتصاميم   ٩- ٤- ٧

وتشمل هذه األقسام ). ٧-٧انظر القسم (، والحاالت الخاصة )٦-٧ر القسم انظ(، وحسابات اإلجراءات )٥-٧انظر القسم (واألشكال 
نات المدخالت ذات الصلة اء العالم، مع بياوعة تمثيلية من اإلجراءات عبر أنحاالختبارات فيما يخص مجم مجموعة من

  . والنتائج المفصلة) الطيران والمعلومات الجغرافية  معلومات(

تطبيق التحقق من وضع نماذج للمعايير بشأن التصاميم    ٥-٧
  )مالحة المنطقة/التقليدية(واألشكال 

لتحقق من وضع نماذج للمعايير إلى ثالث نقاط رئيسية هي معرفة التنظيم المعمول به؛ والخبرة في مجال تصميم يستند تطبيق ا
وقد تكون هناك عملية شاملة تمزج هذه النقاط الرئيسية كافية إلجراء هذا التحقق  . اإلجراءات؛ وممارسة األداة الخاضعة للتحقق

لي للتحقق قد يتمثل في غير أنه هناك إقرار بأن التنفيذ الفع . ، جرى إعداد منهجية تدريجيةغير أنه إلجراء عملية رسمية أكثر. بنجاح
  .العملية الرسمية الواردة أدناهالعملية الشاملة و  توازن بين
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  المنهجية   ١-٥-٧

  الوصف  ١- ١-٥- ٧

رى التحقق منها تتعلق بمنطقة ة بين عينات محددة جبصريال تستند المنهجية المقترحة فقط على إجراء مقارنة   ١- ١-١- ٥- ٧
ومنطقة الحماية الموازية التي ُأعدت بواسطة أداة البرمجيات، وتوصي باتباع خطوة تدريجية محددة تقوم على تدقيق  مراحلحماية ال

عنصر مدقق فيه بمستوى /والهدف من ذلك هو ربط كل موضوع. مجاالت محددة وعناصر مدرجة في تصميم منطقة الحماية
التدقيق في قائمة من البارامترات أو المعايير وفقا /فضمن كل موضوع من هذه المواضيع، ينبغي تقييم). ال/نعم(القبول /المطابقة

  .مخرجات تتعلق بالقيم ذات الصلة، حسبما يكون ذلك منطبقا/لمجموعة مدخالت

معنية بالتحقق مسؤولية تحديد مستوى وتقع على الهيئة ال. ويمكن تطبيق هذه المنهجية على جميع جوانب التطبيق  ٢- ١-١- ٥- ٧
  .التفاصيل ضمن هذه المنهجية

من هذا الدليل سوى أمثلة وتقتضي هذه المنهجية استخدام التطبيق الذي ينبغي التحقق منه؛ ولهذا السبب، ال يتض  ٣- ١-١- ٥- ٧
  .عامة جد

  مجاالت التحقق  ٢- ١-٥- ٧

ن هذه المجاالت سؤال مناسب ويؤدي كل سؤال إلى مستوى توجد أربعة مجاالت للتحقق، ويقابل كل مجال م  ١- ٢-١- ٥- ٧
  ):وحصرية(ممكنة تقييم وهناك أربعة مستويات . التقييم

 الموضوع مقبول؛/العنصر= نعم  •

 الموضوع غير مقبول؛/العنصر= ال  •

 الموضوع؛/ال يمكن تقييم العنصر= غير معروف  •

 .ققالموضوع غير مدرج ضمن تغطية التح/العنصر= خارج التغطية  •

  .على الفريق المعني بالتحقق وينبغي تسجيله في خطة التحقق" ال"و " نعم"ويتوقف تحديد العتبة بين   ٢- ٢-١- ٥- ٧

حقق على توسيع نطاق المجاالت وتعتبر المجاالت الواردة أدناه المجموعة الدنيا، وتُشجع الهيئة المعنية بالت  ٣- ٢-١- ٥- ٧
  .الضرورة عند

  ). أو األداة المساعدة الخبراءأداة (هناك مجاالت قد ال تنطبق حسب نوع التطبيق من بين المجاالت،  —مالحظة 

  الطرائق أو المفاهيم المستخدمة بأداة البرمجيات  – ١المجال   ٣- ١-٥- ٧

بالنسبة لموضوع معين، هل يطابق النموذج معايير التنظيم؟ لإلجابة على هذا السؤال، يجب على الفريق : يطرح السؤال التالي
وبذلك، يجب عليه البت . المعني بالتحقق النظر في كيفية قيام البرمجيات بتفسير واستخدام معايير التنظيم المرتبطة بهذا العنصر

ويجب أيضا أن يحدد ما إذا ). ال/نعم= القبول (لعنصر الذي جرى تقييمه لتطبيق الة المنهجية المستخدمة بواسطة مالءمبشأن مدى 
. تقدم معلومات مرضية على نحو كاف بشأن طريقته المتبعة والفروق المحتملة بين هذه الطريقة وبين التنظيمكانت أداة البرمجيات 

معد أو ضمن التطبيق بواسطة وصالت مخصصة /وال يمكن تقديم هذه المعلومات بواسطة وثيقة رقمية أو مطبوعة متاحة من مقدم
  ).ةشامل بصورةتدريجيا أو (
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  انات المدخالت بي — ٢المجال   ٤- ١-٥- ٧

 الخبراء  أداة(تتيح البرمجيات، حسب نوعها بالنسبة لبند معين، هل القيم المقترحة المستخدمة بواسطة األداة تنطبق على االستخدام؟ وس
  :التالي  قدرا أكبر أو أقل من المرونة فيما يخص شكل قيم المدخالت والتي يمكن أن تكون على النحو) أو األداة المساعدة

 غلقة مقترحة؛ما مقي •

 المصداقية؛/مجاالت للمدخالت التي جرى إدارتها، أي بيانات المدخالت المقدمة إلى عمليات تدقيق االتساق •

 .مجاالت المدخالت التي لم يجر إدارتها •

  .بالنسبة لهذا المجال، ينبغي أن يظل التركيز منصبا على قيم المدخالت وليس على وصلة المستخدم –مالحظة 

  قيم المخرجات  — ٣جال الم  ٥-١-٥-٧
  ؟)وبالتالي ال يمكن تقييمها(المدخالت؟ أو أنها غير متاحة  فيما يخصهل تنطبق المخرجات   ١- ٥-١- ٥- ٧

فيما يتعلق بهذا المجال، يجب أن يقارن الفريق المعني بالتحقق المخرجات مع البيانات التي تستجيب لمتطلبات     ٢- ٥-١- ٥- ٧
  .جة متاحة بالنسبة للموضوع الذي شمله التقييم، ال يصبح التقييم صالحاوإذا لم تكن هذه النتي .ةالجود

ال ينبغي أن تمنع عمليات التدقيق التي جرت بخصوص هذا المجال الفريق المعني بالتحقق من مراقبة  –مالحظة 
  ).٤انظر المجال رقم (التصميم 

  التدقيق البياني  —٤المجال   ٦-١-٥-٧
م النهائي المقترح مع المعايير المرجعية؟ إذا كان التدقيق البياني ينطبق مع البرمجيات، يمكن هل يتطابق التصمي  ١- ٦-١- ٥- ٧

  :القيام به من خالل مقارنة القيم المحددة، مثل

 النقاط الثابتة؛المحيطة بتحمل مناطق القيمة زاوية تتعلق ب •

 طول تحمل النقاط الثابتة؛ •

 المنطقة؛ ميلقيمة زاوية تتعلق ب •

  .معينة للحمايةسطح منطقة  •

  :يمكن إجراء مقارنات بواسطة طرائق مختلفة مثل  ٢- ٦-١- ٥- ٧

المسطرة، والبوصلة (الكالسيكية التصميم الموقعي، من خالل إجراء القياسات، واستخدام أدوات الرسومات  •
 ؛)وغيرها

  .قياس على الشاشة بواسطة أداة مكيفة •

من العناصر ذات الصلة  بالحد األدنىق المعني بالتحقق ويسجل قائمة فيما يخص كل موضوع، ينبغي أن يعد الفري  ٣- ٦-١- ٥- ٧
  .بالمراجع المناسبة

  يعملالتنفيذ ال  ٧-١-٥-٧
  :من الناحية العملية، يمكن إجراء التحقق باستخدام جداول بخصوص الموضوع المدقق فيه، كما هو مبين في المثال التالي  ١- ٧-١- ٥- ٧
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  تطبيق المنهجية   ٢-٥-٧

غير أن هناك . تمثل القائمة التالية مجموعة شاملة من الوظائف التي من األمثل إدراجها في برنامج شامل للتحقق  ١-٢- ٥- ٧
الذي كما أن هذا البرنامج الشامل للتحقق سيتطلب تكثيف العمل . إقرار بأن جميع األدوات ال تنطوي على جميع الوظائف المقابلة

  .يمكن توفيره لعملية التحقق  ال قد

هذه القائمة ضمن عناصر ال، وعلى مستخدم هذا الدليل أن يحدد قائمة قصوىهذه القائمة  اعتبارولهذا السبب ينبغي   ٢-٢- ٥- ٧
  .التي تكتسي أهمية أكثر بالنسبة للتحقق من األداة المعنيةالعناصر التي تقابل األداة المعنية وأن يختار 

  .المالحة التقليدية والمالحة القائمة على األداءكل من تالية على لم يذكر خالف ذلك، تنطبق القائمة ال وما  ٣-٢- ٥- ٧

 أثناء الطريق؛ •

 عمليات الوصول؛ •

 أدنى ارتفاع في القطاع؛ •

 ؛)مالحة المنطقة فقط(ارتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية  •

 دوائر االنتظار؛ •

 ؛)التقليدية فقط(حاالت عكس االتجاه والمسارات الدائرية  •

 األولي؛االقتراب  مرحلة •

 ط؛وسياالقتراب ال مرحلة •

 القتراب غير الدقيق؛في ااالقتراب النهائي  مرحلة •

 ؛)مالحة المنطقة فقط(الراسي االقتراب مع اإلرشاد  •

 دقيق؛مرحلة الت •

 
A GENERAL TOPIC  TO TEST  [TITLE] 

A 1 Topic [Identification] [Short description] 

A 11 Element or parameter [Identification] Reference documentation : 
e.g. « Doc 8168 – Chapter XXX » 

Documentation version : 
e.g «  Amendment XX » 

Levels of assessment 
Domains Details 

Yes No Out  of 
Cov. NA 

Comments 

      Method/Concept …      
      Input data …      
      Output data …      
      Graphical check …      

Score      

 A12 Element or parameter [Identification] Reference documentation : 
e.g. « Doc 8168 – Chapter XXX » 

Documentation version : 
e.g «  Amendment XX » 

Levels of assessment 
Domains Details 

Yes No Out  of 
Cov. NA 

Comments 

      Method/Concept …      
      Input data …      
      Output data …      
      Graphical check …      

Score      
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 االقتراب الفاشل؛ •

 )التقليدي فقط(الدوران  •

 عمليات المغادرة؛ •

  .مراحلبين ال الروابط •

  األمثلة   ٣-٥-٧
  الدوران  ١- ٣-٥- ٧

  .نتائج المخرجات والمخرجات البيانية المثال التالي إلى تقييم مقبولية الدوران استنادا إلىيرمي 
 المفهوم/الطريقة  )أ

فيما يخص ) أو المواد األخرى ذات الصلة(تُسجل الطريقة والمفاهيم بالصيغة الواردة في  وثائق األدوات 
  . مقبولةر تعبالوثائق متاحة و وفي المثال التالي، ). وظيفة الدوران

 الدوران الموضوع

 الفصل السابع – ٤القسم  –الجزء األول  –، المجلد الثاني Doc 8168الوثيقة  الوثيقة المرجعية

 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 بيانات المدخالت  )ب(

 :تتطلب البرمجيات وجود القيم التالية  )١

 فئة الطائرة؛ •

 منسوب المطار؛ •

 درجة الحرارة؛ •

 ح؛نوع الري •

 المحددة؛ السرعة الهوائية •

 إحداثيات العتبة؛ •

 .الميل الجانبي •

 :ويتضمن الجدول التالي القيم الالزمة  )٢

      بيانات المدخالت

    N 012° 25' 40''.1264 E 8883.''45 '55 °41 ١٦إحداثيات العتبة 

    N 012° 26' 17''.9834 E 6216.''44 '53 °41 ٣٤إحداثيات العتبة 

    N 012° 24' 40''.2610 E 7435.''31 '54 °41 ٣٥ت العتبة إحداثيا

    N 012° 24' 11''.6239 E 7320.''36 '56 °41 ١٧إحداثيات العتبة 
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    N 012° 22' 35''.0575 E 2541.''58 '54 °41 ٠٩إحداثيات العتبة 

    N 012° 25' 03''.2384 E 3514.''46 '54 °41 ٢٧إحداثيات العتبة 

 حرارةدرجة ال
لغالف الجوي المعيار الدولي ا

 درجة ١٥+ 
 

   

 250 205 180 135 100 )العقدة(السرعة الهوائية المحددة 

     313 )القدم(منسوب المطار 

 20 20 20 20 19.3 (*) الميل الجانبي

 A B C D E فئة الطائرة

مدخالت ال تمتثل للمعايير المعمول يرجى التدقيق فيما إذا كانت قيمة ال. التدقيق في اتساق المدخالت  )٣
وفي المثال الوارد أعاله، . بواسطة توجيه إنذار إلى المستخدم" اإلشارة إليها"بها، أو إذا ما تم رفضها أو 

  .  تمتثل بيانات المدخالت للمعايير، وبالتالي ُأدرجت في األداة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
      بيانات المدخالت

     x فئة الطائرة
     x منسوب المطار
     x درجة الحرارة

     x نوع الريح
     x المحددة السرعة الهوائية
     x إحداثيات العتبة
     x  الميل الجانبي

  بيانات المخرجات  )ج
  :األداة إلى نتائج يمكن إيجازها في بيانات المخرجات التاليةباستخدام يؤدي الحساب   )١

 ة؛حقيقيرعة الهوائية الالس •

 قُـطر الدوران؛نصف  •

 ؛)W(سرعة الريح  •

 .القطر من العتبةصف ن •

 A B C D E فئة الطائرة 
      بيانات المخرجات 

V + W/V (kt) 128 164 210 236 283 
R (°/s) 3.00 2.42 1.89 1.68 1.41 
r (NM) 0.68 1.08 1.77 2.23 3.20 

S SEG (NM) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
 7.1 5.06 4.04 2.56 1.66 ) بالميل البحري(نصف القطر من العتبة 
 13.1 9.4 7.5 4.7 3.1 )بالكيلومتر(نصف القطر من العتبة 

  .ينبغي اإلشارة في التدقيق إلى عدم االتساق في الوحدات بين الميل البحري والكيلومتر
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 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
      بيانات المخرجات

     x السرعة الهوائية الحقيقية

     x قطر الدوراننصف 

     x سرعة الريح

 عدم االتساق بين الميل البحري والكيلومتر    x القطر من العتبةنصف 

  التدقيق البياني  )د
العتبة، تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، مثل شكل المنطقة، وما يتعلق بالعتبات، واستخدام 

   )١- ٧انظر الشكل (وقياس المسافات 
  

  
  ١- ٧الشكل 

1 NM

CAT D
5.06 NM

CAT C
4.04 NM

CAT   B
2.56 NM

09

17

16

27

35

34

   CAT A
1.66 NM

+

+
+

+

+

+
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 A-Dمناطق الدوران 

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x التدقيق البياني

  االستنتاج  )ه
  .يلخص الجدول التالي نتائج التحقق من الدوران

 الدوران الموضوع
 الفصل السابع – ٤القسم  –الجزء األول  –لثاني المجلد ا – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x نوع الطائرة

     x منسوب المطارات
     x درجة الحراراة

     x نوع الريح
     x السرعة الهوائية المحددة

     x إحداثيات العتبة
     x الميل الجانبي

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
      بيانات المخرجات

     x السعة الهوائية الحقيقية
     X الدوران نصف قطر
     x سرعة الريح

 عدم االتساق بين الميل البحري والكيلومتر    x من العتبةالقطر نصف 
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني
      

 .وظيفة الدوران هذه مقبولة االستنتاج
  
  دوائر االنتظار  ٢-٣- ٥-٧

  .مقارنة المخرجات البيانية مع الرسومات اليدوية دا إلىاالنتظار استنانموذج يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية وظيفة 
  المفهوم/الطريقة  )أ

فيما يخص وظيفة ) أو المواد األخرى ذات الصلة(تُسجل الطريقة والمفاهيم بالصيغة الواردة في وثائق األدوات 
  .مقبولةتعتبر وفي المثال التالي، الوثائق متاحة و). نموذج االنتظار

  بيانات المدخالت  )ب
 :تتطلب البرمجيات القيم التالية  )١
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 فئة الطائرة؛ •
 السرعة الهوائية المحددة؛ •
 درجة الحرارة؛ •
 ؛)اإلحصاءات، وما إلى ذلكواإليكاو، (نوع الريح  •
 توقيت الخروج؛ •
 .ارتفاع حماية االنتظار في الجو •

ل للمعايير المعمول يرجى التدقيق فيما إذا كانت قيمة المدخالت ال تمتث. التدقيق في اتساق المدخالت  )٢
 . بواسطة توجيه إنذار إلى المستخدم" اإلشارة إليها"بها، أو إذا ما تم رفضها أو 

  بيانات المخرجات  )ج

  :األداة إلى نتائج يمكن إيجازها في بيانات المخرجات التاليةباستخدام يؤدي الحساب 

 السرعة الهوائية الحقيقية؛ •
 الدوران؛ نصف قطر •
 ).W(سرعة الريح  •

  التدقيق البياني  )د

  .تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية

جراءات خدمات إ"ولتحقيق هذا الغرض، ُأعدت رسومات يدوية مع بيانات المدخالت نفسها وفقا لمعايير الوثيقة 
ت الرسوماووتضاف المخرجات البيانية القائمة على البرمجيات ). انظر أدناه" (العمليات – المالحة الجوية

  .اليدوية بغرض المقارنة

  ).٢- ٤- ٧ الفقرة انظر(وينبغي النظر في الفروق الكبيرة بين الرسومات اليدوية والمخرجات البيانية وترشيدها 

  :وإلبراز العملية الواردة أعاله، ُأعدت رسومات يدوية وفقا للبيانات والحسابات التالية

 البيانات

 الوحدات غير وحدات النظام الدولي 

 عقدة ٢٣٠ رعة الهوائية المحددةالس

 قدم ١٤٠٠٠ االرتفاع

 دقيقة واحدة التوقيت

 درجة ١٥+ الغالف الجوي المعيار الدولي  درجة الحرارة
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 حسابات مع وحدات غير وحدات النظام الدولي  
 القيمة المعادلة ترالبارام الخط

1 K  ف الجوي قدم و الغال ١٤٠٠٠عامل التحويل فيما يخص
  درجة ١٥+ معيار الدولي ال
، ٢ في المجلد الثاني، الجزء األول، القسم ٢انظر التذييل (

 )الفصل األول

1.2755 

2 V V = K IAS* 293.4 kt 

، ٤من الجزء الثاني، القسم السرعة الهوائية الحقيقية استخالص يجوز أيضا *   
 )ألف(األول، التذييل  الفصل

3 v v = V / 3 600 0.0815 NM/s 

4 R R = 509.26 / V, or 3°/s, whichever is less 1.722°/s 

5 r r = V / 62.83 R 2.71 NM 

6 h in thousands of feet 14 

7 w w = 2h + 47 75 kt 

8 w' w’ = w / 3 600 0.0208 NM/s 

9 E45 E45 = 45w’/ R 0.544 NM 

10 t t = 60T 60 s 

11 L L = v t 4.89 NM 

12 ab Ab = 5v 0.41 NM 

13 ac ac = 11v 0.90 NM 

14 gi1 = gi3 gi1 = gi3 = (t – 5) v 4.48 NM 

15 gi2 = gi4 gi2 = gi4 = (t + 21)v 6.60 NM 

16 Wb Wb = 5w’ 0.10 NM 

17 Wc Wc = 11w’ 0.23 NM 

18 Wd Wd = Wc + E45 0.77 NM 

19 We We = Wc + 2E45 1.32 NM 

20 Wf Wf = Wc + 3E45 1.86 NM 

21 Wg Wg = Wc + 4E45 2.41 NM 

22 Wh Wh = Wb + 4E45 2.28 NM 

23 Wo Wo = Wb + 5E45 2.82 NM 

24 Wp Wp = Wb + 6E45 3.36 NM 

25 Wi1 = Wi3 Wi1 = Wi3 = (t + 6)w’ + 4E45 3.55 NM 

26 Wi2 = Wi4 Wi2 = Wi4 = Wi1 + 14w’ 3.84 NM 

27 Wj Wj = Wi2 + E45 4.38 NM 

28 Wk = Wl Wk = Wl = Wi2 + 2E45 4.93 NM 

29 Wm Wm = Wi2 + 3E45 5.47 NM 

30 Wn3 Wn3 = Wi1 + 4E45 5.73 NM 
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31 Wn4 Wn4 = Wi2 + 4E45 6.02 NM 

32 XE XE = 2r + (t + 15)v + 
  (t + 26 + 195/R)w’ 

15.68 NM 

33 YE YE = 11 v cos 20° + 
  r(1 + sin 20°) + 
  (t + 15)v tan 5° + 
  (t + 26 + 125/ R)w’ 

8.31 NM 

، إلجراء مقارنة الحقة مع المخرجات البيانية من البرمجيات باستخدام  بيانات ٢- ٧وبناء عليه، يمكن استخدام الرسم التالي، الشكل 
  .المدخالت نفسها

  

  
  ٢- ٧الشكل 

  

Procedure protected for:

Altitude: 14 000 ft
IAS: 230 kt
Outbound time: 1 min

0 54321

Scale

NM
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  :فيما يلي استنتاج المثال

 دائرة االنتظار الموضوع
 ٤القسم  –الفصل الثاني والجزء الثاني  – ٤القسم  –الجزء األول  –المجلد الثاني  –)) ٢٠٠٦(الطبعة الخامسة ( Doc 8168ة رقم الوثيق الوثيقة المرجعية

 )١(التعديل رقم  نسخة الوثيقة
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x المفهوم/الطريقة
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x فئة الطائرة

ال يوجد تدقيق في االتساق بين السرعة الهوائية     x السرعة الهوائية المحددة
 المحددة ونوع الطائرة

     x ارتفاع الحماية
     x درجة الحرارة
 تقديم اإلنذار في حالة عدم اتساق الوقت مع االرتفاع    x توقيت الخروج

     x يحنوع الر
  x    مسار الدخول
 ينبغي أخذه في االعتبار x    اتجاه الدوران

  x    نوع المساعد المالحي
  x    مدخالت الزمة

  x    ارتفاع المساعد المالحي
  x    إحداثيات المساعد المالحي

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x الهوائية الحقيقيةالسرعة 

     x الدوران نصف قطر
     x قيمة الريح

     x )البياني(نموذج االنتظار 
  x    المنطقة األساسية لالنتظار

  x    مدخالت االنتظار
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني
      

 .ويوصى بمراعاة اتجاهي الدوران . لةهذه الوظيفة مقبو االستنتاج
 .مدخالت  لتقديم منطقة االنتظار األساسية+ من المستصوب للغاية وجود وظائف إضافية   – ١مالحظة  
  .من المستصوب وجود وظيفة إضافية لتقديم الحساب اإللكتروني لالرتفاع األدنى لالنتظار  – ٢مالحظة  

  نتظارعكس االتجاهات وساحات اال  ٣- ٣-٥- ٧
يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية دوران القاعدة استنادا إلى نتائج المخرجات والمخرجات  :دوران القاعدة  ١- ٣-٣- ٥- ٧

  .البيانية
  المفهوم/الطريقة  )أ

فيما يخص ) أو المواد األخرى ذات الصلة(تُسجل الطريقة والمفاهيم بالصيغة الواردة في وثائق األدوات 
  .مقبولةتعتبر وفي المثال التالي، الوثائق متاحة و). وظيفة الدوران
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  بيانات المدخالت  )ب
  :تتطلب البرمجيات القيم التالية

 الدولي؛ يالتغاير المغنطيسي للغالف الجوي المعيار •
 وفئة الطائرة؛المحددة السرعة الهوائية  •
 سرعة الريح؛ •
 ؛الميل الجانبي •
 المساعد المالحي؛وإحداثيات ومنسوب نوع  •
 ه الدوران؛اتجا •
 ارتفاع النقاط الثابتة األولية؛ •
 ارتفاع النقاط الثابتة النهائية؛ •
 مسار الدخول؛ •
 توقيت الخروج؛ •
 .زاوية الدخول •

  :ويتضمن الجدول التالي القيم الالزمة

 بيانات المدخالت

 درجة ١٥+ الغالف الجوي المعيار الدولي  التغاير المغنطيسي للغالف الجوي المعيار الدولي

 kt 250 رعة الهوائية المحددالس

 Kt 58.826 سرعة الريح

 deg 25 الميل الجانبي

 منارة فور لجميع االتجاهات نوع المساعد المالحي

 ft 0 منسوب المساعد المالحي

 N 12° 14' 15.029'' E ''13.751 '48 °41  إحداثيات المساعد المالحي

 إلى اليمين اتجاه الدوران
  ft 000 6 ةبتة األوليرتفاع النقاط الثاا

 ft 000 3 ارتفاع النقاط الثابتة النهائية

 deg 305.31 مسار الدخول

 s 90 توقيت الخروج

 deg 30 زاوية الدخول

  بيانات المخرجات  )ج
  :األداة إلى النتائج الواردة بإيجاز في بيانات المخرجات التالية باستخداميؤدي الحساب 

 مسافة الدخول؛ •
 مسار الخروج؛ •
 عند الدخول؛ نزولرات الانحدا •
 عند الخروج؛ نزولرات الانحدا •
 ارتفاع الدوران؛ •
 قطر الدوران؛نصف  •
 .مسافة الخروج •
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4 203.74 (ft)

4 203.74 (ft)

3 000.00 (ft)

6 000.00 (ft) 7.026 NM (7 NM)

86.6 deg (T87 deg) –4.2(%)

2.462 NM (2 NM)

305.4 deg (T305 deg) –2.8(%)

7.022 NM (7 NM)

  خرجاتبيانات الم
 NM 7.01 مسافة الدخول

 deg 86.64 مسار الخروج

 ft/min 802.49 )مرحلة الدخول( نزولانحدار ال

 ft/min 197.5 1 )مرحلة الخروج( نزولانحدار ال

 ft 203.74 4 رتفاع الدورانا

 NM 2.462 نصف قطر الدوران

 NM 7.01 مسافة الخروج

  التدقيق البياني  )د
تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، مثل شكل المنطقة، وموقع المساعدات المالحية، وموقع 

  ).٣- ٧انظر الشكل . (قُطر الدوراننصف وطول مرحلة الخروج، و

  
  ٣-٧الشكل 
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  االستنتاج  )ه
 )الوقت محدود( منارة فور لجميع االتجاهاتلدوران القاعدة  الموضوع

 الفصل الثالث — ٤القسم  —الجزء األول  —المجلد الثاني  Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية

 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
التغاير المغنطيسي للغالف الجوي 

 المعياري الدولي
x     

     x السرعة الهوائية المحددة وفئة الطائرة
     x سرعة الريح
     x زاوية الحافة

المساعد  وإحداثيات ومنسوب نوع
 المالحي

x     

     x اتجاه الرحلة الجوية
     x ارتفاع النقاط األولية
     x ارتفاع النقاط النهائية

     x مسار الدخول
     x توقيت الخروج
     x زاوية المدخل

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
      بيانات المخرجات
     x مسافة الدخول
     x مسار الخروج
     x ول الدخولانحدارات نز

     x انحدارات نزول الخروج
     x ارتفاع الدوران
     x الدوران نصف قطر

     x مسافة الخروج
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني

      
 .مقبول) الوقت محدود( منارة فور لجميع االتجاهاتلدوران القاعدة  االستنتاج

يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية الدوران اإلجرائي استنادا إلى نتائج المخرجات  . الدوران اإلجرائي  ٢- ٣-٣- ٥- ٧
  .والمخرجات البيانية

  المفهوم/الطريقة  )أ
فيما يخص ) أو أي مواد أخرى مناسبة(تُسجل الطريقة والمفاهيم على النحو المبين في وثائق األدوات 

  .مقبولةتعتبر وفي هذا المثال، الوثائق متاحة و . ن اإلجرائيوظيفة الدورا
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  بيانات المدخالت  )ب
  :تتطلب البرمجيات القيم التالية

 التغاير المغنطيسي للغالف الجوي المعياري الدولي؛ •
 وفئة الطائرة؛المحددة السرعة الهوائية  •
 سرعة الريح؛ •
 المساعد المالحي؛ومنسوب وإحداثيات نوع  •
 ن؛اتجاه الدورا •
 نوع الدوران اإلجرائي؛ •
 ارتفاع النقاط الثابتة األولية؛ •
 ارتفاع النقاط الثابتة النهائية؛ •
 مسافة مرحلة الخروج؛ •
 مسافة المحور اإلجرائي؛ •
 زاوية المحور اإلجرائي؛ •

  :ويتضمن الجدول التالي القيم الالزمة

 بيانات المدخالت
 درجة ١٥+ الف الجوي المعيار الدولي الغ التغاير المغنطيسي للغالف الجوي المعيار الدولي

 kt 250 السرعة الهوائية المحدد

 kt 58.826 سرعة الريح

 deg 25 الميل الجانبي

 فور لجميع االتجاهات منارة نوع المساعد المالحي

 ft 0 منسوب المساعد المالحي

 N 11° 12' 5.4128'' E ''37.503 '48 °43  إحداثيات المساعد المالحي

 إلى اليمين الدوران اتجاه

 deg 80/260 النوع

  ft 000 6 ةارتفاع النقاط الثابتة األولي

 ft 000 3 ارتفاع النقاط الثابتة النهائية

 NM 6 مسافة مرحلة الخروج

 NM 7 مسافة محور اإلجراءات

 deg 45 زاوية محور اإلجراءات

  بيانات المخرجات  )ج
  :تائج الواردة بإيجاز في بيانات المخرجات التاليةاألداة إلى الن باستخداميؤدي الحساب 

 توقيت مرحلة الخروج؛ •
 مسافة مرحلة الدخول؛ •
 ارتفاع الدوران؛ •
 عند الخروج؛نزول منحدرات ال •
 .عند الدخول نزولمنحدرات ال •
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 بيانات المخرجات

 sec 930 .76 توقيت مرحلة الخروج

 NM 12.455 مسافة مرحلة الدخول

 ft 208.69 4 ارتفاع الدوران

 ft/NM 243.45 الخروج نزولانحدار 

 ft/NM 97.04 الدخول نزولانحدار 

  التدقيق البياني  )د

تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، مثل شكل المنطقة، وموقع المساعدات المالحية، وموقع 
  ).٤- ٧انظر الشكل . (وطول مرحلة الخروج، واتجاه وتصميم الدوران

  

  ٤- ٧ل الشك

4 208.69 (ft)

4 208.69 (ft)

3 000 (ft)

6 000.00 (ft)
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  االستنتاج  )ه

 )المسافة محدد(أجهزة قياس المسافة /الوقت محدود( نظام قياس المسافات/منارة فور لجميع االتجاهاتل الدوران اإلجرائي الموضوع
 الفصل الثالث – ٤القسم  –الجزء األول  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية

 )١٣(م التعديل رق نسخة الوثيقة
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
التغاير المغنطيسي للغالف 
 الجوي المعياري الدولي

x     

السرعة الهوائية المحددة 
 وفئة الطائرة

x     

     x سرعة الريح
     x ميل الجانبيال

وإحداثيات ومنسوب نوع 
 المساعد المالحي

x     

     x اتجاه الرحلة الجوية
     x نوع الدوران اإلجرائي
     x ارتفاع النقاط األولية
     x ارتفاع النقاط النهائية
     x مسافة مرحلة الخروج

     x مسافة محور اإلجراءات
     x زاوية محور اإلجراءات

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x توقيت مرحلة الخروج
     x مسافة مرحلة الدخول

     x ارتفاع الدوران
     x انحدارات نزول الخروج
     x انحدارات نزول الدخول

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x لبيانيالتدقيق ا
      

  منارة فور لجميع االتجاهاتالدوران اإلجرائي  االستنتاج
 .مقبول) المسافة محدد(أجهزة قياس المسافة /الوقت محدود(

  ساحة االنتظار  ٣-٣- ٣-٥- ٧
  .يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية ساحة االنتظار استنادا إلى نتائج المخرجات والمخرجات البيانية

  المفهوم/طريقةال  )أ
فيما يخص ) أو أي مواد أخرى مناسبة(تُسجل الطريقة والمفاهيم على النحو المبين في وثائق األدوات 

  .مقبولةتعتبر وفي هذا المثال، الوثائق متاحة و. وظيفة دوران القاعدة
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  بيانات المدخالت  )ب
  :تتطلب البرمجيات القيم التالية

 عياري الدولي؛التغاير المغنطيسي للغالف الجوي الم •
 وفئة الطائرة؛المحددة السرعة الهوائية  •
 سرعة الريح؛ •
 ؛الميل الجانبي •
 نوع المساعدات المالحية، والمنسوب والخصائص؛ •
 الدخول إلى التسهيالت؛ •
 اتجاه الرحلة الجوية؛ •
 ارتفاع النقاط الثابتة األولية؛ •
 ارتفاع النقاط الثابتة النهائية؛ •
 توقيت مرحلة الخروج؛ •
 .حلة الخروجزاوية مر •

  :ويتضمن الجدول التالي القيم الالزمة
 بيانات المدخالت

 درجة ١٥+ الغالف الجوي المعيار الدولي  التغاير المغنطيسي للغالف الجوي المعيار الدولي

 kt 240 السرعة الهوائية المحدد

 Kt 58.826 سرعة الريح

 deg 25 الميل الجانبي

 الالاتجاهيةسلكية المنارة الال نوع المساعد المالحي

 ft 0 منسوب المساعد المالحي

 N 08° 44' 6.8707'' E ''21.922 '38 °45  إحداثيات المساعد المالحي

 وحيد االتجاهات زاوية المدخالت

 إلى اليمين اتجاه الرحلة الجوية 

  ft 000 6 ارتفاع النقاط الثابتة األولية 

 ft 000 3  ارتفاع النقاط الثابتة النهائية

 sec 120 توقيت مرحلة الخروج

 deg 90 زاوية مرحلة الخروج

  بيانات المخرجات  )ج
  :األداة إلى النتائج الواردة بإيجاز في بيانات المخرجات التاليةتخدام يؤدي الحساب باس

 مسافة مرحلة الخروج؛ •
 مسافة مرحلة الدخول؛ •
 ارتفاع الدوران؛ •
 عند الخروج؛ نزولمنحدرات ال •
 عند الدخول؛ زولنمنحدرات ال •
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 بيانات المخرجات

 NM 8.956 مسافة مرحلة الخروج

 NM 8.953 مسافة مرحلة الدخول

 ft 181.10 4 ارتفاع الدوران

 ft/min 909.448 الخروج نزولانحدار 

 ft/min 590.551 الدخول نزولانحدار 

  التدقيق البياني  )د
مثل شكل المنطقة، وموقع المساعدات المالحية، وموقع تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، 

  ).٥-٧انظر الشكل . (وطول ساحة االنتظار
 المتعلقة الدليل النموذجي لإلجراءات"باإلضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مقارنة باستخدام وثيقة اإليكاو 

  .ضمن عملية التحقق (ICAO Doc 9371) "باالنتظار، وعكس االتجاه وساحة االنتظار

  ٥- ٧الشكل 

4181.10 (ft)8.956 NM (9 NM)

90.0 deg (T90 deg) –3 .3 (%)

270 .2 deg (T270 deg) –2.2 (%)

8.953 NM (9 NM)

6 000.00 (ft)

3 000 .00 (ft) 4181.10 (ft)
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  االستنتاج  )ه
 ساحة االنتظار الموضوع

 الفصل الثالث – ٤القسم  –الجزء األول  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق روفغير مع ال نعم 

      بيانات المدخالت
التغاير المغنطيسي للغالف الجوي 

 المعياري الدولي
x     

     x السرعة الهوائية المحددة وفئة الطائرة
     x سرعة الريح
     x الميل الجانبي

المساعد  وإحداثيات ومنسوب  نوع
 المالحي

   x  

  x    مدخل على التسهيالت
  x    تجاه الرحلة الجويةا

  x    ارتفاع النقاط األولية
  x    ارتفاع النقاط النهائية
  x    توقيت مرحلة الخروج
  x    زاوية مرحلة الخروج

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x مسافة مرحلة الخروج
     x مسافة مرحلة الدخول

     x ارتفاع الدوران
     x انحدارات نزول الخروج
     x انحدارات نزول الدخول

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني
      

 .ةساحة االنتظار مقبول االستنتاج

  ارتفاع الوصول الى المنطقة النهائية  ٤- ٣-٥- ٧
  .وال يتضمن هذا المثال سوى المخرجات البيانية . ارتفاع الوصول الى المنطقة النهائيةييم مقبولية شكل يرمي المثال التالي إلى تق

 المفهوم/الطريقة  )أ

في الفصل الرابع من  المنطقة النهائية إلىارتفاع الوصول يمكن االطالع على المرجع الخاص بتصميم 
". العمليات -  جراءات خدمات المالحة الجويةإ"قة من الجزء الثالث في المجلد الثاني من الوثي ٢ سمالق

 .مقبولةتعتبر هذا المثال، الوثائق متاحة و  وفي

 بيانات المدخالت  )ب

 ؛) Yأو T( نوع االقتراب  •
 ؛)المباشر، القاعدة إلى اليمين وإلى اليسارالخط (القتراب األولي الثابتة ل نقاطالإحداثيات  •
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 إحداثيات النقاط الثابتة الوسيطة؛ •
 ؛القتراب النهائياط الثابتة لنقالالنقطة المحددة لالقتراب النهائي أو حداثيات إ •
 اتجاه القطاعات األولية؛ •
 اتجاه القطاعات الوسيطة والنهائية؛ •
الملف ( المنطقة النهائية إلىارتفاع الوصول التضاريس في منطقة )/العوائق(إحداثيات ومنسوب العائق  •

 ؛)ة بشأن التضاريس والعوائقذو الصلة بالبيانات اإللكتروني
 طر كل قطاع من القطاعات؛نصف قُ •
  ).حسبما يكون ذلك منطبقا(ض التدريجي الداخلي فقطر قوس الخنصف  •

  .تجدر اإلشارة إلى أنه، حسب األداة، قد ال تتطلب بيانات المدخالت جميع البنود الواردة أعاله —مالحظة 

  التدقيق البياني  )ج
 )شابهها م التصميم بمساعدة الحاسوب أو ماباستخدام نظ(بياني بمقارنة الرسومات اليدوية ينبغي إجراء التدقيق ال

  ).٦- ٧انظر الشكل (فيما يخص مخرجات نظم تصميم إجراءات الطيران 
  .المنطقة النهائية إلىارتفاع الوصول عن بيانات المدخالت وما يقابلها من شكل بياني فيما يخص  أمثلةفيما يلي 

 ”T“قضيب في شكل  ع الوصول إلى المنطقة النهائية ارتفانوع 

 N ''20.1568 '54 °41 )الخط المباشر) (١(ارتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية 
012° 37' 01.8645'' E 

 N ''55.7210 '47 °41 )القاعدة إلى اليسار( )٢(ارتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية 
012° 33' 03.3757'' E 

 N ''18.8597 '57 °41 )القاعدة إلى اليمين) (٣(صول إلى المنطقة النهائية ارتفاع الو
012° 28' 25.2903'' E 

 N ''37.3157 '52 °41 إحداثيات النقطة األولية 
012° 30' 44.5025'' E 

 N ''54.1296 '50 °41 إحداثيات نقطة االقتراب النهائي
012° 24' 27.4765'' E 

 °250 )لخط المباشرا(اتجاه المرحلة األولية 

 °339.8 )القاعدة إلى اليسار(اتجاه المرحلة األولية 

 °159.7 )القاعدة إلى اليمين(اتجاه المرحلة األولية 

 °250 اتجاه المرحلة النهائية الوسيطة

 N ''37.4619 '57 °41 التضاريس للقطاع المباشر/إحداثيات ومنسوب العوائق
012° 52' 05.0609'' E 
3 000 ft 

 N ''50.1827 '02 °42 التضاريس للقطاع على اليمين/إحداثيات ومنسوب العوائق
012° 10' 57.6461'' E 
3 500 ft 

 N ''09.7808 '36 °41 التضاريس للقطاع على اليسار/إحداثيات ومنسوب العوائق
012° 26' 22.0812'' E 
2 500 ft 

 ft 000 4 طاع المباشرالحد األدنى الرتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية للق

 ft 500 5 الحد األدنى الرتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية للقطاع على اليمين

 ft 500 3 الحد األدنى الرتفاع الوصول إلى المنطقة النهائية للقطاع على اليسار
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  ٦- ٧الشكل 

  االستنتاج  )د
 لى المنطقة النهائيةإارتفاع الوصول  الموضوع

 الفصل الرابع – ٢القسم  –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  جعيةالوثيقة المر
 ٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x ترابنوع االق

     x  إحداثيات نقاط االقتراب النهائي
     x إحداثيات النقاط الوسيطة

النقطة المحددة لالقتراب النهائي أو إحداثيات 
 نقطة االقتراب النهائي

x     

     x أقطار قوس الخوض التدريجي
     x اتجاه المراحل األولية

     x التضاريس/إحداثيات ومنسوب العوائق
      

IAF (3)

IAF (1)

IAF (2)

5 NM

FAF
IF
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 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
      بيانات المخرجات

المنطقة  إلىرتفاع الوصول الحد األدنى ال
 النهائية

x     

     x المخرجات البيانية
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني
      

 .مقبول المنطقة النهائية إلىارتفاع الوصول تصميم  االستنتاج
  
  مرحلة االقتراب األولي  ٥- ٣-٥- ٧

  .وال يتضمن هذا المثال أي مخرجات بيانية. لة االقتراب األولييرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية حساب منطقة مرح

  القطاع األولي الموضوع
 الفصل الرابع –لث الجزء الثا –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x فئة الطائرة

     x مدى السرعة الهوائية المحددة
     x درجة الحرارة

     x ع الريحنو
     x الحد االقصى من ارتفاع الحماية

     x السرعة الهوائية المحددة
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x سرعة الريح

     x مدى المساعد المالحي
     x تحمل نقاط االقتراب األولي 

     x تحمل نقاط النهاية
     x قبولية النقاطم

     x ض منطقة البداية١عر
     x زاوية ميل المنطقة

     x عرض منطقة النهاية
     x الثانوية/عرض المنطقة األولية

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

 .يوصى بالمخرجات البيانية x    التدقيق البياني
      

 مقبولة األوليوظيفة القطاع  االستنتاج
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  مرحلة االقتراب الوسيط  ٦- ٣-٥- ٧
  .يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية حساب ورسم منطقة مرحلة االقتراب الوسيط

 المرحلة الوسيطة الموضوع
 الفصل الخامس –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x فئة الطائرة

     x مدى السرعة الهوائية المحددة
     x نوع الريح

     x الحد األقصى من ارتفاع الحماية
     x ئية المحددةالسرعة الهوا

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x سرعة الريح

     x مدى المساعد المالحي
     x األقصى لطول المرحلة/الحد األدنى

     x تحمل نقاط االقتراب الوسيط
     x تحمل نقاط النهاية

     x مقبولية النقاط الثابتة
     x عرض منطقة البداية
     x زاوية ميل المنطقة

     x عرض منطقة النهاية
     x الثانوية/عرض المنطقة األولية

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

 .المخرجات البيانية مطلوبة   x  التدقيق البياني
      

  .ة إال في حالة تقديم المخرجات البيانية والتدقيق فيهاوظيفة المرحلة الوسيطة غير مطلوب االستنتاج
  

  )التقليدي(االقتراب غير الدقيق بمرحلة االقتراب النهائي   ٧- ٣-٥- ٧

وال يتضمن هذا المثال أي مخرجات . يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية حساب منطقة مرحلة االقتراب النهائي باالقتراب غير الدقيق
  .بيانية
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 المرحلة النهائية ضوعالمو
 الفصل السادس –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      دخالتبيانات الم
     x فئة الطائرة

     x مدى السرعة الهوائية المحددة
     x نوع الريح

     x الحد األقصى الرتفاع الحماية
     x السرعة الهوائية المحددة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x سرعة الريح

     x مدى المساعد المالحي
     x األقصى لطول المرحلة/الحد األدنى

     x تحمل نقاط االقتراب النهائي
تحمل نقطة االقتراب الفاشل أصغر مما    x  تحمل نقطة االقتراب الفاشل

جراءات خدمات إ"هي عليه في الوثيقة 
 "العمليات - المالحة الجوية

     x مقبولية النقاط الثابتة
     x عرض منطقة البداية
     x زاوية ميل المنطقة

     x عرض منطقة النهاية
     x الثانوية/عرض المنطقة األولية

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

  x    التدقيق البياني
      

 .الوظيفة غير مقبولة دون حل مسألة تحمل نقطة االقتراب الفاشل االستنتاج
  
لنظام العالمي للمالحة اعتمادا على ا لمالحة المنطقة قتراب النهائي المتعلق باالقتراب غير الدقيقمرحلة اال  ٨- ٣-٥- ٧

  ناعيةصطاال  باألقمار
  المفهوم/الطريقة  )أ

لنظام للمالحة المنطقة االقتراب غير الدقيق بطريقة يمكن االطالع على المرجع الخاص بتصميم االقتراب 
من الجزء الثالث في المجلد الثاني من  ١إلى الفصل الثاني من القسم  ناعيةطصالعالمي للمالحة باألقمار اال

  .مقبولةتعتبر وفي هذا المثال، الوثائق متاحة و". العمليات -  جراءات خدمات المالحة الجويةإ"الوثيقة 
  بيانات المدخالت  )ب

 إحداثيات العتبات؛ •
 ؛قتراب النهائيلالقتراب النهائي أو نقطة االثابتة النقطة الإحداثيات  •
  .إحداثيات نقطة االقتراب الفاشل •

  :في االعتبار بيانات المدخالت التالية تؤخذ ،ة إلى أحدث عملية للتحديدببالنسباإلضافة إلى ذلك، 
 فئة الطائرة؛ •
 المحددة؛ السرعة الهوائيةمدى  •
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 نوع الريح؛ •
  .الحمايةلمنطقة أقصى ارتفاع  •

  بيانات المخرجات  )ج
 سرعة الريح؛ •
لالقتراب النهائي أو نقطة  ثابتةالنقطة القاطع المسارات والتحمل على طول المسار فيما يخص تحمل ت •

 ؛االقتراب النهائي
 ؛النقطة المحددة لالقتراب النهائي أو نقطة االقتراب النهائيشبه العرض بمحاذاة  •
 شبه العرض بمحاذاة نقطة االقتراب الفاشل؛ •
 الثانوية؛/عرض المنطقة األولية •
تحمل تقاطع (النهائية، وعمليات تحمل النقاط الثابتة  ةق؛ والمرحليات البيانية لنقاط الطرالمخرج •

  .ومناطق الحماية) المسارات والتحمل على طول المسار

  التدقيق البياني  )د
تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، وشكل مناطق الحماية، وشبه عروض المناطق، وتحمل 

ة لالقتراب النهائي أو ثابتالنقطة الرات والتحمل على طول المسار بالنسبة لكل نقطة طريق في تقاطع المسا
  ).٧-٧انظر الشكل (األقصى للمرحلة /نقطة االقتراب الفاشل، والطول األدنىو نقطة االقتراب النهائي

 

 (AW ½) رض المنطقةشبه ع (XTT) تحمل تقاطع المسارات (ATT) التحمل على طول المسار (WP) نقطة الطريق

 0.3 NM 0.6 NM 1.2 NM (FAF) نقطة االقتراب النهائي

 0.3 NM 0.5 NM 1.0 NM (MAPT) نقطة االقتراب الفاشل

 ٧- ٧الشكل 

 

 
 
 

 MAPT

 FAF
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فيما يخص  ٨- ٧مالحة المنطقة، على النحو المبين في الشكل لويمكن تطبيق العملية نفسها على مرحلة االقتراب المباشر اآلخر 
  . طةالمرحلة الوسي

  
 

 (AW ½) شبه عرض المنطقة (XTT) تحمل تقاطع المسارات (ATT) التحمل على طول المسار (WP) نقطة الطريق

 0.3 NM 0.6 NM 1.2 NM (FAF) نقطة االقتراب النهائي

 1.0 NM 1.5 NM 3.0 NM (IF) النقطة األولية

 

  ٨- ٧الشكل 

 

 

IF 

FAF 

  2 NM
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  االستنتاج  )ه
 المرحلة النهائية الموضوع
 الفصل الثاني - ٤القسم  –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  مرجعيةالوثيقة ال

 ٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  نسخة الوثيقة
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x المفهوم/الطريقة
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x طائرةفئة ال

     x مدى السرعة الهوائية المحددة
     x نوع الريح

     x الحد األقصى من ارتفاع الحماية
     x إحداثيات العتبة

النقطة المحددة لالقتراب النهائي أو نقطة إحداثيات 
 االقتراب النهائي

x     

     x إحداثيات نقطة االقتراب الفاشل
      
 التعليق خارج النطاق روفغير مع ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x سرعة الريح

تحمل تقاطع المسارات والتحمل على طول المسار 
النقطة المحددة لالقتراب النهائي أو فيما يخص 

 نقطة االقتراب النهائي

x     

شبه العرض بمحاذاة النقطة المحددة لالقتراب 
 النهائي أو نقطة االقتراب النهائي

x     

     x شبه العرض بمحاذاة نقطة االقتراب الفاشل
     x الثانوية/عرض المنطقة األولية

     x المخرجات البيانية
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x التدقيق البياني
      

 .هذه الوظيفة مقبولة االستنتاج
 .بقة والالحقة ليست جزءا من هذه الوظيفةاالتصاالت مع المراحل السا –مالحظة  
  
  االقتراب باإلرشاد الرأسي   ٩- ٣-٥- ٧

وال يتضمن . ترية فيما يتعلق باالقتراب باإلرشاد الرأسياروميرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية المرحلة النهائية للمالحة الرأسية الب
  .هذا المثال أي مخرجات بيانية

 )الرأسي باإلرشاداجراءات االقتراب (ية المرحلة النهائ الموضوع
 الفصل الرابع - ٤القسم  –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق النطاق خارج غير معروف ال نعم 
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      بيانات المدخالت
     x منسوب العتبة
     x منسوب المطار

     x فئة الطائرة
     x السرعة الهوائية المحددة

     x نقطة اإلسناد علو
     x علو نقطة االقتراب النهائي فوق العتبة

     x زاوية المسار الرأسي للتصميم
     x تملةدرجة الحرارة الدنيا المح

الحد األدنى للخلوص من العوائق فيما يتعلق 
 باالقتراب الوسيط

x     

الحد األدنى للخلوص من العوائق فيما يتعلق 
 باالقتراب النهائي

x     

     x جهاز االستشعار
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
ب النهائي فيما يتعلق عرض منطقة مرحلة االقترا

 )البداية(بسطح تقييم العوائق 
x     

عرض منطقة مرحلة االقتراب النهائي فيما يتعلق 
 ) النهاية(بسطح تقييم العوائق 

x     

لنقطة المحددة /موقع نقطة االقتراب النهائي
أو نقطة  لالقتراب النهائي أو نقطة االقتراب النهائي

النهائي والحد األدنى  االلتقاء بين مرحلة االقتراب
 للخلوص من العوائق للمرحلة السابقة

x     

زاوية المسار الرأسي المصحح لدرجة الحرارة 
 المنخفضة

x     

     x نقطة الغسناد إحداثيات علو
     x زاوية مرحلة االقتراب النهائي
     x (X FAS)منشأ مرحلة االقتراب النهائي 
     x نشورةدرجة الحرارة بصيغتها الم

     x الحد األدنى لزاوية المسار الرأسي
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

    x  التدقيق البياني
      

 .ال تُقل الوظيفة إال في حالة وجود قدرة المخرجات البيانية والتحقق منها االستنتاج
  
  ةالبصريالمراحل أسطح   ١٠- ٣-٥- ٧

 هومالمف/الطريقة  )أ
ة فيما يخص إجراءات النهج غير الدقيق بصرييرمي اختبار التحقق إلى إثبات صحة أسطح المراحل ال

 ٤ الفصل الخامس من القسم فية بصريالمرجع الخاص بأسطح المراحل الويمكن االطالع على . المباشر
وفي هذا   ".لعملياتا - جراءات خدمات المالحة الجويةإ"من الجزء األول في المجلد األول من الوثيقة 

  .مقبولةتعتبر المثال، الوثائق متاحة و

 بيانات المدخالت  )ب

 نوع اإلجراء؛ •
 الرمز المرجعي للمدرج؛ •
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 عرض سطح االقتراب الداخلي؛ •
 ؛)حسبما يكون ذلك منطبقا(بين المسار والمحور  يةزاوية الحيدال •
 ؛)حسبما يكون ذلك منطبقا(بين المسار والمحور  يةمسافة الحيدال •
 علو الخلوص من العوائق؛ •
 إحداثيات ومنسوب العتبة؛ •
 تحديد مرحلة االقتراب النهائي بما في ذلك زاوية االقتراب؛ •
ن التضاريس أأو ملف البيانات اإللكترونية بش(التضاريس )/العوائق(إحداثيات ومنسوب العائق  •

 ).والعوائق ذي الصلة

  بيانات المخرجات  )ج
 ة؛بصريشكل أسطح المراحل ال •
 .التضاريس/عوائقتراق الاخ •

  التدقيق البياني  )د
ة نفسها، بصريوتشمل عمليات تدقيق أسطح المراحل ال  .تنطوي هذه الخطوة على تقييم المدخالت البيانية

  ).٩- ٧انظر الشكل . (إذا ما وجد تضاريسال)/عوائقال( عائقاختراق الو. المدرجالنسبي فيما يخص  هاوموقع
 ٢- ٦انظر . السطح عند اختراقدقيق البياني لتقييم مدى صحة التضاريس والعوائق قد ال يكفي الت –مالحظة 

  .لمزيد من اإلرشادات بشأن التحقق من بيانات التضاريس والعوائق
  .ة فيما يخص مجموعة محددة من بيانات المدخالتبصرييقدم القسم التالي مثاال عن إعداد أسطح المراحل ال

  بيانات المدخالت
 االقتراب غير الدقيق المباشر ءات نوع اإلجرا

 or 4 3 الرمز المرجعي للمدرج
 0 الزاوية الحيدية بين المسار والمحور
 0 المسافة الحيدية بين المسار والمحور

 °3االنحدار  تحديد مرحلة االقتراب النهائي
 °267.763االتجاه 

 ft 350 علو الخلوص من العوائق 
 N, 010° 27' 44.8054'' E ''04.9576 '29 °41 ةإحداثيات العتب
 ft 0 منسوب العتبة

 N, 010° 28' 04.4657'' E ''07.3272 '29 °41 إحداثيات العوائق
 ft 200 منسوب العوائق

 بيانات المخرجات
 m 15 العلو فوق العتبة 
 m 60 المسافة من العتبة

 )متر من جانبي امتداد المدرج ١٥٠( m 300 عرض القاعدة
 )من جانبي امتداد المدرج( %15 ميل

 ° 1.88 ةبصريمنحدر أسطح المراحل ال
المسافة العمودية من عتبة االقتراب إلى (نهاية السطح 

 ) ةبصرينهاية أسطح المراحل ال
3 257 m 

 نعم اختراق العوائق
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  ٩- ٧الشكل 

  االستنتاج  )ه
 ةبصريأسطح المراحل ال الموضوع

 الفصل الخامس - ٤القسم  –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  – Doc 8168 الوثيقة رقم الوثيقة المرجعية
 ٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x نوع اإلجراء

     x المرجعي للمدرج الرمز
     x عرض سطح االقتراب الداخلي

     x المحور/للمسار يةزاوية الحيدال
     x المحور/للمسار يةمسافة الحيدال

     x ارتفاع تحمل العوائق
     x احداثيات ومنسوب العتبة
     x مرحلة االقتراب النهائي

     x )العوائق(مخرجات العائق 
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال عمن 

      بيانات المخرجات
ة بصريال توجد أسطح المراحل ال   x  ةبصريشكل أسطح المراحل ال

 .إال في أشكال بيانية
     x العوائق/اختراق التضاريس
     x المخرجات البيانية

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

     x يالتدقيق البيان
      

 .هذه الوظيفة مقبولة االستنتاج
 .ةبصرياإلحداثيات الرئيسية ثالثية االبعاد ألسطح المراحل ال –ينبغي تقديم مالحظة  

FAS

1 NM

Obstacle elevation THR elevation
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  مرحلة االقتراب الدقيق  ١١- ٣-٥- ٧
  .طح تقييم العوائقيرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية مرحلة االقتراب الدقيق لنظام الهبوط اآللي استنادا إلى طريقة س

في المثال التالي، يستند سطح تقييم العوائق إلى نموذج سطح تقييم العوائق غير أنه يختلف عن  —مالحظة 
  .النموذج ألنه يمتد إلى نقطة االقتراب النهائي

 المفهوم/الطريقة  )أ

سطح تقييم حساب امتداد في في هذا المثال، تقدم وثائق األدوات وصفا عن الطريقة المستخدمة   )١
ويقدم أيضا وصفا عن طرائق   .لفاشلجانب النهائي وحدوده على جانب االقتراب العوائق على ال

مع المسافة الدقيقة الفاصلة  االستكمال المستخدمة لحساب معادالت األسطح المستوية بما يتماشى
  .هوائي محدد محور المدرج وعتبته  بين

 .وثائق األدوات على النحو المبين أعاله مقبولةتعتبر الطريقة والمفاهيم المقدمة في   )٢

 بيانات المدخالت  )ب

 فئة الطائرة؛ •
 باع جناح الطائرة؛ •
 المسافة الفاصلة بين هوائي مسار االنحدار وعجالت الطائرة؛ •
 المدرج المختار واتجاه محدد محور المدرج؛ •
 إحداثيات العتبة؛ •
 منسوب العتبة؛ •
 فئة نظام الهبوط اآللي؛ •
 ؛)أو المسافة الفاصلة بين هوائي محدد محور المدرج والعتبة المختارة(ائي محدد محور المدرج إحداثيات هو •
 عرض الحزمة الموجية لمحدد محور المدرج في العتبة؛ •
 ؛)حسبما يكون ذلك منطبقا( يمحدد محور المدرج الحيد •
 زاوية مسار االنحدار؛ •
 ؛نقطة اإلسنادعلو  •
 منحدر االقتراب الفاشل؛ •
 ؛)أو المسافة الفاصلة بين نقطة االقتراب النهائي والعتبة(ة االقتراب النهائي ارتفاع نقط •
 ؛)حسبما يكون ذلك منطبقا(نقطة االقتراب النهائي  •
 .الدقيق نهاية مرحلة االقتراب •

 .تجدر اإلشارة إلى أنه، حسب األداة، قد ال تتطلب بيانا المدخالت جميع البنود الواردة أعاله —مالحظة 

 ت المخرجاتبيانا  )ج

 النظام المرجعي المستخدم في إحداثيات النقاط الهامة لسطح تقييم العوائق؛ •
 ؛”Eو  ”Dو  ”Cو  Eو  Dو  Cإحداثيات النقاط المحددة المسماة  •
 ؛)z = Ax + By + C(المقدمة في شكل محدد  أسطح المطاراتمعادالت  •
 المحددة على نقاط مطلوبة؛ أسطح المطاراتمنسوب  •
 .بيانية ألسطح تقييم العوائقالمخرجات ال •

  :أخرى للمخرجات مثل ، يمكن تقديم بيانات)اريس والعوائقالتض(مع مدخالت إضافية  –مالحظة 
فيما يخص مرحلة التدقيق بالنسبة  ارتفاع الخلوص من العوائق أو علو الخلوص من العوائقحساب  •

 لكل فئة من فئات الطائرات؛
 ؛النقطة المحددة لالقتراب النهائي أو نقطة االقتراب النهائيم العوائق التي جري تجاهلها باستخدا •
 العوائق الحرجة؛ •
 ).x, y, z(موقع بدء الصعود  •
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  التدقيق البياني  )د
تنطوي هذه الخطوة على تقييم المدخالت البيانية، مثل شكل تقييم العوائق، وهوائي محدد محور المدرج 

  .لمدرج، والمحور النهائيوموقع نقطة االقتراب النهائي، وموقع عتبة ا
  :التالية مثاال عن إعداد سطح تقييم العوائق فيما يخص مجموعة محددة لبيانات المدخالت األقسامتقدم 

 ؛Dالفئة : فئة الطائرة •
 متر؛ ٣٢,٥: باع جناح الطائرة •
 أمتار؛ ٧: المسافة الفاصلة بين هوائي مسار االنحدار وعجالت الطائرة •
 ؛Iالفئة : فئة نظام الهبوط اآللي •
 متر؛ ٢٥٠٠: المسافة الفاصلة بين هوائي محدد محور المدرج وعتبة الهبوط •
 ر؛امتأ ٢١٠: عرض الحزمة الموجية لمحدد محور المدرج في العتبة •
 درجات؛ ٣: زاوية مسار االنحدار •
 مترا؛ ١٥: سنادعلو نقطة اإل •
 المدرج المختار واتجاه محدد محور المدرج؛:عجالت الطائرة •
 ٪؛٢,٥: تراب الفاشلمنحدر االق •
 قدم؛ ١٥٠٠: ارتفاع نقطة االقتراب النهائي •
  .قدم فوق العتبة ١٠٠٠: الدقيق نهاية مرحلة االقتراب •
 .غير مستخدمة: القتراب النهائيالثابتة لنقطة ال •

  :وفيما يلي بيانات المخرجات
 ؛)المتر: الوحدة(القائم على موقع العتبة  x, y, zالنظام المعياري  : اتينظام اإلحداث •
 .”Eو  ”Dو  ”Cو  Eو  Dو  Cإحداثيات النقاط المحددة المسماة  •

 
 x y z 

C 281 49 0 

D -286 135 0 

E -900 205 0 

C" 10 807 153 300 

D" 5 438 967 300 

E" -12 900 3 058 300 

 
 

 ).z = Ax + By + C(معادالت األسطح المستوية المقدمة في شكل محدد  •
 

 A B C السطح

W 0.0285 0 -9.01 

X 0.026747 0.176346 -17.60 

Y 0.023023 0.201942 -22.33 

Z -0.025 0 -22.50 
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 .منسوب األسطح المستوية المحددة في النقاط المطلوبة •

 x y z السطح

W 2 000 250 79.98 

X 1 200 1 000 207.24 

Y -1 500 1 000 145.08 

Z -2 500 500 40 

  االستنتاج  )ه
 مرحلة التدقيق الموضوع

 الفصل األول – ١القسم  –الجزء الثاني  –المجلد الثاني  Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 ٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      المدخالت بيانات
     x فئة الطائرة

     x باع جناح الطائرة
     x العجالت  -هوائي مسار االنحدار المسافة 

المدرج المختار وتوجيه محدد محور 
 المدرج

x     

     x إحداثيات العتبة
     x منسوب العتبة

     x فئة نظام الهبوط اآللي
     x إحداثيات هوائي محدد محور المدرج

     x عرض الحزمة الموجية لمحدد محور المدرج
يرجى التدقيق في الوظيفة باستخدام    x  يمحدد محور المدرج الحيد

 .نظام الهبوط اآللي للحيد
     x زاوية مسار االنحدار

     x نقطة االسنادعلو 
     x زاوية االقتراب الفاشل

     x إحداثيات نقطة االقتراب النهائي
لنقطة المحددة لالقتراب النهائي أو استخدام ا

 نقطة االقتراب النهائي
 x    

     x نهاية المرحلة الدقيقة
      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
يرجى التدقيق في إحداثيات العتبة    x  النظام المرجعي

 .في هذا النظام
     x حددةإحداثيات النقاط الم

     x معادلة األسطح المستوية
      x منسوب األسطح المستوية

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
    x  التدقيق البياني

      
 .الوظيفة غير مقبولة دون إجراء تدقيق بياني االستنتاج
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  االقتراب الفاشل  ١٢- ٣-٥- ٧
وال يتضمن هذا المثال أي ). المباشر(حساب منطقة مرحلة االقتراب الفاشل باالقتراب غير الدقيق يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية 

  .مخرجات بيانية

 )المرحلة المباشرة(مرحلة االقتراب الفاشل المتعلقة باالقتراب غير الدقيق  الموضوع
 صل السابعالف –الجزء الثالث  –المجلد الثاني  Doc 8168الوثيقة رقم  الوثيقة المرجعية
 )١٣(التعديل رقم  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
   x   المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x فئة الطائرة

     x مدى السرعة الهوائية المحددة
     x نوع الريح

     x رتفاع الحمايةالحد األقصى ال
     x السرعة الهوائية المحددة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المخرجات
     x ءسرعة الريح

     x منطقة المساعد المالحي
     x تحمل نقاط االقتراب الفاشل

     x تحمل نقاط النهاية
     x مقبولية النقاط الثابتة
     x موقع بدء الصعود

     x عرض منطقة البداية
     x زاوية ميل المنطقة

     x عرض منطقة النهاية
     x الثانوية/عرض المنطقة األولية

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
  x    التدقيق البياني

      
ب غير الدقيق غير مقبولة دون إتاحة واستعراض مرحلة االقتراب غير الفاشل المتعلق باالقترا االستنتاج

 . الوثائق المتعلقة بالطريقة والمفهوم
 

  عمليات المغادرة  ١٣- ٣-٥- ٧

  .وال يتضمن هذا المثال أي مخرجات بيانية. يرمي المثال التالي إلى تقييم مقبولية المغادرة المباشرة مع تعديل المسار

 المفهوم/الطريقة  )أ

من الجزء األول في  ٣مرجع الخاص بهذا النوع من المغادرة في الفصل الثالث من القسم يمكن االطالع على ال
 .٢- ٣- ٣- ١مع الشكل ) Doc 8168" (العمليات -  جراءات خدمات المالحة الجويةإ"المجلد الثاني من الوثيقة 

  .مقبولةتعتبر متاحة و في هذا المثال، الوثائق
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  بيانات المدخالت  )ب
 مدرج، من أجل وضع المغادرة في الموقع الصحيح؛موقع طرف مغادرة ال •
 اتجاه المدرج، المستخدمة مع انحدار تصميم اإلجراءات إليجاد آخر نقطة لتعديل المسار؛ •
 انحدار تصميم اإلجراءات، المستخدم مع المدرج إليجاد آخر نقطة لتعديل المسار؛ •
 مسار المغادرة، المستخدم لوضع الحواف الخارجية للمغادرة؛ •
  .افة المغادرةمس •

  التدقيق البياني  )ج
  ).١٠- ٧انظر الشكل (تنطوي هذه الخطوة على تقييم المخرجات البيانية، مثال الزوايا والمسافات 

  

  
  
  ١٠- ٧الشكل 

  
  



وظائف تصميم اإلجراءات — ابعالفصل الس 7-41  

 

  االستنتاج  )د
 )مع تعديل المسار(المغادرة المباشرة  الموضوع

 الفصل الثالث - ٣القسم  –الجزء األول  –المجلد الثاني  – Doc 8168 الوثيقة رقم الوثيقة المرجعية
 ٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  نسخة الوثيقة

 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 
     x المفهوم/الطريقة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

      بيانات المدخالت
     x موقع نهاية مغادرة المدرج

     x اتجاه المدرج
     x انحدار تصميم اإلجراءات

     x مسار المغادرة
     x مسافة المغادرة

      
 التعليق خارج النطاق غير معروف ال نعم 

  ال توجد أي بيانات للمخرجات  x    بيانات المخرجات
 )الرسومات ثنائية األبعاد فقط(

      
 التعليق النطاقخارج  غير معروف ال نعم 

 الرسومات ثنائية األبعاد فقط    x التدقيق البياني
      

 .مقبولة) ثنائية األبعاد(المغادرة  االستنتاج

  تطبيق التحقق من وضع النماذج المعيارية للحسابات   ٦-٧
  :عدة خطوات) أو المنحدرات(تشمل الحسابات الجارية للحصول على االرتفاع الدنيا   ١- ٦- ٧

 د البيانات بشأن التضاريس والعوائق ذات الصلة بمرحلة أو إجراء معين؛تحدي -

خلوص من العوائق على البيانات المحددة سابقا بشأن التضاريس والعوائق، مع مراعاة حد األدنى من التطبيق ال -
 الفروق المرتبطة بالمناطق األولية والثانوية؛

انحدار  أو ارتفاع الخلوص من العوائق أو(الخلوص من العوائق وحساب أدنى ارتفاع ) تضاريسالأو (عوائق التحديد  -
 — جراءات خدمات المالحة الجويةإ"مع مراعاة قواعد تدوير األرقام الواردة في الوثيقة ) تصميم اإلجراءات

 ."العمليات

: ا يكون ذلك مناسبا، حسبم٥-٧وينبغي تقديم هذه الخطوات إلجراء التحقق بطريقة تشبه تلك التي ُأعدت في القسم   ٢- ٦- ٧
  .المفهوم؛ وعمليات تدقيق بيانات المدخالت والمخرجات، وعمليات التدقيق البيانية/تقييم الطريقة

  الحاالت الخاصة   ٧-٧
تنفيذ االختبارات بواسطة فيها ال يمكن  التي هناك إقرار بأن المنهجية المقترحة في هذا الدليل غير كافية للوظائف  ١- ٧- ٧

  .ة أو النقاط الرئيسية التي ستخضع لدراسات استقصائيةبصريسابات اليدوية، أو عمليات التدقيق المجموعة من الح
  .وهذه هي الحالة بالنسبة لنموذج مخاطر تصادم الطائرات ومولد رزم البيانات المتعلقة بقطاع االقتراب النهائي  ٢- ٧- ٧
ة للتحقق، القائمة على عمليات من قبيل نظام ضمان سالمة وبالنسبة لهذه الحاالت الخاصة، فإن العمليات الخارجي  ٣- ٧- ٧

  .ضروريةالبرمجيات تعتبر 
  ــــــــــــــــ





 
 
 
 
 

App A-1 

  )ألف(التذييل 

  التحويالت الجغرافية/التحوالت
 )٢- ٥القسم : المرجع(

ديسية المشتركة وكذلك جداول ومختلف النظم المرجعية الجيو ١٩٨٤ لعاميقدم هذا التذييل جداول التحوالت بين النظام الجيوديسي العالمي 
والجداول مقدمة لتزويد عينة من . إلى إحداثيات مشتركة قائمة على اإلسقاطات ١٩٨٤ لعامتحويل معلومات النظام الجيوديسي العالمي 

  .بيانات المدخالت التي يمكن استخدامها ضمن عملية التحقق

  المدخالت 
 ) ١٩٥٠البيانات األوروبية لعام ( المخرجات )١٩٨٤ لعامالنظام الجيوديسي العالمي (

  نموذج التحويل 
 )بارامترات(

   خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض

 )سردينيا(متعدد  ارتداد 5800."03 '00 12° 6300."03 '00 41° 0."0 '012°0  0."0 '0 41°

  )المملكة المتحدة١٩٥٠لبيانات األوروبية لعام ا(ارتداد متعدد  9774."04 '00 0° 1417."03  '00 51°  0,"0 '0 0°  "0 '0 51°

 )أوروبا الغربية ١٩٥٠البيانات األوروبية لعام ( ارتداد متعدد 2049."55 '59 4°- 3681."04 '00 40° 0."0 '5°0- 0."0 '0 40°

  .١٩٨٤ لعامم الجيوديسي العالمي إلى النظام المركاتوري المستعرض الشامل من النظا ١٩٨٤لعام  إسقاطات من النظام الجيوديسي العالمي 

  مدخالت 
 ١٩٨٤لعام النظام الجيوديسي العالمي 

النظام المركاتوري  منطقة
 المستعرض الشامل

 النظام المركاتوري المستعرض الشامل
 ١٩٨٤ لعامالجيوديسي العالمي  لنظامل

 X Y  خط الطول خط العرض

39°00'00,00'' N 008°00'00,00'' W 29 586592,678 4317252,165 

54°00'00,00'' N 012°00'00,00'' E 33 303379,102 5987687,71 

72°00'00,00'' N 031°00'00,00'' E 36 431030,463 7990077,472 

  .، األرجنتين١٩٦٩إلى نظام أمريكا الجنوبية لعام  ١٩٨٤ لعام من النظام الجيوديسي العالمي

 الطول خط خط العرض السطح اإلهليلجي نقطة االسناد

ارتفاع السطح 
اإلهليلجي 

 )باألمتار(

 ١٩٨٤لعام النظام الجيوديسي العالمي 
النظام الجيوديسي العالمي لعام 

١٩٨٤ S40 04 46.02 W071 09 03.22 0 

 S40 04 44.72 W071 09 00.73 -32 ١٩٦٩أمريكا الجنوبية لعام  األرجنتين، ١٩٦٩نظام أمريكا الجنوبية لعام 
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 ، المكسيك١٩٢٧إلى نظام أمريكا الشمالية لعام  ١٩٨٤ لعاموديسي العالمي من النظام الجي

 )باألمتار(االرتفاع  خط الطول خط العرض السطح اإلهليلجي نقطة االسناد

 N16 45 25.55 W099 45 13.75 0 ١٩٨٤النظام الجيوديسي العالمي لعام  ١٩٨٤ لعامالنظام الجيوديسي العالمي 

 N16 45 22.71 W099 45 12.61 16.3 ١٨٦٦كالرك  ، المكسيك١٩٢٧لسنة  نظام أمريكا الشمالية

  ، األرجتين)١٩٦٩أمريكا الجنوبية، ( مسقط لمبرت المخروطيإلى  ١٩٨٤لعام  من النظام الجيوديسي العالمي

 خط الطول خط العرض السطح اإلهليلجي يطةالخرمسقط 

 S40 04 46.02 W071 09 03.22 ١٩٨٤يسي العالمي لعام النظام الجيود ١٩٨٤ لعامالنظام الجيوديسي العالمي 

 

 اإلسقاطات السطح اإلهليلجي نقطة االسناد
  س/نحو الشرق

 )باألمتار(
  ص/نحو الشمال

 )باألمتار(

 6594544.1 15644582- مسقط لمبرت المخروطي ١٩٦٩أمريكا الجنوبية لعام  ، األرجنتين١٩٦٩نظام أمريكا الجنوبية لعام 

 ــــــــــــــــ
  
 



 
 
 
 
 

App B-1 

  )باء(التذييل 

 ١٩٨٤لعام  حسابات النظام الجيوديسي العالمي
 )٣- ٥القسم : المرجع(

ونتائج لثالث وظائف وعينة من بيانات  ١٩٨٤ لعاميقدم هذا التذييل جداول الحسابات الجيوديسية باستخدام النظام الجيوديسي العالمي 
  :والوظائف الثالث هي كما يلي.  المدخالت التي يمكن استخدامها ضمن عملية االعتماد

وتتضمن .  تقدم نتائج الحسابات لنقطة تحددها زاوية السمت والمسافة من نقطة معروفة") مباشرة(" ١الوظيفة   )أ
  :عينة من بيانات المدخالت

، بالدرجات ")بيانات المدخالت"خانات تشمل خط العرض وخط الطول أمام (إحداثيات النقطة المعروفة  •
  (*).نية على العدد ستين المب

  ؛، بالدرجات)في العامود(عينة زوايا السمت  •

  .باألميال البحرية) في األسطر األفقية للجداول(عينة المسافات  •

  .الدرجات المبنية على العدد ستين هي درجات ودقائق وثوان(*) 

  .ات المبنية على العدد ستينتقدم النتائج في خانات الجداول مع خط عرض وخط طول النقطة الناتجة بالدرج

أميال بحرية من النقطة المحددة  ١٠و °٣٠وإحداثيات النقطة المحددة على أنها ): في الجدول بالحروف المائلة الداكنةيظهر المثال (مثال 
  :هي) ''E45°00'00,00وخط الطول  ''N45°00'00,00خط العرض (بخطي العرض والطول 

Latitude: N45°08'39,34'' – Longitude 045°07'03,86'' E. 

. والمسافة بين نقطتين معينتين) التقدمية والعكسية(تقدم نتائج الحساب لزاوية السمت ") عكسية(" ٢الوظيفة   )ب
  :وتتضمن عينة من بيانات المدخالت

جات ، بالدر")مدخالت البيانات"خانات تشمل خط العرض وخط الطول أمام (إحداثيات النقطة المعينة األولى  •
   ؛المبنية على الرقم ستين

  .، بالدرجات المبنية على الرقم ستين)P2و P1في عامود أمام نقاط تسمى (إحداثيات النقطة المعينة الثانية  •

  .ية السمت التقدمية والعكسية بالدرجات العشرية والمسافة باألميال البحريةزاوتقدم النتائج في خانات الجداول مع 

خط (وزاوية السمت والمسافة بين النقطة المحددة بخطي العرض والطول ): في الجدول بالحروف المائلة الداكنة يظهر المثال(مثال 
 ''S000°01'00,00خط العرض (والنقطة المحددة بخطي العرض والطول ) ''E45°00'00,00وخط الطول  ''N45°00'00,00العرض 

  :هي) ''W000°00'01,00الطول  وخط

Forward azimuth 234,88° – Reverse azimuth 35,40° – Distance 3598,268 NM 
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تقدم النتائج الحسابية لحساب نقطة محددة على أنها موجودة في تقاطع خطين جيوديسيين ") التقاطع(" ٣الوظيفة   )ج
  :وتتضمن عينة من بيانات المدخالت).  يحدد كل خط جيوديسي نقطتان تنتمي إلى هذا الخط(

خانات تشمل خط العرض وخط الطول أمام (طتين اللتين تحددان الخط الجيوديسي األول إحداثيات النق •
  و ؛، بالدرجات المبنية على الرقم ستين)P2والنقطة   P1النقطة 

خانات تشمل خط العرض وخط الطول أمام (إحداثيات النقطتين اللتين تحددان الخط الجيوديسي الثاني  •
   ؛جات المبنية على الرقم ستين، بالدر)P4والنقطة   P3النقطة 

  .مع خطي العرض والطول لنقطة التقاطع بالدرجات المبنية على الرقم ستين" التقاطع"تقدم النتائج في أعمدة الجداول التي عنوانها 

 P1بالنقطة  محددة على أنها في تقاطع الخط الجيوديسي المحدد Pالنقطة ): في الجدول بالبنط المائل الغامقيظهر المثال (مثال 
  :P4و P3و P2و  P1وبيانات المدخالت هي إحداثيات النقاط .  P4 والنقطة P3والخط الجيوديسي المحدد بالنقطة  P2 والنقطة

P1: latitude S85°00'00,00'', longitude W175°00'00,00'' 
P2: latitude S80°30'30,00'', longitude W170°50'50,00'' 
P3: latitude S87°50'50,50'', longitude W179°59'59,00'' 
P4: latitude S84°55'55,55'', longitude W172°30'30,30'' 

  .''P :latitude S69°49'50,99'' and longitude W168°22'36,58النتائج هي إحداثيات النقطة 
Forward azimuth 234,88° – Reverse azimuth 35,40° – Distance 3598,268 NM  

  مالحظات هامة

   (Doc 9674) ١٩٨٤ –هي التي حددها دليل النظام الجيوديسي العالمي  ١٩٨٤ –بارامترات النظام الجيوديسي العالمي 

  .في الجدول الوارد في هذا التذييل، يعتبر الخط الجيوديسي خطا يمتد طرفي نقطة البداية ونقطة النهاية

بين النتائج التي تم التوصل إليها بالتشغيل اآللي ) انية بالنسبة لإلحداثياتعشر ث(نظرا لعمليات تدوير األرقام، قد توجد فروق طفيفة 
من الثانية عن النتيجة الواردة في الجدول  ١/١٠٠ويمكن إهمال أي نتيجة تختلف بمقدار . وبين النتائج الواردة في الجداول

  .''W168°22'36,57مقارنة مع  ''W168°22'36,56  مثال(

خاص، مع  ماهتماقد تتطلب إيالء ) درجة ٨٥>(صة لحسابات، فإن حسابات القيم في االرتفاعات العالية جدا ونظرا للمواصفات الخا
 .خبراء النظام الجيوديسي ةاستشار



App B-3  باء(التذييل(  

 

Function 1 (“Direct”) 
 

 
 

INPUT LATITUDE S85 00 00,00 INPUT LATITUDE S000 01 00,00
LONGITUDE W175 00 00,00 LONGITUDE W000 00 01,00

Azimuth/Distance 1 10 100 Azimuth/Distance 1 10 100
0 84°59'00,30'' S 84°50'03,04'' S 83°20'30,21'' S 0 00°00'00,30'' N 00°09'02,96'' N 01°39'29,60'' N

175°00'00,00'' W 175°00'00,00'' W 175°00'00,00'' W 000°00'01,00'' W 000°00'01,00'' W 000°00'01,00'' W
30 84°59'08,28'' S 84°51'20,62'' S 83°30'39,05'' S 30 00°00'07,78'' S 00°07'42,18'' N 01°26'01,61'' N

174°54'18,53'' W 174°04'31,14'' W 167°38'41,18'' W 000°00'28,95'' E 000°04'58,46'' E 000°49'54,24'' E
60 84°59'30,08'' S 84°54'54,24'' S 83°59'49,28'' S 60 00°00'29,85'' S 00°04'01,48'' N 00°49'14,50'' N

174°50'07,84'' W 173°22'46,62'' W 161°08'08,92'' W 000°00'50,87'' E 000°08'37,68'' E 001°26'26,19'' E
90 84°59'59,90'' S 84°59'50,13'' S 84°43'58,35'' S 90 00°01'00,00'' S 00°01'00,00'' S 00°00'59,98'' S

174°48'35,10'' W 173°05'53,47'' W 156°37'35,26'' W 000°00'58,89'' E 000°09'57,93'' E 001°39'48,25'' E
120 85°00'29,77'' S 85°04'50,95'' S 85°35'21,89'' S 120 00°01'30,15'' S 00°06'01,48'' S 00°51'14,47'' S

174°50'05,88'' W 173°19'30,52'' W 155°58'57,71'' W 000°00'50,87'' E 000°08'37,69'' E 001°26'26,23'' E
150 85°00'51,67'' S 85°08'34,44'' S 86°20'28,02'' S 150 00°01'52,22'' S 00°09'42,18'' S 01°28'01,60'' S

174°54'16,57'' W 174°01'14,83'' W 161°53'47,29'' W 000°00'28,95'' E 000°04'58,46'' E 000°49'54,28'' E
195 85°00'57,66'' S 85°09'35,94'' S 86°34'29,17'' S 195 00°01'58,24'' S 00°10'42,42'' S 01°38'04,09'' S

175°02'57,83'' W 175°30'31,12'' W 177°47'56,73'' E 000°00'16,50'' W 000°02'36,01'' W 000°25'51,55'' W
210 85°00'51,67'' S 85°08'34,44'' S 86°20'28,02'' S 210 00°01'52,22'' S 00°09'42,18'' S 01°28'01,60'' S

175°05'43,44'' W 175°58'45,18'' W 171°53'47,29'' E 000°00'30,95'' W 000°05'00,46'' W 000°49'56,28'' W
225 85°00'42,16'' S 85°06'57,06'' S 85°59'50,64'' S 225 00°01'42,64'' S 00°08'06,36'' S 01°12'03,26'' S

175°08'05,43'' W 176°22'38,04'' W 167°57'17,36'' E 000°00'43,35'' W 000°07'04,51'' W 001°10'36,66'' W

INPUT LATITUDE N45 00 00,00
LONGITUDE E045 00 00,00

Azimuth/Distance 1 10 100
0 45°00'59,99'' N 45°09'59,93'' N 46°39'58,49'' N

045°00'00,00'' E 045°00'00,00'' E 045°00'00,00'' E
30 45°00'51,95'' N 45°08'39,34'' N 46°26'12,46'' N

045°00'42,29'' E 045°07'03,86'' E 046°12'17,43'' E
60 45°00'29,99'' N 45°04'59,31'' N 45°48'52,99'' N

045°01'13,24'' E 045°12'13,36'' E 047°03'49,61'' E
90 44°59'59,99'' N 44°59'59,13'' N 44°58'33,07'' N

045°01'24,56'' E 045°14'05,59'' E 047°20'53,52'' E
120 44°59'30,00'' N 44°54'59,38'' N 44°08'56,12'' N

045°01'13,22'' E 045°12'11,24'' E 047°00'17,44'' E
150 44°59'08,04'' N 44°51'20,22'' N 43°33'02,70'' N

045°00'42,27'' E 045°07'01,74'' E 046°08'44,98'' E
195 44°59'02,05'' N 44°50'20,44'' N 43°23'18,62'' N

044°59'38,12'' E 044°56'21,76'' E 044°24'30,56'' E
210 44°59'08,04'' N 44°51'20,22'' N 43°33'02,70'' N

044°59'17,73'' E 044°52'58,26'' E 043°51'15,02'' E
225 44°59'17,57'' N 44°52'55,34'' N 43°48'35,05'' N

044°59'00,22'' E 044°50'03,30'' E 043°22'20,85'' E
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Function 2 (“Reverse”) 
 

 
 

INPUT LATITUDE S85 00 00,00 INPUT LATITUDE S000 01 00,00
LONGITUDE W175 00 00,00 LONGITUDE W000 00 01,00

2nd POINT Forward Azimuth Reverse azimuth Distance 2nd POINT Forward Azimuth Reverse azimuth Distance
P1 S75 10 10,00 42,47 193,29 648,588 P1 S75 10 10,00 188,54 144,64 6134,191

W145 30 30,00 W145 30 30,00
P2 S50 50 50,50 80,37 187,83 2291,496 P2 S50 50 50,50 218,73 98,54 5811,213

W100 45 45,00 W100 45 45,00
P3 S27 27 27,00 102,02 185,53 3816,414 P3 S27 27 27,00 241,88 83,34 4635,052

W75 30 00,00 W75 30 00,00
P4 S000 01 00,00 174,98 180,44 5700,026 P4 S000 01 00,00 0,00 180,00 0

W000 00 01,00 W000 00 01,00
P5 N000 01 00,00 174,98 180,44 5702,017 P5 N000 01 00,00 0,96 180,96 1,99

E000 00 01,00 E000 00 01,00
P6 N20 20 20,20 195,89 178,54 6905,899 P6 N20 20 20,20 43,32 227,00 1705,719

E020 20 20,20 E020 20 20,20
P7 N45 00 00,00 223,53 175,12 8317,37 P7 N45 00 00,00 35,40 234,88 3598,268

E045 00 00,00 E045 00 00,00
P8 N65 30 30,30 313,81 171,27 9131,085 P8 N65 30 30,30 19,00 308,44 6353,785

E 130 59 59,59 E 130 59 59,59
P9 N89 59 30,00 0,10 265,91 10499,682 P9 N89 59 30,00 359,99 91,00 5401,616

W89 00 00,00 W89 00 00,00

INPUT LATITUDE N45 00 00,00 INPUT LATITUDE N89 59 30,00
LONGITUDE E045 00 00,00 LONGITUDE W89 00 00,00

2nd POINT Forward Azimuth Reverse azimuth Distance 2nd POINT Forward Azimuth Reverse azimuth Distance
P1 S75 10 10,00 174,73 194,67 8965,814 P1 S75 10 10,00 236,48 0,03 9906,751

W145 30 30,00 W145 30 30,00
P2 S50 50 50,50 243,25 91,25 9396,851 P2 S50 50 50,50 191,76 0,00 8442,851

W100 45 45,00 W100 45 45,00
P3 S27 27 27,00 269,65 52,90 7810,802 P3 S27 27 27,00 166,50 360,00 7040,705

W75 30 00,00 W75 30 00,00
P4 S000 01 00,00 234,88 35,40 3598,268 P4 S000 01 00,00 91,00 359,99 5401,616

W000 00 01,00 W000 00 01,00
P5 N000 01 00,00 234,90 35,42 3596,627 P5 N000 01 00,00 91,00 359,99 5399,626

E000 00 01,00 E000 00 01,00
P6 N20 20 20,20 227,77 33,99 1918,193 P6 N20 20 20,20 70,66 359,99 4185,953

E020 20 20,20 E020 20 20,20
P7 N45 00 00,00 0,00 180,00 0 P7 N45 00 00,00 45,99 359,99 2709,324

E045 00 00,00 E045 00 00,00
P8 N65 30 30,30 33,61 289,43 2914,448 P8 N65 30 30,30 320,01 0,01 1476,595

E 130 59 59,59 E 130 59 59,59
P9 N89 59 30,00 359,99 45,99 2709,324 P9 N89 59 30,00 0,00 180,00 0

W89 00 00,00 W89 00 00,00



App B-5  باء(التذييل(  

 

Function 3 (“Intersection”) 
 

  

 ــــــــــــــــ
 

INPUT DATA INPUT DATA
P1 S85 00 00,00 P1 S000 01 00,00

W175 00 00,00 W000 00 01,00
P2 S80 30 30,00 P2 N002 02 02,02

W170 50 50,00 E004 04 04,00
P3 P4 Intersection P3 P4 Intersection
S84 48 48,48 S87 50 50,50 85°07'31,82'' S S05 05 05,05 N00 00 00,00 00°02'15,57'' S
W175 00 00,00 W 179 59 59,00 175°13'35,55'' W W005 40 40,40 E00 00 00,00 000°02'30,74'' W
S82 30 30,30 S 89 59 30,00 83°01'05,99'' S S03 00 40,00 N03 03 03,03 00°59'27,41'' N
W172 30 30,30 W170 00 02,00 172°30'29,56'' W W000 01 00,00 E003 02 02,02 001°59'48,49'' E
S87 50 50,50 S 84 55 55,55 69°49'50,99'' S N03 03 03,03 S05 05 05,05 00°54'11,35'' N
W 179 59 59,00 W172 30 30,30 168°22'36,58'' W E004 30 30,30 W005 40 40,40 001°49'21,72'' E
S 84 55 55,55 S85 00 00,00 86°48'14,08'' S N05 05 05,00 S05 05 05,05 00°54'59,32'' N
E180 00 00,00 E180 00 00,00 E180 00 00,00 E000 00 00,50 E004 30 30,30 001°50'56,85'' E
S 89 59 30,00 S78 25 25,25 87°31'31,84'' S
W170 00 02,00 E175 50 50,50 175°53'04,51'' E

INPUT DATA
P1 N45 00 00,00

E045 00 00,00
P2 N36 30 30,30

E046 00 01,01
P3 P4 Intersection
N43 50 40,30 N50 00 01,01 61°28'22,87'' N
E035 00 00,00 E036 45 45,45 041°45'17,87'' E





 
 
 
 
 

App C-1 

  )جيم(التذييل 

 األساسيةوالبارامترات  البيانات
 )٢- ٧القسم : المرجع(

 البيانات األساسية والقيم المرجعية لحسابات تصميم اإلجراءات   ١- ج

 القيمة الثابت

PI 3.1416 

 القطر المتوسط لألرض
 )١٩٨٤ –، دليل النظام الجيوديسي العالمي (Doc 9674)الوثيقة (

6 378 137 m 

  التسوية
 )١٩٨٤لعام يل النظام الجيوديسي العالمي ، دل(Doc 9674)الوثيقة (

1
298.257223563

 

g 9.80665 m/sec2 

  البحريالميل 
 )٣- ٣، الجدول ١٥الملحق (

1 852.0 m 

 QNH 1 013.2 hPa الضغط المرجعي لتحديد مستويات االرتفاع و 

  (Z)انحدار صعود االقتراب الفاشل 
 )، الفصل السادس٤ي، الجزء األول، القسم ، المجلد الثان(Doc 8168)الوثيقة (

  ٪٢,٥القيمة الفرضية 
 ٪٥، ٪٤، ٪٣، ٪٢القيم اإلضافية  

 (HL)فقدان االرتفاع 

  Aالفئة 
مقياس ارتفاع الضغط 

 )قدم/متر(
  مقياس ارتفاع السلكي

 )قدم/متر(

40 (130) 13 (42) 

 B 43 (142) 18 (59)الفئة 

 C 46 (150) 22 (71)الفئة 

 D 49 (161) 26 (85)فئة ال

 H 35 (115) 8 (25)الفئة 

 )قدم ١٦(أمتار  ٥  (H)ح تحديد العوائق في نهاية المغادرة للمدارج طارتفاع س
  

22/2/11 
ـــــــــ ـــــ ـــــ  ــــ

Corr. 
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 قيم الحدود الدنيا للخلوص من العوائق   ٢-ج

 الجدول التالي لقطاعات مختلفةاردة في قد تكون قيم الحدود الدنيا للخلوص من العوائق المدرجة في برامج الكمبيوتر أعلى من القيم الو
  :قطاعات الرحلة  من

 مرحلة الرحلة

قيمة الحد األدنى للخلوص من العوائق 
 المنطقة األولية  في

بالنسبة إلى المنطقة الثانوية، ستخفض خطيا (
هذه القيمة من القيمة اإلجمالية إلى صفر على 

 )الحدود الخارجية للمنطقة الثانوية

 المناطق الجبلية

 يتوقف على مصمم اإلجراءات )متر ٣٠٠(قدما  ٩٨٤ مرحلة االقتراب األولي

 يتوقف على مصمم اإلجراءات )مترا ١٥٠(قدما  ٤٩٢ مرحلة االقتراب الوسيط

 مرحلة االقتراب النهائي غير الدقيق

  )مترا ٧٥(قدما  ٢٤٦
  )مترا ٩٠(قدما  ٢٩٥أو 

في حالة عدم وجود إجراء يتعلق بنقطة 
 النهائياالقتراب 

 يتوقف على مصمم اإلجراءات

  مرحلة االقتراب الفاشل

  )مترا ٣٠(قدما  ٩٨
  )مترا ٥٠(قدما  ١٦٤أو 

  حسب موقع العائق 
 في منطقة االقتراب الفاشل

 يتوقف على مصمم اإلجراءات

 المغادرة

0.008*D   حيث Dهي  
  المسافة من العائق إلى 
   (DER)نقطة المغادرة بنهاية المدرج 

 )مترا ٩٠(قدما  ٢٩٥أو 
 أيهما أكبر

 يتوقف على مصمم اإلجراءات

 يتوقف على مصمم اإلجراءات )متر ٣٠٠(قدما  ٩٨٤ الوصول

 )متر ٣٠٠(قدما  ٩٨٤ أثناء الطريق

متر  ٩٠٠بين ) قدما ١٤٧٦(مترا  ٤٥٠ •
  )قدم ٥٠٠٠(متر  ١٥٠٠و ) قدم ٣٠٠٠(
متر  ١٥٠٠أكبر من ) قدم ١٩٦٩(متر  ٦٠٠ •

 )قدم ٥٠٠٠(

 ــــــــــــــــ
  
 



 
 
 
 
 

App D-1 

  )دال(التذييل 

 التحقق من العناصر األساسية
 )٣- ٧القسم : المرجع(

  إنشاء النقاط الثابتة ونقاط الطريق   ١-د

الثابتة التقليدية على النحو الوارد في الوثيقة  بالنقاطترات لحساب منطقة حمل النقاط الثابتة فيما يتعلق ا عن بارامالجدول التالي وصف يقدم
(Doc 8168) الفصل الثاني٢، المجلد الثاني، الجزء األول، القسم ،. 

  نوع 
 المساعد المالحي

  مائلةزاوية 
 تقاطع الطرق المسار إلنشاء منطقة الحماية

منطقة التحمل الثابتة 
 للهوائي العلوي

 °50 °4.5 °5.2 °7.8 منارة فور لجميع االتجاهات

 °40 °6.2 °6.9 °10.3  جهاز قياس المسافة

 ال ينطبق °1.4 °2.4 ال ينطبق حدد محور المدرجم

  ٪١,٢٥) + ميل بحري ٠,٢٥(كلم  ٠,٤٦ ال ينطبق جهاز قياس المسافة
  من المسافة إلى الهوائي

 ال ينطبق

  النقاط الثابتة التقليدية
  .الثاني ، الفصل٢الجزء األول، القسم  ،، المجلد الثاني(Doc 8168)يصف الجدول التالي وصفا عن إنشاء نقاط الطريق الواردة فيا في الوثيقة 

  :استخدمت القيم التالية في الجدول التالي
D  distance from the reference facility to the WP = (D12+D22)1/2 
FTT flight technical tolerance 
ST system computation tolerance  
VT  D1-Dcos(Q+ α) 
DT  DTT cos Q 
AVT D2- D sin (Q- α) 
ADT DTT sin Q 
TSE Total system error 

، المجلد الثاني، الجزء (Doc 8168)، يرجى االطالع على الوثيقة (GNSS)بالنسبة لبارامترات النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية 
  .، الفصل الثاني ١األول، القسم 

، المجلد الثاني، الجزء (Doc 8168)أشير إلى البارامترات في الوثيقة  ،(DME/DME)نظام قياس المسافات /بالنسبة لنظام قياس المسافات
  .، الفصل الثالث١الثالث، القسم 

، المجلد الثاني، الجزء (Doc 8168)، أشير إلى الوثيقة (VOR/DME)نظام قياس المسافات /منارة فور لجميع االتجاهاتبالنسبة لبارامترات 
 .، الفصل الرابع١الثالث، القسم 
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  تحمل تقاطع المسارات   نقطة الطريق نوع
 )ميل بحري/كلم(

  التحمل على طول المسار 
 )ميل بحري/كلم(

 1/2 ±(AVT2+ADT2+ST2)1/2(VT2+DT2+FTT2+ST2)± جهاز قياس المسافة/فور لجميع االتجاهات منارة

 1/2 ±(AVT2+ADT2+ST2)1/2(VT2+DT2+FTT2+ST2)± جهاز قياس المسافة/جهاز قياس المسافة

  جهاز قياس المسافة/جهاز قياس المسافة
  عند تشغيل محطات نظام قياس المسافات  

 )١٩٨٩يناير  ١بعد 
± (TSE² + FTT² + ST²)½ ± (TSE² + ST²)½ 

  النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية 
(GNSS) 

نقطة الطريق لالقتراب األولي : 7.41/4.00
يا من ميال بحر ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار

نقطة الطريق لالقتراب األولي : 3.70/2.00
ميال بحريا من  ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار

نقطة االقتراب النهائي الواقعة : 2.78/1.50
ميال بحريا من النقطة  ٣٠خارج دائرة تبلغ 

 المرجعية للمطار

النهائي الواقعة نقطة االقتراب : 1.85/1.00
ميال بحريا من النقطة  ٣٠خارج دائرة تبلغ 

 المرجعية للمطار

 نقطة في المرحلة األولية: 1.85/1.00 نقطة في المرحلة األولية: 2.78/1.50

 النقطة الوسيطة:  1.85/1.00 النقطة الوسيطة: 2.78/1.50

 راب النهائينقطة االقت:  0.56/0.30 نقطة االقتراب النهائي: 1.11/0.60

 نقطة االقتراب الفاشل:  0.56/0.30 نقطة االقتراب الفاشل: 0.93/0.50

فاشل النقطة في االقتراب ال: 2.78/1.50
ميال بحريا   ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار من

النقطة في االقتراب الفاشل : 2.78/1.50
 ميال بحريا ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار من

النقطة في االقتراب الفاشل : 7.41/4.00
ميال بحريا من  ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار

النقطة في االقتراب الفاشل : 7.41/4.00
ميال بحريا من  ٣٠الواقعة خارج دائرة تبلغ 

 النقطة المرجعية للمطار

  (RNP) األداء المالحي المطلوب
  قيمة األداء المالحي المطلوب

 ٠,٠٣ميل بحري إلى  ٠,٥/كلم ٠,٩٣من (
 )ميل بحري ٠,٠٢/كلم

  قيمة األداء المالحي المطلوب
 ٠,٠٣ميل بحري إلى  ٠,٥/كلم ٠,٩٣من (

 )ميل بحري ٠,٠٢/كلم

  بارامترات إلنشاء نقاط الطريق في مالحة المنطقة
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  ئية الحقيقيةعينة من نتائج حساب السرعة الهوا   ٢-د

  .يقدم الجدول التالي عينة النواتج لحساب السرعة الهوائية الحقيقية حسب االرتفاعات

 السرعة الهوائية المحددة
(IAS) 

الغالف الجوي المعياري  االرتفاع
 ١٥+ الدولي 

 السرعة الهوائية الحقيقية
(TAS) 

160 
160 
160 
160 
160 
160 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

166.569460 
169.079422 
171.645361 
174.268937 
176.951871 
191.321781 

    
185 
185 
185 
185 
185 
185 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

192.595939 
195.498081 
198.464949 
201.498459 
204.600601 
221.215810 

    
210 
210 
210 
210 
210 
210 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

218.622417 
221.916741 
225.284536 
228.727980 
232.249331 
251.109838 

    
230 
230 
230 
230 
230 
230 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

239.443599 
243.051669 
246.740206 
250.511597 
254.368314 
275.025061 

    
240 
240 
240 
240 
240 
240 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

249.854190 
253.619133 
257.468042 
261.403406 
265.427806 
286.982672 

    
250 
250 
250 
250 
250 
250 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 

1.0411 
1.0567 
1.0728 
1.0892 
1.1059 
1.1958 

260.264782 
264.186596 
268.195877 
272.295214 
276.487298 
298.940283 

 

استخدام رقم ماخ بدال من السرعة " العمليات -  جراءات خدمات المالحة الجويةإ"في حالة تحديد الوثيقة  –مالحظة 
، وجرى تحديد منطقة االنتظار باستخدام السرعة )أي حالة خاصة لالنتظار على ارتفاع عال(منطقة االنتظار  إلنشاءالهوائية الحقيقية 

ن أن التصميم ال يتسق ويمكن قبول الوظيفة بالرغم مالهوائية الحقيقية دون مراعاة هذا الجزء من المعايير وستكون مفرطة في الحماية، 
  ".العمليات -  جراءات خدمات المالحة الجويةإ"بالكامل مع معايير الوثيقة 
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 إنشاء المسار االسمي   ٣-د

  ).، المجلد الثاني(Doc 8168)انظر الوثيقة (يقدم الجدول التالي وصفا عن المعادالت المستخدمة في حساب المسار االسمي 

 معادالت إلنشاء المسار االسمي

 المعادلة المرحلة

  R معدل الدوران  
 )الثانية/°(

R = 3431 tan α
πV

 

Where: 
α = bank angle (°) 
V = TAS (kt)  

 معادلة حساب سرعة الريح

W = 12 h + 87 
Where: 
W = wind speed in km  
h = altitude in thousands of metres 

or 
 

W = 2 h + 47 
Where: 
W = wind speed in Kt  
h = altitude in thousands of feet 

  أثر الريح خالل الدوران
 °٩٠االتجاه  لتغييربالنسبة 

E=
40
w

R
km (NM) 

W = wind speed km/h or (Kt) 

 تباين بين مرحلة الدخول ومرحلة الخروج لدوران القاعدة

36
t

φ =  for TAS less than or equal to 170 kt 

0.215 TAS
t

φ
⋅

= for TAS exceeding 170 kt 

Where: 
t is the time in minutes specified for the outbound leg  
TAS is the maximum IAS specified for the procedure 

 w = (2h + 47) kt جاهأثر الريح على إنشاء المناطق بالنسبة لإلجراءات المتعلقة بعكس االت
Where h is in thousands of feet 

 دوران الطيران الجانبيتوقع الدوران في 

Y = r × tan (0.5 × α) 
Where: 
Y = turn anticipation distance 
r = radius of turn 
α = track angle change (degrees) 120° ≥ α. 

 اتجاهد تحديقطر منطقة الحماية بالنسبة لدوران نصف 
 الراديوية الموجات

= + +( . ) .VD t NM1 0 1 5
60

 

 
 
Where: 
t = outbound time in minutes 
V = aircraft speed in kt 
D = radius in NM 

 



App D-5  دال(التذييل(  

 

 إجراءات تقييم العوائق عند المغادرة   ٤-د
  .يتناول هذا القسم المعادالت لحساب عوائق إجراءات المغادرة

 عند المغادرة معادالت لتقييم العوائق

 المعادلة الحساب اإللكتروني
  :مغادرة بالدورانعمليات ال

 ) قدما ٢٩٥(مترا  ٩٠يجب أن يقل ارتفاع العوائق عن  العوائق الواقعة في منطقة الدوران

  :عمليات المغادرة بالدوران
 الخلوص من العوائق في منطقة الدوران

PDG (dr + d0) + H – MOC 
where: 
dr  = shortest distance from obstacle to K-K line (m or ft) 
d0  = horizontal distance from DER to line K-K (m or ft) 
PDG = promulgated procedure design gradient 
H = as mentioned in para. 6.1.2 
MOC = 0.008 (dr + d0) or 90 m (295 ft) (CAT H 80 m 

(265 ft)), whichever higher. 

 عمليات المغادرة وحيدة االتجاهات
The obstacle’s elevation/altitude has to be less than: 
TNA / H + 0.033d0 – MOC 
CAT H: 90mt + 0.05 d0 – MOC 

  نظام الهبوط الميكروويفي/إنشاء أسطح نظام الهبوط اآللي   ٥-د
  .يتناول هذا القسم المعادالت إلنشاء أسطح تقييم العوائق

 بنظام الهبوط الميكروويفي/معادالت إجراءات االقتراب بنظام الهبوط اآللي

 المعادلة الحساب اإللكتروني

 إنشاء األسطح
Z= Ax + By + C 

Where: 
A, B, C are referring to Doc 8168 Att. I to Part III 

 ضبط الثوابت في حالة الظروف غير المعيارية

W surface = Cw – (t – 6)  

W* surface = Cw* – (t – 6) 

X surface = Cx – Bx ⋅ P 

Y surface = Cy – By ⋅ P 

Where: 

P = −
+

3
x x

t tor s
B B

 whichever is the maximum  

 
Where: 
S = semi-span (m) 
t = vertical distance between paths of the GP antenna and 

the lowest part of the wheels (m) 

 نقطة اإلسناد ضبط

Ccorr = C + (RDH - 15) 
Where: 
Ccorr  = corrected value of the coefficient C for the appropriate 

surface 
C  = tabulated value 
RDH (m) 

  



الثالثالمجلد  —دليل ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران   App D-6 

 

  نظام الهبوط الميكروويفي/تقييم العوائق عند االقتراب بنظام الهبوط اآللي   ٦-د
  .لمعادالت إلنشاء أسطح تقييم العوائقيتناول هذا القسم ا

 بنظام الهبوط الميكروويفي/لتقييم العوائق عند االقتراب بنظام الهبوط اآلليمعادالت 

 المعادلة الحساب اإللكتروني

االرتفاع المعادل للعوائق في منطقة 
 عدد الماخ

cot ( )
cot cot

ma
a

h Z xh
Z

+ +
=

+
900

θ
 

 
 
Where: 
ha  = height of the equivalent approach obstacle 
hma  = height of the missed approach obstacle 
θ  = glide path angle 
Z  = angle of the missed approach surface 
x  = range of obstacle relative to THR 
 
Note: 
For CAT H the formula is  

cot ( )
cot cot

ma
a

h Z xh
Z

+ +
=

+
700

θ
 

ئق في علو العوا/الحد األقصى الرتفاع
  االقتراب الفاشل الدقيق المباشر

Obstacle altitude/height <  
(OCA/Hps – HL) + d0 tan Z 

Where: 
OCA/Hps and HL are referring to Doc 8168, 
Table II-1-3-2 and are related to the same aircraft 
category. 
d0 is measured from the SOC parallel to the straight 
missed approach track  
Z is the angle of the missed approach surface with the 
horizontal plane  

  تقييم العوائق عند عمليات االقتراب بالرادار   ٧-د
  .يتناول هذا القسم المعادالت إلنشاء أسطح تقييم العوائق

 إجراءات الرادارمعادالت 

 المعادلة الحساب اإللكتروني

ع سطح الخلوص من العوائق تقاط
 والسطح األفقي

98
tan0.6 tan

HD
θ θ

= −  

 
Where: 
D  = distance before the THR 
H  = height of the nominal descent path over the 

THR (m) 
θ = nominal glide path angle (°) 
0.6 θ  = worst assumed glide path angle 

 
 

22/2/11 
ـــــــ ـــــ  ـــــــــــ

Corr. 



App D-7  دال(التذييل(  

 

  شراالقتراب المبا   ٨-د
 المعاييرإذا كان برنامج الكمبيوتر يقدم المساعدة للبت فيما إذا كان المحور النهائي المختار هو محور اقتراب مباشر، فيجب التأكد من أن 

، ٤  ، المجلد الثاني، الجزء األول، القسم(Doc 8168)التي تستخدمها البرمجيات تمتثل لإلجراءات التنظيمية على النحو الوارد في الوثيقة 
  .الفصل الخامس

  العوائقضبط علو الخلوص من    ٩-د
 البرمجيات تزود المصمم بمستوى من المعلومات يكفي لتحديد االقتراب المباشر، فيجب التأكد من أن عمليات تدقيقإذا كانت البرمجيات 

  .تأخذ في االعتبار حد أدنى من القيمة لعلو الخلوص من العوائق حسب فئة الطائرة
، ، المجلد الثاني، الجزء األول(Doc 8168)ألمر كذلك، يجب التأكد من أن هذه القيمة الدنيا تمتثل للجدول الوارد في الوثيقة وإذا كان ا

  .، الفصل الخامس٤ القسم
 التأكدب إذا كانت البرمجيات يؤكد الفرضية السابقة، وإذا كان يراعي بواسطة الحساب أو بالمدخالت الميل االسمي للمرحلة النهائية، يج

أو تحسب القيمة الدنيا لعلو الخلوص من العوائق بسبب ارتفاع الميل /من أن البرمجيات توجه تنبيها إلى المصمم في حالة ارتفاع الميل و
  .، الفصل الخامس٤، المجلد الثاني، الجزء األول، القسم (Doc 8168)النهائي وفقا للمعايير الواردة في الوثيقة 

الرسمية للحد األدنى لعلو الخلوص من العوائق، باستخدام البرمجيات مع علو الخلوص من العوائق المحصل عليها يجب مقارنة القيمة 
ويجب التأكد من أن علو الخلوص من العوائق الناتج عن ذلك والمرتبط  . بواسطة الدراسة االستقرائية بشأن العوائق المرحلة النهائية

  .لىبالمرحلة بواسطة البرمجيات هو األع

  ميل ومعدل النزول   ١٠-د
. إذا كان البرمجيات تزود المستخدم بحساب الميل، يجب التأكد من أن هذا الميل محسوب بين نقطتين ثابتتين على طول المسار المحدد

  .ويجب أن يحسب هذا الميل بين كل موقع من المواقع االسمية للنقاط الثابتة
لنقطة المحددة لالقتراب النهائي أو هي المرحلة النهائية، فإن الميل يحسب بين الموقع االسمي لإذا كانت المرحلة التي يشملها الحساب 

  ).قدما ٥٠(ة بين عتبة المدرج مع االفتراض أن المسار يمر على موقع العتبة بخمسة عشر مترا نقطة االقتراب النهائي
يحسب حسب وقت الطيران االسمي بالنسبة للسرعة الهوائية  ل يجب أنوإذا كانت البرمجيات تحسب معدل النزول، فإن معدل النز

  .المحددة

 ــــــــــــــــ
 





 
 
 
 
 

App E-1 

  )ه(التذييل 

 ققعينة من وثائق التح
 )٥- ٤القسم : المرجع(

 ١.٠ النسخة نظام تحديد اإلجراء اآللي اسم البرمجيات

 ات المتحدة األمريكيةالوالي/االتحاديةإدارة الطيران  الدولة/المنظمة بابليك. جون ك اسم المجرب

 ١٦/٥/٢٠٠٧ التاريخ بابليك. جون ك التوقيع

االختبار 
 ١رقم 

يرجى التحقق من صحة إنشاء وتقييم العوائق فيما يخص  الهدف التدوير العنوان ١
 .منطقة الدوران

 ).، الفصل السابع٤األول، القسم الجزء (، المجلد الثاني "العمليات/ اجراءات خدمات المالحة الجوية "الوثيقة  الوثيقة المرجعية

 ٨ورقم  ٧االختباران رقم  االختبار ذو الصلة رقم

 الظروف األولية

منارة  النهائي المباشر لنظم ٨االختبار رقم "وجرى إعداد وحفظ إجراء بعنوان . لقاعدة البيانات" ”A1التطبيق مفتوح، مع إدراج المجموعة 
  افاتنظام قياس المس/فور لجميع االتجاهات

 الفشل النجاح النتائج المتوقعة اإلجراء المطلوب  الخطوة

  x التطبيق ينشئ بشكل صحيح المنطقة Aالمنطقة من الفئة  ١

  x التطبيق يقيم بشكل صحيح العوائق Aتقييم العوائق للمنطقة من الفئة  ٢

  x التطبيق ينشئ بشكل صحيح المنطقة Bالمنطقة من الفئة  ٣

  x التطبيق يقيم بشكل صحيح العوائق Bئق للمنطقة من الفئة تقييم العوا ٤
     
     

 التعليقات

 .ال توجد

_____________________ 
 





 
 
 
 
 

Q-1 

 ضمان الجودة
 عليقاتنموذج الت

  :مواضيع إضافية/يرجى تسليم أي تعليقات كتابية أو تعقيبات  أو توصيات لتحسين هذه الوثيقة، أو اقتراحات ببنود جديدة
  دليل ضمان جودة تصميم إجراءات الطيران  :موضوعال

  التحقق من برنامج تصميم إجراءات الطيران —المجلد الثالث 
  :العنوان التالي إلى

ICAO 
Air Traffic Management Section 
Air Navigation Bureau 
999 University Street 
Montréal, Quebec H3C 5H7  
CANADA 

 .سطر المالئم وطبع نسخة من هذا النموذج حسب االقتضاءفي ال Pيرجى وضع العالمة 

 .            الواردة في الصفحة             في الفقرة ) إجرائي أو مطبعي(لوحظ خطأ  
 

              الواردة في الصفحة             يوصي بتغيير الفقرة  
  )لضرورةأرفق ورقات منفصلة عند ا( 

 
 :يرجى تغطية الموضوع التالي في تعديل قادم لهذه الوثيقة 
  )صف بإيجاز الموضوع المقترح وإن أمكن النص الموصى به( 

 
  :تعليقات أخرى 

 
  ]يرجى ذكر جميع مرفقات هذا النموذج[قائمة المرفقات  

 
  .يرجى االتصال بي. أود أن أناقش ما ورد أعاله 

 
  __________________________________________________ ):االسم، المنظمة والعنوان(مقدم من 

 ______________________________________________________________________   
   ______________ :التاريخ

   _____________________ :رقم الهاتف
   ______________ :عنوان البريد االلكتروني

  —انتهى  —








