Азаматтық авиацияда
аэронавигациялық ақпаратпен
қамтамасыз ету қағидаларына
1-қосымша

Аэронавигациялық деректердің сапасы
1-кесте. Ені мен ұзындығы
Ені мен ұзындығы

Жарияланатын
Дәлдік/деректердің деректердің
Картаның
түрі, километр /
дәлдігі,
дәлдігі,
метр (теңіз миль) минутта /
секундта
секундта

Бүтіндігінің
сыныптамасы

Ұшу ақпаратының ауданы
шекараларының нүктелері

2 км (1 м. миль),
жарияланған

1 мин

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

Р, R, D аудандары шекараларының
нүктелері (CTA/CTR шекараларынан
тыс)

2 км (1 м. миль),
жарияланған

1 мин

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

Р, R, D аудандары шекараларының
100 м, есептелген
нүктелері (CTA/CTR шекаралары ішінде)

1с

Салынғанға
сәйкес

маңызды

CTA/CTR шекараларының нүктелері

100 м, есептелген

1с

Салынғанға
сәйкес

маңызды

NAVAID бағыттары мен бақылау
нүктелері, күту пункті, STAR/SID
нүктелері

100 м, түсіру
нәтижелері/
есептелген

1с

1с

маңызды

1-аудандағы кедергілері (мемлекеттің
бүкіл аумағы)

50 м, түсірудің
нәтижелері

1с

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

Әуеайлақтың/тікұшақ айлағының
бақылау нүктесі

30 м, түсірудің
нәтижелері

1с

1с

қалыпты

Әеуайлақта/тікұшақ айлағында
орналасқан NAVAID

3 м, түсірудің
нәтижелері

1/10 с

Салынғанға
сәйкес

маңызды

2-аудандағы кедергілері

5 м, түсірудің
нәтижелері

1/10 с

1/10 с

маңызды

3-аудандағы кедергілері

0.5 м, түсірудің
нәтижелері

1/10 с

1/10 с

маңызды

1/10 с

1с

маңызды

Қонуға соңғы кірудің бақылау
З м, түсірудің
нүктелері/пункттері және аспаптар
нәтижелері/
бойынша қону сұлбасын жасайтын басқа
есептелген
да манызды бақылау нүктелері/пункттері
ҰҚЖ-ның шегі

1 м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

1с

критикалық

4-аудандағы кедергілері

0.5 м, түсірудің
нәтижелері

1/10 с

1/10 с

маңызды

ҰҚЖ-ның соңы

1 м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

-

критикалық

ҰҚЖ-ның білік сызығының нүктелері

1 м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

1/100 с

критикалық

РЖ білік сызығының нүктелері

0,5 м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

1/100 с

маңызды

Жердегі РЖ білік сызығының нүктелері; 0,5 м, түсірудің
әуеде рульдеу үшін және транзиттік
нәтижелері/
бағыттардың РЖ нүктелері
есептелген

1/100 с

1/100 с

маңызды

Әуе кемелері/тікұшақ тұрақтарының
нүктелері/ INS тексеру пункттері

0,5 м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

1/100 с

қалыпты

TLOF геометриялық орталығы немесе
FATO шегі (тікұшақ айлақтары)

1м, түсірудің
нәтижелері

1/100 с

1с

критикалық

2-кесте. Асып кету, абсолютті биіктік, салыстырмалы биіктік
Асып кету/абсолютті
биіктік/салыстырмалы биіктік

Жарияланатын
Дәлдік/
Картаның
деректердің
деректердің түрі,
дәлдігі, метр /
дәлдігі, метр /
метр / фут
фут
фут

Бүтіндігінің
сыныптамасы

Әуеайлақтан/тікұшақ айлағынан асу

0,5 м немесе 1
фут, түсірудің
нәтижелері

1 миль немесе 1
1 м немесе 1 фут
фут

маңызды

Әуеайлақтан/тікұшақ айлағынан асу
жеріндегі WGS-84 геоид толқыны

0,5 м немесе 1
фут, түсірудің
нәтижелері

1 миль немесе 1
1 м немесе 1 фут
фут

маңызды

ҰҚЖ-ның шегі немесе FATO (қонуға
нақты емес кіру)

0,5 м немесе 1
фут, түсірудің
нәтижелері

1 миль немесе 1
1 м немесе 1 фут
фут

маңызды

ҰҚЖ-ның шегіндегі WGS-84 геоидтік
0,5 м немесе 1
толқыны немесе TLOF-тың
фут, түсірудің
геометриялық орталығындағы FATO
нәтижелері
(қонуға нақты емес кіру)

1 миль немесе 1
1 м немесе 1 фут
фут

маңызды

0,25 м немесе 1
фут, түсірудің
нәтижелері

0,5 м немесе 1
фут

0,5 м немесе 1 фут критикалық

ҰҚЖ-ның шегіндегі WGS-84 геоидтік
0,25 м немесе 1
толқыны немесе TLOF-тың
фут, түсірудің
геометриялық орталығындағы FATO
нәтижелері
(қонуға нақты кіру)

0,5 м немесе 1
фут

0,5 м немесе 1 фут критикалық

-

PANS-OPS
(Doc 8168)
көрсетілгендей

0,5 м немесе 1
фут

0,5 м немесе 1 фут критикалық

ҰҚЖ-ның шегі немесе FATO (қонуға
нақты кіру)

Кедергілерді ұшып өтудің
абсолютті/салыстырмалы биіктігі
(ОСА/Н)

PANS-OPS
(Doc 8168)
құжатында
көрсетілгендей

ҰҚЖ шегі қиылысуының
салыстырмалы биіктігі (тірек нүктенің 0,5 м немесе 1
салыстырмалы биіктігі), қонуға дәл
фут, есептелген
кіру

маңызды

Қонуға кіру және ұшып көтерілу
аймақтарындағы кедіргілер

1 м немесе 1 фут,
1 миль немесе 1
түсірудің
1 м немесе 1 фут
фут
нәтижелері

маңызды

Шеңбер бойынша және әуеайлақта/
тікұшақ айлағында ұшу
аймақтарындағы кедергілер

1 м немесе 1 фут,
1 миль немесе 1
түсірудің
1 м немесе 1 фут
фут
нәтижелері

маңызды

Бағыттағы кедергілерден асып өтуі

З м (10 фут),
түсірудің
нәтижелері

қалыпты

3 м (10 фут)

3 м (10 фут)

Қашықтық өлшегіш жабдығы/ дәлдігі
(DME/P)

3 м (10 фут),
түсірудің
нәтижелері

3 м (10 фут)

3 м (100 фут),
Қашықтық өлшегіш жабдықтың артуы
түсірудің
(DME)
нәтижелері
Аспаптар бойынша қонуға кіру
схемасының абсолюттік биіктігі

PANS-OPS
(Doc 8168)
құжатында
көрсетілгендей

Ең төменгі абсолютті биіктіктер

50 м немесе 100
фут, есептелген

30 м (100 фут)

маңызды

30 м (100 фут)

маңызды

PANS-OPS
(Doc 8168)
көрсетілгендей

маңызды

50 м немесе 100 50 м немесе 100
фут
фут

қалыпты

3-кесте. Ауытқу және магниттік ауытқу
Төмен түсү/магниттік төмен түсу

Жарияланатын Картаның
Дәлдік/деректердің
Бүтіндігінің
деректердің
дәлдігі,
түрі, градус
сыныптамасы
дәлдігі, градус градус

Құралды техникалық күйге келтіру үшін
1°, түсірудің
қолданылатын NAVAID ӨЖЖ станциясының
нәтижелері
ауытқуы

1°

-

маңызды

NDB NAVAID құралының магниттік
ауытқуы

1°, түсірудің
нәтижелері

1°

-

қалыпты

Әуеайлақтың/ тікұшақ айлағының магниттік 1°, түсірудің
ауытқуы
нәтижелері

1°

1°

маңызды

ILS курстік радиомаяк антеннасының
магниттік ауытқуы

1°. түсірудің
нәтижелері

1°

-

маңызды

MLS-тің азимуталды антеннасының
магниттік ауытқуы

1°, түсірудің
нәтижелері

1°

-

маңызды

4-кесте. Пеленг
Пеленг

Дәлдік/деректердің түрі,
градус

Жарияланатын
деректердің дәлдігі,
градус

Картаның
Бүтіндігінің
дәлдігі, градус сыныптамасы

Әуе трассаларының
учаскелері

1/10°, есептелген

1°

1°

қалыпты

Бағыттардағы және
әуеайлақ ауданындағы
бақылау нүктелерін
белгілеу үшін
қолданылатын пеленг

1/10°, есептелген

1/10°

1/10°

қалыпты

Әуеайлақ ауданындағы
келу/ұшып шығу
бағыттарының
учаскелері

1/10°, есептелген

1°

1°

қалыпты

1/100°

1/10°

маңызды

Аспаптар бойынша
қонуға кіру
схемаларының бақылау 1/100°, есептелген
нүктелерін белгілеу үшін
қолданылатын пеленг

ILS-тың курстық
1/100°, түсірудің
радиомаяктың шығаруы нәтижелері

1/100°, шын

1°

маңызды

MLS-тың нөлдік
азимутын шығаруы

1/100°, түсірудің
нәтижелері

1/100°, шын

1°

маңызды

ҰҚЖ және FATO
пеленгі

1/100°, түсірудің
нәтижелері

1/100°, шын

1°

қалыпты

5-кесте. Ұзындық, қашықтық, өлшем
Ұзындық/қашықтық/өлшем

Жарияланатын
Дәлдік/деректердің
деректердің
түрі, километр / метр /
дәлдігі, километр /
теңіз миль
метр / теңіз миль

Картаның
Бүтіндігінің
дәлдігі,
километр / метр сыныптамасы
/ теңіз миль

Әуе трассалары учаскелерінің
ұзындығы

1/10 км немесе 1/10 м.
миль, есептелген

1/10 км немесе 1/10 1 км немесе 1 м.
қалыпты
м. миль
миль

Бағытта және әуеайлақ
ауданындағы бақылау
нүктелерін белгілеу үшін
қолданылатын қашықтық

1/10 км немесе 1/10 м.
миль, есептелген

1/10 км немесе 1/10 2/10 км немесе
м. миль
1/10 м. миль

Әуеайлақ ауданындағы
келу/ұшып шығу бағыттары
учаскелерінің ұзындығы

1/100 км немесе 1/100
м. миль, есептелген

1/100 км немесе
1/100 м. миль

1 км немесе 1 м.
маңызды
миль

Аспаптар бойынша қонуға кіру
схемаларының және әуеайлақ
1/100 км немесе 1/100
ауданындағы бақылау
м. миль, есептелген
нүктелерін белгілеу үшін
қолданылатын қашықтық

1/100 км немесе
1/100 м. миль

2/10 км немесе
1/10 м. миль

FATO немесе ҰҚЖ ұзындығы, 1 м немесе 1 фут,
TLOF өлшемдері
түсірудің нәтижелері

1 м немесе 1 фут

1 м (AD картасы)
критикалық
0,5 м (АОС
карта)

Тежеудің шеткі жолағының
ұзындығы

1 м немесе 1 фут,
түсірудің нәтижелері

1 м немесе 1 фут

0,5 м (АОС
картасы)

Орналастыратын қону
арақашықтығы

1 м немесе 1 фут,
түсірудің нәтижелері

1 м немесе 1 фут

1 м (AD картасы)
критикалық
0,5 м (АОС
картасы)

ILS-тың курстық радиомаяк
антеннасы мен ҰҚЖ-тың
немесе FATO-ның соңы
аралығындағы қашықтық

3 м немесе 10 фут,
есептелген

З м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

ILS глиссадалық радиомаягінің
антеннасы мен ҰҚЖ
3 м немесе 10 фут,
табалдырықтың аралығында
есептелген
білікті сызық бойынша
қашықтық

3 м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

ILS таңбалағыштары мен ҰҚЖ 3 м немесе 10 фут,
шегі арасындағы қашықтық
есептелген

3 м (10 фут)

2/10 км (1/10 м.
миль)

маңызды

DME ILS антеннасы мен ҰҚЖ
3 м немесе 10 фут,
шегі аралығында білікті сызық
есептелген
бойынша қашықтық

3 м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

маңызды

MLS-тың азимуттық антеннасы
3 м немесе 10 фут,
мен ҰҚЖ мен FATO-ның соңы
есептелген
аралығындағы қашықтық

3 м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

қалыпты

маңызды

критикалық

MLS бұрыштық - өңірлік
антеннасы мен ҰҚЖ
табалдырығы арасындағы
білікті сызық бойынша
қашықтық

3 м немесе 10 фут,
есептелген

3 м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

DME/P MLS-тың антеннасы
мен ҰҚЖ табалдырығының
аралығында білікті сызық
бойынша қашықтық

3 м немесе 10 фут,
есептелген

3 м (10 фут)

Салынғанға
сәйкес

қалыпты

