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،دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری-تهران

(A-SMGCS)سامانه ی پیشرفته ی کنترل و هدایت حرکت در سطح عملکرد نظارت شبیه سازی

مطالعه ی موردی فرودگاه بین المللی مهرآباد

2، جواد پرستاری 1سیده ندا موسوی

ایران ایش مکاترونيک، تهران،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقيقات، گروه مهندسی کامپيوتر گر .1

تهران ، ایران ،فرودگاه مهرآباد ،دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری .2

چکیده

به طراحی و اجرای شبيه سازی می پردازد که براساس آن می این مقاله 

 سيستم پيشرفته ی هدایت و کنترل حرکت در سطح توان نحوه ی عملکر

A-SMGCS  کنترل و هدایت . را نشان داد ( حرکت در سطحSMGCS  )

که مسيریابی ، هدایت و کنترل حرکت در سطح را برای  سيستمی است

ترافيک سطح فرودگاه  مدیریت پشتيبانی از ترافيک فرودگاه تامين می کند.

به مدت طوالنی به دليل چالش های عملياتی مورد بحث قرار گرفته است. 

پيچيدگی حرکت در  به دليل افزایش ی مدیریتی و کنترلیاین چالش ها

است. به منظور بهبود  به وجود آمدهایرساید و تراکم ترافيک فرودگاه ها 

معرفی  A-SMGCS مدل پيشرفته ی این سيستم با نام  مدیریت، کيفيت

اثرات مثبت این سيستم برعمليات سطح فرودگاه شامل : امنيت،  شد.

این شبيه سازی  ظرفيت، بازده، شرایط عامل انسانی و مسائل اقتصادی است.

که بر روی طرح فرودگاه بين المللی مهرآباد و در محيط نرم افزار متلب 

انجام شده است شامل مراحل پردازش تصویر ، فيلترینگ و آماده سازی 

 طراحی نماد برای نمایش افراد و وسایل نقليه در شرایط متفاوت ،تصویر،

تصادم در سطح باند طراحی پایگاه قوانين برای تشخيص احتمال تصادف یا 

و در نهایت طراحی ایجاد هشدار در صورت بروز احتمال تصادف یا تصادم 

است. برای هر مورد بحرانی هشداری متفاوت به منظور جلوگيری از هم 

پوشانی حالت هایی که همزمان رخ داده اند طراحی شده است. نتایج شبيه 

ث بروز سانحه در سازی با بررسی حالت های مختلفی که  می توانند باع

-A در (HMI) محوطه ی ایرساید فرودگاه بشوند عملکرد رابط کاربری

SMGCSرا به نمایش می گذارد.  

- شبيه سازی  - ASMGCS -ترافيک زمينی  –واژگان کليدی : فرودگاه

 متلب

 دانشجو کارشناسی ارشد -1

)نویسنده مخاطب(    parastari@catc.ac.ir، استادیار -2

 مقدمه

در طی دهه های گذشته، صنعت حمل و نقل هوایی شاهد رشد سریعی بوده 

ایش شدت ترافيک، مدیریت فرودگاه با همه ی توانایی است و به دليل افز

هایش با چالش های بزرگی در زمينه تراکم و تعدی، در ترکيب با پيچيدگی 

عمليات های فرودگاهی مواجه است که منجر به خطاهای غيرقابل جبران 

توسط خلبان، کنترلرهای زمينی و رانندگان وسایل نقليه سطح فرودگاه می 

حرکت  هدایتنه که در دستورالعمل سيستم های کنترل و . همانگو[1]شود

، عملکردهای سيستم شامل [2]نشان داده شده  )SMGCS) 1در سطح

 راهنمایی و مسيریابی برای وسایل نقليه زمينی می شود. ساده ترین

SMGCS راهنمایی و عالمات رنگی را به عنوان راهنمایی ها و نشانه های

اليکه پيچيده ترین حالت آن شامل خطوط ناوبری ارائه می کند، در ح

مرکزی تغيير مسير تاکسی و ميله های توقفی می شود که عملکردهای 

دستورهای کنترلی برای  ،SMGCS مسيریابی را ارتقا می دهند. تحت

خلبانان و رانندگان وسایل نقليه از کنترلرهای ترافيک هوایی به وسيله 

ات صوتی انجام می شود. در عين ارسال مسيرهای ترافيک از طریق ارتباط

حال، کنترلرهای فرودگاه آگاهی خود نسبت به تحرکات را از گزارش 

 و رادار تحرکات سطحی SSR 2خلبانان و رادار مانند رادار نظارت ثانویه

)3(SMRدریافت می کنند. تحت شرایط آب و هوایی نامناسبSMGCS ، 

. عالوه بر این، با توجه به ی ارائه می کندرکات سطحی نقشه ابرای هدایت ح

مسئوليت های  )ATS)4 ،آیين نامه ها و سياست های خدمات ترافيک هوایی

رویکردهای عملياتی  SMGCS ،سازمانی و ساختار و تسهيالت فرودگاه

مختص به هر فرودگاه را ارائه می کند. با این حال، بدون ابزارهای عملی 

انایی های کافی و رضایت از تو SMGCS ،موثر در زمينه نظارت مشترک

بخش برای شناسایی موقعيت ها و تحرکات هواپيماها و وسایل نقليه در 

محدوده های مورد نظر، برخوردار نبوده و در ضمن هيچ اخطار اتوماتيک 

خطر بر اساس نظارت بر فضا نيز وجود ندارد که منجر به تضمين ایمنی بروز 

 .ترافيک سطحی در سطح مورد نياز شود

1 . Surface Movement Guidance and Control System 
2 . Secondary Surveillance Radar 
3 . Surface Movement Radar 
4 . Air Traffic Service 

.............................. 
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این فرصت را به عناصر بسياری  SMGCS عملياتی سنتی روش

می دهد تا تاثير منفی بر ترافيک فرودگاه داشته باشند. شرایط آب و هوایی، 

مانند باران، مه و تاریکی، ممکن است منجر به تاخير در تحرکات هواپيمایی 

یا تصادفات شده و متعقبا به صورت جدی بر کارآیی و ایمنی تحرکات 

دگاه تاثير بگذارد. با توجه به فاکتور انسانی، حجم بيش از حد سطحی فرو

اطالعات برای خلبان و کنترلر زمينی با رشد فشار ترافيک افزایش پيدا می 

کند که می تواند به ریسک باالتر خطای انسانی مربوط به تصادفات و تجاوز 

ی، نياز به به توانایی ارتباطات رادیوی  به باند فرودگاه منجر شود. با توجه

انتقال مسير ناوبری آنی می تواند به دليل تراکم فرکانس باند یا کيفيت 

سيگنال ناپایدار دشوار باشد. در صورت ترافيک وسایل نقليه فرودگاه، 

  .احتمال تاخير یا تعدی نيز به دليل عمليات سنتی وجود دارد

با توجه به پيشرفت و گسترش علم و تکنولوژی  1۹۹۰در سال 

 SMGCS رصه الکترونيک و کامپيوتر سيستم ارتقا یافته و پيشرفته تردر ع

برای اولين بار با  1۹۸3۰به کار گرفته شد و سند  SMGCS -Aتحت عنوان

و  A-SMGCS [2]همين عنوان توسط ایکائو منتشر شد. بر اساس راهنمای

باید عملکردهای اوليه ی  A-SMGCS ، یک [3]موارد الزامی عملکرد ایکائو

  .ارت، کنترل، هدایت و مسير یابی را پشتيبانی کندنظ

  :باید A-SMGCS عملکرد نظارتی یک

اطالعات دقيق موقعيت را در مورد همه ی تحرکات ارائه  -

  نماید؛

  حرکات مجاز را  شناسایی و نامگذاری کند ؛ -

با هواپيماها و وسایل نقليه در حال حرکت و بی حرکتی  -

د نظارتی هستند، که در محدوده تحت پوشش عملکر

  مطابقت داشته باشد؛

بتواند داده های مورد نياز برای راهنمایی و الزامات کنترل  -

  زمان و موقعيت در طی مسير را به روز رسانی کند؛

 [2] .تحت تاثير عواملی مانند آب و هوای بد قرار نگيرد -

[4] [5] [6] 

 :باید A-SMGCS عملکرد مسير یابی یک

ی هر هواپيما یا وسيله نقليه در بتواند مسيری را برا -

  محدوده حرکت طراحی کند؛

  بتواند در هر لحظه از زمان تغيير مقصد را ميسر کند؛ -

  اجازه تغيير مسير را بدهد؛ -

بتواند با مشکالت و پيچيدگی های مربوط به شدید بودن  -

 [2] ترافيک و پيچيدگی های طراحی مسير کنار بياید؛

[4] [5] [6] 

  :باید A-SMGCS یی یکعملکرد راهنما

                                                 
1 . Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-

SMGCS) Manual, ICAO. Document 9830. 

 

راهنمایی مورد نياز برای هرگونه حرکت مجاز را ارائه  -

نموده و برای همه انتخاب مسيرهای ممکن در دسترس 

  باشد؛

راهنمایی های واضحی در اختيار هدایت کننده وسيله  -

نقليه و خلبان قرار دهد تا بتوانند مسيرهای اختصاصی 

  خود را ادامه دهند؛

انندگان وسایل نقليه را قادر سازد تا همه خلبانان و ر -

آگاهی موقعيتی خود از مکان و مسيرهای اختصاصی شان 

  را حفظ کنند؛

  بتوانند در هر زمانی تغيير مسير را بپذیرند؛ -

بتوانند مسيرها و مناطقی را که ممنوع بوده یا قابل  -

  استفاده نيستند، مشخص نمایند؛

ردی که کمک ها و نظارت آنالین همراه با اخطار در  موا -

راهنمایی ها به صورت انتخابی در واکنش با مسيریابی و 

 [5] [4] [2] .موارد الزامی کنترل تغيير پيدا می کنند

[6] 

  :باید A-SMGCS عملکرد کنترلی یک

از ظرفيت کافی برای بيشترین حد مجاز نرخ حرکت  -

  برخوردار باشد؛

کات تقاضا از ظرفيت کافی و کارآمد برای برنامه ریزی حر -

شده برای دوره زمانی تا سقف یک ساعت برخوردار باشد 

  )ظرفيت ایستا(؛

موارد ناسازگار و متعارض را شناسایی نموده و راه حل  -

  ارائه کند؛

بتوانند فضای طولی برای موارد از پيش تعيين شده زیر  -

 :ارائه کند

o  سرعت ها؛  

o مسيرهای وابسته؛  

o ابعاد هواپيما؛  

o جت؛ تاثيرات احتراق  

o زمان پاسخ انسانی و سيستم؛  

در صورت هرگونه ورود غيرقانونی برنامه ریزی نشده به  -

باند اخطار داده و ابزارهای محافظتی را فعال کند ) به 

  عنوان مثال ميله ها یا زنگ خطرهای متوقف کننده(؛

در صورت هرگونه ورود به محدوده های حساس و حياتی  -

هدایت رادیویی ایجاد شده، که برای کمک به مسيریابی و 

  اخطار دهد؛

در صورت هر گونه ورود غير مجاز به محدوده های  -

  اورژانسی اخطار دهد؛

بتوانند ابزارهای مدیریتی کامپيوتری را با هم یکپارچه  -

  کند؛

کاری کند تا کنترلر ها، خلبانان و رانندگان وسایل نقليه  -

  در محدوده تصميمات عمل کنند؛

وده سرعت را به نحوی کنترل کند که تحرکات در محد -

عمليات را در همه موقعيت های عملياتی تحت پوشش 

  قرار دهد؛

 ا مورد توجه قرار دهد؛رنوع حرکت  -
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بتواند اجازه عمليات در همه شرایط قابليت رویت تا سطح  -

  را بدهد؛ )AVOL) 1عملياتی قابليت رویت

مشخص بتواند الویت ها در زمينه فعاليت های کنترل را  -

 .[6] [5] [4] [2]کند

  A-SMGCS [7]تکنولوژی های اصلی پشتيبان 1 جدول

Airport Technologies Aircraft 

Technologies 

Function 

--- 

 

GPS, AMDB, 

Display  

 

Ownship 

Position 

Awareness 

AMDB, Display 

ADS-B, STIS-B, 

Radar 

 

GPS, AMDB, 

Display 

ADS-B, STIS-B 

 

Traffic 

Position 

Awareness 

AMDB, Display 

CPDLC 

 

AMDB, Display 

CPDLC 

 

Route 

Awareness 

Display 

CPDLC 

AMDB, Display 

ADS-B, STIS-B, 

Radar 

GPS, AMDB, 

Display 

CPDLC 

GPS, AMDB, 

Display 

ADS-B, STIS-B 

Route 

Deviation 

Detection 

Runway 

Incursion 

Detection 

 

 شبیه سازیمراحل 

فرودگاه مورد مطالعه در این شبيه سازی فرودگاه بين المللی مهرآباد است 

که در غرب شهر تهران واقع شده و پرترافيک ترین فرودگاه ایران است. 

نقشه دیجيتال فرودگاه توسط توابع نرم افزار متلب به صورت دیجيتال 

ياز برای درآمده و ذخيره می شود. شرایط فيلتر تصویر بر اساس موارد مورد ن

پرهيز از تحميل بار بيش از حد بر حافظه نرم افزار متلب می باشد. فيلتر 

تصویر منجر به کاهش حافظه مصرفی برای ورود تصویر و در عين حال 

حفظ  طرح اصلی فرودگاه به صورت اوليه می شود. در این فاز، تفاوت های 

الگوریتم رنگی به عنوان قواعد فيلترگذاری در نظر گرفته می شوند. 

  :فيلترگذاری به شرح زیر تعریف شده اند

 حذف اطالعات غيرضروری به منظور کاهش حجم تصویر -

ایجاد تغيير در رنگ بندی تصویر برای وضوح بهتر که به  -

  :روش زیر اجرا شده است

  انتخاب نقطه ایی از یک منطقه رنگی منحصر به

 فرد، به عنوان نقطه مرجع

 اندازه گيری مختصات X-Y قطه مرجع، و مشخص ن

 نقطه  RGB ددنمودن ع

 انتخاب نقاطی کهRGB 2 مشابهRGB  مرجع دارند 

 تنظيم همه نقاط انتخابی با یک رنگ مشخص 

پس از انجام مراحل پردازش تصویر اطالعاتی به تصویر اضافه 

تا بتوانيم موقعيت یابی را به درستی انجام دهيم و محدوده ی باندها و  دهش

  .و سایر مکان ها را در محوطه ی ایرساید مشخص کنيممسيرهای تاکسی 

                                                 
1 . Aerodrome Visibility Operational Level 
2.Red,Green,Blue 

برای مشخص کردن محدوده ی باند از معادله ی ده خط  -

 استفاده شده است. موازی با خطوط لبه ی باند

بين مسيرهای تاکسی و  3برای مشخص کردن نقاط توقف -

باند نيز محدوده هایی درپایگاه داده ذخيره شده است. 

ف شده که یوقف آرایه ای تعربرای هر کدام از نقاط ت

شامل چهار عدد است که به ترتيب کمترین و بيشترین 

در محدوده ی  Y و کمترین و بيشترین مقدار  X مقدار

مورد نظر هستند. تمام نقاطی که در این فاصله قرار 

بگيرند به عنوان نقطه ی توقف تلقی می شوند. این 

 B, B1 ,B2 ,B3 ,B4 ,B5,B6 ,B7,Aمحدوده ها با حروف

,A1 ,A2 ,A3 ,A5, A6 ,A7  روی تصویر مشخص شده

 .اند

 .نمایش داده شده است 1در شکل  یشبيه ساز مراحل فلوچارت

برای نمایش موقعيت ها و  این مدلنماد های استفاده شده در 

 :هشدارها به شرح زیر است

مثلث سفيد برای نمایش تمامی وسایل نقليه و افرادی که  -

 .لت ایمن در حرکت هستندروی سطح باند در حا

مثلث قرمز برای نمایش وسيله ی نقليه یا افرادی با الویت  -

به  کمتر که فاصله ی ایمن با دیگر وسایل نقليه ندارند یا

 .باید سطح باند را ترک کنند دليل اشغال باند

مثلث زرد برای نمایش وسيله ی نقليه یا فردی که از  -

 .ودمسيری که برای آن تعيين شده منحرف ش

دایره ی سبز برای نمایش محدوده ی ایمن حرکتی در  -

 اطراف یک فرد یا وسيله نقليه

دایره ی قرمز برای نمایش عدم محدوده ی ایمن برای  -

 حرکت

دایره ی زرد برای نمایش عدم فاصله ایمن از لبه های باند  -

 یا مسير تاکسی

خطوط سفيد در محدوده ی باند برای نمایش عدم حضور  -

 ه ی نقليه در سطح باندفرد یا وسيل

خطوط سبز در محدوده ی باند برای نمایش ایمن بودن  -

 باند برای حرکت

خطوط قرمز در محدوده ی باند برای نمایش عدم ایمن  -

  بودن باند برای حرکت

موارد زیر حالت هایی هستند که منجر به سانحه در محوطه ی 

رت پایگاه قوانين به صو در این شبيه سازی فرودگاه می شوند . این موارد

طراحی شدند و در صورت احتمال بروز آنها سيستم هشدار ایجاد می کند. 

در تعاریف زیر متحرک شامل تمامی افراد، هواپيماها و وسایل نقليه ای می 

 .شود که در محوطه ی ایرساید تردد می کنند

متحرک در حال نزدیک شدن به لبه ی باند یا مسير  -

 .تاکسی باشد

  .ن دو یا چند متحرک کمتر از حد مجاز باشدفاصله ی بي -

                                                 
3 . Holding Point 
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 .دو یا چند متحرک همزمان روی باند قرار بگيرند -

روی باند قرار گرفته باشد و دو یا چند متحرک  متحرکی -

 .دندیگر در حال نزدیک شدن به باند باش

وسيله ای روی باند قرار نگرفته و دو یا چند متحرک  -

 .ندهمزمان در حال نزدیک شدن به باند باش

 ایج شبیه سازینت

 :خروجی این شبيه سازی موارد زیر را پوشش می دهد

با طرح فرودگاه  AMM  1صفحه ی نمایش موسوم به یک -

 مهرآباد

 نمایش محدوده ی باند ، نقاط توقف و اپرون ها -

چندین متحرک )محدودیتی در تعداد متحرک ها وجود ندارد(   -

اه به روزرسانی با نماد مشخص که موقعيت آنها در سطح فرودگ

 می شود

 نمایش هشدار در صورت لزوم -

در هر بار به روزرسانی موقعيت متحرک ها، تمامی حالت هایی که 

منجر به بروز اخطار می شود مورد بررسی قرار می گيرد و هيچ حالتی الویت 

نداشته و بروز هيج هشداری مانع از نمایش هشدارهای دیگر نمی شود. این 

چندین اخطار را همزمان برای یک متحرک نشان می  که 2موضوع در شکل 

دهند، مشخص شده است. دو مورد از حالت های مختلف بروز هشدار که در 

 .این مدل بررسی شده اند به شرح زیر هستند

حالت اول : دو یا چند متحرک به طور همزمان روی باند اصلی قرار دارند. 

ند برای ادامه ی حرکت به خطوط سطح باند به نشانه ی عدم ایمن بودن با

 (3مثلث قرمز نمایش داده می شوند.)شکلو متحرک ها با رنگ قرمز 

حالت دوم : دو متحرک در مسير تاکسی بيش از حد مجاز به 

یکدیگر نزدیک شده اند. دایره ی اطراف هردو متحرک به نشانه ی عدم 

باید ی که ود و متحرکفاصله ی ایمن برای ادامه ی مسير قرمز رنگ می ش

متوقف شود یا سرعت خود را کاهش دهد با مثلث قرمز به نمایش در می 

 (4 لشک آید.

 -A این شبيه سازی یک پایه ی اساسی برای توسعه ی پياده سازی

SMGCS  ، است و همچنين زمينه ای را برای شناخت بهتر این سيستم

شناخت مزایای آن و کاربرد آن در صنعت فراهم می کند. به اميد آنکه این 

 .منجر به عملياتی شدن این سيستم در فرودگاه های کشور شود

                                                 
1 . Airport Moving Map 

 

 در این مدل A-SMGCSمراحل شبیه سازی  1شکل 

 

 

بروز همزمان چند احتمال تصادف یا تصادم به طور همزمان و عدم  – 2شکل 

 هم پوشانی در نمایش هشدار
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 هشدار اشغال بودن باند – 3شکل 

 

 

 فاصله ی مجاز هشدار عدم رعایت -4شکل 
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