ILS
Instrument landing system
نویسنده :جواد آتشی کارشناس منترل ترافیک هوایی ()ATS

بعد از اولین پرواز بدون دید در سال  1929و فرود موفق بدون دید در سال  1932تحقیقات برای هرچه دقیق تر کردن این تجهیزات
ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال  1940سیستم فرود بدون دید و یا با دستگاه براساس فرکانس  VHFبرای هواپیماهای نظامی و غیر
نظامی رونمایی شد .اولین فرود ازمایشی در سال  1938در فرودگاه پنسیلوانیا با موفقیت انجام شد و لندیگ کامال اتوماتیک و شبیه
دستگاه های امروزی در مارس  1964درشرایط بارش شدید برف و طوفان در فرودگاه بدفورد انجام شد .
این سیستم کمک ناوبری با ارائه ی هدایت افقی نسبت به خط مرکزی باند و هدایت عمودی نسبت به شیب مناسب برای فرود  ،خلبان را
در شرایط جوی بد و بدون دید تا نقطه ی مشخصی ( )Decision altitude/heightهدایت میکند و در این نقطه که بسته به نوع
دستگاه  ILSنصب شده میتواند در ارتفاع مشخصی از سطح زمین قرار داشته باشد  ،خلبان باید تصمیم بگیرد اگر او بتواند سطح باند را
ببیند اجازه می دهد که چرخ های هواپیما سطح باند را لمس کنند اما اگر این شرط به هر دلیل برقرار نباشد باید از نشستن بر روی باند
منصرف شود و با اوج گرفتن خود را برای ادامه دادن به فرودگاه کمکی یا تالشی دوباره برای نشستن درهمین فرودگاه اماده کند .
سیستمهای  ILSاز نظر دقت با هم متفاوتند و به سه نوع اصلی تقسیم می شوند(CAT I) ، CAT II،CAT IIIکه  CAT IIIخود
به  3دسته B،Aو Cتقسیم میشود و اگرچه اساس کار تمامیشان یکی است اما هرکدام الزامات و استاندارد های خاص خود را دارند و می
توانند هواپیما را با حداقل دید مشخصی به صورت ایمن برای لندینگ هدایت کنند و ارتفاع تصمیم گیری برای هرکدام نیز متفاوت می
باشد به عنوان مثال  CAT III type cبه هواپیما اجازه فرود در دید صفر را می دهد  .البته به سبب قیمت بسیار باال و هزینه نگهداری
بایستی امکـان سـنجی اقتصادی جهت خریداری چنین نوع سیستمی برای فرودگاه صورت گیرد.
یک سیستم  ILSشامل دو جزء سیـستم اصلی و چند جز فرعی مـیباشـد
 Localizer )1هـدایت افقـی (عرضـی)()LLZ
Glide slope: )2هدایت ارتفاعی (عمودی)()GP
اجزای فرعی شامل سه مارکربیکن و یا یک دستگاه  DMEو ارایش چراغ سطح باند و چراغ های قبل از باند (چراغ های اپروچ) و سنسور
محاسبه دید در راستای باند()RVR
آنـتن  LLZمعمـوالً در انتهـای بانـد قـرار دارد و شـامل چندین جفت آنتنهای یک جهته میباشد .دو سیگنال  90هرتز و  150هرتزی
روی فرکانسهای حامل بین  108الی  111.975مگـاهرتز از آنتنهـای جداگانـهای کـه بـا هـم بصورت مجتمع نصب شده اند پخش
میشود  .هرآنتن یک پرتو باریک ارسال میکند که یک گروه از ایـن پرتوهـا بـا انحراف کمی سمت راسـت خـط مرکـزی بانـد قـرار دارد(
 150هرتز) و گروه دیگر در فاصـله کمـی از سـمت چـپ خط مرکـزی بانـد (90هرتز ) منتشر می شود
گیرنـده  LLZدر هواپیمـا اختالف عمق مدوالسیون بین  90و  150هرتز را محاسبه می نماید و نمایشگر داخل کابین ،مقدار انحراف
هواپیما نسبت به خط مرکزی بانـد را نـشان مـی دهـد و بدینوسـیله خلبان خود را با امتداد فاینال و راستای خط مرکزی باند تنظیم می
کند ( هدایت عرضی )
در نشان دهنـده درون کاکپیت دو خط عمود برهم وضعیت هواپیما را نسبت به بهترین نقطه برای فرود روی سطح نشان میدهد  ،خط
عمودی نشان دهنده  LLZاست .اگر این خط به سمت چپ منحرف شود بدان معناست که هواپیما در سمت راست خـط مرکـزی قـرار
دارد و بایـد بـه سـمت چـپ متمایل شود.
آنتن  GPدر کنار منطقه تماس هواپیما با باند  Touchdownدر مجاورت باند نصب مـیشـود .سـیگنالهای 150و90هرتز روی
فرکانس حامل بین  328.6تا  335.4مگاهرتز با همان تکنیک مورد استفاده در  LLZارسـال میشود با این تفاوت که این دو سـیگنال بـا
اخـتالف کمی نسبت به شیب اسمی فـرود ( ) path Nominalپخش و در کـابین خلبـان گیرنـده  HSIخـط افقـی خواهد بود که
اختالف موقعیت هواپیم ا با این شیب را نشان میدهد  .بطور مثال اگر خط افقی باالتر از مرکز نشان دهنده باشد یعنـی هواپیمـا بایـستی
کمـی بـه سمت باال متمایل شـود تـا روی شـیب قـرار گیـرد(هدایت عمودی )
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در صورتیکه دو خط افقـی و عمـودی  HSIدقیقـاً درمرکز واقع شده باشند بدان معناست که هواپیما دقیقاً در امتداد باند و روی شیب
استاندارد فرود قرار دارد.
به غیر از  GPو  ، LLZسیـستم  ILSبایک سـیگنال شناسایی نام خود را بصورت مورس کد یک کلمه ی  4حرفی که با حرف  Iشروع
کی شود  ،روی فرکانس  1020هرتز که توسط  LLZارسال می گردد خود را معرفی میکند و نشان میدهد که به درستی وظیفه ی خود
را انجام میدهد خلبان نیز با دریافت این مورس کد در می یابد که دستگاه خود را درست تنظیم کرده است و سیگنال های مربوط به
دستگاه  ILSباندی را که مجاز به لندینگ توسط کنترلر ترافیک هوایی فرودگاه شده است را دریافت میکند (مثالًکـد ITHRنشان
دهنده  ILSباند  L29فرودگاه مهرآبـاداست)

در برخی سیستم ها نیـز سـه آنـتن(دستگاه )NDBبـا عنـوان  Marker Outer ،Marker Middle ،Marker Innerدر
فواصـل مختلف از ابتدای باند در مسیر تقرب هواپیما قرار داده می شود که آنها سیگنالهایی روی فرکانس 75مگاهرتز ارسـال
می کنند که چراغ نشان دهنده هر کدام از آنها به خلبان فاصله از ابتدای باند را نشان مـی دهـد  .البتـه در سیـستم های جدید DME
جایگزین مارکرها شده و در تمام طول مسیر فاصله هواپیما از دستگاه  DMEکه بـا  GPدر یـک محل نصب شده را نشان می دهد.
از محدود یت های این سیستم میتوان به حساس بودن پخش سیگنال ها نسبت به موانع نام برد و براین اساس هرگونه مانع اعم از هواپیما
ساختمان و حتی خودرو در جلوی انتها ی این سیستم میتواند در عملکرد ان اختالل ایجاد کند بنابراین معموال در فرودگاه ها محدود ی
مشخص میشود که هیچ شخص یا شی نباید به ان ورود کند همچنین انعکاس امواج از سطوح مختلف میتواند موجب اخالل در کار این
دستگاه شود
هدایت هواپیما در خط راست نیز از دیگر محدودیت های این سیستم می باشد
در کت های دو و سه امکان لندینگ اتوماتیک بدون دخالت انسان (خلبان ) نیز وجود دارد.
ود دارد.

نشان دهنده  ILSدر کابین خلبان
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اولین نشان دهنده  ILSدر کاکپیت در سال 1943

محل قرار گیری انتن ها و نحوه ی پخش سیگنال های آن ها
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عقربه های مربوط به هدایت عمودی افقی بر روی نشانگر درون کابین خلبان
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محل قرار گیری بیکن ها

قرار گیری بیکن ها و رنگ مربوط به هریک که درون کابین خلبان روشن میشود هنگامی که بر
فراز انها پرواز می کند و نحوه ی انتشار امواج (LLZشکل فوق ) وامواج  GSدر شکل زیرین
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انتن  GSکه در حاشیه باند قرار میگیرد

انتن های  LLZکه در انتهای باند قرار میگیرد
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شکل سه بعدی از محدوده ی انتشار امواج  LLZو برد انتشار ان

ارایش چراغ های باند وقبل از باند برای کت های مختلف ILS
اولین از سمت چپ به باندی را نمایش میدهد که به  ILSمجهز نیست و عکس وسط مجهز به
 ILS CAT Iو عکس سمت راست مجهز به  ILS CAT II /IIIمیباشد
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اطالعات مربوط به  3کت مختلف  ILSو استاندارد های ان ها
 DHارتفاع تصمیم گیری و  RVRحداقل دید افقی درراستای باند
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دیاگرام اجزای ILS
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دیاگرام گالید اسلوب
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دیاگرام لوکوالیزر
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