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 NAVİQASİYA 

  
Aeronaviqasiyanin nəzəri əsasları 

 

Naviqasiyada istifadə olunan koordinat sistemləri. Uçuş və naviqasiya elementləri. Uçuş 

trayektoriyasının tapşırıqları. Marşrut və uçuşun profili.                                                                                                                                                                                                                                               
Səma koordinat sistemləri. Vaxtın astronomik, mülki, ulduz, günəş, grinviç, yerli, qurşaq, yaz 

saatı üzrə ölçülməsi. Təbii işıqlandırma şəraitinin təyin edilməsi.   
Yerin şəkli və ölçüsü. Referens ellipsoidlər. Dünya geodeziya sistemləri. 

Ortodromiya və loksodromiya, onların elementlərinin hesablanması.  
Aviasiya xəritələrində təhriflər. Təhriflərin xarakterinə görə və normal tor görünüşünə əsasən 

kartoqrafik proeksiyaların təsnifatı. Aviasiyada istifadə olunan xəritələr. Proeksiyaların xüsusiyyətləri: 

bərabərbucaqlı konik, Merkator, beynəlxalq (şəkli dəyişilmiş polikonik), stereoqrafik, mərkəzi qütblü 

(polyar).  
Sürətlərin naviqasiya üçbucağı və onun elementləri arasındakı əlaqələr. Sürətlərin naviqasiya 

üçbucağının həlli üsulları. Külək və onun xüsusiyyətləri, külək dəyişkənliyi. Ekvivalent külək.  
Uçuş zamanı naviqasiya elementlərinin təyin edilməsi üsulları. Nəzarət mərhələsinin üsulu. 

Naviqasiya elementlərinin təyin edilmə dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. 

HG-nin yerinin təyin edilməsi üsulları. Naviqasiya parametri, mövqe (vəziyyət) xətti, naviqasiya 

parametrinin qradiyenti. Vəziyyət xəttinin təyin olunma dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. Vəziyyət 

xətlərinin təyin edilməsi üçün ümumi üsul. Təyyarənin yerinin təyin edilmə dəqiqliyinin 

qiymətləndirilməsi.  

Yolun hesablanması. Hesablanmış koordinatları əldə etmək üçün üsullar. Hesablanma 

dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. 

Naviqasiyanın texniki vasitələrinin təsnifatı. Texniki vasitələrin naviqasiya xüsusiyyətlərinin 

məzmunu. 

Aeronaviqasiyasının dəqiqliyi və etibarlığı. Naviqasiya baxımından uçuş təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi. 

 

Geotexniki vasitələrin tətbiqi 

 

Kursların təsnifatı və təyin edilmə prinsipi. Maqnit kurs cihazları. Deviasiya. Yerin maqnit sahəsi. 
Giroyarımkompaslar: iş prinsipi, azimutal və üfüqi düzəliş (korreksiya), quraşdırılma üsulları. 

Giroyarımkompasların ortodromiyası. Həqiqi, ortodromik və maqnit kursları arasındakı əlaqələr. 

Loksodromik və ortodromik yol bucaqlarının təyin edilməsi. Giroyarımkompasın tətbiqi ilə uçuşun 

ortodromiya üzrə yerinə yetirilməsi. Kurs sistemləri.  
Uçuş hündürlüyünün təsnifatı və barometrik hündürlüyün başlanğıc hesablama səviyyəsi. 

Barometrik hündürlükölçənin xətaları və onların qeydiyyat üsulları. 
Hava sürətləri: təsnifatı, ölçmə prinsipi. Sürət ölçmə xətaları. Xaricdəki hava temperaturunun 

ölçülməsi.  
Hava siqnallarının sistemi.  
Ətalətli naviqasiya sistemlərinin naviqasiya xüsusiyyətləri. 

 

 

Radionaviqasiya vasitələrinin tətbiqi 
 

Bucaq ölçən radiotexniki sistemlərin naviqasiya xüsusiyyətləri. Təyyarənin vəziyyət xəttinin 

(mövqeyinin) və yerləşdiyi yerin radiopelenqator, radiokompas və radiomayak sistemləri istifadə 

etməklə müəyyənləşdirilməsi. Təyyarənin vəziyyət xəttinin və yerinin təyin edilmə düzgünlüyünün 

qiymətləndirilməsi. Yolun monitorinqi və yol xətalarının düzəldilməsi.  
Uzaqlıq ölçən vasitələrin naviqasiya xüsusiyyətləri. Təyyarənin vəziyyət xəttinin (mövqeyinin), 

yerinin və uçuşun naviqasiya elementlərinin təyin edilməsi. Hava yolu ilə və aerodrom rayonunda 

uçarkən uzaqlıq ölçən vasitələrdən istifadə üsulları.  
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Bucaq-uzaqlıq ölçən radiotexniki vasitələrin naviqasiya xüsusiyyətləri. (D, C) VOR/DME ilə uçuş 

zamanı avadanlıqların xüsusiyyətləri və tətbiq metodları. Bucaq-uzaqlıq ölçən radiotexniki vasitələrin 

köməyi ilə təyyarənin yerinin təyin edilməsinin düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi.  
Fərq-uzaqlıq ölçən radiotexniki vasitələrin naviqasiya xüsusiyyətləri. Fərq-uzaqlıq ölçən 

radiotexniki vasitələr ilə işləyən bort avadanlıqları və onların uçuş zamanı tətbiq edilməsi.  
Peyk naviqasiya sistemləri: iş prinsipi, yerüstü tərkibi, orbital və bort avadanlığı. Peyk naviqasiya 

sistemlərinin qəbuledici indikatorlarının xüsusiyyətləri, onların uçuşda tətbiq olunması. Təyyarənin 

yerini təyin etmək üçün istifadə olunan koordinat sistemləri.  
Radiohündürlükölçənin naviqasiya xüsusiyyətləri və onların tətbiqi. Yol sürüşməsinin və sürətin 

doppler ölçən vasitələrinin naviqasiya xüsusiyyətləri.  
Bort radar stansiyaları. Naviqasiyanın müşahidə-müqayisə üsulu. Təyyarənin və naviqasiya 

elementlərinin yerlərinin təyin edilməsi üsulları.  
Radionaviqasiya sistemlərinin işci sahələri. Radionaviqasiya sistemlərinin maksimum və 

minimum təsir dairəsi. Təyin edilən dəqiqliklə təyyarənin yerini müəyyənləşdirmək üçün bucaq ölçən 

radionaviqasiya sistemlərinin işçi sahəsinin qurulması. Bucaq ölçən radionaviqasiya sistemlərinin işçi 

sahəsinin qurulma prinsipləri. 

 

 

Uçuş - naviqasiya komplekslərinin tətbiqi 

 

Aeronaviqasiyasının avtomatlaşdırılması prinsipləri, zəruri məlumatlar. Mövcud koordinatların 

avtomatlaşdırılmış təyin edilmə üsulları. Müxtəlif koordinat sistemlərində yolların hesablanması. Yolun 

hesablanması üçün dopler-kurs və hava-kurs tənlikləri. Hesablanmış koordinatların korreksiyası. Yolun 

avtomatlaşdırılmış hesablanması dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi.  
Ətalətli naviqasiya sistemlərinin üfiqləşdirilməsi və girokompaslaşdırılması. Ətalətli hesablama. 

Yolun ətalətli hesablanması zamanı baş verən xətalar.  
Təyyarələrin (Airbus A320, Boeing B747, B747-8F,  B757, B767, B-787, Antonov An-12BK, 

Ilyushin Il-76TD, Embraer 170/190, Gulfstream G650, G280, G450, ATR-42) və helikopterlərin 

(AW139, Mi-171, Sikorsky S-92, Cessna Skyhawk-172S, Eurocopter Dauphin EC155B1) nümunəsində 

uçuş naviqasiya komplekslərinin nəsillərinin xüsusiyyətləri (tərkibi, həll olunan məsələlər, hesablama 

metodu, indikasiyalar, marşrutun proqramlaşdırılması və s.).  
Uçuş-naviqasiya komplekslərinin istifadəsi ilə uçuş üçün ilkin məlumatların hazırlanması, uçuş 

proqramının daxil edilməsi.  
Aerodrom rayonunda uçuş zamanı uçuş-naviqasiya komplekslərinin tətbiqi.  
Uçuş komplekslərinin xüsusiyyətləri, verilmiş trayektoriyanın reallaşdırılması üsulları. 

 

 

Aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 

HG-nin yer ilə və yer səthi üzərində maneələrlə toqquşmasının qarşısını alan üsullar. Uçuşun 

təhlükəsiz hündürlükləri və onların hesablanması. Havaya qalxma və enmə üçün aerodromun 

minimumları. 

Təyyarələrin bir-biri ilə toqquşmasının qarşısının alınması üsulları. Səviyyələşdirmə 

(eşelonlaşdırma) sisteminin xüsusiyyətləri.  
Səmtləmənin itirilməsi: səbəbləri, ekipajın və dispetçerin hərəkətləri, bərpa üsulları.  
Təhlükəli hava şəraiti olan zonalara düşmələrin qarşısının alınması.   
Uçuşu tamamlamaq üçün lazım olan yanacaq miqdarının müəyyənləşdirilməsi. Yanacağın 

aeronaviqasiya ehtiyatı. Ehtiyat (alternativ) aerodroma getmə yolunun müəyyən edilməsi. 

  

 

Aeronaviqasiya təminati 

Uçuşa hazırlığın məzmunu. 
 
Naviqasiya təyinatlarının xətaları, onların təsnifatı və yayılma qanunları. Dolayı üsulla 

ölçülmələrin yaratdığı xətalar.  
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Zonal naviqasiya. Xüsusiyyətlərə əsaslanan naviqasiya (PBN). 

Enməyə yaxınlaşmağın başlanğıc mərhələsinin malik olduğu prosedurların xüsusiyyətləri. Maneə 

zonalarının quraşdırılma  prinsipləri və nəzərə alınması vacib olan amillər.  
Havaya qalxmağın prosedur növləri və maneələrin qeydə alınması üçün zonaların quraşdırılma 

prinsipləri.  
HG kateqoriyaları və enmə sistemləri.  
Maneələrdən uçub-keçmək üçün minimal təhlükəsiz hündürlüklərin və enmə üçün aerodrom 

minimumlarının müəyyən edilməsi prinsipi. 

Aeronaviqasiya məlumatlarının təmin edilməsinin təşkili. Aeronaviqasiya məlumatlarının 

sənədləri.  
Uçuş-naviqasiya komplekslərinin informasiya təminatı. Məlumatların (verilənlərin) ötürülmə 

formatları.  
Uçuş-enmə xüsusiyyətlərinin təyin edilməsi. Maksimum icazə verilən havaya qalxma kütləsinin 

hesablama prinsipi. Havaya qalxma və enmə zamanı ara məsafəsi və sürətlər. 
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HAVA NƏQLİYYATININ HƏRƏKƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

 

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə edilməsinin və hava nəqliyyatının  hərəkətinin təşkilinin 

nəzəri əsasları 

 

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili (HNHT) sistemi. HNHT sisteminin məqsədi və vəzifəsi. 

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili və idarə edilməsi üzrə tapşırıqların ümumi xüsusiyyətləri və əsas 

tədqiqat mərhələləri.  
Hava məkanının bölünməsi prinsipləri. Hava məkanının təsnifatı. Hava məkanının əsas 

elementləri. Yerinə yetirilən uçuşların xüsusiyyətlərinə görə hava məkanının bölgüsü. Hava məkanının 

elementlərinin ölçülərinin əsaslandırılması. Hava nəqliyyatının hərəkətinə xidmət edən orqanlar, HNHT 

dispetçer məntəqələri və onların arasında məsuliyyətin bölüşdürülməsi. HNHT sistemində hava 

nəqliyyatının hərəkətinin və uçuş aparatlarının hərəkət axınlarının əsas kəmiyyət xüsusiyyətləri.  
Hava nəqliyyatının hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Uçuşların təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi üzrə HNHİE  dispetçerlərinin fəaliyyətinə təsir göstərən əsas amillərin qarşılıqlı əlaqəsi. 

Sistemdə hava nəqliyyatının hərəkətinin təmin edilməsi üçün təşkilati üsullar. Hava gəmilərinin 

səviyyələşdirilmə (eşelonlaşdırma) sistemi. Havaya qalxma və enmə zonasında HNHT zamanı HG-ləri 

üçün yol verilə bilən mövqelər.  
Aerodrom rayonunda və aeroqovşaqlar zonalarında hava nəqliyyatının hərəkətinə xidmətin və 

hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili. HNHT  sektorlarının buraxılış qabiliyyətinin təyin olunması. 

UEZ-dən istifadənin planlaşdırılması. Aerodromda HNHİE avtomatlaşdırılmış sistemləri (AS) tətbiq 

edildikdə hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkil edilməsinin xüsusiyyətləri. Aerodrom rayonunda hava 

nəqliyyatının hərəkətinin təşkil edilməsinin perspektivləri.  

HNHT  rayon və zonalarında hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkil edilməsi. 

Perspektiv texniki vasitələrin və HNHT  prosedurlarının tətbiqi zamanı hava nəqliyyatının 

hərəkətinin təşkili. HNHİE üzrə beynəlxalq və regional “CNS/ATM” (Communication, Navigation, 

Surveillance / Air Traffic Managment) Konsepsiyasının (FANS, Strategy 2000+) strukturu və 

məzmunu. HNHİE sisteminin təhlükəsizlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üsulu: HG-lərinin 

toqquşma riski (CRM- Crew Resource Management). HNHİE  sistemi üçün ICAO tərəfindən təyin 

edilmiş təhlükəsizlik səviyyəsi (TLS-Transition Level Safety). Minimal naviqasiya xüsusiyyətlərini 

tələb edən Konsepsiya (RNP- Required Navigation Performance). 

HNHT  sisteminin fəaliyyətində PBN-ə əsaslanan naviqasiyanın rolu. Zonal naviqasiya (RNAV- 

Area Navigation). Avtomatik asılı nəzarət (ADS-Automatic Dependent Surveillance) və onların HNHT 

sisteminin fəaliyyət proseslərində praktiki tətbiqi. HNHT məqsədləri üçün havadakı və yer səthindəki 

vəziyyətə dair biliklər, üsullar, modellər və vasitələr. Məlumatların ötürülmə xətləri və onların HNHT 

proseslərində praktiki tətbiqi. Şaquli eşelonlaşdırmanın ixtisara salınmış minimumları (RVSM-Reduced 

Vertical Separation Minima). 

HNHT sisteminin fəaliyyət mərhələləri. İdarəetmənin və hava hərəkətinin təşkili proseslərinin 

qarşılıqlı əlaqəsi. Sistemdəki proseslərin öyrənilməsində dekompozisiya prinsipi. HNHT sisteminin 

fəaliyyətinin əsas dövrləri, mərhələləri və prosesləri. HNHT sisteminin struktur elementlərinin 

fəaliyyətinin mərhələlərinin təhlili üçün nümunə. HNHT sisteminin fəaliyyətinin mərhələlərinin 

effektivliyinin göstəriciləri.  
HNHT sistemində proseslərin malik olduğu modellərin növləri. HNHT sistemindəki proseslərin 

modellərinin təsnifatlaşdırılması və modelləşdirilmənin tapşırıqları. HNHT sistemindəki proseslərdə 

vəziyyət  anlayışı. Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili və  idarə olunması proseslərinin riyazi və yarı-

təbii modelləşdirilməsi.  

Hava nəqliyyatının hərəkətinə birbaşa xidmət mərhələsində proseslərin modelləri. Hava 

nəqliyyatının hərəkətinin planlaşdırılması, uçuşların təmin olunması prosesləri və onların 

modelləşdirilməsi. Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkil edilmə mərhələsində proseslərin modelləri. 

Hava nəqliyyatının hərəkətinə xidmət (HNHX) personalının peşəkar hazırlığı, modelləşdirmə fəaliyyəti 

və onun qiymətləndirilməsi.   
Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarəedilməsi və təşkili proseslərinin modelləşdirilməsi üçün 

şəbəkələr, əlaqələr və axınlar. HNHT sistemində proseslərin tədqiq edilməsi.  
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HNHİE proseslərinin riyazi modelinin qurulması və tanınma üsulları. HNHİE proseslərinin 

qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırılması və süzgəclənməsi. HNHİE  proseslərinin tanınması zamanı 

eksperimentlərin planlaşdırılması.  
Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə edilməsi və təşkili proseslərinin effektivliyi. HNHT 

sistemində proseslərin effektivlik göstəricilərinin əsaslandırılması. Təsadüfi olmayan modellər halında 

HNHT proseslərinin optimallaşdırılması.  

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili proseslərinin optimallaşdırılması.  
Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili proseslərinin optimallaşdırılması üçün model və üsullar. 

Xətti  proqramlaşdırma tapşırıqlarının “Simpleks-metod” həlli.  HNHİE təşkili və hava nəqliyyatının 

hərəkətinin planlaşdırma proseslərinin parametrik optimallaşdırılması və optimallıq şərtlərinin 

tədqiqi.  
  
 

HNHİE avtomatlaşdırılmış sistemləri 
  

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemlərinin HNHİE AS 

təyinatı və əsas kompleksləri. HNHİE AS üzrə həll edilən tapşırıqlar. Tərkibi və struktur sxemi. 

Təsnifatı və ümumi xüsusiyyətləri. Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış 

sistemlərinin ümumi xüsusiyyətləri və fərqləri. Sistemlərdə məlumatların  emalı. Fərdi alt sistemlərin 

təyinatı və onların iş prinsipləri. İnformasiyaların yazılışı, canlandırılması sistemləri və vasitələri. 

Uçuşlar rəhbərinin və dispetçerlərin iş yerlərində avadanlıqlar və canlandırıcı vasitələr. HNHİE AS 

hesablayıcı kompleksləri. HNHİE AS hesablayıcı komplekslərində radar məlumatlarının riyazi emalı. 

HNHİE proseslərinin avtomatlaşdırılması zamanı ekspert sistemlərinin tətbiqi. Regional və aerodrom 

avtomatlaşdırılmış HNHİE sistemlərinin qurulmasının xüsusiyyətləri. Yerüstü hərəkətin idarəedilməsi 

üçün avtomatlaşdırılmış sistemlər.  

HNHİE AS texniki vasitələrinin istismarı proseslərinin avtomatlaşdırılması. İstismar 

proseslərinin əsas xüsusiyyətləri. HNHİE AS avadanlıqlarının etibarlılığını qiymətləndirmək üçün 

üsullar. Ehtiyat sistemlərin etibarlılıq göstəriciləri. HNHİE AS istismar proseslərinin 

avtomatlaşdırılması. Uçuş formulyarlarının və əlavə məlumatların növləri və məzmunu. 
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AERONAVİQASİYA VƏ HAVA NƏQLİYYATININ HƏRƏKƏTİNİN İDARƏ OLUNMASI 

PROSESLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI ÜÇÜN TEXNİKİ VƏ PROQRAM 

VASİTƏLƏRİ 

 

 

Mülki aviasiya – xalq təsərrüfatının vacib sahəsi kimi 

Hava nəqliyyatı. Hava nəqliyyatının Azərbaycanda və dünyanın vahid nəqliyyat sistemində yeri. 

 

Ali riyaziyyatın seçilmiş bölmələri 

Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas müddəaları. Toplama və vurma teoremləri. Təsadüfi proseslər 

haqqında: təsadüfi dəyişənlər və anlayışlar. Təsadüfi dəyişənlərin paylanma qanunları. Normal dağılma 

qanunu və onun ədədi xüsusiyyətləri. Ehtimal və etimad sərhədləri. Ehtimal nəzəriyyəsinin mərkəzi 

limit teoremi. Ölçmə xətalarının qiymətləndirilməsi.  
Hesablama riyaziyyatının metodları. Proqramlaşdırmanın əsasları və alqoritmik dillər. EHM, 

hesablayıcı komplekslər və şəbəkələrin qurulmasının əsasları.  
Mürəkkəb sistemlərdə proseslərin optimallaşdırılmasının müasir üsulları. Xətti proqramlaşdırma. 

Şəbəkə üsulları. Optimallığın meyarları və göstəriciləri. 

 

Radioelektron sistemlərin ümumi nəzəriyyəsinin seçilmiş bölmələri 

Siqnalların və küylərin təsvir metodları: Furye sırası və çevrilmələri, təsadüfi siqnalların və 

küylərin statistik və spektral təsviri.  
Xətti və qeyri-xətti radiotexniki cihazlarda təsadüfi siqnalların və küylərin çevrilməsi.  
İsmarıcların və məlumatların ötürülməsi mənbəyinin informasiya xüsusiyyətləri.  
Kod təsnifatı, müdaxiləyə davamlı kodlaşdırma, fasiləsiz və bloklu primitiv, sistemsiz və sistemli 

kodlar, koder və dekoderlərin qurulma prinsipləri.  
İsmarıcların qəbulu üzrə statistik tapşırıqlar. Əsas optimallaşdırma meyarları (Bayes, Kotelnikov, 

Neyman-Pirsona görə), diskret siqnalların koherent və qeyri-koherent qəbulunun optimal sxemlərinin 

qurulması prinsipləri, kvazioptimal qəbul, dəyişən parametrləri olan kanallarda diskret siqnalların 

qəbulu, diskret siqnalların rəqəmsal emalı prinsipləri və sinxronlaşdırıcı demodulyatorlar üçün optimal 

sxemlərin qurulması prinsipləri.   
Sistem nəzəriyyəsinin əsas təyinatları, anlayışları və qanunları, radio elektron vasitələrin (REV) 

mürəkkəb sistem kimi təhlili metodu. REV-in idarəetmə parametrləri, effektivliyin qiymətləndirilməsi 

və REV-in optimallaşdırılması prinsipləri və onların inkişaf perspektivləri. 

   
Radioelektron sistemlərin əsas elementlərinin qurulması prinsipləri 

Müxtəlif dalğa diapazonlu bort və yerüstü antenaların konstruksiyaları və xüsusiyyətləri. Anten-

fider traktının elementlərinin tərkibi və haqqında əsas məlumatlar. Antenaların fiderlərlə 

uyğunlaşdırılma məsələləri, anten sahələrinin quraşdırılma prinsipləri.  
Radiovericilərin və tezlik sintezatorlarının elementlərinin tərkibi və təyinatı, qurulma prinsipləri, 

ümumiləşdirilmiş struktur sxemləri, və onların əsas keyfiyyət göstəriciləri.  
Radioqəbuledicinin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi, radioqəbuledicinin küy əmsalı, 

radioqəbuledicilərin əsas texniki xüsusiyyətləri, radioqəbuledicilərin (birbaşa gücləndirmə və 

superheterodinli) qurulmasının əsas sxemləri və onların elementlərinin təyinatı, qəbulun ümumi və 

xüsusi traktları. 

 

Naviqasiyanın, müşahidənin və rabitənin radiotexniki vasitələri 

Naviqasiyanın, müşahidənin və rabitənin radiotexniki vasitələrinin işinin fiziki əsasları. HG 

hərəkətinin parametrlərinin ölçülməsi üçün radionaviqasiyada və radarlamada  tətbiq edilən üsullar. 

Müxtəlif üsulların imkanları, üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri. 

Yaxın və uzaq naviqasiyanın radiotexniki sistemlərinin (RTS) texniki-istismar xüsusiyyətləri. 

Müstəqil radionaviqasiya sistemləri (RNS). Peyk naviqasiya sistemləri (PNS).     
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Metrlik dalğa diapazonlu radiotexniki enmə sistemləri. Texniki-istismar xüsusiyyətləri, kritik və 

reqlament sahələri:  

Toqquşmaların qarşısının alınmasının radiotexniki sistemləri. 

Texniki-istismar xüsusiyyətləri. Radar stansiyalarının müşahidə zonası. 

Tras və aerodrom radar stansiyaları. Enmənin radar stansiyaları. 

İkincili radar sistemləri. Diskret-ünvanlı sistemlər.  

Radar məlumatlarının avtomatik emalı. Müşahidə üsulları və avadanlıqları. 

 

 

Aviasiya elektrik rabitəsinin vasitələri 

Göstəriş vermək (idarəetmək) üçün radiorabitə vasitələri: əsas xüsusiyyətləri və qurulma 

prinsipləri, struktur sxemləri.  
Əlaqə radiostansiyaları: əsas xüsusiyyətləri, quruluş prinsipləri və struktur sxemləri.  
 Yerüstü radiorabitə vasitələri: Qısa dalğalı (QD) və ultra-qısa dalğalı (UQD) diapazonlu 

radiorabitə vasitələr kompleksi - əsas xüsusiyyətləri, qurulma prinsipləri və struktur sxemləri.  
Hərəkət edən radiorabitə: təsnifatı, təşkili, xidmət sahələri, hərəkət edən radiorabitə vasitələri.  
Peyk rabitəsinin sistemləri və vasitələri: əsas xüsusiyyətləri və qurulma prinsipləri.  
Radiorele xətləri və radiorele rabitəsinin vasitələri: əsas xüsusiyyətlər və qurulma prinsipləri.   

Rabitə qovşaqlarının qurulmasının ümumi prinsipləri.  
Radioverici mərkəzin mühəndis-texniki strukturu. Radioverici mərkəzin yüksəktezlikli traktı, 

onun tərkibi və elementlərinin təsnifatı.  
Radioqəbuledici mərkəzin mühəndis-texniki strukturu. Radioqəbuledici mərkəzin yüksəktezlikli 

traktı, onun tərkibi və elementlərinin təsnifatı.  
Radiomərkəzlərin məsafədən idarəetmə sistemləri: təsnifatı, quruluş prinsipləri və əsas 

xüsusiyyətləri.  
Kanalyaradıcı mərkəz, teleqraf və telefon mərkəzləri: elementlərinin tərkibi və məqsədi.  
 

 

HNHİE AS-in avadanlıq və proqram təminatı 

Avadanlıq təminatı 

Fərdi kompüterlərin təsnifatı. Fərdi kompüterin baza dəsti. Sistem blokunun qurğusu. Elektrik 

qida bloku. Kompüterin mikroprosessoru. Sistem plataları. Sistem resursları. BIOS-un (Basic 

Input/Ouput System) giriş-çıxış üçün baza sistemi. Operativ yaddaş.  
Sərt və oynaq disklərdən ibarət məlumat toplayıcıları. Optik CD/DVD kompakt-disklərdən ibarət 

məlumat toplayıcıları. HDD, SDD, flaş kartlardan ibarət məlumat toplayıcıları. Dəyişilə bilən 

daşıyıcılardan ibarət məlumat toplayıcıları.  
Kompüterin video sistemi (monitorlar və video adapterlər). Giriş-çıxış interfeysləri. Daxilolma 

cihazları (klaviatura, siçancıq, trekbol). Çıxış cihazları (printerlər). Qəza enerji mənbələri (elektrik 

şəbəkə süzgəcləri, ehtiyat enerji mənbələri, fasiləsiz enerji mənbələri).  
Telefon xətti ilə məlumatın ötürülmə vasitələri (modemlər).  
Kompüterin diaqnostikası, servis xidməti və müxtəlif qovşaqlarının dəyişdirilməsi. 

 

 

Şəbəkə avadanlıqları 

Telekomunikasiya texnologiyalar anlayışı. Hesablayıcı şəbəkələrin təsnifatı. Lokal hesablayıcı 

şəbəkələrin imkanları. Açıq sistemlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi üçün etalon model. Məlumatların 

ötürülməsinin fiziki mühiti (koaksial kabel, burulmuş cütlüklər, optik-lifli kabel). Müxtəlif növ 

kabellərin tətbiqinin xüsusiyyətləri. Kabel sistemlərinin quraşdırılmasının problemləri.   
Simsiz şəbəkələr (radio kanalları, optik kanallar, peyk kanalları, mobil rabitə). Şəbəkə adapterinin 

qurğusu, quraşdırılması və köklənməsi.  
Lokal şəbəkələr texnologiyası. Protokolların təşkilinin ümumi prinsipləri. Aşağı səviyyəli 

protokolların tətbiqi. Lokal şəbəkələrin topologiyaları. Şəbəkə qurğuları (konsentratorlar, komutatorlar, 

marşrutizatorlar, şlyüzlar). Şəbəkə birləşmələrinin quraşdırılması, şəbəkə quruluşunun diaqnostikası. 
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Sistem və tətbiqi program təminatı 

Proqram təminatının təsnifatı. Sistem və tətbiqi proqram təminatının təsnifatı və tərkibi. Müxtəlif 

proqram təminatı (PT) ilə həll olunan məsələlər.  
Əməliyyat sistemlərinin (ƏS) təsnifatı. ƏS-nin təyinatı, xüsusiyyətləri. Şəbəkənin ƏS.  
UNİX, LİNUX əməliyyat sistemləri ailəsi. UNİX, LİNUX strukturu. Mikronüvə. Çoxməsələlik 

və çoxaxınlılıq. UNİX, LİNUX ƏS-də tətbiqlərin işi. Kitabxana prinsipi və strukturu. Fayl sistemi. 

Şəbəkə xidmətləri. İnzibatçılığın əsasları. UNİX, LİNUX ƏS-in quraşdırılması.     
Əməliyyat sisteminin interfeysi. Dialoq vasitələri. ƏS obyektləri (fayllar, qovluqlar, qısa yollar, 

dialoq pəncərələri, idarəetmə elementləri, menyu)  ilə işləmə qaydaları. “Windows” ƏS əlavələrinin iş 

texnologiyası.  

“Windows NT” əməliyyat sistemi ailəsi. “Windows NT” strukturu. Mikronüvə. Çoxməsələlik və 

çoxaxınlılıq. “Windows” ƏS-də tətbiqlərin işi. Reesterin məqsədi və strukturu. Fayl sistemi. Şəbəkə 

xidmətləri. İnzibatçılığın əsasları. “Windows” ƏS-in quraşdırılması.     
Əməliyyat sisteminin interfeysi. Dialoq vasitələri. ƏS obyektləri (fayllar, qovluqlar, qısa yollar, 

dialoq pəncərələri, idarəetmə elementləri, menyu)  ilə işləmə qaydaları. “Windows” ƏS əlavələrinin iş 

texnologiyası.  

 

Dispetçer iş yerləri (konsolları) 

İş yerlərinin konstruksiyası. Enerji təchizatı sistemi. İşıqlandırma sistemi. Havalandırma və 
soyutma sistemi. Rabitə avadanlığı. Əlavə avadanlıqlar. İş yerlərinin (konsolların) əsas texniki və 

istismar xüsusiyyətləri.   
Əsas nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması üsulları. Texniki xidmət. İş yerlərinin 

(konsolların) texniki istismarı üçün təhlükəsizlik tədbirləri. 

 

 

HNHİE sisteminin avtomatlaşdırılması üçün vasitələr 

HNHİE AS ilə həll edilən məsələlər və onların strukturu, təyinatı 

Müasir HNHİE AS-in təsviri. İnkişafın əsas istiqamətləri. HNHİE AS-in yaradılma və işlənib-

hazırlanma texnologiyası. HNHİE AS ilə həll edilən vəzifələr. İnkişaf perspektivləri.  
CNS-ATM konsepsiyası. Avtomatik asili müşahidə (ADS-В: Automatic Dependent Surveillance - 

Broadcast). Sistemin imkanları. İstifadə istiqamətləri. 

 

HNHİE avtomatlaşdırılmış sistemləri 

HNHİE AS-in ümumi məlumatları və imkanları. Sistemlərin strukturu və avadanlıqların tərkibi. 

Qrup və fərdi avadanlıqlar. İnformasiya mənbələri. Avadanlığın tərkibi: serverlər, radar məlumatının 
emalı avadanlıqları, lokal hesablayıcı şəbəkənin avadanlığı. 

 

Mühəndisin avtomatlaşdırılmış iş yeri 

Sistemlərin operativ idarə edilməsi. Avadanlıqların operativ idarə edilməsi üçün funksiyalar.  
İmtinaların və nasazlıqların  statistikasının toplanması və təhlili. Avadanlıqların iş statistikasının 

toplanılması, saxlanılması və təhlili (imtinalar, nasazlıqlar və s.). Profilaktik işlərin planlaşdırilması, 
təminatı və təşkili. 

 

CNS/ATM texnologiyalarının tətbiqi 

HNHİE sistemində peyk texnologiyasından istifadə. Peyk sistemlərinin təsnifatı və qurulma 

prinsipləri. Fiksə (təsbit) edilmiş peyk rabitəsi sistemləri. Yerini dəyişə bilən peyk rabitəsi sistemləri. 

HNHİE üçün yerüstü rabitə sistemləri.  
ADS-C (Automatic Dependent Surveillance – Contract)  texnologiyası  və FANS sistemi. Asılı 

müşahidənin geniş yayımlı sistemi. ADS-B-nin ümumi prinsipləri. Verilənlərin UQD yayımlanması 

(VHF Digital Link: VDL-4) rejimi əsasında ADS-B-nin təşkili. Məlumat xüsusiyyətləri.  
Avtomatik asılı müşahidənin imkanları. HNHİE-də ADS texnologiyalarının istifadəsi. ADS-in 

tətbiqi və onun inkişaf perspektivləri. 
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Nitq rabitəsinin qoşulmalarının (komutasiyasının) rəqəmsal sistemləri (VCS) 

Rəqamsal rabitə sisteminin qurulma prinsipi 

Analoq səs siqnallarının kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması. Verilənlərin paket ötürülmələri. 

Lokal şəbəkə və fiziki xətlər üzərindən paketlərin ötürülməsi.  
Rəqəmsal rabitə sistemlərinin bütövlüyünə, etibarlığına və istismara hazırlığna qoyulan tələblər. 

 

HNHİE AS-də nitq rabitəsində qoşulma (komutasiya) proseslərinin avtomatlaşdırılması 

Yerüstü ucadandanışan və telefon rabitəsi şəbəkələri. Havadakı və yerüstü obyektlər ilə 

radiorabitənin təşkili. HNHİE AS abunəçiləri. Daxil olan / çıxan qoşulmalalrın növləri. 

 

VCS sistemlərinin tərkibi, quruluşu və fəaliyyət prinsipi 

VCS sistemlərinin quruluşu. Təyinatı və texniki xüsusiyyətləri. Xarici qurğularla işləmə prinsipi 

və qarşılıqlı əlaqəsi. İş yerinin avadanlıqları. İstifadəçi interfeysi. İstifadəçinin hərəkətləri. 

 

Məlumatın rəqəmsal qeydiyyat (yazı) sistemi - VRS 

 

Səsin və nitqin rəqəmsal qeydiyyat (yazı) – sisteminin prinsipləri 

Analoq səs siqnallarının kodlaşdırılma prinsipləri. PCM (Pulse Code Modulation), ADPCM 

(Adaptive Delta Pulse Code Modulation), GSM (Global System for Mobile Communications) səs 

formatlarının kodlaşdırılması və sıxılması üçün standartlar və alqoritmlər. 

 

Səsin və nitqin rəqəmsal qeydiyyat (yazı) qurğusunun tərkibi, quruluşu və iş prinsipi  
Qeydiyyat (yazı) qurğusunun təyinatı, tərkibi və iş prinsipi. Texniki xüsusiyyətlər. Sistemin 

struktur sxemi. Quraşdırma duracağında komponentlərin yerləşdirilməsi.  

Razılaşdırma bloku. Kanalların kross-plataya qoşulması. Razılaşdırma blokunun modullarının 

təyinatı və iş prinsipi. Sistem bloku. Həyəcan siqnalının xarici pultu. 

 

VRS sisteminin obyektiv nəzarət vasitəsinin avtomatlaşdırılmış iş yeri 

Sistemin təyinatı, tərkibi və iş prinsipi. İstifadəçi interfeysi Cədvəlin tərtib edilməsi və redaktə 

edilməsi. Tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət. Yazılmış hazır qeydlərin (yazıların) siyahısı.  
Qeydlərin oxudulması. Çıxarışların hazırlanması, baxılması, redaktə edilməsi və silinməsi. Arxiv 

toplayıcıları (daşıyıcıları) ilə işləmək. Sistemin konfiqurasiyası və idarə edilməsi. 

 

Məlumatın ötürülmə sistemi 

 

Məlumatın ötürülmə sisteminin quraşdırılma prinsipləri  

Yayım məlumatlarının növləri: radarın birincili kanalı, radarın ikincili kanalı, səs məlumatı, 

pelenqasiya məlumatı, radar və radiorabitə avadanlıqlarının məsafədən rəqəmsal idarəetmə və nəzarət 

siqnalları. Kanal və rabitə xəttinin anlayışı. Məlumatın multipleksləşdirməsi.  

 

Uçuşların planlanmasının avtomatlaşdırılmış sistemləri 

Planlaşdırma sisteminin strukturu, təyinatı və vəzifələri 

Planlaşdırma sisteminin tapşırıqları. İlkin, gündəlik və cari planlaşdırma. Uçuş planları. Aviasiya 

telegraf əlaqəsi AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) / AMHS (ATS Message 

Handling System). 

 

Planlaşdırma sisteminin tərkibi, quruluşu və iş prinsipi 

Sistemin təyinatı. Sistem strukturu. Funksional imkanları. Planlaşdırma sisteminin Tapşırıqlar 

Meneceri.   
HNHİE İşin avtomatlaşdırılması. AFTN/AMHS şəbəkəsinə qoşulma vasitələri. Funksional 

xüsusiyyətlər. İş protokolları. MTK-2 və MTK-5 (MTK - Международный Телеграфный  Код) kodu 

ilə qəbul. Əlaqələrin qurulması: Məlumatların Komutasiya Mərkəzinin (MKM) ilkin qoşulması zamanı, 

kanaldakı rabitənin dayandırılmasından sonra, planlaşdırılmış əməliyyat zamanı, fasilə və rabitənin 
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yaradılmasından sonra və MKM-in yenidən işə başlanması ilə əlaqədar modul ilə əlaqənin qurulması. 

Mesajların emal edilməsi. Kanalın ötürülməsinə nəzarət. Xidməti mesajlar. 

 

AFTN/AMHS sistemləri üzrə avtomatlaşdırılmış iş yerləri 

Sistemin təyinatı və funksional imkanları. İşin qurulması və köklənməsi. Proqramın interfeys. 

Əsas pəncərə: qəbul edilmiş və göndərilmiş teleqramların siyahısının nəzərdən keçirilməsi; 

seçilmiş teleqramların nəzərdən keçirilməsi; Proqramın operativ  işinin və sorğu məlumatının mövzusu; 
Mövcud xidmət kodlarının mövzusu.  AFTN/AMHS şəbəkəsi ilə məlumatların qəbulu-otürülməsi. 

 

Vahid zaman sistemi 

Vahid zaman sisteminin qurulma prinsipləri 

GPS (Global Positioning System) və GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) 

sistemləri. İş prinsipi. Koordinatların və zamanın dəqiq təyini.   
GNSS sisteminin qəbuledici-hesablayıcının iş prinsipi. Ölçülə bilən dəyərlər. Naviqasiya 

rejimləri. Xarici interfeys protokolları, NMEA (National Marine Electronics Association) standartları. 

Zaman şkalası.  
Diferensial GNSS (Global Navigation Satellite System) ölçmələrinin prinsipləri. Baza 

stansiyalarının iş alqoritmi. HNHİE  sistemlərində zamanın sinxronlaşması. 

 

Vahid zaman sistemin tərkibi, quruluşu və iş prinsipi 

Vahid zaman sisteminin təyinatı, tərkibi və prinsipi. Texniki xüsusiyyətlər. Sistemin struktur 

sxemi. Quraşdırma duracağındakı komponentlərin yerləşdirilməsi.  
Razılaşdırma bloku. Kanalların kros-plata ilə qoşulması. Razılaşdırma blokunun modullarının 

təyinatı və iş prinsipi. Sistem bloku. Həyəcan siqnallarının idarə edilməsi. 

 

HNHİE  AS vasitələrin istismarının ümumi qaydaları 

Avadanlığın istismar qaydaları 

 

Texniki xidmətin (TX) strategiyaları: saathesabı işinə və vəziyyətinə görə. Operativ, dövri və 

mövsümi TX. TX reqlamentləri. Sənədlərlə iş. Düzəlişlərin yerinə yetirilmə qaydaları.   
Mümkün nasazliqlar və aradan qaldırılması üsulları. Özü-özünə test avadanlıqları. Avadanlıq 

təminatının nasazlıqları. Ümumi sistem nasazlıqları. 

 

Program təminatının istismar qaydaları 

İstismar və kökləmək qaydaları. İmtinaların növləri. Sistem və tətbiqi proqram təminatı (PT) 

xidməti işlər. PT diaqnostikası. Səhvlərin sənədləşdirilməsi. PT uğursuzluqları barədə istehsalçıya 

məlumatın ötürülməsi qaydası. 
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