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• ИНЕГ ба БНХАУ-ын Иргэний нисэхийн удирдах газрын Нислэгийн
хөдөлгөөний менежментийн товчоо (ATMB/CAAC) хооронд Агаарын
навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр хамтын ажиллагааг дүгнэх,
өргөжүүлэх зорилготой "MONGOLIA-CHINA CNS/ATM
COORDINATION MEETING" ажлын уулзалт зохион байгуулагдсан.

• Энэхүү уулзалтаар БНХАУ-ын талаас хил орчмын ADS-B ажиглалтын
системийн мэдээллийг харилцан солилцох талаар санал дэвшүүлсэн.
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GUIDANCE MATERIAL ON GENERATION, 
PROCESSING & SHARING of ASTERIX 

CATEGORY 21 ADS-B MESSAGES
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 Манай ADS-B ажиглалтын систем болон 

нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 

Aircon 2100 автоматжуулалтын системүүд 

нь тус Asterix Cat 21, Version 0.23 

стандарт форматыг ханган ажилладаг.



ADS-B станцын өгөгдөл солилцох 

• ADS-B станцын өгөгдөл солилцоход нэн түрүүнд сүлжээний
аюулгүй байдал чухал юм. Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахын
тулд холболтын шугам тус бүр дээр Firewall төхөөрөмж
суурилуулан хангах шаардлагатай. Энэхүү Firewall төхөөрөмж нь
аюулгүй байдал хангаад зогсохгүй шаардлагатай ADS-B станцын
мэдээллүүдийг нэвтрүүлэх шүүлтүүрийн үүргийг давхар
гүйцэтгэх боломжтой юм.

ХНАА 4



ADS-B data share Network diagram
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 Cisco ASA5505 wirewall төхөөрөмж нь сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахаас гадна зөвхөн сонгосон  
ADS-B станцын мэдээллээ нэвтрүүлэх, бусад станцын мэдээллийг илгээхгүй байх шүүрийн үүрэг 
гүйцэтгэнэ.
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ADS-B data share Coverage



ADS-B data share software
 Мөн ADS-B станцуудын мэдээллээс бүсчилсэн хэлбэрээр өгөгдлөө дамжуулахын тулд програм

хангамжийн түвшинд шүүлтүүр хийж өгөх шаардлагатай. Энэхүү шүүлтүүр нь тусгай сервер

компьютер дээр Asterix Cat.21 өгөгдлийг хүлээн авч газар зүйн байршлын хувьд нөхцөл шалган цааш

дамжуулах боломж бүхий програм хангамж юм.

- Receive ADS-B live data from network by UDP multicast

- In software, there shall be configurations for a geographical zone filter. A geographical zone is a 2D 

polygon with latitude/longitude points.

- All qualified reports will be sent to network by UDP multicast, without any modification on its data. 

- All unqualified reports will be discarded.

 Дээрх анхан шатны шүүлтүүр хийх шаардлагыг бид дэвшүүлж байгаа бөгөөд тус шаардлагын дагуу

судалсны үндсэн дээр Asterix өгөгдөлд тулгуурласан /data analyzer, recorder, simulator, playback/

програм хангамж үйлдвэрлэгч Aerosys Co.Ltd компанитай харьцан ажилласан болно. Тус Aerosys

компани нь дээрх шаардлагын дагуу програм бичиж нийлүүлэх боломжтой болохоо мэдэгдсэн болно.

ХНАА 7



ADS-B data share Network diagram
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 Zone Filtering server нь ADS-B газрын станцын Asterix өгөгдлийг задлан бүрхэлтийн шаардлагатай 
хэсгийг нь шүүж дахин Asterix өгөгдлийг үүсгэн дамжуулах үүрэгтэй. 

 ADS-B станцын мэдээллийг дамжуулах зурвасын өргөн нь 9.6kbps -19.2kbps байх шаардалагтай.
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ADS-B data filtering Coverage



Шийдвэрлэх асуудлууд

• ADS-B data filter server – 2ш

• ADS-B data filter software – 1ш

• Cisco ASA5505 wirewall – 2ш төхөөрөмжүүдийг тус бүрийг 
худалдан авах ажлыг зохион байгуулах.

• БНХАУ –ын Бээжин нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй 
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр туршилт, шалгалтын ажлыг 
эхлүүлэх төлөвлөгөөг гарган ажиллах.
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Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа
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