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AIDC implementation was one of the top ten priorities 

and a critical upgrade recommended in the ICAO Asia 

Pacific Seamless ATM Plan.

CNS Subgroup • CNS/SG/20 (11-15 July 2016) 

outcomes of particular interest to Pacific States: – AIDC

AIDC traffic being exchanged over AFTN is transferred 

or planned to be exchanged over AMHS.

• Since the AIDC ICD including the pan inter-regional 

ICD for AIDC is still based on AFTN format, the AIDC 

messages would be encapsulated into the AMHS 

messages

• Development of Version 0.1 of the Asia/Pacific AIDC 

Implementation Guidance material 



AIDC/OLDI HISTORY

2014

V/15 УБ – Бээжин 

хооронд AIDC анхны 

туршилт гүйцэтгэж 

амжилтгүй болсон

2015

I/27  ИНЕГ – Индра

OLDI AIDC гэрээ

/327004.22 EUR /

X/13 Индра

инженерүүд 

системийн өргөтгөл 

гүйцэтгэсэн.

2016

IX/18 УБ-Бээжин AIDC 
туршилт амжилттай 
хийгдсэн. Холболт 
хийгдээгүй

XI/01  УБ - Красноярск 
OLDI туршилт. 

XII/10 УБ - Красноярск 
OLDI НХУ д ашиглаж 
эхлэв

2017

II/01 УБ-Эрхүү OLDI 
mуршилт шалгалт

VI/1 УБ-Эрхүү OLDI 
НХУ д ашиглаж 
эхлэв

2018

БНХАУ ын талтай 

НХУТ ийн хооронд 

AIDC/ OLDI 

мэдээлэл солилцох 

хэлцэл хийгдсэн.



НХУТ ийн төвүүд УБ НХУТ уламжлалт 

холболт 

AIDC/OLDI төлөв

1 Эрхүү /ЛЭМЗ/ IDD, AFTN OLDI

2 Красноярск  /НИИТА/ AFTN, IDD OLDI 

NIGOR

3 Новосибирск ----- AFTN, IDD, Факс NOPUS Ажиглалтын сенсорын бүрхэлт байхгүй

4 Урумчи   LES/BEST 1.AFTN  2. VSAT, 3. IDD ----

5 Шэнянг  LES/BEST 1.IDD 2.VSAT, 3.AFTN ----

6 Ланжоу  BEST/ATC100 1.AFTN, 2. VSAT, 3. IDD Ланжоу AFTN шугамаар AIDC холбох боломжгүй тухай 

мэдэгдсэн.

7 Бээжин   Thales/LES 1.AFTN  2. VSAT, 3. IDD AFTN шугамаар AIDC холбох туршилт  амжилттай 

хийгдсэн.Холболт хийх эсэх тодорхойгүй

----



OLDI:

 Иркутск НХУТ ийн /SERNA, LETBI, AMUTA, BAMUK, SULOK

 Красноярск НХУТ /GINOM, DARNO, NIGOR/

 Advance boundary information /ABI-мэдээлэл 20 мин/

 Activate message /ACT-10 мин /

 Revision өөрчлөлтийн мэдээлэл /REV/ 

 Coordination Cancellation Цуцлах /MAC/

 Logical Acknowledgement баталгаажуулах автоматаар /LAM /



AIDC:

 Coordination Estimate

Beijing to UB EST msg ---- ok ;UB to Beijing  EST LAM msg -ok

 Acceptance 

UB to Beijing  ACP msg ----ok ; Beijing to UB ACP LAM msg - ok

 Transfer of Control 

Beijing to UB TOC msg ---- ok ; UB to Beijing  TOC LAM msg -ok

 Assumption of Control 

UB to Beijing  AOC  msg-ok ;    Beijing to UB АОС LAM msg -ok

EST-20 MIN

ACT-10 MIN , Distance -37km

ACP, LAM – 2 MIN

AIDC SEND TIME -10 MIN 

 181409 ZBACADAC 2.000010-3.ZMUB000012- 4.180918140958-
5.CF71-(LAM)  Өмнөх алдаа арилсан 



Бээжин AIDC хэрэгжүүлэх явцад 

гарсан алдааны тайлан

 AFTN шугамаар AIDC мэдээлэл 

солилцоход нислэгийн 

эрчимжилтээс шалтгаалан 

хоцролт үүсч байна.

 /Dedicated line/ Тусгай шугам

ашиглаж болох боловч  АТМ 

системүүдийн хоорондын 

харилцан зохицон ажиллах 

боломжоос шалтгаалан хүндрэл 

үүдсдэг.

 ATN яаралтай хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай. /2018 онд IOT 

хийгдсэн. AFTN msg AMHS 

system д хүрсэн баталгаажуулсан 

мсж ирээгүй байна 17000 EURO.

201902 сард POT test $-? /





 Due to the localized, 

distributed, minimum 

requirement based, maximum 

economical  concerned 

principle

 9 vendors, 80 set ATM 

automation systems

 60% Thales



 Thales and Beijing EasySky Technology Ltd. 
(BEST), a joint venture – 3

 Thales - 1

 LES – 3

 ATC3000 - 1 

Thales: /AIDC нь хөрш зэргэлдээ хоёр автомат
системийн хооронд холбооны хялбар шугамыг 
зөвшөөрдөг стандарт .

Талэс компани Хятадын НХУТ ийн автомат 
системүүдийн хооронд AIDC basic msg дамжуулах  
ажлыг хөгжүүлсэн. AIDC PANS-ийн basic msg –д 
ордоггүй зарим шинэ мессежүүдийг дэмжихгүй

Хятадад өнөөдөр ашиглагдаж байгаа үндсэн
зөвшилцлийн /basic msg/ - ийг тодорхой гэрээгээр  
бичиг баримтад тусган ашигладаг.

Хоёр өөр төрлийн /Индрагийн болон Хятад/ автомат
системүүдийг бодвол Thales –ийн автомат системүүд
хоорондоо илүү зохицон ажилладаг ба эрсдэл бага
байдаг. Монголын ИНЕГ аюулгүй ажиллагааг
ханган, эрсдлийг багасгах стратегийг дэмжих нь
зүйтэй юм.



Хэтийн төлөв

• Цаашид өсөн нэмэгдэж буй нислэгийн 

эрчимжилттэй уялдан хөрш зэргэлдээ 

орнуудын НХУТ ийн автоматжуулсан 

системүүдтэй бүрэн зохицон, нэгдсэн 

систем  болж синхрон ажиллах 

шаардлага гарч байна.

• НХУ ын автоматжуулсан системүүдийг 

сонгох, Техникийн шаардлагагыг 

нарийвчлан боловсруулахад бодлогын 

түвшиний оролцоо зайлшгүй 

шаардлагатай байна. 







{

Meccеж чат: 1
2018 оны 10 сарын 8

Meccеж чат: 2
2019 оны 1 сарын 7

Meccеж чат: 3
2019 оны 6 сарын 20

AFTN-ээр илгээх туршилтын 

ажил амжилттай дууссан.

Бэйжин талд AFTN-ээр 

мессеж илгээх багтаамж нь 

дүүрсэн учираас AIDC мессеж 

энэ шугамаар явуулах 

боломжгүй гэж мэдэгдсэн. 

Бэйжингээс тусдаа шугамаар 

AIDC-ын мессежүүдийг 

явуулах санал тавьсан.

AFTN-ээр AIDC-ын 

мессежүүдийг явуулах тал 

дээр ажиллаж байгаагаа 

өндөр мэдэгдсэн.



Дүгнэлт

• УБ Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын төвийн AIRCON 2100 automation system д AFTN 

шугам ашиглан AIDC мэдээлэл солилцох програм хангамжийн өргөтгөлийг үйлдвэрлэгч 

ИНДРА компаниар гүйцэтгүүлсэн бөгөөд өөр бусад шугам ашиглан AIDC мэдээлэл 

солилцох боломжгүй байна.

• Цаашид  БНХАУ ийн хил залгаа НХУТ үүдтэй AIDC холболтыг ямар шугам ашиглан хэрхэн

холбох талаар эцэслэн шийдвэрлэх. /AFTN, ATN, Dedicated line/

• ATN ийн /POT/ тестийг яаралтай дуусган AIDC msg дамжуулах туршилтыг БНХАУ ийн 

талтай хамтран гүйцэтгэх. 

• ОУИНБ ийн төлөвлөгөөний дагуу хөрш зэргэлдээ НХУТ үүдтэй нэгдэн нийлж, зохицон 

синхрон ажиллах, өндөр дүнтэй зардлуудыг хаасан ЭЗ ийн үр өгөөж бүхий системийг бий 

болгох, ИТА ыг үйлдвэрлэгчийн хөгжүүлэх, туршлага судлах сургалтад хамруулах.


