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HVAÐA KERFI ER VERIÐ AÐ VINNA MEÐ 

 TAMDAR (Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting) 

 Panasonic Weather Solution 

 PACE-LAB (Pac Weather Server, En-Route Optimization) 

 WSI FUSION (Weather Service International) 

 IBM Weather solution 

 AIR SUPPORT 

 Flight Plan support (PPS) 
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TAMDAR 
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The airborne sensor that automatically measures and reports: 
 

> TEMPERATURE. > TURBULENCE (EDR). 
> HUMIDITY.  > ICING. 
> PRESSURE.  > TIME. 
> AIRCRAFT ALTITUDE & POSITION. 
> WIND SPEED AND DIRECTION. 



TAMDAR SKEYTI 
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TAMDAR SKEYTI 
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TAMDAR 

 Tamdar sensor á öllum B757 farþegaflugvélum Icelandair 

 Sendir upplýsingar gegnum Iridium á innan við mínútu fresti í 
frumklifri og verður lengra á milli skeyta sendinga eftir því sem 
flugvélin hækkar flugið. Vice-versa í lækkun. 

 Sendir upplýsingar á 7 mínútna fresti í farflugi. 

 Verður sett á B737 Max vélarnar hjá Icelandair 

 Prófanir með uppfærða vinda fyrir lækkun sem flugumsjón sendir 
til flugvéla gegnum ACARS c.a. 30 mínútum fyrir „Top of 
Descent“´, sýna fram á 35-40 kg. eldsneytis sparnað. 
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PACE-LAB 

 Hluti af Electronic Flight Bag (EFB) á tölvum í 
flugstjórnarklefanum. 

 Tengt við ACARS kerfi flugvélarinnar (Data Link) 

 Pace-lab notar upplýsingar frá Panasonic Weather solution 
(TAMDAR) 

 PACE-LAB getur gefið flugmönnum upplýsingar um ákjósanlega 
farflugshæð og eldsneytissparnað miðað við uppfærða vinda á 
leiðinni. 

 Má búast við allt að 2% eldsneytisparnaði þegar full virkni verður 
komin á kerfið. 
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PACE-LAB 
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WSI - FUSION 
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 WSI Fusion is a proactive operations management solution 

 Það gefur flugumsjónarmönnum tækifæri á að fylgjast betur með 
 flugvélum félagsins á flugi, flæði á flugvöllum og í loftrými og þar af 
 leiðandi minnkað líkur á atburðarrás sem gæti endað með 
 seinkunum. 

 Flight watch / tracking. Flight Details and Airport Details 

 Viðvarana skeyti (Alert center - customized) sérsniðin að ICE flugi. 

 Volcanic Ash viðvörun og áætluð dreifing 

 Möguleiki á að setja upp Pilot Brief module á EFB. 

 

 



AIR SUPPORT – PPS FLUGPLANSKERFI 



AIR SUPPORT – PPS FLUGPLANSKERFI 



BESTU ÞAKKIR. 
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