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Szanowni P.T. Czytelnicy!
Oddajemy naszym Czytelnikom i Sympatykom kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego.
Jest on poświęcony w całości problemom portów lotniczych oraz infrastruktury lotniskowej.
W ostatnim czasie w kraju pojawiły się nowe porty lotnicze a istniejące zostały zmodernizowane. Uwidoczniły się nowe problemy w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury lotniskowej. Problemom współpracy nowopowstałych portów poświęcony jest artykuł ukazujący oddziaływania pomiędzy polskimi portami lotniczymi po ich dynamicznej rozbudowie
w związku z EURO 2012. Artykuł zawiera analizę geograficznych stref oddziaływania portów
lotniczych przy użyciu izochron 60 i 120 minutowych. Jej celem jest wskazanie obszarów nakładania się potencjalnych stref oddziaływania konkurencyjnego oraz wskazanie rejonów
kraju o niewystarczającym pokryciu usługami transportu lotniczego. W numerze przedstawiamy artykuł poświęcony zagadnieniom ochrony peryferyjnej portów lotniczych przed
ewentualnymi atakami terrorystycznymi. Jest publikacja poświęcona aplikacji systemu ECCAIRS jako ogólnopolskiego narzędzia do zgłaszania, gromadzenia i analizowania informacji o zdarzeniach lotniczych, w organizacjach lotniczych. Bardzo ciekawe są dwa artykuły
poświęcone analizie przepustowości portu lotniczego a w szczególności poszczególnych elementów jego infrastruktury do występującego zapotrzebowania na usługę transportową.
Przeprowadzono weryfikację modeli obsługi masowej podczas EURO 2012 na przykładzie
lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Dwie publikacje poświęcono problemowi tzw. spoofingu w systemach nawigacji satelitarnej GNSS. Mianem spoofingu GNSS określa się niepowołaną transmisję sygnałów GNSS, imitujących sygnały nadawane z satelitów nawigacyjnych.
Problematyce poszukiwanie optymalnych rozwiązań konfliktu pomiędzy przestrzennymi
potrzebami miast oraz ich lotnisk poświęcony jest kolejny artykuł w którym poruszony zostaje problem powierzchni wznoszenia i powierzchni ograniczających, które wstrzymują postępujący proces urbanizacji. Jedna z publikacji omawia zmianę zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych na podstawie reformy prawa UE. W numerze znajduje się
publikacja omawiająca zagadnienia zarządzania ryzykiem w lotnictwie cywilnym i systemach zarządzania opartych na normach ISO. Bardzo interesująca jest publikacja dotycząca
metod obniżenia uciążliwości ruchu lotniczego w rejonie lotniska komunikacyjnego.
Mam nadzieję, że przedstawione w numerze publikacje zainteresują naszych Czytelników i przybliżą Im zagadnienia związane z funkcjonowaniem portów lotniczych. Życzę dobrej lektury.
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Streszczenie artykułów recenzowanych
Strona

5 Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński, Karolina Krzykowska

Problematyka niezawodnościowo-eksploatacyjna systemów
ochrony peryferyjnej portów lotniczych
Port lotniczy jest obiektem, który umożliwia spełnienie wszystkich oczekiwań
i osiągnięcie celów terroryzmu: duże skupiska osób, niekontrolowany dostęp
do stref ogólnodostępnych oraz ogromne zniszczenia w przypadku przeprowadzonego zamachu. Dlatego też bardzo istotne jest stosowanie najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano przykładowe
rozwiązania z zakresu ochrony peryferyjnej obiektów o znaczeniu strategicznym.
Dokonano także analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej zintegrowanego
systemu ochrony peryferyjnej portu lotniczego. Uzyskane zależności pozwalają
obliczyć wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych
stanach. Stosując je, można porównać różnego rodzaju rozwiązania i dokonać
wyboru optymalnego przy założonych kryteriach wstępnych.
Słowa kluczowe: Port lotniczy; Systemy ochrony peryferyjnej; Niezawodność

Strona 9 Janusz Strzelczyk

Użycie ECCAIRS w systemie zarządzania bezpieczeństwem
Artykuł oparty jest na tezach zawartych w pracy magisterskiej autora z 2009 r.
Pomimo upływu lat propozycje i rozwiązania zawarte w pracy są nadal aktualne. Autor ponownie wysuwa propozycję użycia aplikacji systemu ECCAIRS jako
ogólnopolskiego narzędzia do zgłaszania, gromadzenia i analizowania informacji
o zdarzeniach lotniczych, w organizacjach lotniczych.
Słowa kluczowe: Zarządzanie bezpieczeństwem; ECCAIRS; Bazy danych

Strona 14 Marek Malarski, Dominika Szterk

Infrastruktura portów lotniczych w Unii Europejskiej
Głównym motorem rozwoju portów lotniczych w Polsce jest rozwój gospodarczy
i koordynacja gospodarki z partnerami Unii Europejskiej. Rozwój transportu lotniczego w Polsce wynika również z rozwoju społecznego i potrzeb kulturowych,
umożliwia on przemieszczanie ludzi i ładunków na znaczne odległości w krótkim
czasie. Kluczową rolę we właściwym funkcjonowaniu portu lotniczego odgrywa
dopasowanie przepustowości poszczególnych elementów jego infrastruktury do
występującego zapotrzebowania na usługę transportową. Do oceny wybrano arbitralnie 131 portów lotniczych (kryterium wyboru była dostępność danych i w
miarę reprezentatywna grupa aglomeracji Europy). Analiza parametrów portów
europejskich pozwoliła na ustalenie tendencji rozwojowych portów.
Słowa kluczowe: Porty lotnicze; Transport lotniczy; Analiza wielokryterialna

Strona 19 Jarosław Magiera, Ryszard Katulski

Technika ochrony odbiorników GPS przed atakami typu spoofing
Artykuł został poświęcony problemowi tzw. spoofingu w systemach nawigacji
satelitarnej GNSS. Mianem spoofingu GNSS określa się niepowołaną transmisję
sygnałów GNSS, imitujących sygnały nadawane z satelitów nawigacyjnych. Celem takiego działania jest doprowadzenie do wskazania przez odbiornik GNSS
nieprawidłowych informacji o położeniu, prędkości i czasie. Przeprowadzenie
takiego ataku jest możliwe wskutek braku odpowiedniej ochrony integralności
cywilnych sygnałów GNSS. Spoofing stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury
krytycznej, korzystającej z nawigacji satelitarnej, w tym portów lotniczych. Ochrona odbiornikiów GNSS przed spoofingiem ma szczególne znaczenie w związku
z wprowadzeniem, w kwietniu 2013r., na 10 największych polskich lotniskach,
procedur podejścia do lądowania w oparciu o nawigację satelitarną. W artykule
przedstawiono metody wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi w systemie
GPS oparte na przestrzennym przetwarzaniu sygnałów. Analiza efektywności
tych metod stanowi aktualny temat badań prowadzonych przez autorów.
Słowa kluczowe: Systemy nawigacji satelitarnej; Spoofing; Bezpieczeństwo nawigacji

Strona 22 Szymon Ziółkowski, Marek Malarski

Problem dynamicznej przepustowości pasażerskiej portu
lotniczego dla obsługi dużej imprezy masowej
Ostatnio odbyła się w Polsce wielka impreza sportowa EURO 2012. Przed imprezą przeprowadzono badania ruchu pasażerskiego. Szczegółowe pomiary parametrów ruchu przeprowadzono w Porcie Lotniczym im. Chopina w Warszawie.
Ustalono model operacyjny ruchu: sieciowy model masowej obsługi. Przeprowadzono badania symulacyjne, uwzględniając parametry portów przygotowane na
EURO. Obliczone symulacyjnie parametry portów lotniczych porównano z rzeczywistym ruchem w czasie EURO.
Słowa kluczowe: Dynamiczna przepustowość pasażerska portu lotniczego; Duża impreza masowa

Strona 26 Zuzanna Kunicka, Kowalski Paweł

Analiza konfliktu przestrzeni powietrznej lotnisk i procesu urbanizacji
Celem artykułu jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań konfliktu pomiędzy
przestrzennymi potrzebami miast oraz ich lotnisk. Poruszony zostaje problem
powierzchni wznoszenia i powierzchni ograniczających, które wstrzymują postępujący proces urbanizacji. Rozwój miast wiąże się z utrudnieniem lub uniemożli-
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wieniem wykonywania operacji lotniczych na lotnisk położonych blisko centrum.
Jednocześnie porty lotnicze położone w dużej odległości ograniczają atrakcyjność i zwiększają koszty. Analizowana jest teza o niezasadności zmiany lokalizacji
portów z uwagi na koszty.
Słowa kluczowe: Powierzchnie wznoszenia; Powierzchnie ograniczające; Urbanizacja

Strona 31 Wojciech Augustyniak

Analiza konkurencji na rynku polskich portów lotniczych po Euro 2012
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy polskimi portami lotniczymi po ich dynamicznej rozbudowie na Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej 2012. Artykuł zawiera analizę geograficznych stref oddziaływania portów
lotniczych przy użyciu izochron 60 i 120 minutowych. Jej celem jest wskazanie
obszarów nakładania się potencjalnych stref oddziaływania konkurencyjnego
oraz wskazanie rejonów kraju o niewystarczającym pokryciu usługami transportu
lotniczego. Dodatkowo użyto czterowymiarowej analizy map grup strategicznych z wykorzystaniem informacji o rodzaju obsługiwanych kierunków oraz ilości
i profilu ich pasażerów do zidentyfikowania faktycznej struktury konkurencji polskiego sektora portów lotniczych.
Słowa kluczowe: Porty lotnicze; Konkurencja; Strefy oddziaływania; Mapy strategiczne

Strona 36 Jakub Kociubiński

Gospodarcza i niegospodarcza działalność portów lotniczych –
perspektywa prawa pomocy publicznej

Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności
wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie większego
nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze
kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym. Jednocześnie
działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc
publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami
gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
Słowa kluczowe: Prawo UE; Pomoc publiczna; Transport lotniczy; Działalność gospodarcza

Strona 40 Michał Kozłowski

Aspekt standaryzacji w procesie zintegrowanego zarządzania ryzykiem

We wprowadzeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego studium zagadnienia zarządzania ryzykiem w lotnictwie cywilnym i systemach zarządzania
opartych na normach ISO. W dalszej części artykułu scharakteryzowano proces
zarządzania ryzykiem, w aspekcie integracji i sformułowano praktyczne wnioski
dotyczące konieczności wprowadzenia pewnych standardów ujednolicających
proces zintegrowanego zarządzania ryzkiem.
Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem; Standaryzacja

Strona 44 Andrzej Fellner

GNSS niezbędnym elementem w zarządzaniu lotniskiem
i przestrzenią powietrzną
Artykuł prezentuje aktualny stan prac naukowo – badawczych związanych z implementacją GNSS oraz wyniki walidacji procedur podejścia RNAV GNSS, uzyskane podczas realizacji międzynarodowych projektów: HEDGE (Helicopter Deploy
GNSS in Europe), EGNOS APV MIELEC (EGNOS Introduction in the European Eastern
Region), SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in
GNSS). Na tej podstawie opracowane zostały i zostały zatwierdzone na poziomie
europejskim, dokumenty precyzujące planowaną implementacji GNSS w polskiej
przestrzeni powietrznej: SHERPA-PANSA-NMA-D11EP „EGNOS POLAND MAKET
ANALYSIS”, SHERPA-PANSA-NSR-D21EP „Polish National Scenario Report”, SHERPA
-PANSA-ENIP-D22EP „EGNOS National Implementation Plan”. W zakończeniu zaproponowano podjęcie wspólnych przedsięwzięć, projektów, w ramach przyjętego
do realizacji od 2015 r. III etapu programu SESAR, finansowanego przez UE
Słowa kluczowe: RNAV GNSS; HEDGE, SHERPA

Strona 48 Andrzej Majka

Perspektywiczne metody obniżenia uciążliwości ruchu lotniczego
w rejonie lotniska komunikacyjnego
Wśród najważniejszych problemów stojących współcześnie przed transportem
lotniczym wyróżnić można niekorzystne oddziaływanie samolotów i lotnisk na
środowisko naturalne. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest opracowywanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do obniżenia emisyjności samolotów w fazie startu i lądowania. Nowe technologie startu i lądowania samolotu
ukierunkowane są głównie na: zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji
hałasu oraz ograniczenie powierzchni zajmowanych przez lotniska. Jedną z najbardziej obiecujących koncepcji jest wykorzystanie systemu naziemnego do
wspomagania rozpędzania i hamowania samolotu w trakcie startu i lądowania.
Słowa kluczowe: Transport lotniczy; Wspomaganie startu samolotu; Lewitacja magnetyczna
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Aktualności
Nowy odcinek DTŚ prawie gotowy. Do
Gliwic pojedziemy w listopadzie
Jacek Madeja, Gazeta Wyborcza Katowice, 15.10.2014

Kończy się budowa pierwszego gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Będzie nim
można jeździć w listopadzie, a to oznacza, że średnicówka zyska wreszcie połączenie z autostradą.
Odcinek ma 2,8 km długości i biegnie od granicy
z Zabrzem do ul. Kujawskiej. Jak informuje Danuta
Żak, rzeczniczka spółki Drogowa Trasa Średnicowa, inwestycja jest już prawie gotowa, a roboty są
zaawansowane w 98 proc (...).

Pendolino odebrane
jm, Rynek Kolejowy, 17.10.2014

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, PKP Intercity
podpisało protokoły odbiorów końcowych pierwszych dwóch pociągów Pendolino. Przewoźnik
oficjalne potwierdził tą informację. PKP Intercity
poinformowało we wtorek, że proces odbiorów
Pendolino idzie zgodnie z harmonogramem,
jednak „podczas prób prowadzonych w ciągu
ostatnich dwóch weekendów ujawniono usterki
w pociągach, które muszą zostać usunięte przez
producenta”. Jak udało nam się ustalić, uwagi nie
dotyczyły dwóch pociągów, których odbiór techniczny został dziś oficjalnie potwierdzony. PKP Intercity jeszcze w sierpniu zakładało odbiór pociągów 5 września 2014 roku, czyli dwa miesiące po
złożeniu przez Alstom ponownego wniosku o dopuszczenie do eksploatacji do Urzędu Transportu
Kolejowego. Producent pociągów Pendolino uzyskał decyzję Urzędu Transportu Kolejowego umożliwiającą eksploatację pojazdów na terenie Polski
11 września. PKP Intercity zapewnia, że grudniowy
wyjazd Pendolino nie jest jeszcze zagrożony, ale
z powodu „opóźnienia producenta z dostawą oraz
trudności podczas testów, czas na przygotowania
znacznie się skrócił”. Równolegle do odbiorów
pociągów, PKP Intercity szkoli maszynistów oraz
drużyny konduktorskie, a także finalizuje prace nad
przygotowaniem zapleczy do obsługi technicznej
pojazdów w Gdyni, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Przed tygodniem w rozmowie z „Rynkiem
Kolejowym” Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju powiedział, że Pendolino
w grudniu prawie na pewno wyjedzie na tory. – Na
dzień dzisiejszy oceniałbym szanse na ponad 90%
Jeżeli nie wydarzy się jakaś katastrofa, ale w to wątpię – powiedział Klepacki.

PKM: Rozpoczęły się próby
obciążeniowe wiaduktów
pr, Rynek Kolejowy, 20.10.2014

Przed weekendem na budowie Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej rozpoczęły się próby obciążeniowe obiektów inżynieryjnych. Jako pierwszy próbę
przeszedł wiadukt zbudowany w miejscu (i w stylu
architektonicznym) tzw. Mostku Weisera, spopularyzowanego w powieści Pawła Huelle „Weiser
Dawidek”. Jak informuje rzecznik spółki PKM SA
Tomasz Konopacki, próba obciążeniowa tego
wiaduktu, określanego przez spółkę jako WD-9,
odbyła się z udziałem ciężarówek ważących łącz-
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nie 110 ton. Wynik próby, trwającej ok. 2 godziny, był pozytywny. – W najbliższych tygodniach
i miesiącach podobne badania czekają wszystkie
pozostałe obiekty inżynieryjne na linii PKM, które
powoli przygotowywane są już do ich przekazania
do użytkowania. (...) Wczesną wiosną 2015 r. planowane jest rozpoczęcie testów taboru na nowej linii
(pierwsze 2 z 10 autobusów szynowych do obsługi
linii zawierających się w projekcie PKM ma zostać
dostarczone jeszcze w tym roku), natomiast jej
otwarcie jest wstępnie planowane na jesień 2015
r. Przy czym dokładna data jest uzależniona m.in.
od tempa prac PKP PLK (która odpowiada za połączenie linii PKM z linią 202 we Wrzeszczu i linią
201 w Rębiechowie), a także od tego, jak sprawnie
postępować będą odbiory techniczne. Niezależnie
jednak od tego, cała inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona do 31 grudnia 2015 r., gdyż takie
są warunki uzyskania refundacji środków pomocowych w ramach unijnej perspektywy 2007-13:
wszystkie projekty w ramach minionej już perspektywy muszą być gotowe przed końcem 2015
r. Obecnie na budowie PKM jest wykonane 73%
robót, przy 66% wykorzystania harmonogramu.

Wiedeń: Stacja za miliard euro otwarta
IRJ/lp, Rynek Kolejowy, 18.10.2014

Po ośmiu latach budowy udało się zakończyć jeden z największych projektów infrastrukturalnych
w stolicy Austrii. W Wiedniu otwarto właśnie nową
stację kolejową. Wartą 987 mln euro inwestycję sfinansowały Koleje Austriackie ÖBB oraz lokalny samorząd, przy wsparciu środków unijnych. Budowa
stacji ruszyła jeszcze w 2007 roku. Część peronów
przeznaczonych dla pociągów regionalnych udało
się uruchomić jeszcze w grudniu 2012 roku. W tej
chwili są już otwarte: nowy dworzec, perony, tunel
łączący stację z linią metra U1 oraz dworcowe centrum handlowe. Wciąż jednak kolejarze uwijają się
z pracami torowymi. Na czas otwarcia stacji udało
się udostępnić dla ruchu tory biegnące do nowej
stacji przez stację Wiedeń Meidling, natomiast
tory po stronie wschodniej nie będą przekazane
do eksploatacji wcześniej niż w grudniu przyszłego roku. W tej chwili sześć z 10 peronów stacji jest
połączonych z torami biegnącymi do i ze stacji Meidling. Dwa dodatkowe tory są używane do ruchu
towarowego oraz do manewrów. Na terenie kompleksu powstał także terminal dla samochodów
umożliwiający podjazd do autokuszetek.

Chińczycy gotowi do budowy KDP w Rosji
RŻD/lp, Rynek Kolejowy, 14.10.2014

Rosja i Chiny chcą wspólnie budować koleje dużych
prędkości. Przedstawiciele obu krajów podpisali już
w tej sprawie list intencyjny. Współpraca obejmuje
przede wszystkim kwestię korytarza transportowego Moskwa – Pekin oraz budowę linii KDP ze stolicy
Rosji do Kazania. W memorandum zaangażowane
są: Ministerstwo Transportu Rosji, Koleje Rosyjskie,
Komisja Rozwoju i Reform Chin oraz Koleje Chińskie.
Dokument podpisali: minister transportu Rosji Maksim Sokołow, szef RŻD Władimir Jakunin, szef Kolei
Chińskich Sheng Guangzu oraz dyrektor zarządzający Komisji Rozwoju i Reform Chin Xu Shaoshi.

Za sześć lat w Kolejach Śląskich tylko
nowe pociągi
Koleje Śląskie, 14.10.2014

Do 2020 r. wszyscy pasażerowie Kolei Śląskich
będą podróżować nowoczesnymi składami –
to jedno z głównych założeń planów rozwoju
śląskiego przewoźnika. W najbliższych latach
spółka ma nabyć co najmniej 30 nowych pojazdów, co umożliwi jej rozwój i wzrost liczby
pasażerów. Koleje Śląskie opracowały strategię
rozwoju spółki do 2030 roku. Wynika z niej, oraz
z równolegle przygotowywanego Planu inwestycyjnego, że do 2020 roku Koleje Śląskie będą
miały tylko nowoczesne składy. Zupełnie zrezygnują m.in. z popularnych EN 57. - W chwili
obecnej jesteśmy na finiszu przygotowywania
szczegółowych planów operacyjnych. Rozpatrujemy kilka kierunków rozwoju sytuacji,
jednak każdy z nich zakłada wzrost pracy przewozowej i liczby pasażerów – mówi Piotr Bramorski, prezes Kolei Śląskich. – Jednym z niezbędnych warunków, który ten rozwój pozwolą
osiągnąć jest wysoki standard podróży, który
zapewniają jedynie nowoczesne składy – dodaje. Do 2020 roku Koleje Śląskie pozyskają co najmniej 30 nowych jednostek. Zakup większości
z nich zostanie sfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, pozostałe zostaną sfinansowane
ze środków samej spółki. - Zakładamy, że docelowo pozyskamy 6 pojazdów nabytych przez
Urząd Marszałkowski w ramach tzw. Południowej Grupy Zakupowej. Również 10 kolejnych
pojazdów powinno nam zostać przekazanych
przez województwo - nabytych przez samorząd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe kupią bezpośrednio Koleje
Śląskie w drodze przetargu, którego ogłoszenie
nastąpi w I połowie przyszłego roku – mówi
Piotr Bramorski.

Jest przetarg na informację
pasażerską. Projekt ograniczony, ale
wciąż ogromny
jm, Rynek Kolejowy, 13.10.2014

PKP Polskie Linie Kolejowe weszły w etap wyboru wykonawcy w wielkim projekcie budowy systemu informacji pasażerskiej. Ostatecznie nowe
urządzenia pojawią się na 763 dworcach, stacjach i przystankach kolejowych w całej Polsce.
Czasu jest bardzo mało - do końca przyszłego
roku. O nowym projekcie po raz pierwszy informowaliśmy w kwietniu tego roku. Na listę podstawową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zgłoszona warta aż 970
mln złotych „Instalacja elementów prezentacji
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych”. Beneficjentem, który ma
otrzymać aż 85 proc. unijnego dofinansowania,
jest PKP Polskie Linie Kolejowe. Projekt jest próbą zagospodarowania ogromnych środków
unijnych, których PKP PLK może nie udać się
wykorzystać w zakończonej już perspektywie
unijnej 2007-2013.
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną
Słowo wstępne
Potencjał intelektualny krajowych przedsiębiorców,
poparty
minionego
środkami
okresu programowania
UE 2007-2013 praktycznie pozwolił na powstanie w Polsce nowego
rynku - rynku technologii inteligentnych systemów transportowych. Eksperci szacują wielkość zaangażowanych środków na sumę około
4 miliardów złotych. W tej kwocie jest ponad
pół miliarda samego dofinansowania unijnego
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na działanie 8.3 - Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, którego beneficjentami stało się 13 dużych polskich miast.
Wielkie budowanie ITS w latach 2007-2013
(niektóre projekty są jeszcze w trakcie realizacji
) miało jednak swoje wady. Przede wszystkim
Polska nie była przygotowana do wdrożeń ITS
w sposób systemowy. Brak krajowej architektury i standardów spowodował, że budowane
rozwiązania są często niespójne. W warunkach
prawdziwie otwartego, konkurencyjnego rynku ich integracja i rozbudowa będzie trudna
i kosztowna. Po drugie, z braku krajowych rozwiązań, ale także z braku odpowiedniego modelu możliwości rozwoju własnych technologii
- kupowaliśmy przede wszystkim rozwiązania
i technologie zagraniczne. Co więcej, innowacją zaczęto nazywać zakup niekoniecznie
najnowszych produktów z zagranicznej „półki”
i wdrożenie ich w kraju. Oczywiście nie oznacza
to, że jest błędem zakup sprawdzonych, niekoniecznie najnowszych produktów (Appropriate
Technology), Musimy jednak zrozumieć, że takie
podejście (dotyczy całej gospodarki, nie tylko

ITS) napędza potencjał gospodarczy krajów rozwiniętych a Polskę sprowadza na ścieżkę dryfu
rozwojowego, gdzie naszym atutem eksportowym będzie nadal wykwalifikowana, tania siła
robocza. Fakt ten potwierdzają badania: na przykład w rankingu Innovation Union Scoreboard
(IUS) w 2013 r. Polska zajęła 4 miejsce od końca
a liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na milion mieszkańców wynosiła w Polsce nieco ponad 8, podczas
gdy średnia dla Unii Europejskiej była prawie
14-krotnie wyższa i wynosiła 109. Ta druzgocąca
ocena wynika m.in. z bardzo niskiego poziomu
zaangażowania przedsiębiorstw w działalność
prawdziwie innowacyjną oraz niskiej współpracy w zakresie działalności B+R z sektorem nauki,
najniższej wśród krajów UE (dane Eurostat).
Uniknięcie zagrożenia dryfu gospodarczego
wymaga zmiany modelu rozwoju gospodarczego Polski – z odtwórczego na bardziej innowacyjny. ITS jest bezwzględnie obszarem,
w którym mamy ogromną szansę tego dokonać. Także w sprzyjającym kontekście geopolitycznym. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić,
co zostało słusznie zauważone w PO IG 20142020, że dalsze stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce nie będzie możliwe bez
zmiany podejścia do innowacyjności i przejścia
od modelu opartego wyłącznie na absorpcji
nowych rozwiązań do modelu, w którym
przedsiębiorstwa współpracują z sektorem nauki w zakresie tworzenia innowacji.
Perspektywa unijna na lata 2014 - 2020 daje
nam na to kolejną szansę. Same środki potencjalnie do wykorzystania na budowę ITS, choć
znacznie wyższe niż w poprzednim okresie
programowania i szacowane przez ekspertów
nawet na 10 miliardów złotych, nie wystarczą.
Aby przekształcić nasz kraj na bardziej innowacyjny potrzebna jest wyraźna, aktywna rola
Państwa, rola mecenasa rozwoju technologii.

Ta rola pozwoli wesprzeć bezpośrednim zaangażowaniem oraz rozróżnić faktyczną, systemową współpracę branży z nauką (nie odwrotnie) od działań pseudo innowacyjnych.
Na koniec warto zwrócić uwagę na dostępne narzędzia finansowe, w szczególności Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na lata
2014-2020. Hasłem przewodnim programu
jest: wsparcie projektów od pomysłu do rynku a głównym celem wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,
wyrażające się zwiększeniem nakładów na
B+R poprzez skierowanie działań programu
w szczególności na wzmacnianiu powiązań
między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań
oraz wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych
o implementację innowacji wykorzystujących
Kluczowe Technologie Prorozwojowe, Key Enabling Technologies. Warto także zwrócić uwagę, że w programie przewidziano instrumenty
wsparcia oraz preferencje skierowane do tzw.
krajowych klastrów kluczowych, czyli inicjatyw
klastrowych posiadających największy potencjał rozwojowy w skali kraju, a także liczący się
w skali międzynarodowej. Inicjatywy te muszą
być dobrze i wnikliwie zrozumiane, zwłaszcza
przez samorządy aby właśnie one mogły wziąć
na siebie wspomnianą rolę mecenasa rozwoju
innowacyjnych technologii.
Prawdziwym wyzwaniem będzie również
sięganie po środki na innowacje bezpośrednio
do KE np. w ramach programów ramowych
(Framework Programs) i starcie w nierównej
walce z podmiotami zagranicznymi, które wyrosły na potęgi gospodarcze właśnie dzięki
mecenatowi ich macierzystych krajów.

Marek Litwin
Prezes ITS Polska
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Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną

Problematyka niezawodnościowo-

eksploatacyjna systemów ochrony peryferyjnej portów lotniczych
Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński, Karolina Krzykowska
Port lotniczy jest obiektem, który umożliwia spełnienie wszystkich oczekiwań i osiągnięcie celów terroryzmu: duże skupiska osób, niekontrolowany dostęp
do stref ogólnodostępnych oraz ogromne zniszczenia w przypadku przeprowadzonego zamachu. Dlatego też bardzo istotne jest stosowanie najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano przykładowe rozwiązania z zakresu ochrony peryferyjnej obiektów o znaczeniu
strategicznym. Dokonano także analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej zintegrowanego systemu ochrony peryferyjnej portu lotniczego. Uzyskane zależności pozwalają obliczyć wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach. Stosując je, można porównać różnego rodzaju
rozwiązania i dokonać wyboru optymalnego przy założonych kryteriach wstępnych.
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Wstęp
W dokumencie „Narodowy Program
Ochrony Infrastruktury Krytycznej” w Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowano 11 systemów, które wchodzą w skład infrastruktury
krytycznej. Mają one kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
Zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji rządowych i przedsiębiorców. W skład
infrastruktury krytycznej zaliczane są następujące systemy [9]:
• zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
• łączności,
• sieci teleinformatycznych,
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•
•
•
•
•
•
•

finansowe,
zaopatrzenia w żywność,
zaopatrzenia w wodę,
ochrony zdrowia,
transportowe,
ratownicze,
zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych (w tym rurociągi
substancji niebezpiecznych).
Spośród wymienionych systemów bardzo
ważnym jest transport. Jest to przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu)
w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Przemieszczanie dóbr, ludzi i usług jest jedną z podstawowych cech charakteryzujących współczesną
gospodarkę i społeczeństwo. Dlatego też
sprawnie funkcjonujący system transportowy stanowi jeden z filarów nowoczesnego
państwa. Zatem istotne jest zapewnienie
bezpieczeństwa obiektom (zarówno stacjonarnym jak i ruchomym) wykorzystywanym
w procesie transportowym [2,3]. W tym celu
wykorzystuje się różne rozwiązania.
System pełnej sygnalizacji zagrożeń (tzw.
ochrony elektronicznej) tworzy się z następujących systemów wyróżnianych zależnie
od wykrywanych zagrożeń, jako systemy [15]:
• sygnalizacji włamania i napadu [6],
• sygnalizacji pożaru,
• kontroli dostępu,
• monitoringu wizyjnego [5],
• ochrony terenów zewnętrznych.
Ochrona wynikająca z działania tych systemów może być uzupełniona przez systemy:
• sygnalizacji stanu zdrowia lub zagrożenia
osobistego,
• sygnalizacji zagrożeń środowiska,
• przeciwkradzieżowe,
• dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
• zabezpieczenia samochodów przed włamaniem i uprowadzeniem.
Najkorzystniej (z punktu widzenia zapewnienia poziomu bezpieczeństwa) jest zasto-

sować elektroniczne systemy bezpieczeństwa i odpowiednie służby ochrony, które
powiązane są między sobą poprzez odpowiednie procedury działania. W artykule
ukazano wykorzystanie różnych systemów
ochrony peryferyjnej do ochrony obiektów.
Dokonano także analizy niezawodnościowo
-eksploatacyjnej systemów ochrony peryferyjnej, które są stosowane m.in. w portach
lotniczych.
Port lotniczy jest miejscem przeznaczonym do użytku publicznego. Jego głównym
zadaniem jest zapewnienie odpowiednich
i bezpiecznych warunków do obsługi pasażerów i towarów odbywających podróże
wykorzystując statki powietrzne. Możliwe
jest to m.in. poprzez współpracę instytucji
państwowych i pozapaństwowych w zakresie bezpieczeństwa. Powinny one zapewnić
odpowiedni poziom bezpieczeństwa następującym obiektom [1]:
• terminale pasażerskie oraz inne terminale,
• wieża kontroli ruchu lotniczego,
• generatory energetyczne,
• magazyny paliw i smarów,
• systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne,
• bocznice kolejowe,
• ujęcia wody,
• płyty postojowe statków powietrznych,
• hangary,
• inne urządzenia bądź obiekty uznane
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) lub zarządzającego lotniskiem za
istotne dla ochrony lotnictwa cywilnego
(np. urządzenia systemów wspomagania
lądowania).
Obiekty znajdujące się w obszarze portu
lotniczego chroni się ze względu na zagrożenia naturalne oraz te wywoływane przez
człowieka. Jako zagrożenia naturalne uważa
się wszelkie anomalie pogodowe i czynniki
naturalne, które uniemożliwiają normalną
eksploatację portu lotniczego. Na nie służby
mające zapewnić bezpieczeństwo mają stosunkowo mały wpływ. W większym zakresie
mogą za to wpływać na niebezpieczeństwa,
które są spowodowane przez człowieka.
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Można wymienić kilka przykładowych i najbardziej istotnych zagrożeń:
• bezprawne wniesienie do strefy zastrzeżonej przedmiotów niedozwolonych
ujętych w rozporządzaniu komisji (UE) nr
185/210 [7],
• bezprawne wtargnięcie do strefy zastrzeżonej,
• zagrożenie podłożenia lub podłożenie
materiałów wybuchowych w obiektach
portu lotniczego,
• zagrożenie użycia bądź użycie bioterroryzmu (broń biologiczna),
• atak z użyciem broni na osoby przebywające w obszarze portu lotniczego,
• wniesienie na pokład statku powietrznego materiałów wybuchowych bądź
przedmiotów niedozwolonych do przewozu transportem lotniczym,
• wzięcie zakładników na terenie portu lotniczego,
• zawładnięcie statkiem powietrznym (z pasażerami lub bez),
• prowadzenie aktów sabotażu, dywersji,
wandalizmu lub o jakimkolwiek charakterze kryminalnym,
• lądowanie w porcie lotniczym statku powietrznego z terrorystami na pokładzie,
• wszelkie zakłócenia porządku publicznego, np. poprzez demonstracje lub inne
formy protestu.
Wobec tak licznych i różnorodnych niebezpieczeństw [4] istotne jest, by zintegrowany system bezpieczeństwa możliwie jak
najszerzej im przeciwdziałał [8]. Dlatego też
stosuje się systemy ochrony peryferyjnej,
w skład których wchodzą różnego rodzaju
podsystemy. Zachowanie ich w stanie zdatności jest zatem niezbędne, by prawidłowo realizowały funkcje do których zostały
zaprojektowane. W dalszej części artykułu
zostanie przeprowadzona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna zintegrowanego
systemu ochrony peryferyjnej.
Ochrona peryferyjna portu lotniczego
W porcie lotniczym należy jak najszybciej
wykryć zagrożenie, ponieważ umożliwi to
podjęcie racjonalnych działań. Dlatego też
tak istotne jest miejsce wykrycia osoby nieuprawnionej. W ten sposób można zminimalizować ewentualne straty w przypadku
wystąpienia zagrożenia dla portu lotniczego.
W tym celu opracowano wiele metod ochrony peryferyjnej obiektów o specjalnym znaczeniu, które to wykorzystują różne prawa
i właściwości zjawisk fizycznych. Wybór określonego rozwiązania zależy m.in. od:
• czynników środowiskowych (czynniki
atmosferyczne w tym nasłonecznienie,
opady deszczu i śniegu, mgła; zakłócenia
6
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elektromagnetyczne),
• warunków instalacyjnych (miejsce montażu urządzeń, wytyczne zawarte w dokumentacji producenta, zapewnienie dostępu służb serwisowych),
• wymagań zawartych w obowiązujących
aktach prawnych i innych rozporządzeniach i wytycznych w zakresie ochrony
danego obszaru,
• innych wymagań inwestora i użytkownika
(np. koszty urządzeń i ich instalacji, a także
późniejszej eksploatacji, wewnętrznych
procedur w ochranianym obiekcie).
Współczesne systemy ochrony peryferyjnej
obiektów o specjalnym przeznaczeniu (w tym
portów lotniczych) można podzielić na:

• systemy ogrodzeniowe instalowane na
wewnętrznym ogrodzeniu obwodnicy,
• naziemne systemy ochrony zewnętrznej,
• ziemne systemy ochrony zewnętrznej.
Do ziemnych systemów ochrony zewnętrznej można zaliczyć m.in. kabel światłowodowy. Zazwyczaj jest on znany jako
medium transmisyjne wykorzystywane do
budowy sieci telekomunikacyjnych. Jednakże ze względu na swoje właściwości, może
też być wykorzystany jako element detekcyjny systemu ochrony peryferyjnej. Wykrywa
on wówczas nacisk lub wibracje, które są powodowane przez osobę nieuprawnioną do
przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego. Cechy światłowodu powodują, że to roz-

Rys. 1. Widok
z zastosowanymi
systemami
bezpieczeństwa
1. portu
Widoklotniczego
portu lotniczego
z zastosowanymi
systemami
bezpieczeństwa
Przeprowadzając analizę funkcjonowania [11,14] zintegrowanego system ochrony
peryferyjnej portu lotniczego w którym zastosowano do detekcji intruzów dwa podsystemy
ZB1 i monitoring wizyjny),
(kabel światłowodowy
można zilustrować relacje zachodzące w nim,
SZB1
B1
tak jak przedstawia to rys. 2.
Uszkodzenie podsystemu wykorzystującego kabel światłowodowy powoduje przejście
ze stanu pełnej zdatności SPZ do stanu zagrożenia bezpieczeństwa SZB1. Przywrócenie stanu
QZB1(t) ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa S
zdatności temu podsystemowi powoduje przejście
ZB1
do stanu pełnej zdatności SPZ. W przypadku gdy zintegrowanego system ochrony peryferyjnej
mPZ1
portu lotniczego znajduje się
w stanie SZB1 i nastąpi uszkodzenie podsystemu monitoringu
wizyjnego, to następuje przejście do stanu zawodności bezpieczeństwa SB.
Uszkodzenie podsystemu monitoringu wizyjnego powoduje przejście ze stanu pełnej
SPZ SPZ do stanu zagrożenia bezpieczeństwa SZB2. Przywrócenie stanu zdatności
SBtemu
zdatności
podsystemowi powoduje przejście ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa SZB2 do stanu pełnej
zdatności SPZ. W przypadku gdy zintegrowanego system ochrony peryferyjnej portu
PZ2 S ZB2 i nastąpi uszkodzenie podsystemu wykorzystującego
lotniczego
stanie
RO(t) znajduje się w m
QB(t)
kabel światłowodowy następuje przejście do stanu zawodności bezpieczeństwa SB.
W rozważaniach pominięto (jako bardzo mało prawdopodobne) możliwość
jednoczesnego wystąpienia uszkodzenia podsystemu wykorzystującego kabel światłowodowy
i podsystemu monitoringu wizyjnego.


ZB2

SZB2

B2

QZB2(t)
2. Relacje w zintegrowanym systemie ochrony peryferyjnej portu lotniczego
Rys. 2. Relacje w zintegrowanym systemie ochrony peryferyjnej portu lotniczego
Oznaczenia na rys.:
Oznaczenia na rys.:
R
(t)
–
funkcja
prawdopodobieństwa
przebywaniasystemu
systemuwwstanie
staniepełnej
pełnejzdatności,
zdatności,
ROO (t) – funkcja prawdopodobieństwa przebywania
QZB(t) Q
– ZB
funkcja
prawdopodobieństwa
przebywania
systemu
w stanie
zagrożenia
bezpieczeństwa,
(t) – funkcja
prawdopodobieństwa
przebywania
systemu
w stanie
zagrożenia
QB(t) –bezpieczeństwa,
funkcja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie zawodności bezpieczeństwa,
lZB1, lQZB2
– intensywności
przejść ze stanu pełnej
zdatności
do stanu
zagrożenia
bezpieczeństwa,
– funkcja prawdopodobieństwa
przebywania
systemu
w stanie
zawodności
B(t)
mPZ1, mbezpieczeństwa,
– intensywności przejść ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa do stanu pełnej zdatności,
PZ2
lB1, lB2–ZB1
intensywności
przejść ze stanu
zagrożenia
do do
stanu
zawodności
bezpieczeństwa.
, ZB2 – intensywności
przejść
ze stanubezpieczeństwa
pełnej zdatności
stanu
zagrożenia
bezpieczeństwa,
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mPZ1, mPZ2 – intensywności przejść ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa do stanu pełnej
zdatności,
B1, B2 – intensywności przejść ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa do stanu
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wiązanie jest całkowicie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Dzięki temu, że nie
przewodzi elektrycznego sygnału, można go
bezpiecznie stosować w pobliżu linii energetycznych, systemów radarowych. Jest to
szczególnie istotne w zastosowaniu tego rozwiązania w porcie lotniczym i innych obiektach gdzie występują stacje radiolokacyjne
[13]. Zaletą jest też odporność chemiczna,
która pozwala na zastosowanie w środowisku agresywnym chemicznie. Do wad należy
zaliczyć: koszt instalacji związany z pracami
ziemnymi, koszt urządzeń oraz koszt naprawy
ewentualnych uszkodzeń kabla.
Do naziemnych systemów ochrony zewnętrznej można zaliczyć m.in. systemy
monitoringu wizyjnego (ang. CCTV – Closed
Circuit TeleVision). Jest to zespół środków
technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych
warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa. W skład ich (zależnie od
konfiguracji) mogą wchodzić następujące
urządzenia:
• kamery telewizyjne wewnętrzne lub zewnętrzne, czarno-białe lub kolorowe,
• obiektywy,
• monitory,
• cyfrowe rejestratory wizyjne,
• zasilacze (różnych mocy oraz zawierające
odpowiednie zabezpieczenia),
• klawiatury sterownicze,
• krosownice wizyjne.
Każde z wymienionych rozwiązań ma
swoje zalety i wady. Po analizie ich można
stwierdzić, że bardzo dobre właściwości
ma zintegrowany system bezpieczeństwa
w którym zastosowano do detekcji intruzów
dwa wymienione systemy (tj. kabel światłowodowy i system monitoringu wizyjnego).
Ich współdziałanie pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia intruza [10,12].
Oczywiście taki system może być w przyszłości uzupełniony o innego rodzaju podsystemy (np. aktywne bariery podczerwieni,
bariery mikrofalowe, itd.).
Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna zintegrowanego systemu ochrony
peryferyjnej
Na rys. 1 zaprezentowano hipotetyczny
port lotniczy. Jest to teren na którym rozmieszczone są budynki wykorzystywane
podczas procesu transportowego. Wobec
rozległości obszaru, który ma być chroniony
a jednocześnie dość skomplikowanego rozmieszczenia obiektów w tym obszarze, podjęto decyzję o zwróceniu szczególnej uwagi
na ochronę peryferyjną. Pozwoli to na wykrycie osób nieuprawnionych (które chciały
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by się dostać na teren portu lotniczego) już
w momencie przekraczania granicy obszaru
chronionego (czyli ogrodzenia). Dlatego też
zastosowano system monitoringu wizyjnego i kabel światłowodowy.
Przeprowadzając analizę funkcjonowania
[11,14] zintegrowanego system ochrony
peryferyjnej portu lotniczego w którym zastosowano do detekcji intruzów dwa podsystemy (kabel światłowodowy i monitoring
wizyjny), można zilustrować relacje zachodzące w nim, tak jak przedstawia to rys. 2.
Uszkodzenie podsystemu wykorzystującego kabel światłowodowy powoduje przejście ze stanu pełnej zdatności SPZ do stanu
zagrożenia bezpieczeństwa SZB1. Przywrócenie stanu zdatności temu podsystemowi
powoduje przejście ze stanu zagrożenia
bezpieczeństwa SZB1 do stanu pełnej zdatności SPZ. W przypadku gdy zintegrowanego

system ochrony peryferyjnej portu lotniczego znajduje się w stanie SZB1 i nastąpi uszkodzenie podsystemu monitoringu wizyjnego,
to następuje przejście do stanu zawodności
bezpieczeństwa SB.
Uszkodzenie podsystemu monitoringu
wizyjnego powoduje przejście ze stanu
pełnej zdatności SPZ do stanu zagrożenia
bezpieczeństwa SZB2. Przywrócenie stanu
zdatności temu podsystemowi powoduje
przejście ze stanu zagrożenia bezpieczeństwa SZB2 do stanu pełnej zdatności SPZ.
W przypadku gdy zintegrowanego system
ochrony peryferyjnej portu lotniczego znajduje się w stanie SZB2 i nastąpi uszkodzenie
podsystemu wykorzystującego kabel światłowodowy następuje przejście do stanu
zawodności bezpieczeństwa SB.
W rozważaniach pominięto (jako bardzo
mało prawdopodobne) możliwość jedno-
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Przeprowadzając dalszą analizę matematyczną otrzymuje się zależności pozwalające
na wyznaczenie prawdopodobieństw przebywania zintegrowanego system ochrony
zagrożenia bezpieczeństwa
peryferyjnej portu lotniczego w stanach: pełnej pzdatności
SPZ ,komunik
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czesnego wystąpienia uszkodzenia podsystemu wykorzystującego kabel światłowodowy i podsystemu monitoringu wizyjnego.
Przeprowadzając dalszą analizę matematyczną otrzymuje się zależności pozwalające
na wyznaczenie prawdopodobieństw przebywania zintegrowanego system ochrony
peryferyjnej portu lotniczego w stanach:
pełnej zdatności SPZ , zagrożenia bezpieczeństwa SZB1 i SZB2 oraz zawodności bezpieczeństwa SB. Stosując zaprezentowaną metodykę
istnieje możliwość porównania różnego rodzaju rozwiązań i wyboru optymalnego przy
założonych kryteriach.
Wnioski
Port lotniczy jest obiektem, który posiada wszystkie założenia i cele terroryzmu,
czyli duże skupiska osób, niekontrolowany
dostęp do stref ogólnodostępnych oraz
ogromne zniszczenia w przypadku przeprowadzonego zamachu. Dlatego też bardzo
istotne jest stosowanie najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano przykładowe rozwiązania z zakresu ochrony peryferyjnej obiektów
o znaczeniu strategicznym. Dokonano także
analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej
zintegrowanego systemu ochrony peryferyjnej portu lotniczego. Uzyskane zależności
pozwalają obliczyć wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach. Stosując je, można porównać
różnego rodzaju rozwiązania i dokonać wyboru optymalnego przy założonych kryteriach wstępnych. 
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Wstęp
Od roku 2005, sukcesywnie, kolejne grupy podmiotów lotniczych zobowiązane są
do wprowadzenia do stosowania systemu
zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety
Management System – SMS). Jednym z filarów SMS jest zarządzanie ryzykiem. Z kolei
podstawą zarządzania ryzykiem jest identyfikacja zagrożeń, która pozwala na podejmowanie działań nim potencjalne skutki
istniejącego zagrożenia się zmaterializują
(tzw. działania proaktywne, albo przewidujące - predyktywne).
Pewną część zagrożeń, związanych ze
zdarzeniami lotniczymi, można bardzo trafnie zidentyfikować odwołując się do własnej
wyobraźni lub doświadczeń. Istnieją jednak
zagrożenia, które są ukryte. Pojawiają się
w postaci niewielkich, choć często występujących symptomów, albo objawiają się nagle, bez wcześniejszych sygnałów - prekursorów. W obu przypadkach ich identyfikację
umożliwia baza danych, w której gromadzone są informacje o zagrożeniach. Prowadzenie bazy danych (choćby najprostszego
rejestru) jest także wymogiem formalnym,
niezbędnym do pozytywnej oceny działania
SMS w organizacji lotniczej.[1]
Duże organizacje posiadają najczęściej
odpowiednie zasoby finansowe, niezbędne by prowadzić własną bazę danych.
Jednocześnie eksploatując wiele statków
powietrznych, czy też prowadząc wiele operacji, posiadają dane by tą bazę zapełnić. To
w efekcie pozwala im na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Małe ośrodki szkoleniowe,
czy też operatorzy lotniczy eksploatujący
kilka sztuk statków powietrznych, mogą
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mieć znaczne problemy z pozyskaniem
odpowiednich zasobów finansowych na
zakup/stworzenie własnej, sprawnie działającej bazy danych. Tym większe mogą mieć
problemy z pozyskaniem informacji, danych,
które mogły by być analizowane – pojedyncze zdarzenia nie pozwalają na identyfikowanie trendów.
W Polsce, od niemal 10 lat prowadzona
jest, przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC),
komputerowa baza danych, w której gromadzone są informacje o zdarzeniach lotniczych. Jest to stworzone na potrzeby Wspólnoty Europejskiej(WE) Europejskie Centrum
Koordynacji Systemów Powiadamiania
o Wypadkach i Incydentach - European Co
-ordination Centre for Accident and Incident
Reporting Systems(ECCAIRS) (w dokumentach Unii Europejskiej zastosowano błędne
tłumaczenie „europejski centralny systemem
koordynacji powiadamiania o zdarzeniach
w lotnictwie”, częściowo odnoszący się do
pierwszej nazwy systemu) [2].
W niniejszym artykule zaprezentowano
koncepcję użycia systemu ECCAIRS w organizacjach/podmiotach lotniczych, na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem.
Historia
Pod koniec lat 80-tych XX wieku zauważono w zachodniej Europie, że informacje
o zdarzeniach lotniczych posiadane przez
poszczególne kraje to za mało by skutecznie reagować na zagrożenia. W 1989 roku
z polecenia Komisji Wspólnot Europejskich
rozpoczęto prace koncepcyjne w zakresie
badania wypadków lotniczych i systemów
zgłaszania wypadków i incydentów lotniczych. Jednym z wniosków wynikających
z tych studiów było stwierdzenie, że istniejące wówczas systemy nie były kompatybilne
ze sobą. Powstała idea stworzenia europejskiego centrum odpowiedzialnego za koordynację systemów gromadzących informacje z obowiązkowego zgłaszania zdarzeń
lotniczych, tak by wykorzystać efekt synergii.
W 1992 roku Wspólne Centrum Badawcze - Joint Research Centre (JRC), rozpoczęło

studium wykonalności projektu. Głównym
celem studium było pilotażowe uruchomienie zautomatyzowanego systemu wymiany
i zgłaszania zdarzeń lotniczych zdolnego
zbierać informacje z różnych istniejących,
ale niekompatybilnych ze sobą źródeł krajowych baz danych. Drugim celem było
wypracowanie rozwiązania skierowanego
do tych krajów, które nie miały wdrożonego
żadnego zautomatyzowanego systemu zarządzania informacjami. Projekt ten nazwano European Co-ordination Centre for Aircraft Incident Reporting Systems (ECCAIRS).
W roku 1994 ukończono pierwszą wersję systemu, co pozwoliło na rozpoczęcie
testów na początku 1995 roku. W latach
1995-1999 została opracowana pierwsza
produkcyjna wersja ECCARS (wydanie 3). Od
końca 1998 roku oprogramowanie ECCAIRS
3 było dystrybuowane do władz lotniczych
w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej(WE) i innych zainteresowanych
współpracą stron.
Od roku 1999 prowadzono prace nad dostosowaniem systemu, tak by spełniał nowe
normy ICAO (m.in. taksonomię ADREP 2000)
[3], nowe przygotowywane właśnie dyrektywy WE[4], a także by wykorzystać nowe
zdobycze techniki informatycznej. Zakładano, że w 2002 r. rozpocznie się implementacja nowej wersji we wszystkich, piętnastu
wówczas, państwach członkowskich WE.
Ostatecznie dopiero w sierpniu 2003 roku
nowa wersja ECCAIRS 4 została udostępniona zainteresowanym stronom i do dziś jest
ona w Polsce podstawowym narzędziem.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej(UE)
zobowiązane są do używania ECCAIRS jako
podstawowe narzędzie gromadzenia i wymiany danych z systemu obowiązkowego
zgłaszania zdarzeń lotniczych.[5]
Od 2007 roku rozpoczęto prace tak by
rozszerzyć działalność ECCAIRS na dwie
inne gałęzie transportu – transport kolejowy
i transport morski. W oparciu o sprawdzony
wzorzec raportowania zdarzeń w lotnictwie,
stworzono dwie nowe aplikacje, zwierające
specyficzną taksonomię i posiadające układ
wymagany do spełnienia się w nowej roli.
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Do wersji 4.2.8 włącznie ECCAIRS jest oparty
o taksonomię ICAO ADREP 2000. Od wersji 5
jest oparty nie tylko o taksonomię ADREP, ale
nie ogranicza się tylko do niej - zastosowano
bardziej otwartą architekturę, która umożliwia wprowadzanie zmian pożądanych przez
użytkownika. Dzięki temu możliwe jest,
wspomniane wyżej, wykorzystanie ECCAIRS
w innych gałęziach transportu i jego elastyczne dostosowywanie do specyficznych
potrzeb[6]. Zmieniono także rozwinięcie
skrótu – frazy Aircraft Incident zastąpiono
Accident and Incident.
W roku 2008 Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego postanowiła
oprzeć sprawozdawczość o wypadkach i poważnych incydentach właśnie o ten system,
który z europejskiego staje się systemem
globalnym. Tworzy to nieosiągalną wcześniej możliwość wymiany informacji o zdarzeniach lotniczych już nie tylko pomiędzy
państwami UE, ale docelowo z krajami z całego świata [7]. Proces integracji baz danych
trwa już od kilku lat i użytkownicy z UE mogą
w pełni korzystać z zasobów innych krajów,
za pośrednictwem Centralnego Archiwum
Europejskiego – European Central Repository (ECR) (także tu błędnie przetłumaczono
„repository” na „archiwum”[2]).
ECCAIRS jest przedsięwzięciem o ogromnym
rozmachu. Ciągły rozwój systemu, jego budowy, aplikacji i wykorzystania powoduje, że spełnia wymagania ciągle ewoluującego otoczenia. Z europejskiego przeistacza się w program
światowy. Jest narzędziem globalnym, tak
jak globalne jest lotnictwo i transport. Dzięki
temu wszyscy będą mogli wyciągać wnioski
z błędów innych, profilaktyka i działania
proaktywne będą mogły być prowadzone
skutecznie jak nigdy dotąd.
Budowa systemu
ECCAIRS, jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest sieciocentrycznie. W centrum
znajduje się ECR. Do niego podpięte są krajowe bazy danych. Możliwe jest też ustanowienie podbaz - lokalnych bazy danych, do
użytku wewnętrznego instytucji/organizacji,
czy też użytkowników indywidualnych. Na
końcu znajdują się użytkownicy, mający dostęp do lokalnych lub krajowych baz danych.
Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, oraz całymi bazami danych możliwa jest przy użyciu pojedynczych
plików formatu *.e4f (pojedyncze zdarzenia)
lub *.e4z (zbiór zdarzeń). Powoduje to, że nie
trzeba ustanawiać połączenia sieciowego
pomiędzy podbazami, czy poszczególnymi
komputerami, a wystarczy np. dostęp do
poczty elektronicznej.
Architektura systemu pozwala na dostęp
10
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1. Schemat obrazujący możliwości wymiany informacji pomiędzy elementami systemu ECCAIRS,
(Opracowanie własne)

poprzez sieć internetową. W ten sposób
realizowany jest dostęp administratorów
krajowych baz danych do ECR. Możliwe jest
także ustanowienie połączenia pomiędzy
krajową bazą a lokalnymi bazami, oraz pomiędzy lokalnymi bazami.
Przy wymianie informacji, można dowolnie zdefiniować zakres przekazywanych
informacji, deidentyfikując wybrane pola,
rubryki, lub całe karty. Pozwala to na nanoszenie własnych notatek, wersji roboczych
analiz itp., bez obawy o ich ujawnienie poza
organizacją. Jest to także ważne w kontekście ewentualnej walki konkurencyjnej pomiędzy operatorami lotniczymi, portami
lotniczymi itp. (można deidentyfikować nazwę lotniska, nazwę operatora, lub np. znaki
rejestracyjne samolotów).
Zakres danych
Dane gromadzone są w pojedynczych plikach - skoroszytach. Poza parametrami minimalnymi, koniecznymi do założenia skoroszytu,
to zarządzający danym plikiem decyduje jakie
informacje będą w nich przechowywane. Skoroszyt posiada swoją „okładkę” ze stroną tytułową, oraz tylną stroną z informacjami porządkowymi. Każdy skoroszyt podzielony jest na
poszczególne karty: opis (narrative), separacja,
pogoda, rekomendacje; oraz teczki: statek powietrzny, lotnisko, przestrzeń powietrzna, organ
ATS; które to mogą być uzupełnione o kolejne
karty, dotyczące ściśle danego obszaru.

Bardzo ważnym i rozbudowanym elementem każdego skoroszytu jest narzędzie do
budowania schematu przyczynowo-skutkowego, o angielskiej nazwie events. Budowane za jego pomocą chronologiczne drzewo
zdarzeń składa się z trzech poziomów: event
(co się wydarzyło), descriptive factor (jak się
wydarzyło) i explanatory factor (dlaczego
się wydarzyło – ograniczone do teorii F.H.
Hawkinsa (SHELL), a więc niezbędna jest
interakcja z człowiekiem). Poszczególne elementy drzewa przyczynowo-skutkowego
mogą być połączone z poszczególnymi kartami, co znacząco ułatwia poruszanie się po
rozbudowanym skoroszycie.
Aplikacje
Do obsługi baz danych przeznaczone jest
kilka aplikacji. Ze względu na rozpowszechnienie 4. wersji oprogramowania, poniżej
przedstawiono aplikacje ECCAIRS 4. Oprogramowanie dostępne jest w języku angielskim,
francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim.
Możliwe jest stworzenie wersji w każdym języku, ale koszty takiego przedsięwzięcia leżą
po stronie zainteresowanego państwa.
Browser służy do tworzenia i edycji pliku
- zdarzenia lotniczego w systemie. Jest podstawową aplikacją. Posiada łatwy interfejs,
przejrzystość i największą funkcjonalność.
Browser korzysta bezpośrednio z dwóch innych aplikacji wspomagających: Query Builder, oraz TARGA.
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2. Wygląd aplikacji Browser. Po lewej zawartość „skoroszytu”, po prawej jego„okładka”.

Query Builder pozwala na stworzenie dowolnego pytania, o dowolny parametr lub
grupę parametrów które przetwarza ECCAIRS, powiązaną operatorami logicznymi (i,
lub, nawiasy). Dzięki temu możliwe jest wylistowanie konkretnych zdarzeń o wspólnej
cesze, lub grupie wzajemnie powiązanych
cech. Utworzone pytania można zapisywać
i tworzyć z nich biblioteki pytań, z których
można w dowolnym momencie skorzystać,
a także wyeksportować (biblioteka zapisywana jest jako plik w formacie *.e4q).
TARGA (The Aircraft Registry Guide Add
-In) jest aplikacją, która z odrębnego zasobu automatycznie wprowadza, w określone
pola, wcześniej zdefiniowane informacje
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o statku powietrznym. Bazy TARGA także
mogą być wymieniane pomiędzy administratorami baz danych, co znacząco wpływa
na poprawę jakości (jednorodności) przetwarzanych informacji.
WebDAS (Web Data Access Services), to
inaczej skonstruowana wersja edytora Browser, której działanie oparte jest o przeglądarkę internetową. WebDAS ma zmniejszoną
funkcjonalność w porównaniu do aplikacji
Browser, ale jest w pełni kompatybilny z systemem. WebDAS dzięki temu, że oparty jest
o przeglądarkę internetową pozwala korzystać z zasobów bazy danych tam, gdzie
zainstalowanie pełnego oprogramowania
ECCAIRS nie jest możliwe.

ECCAIRS przetwarza dane znajdujące się
na serwerze danych, ale także w specyficznych plikach o rozszerzeniu *.e4f i *.e4z.
Korzystając z E4F Generator i E4F Loader
możliwe jest wygenerowanie plików z danych znajdujących się na serwerze albo ich
zaimportowanie do bazy.
Exporter jest aplikacją, która pozwala
przetwarzać dane z serwera na formaty tekstowe, CSV, Excel lub Access oraz HTML lub
RTF.
Grapher, to aplikacja, która pozwala na
tworzenie wykresów z danych przetwarzanych przez ECCAIRS. Także w ta aplikacja korzysta z Query Builder.
Agregation Work Bench (AWB), jest

p r zeg ląd komunik ac y jny

11

Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną

3. Okno aplikacji Query Builder.

nakładką na program Microsoft Excel,
pozwalający na korzystanie w Excel wprost
z danych z serwera ECCAIRS. Do działania
AWB wymagane jest zainstalowanie na
komputerze zarówno ECCAIRS jak i Excel.
Dictionary browser to słownik definicji
pól, nazw i parametrów używanych w aplikacjach ECCAIRS.
Od wersji 4.2.7. możliwe jest załączanie
do skoroszytu wypadku załączników np.
zdjęcie, czy wykres z próby technicznej, ale
o ograniczonym rozmiarze.
Wady
ECCAIRS nie jest wolny od wad. Jego rozbudowane funkcje powodują, że nie jest to
system prosty w obsłudze. Doświadczenia
ULC wskazują, że do swobodnego korzystania z aplikacji Browser w trybie edycji
konieczna jest nawet kilkunastomiesięczna
praktyka. Opanowanie pozostałych aplikacji
to kolejne miesiące pracy, praktyki. Pewne

uproszczenia, przyjęty katalog parametrów,
powodują że nie zawsze można w pełni opisać zaistniałą sytuację, zwłaszcza, gdy pojawiają się jakieś niestandardowe okoliczności.
Także zarządzanie od strony informatycznej – sieciowej, nie należy do najprostszych
i wymaga określonych umiejętności i wiedzy od administratora systemu.
Użycie systemu w podmiotach lotniczych
System stworzony jest na potrzeby państw
UE – nadzorów lotniczych i organów badających zdarzenia lotnicze. Jako narzędzie stworzone za publiczne pieniądze, od początku
oprogramowanie było dystrybuowane za
darmo dla każdej instytucji, także spoza Unii.
Nie ma formalnych przeciwskazań do
uwolnienia aplikacji poza organizacje i organa rządowe i zbudowanie systemu wymiany oraz zarządzania informacją, w oparciu
o aplikacje ECCAIRS, zaczynając od pomiotów lotniczych.

4. Schemat funkcjonalny aplikacji systemu ECCAIRS.
(Opracowanie własne)
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Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w podmiotach lotniczych (dla uproszczenia, w dalszej części będzie stosowanie
określenie Kierownik ds. Bezpieczeństwa)
mogłyby używać aplikacji ECCAIRS w codziennej pracy, zaczynając od obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych. Dzisiejsze papierowe lub elektroniczne formularze
można zastąpić plikiem ECCAIRS. Po otrzymaniu raportu lub ustnego zgłoszenia od
zaangażowanych osób (pilot, mechanik,
świadkowie itp.), Kierownik ds. Bezpieczeństwa wprowadzałby pozyskane informacje
do lokalnej bazy danych, a plik – skoroszyt
przesyłany byłby do Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL).
Komisja nanosiła by odpowiednie poprawki,
kwalifikowałaby zdarzenie, po czym wysyłała by plik ponownie do zgłaszającego, oraz
do ULC. W Urzędzie dodawano by kolejne
uzupełnienia, po czym plik wprowadzany
byłby do krajowej bazy danych, a w efekcie
trafiałby do ECR.
Podmiot odpowiedzialny za badanie zdarzenia lotniczego (czy to PKBWL, czy też
podmiot wyznaczony przez Komisję), nanosiłby stosowne poprawki (efekty badania)
w pliku zdarzenia, po czym ponownie plik
taki trafiałby do ULC, a stamtąd do ECR.
W rozwiązaniu tym wyeliminowano by
obieg papierowych dokumentów, a na każdym etapie stosowano by jednolitą taksonomię i zakres danych. Znacząco skróciłoby to
czas pracy nad pojedynczym zdarzeniem,
zarówno w podmiotach, w PKBWL, jak
i w ULC (dziś wymaga to ręcznego przepisywania danych i opisów, wyjaśniania nieścisłości i uzupełniania niezbędnych danych
minimalnych).
Innym pozytywnym efektem używania
aplikacji ECCAIRS przez podmioty lotnicze
byłaby baza danych, sama w sobie. Jak już
przedstawiono wcześniej, by zarządzać ryzykiem trzeba zacząć od identyfikacji zagrożeń. Prawidłowo prowadzona lokalna baza
danych ECCAIRS pozwoliła by na prowadzenie analiz (np. trendów). Aplikacje systemu, czy to Browser, czy AWB, czy Grapher
pozwalają, relatywnie łatwo, na tworzenie
zestawień i szerszych opracowań, niezbędnych w codziennej pracy Kierowników ds.
Bezpieczeństwa.
Poszczególne podmioty mogłyby porozumieć się w zakresie wymiany określonych
danych. To znacząco ułatwiło by pracę Kierowników ds. Bezpieczeństwa, zwłaszcza
w małych organizacjach, gdzie np. eksploatuje się pojedyncze typy statków powietrznych, a tym samym nie ma danych
pozwalających na analizy trendów. Lokalne
bazy w podmiotach lotniczych mogłyby być
także zasilane danymi pozyskanymi z krajo-
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wej bazy, czy też, za pośrednictwem Urzędu,
z ECR. Możliwe byłoby pozyskanie informacji
o operacjach nie prowadzonych w podmiocie czy też eksploatacji innych urządzeń niż
używane przez podmiot, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami.
W każdym przypadku, osoby wymieniające swoje zasoby miałby pewność co do
jakości (zakresu i szczegółowości) przekazywanych danych, pozwalających na ich
natychmiastowe użycie, bez tracenia czasu
i zasobów na ich dostosowywanie do własnych wymogów.
Podsumowanie
ECCAIRS jest projektem o dużym rozmachu. Jego twórcy starają się nadążyć za
wymogami współczesnego świata, przez
co system ewoluuje. Nie bez znaczenia jest
fakt, że z europejskiego powoli staje się systemem globalnym, tym samym liczba użytkowników rośnie, a przez to rośnie liczba
danych przetwarzanych w jednolitym formacie, gotowych do użycia przez dowolnego użytkownika (end-usera) systemu.
W kontekście wymogów stawianych podmiotom, w zakresie prowadzenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem, wydaje się
naturalnym umożliwienie im stosowania
wspólnej platformy, jednego narzędzia.
Jak wspomniano wcześniej, z jednej strony
pozwoliłoby to Kierownikom ds. Bezpieczeństwa na identyfikację zagrożeń, przygotowywanie analiz, a przez to skuteczne
zarządzanie ryzykiem. Z drugiej strony uwolnienie ECCAIRS poza organizacje/instytucje
rządowe spowodowałoby znaczące ograniczenie czasochłonności czynności związanych z prowadzeniem akt pojedynczych
zdarzeń lotniczych, na każdym etapie prac
z nim związanych. Pomogłoby to także
w unikaniu błędów przy przepisywaniu danych z jednego źródła, do zasobów bazy
danych, wynikających z interpretowania informacji.
Umożliwienie korzystania z ECCAIRS
przez podmioty lotnicze wiązałoby się także
z kosztami. O ile samo oprogramowanie jest
darmowe, o tyle podmioty byłyby zobowiązane zakupić odpowiedni sprzęt komputerowy. Kosztem byłoby także wyszkolenie
grupy użytkowników systemu i grupy administratorów baz danych, środowiska sieciowego. Nakłady te można by potraktować
jako inwestycję. Należy domniemywać, że
tuż po kilkunastu miesiącach rozbudowany
system powinien zacząć przynosić pozytywne efekty, przewyższające koszty. 
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Infrastruktura portów lotniczych
w Unii Europejskiej
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Głównym motorem rozwoju portów lotniczych w Polsce jest rozwój gospodarczy i koordynacja gospodarki z partnerami Unii Europejskiej. Rozwój transportu lotniczego w Polsce wynika również z rozwoju społecznego i potrzeb kulturowych, umożliwia on przemieszczanie ludzi i ładunków na znaczne odległości w krótkim
czasie. Kluczową rolę we właściwym funkcjonowaniu portu lotniczego odgrywa dopasowanie przepustowości poszczególnych elementów jego infrastruktury
do występującego zapotrzebowania na usługę transportową. Do oceny wybrano arbitralnie 131 portów lotniczych (kryterium wyboru była dostępność danych
i w miarę reprezentatywna grupa aglomeracji Europy). Analiza parametrów portów europejskich pozwoliła na ustalenie tendencji rozwojowych portów.
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pracy na każdy milion odprawionych pasażerów. Bliskość portu lotniczego jest dla 31%
firm podstawowym czynnikiem decydującym o lokalizacji zakładów produkcyjnych.
W przypadku usług bankowych i ubezpieczeniowych transport lotniczy zaspokaja do
50% całego zapotrzebowania na transport.
W Europie funkcjonuje około 430 – 480
portów lotniczych. Ich infrastruktura organizacyjna i środowiskowa są bardzo różne. Nie
wszystkie różnice dają się wytłumaczyć różnym rozwojem historycznym infrastruktury
portów lotniczych. Parametry infrastruktury
europejskich portów lotniczych są porównywalne, ale różne. W kilku kolejnych pracach
kierowanych przez autora podjęto próbę oceny i znalezienia wspólnych, najlepszych cech
infrastruktury europejskich portów lotniczych.
Operacje pasażerskie i lotnicze w porcie
lotniczym

Wprowadzenie
Ruch pasażerski w rejonie portu lotniczego
Port lotniczy to lotnisko użytku publicz- odbywa się głównie w budynku dworca lotninego przeznaczone do wykonywania lotów czego nazywanego często terminalem pasahandlowych. Z analiz organizacji lotniczych żerskim. Typowo pierwszą czynnością obsługi
(głównie Zrzeszenia Portów Lotniczych ACI) pasażerów odlatujących jest odprawa biletowynika, że port lotniczy generuje bezpo- wo- bagażowa check-in (rys. 1). Kolejno pasaśrednio 925 miejsc pracy na 1 milion od- żer i jego bagaż podręczny poddani są kontroli
prawionych pasażerów lub 100 tysięcy ton bezpieczeństwa (security) i przechodzą do częodprawionego ładunku cargo. Dodatkowo ści lotniczej airside terminala. W przypadku obw otoczeniu portu lotniczego powstaje sługi lotów międzynarodowych poza granice
operacyjny obsługi pasażerów odlatujących
1 425 miejsc pracy a model
w regionie
2 000 miejsc Unii Europejskiej (non-schengen) dokonywane
model operacyjny obsługi pasażerów odlatujących
check-in
check-in
check-in
check-in
check-in
zgl
pax
zgl
pax

check-in
check-in
check-in
check-in

…

check-in
check-in
automat
…

non-schengen

security

…
security
security

pass
non-schengen

pass

…

security

schengen

cło
cło

boarding
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boarding
boarding

AC

…

AC

boarding
boarding

…

AC

boarding
security
schengen
1. Uproszczony
schemat następstwa operacji pasażerów
odlatujących [opracowanie własne]
check-in
automat
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są odprawy paszportowe, czasami kontrole
celne. Przed wejściem na pokład samolotu dokonywana jest odprawa na pokład samolotu
boarding.
Operacje samolotów wykonywane są w części lotniczej portu. Wyróżnia się tam pole naziemnego ruchu lotniczego (rys. 2) – część
portu wykorzystywaną do startów, lądowań
i naziemnego ruchu samolotów. Start samolotu
po uzyskaniu zezwolenia kontroli ruch lotniskowego TWR poprzedzony jest wyprowadzaniem
na płycie postojowej i kołowaniem. Zasady ruchu lotniskowego regulują odpowiednie przepisy, aneksy i podręczniki Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO [1].
Na płycie postojowej wykonywana jest obsługa
naziemna. Po zakończonej obsłudze naziemnej dowódca samolotu zgłasza gotowość do
startu. Po otrzymaniu zgody (clearance) wykonywane jest kołowanie (taxiing) po ustalonej
drodze kołowania. Następnie po uzgodnieniu
następuje start samolotu.
Szybki rozwój przemysłowo – urbanistyczny
wymusza rozwój infrastruktury transportowej,
w szczególności portów lotniczych. To jedna
z głównych przyczyn, dla których zaczęto dostrzegać konieczność równomiernego rozwoju
portów lotniczych oraz infrastruktury z nimi powiązanej [5]. Ze względu na dynamiczny wzrost
ruchu lotniczego, zwiększa się wpływ tej gałęzi
transportu na środowisko. Jedną z koncepcji
zwiększenia przepustowości systemu transportu lotniczego jest wykorzystanie wolnej przepustowości w mniejszych portach lotniczych.
Podstawowe elementy środowiskowej
oceny pracy portu lotniczego można sprowadzić do zagadnień funkcjonowania: tak
zwanej mapy hałasowej, procedur antyhałasowych portu, procedur specjalnych, procedur nocnych.
Modelowa analiza infrastruktury portów
lotniczych
Dla zadania analizy modelowej port lotniczy możemy zapisać jako system [3, 6]. Jego
analizowaną infrastrukturę zapisujemy wtedy grafem
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{

operacje lotniskowe (ruch lotniskowy)

f3 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V land ×V land , i ≠ j , V land =
f3 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V land ×V land , i ≠ j, V land =
l ckin , l post , l kont , l term
(6)
naziemne operacje lotniskowe

{

LOT
trasowy

PODEJŚCIE
do
lądowania

KOŁOWANIE
KOŁOWANIE
po
przed
lądowaniu OBSŁUGA
startem
LĄDOWANIE
NAZIEMNA
START

WZNOSZENIE
po starcie

}

Przykładową funkcję z tej grupy pokazano
w tabeli 1.

LOT
trasowy

dla oceny przepustowości airside ( CA

air

):

alds - indeks liczby dróg startowych (RWY) lds,
pole
wzlotów

droga
startowa

drogi
kołowania

płyta
postojowa

pole manewrowe

drogi
kołowania

droga
startowa

a Di - indeks układu RWY Di,

pole
wzlotów

(

pole naziemnego ruchu lotniskowego

wość operacyjna układu operacyjnego RWY
uDS (11 wyodrębnionych układów) CA(uDS),

2. Operacja lotniskowe samolotu [opracowanie własne]

a dDS - indeks oceny zagregowanej dDS

G = W,L

(1)

gdzie: W – zbiór wierzchołków grafu o interpretacji indeksów analizowanych elementów infrastruktury systemu
W = 1,..., i,..., j ,...w ,
L – zbiór relacji (łuków) między
analizowanymi
elementami
=
L
i, j : i, j ∈ W × W , i ≠ j .

{

)

aCA auDS - deklarowana przepusto-

pole manewrowe

}

{( ) ( )

}

st

dla deklarowanych długości RWY do startu
TODA i lądowania LDA,

- indeks transportu metrem M,

aCAT - indeks kategorii oprzyrządowania

st T - indeks transportu tramwajem T,
st AM - indeks transportu autobusem
miejskim AM,

st AS - indeks transportu autobusem spe-

Zbiór W składa się z rozłącznych podzbiorów

cjalnym AS,

W = V srod ∪ V air ∪ V land ∪ V agl ∪ V skom

st l − park - indeks liczby miejsc parkingo-

(2)

najlepiej wyposażonego kierunku RWY CAT,

a dz - indeks liczby równoległych dróg zjazdowych dz dla każdego kierunku lądowania,
a dsz - indeks liczby dróg szybkiego zjazdu
dsz dla każdego kierunku lądowania,
a dks - indeks liczby równoległych TWY na
start - dks dla każdego kierunku RWY

{

gdzie: Vsrod – zbiór wierzchołków grafu o in- wych w pobliżu portu l-park,
f 4,5 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V air ×V air , i ≠ j, V air =
alds , a Di , a
terpretacji indeksów cech środowiskowych
st od − agl - indeks
portu,
f4,5 ( i, j )odległości
: ( i, j ) ∈V air ×od
V aircentrum
, i ≠ j, V air =
alds , a Di , auDS , aCA , a dDS , aCAT , a dz , a dsz , a dks (7)
Vair – zbiór wierzchołków grafu o interpreta- aglomeracji od-agl,
cji indeksów elementów infrastruktury opePrzykładową funkcję z tej grupy pokazano
st dojazd - indeks deklarowanego czasu w tabeli 2.
racji lotniczych,
Vland – zbiór wierzchołków grafu o interpre- dojazdu do portu dojazd
Ocenę infrastruktury portu lotniczego (sysskom
skom
skom
SKM
l − park
wektor
tacji indeksów elementów infrastruktury
f1 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V
×V
, i ≠ j, V
=
st temu)
, st Mmożemy
, stT , st AMzapisać
, st AS , stjako
, st od − agl , st dojazd
operacji obsługi pasażerskiej,
=
q q 1 ,...,=
q u ,..., q u
q 1 ,q 2 ,
skom o
Vagl – zbiór wierzchołków
f1 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V grafu
×V skominterpre, i ≠ j, V skom =
st SKM , st M , stT , st AM , st AS , st l − park , st od − agl , st dojazd
tacji indeksów elementów aglomeracji istot- (4)=
q q 1 ,...,=
q u ,..., q u
q 1 , q 2 , q 3 , q 4 , q u ∈ R+ , u ∈ U
srod
nych dla pracy portu lotniczego,
dla ochrony przed hałasem ( OS
):
q 1wierzchołków
,...,=
q u ,...,
q uo inter- q os
1 ,mh
q -2indeks
, q 3wprowadzenia
, q 4 , mapy
q u hałaso∈ R+ , u ∈ U
Vskom q– zbiór
(8)
grafu
pretacji indeksów elementów infrastruktury wej mh,
Dla tak przyjętych oznaczeń można sforskomunikowania portu z aglomeracją.
os ph - indeks wprowadzenia procedur an- mułować zadanie optymalizacyjne analizy
Na łukach (relacjach) można zdefiniować tyhałasowych ph,
elementów infrastruktury portu lotniczego
zbiór FL
os ps - indeks wprowadzenia procedur spe- do obsługi aglomeracji o ustalonych parametrach.
=
FL fh i, j : i, j ∈ L=
, i ≠ j, h 1,..., H (3) cjalnych ps,
gdzie: H – liczba różnych funkcji f h i, j
os cn - indeks wprowadzenia nocnej prze- Zmienna decyzyjna:
X – wektor rodzajów instalacji elementów
określonych na relacjach infrastruktury portu. rwy operacji lotniczych cn,
0
Funkcje f h i, j mają interpretację in- os - indeks braku działań antyhałasowych 0 infrastruktury portu
deksów relacji przewyższania elementów
x (mh
i ) , os
, phx, (osi )ps∈, os
Ν ,cn ,ios
∈0W (9)
X =
os
f 2 ( i, j ) : ( i, j ) ∈V srod ×V srod =
, i ≠ j , V srod
infrastruktury.
z warunkiem całkowitoliczbowości elemenZidentyfikowane
elemenf 2 ( i, j ) : ( i, jcharakterystyki
, i ≠ j , V srod =
os mh , os ph , os ps , os cn , os 0 (5) tów infrastruktury
) ∈V srod ×V srod
tów infrastruktury opisane są funkcjami
(10)
x i ∈ Ν, i ∈W
land ): Przyjęte cząstkowe funkcje oceny:
:
dla
oceny
przepustowości
landside
(
CA
f h i, j
l ckin - indeks liczby stanowisk check-in ckin, przepustowość portu dla operacji lotniczych
dla skomunikowanie portu lotniczego l post - indeks liczby stanowisk postojo=
q 1 : CAair oper X
f lds, Di, dDS , C
wych
samolotów
post,
skom
z aglomeracją ( st
):
stanowisk kontaktol kont - indeks liczby
=
q 1 : CAair oper X f lds, Di, dDS , CAT , dz, dsz, dks → max (11)
wych
kont,
st SKM - indeks transportu pociągiem lub l term - indeks liczby terminali pasażerskich przepustowość portu dla operacji obsługi
pasażerów
szybką koleją miejską SKM,
term

{

{

()

{ ( )( )

( )

( )

()

( )

() ( ) ( ) ( )

( )

}

}

{

()
( )
( )
() ( ) () ( ) ( )

( )

}

( )

( )

{

}

( )

{

()

}

()

()
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Tabela 1. Tabela przewyższania dla oceny warunków obsługi pasażerów odlatujących (o = post,
k = kont)

=
q ( 2 ) : CAland ( X ) f ( ckin, post , kont , term ) → max

land

(X)

f ( ckin, post , kont , term ) → max

sprawność operacji dowozu port-aglomeracja

q ( 3) : st skom ( X )

ochrona przed hałasem lotniczym

4
więcej
L3

L2

L3

L4

L3

L4

L5

L4

L5

L6

L5

L6

L7

1.
21 ≤ ckin ≤ 40
L1
2.
41 ≤ ckin ≤ 70
L2
3.
AM
, AS , park , agl , dojazd ) → max
70 ≤ ckin ≤ 110
L3
4.
więcej
L4
5.

Tabela 2. Tabela przewyższania dla oceny warunków organizacji operacji startu
dDS [m]

do 2 000

2 001 – 2 300

2 301 -2 600

2 601 – 3 000

S1

S2

S3

S4

ponad 3 000
S5

S2
S3

S3
S4

S4
S5

S5
S6

S8

q=
0 )=→
( 4 ) : OS srod ( X ) f ( mh, ph, ps, cn,dks
1 min
f ( mh, ph, ps, cn, 0 ) → min

3
do 20k i (41-60)o
L2

(14)

dks = 2
więcej dks

S7

Wielokryterialne zadanie optymalizacyjne
oceny infrastruktury portu lotniczego można zapisać (przy wcześniejszych oznaczeniach): wyznaczyć taki wektor

• ocena operacyjna infrastruktury portu
lotniczego (airside) – w sumie do 12 parametrów,
X =  x ( i ) 
(15)
• ocena środowiskowa portu lotniczego –
spełniającą odpowiednie ograniczenia, tak
w sumie 4 parametry,
by funkcja kryterium zagregowanego po- • ocena obsługi pasażerów (landside) – 4
staci
parametry oceny,
air
land
srod
•
F X = CA
X , CA
X , OS ocenaXskomunikowania
, st skom X portu lotniczego
z aglomeracją – 9 ocenianych parametrów.
srod
skom
, OS
X , st
X
(16)
Jako przykład wybrano 8 portów lotniczych grupy C (rys. 3 – 10). W tabelach 3 – 8
osiągnęła wartość najkorzystniejszą.
podano przykładowe wyniki analizy infrastruktury tych portów.
Przykładowa analiza infrastruktury wybranych europejskich portów lotniczych
SPAIN – A Coruna LECO / LCG

( )

( )

TERMINAL

CAT 0
34

5. Schemat operacyjny portu lotniczego Salzburg [opracowanie własne]

22

SPAIN

–

Murcia San Javier LELC / MJV

TWR

23

CAT 0

m

st. pos. = 8
TWR

TERMINAL

st. pos. = 15
TML

Cargo

54
6’

2

30
0

m

GA

CAT I

CAT 0
05

04

3. Schemat operacyjny portu lotniczego A
Coruna [opracowanie własne]

SWEDEN

–

6. Schemat operacyjny portu lotniczego Murcia [opracowanie własne]

GERMANY – Dresden EDDC / DRS

Malmo ESMS / MMX
17

CAT III

CAT II

TERMINAL

22

9

35
0’

2

85
0

TWR

st. pos. = 27

m

2 800 m

pr zegląd komunik ac yjny

East Apr

TWR

st. pos. = 97

9 186’

Wiele regionalnych portów lotniczych powstaje przez stosunkowo prostą adaptację
i rozbudowę dawnych lotnisk turystycznych,
sportowych lub wojskowych. Rozbudowa
często wykonywana jest zgodnie z potrzebą
chwili ograniczając czasami możliwość dalszego rozwoju. Często przyjmuje się w Europie podział portów lotniczych na 5 grup:
A – duże wspólnotowe porty lotnicze – ponad 10 milionów pasażerów roczne;
B – duże krajowe porty lotnicze – 5-10 milionów pasażerów rocznie;
C – duże regionalne porty lotnicze – 1-5 milionów pasażerów rocznie ;
D – małe regionalne porty lotnicze – do 1
miliona pasażerów rocznie;
D2 – lokalne porty lotnicze – do 200 tysięcy
pasażerów rocznie.
W takich też 5 grupach analizowano w zespole autora wybrane 151 europejskich portów lotniczych. Część portów pominięto
w analizie ze względu na wyraźne „odstawanie”
od pozostałych. Przykładowo port CDG w Paryżu jest wyraźnie „przeinwestowany”, nawet na
tle portów niemieckich. W każdej grupie analizę prowadzono oddzielnie, normując następnie otrzymane rozwiązania wielkością ruchu.
Przyjęto następujące grupy parametrów:

Cargo

GA

( )

CAT II

16

16

m

( )

( )

CAT II

50
27

(X)

( )

Salzburg LOWS / SZG

–

7

( )

AUSTRIA

22’
90

nd

( X ) f ( SKM , M , T , AM , AS , park , agl, dojazd ) → max (13)

(X)

2
do 10k i (21-40)o
L1

19
38

rod

f ( SKM , M , T ,

stanowiska
ckin ≤ 20

63
68
’

st

skom

1
0k i do 20o
L0

lp

(12)

TWR

04

11

CAT I
29

st. pos. = 23

CAT I
35

GA

TML
Cargo

4. Schemat operacyjny portu lotniczego Malmo [opracowanie własne]

7. Schemat operacyjny portu lotniczego Drezno [opracowanie własne]
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UK

–

Tabela 3. Tabela oceny środowiskowej wybranych portów grupy C

SOUTHAMPTON INTL EGHI / SOU

20

porty grupy C

CAT I

1

A CORUNA

Spain

3

MALMO

SWEDEN

TWR

1 72
3m

st. pos. = 12

MMX/ESMS

NIE

NIE

TAK

NIE

7

2

4

SALZBURG

AUSTRIA

SZG/LOWS

NIE

TAK
częściowo

TAK

TAK

9

4,5

Spain

MJV/LELC

NIE

NIE

TAK

NIE

7

2

6

MURCIA
San Javier
DREZNO

GERMANY

DRS/EDDS

TAK

TAK

TAK

TAK

8

10

7

SOUTHAMPTON

UK

SOU/EGHI

NIE

TAK

TAK

NIE

6

5

10

BILLUND

Dania

BLL/EKBI

NIE

TAK

TAK

TAK

7

6

UK

LBA/EGNM

NIE

TAK

TAK

TAK

7

6

5

5 65
3’

TERMINAL

port

kraj

12 LEEDS Bradford

procedury
antyhałas
NIE

procedury
specjalne
TAK

przerwa
nocna
NIE

kategoria
pożarowa

ocena
środow.
2

CAT 0

02

Tabela 4. Tabela oceny obsługi operacji lotniczych (airside) w wybranych portach grupy C

8. Schemat operacyjny portu lotniczego Southampton [opracowanie własne]
DENMARK

–

Billund EKBI / BLL

porty lotnicze gr. C
LP

liczba DS
lds/ D i

port

1

A CORUNA

1

TERMINAL

3

MALMO

1

4

SALZBURG

1

09

10 171’

27

3 100 m

5

MURCIA
San Javier

1

6

DREZNO

1

7

SOUTHAMPTO
N

1

10

BILLUND

1

12

LEEDS
Bradford

1

CAT III
CAT III

9. Schemat operacyjny portu lotniczego Billund [opracowanie własne]
UK

–

kier.
RWY

1p-b

1938

2088

1938

2088

17

2800

3101

36

35

2800

3101

16

2750

2811

2551

2811

2511

36

34

36

23

36

04

05

1z-b
1

kds

CAT

dz

dsz

dks

oper.
lotnis.

1,9

II

2

1

0

0

0

0

0

1

2

0

2

2

0

2

2

0

1

1,5

0

2

0
2,8

II

2,8

II

2561

2

0
2,3

I

2

0

2911
2850

2

I

2551

2911

2656

1805

1650 1605

1831

1650

14

02

1723

09

3100

2951

36

27

2950

2951 2951

32

2250

2390

2191 1916

14

14

2250

3170

2113 1802

1p-c
1

dDS

2561

20

1z-b
1

2300

22

1p-c
1

LDA
[m]

04

1z-b
1

TODA TORA
[m]
[m]

22

1z-b
1

dł. DS
[m]

12
1z-b

1

TWR

Cargo

układ
oper.DS
/CA
1

st. pos. = 40

2,9

IIIA

3

I
1,8

I

1

0
3,1

IIIA

3

III
2,3

3

IIIA
I

0

3

0

2

2

0

2

2

0

2

1

0

0

0

0

1

2

0

3

2

1

2

1

0

1

1

0

0

8

3

27

2

97

4

15

3

23

0

12

4

40

1

42

0,7

0,71

1,5

1,61

1,4

2,67

1,5

1,22

2,1

2,09

0,1

0,25

2,3

2,43

1,5

1,91

landside

porty grupy C
LP

14

2
3

airside

stan. ocena airside
post. operac
smo

Tabela 5. Tabela oceny obsługi pasażerów (landside) w wybranych portach grupy C

Leeds Bradford EGNM / LBA

CAT I

st. pos. = 42
TWR

mapa
hałasowa
NIE

środowisko

kod IATA/
ICAO
LCG/LECO

LP

TERMINAL

port

kraj

kod IATA/
ICAO

check-in

stanowiska
kontaktowe

stanowiska
oddalone

terminale

ocena
landside

1

A CORUNA

SPAIN

LCG/LECO

59

2

6

1

5

3

MALMO

SWEDEN

MMX/ESMS

15

10

17

1

3

4

SALZBURG

AUSTRIA

SZG/LOWS

20

77

2

3

SPAIN

MJV/LELC

18

0

15

1

0
4

’
82
73

5 MURCIA San Javier
DREZNO

GERMANY

DRS/EDDS

24

6

17

1

SOUTHAMPTON

UK

SOU/EGHI

58

0

12

1

2

10

BILLUND

DENMARK

BLL/EKBI

10

30

1

1

12

LEEDS Bradford

UK

LBA/EGNM

2

40

3

1

2

6
7

0
25
m

32

CAT III

10. Schemat operacyjny portu lotniczego
Leeds Bradford [opracowanie własne]

4. Podsumowanie
Badania przeprowadzono dla dużej
grupy obejmującej ponad 40% portów
lotniczych Europy. Przykładowe zestawienie parametrów 8 wybranych portów lotniczych grupy C przedstawiono
tabelach 3–9. Otrzymane wyniki analiz
nie są jednoznaczne. Analiza portów
lotniczych w Europie wykazuje dużą
różnorodność przyjętych rozwiązań infrastrukturalnych. Zasadniczo z analiz
wynika zwiększenie liczby spełnionych
kryteriów środowiskowych ze wzrostem
wielkości obsługiwanej aglomeracji. Jest
to jednak oczywiste.
Niestety wyniki przeprowadzonych analiz infrastruktury europejskich portów lot-
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Tabela 6. Tabela oceny aglomeracji wybranych portów grupy C
porty grupy C
LP

port

kraj

kod IATA/
ICAO

aglomeracja

aglomeracja

ludność w
mieście [mln]

ludność w
aglom. [mln]

młodzież
akad.[tys]

aglomer.
wskaźnik

1

A CORUNA

SPAIN

LCG/LECO

A Coruna

0,24

0,49

10

0,5

3

MALMO

SWEDEN

MMX/ESMS

Malmo

0,29

0,59

15

0,6

4

SALZBURG

AUSTRIA

SZG/LOWS

Salzburg

0,15

0,21

60

0,4

6
7

MURCIA
San Javier
DREZNO
SOUTHAMPTON

10

BILLUND

5

SPAIN

MJV/LELC

Murcia

0,43

0,52

10

0,6

GER
UK

DRS/EDDS
SOU/EGHI

Drezno
Southampton

0,51
0,23

0,91
0,30

10
50

0,9
0,5

DENMARK

BLL/EKBI

Vejle

0,01

1,20

30

1,3

UK

LBA/EGNM

Leeds

0,08

1,02

60

1,2

12 LEEDS Bradford

Tabela 7. Tabela oceny skomunikowania z aglomeracją wybranych portów grupy C
porty grupy C
LP

port

kod IATA/
ICAO

kolej

metro tramwaj

autobus autobus
miejski specjalny

miejsca
parking.

czas
odległość od
dojazdu do
centrum
portu (min)
(km)
25min
8

skomunikowanie
odległość
od innych
AP (km)
54,71

ocena
skomunik

1

A CORUNA

LCG/LECO

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

2200

3

MALMO

MMX/ESMS

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

4200

30min

30

23

4

4

SALZBURG
MURCIA
San Javier
DREZNO

SZG/LOWS

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

3800

10min

82,6

82,6

3

6

MJV/LELC

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

1100

40min

48

67,58

3

DRS/EDDS

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

3000

20-25min

9

112

6

7 SOUTHAMPTON

SOU/EGHI

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

4min

5

23

6

10

BLL/EKBI

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

5-10min

3

63

6

LBA/EGNM

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

20min

11

39

5

5
6

BILLUND

12 LEEDS Bradford
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Tabela 8. Tabela zagregowanej oceny infrastruktury wybranych portów grupy C
porty grupy C
LP

port

kod IATA/ICAO

ruch
ocena
środow.
lotniczy
operac.

ocena
airside

landside

ocena zagregowana

aglomer.

rl / mln
mieszk

skomunik

ocena
zagreg.

zagreg
z smo
2,4

1

A CORUNA

LCG/LECO

1,1

2

0,7

0,7

5

0,5

2,2

6

1,9

3

MALMO

MMX/ESMS

1,6

2

1,5

1,6

3

0,6

2,5

4

1,4

2,8

4

SZG/LOWS

1,6

4,5

1,4

2,7

3

0,2

7,4

3

1,4

3,8

MJV/LELC

1,6

2

1,5

1,2

0

0,6

2,9

3

0,6

1,6

6

SALZBURG
MURCIA
San Javier
DREZNO

DRS/EDDS

1,7

10

2,1

2,1

4

0,9

1,8

6

3,0

4,8

7

SOUTHAMPTON

SOU/EGHI

1,8

5

0,1

0,2

2

0,3

5,9

6

1,5

1,5

10

BILLUND

BLL/EKBI

2,3

6

2,3

2,4

1

1,2

2,0

6

2,1

4,2

LBA/EGNM

2,6

6

1,5

1,9

1

1,2

2,1

5

1,6

3,3

5

12 LEEDS Bradford

Tabela 9. Odległość portu lotniczego od centrum aglomeracji w UE
wielkość portu
odległość min [km]
odległość średnia [km]
odległość max [km]

niczych nie są optymistyczne. Występuje
duża różnorodność zrealizowanych infrastruktur operacyjnych i środowiskowych portów. Wyraźnie widać przeinwestowanie infrastruktury operacyjnej
w portach lotniczych Niemiec i dużych
portach lotniczych Francji. Na tle pozostałych krajów europejskich wyraźnie niedoinwestowaną infrastrukturę
operacyjną mają porty lotnicze Wielkiej
Brytanii. Wpływa to znacząco na uzyskane wyniki modelowe. Przykładowo
port grupy C najlepiej oceniony posiada minimum 11 drogę szybkiego zjazdu i 2 drogi zjazdowe na obu końcach
drogi startowej. W porcie takim wdrożone są dodatkowo procedury antyhałasowe, infrastruktura landside to 3050 stanowisk check-in, ~30 stanowisk
postojowych (ponad 5 stanowisk kontaktowych), port skomunikowany jest
z aglomeracją transportem szynowym.
Podejmowane ciągle dyskusje o najlepszym oddaleniu portu lotniczego
od aglomeracji wskazują, iż opinie w tej
sprawie są podzielone. Z analizy autora
wynika że średnie odległości pomiędzy
portem lotniczym a centrum aglomeracji wynoszą 12 – 30 km. Nie widać wyraźnej zależności pomiędzy wielkością
ruchu lotniczego, a odległością od centrum aglomeracji (tab. 9).
Przeprowadzone analizy wskazują,
że wzajemne współistnienie portu lotniczego i aglomeracji jest zagadnieniem skomplikowanym, wymagającym
dobrej woli obu stron. Czynniki determinujące konieczność wzajemnego
współdziałania to głównie problemy
związane z ochroną środowiska. 
18

pr zegląd komunik ac yjny

A
5
24,8
98

B
2
12,2
48

C
1
18,9
100

D
4
30,2
99

D2
5
13,9
22
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Technika ochrony odbiorników GPS
przed atakami typu spoofing
Jarosław Magiera, Ryszard Katulski
Artykuł został poświęcony problemowi tzw. spoofingu w systemach nawigacji satelitarnej GNSS. Mianem spoofingu GNSS określa się niepowołaną
transmisję sygnałów GNSS, imitujących sygnały nadawane z satelitów nawigacyjnych. Celem takiego działania jest doprowadzenie do wskazania przez
odbiornik GNSS nieprawidłowych informacji o położeniu, prędkości i czasie. Przeprowadzenie takiego ataku jest możliwe wskutek braku odpowiedniej
ochrony integralności cywilnych sygnałów GNSS. Spoofing stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, korzystającej z nawigacji satelitarnej, w
tym portów lotniczych. Ochrona odbiornikiów GNSS przed spoofingiem ma szczególne znaczenie w związku z wprowadzeniem, w kwietniu 2013r., na 10
największych polskich lotniskach, procedur podejścia do lądowania w oparciu o nawigację satelitarną. W artykule przedstawiono metody wykrywania
i przeciwdziałania spoofingowi w systemie GPS oparte na przestrzennym przetwarzaniu sygnałów. Analiza efektywności tych metod stanowi aktualny
temat badań prowadzonych przez autorów.
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Systemy GNSS i ich bezpieczeństwo
Globalne systemy nawigacji satelitarnej
(ang. GNSS – Global Navigation Satellite Systems) są powszechnie stosowane w transporcie lądowym, morskim i lotniczym, ale również w innych dziedzinach, takich jak m.in.:
geodezja, telekomunikacja, energetyka, rolnictwo i przemysł. Do grupy systemów GNSS
należą: amerykański GPS, rosyjski GLONASS,
chiński Beidou oraz satelitarne i naziemne
systemy wspomagające, takie jak WAAS czy
EGNOS. Od wielu lat trwają również prace
nad wdrożeniem systemu Galileo, kontrolowanego przez Unię Europejską. Pomimo pełnej zdolności operacyjnej konstelacji systemu GLONASS, znacząca większość cywilnych
odbiorników nawigacji satelitarnej korzysta
z sygnałów nadawanych przez satelity GPS.
Dlatego też, w niniejszym artykule skupiono
się właśnie na tym systemie, jakkolwiek poruszane tutaj kwestie odnoszą się również do
pozostałych przedstawicieli grupy GNSS.
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Geneza systemu GPS była rezultatem potrzeby opracowania dokładnego systemu
nawigacji satelitarnej dla armii Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na to, że miał być to
system do zastosowań militarnych, sygnały
używane do określania położenia są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.
Zabezpieczenie to polega na mnożeniu
sygnałów przez pseudolosową sekwencję
impulsów bipolarnych (tzw. ciąg P(Y)), która
to sekwencja jest znana jedynie użytkownikom autoryzowanym. Demodulacja sygnału
przez odbiornik GPS jest możliwa dopiero
po uzyskaniu synchronizacji z odbieranym
ciągiem P(Y). Czas nadawania jednego przebiegu sekwencji wynosi aż 7 dni, co w praktyce uniemożliwia dostrojenie się odbiornika. Dlatego też, oprócz sygnałów z ciągiem
P(Y), satelity nadają drugi rodzaj sygnałów
z tzw. ciągiem C/A (ang. Coarse Acquisition
– zgrubna akwizycja). Ciąg C/A jest powtarzany co 1 milisekundę, co umożliwia łatwe
dostrojenie odbiornika i uzyskanie informacji o aktualnym czasie systemowym. To,
z kolei, ułatwia ustalenie aktualnej fazy ciągu
P(Y). Obecność sygnałów z ciągami C/A ma
kluczowe znaczenie dla użycia systemu GPS
w zastosowaniach cywilnych. To właśnie na
podstawie tych sygnałów ustalane jest położenie i czas we wszystkich ogólnodostępnych odbiornikach GPS na świecie.
Korzystając z nawigacji satelitarnej, użytkownicy zwykle nie przywiązują dużej wagi
do bezpieczeństwa usługi oferowanej przez
system. Gdy jest mowa o ryzyku związanym
z używaniem systemu GPS, zazwyczaj rozumie się przez to wyznaczenie nieprawidłowej trasy przez oprogramowanie mapowe zainstalowane w odbiorniku. Jednakże
bardziej istotną kwestią bezpieczeństwa
wydaje się być wiarygodność i integralność odbieranych sygnałów nawigacyjnych.
W przeciwieństwie do militarnych sygnałów
P(Y), sygnały z ciągami C/A nie są w żaden

sposób zabezpieczone kryptograficznie.
Ponadto, postaci wszystkich ciągów C/A,
jak również parametry czasowo-częstotliwościowe sygnałów oraz zawartość wiadomości nawigacyjnych, są podane do ogólnej
wiadomości w specyfikacji interfejsu radiowego satelita-odbiornik [X]. Stwarza to możliwość wytworzenia własnych sygnałów GPS
o zadanych parametrach. Jest to korzystne
z punktu widzenia możliwości testowania
odbiorników w ściśle zdefiniowanych i powtarzalnych warunkach, jednakże wprowadza także niebezpieczeństwo wystąpienia
ataku zwanego spoofingiem GPS.
Spoofing w systemie GNSS można zdefiniować jako rodzaj ataku elektronicznego,
w którym do odbiornika docierają sfałszowane sygnały, imitujące sygnały odbierane z satelitów GPS. Nadajnik emitujący tego typu
sygnały jest nazywany spooferem. Celem
spoofingu jest doprowadzenie do sytuacji,
w której odbiornik, zamiast prawdziwych
informacji o pozycji, prędkości i czasie, będzie wskazywał wartości parametrów ustalone w spooferze. Spoofing można uznać
za bardziej wyrafinowaną formę zagłuszania
sygnału. Sygnał spoofera nie tylko uniemożliwia odbiór sygnałów z satelitów GPS, ale
także dostarcza nieprawidłowych wskazań,
co jest potencjalnie niebezpieczne.
Niepowołana transmisja jakichkolwiek
sygnałów w pasmie zarezerwowanym dla
systemów radionawigacyjnych jest niezgodna z prawem. Obecność takiej transmisji
stwarza szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa nawigacji i funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Należy pamiętać, że
systemy GNSS nie są używane wyłącznie do
ustalania położenia, ale także do synchronizacji sieci rozproszonych urządzeń, jakimi są
np. telekomunikacyjne sieci komórkowe lub
sieci elektroenergetyczne. Zaburzenia pracy
takich sieci mogą powodować duże straty
materialne.
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W ostatnim czasie, zapewnienie ciągłości
i poprawności sygnałów nawigacji satelitarnej nabrało szczególnego znaczenia dla
transportu lotniczego. Ma to związek z wprowadzaniem na lotniskach europejskich procedur podejścia do lądowania w oparciu
o wskazania instrumentów GNSS. Chodzi tu
przede wszystkim o system GPS i wspomagający go satelitarny geostacjonarny system
EGNOS. Procedury takie wprowadziły m.in.
Niemcy i Francja. W Polsce wdrożenie procedur na 10 największych lotniskach przeprowadzono w kwietniu 2013 roku.
Wykrywanie obecności spoofingu
W przeciwieństwie do wykrycia zagłuszania (ang. jamming), detekcja wystąpienia
spoofingu nie jest zadaniem trywialnym.
W przypadku zagłuszania odbiornik nie jest
w stanie zdemodulować żadnych sygnałów
GPS, co skutkuje zaprzestaniem wyznaczania czasu systemowego i położenia. Z kolei
odbiornik poddany działaniu spoofingu ,
nie wyposażony w dodatkowe mechanizmy
ochronne, będzie pracował normalnie –
wskazując nieprawidłowe wartości parametrów lokalizacyjnych.
Spoofing może zostać przeprowadzony
w taki sposób, że przestrojenie się odbiornika z odbioru sygnałów prawdziwych na
fałszywe będzie niezauważalne. W takim
scenariuszu, początkowe położenie, obliczone na bazie sygnałów fałszywych jest takie
samo jak rzeczywiste położenie odbiornika.
Moc sygnałów fałszywych jest stopniowo
zwiększana, aby wymusić dostrojenie się
do nich odbiornika, stanowiącego cel ataku.
Następnie, poprzez sterowanie zależnościami czasowymi sygnałów, fałszywa pozycja
jest oddalana od prawdziwej, aby ostatecznie wskazać współrzędne zadane przez operatora spoofera.
W literaturze są proponowane różne podejścia do rozwiązania problemu wykrycia
spoofingu GPS. Dobór odpowiedniej metody jest podyktowany możliwościami obliczeniowymi odbiornika. Najmniej złożone
obliczeniowo są metody bazujące na analizie parametrów związanych z mocą lub zależnościami czasowymi odbieranych sygnałów. Jednakże efektywność takich rozwiązań
jest stosunkowo niewielka, gdyż tego rodzaju parametry mogą być najczęściej zdefiniowane tak, aby ich wartości nie odbiegały od
wartości obserwowanych w przypadku odbioru sygnałów z satelitów.
Inną propozycją jest porównywanie wskazań wyznaczonej pozycji z położeniem wyznaczonym przy użyciu innego systemu
nawigacyjnego, jednakże należy w tym
przypadku wziąć pod uwagę ograniczenia
20
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terytorialne (naziemne systemy radionawigacyjne) lub problematyczną kalibrację (systemy inercyjne).
Ponadto, postulowano wprowadzenie zabezpieczeń kryptograficznych do wiadomości nawigacyjnych zawartych w cywilnych
sygnałach GPS. Polegałoby to na wyznaczeniu podpisanego cyfrowo skrótu przesyłanej depeszy nawigacyjnej, który pozwoliłby
zweryfikować, czy jest ona oryginalna. Skrót
byłby przesyłany w polach wiadomości, które nie są aktualnie używane, co pozwoliłoby zachować kompatybilność wsteczną ze
wszystkimi wyprodukowanymi dotychczas
odbiornikami. Niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność wprowadzania zmian
po stronie nadawczej, co wymaga działań
ze strony organów nadzorujących działanie
systemu satelitarnego.
Jedną z najskuteczniejszych metod detekcji spoofingu jest analiza kierunku nadejścia sygnałów. W sytuacji gdy sygnały
odbierane są z satelitów GPS w warunkach
bezpośredniej widoczności, ich kierunki
nadejścia do anteny odbiorczej są różne.
Inaczej jest w przypadku spoofingu, gdzie
wszystkie wytwarzane sygnały są transmitowane z użyciem tej samej anteny nadawczej. Co za tym idzie, ich kierunki nadejścia
są takie same. Aby określić kierunek nadejścia sygnału należy użyć układu kilku anten
(szyku antenowego) i zmierzyć względne
opóźnienia fazowe sygnałów docierających
do poszczególnych anten. Do wyznaczenia
położenia przez odbiornik jest wymagany
odbiór co najmniej czterech sygnałów GPS.
Zatem można wnioskować, że spoofing jest
obecny, gdy wartości opóźnień fazowych,
związane z co najmniej czterema sygnałami
GPS, są do siebie zbliżone. Próg detekcji, czyli wartość różnicy opóźnień fazowych sygnału, poniżej której podejmuje się pozytywną
decyzje o wykryciu spoofingu, jest uzależniony od liczby odbieranych fałszywych
sygnałów oraz od ich jakości, wyrażanej
parametrem C/N0. Mierzone w warunkach
rzeczywistych wartości tego parametru zawierają się w granicach od 35 dBHz do 60
dBHz. Najbardziej czułe odbiorniki mogą
wykrywać sygnały o C/N0 już od 30 dBHz,
jednak po demodulacji ich przebieg jest
zbliżony do szumu. Możliwe do uzyskania
prawdopodobieństwo detekcji spoofingu
jest tym większe im więcej fałszywych sygnałów jest odbieranych i im większa jest
wartość ich C/N0. Na rys. X przedstawiono
uzyskane symulacyjnie wartości prawdopodobieństwa detekcji spoofingu w funkcji C/
N0 dla przypadków odbioru od czterech do
ośmiu fałszywych sygnałów.

Przeciwdziałanie spoofingowi
Wykrycie spoofingu jest pierwszym etapem procedury antyspoofingowej. Kolejnym krokiem jest ograniczenie wpływu
działania spoofingu na pracę odbiornika
GPS. Najprostszym rozwiązaniem jest powiadomienie użytkownika o wystąpieniu
ataku i przerwanie wyznaczania parametrów lokalizacyjnych do chwili aż odbiornik
znajdzie się poza zasięgiem oddziaływania
spoofera. Oczywiście takie rozwiązanie jest
możliwe jedynie w przypadkach gdzie ciągła dostępność sygnałów nawigacyjnych
nie jest wymagana. W pozostałych przypadkach należy dokonać próby eliminacji fałszywych sygnałów.
W przeciwieństwie do metod wykrywania
spoofingu, liczba znanych metod eliminacji fałszywych sygnałów jest stosunkowo
niewielka. Podstawowym problemem przy
takim działaniu jest sposób odseparowania
sygnałów fałszywych od prawdziwych. Nie
jest to możliwe do uzyskania poprzez filtrację częstotliwościową , gdyż oba rodzaje
sygnałów są przesyłane dokładnie w tym
samym pasmie.
Jedna z metod eliminacji spoofingu zakłada użycie algorytmu monitorowania przez
odbiornik integralności sygnałów GPS. Ten
algorytm o nazwie RAIM (ang. Receiver Autonomous Integrity Monitoring), analizuje
depesze nawigacyjne i czasy propagacji
sygnałów od poszczególnych satelitów.
W przypadku stwierdzenia wzajemnej niezgodności sygnałów, te z nich, które nie są
zgodne z większością, nie są uwzględniane
przy wyznaczaniu położenia odbiornika.
Pierwotnym zastosowaniem tego algorytmu jest wykluczenie sygnałów satelitów,
które nie funkcjonują prawidłowo. Jednakże,
w pewnych warunkach, może być on użyty
do przeciwdziałania spoofingowi GPS.
Inną metodą jest detekcja sygnału szczątkowego VSD (ang. Vestigial Signal Detection).
Odbiór sygnałów GPS jest w tym przypadku
realizowany dwuetapowo. W pierwszej fazie są tworzone repliki wszystkich sygnałów
GPS, które zostały wykryte. Zakłada się, że
są to sygnały fałszywe, których moc jest na
tyle duża, że uniemożliwia odbiór sygnałów
prawdziwych. Następnie repliki są odejmowane od odpowiednio opóźnionego całkowitego sygnału docierającego do wejścia
odbiornika. W wyniku tego odejmowania
uzyskiwany jest sygnał szczątkowy. W wypadku braku spoofingu, sygnał szczątkowy
składa się jedynie z szumów i ewentualnych
interferencji. Z kolei w warunkach oddziaływania spoofingu sygnał szczątkowy może
zawierać prawdziwe sygnały z satelitów GPS.
Metoda VSD przypomina metodę redukcji
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łów na podstawie kierunku ich nadejścia.
Przy użyciu odbioru wieloantenowego jest
możliwe takie ukształtowanie charakterystyki odbiorczej, aby wszystkie sygnały docierające z określonego kierunku były silnie
stłumione. Takie podejście jest nazywane
kształtowaniem zer charakterystyki układu
antenowego. W przypadku układu składającego się z M anten jest możliwe zdefiniowanie maksymalnie M-1 zer, czyli kierunków
na których sygnały mają być tłumione. Jednakże w takim przypadku występuje także
niepożądane tłumienie na innych kierunkach (rys. X). Można jednak również dobrać
współczynniki w taki sposób, aby ustalić jedno zero na wybranym kierunku (rys. X). Ustalenie kilku zer charakterystyki jest zasadne
jedynie w przypadku propagacji wielodrogowej, gdy do odbiornika dociera kilka kopii
sygnału spoofera, powstałych w wyniku odbić od przeszkód na trasie transmisji.
Efektywność metod antyspoofingowych
stosujących odbiór wieloantenowy
Aby dokonać oceny efektywności metody
antyspoofingowej należy zdefiniować zestaw uniwersalnych parametrów jakościowych, których wartości mogą być wyznaczone dla dowolnej metody i, na podstawie
których metody mogą być porównane. 

interferencji wynikających z wielodostępu
w systemach komórkowych trzeciej generacji (UMTS). Można określić mianem eliminacji spoofingu w dziedzinie czasu. Zasadniczą
wadą takiego rozwiązania jest wymóg, aby
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sygnały spoofera były znacznie silniejsze od
sygnałów prawdziwych.
Takie ograniczenia nie występują w przypadku metody realizującej eliminację sygna-
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Problem dynamicznej przepustowości
pasażerskiej portu lotniczego dla obsługi dużej imprezy
masowej
Szymon Ziółkowski, Marek Malarski
Ostatnio odbyła się w Polsce wielka impreza sportowa EURO 2012. Przed imprezą przeprowadzono badania ruchu pasażerskiego. Szczegółowe pomiary
parametrów ruchu przeprowadzono w Porcie Lotniczym im. Chopina w Warszawie. Ustalono model operacyjny ruchu: sieciowy model masowej obsługi.
Przeprowadzono badania symulacyjne, uwzględniając parametry portów przygotowane na EURO. Obliczone symulacyjnie parametry portów lotniczych
porównano z rzeczywistym ruchem w czasie EURO.
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Operacje obsługi pasażerów
Głównym celem działania portu lotniczego jest bezpieczne, szybkie i tanie obsłużenie
strumienia pasażerów i strumienia ruchu samolotów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
transportu lotniczego, w porcie lotniczym
realizowane są zadania kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu i ładunków. Podstawowa droga pasażerów przez stanowiska
obsługi w porcie lotniczym prowadzi od
wejście przez stanowisko odprawy biletowo
-bagażowej ckin, kontrolę bezpieczeństwa
sc, odprawę na pokład statku powietrznego
brd. Część pasażerów przechodzi zmodyfikowaną odprawę biletowo-bagażową cex
polegającą na zakupie dodatkowego biletu
na nadbagaż (rzadziej) lub przepakowaniu
części bagażu (częściej) w celu spełnienia limitu bagażu rejestrowego (rejsowego). Odprawa taka trwa znacznie dłużej. Niewielka
część pasażerów (∼3%) przechodzi kontrolę
celną pzl.
Analiza procesu obsługi pasażerów w porcie lotniczym ma stosunkowo bogatą litera22
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turę. Ponieważ procesy zgłoszeń pasażerów
i niektóre procesy obsług elementarnych
nie są stacjonarne analiza analityczna lub
przybliżona rozkładami teoretycznymi obarczona jest dużym błędem (do 300%) – praca
[Joustra P.E., van Dijk N.M. (2001)]. Opracowane w ostatnich latach ogólne modele
symulacyjne: europejskie OPTAS A, CAMACA, amerykański SIMMOD [Tosic V. (1992),
EU OPTAS A (2000), Verbraeck A., Valentin E.
(2002)], dają już lepsze przybliżenie rzeczywistej obsługi pasażerskiej. W tej analizie wykorzystano własny model typu masowej obsługi (queuing model) analizy czynnościowej
elementarnych operacji obsługi [Malarski M.
(2009)].
Dla celów modelowych operacje obsługi
pasażerów zapisano jako losową sieć czynnościową operacji elementarnych. W sieci
tej wyróżniono:
- łuki operacji obsługi biletowo-bagażo-
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brd
i

(

brd

)

– dla podróżnych udają– łuki ui
γ
cych się poza granicę Unii Europejskiej,
- łuki operacji zmodyfikowanej obsługi bipas

pas

(

)

letowo-bagażowej (cex) – łuki ui
γ
– dla pasażerów u których stwierdzono
nadbagaż: dodatkowy czas na opłatę za
nadbagaż w kasie przewoźnika lotniczego
lub przepakowanie bagażu.
W zapisie tym γ odwzorowuje losowe warunki realizacji operacji: przykładowo γ ckin - losowe warunki realizacji operacji check-in, ze zidentyfikowaną w przeprowadzonych pomiarach
odpowiednią dystrybuantą czasów realizacji
operacji obsługi. W implementacji modelowej
[Malarski M. (2006), Malarski M. i zespół (2008)]
łuki czynnościowe może więc modelować jako
stanowiska masowej obsługi o odpowiedniej
liczbie równoległych kanałów obsługi.
cex

cex

Dla modelowania operacji obsługi biletowo-bagażowej pasażerów naturalny jest
więc model masowej obsługi

A / B ckin / IAckin 			

(1)
gdzie: A – zgłoszenia o zidentyfikowanej
funkcji gęstości prawdopodobieństwa
ν ( tn ) zmiennej losowej tn (czasu zgłoszeń
kolejnych pasażerów),
Bckin – operacja obsługi biletowo-bagażowej
pasażerów o zidentyfikowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa ν ckin (τ ) zmiennej losowej τ nckin (czasu wykonania obsługi
biletowo bagażowej ckin dla kolejnych pasażerów),
IAckin – liczba dostępnych stanowisk obsługi
biletowo bagażowej.
Operację kontroli bezpieczeństwa (sc)
przeprowadza się w celu zapobieżenia
przedostaniu się materiałów niebezpiecznych na pokład statku powietrznego. Przykładowy schemat funkcjonalny stanowiska
kontroli bezpieczeństwa przedstawia rys. 1
Model operacji kontroli bezpieczeństwa to

GI / B sc / IAsc 			

(2)

gdzie:
GI – zgłoszenia wynikające z zakończenia
poprzednich operacji obsługi (check-in),
Bsc – operacja kontroli bezpieczeństwa o zidentyfikowanej funkcji gęstości prawdoposc
dobieństwa ν sc (τ ) zmiennej losowej τ n
(czasu wykonania kontroli bezpieczeństwa
sc kolejnych pasażerów),
IAsc – maksymalna liczba równoległych
stanowisk kontroli bezpieczeństwa.
Operacja odprawy na pokład statku powietrznego (boarding) - brd polega na odprawieniu pasażera z budynku dworca pasażerskiego na pokład statku powietrznego
[Malarski M. (2006)]. Model masowej obsługi
operacji boardingu przy analogicznych jak
(2) oznaczeniach to

GI / B brd / IAbrd 		

(3)

Analogiczny model masowej obsługi
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operacji zmodyfikowanej obsługi biletowo-bagażowej (cex) – obsługi pasażerów
u których stwierdzono nadbagaż to
GI / B cex / IAcex 		 (4)
Operację kontroli paszportowej (pas)
przeprowadza się dla podróżnych przekraczających granicę Unii Europejskiej. Model tej
operacji przy analogicznych oznaczeniach to

GI / B

pas

/ IA

pas

bramka
wykrywacza
metalu
kolejka
4

odejście po
obsłudze

półka pomocnicza

(5)

taśmociąg

3

prześwietlacz

Sieć operacji obsługi pasażerów

2

Zgodnie z [Malarski M. (2006)] operacje obsługi pasażerów uporządkowane są
zgodnie z następstwem z rysunku 2 (dla pasażerów odlatujących). Uporządkowanie to
można zapisać w postaci grafu skierowanego, przechodniego, asymetrycznego

operatorzy
1

1. Schemat funkcjonalny stanowiska kontroli bezpieczeństwa [opracowanie własne]

(6)
gdzie: W - zbiór wierzchołków grafu operacji
obsługi pasażerów;

( )

S Γ - zbiór łuków grafu operacji obsługi
U
pasażerów zdefiniowany

- zbiór charakterystyk
na operacjach obsługi pasażerów; I – liczność zbioru operacji obsługi pasażerów (gałęzi); OP – zbiór indeksów operacji obsługi
pasażerów,
R
odpowiednie
odwzorowanie:
, zdefiniowane

2. Uproszczony schemat operacyjny obsługi pasażerów odlatujących [opracowanie własne]

r-tego pasażera.
Średni czas opóźnienia realizacji operacji dla
strumienia pasażerów danego zidentyfikowaną funkcją gęstości prawdopodobieństwa

∆Tν A (t ) ( S ( Γ

Np

) ) =∑ ∆tr ( S ( Γ ) )
1
Np

r =1

(9)

1 - istnieje operacja (łuk) ui (γ p ) łącząca wierzchołek wj1 z wj2
R w j1 , ui ( γ p ) , w j 2 = 
p
0 - nie istnieje operacja (łuk) ui (γ ) łącząca wierzchołek wj1 z wj2

(

)

Na grafie zdefiniowana jest sieć czynnościowa procesu obsługi pasażerów
(7)
gdzie: φ - zbiór pusty – oznacza brak charakterystyk na wierzchołkach,

τ i (γ p ) ∈ R +

- losowy czas wykonania
p-tej operacji dla charakterystyki γ p .
Realizacja obsługi pasażera jest drogą
w skierowanej sieci czynnościowej operacji
obsługi. Jako kryterium oceny operacji obsługi r-tego pasażera przyjmujemy łączny
czas opóźnienia realizacji operacji jego obsługi (suma czasów oczekiwania w kolejce
na obsługę na poszczególnych stanowiskach). Dla danej sieci czynnościowej realizacji procesu obsługi pasażera S Γ czas
ten określamy
∆tr ( S ( Γ ) ) =
∆τ r γ p
(8)

( )

∑

( )

( ) - opóźnienie p-tej operacji
p

gdzie: ∆τ r γ
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p

gdzie: Np - liczność analizowanej próbki
strumienia pasażerów o założonej lub zidentyfikowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa.
Zależność liczby obsłużonych pasażerów
od średniego opóźnienia obsługi pasażera
jest bazą do wyznaczenia przepustowości
naziemnej portu lotniczego.
Symulacyjna realizacja modelu procesu
obsługi pasażerów
Sieć czynnościową systemu obsługi pasażerów odlatujących (rys. 2) modelujemy
jako sieć masowej obsługi. Dla „podstawowego” przebiegu procesu obsługi pasażerów model symulacyjny można zapisać
jako
A/ B ckin / I ckin ⇒ B sc / I sc ⇒ Bbrd / I brd

(10)

Podstawowym parametrem oceny organizacji pracy terminala pasażerskiego portu
lotniczego jest jego przepustowość pasażerska (airport landside capacity). EUEOCONTROL wprowadziła definicję przepustowości
dynamicznej w 2001 roku. Zdefiniowano
wtedy, że godzinowa przepustowość naziemna portu lotniczego to liczba odprawionych / przyjętych pasażerów w ciągu godziny przy akceptowalnym czasie średniego
opóźnienia obsługi (może być zdefiniowany
lokalnie). Naturalnym modelem do wyznaczania przepustowości pasażerskiej portu
lotniczego jest więc model czynnościowy
w którym dla każdej operacji wyznaczamy
losową wartość jej opóźnienia.
Dalej podane są wyniki wyznaczania przepustowości landside portu lotniczego o zadeklarowanych parametrach stałych i parametrach losowych stanowisk obsługi:
• liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) – 125 (ekstra 125),
• liczba stanowisk kontroli paszportowej –
10 (ekstra 10),
• liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa
⇒ do poczekalni odlotowej – 11 (ekstra 19),
• liczba stanowiska kontroli celnej – 2 (ekstra 2),
• liczba stanowisk boardingu – 45 (ekstra 45),
• udział pasażerów w lotach wewnątrz strefy Schengen = 85.0%,
• udział pasażerów z nadbagażem = 3%,
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23

Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną
Tabela 1. Fragment pomiarów czasu obsługi na stanowisku security
[czas podany w s - opracowanie własne]
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
…
56.
57.
58.
59.

t(s)
2,53
2,56
2,66
2,71
2,83
…
5,19
5,34
5,43
5,59

lp.
76.
77.
78.
79.
80.
…
131.
132.
133.
134.

t(s)
6,83
6,91
7,16
7,32
7,33
…
13,87
14,03
14,26
14,67

lp.
151.
152.
153.
154.
155.
…
206.
207.
208.
209.

t(s)
17,64
17,66
17,71
17,8
17,99
…
26,49
26,87
26,99
27,11

lp.
226.
227.
228.
229.
230.
…
281.
282.
283.
284.

t(s)
31,22
31,4
32,1
32,31
32,41
…
80,97
81,5
111,18
132,11

Tabela 2. Przykładowa analiza danych ze stanowiska check – in [opracowanie własne]
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Lower
Limit
at or below
9,51
21,5329
33,5557
45,5786
57,6014
69,6243
81,6471
93,67
105,693
117,716
129,739
141,761
153,784
165,807
177,83
189,853
201,876
213,899
225,921
237,944
249,967
above

Upper
Limit
9,51
21,5329
33,5557
45,5786
57,6014
69,6243
81,6471
93,67
105,693
117,716
129,739
141,761
153,784
165,807
177,83
189,853
201,876
213,899
225,921
237,944
249,967
261,99
261,99

Midpoint
15,5214
27,5443
39,5671
51,59
63,6129
75,6357
87,6586
99,6814
111,704
123,727
135,75
147,773
159,796
171,819
183,841
195,864
207,887
219,91
231,933
243,956
255,979

Frequency
1
3
18
34
23
12
2
8
5
5
2
5
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0

Relative
Frequency
0,0082
0,0246
0,1475
0,2787
0,1885
0,0984
0,0164
0,0656
0,041
0,041
0,0164
0,041
0
0,0082
0,0082
0
0
0,0082
0
0
0
0,0082
0

Cumulative
Frequency
1
4
22
56
79
91
93
101
106
111
113
118
118
119
120
120
120
121
121
121
121
122
122

Cum. Rel.
Frequency
0,0082
0,0328
0,1803
0,459
0,6475
0,7459
0,7623
0,8279
0,8689
0,9098
0,9262
0,9672
0,9672
0,9754
0,9836
0,9836
0,9836
0,9918
0,9918
0,9918
0,9918
1
1

Tabela 3. Przykładowy fragment wyników symulacji pracy portu lotniczego w warunkach standardowych [opracowanie własne]
liczba obsłużonych pas./h

średnie opóźnienie obsługi pasażera [s]

321,50

0,00

…

…

772,00

16,94

822,50

19,71

894,00

21,68

969,50

25,16

1063,00

28,25

Tabela 4. Przykładowy fragment wyników
symulacji pracy portu lotniczego w warunkach
ruchu ekstremalnego [opracowanie własne]
liczba obsłużonych pas./h
321,50

średnie opóźnienie obsługi
pasażera [s]
0,00

…

…

465,50

0,27

…

…

619,50

9,72

654,50

12,86

689,00

11,70

727,50

14,89

772,00

16,93

822,50

19,70

894,00

21,65

969,50

25,01

1063,00

27,80

1184,50

38,36
47,86

1183,50

39,37

1357,00

1357,00

50,63

1592,50

50,24

1590,50

81,59

1932,00

45,15

1628,00

611,13

2503,00

53,00

1633,50

1263,57

2677,00

987,33

1922,24

2678,50

2169,64

1639,50
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Dynamiczna przepustowość naziemna
portu lotniczego określona została na podstawie danych zebranych od 1 stycznia 2012
roku do 1 marca 2012 w Porcie Lotniczym
im. Chopina w Warszawie. Fragment pomierzonych danych przedstawiono w tabeli 1.
Analogiczne dane pomierzono na stanowiskach check-in, boarding, pas. Analizę
danych przeprowadzono pakietem Statgraphics Centurion. Przykładowy wynik analizy pokazano w tabeli 2.
Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono przykładowo otrzymane histogramy czasów obsługi, funkcje gęstości prawdopodobieństwa
i dystrybuanty.
Wyznaczone dystrybuanty czasów obsługi operacji elementarnych wprowadzono
do opracowanego specjalnie modelu symulacyjnego sieci masowej obsługi. Iteracyjnie zwiększano „gęstość” generowanego
procesu losowego zgłoszeń pasażerów. Rejestrowano liczbę obsłużonych pasażerów
i sumowano opóźnienia na poszczególnych
stanowiskach. Fragmenty wyników przedstawiono w tabelach 3 i 4. Wyniki te przedstawiono graficznie na rysunkach 6 i 7.
Na rys. 6 można zauważyć, że liczba obsłużonych pasażerów rośnie ze wzrostem
średniego opóźnienia obsługi pasażera, wykazując gwałtowny wzrost przy około 1 600
pasażerach na godzinę.
Na rysunku 7 można zauważyć, że liczba
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3. Histogram częstości czasów obsługi na stanowisku check–in
[opracowanie własne]

4. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa czasów obsługi na stanowisku check-in [opracowanie własne]

5. Dystrybuanta czasów obsługi na stanowisku check –in
[opracowanie własne]

6.Liczba obsłużonych pasażerów w funkcji średniego opóźnienia obsługi przy
standardowej pracy portu lotniczego [opracowanie własne]

obsłużonych pasażerów wyraźnie wzrosła
w porównaniu z wcześniejszymi parametrami pracy portu (rys. 6). „Nasycenie” wzrostu
liczby obsłużonych pasażerów następuje tu
przy około 2 500 pasażerach na godzinę.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analiza przepustowości Portu Lotniczego im. Chopina
w Warszawie w warunkach standardowej
pracy oraz w warunkach ekstremalnej pracy,
wykazały, że w razie potrzeby port lotniczy
jest w stanie zwiększyć swoją przepustowość pasażerską o ok. 900 pasażerów na godzinę. Rzeczywisty ruch pasażerski podczas
EURO 2012 nie przekroczył 1600 pasażerów
na godzinę. Analizowany port lotniczy był
więc dobrze przygotowany do tej dużej imprezy masowej. 
Materiały źródłowe
[1] EU OPTAS A (2000), Final Report; Optimization of Airport Systems Part A, European Commission Under The Transport
RTD Programme of The 4th Framework
Programme.
[2] Joustra P.E., van Dijk N.M. (2001), Simulation of Check-In at Airports, Winter
Simulation Conference.
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7. Liczba obsłużonych pasażerów w funkcji średniego opóźnienia obsługi przy ekstremalnej pracy
portu lotniczego [opracowanie własne]

[3] Kraśnicki-Sokół M., Malarski M. (2005),
Analiza parametrów procesu obsługi
pasażerów w porcie lotniczym, ZN PŚl
Transport z. 58, s. 233-240, Gliwice.
[4] Malarski M. (2006), Inżynieria ruchu lotniczego, OW PW, Warszawa.
[5] Malarski M. i zespół (2008), Analiza przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - model airside dla TMA Warszawa, modele landside

dla terminali, ULC, Warszawa.
[6] Malarski M., Skorupski J. (2012), Problemy obsługi pasażerów w regionalnym
porcie lotniczym, Przegląd Komunikacyjny nr 2/2012, s. 60-66.
[7] Verbraeck A., Valentin E. (2002), Simulation Building Blocks for Airport Terminal
Modeling, Proceedings of the Winter Simulation Conference 2002.
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Analiza konfliktu przestrzeni powietrznej
lotnisk i procesu urbanizacji
Zuzanna Kunicka, Paweł Kowalski
Celem artykułu jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań konfliktu pomiędzy przestrzennymi potrzebami miast oraz ich lotnisk. Poruszony zostaje
problem powierzchni wznoszenia i powierzchni ograniczających, które wstrzymują postępujący proces urbanizacji. Rozwój miast wiąże się z utrudnieniem
lub uniemożliwieniem wykonywania operacji lotniczych na lotnisk położonych blisko centrum. Jednocześnie porty lotnicze położone w dużej odległości
ograniczają atrakcyjność i zwiększają koszty. Analizowana jest teza o niezasadności zmiany lokalizacji portów z uwagi na koszty.
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Wstęp
W artykule porzedstawione zostały porzeby i kierunki rozwoju miast oraz ich konflikt przestrzenny z lotniskami. Społeczności miejskie powiekszają się, a to wiąże się
z zasiedlaniem przez nie coraz wiekszych
obszarów. Stoi to w sprzeczności z bezpieczeństwem operacji lotniczych, które
muszą być wykonywane na odpowiedniej
wysokości bez ryzyka kolizji drogi podejścia, bądź wznoszenia z zabudową. Przy
poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań
w tym zakresie konieczne jest przyjrzenie
się sytuacji innych portów lotniczych, położonych blisko centrów miast, dla których
problem ten został już rozwiązany.
Urbanizacja i jej potrzeby
Proces urbanizacji rozpatrywany jest
w szerszym znaczeniu jako koncentrowanie się ludności w punktach lub w węższym jako proces rozbudowy miast, to jest
zasiedlania coraz większych powierzchniowo obszarów miejskich i podmiejskich.
Postęp w tym zakresie oznacza przyłącza26
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nie do stref miejskich kolejnych terenów
sąsiednich. Proces ten uzależnony jest od
dynamiki rozwoju miast w sferze demografii, ekonomii, przemysłu, handlu, transportu oraz trendów społecznych. Najbardziej ekspansywna ze wspomnianych sfer
ma decydujący wpływ na charakter powstającej zabudowy i jej geograficzne położenie. Kierunek i natura tych zmian, choć
pozornie losowe, pozwalają zaobserwować pewne tendencje. Na ich podstawie
konstruuje się plany zagospodarowania
przestrzennego, uwzględniające potrzeby
urbanizacji na terenach, których położenie
geograficzne i ukształtowanie gruntów
determinuje niejednokrotnie ich przyszłe
przeznaczenie. Urbanizacja nie jest procesem w pełni przewidywalnym, jednak na
podstawie analizy posiadanych informacji
o możliwościach rozwoju poszczególnych
gałęzi gospodarki w danym miejscu, można zakładać jej przebieg. Najbardziej ryzykowne jest przewidywanie prawdopodobych trendów społecznych, gdyż te zależą
od zbyt wielu nieznanych czynników.
Rodzaj zabudowy warunkowany jest
nie tylko przez charakter zmian, ale również położenie obszaru. Przykładowo cenę
gruntów: im korzystniejsze położenie, tym
wyższa cena gruntów. Oznacza to konieczność maksymalnego wykorzystania tych
obszarów. Wówczas proces urbanizacji
jest bardziej intensywny, a zabudowa wysoka. Znaczenie terenów rośnie, gdy ich
połączenia transportowe są rozwijane.
Konsekwencją tego jest wzmożone zainteresowanie kupnem terenów inwestycyjnych w pobliżu lotnisk, co skolei stwarza dodatkowe miejsca pracy i powoduje
następny etap rozszerzania terenów zurbanizowanych o zabudowę mieszkalną.
Procesy urbanizacyjne są więc bardziej dynamiczne przy lotniskach, przy czym dotyczy to zarówno lotnisk cywilnych użytku
publicznego, jak i lotnisk cywilnych użytku
wyłącznego. Różnica ma miejsce jedynie
w zakresie, intensywności, a zarazem powierzchni zajmowanej przez rozbudowę.

Wyjątek stanowią małe lotniska użytku wyłącznego o małym znaczeniu lub o ograniczonych możliwościach powstania jakiejkolwiek zabudowy. Przykładem takiej
sytuacji może być Lotnisko Żar o kodzie
ICAO EPZR, położone w terenie górzystym,
o małej powierzchni. W związku z powyższym nie ma możliwości budowy szerszej
infrasturuktury, a zatem zapoczątkowania
procesów urbanizacyjnych bezpośrednio
przy lotnisku.
Istnieje również możliwość, że zabudowa miejska, propagująca od strony centrum miasta, wchłonie tereny przylotniskowe. Lotniska są zazwyczaj planowane
w miejscach odizolowanych od centrów
miast i wzniesień, gwarantujących bezpieczeńswo w strefie wykonywania operacji lotniczych. Jednak dynamika rozwoju
urbanizacji może skutkować powstaniem
zabudowy w strefie przylotniskowej. Jest
to przeważnie zabudowa mieszkalna oraz
budynki o przeznaczeniu handlowym,
powstałe na potrzeby osiedlonej tam
ludności. Istnieje oczywiście możliwość
budowania lotnisk na tyle oddalonych
od centrów miast, by ich przewidywany
rozwój nie wpływał na operacje lotnicze.
Zmniejsza to jednak zarówno atrakcyjność
portu lotniczego, jak również samego miasta. Port lotniczy traci na znaczeniu, a co
za tym idzie, na liczbie operacji, które można już bezpośrednio przeliczyć na straty
finansowe lub nawet nieopłacalność portu przy tak niekorzystnej lokalizacji. Straty
finansowe po stronie miasta niewątpliwie
są trudniejsze do obliczenia, jednak jego
znaczenie i atrakcyjność spada także z powodu braku szybkich i korzystnych czasowo połączeń z innymi miastami.
Zmiany i postęp urbanistyczny można,
jak wspomniano wcześniej, przewidywać. W pewnym zakresie istnieje także
możliwość elastycznej kontroli tego procesu. Służą temu akty prawne, ale przede
wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego, które z nimi korespondują.
Stwarza to sposobność do zaplanowania
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lotniczego oraz przebiegających w jego
pobliżu dróg krajowych. Toteż ciemna linia
może stanowić umowną, przybliżoną granicę połączenia obszarów pochodzących
od tych dwóch czynników napędzających
proces urbanizacyjny. [4;8;9]
Lotniska w kontekście urbanizacji

1. Obszary urbanistyczne wokół portu lotniczego w Warszawie [opracowanie własne]

przyszłej infrastruktury i zabudowy miejskiej w taki sposób, by nie kolidowała ona
z charakterem wykonywanych operacji
lotniczych. Rysunek 1 przedstawia sposób
narastania kolejnych obszarów o określonym przeznaczeniu na przykładzie Lotniska imienia F. Chopina w Warszawie o kodzie ICAO EPWA.
Na tle zdjęcia satelitarnego kolorem
czerwonym zaznaczono teren lotniska
a wokół niego tereny o przeznaczeniu
przemysłowo-usługowym (barwa fioletowa). Przestrzenie pomiędzy nimi wypeł-

niają powierzchnie mieszkalne. Tak zwane
dzielnice sypialniane powstające na obrzeżach miast (stopniowo przez nie wchłaniane) i dzielnice mieszkaniowe w pobliżu
istotnych miejsc pracy. Są one wyróżnione
kolorem niebieskim. Zauważono również
strefę przeznaczoną do celów rekreacyjnych, to jest ogódki działkowe lub hipodrom (kolor zielony). Można zauważyć,
że w tym przypadku północne obszary to
postępująca urbanizacja od strony centrum miasta, natomiast południowe to zabudowa powstająca wokół samego portu

Potrzeby powierzchniowe i kubaturowe
lotnisk są determinowane przez wykonywane na nich operacje lotnicze: ich liczbę,
kierunki, jak również obsługiwany rodzaj
statków powietrznych. Należy założyć, że
porty lotnicze powinny aspirować do obsługi jak największej liczby samolotów, co
oznacza z kolei, iż muszą spełniać wymagania najwyższych kodów referencyjnych
według ICAO. Determinuje to wielkość
koniecznej dla potrzeb portu lotniczego
przestrzeni i powierzchni. Kod referencyjny
informuje bezpośrednio o długości i szerokości drogi startowej, jednak stanowi też
informację odnośnie wymiarów i wielkości
powierzchni ograniczających i powierzchni wznoszenia. Informacje te w polskim
prawie zawarte zostały w rozporządzeniu
z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty
budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska. Dla lotnisk o cyfrze kodu 3 lub 4,
czyli większości lotnisk cywilnych użytku
publicznego, powierzchnia wznoszenia
zaczyna się 60 metrów od progu drogi
startowej i od tego miejsca ma długość
15-stu kilometrów. Powierzchnia ta ma
nachylenie 2%. W praktyce oznacza to, że
lotnisko wpływa na zabudowę w sposób
bezpośredni w kierunku wyznaczonym
przez drogę startową na długości 30’120
metrów plus długość samej drogi startowej. Dodatkowo powierzchnia ta ma krawędzie boczne rozchylone o 12,5 metra.
Ponadto powierzchnie ograniczające pozioma wewnętrzna i stożkowa powodują
utrudnienie pod względem zabudowy
odpowiednio na promieniu 3,5 kilometra
i odległości 1,1 kilometra licząc od powierzchni poziomej przy nachyleniu 5%

2. Wysokość zabudowy oraz powierzchni ograniczających i powierzchni wznoszenia [opracowanie własne]
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3. Widok z góry na przykładowe powierzchnie ograniczające i powierzchnie podejścia
[opracowanie własne]

4. Fragment instukcji podejścia instrumentalnego Tokio-Haneda [2]

i są to dane dla podejścia przyrządowego
precyzyjnego. Rysunek 2 pokazuje konsekwencje takich wartości powierzchni dla
zabudowy.
Na rysunku 2 ze skażoną skalą przedstawiono geometrię powierzchni wznoszenia linią ciągłą niebieską oraz geometrię
powierzchni poziomej wewnętrznej i stożkowej linią zieloną ciągłą. Linie te przecinają się dwukrotnie w ogległości około 2,5
kilometra i 4 kilometrów od progu drogi
startowej. Wówczas za obowiązującą uważa się powierzchnię bardziej restrykcyjną.
Natomiast w kierunku prostopadłym do
drogi startowej obowiązuje jedynie powierzchnia pozioma wewnętrzna i stożkowa (linia zielona). Linia żółta przerywana przedstawia niską zabudowę (przyjęto
28
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do 7. metrów wysokości). Przecina się ona
z linią niebieską w odległości 410 metrów
od progu DS. To znaczy, iż w tej odległości
w kierunku zgodnym z DS może powstać
zabudowa mieszkalna niska oraz budynki o przeznaczeniu magazynowym, bądź
handlowym o podobnej wysokości (z pominięciem ograniczeń związanych z hałasem). Nie ma natomiast ograniczeń dla
takiej zabudowy, jak i wyższej (nie przekraczającej 45 metrów wysokości) w kierunku
poprzecznym do kierunku DS. Zabudowa
mieszkalna o większej wysokości do 15
metrów (linia fioletowa przerywana), czyli bloki mieszkalne czteropiętrowe, może
powstać na kierunku DS w odległości
blisko 820 metrów od progu. Natomiast
budynki o wysokości 80 metrów (linia

turkusowa przerywana), to jest biurowce,
wysokie bloki, niezależnie od kierunku
ich lokalizacji mogą stać minimum 4’200
metrów od progu drogi startowej. Jednakże wszystkie wysokości liczone są w tym
przypadku od powierzchni o wyniesieniu
równym elewacji lotniska (czarna linia ciągła). Należy więc uwzględnić poprawkę
z uwagi na ukształtowanie terenu. Widok
z góry na omówione powierzchnie na
przykładzie projektu rozbudowy lotniska
użytku wyłącznego w Toruniu (kod ICAO
EPTO) pokazuje rysunek 3. [4;5;6;7]
Możliwe rowiązania konfliktu
Wobec dynamicznego rozwoju miast
pojawia się pytanie o sposób pogodzenia
potrzeb lotnisk i urbanistycznej ekspansji miast, do których należą. Największe
możliwości są w sytuacji, gdy położenie
lotniska jest na etapie planowania. Wówczas możliwe jest (jeśli warunki wiatrowe
na to pozwalają) na taką orientację drogi startowej, by na jej przedłużeniu, czyli
w miejscu gdzie są największe ograniczenia kubaturowe, znajdowały się obszary,
które w przyszłości nie zostaną zabudowane. Mogą być to tereny objęte ochroną
przyrody (jeśli charakter obiektu spełnia
warunki o jej ochronie), tereny o słabych
walorach gruntów: grunty podmokłe, spoiste lub obszary zbiorników wodnych, zatok. Wówczas jedynym ograniczeniem są
powierzchnia pozioma wewnętrzna i powierzchnia stożkowa, a operacje podejścia
do lądowania i wznoszenie po starcie wykonywane są nad obszarem wyłączonym
z procesu urbanizacyjnego.
Możliwe jest również zaplanowanie podejścia jako krzywej (nie jako linię prostą
na przedłużeniu drogi startowej), która
uwzględnia ominięcie już istniejących
budynków i skierowanie statku powietrznego na obszary niezurbanizowane lub
o niskiej zabudowie. W przypadku jednak,
gdy lotnisko istnieje od dłuższego czasu
a ekspansja zabudowy miejskiej jest coraz
bardziej dynamiczna konieczne jest dokonanie wyboru między dalszym ograniczaniem procesów urbanizacyjnych a przeniesieniem infrastuktury lotniska w inne
miejsce. Wiąże się to ze znaczymi kosztami, zwłaszcza jeśli jest to port lotniczy bardzo dobrze wyposażony. Wówczas wymaga to projektu i budowy nie tylko nowych
dróg startowych, kołowania i płyt (geometria i nawierzchnia) oraz budynków na
potrzeby lotniska, ale również poniesione
zostają koszty: wyboru miejsca i badania
gruntów, projektu i budowy systemów
naprowadzania VOR, DME, ILS, instalacji
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5. Fragment karty podejść wizualnych Lizbona-Portela[3]

6. Fragment instukcji podejść wizualnych Paryż-Orly - zbliżenie [1]

7. Fragment instukcji podejść wizualnych Paryż-Orly [1]
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w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych i paliwowych, zabezpieczenia obszaru lotniska oraz ewentualnych
wyburzeń. Biorąc pod uwagę powyższe
komplikacje, realnym i nie pozbawionym
sensu pomysłem wydaje się próba wpasowania lotniska jako elementu infrastuktury
miejskiej.
W Europie i na świecie można znaleźć
przykłady portów lotniczych o dużym znaczeniu transportowym, w przypadku których osiągnięty został kompromis w tym
konflikcie. W tym momencie należy wspomnieć o Japoni jako kraju od wieków zmagającego się z problemami ograniczonej
powierzchni i dużych zmian wysokości.
Japoński port lotniczy Tokio-Haneda o kodzie ICAO RJTT położony jest na sztucznej
wyspie. Pozwoliło to na oddzielenie obszarów lotniska od miasta i zapewnienie możliwości wykonywania operacji nad wodą.
Na wyspę prowadzą drogi lądowe, z których jedna przeprowadzona jest tunelem
pod wodą i pod drogą startową. Na lotnisku tylko jedna droga stratowa ma podejście zlokalizowane w znaczącej części nad
miastem, ale także w części oddalonej od
progu o blisko 9 kilometrów. Rysunek 4
pokazuje instrukcję wykonywania operacji
lotniczych na omawianej drodze startowej
zawartej w Aeronautical Information Publication Japonii. Lokalizacja portu w zatoce
wymagała znaczących nakładów finansowych, także z uwagi na konieczność utworzenia połączenia drogowego, jednak nie
ogranicza w dużym stopniu zabudowy
miejskiej, która w związku z ograniczoną
przestrzenią musi być wysoka.
Na uwagę zasługuje również lotnisko
w stolicy Portugalii. Przy lizbońskim porcie
lotniczym o kodzie ICAO LPPT położonym
około 7 kilometrów od centrum i 4 km od
nabrzeża, istnieje jedynie zabudowa niska
i średniowysoka. To znaczy, że wykorzystano ten obszar na budowę osiedli mieszkaniowych, a teren ten został potraktowany
jako obrzeża miejskie, dzieki czemu udało
się także pozostawić specyficzny charakter
terenów nadmorskich. Położenie dwóch
krzyżujących się dróg startowych portu
Lizbona-Portela pokazuje fragment karty
podejść wizualnych (rysunek 5) portugalskiego Aeronautical Information Publication (skala 1:250’000). [3]
Jednak jednym z ciekawszych po tym
względem portów lotniczych jest francuski port Paryż-Orly o kodzie ICAO LFPO.
Wyposażony on jest w trzy drogi startowe
a infrastruktura miejska w postaci dróg
krajowych przechodzi tunelem pod samym terminalem, drogą kołowania, płytą
i jedną z dróg startowych. Sprawia to, że
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lotnisko jest w pełni wpasowane w pozostałe elementy miasta. Najwyraźniej przedstawione jest to na fragmentach instrukcji
podejść wizualnych (rys. 6,7).
Na większym zbliżeniu można zaobserwować bardzo wyraźnie poszczególne
części tunelu przechodzącego pod terminalem, jak również specyficzne ustawienie terminali i parkingów oddzielających
centrum miasta od płyty lotniska. Ponadto
lotnisko podobnie jak port lotniczy Lizbona-Portela otoczony jest zabudową o nieznacznej wysokości. Większy obszar widoczny jest na rysunku 7. Łatwo już na nim
zaobserwować charakterystyczny kształt
i ułożenie dzielnic Paryża, co dowodzi, że
port lotniczy jest położony stosunkowo
blisko centum, jest to odległość około 13stu kilometrów.

długofalowego planowania zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak zdać
sobie sprawę, że każdy przypadek takiego
konfliktu jest indywidualny i jako taki powinien być traktowany. Ponadto zawsze
pozostaje margines błędu, w zakresie którego przewidywanie staje się niemożliwe.
Dodatkowo nie można przewidzieć kierunku rozwoju lotnictwa i tego jakie będą
jego wymagania względem przyszłych
portów lotniczych.

Podsumowanie
Istnieje więc możliwość wzajemnego
pogodzenia potrzeb miast i portów lotniczych na drodze mniej lub bardziej akceptowalnych ustępstw i zdecydowanie
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Analiza konkurencji

na rynku polskich portów lotniczych po Euro 2012
Wojciech Augustyniak
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy polskimi portami lotniczymi po ich dynamicznej rozbudowie na Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej 2012. Artykuł zawiera analizę geograficznych stref oddziaływania portów lotniczych przy użyciu izochron 60 i 120 minutowych. Jej celem
jest wskazanie obszarów nakładania się potencjalnych stref oddziaływania konkurencyjnego oraz wskazanie rejonów kraju o niewystarczającym pokryciu
usługami transportu lotniczego. Dodatkowo użyto czterowymiarowej analizy map grup strategicznych z wykorzystaniem informacji o rodzaju obsługiwanych kierunków oraz ilości i profilu ich pasażerów do zidentyfikowania faktycznej struktury konkurencji polskiego sektora portów lotniczych.
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Ostatnia dekada była w kraju bezprecedensowa pod względem rozwoju rynku
usług transportu lotniczego. Pierwszym
i decydującym czynnikiem było wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej oraz związane
z tym uwolnienie rynku przewoźników lotniczych za pomocą multilateralnych umów
„otwartego nieba”. Wkroczenie niskokosztowych linii głównie do polskich regionalnych
portów lotniczych było bezpośrednim skutkiem tych zmian, a dynamiczny rozwój tych
ostatnich kolejną konsekwencją. W wielu
przypadkach dotychczasowa infrastruktura
okazała się niewystarczająca, by obsłużyć
lawinowo wzrastający ruch. Większość miast
wojewódzkich skorzystała w mniejszym lub
większym stopniu z dofinansowań z Funduszy Unijnych na rozbudowę potencjału
swoich portów lotniczych oraz ich lepszego
skomunikowania z centrum miasta i innymi
środkami transportu.
„W dniu 18 kwietnia 2007 r. Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA)
podjął decyzję o przyznaniu Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mistrzostw Europy
(ME) w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzji tej towarzyszyły w Polsce oczekiwania, że
organizacja tak znaczącej międzynarodowej
imprezy sportowej przyczyni się m.in. do
przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski. Największe nadzieje wiązano z rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury
transportowej (dróg, kolei, lotnisk, transportu miejskiego) i wzrostem nakładów na infrastrukturę sportową, skierowanych głównie na budowę bądź rozbudowę stadionów
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piłkarskich w miastach gospodarzach: Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz
w Chorzowie i Krakowie.” [2]
W wielu sytuacjach rozwój infrastruktury
był możliwy jedynie dzięki przyjęciu serii
tzw. specustaw. Umożliwiały one ominięcie czasochłonnych procedur związanych
m.in. z wywłaszczeniem nieruchomości.
Jedną z nich była „specustawa lotniskowa”
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
użytku publicznego. [12] Inwestycje pozwoliły skokowo zwiększyć maksymalną przepustowość lotnisk. Przykładem jest Poznań,
gdzie rozbudowa PL pozwoliła podwoić
ilość obsługiwanych pasażerów z 1,5 do 3
mln w skali roku. Niestety bezpośrednio po
zakończeniu mistrzostw ruch zmalał poniżej
poziomu sprzed roku 2012. Podobną sytuację można zauważyć w pozostałych miastach, które rozbudowywały porty lotnicze
według wymagań UEFA. Spadek dynamiki
rozwoju ruchu pasażerskiego oraz niewykorzystanie obecnego potencjały infrastruktury lotniskowej pozwala zatem przewidywać,
że kolejne inwestycje będą znacznie odłożone w czasie.
W przypadku infrastruktury drogowej wielu inwestycji nie zdołano oddać do użytku
na czas w roku 2012. Obecnie w roku 2014
nadal część z tych inwestycji jest w trakcie
realizacji lub tylko częściowym oddaniu do
użytkowania. Niemniej można zaryzykować stwierdzenie, że kluczowe inwestycje,
których celem miało być skrócenie czasu
podróży między największymi ośrodkami
miejskimi w Polsce, zostały w całości lub
przeważającej części ukończone. Są to m.in.
autostrady A1, A2 i A4 oraz drogi ekspresowe S3 i S8. Należy zwrócić uwagę, że jest to
sytuacja dynamiczna i dane prezentowane
w dalszej części artykułu będą się dezaktualizować wraz z otwieraniem kolejnych
odcinków dróg szybkiego ruchu np. S5, S8
i S17. [4]
Z drugiej strony koniec obowiązywania
specustawy „EURO 2012” może ten proces

znacznie spowolnić, ponieważ budowa nowej infrastruktury transportowej ponownie
będzie spowalniana przez standardowy
tryb inwestycyjny przewidziany w polskim
prawie. Innym czynnikiem spowalniającym
rozwój inwestycji lotniskowych jest mniejsza niż zakładano w prognozach opartych
na danych historycznych dynamika rozwoju
ruchu pasażerskiego w polskich lotniskach.
[8] W pierwszym półroczu 2014 roku tylko
w 4 portach lotniczych z 11 zanotowano
wzrost ruchu w porównaniu do roku 2012.
[11] W związku z powyższymi zjawiskami
można się spodziewać, że wielkość obsługiwanego ruchu lotniczego oraz geograficzne
strefy oddziaływania polskich portów lotniczych osiągnęły stan, który przez najbliższe
lata będzie się utrzymywać bez większych
zmian. Rok 2014 wydaje się zatem ciekawym punktem wyjścia w przypadku analizy
konkurencji polskich portów lotniczych oraz
infrastruktury drogowej, która umożliwia dojazd do tych portów.
Analiza stref oddziaływania
Termin „strefa oddziaływania lotniska”
(ang. catchment area) nie doczekał się do
dzisiaj ścisłej definicji naukowej. Operatorzy
portów lotniczych także nie stosują się do
jednej ścisłej metodologii określania swoich
stref oddziaływania. W analizach wewnętrznych oraz na stronach internetowych portów lotniczych publikowane są, w zależności
od uznania, metody oparte na izochronach,
teoretycznych lub empirycznych odległościach do portu oraz metody hybrydowe,
które dodatkowo wykorzystują informacje
ankietowe lub modele ekonomiczne.
Jako ogólną definicję strefy oddziaływania
przyjęło się stosować stwierdzenie, że jest to
obszar geograficzny leżący wokół portu lotniczego, z którego pochodzi większość obsługiwanego ruchu pasażerskiego i frachtu.
[9] Czasami ta definicja jest rozszerzana również o obszar, do którego zmierza większość
wspomnianego ruchu. [3]
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1. Izochrony 2h dla portów lotniczych obsługujących min. 15 destynacji lub 2mln PAX
Źródło: Augustyniak W., Olipra Ł. [1]

Jedną z interpretacji powyższej definicji
jest założenie, że wokół lotniska istnieje strefa w kształcie koła o promieniu np. 100 lub
200 km, z którego pochodzi większość pasażerów i towarów. Przykładem stosowania
takiej interpretacji jest analiza strefy oddziaływania na stronie internetowej portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. [6] Innym podejściem jest zastosowanie izochron w kształcie
koła uwzględniających czas podróży w godzinach. Często taka informacja jest uzupełniona o ilość mieszkańców mieszkających
we wspomnianych teoretycznych obszarach wytyczonych przez okrągłe izochrony.
Przykładem zastosowania takiej interpretacji
jest lotnisko w Hamburgu. [5] Obie metody
posługujące się obszarami w kształcie okręgów są obarczone błędem istnienia empirycznych różnic w dostępności do szybkich
połączeń drogowych i kolejowych. Rzeczywiste izochrony nigdy nie mają kształtu
okręgów, ponieważ zawsze istnieją pewne
przeszkody geograficzne, które ten kształt
zaburzają. Ponadto rzeczywiste izochrony
rozciągają się wzdłuż dróg szybkiego ruchu
oraz szybkich linii kolejowych.
Nawet gdy izochrony pokrywają rzeczywisty czas dojazdu do portu lotniczego, wytyczony obszar nadal należy rozważać za czysto teoretyczny, ponieważ wytyczony obszar
geograficzny może okazać się częściowo
niezamieszkany albo istnieje na nim tak duża
konkurencja między portami lotniczymi, że
faktyczne strumienie podróżnych pochodzą
z zupełnie innego miejsca. W celu uniknięcia
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tych błędów stosuje się narzędzia oparte na
badaniach ankietowych. Najprostszą metodą stosowaną w literaturze jest równoległe
zestawianie map ukazujących teoretyczny
obszar geograficzny wraz z empirycznymi
danymi uzyskanymi od pasażerów o ich
miejscu zamieszkania i celu podróży, np. na
poziomie powiatu lub gminy. Przykładem
takiego zestawienia jest ponownie serwis
internetowy lotniska w Hamburgu. [5]
Najdokładniejszym sposobem ukazania
strumieni podróżnych z i do portu lotniczego są badania ankietowe uwzględniające
pasażerów zmierzających do lub z konkretnej destynacji. Mapy powstałe na podstawie
takich danych mogą uwzględniać procent
pasażerów pochodzących lub zmierzających do konkretnej gminy położonej w okolicy portu lotniczego. Dokładność tego typu
map jest zarazem ich ograniczeniem. Dzieje
się tak, ponieważ dla każdej możliwej destynacji potrzebny jest osobny system ankiet,
a w rezultacie osobny wykres lub mapa.
Przykładem powyższego schematu jest
praca Lieshout’a [9]. Autor na podstawie badań ankietowych wyznaczył 3 grupy czynników, mających największe znaczenie dla
podróżnych przy wyborze miejsca odlotu
i celu podróży. Są to: cena, częstotliwość
lotów oraz odległość lotniska od startu lub
celu podróży. Lieshout zauważył m.in., że
zasięg oddziaływania portów lotniczych jest
stosunkowo niewielki w przypadku bardzo
popularnych celów podróży. W takiej sytuacji pasażerowie mają większy wybór trasy,

przewoźnika, godzin odlotu, ceny i standardu obsługi. Może się zatem okazać, że osoby
mieszkające nieopodal lotniska „A” wolą odlecieć z bardziej oddalonego lotniska „B” np.
z powodu niższej ceny lub dogodniejszego
rozkładu lotów. Analogicznie destynacje
mało popularne (zazwyczaj te międzykontynentalne) charakteryzują się większą strefą
oddziaływania. Lotnisko staje się wówczas
w większym stopniu geograficznym monopolistą dla tego konkretnego połączenia.
Inaczej mówiąc pasażerowie nawet jeśli
mieszkają stosunkowo daleko od danego
portu lotniczego, nie mają innej alternatywy, chyba że rozważają również połączenia
przesiadkowe.
Okazuje się, że strefa oddziaływania lotniska zależy również od typu pasażera. Zakłada
się, że pasażerowie biznesowi mają mniejszą
tolerancję dla czasu podróży do i z lotniska
od podróżujących w celach turystycznych.
W raportach CAA [3] zakłada się, że pasażerowie biznesowi są skłonni poświęcić maksymalnie 1 godzinę na transport do i z portu
lotniczego. Dla porównania pasażerowie turystyczni są wg. CAA skłonni poświęcić na tę
czynność aż dwa razy więcej czasu.
Biorąc pod uwagę wady i zalety wspomnianych metod, w niniejszym artykule
zastosowano uogólnioną definicję strefy oddziaływania w rozumieniu maksymalnego
czasu dojazdu do i z lotniska transportem
drogowym. Strefy wytyczono dla izochron
dwugodzinnych za pomocą serwisu map
Google [7] dla interwału 10 kilometrów. Na
potrzeby analizy założono, że porty lotnicze muszą obsługiwać pewną minimalną
ilość kierunków oraz pewien minimalny
ruch pasażerski, aby można było rozważać
je w kategoriach konkurencyjnych z punktu
widzenia podróżnych. Na przykład lotnisko
w Zielonej Górze obsługuje jedno regularne
połączenie (do Warszawy) i generuje ruch
na poziomie kilku tysięcy pasażerów rocznie.
Dla mieszkańców regionu nie jest ono postrzegane jako konkurencyjne dla leżącego
nieopodal portu lotniczego Poznań-Ławica, które obsługuje kilkanaście regularnych
połączeń oraz 1,5 mln pasażerów. Jako minimum przyjęto poziom co najmniej 15 regularnych destynacji lub 2 mln obsłużonych
podróżnych (dane z rozkładu zimowego
2013/2014). Izochrony dla powyższych portów lotniczych zaznaczono białymi ikonami
na ilustracji 1. Pozostałe zaznaczono ikonami
w odcieniu szarym.
Jak widać najlepsza oferta usług transportu lotniczego pokrywa się z obszarami największej gęstości zaludnienia w Polsce. Jest
to przede wszystkim teren rozciągający się
między Wrocławiem, a Krakowem wzdłuż
autostrady A4, która jako główny kanał

11 /2014

Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną
transportu kołowego w regionie rozciąga
strefy oddziaływania lotnisk we Wrocławiu,
Katowicach i Krakowie. W rezultacie mieszkańcy Górnego Śląska, Opolszczyzny i zachodniej Małopolski mają do wyboru aż 3
międzynarodowe porty lotnicze w zasięgu
maksymalnie 2 godzin jazdy samochodem.
Drugim obszarem zwiększonej potencjalnej
konkurencji jest centrum kraju, a w szczególności południowa Wielkopolska, większość
województwa Łódzkiego oraz w całości Województwo Mazowieckie, gdzie pasażerowie
mają do wyboru co najmniej dwa duże porty
lotnicze. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie
funkcjonują dwa duże lotniska, mieszkańcy
centralnej części kraju w zasadzie zawsze
mają do wyboru co najmniej 3 porty lotnicze w zasięgu 2h jazdy samochodem. W tym
przypadku naturalną arterią komunikacyjną
jest autostrada A2, która rozciąga strefy oddziaływania równoleżnikowo.
Brak dużych portów lotniczych w północno-wschodniej części kraju jest ekonomicznie zrozumiały z powodu niskiej gęstości
zaludnienia, braku większych aglomeracji,
a zarazem znaczących ośrodków nowoczesnego przemysłu lub usług hi-tech. Pasażerowie z tych regionów są zmuszeni pokonywać nawet czterogodzinne podróże do
Warszawy lub Gdańska. Położenie geograficzne tego ostatniego lotniska wydaje się
być bardzo sprzyjające. Na pierwszy rzut
oka wydawać by się mogło, że potencjalny
obszar oddziaływania portu GDN jest tutaj
o połowę mniejszy niż w przypadku innych
portów lotniczych, ponieważ połowa teoretycznego obszaru pokrywa Morze Bałtyckie. Paradoksalnie obecność przeszkody
geograficznej w postaci morza faworyzuje
lotnisko, ponieważ transport lotniczy w kierunkach północnych nie ma bliskich substytutów w postaci autostrad lub szybkich
połączeń kolejowych. Podróżni zmierzający
do Skandynawii mają do wyboru transport
morski, który jest znacznie wolniejszy oraz
często nieco droższy od lotniczego. Kolejnym korzystnym czynnikiem jest brak realnej konkurencji dla PL Gdańsk-Rębiechowo
zarówno we wschodniej jak i zachodniej
części kraju. Oprócz Mazur i Podlasia PL
Gdańsk-Rębiechowo ma duży potencjał
przyciągania podróżnych z województwa
zachodniopomorskiego, którzy z powodu
słabej oferty szczecińskiego lotniska są zmuszeni rozważać inne miejsce odlotu (Gdańsk,
Poznań lub Berlin).
Ostatnim regionem wartym omówienia
jest południowo-wschodnia część kraju,
gdzie dwa regionalne lotniska w Rzeszowie
i Lublinie oferują praktycznie identyczną
siatkę połączeń składającą się z około 10 destynacji. Oba lotniska obsługują na tyle małą
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2. Mapy strategiczne według rodzaju obsługiwanego ruchu. Źródło: opracowanie własne

3. Mapy strategiczne według rodzaju obsługiwanego ruchu. Źródło: opracowanie własne

liczbę podróżnych, że ich wyniki finansowe
oscylują blisko progu rentowności. Są zatem
polem dla agresywnej polityki negocjacyjnej przewoźników niskokosztowych w obszarze opłat lotniskowych i systemu dopłat
do lotów w wykonaniu władz regionalnych.
W tym kontekście tym bardziej zastanawia-

jący jest plan otwarcia portu lotniczego
w pobliskim Radomiu. Podobne pytanie
o zasadność ekonomiczną utrzymywania
nierentownych portów lotniczych w Łodzi,
Szczecinie i Bydgoszczy, rekomenduję jako
obszar dla kolejnych analiz. Szczególnie interesujące wydaje się być zestawienie wydat-

p r zeg ląd komunik ac y jny

33

Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną

4. Mapy strategiczne według rodzaju obsługiwanych połączeń. Źródło: opracowanie własne

5. Mapy strategiczne według rodzaju obsługiwanych połączeń. Źródło: opracowanie własne

ków na bieżące utrzymanie ww. lotnisk oraz
ich amortyzacji w porównaniu do nakładów
potrzebnych na remont lub rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej,
która na co dzień nie tylko rozszerzałaby
strefę oddziaływania większych portów lotniczych, ale również służyłaby innym celom
logistycznym.
34
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Analiza map strategicznych
Na potrzeby ilustracji 1 zastosowano podział portów lotniczych stosując kryterium
różnicujące za pomocą ilości połączeń regularnych i wielkości obsługiwanego ruchu
pasażerskiego. Istnieje obawa, iż powyższe
założenie wprowadzone w celu zwiększa-

nia czytelności mapy stref oddziaływania
być może jest zbyt subiektywne. W związku z powyższym w dalszej części artykułu
przeprowadzono analizę konkurencji sektora bazując na koncepcji grupy strategicznej
według Gierszewskiej i Romanowskiej. [5]
Wspomniane grupy obejmują przedsiębiorstwa oferujące produkty porównywalne pod
względem jakości i poziomu technicznego,
używają podobnych kanałów dystrybucji, są w podobnym stopniu zintegrowane
pionowo oraz nastawione na zaspokojenie
potrzeb tych samych grup klientów. Podmioty wewnątrz grupy w podobny sposób
prowadzą kampanie reklamowe oraz oferują
produkty po zbliżonych cenach.
Powyższa koncepcja została przystosowana na potrzeby sektora usług portów
lotniczych przez Sajdak [11], która stosując
analizę dwuwymiarową, porównywała na
polskim rynku usług lotniczym porty według następujących par czynników:
• struktura przewoźników niskokosztowych
vs. liczba obsługiwanych kierunków,
• liczba obsługiwanych pasażerów vs. struktura przewoźników tradycyjnych,
• struktura przewoźników tradycyjnych vs.
liczba obsługiwanych kierunków,
• liczba obsługiwanych pasażerów vs. struktura przewoźników niskokosztowych,
• struktura przewoźników tradycyjnych vs.
liczba przewoźników zagranicznych.
Na potrzeby niniejszego artykułu powyższy schemat poddano modyfikacji. Biorąc
pod uwagę ograniczenie wykresów dwuwymiarowych, polegające na możliwości
prezentacji bardzo cząstkowego wycinka
rzeczywistości za pomocą dwóch zmiennych, podjęto próbę zastosowania tzw.
wykresu 4D. Za pomocą dodatku do MS
Excel o nazwie „Excel 3D Scatter Plot” połączono wykres punktowy w układzie trzech
współrzędnych z wykresem bąbelkowym.
Taki zabieg umożliwił prezentację aż czterech zmiennych na pojedynczym wykresie.
W przypadku wykresów na ilustracjach 2
i 3 są to dane za rok 2013 dla obsłużonych
w porcie pasażerów:
• przewoźników tradycyjnych (PAX trad.),
• przewoźników czarterowych (PAX czarter),
• przewoźników niskokosztowych (PAX
LCC),
• sumarycznie wszystkich obsłużonych pasażerów (wielkość bąbla).
W przypadku ilustracji 4 i 5 są to dane
z zimowego rozkładu lotów w sezonie
2013/2014 dla ilości obsługiwanych przez
port lotniczy połączeń:
• krajowych,
• międzynarodowych wewnątrz-europejskich,
• międzykontynentalnych.
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Punkty na ilustracji 2, 4 i 5 zostały pogrupowane według kryterium podobieństwa.
Ponieważ lotnisko im. Chopina w Warszawie mocno odstawało od pozostałych, dla
porównania przedstawiono również dane
berlińskiego portu Schönefeld. Wspomniane
dwa porty lotnicze na wszystkich wykresach
wyraźnie odstają od portów regionalnych.
Ilość obsługiwanych pasażerów w obu hubach (zwłaszcza w przypadku linii tradycyjnych) jest kilku, a czasami kilkunastokrotnie
wyższa niż w pozostałych lotnisk. W przypadku Berlina uwagę zwraca duży udział pasażerów niskokosztowych w obsługiwanym
ruchu. Na Okęciu taki ruch został całkowicie
zlikwidowany na rzecz pobliskiego Modlina. Tę różnicę widać wyraźnie na wykresie
obróconym pod innym kątem (Il. 3). Część
przewoźników niskokosztowych operujących
w Berlinie w rzeczywistości oferuje produkt
hybrydowy „low-cost premium” w standardzie i w cenie na granicy przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych (np. Air Berlin).
Biorąc pod uwagę ten fakt oraz duże podobieństwo w strukturze oferowanych połączeń
(Il.4 i 5) BER zaliczono do jednej grupy z WAW.
Pozostałe podmioty pogrupowano na porty regionalne „większe” (KTW, GDN, KRK, WRO,
POZ i WMI) oraz pozostałe. Warto zauważyć,
że grupa „pozostałe” zawiera dokładnie te
same podmioty, które zostały odrzucone na
ilustracji 1, co potwierdza słuszność przyjętego kryterium dla wyznaczonych konkurencyjnych stref oddziaływania. Wykresy ukazują
również, że nie tylko WMI i WAW specjalizują
się w wybranych typach klientów (WMI niskokosztowi, WAW tradycyjni) oraz typach
połączeń. Drugim rynkiem, gdzie powoli
można zauważyć podobne działania jest zazębiający się rejon między Krakowem i Katowicami. KTW specjalizuje się w coraz większym stopniu w podróżach czarterowych
(w tym międzykontynentalnych) oraz (czego
nie widać na poniższych wykresach) w przewozach cargo. Udział procentowy pasażerów
niskokosztowych jest taki sam w obu lotniskach i wynosi 70% jednakże w wartościach
nominalnych Kraków obsługuje ich blisko
dwukrotnie więcej.
W odróżnieniu od opisywanej wcześniej
sytuacji niezdrowej konkurencji Lublina i Rzeszowa, w Krakowie bazę dla swoich samolotów posiada Ryanair, a w Katowicach WizzAir.
Taka sytuacja jest zdrowsza, ponieważ dany
przewoźnik jest bardziej związany z miejscem,
w którym „nocuje” swoje samoloty. Dzięki
temu zacięta walka konkurencyjna między
przewoźnikami przekłada się na wspólną
konkurencję portu i przewoźnika o pasażera,
w miejsce konkurencji między portami o przewoźnika. Kraków i Katowice przypominają
w tym względzie Luton (baza WizzAir) i Stan-
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sted (baza Ryanair), które w podobny sposób
podzieliły dojrzały londyński rynek LCC.
Stworzenie bazy samolotów na danym
lotnisku jest opłacalne dla przewoźników
dopiero przy pewnym minimalnym popycie
generowanym w regionie. Stąd nadzieja, że
w miarę rozwoju popularności podróży lotniczych we wschodniej Polsce, również i w tych
dwóch portach lotniczych możliwe będzie
zaistnienie większej specjalizacji portów lotniczych. W pierwszej kolejności takiej sytuacji
możemy się spodziewać w relacji PL Poznań
-Ławica i Wrocław-Strachowice. Obecnie wielkość i rodzaj obsługiwanego ruchu jest w obu
lotniskach bardzo podobny, przy czym w tym
wypadku to Wrocław jest raczej lokalnym liderem, a Poznań powinien poszukać swojej
niszy. Rozwój konkurencji w tym regionie na
pewno przyspieszy otwarcie budowanej drogi ekspresowej S5, która w najbliższych latach
ma znacząco skrócić podróż między tym portami, a zarazem sprawi, że ich strefy oddziaływania będą się jeszcze bardziej pokrywać.
Analiza map grup strategicznych potwierdziła bardzo dogodną pozycję PL Gdańsk-Rębiechów jako regionalnego monopolisty. Jest
to jedyny rozwinięty regionalny port lotniczy
w północnej Polsce. Równocześnie jest to lotnisko pierwszego wyboru dla środkowego wybrzeża. Dalsze badania powinny potwierdzić,
czy jest to również port pierwszego, czy może
drugiego wyboru dla mieszkańców zachodniopomorskiego, Warmii i Mazur oraz Podlasia.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono zasięg stref
oddziaływania poszczególnych portów lotniczych w Polsce oraz wyznaczono obszary
zazębiania się wspomnianych stref. W celu
sprawdzenia faktycznych obszarów konkurencji za pomocą map grup strategicznych
podzielono polski rynek lotniczy na 3 grupy:
huby (tylko WAW), regionalne większe (GDN,
POZ, WRO, KTW, KRK, WMI) oraz pozostałe.
Dokładna analiza ruchu w polskich portach
lotniczych pozwoliła zaobserwować pierwsze
przypadki segmentacji rynku i poszukiwania
nisz przez porty lotnicze. Specjalizacja WMI,
KTW i KRK oraz ich strategia konkurencyjna oparta na długoterminowej współpracy
z przewoźnikiem są dobrym sygnałem dla
mniejszych portów lotniczych, które obecnie nie wykorzystują potencjału swojej infrastruktury i konkurują ze sobą o przewoźników
oraz o nowe trasy m.in. za pomocą systemu
dopłat i promocji. W miarę rozwoju ruchu
lotniczego w Polsce można oczekiwać, że
otwieranie nowych baz będzie możliwe również w tych mniejszych portach. Jednoczesny
dynamiczny rozwój szybkich połączeń drogowych i kolejowych jeszcze bardziej zacie-

śni konkurencję między portami lotniczymi
oraz w pomyślnym scenariuszu przyspieszy
wspomniane zmiany. W artykule nie zawarto
analizy efektywności pozyskiwania pasażerów
z poszczególnych portów lotniczych, co jest
rekomendowane jako dalszy obszar badań. 
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Gospodarcza i niegospodarcza działalność
portów lotniczych – perspektywa prawa pomocy publicznej
Jakub Kociubiński
Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie
większego nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym.
Jednocześnie działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy
artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
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Wprowadzenie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/B/HS5/03951.
Jednym z elementów szeroko zakrojonego programu „modernizacji” systemu pomocy publicznej (SAM – State Aid Modernisation) w Unii Europejskiej (UE) jest reforma
zasad udzielania wsparcia portom lotniczym
i przewoźnikom. Nowe, opublikowane w lutym 2014 r. (weszły w życie w kwietniu 2014
r.) wytyczne Komisji Europejskiej (KE) dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych wpisują się
w ogólna logikę procesu unowocześnienia
zakładająca położenie większego nacisku na
ekonomiczną adekwatność i proporcjonalność zaangażowania publicznych środków
[27]. Przyjęcie powyższej optyki skutkuje
wprowadzeniem ściślejszych kryteriów
oceniających zgodność środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym [8, 25]. Jednocześnie jedynie wsparcie przeznaczone
na działalność uznawaną w prawie UE za
mającą charakter „gospodarczy” może być
uznane za pomoc publiczną. Państwowe
zasoby przeznaczane na aktywności pozbawione „gospodarczego” charakteru znajdują
się poza zakresem unijnego reżimu prawa
subwencyjnego [9]. W związku ze wspominanym zaostrzeniem zasad ewaluacji przedmiotowej pomocy, zasadnym wydaje się
przedstawienie funkcjonujących w acquis
36
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communautaire zasad kwalifikacji, pod kątem posiadania gospodarczej/niegospodarczej natury, palety aktywności wchodzących
w skład funkcjonowania portu lotniczego.
Funkcjonalna koncepcja przedsiębiorstwa w prawie UE
Reguły konkurencji UE, w którego częścią
składową jest prawo subwencyjne adresowane są do podmiotów, które stanowią
„przedsiębiorstwa” w rozumieniu prawa
unijnego [2, 9, 18, 20]. Jest to pojęcie, które
nie doczekało się legalnej, traktatowej definicji, jednakże bazując na bogatym acquis
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
(TS) można wskazać na kluczowe cechy
podmiotów należących do tej kategorii [15,
29, 35]. Wypełniać przesłanki „przedsiębiorstwa” będzie każdy podmiot, niezależnie
od struktury organizacyjnej i mechanizmu
finansowania, który prowadzi „działalność
gospodarczą” [15, 23, 24, 35]. Działalność ta
jest definiowana jako każde oferowanie towarów i/lub usług na rynku bez wzgledu,
czy dana czynność wykonywana jest dla
zysku [10, 14, 31]. Nie ma też znaczenia źródło finansowania. Działalność wciąż zostanie
uznana za gospodarczą nawet jeżeli całość
wpływów danego operatora pochodzi od
państwa lub ze środków publicznych [2].
Irrelewantność dążenia do profitów stanowi istotną okoliczność, ponieważ pozwala na włączenie w zakres opisywanej definicji całej, szeroko pojętej sfery użyteczności
publicznej, której raison d’ětre nie ma natury
komercyjnej [19]. Szczególnie, że w porty
lotnicze w Polsce (podobnie jak w większości krajów Unii) posiadają publicznoprawną
strukturę własności [8]. I nawet jeżeli formalnie zobowiązane są do operacji mających
na celu osiągnięcie zysków, to spotyka się
argumentację, że w rzeczywistości realizują
partykularne cele danej władzy kontrolującej obiekt. Niezależnie od tego, zgodnie ze

sformułowaną w przepisie art. 345 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
tzw. „zasadzie naturalności” struktura właścicielska podmiotów nie ma znaczenia w kontekście stosowania wobec nich unijnego
prawa konkurencji [41]. Zarówno te prywatne jak i publiczne podlegają takim samym
zasadom [8, 22].
Dodatkowo zwraca uwagę, że przytoczona definicja działalności gospodarczej
jest szersza niż ta sformułowana w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej, która wymaga ponadto, żeby przedmiotowa
działalność była wykonywana w sposób
„zorganizowany i ciągły” [42]. Z perspektywy
prawa UE każda indywidualna aktywność
określonego podmiotu badana jest ad casum [9, 29]. Uprawnionym jest więc twierdzenie, że koncepcja „działalności gospodarczej” stanowi prawne iunctum pomiędzy
pomiotem a prawem unijnym, przesądzając
o przedmiotowej właściwości tego reżimu prawnego. Oznacza to, że może zostać
zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo,
w rozumieniu prawa unijnego, w związku
z konkretnym wycinkiem swojej działalności, która wówczas podlegać będzie co do
zasady w pełni prawu konkurencji, w tym
regulacjom pomocy publicznej, podczas
gdy reszta aktywności tego podmiotu znajdzie się poza zakresem prawa UE [9, 22, 37].
Można zatem stwierdzić, że w prawie Unii
Europejskiej desygnacja jako „przedsiębiorstwo” nie jest immanentnie przypisana do
konkretnego podmiotu ale stanowi wynik
uznania określonych prowadzonych przez
niego aktywności jako mających charakter
„gospodarczy”.
Finansowanie infrastruktury portów lotniczych – pomoc a ogólne środki interwencji
Zestawiając przedstawioną powyżej definicję z charakterystyką działalności portu
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lotniczego jest prima facie oczywiste, że
obiekty te wypełnią przedstawione przesłanki pozwalające uznać je za przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa UE. Pewna
kontrowersja istniała w związku z klasyfikacją infrastruktury lotniskowej w kontekście
możliwości uznania finansowania jej konstrukcji i/lub modernizacji za pomoc publiczną. Należy w tym miejscu wskazać, że
tzw. „ogólne środki interwencji” stanowiące
realizację celów polityki gospodarczej państwa i mające przez to powszechny i systemowy charakter nie są uznawane za pomoc
publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE [2, 20].
Wśród przykładów takich środków wymienia się instrumenty polityki fiskalnej, podatkowej, a także w pewnych przypadkach finansowanie ogólnodostępnej infrastruktury
mającej charakter użyteczności publicznej
[20, 34].
Kluczowym indykatorem pozwalającym
na dokonanie dystynkcji między ogólnym
środkiem interwencji a zaangażowaniem
zasobów państwowych stanowiącym pomoc publiczną jest kryterium selektywności
[20]. Jest ono wyprowadzane z literalnego
brzmienia art. 107 TFUE, stanowiącego, że
wsparcie państwa będzie uznane za opisywaną pomoc, jeżeli będzie sprzyjać „(…)
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów (…) [41]”. A zatem musi
istnieć konkretny podmiot ich grupa odnosząca pozytywne skutki w wyniku realizacji
danego projektu infrastrukturalnego [2, 18,
20]. Pozytywny skutek musi mieć charakter
przywileju, czyli być niemożliwym do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych, choć nie musi być dokładnie mierzalny [5, 18].
W obliczu powyższego wywodu zwraca uwagę, że w przypadku ufundowania
infrastruktury lotniskowej (drogi startowej,
płyty postojowej etc.), niewątpliwie korzyść
odnosi operator obiektu, szczególnie biorąc
pod uwagę, iż ze względu na koszty, inwestycja nie mogłaby być zrealizowana bez
zaangażowania publicznych środków [7, 27].
Jednocześnie funkcjonujący węzeł transportowy wpływa dodatnio na wzrost gospodarczy poprawiając dostępność transportową
obszaru ciążenia, czyli używając nomenklatury traktatowej, służąc spójności społecznej
i terytorialnej (osobną kwestią pozostaje, jak
duży ruch lotniczy obiekt obsługuje) [3, 32,
39]. Czyli beneficjentem jest równocześnie
operator i region [4, 7]. Zasygnalizowane
wątpliwości zostały rozstrzygnięte w orzeczeniach w sprawach Aèroports de Paris
i Leipzig/Halle Airport [1, 13, 30]. Sąd argumentował, że działalność portu lotniczego
polegająca na odpłatnym dostarczaniu zestawu usług liniom lotniczym ma charakter
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gospodarczy. W dalszej części dowodził, że
budowa infrastruktury stanowi „nieodłączny”
(inseparable) element działalności obiektu [1,
13, 30]. W związku z tym publiczne wsparcie działalności gospodarczej konkretnego
obiektu nie może zostać zakwalifikowane
jako ogólne środki interwencji, ale będzie
pomocą w rozumieniu art. 107 TFUE (dotyczy to wszystkich inwestycji rozpoczętych
po 2000 r.) [1, 11, 27, 33].
Działalność portu lotniczego a realizacja
zadań władzy publicznej
Specyfika działalności portu lotniczego
sprawia, że obejmować musi aktywności
postrzegane jako wchodzące w skład tradycyjnych prerogatyw państwa związanych
z inter alia kontrolą graniczną czy zabezpieczeniem obiektu. Przyjmując optykę unijnego prawa konkurencji, aktywności będące
realizacją zadań władzy publicznej, co do
zasady nie mają charakteru ekonomicznego
[19, 29, 37, 38]. W praktyce, w związku z postępującym zjawiskiem prywatyzacji wspomnianych zadań, dokonanie jednoznacznej
dystynkcji między tytułowymi rodzajami
działalności bywa kłopotliwe [19].
Można uznać, że realizacja uprawnień
władczych, pozostających w sferze imperium, zwłaszcza związanych z możliwością
zastosowania przymusu publicznoprawnego nie stanowi działalności gospodarczej
w świetle unijnych przepisów konkurencji
[19, 22, 29]. Dlatego za przedsiębiorstwo
nie została uznana instytucja zajmująca się
kontrolą i nadzorem przestrzeni powietrznej
(EUROCONTROL), ponieważ analizując profil
jej działalności, TS dopatrzył się cech charakterystycznych dla wykonywania władztwa publicznego [37]. Sam test, polegający
na określeniu, czy dana aktywność, choćby
teoretycznie, mogłaby być realizowana komercyjnie przez podmioty prywatne, nie
jest wystarczający do przesądzenia o jej
gospodarczym charakterze [1, 29, 37, 38].
Szczególnie, że państwa angażują się często
w różnego rodzaju działalności o charakterze
czysto komercyjnym, a jak zostało wskazane,
struktura właścicielska podmiotu jest irrelewantna jeśli chodzi o stosowanie prawa
konkurencji wobec niego. A zatem w tym
przypadku fakt, że w daną aktywność zaangażowane są struktury państwa, nie wystarczy dla przyjęcia asumpcji o jej niegospodarczym charakterze. Muszą być to dodatkowo
formy działalności, których wykonywanie
jest zastrzeżone dla władz publicznych [19,
29]. Na tej zasadzie za pozbawione gospodarczego charakteru zostaną uznane inter
alia lotniskowe jednostki ratowniczo-gaśnicze i działające w portach oddziały straży

granicznej [27]. Wsparcie dla tych rodzajów
aktywności nie będzie stanowić pomocy
w rozumieniu art. 107 TFUE, konieczne jest
jednak przestrzeganie zasady zakazu dyskryminacji, żeby nie doprowadzić do powstania
nieuzasadnionych obiektywnie różnic w ich
poziomie finansowania pomiędzy poszczególnymi portami lotniczymi [13, 27].
Jednocześnie faktycznym wykonawcą
określonych zadań władzy publicznej może
być jednostka prywatna [36, 37, 38]. Natomiast musi wówczas zostać wyraźnie zobowiązana przez kompetentny organ władzy
publicznej do świadczenia określonych
usług [16, 19, 21, 22]. Wówczas traktowana będzie jako swoista „emanacja państwa”
a nie przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa
UE, nawet jeżeli jej relacja z instytucją publiczną zlecająca wykonywanie określonych
zadań, przewiduje element wynagrodzenia.
Oczywiście uznanie danej aktywności za
mającą charakter władczy nie będzie oznaczać automatycznie, że inne działania danego podmiotu nie będą miały natury komercyjnej [13, 36].
Usługi świadczone w ogólnym interesie
gospodarczym
Zadania władzy publicznej należące do
sfery szeroko pojętej użyteczności publicznej nie muszą zaliczać się do ekskluzywnych
kompetencji zarezerwowanych dla tej władzy (jak te opisane we wcześniejszym paragrafie). W praktyce państwo podejmuje kroki gwarantujące dostępność usług, które są
niezbędne społeczeństwu (inter alia transport publiczny, wywóz odpadów, dostawy
energii), w związku z tym, że brak jest mechanizmów rynkowych sprawiających, że
możliwe jest ich dostarczanie na zasadach
komercyjnych [16, 17, 21, 22, 40]. Obecnie
rośnie rola prywatnych podmiotów w wykonywaniu usług użyteczności publicznej,
gdzie państwo, będąc prawnie odpowiedzialnym za ich świadczenie, tworzy dla
operatorów preferencyjne warunki działania i/lub udziela tym podmiotom wsparcia
finansowego mającego zrekompensować
niedomogi rynku [17, 21, 22, 40]. Używając
nomenklatury prawa UE, są to tzw. usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Services of General Economic Interest)
[16, 22]. Usługi należące do tej kategorii
mają hybrydowy charakter, można bowiem
stwierdzić, że ich świadczenie jest działalnością gospodarczą wykonywaną w interesie
publicznym [16, 17, 21, 22, 40].
Wskazany gospodarczy komponent opisywanych usług oznacza, że podmioty faktycznie je świadczące stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa UE [21, 40].
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Mimo iż jest to działalność mająca charakter
gospodarczy, państwowe wsparcie dla operatorów usług należących do przedmiotowej
kategorii nie stanowi, co do zasady, pomocy
publicznej [17, 21, 40]. Zamiast tego korzysta
z tzw. „klauzuli ucieczki” z art. 106 ust. 2 TFUE
[17, 40]. Przepis umożliwia wyłączenie stosowania innych reguł traktatowych (wszystkich, konkurencji wymieniając jako przykład)
w stosunku do przedsiębiorstw zobowiązanych do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym
[17, 40]. Finansowanie opisywanych usług
wykorzystujące derogację z art. 106 ust. 2
TFUE uznawane jest za tzw. „rekompensatę
z tytułu świadczenia usługi publicznej”, a jej
stosowanie nie podlega reżimowi notyfikacji
i kontroli właściwemu dla pomocy publicznej [21, 22, 40].
Co do zasady państwa członkowskie posiadają swobodę we wskazywaniu, które
usługi uważają za służące „interesowi ogólnemu”, który można określić używając terminologii prawa krajowego jako „interes
publiczny” [22, 26]. Akurat w przypadku operacji portów lotniczych, wspomniane wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz
portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych
konkretyzują generyczne zasady wspierania
przedmiotowych usług [27]. Dodatkowo
ocena kompatybilności rekompensaty z rynkiem wewnętrznym odbywać się będzie na
ogólnych zasadach właściwych dla przedmiotowych usług sformułowanych w pakiecie regulacyjnym tzw. Pakiecie Altmark II [6,
26, 28]. Port lotniczy może zostać uznany za
przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym (w rozumieniu
art. 106 ust. 2 TFUE) jeżeli obsługuje obszar,
który bez niego byłby izolowany w stopniu szkodzącym społeczno-gospodarczemu rozwojowi [27]. Taka sytuacja wystąpi
zwłaszcza w tzw. „regionach najbardziej oddalonych” w rozumieniu art. 349 TFUE, których w Polsce nie ma, natomiast w każdym
wypadku konieczne jest przeprowadzenie
analizy, czy nie istnieją alternatywne opcje
transportowe jak np. kolej wysokich prędkości [27]. Ponadto roczny wolumen pasażerów obsługiwanych przez dany port lotniczy nie może przekroczyć 200000 [6, 28].
Można więc stwierdzić podsumowując, że
w obecnym stanie prawnym w Polsce sam
port lotniczy, w zakresie swojej kluczowej
działalności, nie zostanie uznany za przedsiębiorstwo zobowiązane do zarządzania
usługami w ogólnym interesie gospodarczym. Natomiast działalność mająca charakter użyteczności publicznej, ale która nie jest
„nierozerwalnie” związana z operacją portu
(zgodnie w wykładnią z Aèroports de Paris
i Leipzig/Halle Airport), wydaje się, że będzie
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mogła skorzystać z wyłączenia z art. 106 ust.
2 TFUE [1, 13, 30].
Uwagi końcowe
Chcąc podsumować przeprowadzone
rozważania na temat możliwości przypisania
gospodarczego charakteru poszczególnym
aspektom działalności portu lotniczego należy zwrócić uwagę na czynnik natury proceduralnej wpływający na praktyczną doniosłość opisywanego zagadnienia. Co do
zasady udzielenie pomocy publicznej objęte
jest obowiązkiem notyfikacji, a uruchomienie środków uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Faktem jest,
że nienotyfikowana pomoc nie jest przez
to automatycznie niezgodna z rynkiem
wewnętrznym. Natomiast błędna klasyfikacja wsparcia (lub jego części), zwłaszcza
w związku z niewłaściwą alokacją środków,
może w doprowadzić do niewypełnienia
wymagań sformułowanych w wytycznych
dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych
i w efekcie uznania pomocy za niezgodną
z rynkiem wewnętrznym.
Analizując orzecznictwo Trybunału, Sądu
i decyzje Komisji daje się zauważyć tendencja stopniowego rozszerzania definicji
pojęcia „działalność gospodarcza” dzięki czemu staje się możliwe objęcie większej ilości
podmiotów regułami prawa konkurencji UE.
W tym kontekście zwraca uwagę na wykładnię traktującą zestaw czynności wchodzących w operacje portu lotniczego jako funkcjonalną całość. W przypadku tych obiektów
duże znaczenie ma zaliczenie inwestycji
infrastrukturalnych jako pomocy publicznej
w związku z uznaniem ich za immanentnie
związane z podstawową, gospodarczą funkcją obiektu. Poziom nakładów wymaganych
dla zrealizowania takiego projektu, przekraczający na ogół możliwości finansowe portu
sprawiając, że interwencja władz publicznych może być niezbędna. Objęcie inwestycji infrastrukturalnych reżimem unijnego
prawa ma więc duże znaczenie praktyczne.
Do tego zwrócić należy uwagę na postępujące zjawisko prywatyzacji zadań publicznych. Proces, który przyjmując optykę prawa
konkurencji, można najbardziej syntetycznie
określić jako poszerzenie zakresu podmiotowego prawa konkurencji o operatorów
usług dotychczas wykonywanych przez
szeroko pojęte struktury państwa. Przez to
poza reżimem prawa pomocy publicznej
pozostały głównie te aktywności związane
z możliwością zastosowania przymusu (jak
operacje straży granicznej, czy jednostek
ratowniczo-gaśniczych). Nawet jeżeli sprywatyzowane zadanie publiczne zostanie

zakwalifikowane jako usługa świadczona
w ogólnym interesie gospodarczym i jej finansowanie odbywać się będzie w ramach
derogacji z art. 106 ust. 2 TFUE a nie reguł
pomocy publicznej, to wciąż konieczne jest
zachowanie parametrów wsparcia określonych we wspomnianych wytycznych i/lub
Pakiecie Altmark II. 
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Aspekt standaryzacji w procesie
zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Michał Kozłowski
We wprowadzeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego studium zagadnienia zarządzania ryzykiem w lotnictwie cywilnym i systemach zarządzania opartych na normach ISO. W dalszej części artykułu scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem, w aspekcie integracji i sformułowano praktyczne wnioski dotyczące konieczności wprowadzenia pewnych standardów ujednolicających proces zintegrowanego zarządzania ryzkiem.

dr inż.
Michał Kozłowski;
Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Wprowadzenie
Rozpatrując historię rozwoju lotnictwa
cywilnego w aspektach: technicznych, standaryzacji i zarządzania, można stwierdzić,
że aktualnie największą dynamiką rozwoju
charakteryzuje się obszar zarządzania. Wynika to z nowelizacji przepisów prawnych,
które (najczęściej w odpowiedzi na rosnące
społeczne potrzeby bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości życia) wprowadzają
obowiązki stosowania wskazanych systemów zarządzania w określonym zakresie.
Rozwijanie i doskonalenie obszarów organizacji i zarządzania wynika również ze zmian
zachodzących w otoczeniu gospodarczym
i ekonomicznym, co przejawia się w szczególności stale wzrastającym poziomem konkurencji i stopniem złożoności relacji biznesowych. Współcześnie, procesy te dotyczą
w równym stopniu wszystkich podmiotów
prowadzących działalność w lotnictwie cywilnym i w praktyce przekładają się na powszechne wdrażanie systemów zarządzania
opartych na odpowiednich standardach
normatywnych, do których w szczególności
należą:
• System Zarządzania Bezpieczeństwem
(ang. Safety Management System – SMS),
oparty na standardzie Aneksu 19 ICAO
i Podręczniku ICAO Doc 9895;
• System Zarządzania Jakością (ang. Quality
Management System – QMS), oparty na
standardzie normy ISO 9001;
• System Zarządzania Środowiskowego
(ang. Environmental Management System – EMS), oparty na standardzie normy
ISO 14001;
40
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• System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy (ang. Occupational Health
and Safety Management System – OHSAS), oparty np. na standardzie normy
PN-N 18001;
• System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji (ang. Information Security Management System – ISMS), oparty na standardzie normy ISO 27001;
• System Zarządzania Biznesową Ciągłością
Działania (ang. Business Continuity Management System – BCMS), oparty na standardzie normy ISO 22301.
Obszar i zakres wdrożenia poszczególnych systemów zarządzania determinowany
jest wymaganiami odpowiednich przepisów
prawnych (np.: SMS – Aneks 14 ICAO, Aneks
19 ICAO, Rozporządzenie UE 139/2014;
QMS – Aneks 14 ICAO, Aneks 15 ICAO, Rozporządzenie UE 73/2010, Rozporządzenie
UE 139/2014; ISMS – Rozporządzenie UE
73/2010), jak również wynika z autonomicznych decyzji kierownictwa podmiotu
o przyjęciu do stosowania odpowiednich
standardów zarządzania, w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego osiągania
określonych celów biznesowych lub wynikających z przepisów prawnych (np.: BCMS
– Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (w przypadku podmiotów związanych
wymaganiami użyteczności publicznej),
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Rozporządzenie RM z dnia
30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
Rozporządzenie RM z dnia 30 kwietnia 2010
r. w sprawie planów ochrony infrastruktury
krytycznej; EMS – Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska; ISMS –
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; OHSAS – Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).
Należy zwrócić uwagę, że komponentem
który występuje we wszystkich ww. systemach zarządzania (i ich standardach normatywnych) jest zarządzanie ryzykiem dotyczącym odpowiednio: bezpieczeństwa operacji
lotniczych (SMS), środowiska naturalnego
(EMS), zdrowia i życia ludzkiego (OHSAS),

bezpieczeństwa informacji (ISMS), ciągłości
działania (BCMS). Również w zakresie QMS
zarządzane jest (nie wyrażone expressis verbis) ryzyko, rozumiane odpowiednio jako
„niezgodność” lub „potencjalna niezgodność” [1].
Istotnym dla przedmiotu dalszych rozważań jest fakt, że definiowane na poziomie
strategicznym i operacyjnym wymagania
i warunki prowadzenia działalności (w każdym zakresie) w lotnictwie cywilnym, oparte
jest na zarządzaniu ryzykiem (w szczególności bezpieczeństwa, ale nie wyłącznie)
bez względu na to, czy zostało to formalnie
zadeklarowane i wyrażone, czy wynika tylko
z określonych celów i stosowanych metod
postępowania.
Taki stan rzeczy, czyni zasadnym i celowym integrowanie działań oraz metod i procedur dotyczących zarządzania (jakiegokolwiek rodzaju) ryzykiem.
Integracja Systemów Zarządzania
Zasadność integracji systemów zarządzania wynika nie tylko z wyników przeprowadzonego powyżej studium. Wynika to
również ze znaczącej złożoności procesów,
struktur i relacji (biznesowych, operacyjnych,
technicznych, prawnych i umownych), które
muszą być integrowane, w celu optymalizacji ich skuteczności i efektywności, w szczególności poprzez minimalizację angażowanych zasobów (materialnych, systemowych,
czasu pracy) wykorzystywanych do osiągania celów. Został to również wyrażone przez
ICAO [10], w opinii której organizacje i podmioty prowadzące działalność w lotnictwie
stanowią „system systemów”. Spowodowane jest to tym, że organizacje lotnicze muszą
wdrażać i zarządzać wieloma różnymi systemami, aby skutecznie spełniać określone
wymagania i osiągać założone cele w zakresie swojej działalności. Do zbioru tych systemów zarządzania w praktyce najczęściej
należą właśnie ww. systemy zarządzania, tj.:
SMS, QMS, OHSAS, EMS, ISMS i BCMS, skutkiem czego jest powszechna tendencja do
łączenia (integrowania) wszystkich tych
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zróżnicowanych merytorycznie (cele, wymagania normatywne, metody i procedury)
systemów zarządzania, w celu:
• ograniczania przypadków powielania pracy, a co za tym idzie obniżenia kosztów
pracy;
• minimalizacji ryzyk dotyczących wszystkich aspektów prowadzonej działalności
i wzrostu rentowności;
• zrównoważenia potencjalnie sprzecznych
celów;
• zlikwidowania (lub znaczącego ograniczenia) potencjalnie sprzecznych obowiązków i zależności;
• rozproszenia „systemów władzy” i zapewnienia odpowiednio szerokiego spektrum
podejmowania decyzji w odniesieniu do
zróżnicowanych celów.
Pomimo tego, że ICAO zaleca integrację
systemów zarządzania, nie zostały jednak wydane żadne zharmonizowane normy i zalecane metody postępowania (ang. Standards
and Recommended Practices – SARPs) w zakresie integracji (opartych na różnych standardach normatywnych) systemów zarządzania. Podobna sytuacja ma miejsce w obszarze
regulacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego (ang. European Aviation Safety
Agency – EASA). EASA również podkreśla znaczenie integracji SMS i QMS [12, 13], ale aktualnie nie zostały wydane żadne szczegółowe
regulacje w tym zakresie.
W takim stanie faktycznym i formalnym
zakres, stopień i sposób integracji poszczególnych systemów zarządzania jest (opartym na arbitralnych decyzjach) autonomicznym działaniem każdego podmiotu. W tym
kontekście, integracja systemów zarządzania
obejmuje obszary:
• systemowy;
• zarządzania ryzykiem.
Standardy normatywne (ICAO i ISO)
wszystkich (będących przedmiotem rozważań) systemów zarządzania określają wymagania systemowe w zakresie nadzoru nad
dokumentami i zapisami, audytów, działań
zapobiegawczych, doskonalących i korygujących, przeglądów systemów zarządzania,
ustanowienia polityk i komunikacji, które
sensu stricto są tożsame i komplementarne.
Wynika to z faktu, że rozwiązania ICAO w zakresie SMS zostały oparte właśnie na normie
ISO 9001 i nie ma pomiędzy nimi żadnych
różnic systemowych, a do wspólnych cech
należą m.in.:
• wymaganie planowania i zarządzania;
• wymaganie zapewnienia adekwatności
i skuteczności;
• kompleksowość (dotyczą każdej funkcji,
procesu i osoby w organizacji);
• wymaganie ciągłego doskonalenia;
i jak podkreśla ICAO, do SMS i QMS należy

11 /2014

podchodzić z perspektywy synergii [10].
Z uwagi na to, norma ISO 9001daje dobrą
podstawę do ustanowienia (z odpowiednim
uwzględnieniem szczegółowych wymagań
standardów normatywnych innych systemów) i wdrożenia procedur systemowych,
jednolicie stosowanych we wszystkich systemach zarządzania, w celu zapewnienia ich
skuteczności, adekwatności, efektywności
i doskonalenia, w aspekcie integracji (merytorycznej i systemowej).
Możliwość ta wynika również z tego, że
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for
Standardization – ISO) i Międzynarodowa
Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission – IEC)
utworzyły wyspecjalizowany system światowej normalizacji, powołując wspólne
komitety techniczne, redagujące normy
międzynarodowe zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Dyrektywach ISO/
IEC, zgodnie z którymi poszczególne normy systemów zarządzania są redagowane
w sposób zapewniający wsparcie ich zintegrowanego wdrażania i stosowania wraz
z innymi normami dotyczącymi zarządzania, a co za tym idzie, jeden odpowiednio
zaprojektowany i wdrożony (zintegrowany)
system zarządzania może formalnie spełniać
wymagania wszystkich innych przyjętych
do stosowania norm i zapewniać skuteczne
osiąganie celów poszczególnych systemów
zarządzania. Z tego względu, w każdym nowym wydaniu normy ISO publikowane są
informacje o wzajemnym powiązaniu wymagań i wytycznych innych normatywnych
standardów zarządzania.
W odniesieniu do zagadnień zarządzania
ryzykiem, ISO stwierdzając, że powszechną praktyką w różnych organizacjach jest
stosowanie różnych technik zarządzania
ryzykiem, wynikających w szczególności
z wymagań prawnych i uwarunkowań biznesowych, oraz uznając potrzebę standaryzacji w tym zakresie opublikowała w 2009
roku normę „Zarządzanie ryzykiem – Zasady
i wytyczne” [3], cele wdrożenia i stosowania
której określono następująco:
• zwiększyć prawdopodobieństwo osiągania celów;
• wspierać proaktywne zarządzanie;
• zwiększyć świadomość potrzeby identyfikacji i postępowania z ryzykiem w całej
organizacji;
• doskonalić identyfikację szans i zagrożeń;
• spełniać wymagania prawne i regulacyjne
oraz norm międzynarodowych;
• doskonalić obowiązkowe i dobrowolne
raportowanie;
• doskonalić ład organizacyjny;
• zwiększać zaufanie interesariuszy;

• ustalić wiarygodną podstawę dla podejmowania decyzji i planowania;
• doskonalić środki kontroli;
• skutecznie alokować i wykorzystywać zasoby do postępowania z ryzykiem;
• doskonalić skuteczność i efektywność
operacyjną;
• poprawić wyniki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony
środowiska;
• doskonalić zapobieganie występowania
strat i zarządzanie incydentami;
• minimalizować straty;
• doskonalić uczenie się organizacji;
• doskonalić odporność organizacji.
Istotną cechą normy ISO 31000 jest to, że
nie specyfikuje ona zarządzania ryzykiem
jako systemu zarządzania, natomiast określa
trzy komponenty, tj.:
• zasady,
• struktura ramowa,
• proces zarządzania ryzykiem,
które podlegają odpowiedniej implementacji do ustanowionych procesów i wdrożonych systemów zarządzania w organizacji
(podmiocie).
Norma ISO 31000 a priori jest w pełni
kompatybilna i komplementarna z innymi
standardami ISO systemów zarządzania,
a jak dowiodły wyniki przeprowadzonych
badań [14, 16] również z procesem zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa określonym przez ICAO [10] i zawierający te same
komponenty, tj.:
• ustalenie kontekstu (cele, zakres, kryteria
akceptacji ryzyka);
• ocena ryzyka (identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, ewaluacja ryzyka);
• planowanie (i realizacja) postępowania
z ryzykiem;
• komunikacja i gromadzenie danych.
Z uwagi na to, norma ISO 31000 stanowi standard, w oparciu o który formalnie
i metodologicznie możliwa jest integracja
różnych systemów zarządzania w zakresie
zarządzania ryzykiem, w celu zwiększenia
skuteczności i efektywności oraz optymalizacji w dziedzinie czasu, kosztów, zasobów
i aktywów [17].
Proces Zarządzania Ryzykiem
Ryzyko, to wpływ niepewności na cele
[5]. Użyte w przytoczonej definicji pojęcie
„niepewność” należy rozumieć jako losowe
czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne), których
oddziaływanie powoduje odchylenie (pozytywne – szanse lub negatywne – zagrożenia
/ straty) od osiągania zamierzonych celów,
które mogą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa,
środowiska naturalnego, życia i zdrowia
ludzkiego, bezpieczeństwa informacji, cią-
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Tabela 1. Przykładowa klasyfikacja w ustrukturyzowanym opisie ryzyka (opracowanie własne)
ŹRÓDŁA RYZYKA / ZAGROŻENIA
środowisko naturalne
infrastruktura
nieintencjonalny czynnik ludzki
intencjonalny czynnik ludzki
środowisko pracy
otoczenie
gospodarczo – ekonomiczne
otoczenie formalno – prawne
otoczenie
społeczno – polityczne
otoczenie outsourcingowe

głości działania, jakości, etc. Pod pojęciem
„niepewność” należy również rozumieć stan
braku danych i informacji (lub ich niewystarczającego poziomu) dotyczących ryzyka.
W każdym (będących przedmiotem rozważań) systemie zarządzania, ryzyko rozpatrywane jest w odniesieniu do zdarzeń
i potencjalnych skutków (w odniesieniu do
określonych celów) jego wystąpienia, a powszechną praktyką jest opisywanie ryzyka
jako kombinacji możliwości zaistnienia określonych zdarzeń i jego skutków, przy zastosowaniu „wzoru Turenr’a”:
R=PxS
gdzie:
R – ryzyko,
P – prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia,
S – wielkość skutków (pozytywnych lub negatywnych) wystąpienia określonego zdarzenia.
Pod pojęciem „zarządzanie ryzykiem”,
należy rozumieć skoordynowane działania
dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka [5], które
swoim zakresem obejmują w szczególności: politykę zarządzania ryzykiem, strukturę
ramową i zawarte w niej plany zarządzania
ryzykiem [3]. Zarządzanie ryzykiem jest procesem obejmującym systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk (komunikacji, konsultacji, ustalania kontekstu, oceny
ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz monitorowania i przeglądu ryzyka) [5]. Na proces ten składają się kolejno [3]:
1. ustalenie kontekstu (definiowanie zewnętrznych i wewnętrznych czynników i uwarunkowań, które powinny być
uwzględniane przy ustanawianiu polityki
oraz określaniu zakresu i kryteriów ryzyka);
2. identyfikacja ryzyka (identyfikacja zagrożeń, rozpoznawanie i opisywanie ryzyka,
obejmujące rozpoznanie źródła ryzyka,
zdarzeń, ich przyczyn i potencjalnych następstw, które obejmuje dane historyczne,
analizy teoretyczne, oceny, opinie ekspertów oraz potrzeby interesariuszy);
42
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PRZYCZYNY / PODATNOŚCI
zewnętrzna / wewnętrzna
kontrolowalna / niekontrolowana
zależna / niezależna
brak lub nieskuteczne zabezpieczenie
utrata zabezpieczenia
utrata zasobu

SKUTKI
finansowe
wizerunkowe
prawne
jakościowe
środowiskowe
przerwanie ciągłości (lub obniżenie poziomu) działania

zablokowanie zasobu
konfiguracja

straty czasu
akt bezprawnej ingerencji

struktura
technologia
materiał

zdarzenie lotnicze
utrata zasobów ludzkich

3. analiza ryzyka (rozpoznanie charakteru
ryzyka oraz określenie poziomu ryzyka
i jego estymacja, stanowiące podstawę do
ewaluacji ryzyka i podejmowania decyzji
odnośnie postępowania z ryzykiem);
4. ewaluacja ryzyka (porównywanie wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka,
w celu stwierdzenia, czy ryzyko i/lub jego
wielkość są akceptowalne lub tolerowane);
5. postępowanie z ryzykiem (modyfikacja
ryzyka na podstawie wyników ewaluacji
ryzyka, m.in. poprzez: unikanie ryzyka
i niekontynuowanie działalności, podjęcie
ryzyka w celu wykorzystania szansy, usunięcie źródła ryzyka, zmianę prawdopodobieństwa i/lub skutków, transfer ryzyka,
retencję ryzyka).
Proces zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Każdy z opisanych etapów procesu zarządzania ryzykiem jest odpowiednio realizowany w każdym z ww. systemów zarządzania. Różnice dotyczą de facto jedynie
używanej terminologii, np. „identyfikacja
zagrożeń” [10] versus „identyfikacja ryzyka”
[3] i orientacji na właściwy rodzaj ryzyka
oraz określania czynników ryzyka (np.: podatność, ekspozycja). Nie wpływa to jednak
co do zasady na same metody zarządzania
ryzykiem stosowane w poszczególnych systemach, które oparte są na metodach i technikach określonych w normie ISO 31010 [4]
(norma związana z ISO 31000).
W praktycznej realizacji procesu zarządzania ryzykiem (bez względu na system
i jego standard normatywny) należy mieć
na uwadze to, że jedno źródło ryzyka, może
powodować skutki o różnym charakterze
(zróżnicowany profil ryzyka), a postępowanie z nim może powodować kolejne ryzyka.
Zagadnienie to, można rozpatrywać z perspektywy „efektu domina” i „eskalacji ryzyka”
[15]. Potęguje to potrzebę integracji zarządzania ryzykiem.

Podstawę zintegrowanego zarządzania
ryzykiem daje holistyczne określenie celów i priorytetów oraz ustalenie kontekstu organizacji (podmiotu). Uzupełnienie
(w stosunku do określonego w normie ISO
31000) procesu zintegrowanego zarządzania ryzykiem o (wymaganą w BCMS) Analizę Wpływu na Biznes (ang. Business Impact
Analysis – BIA) umożliwia kompleksowe
określenie apetytu na ryzyko i kryteriów akceptacji ryzyka.
Metoda zintegrowanej oceny ryzyka
(identyfikacja, analiza, ewaluacja) wymaga
oparcia na ustrukturyzowanym opisie zidentyfikowanych ryzyk [5], z przypisaniem
określonych klas zdarzeń do określonych
klas źródeł ryzyka, z uwzględnieniem tego,
że pojedyncze zdarzenie może mieć kilka
przyczyn i podatności oraz prowadzić do
wielu następstw, oraz że następstwo może
stanowić przyczyny innych następstw [4,
15], co stanowi podstawę do odpowiedniej agregacji lub dzielenia ryzyka (m.in.
w aspekcie wyznaczania właściciela ryzyka,
wyboru opcji i określania sposobu postępowania z ryzykiem).
Ustrukturyzowany opis ryzyka, oparty na
przyjętej klasyfikacji jest warunkiem sine
qua non do zintegrowanego zarządzania
ryzykiem. Proces zintegrowanego zarządzania ryzykiem oparty na klasyfikacji i ustrukturyzowanym opisie ryzyka daje konieczną
podstawę do dzielenia (forma postępowania z ryzykiem uwzględniająca uzgodnione
rozłożenie ryzyka na inne strony) lub agregacji (kombinacja kilku ryzyk w jedno ryzyko)
w zakresie postępowania z ryzykiem, łącznie
z wyznaczeniem właściciela ryzyka (osoba
lub jednostka rozliczana z zarządzania ryzykiem i uprawniona do tego zarządzania), na
podstawie klasyfikacji ryzyka.
Dla każdej określonej klasy skutku, na
podstawie wyników ustalenia kontekstu
i analizy BIA określane są kryteria ryzyka (najczęściej w postaci macierzy tolerancji ryzyka
– TR=[P,S]), które są stosowane przy ewaluacji ryzyka.
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Standaryzacja w procesie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Powszechną praktyką wykonywania poszczególnych elementów oceny ryzka (identyfikacja, analiza, ewaluacja) jest stosowanie
przez powołanych ekspertów opisów słownych i oszacowań metodami jakościowymi.
Następstwem tego jest znaczące ryzyko
niejednoznaczności opisu wyników identyfikacji ryzyka (zagrożeń) i ich profilu oraz subiektywność oszacowań (prawdopodobieństwa – P i wielkości skutków – S). Wymaga
to wprowadzenia standardów gromadzenia
i przetwarzania danych i informacji w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności
w zakresie oceny ryzyka.
Jednoznaczność opisów ryzyka (źródła,
charakter, profil i podatności) zapewnia
stosowanie (opisanej powyżej) klasyfikacji,
która stanowi podstawę opracowania „słownika ryzyk” (odpowiednio szeroki i zamknięty
zbiór pojęć do całościowego opisu ryzykaregacją), którym powinna zarządzać wyznaczona osoba, odpowiedzialna i uprawniona
do jego aktualizacji.
Zmniejszenie wpływu subiektywności
(intencjonalnej lub nieintencjonalnej) na
wynik oszacowania prawdopodobieństwa
– P można uzyskać wprowadzając parzyste
skale szacowania, co w każdym przypadku
wymusi konieczność dokonania wyboru
(przeciwstawnego behawioralnej skłonności „celowania w środek”), czy prawdopodobieństwo jest „troszkę większe, czy troszkę
mniejsze”.
Standaryzacji wartości poszczególnych
oszacowań prawdopodobieństwa – P,
można dokonać poprzez obliczenie mediany wartości prawdopodobieństw –
Me(P) i zaokrąglenie do pełnej wartości
(zgodnie z przyjętą w metodzie skalą, np.
6 – stopniową). Mediana jest statystyczną
wartością (środkową, przeciętną) cechy
w szeregu uporządkowanym, powyżej
i poniżej której znajduje się jednakowa
liczba obserwacji. Mediana jest interpretowana jako optymalne przewidywanie
wartości za pomocą jednej liczby, a podstawę jej zastosowania stanowi aksjomat
o niezależności wartości prawdopodobieństwa od częstości obserwacji (lub
subiektywnie określanego prawdopodobieństwa) i w odróżnieniu od średniej
arytmetycznej, jej wartość nie jest silnie
zależna od skrajnych wartości ekstremalnych.
Uwzględniając wprowadzoną standaryzację wartości prawdopodobieństwa – P
i klasyfikację ryzyka, zapis ryzyka z zastosowaniem „wzoru Turner’a” przyjmuje postać
wektorową:
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R = Me (P) x S
gdzie:
R – k-elementowy wektor ryzyka;
k – liczba klas skutków ryzyka;
Me(P) – mediana wartości oszacowań prawdopodobieństw:
Me(P) = Me(P1, P2, …, Pn-1, Pn);
n – liczba oszacowań wartości prawdopodobieństwa (np. = liczbie ekspertów);
S – k-elementowy wektor wielkości skutków:
S = S1, S2, ..., Sk-1, Sk ;
Należy podkreślić, że wpływ czynnika subiektywności na wyniki oceny ryzyka będzie
ulegał zmniejszeniu w czasie, wraz ze zwiększaniem się zasobu danych (rzeczywistych)
gromadzonych w rejestrze ryzyk.

<

>

Podsumowanie
Zarządzanie ryzykiem o negatywnych
skutkach (poprzez minimalizację prawdopodobieństwa i/lub wielkości skutków,
transfer lub retencję ryzyka) przez podmioty prowadzące działalność w lotnictwie cywilnym jest w określonym zakresie
obowiązkiem prawnym, jak również potrzebą biznesową. Skuteczne i efektywne
zarządzanie ryzykiem (każdego rodzaju)
wymaga zastosowania zintegrowanego
podejścia, którego podstawę stanowi norma ISO 31000 oraz normy z nią związane,
tj. ISO/IEC 31010 i ISO Guide 73. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem wymaga ustanowienia w procesie zarządzania ryzykiem
określonych standardów jednolitego opisu
i szacowania ryzyka, które dają podstawę
do adekwatnego dzielenia i agregacji ryzyka, w zakresie postępowania z nim. 
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GNSS niezbędnym elementem
w zarządzaniu lotniskiem i przestrzenią powietrzną
Andrzej Fellner
Artykuł prezentuje aktualny stan prac naukowo – badawczych związanych z implementacją GNSS oraz wyniki walidacji procedur podejścia RNAV GNSS,
uzyskane podczas realizacji międzynarodowych projektów: HEDGE (Helicopter Deploy GNSS in Europe), EGNOS APV MIELEC (EGNOS Introduction in the
European Eastern Region), SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS). Na tej podstawie opracowane zostały i zostały
zatwierdzone na poziomie europejskim, dokumenty precyzujące planowaną implementacji GNSS w polskiej przestrzeni powietrznej: SHERPA-PANSA-NMA
-D11EP „EGNOS POLAND MAKET ANALYSIS”, SHERPA-PANSA-NSR-D21EP „Polish National Scenario Report”, SHERPA-PANSA-ENIP-D22EP „EGNOS National
Implementation Plan”. W zakończeniu zaproponowano podjęcie wspólnych przedsięwzięć, projektów, w ramach przyjętego do realizacji od 2015 r. III etapu
programu SESAR, finansowanego przez UE

prof. nzw. dr hab. inż. nawig.
Andrzej Fellner
Dyrektor Centrum Kształcenia
Kadr Lotnictwa Cywilnego
Europy Środkowo - Wschodniej
Politechniki Śląskiej
Kierownik Katedry Technologii
Lotniczych Wydziału Transportu
Politechniki Śląskiej

Wprowadzenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że
każdy milion pasażerów portu lotniczego
generuje blisko tysiąc miejsc pracy oraz
ponad trzy tysiące regionie i subregionie[1]. Natomiast z prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego[2] wynika, że do 2020 r.
potrzebnych będzie w branży lotniczej
około 55 tys. specjalistów. Również z analiz Airbusa wynika, że do 2032 r. nastąpi
zwiększone zapotrzebowanie na ponad
27 tys. statków powietrznych[3]. Powodem takiego stanu rzeczy jest rozwój
naukowo – techniczny branży lotniczej,
który generuje nowe miejsca pracy a także
determinuje potrzebę przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających przestrzenią powietrzną w oparciu
o techniki satelitarne. W tym przypadku
kluczową rolę pełnią: projekt SESAR (Single European Sky ATM Research – finansowane z europejskich funduszy techniczne
wsparcie zarządzania przestrzenią powietrzną, realizowane w etapach, przedstawiono na rys. 1) oraz GNSS (Globalny
Nawigacyjny System Satelitarny) złożony
z podsystemów:
• satelitarnych: wojskowe (amerykański
GPS, rosyjski GLONASS), cywilny: Galileo,
• wspomagających w zależności od
umiejscowienia w przestrzeni: kosmicznej – SBAS, pokładzie – ABAS, na ziemi
– GBAS.
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1a. Projekt SESAR

Implementacja GNSS w wybranych projektach europejskich
Proces ten rozpoczął się z chwilą przyjęcia
w 2007r. Rezolucji A36-23 36 ICAO, która zakładała wdrożenie do 2016 procedur podejścia APV (GNSS) dla wszystkich kierunków
przyrządowych dróg startowych (podejścia
precyzyjne). Jednak okazało się, że przewidziane do wykonania przedsiewzięcia
przekraczają możliwości finansowe poszczególnych państw, więc uruchomione zostały
fundusze UE w różnorodnych programach.
Również w naszym kraju zintensyfikowane zostały działania i pod patronatem
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (PAŻP)
podjęto szereg projektów UE, z których istotne znaczenie w realizacji rezolucji ICAO, miały kolejno realizowane:
EGNOS APV MIELEC (EGNOS Introduction in the European Eastern Region) –
zaprojektowanie i walidacja niepecyzyjnych
procedur podejścia do ladowania GNSS dla
lotnisk lotnictwa ogólnego, nie posiadających
żadnych pomocy, systemów nawigacyjnych;

1b. Projekt SESAR
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HEDGE (Helicopter Deploy GNSS in Europe) – zaprojektowanie i walidacja procedur podejścia LPV GNSS metodą nakładkową „overlines” na procedurę precyzyjnego
podejścia według standardowego systemu
ILS, umożliwiajacego lądowanie według
I kategorii. Również certyfikacja pokładowego odbiornika satelitarnego;
SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS)
– powołanie krajowego zespołu, złożonego
z szerokiej reprezentacji branży lotniczej, do
implementacji systemu GNSS. Następnie
przeprowadzone zostały badania polskich
lotnisk i przewoźników pod katem przygotowania i możliwości stosowania technik
i technologii satelitarnych. Na tej podstawie
opracowny został dokument SHERPA-PANSA-NMA-D 11 EP „EGNOS POLAND MAKET
ANALYSIS” oraz wyselekcjonowano lotnisko
i przewoźnika, które miały realizować testowe podejścia do ladowania RNAV GNSS.
Walidacja tych procedur umożliwiła opracowanie kolejnych dokumentów SHERPA
-PANSA-NSR-D21EP „Polish National Scenario Report” oraz SHERPA-PANSA-ENIP-D 22
EP „EGNOS National Implementation Plan”.
Niewątpliwym osiągnięciem tego projektu
było opracowanie 21 procedur podejścia do
lądowania RNAV GNSS dla polskich lotnisk
i opublikowanie ich w AIP Polska.
Podkreślić należy, ze implementacja GNSS
w Polsce musiała odbywać się zgodnie
z zawartym w Aneksie 10 ICAO zaleceniem, że
kraj, który zatwierdził procedury GNSS powinien zapewnić rejestrowanie i archiwizowanie
tych danych. Stąd też konieczne było zawarcie
umowy pomiędzy PAŻP i Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii (GUGiK) o nieodpłatnym udostępnieniu naziemnej sieci stacji RTK
DGPS systemu ASG EUPOS do monitorowania systemu GPS/GLONASS, zarejestrowanych
danych satelitarnych oraz ich archiwizowaniu
przynajmniej przez cztery tygodnie. Dostępność powyższych danych to warunek udo-

Tabela 1. Wymagania dokładności pomiaru i publikacji przeszkód lotniczych wg ICAO
Określenie

Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Wzniesienie
lotniska

Aneks XIV – dodatek 5
Dokładność pomiaru
φ, l
z
5m
zmierzone
0,5 m
zmierzone
-

Aneks XV – dodatek 7
Wymagania publikacji
φ, l
z
1”
1 m lub 1 ft

3m
zmierzone
0,5 m
zmierzone
0,5 m
zmierzone

stępnienia sygnału GPS jako sensora w Polsce
dla potrzeb nawigacji powietrznej i jest zgodny z zaleceniem ICAO, gdyż zarejestrowane
dane są istotne podczas badań wypadków
i incydentów lotniczych. Natomiast w 2013r.
PAŻP zawarła umowę o współpracy z European Satellite Services Provider (ESSP) „EGNOS
Working Agreement (EWA)”, które otworzyło
drogę do implementacji na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej
procedur opartych o nawigację satelitarną
w Polsce. Podkreślić należy, ze ESSP jest wyznaczona przez UE do zapewnienia usług
żeglugi powietrznej opartych o techniki satelitarne w Europie a podpisane porozumienia
EWA wpisuje się w logiczny ciąg prac prowadzonych w ramach projektów UE.
Walidacja procedur w testach lotniczych
Pierwsza w Polsce walidacja procedur
podejścia do lądowania LPV GNSS została
wykonana metodą nakładkową „overlines”,
w ramach projektu UE „HEDGE”, na standardowy system ILS, 14.03.2014r na lotnisku
Katowice w Pyrzowicach, w oparciu o certyfikowany odbiornik GARMIN 430W, zaprezentowane na rys. 2. Kontynuacja lotniczych
testów miała miejsce w następnym projekcie UE „SHERPA”.
Zanim jednak było to możliwe, konieczne
stało się uzyskanie danych geodezyjnych
(operatów) lotniska i terenów z nim zwią-

Aneks IV – dodatek 6
Wymagania publikacji
φ, l
z
zgodnie z mapą
3 m lub 10 ft

1/10”

1 m lub 1 ft

1/10”

1 m lub 1 ft

1/10”

0,1 m lub 0,1 ft

1/10”

1 m lub 1 ft

-

1 m lub 1 ft

-

1 m lub 1 ft

zanych zgodnie z Aneks XV ICAO, zgodnie
z określonymi kryteriami dokładności wykonania pomiaru – tabela 1.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25.06.2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód
lotniczych, należy określać położenie przeszkody według geodezyjnego układu odniesienia WGS-84, wysokości względnej oraz
sporządzić mapę orientacji lokalizacji przeszkody. Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych obowiązującym
w pracach geodezyjnych i kartograficznych
wskazuje układem współrzędnych płaskich
prostokątnych PL2000 a układy wysokościowe oznaczone są jako PL-KRON86-NH
i PL-EVRF2007-NH. Uwzględniając kompatybilność układów możliwy jest pomiar
współrzędnych geodezyjnych w układzie
odniesienia WGS-84 lub zastosowanie obliczeniowej transformacji z obowiązującego
układu „PL2000” na układ WGS-84. Kryterium
oceny możliwości adaptacji opracowań
geodezyjnych wykonywanych w zakresie
pomiarów sytuacyjno – wysokościowych
powinno być oparte o kompatybilność zastosowanego układu odniesienia, spełnienie
warunków dokładnościowych oraz weryfikację kompletności informacji pomiarowej.
Toteż zakładając, iż operaty geodezyjnych
prac modernizacyjnych, aktualizacyjnych
i uzupełniających sporządzane są zgodnie
z wymaganiami dokładnościowymi, pomiary przeszkód lotniczych można zaadoptować na potrzeby identyfikacji i ewidencjonowania przez służby lotnicze. Natomiast
w oparciu o uzyskane wyniki pomiarów,
skonstruowana została procedura podejścia
do lądowania, prezentuje rysunek 3, opracowano wykazy: punktów trasy i podejścia,
obiektów infrastruktury lotniskowej, pomo-

2. Pierwsza walidacja procedur: program lotów testowych, certyfikat EASA i odbiornik
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3. Procedura podejśca RNAV GNSS dla lotniska
Katowice - EPKT

cy nawigacyjnych, punktów ścieżki zniżania,
progów drogi startowej, przeszkód/obiektów sztucznych, końcowego segmentu podejścia.
Implementacja metody wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS
dla dowolnego lotniska, nakłada obowiązki,
do których należy:
• w zakresie dokumentacji rejestracyjnej
lotniska:
–– ustalenie powierzchni ograniczenia zabudowy,
–– opracowanie wykazu przeszkód,
• opracowanie wytycznych środowiskowych dla procedur (w miarę potrzeb),
• uzgadnianie projektów procedur,
• monitorowanie powstających obiektów
w otoczeniu lotniska, które mogą stanowić przeszkody lotnicze – OLS (Obstacle
Limitation Surfaces).
Wykonanie powyższych przedsięwzięć

umożliwiło zaplanowanie i wykonanie sześciu tras testów lotniczych, przedstawionych na rysunku 4. Również konieczne było
sprawdzenie DOP (ang. Dilution of Precision), parametrów opisujących wpływ geometrii konstelacji satelitów na wyznaczenie
pozycji w systemie GPS i była odpowiednia
a przedstawia to rysunek 5. Możliwe było
przystąpienie do walidacji procedur podejścia RNAV GNSS, gdyż statek powietrzny
typu Piper Seneca II posiadał wyposażenie
do wykonywania operacji LPV: odbiornik
GARMIN GNS 430W połączony z wymaganą
awioniką (antena, wskaźniki CDI/VDI). Także
zainstalowano na pokładzie odbiornik rejestrujący badane parametry Antaris 4 GPS/
SBAS. Natomiast na ziemi umieszczony został odbiornik Septentrio PolaRx2 GPS/SBAS.
Dzięki temu możliwa była rejestracja danych:
GPS L1/L2 i EGNOS oraz zebranie wyników,
które umożliwiły graficzne zobrazowanie
wykonanych profili tras lotów jak na rysunku
6 oraz określenie odchyleń od założonych
parametrów jak na rysunku 7.
Konkluzja
Przeprowadzone w ramach projektów:
EGNOS APV MIELEC, HEDGE, SHERPA badania oraz loty testowe z procedurami podejścia LPV GNSS, umożliwiły wyciągniecie następujących wniosków:
• od 2011r. system EGNOS otrzymał status
„Safety of Life”, potwierdzający jego możliwość bezpiecznego wykorzystania w lotnictwie,
• atrakcyjność systemu EGNOS polega na
tym, że generuje on informacje zbliżoną
do kosztownego systemu ILS a jego główną zaletą jest podczas zastosowania podejść RNAV (GNSS) niski koszt świadczenia
służb żeglugi;
• system EGNOS podczas lotów testowych

4. Planowane i wykonane trasy lotów testowych
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dostarczał personelowi latającemu niezbędnych danych do realizowania procedury podejścia do ladowania oraz spełnione są wymagania dotyczące dostępności,
ciągłości, wiarygodności, dokładności
według Aneksu 10 ICAO. Procedura LPV
GNSS została zweryfikowana i jest bezpieczna,,Przeprowadzone w ramach
projektów: EGNOS APV MIELEC, HEDGE,
SHERPA badania oraz loty testowe, umożliwiły dalszą realizację Rezolucji A36-23 36
ICAO z 2007r i opracowanie dokumentu
PBN (Performance Based Navigation)
Polska, który stanowi główny element
koncepcji Zarządzania Przestrzenią Powietrzną a także zawiera zmiany w przyrządowych procedurach lotu, uwzględniając system satelitarny GNSS a tym
samym przejście z dotychczasowej nawigacji opartej o sensor na nawigację opartą
o wymagane dokładności [4],
• PBN Polska zawiera dwie zasadnicze specyfikacje nawigacyjne, niezbędne do wykonania określonej fazy lotu:
RNAV – konieczność utrzymania wymaganej dokładności (prefix oraz liczba).
Inne wymagania określają: wiarygodność,
ciągłość oraz związane są z pokładową
bazą danych,
RNP – konieczność pokładowego monitoringu dokładności oraz alarmowania,
• Wartości RNAV, RNP nabierają szczególnego znaczenia podczas konieczność
utrzymania wymaganej dokładności dla
podejść do lądowania i dlatego wyróżnia
się ich cztery rodzaje „RNP APCH”, charakteryzujące się minimalnymi warunkami:
NPA GNSS (ABAS) – podejście nieprecyzyjne z prowadzeniem GNSS, z zastosowaniem minimów IFR na bazie odbiornika
pokładowego GNSS i FMS),
NPA GNSS (SBAS) – podejście nieprecyzyjne z prowadzeniem GNSS wspomaganym SBAS,
APV Baro-VNAV – podejście nieprecyzyjne z prowadzeniem GNSS: poziomym
wspomaganym ABAS i pionowym wspomaganym wysokościomierzem barometrycznym, precyzyjne podobne do APV,
lot do wysokości decyzji wykonywany
z minimami LNAV/VNAV i z użyciem odbiornika SBAS oraz FMS z baro-VNAV,
LPV – precyzyjne podobnie podejście,
lot musi być wykonywany z odbiornikiem
GNSS. Minima odpowiadają I Kategorii podejścia ILS (wysokość decyzji 200 ft/60 m);
• wykonanie zadań w ramach projektów FP
7: HEDGE, EGNOS APV MIELEC, umożliwiło
opracowane dokumentów: „Flight Validation Report of the EGNOS APV approach
in Mielec – Poland”, „Mielec APV SBAS
(LPV) approach safety assessment”,
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•

w wyniku zakończenia projektu SHERPA
zostały opracowane analizy dotyczące
możliwości implementacji systemów
satelitarnych w polskiej przestrzeni powietrznej, scenariusz realizacji tego przedsięwzięcia oraz plan działania, które zostały
zawarte w nastepujacych dokumentach:
SHERPA-PANSA-NMA-D11EP „EGNOS
POLAND MAKET ANALYSIS”
SHERPA-PANSA-NSR-D21EP „Polish
National Scenario Report”
SHERPA-PANSA-ENIP-D22EP „EGNOS
National Implementation Plan”. 

Materiały źródłowe

5. Pozioma i pionowa wartość DOP w dniu walidacji dla lotniska Katowice

6. Przykładowe graficzne zobrazowanie w poziomie i pionie trasy lotu podczas piątego podejścia
do ladowania
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7. Przykładowe graficzne zobrazowanie odchyleń od założonych parametreów podczas piątego
podejścia do ladowania
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Perspektywiczne metody obniżenia

uciążliwości ruchu lotniczego w rejonie lotniska komunikacyjnego
Andrzej Majka
Wśród najważniejszych problemów stojących współcześnie przed transportem lotniczym wyróżnić można niekorzystne oddziaływanie samolotów i lotnisk
na środowisko naturalne. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest opracowywanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do obniżenia emisyjności
samolotów w fazie startu i lądowania. Nowe technologie startu i lądowania samolotu ukierunkowane są głównie na: zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji hałasu oraz ograniczenie powierzchni zajmowanych przez lotniska. Jedną z najbardziej obiecujących koncepcji jest wykorzystanie systemu
naziemnego do wspomagania rozpędzania i hamowania samolotu w trakcie startu i lądowania.

dr inż.
Andrzej Majka
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
Politechnika Rzeszowska

Geneza problemu
Transport lotniczy jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą
się gałęzią transportu. Spowodowane jest
to największą obecnie prędkością komunikacyjną, stosunkowo niewielką presją na
środowisko naturalne w skali globalnej oraz
wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa.
Transport lotniczy jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na rozwój gospodarczy świata i jednocześnie
przyczyną problemów istotnych zwłaszcza
w skali lokalnej, na obszarach dużych lotnisk
i w ich otoczeniu. Niekorzystne oddziaływanie transportu lotniczego przejawia się we
wpływie na środowisko przyrodnicze jak
i społeczność zamieszkującą obszary wokół
lotniskowe. Cały transport, w tym i lotniczy
przyczynia się do degradacji środowiska
naturalnego i negatywnie oddziałuje na ludzi. Negatywne oddziaływanie transportu
lotniczego na środowisko naturalne związane jest przede wszystkim z zajmowaniem
dużych powierzchni przez lotniska komunikacyjne i co z tym jest związane zmianą
sposobu użytkowania terenów portów lotniczych i stref zlokalizowanych wokół lotnisk. Do najważniejszych zagrożeń w fazie
funkcjonowania lotniska należą: emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, w tym
substancji wpływających niekorzystnie na
zmiany klimatyczne. Oddziaływanie to jest
tym silniejsze im intensywniejszy ruch lotniczy odbywa się na danym obszarze. Związane jest to również z gęstością zaludnienia,
48
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która przy dużej mobilności ludzi wpływa
na wzrost przewozów, w tym wykonywanych samolotami. Europa a w szczególności
Unia Europejska jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów Ziemi. Na jej terenie
znajduje się ok. 1270 lotnisk spośród których
737 posiada niezbędne wyposażenie do wykonywania operacji typu IFR [4]. Aktualnie
440 lotnisk europejskich obsługuje około
800 mln pasażerów. Codziennie odbywa się
około 27 tys. lotów kontrolowanych . W 2012
r. w Europie zrealizowano ponad 9.5 miliona operacji IFR a prognozy przewidują ich
wzrost o 21 procent do 2017 r. 80 procent
tych lotów to loty w obrębie UE. Spośród
wszystkich operacji, 44 % realizowane jest
na 25 największych lotniskach, natomiast
70% całego ruchu pasażerskiego przepływa
przez 15 największych portów lotniczych [7],
[8]. Efektem tego jest duże zagęszczenie ruchu lotniczego na największych lotniskach
i w ich otoczeniu. Również w tych obszarach obserwuje się największy, negatywny
wpływ transportu lotniczego na środowisko
naturalne.
Obecnie podejmowane są różnorodne
działania, których celem jest rozwiązanie
bieżących, najbardziej nabrzmiałych problemów transportu lotniczego. Są one
przedmiotem dwóch największych programów dotyczących lotnictwa, a realizowanych przez Unię Europejską. Pierwszym
z nich jest SESAR JU [25] w którym zakłada
się między innymi opracowanie rozwiązań,
które doprowadzą do 10-krotnego podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, 3-krotnego zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej, zmniejszenia kosztów
zarządzania ruchem lotniczym o 50% oraz
zmniejszenia wpływu transportu lotniczego
na środowisko naturalne o 10 proc. Drugim
programem jest Clean Sky 2 [26], będący
kontynuacją programu Clean Sky, w ramach
którego będą opracowywane nowe rozwiązania technologiczne, bardziej przyjazne dla
środowiska (nowe samoloty, zespoły napędowe oraz systemy pokładowe itp.). Oprócz

działań zakładających rozwiązywanie bieżących problemów transportu lotniczego
z wykorzystaniem współcześnie dostępnych
technologii, analizowane są możliwości zastosowania rozwiązań nowatorskich, wykraczających poza współcześnie obowiązujące
standardy, należące do grupy tzw. pomysłów „out of the box”. Wśród bardzo wielu
przyszłościowych pomysłów, możliwych do
zastosowania w transporcie lotniczym, zastosowanie systemów wspomagania startu
i lądowania samolotu wydaje się najbardziej
realne, na obecnym poziomie rozwoju technicznego. W Europie były realizowane dwa
projekty naukowe analizujące możliwość
wspomagania samolotu w fazie startu i lądowania. Pierwszy z nich to, projekt GroLaS
(Ground-Based Landing-Gear System) finansowany ze środków niemieckich. Drugi zaś,
to projekt GABRIEL (Integrated Ground and
On-board System for Support of the Aircraft
Safe Take-off and Landing) finansowany
przez Komisję Europejską. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zaoszczędzenia
do 70% paliwa zużywanego w fazie startu
i lądowania, do 20% w warunkach przelotowych oraz redukcji kosztów operacyjnych
do 12% [22]. Emisja hałasu w obszarach lotniskowych może być obniżona o ok. 24% [1].
Obiecujące rezultaty analiz sprawiły, że planowana jest kontynuacja prac dotyczących
wspomagania startu i lądowania w ramach
kolejnych projektów naukowych.
Nowe koncepcje startu i lądowania
Start i lądowanie samolotu są jednymi
z najistotniejszych faz lotu. Niska efektywność fazy startu i lądowania spowodowana
jest względnie niską prędkością lotu w stosunku do prędkości przelotowej, która to na
ogół zbliżona jest do prędkości maksymalnej danego samolotu. Duży kąt natarcia na
którym samolot porusza się w fazie startu
i lądowania oraz wychylone urządzenia obniżające prędkość przeciągnięcia (klapy, sloty itp.) sprawiają, że współczynnik oporu ae-
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rozbiegu i dobiegu. Technologia ta jest dobrze znana i wykorzystywana od lat w konstrukcji pociągów poruszających się z bardzo dużymi prędkościami. Uważana jest za
bezpieczną i przyjazną dla środowiska.
Jednak, zastosowanie jej do przyśpieszania
i hamowania samolotu wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań teoretycznych
oraz doświadczalnych, które powinny dać
odpowiedź, czy taki system jest możliwy
do realizacji, bezpieczny i ekonomicznie
uzasadniony. Opis koncepcji wspomagania
startu i lądowania samolotu przez system
wykorzystujący technologię MAGLEV był
przedmiotem kilku prac, które były efektem
analiz prowadzonych w ramach projektu
GABRIEL [1], [3], [14], [15], [17], [18], [21], [22].

1. Start samolotu transportowego

Wykorzystanie technologii MAGLEV do
wspomagania startu i lądowania samolotu

2. Koncepcja startu samolotu z toru magnetycznego

3. Koncepcja lądowania samolotu na torze magnetycznym

rodynamicznego jest wysoki a doskonałość
aerodynamiczna względnie niska. Dodatkowo wysunięte podwozie powiększa opór aerodynamiczny samolotu oraz opór związany
z siłą tarcia w trakcie toczenia się samolotu
po pasie [9]. W przypadku startu i lądowania
klasycznego nie ma możliwości znaczącego
podniesienia prędkości oderwania lub przyziemienia, ze względu na ograniczenia eksploatacyjne podwozia, w szczególności wytrzymałość opon, zdolność do rozproszenia
energii przez hamulce, oraz wytrzymałość
podwozia i jego mechanizmu chowania na
obciążenia aerodynamiczne. Małe prędkości oderwania oraz przyziemienia wynikają
z ograniczonych możliwości rozpędzenia
i hamowania samolotu na współcześnie
istniejących pasach startowych. Konwencjonalny start lub lądowanie trwają stosunkowo długo, a w ich trakcie samolot porusza
się blisko powierzchni ziemi. Schemat typowego startu samolotu transportowego pokazano na Rysunku 1(na podstawie [9]).
Chęć zmniejszenia negatywnego oddziaływania samolotów na środowisko,
w szczególności na obszary okołolotniskowe doprowadziła do opracowania różnych
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koncepcji zmiany tradycyjnego sposobu
startu i lądowania samolotu. Nowe technologie startu i lądowania samolotu ukierunkowane są głównie na: zmniejszenie zużycia
paliwa i zmniejszenie powierzchni obszarów
zajmowanych przez lotniska. Pierwszy z wymienionych celów może zostać osiągnięty
różnymi metodami: start samolotu z wykorzystaniem katapulty lub toru szynowego,
bezprzewodowe mikrofalowe przesyłanie
energii wykorzystywanej przez samolot do
startu i lądowania, wykorzystanie różnych
zjawisk fizycznych do wspomagania etapu
naziemnego startu i lądowania samolotu,
np. zjawiska lewitacji magnetycznej (MAGLEV) itp. [17]. Bezprzewodowe mikrofalowe przesyłanie energii wydaje się być
efektywną metoda wspomagania startu
i lądowania samolotu, lecz w chwili obecnej
jest to technologia na etapie rozwoju koncepcyjnego i będzie mogła być zastosowana w dalekiej przyszłości. Inną możliwością
jest wspomaganie startu i lądowania samolotu przez system naziemny wykorzystujący
technologię MAGLEV. Technologia MAGLEV
jest jedną z najbardziej efektywnych metod
rozpędzania i hamowania samolotu w fazie

Wykorzystanie samego zjawiska lewitacji
magnetycznej nie jest wystarczające do startu i lądowania, ponieważ podobnie jak i inne
metody bezkontaktowe, charakteryzuje się
ona niemal zerowym współczynnikiem tarcia. Oprócz unoszenia się samolotu ponad
powierzchnią pasa, istnieje również potrzeba utrzymania go na zadanym torze, jak i rozpędzenia do startu lub wyhamowania po
lądowaniu lub przerwanym starcie. W celu
kontrolowania energii kinetycznej samolotu podczas operacji naziemnych potrzebne
jest zastosowanie silnika. Jedną z propozycji
może być zastosowanie elektrycznych silników liniowych. Silniki takie mogą rozpędzić
samolot bez użycia jego własnego napędu,
w sposób podobny do katapulty, a ilość uzyskanej w ten sposób energii może posłużyć
do opuszczenia przez samolot niskich wysokości w możliwie krótkim czasie, pozwalając
na uniknięcie fazy rozpędzania nisko nad
ziemią. Jednakże takie rozwiązanie wiąże się
ze znacznym zwiększeniem masy samolotu
o części samego silnika liniowego. Innym
rozwiązaniem może być wykorzystanie silników samolotu. Rozwiązanie to nie jest
korzystne, ze względu na takie same efekty
niekorzystne wywierane przez samolot na
otoczenie jak w przypadku startu klasycznego. Jeszcze innym rozwiązaniem może
być zastosowanie specjalnej platformy,
która wystrzeliwałaby i odbierała samolot.
Potrzeba zminimalizowania masy samolotu
oraz założenie maksymalnego ograniczenia
wpływu samolotu na otoczenie lotniska,
skłaniają do wyboru ostatniego rozwiązania,
w którym samolot spoczywał będzie w fazie
rozbiegu i dobiegu na specjalnej platformie
(Rysunek 2 oraz 3). Ponieważ przewiduje
się, że samolot nie będzie posiadał klasycznego podwozia, do celów transportowych
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4. Wpływ naziemnego systemu wspomagania na zmianę możliwości transportowych
samolotu

umieszczony będzie dodatkowo na specjalnym wózku zaopatrzonym w koła.
Przy wyborze projektu koncepcyjnego dla
systemu wspomagania startu i lądowania
kierowano się następującymi założeniami:
• możliwość rozpędzenia samolotu do
prędkości oderwania lub pozwalającej
na osiągnięcie zadanej wysokości przy
minimalnym ciągu silników własnych samolotu,
• ograniczenie masy samolotu, lub zachowanie jej na dotychczasowym poziomie,
• możliwość wyhamowania samolotu
w przypadku przerwanego startu,
• możliwość zastosowania systemu dla jak
najszerszej gamy samolotów,
• możliwość wykorzystania systemu w różnych warunkach atmosferycznych,
• możliwość wykorzystania jednego systemu zarówno do startu, jak i lądowania,
• możliwość odzyskiwania energii w przypadku lądowania, lub przerwanego startu,
• realizowalność projektu od strony materiałowej i finansowej,
• bezpieczeństwo dla ludzi, i urządzeń elektronicznych na pokładzie.
Po przeanalizowaniu różnych wariantów
systemu, wybrano koncepcję ruchomej platformy wykorzystującej system Inductrack.
Koncepcja ta zakłada zastosowanie lewitującego pojazdu w kształcie platformy, tzw. sanie magnetyczne, na której umieszczony jest
wózek na którym spoczywa samolot (Rysunek 2 oraz 3). Platforma ta będzie poruszać
się po torze systemu Inductrack. Taki system
lewitacji jest obecnie najtańszy w realizacji,
ale nie został do tej pory wykorzystany komercyjnie. Należy podkreślić, że opiera się
on na zjawisku lewitacji elektrodynamicznej,
tym samym platforma oprócz magnesów
stałych, które lewitują nad szynami, musi być
wyposażona również w zestaw normalnych
kół. Jest to spowodowane naturą zjawiska,
które pojawia się dopiero po osiągnięciu
określonej prędkości. W zależności od lewitującej masy jest to od 5 do 30 km/h. Przy
użyciu systemu można ograniczyć masę
samolotu, o masę klap, slotów i innych urzą50
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dzeń wspomagających start i lądowanie. Zakłada się również, że samolot nie będzie posiadał klasycznego podwozia, musi jednak
posiadać wzmocnione punkty kotwiczne
w postaci trzpieni z zaczepami, na których
będzie się opierał o wózek transportowy.
Koncepcja ta pozwala na zmniejszenie masy
samolotu o 4-6% [15].
Zakłada się, że lądowanie przebiegałoby
podobnie do typowego lądowania na betonowym pasie startowym, z tą różnicą, że
odbywałoby się przy zwiększonej prędkości.
Podczas podejścia do pasa położenie samolotu byłoby monitorowane (Rysunek 3).
Platforma rozpędzałaby się do prędkości
równej prędkości samolotu i utrzymywałaby
położenie bezpośrednio pod nim do czasu
zakotwiczenia, po którym rozpoczynałoby
się hamowanie.
Ponieważ oprócz startu i lądowania platforma może być wykorzystywana do przenoszenia samolotu do i z miejsca postoju,
uruchomienie silników może następować
dopiero przed samym pasem startowym,
co pozwoli na zmniejszenie kosztów paliwa
związanych z kołowaniem. System ten jest
bezpieczny z punktu widzenia natężenia
pola magnetycznego dzięki pozycji samolotu po stronie ekranowanej układu magnesów Hallbacha. Jest on również odporny
na warunki atmosferyczne takie jak deszcz,
wiatr czy oblodzenie.
Zmiana charakterystyk samolotu
Zastosowanie systemu wspomagania
startu i lądowania wykorzystującego technologię MAGLEV pozwoli na redukcję ciężaru samolotu z powodu rezygnacji z klasycznego podwozia oraz mniejszą masę silników,
których ciąg będzie dobierany na warunki
przelotowe. Wyniki obliczeń przeprowadzonych dla samolotu klasy Airbus A320 pozwalają oczekiwać zmniejszenia masy startowej
samolotu przystosowanego pod potrzeby systemu wspomagającego o ok. 4.6%
[15], w stosunku do wersji podstawowej,
niezmodyfikowanej (Tabela 1). Zmniejszeniu ulegnie również opór aerodynamiczny
w warunkach przelotowych o ok. 1% [15], co
przełoży się na porównywalne zmniejszenie
zużycia paliwa. Zmiana charakterystyk masowych, aerodynamicznych i osiągowych
została wyznaczona przy użyciu specjalnie
opracowanego modelu obliczeniowego,
wykorzystujące klasyczne podejście do projektowania samolotów, opisane w [9], [10],
[16], [19], [20], [24] z uwzględnieniem wymagań zawartych w [6].
Ciężar samolotu wpływa znacząco na
jego osiągi, zwłaszcza na zasięg. Co prawda
mniejsza masa samolotu powoduje zmniej-

szenie ciągu niezbędnego do lotu a więc
i mniejsze zużycie paliwa, lecz efekt ten nie
jest najistotniejszy. Dzięki mniejszej masie
konstrukcji samolotu z systemem wspomagania startu i lądowania wzrośnie udział
masy paliwa, które samolot może zabrać
na przelot. Spowoduje to znaczący wzrost
zasięgu z maksymalną masą ładunku (rysunek 4). Z drugiej strony, przy tej samej masie
paliwa, można zabrać większy ładunek płatny, zwiększając efektywność transportową
samolotu. Zmodyfikowana procedura startu
(brak kołowania, wspomaganie startu systemem naziemnym, odmienny profil startu) sprawi, że samolot w fazie startu zużyje
zdecydowanie mniej paliwa i będzie rozpoczynał przelot z większą, początkową masą
paliwa.
Zmiana oddziaływania na środowisko
Zastosowanie systemu wspomagającego start i lądowanie samolotu wpłynie na
zmniejszenie negatywnego oddziaływania
samolotów na środowisko, w szczególności
w obszarach okołolotniskowych. Odmienne warunki startu dają również możliwość
innego kształtowania trajektorii wstępnego
etapu wznoszenia samolotu po starcie oraz
końcowego etapu podejścia w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. W trakcie opracowywania koncepcji systemu wspomagania analizowane były
różne scenariusze startu samolotu (tabela 2). Najbardziej obiecujący jest scenariusz
zakładający rozpędzenie samolotu do dużej
prędkości i wstępne wznoszenie z wykorzystaniem jego energii mechanicznej. Samolot
po osiągnięciu wysokości ok. 1000 [ft] w locie praktycznie beznapędowym, kontynuowałby wznoszenie wykorzystując wszystkie silniki.
Emisja samolotu wywołana jest głównie
spalanym paliwem przez jego silniki. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę:
dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu oraz pyły a także metan i podtlenek
azotu. Wielkość emisji zależy od rodzaju
paliwa, typu samolotu, typu silnika oraz warunków pracy (wysokość, prędkość, poziom
mocy lub ciągu itp.). Operacje naziemne
samolotu są bardzo mało efektywne. W porównaniu do ogólnego wzrostu przewozów
lotniczych, czas operacji naziemnych (kołowanie, oczekiwanie itp.) wykazuje nieproporcjonalny przyrost. Przekłada się to na
duży wzrost zużycia paliwa w trakcie operacji naziemnych i emisję substancji szkodliwych. Ma to duże znaczenie, ze względu na
to, że emisja w trakcie operacji naziemnych
wpływa bardzo mocno na lokalne środowi-
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sko naturalne (wokół lotniskowe), odwrotnie
do operacji powietrznych, które bardziej oddziałują na globalne zmiany klimatu. Ludzie
wykazują się większą wrażliwością na zanieczyszczenia lokalne niż globalne zmiany klimatyczne. Dlatego wzrost lokalnego zanieczyszczenia środowiska, głównie powietrza,
powinien być bardzo poważnie analizowany przez lokalne społeczności, sąsiadujące
z dużymi lotniskami. Z tego powodu wzrost
emisji samolotów w trakcie operacji naziemnych może stanowić poważną barierę w rozwoju lotnisk.
Silniki współcześnie eksploatowanych samolotów są projektowane na warunki przelotowe. W czasie operacji naziemnych działają mało efektywnie, emitując do atmosfery
zwiększone ilości substancji szkodliwych.
Eliminuje się to częściowo, stosując tzw. holowniki lub wypychacze samolotów, wykorzystywane głównie do wypychania samolotów ze stanowisk postojowych. Pojazdy
te rzadko są jednak używane do holowania
samolotów do lub z pasa startowego. One
jednak również napędzane są sinikami spalinowymi emitującymi zanieczyszczenia do
środowiska. Dlatego zastosowanie systemu
wspomagającego start i lądowanie może
skutkować dużym obniżeniem lokalnej emisji substancji szkodliwych w obszarach wokół lotniskowych.
Operacje realizowane przez samolot są
z reguły dzielone na dwie główne grupy:
operacje startu i lądowanie, oznaczane

5. Optymalne trajektorie wznoszenia dla samolotu w wersji podstawowej (kolor żółty) oraz wersji
zmodyfikowanej

skrótem LTO (Landing/Take-off ) obejmujące
wszystkie zadania jakie wykonuje samolot
w obszarze lotniska i w jego pobliżu, poniżej wysokości 3000 ft (ok. 1000 m). Zawierają
one kołowanie, start, wznoszenie po starcie,
podejście do lądowania oraz lądowanie.
Przelot, który jest definiowany jako zestaw
wszystkich zadań wykonywanych przez samolot powyżej wysokości 3000 ft (ok. 1000
m). Przelot według tego podziału składa się
ze wznoszenia do wysokości przelotowej,
przelotu na wysokości przelotowej oraz
schodzenia do wysokości 3000 ft.
Emisja samolotu w fazie LTO zawiera produkty spalania powstałe w trakcie: postoju (z pracującymi silnikami), kołowania po
płycie lotniska (do i od pasa startowego),
startu i wznoszenia, podejścia i lądowania.

Tabela 1. Charakterystyki masowe samolotu A320-200 [2] oraz jego wersji zmodyfikowanej pod
potrzeby systemu wspomagającego start i lądowanie [15]
Opis

Masy [kg]
Wersja podstawowa WV000

Maksymalna masa startowa
Masa samolotu pustego
Maksymalna masa ładunku
Maksymalna masa bez paliwa
Masa paliwa dla maksymalnej masy ładunku
Maksymalna masa paliwa
Maksymalna masa do lądowania

Wersja po modyfikacji
WV000
71 168,44
39 135,44
19 256,00
57 768,44
16 178,46
19 159,00
63 944,82

73 500,00
41 244,00
19 256,00
60 500,00
13 000,00
19 159,00
64 500,00

Tabela 2. Definicja analizowanych scenariuszy startu [17]
Masa samolotu [kg]

Scenariusz

Prędkość oderwania[m/s]

71 168,44 (samolot
zmodyfikowany)

Conventional I
Conventional II
Unconventional

75
75
110

Poziom mocy silników
w momencie oderwania, %
≅0
vary
100

Konfiguracja [2]
CONF 2
CONF 2
CONF 0

Tabela 3. Dzienna emisja lotna gazów cieplarnianych w kg samolotu A320-200 oraz jego wersji
zmodyfikowanej pod potrzeby systemu wspomagającego start i lądowanie
Wersja podstawowa, start tradycyjny
Conventional I
Conventional II
Unconventional
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CO2
463 400
287 600
252 800
194 600

NOx
1 452
1 299
1 000
800

CO
720
600
529
400

NHC
0.5
0.4
0.4
0.4

SO2
110
80
80
60

NMVOCs
80
50
40
40

W lotnictwie emisja lotna gazów cieplarnianych wyznaczana jest najczęściej z wykorzystaniem metody Tier 1 lub Tier 2, zgodnie
z wytycznymi [5], [11], [12], [13], [23]. Mimo,
że metodyka Tier 1 prezentuje uproszczone podejście do szacowania emisji lotnej
gazów cieplarnianych, to przyjmuje się, że
jest właściwa do określenia wielkości emisji
CO2, CH4 i N2O w fazie LTO [11]. Emisja CO,
HC oraz SO2 wpływa mniej znacząco na
efekt cieplarniany ze względu na niewielkie
ilości tych substancji wydzielające się przy
spalaniu jednostki masy paliwa [5], [23].
Wykorzystując metodę Tier 1 wyznaczono
dzienną emisję lotną gazów cieplarnianych
samolotu w fazie LTO. Obliczenia wykonano
dla średniej wielkości lotniska, przy założeniu, że wykonywanych jest na nim 200 operacji startów i lądowania dziennie. Wyniki dla
samolotu Airbus A320-200 oraz samolotu
w wersji zmodyfikowanej, wykonującego
start według 3 analizowanych scenariuszy
(Tabela 2) przedstawiono w Tabeli 3.
Optymalne trajektorie startu, minimalizujące emisję lotną gazów cieplarnianych
oraz omijające duże skupiska ludzkie w celu
zmniejszenia oddziaływania hałasu na osoby zamieszkujące obszary wokół lotniskowe
przedstawia rysunek 5. Optymalne trajektorie wyznaczono dla lotniska Schiphol k. Amsterdamu dla samolotu startującego z pasa
RWY 27. Obliczenia przeprowadzono dla
samolotu w wersji podstawowej oraz dla
samolotu zmodyfikowanego pod potrzeby
systemu wspomagającego, wykonującego
start według 3 analizowanych scenariuszy
(Tabela 2).
Podsumowanie
Współcześnie prowadzonych jest wiele
prac, których celem jest znalezienie sposobu poprawy efektywności transportu lotniczego oraz zmniejszenie jego niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Wśród
różnych pomysłów można wyróżnić grupę
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Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną
rozwiązań, które wykraczają poza przyjęte
obecnie schematy i mogą w przyszłości stanowić alternatywny kierunek rozwoju. Do
grupy tych pomysłów można zaliczyć naziemny system wspomagania startu i lądowania samolotu z wykorzystaniem zjawiska
lewitacji magnetycznej. Idea ta jest niezwykle nowatorska i nieszablonowa. Realizacja
tego pomysłu wymaga rozwiązania wielu
bardzo istotnych i niezwykle skomplikowanych problemów technicznych. Jednak
korzyści jakie można by dzięki wdrożeniu
takiego systemu osiągnąć warte są nakładów, które trzeba ponieść na dopracowanie
systemu.
Odmienne warunki początkowe fazy powietrznej startu (prędkość i konfiguracja)
dają szansę innego kształtowania trajektorii
lotu niż w przypadku startu odbywającego
się tradycyjnie. Odmienna trajektoria umożliwia ograniczenie niekorzystnego oddziaływania startującego samolotu na otoczenie
wokół lotniskowe. Jedną z możliwości jest
wykonanie startu w którym początkowy
etap wznoszenia odbywa się bez udziału silników samolotu, lecz z wykorzystaniem zapasu energii kinetycznej uzyskiwanej w fazie
rozpędzania. Optymalizacja trajektorii fazy
beznapędowego wznoszenia pozwala jak
najlepiej wykorzystać zgromadzoną energię
i tą drogą zminimalizować również energię
wymaganą do rozpędzania samolotu.
Zastosowanie systemu wspomagającego
start i lądowanie samolotu może przynieść
wiele wymiernych korzyści, jednak, biorąc
pod uwagę innowacyjny charakter pomysłu
i związane z tym problemy, przedstawiona
koncepcja może doczekać się realizacji nie
wcześniej niż za kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat. 

52

pr zegląd komunik ac yjny

Materiały źródłowe
[1] Adamo F., Majka A. Airport and fly-over
noise of the GABRIEL Concept. Deliverable D5.1, Integrated Ground and on-Board system for Support of the Aircraft
Safe Take-off and Landing – GABRIEL, EU
project number 284884, Budapest, 2013.
[2] AIRBUS. A320 Airplane Characteristics
for Airport Planning. AIRBUS S.A.S., Customer Services, Technical Data Support and Services, 31707 Blagnac Cedex, FRANCE, 1985.
[3] Albanese A., Schmollgruber P., Rohacs
D., Kocsis A., Sibilski K. Effects of GABRIEL Concept on the air Transportation
Sustainability. Deliverable D5.3, Integrated Ground and on-Board system for
Support of the Aircraft Safe Take-off and
Landing – GABRIEL, EU project number
284884, Budapest, 2014.
[4] Brusow W., Klepacki Z., Majka A. Airports and Facilities Data Base, EPATS
technical report, Project no: ASA6-CT-2006-044549, 2007.
[5] Federal Aviation Administration (FAA).
SAGE System for assessing Aviation’s
Global Emissions. Technical Manual, 1st
ed., Washington, DC, September 2005.
[6] European Aviation Safety Agency. Certification Specifications for Large Aeroplanes CS-25, Decision No 2012/008/R
of the Executive Director of the European Aviation Safety Agency, 6 July 2012.
[7] EUROCONTROL. A Place to Stand: Airports in the European Air Network. EUROCONTROL Trends in Air Traffic, Volume 3, 2006.
[8] EUROCONTROL. Flight Movements
2011 – 2017. Medium-Term Forecast.
European Organisation for the Safety of
Air Navigation, Brussels, Belgium, 2011.
[9] Filippone A. Flight Performance of Fixed
and Rotary Wing Aircraft. ELSEVIER. Great Britain, 2006.
[10] Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures. Elsevier, Oxford, October 2013.
[11] International Civil Aviation Organization
(ICAO). International Standards and Recommended Practices. Environmental
Protection. Annex 16, 1993.
[12] International Civil Aviation Organization
(ICAO). Engine exhaust emissions databank. First edition. Doc 9646-AN/943,
1995.
[13] IPCC: IPCC Revised 1996 Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories,
Volume 3, Greenhouse Gas Inventory
Reference Manual, IPCC WGI Technical
Support Unit, Hadley Centre, Meteorological Office, Bracknell, UK, 1997.

[14] Majka, A., Klepacki, Z., Orkisz, M., Pawluczy
-Majka, J., Schmollgruber, P., Sibilski, K.,
Felisiak, P., Wrobel, M.. Aircraft weight breakdown and energy balance calculation.
Deliverable D 2.2., GABRIEL, EU project
number 284884, Rzeszow, 2011.
[15] Majka, A., Klepacki, Z., Orkisz, M., Pawluczy
-Majka, J., Wygonik, P., Sibilski, K., Felisiak,
P., Wrobel, M., Rohacs, D., Rohacs, J. Effect
of maglev on aircraft characteristics (geometrics, weight, aerodynamics, flight performance). Deliverable D 2.11., GABRIEL,
EU project number 284884, Rzeszow, 2013.
[16] Raymer D. P. Aircraft Design: A Conceptual Approach. AIAA Education Series. Washington, D.C., 1992.
[17] Rohacs J., Rohacs D., Jankovics I. Possible
Solutions to Take-Off and Land an Aircraft.
Deliverable D2.4. Integrated Ground and
on-Board system for Support of the Aircraft Safe Take-off and Landing – GABRIEL.
EU project number 284884. Budapest,
2012.
[18] Rohacs J., Rohacs D., Schmollgruber P.,
Voskuijl M. GABRIEL operational concept.
Deliverable D2.9, Integrated Ground and
on-Board system for Support of the Aircraft Safe Take-off and Landing – GABRIEL,
EU project number 284884, Budapest,
2012.
[19] Roskam J. Airplane Design, Part I: Preliminary Sizing of Airplane. Kansas, 1990.
[20] Roskam J. Airplane Design. Part V: Component Weight Estimation. Roskam Aviation
and Engineering Corporation. Kansas,
1985.
[21] Sibilski K., Szczepanski C., Żyluk A., Voskuijl
M., Vos R., Schoustra R.J., Rohacs J., Majka A.
Take-off and Landing Performance of the
Aircraft Using the GABRIEL Concept. Deliverable D3.8, Integrated Ground and on
-Board system for Support of the Aircraft
Safe Take-off and Landing – GABRIEL, EU
project number 284884, Budapest, 2013.
[22] Sibilski K., Majka A. Emission and greenhouse effects related to the GABRIEL concept, Deliverable D5.2, Integrated Ground
and on-Board system for Support of the
Aircraft Safe Take-off and Landing – GABRIEL, EU project number 284884, Budapest, 2014.
[23] Svensson F., Hasselort A., Moldanova J. Reduced Environmental Impact by Lowered
Cruise Altitude for Liquid Hydrogen-Fuelled Aircraft. Aerospace Science and Technology, No. 8, pp. 307-320, 2004.
[24] Torenbeek E. Synthesis of Subsonic Airplane Design. Delft University Press. Rotterdam, 1976.
[25] www.sesarju.eu, 2014.
[26] www.cleansky.eu/content/homepage/
about-clean-sky-2, 2014.

11 /2014

Transportation Overview

Table of Contents
Page 5 Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński, Karolina Krzykowska

Reliability-exploitation problems of airports peripheral protection
systems
Airport is an object that allows to meet all the expectations and objectives of
terrorism: large concentration of people, uncontrolled access to public areas and
zones and enormous destruction in the case of carried out attack. Therefore it
is very important to use the most modern security systems. The paper presents
examples of solutions for the protection of peripheral objects of strategic importance. There has been also provided the reliability-exploitation analysis of
integrated airport peripheral protection system. The obtained relations allow to
calculate the probabilities of the system staying in the distinguished states. Using
them, you can compare various solutions and make the optimal choice at the
assumed initial criteria.
Keywords: Airport; Perimeter protection systems; Reliability

Page 9 Janusz Strzelczyk

Use of the ECCAIRS in safety management system
The article is based on the master thesis of the author, from 2009. Despite passing
years the thesis and its prepositions are still actual. The author is again proposing
to use the ECCAIRS system’s applications as all-Poland tool for aviation occurrences reporting, collecting and analysing within the aviation organizations.
Keywords: Safety management; ECCAIRS; Database

Page 14 Marek Malarski, Dominika Szterk
Airports infrastructure in European Union
The main factor of growth Polish airports is economic development and coordination of economy with European Union partners. The growth of air transport
in Poland follows from social and cultural needs. It allows to transfer people and
cargo far distance in quick time. Fundamental key in proper functioning of the
airport is adjusting between capacity particular elements their infrastructure and
demand of transport service. The study included a group of 131 arbitrarily chosen
airports (based on the criteria of data availability and being located in a fairly representative group of European agglomerations). The analysis of characteristics of
European airports allowed for the determination of airport development trends.
Keywords: Airport, Air transport, Multicriterial analysis

Page 19 Jarosław Magiera, Ryszard Katulski
Technique of protecting GNSS receivers from spoofing attacks

This article concerns the problem of spoofing in global navigation satellite systems. GNSS spoofing is defined as an unauthorized transmission of GNSS signals,
imitating signals transmitted from navigation statllites. The aim of such activity
is to force the GNSS receiver to indicate incorrect position, velocity and time information. Spoofing attack may be realized due to lack of civilian GNSS signals’
integrity protection. Spoofing is a significant threat to GNSS-dependent critical
infrastructure, including airports. Protection of GNSS receivers from spoofing is
a matter of special importance with regard to introduction, in April 2013, on 10
largest Polish airports, GNSS instrument landing procedures. The article presents
the methods of spoofing detection and mitigation, based on spatial signal processing. Analysis of the effectiveness of these methods is a topic of current research conducted by the authors.
Keywords: Navigation satellite systems; Spoofing; Safety of navigation

Page 22

Szymon Ziółkowski, Marek Malarski

Analysis of dynamic airport landside capacity for high mass event

Recently a big sporting event took place in Poland, namely the EURO 2012. Research on passenger traffic has been performed prior to the event, with detailed
traffic records collected at the Chopin Airport in Warsaw. A network system for
passenger services has been selected as the operational model. Simulation studies were performed taking into account the parameters of each airport that was
prepared for the EURO. The simulated calculations have been compared with real
passenger traffic during the EURO.

Page 31

Wojciech Augustyniak

Analysis of competition in the Polish airports after Euro 2012.
The aim of the article is to show the interaction between Polish airports after their
dynamic expansion for UEFA European Football Championship 2012. The article contains an analysis of the impact of airports’ geographical catchment areas
using isochrones of 60 and 120 minutes. Its aim is to identify areas of potential
overlap and competitive impact zones and indicate regions of the country with
insufficient coverage of air transport services. In addition, the paper contains
a 4D map of strategic groups using information about the type of supported
directions and the amount and profile of their passengers to identify the actual
structure of the competition in the Polish airport sector.
Keywords: Airports; Competition; Catchment area; Strategic maps

Page 36

Jakub Kociubiński

Economic and non-economic activities of airports – Eu state aid
law perspective
One of the components of the EU-wide State aid modernization process is the
revision of rules for public financing of airports. The changes fall under crisis-induced general logic of reform that entails increase in effectiveness of public expenditure. Higher emphasis on economic adequacy of aid efforts means that compatibility assessment of aid measures will be subjected to stricter criteria. At the
same time, among variety of activities that constitute airport operation, only aid
for those that are considered to be of economic nature could qualify as State aid.
Therefore it is crucial to distinguish between economic and non-economic tasks.
This paper presents an analysis of the EU-law based criteria for economic activity
on the basis of Court of Justice’s case-law, European Commission’s decision as
well as on the doctrine’s acquis.
Keywords: EU Law, State Aid, Air Transport, Economic Activity

Page 40

Michał Kozłowski

Aspect of standardization in the process of integrated risk
management
The introduction presents the conclusions of the study topics of risk management in civil aviation and management systems based on ISO standards. The
rest of the article characterized the process of risk management, in terms of integration and led to practical applications concerning the need for some unifying
standards integrated risk management process.
Keywords: Risk management; Standardization

Page 44

Andrzej Fellner

GNSS essential element into managing airport and AIR TRAFFIC
MANAGEMENT
The article is introducing the current state of works – scientifically research associated with the GNSS implementation and results of the validation of procedures
of the RNAV GNSS approach, achieved during the completion of international
projects: HEDGE (Helicopter Deploy GNSS in Europe), EGNOS APV Mielec (EGNOS
Introduction in the European Eastern Region), SHERPA (an ad-Hoc support act is
Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS). On this base they were drawn
up and were approved on the European level, specifying documents planned
of GNSS implementation in the Polish airspace: SHERPA-PANSA-NMA-D 11 EP „
EGNOS POLAND MAKET ANALYSIS ”, SHERPA-PANSA-NSR-D 21 EP „ Polish National
Scenario ” Contango, SHERPA-PANSA-ENIP-D 22 EP „ EGNOS National Implementation ” Plan. In the conclusion a proposal was described taking joint undertakings up, of projects, in frames enrolled to the accomplishment from 2015 Of the III
stage of the SESAR program, financed by the EU
Keywords: RNAV GNSS; HEDGE; SHERPA

Page 48

Andrzej Majka

Future methods of reducing negative impact of air traffic in in the
vicinity of an airport

Analysis of the airport area and urbanization process conflict
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airports nearby city center. Airports located away from center are unacttractive
and increase costs also. The thesis about incongruity of changing of aiports localization due to the costs is analysed.

Among the most important problems faced by the air transport today there can
be mentioned some negative influences of aircraft and airports on the environment. One of the possibilities to improve the situation is to work out innovative
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