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Streszczenie: Stay wzrost wielkoci ruchu lotniczego zmusza do poszukiwania metod
zwikszajcych efektywno zarzdzania ruchem i przestrzeni powietrzn. Dziaania takie s
podejmowane od lat przez suby zarzdzania ruchem lotniczym i orodki badawcze. Stosunkowo
now koncepcj lepszego wykorzystania dostpnej przestrzeni powietrznej jest idea poprawy
pynnoci ruchu lotniczego. Wydaje si, e zwikszenie pynnoci ruchu lotniczego powinno
poprawi moliwoci przepustowe sektorów, gdy kontroler ruchu lotniczego jest w stanie obsuy
wiksz liczb samolotów gdy przechodz one przez sektor równomiernie i bez zakóce . Dzieje si
tak przede wszystkim dlatego, e ruch taki nie wymaga wielu koordynacji ze strony kontrolera.
Zachodzi jednak pytanie o ilociow zaleno midzy pynnoci ruchu a przepustowoci
przestrzeni powietrznej. Odpowied na nie wymaga bada modelowych, gdy ze wzgldów
bezpiecze stwa nie sposób prowadzi bada na rzeczywistym systemie.
W artykule przedstawiono model sektora kontroli ruchu lotniczego obszaru oparty na niestosowanym
dotd w literaturze sposobie opisu struktury sektora w postaci siatki nieaktywnych i aktywnych
punktów. Struktura sektora jest odwzorowana tak, by uwzgldni zapotrzebowania uytkowników
wobec przestrzeni wynikajce z koncepcji FUA. Model uwzgldnia równie losowe zmiany
dostpnoci przestrzeni (np. zmiany pogody). Moe zosta wykorzystany do zbudowania narzdzia
badawczego w postaci programu komputerowego, który pozwoli na badanie ilociowej zalenoci
midzy pynnoci ruchu a przepustowoci sektora.
Sowa kluczowe: pynno ruchu lotniczego, przepustowo sektora kontroli, zarzdzanie ruchem
lotniczym

1. WPROWADZENIE
W ostatnich latach daje si zauway ogólna tendencja staego wzrostu wielkoci ruchu
lotniczego. Wymusza ona poszukiwanie metod zwikszajcych efektywno zarzdzania
przestrzeni powietrzn i ruchem lotniczym. Interesujca z tego punktu widzenia wydaje
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si kwestia poszukiwania ilociowej zalenoci midzy pynnoci ruchu
a przepustowoci przestrzeni powietrznej. Zakadamy, e zwikszenie pynnoci ruchu
lotniczego powinno poprawi moliwoci przepustowe przestrzeni powietrznej. Za ruch
pynny uznajemy ruch zgodny z wczeniejszym planem, nie podlegajcy dodatkowym,
poza standardowymi, ingerencjom kontrolera w planowan tras lotu samolotu [2, 3]. Za
przepustowo sektora okrelona jest jako maksymalna liczba samolotów w sektorze, któr
w jednostce czasu kontroler moe obsuy [4].
Uporzdkowanie ruchu powinno poprawi efektywno wykorzystania przestrzeni,
poniewa kontroler ruchu lotniczego bdzie w stanie obsuy wiksz liczb samolotów
gdy przechodz one przez sektor równomiernie i bez zakóce . Ruch taki nie wymaga
bowiem wielu koordynacji ze strony kontrolera. Poza tym jest ta szy i ma wysok jako
z punktu widzenia przewo nika, poniewa trajektoria lotu jest blisza optymalnym
parametrom lotu samolotów. Ma równie wysok jako z punktu widzenia pasaerów,
poniewa gwarantuje dotarcie samolotu do miejsca przeznaczenia w zaplanowanym czasie
(punktualno) i przy jak najmniejszej liczbie manewrów (komfort).
Weryfikacja przedstawionego zaoenia wymaga bada modelowych. Ze wzgldów
bezpiecze stwa nie mona bowiem prowadzi bada na rzeczywistym systemie.
Pierwszym krokiem takich bada jest budowa modelu analizowanej przestrzeni, to jest
modelu sektora kontroli ruchu lotniczego obszaru. Kolejnym bdzie model ruchu
lotniczego przepywajcego przez badan przestrze . Narzdzie czce oba te modele
pozwoli na analiz zalenoci ilociowej midzy pynnoci a przepustowoci.
W artykule przedstawiono model sektora obszaru oparty na niestosowanym dotd
w literaturze sposobie opisu jego struktury w postaci siatki punktów. Punkty te w
zalenoci od potrzeb dziel si na aktywne i nieaktywne. Zastosowana metoda daje
moliwo elastycznego odwzorowania struktury sektora tak, by uwzgldni zmieniajce
si zapotrzebowania uytkowników wobec przestrzeni, take te wynikajce z koncepcji
FUA [1], czy losowe zmiany dostpnoci przestrzeni (wynikajce np. ze zmian pogody).
Artyku opisuje fragment pracy majcej na celu okrelenie ilociowej zalenoci midzy
pynnoci ruchu lotniczego a przepustowoci sektora. Istotno tej zalenoci tkwi
w tym, e brak jest syntetycznych wska ników (kryteriów) oceny ruchu lotniczego, które
mona zastosowa przy poszukiwaniu jak najlepszych algorytmów sterowania ruchem
lotniczym. Wska nikiem takim moe sta si wanie pynno ruchu. W przypadku
identyfikacji charakteru relacji midzy pynnoci ruchu a przepustowoci przestrzeni,
moliwe bdzie opracowanie praktycznych, atwych do realizacji, algorytmów sterowania
ruchem, maksymalizujcych przepustowo dziki maksymalizacji pynnoci. Jest to
istotne równie z tego powodu, e pynno moe by uwaana za syntetyczny wska nik
opisujcy bezpiecze stwo ruchu lotniczego w duszym horyzoncie czasowym [6].
W dalszej perspektywie opisywany tu model zostanie wykorzystany do zbudowania
aplikacji komputerowej, wspomagajcej proces sterowania ruchem, z wykorzystaniem
wyników analizy zalenoci midzy pynnoci ruchu a przepustowoci sektora.
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2. OBIEKT MODELOWANIA
Sektor kontroli ruchu lotniczego obszaru to przestrze powietrzna w ksztacie
wielocianu o wytyczonych granicach pionowych i poziomych umoliwiajca bezpieczny
i ekonomiczny przelot samolotów. Struktur sektora definiuj stae i elastyczne elementy
przestrzeni powietrznej.
Zasadniczo w sektorze obszaru ruch odbywa si w ramach wytyczonych dróg
lotniczych. W drogach lotniczych definiuje si bramy wejciowe i wyjciowe sektora,
punkty meldowania i punkty z pomocami radionawigacyjnymi, czyli punkty
charakterystyczne umoliwiajce blisze okrelenie trasy samolotu. Nad jednym punktem
ziemi znajdowa si moe równoczenie kilka samolotów na rónych poziomach lotu.
Zmiany trasy, poziomu czy kierunku lotu mog by dokonywane w trakcie jego trwania i
mog powodowa, e rzeczywista trajektoria lotu jest inna ni zaoono w planie lotu. Po
skoordynowaniu, lot moe si odbywa niezalenie od dróg [7]. Nie nastpuje to jednak
bezwarunkowo. Zgoda na takie odstpstwo zaley m.in. od zachowania separacji,
operacyjnej dostpnoci przestrzeni i zdolnoci obsugi ruchu przez odpowiednie suby.
Zatem przy korzystnych warunkach atmosferycznych, ruchowych i dostpnej przestrzeni,
ruch lotniczy moe by do swobodnie dostosowany do potrzeb przewozowych. Jednak
wraz z pogorszeniem tych warunków zmniejsza si równie swoboda w ksztatowaniu
potoku ruchu lotniczego.
W sektorze obszaru zapewniana jest suba kontroli obszaru ACC (Area Control
Centre). Kontroler w czasie rzeczywistym zapewnia zachowanie separacji (zapobiega
kolizjom), a take utrzymuje uporzdkowany przepyw ruchu lotniczego (poprawia
ekonomik) w przestrzeni, za któr jest odpowiedzialny. Dziaania kontrolera mona
opisa jako cigy proces (cig powtarzalnych i sformalizowanych procedur, czynnoci,
obsug) polegajcy na identyfikowaniu i rozwizaniu sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych i zmierzajcy do poprawy ekonomiki ruchu lotniczego w podlegej
przestrzeni powietrznej (sektorze).

3. ZAOENIA MODELOWANIA
Przedmiotem modelowania jest sektor kontroli ruchu lotniczego obszaru. Podstawowym
zaoeniem przyjtym przy okrelaniu postaci modelu jest denie do uzyskania opisu,
umoliwiajcego atwe odwzorowanie dowolnego sektora kontroli ruchu lotniczego
obszaru - tak pod wzgldem rozmiarów jak i struktury wewntrznej, ale take
zachodzcych w nim procesów. Celem tworzenia modelu jest przysza analiza ilociowa
zalenoci pynno-przepustowo.
Sektor obszaru to wydzielona cz przestrzeni kontrolowanej, w której na kontrolera
naoono odpowiedzialno za bezpiecze stwo realizowanego tam ruchu. Kontroler
stosujc odpowiednie przepisy ruchu lotniczego dostosowuje przepyw (parametry) ruchu
w sektorze do dostpnej przestrzeni. Dostpno przestrzeni determinuj zdefiniowane
elementy stae i zmienne, opisane w koncepcji FUA, ale równie zjawiska i zdarzenia
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o charakterze losowym, powodujce wyczenie pewnych fragmentów przestrzeni sektora
z uytkowania przez lotnictwo komunikacyjne (np. silne turbulencje czy chmury CB).
Kontroler ma niewielki wpyw na zwikszenie dostpnoci przestrzeni. Stanowi ona raczej
ograniczenie dla generowanych przez niego decyzji sterujcych.
Sektor obszaru jest zoonym systemem o wielu wzajemnie na siebie oddziaujcych
elementach, charakteryzujcych si zmiennoci parametrów. Zgodnie z koncepcj FUA,
skada si on z przestrzeni o rónie zdefiniowanym przeznaczeniu, które mog by
zajmowane, na okrelonych warunkach, przez uytkowników przestrzeni innych ni
przewo nicy realizujcy komunikacyjny ruch lotniczy [5]. Liczba, rodzaj, aktywno
elementów przestrzeni sprawia, e mamy tu do czynienia ze skomplikowanym systemem
dynamicznym. W prezentowanym modelu zastosowano pewne uproszczenia w opisie
sektora. Uwzgldnia si bowiem tylko elementy niezbdne, ze wzgldu na zaoony cel
modelowania (badanie zalenoci pynno-przepustowo). Oprócz elementów
zdefiniowanych w koncepcji FUA model uwzgldnia równie zdarzenia losowe mogce
zaistnie w sektorze, a powodujce ograniczenie dostpnoci przestrzeni dla ruchu
komunikacyjnego. Nie rozrónia si ich szczegóowo, ale grupuje w zbiory, zawierajce
punkty o podobnym charakterze. Najistotniejszym kryterium tego grupowania jest
dostpno lub niedostpno obszaru dla ruchu komunikacyjnego w sektorze.

3.1. KONCEPCJA FUA
Sektor kontroli ruchu lotniczego obszaru skada si ze staych i elastycznych elementów
przestrzeni powietrznej zdefiniowanych w koncepcji elastycznego uytkowanie przestrzeni
powietrznej FUA (Flexible Use of Airspace). Zasady uytkowania poszczególnych
elementów przestrzeni róni si. Zasadnicza rónica polega na staym charakterze
jednych (co umoliwia planowanie operacji lotniczych) oraz zmiennym charakterze
drugich (co umoliwia ich zamienne, racjonalne wykorzystanie przez lotnictwo cywilne
lub wojskowe) przy zastosowaniu koordynacji w czasie rzeczywistym.
Tabela 1
Stae i elastyczne elementy przestrzeni powietrznej
Stae

Elementy przestrzeni powietrznej
Elastyczne

CTR – strefy kontrolowane
TMA – rejony kontrolowane
AWY – sie dróg lotniczych
CDR 1 – drogi warunkowe kategorii 1
P – strefy zakazane
R – strefy ograniczone
ATZ – strefy ruchu lotniskowego
ADIZ – strefa identyfikacji obrony
powietrznej
RMZ – strefa obowizkowej cznoci



CDR 2 – drogi warunkowe kategorii 2
CDR 3 – drogi warunkowe kategorii 3
TSA – strefy czasowo wydzielone
TRA – strefy czasowo rezerwowane
TFR – korytarze dolotowe do TSA
EA – strefa wicze
MRT – trasy lotnictwa wojskowego
ATZ – strefy ruchu lotniskowego
MATZ – wojskowe strefy ruchu
lotniskowego
D – strefy niebezpieczne
RCA – przestrze powietrzna o
zredukowanej koordynacji
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Staym elementem przestrzeni jest np. strefa kontrolowana lotniska CTR (Control
Zone), czyli cz przestrzeni kontrolowanej, w której wykonuje si manewry zwizane
bezporednio ze startami i ldowaniami samolotów. Elementem elastycznym jest np. strefa
czasowo wydzielona TSA (Temporary Segregated Area). Zamówienie (aktywowanie)
wikszoci z elastycznych elementów automatycznie wycza te przestrzenie (na
zamówiony czas) z moliwoci korzystania z nich przez lotnictwo komunikacyjne.
Koncepcja ta oparta jest na zaoeniu e przestrze naley uytkowa zgodnie
z rzeczywistymi potrzebami. Jej podstawowym celem jest uporzdkowanie wspópracy
midzy cywilnymi i wojskowymi uytkownikami przestrzeni. Zatem definiowanie
elastycznych elementów w przestrzeni powietrznej ma racjonalne uzasadnienie. Na
przykad w pobliu lotnisk wojskowych powinny znajdowa si obszary umoliwiajce
swobodne wykonanie zaoonych zada przez samoloty wojskowe. Jednak z punktu
widzenia sub zarzdzajcych ruchem lotniczym, tak zdefiniowana przestrze powoduje
ograniczenie moliwoci przepustowych sektora przez zajcie (wyczenie) jej
fragmentów. Gdy elementy elastyczne nie s aktywne przepustowo sektora utrzymuje si
na maksymalnym poziomie, jednak gdy zostan zamówione (aktywowane) przepustowo
sektora moe ulec zmniejszeniu.

3.2. SEPARACJE
W celu zapewnienia bezpiecze stwa lotów samolotów wprowadzono wymóg
zachowywania okrelonych minimalnych odlegoci midzy nimi – separacji. Separacje
radarowe s zapewniane przy uyciu urzdze radionawigacyjnych oraz sprzonych
z nimi systemów informatycznych. Pozycja samolotu okrelana jest gównie na podstawie
wskaza
urzdze
radarowych. Szczególn uwag przy okrelaniu minimum
separacyjnego zwraca si na: prdko samolotu, mas (turbulencja w ladzie), wzgldne
kierunki lotu, techniczne ograniczenia radaru, trudnoci wynikajce z przecienia
cznoci.
Podstawow technik zapewnienia separacji radarowej jest wektorowanie. Polega ono
na przekazaniu pilotowi odpowiedniej instrukcji w postaci cigu kursów, które pozwol
mu utrzymywa nakazan lini drogi w celu uniknicia kolizji lub naruszenia separacji.
Minimum separacji radarowej w FIR Warszawa, wynosi:
 7 NM (pozioma),
 300 m (1000 stóp) poniej poziomu lotu FL (Flight Level) 410,
 600 m (2000 stóp) na i powyej FL 410 (pionowa).
Wysoko na której znajduje si samolot, jego poziom lotu (FL), mona okreli dziki
ustawieniu znajdujcego si na pokadzie wysokociomierza barometrycznego na cinienie
1013,2 hPa. Poziom lotu jest wic definiowany jako powierzchnia o staym cinieniu
atmosferycznym odniesiona do szczególnej wartoci cinienia atmosferycznego 1013,2
hPa i oddzielona od innych takich powierzchni okrelonymi rónicami cinienia. Poziom
lotu jest podawany w setkach stóp.
Do poziomu FL 410 uywane s wszystkie poziomy (co 1000 stóp) czyli np. 100, 110,
120 itd., a powyej FL 410 co drugi (tzn. co 2000 stóp) czyli 430, 450, 470 itd. Samolotom
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z kursami od 0° do 179° (na wschód) przydziela si poziomy lotu nieparzyste, a od 180° do
359° (na zachód) parzyste.
Minima separacji odgrywaj w omawianym modelu sektora istotn rol. Na
przeciciach paszczyzn, usytuowanych w przestrzeni w odlegociach zgodnych
z minimami separacji poziomej i pionowej, mona okreli punkty, które wykorzystywane
s do opisu struktury sektora. Punkty te mog, w zalenoci od potrzeb, przyjmowa kilka
stanów, z których najistotniejsze s dwa:
 aktywne, to znaczy takie, które mog by wykorzystane do planowania przelotu
samolotu,
 nieaktywne, czyli takie przez które przelot samolotu jest niemoliwy, np. gdy punkt
stanowi cz elementu elastycznego przestrzeni zamówionego przez innego
uytkownika przestrzeni.
Tak opisana przestrze sektora:
 znacznie uatwia analiz zarzdzania przestrzeni, szczególnie w zakresie zamykania
fragmentów sektora dla ruchu komunikacyjnego,
 umoliwia dokadne odwzorowanie jego granic, bryy i struktury,
 upraszcza zdefiniowanie procedury prowadzenia kontroli ruchu.

4. MODEL SEKTORA KONTROLI
Przestrze powietrzn P mona przedstawi jako pewien obszar w przestrzeni
trójwymiarowej. Mona w niej zdefiniowa podziak odwzorowujc minima separacji
poziomej i pionowej. Poprzez wyznaczenie paszczyzn oddalonych od siebie o warto
podziaki uzyskamy trójwymiarow siatk, umoliwiajc swobodne okrelenie przestrzeni
o skomplikowanych ksztatach. W modelu przyjto, e podziaka w poziomie (na osiach
x i y) wynosi 5 NM, a w pionie (na osi z) 300 m czyli 1000 stóp. Na przeciciach
paszczyzn powstan punkty p, które bd wykorzystywane do opisu modelowanego
obszaru:
ܲ ൌ ሼሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻሽ

(1)

gdzie z oznacza poziom lotu (wysoko) a x i y to pozostae wspórzdne okrelajce
pooenie w kartezja skim ukadzie wspórzdnych o okrelonym pocztku. W modelu
zredukowano minima separacji poziomej z 7 do 5 mil (zgodne z trendem wedle którego
w celu zwikszenia przepustowoci sektorów dy si do takiej redukcji); powyej FL 410
zredukowano minima separacji pionowej do 1000 stóp. Dziki temu moliwe jest
dokadniejsze odwzorowanie przestrzeni, a jednoczenie uzyskano jednolito w caym
modelowanym obszarze. Przyjto, e maksymaln wysokoci sektora bdzie poziom
FL 500 za minimaln poziom FL 100.
Przy takich zaoeniach przyjto, e wspórzdne x, y i z s dyskretne i mog
przyjmowa wartoci:
x = 0, 5, 10, …, xi , 600 [NM]
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y = 0, 5, 10, …, yi , 600 [NM]
z = 100, 110, …, zi , 500 [FL]
Jak wspomniano wczeniej punktom p przypisuje si pewne cechy (stany), w zalenoci
od ich charakteru w opisywanej przestrzeni. Podstawow kwesti jest ich staa dostpno
(lub nie) dla ruchu komunikacyjnego. W zwizku z tym definiuje si funkcj a aktywnoci
punktu w przestrzeni, w sposób nastpujcy:
ǣ ՜ ሼͲǡͳሽ

(2)

gdzie:
ܽ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳ oznacza, e punkt ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ jest stale dostpny dla ruchu
komunikacyjnego (inaczej aktywny), za
ܽ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ Ͳ oznacza, e punkt ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ jest stale niedostpny dla ruchu
komunikacyjnego (nieaktywny).
Dla wygody bdziemy posugiwali si oznaczeniami (rys. 1):
PA – przestrze powietrzna dostpna dla ruchu lotniczego (aktywna), PN – przestrze
powietrzna niedostpna dla ruchu lotniczego gdzie:
ܲ ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣܽ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ

(3)

ܲே ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣܽ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ Ͳൟ

(4)

PA

PN
Rys. 1. Przestrze powietrzna P z wyznaczonymi granicami midzy przestrzeni dostpn PA
i niedostpn PN dla ruchu lotniczego

Waciwym obszarem analizy w niniejszym opracowaniu jest wydzielony fragment
przestrzeni powietrznej P, przyjmujcy ksztaty wynikajce z aktualnej konfiguracji
przestrzeni powietrznej, zawierajcy w sobie okrelone (ustanawiane w zalenoci od
potrzeb) stae lub elastyczne elementy przestrzeni (Tabela 1). Konfiguracja, a za ni
przepustowo przestrzeni powietrznej jest wypadkow potrzeb przewo ników lotniczych i
moliwoci sub zarzdzajcych ruchem lotniczym. Dynamika zdarze ruchowych oraz
stanu rodowiska powoduje, e przepustowo ulega cigym zmianom, za suby
zarzdzajce ruchem lotniczym podejmuj dziaania by tym zmianom sprosta. Elementem
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tych dziaa jest aktywne dostosowywanie konfiguracji sektorów kontroli obszaru do
zmieniajcej si sytuacji. Polega ono na czeniu sektorów elementarnych (gdy ruch jest
may i nieskomplikowany), podziale sektorów na mniejsze (gdy odwrotnie) lub aktywacji
okrelonych elastycznych elementów przestrzeni.
Poniej zostanie opisany sposób odwzorowania tych dziaa w modelu sektora. Ich
efektem jest okrelenie aktualnego obszaru dostpnego dla ruchu komunikacyjnego oraz
stanu poszczególnych punktów nalecych do niego.
W przypadku sektora kontroli obszaru, typowo w przestrzeni PN znajduj si wszystkie
stae elementy przestrzeni powietrznej z wyjtkiem staych dróg lotniczych AWY i dróg
warunkowych pierwszej kategorii CDR1, które nale do przestrzeni PA. By wykona lot
w przestrzeni kontrolowanej naley zoy plan lotu. Opisuje on planowane pooenie
samolotu w czasie i przestrzeni. Trasy lotu dobierane s przez przewo ników lotniczych,
tak, by byy one jak najlepsze ze wzgldu na ekonomik lotu (najkrótsze i wykonywane na
waciwych poziomach lotu, wynikajcych z moliwoci technicznych samolotów). Trasa
w planie lotu opisana jest kodami dróg lotniczych. W drogach lotniczych definiuje si
punkty umoliwiajce blisze okrelenie pozycji samolotu, takie jak: bramy wejciowe i
wyjciowe sektora, punkty meldowania i punkty nad pomocami radionawigacyjnymi.
W modelu uwzgldniono te wszystkie punkty charakterystyczne, wyróniajc dwie
kategorie: bramy (cznie wlotowe i wylotowe) oraz pozostae punkty zdefiniowane w
drodze, okrelane w planie lotu. Pozostae aktywne punkty przestrzeni PA, to punkty
niezdefiniowane.
Definiujemy zatem funkcj b:
ܾǣ ܲ ՜ ሼͲǡͳሽ

(5)

okrelajc przynaleno punktu w przestrzeni do zbioru PB bram wejciowych
i wyjciowych sektora:
ܲ ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣ ܾ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ

(6)

Dodatkowo definiujemy funkcj d:
݀ǣ ܲ ՜ ሼͲǡͳሽ

(7)

okrelajc przynaleno punktu w przestrzeni do zbioru PD pozostaych zdefiniowanych
punktów w drogach lotniczych - punktów meldowania i punktów nad pomocami
nawigacyjnymi:
ܲ ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣ ݀൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ

(8)

Zgodnie z koncepcj FUA, w modelu sektora obszaru naley obok staych elementów
przestrzeni zdefiniowa elementy elastyczne, skadajce si na przestrze PE. S to zbiory
punktów p, które gdy zostan aktywowane, albo zwikszaj przestrze dostpn dla ruchu
komunikacyjnego (drogi warunkowe CDR2 i CDR3), albo zmniejszaj j, okrelajc
przestrze czasowo wyczon z moliwoci przelotu przeze samolotów.
Definiujemy zatem funkcj e+:
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݁ ା ǣ ܲ ՜ ሼͲǡͳሽ

(9)

okrelajc przynaleno punktu w przestrzeni do zbioru ܲாା obszarów dodatkowo
udostpnionych dla ruchu komunikacyjnego, ze wzgldu na aktywacj elastycznego
elementu przestrzeni powietrznej:
ܲாା ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣ ݁ ା ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ

(10)

Definiujemy równie funkcj e-:
݁ ି ǣ ܲ ՜ ሼͲǡͳሽ

(11)

okrelajc przynaleno punktu w przestrzeni do zbioru ܲாି obszarów niedostpnych dla
ruchu komunikacyjnego, ze wzgldu na aktywacj elastycznego elementu przestrzeni
powietrznej:
ܲாି ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣ ݁ ି ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ

(12)

Punkty obszaru ܲா ൌ ܲாା ܲ ாି mog nalee zarówno do zbioru punktów dostpnych
ܲ jak i niedostpnych ܲே , gdy bardzo czsto le one na granicy tych obszarów.
Zakadamy jednak, e ܲாା ܲ תாି ൌ .
Tabela 2
Elementy przestrzeni powietrznej w modelu
l.p.

Rzeczywiste elementy przestrzeni powietrznej

Elementy przestrzeni
powietrznej w modelu

ELEMENTY STA E

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sie staych dróg lotniczych (górne Upper Airway – UAWY,
dolne Airway – AWY i nawigacji obszarowej RNAV – AWY)
Warunkowe drogi lotnicze kategorii pierwszej CDR1
Rejony kontrolowane lotnisk cywilnych i/lub wojskowych TMA
Strefy kontrolowane lotnisk cywilnych i wojskowych CTR
Strefy ruchu lotniskowego lotnisk cywilnych ATZ.
Strefy ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ
Strefy identyfikacji obrony powietrznej ADIZ
Strefa zakazana P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drogi warunkowe CDR 2, 3
Rejon czasowo wydzielony TSA
Korytarze dolotowe do stref czasowo wydzielonych TFR
Przestrze powietrzna o zredukowanej koordynacji RCA
Obszary przekraczania granicy CBA
Strefy ograniczone (R)
Strefy niebezpieczne (D)

1.

PA

PN

ELEMENTY ELASTYCZNE



ࡼା
ࡱ

ࡼି
ࡱ
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Istot niedostpnych punktów przestrzeni wynikajcych z wydzielenia elastycznych
elementów przestrzeni powietrznej przedstawia rys. 2.

PA
ܲாି

Rys. 2. Sektor kontroli ruchu lotniczego obszaru PA z aktywnymi (wydzielonymi) elementami
elastycznymi przestrzeni ܲாି

Ograniczenia dostpnoci przestrzeni powietrznej w sektorze obszaru, oprócz opisanych
wyej, wynikajcych z koncepcji FUA, mog by równie generowane przez trudne do
przewidzenia zdarzenia losowe, np. pogod. Przestrze tak nazwiemy przestrzeni
z dziaajcym zakóceniem PZ. Wystpowanie tego rodzaju obszarów moe powodowa
konieczno wykonania lotu poza drogami lotniczymi, gdy zakócenie wystpi w drodze
lotniczej i naley je omija.
Moemy zdefiniowa funkcj zakóce z:
ݖǣ ܲ ՜ ሼͲǡͳሽ

(13)

okrelajc przynaleno punktu w przestrzeni do zbioru PZ obszarów niedostpnych dla
ruchu komunikacyjnego, ze wzgldu na wystpujce ograniczenie o charakterze
rodowiskowym, zazwyczaj meteorologicznym, ale równie zwizanym z innego rodzaju
zjawiskami, np. aktywnoci ptaków:
ܲ ൌ ൛ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻǣ ݖ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ ͳൟ
Dla przykadu przedstawiono dziaajce zakócenie w postaci chmury CB (Rys. 3).



(14)
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ܲாି

PZ
Rys. 3. Sektor kontroli ruchu PA z aktywnymi elastycznymi elementami przestrzeni ܲாି
i wystpujcym zakóceniem PZ, czyli tzw. struktura ostateczna SA

Korzystajc z poprzednich oznacze moemy zapisa przestrze punktów dostpnych
dla ruchu komunikacyjnego SA nastpujco:
ି
തതത ܲ ת
തതതത
ܵ ൌ ሺܲ ܲ ாା ሻ ܲ ת
ா

(15)

za przestrze punktów niedostpnych SN jako:
ା
ି
തതതത
ܵே ൌ ൫ܲே ܲ ת
ா ൯ ܲ ா ܲ 

Zdefiniujmy zbiór cech (stanów) poszczególnych punktów przestrzeni
ൌ
gdzie



ൌ ሼ߱ ǡ ߱ ǡ ߱ாା ǡ ߱ ሽ, za

ே





ே

(16)
:
(17)

ൌ ሼ߱ாି ǡ ߱ ǡ ߱ே ሽ.

Poszczególne cechy maj nastpujc interpretacj:
߱ - punkty aktywne, dostpne dla ruchu komunikacyjnego, wyrónione jako bramy
wlotowe i wylotowe do sektora,
߱ - punkty aktywne, dostpne dla ruchu komunikacyjnego, wyrónione jako punkty
charakterystyczne w drogach lotniczych,
߱ாା - punkty aktywne, dostpne dla ruchu komunikacyjnego dziki aktywacji elementu
elastycznego przestrzeni powietrznej typu droga warunkowa CDR2 lub CDR3,
߱ - pozostae punkty aktywne, dostpne dla ruchu komunikacyjnego, nalece do
staych elementów przestrzeni powietrznej,
߱ாି - punkty nieaktywne, niedostpne dla ruchu komunikacyjnego ze wzgldu na
aktywacj elementu elastycznego przestrzeni powietrznej, powodujc rezerwacj tego
elementu dla innego uytkownika,
߱ - punkty nieaktywne, niedostpne dla ruchu komunikacyjnego ze wzgldu na stan
rodowiska (gównie zakócenia meteorologiczne)
߱ே - pozostae punkty nieaktywne, niedostpne dla ruchu komunikacyjnego,
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Ostateczn struktur modelu sektora ruchu lotniczego do badania zalenoci pynnoprzepustowo okrela funkcja s, która poszczególnym punktom w modelowanej
przestrzeni przypisuje dynamicznie stany (cechy), okrelona nastpujco:
ݏǣ ܲ ՜
ି
തതത ܲ ת
തതതത
߱ ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ  אሺܲ ܲ ாା ሻ ܲ ת ܲ ת
ா
 ۓ
ା
ି
തതത തതതത
ۖ߱ ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ  אሺܲ ܲ ா ሻ ܲ ת ܲ ת ܲ תா
ା
ା
ି
തതത
തതത തതത തതതത
ۖ ߱ா ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ ܲ אா ܲ ת
 ܲ ת ܲ ת ܲ תா
ି
തതത
തതത
തതത ܲ ת
തതതത
ݏ൫ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ൯ ൌ
ሻ
߱ ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ܲ א ܲ ת ܲ ת ܲ ת
ா
۔
ି
ି
߱ா ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ ܲ אா
ۖ
ି
തതതത
߱
 ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ ܲ א ܲ תா
ۖ
തതത
തതത
߱ே ǡ ݆݈݁݅ሺݔ ǡ ݕ ǡ ݖ ሻ ܲ אே ܲ ת
ە
ா ܲ ת

(18)

A zatem, sektor kontroli obszaru, czyli przestrze o ustalonych granicach i strukturze
wewntrznej w postaci zdefiniowanych staych elementów przestrzeni, czyli dróg
lotniczych, z uwzgldnieniem aktywnych elastycznych elementów przestrzeni oraz
zakóce o charakterze rodowiskowym, opisany jest zbiorem punktów SA, których cechy
nale do zbioru  ൌ ሼ߱ ǡ ߱ ǡ ߱ாା ǡ ߱ ሽ. Struktura sektora, a zatem zbiór punktów SA oraz
cechy  przypisane punktom tego zbioru, ulega zmianom w czasie - zgodnie z procesem
zarzdzania przestrzeni powietrzn. Ten sposób opisu sektora pozwala na odwzorowanie
nawet skomplikowanych jego ksztatów, jeeli ze wzgldu na potrzeby ruchowe taka
konfiguracja bdzie niezbdna.
Na potrzeby przyszych bada symulacyjnych, odnonie ilociowej zalenoci midzy
pynnoci ruchu a przepustowoci sektora, opracowano aplikacj komputerow.
W zakresie odwzorowania struktury sektora kontroli ruchu lotniczego realizowane zadania
przedstawia algorytm pokazany na rysunku 4.
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START

p(xi,yi,zi)
TAK

NIE

a(p(xi,yi,zi))= 1

PN

NIE

d(p(xi,yi,zi))=1
TAK
TAK

PD

b(p(xi,yi,zi))=1

PB

NIE

PA
e-(p(xi,yi,zi))=1

NIE
TAK

SN

e+(p(xi,yi,zi))=1

TAK

TAK
NIE
z(p(xi,yi,zi))=1
NIE

SA
KONIEC

Rys. 4. Algorytm tworzenia opisu sektora kontroli ruchu lotniczego
w aplikacji komputerowej do analizy zalenoci pynno-przepustowo

5. PODSUMOWANIE
Opisany model sektora kontroli ruchu lotniczego obszaru zostanie wykorzystany do
badania zalenoci wystpujcych midzy przepustowoci przestrzeni powietrznej
a pynnoci przepywajcego przeze ruchu lotniczego. Stay wzrost wielkoci ruchu
wymusza prowadzenie bada nad zwikszeniem efektywnoci zarzdzania ruchem
lotniczym i przestrzeniami powietrznymi. Wydaje si, e lepsze poznanie tej zalenoci
pozwoli na popraw efektywnoci zarzdzania przestrzeni i ruchem. Bdzie to moliwe
dziki sformuowaniu funkcji celu sterowania ruchem, opartej na maksymalizacji
pynnoci. Pynno jest atwiejsza do jednoznacznej oceny w warunkach pracy cigej
w czasie rzeczywistym ni przepustowo. W przypadku wykazania jednoznacznej
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zalenoci midzy pynnoci a przepustowoci, moliwe bdzie sterowanie
przepustowoci poprzez sterowanie pynnoci. Opisany tu model to jedynie pierwszy
etap wikszego projektu. Kolejnymi bd: model przepywu ruchu oraz kontroli ruchu
w opisanym tu rodowisku. Modele te zostan zintegrowane w postaci aplikacji
komputerowej, która bdzie stanowia narzdzie, pozwalajce na weryfikacj przyjtych
tez badawczych oraz opracowanie strategii sterowania wykorzystujcej pojcie pynnoci
ruchu.
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MODEL OF AIR TRAFFIC CONTROL SECTOR FOR ANALYSIS
OF AIR TRAFFIC SMOOTHNESS
Summary: The constant increase in air traffic volume forces to seek methods of improving the effectiveness
of air traffic and airspace management. Such actions are undertaken for years by the air traffic management
and research centres. A relatively new concept leading to better utilisation of available airspace is to improve
air traffic smoothness. It seems that the increase in air traffic smoothness should improve the capacity of the
airspace, as the air traffic controller can handle a larger number of planes as they pass through the sector
evenly and smoothly. This is primarily because such a traffic does not require much of the coordination by
the controller. There is however the question about quantitative relationship between traffic smoothness and
airspace capacity. The answer requires model research, as for safety reasons it is impossible to conduct
research on the real system.
This paper presents a model of air traffic control sector area based on unused in the literature method
describing the structure of the sector in the form of inactive and active grid points. Sector structure is
modelled to take account of any demand to the space from users under the concept of FUA. Model takes into
account the random changes in the availability of airspace (e.g. because of the weather). It can be used to
build a research tool in the form of a computer program, which will allow the study of quantitative
relationship between traffic smoothness and capacity of the sector.
Keywords: flow of air traffic, control sector capacity, air traffic management



