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Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj modelowania ruchu lotniskowego przy
wykorzystaniu kolorowanych, czasowych, stochastycznych sieci Petriego. Na przykadzie modelu
lotniska z jedn drog startow i jednoczesnymi operacjami startu i ldowania pokazano moliwoci
stosowania tych modeli w badaniach procesów ruchowych w transporcie. Model zastosowano do
wyznaczania redniego czasu opó nienia operacyjnego, przy przyjtych procedurach ruchowych,
w zalenoci od wielkoci obsugiwanego ruchu.
Sowa kluczowe: modelowanie procesów ruchowych, sieci Petriego, ruch lotniczy

1. WPROWADZENIE
Lotnisko stanowi punkt wzowy transportu lotniczego. Maj tu miejsce liczne procesy
zwizane z obsug pasaerów i samolotów, które w duej mierze decyduj o sprawnej,
terminowej i bezpiecznej usudze transportowej. W procesy te zaangaowane s
zaawansowane rodki techniczne, organizacyjne oraz ludzie, co powoduje, e lotnisko
stanowi skomplikowany, hierarchiczny system antropotechniczny. Sprawne wspódziaanie
wszystkich elementów tego systemu jest niezbdne do uzyskania wysokiego poziomu
bezpieczestwa, który jest jednym z podstawowych czynników konkurencyjnoci
transportu lotniczego.
Do szczególnie istotnych procesów zachodzcych w tym zoonym systemie nale
procesy ruchowe, obejmujce starty i ldowania na drogach startowych oraz koowanie
przedstartowe i po ldowaniu, które odbywaj si po drogach koowania. Obiektami,
których dotycz te procesy s samoloty. Podlegaj one zoonemu procesowi sterowania,
polegajcemu na bezporednim sterowaniu przez pilota oraz nadrzdnemu zarzdzaniu
przez kontrolera ruchu lotniczego (TWR – tower, GND – ground). Zadaniem pilota jest
waciwa realizacja wszelkich procedur zmierzajcych do poprawnego wykonania
odpowiedniego fragmentu procesu ruchowego, za zadaniem kontrolera jest waciwa
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koordynacja ruchu poszczególnych obiektów tak, aby nie dochodzio midzy nimi do
kolizji.
Jak wskazuj liczne przykady, ruch lotniskowy jest na tyle zoony i na tyle zaleny od
wielu nieprzewidywalnych czynników, e dochodzi w nim do incydentów i wypadków
lotniczych. Unikanie takich zdarze stanowi podstawowe wyzwanie dla wszystkich sub
realizujcych i nadzorujcych ruch lotniskowy. Podstawowymi problemami w ich
dziaaniach s:
 dua liczba obiektów, którymi trzeba zarzdza , co wymusza podzia zada pomidzy
wiele sub; niewaciwa koordynacja ich dziaa jest czsto przyczyn incydentów
lotniczych,
 decydujca rola czowieka, który dziaajc czsto w warunkach deficytu czasu czy w
stresie, popenia bdy wynikajce z niedostatków wyszkolenia, uomnoci zmysów,
braku moliwoci waciwego przetworzenia zbyt duej liczby informacji i sygnaów,
 dua dynamika zdarze sprawiajca, e czas na wypracowanie decyzji i jej realizacj
jest krótki, a konsekwencje nawet niewielkich bdów – olbrzymie.
Zarzdzajcy lotniskami, przewo nicy lotniczy, suby zarzdzania ruchem lotniczym,
przedsibiorstwa obsugujce samoloty i pasaerów podejmuj liczne dziaania majce na
celu eliminacj bdów, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczestwa.
Przeledzenie skutków takich dziaa, ocena ich efektywnoci w aspekcie poniesionych
nakadów nie s moliwe bez analizy modelowej, gdy eksperymentowanie na
rzeczywistym ruchu jest wykluczone ze wzgldu na moliwe skutki. Podejmowane s wic
liczne próby stworzenia efektywnych modeli poszczególnych elementów lotniska, które
tak analiz umoliwi. Wykorzystuj one róne metody modelowania matematycznego,
wród nich: programowanie dynamiczne, zbiory rozmyte, modele masowej obsugi,
hierarchiczne modele Bayesa. W [2] wykorzystano metod programowania dynamicznego
do wyznaczenia przepustowoci lotniska. W [4] natomiast, wykorzystano hierarchiczne
sieci bayesowskie do zbadania wpywu nowych rodków bezpieczestwa na unikanie
rzadkich zdarze o katastrofalnych konsekwencjach. Interesujce podejcie do
modelowania procedur lotniskowych przedstawiono w [7]. Przy wykorzystaniu teorii
zbiorów rozmytych przedstawiono model wykorzystywany do okrelenia drogi startowej w
uyciu. Podejmowano take liczne prace nad modelami pozwalajcymi na okrelenie
moliwoci przeksztacenia incydentów lotniczych w wypadek [9,10,12]. Mog one
przyczyni si do lepszego zrozumienia roli poszczególnych barier zabezpieczajcych
przed wypadkami, a tym samym podejmowania racjonalnych decyzji odnonie ich
stosowania i rozwoju.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcj modelowania ruchu lotniskowego
przy wykorzystaniu kolorowanych, czasowych, stochastycznych sieci Petriego. Stanowi
one dogodne narzdzie analizy procesów ruchowych w transporcie [11]. Niestety s
stosunkowo rzadko wykorzystywane przy analizach ruchu lotniczego w rejonie lotnisk. Do
nielicznych przykadów nale [1,3].
Przedstawiony poniej model ruchu lotniskowego pozwala midzy innymi na:
 wyznaczanie przepustowoci lotniska, przy rónych wariantach wyposaenia,
warunkach pogodowych czy przyjtych procedurach operacyjnych,
 badanie skutków wprowadzenia zmian w infrastrukturze czy organizacji lotniska,
 analiz rzeczywistych zdarze lotniczych w ruchu lotniskowym, wraz z
poszukiwaniem charakterystyk ilociowych dotyczcych bezpieczestwa ruchu,
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 symulacyjn analiz miejsc, dziaa i procedur umoliwiajc znajdowanie sabych
ogniw w systemie zapewniania bezpieczestwa pasaerów.
Opracowanie dopenia przykad wykorzystania przedstawionego modelu do
wyznaczania redniego czasu opó nienia operacyjnego, przy przyjtych procedurach
ruchowych, a zalenego od wielkoci obsugiwanego ruchu.

2. MODEL RUCHU LOTNISKOWEGO
W [11] omówiono podstawowe zasady modelowania procesów ruchowych w
transporcie przy wykorzystaniu sieci Petriego. Wskazano na sposób odwzorowania
elementów systemów transportowych w poszczególnych elementach sieci Petriego.
Omówiono take typy sieci i zasady jakimi naley si kierowa przy doborze typu sieci do
analizowanego problemu badawczego. Idc za tymi ogólnymi zasadami, przy
modelowaniu ruchu lotniskowego przyjto, e:
 miejsca sieci reprezentuj sytuacje ruchowe oraz stany otoczenia, ze szczególnym
uwzgldnieniem istotnych elementów stanu atmosfery,
 tranzycje reprezentuj typowe zdarzenia ruchowe wystpujce w ruchu lotniskowym,
 funkcje wejcia, wyjcia oraz inhibitory przyjmuj typowe role opisane w teorii sieci
Petriego [5,6,13] warunkujce zajcie zdarzenia ruchowego (odpalenia tranzycji) oraz
okrelajce skutki zaistniaego zdarzenia,
 znaczniki sieci reprezentuj obecno rónego typu obiektów w poszczególnych
sytuacjach ruchowych oraz okrelaj wystpowanie okrelonych stanów otoczenia.

2.1. OBIEKT MODELOWANIA
W niniejszym opracowaniu modelowanym systemem jest lotnisko komunikacyjne
posiadajce jedn drog startow. Poniej przedstawiono pokrótce typowe zasady
wykonywania operacji ruchowych na tego rodzaju lotnisku, uwzgldnione w modelu.
Szczegóowe zasady mona znale w literaturze.
Do progu drogi startowej prowadzi jedna droga koowania, któr wykorzystuj
wszystkie samoloty. W przypadku braku moliwoci wykonania procedury startu
natychmiast po zakoczeniu koowania samoloty oczekuj przed progiem. Kolejno
startów wynika z kolejnoci dotarcia do punktu oczekiwania. Przyjto, e samoloty
startujce oczekuj na zakoczenie procedury startu przez samoloty poprzedzajce, przy
czym za chwil zwolnienia drogi startowej przyjto chwil rozpoczcia zakrtu
proceduralnego po oderwaniu si od ziemi. Jest to równie chwila, w której kolejny
samolot moe rozpocz procedur startu. Nieco wczeniej moe nastpi zajcie drogi
startowej i oczekiwanie przez kolejny samolot. Przyjto, e chwila ta jest okrelona przez
zakoczenie pierwszej fazy rozbiegu.
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W przypadku procedury ldowania obszar analizy obejmuje kocowe podejcie,
poczwszy od czwartej mili od progu drogi startowej, a do zjazdu samolotu z drogi
startowej. Czas zajtoci drogi startowej jest zaleny od rodzaju samolotu, przyjto e w
modelowanym systemie wystpuj trzy kategorie samolotów. Dla kadej z nich, droga
startowa jest wyposaona w dedykowan drog koowania szybkiego zjazdu. W przypadku
braku moliwoci zachowania przepisowych separacji na drugiej mili od progu drogi
startowej model przewiduje wykonanie procedury odejcia na drugi krg. Rozpoczcie
hamowania po przyziemieniu umoliwia zajcie drogi startowej kolejnemu samolotowi
oczekujcemu w kolejce do startu. Moe to jednak nastpi tylko wówczas gdy w obszarze
analizy nie ma kolejnego samolotu ldujcego, gdy model uwzgldnia priorytet ldowa
w takiej sytuacji.

2.2. SIE PETRIEGO DO MODELOWANIA RUCHU
LOTNISKOWEGO
Prezentowany w niniejszym opracowaniu model zosta stworzony w oparciu o sie
Petriego speniajc liczne warunki niezbdne dla waciwego odwzorowania istotnych
elementów systemu, w ramach którego realizowane s analizowane lotniskowe procesy
ruchowe. Sie taka musi by : kolorowana, czasowa, stochastyczna, priorytetowa. Model
ruchu lotniskowego moemy zatem zapisa jako
ܵோ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ǡ ߬ǡ ܺǡ Ȟǡ ܥǡ ܩǡ ܧǡ ܴǡ ݎ ǡ ܤሽ

(1)

gdzie
P – zbiór miejsc,
T – zbiór tranzycji, ܶ  ܲ תൌ ,
I, O, H, to funkcje odpowiednio wejcia, wyjcia oraz inhibitory:
I, O, H: T  B(P), gdzie B(P) jest wielozbiorem nad zbiorem P, za funkcje I, O, H s
okrelone dla danej tranzycji t  T jako:
 ݐା ൌ ሼܲ א ǣܫሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór wej tranzycji t,
 ି ݐൌ ሼܲ א ǣܱሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór wyj tranzycji t,
 ݐ ൌ ሼܲ א ǣܪሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór inhibitorów tranzycji t,
ܯ ǣܲ ՜ Ժା – jest znakowaniem pocztkowym,
߬ǣܶ ൈ ܲ ՜ Թା – funkcja opó nie, okrelajca opó nienie statyczne (t) tranzycji t
przenoszcej znaczniki do miejsca p,
ܺǣܶ ൈ ܲ ՜ Թା – zmienna losowa, opisujca losowy czas realizacji zdarzenia ruchowego
(tranzycji) t prowadzcego do sytuacji ruchowej (miejsca) p,
 – niepusty, skoczony zbiór kolorów,
C – funkcja okrelajca jakiego koloru znaczniki mog by przechowywane w danym
miejscu: ܥǣܲ ՜ Ȟ,
G – funkcja okrelajca warunki, jakie musz by spenione, aby tranzycja moga by
odpalona; s to wyraenia zawierajce zmienne typów nalecych do , dla których mona
dokona wartociowania dajcego w rezultacie warto logiczn,
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E – funkcja opisujca tzw. wagi uków, tzn. wyraenia zawierajce zmienne typów
nalecych do , dla których mona dokona wartociowania dajcego w rezultacie
wielozbiór nad typem koloru przypisanego do miejsca, które znajduje si na pocztku lub
na kocu danego uku,
R – zbiór znaczników czasowych (zwanych te punktami czasowymi lub piecztkami
czasowymi), zamknity ze wzgldu na operacj dodawania, ܴ  كԹ,
r0 – czas pocztkowy, ܴ א ݎ.
ܤǣܶ ՜ Թା – funkcja okrelajca priorytet tranzycji t, funkcja ta ma zastosowanie tylko dla
tranzycji jednoczenie aktywnych, w której to sytuacji moliwy jest swobodny wybór
tranzycji do odpalenia.

3. MODEL STARTU
Struktura sieci Petriego modelujcej proces startu i poprzedzajcy go proces koowania
do startu zostaa przedstawiona na rysunku 1.
1
Generator

Dest
G
input(i);
output (dt,t);
action
monitor0(0,500,i,"D1-INP","D ")

i+1@+dt
i

input(x);
output (dt);
action
monitor1(0,10,x,"D5-TOF","D ")
ac na progu
RWY

Wejscie start
x@+dt
Zajecie pasa

input(x);
output (dt);
action
RWY zajety
monitor2(0,80,x,"D4-RTO","D
")

@+
expTime(15)
Zgoda na
kolowanie

RWY-oc

ac moze
zajac RWY

RWY wolny

x

Kolowanie

SEP

poczatek
startu

UNIT

()
SAM

()

zakret
input(x);
output (dt);
action
x
monitor2(0,5,x,"D6-OUT","D ")

x

x@+dt
1`()
Zgoda na
zajecie RWY

()

Moze
zajmowac
L-up

input(x);
SEP
output (dt);
action
monitor1(0,10,x,"D3-LUW","D ")

P_LOW
input(x);
SAM output (dt);
x
action
monitor2(0,300,x,"D2-RTO","D ")
x@+dt

x@+dt

RWY

SAM

x
ac moze
kolowac
do RWY

1`()

x@+dt

SAM
x

SAM

()

x

AC po zaladunku

Out

P_LOW

SAM
(i,t)

()

Zgoda
na start

x

x

()

ac -start
faza I
x

w powietrzu

@+
expTime(20)

@+expTime(5)
koniec fazy I

ac gotowy
do startu

SAM
x

x

oderwanie sie

SAM
SAM

Rys. 1. Model procesu startu na lotnisku z jedn drog startow

Mona tu wyróni 13 miejsc i 10 tranzycji. Przyjmiemy nastpujce oznaczenia
miejsc:
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ܲ ൌ ሼଵ ǡ ଶ ǡ ǥ ǡ ଵଷ ሽ

(2)

gdzie: p1 – „generator”, p2 – „ac po zaadunku”, p3 – „ac moe koowa do RWY”, p4 – „ac
gotowy do startu”, p5 – „ac moe zaj RWY”, p6 – „ac na progu RWY”, p7 – „pocztek
startu”, p8 – „koniec fazy I”, p9 – „w powietrzu”, p10 – „out”, p11 – „RWY zajty”, p12 –
„RWY wolny”, p13 – „moe zajmowa ”.
Miejsca p11, p12, p13 su do utrzymywania separacji midzy kolejnymi samolotami
ldujcymi oraz synchronizacji midzy samolotami startujcym a ldujcymi.
Ze wzgldu na wystpujce znaczniki rónych typów zastosowano sie kolorowan.
Zbiór kolorów  zdefiniujemy nastpujco:
ʒ ൌ ܶܫܷܰ  ܲܧܵ  ܯܣܵ  ܩ

(3)

gdzie:
 ܩൌ Գ ൈ ܴ – zbiór opisujcy numer samolotu i czas jego pojawienia si w modelowanym
systemie,
ܵ ܯܣൌ Գ ൈ ܻܶܲ ൈ ܴ – zbiór czasowy okrelajcy numer i typ modelowanego samolotu,
przy czym zbiór ܻܶܲ ൌ ሼܽǡ ܾǡ ܿሽ, gdzie oznaczenie a rozumie si jako samolot kategorii
wagowej ciki, b – kategorii redni, c – kategorii lekki,
ܵ ܲܧൌ ሼͲǡͳሽ ൈ ܴ – zbiór okrelajcy spenienie warunków separacyjnych, na przykad
pozwalajcych na zajcie drogi startowej; poniewa separacje s zwizane z czasem zbiór
ten zawiera piecztki czasowe,
ܷܰ ܶܫൌ ሼͲǡͳሽ – zbiór speniajcy podobn funkcj co SEP, pozwalajcy w modelu na
blokowanie pewnych zdarze ruchowych, które nie mog zachodzi w przypadku braku
separacji.
Posta funkcji C przypisujcej kolory miejscom mona odczyta z rysunku 2 – kolory
przypisane miejscom s okrelone poniej kadego z miejsc, po prawej stronie, np. C(p1) =
G, C(p2) = SAM itd.
W modelu przyjto nastpujce oznaczenie tranzycji:
ܶ ൌ ሼݐଵ ǡ ݐଶ ǡ ǥ ǡ ݐଵ ሽ

(4)

gdzie: t1 – „wejcie start”, t2 – „zgoda na koowanie”, t3 – „koowanie”, t4 – „zgoda na
zajcie RWY”, t5 – „zajcie pasa”, t6 – „zgoda na start”, t7 – „ac – start faza I”, t8 –
„oderwanie si”, t9 – „zakrt”, t10 – „dest”.
Posta funkcji I, O, H moe zosta przedstawiona w postaci tabelarycznej, mona j te
odczyta z graficznej reprezentacji sieci.
Znakowanie pocztkowe zakada istnienie jednego znacznika w miejscach p1, p12 i p13.
Wszystkie te znaczniki maj piecztk czasow równ 0. Oznacza to, e w chwili
pocztkowej modelowania generator samolotów jest aktywny oraz, e droga startowa jest
wolna zarówno dla samolotów startujcych jak i ldujcych.
Istotn rol w modelowaniu procesów ruchowych odgrywaj losowe czasy realizacji
zdarze ruchowych. W niniejszym modelu czasy te s reprezentowane przez funkcje £ oraz
X. W modelu startu wystpuj zarówno losowe opó nienia odpalenia transakcji, jak
i opó nienia statyczne. Przykadowo
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ܺሺݐଵ ǡ ଵ ሻ ൌ ݁ݔሺͷͲͲሻ

(5)

ܺሺݐଵ ǡ ଶ ሻ ൌ Ͳ

(6)

Zapis ten oznacza, e tranzycja t1 przenoszc znaczniki do miejsca p2 zachowuje si jak
tranzycja natychmiastowa, za w przypadku przenoszenia znaczników do miejsca p1
powoduje, e znaczniki te s aktywne po czasie okrelonym przez zmienn losow
o rozkadzie wykadniczym o parametrze =500.

4. MODEL LDOWANIA
Struktura sieci Petriego modelujcej proces ldowania poczwszy od czwartej mili od
progu drogi startowej do zjazdu w jedn z dróg koowania zostaa przedstawiona na
rysunku 2.
@+(400+expTime(100))

1
Gen-init

Generator

i
INT

(i,t)

Init
(#1 x)+1

input(x);
SAM
output (dt);
action
x@+dt
monitor1(0,0,x,"A1-INP","A ")

x

()

x

SAM

()

Znizanie

input(x);
output (dt);
action
monitor2(40,10,x,"A3-OUT","A ")

SEP

()

1`()

4-a mila
separacja

4-a mila

x

()

()

RWY-oc
input(x);
output (dt);
action
monitor2(600,50,x,"A4-OVR","A ")

1`()

1`()
x

RWY wolny
SEP

()
x

Dolot

Przyziemienie

@+(50+expTime(10))
()

()

()

RWY

x

2-a mila

Hamowanie

UNIT

()

SAM

SAM

()@+10

2-a mila
separacja
()

SAM
x@+dt

RWY zajety

UNIT
()
input(x);
output (dt);
action
monitor2(0,120,x,"A2-2MI","A ")
x@+dt

Zjazd w TX

x

()

Drugi krag

Wejscie
ladowanie

x

Dest

1`()
Moze
zajmowac
L-up

1`()
UNIT

Moze
zajmowac
L-up

SEP

Rys. 2. Model procesu ldowania na lotnisku z jedn drog startow

Mona tu wyróni 11 miejsc i 10 tranzycji. Przyjmiemy nastpujce oznaczenia
miejsc:
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ܲ ൌ ሼଵଵ ǡ ଵଶ ǡ ǥ ǡ ଶଵ ሽ

(7)

gdzie: p11 – „RWY zajty”, p12 – „RWY wolny”, p13 – „moe zajmowa ”, p14 – „gen-init”,
p15 – „init”, p16 – „4-ta mila”, p17 – „4-ta mila - separacja”, p18 – „2-a mila”, p19 – „2-a mila
- separacja”, p20 – „przyziemienie”, p21 – „zjazd w TX”.
Ponadto w modelu przyjto nastpujce oznaczenie tranzycji:
ܶ ൌ ሼݐଵଵ ǡ ݐଵଶ ǡ ǥ ǡ ݐଵ ሽ

(8)

gdzie: t11 – „generator”, t12 – „wejcie ldowanie”, t13 – „znianie”, t14 – „drugi krg”, t15 –
„dolot”, t16 – „hamowanie”, t17 – „dest”.
Oczywicie miejsca p11, p12, p13 s tosame z miejscami opisanymi w modelu startu i
su zbudowania hierarchicznej struktury sieci Petriego, pozwalajcej na wiksz prostot
zapisu i na modelowanie jednoczesnych startów i ldowa na tej samej drodze startowej.
Schemat tej struktury przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Schemat hierarchii w modelu ruchu lotniskowego

Oznaczenia zbiorów kolorów , posta funkcji C, posta funkcji I, O, H, znakowanie
pocztkowe, funkcje £ oraz X zostay zdefiniowane podobnie jak w modelu startu.
Konkretne wartoci funkcji do poszczególnych miejsc i tranzycji mona odczyta z rys. 1
i rys. 2.
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5. MODELOWA ANALIZA RUCHU LOTNISKOWEGO
Prezentowany model moe by wykorzystany do analizy rónego rodzaju zagadnie
zwizanych z operacjami lotniskowymi. Nale do nich:
 badania efektywnoci wykorzystania istniejcej infrastruktury przy istniejcej
wielkoci i strukturze ruchu,
 analiza moliwoci zwikszenia ruchu w odniesieniu do czci lotniczej, z jednoczesn
kontrol wska ników jakociowych,
 badanie skutków planowanych modernizacji, takich jak zmiany wyposaenia,
rozbudowa dróg startowych, dróg koowania, szybkich zjazdów z drogi startowej,
 analiza przepustowoci czci lotniczej lotniska, zarówno przy istniejcym ruchu i
wyposaeniu jak i w przypadku jego zmian (awarii lub rozbudowy.

5.1. EKSPERYMENTY SYMULACYJNE
Dla zaprezentowania moliwoci omawianego modelu przeprowadzono badanie
przepustowoci nawigacyjnej regionalnego portu lotniczego. Przyjto nastpujce
zaoenia:
 port lotniczy wyposaony jest w jedn drog startow,
 w strumieniu wejciowym uwzgldnia si trzy typy samolotów: lekkie, rednie
z napdem turbomigowym i rednie z napdem odrzutowym,
 wystpuj trzy drogi szybkiego zjazdu o lokalizacji dopasowanej do wymienionych
trzech kategorii samolotów, co powoduje, ze co najmniej 95% wszystkich ldowa
wykorzystuje drog zjazdow dedykowan do danej kategorii,
 drogi koowania s tak skonfigurowane, e koowanie do progu drogi startowej nie
generuje opó nie i umoliwia swobodne koowanie wszystkich samolotów
planujcych starty,
 modelowane s zarówno starty jak i ldowania, przy czym zachowana jest proporcja
50% ldowa i 50% startów; w eksperymencie pierwszym rednia intensywno
zgosze obu strumieni jest taka sama, za w eksperymencie drugim rednia
intensywno zgosze samolotów startujcych jest mniejsza ni samolotów ldujcych
i dodatkowo samoloty ldujce s wstpnie formowane w strumie, w którym odstp
midzy kolejnymi samolotami jest bliski wartoci separacji.
W trakcie eksperymentów symulacyjnych rejestracji podlegay losowe czasy
wystpienia poszczególnych zdarze ruchowych:
a) dla ldowania:
 wejcie do systemu, rejestrowane w chwili minicia punktu oddalonego o 4 mile od
progu drogi startowej,
 minicie punktu oddalonego o 2 mile od progu drogi startowej,
 zjazd w drog koowania,
 odejcie na drugi krg (w przypadku braku separacji na drugiej mili od progu),
b) dla startu:
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 wejcie do systemu, rejestrowane w chwili zgoszenia gotowoci do koowania,
 gotowo do zajcia drogi startowej i startu,
 uzyskanie zgody na zajcie drogi startowej i oczekiwanie (line-up and wait),
 gotowo do startu, rejestrowana po zajciu drogi startowej,
 rozpoczcie rozbiegu,
 rozpoczcie zakrtu proceduralnego po oderwaniu si od ziemi.
Taki wybór modelowych punktów pomiarowych pozwala na obserwacj wszelkich
przypadków oczekiwania na kontynuacj ruchu, w szczególnoci tych, które zwizane s
nie tyle z wykonywan procedur wasn, a z oczekiwaniem na zakoczenie odpowiednich
procedur przez inne samoloty. Te wanie przypadki oczekiwania s zaliczane do
opó nie, które decyduj o wyznaczanej przepustowoci nawigacyjnej portu lotniczego.
Eksperymenty symulacyjne wykonywano iteracyjnie, w kadej kolejnej iteracji
zwikszajc intensywno zgosze samolotów startujcych i ldujcych a do uzyskania
ruchu o charakterze nasyconym. Badanie rozpoczynano od redniej intensywnoci
zgosze na poziomie:
 w eksperymencie 1 – 12 na godzin zarówno samolotów ldujcych jak
i startujcych,
 w eksperymencie 2 – 20 samolotów ldujcych na godzin i 12 samolotów
startujcych na godzin.

5.2. WYNIKI EKSPERYMENTÓW SYMULACYJNYCH
Wynikiem pojedynczego przebiegu symulacyjnego bya para okrelajca realizacje
zmiennych losowych wielko ruchu i opó nienie. W pierwszym eksperymencie rednia
intensywno zgosze do startu i ldowania bya taka sama. Dla zrealizowanych 100
przebiegów symulacyjnych wyniki tego eksperymentu przedstawia wykres na rysunku 4.
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Rys. 4. Wyniki eksperymentu 1 – bez wstpnego formowania strumienia samolotów
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Jako wielko przepustowoci lotniczej portu lotniczego przyjto tak wielko ruchu,
dla której prawdopodobiestwo tego, e opó nienie jest wiksze ni przyjta warto
(10 minut) jest wiksze ni 0,5 [8]. W prezentowanym przykadzie wyniosa ona 18
operacji startu i ldowania na godzin. Wielko ta odpowiada obserwowanej, rzeczywistej
przepustowoci portów lotniczych o badanej charakterystyce. Na wynik ten ma wpyw
kilka czynników. Z jednej strony przyjto bardzo niekorzystne warunki ruchowe, z których
na pierwszy plan wysuwa si fakt istnienia bardzo duego zapotrzebowania na starty, które
przy istniejcym priorytecie ldowa i braku zaoenia o bezwzgldnym, precyzyjnym
ksztatowaniu strumienia samolotów ldujcych, skutkuje duymi jednostkowymi
opó nieniami samolotów startujcych, a tym samym obnieniem przepustowoci.
Z drugiej strony istnienie trzech dróg szybkiego zjazdu oraz takie uksztatowanie dróg
koowania, które eliminuje moliwo powstania opó nie podczas koowania do startu
powoduje zwikszenie przepustowoci lotniczej portu lotniczego. Naley zauway e
uzyskana warto 18 operacji na godzin jest jednoczenie wielkoci nasycenia.
W badaniach modelowych udaje si w niektórych przebiegach symulacyjnych uzyska
wiksz liczb operacji, ale przy opó nieniach powyej 60 minut co jest nie do przyjcia
ze wzgldów ruchowych, ale take z uwagi na bezpieczestwo.
Dla drugiego eksperymentu symulacyjnego przyjto, e samoloty ldujce s wstpnie
formowane w strumie, w którym odstpy midzy samolotami s praktycznie stae i równe
separacji przy podejciu do ldowania równej 2 minuty. Wyniki zaprezentowane na
rysunku 5 wskazuj na zwikszenie przepustowoci lotniska, mimo w dalszym cigu
niekorzystnego skadu obsugiwanego ruchu (50% startów i 50% ldowa zgaszajcych
si losowo z du intensywnoci).
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Rys. 5. Wyniki eksperymentu 2 – ze wstpnym formowaniem strumienia samolotów ldujcych

Wzrost przepustowoci jest stosunkowo niewielki. Jest to spowodowane du liczb
samolotów startujcych, które musz oczekiwa na zakoczenie caej serii 30 ldowa.
Samoloty ldujce s bowiem bardzo cile upakowane i nie ma praktycznie moliwoci
zrealizowania startów w przerwach midzy ldowaniami. Zwikszenie przepustowoci jest
moliwe jedynie przez przesunicie chwili pocztkowej zgaszania si strumienia
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samolotów ldujcych. Najwiksza warto przepustowoci wystpuje przy rozpoczciu
serii startów po zrealizowaniu okoo poowy ldowa.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na pojcie ruchu lotniskowego skada si wiele skomplikowanych procesów
ruchowych, które s realizowane w zmiennym otoczeniu. Wszelkie dziaania
modernizacyjne czy badawcze na realnie dziaajcym systemie s powanie ograniczone
ze wzgldów bezpieczestwa. Konieczne jest stosowanie modeli, które pozwol na
badanie charakterystyk zarówno aktualnie dziaajcego portu lotniczego, jak i analiz
efektów (skutków) projektowanych nowych rozwiza. Badanie takie jest realizowane nie
tylko dla zwikszenia zasobu informacyjnego zarzdzajcego portem lotniczym, ale jest
take wymogiem systemów zarzdzania bezpieczestwem w tych przedsibiorstwach.
Istnieje wiele modeli i rónorodnych podej do bada, o których mowa powyej.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zintegrowany model procesów startu i
ldowania zbudowany z wykorzystaniem kolorowanych, czasowych, stochastycznych sieci
Petriego. Jak pokazuj przeprowadzone eksperymenty symulacyjne, omawiany model
pozwala na atwe i efektywne uzyskiwanie wiarygodnych wyników. Istotne cechy sieci
Petriego pozwalaj nie tylko na uzyskanie wyniku kocowego, ale take na atw
obserwacj zjawisk i procesów wewntrznych i czstkowych.
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MODELLING OF TAKEOFF AND LANDING PROCEDURES USING PETRI NETS
Summary: This paper presents the concept of airport traffic modelling using coloured, timed, stochastic Petri
nets. By the example of the airport with one runway and simultaneous takeoff and landing operations, the
applicability of such models in analysis of air traffic processes is shown. The model was used to determine
the average delay in air traffic, depending on the volume of traffic, while operating under the assumed
procedures.
Keywords: traffic processes modelling, Petri nets, air traffic



