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MODELOWANIE PROCESU ODPRAWY 
PASAŻERÓW W PORCIE LOTNICZYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono symulacyjny model procesu obsługi pasażerów realizowanej w porcie 

lotniczym. Model symulacyjny został wykonany w oparciu o program ExtendSim. Przedstawiono 
ogólny zarys procesów obsługi pasażerów na lotniskach oraz jego umiejscowienie i wpływ na 
przepustowość portu lotniczego na tle pozostałych podsystemów. Przedstawiono zagadnienie 
modelowania procesów lotniczych z użyciem technik symulacyjnych. W dalszej  części przestawiono 
budowę i omówiono opracowany model symulacyjny. 

WSTĘP 
Transport to świadomy proces polegający na przemieszczaniu towarów i osób. Jednym  

z jego elementów jest transport pasażerski, do którego dostęp jest powszechny. Według 
statystyk z ostatnich kilku lat, Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
krajów europejskich pod względem lotniczych przewozów pasażerskich. Podróżni zamiast 
tradycyjnego transportu zbiorowego, coraz częściej wybierają transport lotniczy. Do 
podstawowych zalet transportu lotniczego można zaliczyć: dużą szybkość przemieszczania 
się, mobilność, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ogromny zasięg terytorialny. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano w Polsce dynamiczny rozwój transportu 
lotniczego. Jednocześnie prognozy dotyczące ruchu lotniczego przewidują kontynuację 
wzrostowych. Największe zagęszczenie ruchu występuje w rejonie kontrolowanym lotniska. 
Zwiększona liczba połączeń i przewożonych pasażerów stwarza problemy techniczne i 
organizacyjne z obsługą ruchu lotniczego zarówno w powietrzu jak i na ziemi. Realizacja 
ruchu lotniczego podlega wówczas wielu zakłóceniom. Zwiększenie ilości operacji lotniczych 
wpływa na czas obsługi, powodując konieczność oczekiwania ze strony użytkowników. 
Problem jest szczególnie odczuwalny w porcie lotniczym. Port lotniczy jest lotniskiem użytku 
publicznego wykorzystywanym do celów handlowych i stanowi miejsce  
o największym zagęszczeniu ruchu lotniczego. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu konieczna jest znajomość pojemności lotniska. 
Może to być problemem zwłaszcza, gdy występują opóźnienia lub gdy przepustowość portu 
lotniczego wykorzystywana jest do granic możliwości. Rozbudowa infrastruktury lotniska to 
jeden ze sposobów zwiększenia przepustowości. Nie można jednak robić tego  
w nieskończoność, na przeszkodzie stoją tu dwa względy: ekonomiczny i terytorialny.  
W rezultacie rozwiązania, które mogą zwiększyć przepustowość portu lotniczego bez 
ingerowania w infrastrukturę są brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Duża liczba 
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elementów, które trzeba uwzględnić, ciągły dynamizm procesów obsługowych, brak 
możliwości eksperymentowania w czasie rzeczywistym sprawia, że port lotniczy jest 
doskonałym obiektem do przeprowadzania symulacji. 

Konieczność określenia przepustowości spowodowała powstanie wielu modeli portu 
lotniczego. Mimo dużego zainteresowania problemem zwiększania pojemności portu 
lotniczego, daje się zauważyć brak jednej powszechnie obowiązującej metody oceny 
istniejącej pojemności. Należy przy tym pamiętać, że tylko posiadanie efektywnej i 
obiektywnej metody wyznaczania przepustowości gwarantuje, że ponoszone na modernizację 
lotnisk nakłady finansowe, będą miały oczekiwany skutek w zwiększeniu efektywności 
funkcjonowania. 

1. MODELOWANIE PROCESÓW LOTNISKOWYCH 
1.1. Przepustowość portu lotniczego 

Przepustowość to podstawowy parametr oceny danego portu lotniczego. Najogólniej 
wielkość tę zdefiniować można, jako maksymalną liczbę operacji (prowadzonych  
w ustalonych warunkach ruchu lotniczego i ciągłej obsłudze pasażerów, ładunków - towarów 
i poczty) startów i lądowań umownego statku powietrznego, jaką lotnisko jest w stanie 
obsłużyć w jednostce czasu [3]. Odwzorowanie wszystkich parametrów to jeden  
z podstawowych problemów podczas wyznaczania pojemności portu lotniczego. Na 
przepustowość portu lotniczego wpływ może mieć szereg czynników takich jak: warunki 
atmosferyczne, parametry pola wzlotów, poziom i stan wyposażenia w pomoce nawigacyjne  
i urządzenia kontroli ruchu lotniczego jak również charakterystyki statków powietrznych 
korzystających z portu lotniczego. Niektóre czynniki mogą być precyzyjnie wyliczone, inne 
są bardzo trudne do oszacowania i ulegają szybkim zmianom. Planując obsługę ruchu należy 
uwzględnić nie tylko fakt powstawania zakłóceń, ale również prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz poziom zagrożenia, jaki niesie dla całości procesu obsługowego.  

Prosta odpowiedź na pytanie, jaka jest pojemność portu lotniczego jest, zatem 
niemożliwa. Złożoność problemu jest tak duża, że wyznaczenie rozwiązania optymalnego jest 
zagadnieniem trudnym. Najlepszym podejściem wydaje się być potraktowanie portu 
lotniczego, jako sieci połączeń między podsystemami i niezależna analiza każdego  
z podsystemów. Wyróżnić, więc można [4]: 
– przepustowość podsystemu obsługi ruchu lotniskowego (airside capacity), 
– przepustowość podsystemu obsługi pasażerów i bagażu (landside capacity), 
– przepustowość podsystemu transportu podróżnych i towarów pomiędzy lotniskiem,  

a aglomeracją miejską. 
Rysunek 1 przedstawia port lotniczy, jako system - na rysunek naniesiono elementy 

wchodzące w skład wyróżnionych podsystemów. 
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Rys. 1. Przepustowość podsystemów portu lotniczego 

Źródło: [4] 

Proces wyznaczenia przepustowości rozpocząć należy od poznania zasad, według których 
funkcjonuje port lotniczy. Działanie to wymaga rozbicia rozpatrywanego systemu na operacje 
elementarne i sprowadza się do ich wnikliwej analizy. Dobra identyfikacja procesów obsługi 
operacji elementarnych pozwala na efektywną ocenę przepustowości portu lotniczego.  

1.2.  Proces obsługi pasażerów 
Podsystem obsługi pasażerów to jeden z elementów wpływających na przepustowość 

portu lotniczego. Proces ten stanowi wąskie gardło systemu. Pasażerowie przechodzą szereg 
stanowisk obsługowych, mających na celu przygotowanie ich samych oraz posiadanego 
bagażu do transportu samolotem. Takie przygotowanie wymaga dokonania odpowiednich 
czynności, które mogą być organizowane w różny sposób. Zastosowane działania 
optymalizacyjne wyznaczają poziom obsługi określany np. liczbą pasażerów oczekujących  
w kolejce na obsługę, czy też czasem przejścia przez proces. Umiejętność trafnej identyfikacji 
poziomu obsługi dla nowych, czy sezonowo zmienianych rozkładów lotów jest sposobem 
określenia skutków ich wprowadzenia. Daje możliwość wyboru takiego wariantu, dla którego 
propozycje zmian minimalizują odsetek „traconych” pasażerów. 

Złożoność procesu odprawy pasażerów odlatujących jest zdecydowanie większa niż 
pasażerów przylatujących. Schemat procesu obsługi naziemnej pasażerów przylatujących 
zawiera o wiele mniej czynności kontrolnych oraz czasochłonnych czynności związanych z 
bagażem pasażerskim. Wszystko to sprawia, że niedostateczna przepustowość portu 
lotniczego uwidacznia się szczególnie w procesie odprawy pasażerów odlatujących.  

Pasażer odlatujący to ten, który zmienia środek transportu z naziemnego na lotniczy.  
W przypadku dużych portów lotniczych przewoźnikom przydzielone są godziny startu  
i lądowania samolotu. Strumień zgłoszeń pasażerów na określony rejs wynika, więc 
pośrednio z rozkładu lotów. Zasadniczo wyróżnić można dwie grupy pasażerów 
podróżujących rejsami krótkodystansowymi lub długodystansowymi. Podział ten jest 
konsekwencją różnych sposobów obsługi poszczególnych grup. Istnieje jednak szereg 
czynności wspólnych, wśród których wyróżnić można [1]: 
– identyfikację pasażera, dopuszczenie go do podróży i przydział miejsca w samolocie, 
– wydanie karty pokładowej - skierowanie pasażera na odpowiedni rejs, 
– odebranie, oznaczenie i przekazanie do sortowni bagażu rejestrowanego, 
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– kontrolę bezpieczeństwa portu lotniczego i bezpieczeństwa operacji lotniczych. 
Stosowane są trzy metody obsługi naziemnej pasażerów [3]: 

– podstawowa - najbardziej rozpowszechniona, zwłaszcza na liniach średniego  
i dalekiego zasięgu, w której pasażerowie rejestrują bilety i zdają bagaże w terminalu,  
a następnie po rejestracji wszystkich pasażerów danego rejsu grupowo wsiadają do 
samolotu, 

– uproszczona - stosowana na liniach bliskiego i średniego zasięgu, w której rejestracja 
biletów i odprawa bagażu odbywają się na płycie postojowej lub nawet przy samolocie, 
bagaż do samolotu dostarcza pasażer, 

– aerobusowa - charakterystyczna dla linii o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego  
i znacznej częstotliwości połączeń, w której bilet nabywa się na dworcu lotniczym bądź na 
płycie postojowej przed odlotem, w autobusie rejsowym dowożącym pasażera do portu 
lotniczego lub na pokładzie samolotu, a bagaż transportuje pasażer. 
W metodzie podstawowej początkiem drogi pasażera przez stanowisko obsługi jest 

odprawa biletowo-bagażowa (check-in). Odprawa może być realizowana na trzy sposoby: 
– system rejsowy - w którym na każdy rejs wydziela się jedno lub dwa stanowiska odpraw, 

rejestrujące pasażerów i przyjmujące ich bagaż,  
– system swobodny - charakterystyczny dla portów lotniczych o dużym ruchu,  

gdzie rejestracja biletów i zdanie bagażu mogą odbywać się w dowolnym stanowisku 
odpraw, 

– system mieszany - stosowany, jako uzupełnienie odprawy swobodnej wtedy, gdy pasażer 
zgłaszający się krótko przed zakończeniem rejestracji byłby za pasażerem późniejszego 
rejsu i mógłby nie zdążyć dokonać odprawy, na określony czas przed zakończeniem 
rejestracji wydziela się dodatkowe stanowiska pracujące wg rejsowej technologii obsługi. 

1.3. Modelowanie procesów lotniczych z zastosowaniem technik symulacyjnych 
Lotniczy proces przewozowy to uporządkowany w czasie zbiór wyspecjalizowanych 

czynności wzajemnie ze sobą powiązanych, których celem jest, przewóz osób i/lub ładunków 
z miejsca nadania do punktu przeznaczenia, przy czynnym zaangażowaniu lotniczych 
środków transportowych. Procesy obsługi ruchu lotniskowego zmieniają się dynamicznie. 
Taki stan rzeczy czyni port lotniczy doskonałym obszarem do przeprowadzania symulacji. 
Uwzględnienie wielu ruchomych obiektów wymaga dobrego przygotowania. Wśród 
obszarów funkcjonowania portu lotniczego, które mogą być objęte analizą w oparciu o 
technikę symulacji wyróżnić można: 
– projektowanie obiektów architektonicznych, 
– analizę funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, 
– analizę funkcjonowania procesu obsługi pasażerów, 
– analizę funkcjonowania procesu obsługi bagażu. 

Analiza i badanie tak złożonego systemu, jakim jest port lotniczy stwarza liczne problemy 
metodologiczne i obliczeniowe zwłaszcza, jeśli celem badań jest określenie pojemności. 
Ogólny algorytm rozwiązywania problemu wyznaczenia przepustowości lotniska składa się  
z następujących etapów [4]: 
– dokładna identyfikacja zjawisk w badanym systemie, 
– zapis modelu przy użyciu specjalistycznego języka symulacji, 
– przeprowadzenie serii eksperymentów symulacyjnych, 
– analiza otrzymanej próbki statystycznej i wyznaczenie pojemności.  

System obsługi pasażera opisuje sytuacje gdzie, do punktu świadczenia usługi danego typu 
zgłaszają się klienci. Obsługa może nastąpić niezwłocznie lub może być związana  
z koniecznością oczekiwania. Po zakończeniu procesu obsługi klient opuszcza system lub 
udaje się do kolejnego punktu obsługowego, a wtedy może się rozpocząć obsługa kolejnego 
klienta. Model obsługi pasażera jest modelem o kilku strumieniach wejściowych i kilku 
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następujących po sobie fazach obsługi. Proces następstwa zgłoszeń do poszczególnych wejść 
systemu może przebiegać według innego rozkładu prawdopodobieństwa. Z każdego  
z wejść klient może udać się do każdego z wyjść, a czas przejścia w każdym  
z przypadków może mieć dowolny rozkład prawdopodobieństwa.  

Analizując poszczególne etapy obsługi zwrócić uwagę należy na następujące składniki ich 
struktury: 
– proces zgłoszeń klientów do systemu, 
– los klientów w przypadku oczekiwania na obsługę, 
– informacje o liczbie kanałów i przebiegu obsługi. 

Symulacyjny model obsługi pasażerów dąży do poznania własności systemu celem 
usprawnienia jego funkcjonowania. Osiąga się to poprzez wyznaczenie optymalnych decyzji 
w stosunku do kanałów obsługi, intensywności obsługi, czy też czasu obsługi [6]. 

2. MODEL SYMULACYJNY 
2.1.   Charakterystyka narzędzia symulacyjnego – Extend 

Extend zadebiutował na rynku w 1988 r. jego twórcą było przedsiębiorstwo Imagine That, 
Inc. z siedzibą w San Jones w Californii. Stanowił wówczas jedno  
z pierwszych graficznych narzędzi symulacyjnych, wykorzystujących technikę „przeciągnij  
i upuść”. Extend jest narzędziem symulacyjnym ogólnego zastosowania służącym  
do modelowania, symulacji i wizualizacji zdarzeń ciągłych, dyskretnych, hybrydowych. Jest 
to narzędzie zorientowane obiektowo, model konstruuje się poprzez wybór bloków  
z biblioteki obiektów i przeciągnięcie ich do okna modelu. 

2.2. Identyfikacja procesu zgłoszeń do obsługi 
Pasażer zanim zajmie miejsce na pokładzie samolotu, przechodzi przez kolejne etapy 

systemu obsługi. Modelowe badania systemu obsługi pasażerów w porcie lotniczym 
wymagają odpowiednio zweryfikowanych danych wejściowych. Analizując proces odprawy 
szczególną uwagę zwrócić należy na:  
 drogi przepływu podróżnych w sieci, 
 rozkłady czasów zgłoszeń pasażerów napływających, 
 rozkłady czasów obsługi na stanowiskach w poszczególnych węzłach sieci. 

Pasażerowie przed odlotem przechodzą przez kolejne stanowiska systemu obsługi. Drogi 
przepływu podróżnych w sieci uzależnione są od kategorii rejsu. Spośród wszystkich rejsów 
wyodrębniono dwie ich kategorie: rejsy krótkodystansowe międzynarodowe (sh) i rejsy 
długodystansowe międzynarodowe (lh). Ścieżki przepływu pasażerów zdeterminowane są 
poprzez architektoniczną koncepcję terminala pasażerskiego, jak i wyposażenie/ liczbę 
stanowisk obsługi w danym porcie lotniczym.  

Kolejną daną wejściową niezbędną do analizy funkcjonowania procesu odprawy jest 
identyfikacja strumienia zgłoszeń. Strumień pasażerów zgłaszających się do obsługi 
stanowią pasażerowie podróżujący różnymi rejsami o różnych czasach startu. Proces zgłoszeń 
podróżnych jest, więc niejako konsekwencją przyjętego rozkładu lotów. W wyniku 
przeprowadzonych badań otrzymano kolejne rosnące czasy zgłoszeń pasażerów w terminalu 
portu lotniczego. Dla poszczególnych rodzajów rejsów wykonano histogram odstępów czasu 
pomiędzy zgłoszeniami. Otrzymany histogram dopasowano do teoretycznego rozkładu 
prawdopodobieństwa. 

W trakcie przeprowadzonych badań zidentyfikowano także, rozkłady czasów obsługi na 
poszczególnych stanowiskach odprawy pasażerów odlatujących. Dla zidentyfikowanych 
czynności elementarnych, wykonano analizę statystyczną. Na tej podstawie otrzymano 
histogramy i funkcje gęstości prawdopodobieństwa czasów trwania czynności obsługi 
naziemnej procesu odprawy pasażerów. 
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Na rysunku zamieszczono schemat terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań 
Ławica (stan z 2010r.), na schemat naniesiono najważniejsze rozpoznane dane wejściowe.  

 
Rys.2. Schemat terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań Ławica 2010 r. 

Źródło: [5] 

Poznańskie lotnisko to jeden z regionalnych portów lotniczych. W 2009 roku poznański 
Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył ponad 1,2 mln pasażerów. Maksymalnie lotnisko było 
wówczas w stanie odprawić 1,5 mln pasażerów. Zarząd portu w latach 2009-2013 
przeprowadził szereg inwestycji w tym rozbudowę terminala oraz budowę równoległej drogi 
kołowania, co przyczyniło się do zwiększenia przepustowości do 3 mln pasażerów/rok. 
Oznacza to tym samym maksymalną ekspansję terytorialną, na jaką poznańskie lotnisko może 
sobie pozwolić. 

2.3.  Budowa modelu symulacyjnego 
Kolejny etap prac to zapisanie modelu przy użyciu specjalistycznego języka symulacji. Do 

odzwierciedlenia modelowanego procesu zastosowano następujące biblioteki/ bloki narzędzia 
Extend: 
 Ogólna (Generic) – obsługa procedur wymiany informacji, 
 Zdarzenia dyskretne (Discrete Event) - system przepływu informacji oraz przemieszczanie 

surowców i materiałów poprzez poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego, tylko dla 
zdarzeń dyskretnych, 

 Proces (BPR) – bloki decyzyjne i przepływu fizycznego, 
 Produkcja (Manufacturing) – bloki odpowiedzialne za przemieszczanie oraz materialne 

obiekty konstrukcyjne. 
Bloki wymagają odpowiedniego połączenia. Połączenia są liniami odzwierciadlającymi 

przepływ z jednego bloku do drugiego. Bloki posiadają dwa rodzaje konektorów typu 
wejście/wyjście. Odzwierciedlają one dwa rodzaje przepływów. Pierwszy symbolizuje ruch 
fizyczny obiektów przez system. Natomiast drugi dotyczy przepływu informacji np. liczba 
obiektów oczekujących w kolejce itp. Każdy z obiektów wchodzących w skład danej 
biblioteki posiada swoiste właściwości (funkcjonalność, ikona, możliwość połączenia  
z innymi blokami, okno dialogowe). Bloki w modelu spełniają następujące funkcje [2]: 
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 odzwierciedlają kolejne etapy modelowanego procesu (Queue, Activity), 
 przeprowadzają obliczenia (Math, Random Number), 
 stanowią interfejs z innymi aplikacjami (Read, Write), 
 umożliwiają prezentację rezultatów modelowania (Plotter, Histogram). 

Na rysunku 3 przedstawiono kompletny model procesu. 
Wśród najważniejszych założeń konstrukcyjnych wyróżnić należy dwa dotyczące: 

globalnej skali czasu oraz identyfikacji zgłoszeń pasażerów napływających. 
Budowę modelu symulacyjnego procesu odprawy pasażerów w porcie lotniczym Poznań-

Ławica rozpoczęto od ustalenia globalnej skali czasu. Postanowiono przeanalizować 
funkcjonowanie procesu podczas 24 godzinnej aktywności. Jako jednostkę czasu modelu 
przyjęto minutę.  

Na analizowanym lotnisku obowiązuje podstawowa metoda obsługi pasażerów 
odlatujących, realizowana w technologii rejsowej. Oznacza to, że na każdy rejs wydziela się 
jedno lub więcej stanowisk odprawy. Na potrzeby analizowanego w niniejszej pracy 
problemu pod uwagę wzięto rozkład lotów z konkretnego dnia (20 sierpnia 2010), w dniu tym 
obsłużono 4 078 osób. Pod uwagę wzięto rozkład lotów z tego dnia oraz liczebność 
poszczególnych rejsów. Jako czas przybycia pasażerów danego rejsu przyjęto czas otwarcia 
punktów odprawy biletowo-bagażowej. Nie jest to idealne odzwierciedlenie czasów przybyć, 
w rzeczywistości proces zgłoszeń pasażerów do portu lotniczego jest procesem losowym. 
Zamodelowana sytuacja informuje o zgłoszeniu się wszystkich pasażerów danego rejsu w 
tym samym czasie. Przyjęte uproszczenie jest jednak akceptowalne, zważywszy na fakt, że 
proces obsługowy pasażerów danego rejsu rozpoczyna się na 2 godziny przed planowanym 
czasem wylotu.  

 
 

 
Rys. 3. Model symulacyjny procesu odprawy pasażerów  

Źródło: [opracowanie własne] 
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2.4.  Eksperyment symulacyjny 
Podczas analizy zwrócono uwagę na: 

– liczebność (średnią i maksymalną) kolejek przed kolejnymi etapami obsługi oraz czasy 
spędzone w kolejkach, 

– wykorzystanie poszczególnych stanowisk obsługi oraz czas obsługi, 
– średni oraz maksymalny czas, jaki pasażer spędził w systemie obsługowym. 

W tabeli 1 zamieszczono zestawienie rezultatów symulacji otrzymanych na 
poszczególnych stanowiskach odprawy. Port lotniczy bez większych problemów radzi sobie z 
natężeniem ruchu z dnia 20 sierpnia 2010.  

Tab. 1. Rezultaty symulacji procesu odprawy pasażerów w Porcie Lotniczym  Poznań-Ławica 

Etap procesu odprawy 

Kolejka Stanowisko 
Średnia 
długość    
[ilość 
osób] 

Max 
długość    
[ilość 
osób] 

Średni czas 
oczekiwania 

[min] 

Max czas 
oczekiwania 

[min] 

Średni 
czas 

obsługi 
[min] 

Wykorzystanie 
stanowiska  

[%] 

Czas 
pracy 
[min] 

Odprawa              
biletowo-bagażowa 9 165 25 73,4 1,29 17,5 6450 

Kontrola 
bezpieczeństwa - 3 

stanowiska 25 226 8,8 40 0,53 50 
Kontrola paszportowa -   

4 stanowiska 0,011 5 0,009 0,670 0,422 12,8 
średni i maksymalny czas obsługi 33,81 114,07     

Źródło: [opracowanie własne] 

W symulacyjnej realizacji zamodelowanego procesu zanotowano, że: 
 w sumie odprawiono 4 078 pasażerów, tyle faktycznie obsłużyło lotnisko w danym dniu, 
 maksymalne czasy oczekiwania na obsługę przed kolejnymi stanowiskami procesu 

odprawy nie zostały przekroczone, pozytywna weryfikacja poprawności modelu, 
 średni czas przejścia pasażera przez system to ok. 34 minuty, maksymalnie proces trwał 

114 minut, 
 wykorzystanie poszczególnych stanowisk było niskie, co świadczy o możliwości obsługi 

ruchu o większym natężeniu, 
 stanowiska kontroli bezpieczeństwa stanowiły wąskie gardło procesu – co sugeruje 

zwiększenie kanałów obsługi – dodatkowe stanowisko, lub zwiększenie intensywności 
obsługi – celem skrócenia czasu trwania operacji kontroli bezpieczeństwa, 

 efektywność pracy stanowisk odprawy biletowo bagażowej była niska – w ciągu 24 
godzinnej aktywności nakład pracy stanowisk wyniósł 107,5 godziny, podczas gdy średnie 
wykorzystanie stanowiska to 17,5%. 

PODSUMOWANIE  
Planowanie inwestycji, zwłaszcza w branży lotniczej, to skomplikowany proces, 

wymagający uwzględnienia wielu czynników i połączenia różnych aspektów. Decyzje  
o inwestycjach poprzedzone są planowaniem – opartym na strategii rozwoju, analizie potrzeb, 
prognozie wzrostu ruchu pasażerskiego. Duża liczba elementów, które trzeba uwzględnić, 
ciągły dynamizm procesów obsługowych, brak możliwości eksperymentowania w czasie 
rzeczywistym sprawia, że port lotniczy jest doskonałym obiektem do przeprowadzania 
symulacji. Konieczność określenia przepustowości spowodowała powstanie wielu 
symulacyjnych modeli portu lotniczego. Problemem nie jest modelowanie, ale poprawność 
przyjętej metodologii określania przepustowości. Badania wykazały, że jedynie dobra 



AUTOBUSY   233 

identyfikacja elementarnych procesów sprawi, że ponoszone na modernizację lotnisk nakłady 
finansowe, będą miały oczekiwany skutek w zwiększeniu efektywności funkcjonowania. 
Jednym z podstawowych procesów realizowanym w ruchu lotniczym jest proces obsługi 
pasażerów. 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie symulacyjnego modelu procesu 
obsługi pasażerów realizowanego w porcie lotniczym. Model został wykonany za 
pośrednictwem oprogramowania ExtendSim, a punktem odniesienia był Port Lotniczy Poznań 
Ławica. Kluczowym elementem analizy systemu obsługi pasażerów było rozpatrzenie 
sposobu przedstawienia strumienia zgłoszeń pasażerów napływających do systemu obsługi 
portu. Aby odzwierciedlić stan rzeczywisty pod uwagę wzięto rozkład lotów z dnia 20 
sierpnia 2010. Danymi wejściowymi były: rozkład lotów i liczebność poszczególnych rejsów. 
Na bazie zidentyfikowanych rozwiązań funkcjonalnych i występujących rozkładów czasów 
zgłoszeń oraz obsług zbudowano model odwzorowujący pracę stanowisk obsługi dla 
pasażerów odlatujących. Przeprowadzono realizację symulacyjną modelu w wyniku, której 
dokonano oceny pracy poszczególnych stanowisk, a także całego systemu. Realizacja 
symulacyjna zamodelowanego procesu przebiegła pozytywnie. Wykazano, że średni czas 
przejścia pasażera przez system ok. 34 minuty, maksymalnie proces odprawy trwał 114 
minut. Stwierdzono powstawanie okresowych zatorów na drodze strumienia pasażerów. 
Pojawiały się one między stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej, a kontroli 
bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę na duży nakład pracy stanowisk check-in (107,5 
godziny) i małe wykorzystanie poszczególnych punktów obsługowych. 

Właściwe funkcjonowanie portu lotniczego wymaga dopasowania przepustowości 
terminala pasażerskiego do przepustowości portu lotniczego dla operacji lotniczych. 
Przeprowadzona analiza procesu obsługi pasażerów w Porcie Lotniczym wykazała, że 
potrzeba czegoś więcej. Istnieje konieczność dopasowania przepustowości poszczególnych 
elementów terminala pasażerskiego do występującego zapotrzebowania na lotniczą usługę 
transportową. 

Zaproponowany w opracowaniu model w kolejnym etapie, po uprzednich modyfikacjach 
służyć może, jako narzędzie oceny wariantów usprawnienia procesu. Każde lotnisko dąży do 
tego, aby wypracować taki proces obsługi, który będzie bezpieczny, sprawny i jednocześnie 
tani. Z punktu widzenia pasażera: im mniej czasu spędza on w systemie tym większe jest jego 
zadowolenie. Wyższy poziom usług wiąże się z ponoszeniem większych kosztów przez port, 
ale oznacza lepsze postrzeganie wśród podróżnych. Niski poziom usług prowadzić może 
natomiast, do utraty niezadowolonego klienta. Poziom obsługi klienta w porcie lotniczym jest 
rezultatem kompromisu. Jaka konfiguracja jest najlepsza, (który z wariantów wybrać)? 
Wszystko zależy od ustalonego przez zarządzających portem dopuszczalnego parametru 
pracy sieci, dla którego port godzi się na utratę pasażerów w wyniku pracy sieci 
(powstawania kolejek). 

Jednak, aby móc ocenić efektywność poszczególnych rozwiązań istnieje potrzeba 
posiadania narzędzia, które pozwoli wyznaczyć parametry systemu obsługi. Zarówno dla 
stanu obecnego, jak i planowanych działań modernizacyjnych. Dzięki uwzględnieniu tylko 
najważniejszych elementów otrzymano elastyczne narzędzie charakteryzuje się dużą prostotą. 
Mimo wielu przyjętych uproszczeń, wyniki symulacji wykazały dużą zgodność  
z rzeczywistymi pomiarami. W rezultacie otrzymano model charakteryzujący się dostateczną 
zgodnością z opisywanym systemem, będący wystarczająco prostym, aby móc go zastosować 
w odpowiednio szerokim zakresie. 

 
 



234   AUTOBUSY 

BIBLIOGRAFIA  
1. Kraśnicki-Sokół M., Malarski M., Metoda oceny systemu obsługi pasażerów w porcie 

lotniczym, Badania operacyjne i systemowe 2004 – Zastosowania. Akademicka Oficyna 
Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, s. 341-348.  

2. Law A.M., Kelton W.D., Simulation, Modeling and Analysis. McGraw Hill, New York 2000, s. 
219-225. 

3. Malarski M., Inżynieria ruchu lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2006.  

4. Malarski M., Manerowski J., Przepustowość portu lotniczego,  
www.prz.edu.pl/pl/integra/dokumenty/caly_2007-03.pdf  [dostęp: 13 listopada 2009]. 

5. Port Lotniczy Poznań-Ławica, www.airport-poznan.com.pl/pl 
6. Skorupski J., Model rejonu lotniska dla wyznaczonej pojemności. Prace Naukowe PW, 

Transport, z.38, Warszawa 1998. 

MODELING OF THE DEPARTURE PROCESS  
AT THE AIRPORT 

Abstract 
The paper presents the simulation model of passenger handling process being conducted at the 

airport. The model and simulation have been done using ExtenSim simulation and modeling program. 
The passenger handling processes and their importance for the airports capacity have been outlined.  
Then, the issue of airports process modeling using simulation techniques has been presented. In the 
following part of the paper the passenger handling process simulation model has been described. 
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