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Streszczenie 

W artykule opisano wymagania Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 
Cywilnego ICAO dla realizacji systemu nawigacyjnego GNSS. Dokument 
ICAO – RNP określa wymagania nawigacyjne dla lepszego pozycjonowania 
samolotu w rejonie portów lotniczych. Ich wprowadzenie pozwoli zwiększyć 
bezpieczeństwo operacji w rejonie portów lotniczych. Badania w tym zakresie 
podjęto również w Polsce. W 2010 planowane jest testowanie systemu nawiga-
cyjnego EGNOS w zakresie możliwości wykorzystania do pozycjonowania sa-
molotu w trakcie operacji lotniskowych: podejścia do lądowania i lądowania 
przy spełnieniu minimalnych wymagań nawigacyjnych na poziomie RNP-0.3. 

Wprowadzenie  

W wyniku prac Komitetu Specjalnego FANS (Future Air Navigation  
Systems) ICAO opracowała i opublikowała koncepcję technicznego wspomagania 
cywilnej komunikacji lotniczej w zakresie usług nawigacyjnych. W ramach prac 
FANS zdefiniowano RNPC (Required Navigation Performance Capability) [1] 
– parametr opisujący poziome odchylenie pozycji samolotu od zamierzonej trasy 
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oraz dokładność pozycji wzdłuż zamierzonej trasy lotu. W trakcie dalszych prac 
w ramach ICAO, po uwzględnieniu uwag i sugestii międzynarodowych zespo-
łów roboczych opublikowano ww. parametry jako RNP (Required Navigation 
Performance).  

RNP definiuje osiągi nawigacyjne dla wszystkich użytkowników znajdują-
cych się w danej przestrzeni zarówno w odniesieniu do parametrów opisujących 
systemy/urządzenia nawigacyjne, znajdujących się na pokładzie samolotu jak 
i radionawigacyjnych urządzeń naziemnych i/lub satelitarnych: 
accuracy  – dokładność, 
integrity  – wiarygodność, 
continuity – ciągłość, 
availability – dostępność. 

Wymagania RNP jako wymagania ogólne uzupełnione zostały następnie 
przez ICAO w dokumentach szczegółowych (Załącznik 10 do Konwekcji ICAO) 
i opublikowane jako SARPs – Standards and Recommended Practices [2] oraz 
specyfikacje dotyczące wyposażenia pokładowego. Oznaczenie poszczególnych 
typów wymagań nawigacyjnych w danej przestrzeni lotniczej składa się ze skró-
tu RNP oraz wartości liczbowej opisującej dokładność nawigacji.  

 

 
 
Rys. 1. RNP w zależności od fazy lotu 
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RNP wykorzystuje również koncepcję „containment region”, wynikającą 
z potrzeby znacznie dokładniejszego definiowania parametrów nawigacyjnych 
w przypadku operacji podejścia do lądowania. W przypadku zastosowania kon-
cepcji RNP dla podejść do lądowania, lądowania i odlotu po starcie konieczna 
jest analiza osiągów w zakresie przekraczającym 95% czasu lotu (zakładanym 
dla lotów po trasie) również w 3D, gdzie samolot znajdował się będzie z dużym 
prawdopodobieństwem – wpływającym na wiarygodność systemu. Wiarygod-
ność w RNP („containment region”) jest to miara zaufania do systemu nawiga-
cyjnego, wyrażona prawdopodobieństwem, że system nawigacyjny ostrzeże 
użytkownika o wystąpieniu określonych warunków, które mogą spowodować, 
że samolot znajdzie się poza zakładanym obszarem. Ciągłość w RNP jest to 
miara przewidywanego czasu, w którym funkcje systemu nawigacyjnego nie 
będą przerwane. Ciągłość wyrażona jest prawdopodobieństwem podtrzymania 
nieprzerwanej usługi nawigacyjnej w określonym czasie. Przerwanie funkcji 
systemu nawigacyjnego może być spowodowane: awarią systemu, która zostaje 
wykryta i informacja o tym jest przekazana lub fałszywym alarmem zgłoszonym 
w trakcie pracy systemu. Ciągłość przedstawiana jest jako maksymalne akcep-
towalne ryzyko utraty ciągłości, które jest maksymalnym akceptowalnym praw-
dopodobieństwem przerwania usługi dla określonego czasu. 

1. Nawigacja PBN (Performance Based Navigation) 

Według dokumentów ICAO Koncepcja PBN odnosi się do funkcjonowania 
system RNAV. Określa, jak wyposażony jest statek powietrzny odniesiony do: 
− dokładności, 
− wiarygodności, 
− dostępności,  
− ciągłości, 
− funkcjonalności. 

Wymagania te dotyczą wykonywania operacji lotniczych w konkretnej 
przestrzeni powietrznej, przy założeniu istnienia odpowiedniego wyposażenia / 
sygnału nawigacyjnego (np. GNSS, GPS, EGNOS itd.).  

Nawigacja PBN ma wiele zalet w stosunku do obecnie stosowanych roz-
wiązań opartych o konkretne urządzenie nawigacyjne (VOR/DME, ILS/DME 
itd.), w szczególności: 
− redukuje liczbę zaprojektowanych i utrzymywanych konkretnych tras lotni-

czych (np. wyłączenie jednego urządzenia VOR może dziś spowodować brak 
dostępności kilkunastu procedur i tras lotu), 

− zapobiega konieczności opracowania nowych procedur specyficznych dla 
danego urządzenia wraz z instalacją nowych urządzeń. 
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PBN jest jednym z kilku podstawowych elementów nowoczesnej koncepcji 
wykorzystania przestrzeni powietrznej. Związane z tym rozwiązania w zakresie 
łączności, dozorowania i zarządzania ruchem lotniczym są pozostałymi elemen-
tami niezbędnymi do wdrożenia nowego podejścia do wykorzystania przestrze-
ni. Koncepcja PBN opiera się na założeniu wykorzystania systemów RNAV  
i w celu jej wdrożenia niezbędna jest realizacja dwóch elementów: 
− infrastruktury nawigacyjnej, 
− specyfikacji nawigacyjnych. 

Zastosowanie powyższych w określonej przestrzeni oraz dla określonych 
procedur lotu skutkuje powstaniem trzeciego komponentu – zastosowania roz-
wiązania nawigacyjnego.  

2. Standardy separacji  

Standardowe minima separacji radarowej stosowanej pomiędzy zidentyfi-
kowanymi a/c zgodnie z zapisami ICAO Doc 4444 PANS/ATM mieszczą się 
w zakresie od 3 do 10 mil morskich (NM), w zależności od pozycji a/c. Ponadto 
stosowane są typowe separacje w przypadku występowania turbulencji zależ-
nych od wielkości poszczególnych a/c, znajdujących się na podejściu do tego 
samego pasa startowego lub lecących w odległości 1000ft  – co przedstawia 
tabela 1. 

 
Tabela 1. Minima separacji radarowej 
 

 
 
W czasie badań przeanalizowane będą następujące minima separacji sto-

sowanej z wykorzystaniem pozycjonowania GNSS oraz z uwzględnieniem 
wpływu na przepustowość lotniska: 
− 5 NM – faza En Route,  
− 3 NMm – faza terminalowa,  
− 2,5 NM – w czasie podejścia,  
− 1,5 NM lub mniej – w fazie terminalowej i podejścia zależnego od GNSS.  

3. Modelowanie operacji lotniskowych w kontekście separacji GNSS  

W obszarze modelowania operacji lotniskowych przyjęto następujące defi-
nicje:  
Operacja a/c – start lub lądowanie samolotu na danym lotnisku.  
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Airside – Część lotnicza lotniska – obszar lotniska lub jego cześć znajdująca się 
pod kontrolą właściwych organów ATM, do której dostęp jest kontrolowany.  
Airside Capacity – operacje a/c (liczba startów lub lądowań) na godzinę przy 
spełnieniu akceptowalnego maksymalnego opóźnienia. 
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Rys. 2. Model operacji lotniskowych w części lotniczej (airside) 
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Rys. 3. Przykładowo zidentyfikowane funkcje gęstości czasów wykonania operacji lądowania 
(2NM ⇒ RWY crossing point)  

4. Dokładność i certyfikacja sytemu GNSS (EGNOS)  

W czasie trwających badań parametrów pracy systemu EGNOS w ramach 
przygotowania do certyfikacji i operacyjnego wykorzystania (jako systemu 
wspomagającego GPS), uzyskano następujące wyniki (dane w j. angielskim 
z uwagi na cytowanie dokumentów międzynarodowego programu EDCN – 
EUROCONTROL, w którym wykorzystywane są dane odbiornika zlokalizowa-
nego w Warszawie). 
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ACCURACY (Position error) 
 Mean (m) Stand. deviation (m) Maximum value (m) 95-ile (m) 
 Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical 
ALBA 0,325 0,604 0,166 0,404 10,0 10,1 0,6 1,4 
BRNA 0,462 0,481 0,227 0,333 9,4 10,1 0,9 1,1 
CNRA 0,750 0,673 0,384 0,539 6,3 10,1 1,4 1,7 
CRKA 0,553 0,670 0,239 0,411 6,9 10,1 1,0 1,4 
CTNA 0,568 0,511 0,263 0,351 7,2 10,1 1,0 1,2 
EGIA 0,382 0,861 0,206 0,550 10,1 10,1 0,8 1,9 
GLGA 0,413 0,632 0,203 0,413 8,7 10,1 0,8 1,4 
GOLA 0,742 0,903 0,424 0,657 5,5 6,2 1,5 2,2 
GVLA 0,335 0,731 0,174 0,479 10,1 10,1 0,7 1,6 
KIRA 0,473 0,889 0,272 0,640 10,1 10,1 1,0 2,1 
LAPA 0,432 0,777 0,234 0,528 10,1 10,1 0,8 1,8 
LSBA 0,564 0,716 0,285 0,530 4,4 10,1 1,1 1,7 
MADA 0,459 0,542 0,251 0,403 4,6 10,1 0,9 1,3 
MLGA 0,540 0,479 0,236 0,355 4,0 10,1 0,9 1,1 
PDMA 0,491 0,424 0,217 0,294 5,0 10,1 0,9 1,0 
RKKA 0,523 0,778 0,308 0,594 10,1 10,1 1,1 1,9 
ROMA 0,463 0,499 0,222 0,346 7,2 10,1 0,9 1,2 
SDCA 0,709 0,451 0,274 0,335 4,4 10,1 1,2 1,1 
SOFA 0,722 1,035 0,380 0,775 10,0 10,1 1,4 2,5 
SWAA 0,709 0,719 0,340 0,558 6,8 10,1 1,3 1,8 
TLSA 0,536 0,484 0,229 0,335 5,2 10,1 0,9 1,1 
TRDA 0,364 0,702 0,173 0,456 10,1 10,1 0,7 1,5 
TROA 0,496 1,111 0,267 0,748 10,1 10,0 1,0 2,5 
WRSA 0,572 0,590 0,291 0,442 10,1 10,1 1,1 1,4 
ZURA 0,559 0,511 0,253 0,346 7,3 10,1 1,0 1,2 

 

 
Rys. 3. Histogram poziomego błędu pozycjonowania EDCN dla PRN120 
 

 
Rys. 4. Histogram pionowego błędu pozycjonowania EDCN dla PRN120 



4-2009 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

77

W lokalizacji Rzeszów (odbiornik PAŻP, analizy wykonywane lokalnie na 
podstawie danych tylko jednego odbiornika nie włączonego w sieć EDCN) uzyska-
no wyniki głównych paramentów pracy GPS/EGNOS ważnych dla PBN (tab. 2). 

 
Tab. 2. Wyniki testowania pracy GPS/EGNOS 
 

 
 

Procedury dopuszczenia systemu do użytku muszą uwzględniać rolę syste-
mu GNSS/EGNOS jako systemu nawigacyjnego. Ze względu na specyfikę sys-
temu EGNOS, który swoim zasięgiem będzie pokrywał większość krajów Unii 
Europejskiej (i prawie wszystkie kraje ECAC, współpracujące ze sobą w ra-
mach projektów EUROCONTROL) certyfikacja EGNOS może opierać się czę-
ściowo na wynikach testów i sprawdzeń systemu uzyskanych w ramach projek-
tów UE/ EUROCONTTROL/ ESA. 
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Podsumowanie 

Wykorzystanie GNSS (EGNOS, GPS, Galileo) oraz zastosowanie RNP za-
pewni dokładniejsze pozycjonowanie statku powietrznego, wykonującego ope-
racje lotniskowe. Uzyskane wstępne wyniki wskazują na znaczne zmniejszenie 
odchylenia standardowego czasów wykonania operacji elementarnych (wyraź-
nie bardziej skupiona wokół wartości średnich krzywa gęstości z rys. 5 EGNOS 
positioning). Dzięki temu wzrośnie przepustowość portu lotniczego dla operacji 
airside i zmaleje ryzyko niebezpiecznych naruszeń przyjętych minimów separa-
cji. Trwające aktualnie badania powinny uściślić te wnioski. 
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Summary 

This paper covers the requirements of International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) for the Performance Based Navigation and utilisation of 
the GNSS system. ICAO - RNP (Required Navigation Performance) and PBN 
are enablers for better positioning of the aircraft and separation minima, 
allowing an increase in the capacity in airspace. In 2010, EGNOS will become 
fully functional and operational. The European navigation system and will be 
used for approach and landing phases of flights enabling the implementation of 
(minimum) RNP-0.3 requirements in the airport area. 

 


