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WPŁYW ROZKŁADU LOTÓW NA PROCES 
KONTROLI BEZPIECZE�STWA W PORCIE 

LOTNICZYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono analiz� wpływu strumienia zgłosze� pasa�erów ró�nych przewo�ników 

lotniczych na proces kontroli bezpiecze�stwa. Analiza ta umo�liwiła wskazanie ró�nic w 
charakterystyce zgłosze� pasa�erów  ró�nych przewo�ników do kontroli bezpiecze�stwa z punktu 
widzenia mikroskopowego oraz makroskopowego. Z uwagi na niejednorodne nat��enie strumienia 
zgłosze� pasa�erów proces kontroli bezpiecze�stwa jest trudny pod wzgl�dem harmonogramowania 
pracy stanowisk obsługi. Zaprezentowany w pracy model symulacyjnym umo�liwia dobór 
odpowiednich parametrów realizacji procesu kontroli bezpiecze�stwa zapewniaj�c komfort obsługi 
pasa�erom oraz minimalizacj� wpływu zakłóce� na ilo�� spó�nionych pasa�erów.  

WST�P 
Du�e koszty wynikaj�ce z eksploatacji statków powietrznych s� znacznym problemem dla 

transportu lotniczego osób. Dodatkowe opłaty obsługi naziemnej podczas wykonywanych 
operacji lotniczych wpływaj� na koszty jakie musz� ponie�� pasa�erowie wykupuj�c usług�
przewozu transportem lotniczym. Du�a konkurencja w�ród linii operuj�cych na ró�nych 
trasach zmusza przewo�ników do minimalizacji ponoszonych kosztów dla oferowanych 
poł�cze�, w celu mo�liwo�ci oferowania cen zapewniaj�cych odpowiedni poziom zapełnienia 
statku powietrznego, który zapewni rentowno�� oraz zysk dla linii lotniczej.  

Z punktu widzenia  portów lotniczych musz� one utrzymywa� odpowiedni� liczb�
poł�cze�, która zapewni im poziom rentowno�ci. Wzrost zysków zapewni zatem wzrost 
liczby obsłu�onych operacji lotniczych. Przewo�nicy lotniczy przykładaj� du�� uwag� do 
kosztów ponoszonych w portach lotniczych. Pozyskiwanie oraz utrzymywanie poł�cze�
lotniczych w danym porcie mo�liwe jest poprzez udost�pnianie własnej infrastruktury 
lotniczej przewo�nikom w jak najni�szych kosztach.  

Istnieje wiele sposobów na obni�enie kosztów obsługi naziemnej statków powietrznych. 
Najwa�niejszym z nich jest odpowiednie harmonogramowanie godzin przylotu oraz odlotu 
statku powietrznego. Nieodpowiednie dostosowanie planu lotów skutkuje konieczno�ci�
zwi�kszenia wykorzystania infrastruktury portu lotniczego, w tym tak�e terminalu 
pasa�erskiego, zwi�kszaj�c koszty całkowitej obsługi poł�czenia lotniczego. Cz�sto jednak 
porty lotnicze musz� zgadza� si� na warunki stawiane przez przewo�ników, co przy złej 
strategii kierowania obsług� naziemn� mo�e powodowa� zwi�kszone koszty ponoszone przez 
porty lotnicze. 
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Obecne oprogramowanie in�ynieryjne pozwala na budowanie modeli symulacyjnych 
procesów dyskretnych w uj�ciu mikroskopowym, które mo�e zapewni� znaczne zmniejszenie 
kosztów procesów zachodz�cych przy obsłudze poł�cze� lotniczych. Istnieje wiele modeli 
ujmuj�cych zagadnienie modelowania ruchu w portach lotniczych makroskopowo (ogólnie) 
np. [1],[2],[6]. Modele makroskopowe wymagaj� znacznie mniej danych wej�ciowych oraz 
stosuj� du�y stopie� uproszczenia, przez co nie wykorzystuj� w pełni potencjału mo�liwo�ci 
modelowania procesów. Mikroskopowe podej�cie wymaga znacznie wi�kszego nakładu w 
realizacj� modelu. Obecne technologie pozwalaj� na szczegółowe modelowanie procesów 
d���ce do maksimum optymalizacji i zmniejszania kosztów z realizacji procesów. 

Na podstawie systemu dynamic został opracowany dla portu lotniczego  
w Atenach model zaprezentowany w [4],[5]. W opracowaniu [5] przedstawiono zale�no�ci w 
skali mikroskopowej obsługi pasa�erów w terminalu pasa�erskim, pomi�dzy strumieniami 
zgłosze� pasa�erów ró�nych przewo�ników. Dodatkowo autor [3] zaprezentował zale�no�ci 
strumieni ruchu w terminalu pasa�erskim według podziału na długo�� planowanego lotu. 

W artykule przedstawione zostan� wyniki wst�pnych bada� wpływu strumienia zgłosze�
pasa�erów na podstawowe parametry charakteryzuj�ce proces kontroli bezpiecze�stwa w 
zale�no�ci od przewo�ników czarterowych i nisko-kosztowych.  

1. PROCES KONTROLI BEZPIECZE�STWA 
Pasa�erowie rozpoczynaj�cy podró� w danym porcie lotniczym, w zale�no�ci od 

wykupionej opcji taryfowej, pochodzenia, celu wykonywanej podró�y realizuj� cały proces 
transportowy przechodz�c przez ró�ne podprocesy. Przykładowo dla dwóch ró�nych 
pasa�erów mo�e on składa� si� z kolejnych procesów: 
− pasa�er nr 1: odbiór biletu u touroperatora, odprawa biletowo-baga�owa, korzystanie  

z punktów usługowych w cz��ci ogólnodost�pnej, kontrola bezpiecze�stwa, kontrola 
dokumentów, wej�cie na pokład; 

− pasa�er nr 2: kontrola bezpiecze�stwa, wej�cie na pokład. 
Uproszczony model �cie�ek dla pasa�erów w strefie ogólnodost�pnej terminalu 

przedstawia rysunek 1. W modelu tym pomini�to �cie�ki dla pasa�erów spó�nionych na rejs 
oraz punkty usługowe znajduj�ce si� w terminalu. 

Rys. 1. Model procesu odprawy pasa�era w strefie ogólnodost�pnej terminalu lotniczego.

	ródło: opracowanie własne. 

Dla ró�nego rodzaju poł�cze� lotniczych prawdopodobie�stwa P1-P10 (rys. 1) b�d� miały 
inne warto�ci. Jednak niezale�nie od rodzaju poł�czenia prawdopodobie�stwo wyst�pienia 
procesu kontroli bezpiecze�stwa jest równe 1 dla ka�dego pasa�era.  

Kontrola bezpiecze�stwa jest newralgicznym elementem ka�dego portu lotniczego. W tym 
miejscu dochodzi do punktowego zł�czenia strumieni pasa�erów wszystkich rejsów. W 
przypadku rozkładu lotów zakładaj�cego realizacj� kilku poł�cze� lotniczych w krótkim 
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odst�pie czasu, od procesu kontroli bezpiecze�stwa zale�e� b�dzie to, czy port lotniczy jest w 
stanie obsłu�y� zadan� liczb� poł�cze� minimalizuj�c ryzyko generowania spó�nie�
pasa�erów na rejsy. 

Przyj�te strategie przewo�ników dotycz�ce wykonywania dziennych rotacji statków 
powietrznych mog� powodowa� cz�sto kilka operacji lotniczych jednego przewo�nika w 
niewielkim odst�pie czasu. Wraz z poł�czeniami innych przewo�ników rozkład z 
nierównomiernym obci��eniem operacjami lotniczymi w ci�gu dnia powoduje zwi�kszone 
zapotrzebowanie personalne, sprz�towe w wybranych odcinkach czasu. Wpływa to na 
znaczne zwi�kszenie kosztów ponoszonych przez porty lotnicze. Przykładowy plan dnia 
jednego przewo�nika przedstawia rysunek nr 2. 

Rys. 2. W Rozmieszczenie rejsów linii Ryanair w Porcie Lotniczym Wrocław w dniu 06.06.2012r. w 
uj�ciu godzinowym.

	ródło: opracowanie własne. 

2. MODEL PROCESU KONTROLI BEZPIECZE�STWA W PORCIE 
LOTNICZYM 
Przepustowo�� procesu kontroli bezpiecze�stwa mo�e by� cz�sto wyznacznikiem 

całkowitej przepustowo�ci terminalu pasa�erskiego danego portu lotniczego. Z uwagi na 
niejednorodne nat��enie strumienia zgłosze� pasa�erów jest to proces trudny pod wzgl�dem 
harmonogramowania pracy stanowisk obsługi. Mo�liwo�� wykorzystania modeli 
symulacyjnych przynosi w tym przypadku du�e korzy�ci, pozwalaj�ce na dobór 
odpowiednich parametrów realizacji procesu zapewniaj�c komfort obsługi pasa�erom oraz 
minimalizacj� wpływu zakłóce� na ilo�� spó�nionych pasa�erów. Jednak aby model spełniał 
swoje zadanie nale�y dobra� odpowiedni stopie� uproszczenia. W dalszej cz��ci artykułu 
zostan� przedstawione wyniki wst�pnych bada� przeprowadzonych w Porcie Lotniczym 
Wrocław na grupie przewo�ników czarterowych oraz nisko-kosztowych maj�cych na celu 
wykazanie które uj�cie symulacji modelu b�dzie przynosiło wi�ksze korzy�ci: 
− makroskopowe – wspólna charakterystyka dla wszystkich rejsów, 
− mikroskopowe – ró�ne charakterystyki dla ró�nych typów przewo�ników. 

Do wykonania modelu przyj�to du�e uproszczenie w stosunku do poprzedzaj�cych 
etapów procesów odprawy pasa�erów. Zbadano czasy zgłosze� bezpo�rednio do kontroli 
bezpiecze�stwa dla ka�dej z grup prezentowanych przewo�ników. Ogólny schemat 
przyj�tego modelu przedstawia rysunek 3. 

Rys. 3. Schemat badanego modelu.

	ródło: opracowanie własne. 

Model symulacyjny wykonano w oprogramowaniu Flexsim słu��cym do modelowania 
analitycznego oraz wizualizacji procesów. Model dokonuje oblicze� na podstawie 
wyznaczonych charakterystyk poszczególnych etapów procesu kontroli bezpiecze�stwa dla 
pasa�erów z badanych typów poł�cze� lotniczych: 
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	ródło: opracowanie własne. 
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wyst�puj� znaczne ró�nice czasów w ka�dej z badanych grup. Ma to równie� wpływ na ilo��
spó�nie� powstałych w trakcie przeprowadzonej próby (rys. 5). 

Wyniki przeprowadzonej symulacji pokazuj� du�� zale�no�� liczby spó�nie� od rodzaju 
strukturalnego zgłosze� pasa�erów do kontroli bezpiecze�stwa. 

Rys. 5. Wykres zale�no�ci liczby spó�nionych pasa�erów na rejsy w zale�no�ci od czasu symulacji.

	ródło: opracowanie własne. 

Podsumowuj�c ogólnie, dla całej przeprowadzonej próby �redni czas oczekiwania w 
kolejce wyniósł dla struktury zgłosze�: 
− rejsy nisko-kosztowe 12 minut, 
− rejsy czarterowe 17 minut, 
− rejsy mieszane 14 minut. 

Całkowita liczba spó�nie� pasa�erów na rejsy wyniosła: 
− rejsy nisko-kosztowe 5,28%, 
− rejsy czarterowe 3,98%, 
− rejsy mieszane 4,57%. 

PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono wst�pn� analiz� wpływu strumienia zgłosze� pasa�erów 

ró�nych przewo�ników lotniczych na proces kontroli bezpiecze�stwa, która pozwala na 
sformułowanie wniosków: 
− ró�nice w charakterystykach zgłosze� ró�nych przewo�ników do procesu kontroli 

bezpiecze�stwa wskazuj� na konieczno�� uj�cia problemu w skali mikroskopowej, 
− w przypadku sterowania procesami w oparciu o modele w uj�ciu makroskopowym mog�

pojawia� si� liczne zakłócenia w rzeczywistych procesach 
− skala mikroskopowa modelowania procesów mo�e pozwoli� na minimalizacj� kosztów 

realizacji procesów zapewniaj�c jednocze�nie minimalizacj� zakłóce� w procesach 
rzeczywistych. 

Przedstawione powy�sze uj�cie problemu jest wynikiem przeprowadzonych wst�pnych 
bada� do realizowanego modelu systemu wsparcia funkcjonowania portu lotniczego.  
W dalszych etapach zostanie zwi�kszona liczba pomiarów przedstawianego zagadnienia oraz 
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rozbudowa modelu o pozosta
powietrznych. 
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