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Streszczenie: Opó nienia i zakócenia w ruchu lotniczym maj róne przyczyny, na przykad
techniczne, operacyjne, rodowiskowe. Jedn z nich jest zachowanie pasaerów. W niniejszej pracy
podjto problem opó nie generowanych przez pasaerów, którzy nadali swój baga rejestrowany,
a nie zgosili si do wyjcia do samolotu. W takiej sytuacji pojawia si problem decyzyjny - jak dugo
oczekiwa na spó nionego pasaera. Oczekiwanie generuje opó nienie startu a tym samym koszty.
Z drugiej strony decyzja o odlocie mimo niestawienia si pasaera pociga za sob konieczno
odnalezienia i wyadowania jego bagau rejestrowanego, co równie powoduje opó nienie odlotu i
koszty. W pracy przedstawiono model tej sytuacji decyzyjnej oraz sformuowano zadanie
optymalizacyjne odpowiednio do modelu sytuacji decyzyjnej. Zaproponowano rozwizanie
postawionego problemu przy wykorzystaniu metody Programowania Dynamicznego. Wanym
elementem tego zadania optymalizacyjnego jest oszacowanie czasu poszukiwania i rozadunku bagau
nalecego do nieobecnego pasaera. Zagadnienie to bdzie przedmiotem dalszych prac, w chwili
obecnej zaproponowano jego rozwizanie poprzez zastosowanie teorii zbiorów rozmytych.
Sowa kluczowe: opó nienia w ruchu lotniczym, problemy decyzyjne w transporcie, programowanie
dynamiczne

1. WPROWADZENIE
Transport lotniczy w ostatnich latach staje si coraz powszechniejszym i coraz bardziej
popularnym sposobem przemieszczania pasaerów i adunków. Mimo rónych przeszkód i
problemów notuje w ostatnich latach wzrost wielkoci przewozów i jest uznawany za
najszybciej rozwijajc si ga transportu na wiecie.
Z analiz statystycznych ICAO wynika [5], e udzia Europy w rynku lotniczym wiata
jest bardzo wysoki, co oczywicie przekada si na rozwój tego sektora take w Polsce.
Mona go przedstawi porównujc liczb obsuonych pasaerów oraz wykonanych
operacji handlowych w polskich portach lotniczych na przestrzeni ostatnich lat.
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Rys. 1. Liczba obsuonych pasaerów w polskich portach lotniczych w latach 2004-2012 [14]

Na podstawie rys. 1 mona zauway , e w latach 2004-2008 liczba pasaerów wzrosa
ponad dwukrotnie – z 8 834 912 w 2004 roku do 20 628 851 w roku 2008. W 2009 roku
obserwujemy niewielki spadek, którego przyczyn by globalny kryzys ekonomiczny.
Jednak w kolejnych latach znów obserwujemy wzrost liczby obsuonych pasaerów i po
trzech kwartaach 2012 roku, liczba ta jest zaledwie o 2,5 mln pasaerów nisza ni w roku
2011. Mona wic spodziewa si, e rok 2012 take bdzie lepszy od poprzedniego pod
wzgldem liczby przewiezionych pasaerów.
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Rys. 2. Liczba operacji w polskich portach lotniczych w latach 2004-2012 [14]

Najwikszy przyrost wykonanych operacji lotniczych mia miejsce w latach 2004-2007,
kiedy zanotowano wzrost o prawie 50%, z 179 321 do 263 965 (rys. 2). Podobnie jak w
przypadku liczby pasaerów, w kolejnych latach obserwujemy niewielki spadek liczby
wykonanych operacji, co take byo spowodowane kryzysem ekonomicznym. O wzrocie
popularnoci transportu lotniczego w Polsce moe wiadczy take to, e w cigu zaledwie
jednego roku (2012), zostay otwarte dwa nowe lotniska – Warszawa Modlin oraz Lublin
widnik. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje jeden krajowy port lotniczy – Lotnisko
Chopina w Warszawie oraz 12 portów regionalnych, obsugujcych regularne loty
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pasaerskie. Oprócz portu lotniczego Zielona Góra – Babimost, wszystkie pozostae s
portami o znaczeniu midzynarodowym.

2. PROBLEM SPÓNIONYCH PASA ERÓW
Jednym z zagroe dla sprawnej i punktualnej obsugi pasaerów s sami pasaerowie.
Spó nienie pojedynczych podrónych powoduje opó nienie odlotu statku powietrznego, a
w konsekwencji straty w rónych obszarach systemu transportowego. Skadaj si na nie:
 poczucie niszego komfortu obsugi u pasaerów,
 straty pasaerów wynikajce z utraconych pocze,
 problemy w realizacji wszystkich zaplanowanych w cigu doby rejsów,
 straty dla przewo ników wynikajce z ich obowizków wobec pasaerów, którzy
oczekuj duszy czas na odlot, czy nawet wobec zaóg, które podlegaj ograniczeniom
czasu pracy,
 kopoty podmiotu zarzdzajcego lotniskiem, wynikajce z duszego ni zaplanowano
zajmowania stanowiska postojowego (zwaszcza w przypadku pomostów
pasaerskich),
 problemy w organizacji ruchu lotniczego w przestrzeni, wynikajce z koniecznoci
zmiany planów lotu, ponownej koordynacji ruchu i uzyskiwania zezwole kontroli.
Przyczyny opó nie pasaerów na boarding s rozmaite. Najczstsz z nich jest zbyt
pó ne przybycie pasaera na teren lotniska spowodowane czynnikami niezwizanymi z
procesami obsugi pasaerów. Jeeli pasaer przybdzie na lotnisko dwie godziny przed
planowanym odlotem, jak sugeruj przewo nicy oraz obsuga lotniska, wówczas czas na
dokonanie wszystkich niezbdnych czynnoci skadajcych si na proces odprawy i
kontroli danej osoby i jej bagau jest zazwyczaj wystarczajcy. Punkt odprawy biletowo
bagaowej dla danego lotu jest jednak otwarty do okoo 40 minut przed planowanym
odlotem samolotu. W przypadku, gdy pasaer znaczco opó ni swoje przybycie na
lotnisko i w ostatniej chwili dokona odprawy biletowo bagaowej, powinien liczy si z
moliwoci spó nienia na boarding. Moe bowiem spotka si z sytuacj spitrzenia
podrónych oczekujcych na kontrol bezpieczestwa, co zdarza si do czsto i z
rónych przyczyn. Na przykad w tym samym czasie kontrol przechodzi dua grupa osób
leccych na wakacje z biurem podróy (zwykle do stanowisk kontroli podchodz wszyscy
razem). Spowodowa to moe wyduenie czasu oczekiwania na kontrol bezpieczestwa,
co w konsekwencji moe spowodowa niezjawienie si na czas przy wyjciu do samolotu.
Nawet jeli jeden pasaer jest dobrze przygotowany do kontroli bezpieczestwa (nie ma
adnych zabronionych przedmiotów w bagau podrcznym oraz metalowych przedmiotów
przy sobie), inni pasaerowie mog nie by tak zdyscyplinowani. Bardzo czsto zdarza si,
e osoba zostaje kilkakrotnie poproszona na przykad o ponowne przejcie przez bramk
wykrywajc metale lub o otwarcie bagau podrcznego. Kada z tych czynnoci trwa od
kilku sekund do kilku minut.
Terminale na polskich lotniskach s niedue i maj bardzo prost budow. Dlatego te
czas przebycia drogi do odpowiedniego wyjcia jest stosunkowo krótki, a prawdo-
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podobiestwo zgubienia si jest niewielkie. Na wiecie s jednak porty lotnicze, których
terminale zajmuj ogromn powierzchni. Ukad architektoniczny tych obiektów czsto
tworzy bardzo skomplikowane struktury geometryczne (np. na lotnisku Charles de Gaulle
w Paryu). Przemieszczenie si od wejcia do hali odlotów do waciwego punktu
odprawy biletowo bagaowej, po odprawie do stanowisk kontroli bezpieczestwa, a
nastpnie do waciwego wyjcia, moe zaj od kilkunastu do kilkudziesiciu minut,
nawet gdy podróny zna drog. Jeli le oszacuje czas potrzebny na dotarcie do wyjcia do
samolotu lub okae si, e samolot odlatuje z innego ni wczeniej zostao ustalone,
istnieje due prawdopodobiestwo, e bdzie on za krótki, aby dotrze na miejsce
punktualnie. Wielu podrónych przebywajcych na terenie terminala, nie zna dokadnie
jego planu i poruszanie si po nim, moe sprawi wiele trudnoci.
Obecnie wikszo terminali przypomina ogromne galerie handlowe, gdzie lokalizacje
maj sklepy, bary czy te restauracje. Wielu podrónych korzysta z okazji, by w ostatniej
chwili kupi jeszcze kilka pamitek lub artykuów spoywczych do samolotu. Pochonici
zakupami, czsto nie zauwaaj upywu czasu. Zazwyczaj w sklepach jest do gono i
bardzo atwo niedosysze komunikatów obsugi o zbliajcym si kocu boardingu lub
zmianie wyjcia na inne ni planowano. Dodatkowy problem moe stwarza nieznajomo
jzyka, w którym wygaszane s komunikaty. Zdarza si take, e pasaerowie
postanawiaj odpocz po wyczerpujcym dniu lub wanie odbytym locie i zasypiaj
czekajc na boarding. Powszechne jest, zwaszcza u modych ludzi, suchanie muzyki
przez suchawki, czsto bardzo gono. W powyszych sytuacjach, szanse na usyszenie
komunikatów wzywajcych na pokad samolotu s bardzo mae.
Wystpuj równie sytuacje losowe, niezalene od tego jak bardzo podróni s uwani i
jak dobrze przygotowani do lotu. Naga choroba, zasabnicie, czy chociaby zatrzanicie
drzwi w toalecie. Takich sytuacji nie mona przewidzie , a kiedy si wydarz, mog
spowodowa spó nienie pasaera lub wrcz niedotarcie do samolotu.
W literaturze mona znale liczne analizy, których celem jest opracowanie metod
zmierzajcych do racjonalizacji procesu obsugi pasaerów i tym samym zmniejszenia
opó nie wynikajcych z tego procesu. W wanej pracy [12] zaproponowano model
procesu boardingu pasaerów z uwzgldnieniem ich indywidualnych waciwoci, który
nastpnie zastosowano do oceny trzech strategii boardingu: losowej, opartej na numerze
miejsca oraz na indywidualnych cechach pasaera.
W niniejszej pracy, realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
zostanie dokonana analiza problemu spó nionych pasaerów w kontekcie technologii
obsugi bagau. Przedstawione zostan dwa problemy decyzyjne, przed którymi staj
suby odpowiedzialne za sprawne i punktualne dostarczenie pasaerów i bagau na
pokad samolotu oraz przewo nicy lotniczy. Pierwszy problem decyzyjny polega na
okreleniu czasu oczekiwania na spó nionego pasaera. Podjcie decyzji o zakoczeniu
oczekiwania skutkuje koniecznoci usunicia bagau rejestrowanego z luku bagaowego
samolotu [9]. Operacja ta wie si z dodatkowymi kosztami i dodatkowym zwikszeniem
opó nienia. Drugi problem decyzyjny polega na okreleniu sposobu rejestrowania miejsca
gdzie znajduje si baga poszczególnych pasaerów, tak aby wyej wymieniona procedura
usunicia bagau moga przebiega jak najsprawniej (w jak najkrótszym czasie).
W odniesieniu do pierwszego problemu decyzyjnego proponujemy wykorzystanie
metody Programowania Dynamicznego (PD) do okrelenia optymalnego czasu
oczekiwania na spó nionego pasaera. W odniesieniu do problemu drugiego proponujemy
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wykorzystanie metod wnioskowania rozmytego, przy uyciu których oszacujemy
prawdopodobiestwo lokalizacji bagau w okrelonym miejscu w luku bagaowym na
przykad w zalenoci od momentu jego odprawy.

3. PROCES TECHNOLOGICZNY OBSUGI BAGA U
W PORCIE LOTNICZYM
Odprawa biletowo-bagaowa (ang. check-in), zazwyczaj jest pierwsz procedur, z jak
spotyka si pasaer po przybyciu na lotnisko. Przepisy wymuszaj na podrónym
odprawienie si w okrelonym czasie przed lotem. Wynosi on od 15 minut do 4 godzin, w
zalenoci od kraju przeznaczenia oraz przewo nika lotniczego. Gównym zadaniem tego
procesu jest przyjcie przez przewo nika bagau, który pó niej ma znale si w luku
bagaowym samolotu oraz wydanie pasaerowi karty pokadowej. W trakcie odprawy
podróny zobowizany jest okaza pracownikowi obsugi pasaerskiej dokument
tosamoci, a czasem te potwierdzenie zakupienia biletu. Po sprawdzeniu poprawnoci
wszystkich danych, pasaer umieszcza na wadze baga przeznaczony do rejestracji. Jeli
limit wagi nie zosta przekroczony, baga zostaje oznakowany kodem kreskowym
identyfikujcym destynacj oraz pasaera, a podróny otrzymuje kart pokadow,
uprawniajc do wejcia na pokad samolotu. Na karcie pokadowej znajduje si wiele
wanych informacji, midzy innymi: imi i nazwisko pasaera, numer lotu, numer bramki
wyjciowej, godzina rozpoczcia boardingu, czy numer miejsca w samolocie. Do karty
pokadowej doczana jest take informacja o tym, e pasaer posiada baga rejestrowany
[9]. Od tego momentu podróny nie ma kontaktu ze swoim bagaem, a do chwili odbioru
na lotnisku przeznaczenia. W tym czasie baga jest obsugiwany przez system BHS (ang.
Baggage Handling System). System ten ma za zadanie przetransportowanie bagau od
stanowiska odprawy do waciwego samolotu, z samolotu do innego samolotu, jeli lot
odbywa si z przesiadk, a na lotnisku docelowym – z samolotu do hali odbioru bagau.
Podstawow funkcj systemu BHS jest transport bagau, jednak równie wanym
zadaniem jest upewnienie si, e trafi on do waciwego miejsca na lotnisku, dlatego BHS
odpowiedzialny jest take za sortowanie bagau [13]. Proces ten zazwyczaj jest w peni
zautomatyzowany, a na system skada si cig tam przesuwajcych baga z hali odlotów
do sortowni, gdzie znajduj si urzdzenia skanujce nalepki na bagaach i na podstawie
zeskanowanych danych, kieruj go w odpowiednie miejsce. Dla zapewnienia
bezpieczestwa, wszystkie bagae powinny zosta sprawdzone pod ktem zawartoci
materiaów wybuchowych, substancji atwopalnych i toksycznych. aden baga nie
powinien zawiera wyej wymienionych przedmiotów, w przeciwnym wypadku nie moe
by przetransportowany na pokad samolotu bezporednio z systemu BHS. Dlatego te do
systemu BHS docza si system EDS (ang. Explosives Detection System), który skada
si z urzdze realizujcych procedury pozwalajce na wykrycie materiaów
niebezpiecznych [1].
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4. ANALIZA CZASU OCZEKIWANIA NA SPÓNIONEGO
PASA ERA
Od wielu lat samoloty staway si obiektem ataków terrorystycznych, w których gino
wiele osób. Zdarzao si tak, e terrorysta odprawia baga, w którym znajdowaa si
bomba, sam jednak nie wsiada do samolotu. Aby zapobiec takim sytuacjom i zwikszy
bezpieczestwo, przeprowadza si szczegóow kontrol zarówno pasaerów jak i ich
bagau. Technologia jednak idzie naprzód i mog powstawa bomby, które coraz trudniej
wykry . Przyjto wic zasad, e gdy pasaer nie stawia si do wyjcia do samolotu, jego
odprawiony baga zostaje usunity z samolotu [8]. Ju samo oczekiwanie na spó nionego
pasaera moe spowodowa opó nienie lotu. Im duej czeka si na pasaera i wzywa go
na pokad samolotu prawdopodobiestwo tego, e si pojawi, ronie. Kiedy jednak okazuje
si, e pasaera nie ma, trzeba uruchomi procedur odszukiwania bagau. Do czasu
oczekiwania dochodzi wic jeszcze czas powicony na usunicie bagau, który znajduje
si w luku bagaowym, a opó nienie ronie. Moe to skutkowa spó nieniem si
niektórych pasaerów na kolejny lot, jeli podróuj z przesiadk, na spotkanie biznesowe,
na które wanie lec, jak równie zwikszaniem si opó nienia samolotu, z którego
wyadowywano baga, na lotniskach kolejnych jego destynacji. Moe to w konsekwencji
doprowadzi do niemoliwoci zrealizowania caoci rotacji oraz przekroczenia
normatywnego czasu pracy zaogi, co wymaga jej wymiany.

4.1. MODEL SYTUACJI DECYZYJNEJ DO WYZNACZANIA
OPTYMALNEGO CZASU OCZEKIWANIA NA PASA ERA
Oznaczmy przez ݐ௭ nominalny czas zakoczenia odprawy pasaerów przy bramce
wyjciowej do samolotu. Czas ten jest dobrany tak, aby wszyscy pasaerowie mogli zaj
swoje miejsca w samolocie, aby moliwe byo wykonanie wszelkich czynnoci
przedstartowych (takich jak sprawdzenie zapicia pasów czy wygoszenie komunikatów
dotyczcych zasad bezpieczestwa) oraz wykonanie procedury koowania. W analizie
zaoymy, e dla samolotu zosta okrelony odpowiedni slot startowy, definiowany przez
przedzia czasowy ܵ  ൌ ൣݐ ǡ ݐ ൧. Istotne jest, aby samolot by w stanie gotowoci do
wykonania procedury startowej w chwili ݐ  ܵ א . Chwil t mona wyznaczy
nastpujco:
ݐ ൌ ݐ௭  ݀ௗ  ݀  ݀௭  ݀ ்

(1)

gdzie:
݀ௗ - czas potrzebny na dostarczenie pasaerów do samolotu, który jest róny w
zalenoci od uytej technologii: pomostu pasaerskiego, autobusu lub pieszo,
݀ - czas potrzebny na wykonanie czynnoci przygotowawczych przy otwartych
drzwiach samolotu,
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݀௭ - czas wykonywania czynnoci przygotowawczych przy zamknitych drzwiach
samolotu, jednoczenie zakadamy, e w tym czasie nie jest ju moliwe wpuszczenie
spó nionego pasaera,
݀ ் - czas koowania na start.
W zalenoci od aktualnej sytuacji, w tym od istniejcego opó nienia, niektóre z
powyszych czasów mog si nieco róni , jednak na obecnym etapie prac przyjmujemy,
e czasy te s stae i minimalne, to znaczy nie mona ich skróci .
Wszyscy pasaerowie, którzy zgosili si do wyjcia do samolotu przed czasem ݐ௭ ,
mog bez przeszkód wsi na jego pokad, nie powodujc opó nie ani zwizanych z tym
kosztów.
Jeeli ݐ െ ݐ  Ͳ istnieje pewna rezerwa pozwalajca na bezkosztowe przyjcie na
pokad spó nionego pasaera. Rezerwa ta jest równa
 ݎൌ ݐ െ ݐ

(2)

Po upywie czasu ݐ௭  ݎ, w przypadku pojedynczych spó nionych pasaerów moliwe
jest jeszcze przyjcie ich na pokad bez generowania dodatkowych kosztów, jeeli chwila
ich zgoszenia ݐ௦ spenia warunek:
ݐ௦  ݀ௗ ൏ ݐ௭   ݎ ݀

(3)

Oznaczmy przez ݐ chwil, od której dalsze oczekiwanie na spó nionego pasaera
wie si z dodatkowymi kosztami, zwizanymi ze strat czasu, o charakterystyce
omówionej powyej. Chwil ݐ moemy obliczy ze wzoru
ݐ ൌ ݐ௭   ݎ ݀ െ ݀ௗ

(4)

Czas poczwszy od chwili ݐ bdziemy traktowa w sposób dyskretny i kolejne chwile
czasowe bdziemy oznacza przez ݐ ǡ ݅ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ Dla kadej z tych chwil czasowych
zdefiniujemy binarn zmienn decyzyjn ݔ przyjmujc warto 0, jeli w chwili ݐ
postanowiono czeka na spó nionych pasaerów oraz warto 1, jeli w chwili ݐ
postanowiono zakoczy czekanie i rozpocz operacj poszukiwania bagau rejestrowego
spó nionych pasaerów celem wyadowania go z luku bagaowego samolotu.

4.2. ZADANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO
DO OKRE LANIA OPTYMALNEGO CZASU OCZEKIWANIA
Programowanie Dynamiczne jest metod optymalizacyjn stosowan zazwyczaj w
przypadku cyklicznego podejmowania decyzji o podobnym charakterze w pewnych
odstpach czasowych. Metoda ta bya z powodzeniem stosowana w wielu zoonych
systemach decyzyjnych, w tym w systemach zarzdzania ruchem lotniczym. Na przykad
w pracy [7] przedstawiono sposób wykorzystania metody Programowania Dynamicznego
do rozwizania problemu zarzdzania przepywem strumieni statków powietrznych

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2021-09-22

450

Jacek Skorupski, Magdalena Wierzbiska

ATFM, a konkretnie do skonstruowania algorytmu dynamicznej zmiany trasy przelotu. W
pracy [2] zastosowano metod Programowania Dynamicznego do okrelania
przepustowoci nawigacyjnej portu lotniczego. Natomiast w pracach [10,11] zbadano
wpyw zmian przepustowoci sektorów na rozwizania problemu zarzdzania przepywem
statków powietrznych oraz zaproponowano algorytm postpowania w przypadku
niepewnoci co do przyszej przepustowoci sektorów kontroli ruchu lotniczego. W obu
przypadkach wykorzystano metod programowania dynamicznego do sformuowania
zadania optymalizacyjnego, odpowiednio - w warunkach pewnoci oraz niepewnoci.
W analizowanym problemie spó nionych pasaerów równie mamy do czynienia z
decyzj podejmowan w warunkach upywu czasu. Proponujemy zatem sformuowanie
zadania PD, które moe suy poszukiwaniu optymalnego czasu oczekiwania na
spó nionego pasaera, przy kryterium optymalizacji polegajcym na minimalizacji
cznego czasu opó nie pasaerów. W dalszych pracach poszukiwane bdzie take
rozwizanie tego zagadnienia dla innych kryteriów optymalizacji, takich jak np. kryteria
kosztowe (koszt cakowity dla przewo nika lub koszt redni na pasaera).
Proponujemy nastpujce sformuowanie problemu PD.
1. Okrelamy maksymalny horyzont oczekiwania T. Wielko ta powinna by
zdefiniowana z uwzgldnieniem kryteriów organizacyjno-kosztowych. Moe wynika
np. z maksymalnego czasu pracy zaogi, godzin otwarcia lotniska, czasu, po którym
konieczne byoby odwoanie lotu ze wzgldu na brak moliwoci realizacji rotacji itp.
2. Na etapie i-tym zdecyduj czy w chwili ݐ zakoczy oczekiwanie na spó nionych
pasaerów, to znaczy okrel ݔ .
3. Stanem systemu y jest czas pozostajcy do koca horyzontu oczekiwania T.
4. ݂ ሺݕǡ ݔ ሻ - sumaryczny minimalny czas opó nie pasaerów w chwilach ݐ ǡ ݐାଵ ǡ ǥ ǡ ܶ,
jeli czas pozostajcy do koca horyzontu oczekiwania wynosi y i podjto decyzj ݔ
okrelajc czy oczekiwa nadal (ݔ ൌ Ͳ) czy te zakoczy oczekiwanie i rozpocz
poszukiwanie bagau nieobecnego pasaera (ݔ ൌ ͳ).
5. ݂ ሺݕሻ - sumaryczny minimalny czas opó nie pasaerów w chwilach ݐ ǡ ݐାଵ ǡ ǥ ǡ ܶ, jeli
czas pozostajcy do koca horyzontu oczekiwania wynosi y.
6. Oznaczajc przez N liczb pasaerów na pokadzie samolotu oraz przez തതത
݀ௌ
przewidywany redni czas poszukiwania bagau nieobecnego pasaera, moemy
zdefiniowa nastpujce zalenoci rekurencyjne:
ሺݐାଵ െ ݐ ሻ ȉ ܰ  ݂ାଵ ሺ ݕെ ሺݐାଵ െ ݐ ሻሻǡ ݈݀ܽݔ ൌ Ͳ
݂ ሺݕǡ ݔ ሻ ൌ ቊ
തതതௌ  ݀  ݀௭  ݀ ் ൯ ȉ ܰǡ ݈݀ܽݔ ൌ ͳ
൫݀
݂ ሺݕሻ ൌ  ݂ ሺݕǡ ݔ ሻ ǡ ݈݀ܽݔ݄ܿ݅݇ݐݏݕݖݏݓ

(5)
(6)

7. Poszukujemy ݂ ሺܶ െ ݐ ሻ - minimalnego sumarycznego czasu opó nie pasaerów w
chwilach ݐ ǡ ݐଵ ǡ ǥ ǡ ܶ, jeli do koca horyzontu oczekiwania pozostaje czas ܶ െ ݐ .
Zarówno decyzja o oczekiwaniu na pasaera, jak i o rozpoczciu poszukiwania bagau
moe spowodowa , e samolot bdzie gotowy do startu ju po upywie slotu startowego.
Dla uwzgldnienia tego faktu zdefiniujemy kolejne moliwe sloty startowe ܵ  ൌ ൣݐ ǡ ݐ ൧,
przy czym rozpatrujemy tylko te sloty ܵ  , dla których speniony jest warunek
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ݐ  ܶ  ݀

(7)

gdzie ݀ ൌ ݀  ݀௭  ݀ ் jest czasem przygotowania do startu po zakoczeniu
procedury oczekiwania na spó nionego pasaera lub procedury wyadowania bagau
pasaera, który nie stawi si na boarding.
Dla kadego etapu decyzyjnego i, moemy zdefiniowa funkcj okrelajc wielko
dodatkowego opó nienia zwizanego z przekroczeniem czasu biecego slotu startowego.
Funkcja ta dana jest wzorem
തതതௌ  ݀ ܵ א ൯
Ͳǡ ݆݁ä݈݅൫ݔ ൌ Ͳ ݊ רǣݐାଵ  ݀ ܵ א ൯  ש൫ݔ ൌ ͳ ݊ רǣݐ  ݀
݃ ሺݔ ሻ ൌ ൞
ݐ

ݐ െ ൫ݐାଵ  ݀ ൯ǡ ݆݁ä݈݅ݔ ൌ Ͳ ݊ רǣ ݐିଵ  ݐାଵ  ݀  ݐ
തതതௌ  ݀ ൯ǡ ݆݁ä݈݅ݔ ൌ ͳ ݊ רǣ ݐିଵ  ݐ  ݀
തതതௌ  ݀  ݐ
െ ൫ݐ  ݀

(8)

Ostatecznie zalenoci rekurencyjne (5) - (6), po uwzgldnieniu funkcji (8), przyjmuj
posta
൫ݐାଵ െ ݐ  ݃ ሺͲሻ൯ ȉ ܰ  ݂ାଵ ቀ ݕെ ൫ݐାଵ െ ݐ  ݃ ሺͲሻ൯ቁ ǡ ݈݀ܽݔ ൌ Ͳ
݂ כሺݕǡ ݔ ሻ ൌ ൝
തതതௌ  ݀  ݃ ሺͳሻ൯ ȉ ܰǡ ݈݀ܽݔ ൌ ͳ
൫݀

(9)

݂ כሺݕሻ ൌ  ݂ כሺݕǡ ݔ ሻ ǡ ݈݀ܽݔ݄ܿ݅݇ݐݏݕݖݏݓ

(10)

W przyszych eksperymentach obliczeniowych bdziemy wykorzystywa zalenoci
rekurencyjne dane w postaci wzorów (9) - (10).

5. PROBLEM LOKALIZACJI BAGA U W LUKU
BAGA OWYM
Baga jest adowany do samolotu na dwa sposoby – ukada si go bezporednio w luku
bagaowym, bd jest wkadany do kontenerów, które nastpnie umieszcza si w kadubie
samolotu. Pooenie konkretnej sztuki bagau nie jest znane, dlatego w przypadku
koniecznoci odszukania i wyjcia jednej walizki, czsto trzeba wyadowa ich bardzo
wiele, aby znale waciw. Oczywicie po odnalezieniu waciwego bagau, wszystkie
pozostae trzeba znów zaadowa do samolotu. Proces ten jest bardzo czasochonny
i powoduje wyduenie czasu przebywania samolotu na lotnisku, a co za tym idzie –
wiksze koszty oraz niezadowolenie pasaerów.
Usunicie bagau z samolotu odbywa si jednak nie tylko w opisanej wyej sytuacji.
Zdarza si, e pasaerowie znajduj si ju w samolocie czekajc na start, gdy jeden z nich
zaczyna stwarza potencjalne zagroenie dla pozostaych. Dzieje si tak najczciej z
powodu naduycia alkoholu, ale przyczyny mog by oczywicie bardzo róne. W takiej
sytuacji, kapitan ma prawo podj decyzj o usuniciu pasaera z pokadu samolotu,
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a wraz z pasaerem z samolotu trzeba pozby si take jego bagau. Analogiczna sytuacja,
powodujca jeszcze wiksze opó nienia, to zakócanie porzdku przez pasaera samolotu,
który jest ju w powietrzu. Gdy kapitan uzna, e bezpieczestwo pasaerów, zaogi, bd
lotu jest zagroone, powinien jak najszybciej sprowadzi maszyn na ziemi i usun
niebezpiecznego pasaera z samolotu [4]. Zgodnie z zasad, e samolotem nie moe lecie
baga bez waciciela, trzeba take odszuka i wyj walizki, które do tej osoby nale.
Takie sytuacje nie s rzadkoci, a jedna z nich miaa miejsce np. w lutym 2012 roku,
kiedy samolot LOT-u z Chicago do Warszawy, musia przymusowo ldowa na szkockim
lotnisku w Glasgow [3,6]. Powodem by jeden z pasaerów, który zachowywa si bardzo
agresywnie w stosunku do wspópasaerów i zaogi. Pomimo prób, nie udao si go
uspokoi , dlatego podjto decyzj o ldowaniu na najbliszym lotnisku. Przymusowy
postój trwa kilkadziesit minut i niós ze sob ogromne koszty.
W sekcji 4 omówiono model sytuacji decyzyjnej powstajcej podczas oczekiwania na
spó nionego pasaera. Jednym z kluczowych parametrów tego modelu i zwizanego z nim
zadania programowania dynamicznego, jest przewidywany czas poszukiwania i
തതതௌ . Okrelenie tej wielkoci jest zadaniem
wyadunku bagau nieobecnego pasaera ݀
zoonym i bdzie przedmiotem dalszych prac. Proponujemy wykorzystanie modelu
wnioskowania rozmytego, który pozwoli na oszacowanie tego czasu. Odrbnym
problemem jest stworzenie systemu umoliwiajcego przynajmniej przyblion lokalizacj
bagau konkretnego pasaera. System taki pozwoli na zmniejszenie cakowitych opó nie
zwizanych z problemem decyzyjnym opisanym w niniejszej pracy. Nasza propozycja
takiego systemu równie bdzie si opieraa na teorii zbiorów rozmytych i zostanie
opracowana w ramach dalszych bada. Podobne prace byy ju prowadzone ([15]), jednak
z zastosowaniem innych metod.

6. PODSUMOWANIE
Transport lotniczy staje si coraz bardziej powszechnym sposobem przemieszczania
osób i adunków. Jednym z zagroe dla sprawnej i punktualnej obsugi pasaerów, mog
by sami pasaerowie. W niniejszej pracy zajlimy si analiz zakóce w ruchu
lotniczym, generowanych przez podrónych, którzy mimo odprawienia bagau
rejestrowanego, nie dotarli na czas do wyjcia do samolotu.
Przedstawilimy dwa problemy decyzyjne. Pierwszy polega na okreleniu czasu
oczekiwania na spó nionego pasaera. W celu rozwizania tego problemu,
sformuowalimy zadanie Programowania Dynamicznego. Drugim problemem jest sposób
rejestrowania miejsca pooenia poszczególnych bagay w luku bagaowym, tak, aby
procedura usunicia konkretnej sztuki przebiegaa jak najsprawniej. W odniesieniu do tego
zagadnienia zaproponowalimy wykorzystanie metod wnioskowania rozmytego, które, w
dalszych pracach, pozwol nam na oszacowanie czasu poszukiwania i wyadunku bagau
nieobecnego pasaera.
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THE PROBLEM OF DISTURBANCES IN AIR TRAFFIC
CAUSED BY THE LATE PASSENGERS
Summary: Delays and disturbances in air traffic have various causes, for example technical, operational or
environmental. One of them can also be passengers’ behavior. The problem of delay generated by passengers
who checked-in their baggage, but did not appear at the boarding gate, is considered in this paper. In such
situation a decision problem occurs – how long to wait for a late passenger. Waiting too long can cause
departure delay and thus costs increase. On the other hand, the decision to take-off without a missing
passenger, involves necessity of finding and unloading his checked-in baggage. This search procedure also
causes delay and additional costs.
The paper presents a model of decision-making process and proposes a solution, using a dynamic
programming method. The task has been described adequately to the model of decision situation. An
important part of this optimization task is to estimate the time needed to find and unload the baggage, which
belongs to the missing passenger. This problem will be the subject of further work, but for the time being it is
proposed to solve it using fuzzy sets theory.
Keywords: air traffic delays, decision-making process in transport, dynamic programming
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